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Στο διάγραµµα του Σχήµατος απεικονίζονται οι επιδόσεις των πιο γνωστών Συστηµάτων ∆ιαβίβασης ∆υαδικών 
∆εδοµένων και το φράγµα επιδόσεων των Shannon Hartley. Χρησιµοποιείστε το διάγραµµα αυτό για να 
απαντήσετε στα Ερωτήµατα του Προβλήµατος αυτού. Επίσης όπου σας χρειαστεί στο Πρόβληµα αυτό δεχθείτε 

ότι ο θόρυβος του καναλιού είναι AWG µε 
φασµατική πυκνότητα N0/2=10-8 Watt/Hz. 
 

1.Α)  Προσδιορίστε ποια από τα γνωστά τηλεπικ. 

συστήµατα µπορούν να υλοποιήσουν τις επιδόσεις 

του Πίνακα. 

 
 
 

 
 
1.Β) Για ένα τηλεπικοινωνιακό σύστηµα από αυτά 
που βρήκατε στο 1.A να υπολογίσετε το µέγιστο 
ρυθµό που µπορεί να επιτευχθεί όταν 
χρησιµοποιηθούν ολόκληρη η διατιθέµενη ισχύς και 
το εύρος ζώνης.  
1.C) Πόσος είναι ο µέγιστος θεωρητικά ρυθµός 
διαβίβασης Rb που µπορεί να επιτευχθεί για τα 
δοσµένα PR και BC; 
 

 

 

 Επιδόσεις 
Rb  (Kbits/sec)    >25 
PR (mWatt)        =5  
BC (KHz)           =100  



Απάντηση 
 

1.A 
Για να διαπιστώσουµε αν υλοποιείται η υπό 
εξέταση επίδοση πρέπει να υπολογίσουµε τις 
συντεταγµένες: 
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και να διακρίνουµε αν το αντίστοιχο σηµείο στο 
διάγραµµα βρίσκεται ή όχι στην υλοποιήσιµη 
περιοχή του διαγράµµατος. Έτσι έχουµε:  
1.  (Eb/N0)=PR/(RbN0)<5×10-3/(25×103×2×10-

8)=10�(Eb/N0)dB<10 dB. 
      Rb/BC>0.25 
∆ηλαδή για την επίδοση που εξετάζουµε 
απαιτούνται Συστήµατα µε (Eb/N0)dB<10 dB και 
Rb/BC>0.25.  Το σηµείο (10 dB, 0.25) βρίσκεται 
στην επιτρεπόµενη περιοχή και εποµένως είναι 
υλοποιήσιµη. 
Α πό το παραπλεύρως διάγραµµα προκύπτειότι 
αυτή υλοποιείται από τα: 
32,16,8-co-FSK,B-PSK και B-PAM και QPSK. 
1.B)  

Ας επιλέξουµε ένα από τα πιο πάνω συστήµατα, έστω το Β-PSK. Ο µέγιστός ρυθµός διαβίβασης Rb που 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί στο σύστηµα αυτό περιορίζεται τόσο από την διατιθέµενη ισχύ, όσο και από 
το εύρος ζώνης. Συγκεκριµένα από το διάγραµµα προκύπτει ότι για το Β-PSKαπαιτείται Rb/BC=1, οπότε 
το BC=100 KHz επαρκεί για Rb=100 Kbit/sec, αλλά απαιτείται επίσης (Εb/N0)dB=9 dB�(Εb/N0)=100.9=8 
που σηµαίνει Rb=PR/[(Εb/N0)N0]=5 10-3/[8*2*10-8]=31 Kbits/sec. ∆ηλαδή η διατιθέµενη ισχύς επαρκεί 
για Rb=31 Kbits/sec. Εποµένως ο για τα δεδοµένα PR και ΒC µε Β-PSK επιτυγχάνεται Rbmax=31 
Kbits/sec. 

1.Γ) 
Από την εξίσωση Shannon Hartley C=BClog2(1+PR/(N0BC)) προκύπτει: 

( )( ) ( )3 3 8 3 5 5
2 2100 10 log 1 5 10 2 10 100 10 10 log 3.5 1.81 10 bits/secbR − −= × + × × × × = = ×  

Εξεταζ. Επίδ 

 


