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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν θέµα το σταθερό WiMAX και την χρήση του σαν 

οπισθοζευκτικό. Αρχικά παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες του WIMAX και αναλύεται 

ο τρόπος συµπεριφοράς του όταν είναι σταθερό. Παρουσιάζονται όλες οι παραλλαγές που 

διαθέτει και τονίζονται οι διαφορές τους.  

Τεχνικά αναφέρονται το φυσικό επίπεδο, το MAC επίπεδο, όλες οι διαµορφώσεις και οι 

παραλλαγές τους. Αναλύονται όλα τα πρωτόκολλα και ο τρόπος λειτουργίας του. Επίσης 

παρουσιάζονται όλες οι κωδικοποιήσεις που χρησιµοποιούνται καθώς και πώς 

χρησιµοποιούνται σε διαφορετικές καταστάσεις. 

Όσο αναφορά στον εξοπλισµό παρουσιάζονται οι βασικοί τύποι των συσκευών που 

χρησιµοποιούνται και οι τύποι των κεραιών. Περιγράφονται επιγραµµατικά οι συσκευές και 

δίνεται η συνιστώµενη λειτουργία τους. 

Τέλος παρουσιάζεται η χρήση του WiMAX σαν οπισθοζευκτικό και πώς αυτό 

χρησιµοποιείται στα ασύρµατα δίκτυα, την κινητή τηλεφωνία και την σταθερή τηλεφωνία και 

παρουσιάζονται σχετικά σχήµατα.
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to present the fixed versio of the WiMAX and its use as a 

backhaul. In the first chapter tha basic functions of WiMAX are presented and the fixed 

version’s behavior is analyzed. All fixed WiMAX variations are presented presenting 

similarities and diofferences. 

In the technical part of the thesis the physical and the MAC layers are presented as well as all 

modulations and multiplexes mentioning their different variations. All the protocols are 

analyzed and thoroughly explained. All coding schemes that are used are presented and the 

way their used in various conditions is explained. 

Regarding the equipment there is a brief presentation of the equipment and the antennas that 

are used. There is a brief explanation of the devices as well as their use. 

Finally the use of the WiMAX as a backhaul is explained. WiMAX use in cellular, telephony 

and wireless networks is explained presenting all the significant advantages and 

disadvantages of its use. 
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ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ WIMAX ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΝ 

ΟΠΙΣΘΟΖΕΥΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ WIMAX 

Μετά από χρόνια σταδιακής ανάπτυξης και µελετών και µέσα από ένα πλήθος προτεινόµενων 

λύσεων ασύρµατης ευρυζωνικής δικτύωσης δηµιουργήθηκε ένα πρότυπο για να 

σταθεροποιήσει το µέχρι τώρα αβέβαιο τοπίο. Η IEEE µε το πρότυπο της 802.16 έδωσε στην 

αγορά ότι χρειαζόταν για την ανάπτυξη µιας αξιόπιστης λύσης, το WiMAX. Μία ευρεία 

διεθνής εταιρική συνεργασία, το Worldwide Interoperability for Microwave Access 

(WiMAX) forum, έχει αναλάβει πλέον τον έλεγχο συµβατότητας των προϊόντων. Βασιζόµενο 

σε ένα πλήθος αξιόπιστων και λειτουργικών τεχνολογιών της IEEE για το φυσικό επίπεδο 

όπως ορθογωνική πολυπλεξία µε διαίρεση συχνότητας (OFDM), αµφίδροµη επικοινωνία µε 

διαίρεση χρόνου (TDD), αµφίδροµη επικοινωνία µε διαίρεση συχνότητας (FDD), 

ορθογωνική διαµόρφωση µετατόπισης φάσης (QPSK) και ορθογωνική διαµόρφωση πλάτους  

(QAM) το WiMAX αποτελεί στην ουσία µια νέα βελτιωµένη εκδοχή των προηγούµενων 

λύσεων. Στόχος της IEEE µε την δηµιουργία του WiMax ήταν να προσφέρει αξιοπιστία της 

τάξης του 90% στην µέγιστη δυνατή απόσταση. Ένας στόχος ο οποίος επιτεύχθηκε 

εξελίσσοντας τα προηγούµενα πρότυπα. 
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Εικόνα 1 Το φυσικό επίπεδο και το επίπεδο MAC του IEEE 802.11 

1.1 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (PHY) ΤΟΥ WIMAX 

Το φυσικό επίπεδο του WiMAX βασίζεται στην ορθογωνική πολυπλεξία µε διαίρεση 

συχνότητας (OFDM). Η OFDM είναι η µόνη επιλογή για εφαρµογές µεταφοράς δεδοµένων 

υψηλής ταχύτητας, κινούµενης εικόνας και πολυµέσων, και χρησιµοποιείται ήδη στις 

παρακάτω εφαρµογές: DSL, Wi-Fi, Digital Video Broadcast-Handheld (DVB-H), και 

MediaFLO. Παρακάτω θα αναλύσουµε τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται και θα δούµε 

τις βασικές λειτουργίες του φυσικού επιπέδου του WiMAX. Επίσης πρέπει να τονίσουµε ότι 

το WiMax σαν προϊόν µιας εξελικτικής διαδικασίας προηγούµενων πρωτόκολλων είναι 

απόλυτα συµβατό µε όλα τα προηγούµενα ξεκινώντας από το προτόκολο 802 το οποίο 

χρησιµοποιεί καλώδια UTP κατηγορίας 5 και χρησιµοποιείται για δίκτυα Ethernet. 
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Εικόνα 2 Φυσικό και MAC επίπεδα του WiMAX 

1.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

Η κύρια λειτουργία του φυσικού επιπέδου είναι η µεταφορά των δεδοµένων. Οι τεχνολογίες 

που χρησιµοποιούνται όπως η ορθογωνική πολυπλεξία µε διαίρεση συχνότητας (OFDM), η 

αµφίδροµη επικοινωνία µε διαίρεση συχνότητας (FDD), η αµφίδροµη επικοινωνία µε 

διαίρεση χρόνου (TDD), η ορθογωνική διαµόρφωση πλάτους (QAM) και τα συστήµατα 

προσαρµοστικών στοιχειοκεραιών (AAS) βοηθούν στη επίτευξη της µέγιστης δυνατής 

απόδοσης στο φυσικό επίπεδο. 

1.2.1 H OFDM ΣΤΟ WIMAX 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω ένα από τα βασικότερα στοιχεία του WiMAX είναι η 

OFDM. Στην OFDM χρησιµοποιείται µία µαθηµατική διαδικασία γνωστή ως ταχεία ανάλυση 

φουριέ (Fast Fourier Transform – FFT) η οποία και επιτρέπει 52 κανάλια επικοινωνίας να 

καλύπτουν το ένα το άλλο και να παραµένουν διακριτά χωρίς να χάνουν τα χαρακτηριστικά 

τους. Έτσι η επεξεργασία των καναλιών στον δέκτη είναι αποδοτικότερη. Η OFDM είναι 

γνωστή για την ανθεκτικότητα της σε διάφορες µορφές παρεµβολών και υποβάθµισης 

σήµατος και χρησιµοποιείται ευρέως σε εφαρµογές ασύρµατων επικοινωνιών. 

1.2.2 OI TDD ΚΑΙ FDD 

Στο WiMAX υποστηρίζονται και η αµφίδροµη επικοινωνία µε διαίρεση χρόνου (TDD) αλλά 

και η αµφίδροµη επικοινωνία µε διαίρεση συχνότητας (FDD). Στην TDD χρησιµοποιούνται 

χρονικά διαστήµατα για την µετάδοση της πληροφορίας και ένα ακόµα ενδιαφέρον σηµείο 

είναι ότι χρησιµοποιούνται οι ίδιες συχνότητες και για την εκποµπή και για την λήψη. Στο 

ίδιο εύρος ζώνης η TDD απαιτεί την ύπαρξη δύο διαφορετικών συχνοτήτων µε διαφορά 50 
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µε 100 MHz και σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί δεν απαιτεί φάσµα στο εύρος ζώνης. Η 

κατανοµή του φάσµατος είναι αποδοτική και στην άνω αλλά και στην κάτω ζεύξη µε 

µεταβλητά ή ασύµµετρα διαγράµµατα ροής κίνησης. 

Οι δοµές πλαισίων για την άνω ζεύξη (UL) και την κάτω ζεύξη (DL) στην FDD είναι 

πανοµοιότυπες µε µόνη διαφορά το ότι η µετάδοση των δύο ζεύξεων γίνεται σε διαφορετικά 

κανάλια. Στην περίπτωση που η FDD είναι ηµιαµφίδροµη (H-FDD) και σε περίπτωση που 

έχουµε συνδροµητικούς σταθµούς (SSs), ο σταθµός βάσης θα πρέπει να σιγουρευτεί ότι δεν 

θα επιτρέπεται ένα χρονοδιάγραµµα στο οποίο ένας συνδροµητικός σταθµός H-FDD (H-FDD 

SS) να εκπέµπει και να λαµβάνει ταυτόχρονα. 

1.2.3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ (ASS) 

Τα συστήµατα προσαρµοστικών στοιχειοκεραιών χρησιµοποιούν µια τεχνική διαµόρφωσης 

του λοβού ακτινοβολίας χρησιµοποιώντας στην περίπτωση του WiMAX µια στοιχειοκεραία 

στον σταθµό βάσης (BS). Με αυτόν τον τρόπο αυξάνετε το κέρδος της κεραίας προς τον SS 

και µειώνονται οι παρεµβολές οι οποίες προκαλούνται από άλλους SSs. Στα συστήµατα αυτά 

χρησιµοποιείται επίσης η τεχνική πολλαπλής πρόσβασης µε χωρική διαίρεση (SDMA) έτσι 

ώστε πολλοί SSs να εκπέµπουν και να λαµβάνουν ταυτόχρονα στο ίδιο υποκανάλι εφόσον 

διαχωρίζονται χωρικά. Ο σταθµός βάσης διαµορφώνει τον λοβό ακτινοβολίας ώστε να τον 

κατευθύνει κατάλληλα και µπορεί να ξεχωρίσει τους διαφορετικούς SS στην περίπτωση που 

εκπέµπουν στο ίδιο υποκανάλι. 

1.3 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ WIMAX 

Υπάρχουν πέντε διαφορετικές παραλλαγές του σταθερού WiMAX οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από το PHY επίπεδο και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

• Μονής φέρουσας (SC) 

• OFDM 

1.3.1 ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ OFDM ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 11 GHz 

Ο σχεδιασµός ενός PHY που να λειτουργεί στην περιοχή από 2 έως 11 GHz κρίθηκε 

απαραίτητος για να καλύψει την ανάγκη για ένα σύστηµα που να λειτουργεί  σε συνθήκες 

έλλειψης οπτικής επαφής (NLOS). Σε ένα περιβάλλον πόλης µε την πληθώρα των εµποδίων 

που αυτό έχει η χρήση ενός BS που να λειτουργεί σε συνθήκες οπτικής επαφής (LOS) 

κρίνεται αναποτελεσµατική καθώς δηµιουργεί διάδοση πολλαπλών διαδροµών. Λόγω του 

κόστους του εξοπλισµού και της εγκατάστασης οι κεραίες εξωτερικών χώρων είναι πολύ 

ακριβές.  
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1.3.2 ΤΟ OFDM ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΑ 

Στα OFDM µητροπολιτικής περιοχής ασύρµατα δίκτυα (Wireless MAN-OFDM) υιοθετείτε η 

TDMA και χρησιµοποιείται η ευρυζωνική OFDM(W-OFDM) γνωστή και σαν 256-FFT 

OFDM επειδή ακριβώς χρησιµοποιεί 256 υποκανάλια (µε 16 κανάλια να χρησιµοποιούνται 

για την άνω ζεύξη). Η χρήση της OFDM διαµόρφωσης είναι υποχρεωτική για τις ελεύθερες 

ζώνες.  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΕ/ΜΟΕ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

(GHz) 

ΑΜΦΙ∆ΡΟΜΙ

Α 

WMAN-SC 
Σηµείο προς 

Σηµείο 
Οπτική Επαφή 10-66 TDD, FDD 

WMAN-SCa 
Σηµείο προς 

Σηµείο 

Μη Οπτική 

Επαφή 
2-11 TDD, FDD 

WMAN-OFDM 
Σηµείο προς 

σηµεία 

Μη Οπτική 

Επαφή 
2-11 TDD, FDD 

WMAN-

OFDMA 

Σηµείο προς 

σηµεία 

Μη Οπτική 

Επαφή 
2-11 TDD, FDD 

WHUMAN 
Σηµείο προς 

σηµεία 

Μη Οπτική 

Επαφή 
2-11 TDD, FDD 

Πίνακας 1 Παραλλαγές του φυσικού επιπέδου του WiMAX 

Το επίπεδο PHY στα ασύρµατα ΜΑΝ δίκτυα γενικά βασίζεται στην OFDM. Στο σταθερό 

WiMAX χρησιµοποιείται για να συνδέσει σταθερούς SSs είτε πρόκειται για οικιακούς 

χρήστες ή για επιχειρήσεις. Υποστηρίζονται και οι TDD αλλά και οι FDD 

(συµπεριλαµβανοµένου και τους H-FDD) SSs. Χρησιµοποιεί πολλές διαµορφώσεις 

συµπεριλαµβάνοντας την δυαδική ψηφιακή διαµόρφωση µε µετατόπιση φάσης (BPSK), την 

ορθογωνική διαµόρφωση µε µετατόπιση φάσης (QPSK) και την ορθογωνική διαµόρφωση 

πλάτους µε 16 ή 32 στάθµες (16-QAM και 32-QAM). Τέλος το PHY υποστηρίζει στην κάτω 

ζεύξη κωδικοποίηση χώρου-χρόνου (Space Time Coding – STC) και χρήση AAS µε 

πολλαπλή πρόσβαση χωρικής διαίρεσης (Spatial Division Multiple Access). 

Από τους BS χρησιµοποιούνται δύο κεραίες έτσι ώστε να εκµεταλλευόµαστε τον διαφορισµό 

εκποµπής κατά την εκποµπή STC σηµάτων και να χρησιµοποιούµε το κέρδος το οποίο 

προκύπτει από τον δευτέρας τάξης διαφορισµό. ∆ιαφορετικά σύµβολα µεταδίδονται στον 

χρόνο ενός συµβόλου από τις δύο κεραίες άρα ο προκύπτον ρυθµός µετάδοσης είναι ίδιος 

όπως και σε περιπτώσεις χωρίς την ποικιλότητα µετάδοσης. 

Μπορούµε να δούµε την δοµή πλαισίου ενός TDD συστήµατος στην εικόνα 3. Το πλαίσιο 

χωρίζεται σε δύο µέρη το υποπλαίσιο της άνω ζεύξης και το υποπλαίσιο της κάτω ζεύξης. Το 
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υποπλαίσιο της κάτω ζεύξης αποτελείται από την κεφαλίδα ελέγχου του πλαισίου (Frame 

Control Header - FCH), το προπορευόµενο σήµα συγχρονισµού (Preamble) και κάποιες 

σειρές δεδοµένων. Η FCH καθορίζει το µέγεθος και το προφίλ των σειρών δεδοµένων που 

την ακολουθούν.  

 

Εικόνα 3 ∆οµή πλαισίου ενός TDD συστήµατος 

Οι σειρές δεδοµένων αποτελούνται από ένα µέρος ασύρµατης εφαρµογής της άνω ζεύξης 

(UL-MAP), ένα µέρος ασύρµατης εφαρµογής της κάτω ζεύξης (DL-MAP), την περιγραφή 

του καναλιού της κάτω ζεύξης (DCD), την περιγραφή του καναλιού της άνω ζεύξης (UCD) 

και από άλλα µηνύµατα του συστήµατος εκποµπής τα οποία αποστέλλονται όλα κατά την 

διάρκεια των πρώτων σειρών δεδοµένων. Στις υπόλοιπες σειρές που ακολουθούν 

εµπεριέχονται δεδοµένα για τους SSs. 

Ο αλγόριθµος κωδικοποίησης ορίζεται από την σειρά δεδοµένων η οποία έχει ακέραιο 

αριθµό συµβόλων, συγκεκριµένο προφίλ ροής δεδοµένων, ρυθµό µετάδοσης και επίπεδο 

διαµόρφωσης για τα δεδοµένα της. ∆ύο ενδιάµεσα χρονικά διαστήµατα για την αποφυγή των 

εµπλοκών περιέχονται στο υποπλαίσιο UL για τον υπολογισµό της απόστασης και τον 

καθορισµό της ταχύτητας µετάδοσης των δεδοµένων. Μετά από αυτά ακολουθούν τα οι 

µονάδες δεδοµένων πρωτοκόλλου (Protocol Data Units - PDUs) του επιπέδου PHY του UL 

προερχόµενα από τους διάφορους SS. Τα περιεχόµενα των UL και DL υποπλαισίων 

περιγράφονται στα UL-MAP και DL-MAP αντίστοιχα. Περιγράφουν τους SSs οι οποίοι 

λαµβάνουν ή/και στέλνουν δεδοµένα σε κάθε σειρά δεδοµένων, το υποκανάλι το οποίο 

χρησιµοποιεί ο καθένας και την κωδικοποίηση και την διαµόρφωση που χρησιµοποιούνται σε 

κάθε κανάλι και σειρά δεδοµένων.  
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Ένα τµήµα του DL υποπλαισίου το οποίο καλείται ζώνη δίδεται προς χρήση για 

διαφοροποίηση σε περιπτώσεις που χρησιµοποιείται αυτή η λειτουργία. Σε περιπτώσεις που 

έχουµε προσαρµοστικές κεραίες (AAs) ένα τµήµα του DL υποπλαισίου χρησιµοποιείται για 

την επικοινωνία των SSs οι οποίοι διαθέτουν αυτήν την δυνατότητα. Το ίδιο συµβαίνει και 

στο υποπλαίσιο UL. 

1.4 ΤΟ OFDMΑ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΑ 

Το ασύρµατο µητροπολιτικής περιοχής δίκτυο χρησιµοποιεί ορθογωνική διαίρεση 

συχνότητας πολλαπλής πρόσβασης (OFDMA) µε µετασχηµατισµό 2048 σηµείων (λειτουργία 

του OFDM). Σε ένα τέτοιο σύστηµα η απόδοση ενός υποσυνόλου πολλαπλών φορέων σε 

διαφορετικούς δέκτες επιτρέπει την πολλαπλή πρόσβαση. Επίσης υποστηρίζεται η χρήση 

προσαρµοστικών κεραιών (AAs) λόγω των απαιτήσεων της διάδοσης.  

Το φυσικό επίπεδο βασίζεται στην διαµόρφωση OFDM. Επίσης υποστηρίζεται η δηµιουργία 

υποκαναλιών στο UL. Το πρότυπο συγκεκριµένα υποστηρίζει πέντε διαφορετικά συστήµατα 

υποκαναλιών. Στο φυσικό επίπεδο υποστηρίζονται επίσης και η TDD και η FDD.  

Υποστηρίζονται επίσης τα επίπεδα διαµόρφωσης, οι AAS µε SDMA και η STC για τις 

πολλαπλές εισόδους – εξόδους (ΜΙΜΟ). Επίσης εφαρµόζεται µια σειρά τεχνικών στους BS 

και SS για να αυξηθεί η εµβέλεια και η χωρητικότητα του MIMO καναλιού.  

Η δοµές του OFDMA φυσικού επιπέδου είναι παρόµοιες µε αυτές του OFDM φυσικού 

επιπέδου µε µόνη διαφορά τον ορισµό των υποκαναλιών ο οποίος γίνεται στα UL και DL για 

να επιτρέπεται η αποστολή µηνυµάτων broadcast την ίδια χρονική στιγµή µε την µορφή 

δεδοµένων. Το πλαίσιο χωρίζεται σε ζώνες λόγω των συστηµάτων υποκαναλιών που 

υπάρχουν ήδη. Κάθε ζώνη χρησιµοποιεί δικό της σύστηµα υποκαναλιών. 

Το επίπεδο MAC είναι υπεύθυνο για τον διαχωρισµό των πλαισίων στις ζώνες και την 

αποστολή της δοµής στους SS στο DL-MAP και στο UL-MAP. Ο διαφορισµός εκποµπής, οι 

ζώνες στις κεραίες AAS και το MIMO εφαρµόζονται στο φυσικό επίπεδο. 

1.4.1 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

(WIRELESS HUMAN) 

Είναι παρόµοιο µε τα συστήµατα που βασίζονται στο OFDM και επικεντρώνεται στην Μη 

Αδειοδοτηµένη Εθνική Υποδοµή Πληροφορίας (Unlicensed National Information 

Infrastructure – UNII) και σε άλλες ελεύθερες συχνότητες.  
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1.4.2 ΠΑΡΑΛΑΓΕΣ ΜΟΝΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ (SC) 

Υπάρχουν δύο παραλλαγές µονής φέρουσας στο σταθερό WiMax. Οι παραλλαγές αυτές 

στηρίζονται στην αµφιδρόµηση µε διαχωρισµό συχνότητας και στην αµφιδρόµηση µε 

διαχωρισµό χρόνου. 

1.4.3 ΑΣΥΡΜΑΤΟ MAN SC ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 66 GHz 

Ο σταθµός βάσης εκπέµπει ένα TDM σήµα σε αυτή την συγκεκριµένη από ένα σε πολλά 

σηµεία αρχιτεκτονική µε ανεξάρτητες σειριακές χρονοθυρίδες σταθµών εξυπηρέτησης. 

Χρησιµοποιεί σχεδιασµό ριπής που επιτρέπει την ταυτόχρονη λειτουργία FDD και TDD 

όπως επίσης και δύο κανάλια επιτρέποντας την διαχείριση και στο FDD και στο TDD. Τα 

FDD και TDD σε αυτήν την περίπτωση υποστηρίζουν κατατοµές ριπής στις οποίες η 

επιλογές στην διαµόρφωση και στην κωδικοποίηση µπορούν να διαµορφωθούν δυναµικά σε 

κάθε ριπή. 

1.4.4 ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ (ULS) 

Η ανερχόµενη ζεύξη που περιέχεται στο φυσικό επίπεδο είναι ένας συνδυασµός: 

• TDMA 

• Πολλαπλή πρόσβαση αιτηµατικής εκχώρησης (Demand Assigned Multiple Access – 

DAMA) 

Το κανάλι της ανερχόµενης ζεύξης χωρίζεται σε χρονοθυρίδες. Το επίπεδο MAC στον 

σταθµό βάσης ορίζει τον αριθµό των θυρίδων που εκχωρούνται για διάφορες χρήσεις. Το 

κανάλη κατερχόµενης ζεύξης χρησιµοποιεί TDM µε τις πληροφορίες για κάθε σταθµό 

υπηρεσίας να είναι όλες συγκεντρωµένες στον ίδιο τοµέα. Για την υποστήριξη σταθµών 

υπηρεσίας H-FDD προβλέπεται η χρήση ενός τµήµατος στο TDMA της κατερχόµενης 

ζεύξης.  

Ένα τυπικό υποπλαίσιο ανερχόµενης ζεύξης 10-66 GHz φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

Εικόνα 4 Υποπλαίσιο άνω ζεύξης WMAN-SC 
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Ο UL-MAP κατανέµει εύρος ζώνης στους σταθµούς υπηρεσίας ανεξάρτητα από την 

κατανοµή στην περίπτωση της ανερχόµενης ζεύξης. Οι σταθµοί υπηρεσίας εκπέµπουν 

χρησιµοποιώντας τις ρυθµίσεις ριπής δεδοµένων στο εκχωρηµένο εύρος ζώνης τους όπως 

αυτά ορίζονται στο Κώδικα Χρήσης ∆ιαστηµάτων Άνω Ζεύξης (Uplink Interval Usage Code 

– UIUC) στο UL-MAP. Για τις ανάγκες της αρχικής πρόσβασης και των ευρυεκποµπών ή 

πολυεκποµπών το υποπλαίσιο UL µπορεί να περιέχει διαµαχοπαγής εκχωρίσεις συχνότητας. 

Οι αλλαγές στην πρόσβαση για την αρχική πρόσβαση ενός συστήµατος χρησιµοποιούνται για 

να επιτραπεί η χρήση επιπλέον διαστηµάτων προστασίας για τους σταθµούς υπηρεσίας που 

δεν έχουν ακόµα διευκρινήσει τον χρόνο που χρειάζεται το σήµα για να φτάσει από αυτούς 

στους σταθµούς βάσης και να επιστρέψει.  

1.4.5 ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ (DLS) 

Για να µπορέσουµε να εντοπίσουµε την αρχή του MAC PDU το DL PHY περιλαµβάνει ένα 

υποεπίπεδο σύγκλισης µετάδοσης το οποίο εισάγει ένα δείκτη µεγέθους ενός Byte στην αρχή 

των δεδοµένων. Τα bit δεδοµένων τα οποία προέρχονται από αυτό το υποεπίπεδο 

κωδικοποιούνται χρησιµοποιώντας τυχαιοποιηµένη εµπροσθόδοτη διόρθωση σφάλµατος 

(Forward Error Correction – FEC) και απεικονίζονται σε αστερισµούς σήµατος QPSK 16-

QAM ή 64-QAM. Στην δοµή για ριπές FDD DL πλαισίων κάθε πλαίσιο υποδιαιρείται σε 

έναν αριθµό φυσικών θυρίδων και κάθε θυρίδα αποτελείται από τέσσερα σύµβολα 

διαµόρφωσης. Το πλαίσιο ξεκινά µε ένα τµήµα για το TDM το οποίο είναι διαχωρισµένα σε 

διάφορες οµάδες διαµορφώσεων και FEC. Κάθε οµάδα περιέχει δεδοµένα που αποστέλλονται 

σε σταθµούς πλήρους αµφίδροµης επικοινωνίας. Το τελευταίο τµήµα του πλαισίου είναι αυτό 

του TDMA το οποίο περιέχει δεδοµένα τα οποία αποστέλλονται σε σταθµούς ηµιαµφίδροµης 

επικοινωνίας.  

Κάθε ριπή ανερχόµενων δεδοµένων περιέχει τριών τύπων θυρίδες: 

1. Θυρίδες διαµάχης οι οποίες χρησιµοποιούνται κατά την εγγραφή 

2. Θυρίδες διαµάχης οι οποίες χρησιµοποιούνται για αιτήσεις εύρους ζώνης ή 

καναλιών 

3. Θυρίδες δεσµευµένες για διάφορους σταθµούς 

Κάθε τύπος θυρίδας περιέχει πληροφορίες για την διαµόρφωση για να µπορέσει το σύστηµα 

να υποστηρίξει σταθµούς που χρησιµοποιούν διαφορετικές διαµορφώσεις. Στις θυρίδες 

διαµάχης χρησιµοποιείται η 4-QAM.  

Υπάρχει ένας αριθµός µικρών θυρίδων σε µια πάνω ροή δεδοµένων οι οποίες διαµερίζονται 

µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργηθεί ένα συνεχές FDD και ταυτόχρονα να επιτρέπεται σε 

σταθµούς βάσης να εκπέµπουν MAP µηνύµατα στην κάτω ροή στο ίδιο κανάλι. Στο µήνυµα 
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MAP υπάρχουν βασικές οδηγίες για κάθε πάνω ροή δεδοµένων. Τα µηνύµατα εκπέµπονται 

µε ρυθµό 250 µηνυµάτων το δευτερόλεπτο. Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει τις 

προαναφερόµενες θεωρητικές λεπτοµέρειες. 

 

Εικόνα 5 Το υποπλαίσιο TC και το MAC PDU 

Στο FEC χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος Reed Solomon GF (256) που διαθέτει στα 

χαρακτηριστικά του το µεταβαλλόµενο µέγεθος οµάδας δεδοµένων (block) και δυνατότητα 

διόρθωσης λαθών. Για να µπορέσουµε να εκπέµψουµε δεδοµένα όπως για παράδειγµα 

δεδοµένα ελέγχου πλαισίου θα πρέπει να εκτελεστεί µια αρχική αντιστοίχηση πρόσβασης η 

οποία περιέχει κώδικα συνέλιξης οµάδας δεδοµένων. Το FEC χρησιµοποιεί QPSK, 16-QAM 

και 64-QAM έτσι ώστε να µπορεί να επιτύχει την απαραίτητη συνοχή και αποδοτικότητα. Το 

FEC θα πρέπει να είναι πλήρες. Ο σταθµός βάσης διαχειρίζεται την µείωση του µεγέθους των 

UL και DL η οποία µετά αποστέλλεται µέσω των UL-MAP και DL-MAP αντίστοιχα. 

Χρησιµοποιείται πλαίσιο της τάξης των 0,5 ή 1 ή 2 ms από το σύστηµα το οποίο για να 

µπορέσει να ανταπεξέλθει στις αυξηµένες ανάγκες µεταφοράς δεδοµένων και αναγνώρισης 

της µετάβασης στο φυσικό επίπεδο χωρίζεται σε φυσικές θυρίδες. Κάθε θυρίδα έχει 

διαµόρφωση 4 QAM. Έχοντας την ίδια συχνότητα φέροντος το υποπλαίσιο UL ακολουθεί το 

αντίστοιχο DL χρησιµοποιώντας µία παραλλαγή TDD. Για τις περιπτώσεις που έχουµε FDD 

αναγκαστικά χρησιµοποιούνται διαφορετικές συχνότητες. Το υποπλαίσιο DL φαίνεται στο 

παρακάτω σχήµα. 

 

Εικόνα 6 Υποπλαίσιο FDD DL 
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1.4.6 ΥΠΟΠΛΑΙΣΙΟ DL 

Για κάθε πλαίσιο DL υπάρχει DL-MAP ο οποίος χρησιµοποιείται για να ορίσει τους χρόνους 

µετάβασης του φυσικού επιπέδου στο υποπλαίσιο DL αποτελούµενος από ένα µέρος του 

TDM. Χρησιµοποιούνται ρυθµίσεις ριπής για την αποστολή δεδοµένων DL σε κάθε σταθµό 

υπηρεσίας. Για να µπορέσει ο σταθµός υπηρεσίας να λάβει όσα περισσότερα δεδοµένα είναι 

δυνατό η αποστολή τους γίνεται µε βάση την συνοχή τους µε αυτά που έχουν µεγαλύτερη 

συνοχή να αποστέλλονται πρώτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος 

να χαθεί ο συγχρονισµός κατά την διάρκεια του DL.  

Στην αρχή κάθε νέας ριπής δεδοµένων αποστέλλεται µια σειρά εντολών (η ίδια σειρά 

εντολών αποστέλλεται και στο TDMA τµήµα του FDD) η οποία βοηθά στην καλύτερη 

υποστήριξη των σταθµών υπηρεσιών αµφίδροµης επικοινωνίας. Σε ένα σύστηµα FDD το 

οποίο υποστηρίζει µεγάλο αριθµό σταθµών υπηρεσιών αµφίδροµης επικοινωνίας υπάρχει 

πιθανότητα να ζητηθεί από κάποιους από τους σταθµούς υπηρεσιών να αποστείλουν 

δεδοµένα νωρίτερα από την λήψη µε αποτέλεσµα να προκληθεί απώλεια συγχρονισµού. Η 

επαναφορά του συγχρονισµού γίνεται χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα συγχρονισµού του 

TDA. 

Για να µπορέσουµε να έχουµε µεταβολές στις υπηρεσίες σε σχέση µε το εύρος ζώνης η 

διάρκεια των ριπών και η ύπαρξη ή όχι του TDMA τµήµατος µπορεί να διαφέρουν από 

πλαίσιο σε πλαίσιο. Εφόσον οι σταθµοί υπηρεσιών αναφέρονται στις κεφαλίδες του MAC οι 

σταθµοί επιλέγουν το συγκεκριµένο υποπλαίσιο που τους έχει ανατεθεί. Στην περίπτωση της 

αµφίδροµης επικοινωνίας θα πρέπει να υπάρχει µεγαλύτεση συνοχή δεδοµένων στις ριπές.  

1.4.7 ΑΣΥΡΜΑΤΟ MAN SC ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 11 GHz 

Αρχιτεκτονική µονής φέρουσας χρησιµοποιείται στην περίπτωση του WIrelessMAN-SCa. Ο 

σκοπός αυτού του τύπου εκποµπής είναι η χρήση σε περιπτώσεις που δεν έχουµε οπτική 

επαφή. Το WirelessMAN-SCa ορίζεται από τέσσερις πτυχές του φυσικού επιπέδου. Αυτές 

είναι οι παρακάτω: 

• TDD 

• FDD 

• TDMA-UL 

• TDM ή TDMA DL 

• ∆ιαµόρφωση προσαρµοσµένη στην οµάδα δεδοµένων 

Το φυσικό επίπεδο περιλαµβάνει κωδικοποίηση FEC και για την άνω ζεύξη αλλά και για την 

κάτω όπως επίσης και για τις δοµές των πλαισίων. Με αυτόν τον τρόπο έχουµε 

εξισορρόπηση, πρόβλεψη απόδοση καναλιού στην περίπτωση µη οπτικής επαφής και 
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διευρυµένο περιβάλλον εξάπλωσης καθυστέρησης, περισσότερες ρυθµιστικές παραµέτρους 

και µεγαλύτερα φυσικό και MAC επίπεδα. 

1.4.8 ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ MAN SCa ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 11 

GHz 

Όρος Περιγραφή 

Ωφέλιµο Φορτίο (Payload) Αναφέρεται στις επιµέρους µονάδες του 

µεταδιδόµενου περιεχοµένου οι οποίες 

περιέχουν τα χρήσιµα δεδοµένα. 

Ριπή (Burst) Μία ριπή περιέχει δεδοµένα ωφέλιµου 

φορτίου και διαµορφώνεται σύµφωνα µε 

τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στην 

επικοινωνία. Η ύπαρξη καποιας ριπής 

δηλώνεται στα DL-MAP και UL-MAP. Για 

την λανω ζεύξη η ριπή αποτελείται από τα 

εισαγωγικά δεδοµένα, το ωφέλιµο φορτίο και 

τα δεδοµένα τερµατισµού. 

Οµάδα Ριπών (Burst Set) Είναι µία αυτάρκης µεταδιδόµενη οντότητα η 

οποία αποτελείται από εισαγωγικά δεδοµένα, 

µία ή περισσότερες ριπές δεδοµένων και τα 

δεδοµένα τερµατισµού.  

Πλαίσιο Ριπών (Burst Frame) Πλαίσιο ριπών ονοµάζουµε το πλαίσιο που 

περιέχει όλες τις πληροφορίες µιας 

εκποµπής. Περιέχει µία ή περισσότερες 

οµάδες ριπών. Κάθε άνω και κάτω ζεύξη έχει 

ένα πλαίσιο ριπών.  

Πλαίσιο MAC (MAC Frame) Ονοµάζεται το εκχωρηµένο εύρος ζώνης για 

την µεταφορά δεδοµένων. Στο TDD 

αποτελείται από δύο υποπλαίσια, ένα για 

κάθε ζεύξη, ενώ στο FDD έχουµε τα δύο 

υποπλαίσια να µεταδίδονται σε διαφορετικές 

συχνότητες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΠΙΕ∆Ο MAC 

Το πρωτόκολλο MAC χρησιµοποιείται για την µετάδοση δεδοµένων από ένα σε πολλά 

σηµεία σε ασύρµατες εφαρµογές και προσφέρει αυξηµένη ταχύτητα ροής δεδοµένων για την 

πάνω ζεύξη και την κάτω ζεύξη. Με την χρήση του WiMAX και µε τους αλγόριθµους 

ανάθεσης εύρους ζώνης έχουµε µια αποτελεσµατική λύση για την χρήση του ίδιου καναλιού 

από πολλούς χρήστες. Κάθε χρήστης χρειάζεται και διαφορετικές υπηρεσίες ανάλογα µε τις 

ανάγκες και τις απαιτήσεις. Σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για συνεχόµενη ροή 

δεδοµένων είτε για ριπές δεδοµένων, το MAC του WiMAX βοηθά στην βελτίωση της 

Ποιότητας Υπηρεσίας (Quality of Service – QoS). 

Το WiMAX έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά: 

• Έξυπνη διαχείρηση του φυσικού επιπέδου 

• Βελτιωµένη Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS) 

Το WiMAX υποστηρίζει ATM και πρωτόκολλα βασισµένα σε πακέτα δεδοµένων. Ο ρόλος 

του υποπλαισίου σύγκλισης είναι η χαρτογράφηση της κίνησης από το επίπεδο µεταφοράς 

στο επίπεδο MAC, η οποία βοηθά το MAC να χρησιµοποιεί διαφορετικούς τύπους κίνησης 

δεδοµένων. Το υποπλαίσιο της σύγκλισης και ο τύπος της κίνησης συνεργάζονται 

χρησιµοποιώντας την καταστολή των κεφαλίδων, τον κατακερµατισµό και την συσκευασία 

έτσι ώστε να µπορεί το σύστηµα να διαχειριστεί και να δροµολογήσει την κίνηση 

αποδοτικότερα. 

2.1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ MAC ΚΑΙ WIMAX 

Η λειτουργία του MAC για την κάτω ζεύξη του WiMAX βασίζεται στην επικοινωνία από ένα 

σηµείο σε πολλά σηµεία για την παροχή υπηρεσιών από τον σταθµό βάσης στους χρήστες. 
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Εικόνα 7 Αρχιτεκτονική απο σηµείο σε σηµεία του WiMAX 

Η ζεύξη στο WiMAX επιτυγχάνεται συνήθως µε την χρήση ενός σταθµού βάσης σαν ένα 

κεντρικό σηµείο µε µια κεραία τέτοιου τύπου ώστε να µπορεί να διαχειριστεί πολλούς 

ανεξάρτητους τοµείς παράλληλα. Έχοντας ένα κανάλι συχνότητας και ένα τοµέα όλα τα 

ανοιχτά κανάλια λαµβ΄πανουν την ίδια εκποµπή. Εφόσον ο σταθµός βάσης εκπέµπει 

πληροφορίες µε αυτόν δεν χρειάζεται συγχρονισµός µε τους άλλους σταθµούς εφόσον η κάτω 

ζεύξη είναι στην ουσία µία κοινή εκποµπή. Εάν το DL-MAP δεν αναφέρει ότι ένα κοµµάτι 

του υποπλαισίου DL είναι υπηρεσία τότε όλοι οι στθµοί υπηρεσιών θα λάβουν το κοµµάτι 

εκείνο το κοµµάτι. 

Το επίπεδο MAC είναι συνδεσιστρεφές από µόνο του. Τα αναγνωριστικά δεδοµένα µεγέθους 

16 Bit (CIDS) απαιτούν συνεχές ή κατά απαίτηση εύρος ζώνης. Χρησιµοποιούνται για την 

αναγνώριση των καναλιών των πολλαπλών άνω και κάτω ζεύξεων. Οι σταθµοί υπηρεσιών 

ελέγχουν αυτά τα δεδοµένα τα οποία λαµβάνονται στα PDU και τα PDU τα οποία 

αναφέρονται στα CIDS αυτά επανεκπέµπονται.  

Τα PDU του επιπέδου MAC είναι γνωστά και σαν µονάδες δεδοµένων οι οποίες 

ανταλλάσονται µεταξύ των MAC επιπέδων των σταθµών βάσης και των σταθµών υπηρεσιών 

χρησιµοποιώντας τις µονάδες δεδοµένων των χαµηλότερων επιπέδων οι οποίες γεννούνται 

κατά την κάτω ζεύξη.  

Κάθε σταθµός υπηρεσιών διαθέτει ζία MAC διεύθυνση µεγέθους 48 bit µε σκοπό την 

αναγνώριση των διάφορων συσκευών λόγω της χρήσης των κύριων διευθύνσεων  κατά την 

CIDS λειτουργία. Με την είσοδο µιας συσκευής στο δίκτυο της αναθέτονται τρείς συνδέσεις 

διαχείρισης σε κάθε διεύθυνση από τον σταθµό υπηρεσίας. Αυτές οι συνδέσεις απαιτούνται 

για την σωστή διαχείριση της ποιότητας της υπηρεσίας και αναφέρονται παρακάτω.  



Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Τµήµα Ηλεκτρονικής              Εργαστήριο Μικροκυµατικών Επικοινωνιών & Ηλεκτροµαγνητικών Εφαρµογών 

 

Βραµπάκης Σταύρος – Πτυχιακή Εργασία   21 

1. Βασική σύνδεση: µεταφορά µικρών, χρονικά κρίσιµων µηνυµάτων του MAC 

επιπέδου και του ελέγχου ραδιοζεύξης (Radio Link Control). 

2. Πρωτεύουσα σύνδεση διαχείρισης: Η πρωτεύουσα σύνδεση διαχείρισης µεταφέρει 

µακρύτερα και ανθεκτικά στην καθυστέρηση µηνύµατα που χρησιµοποιούνται για 

την επαλήθευση ταυτότητας και την αποκατάσταση της σύνδεσης. Σε αυτή την 

σύνδεση υπάρχουν ακόµα το δευτερεύων πρότυπο µετάδοσης διαχείρισης συνδέσεων 

το οποίο βασίζεται στα µηνύµατα διαχείρισης και ονοµάζεται πρωτόκολλο δυναµικής 

διάρθρωσης ξενιστή (Dynamic Host Configuration Protocol – DHCP), το τετριµµένο 

πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων (Trivial File Transfer Protocol – TFTP) και το απλό 

πρωτόκολλο διαχείρισης δικτύου (Simple Network Management Protocol – SNMP) 

και παράλληλα οι σταθµοί υπηρεσιών χρησιµοποιούν το κανάλι για την ανάθεση 

συνδέσεων στις συνδροµητικές υπηρεσίες.  

3. Συνδέσεις Μεταφοράς: Στην περίπτωση των συνδέσεων µεταφοράς 

χρησιµοποιούνται για την ποιότητα υπηρεσιών των ζεύξεων και τις παραµέτρους 

κίνησης. Επειδή κάθε σύνδεση είναι µονόδροµη η ανάθεση τους γίνεται σε ζευγάρια.  

Ανάλογα µε την ζήτηση οι σταθµοί υπηρεσιών µοιράζονται την πάνω ζεύξη µε τον σταθµό 

βάσης. Ανάλογα µε την σηµαντικότητα της υπηρεσίας οι σταθµοί υπηρεσιών µπορούν να 

εκδώσουν εντολές συνεχιζόµενων δικαιωµάτων εκποµπής ή ο σταθµός βάσης µπορεί να τους 

δώσει τι δικαίωµα να εκπέµψουν µετά από σχετική αίτηση. 

2.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (QoS) 

Οι χρήστες µπορούν να ελέγξουν το πρωτόκολλο ελέγχου το οποίο µε την σειρά του ρυθµίζει 

τις διενέξεις µεταξύ των διάφορων χρηστών σε κάθε τοµέα και µπορεί να ενεργοποιήσει την 

δυνατότητα ρύθµισης της καθυστέρησης και του εύρους ανάλογα µε τις απαιτήσεις των 

υπηρεσιών του χρήστη. 

Υπάρχουν συνολικά τέσσερις τύποι µηχανισµών προγραµµατισµού κάτω ζεύξεων οι οποίοι 

χρησιµοποιούνται συνήθως για την επίτευξη εργασιών. Αυτοί οι µηχανισµοί χρησιµοποιούν 

κατά κόρον αναθέσεις επιπλέον εύρους, διαδικασίες επίλυσης διενέξεων και 

σταθµοσκοπήσεις. Το WiMAX προσφέρει επίσης τέσσερις τύπους Ποιότητας Υπηρεσίών 

(QoS) ανάλογα µε τον τύπο της υπηρεσίας που χρησιµοποιείται κάθε φορά. Αυτοί είναι: 

1. Υπηρεσίες Ανεπίκλητης Χορηγίας (Unsolicited Grant Services – UGS) 

Οι UGS χρησιµοποιούνται για την επίτευξη συνεχούς ροής bit (ή CBR όπως αλλιώς 

ονοµάζεται), για υπηρεσίες όπως η εξοµοίωση E1/T1 γραµµής ή µια υπηρεσία VoIP χωρίς 

την καταστολή σιγής. 
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2. Υπηρεσία Σταθµοσκόπησης Πραγµατικού Χρόνου (Real-Time Polling Service – rtPS) 

Η υπηρεσία σταθµοσκόπησης πραγµατικού χρόνου είναι σχεδιασµένη για την υποστήριξη 

υπηρεσιών οι οποίες παράγουν µεταβλητού µεγέθους πακέτα δεδοµένων όπως για 

παράδειγµα είναι οι υπηρεσίες µετάδοσης κινούµενης εικόνας MPEG ή οι υπηρεσίες VoIP µε 

καταστολή σιγής.  

3. Υπηρεσίες Σταθµοσκόπησης Μη Πραγµατικού Χρόνου (Non Real Time Polling Services – 

nrtPS) 

Οι υπηρεσίες σταθµοσκόπησης µη πραγµατικού χρόνου είναι σχεδιασµένες για υπηρεσίες 

που απαιτούν χορηγία µεταβλητού µεγέθους ριπών δεδοµένων τακτικά. 

Υπηρεσίες Βέλτιστης Προσπάθειας (Best Effort Services – BE) 

Για την περίπτωση πρόσβασης στο διαδίκτυο οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από τις 

υπηρεσίες του διαδικτύου. 

Στην περίπτωση που χρησιµοποιείται σταθµοσκόπηση, βοηθούν οι υπηρεσίες αυτές γιατί 

απλοποιούν τις διάφορες λειτουργίες και εγγυώνται ότι κάθε υπηρεσία θα λάβει τους πόρους 

που της αναλογούν. Στην περίπτωση υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου όπως η µετάδοση 

φωνής χρειάζονται υπηρεσίες που εκτελούνται τακτικότερα ώστε να µειώσουµε τον 

παράγοντα καθυστέρησης όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Η χαρτογράφηση των διάφορων υπηρεσιών σε ένα σταθµό συνδροµητών επιτρέπει την 

µεταβολή του QoS σε διάφορα επίπεδα κατά την επίτευξη µιας σύνδεσης. Κατά την σύνδεση 

ενός σταθµού συνδροµητών παρέχετε µια ροή δεδοµένων υπηρεσίας ανάλογα µε τις ανάγκες. 

Όταν οι σταθµοί συνδροµητών συνδέονται αρχικά υπάρχει µόνο αυτή η ροή µε µία και µόνη 

σύνδεση παρέχοντας πληροφορίες για τις αιτήσεις για εύρος και προσφέροντας νέες 

συνδέσεις όταν ο χρήστης ζητήσει αλλαγές στις υπηρεσίες του. Η σύνδεση αυτή αποτελείται 

από δύο τµήµατα. 

• Ροή Υπηρεσίας 

• MAC 

Ο ρόλος της ροής υπηρεσίας είναι ο ορισµός της Ποιότητας Υπηρεσιών όταν επιτευχθεί µια 

σύνδεση. 

Ο τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνεται η ρύθµιση της Ποιότητας Υπηρεσιών είναι µέσω των 

ρυθµίσεων των ζεύξεων. Μέσω των ρυθµίσεων των ζεύξεων χορηγείται εύρος ανάλογα µε τις 
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απαιτήσεις. Οι σταθµοί βάσης δίνουν επίσης εύρος ζώνης στους σταθµούς συνδροµητών µε 

κάθε νέα σύνδεση. 

Με κάθε ριπή δεδοµένων ενός σταθµού συνδροµητών παρέχεται µια νέα διαµόρφωση µέσω 

των ρυθµίσεων ριπής. Το MAC επίσης θα κάνει τις ανάλογες ρυθµίσεις για να προσφέρει όσο 

το δυνατόν αποδοτικότερη διαχείριση εύρους.  

Μία σχεδίαση η οποία είναι αποδοτική µε αυτόµατη προσαρµογή για διορθώσεις ονοµάζεται 

αλλιώς µηχανισµός ζήτησης-χορηγίας. Με αυτόν τον τρόπο το WiMAX διατηρεί την 

απόδοση του ακόµα και όταν υπάρχουν περισσότερες από µία συνδέσεις και ποιότητες 

υπηρεσιών. 

Στο επίπεδο MAC υπάρχει ένα υποπλαίσιο που χρησιµοποιείται για το απόρρητο και 

προσφέρει δυνατότητες ταυτοποίησης για την πρόσβαση στο δίκτυο αλλά και για την 

δηµιουργία ταυτοποιηµένων συνδέσεων όπως επίσης και για την ανταλλαγή κλειδιών και 

κωδικοποιηµένων δεδοµένων για το απόρρητο δεδοµένων. 

2.3 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Υπάρχουν δύο πρότυπα τα οποία ορίζονται στις προδιαγραφές του WiMAX µε µόνο σκοπό 

την χαρτογράφηση υπηρεσιών από και προς τις MAC συνδέσεις του WiMAX ανάλογα. 

• Το υποπλαίσιο σύγκλισης ATM το οποίο είναι για τις υπηρεσίες ATM 

• Το υποπλαίσιο σύγκλισης πακέτων το οποίο είναι για την χαρτογράφηση των 

υπηρεσιών πακέτων δεδοµένων όπως τα διαδικτυακά πρωτόκολλα (Internet Protocols 

– IP) έκδοσης 4 (IPv4) και έκδοσης 6 (IPv6), το Ethernet και τα εικονικά τοπικά 

δίκτυα (Virtual Local Network – VLAN). 

Η κύρια λειτουργία του υποπλαισίου είναι ο διαχωρισµός των µονάδων των δεδοµένων των 

υπηρεσιών (SDUs) σε τάξεις και την ανάθεση τους στο επίπεδο MAC για να έχουµε 

καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και αποδοτικότερη κατανοµή φάσµατος. Τα SDUs µπορούν 

να περάσουν από τα επίπεδα δύο διαδοχικών πρωτόκολλων από το ένα στο άλλο ανάλογα µε 

την λειτουργία. Η χαρτογράφηση των δεδοµένων εξαρτάται από την υπηρεσία που 

χρησιµοποιούµε. Άλλες λειτουργίες του υποπλαισίου σύγκλισης είναι η ανταλλαγή 

κεφαλίδας ωφέλιµου φορτίου, η καταστολή και η ανασυγκρότηση για την καλύτερη απόδοση 

της ζεύξης. 

2.3.1 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Στο MAC υπάρχουν επιπλέον συνδέσεις για διάφορες χρήσεις. Υπάρχουν συνδέσεις που 

υπόκεινται σε διενέξεις και άλλες που διέπονται από την συνεχή αποστολή δεδοµένων στο 

DL σε όλους τους αποδέκτες (broadcast) όπως επίσης και για την σηµατοδοσία η οποία 
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βασίζεται στην διενεκτική σταθµοσκόπηση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

σταθµών συνδροµητών. Υπάρχει και ένας αριθµός συνδέσεων οι οποίες διατηρούνται για 

χρήση πολυεκποµπών και σε αυτήν την περίπτωση ο σταθµός συνδροµητή συµµετέχει στην 

οµάδα σταθµοσκόπησης πολυεκποµπής τα µέλη της οποίας συνδέονται µε συνδέσεις 

πολυεκποµπής. 

2.3.2 ΜΟΡΦΕΣ MAC PDU 

Το PDU του MAC αποτελείται από: 

• Την κεφαλίδα του MAC η οποία έχει σταθερό µήκος όπως αυτό ορίζεται στις 

προδιαγραφές του. 

• Ωφέλιµο φορτίο µεταβλητού µήκους. 

• Προαιρετικό κυκλικό έλεγχο πλεονασµού (Cyclic Redundancies Check – CRC) 

Ορίζονται δύο διαφορετικές µορφές κεφαλίδας: 

• Γενική Κεφαλίδα 

• Κεφαλίδα Αίτησης Εύρους 

Τα PDU του MAC τα οποία δεν φέρουν ωφέλιµο φορτίο περιέχουν είτε µηνύµατα 

διαχείρισης του MAC είτε δεδοµένα του υποεπιπέδου σύγκλισης. Υπάρχουν τριών τύπων 

υπό-επικεφαλίδες οι οποίες είναι: 

1. Υπό-επικεφαλίδα διαχείρισης χορηγιών. 

Χρησιµοποιείται από ένα σταθµό συνδροµητή για να ενηµερώσει τον σταθµό βάσης για τις 

ανάγκες του σε εύρος. 

2. Υπό-επικεφαλίδα κατάτµησης 

Περιέχει πληροφορίες για την ύπαρξη και την θέση στο σύνολο του ωφέλιµου φορτίου των 

κατατµήσεων των SDU. 

3. Υπό-επικεφαλίδα Πακέτων 

Παρέχει πληροφορίες για την περίπτωση που έχουµε συγκέντρωση SDU σε ένα PDU. Οι 

προηγούµενες δύο υπό-επικεφαλίδες µπορούν να εισαχθούν αµέσως µετά την γενική 

επικεφαλίδα µέσα σε PDU. Η υπό-επικεφαλίδα πακέτων θα πρέπει να εισάγεται πριν από 

κάθε SDU. 
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Εικόνα 8 MAC PDU 

2.3.3 ΜΕΤΑΔΩΣΗ ΤΩΝ MAC PDU ΚΑΙ SDU 

Οι εξερχόµενες από το MAC PDU εξαρτώνται τόσο από τον τύπο του ίδιου του PDU (εάν 

περιέχει ή όχι κατατµήσεις ή συγκεντρώσεις) όσο και από το MAC πρωτόκολλο και τον 

αριθµό των συνδέσεων που έχει συνάψει. Το επίπεδο MAC είναι διαυγές στην οντότητα 

λήψης γιατί το SDU ανασυγκροτείται µετά την λήψη του µέσω της αποκαταστηµένης 

ραδιοσύνδεσης. Το πώς ακριβώς γίνεται αυτό φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

Εικόνα 9 Κατάτµηση και συσκευασία SDU και PDU 

2.4 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ 

Η κατάτµηση και η συσκευασία των οµάδων δεδοµένων είναι µια διαδικασία η οποία 

ταιριάζει µε το σταθερό WiMAX, εφόσον σε ένα τέτοιο σενάριο η ανάθεση εύρους γίνεται µε 

βάση την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα. Στην περίπτωση χρήσης κατάτµησης ένα MAC 

PDU χωρίζεται σε ένα ή περισσότερα διαφορετικά SDU.  

Σε περιπτώσεις που έχουµε συσκευασία πολλαπλών SDU σε ένα MAC PDU έχουµε διαφορές 

σε σχέση µε τις περιπτώσεις που έχουµε κατάτµηση. Χρειάζεται να γίνουν ρυθµίσεις στην 

άνω ζεύξη ενός σταθµού βάσης και στην κάτω ζεύξη ενός σταθµού υπηρεσιών. Για να 
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µπορέσει το WiMAX να προσφέρει αποδοτικότερη διαχείριση του φάσµατος επιτρέπεται 

παράλληλα και η κατάτµηση και η συσκευασία. 

2.5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PDU ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 

Οι µονάδες δεδοµένων Αίτησης Αυτόµατης Επανάληψης (Automatic Repeat Request – ARQ) 

είναι διαφορετικές και για την εκποµπή τους χρειάζεται µια σύνδεση ARQ. Η βασική τους 

λειτουργία είναι η αποστολή οµάδων δεδοµένων MAC SDU σε περιπτώσεις που δεν έχουν 

ληφθεί σωστά. Το MAC σε αυτήν την περίπτωση χρησιµοποιεί ένα µηχανισµό ολισθαίνοντος 

παραθύρου για την αποστολή πολλαπλών οµάδων δεδοµένων χωρίς να χρειάζεται 

επιβεβαίωση λήψης. Ο αριθµός των οµάδων δεδοµένων που δεν έχουν ληφθεί δίνεται από τον 

δέκτη και οι χαµένες οµάδες δεδοµένων επανεκπέµπονται µέσω του µηχανισµού 

ολισθαίνοντος παράθυρου. 

Σε κάθε σταθµό βάσης και σταθµό συνδροµητή οι οποίοι έχουν επιτύχει σύνδεση 

δηµιουργείται µία κατηγορία υπηρεσίας µεταξύ τους. Τα πακέτα στέλνονται ή λαµβάνονται 

µέσω µιας σύνδεσης η οποία εξαρτάτε από τον τύπο της ποιότητας υπηρεσιών που απαιτείται 

από την εκάστοτε εφαρµογή. 

Στο σχήµα 13 µπορούµε να δούµε τον µηχανισµό ποιότητας υπηρεσίας του WiMAX ο οποίος 

υποστηρίζει υπηρεσίες πολυµέσων στις οποίες περιλαµβάνονται TDM φωνή και VoIP, 

µετάδοση κινούµενης εικόνας, TFTP, Πρωτόκολλου Υπερκειµενικής Μεταφοράς (HTTP) και 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email). 

2.5.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ PHY ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Το WiMAX παρέχει υποστήριξη και για TDD αλλά και για FDD. Στο FDD υποστηρίζονται 

και συνεχής ροή δεδοµένων αλλά και ριπές δεδοµένων στην κάτω ζεύξη. Η συνεχής ροή 

δεδοµένων στην κάτω ζεύξη επιτρέπει την χρήση τεχνικών όπως της διεµπλοκής. Οι ριπές 

δεδοµένων από την άλλη πλευρά επιτρέπουν την εφαρµογή αποδοτικότερων τεχνικών µε 

καλύτερη διαχείριση φάσµατος και αυξηµένη χωρητικότητα όπως για παράδειγµα τεχνικές 

ρύθµισης των ριπών στο επίπεδο του συνδροµητή και AASs. 

Το επίπεδο MAC χτίζει ένα υποπλαίσιο κάτω ζεύξης η αρχή του οποίου είναι το τµήµα 

ελέγχου πλαισίου και περιέχει τα µηνύµατα DL-MAP και UL-MAP. Τα µηνύµατα αυτά 

περιέχουν πληροφορίες για τις αλλαγές του επιπέδου του σήµατος στο φυσικό επίπεδο στην 

κάτω ζεύξη όπως και πληροφορίες σχετικά µε την κατανοµή εύρους και τις ρυθµίσεις των 

ριπών δεδοµένων στην πάνω ζεύξη. 

Το DL-MAP αποτελείται από δύο FEC. Στην περίπτωση του UL-MAP η ανάθεση γίνεται 

πριν την λήψη του επόµενου πλαισίου. Το UL-MAP αµέσως ξεκινά την διαδικασία 
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δέσµευσης χώρου για την εξοικονόµηση χρόνου στην επεξεργασία και κατά συνέπεια 

µικρότερη καθυστέρηση. Σε µερικές περιπτώσεις απαιτείται ένα κοµµάτι για την διατήρηση 

µιας απευθείας σύνδεσης µεταξύ του χρήστη και του UL-MAP ειδικά σε συστήµατα FDD. 

Αυτό φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

Εικόνα 10 Υποπλαίσιο άνω ζεύξης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 

Το επίπεδο σύγκλισης µετάδοσης (Transmission Convergence – TC) βρίσκεται ανάµεσα στο 

φυσικό επίπεδο και στο επίπεδο MAC. Ο κύριος ρόλος του επιπέδου αυτού είναι η 

µετατροπή των MAC PDU σε οµάδες δεδοµένων ίδιου µήκους. Χρησιµοποιεί ένα δείκτη ο 

οποίος δείχνει την αρχή της κεφαλίδας του επόµενου MAC PDU ο οποίος βρίσκεται µέσα 

στο ίδιο το FEC. Στην περίπτωση που έχουµε οµάδες δεδοµένων µε σφάλµατα το TC θα 

επανασυγχρονιστεί για το επόµενο MAC PDU. 

 

Εικόνα 11 Σχέση ,εταξύ MAC, PHY και TC επιπέδων 

3.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ WIMAX 

Υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις για να λειτουργήσει σωστά ένα σύστηµα WiMAX: 

• Αποκατάσταση συνόδου (Session Setup) 

• Επαλήθευση Ταυτότητας (Authentication) 

 

Στην περίπτωση που έχουµε συνεχή ροή υπηρεσιών, τον έλεγχο τον αναλαµβάνει το RLC. 

Στο WiMAX η διαδικασία αυτή αποτελείται από µία σειρά συναλλαγών µετάξύ των SS και 

BS. Οι ρυθµίσεις των FDD και TDD συστηµάτων εξαρτώνται από µία περίπλοκη διαδικασία 

βασισµένη στην ροή υπηρεσιών. Η κύρια λειτουργία του FEC είναι η ρύθµιση των ριπών 

δεδοµένων, του εύρους και της κωδικοποίησης, Μετά την ρύθµιση και την επιτυχηµένη 

λειτουργία ενός SS στην επόµενη φάση έχουµε την επίκτηση των καναλιών. 

3.2 ΕΠΙΚΤΗΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

Τα πρόσφατα ανεπτυγµένα πρωτόκολλα του MAC επιτρέπουν την αυτόµατη ρύθµιση του SS 

για τον χρήστη. Ο αγοραστής ή ο χρήστης θα πρέπει απλά να βγάλουν από την συσκευασία 

των SS και να τον ενεργοποιήσουν. Ο SS θα αρχίσει να λαµβάνει στοιχεία από το περιβάλλον 

έτσι ώστε να ρυθµιστεί µόνος του. 

Μετά την επιτυχηµένη ενεργοποίηση και λειτουργία του ο SS λαµβάνει από το περιβάλλον 

όλες τις υποψήφιες συχνότητες λειτουργίας εντός της εµβέλειας του. Κατά πάσα πιθανότητα 

ο SS θα είναι προρυθµισµένος εργοστασιακά και σε περιπτώσεις που υπάρχουν πολλές 
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υποψήφιες συχνότητες ο SS θα εγγραφή σε ένα µόνο BS για να αποφευχθούν οι συγκρούσεις 

και η σύγχηση. 

Ο συγχρονισµός γίνεται αµέσως µετά την επιλογή της συχνότητας λειτουργίας από τον SS 

στην σύνδεση µε τον αντίστοιχο BS. Μετά τον συγχρονισµό του φυσικού επιπέδου αρχίζει 

την αναζήτηση µηνυµάτων DCD και UCD για να µπορέσει ο SS να αναγνωρίσει την 

χρησιµοποιούµενη διαµόρφωση και τις ρυθµίσεις FEC οι οποίες χρησιµοποιούνται από τον 

BS. 

3.2.1 ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 

Ο SS θα αρχίσει να ψάχνει για όλα τα µηνύµατα UL-MAP στα πλαίσια που λαµβάνει µε 

σκοπό την άντληση πληροφοριών σχετικά µε την εµβέλεια. Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας όλες οι ρυθµίσεις εµβέλειας έχουν ολοκληρωθεί. Αναλυτικά ο SS θα πρέπει να 

αναγνωρίσει ένα µήνυµα που αφορά την εµβέλεια το οποίο ονοµάζεται RNG-REQ ή αλλιώς 

όπως είναι γνωστό µήνυµα ερώτησης εµβέλειας (Ranging Request Message) για την 

αναγνώριση του οποίου χρησιµοποιείται ένας αρκετά σύνθετος αλγόριθµος. Η διαδικασία 

ξεκινά µε εκποµπές χαµηλής ισχύος η οποίες αυξάνουν την ισχύ τους µε το χρόνο µέχρι να 

ληφθεί κάποια απάντηση σχετικά µε την εµβέλεια. 

Ο BS θα ρυθµιστεί εκ νέου και θα αποστείλει ένα νέο µήνυµα εµβέλειας το οποίο ονοµάζεται 

RNG-RSP ή αλλιώς απάντηση εµβέλειας (Ranging Response) το οποίο χρησιµοποιεί 

παραµέτρους όπως τον χρόνο άφιξη του RNG-RNQ και την ισχύ που χρησιµοποιήθηκε για 

την εκποµπή για να επανασυγχρονίσει µε τον SS. Μετά τον επιτυχηµένο συγχρονισµό µεταξύ 

των SS και BS ακολουθεί η µικρορύθµιση της εκποµπής ισχύος για την εµβέλεια που 

χρησιµοποιείται.  

Οι ρυθµίσεις που χρησιµοποιούνται για το WiMAX είναι αυτές που έχουµε αναφέρει σε 

προηγούµενα κεφάλαια. Ο SS θα ρυθµίσει σχετικά το φυσικό επίπεδο που έχει σαν ρόλο την 

κωδικοποίηση και την διαµόρφωση έτσι ώστε να αποφευχθεί η σπάταλη χρήση εύρους. 

Υποστηρίζονται τόσο ηµιαµφίδροµες όσο και αµφίδροµες συνδέσεις. Η τελική απόφαση των 

ρυθµίσεων λαµβάνεται από τον BS. 
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Εικόνα 12 ∆ιαδικασία διαπραγµάτευσης εµβέλειας 

3.2.2 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ 

Ένας SS ο οποίος είναι εγκεκριµένος διαθέτει ένα ψηφιακό πιστοποιητικό X.509 

αποθηκευµένο σε αυτόν εργοστασιακά. Όταν ο SS ζητάει την πιστοποίηση της ταυτότητας 

του για την σύναψη σύνδεσης αποστέλλει το πιστοποιητικό αυτό και αξιολογείται από τον 

BS. Αυτό γίνεται µε την χρήση µιας διεύθυνσης µεγέθους 48 bit η οποία βρίσκεται µέσα στο 

MAC και περιέχει και το κλειδί RSA. 

Παρακολουθώντας τα πιστοποιητικά όλως των συνδεδεµένων στο δίκτυο SS το ίδιο το 

δίκτυο επαληθεύει κάθε σταθµό που ζητά επικοινωνία µε το αν διαθέτει ή όχι την απαραίτητη 

άδεια. Η είσοδος ή όχι στο δίκτυο ενός SS εξαρτάτε από την επαλήθευση και την επικύρωση 

του σταθµού. 

Η είσοδος ενός επαληθευµένου και επικυρωµένου σταθµού στο δίκτυο γίνεται µε την παροχή 

ενός κλειδιού το οποίο ονοµάζεται AK και χρησιµοποιείται επίσης για την ασφάλεια και το 

απόρρητο.  

Ο σταθµός συνδέεται στο δίκτυο αµέσως µετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας 

και δηµιουργεί µια δευτερεύουσα σύνδεση διαχείρισης της επικοινωνίας. 

3.2.3 ΣΥΝΔΕΣΗ IP 

Με την είσοδο ενός SS στο δίκτυο του ανατίθεται µία διεύθυνση IP µε την χρήση του DHCP. 

Η βασική λειτουργία του DHCP είναι η παροχή µιας διεύθυνσης TFTP στον SS για να 
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µπορέσει ο SS να προµηθευτεί ένα αρχείο που περιέχει όλες τις ρυθµίσεις που είναι 

απαραίτητες. 

3.2.4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

Για την µονόδροµη µεταφορά οπµάδων δεδοµένων στην κάτω και στην άνω ζεύξη 

χρησιµοποιούνται ροές υπηρεσιών. Για την ποιότητα της υπηρεσίας ελέγχονται διάφοροι 

παράγοντες όπως για παράδειγµα ο τρόµος φάσης (jitter). Για την καλύτερη απόδοση του 

δικτύου WiMAX εφαρµόζεται µια µέθοδος ενεργοποίησης δύο φάσεων. Σε αυτήν την 

περίπτωση πρώτα γίνεται η ανάθεση των πόρων σε µια υπηρεσία µε την ενεργοποίηση της 

υπηρεσίας να γίνεται αργότερα και µετά την ολοκλήρωση της ανάθεσης. Κάθε ροή 

υπηρεσίας διαθέτει ένα CID το οποίο χαρτογραφείται και στο MAC. Οι ροές υπηρεσιών του 

WiMAX προσχεδιάζονται και ρυθµίζονται κατά την τελική φάση όταν µετά την 

ενεργοποίηση του SS ενεργοποιείται και η υπηρεσία. 

Ανάµεσα στον SS και στον BS δηιµουργούνται δυναµικές ροές υπηρεσιών και ο SS θα 

συνεχίσει την δυναµική σύνδεση στην περίπτωση που υπάρξη µία σύνδεση δυναµικής 

σηµατοδοσίας η οποία ονοµάζεται και ιδεατή σύνδεση µεταγωγής (Switched Virtual 

Connection – SVC). Χρησιµοποιείται µια αποκατάσταση επαφής (handshaking) τριών 

σηµείων για την πλήρη αποκατάσταση των ροών υπηρεσιών. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα 

του WiMAX είναι το ότι επιτρέπει δυναµικές αλλαγές στο δίκτυο. Για την αποκατάσταση 

επαφής χρησιµοποιείται ένα πρωτόκολλο τριών σηµείων το οποίο είναι πανοµοιότυπο µε την 

δυναµική ροή υπηρεσίας. 

 

Εικόνα 13 Ταυτοποίηση και εγγραφή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΑ∆ΙΟΖΕΥΞΗΣ 

Ο κύριος ρόλος του ελέγχου ραδιοζεύξης (Radio Link Control – RLC) είναι η δηµιουργία 

µιας σταθερής ζεύξης και η διατήρηση της ταυτόχρονης εκτέλεσης της ροής υπηρεσιών και 

της επίκτησης καναλιών. Το RLC επιτρέπει στο WiMAX να ανταλλάσει δεδοµένα µεταξύ 

των ριπών δεδοµένων και επίσης µέσα στο RLC περιλαµβάνονται ο έλεγχος της ισχύος και 

της εµβέλειας. 

 

Εικόνα 14 Έλεγχος Ραδιοζεύξης 

Στο RLC περιλαµβάνονται επίσης περιοδικές εκποµπές των ρυθµίσεων των ριπών οι οποίες 

υπάρχουν στην κάτω και άνω ζεύξη. Οι ρυθµίσεις των ριπών δεδοµένων επιλέγονται µε βάση 

παράγοντες του περιβάλλοντος (όπως π.χ. βροχή) και µε βάση τον εξοπλισµό που 

χρησιµοποιείται. Στην κάτω ζεύξη χρησιµοποιείται ένας κωδικός χρήσης διαστήµατος 

(Downlink Interval Usage Code – DIUC) για κάθε συνδιασµό ρυθµίσεων των ριπών 

δεδοµένων όπως επίσης και στην πάνω ζεύξη ο UIUC. 

Στην αρχή ο SS ελέγχει την στάθµη ισχύος και την εµβέλεια. Ο έλεγχος γίνεται µε την χρήση 

των µηνυµάτων RNG-REQ κατά την έναρξη της εκποµπής. Από τον BS αποστέλλονται οι 

αντίστοιχες απαντήσεις RNG-RSP βάση των οποίων ορίζεται η στάθµη της ισχύος και ο 

χρονισµό του SS. 
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Ο SS µπορεί να χρησιµοποιήσει κατά την διαδικασία του ελέγχου εµβέλειας την κάτω ζεύξη 

χρησιµοποιώντας µια συγκεκριµένη οµάδα ρυθµίσεων ριπής η οποία ονοµάζεται DIDUC. 

Ανάλογα µε την ποιότητα της κάτω ζεύξης ο SS κάνει και τις ανάλογες ρυθµίσεις. Οι 

ρυθµίσεις µε βάση το RNG-RSP γίνονται από τον SS, ο BS αναλύει απλά την ποιότητα της 

άνω ζεύξης. 

Μετά την αρχικοποίηση των ζεύξεων µεταξύ των BS και SS ο RLC αρχίζει την συνεχή 

ανάλυση των ρυθµίσεων των ριπών των ζεύξεων έτσι ώστε το σύστηµα να προβεί σε 

αλλαγές. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι και οι άσχηµες καιρικές συνθήκες οι οποίες 

επηρεάζουν την ζεύξη άρα και τις ρυθµίσεις των ριπών. 

Ο RLC αλλάζει τις ρυθµίσεις του SS όσο αναφορά τις ζεύξεις συνέχεια. Στόχος της όλης 

διαδικασίας είναι η καλύτερη απόδοση και η αξιοπιστία του συστήµατος για την όσο το 

δυνατόν ταχύτερη και ορθότερη επικοινωνία. Ο σταθµός βάσης εκτελεί µια διαφορετική 

λειτουργία. Ελέγχει καθ’ όλη την διάρκεια της επικοινωνίας την ποιότητα της πάνω ζεύξης 

και µε αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται λιγότερες αλλαγές στις ρυθµίσεις των ριπών. Όποτε 

υπάρχει ανάγκη για παραχώρηση µεγαλύτερου εύρους από τον BS στον SS χρησιµοποιείται ο 

UIUC απαλείφοντας την ανάγκη για επαναπρόκλησης χειραψίας εφόσον ο SS λαµβάνει όλες 

τις αλλαγές µέσω του UIUC και εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει ανοµοιογένεια στις 

ρυθµίσεις ριπών µεταξύ του BS και του SS. 

Για την αλλαγή του προφίλ του o SS αντλεί όλες τι πληροφορίες από τον BS αναλύοντας την 

ληφθήσα κάτω ζεύξη. Οι αλλαγές όλες εξαρτώνται από τον BS. Μία κάτω ζεύξη έχει δύο 

τρόπους λειτουργίας οι οποίοι είναι: 

Τρόποι λειτουργίας DL. 

• Χορηγία ανά σύνδεση (Grand per Connection – GPC) 

• Χορηγία ανά σταθµό συνδροµητή (Grand per SS – GPSS) 

Η πρώτη µέθοδος απαιτεί την αποστολή µηνυµάτων RNG-REQ για τις αλλαγές στην 

κάτω ζεύξη ενώ η δεύτερη µέθοδος χρησιµοποιεί τα µηνύµατα DBPC-REQ. 

4.1 Η ΠΑΝΩ ΖΕΥΞΗ 

Για κάθε σύνδεση στην άνω ζεύξη χρησιµοποιείται ένας αλγόριθµος χρονοπρογραµµατισµού. 

Ο BS αναγκάζεται να κάνει συγκεκριµένες ενέργειες ανάθεσης στην άνω ζεύξη από κάποιους 

αλγόριθµους οι οποίοι διαθέτουν τους δικούς τους κανόνες. Κατά την διάρκεια της 

αποκατάστασης της σύνδεσης οι συνδέσεις της πάνω ζεύξης είναι για µικρό χρονικό 

διάστηµα διαπραγµατεύσιµες.  
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4.2 ΡΟΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Για την αυτόµατη εγκατάσταση και την δυναµική ρύθµιση των ροών υπηρεσιών 

χρησιµοποιούνται ο πίνακας παρεχοµένων υπηρεσιών, ο πίνακας κατηγορίας υπηρεσιών και 

οι ταξινοµηµένοι κανόνες. Είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη η παροχή πληροφοριών 

στον πάροχο υπηρεσιών σχετικά µε τον τύπο των εφαρµογών που θα χρησιµοποιήσει. Με τις 

πληροφορίες αυτές δηµιουργείται µια βάση δεδοµένων για την ταξινόµηση τους.  

Στα σχήµατα 19.Α, 19.Β και 19.Γ βλέπουµε δύο σταθµούς συνδροµητή οι οποίοι έχουν 

αναγνωριστεί µέσω της MAC διεύθυνσης. Κάθε SS διαθέτει από δύο ροές υπηρεσιών οι 

οποίες έχουν αναγνωριστεί από τον sfIndex µαζί µε τις ρυθµίσεις ποιότητας υπηρεσίας οι 

οποίες έχουν ληφθεί από τους πίνακες qosIndex 1 και 2. Η ποιότητα υπηρεσίας έχει 3 επίπεδα 

ρυθµίσεων, το χρυσό, το αργυρό και το χάλκινο. 

Ο sfIndex δείχνει τον wmanBsClassifierRuleIndex επιλέγοντας τους κανόνες που θα 

χρησιµοποιηθούν για την ταξινόµηση των οµάδων δεδοµένων στην ροή υπηρεσίας. 

Με την εγγραφή του SS σε κάποιον BS, ο BS καταχωρεί αυτόµατα την MAC διεύθυνση του 

στον πίνακα wmanIfBaseRegisteredTable έτσι ώστε να είναι εύκολο για τον BS να βρει τις 

πληροφορίες των ροών υπηρεσιών για τις οποίες του έχει γίνει παροχή. Ο BS χρησιµοποιεί 

µια δυναµική υπηρεσία η οποία ονοµάζεται µήνυµα DSA για να µπορέσει να δηµιουργήσει 

µια ροή υπηρεσιών για τον sfIndex χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες ροών υπηρεσιών. Στο 

σχήµα 19 βλέπουµε την δηµιουργία δύο εισαγωγών στο πίνακα 

wmanIfCmmCpsServiceFlowTable άρα θα είναι ευκολότερη η αποστολή δεδοµέωνω εφόσον 

η ροή υπηρεσίας θα είναι διαθέσιµη. 
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Εικόνα 15 Ροές δεδοµένων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ WIMAX 

Όπως και στην ασύρµατη τεχνολογία Wi-Fi η οποία είναι επίσης γνωστή ως Ασύρµατο 

Τοπικό ∆ίκτυο η οποία αυξήθηκε ραγδαία σύµφωνα µε το πρότυπο 802.11 της IEEE, οµοίως 

ένα πρωτοεµφανιζόµενο ∆ίκτυο Μητροπολιτικής Περιοχής (ΜΑΝ) υιοθέτησε τα πρότυπα 

του Ασύρµατου Μητροπολιτικού ∆ικτύου τα οποία βασίζονται στο ΙΕΕΕ 802.16. Στον τοµέα 

της επικοινωνίας παγκοσµίως το φάσµα των ραδιοσυχνοτήτων ποικίλει ανά περιοχή. Πολλές 

από τις ρυθµιστικές αρχές που ασχολούνται µε τον τοµέα του φάσµατος π.χ. η Οµοσπονδιακή 

Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό και στη 

διαχείριση του προς χρησιµοποίηση φάσµατος για ποικίλους συνδροµητές του διαδικτύου και 

ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Η διάθεση των τµηµάτων του φάσµατος προς χρήση, που µπορεί 

ή όχι να είναι ανάλογη µε τον υπόλοιπο κόσµο, γίνεται από την κυβέρνηση. Αυτό ακριβώς 

συµβαίνει και στην περίπτωση του WiMAX. Κατά συνέπεια υπάρχει µεγάλη ποικιλία στην 

κατανοµή και τη ρύθµιση του φάσµατος.  

Στην κατανοµή φάσµατος υπάρχουν δύο περιοχές συχνοτήτων από τις οποίες µόνο η µία 

είναι επίσηµα αναγνωρισµένη από τις κυβερνητικές αρχές. Στον τοµέα της επικοινωνίας τα 

δεδοµένα µπορούν να µεταφερθούν είτε µε το αναγνωρισµένο είτε µε το µη αναγνωρισµένο 

φάσµα. Πολλοί παροχείς Υπηρεσιών Ασύρµατου Ιντερνέτ πιθανόν να επιλέγουν το µη 

αναγνωρισµένο φάσµα καθώς είναι δωρεάν και µπορεί να µειώσει αποτελεσµατικά το 

κόστος. Όσον αφορά στην ποικιλοµορφία του φάσµατος, για την ανάπτυξη του συστήµατος 

WiMAX θα πρέπει οι Σταθµοί βάσης (BS) και οι Σταθµοί Συνδροµητή (SS) να είναι έτοιµοι 

να υποστηρίξουν και τις δύο περιοχές ραδιοσυχνοτήτων. Όπως φαίνεται στο σχήµα 20, ένας 

γενικός Σταθµός Συνδροµητή του συστήµατος WiMAX περιλαµβάνει ένα επεξεργαστή 

ελέγχου, ένα επεξεργαστή βασικής ζώνης, µια µονάδα MAC, και ένα αναλογικό έµπροσθεν 

άκρο RF που παρέχει υπηρεσία όπως ορίζεται στο πρότυπο 802.16x σε συγκεκριµένες 

αναγνωρισµένες ή µη αναγνωρισµένες περιοχές.  

Οι εφαρµογές WiMAX ασύρµατης ευρυζωνικής πρόσβασης χρησιµοποιούνται ως 

οπισθοζευκτικά για κυψελοειδή δίκτυα, ως οπισθοζευκτικά για ευρυζωνικά ενσύρµατα και 

ασύρµατα Τοπικά ∆ίκτυα, και για το ασύρµατο Μητροπολιτικό δίκτυο που φέρνει τις 

Ασύρµατες Ευρυζωνικές Προσβάσεις στα σπίτια, τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις ως 

εναλλακτική επιλογή στη θέση του DSL ή της ενσύρµατης πρόσβασης. Έχουµε εστιάσει 

κυρίως στο κατανεµηµένο εύρος συχνότητας που υπάρχει στη ζώνη συχνοτήτων από 2 ως 6 

GHz του φάσµατος. Αυτή είναι η κατανοµή του φάσµατος όπου το εύρος ζώνης είναι 

στενοζωνικό σε σχέση µε το εύρος ζώνης που διατίθεται στο εύρος των 10 µε 66 GHz. Κάτω 

από 10 GHz οι συχνότητες των µικροκυµάτων αναφέρονται ως ζώνες εκατοστού και οι 
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συχνότητες πάνω από το εύρος των 10 GHz είναι οι ζώνες χιλιοστού. Οι ζώνες χιλιοστού 

έχουν πολύ πλατύτερη κατανοµή εύρους ζώνης καναλιού και έχουν τη δυνατότητα να 

µεταφέρουν µεγάλο όγκο δεδοµένων. Γι’ αυτό το λόγο για υψηλές ταχύτητες διαβίβασης 

δεδοµένων για τις εφαρµογές οπτικής οπίσθιας ζεύξης αυτές οι ζώνες χιλιοστού είναι γενικά 

καταλληλότερες, ενώ οι ζώνες εκατοστού ταιριάζουν για πολυσηµεία, Συστήµατα µη οπτικής 

επαφής και διανοµή στο τελευταίο µίλι.  

 

Εικόνα 16 Μπλοκ διάγραµµα Σταθµού Συνδροµητή 

Παγκοσµίως το φάσµα εκατοστού περιέχει ένα σηµαντικό και τελευταίο mile market. To 

πρότυπο 802.16d της ΙΕΕΕ το οποίο είναι γνωστό ως σταθερό στο οποίο καµιά γραµµή 

οπτικής επαφής αντικαθιστά το DSL και την ενσύρµατη πρόσβαση για τη τελευταία 

υπηρεσία µιλιού αποτελεί τη βάση για τη πρώτη κυµατική ανάπτυξη του WiMAX. Καθώς η 

τεχνολογία προχωρά το πρότυπο IEEE 802.16e πρόσθεσε κινητικότητα και δυνατότητα 

µεταφοράς σε εφαρµογές όπως µικρούς φορητούς υπολογιστές, λάπτοπ και PDAs για εύρη 

φάσµατος κάτω των 6GHz. Κατά την αξιοποίηση του φάσµατος, χρησιµοποιούνται τόσο τα 

αναγνωρισµένα και όσο και τα µη αναγνωρισµένα φάσµατα. 
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Εικόνα 17 Η κατανοµή συχνοτήτων απο 2 έως 6 GHz στις ΗΠΑ 

5.1 Χαρακτηριστικά φάσματος  

1. Αναγνωρισµένο και µη αναγνωρισµένο φάσµα 

Το σχήµα 21 δείχνει τις διάφορες διαθέσιµες ζώνες συχνοτήτων για ευρυζωνική ασύρµατη 

πρόσβαση στο εύρος συχνοτήτων από 2 ως 6GHz. Σηµειώστε ότι αυτές οι ζώνες 

χαρακτηρίζονται είτε ως αναγνωρισµένες είτε ως µη αναγνωρισµένες. Οι αναγνωρισµένες 

ζώνες «αποτελούν ιδιοκτησία» φορέων ή εταιρειών οι οποίες έχουν πληρώσει για τη χρήση 

των υπηρεσιών που προσφέρουν αυτές οι ζώνες. Οι µη αναγνωρισµένες ζώνες είναι δωρεάν 

διαθέσιµες για οποιεσδήποτε πειραµατικές ή επιχειρηµατικές εφαρµογές. Το Wi-Fi που 

βασίζεται στα πρότυπα IEEE 802.11a/b/g που κατανέµονται σε µη αναγνωρισµένες ζώνες 

αποδείχτηκε πολύ δυνατό κατά τον ανταγωνισµό µε τις νέες τεχνολογίες εντός των ίδιων 

ζωνών. Συγκρινόµενο µε τις τιµές δεδοµένων καναλιών των ζωνών χιλιοστού περιορίζεται 

καθώς ο χώρος της ζώνης καναλιού είναι στενοζωνικός. 

Πολλοί παροχείς Ασύρµατου ∆ικτύου ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις µη 

αναγνωρισµένες ζώνες γιατί είναι δωρεάν, εξοικονοµώντας έτσι χρήµατα και χρόνο για την 

ανάπτυξη του τοπικού δικτύου. Χρησιµοποιώντας αυτές τις µη αναγνωρισµένες ζώνες 

µειώνονται τα κόστη για τους συνδροµητές ιντερνέτ και παρέχεται µια ανταγωνιστική 

εναλλακτική απέναντι στο DSL και τις ενσύρµατες υπηρεσίες µόντεµ. Από την άλλη πλευρά 

οι κύριοι φορείς ή εταιρείες που έχουν την αρµοδιότητα να χρησιµοποιούν το αναγνωρισµένο 

φάσµα µπορούν να το θέσουν στην αγορά ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες επιχειρηµατικής 

κλάσης παρέχοντας ταυτόχρονα αξιοπιστία και ευρωστία. 

5.2 Διακρίσεις ζωνών 

1.Ζώνη 3.5GHz: Σε πολλές ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες η ζώνη 3.5GHz αποτελεί 

αναγνωρισµένο φάσµα που διατίθεται για την Ευρυζωνική Ασύρµατη Πρόσβαση, αλλά δεν 

χρησιµοποιείται στις ΗΠΑ. Είναι η πιο βαριά κατανεµηµένη ζώνη αντιπροσωπεύοντας έτσι 

τη µεγαλύτερη παγκόσµια αγορά Ευρυζωνικής Ασύρµατης Πρόσβασης. Καλύπτει εύρος 

ζώνης 300MHz του οποίου οι συχνότητες κυµαίνονται από 3.3GHz ως 3.6GHz. Για µεγάλα 
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οπισθοζευκτικά σωλήνων στις υπηρεσίες ∆ικτύου Ευρείας Περιοχής αυτή η ζώνη είναι πολύ 

χρήσιµη και ευέλικτη. Σε αυτό το αναγνωρισµένο φάσµα, οι µεγάλοι φορείς και εταιρείες θα 

έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ανταγωνιστικές τιµές συνδροµών ίντερνετ στην αγορά 

της Ασύρµατης τεχνολογία µέσω οικονοµικών πακέτων και χαµηλότερων κοστών 

εξοπλισµού που συνεπάγεται η ευρυζωνική ασύρµατη πρόσβαση WiMAX. 

2. Ζώνη 5 GHz U-NII & WRC: Οι ζώνες U-NII (Unlicensed National Information 

Infrastructure) έχουν τρεις κύριες ζώνες συχνοτήτων οι οποίες έχουν ως εξής: χαµηλές και 

µεσαίες ζώνες U –NII  µε εύρη από 5150 ως 5350, εύρη Παγκοσµίου Συνέδριο 

Ραδιοεπικοινωνιών από 5470 ως 5725, και ανώτερες ζώνες U-NII µε εύρη από 5725 ως 5850. 

Οι περισσότερες δραστηριότητες WiMAX ανήκουν στις ζώνες U-NII µε εύρη από 5725 ως 

5850 διότι σ΄αυτό το κατανεµηµένο φάσµα υπάρχουν λιγότεροι ανταγωνιστικοί συνδροµητές 

ίντερνετ και παρεµβολές. 

3. WCS: Οι δύο ζώνες Ασύρµατων Υπηρεσιών Επικοινωνίας είναι ταυτόσηµες στα 15MHz 

και κυµαίνονται από 2305 στα 2320MHz και από 2345 στα 2360MHz αντίστοιχα. Το κενό 

των 25MHz µεταξύ αυτών των ζωνών έχει ανατεθεί στην Υπηρεσία Ψηφιακού Ραδιοφώνου. 

Για επιτυχή ανάπτυξη αυτών των ζωνών χρειαζόµαστε εξαιρετική απόδοση φάσµατος όπως 

προσφέρεται από την πολύ διάσηµη τεχνική διαµόρφωσης Ορθογωνική Πολυπλεξία 

∆ιαίρεσης Συχνότητας (OFDM) και την τεχνική διαµόρφωσης RF η οποία χρησιµοποιείται 

από τα Wi-Fi και WiMAX. 

4. 2.4GHz ISM: Η συχνότητα στα 2.4GHz που χρησιµοποιείται από τους τοµείς της 

βιοµηχανίας, της επιστήµης και της ιατρικής η οποία είναι µη αναγνωρισµένη και προσφέρει 

χοντρικά εύρος ζώνης 70MHz για ανάπτυξη ευρυζωνικής ασύρµατης πρόσβασης. Η 

µελλοντική τεχνολογία WiMAX περιέχει περισσότερα προηγµένα χαρακτηριστικά τα οποία 

ορίζουν τις διαλειτουργικές απαιτήσεις επεξεργαστή βάσης οι οποίες φέρνουν δυο υπηρεσίες 

µαζί για συµπληρωµατική λειτουργία που θα αποδώσει ευρεία κινητικότητα περιοχής στο 

χρήστη ιντερντετ.  

5. MMDS: Το φάσµα των Πολυκαναλικών Πολυσηµειακών Συστήµατων ∆ιανοµής 

περιλαµβάνει 30 κανάλια στα 6MHz σε εύρη συχνοτήτων από 2500 σε 2690MHz και 

περιλαµβάνει και την Σταθερή Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης. 

Λόγω των δυνατοτήτων της αγοράς για µεγάλη ανάπτυξη και αξιοποίηση της ευρυζωνικής 

ασύρµατης πρόσβασης WiMAX γίνεται προσπάθεια να γίνει εστίαση στο αρχικό του φάσµα 

καθώς και προσπάθειες πιστοποίησης για τα Πολυκαναλικά Πολυσηµειακά Συστήµατα 

∆ιανοµής στα 3.5GHz η οποία βασίζεται σε αδειοδοτηµένες ζώνες και οι µη αδειοδοτηµένες 

ζώνες όπως η Μη Αδειοδοτηµένη Εθνική Υποδοµή Πληροφοριών στα 5GHz όπου υπάρχουν 
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λιγότερες παρεµβολές και απαιτεί ένα λογικό επίπεδο ισχύος και µέσο εύρος ζώνης. Αυτό θα 

βοηθήσει σίγουρα να αναπτυχθεί γρήγορα η υπηρεσία της ευρυζωνικής ασύρµατης 

πρόσβασης WiMAX παγκοσµίως διότι αυτές οι ζώνες αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο 

δυναµικό των αγορών και επιτρέπουν στους συνδροµητές και στους χρήστες να µειώσουν το 

κόστος τους. 

Επιπλέον ζώνες θεωρούνται σήµερα από διαφορετικές περιοχές στον κόσµο για την 

ανάπτυξη του WiMAX και άλλες παρόµοιες υπηρεσίες ευρυζωνικής ασύρµατης πρόσβασης. 

Στην Ιαπωνία η ζώνη στη συχνότητα των 4.9GHz ως 5 GHz θα χρησιµοποιηθεί µετά το 2007 

ενώ η ζώνη των 5.47GHz-5.725GHz προορίζεται για µελλοντική χρήση στον τοµέα των 

επικοινωνιών. Η πρώτη απαιτεί άδεια για ανάπτυξη Στάθµού Βάσης και θα υποστηρίξει  εύρη 

ζωνών στα 5MHz, 10MHz και 20MHz ενώ η δεύτερη δεν θα απαιτεί άδεια και θα 

υποστηρίξει εύρος ζώνης 20MHz. 

5.3 Τρέχων Ρυθμιστικό περιβάλλον 

Επί του παρόντος η ανάπτυξη του WiMAX µπορεί να λειτουργήσει σε µη αδειοδοτηµένο 

φάσµα αλλά ο παροχέας υπηρεσιών ή ο συνδροµητής ιντερνέτ πρέπει να γνωρίζει ένα αριθµό 

πραγµάτων για να αποφύγει µπλεξίµατα µε το κράτος και τις οµοσπονδιακές αρχές. Τώρα θα 

συζητήσουµε τις κυρίαρχες προβληµατικές περιοχές στην κατανοµή φάσµατος.  

Το φάσµα συνήθως το διαχειρίζεται ένας αριθµός διαφορετικών οργανισµών. Η πιο γνωστή 

στο ευρή κοινό είναι η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών. Η Οµοσπονδιακή Επιτροπή 

Επικοινωνιών διαχειρίζεται τη χρήση του ραδιο-φάσµατος σε συνεργασία µε πολιτικές, 

κρατικές και τοπικές κυβερνήσεις.  

Αυτή τη στιγµή οι εξουσίες της Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών έχουν περιοριστεί 

καθώς η τάση των τελευταίων δεκαετιών προωθεί την απορρύθµιση και τη µείωση του 

προσωπικού των γραφείων επιβολής. Επίσης οι Εθνικές Τηλεπικοινωνίες και η ∆ιοίκηση 

Πληροφοριών συνεργάζονται µε τη ∆ιατµηµατική Συµβουλευτική Επιτροπή Ραδιοφώνου η 

οποία διαχειρίζεται την οµοσπονδιακή χρήση του φάσµατος.  

5.3.1.  Όρια ισχύος 

Σύµφωνα µε έρευνες το WiMAX µπορεί να λειτουργήσει σε 70 Mbps σε 30 µίλια πρέπει 

όµως να συµµορφώνεται µε τους κανόνες σχετικά µε τους περιορισµούς ισχύος για αυτή τη 

ζώνη αν φιλοξενείται σε µη αδειοδοτηµένη συχνότητα. Σε µια ιδανική κατάσταση ένας καλός 

µηχανικός σχεδιάζει ένα µονοπάτι που θα έχει ακριβώς την απαραίτητη ισχύ για να φτάσουµε 

από το σηµείο Α στο σηµείο Β χωρίς εξασθένηση και µε καλή αξιοπιστία. Ένας περιορισµός 

συµβαίνει στο σήµα στην περιοχή που έχει µελετηθεί καλά που έχει σαν αποτέλεσµα 

µειωµένες παρεµβολές και παροχή αποδοτικότερης χρήσης του φάσµατος. Χρησιµοποιώντας 
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πολύ ισχύ θα καλύψουµε περισσότερη περιοχή απ’ όση χρειάζεται και θα υπάρχουν 

παρεµβολές µε άλλους χρήστες άλλων ζωνών συχνοτήτων. 

5.3.2. Σχέση WiMAX με τμήμα 15 τομέας 247 της FCC  

Αν κάποιος παροχέας υπηρεσιών ή κάποιος σταθµός εργασίας θα ήθελε να χρησιµοποιήσει 

µη αδειοδοτηµένο φάσµα για την εφαρµογή της ευρυζωνικής ασύρµατης πρόσβασης 

WiMAX µετά από συνεννόηση µε την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών θα 

αποτελούσε καλή ιδέα. Κάποια από τα σηµεία που θα πρέπει να προσέξουν είναι τα εξής: 

Πολυσηµειακή ζεύξη: 

Στους παροχείς υπηρεσιών WiMAX που θα ήθελαν να επικοινωνήσουν ή να λειτουργήσουν 

υπό αυτό το τµήµα, επιτρέπεται να χρησιµοποιήσουν ως 30 dBm ή  1 watt της Ισχύος Εξόδου 

του Ποµπού µε κεραία 6 dBi ήr 36 dBm ή αποτελεσµατική ακτινοβολούµενη ισχύ 4 watt σε 

µια ισοτροπική κεραία. Η ισχύς εξόδου του ποµπού χρειάζεται να µειωθεί κατά 1dB για κάθε 

dB κέρδους κεραίας πέρα τα 6 dBi. 

∆ιασηµειακή ζεύξη: 

Η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών προτιµά να χρησιµοποιεί κατευθυντικές κεραίες 

που ακτινοβολούν ισχύ προς µια κατεύθυνση τη φορά για να µειώσουν την παρεµβολή σε 

άλλες ζώνες. Η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών είναι περισσότερο επιεικής µε τη 

διασηµειακή ζεύξη απαιτώντας µόνο την ισχύ εξόδου του ποµπού να µειωθεί κατά ένα τρίτο 

ενός dB αντί για ένα ολόκληρο dB σε περίπτωση πολυσηµειακής ζεύξης.  

Όσον αφορά στην ισχύ για κάθε 3 dB κέρδους κεραίας πέρα από τα 6 dBi ο πάροχος 

ασύρµατης υπηρεσίας ιντερνέτ χρειάζεται να µειώσει την ισχύ εξόδου του ποµπού κατά 1 dB 

κάτω του 1 watt. Για παράδειγµα η ισχύς σε µια κεραία 24 dBi  είναι 18 dB πέρα της κεραίας 

6 dBi.  

5.3.3 Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών Τμήμα 15 Τομέας 407 

Τι ακριβώς εφαρµόζεται από το τµήµα 15 στην ανάπτυξη της ζώνης WiMAX στο εύρος των 

5 GHz θα συζητηθεί παρακάτω. 

Πολυσηµειακή ζεύξη: 

Όπως φαίνεται στο σχήµα 21 η ζώνη Μη αδειοδοτηµένης Εθνικής Υποδοµής Πληροφοριών 

έχει διαιρεθεί σε τρία τµήµατα. Η κατώτερη ζώνη η οποία ξεκινά από 5.15 5.15 GHz ως 5.25 

GHz και έχει µέγιστο όριο ισχύος τα 50 mW. Αυτή η ζώνη συχνοτήτων είναι υπό κατασκευή 

και ορίζεται µόνο από τους κανόνες της Οµοσπονδιακής Επιτροπή Επικοινωνιών και το 

τµήµα κανονισµών 15.407 που αναφέρεται παρακάτω. 
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• Όποια συσκευή της Μη Αδειοδοτηµένης Εθνικής Υποδοµής Πληροφοριών που 

λειτουργεί στο εύρος ζώνης των 5.15GHz ως 5.25GHz θα χρησιµοποιεί κεραία ως 

ποµπό που θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της συσκευής. 

• Ενώ εντός του εύρους ζώνης από 5.15GHz ως 5.25GHz οι συσκευής της Μη 

Αδειοδοτηµένης Εθνικής Υποδοµής Πληροφοριών που θα περιορίζονται µόνο για 

εσωτερική λειτουργία για να µειώσουν τους κινδύνους για επιβλαβή παρεµβολή στις 

λειτουργίες των Πολυκαναλιών Υπηρεσιών Πολυσηµειακής ∆ιανοµής. 

∆ιασηµειακή ζεύξη 

Η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών δίνει κάποιο πλάτος για τις διασηµειακές ζεύξεις 

στο τµήµα 15. Για τη συχνότητα στο εύρος ζώνης από 5.725GHz ωε 5.825GHz η 

Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών επιτρέπει έξοδο ισχύος του ποµπού 1 watt και ως 23 

dBi κέρδος κεραίας χωρίς να µειώνει την έξοδο ισχύος του ποµπού κατά 1 dB για κάθε 1 dB 

κέρδους κεραίας πέρα των 23 dBi. 

Στο τµήµα 15 επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε κέρδους κεραίας για διασηµειακές 

λειτουργίες χωρίς να χρειάζεται να µειωθεί η έξοδος ισχύος του ποµπού από ζώνη 5.725GHz 

σε 5.825GHz. [1] 

5.4 Άδειες και φάσμα WiMAX 

5.4.1 Τοπική ανάλυση 

Σήµερα παγκοσµίως υπάρχουν 720 άδειες για το φάσµα της ευρυζωνικής ασύρµατης 

πρόσβασης WiMAX. Η Βόρεια Αµερική προηγείται αριθµητικά στις άδεις ευρυζωνικής 

ασύρµατης σύνδεσης WiMAX για το φάσµα και κατέχει 393 άδειες, ενώ η Ευρώπη έχει 184 

άδειες φάσµατος, 97 οι περιοχές του Ειρηνικού και τέλος η Καραϊβική και η Λατινική 

Αµερική. Σηµειώστε ότι οι άδειες φάσµατος των Ευρυζωνικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών 

δεν περιλαµβάνονται στη µέτρηση των ΗΠΑ γιατί δεν κατανέµονται για εµπορικές 

εφαρµογές.  

Όπως φαίνεται στο σχήµα 22 υπάρχει µια σαφής διαφορά που µπορεί να διαπιστωθεί µεταξύ 

Βορείου Αµερικής και Ευρώπης στον τύπο συχνοτήτων WiMAX που κατέχουν. Στο 

γράφηµα της Βορείου Αµερικής 94% των συχνοτήτων έχουν κατανεµηθεί στο εύρος ζώνης 

από 2.3GHz ως 2.5GHz µε τις εναποµείνουσες άδεις να κατανέµονται στο εύρος των  3.5 

GHz το οποίο είναι διαθέσιµο µόνο στον Καναδά. 

Στην Ευρώπη 76% των συχνοτήτων ευρυζωνικής ασύρµατης πρόσβασης WiMAX έχουν 

κατανεµηθεί στη ζώνη των των  3.5 GHz. Οι περισσότερες από αυτές είναι άδειες 2.5GHz 

στην Ευρώπη που έχουν κατανεµηθεί στη Ρωσία. 
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Εικόνα 18 Αδειοδοτήσεις BWA/WiMAX ανά τον κόσµο. 

Στο µεγαλύτερο µέρος της Ευρώπης οι συνδροµητές που έχουν άδεια θα µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν τη ζώνη των 3.5GHz για να παρέχουν µόνο σταθερές υπηρεσίες. Ενώ στην 

περιοχή του Ειρηνικού 74% των αδειών ευρυζωνικής ασύρµατης πρόσβασης WiMAX έχουν 

κατανεµηθεί στη ζώνη από 2.3GHz ως 2.5GHz. Τέλος η κατάσταση της Καραϊβικής και της 

Λατινικής Αµερικής µοιάζει µε της Ευρώπης που κατέχει 79% των αδειών που κατανέµονται 

στη ζώνη των 3.5GHz. 

 

Εικόνα 19 Αριθµός δανειοδοτήσεων ανα περιοχή συχνοτήτων 

Όπως φαίνεται στο σχήµα 24 µπορούµε να πάρουµε τη Βόρεια Αµερική ως τέλειο 

παράδειγµα λόγω της κατανοµής 100% των αδειών ευρυζωνικής ασύρµατης πρόσβασης 

WiMAX που ήταν τοπικές έναντι του 78% στην Ευρώπη και 71% στην Καραϊβική και τη 

Λατινική Αµερική.  
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Εικόνα 20 Τοπικές ή εθνικές καλύψεις σε ποσοστό αδειών 

5.5 Χώρες που επιτρέπουν κινητικότητα για WiMAX στα 3.5 GHz 

Εκτός από την Ευρώπη, η Αυστραλία είναι από τις λίγες χώρες στην οποία η Κινητή 

ευρυζωνική ασύρµατη πρόσβαση WiMAX επιτρέπει ζώνη συχνοτήτων στα 3.5 GHz. Ενώ 

στις περιοχές του Ειρηνικού, που καταλαµβάνουν τη δέυτερη θέση στις χώρες που 

επιτρέπουν την ευρυζωνική ασύρµατη πρόσβαση WiMAX µε συχνότητα 3.5 GHz, δύο 

χώρες, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, αναµένονται να αποτελέσουν µια µεγάλη αγορά για 

το Κινητό WiMAX. Τέλος η Καραϊβική και η Λατινική Αµερική είναι σχετικά πίσω σε 

σύγκριση µε τη Βενεζουέλα και τη Κολοµβία που επιτρέπουν τη συχνότητα 3.5 GHz. 

5.5.1 Ποσό φάσματος ανά φορέα και περιοχή BWA/WiMAX  

Θα παρατηρήσουµε το συνολικό ποσό του φάσµατος WiMAX  που έχει αποκτηθεί από 

εταιρείες που έχουν άδειες ανά περιοχή. Οι φορείς παρουσιάζονται σε τρεις κύριες περιοχές 

που είναι η Βόρεια Αµερική, η δεύτερη είναι η Ευρώπη και τελευταία είναι η Καραϊβική και 

η Λατινική Αµερική. Το ποσό φάσµατος για τη Βόρεια Αµερική ήταν στα 49MHz, 49MHz 

για την Καραϊβική και 42MHz για την Ευρώπη. Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι από τον 

Καναδά το µέσο φάσµα είναι πολύ υψηλότερο και αποκτήθηκε από τις εταιρίες που έχουν 

άδειες. Η πραγµατική ζώνη είναι περίπου 77MHz υψηλότερη από τις ΗΠΑ που 

χρησιµοποιούν 24MHz. Ενώ στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού Ωκεανού έχουν  κατά µέσο 

όρο περίπου 28MHz για κάθε φορέα. Λόγω µεγάλων αλλαγών στην κατανοµή φάσµατος στη 

συχνότητα από 2.3GHz ως 2.7GHz, γι’ αυτό το λόγο λαµβάνουν υπόψη µόνο τη ζώνη 

3.5GHz στη Βραζιλία και το Μεξικό. [3] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ WIMAX 

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήµατα του WiMAX είναι ότι υποστηρίζει τη διεκπεραιωτικότητα 

για όλα τα στιβαρά δεδοµένα στην επικοινωνία. Θεωρητικά αυτή η τεχνολογία θα µπορούσε 

να υποστηρίξει το µέγιστο γύρω στα 75Mbps ανά κανάλι. Αλλά στην πραγµατική απόδοση 

συστήµατος θα είναι σχετικά µικρότερη γύρω στα 45Mbps ανά κανάλι για σταθερές 

ασύρµατες ευρυζωνικές εφαρµογές. Κατά τη πραγµατική µετάδοση θα υπάρξουν αλλαγές 

που θα εξαρτώνται από τις επιλογές των φορέων ανά πελάτη. Ενώ οι δυνατότητες σε βάση 

πελατών του WiMAX θα είναι λιγότερες σε εφαρµογές πραγµατικού χρόνου αλλά θα είναι 

πολύ καλύτερες από τις τεχνολογίες 3G. 

Ένα πολύ κοινό σχήµα διαµόρφωσης στην επικοινωνία είναι η τετραδική διαµόρφωση 

µετατόπισης φάσης QPSK ενώ η διαµόρφωση πλάτους µε ορθογωνισµό η οποία 

κατηγοριοποιείται ως 16 QAM και 64 QAM δείχνει ότι έχουν διαφορετικό ρυθµό δεδοµένων 

που προσφέρει ποικίλο εύρος ζώνης ανάλογα το µέγεθος του καναλιού. Η τεχνολογία 

πολλαπλής πρόσβασης της ορθογωνικής διαίρεσης συχνότητας η οποία επί του παρόντος 

υποστηρίζει πολλαπλά σχήµατα διαµόρφωσης τη φορά εξαρτάται από το εύρος ζώνης που 

απαιτεί από τους πελάτες που είναι στην εµβέλεια ενός κελιού να λαµβάνουν καλύτερο σήµα 

από τα πιο κοντινά υποκανάλια. Για παράδειγµα η διαµόρφωση πλάτους µε ορθογωνισµό 

στην οποία ένας χρήστης τοποθετείται σε µεγαλύτερη κλίµακα θα λάβει σήµα ισχύος µέσω 

λίγων υπο-καναλιών χρησιµοποιώντας χαµηλότερο εύρος ζώνης τετραδικής διαµόρφωσης 

µετατόπισης φάσης. 

Η διεκπεραιωτικότητα του WiMAX εξαρτάται από τους παρακάτω επτά παράγοντες που 

είναι οι ακόλουθοι: 

• ∆ιαπόσταση καναλιών, 

• Εντός καναλιού αριθµός δειγµάτων ή υπο-φερουσών σε ταχύ µετασχηµατισµό 

Φουριέ, 

• Υπό-φέρουσες που χρησιµοποιούνται ως πιλοτικά κανάλια, 

• Υπο-φέρουσες που χρησιµοποιούνται ως κανάλια φύλακες, 

• Συµβολική διάρκεια η οποία επίσης περιλαµβάνει την εσωτερική συµβολική διάρκεια 

φύλακα, 

• Ρυθµοί διαµόρφωσης, 

• Ρυθµοί κωδικοποίησης εµπροσθόδοτης διόρθωσης σφάλµατος. 

Η διαπόσταση καναλιών εξαρτάται από το φορέα που χρησιµοποιούµε διαπόσταση καναλιών 

3.5MHz ως βάση του υπολογισµού µας. Η συχνότητα 3.5MHz και 7MHz περιλαµβάνεται 
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στη διαπόσταση καναλιών που έχει χρησιµοποιήσει ο φορέας WiMAX για τη ζώνη 

συχνοτήτων 3.5MHz. Ενώ το σχήµα πρόσβασης της συχνοδιαιρετικής αµφίδροµης 

επικοινωνίας 3.5MHz χρησιµοποιείται αν το σχήµα που θα χρησιµοποιηθεί είναι 

χρονοδιαιρετική αµφίδροµη επικοινωνία στα 7MHz. 

Ξεκινώντας µε το πρότυπο 802.16 της ΙΕΕΕ έχει γίνει επέκταση για να συµπεριληφθούν 

δείγµατα από 128 ως 2048 σε ταχύ µετασχηµατισµό Φουριέ εντός ενός καναλιού για να 

βελτιωθεί η αποδοτικότητα του χαµηλού εύρους ζώνης και να βελτιωθεί η απόδοση των 

καναλιών που έχουν υψηλό εύρος ζώνης ενώ η διαπόσταση µεταξύ της υπό-φέρουσας θα 

παραµένει σταθερή. Για παράδειγµα αν πάρουµε 256 δείγµατα σε ταχύ µετασχηµατισµό 

Φουριέ, από τη στιγµή που στο αρχικό τσιπ Intel 5110 του WiMAX περιλαµβάνονται 256 

υπο-φέρουσες γι’ αυτό το λόγο αυτές είναι ο αριθµός των υπό-φερουσών. Αν πάρουµε ένα 

κανάλι 3.5MHz έπειτα αυτό το κανάλι µπορεί να χωριστεί περαιτέρω σε µικρότερα υπό-

κανάλια σε 256 δείγµατα. Οι υπο-φέρουσες δρουν το ίδιο όπως οι συχνότητες στην 

πολύπλεξη διαίρεσης συχνότητας. Στην πραγµατικότητα οι πολλαπλές προσβάσεις της 

ορθογωνικής διαίρεσης συχνότητας αποτελεί τρόπο πολύπλεξης διαίρεσης συχνότητας εκτός 

του ότι οι συχνότητες είναι πολύ κοντά η µία στην άλλη και αυτό είναι γνωστό ως 

ορθογωνισµός για την µεγιστοποίηση της δυνατότητας ενός καναλιού να µεταφέρει 

δεδοµένα. Στη δεξιά πλευρά και στην αριστερη πλευρά των πολλαπλών προσβάσεων 

ορθογωνικής διαίρεσης συχνοτήτων ένα µόνο κανάλι αποτελεί µηδενική υπο-φέρουσα που 

δεν µεταφέρει δεδοµένα. Αυτά διαφυλάσσουν τη χρήση των καναλιών στα κανάλια 

επικοινωνίας για να αποφευχθούν οι παρεµβολές µε κοντινότερες συχνότητες των καναλιών 

στα 3.5MHz. Το σύνολο των καναλιών φυλάκων είναι 56 και αναπτύσσονται σε ζώνη 

3.5MHz στο WiMAX στο οποίο 17 κανάλια βρίσκονται στα δεξιά και 28 κανάλια στα 

αριστερά.  

Εκτός από το κανάλι φύλακας υπάρχουν κι άλλα κανάλια που είναι γνωστά ως πιλοτικά 

κανάλια διότι συγχρονίζονται έτσι ώστε ο δέκτης να γνωρίζει επακριβώς τη συχνότητα που 

χρησιµοποιείται από το δέκτη στον οποίο µπορεί να αποκωδικοποιήσει το σήµα και αποτελεί 

σηµείο αναφοράς ότι το σήµα µετακινηθεί. Όταν το σήµα ταξιδεύει σε πολλαπλές διαδροµές 

τότε υπάρχει µετατόπιση στο χρόνο και ο δέκτης βρίσκεται σε κίνηση ότι η συχνότητα 

αλλάζει σήµα. Ένα σύνολο 8 πιλοτικών καναλιών χρησιµοποιείται βασικά στις πολλαπλές 

προσβάσεις  ορθογωνικής διαίρεσης συχνότητας του Ταχέως Μετασχηµατισµού Φουριέ που 

αναπτύσσεται στο WiMAX. Κατά τη µεταφορά των πραγµατικών δεδοµένων, τον κύριο ρόλο 

των αναλαµβάνουν 192 υπο-φέρουσεςστα αριστερά και ο πραγµατικός ρυθµός δεδοµένων 

µπορεί να καθοριστεί από τον ρυθµό σε µπώντ του σήµατος. Κατά τη ψηφιακή µετάδοση 

σήµατος αναφέρεται ως σύµβολο το οποίο χρησιµοποιείται για τη µεταφροά των 
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πληροφοριών σε µορφή bit και κάθε σήµα αποτελεί συνδυασµό τριών τµηµάτων δηλαδή του 

πλάτους, της φάσης και της συχνότητας.  

Οι έννοιες του ρυθµού ζώνης και του δυφιορρυθµού δεν διαφέρουν πολύ στην ασύρµατη 

επικοινωνία. Κανονικά η διάρκεια σήµατος µετράται ως bit ανά baud το οποίο βασικά 

περιγράδει το ρυθµό διαµόρφωσης. Αν υποθέσουµε ότι κάποιος έχει ένα σύστηµα µετάδοσης 

που έχει ρυθµό 5 baud και ρυθµό διαµόρφωσης 16 bit ανά baud τότε ο ρυθµός bit είναι 80 bit 

ανά δευτερόλεπτο. Ο ρυθµός baud εξαρτάται από τη διάρκεια του συµβόλου που υπολογίζει 

πόσο σήµα έχει σταλεί από τη ραδιο-ζεύξη.  

6.1 Τεχνολογία Πολλαπλών Κεραιών στο WiMAX 

Στην ασύρµατη τεχνολογία WiMAX η οποία παρέχει ευρυζωνικά δεδοµένα σε ρυθµό 3 bit 

ανά δευτερόλεπτο να Hz. Για να αυξήσουµε το εύρος και την αξιοπιστία του WiMAX το 

πρότυπο IEEE 802.16 υποστηρίζει την τεχνολογία που είναι οι τεχνικές πολλαπλών κεραιών 

κάποιες από τις οποίες είναι ο κώδικας χώρου-χρόνου Alamouti, το προσαρµοστικό σύστηµα 

κεραίας, και το Πολλαπλό ρεύµα εισόδου-εξόδου. Ενώ υπάρχουν πολλές διαµορφώσεις που 

ορίζονται στα πρότυπα 802.16 της ΙΕΕΕ θα πρέπει σ’ αυτή την αναφορά να λάβουµε υπόψη 

την Ορθογωνική Πολύπλεξη ∆ιαίρεσης Συχνότητας διότι προσφέρει στιβαρότητα στη 

διάδοση πολλαπλής διαδροµής και είναι εύκολη στη χρήση για την αξιοποίηση της 

τεχνολογίας πολλαπλών κεραιών. 

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα στη χρήση των τεχνικών πολλαπλών κεραιών έναντι των 

τεχνικών µονής κεραίας που είναι τα παρακάτω: 

• Κέρδος κεραιοσυστοιχίας: Χρησιµοποιώντας πολλαπλές κεραίες µπορούµε να 

κερδίσουµε το σήµα το οποίο θα προστεθεί συνεκτικά. 

• Κέρδος διαφορισµού: Χρησιµοποιώντας πολλαπλές διαδροµές µπορούµε να 

κερδίσουµε έτσι ώστε η πιθανότητα µιας διαδροµής να είναι σε κακή κατάσταση να 

µην επηρεάζει την ισχύ του σήµατος. Το κέρδος διαφορισµού µπορεί να είναι πιο 

αποδοτικό αξιοποιώντας τεχνικές του ποµπού ή του δέκτη για να αποτκήσουµε 

πολλαπλά αντίγραφα στο κανάλι διαλείψεων. Χρησιµοποιώντας αυτά τα σχήµατα 

στο ασύρµατο κανάλι διαλείψεων µπορούµε να βελτιώσουµε την απόδοση 

αυξάνωντας τη σταθερότητα της ισχύος σήµατος στο δέκτη. 

• Οµοκαναλική απόρριψη παρεµβολής (CCIR): αυτό το σχήµα χρησιµοποιείται για την 

απόρριψη των σηµάτων αξιοποιώντας διαφορετικές εξόδους καναλιών για τις 

παρεµβολές.  
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Ένα σχήµα που συχνά χρησιµοποιείται για την απόκτηση τόσο κέρδους κεραιοσυστοιχίας και 

διαφορισµού για να µεγιστοποιηθεί ο συνδυασµένος λόγος, αυτός ο συνδυασµένος λόγος των 

πολλαπλών διαδροµών δίνει το µέγιστο Σηµαντοθορυβικό λόγο SNR. Από την άλλη πλευρά η 

επιλογή διαφορισμού δίνει κέρδος διαφορισμού όπου τα σήματα δεν συνδυάζονται αλλά 

επιλέγεται από την κεραία εκείνο που θα έχει την καλύτερη απόδοση. 

Για το Προσαρμοστικό Σύστημα Κεραίας τα πολλαπλά σήματα που αλληλοκαλύπτονται 

μπορούν να μεταδοθούν χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα το SDMA το οποίο αποτελεί τεχνική 

που προωθεί τις τρεις διαστάσεις για τη μετάδοση πολλαπλών κυμάτων που διαχωρίζονται 

χωρικά. Η πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης χώρου χρησιμοποιεί το κέρδος 

κεραιοσυστοιχίας, το κέρδος διαφορισμού και την ομοκαναλική απόρριψη παρεμβολής.  

Για πολλαπλά συστήματα εισόδου και εξόδου ρεύματος αναπτύσσεται η πολυπλεξία των 

διαστάσεων χώρου. Η χωρική πολυπλεξία στέλνει κωδικοποιημένα τετραδικά δεδομένα τα 

οποία διοχετεύονται σε διαφορετικές διαστάσεις χώρου. Μερικές από τις τεχνικές όπως η 

Blast η οποία δεν απαιτεί κανένα είδος ανατροφοδότησης ενώ οι άλλες απαιτούν 

διανυσματική κωδίκευση στους τρόπους λειτουργίας του καναλιού. Στις ακριβές 

αδειοδοτημένες ζώνες που χρησιμοποιούν WiMAX προτιμούν πολλαπλά συστήματα 

εισόδου και εξόδου και Προσαρμοστικά συστήματα κεραίας λόγω του ότι έχουν υψηλότερη 

απόδοση και ελάχιστη παρεμβολή κι έτσι αυτό το πράγμα τα καθιστά ελκυστικά έναντι των 

ακριβότερων τεχνικών. 

Όσον αφορά στο WiMAX το απλούστερο πολλαπλό σύστημα εισόδου-εξόδου είναι το 

Πολλαπλό σύστημα εισόδου και μονής εξόδου που ονομάζεται κώδικας Alamouti. Σε αυτό 

το σύστημα απαιτούνται δύο κεραίες στο σταθμό βάσης. Ο κώδικας Alamouti μεταδίδει το 

μέγιστο κέρδος διαφορισμού και για τις δύο κεραίες. Η δεύτερη τεχνική μετάδοσης με  

κέρδος διαφορισμού είναι γνωστή ως κυκλική καθυστέρηση διαφορισμού. Το κύριο 

πλεονέκτημα της μετάδοσης διαφορισμού μπορεί να αναπτυχθεί στο σταθμό βάσης όπου 

μπορούν να μειωθούν τα κόστη της χρήσης πολλαπλών κεραιών. Με τις τεχνικές 

ορθογωνικής πολύπλεξης διαίρεσης συχνότητας µπορούµε να επιτύχουµε υψηλότερη 

διεκπεραιωτικότητα και εύρος από τη χρήση της τεχνολογίας πολλαπλών κεραιών. 

Θα ξεκινήσουµε τη συζήτηση για το διαφορισµό κεραιών. Η γεωµετρία είναι πολύ σηµαντική 

για την ακύρωση των ραδιο-σηµάτων. Μπορούµε να λύσουµε αυτό το πρόβληµα δραστικά 

χρησιµοποιώντας δύο ή περισσότερες κεραίες που έχουν απόσταση στο µισό του µήκους 

κύµατος. Όταν ο δέκτης λαµβάνει το σήµα µπορεί να επιλέξει αυτό µε την καλύτερη 

ποιότητα σε σχέση µε κάποιο άλλο ελέγχοντας και τις δύο κεραίες.  
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Το µειονέκτηµα της χρήσης αυτής της τεχνικής είναι ότι έχουµε περισσότερες κεραίες και 

περισσότερο πολύπλοκο σχεδιασµό δεκτών. Κάποιοι που χρησιµοποιούν αυτή τη µέθοδο 

αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της διάδοσης σήµατος µε πολλαπλή διαδροµή, χρησιµοποιούν 

ένα προσαρµοστικό εξισορροπητή καναλιού. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 

Προσαρµοστικό εξισορροπητή καναλιού µε ή χωρίς διαφορισµό κεραίας. Επί του παρόντος 

το WiMAX υποστηρίζει ποικίλες πολλαπλές τεχνικές κεραίας στις οποίες περιλαμβάνονται η 

κωδικεύση χώρου-χρόνου, τα συστήματα πολλαπλής εισόδου και πολλαπλής εξόδου 

ρεύματος κεραιών και το Προσαρμοστικό Σύστημα Κεραίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 

Με την ανάπτυξη των ασύρµατων επικοινωνιών όλο και περισσότεροι χρήστες συνδέονται σε 

δίκτυα στην ίδια συχνότητα µε αποτέλεσµα την δηµιουργία παρεµβολών οδηγώντας την 

υπάρχουσα τεχνολογία στα όρια της. 

Μπορεί σωστά να θεωρήσει κανείς ότι το πρόβληµα γιγαντώνεται στις ελεύθερες συχνότητες 

γιατί πάρα πολλοί πάροχοι υπηρεσιών χρησιµοποιούν τις ελεύθερες συχνότητες καθώς το 

κόστος είναι σηµαντικά µικρότερο. Με την ανάπτυξη του WiMAX όµως το πρόβληµα 

αντιµετωπίζεται δραστικά. Από το 1927 και µετά το πρόβληµα των παρεµβολών αποτελεί το 

σηµαντικότερο µέρος της ατζέντας των οµοσπονδιακών ρυθµιστών ραδιοφάσµατος των 

ΗΠΑ. Η νοµοθετική ρύθµιση του 1927 που αφορούσε τις ασύρµατες επικοινωνίες επιτρέπει 

πλέον στην Οµοσπονδιακή Επιτροπή Ραδιοεπικοινωνιών να αντιµετωπίσει το πρόβληµα των 

παρεµβολών. Η νοµοθετική ρύθµιση αυτή εστιάζει σε τρείς παραµέτρους, η πρώτη είναι η 

τοποθεσία, η δεύτερη είναι η συχνότητα και η τρίτη είναι η ισχύς. [1] 

Η οµάδα εργασίας προστασίας παρεµβολών (Interference Protection Working Group) της 

υποοµάδας διαχείρισης φάσµατος (Spectrum Task Force) της οµοσπονδιακής επιτροπής 

επικοινωνιών (Federal Communication Commission – FCC) προτείνει την χρήση µετρήσεων 

θερµοκρασίας παρεµβολών για την ανάλυση και τον έλεγχο των παρεµβολών. Η µέτρηση της 

θερµοκρασίας παρεµβολών είναι ένας τρόπος µέτρησης της ισχύος την οποία λαµβάνει µια 

κεραία και περνάει στον δέκτη. Για την ακρίβεια είναι η ισοδύναµη µε την ισχύ θερµοκρασία 

σε µια κεραία λήψης ανά µονάδα εύρους και µετράτε σε βαθµούς Kelvin. 

Η θερµοκρασία παρεµβολών µπορεί να µετρηθεί µε την µέτρηση της ισχύος σε Watt στην 

κεραία και διαιρώντας το αποτέλεσµα αυτό µε το εύρος της επικοινωνίας σε hertz και µε την 

σταθερά του Boltzman (1,3807 Watt*sec/Kelvin). Εναλλακτικά µπορεί να υπολογιστεί σαν 

το γινόµενο της πυκνότητας ροής ισχύος (Watts/m
2
) στην κεραία λήψης µε την ενεργή 

επιφάνεια της κεραίας (m
2
) διαιρώντας το µε το εύρος συχνοτήτων (hertz) και την σταθερά 

του Boltzman. Η πυκνότητα της θερµοκρασίας παρεµβολή µπορεί να µετρηθεί µε µία κεραία 

αναφοράς η οποία έχει γνωστό κέρδος.  

Όπως φαίνεται και στο σχήµα 21 η θερµοκρασία παρεµβολής µπορεί να µετρηθεί ανεξάρτητα 

µε το επίπεδο της ισχύος του σήµατος. 
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Εικόνα 21 Θερµοκρασία παρεµβολής 

Οι παρεµβολές µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες 

• Οµοκαναλική Παρεµβολή (Co-Channel Interference – CoCh) (εσωτερική παρεµβολή) 

• Εξωκαναλική Παρεµβολή (Out-of-Channel Interference) (Εξωτερική Παρεµβολή) 

Αυτοί οι τύποι παρεµβολής φαίνονται στο σχήµα 22. Στο σχήµα αυτό βλέπουµε ένα 

εύρος ζώνης ενός σήµατος του οποίου διακρίνεται η ισχύς και παράλληλα διακρίνουµε 

τις παρεµβολές που δέχεται. Έχει ενδιαφέρον η παρατήρηση της οµοκαναλικής 

παρεµβολής µε το εύρος της παρεµβολής να µπορεί να είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο από 

το εύρος καναλιού χωρίς να είναι απαραίτητα ίσο. Εάν το εύρος της παρεµβολής είναι 

µεγαλύτερο από το εύρος του καναλιού τότε µόνο ένα τµήµα της ισχύος του θα 

επηρεάσει την λήψη εφόσον το σήµα περνά από κάποιο φίλτρο. Σε αυτήν την περίπτωση 

η παρεµβολή µπορεί να µετρηθεί αν  µετρήσουµε την ισχύ στην κεραία λήψης και τη 

πολλαπλασιάσουµε µε τον λόγο του εύρους του φίλτρου προς το εύρος της παρεµβολής.  

 

Εικόνα 22 Τύποι παρεµβολών 
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Στο σχήµα 31 µπορούµε να δούµε επίσης και ένα παράδειγµα εξωκαναλικής παρεµβολής. Η 

συνολική στάθµη της παρεµβολής υπολογίζεται µε την χρήση δύο παραµέτρων. Η πρώτη 

παράµετρος είναι το τµήµα εκείνο των πλαγίων λοβών του ποµπού το οποίο περιέρχεται στην 

είσοδο του ζωνοπερατού φίλτρου και συµπεριφέρεται σαν οµοκαναλική παρεµβολή. Η 

οµοκαναλική παρεµβολή δεν µπορεί να αφαιρεθεί από το σήµα που λαµβάνει ο δέκτης και η 

στάθµη του υπολογίζεται µόνο στον ποµπό. Όταν ορίζουµε την πυκνότητα φασµατικής 

ισχύος των πλάγιων λοβών και του εξαγόµενου θορύβου σε σχέση µε τον κύριο λοβό 

ακτινοβολίας τότε η παρεµβολή µπορεί να υπολογιστεί κατά προσέγγιση όπως και µε τον 

υπολογισµό της οµοκαναλικής παρεµβολής µε την χρήση ενός επιπλέον παράγοντα 

εξασθένησης λόγο της εξασθένηςης της ενέργειας του φάσµατος συναρτήσει µε κύριο λοβό 

του παρεµβαλόµενου σήµατος. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τους λοβούς ακτινοβολίας 

βλέπουµε στο σχήµα 23. 

 

Εικόνα 23 Είδη λοβών 

Το φίλτρο του δέκτη δεν µπορεί να κόψει τελείως το τον κύριο λοβό της παρεµβολής. ∆εν 

υπάρχει απόλυτα ιδανικό φίλτρο και πιθανός κάποιο κοµµάτι τις ισχύος ιδιαίτερα από το 

κοµµάτι τέλους του εύρους της παρεµβολής να περάσει και να προστεθεί στην οµοκαναλική 

παρεµβολή. Η στάθµη της παρεµβολής υπολογίζεται χρησιµοποιώντας ένα παράγοντα ο 

οποίος προκύπτει από το σήµα το οποίο απορρίπτεται από το φίλτρο του δέκτη και 

ονοµάζεται απόδοση αποκοπής. Και αυτού του είδους η παρεµβολή υπολογίζεται σχετικά 

εύκολα µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο υπολογίζεται και η οµοκαναλική παρεµβολή αλλά µε 

την χρήση ενός ακόµα παράγοντα εξασθένησης. Αυτή είναι η δεύτερη παράµετρος. 

7.1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ 

Υπάρχουν τέσσερις κύριες αιτίες εξωτερικής παρεµβολής οι οποίες λαµβάνονται υπόψη από 

τους µηχανικούς κατά την σχεδίαση του συστήµατος. 
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• Παρεµβολή Καναλιού/Ζώνης/Συχνότητας 

• Απόσταση προς το απαιτούµενο σήµα (όσο µικρότερη απόσταση τόσο καλύτερα) ή 

απόσταση προς την παρεµβολή (όσο µεγαλύτερη απόσταση τόσο καλύτερα) 

• Στάθµη Ισχύος (όσο µικρότερη τόσο καλύτερα) 

• Τεχνολογία της κεραίας 

7.1.1 ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ISM ΚΑΙ UN-NII 

Η συχνότητες στις οποίες λειτουργεί το WiMAX κυµαίνονται από 2GHz έως 66GHz. Οι 

πάροχοι υπηρεσιών προσπαθούν να χρησιµοποιήσουν τις χαµηλοτερες και χαµηλού κόστους 

συχνότητες και προσπαθούν να αποφύγουν µε κάθε τρόπο τις παρεµβολές από τους άλλους 

πάροχους. Ο κύριος λόγος χρήσης αδειοδοτηµένου φάσµατος είναι η αποφυγή της 

παρεµβολής µεταξύ δύο εκποµπών. 

Η FCC έχει πλέον µια νέα πολιτική η οποία ορίζει ότι οι κάτοχοι φάσµατος µπορούν να 

πουλήσουν αχρησιµοποίητα κοµµάτια του σε τρίτους. Οι προδιαγραφές για βιοµηχανική, 

επιστηµονική, ιατρική και ελεύθερη χρήση του φάσµατος ορίζουν πλήθος καναλιών και 

συχνοτήτων. Κατά την διάρκεια της εκποµπής αν προκύψει παρεµβολή σε κάποιο κανάλι 

δίνεται η δυνατότητα µεταπήδησης σε κάποιο άλλο το οποίο δεν επηρεάζεται από 

παρεµβολές. 

7.1.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

Ο έξυπνος τρόπος εκποµπής προϋποθέτει την εύρεση της χρυσής τοµής µεταξύ της 

απόστασης και της ισχύος ανάµεσα στον ποµπό και στον δέκτη. Στις τηλεπικοινωνίες ο 

προϋπολογισµός ζεύξης είναι πολύ σηµαντικός και περιέχει όλα τα κέρδη και τις απώλειες 

της τηλεπικοινωνιακής αλυσίδας. Ο προϋπολογισµός ζεύξης υπολογίζει εκείνη ακριβώς την 

ισχύ εκποµπής που χρειάζεται το σύστηµα για να εκπέµψει µε ένα συγκεκριµένο λόγο 

σήµατος προς θόρυβο ώστε να επιτευχθεί ο προβλεπόµενος λόγος δυφιακών σφαλµάτων. 

Στο WiMAX εάν έχουµε τοπολογία wman και η πηγή σήµατος είναι σε µεγάλη απόσταση 

τότε δεν θα υπάρχει παρεµβολή. Σε αυτήν την  περίπτωση το παρεµβαλλόµενο σήµα θα είναι 

πολύ εξασθενηµένο ώστε να προκαλέσει σηµαντική παρεµβολή. Από την άλλη πλευρά αν ο 

ποµπός είναι σε πολύ µεγάλη απόσταση από τον δέκτη το λαµβανόµενο σήµα είναι επίσης 

πολύ εξασθενηµένο άρα και δεκτικότερο στην παρεµβολή και σε µερικές περιπτώσει η 

παρεµβολή είναι ισχυρότερη από το ωφέλιµο σήµα. Στο σχήµα που ακολουθεί βλέπουµε τον 

τρόπο µε τον οποίο σχηµατίζουµε ένα κυψελοειδές δίκτυο και τον τρόπο µε τον οποίο 

επαναλαµβάνονται τα κανάλια. 
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Εικόνα 24 Εναλλαγή καναλιών 

7.1.3 ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥ 

Η ισχύς της στάθµης του κύριου και του παρεµβαλόµενου σήµατος πρέπει να λαµβάνεται 

παντα υπόψη. Εάν η στάθµη σήµατος της παρεµβολής είναι αρκετά ισχυρή και πλησιάζει την 

στάθµη του κύριου σήµατος τότε θα έχουµε σίγουρα προβλήµατα παρεµβολής. Η 

απλούστερη λύση είναι η αύξηση της ισχύος στον ποµπό έτσι ώστε να υπερκαλύπτει την 

παρεµβολή. Ο µόνος ίσως περιορισµός που υπάρχει είναι ότι οι πάροχοι δεν πρέπει να 

δηµιουργούν παρεµβολές στο ίδιο ή σε άλλα αδειοδοτηµένα τµήµατα του φάσµατος. 

7.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΟΜΟΚΑΝΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ  

Μερικές φορές σε ένα ασύρµατο δίκτυο το ίδιο το δίκτυο παράγει παρεµβολές. Η σχεδίαση 

ενός δικτύου το οποίο δεν θα έχει παρεµβολές είναι επίπονη εργασία. Η κύρια πηγή 

παρεµβολής σε αυτήν την περίπτωση είναι ο θόρυβος καναλιού και η πολυδιαδροµική 

παρεµβολή. 

7.2.1 ΠΟΛΥΔΙΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΔΙΑΛΕΙΨΗΣ 

Η πολλαπλή διαδροµή είναι ένα φαινόµενο που προκύπτει όταν το ίδιο σήµα από ένα ποµπό 

φτάνει στον δέκτη ακολουθώντας µια διαφορετική διαδροµή µε χρονική καθυστέρηση και 

επιδρώντας αρνητικά στην λήψη. Το φαινόµενο της εξασθένησης της κύριας λήψης λόγω των 

πολυδιαδροµικών παρεµβολών ονοµάζεται διάλειψη. Αυτό συµβαίνει γιατί τα σήµατα 

ακολουθούν διαφορετικές διαδροµές άρα δεν είναι στην ίδια φάση όταν φτάνουν στον δέκτη 

όπου και ακυρώνουν το ένα το άλλο. Για να µπορέσει το σύστηµα να ξεπεράσει το πρόβληµα 

αυτό µπορεί να χρειαστεί η αύξηση της ισχύος εκποµπής. Η ισχυρή διάλειψη λόγω 

πολλαπλών διαδροµών µπορεί να οδηγήσει την καταστολή του σήµατος κατά έως και 30 dB. 

Η σχεδίαση ενός συστήµατος που αντιµετωπίζει τέτοιο πρόβληµα είναι πολύ δύσκολη. 
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7.2.2. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ OFDM ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ 

Η ορθογωνική πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας είναι πολύ χρήσιµη στην αντιµετώπιση του 

προβλήµατος των παρεµβολών στο WiMAX ειδικά στην αντιµετώπιση περιπτώσεων 

πολλαπλών διαδροµών. 

Σε WMAN αρχιτεκτονικής µε χρήση της OFDM η αντιµετώπιση των παρεµβολών λόγω των 

πολλαπλών διαδροµών είναι πρόκληση. Όταν η εκπεµπόµενη ενέργεια σήµατος ανακλάται σε 

αντικείµενα κατά την διαδροµή της τότε παρατηρείται παρεµβολή στον δέκτη. Στο σχήµα 34 

διακρίνεται µία περίπτωση παρεµβολής από πολλαπλές διαδροµές. Στον δέκτη το 

ανακλώµενο σήµα από µια άλλη διαδροµή φτάνει µε αλλαγµένο όσο αναφορά στην φάση, 

στο πλάτος και καθυστερηµένο χρονικά. Στον δέκτη υπάρχει ένα φίλτρο το οποίο 

διαµορφώνει το λαµβανόµενο σήµα στο πεδίο συχνότητας του. Πρέπει επίσης να αναφέρουµε 

ότι ο δέκτης λαµβάνει σήµατα τα οποία είναι εξασθενηµένα ή και κάποια τα οποία φαίνονται 

ενισχυµένα. 

Ο δέκτης έχει στην διάθεση του πολλές φορές το ίδιο σήµα στο πεδίο του χρόνου µε κάθε 

σήµα να έχει και διαφορετική χρονική καθυστέρηση. Αν υπάρχει χρονική διαφορά µεταξύ 

δύο πιθανών διαδροµών τότε τα διαφορετικά σήµατα αλληλοκαλύπτονται ή αναµιγνύονται 

και αναπτύσσουν διασυµβολική παρεµβολή. Άρα η σχεδίαση ασύρµατων δικτύων σε αστικές 

περιοχές ή σε κλειστούς χώρους γίνεται µε βάση µε τα λάθη ή την παραµόρφωση του 

σήµατος στον αποδιαµορφωτή. 

 

Εικόνα 25 Ανακλάσεις σήµατος 

Η OFDM βασίζεται στην χρήση υποφορέων στενού εύρους. Οι υποφορείς που βρίσκονται σε 

περιοχές συχνοτήτων στις οποίες η πολυδιαδροµική παρεµβολή είναι σηµαντική θα έχουν 

σηµαντικη εξασθένηση σήµατος σε τέτοια περιβάλλοντα. Οι πληροφορίες που εκπέµπονται 
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σε αυτούς τους υποφορείς έχουν µεγαλύτερο ποσοστό λαθών λόγω της χαµηλής ισχύος που 

λαµβάνεται. 

Επίσης η αξιοπιστία και η στιβαρότητα της OFDM µπορεί να βελτιωθεί χρησιµοποιώντας 

αλγορίθµους όπως οι αλγόριθµοι διόρθωσης λαθών. Στο σχήµα 26 βλέπουµε την 

διασυµβολική παρεµβολή. 

 

Εικόνα 26 ∆ιασυµβολική παρεµβολή 

7.3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ (INTER-SYMBOL 

INTERFERENCE – ISI) 

Η διασυµβολική παρεµβολή προκύπτει όταν ένα σήµα αναµειγνύεται µε ένα προηγούµενου 

χρόνου σήµα ίδιας συχνότητας λόγω των πολλαπλών διαδροµών. Η OFDM αντιµετωπίζει 

εύκολα τέτοιου είδους παρεµβολές µε το να δηµιουργήσει ένα χρονικό διάστηµα προφύλαξης 

(Guard Interval) το οποίο είναι περιοδικό ανάµεσα στα σήµατα. Το χρονικό διάστηµα 

προφύλαξης είναι ίδιο µε το αρχικό σήµα αλλά δεν περιέχει πληροφορίες. 

Επειδή ακριβώς το χρονικό διάστηµα προφύλαξης σαν σήµα δεν περιέχει πληροφορίες ο 

δέκτης το αγνοεί και το διαχωρίζει από τα χρήσιµα σήµατα που έχει λάβει από τους 

υποφορείς. Εάν το χρονικό αυτό διάστηµα ρυθµιστεί να είναι µεγαλύτερο από οποιαδήποτε 

χρονική επικάλυψη τότε η ISI µπορεί να εξαληφθεί. Εάν το χρονικό διάστηµα προφύλαξης 

αφαιρεθεί από ένα σύστηµα τότε υπάρχει η πιθανότητα ο θόρυβος να καταστείλει το χρήσιµο 

σήµα στον δέκτη. 

Εδώ θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι το χρονικό αυτό διάστηµα πρέπει να διατηρείται όσο το 

δυνατόν µικρότερο για να µην επηρεάζει την απόδοση του συστήµατος. Αν το χρονικό 

διάστηµα προφύλαξης είναι µεγάλο τότε επηρεάζεται η ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων 

καθώς κατά την διάρκεια της χρονική προφύλαξης δεν µεταφέρονται δεδοµένα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIMAX ΣΑΝ ΟΠΙΣΘΟΖΕΥΚΤΙΚΟ 

Επειδή το WiMAX υποστηρίζει πολύ υψηλές ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων, έχει χαµηλή 

καθυστέρησης (latency) και υποστηρίζει ποιότητα υπηρεσιών (QoS) θα βρεί πολλές 

εφαρµογές. Μία από τις πολλές εφαρµογές είναι και η χρήση του σαν οπισθοζευκτικό. Το 

WiMAX .έχει στα πλεονεκτήµατα του την µεγάλη εµβέλεια η οποία είναι της τάξης των 

χιλιοµέτρων, την µεγάλη ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων και τέλος την αντοχή του στην 

παρεµβολή η οποία είναι και το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα του. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί 

σαν οπισθοζευκτικό και σε αστικά περιβάλλοντα αλλά και σε περιβάλλοντα τα οποία έχουν 

πολύ αραιή δόµηση αλλά πυκνότερη βλάστηση όπως δέντρα. 

8.1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ WIFI 

Σε πολλές περιοχές ειδικά τουριστικές περιοχές βλέπουµε τους δήµους να προσφέρουν 

δωρεάν πρόσβαση σε ασύρµατα δίκτυα µε σκοπό να εξυπηρετήσουν τους τουρίστες. Για τα 

σηµεία αυτά θα πρέπει να γίνουν µόνιµες εγκαταστάσεις που σε πολλές περιπτώσεις 

επηρεάζουν και το τοπίο. Ειδικά σε αρχαιολογικούς χώρους εκεί που δεν µπορεί κανείς να 

εγκαθιστά συσκευές ανεξέλεγκτα η ανάπτυξη ενός ασυρµάτου δικτύου δεν ήταν ποτέ 

εύκολη. Σε κάθε σηµείο πρόσβασης πέρα από την τροφοδοσία απαραίτητη είναι η χρήση 

καλωδίων µεταφοράς δεδοµένων ή µικροκοµµατικών ζεύξεων οι οποίες απαιτούν ρύθµιση. 

Με την χρήση του WiMAX σαν οπισθοζευκτικό κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. Οι 

εγκαταστάσεις δεν θα χρειαζόταν να είναι µόνιµες άρα επιτρέπεται η εγκατάσταση τους σε 

αρχαιολογικούς χώρους. Ένα τέτοιο σύστηµα θα ήταν δυναµικά αναπτυσόµενο και 

ρυθµιζόµενο ανάλογα µε τις ανάγκες και φυσικά στις περιπτώσεις που χρησιµοποιεί κάποιος 

τις χαµηλες συχνότητες το κόστος είναι µικρότερο.  

Επίσης ένα τέτοιο σύστηµα βρίσκει εφαρµογή σε κατασκηνώσεις, σχολεία και πανεπιστήµια 

που υπάρχουν πολλά διάσπαρτα σηµεία πρόσβασης και σε ανοιχτές εκθέσεις εξαλείφοντας 

την ανάγκη για την δηµιουργία δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης.  

Η δοµή ενός τέτοιου συστήµατος φαίνεται στο σχήµα όπως µπορεί να εφαρµοστεί σε µία 

µικρή πόλη. 
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Εικόνα 27 Χρήση του WiMAX σαν οπισθοζευκτικό σε µία πόλη 

8.2 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΜΙΑΣ 

Για τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας το WiMAX θα µπορούσε να είναι µία συµπληρωµατική 

λύση στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις δίνοντας µεγαλύτερο εύρος µε µικρότερο κόστος. 

Ένα συµπληρωµατικό WiMAX δίκτυο που λειτουργεί παράλληλα µε τον υπάρχον εξοπλισµό 

µπορεί να δώσει ως και την διπλάσια χωρητικότητα µε µέρος µόνο του κόστους.  

Άλλη µία εφαρµογή είναι η ανάπτυξη µικρών σταθµών βάσης σε περιοχές οι οποίες 

καλύπτονται δύσκολα λόγο µορφολογίας εδάφους ή λόγο αριθµού χρηστών και οι οποίοι θα 

επικοινωνούν µε WiMAX µεταξύ τους. Επειδή οι σταθµοί αυτοί δεν έχουν την ανάγκη 

µόνιµης εγκατάστασης και εγκαθίστανται πολύ πιο εύκολα από ότι ένα σύστηµα βασιζόµενο 

σε µικροκυµατικές ζεύξεις το δίκτυο αυτό µπορεί να είναι δυναµικό και να µεταβάλλεται 

ανάλογα µε τις ανάγκες (προσθήκη σταθµών, αφαίρεση σταθµών και µετακίνηση σταθµών). 

Ένα από τα µειονεκτήµατα της χρήσης της τεχνολογίας WiMAX είναι το θέµα της ασφάλειας 

όχι γιατί η ασφάλεια στο WiMAX δεν είναι καλή αλλά γιατί δεν µπορεί να συγκριθεί µε µία 

µικροκυµατική ζεύξη δύο σηµείων που δεν υποκλέπτεται.  
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Εικόνα 28 Χρήση του WiMAX στην κινητή τηλεφωνία 

8.3 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

Στις εφαρµογές σταθερής τηλεφωνίας το WiMAX έρχεται να προσφέρει ένα συγκριτικό 

πλεονέκτηµα που µέχρι τώρα ήταν αποκλειστικό προνόµιο της κινητής τηλεφωνίας. Το 

προνόµιο αυτό είναι η ανάπτυξη δικτύων σε αποµακρυσµένες και αραιοκατοικηµένες 

περιοχές περιοχές χωρίς την ανάγκη της εγκατάστασης καλωδίων που σαν επένδυση δεν θα 

µπορούσε να αποσβεθεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Με την εγκατάσταση ενός WiMAX 

δικτύου και VoIP ή παρόµοιας τεχνολογίας συσκευών θα µπορούσε να καλυφθεί εύκολα ένας 

µικρό οικισµός χωρίς να χρειάζεται η δαπάνη ενός υπέρογκου ποσού. Συγκριτικά θα πρέπει 

να αναφέρουµε ότι το κόστος θα είναι πολύ χαµηλότερο και φυσικά θα αποφευχθεί και η όχι 

τόσο καλή πολιτική της µεταφοράς του κόστους εγκατάστασης στον συνδροµητή. Με την 

χωρητικότητα του δικτύου WiMAX ακόµα και αποµακρυσµένες περιοχές ή και 

αποµακρυσµένες οικίες (π.χ. φάρµες, καταφύγια) θα µπορούσαν να αποκτήσουν ακόµα και 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
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Εικόνα 29 Χρήση του WiMAX στην σταθερή τηλεφωνία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WIMAX 

Στον εξοπλισµό WiMAX συγκαταλέγονται σταθµοί βάσης, σταθµοί συνδροµητών, 

εξοπλισµοί τελικών χρηστών, κεραίες και συνδιαστικές συσκευές όπως για παράδειγµα 

συσκευές πρόσβασης (AP) µαζί µε κάποιο δροµολογητή (router). 

9.1 ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ 

Οι σταθµοί βάσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η µία κατηγορία είναι οι σταθµοί βάσης 

τύπου macro και η δεύτερη κατηγορία είναι οι σταθµοί βάσης τύπου micro.  

Οι σταθµοί βάσης τύπου macro είναι οι µεγάλοι σταθµοί οι οποίοι αποτελούνται από 

υποµονάδες δικτύου και εκποµπής, τροφοδοτικά και ποµπούς. Οι σταθµοί βάσης τύπου 

macro χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις που θέλουµε αυξηµένη εµβέλεια και πλήθος 

χρηστών. Επίσης έχουν αυξηµένες απαιτήσεις όσο αναφορά την εγκατάσταση. 

Οι σταθµοί βάσης micro είναι µικρότεροι από τους macro και χρησιµοποιούνται συνήθως σε 

αγροτικές περιοχές ή περιοχές µε χαµηλή δόµηση. 

 

Εικόνα 30 ∆ιάφορες συσκευές WiMAX 

9.2 ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

Οι σταθµοί συνδροµητών είναι σταθµοί ανάµεσα στον τελικό χρήστη και στο σταθµό βάσης. 

Σε τέτοιου είδους σταθµούς βασίζεται η λειτουργία του WiMAX σαν οπισθοζευκτικό. Οι 

σταθµοί αυτοί πολλές φορές ενσωµατώνουν κάποιου είδους κεραία και συνήθως είναι 

µονάδες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.  
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Εικόνα 31 Σταθµός Συνδροµητών 

Ο εξοπλισµός τελικού χρήστη είναι συνήθως ένα είδος σηµείου πρόσβασης µε 

ενσωµατωµένο ίσως κάποιο δροµολογητή. Υπάρχουν ακόµα και µικρότερες συσκευές µε 

δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα WiMAX όπως κινητά τηλέφωνα και φορητοί υπολογιστές. 

 

Εικόνα 32 Σηµείο πρόσβασης και δροµολογητής 

9.3 ΚΕΡΑΙΕΣ 

Οι κεραίες που χρησιµοποιούνται στο WiMAX είναι δύο τύπων, τα προσαρµοστικά 

συστήµατα κεραιών και οι απλές κεραίες. Οι απλές κεραίες που χρησιµοποιούνται από το 

WiMAX µπορεί να είναι οµοιοκατευθυντικές, κατευθυντικές ευρείας δέσµης ή κατευθυντικές 

στενής δέσµης. Οι οµοιοκατευθυντικές καλύπτουν µια περιοχή 360 µοιρών γύρω από τον 

σταθµό βάσης για να εξυπηρετούν µια αρκετά µεγάλη περιοχή αλλά χρησιµοποιούνται 

συνήθως σε εφαρµογές µικρής εµβέλειας. Οι κατευθυντικές ευρείας δέσµης έχουν συνήθως 
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οριζόντιο άνοιγµα 120 µοιρών ή στενότερο και χρησιµοποιούνται για την κάλυψη ποεριοχών 

έχοντας πολύ µαγαλύτερη εµβέλεια από ότι οι οµοιοκατευθυντικές. Τέλος οι κατευθυντικές 

κεραίες στενής δέσµης χρησιµοποιούνται για εφαρµογές σηµείο προς σηµείο.  

Τα προσαρµοστικά συστήµατα κεραιών χρησιµοποιούν τεχνικές διαµόρφωσης του λοβού 

ακτινοβολίας για να κατευθύνουν την δέσµη και τη ισχύ της ακτινοβολίας ανάλογα µε τις 

ανάγκες. Η πιο συνηθισµένη τεχνική που χρησιµοποιείται είναι η στοιχείων της κεραίας µε 

διαφορετικά σήµατα ώστε να επιτευχθεί η επιθυµητή διαµόρφωση του λοβού. 

 

Εικόνα 33 Είδη κεραιών 



Τ.Ε.Ι. Κρήτης – Τµήµα Ηλεκτρονικής              Εργαστήριο Μικροκυµατικών Επικοινωνιών & Ηλεκτροµαγνητικών Εφαρµογών 

 

Βραµπάκης Σταύρος – Πτυχιακή Εργασία   64 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Όπως είδαµε στις προηγούµενες σελίδες το WiMAX είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόµα 

πρωτόκολλο ασύρµατων δικτύων. Ενώ εξυπηρετεί και αυτήν την λειτουργία είναι έτσι 

σχεδιασµένο ώστε να προσφέρει λύσεις στην κινητή και σταθερή τηλεφωνία και αλλού. 

Ακόµα µελετάτε η δηµιουργία WiMAX δικτύων για εφαρµογές τηλεόρασης κατά παραγγελία 

και ραδιοφώνου κατά παραγγελία. Στο µέλλον το WiMAX µπορεί να µην επικρατήσει λόγω 

της όλο και µεγαλύτερης αποδοχής των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 4
ης

 γενιάς αλλά σίγουρα 

θα πάρει ένα µεγάλο κοµµάτι της πίτας των τηλεπικοινωνιών ακόµα και σε περιπτώσεις που 

µέχρι τώρα δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό όπως για παράδειγµα στις ασύρµατες ζεύξεις.  

ΤΟ ότι δεν θα δούµε εύκολα στο µέλλον δίκτυα WiMAX αυτό δεν σηµαίνει ότι η τεχνολογία 

δεν θα χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη των επικοινωνιών κινητής τηλεφωνίας 3
ης

 και 4
ης

 

γενιάς κάτι το οποίο εξετάζεται και αναµένεται η ένταξη του WiMAX στα συµβατά 

πρωτόκολλα. 

Η ανάπτυξη του WiMAX δεν µπορεί όπως αναφέραµε να συγκριθεί µε την ανάπτυξη των 

δικτύων κινητής τηλεφωνίας αλλά σύµφωνα µε τα WiMAX Forum υπάρχουν ανα τον κόσµο 

εγκατεστηµένα 558 δίκτυα (Απρίλιος 2010). 
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