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ABSTRAKT 
Diplomová práce spadá do oblasti kognitivních rádiových sítí. Tyto sítě jsou schopny 
využívat kmitočtové spektrum efektivněji než současné radiokomunikační sítě, přičemž 
jednoznačnou předností je možnost koexistence kognitivních i klasických sítí. 
Pozornost je věnována klíčové úloze kognitivního rádia – sledování spektra. V práci 
jsou podrobněji zkoumány vlastnosti cyklostacionárního detektoru, jehož hlavní 
výhodou je vysoká spolehlivost detekce při nízkých hodnotách SNR při apriorní 
znalosti cyklického kmitočtu vyslaného signálu. Vlastnosti detektoru jsou testovány na 
OFDM signálech používaných reálnými systémy, u kterých je cyklostacionarita 
způsobena především využitím cyklického prefixu. Kvantitativně jsou vyjádřeny vlivy 
decimace cyklické autokorelační funkce a vícecestného šíření OFDM signálu na 
spolehlivost detekce. Stanoveny jsou optimální hodnoty vah multifrekvenčního 
detektoru.  

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
Kognitivní rádiové sítě, sledování spektra, signál OFDM, cyklostacionární detektor, 
decimace, multifrekvenční detektor, vícecestné šíření.  

 

 

 

 

ABSTRACT 
Master’s thesis belongs to the Cognitive radio network sphere. These networks utilize 
frequency spectrum more effectively than networks used in present radio 
communications. The Cognitive radio concept makes coexistence of classic and 
cognitive radio networks possible. Attention is aimed at spectrum sensing as the key 
task of the Cognitive radio. Main properties of the cyclostationary detector, as the 
detector, that reaches high probability of the detection at a very low signal to noise ratio 
with apriori knowledge of the transmitted signal's cyclic frequency, are examined in this 
paper. The OFDM signals, that inherit cyclostationarity from cyclic prefix, used in the 
real systems have been chosen for testing the properties of the detector. The influences 
of decimation and multipath propagation on the probability of detection are 
quantitatively expressed. The optimal values for the weights of the multicycle detector 
are determined.    

KEYWORDS 
Cognitive radio networks, Spectrum sensing, OFDM signal, Cyclostationary detector, 
Decimation, Multicycle detector, Multipath propagation.  
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1 Úvod 
S rozvojem moderních bezdrátových komunikačních technologií na přelomu milénia 
začalo velmi podstatně ubývat volných frekvenčních pásem. Tento úbytek byl tak 
dramatický, že vedl k úvahám o komunikačních systémech, které kmitočtová pásma 
využívají efektivněji než systémy současné. Problematika nedostatku volných 
kmitočtových pásem vyústila ke koncepci systémů využívajících kognitivního rádia. 
Prvotní myšlenkou bylo sestavit zařízení, která by dokázala na základě různých 
měřených parametrů kmitočtového pásma v okolí najít aktuálně neobsazené kmitočty a 
adekvátně tomu měnit své vysílací parametry, především kmitočet. Značnou zásluhu 
na rozvoji těchto sítí má americká komise FCC. Z výsledků zprávy z roku 2002 
vyplynulo, že významná část spektra přidělená vysílání DVB je využívaná velmi zřídka.  
Část vědeckých a technických publikací se zaměřila na možnosti aplikace kognitivního 
rádia v těchto pásmech, což vedlo až ke vzniku standardu IEEE 802.22 (WRAN). 

V současné době je pozornost zaměřena na možnosti rozšíření adaptability kognitivního 
rádia tak, aby bylo možné na základě situace v konkrétním pásmu měnit typ použité 
modulace, kódování nebo komunikační protokol. Významného pokroku v oblasti 
kognitivního rádia dosáhli vědci z Centra pro bezdrátové komunikace na univerzitě ve 
finském Oulu. Dne 11. ledna 2010 zde byl uskutečněn vůbec první telefonní hovor 
pomocí vytvořené kognitivní rádiové sítě [1]. Pro přenos byla použita technologie VoIP. 

Cyklostacionarita náhodných procesů byla zkoumána již od 80. let 20. století. Mnohem 
později bylo zjištěno, že některé signály využívané v komunikačních systémech (mezi 
nimi i signál OFDM) vykazují právě znaky cyklostacionarity, na rozdíl od šumu, který 
tyto znaky nevykazuje. Při hledání vhodných detektorů signálu pro systémy 
kognitivních rádiových sítí byl, jako jedna z možných variant, vybrán i cyklostacionární 
detektor.             

Diplomová práce je rozčleněna do 5 kapitol. Hlavní pozornost je věnována detekci 
signálu OFDM v kognitivních rádiových sítích. Po shrnutí vlastností kognitivních 
rádiových sítí a základních funkcí kognitivního rádia je pozornost zaměřena na metody 
sledování spektra, především cyklostacionární detekci. Cyklostacionarita se u signálu 
OFDM objevuje hlavně díky využívání cyklického prefixu. Práce sumarizuje podstatné 
vlastnosti signálu OFDM, vliv ISI a ICI a způsob jejich potlačení, je diskutováno 
působení nežádoucích vlivů (kmitočtový ofset, fázový šum lokálního oscilátoru) na 
výslednou podobu signálu v přijímači. Dále jsou stanoveny základní vlastnosti 
cyklostacionárního detektoru a faktory ovlivňující spolehlivost detekce. Demonstrována 
je činnost multifrekvenčního detektoru. Analyzována je také možnost použití 
cyklostacionárního detektoru bez apriorní znalosti vlastností vysílaného OFDM signálu. 
Poslední kapitola zkoumá vliv vícecestného šíření na spolehlivost detekce v reálných 
systémech využívajících multiplexu OFDM.         
 

 



 2

2 Kognitivní rádiové sítě 
Na kmitočtové spektrum využívané pro rádiové (bezdrátové) přenosy bývá nahlíženo 
obdobně jako na nerostné bohatství. Vzhledem k politice přidělování kmitočtových 
pásem jednotlivým uživatelům a velmi prudkému nárůstu bezdrátových služeb, došlo 
v poslední době k rapidnímu poklesu volných rádiových kanálů (s výjimkou uvolněných 
pásem užívaných pro analogové televizní vysílání). Z výzkumů a měření americké 
Federální komise pro (radio)komunikaci (FCC – Federal Communications Commission) 
[2], britského kontrolního orgánu pro telekomunikace Ofcom a mnohých dalších 
institucí vyplynulo, že značná část již přidělených kmitočtových pásem je využívána jen 
zřídka. Koncept kognitivních rádiových sítí počítá s využitím právě těchto málo 
využívaných kmitočtových pásem. Tato pásma by byla využívána tzv. druhotnými 
uživateli (SU) pro jejich vlastní komunikaci v případě, kdy primární uživatelé (PU), 
kteří vlastní licenci pro komunikaci v daném pásmu, nevysílají. 

2.1 Klasifikace kognitivního rádia 

Základní myšlenka kognitivních rádiových sítí byla poprvé publikována v roce 1999 
Josephem Mitolou III [3], [4]. V těchto publikacích je kognitivní rádio definováno jako 
rozšíření softwarového rádia, které upravuje své parametry na základě všech 
dostupných informací z okolních bezdrátových sítí pomocí vytvořeného jazyka RKRL 
(Radio Knowledge Representation Language). Díky tomuto jazyku je možné 
reprezentovat získané informace o okolních sítích. 

Původní varianta tohoto systému se nazývá kognitivní rádio se sledováním spektra. 
Toto zařízení vyhledává spektrální díry, tedy kmitočtová pásma, která nejsou v danou 
chvíli využívána a lze je tedy teoreticky využívat pro vlastní komunikaci [5]. Je potřeba 
zajistit, aby nedocházelo k rušení signálů PU. Ve chvíli, kdy PU začnou v pásmu 
aktuálně využívaném kognitivním rádiem opět vysílat, vyhledá kognitivní rádio jiné 
vhodné pásmo, na kterém může pokračovat ve své komunikaci, viz Obr. 2.1. 

 
Obr. 2.1: Vyhledání spektrálních děr (převzato z [6]) 
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Perspektivní variantou je tzv. plně kognitivní rádio [7]. Tento model počítá s tím, že se 
vlastnosti kognitivního rádia, jako např. použitá modulace, kódování, využívaná šířka 
pásma, vysílací výkon a mnohé další, mohou adaptivně měnit [8]. Tato koncepce bere v 
potaz i adaptivní změnu komunikačních protokolů kognitivního rádia. Realizace 
takovýchto zařízení je mnohem složitější než u původních systémů se sledováním 
spektra. 

2.2 Problematika skrytých uzlů 

Kognitivní rádiové sítě mohou působit v licencovaných i nelicencovaných pásmech. 
V licencovaném pásmu je potřeba primárně zajistit, aby vysílání nezpůsobovalo rušení 
signálů vlastníků licencí (PU) a dále také, aby se jednotlivá kognitivní rádia nerušila 
navzájem. V nelicencovaném pásmu problematika rušení PU odpadá.  

Obr. 2.2 zachycuje problematiku skrytých uzlů. V dosahu PU se nacházejí 2 terminály 
sekundárních uživatelů, které by potenciálně mohly využívat stejné kmitočtové pásmo 
jako PU. Zatímco mezi vysílačem PU a zařízením SU1 není výraznější překážka, trasa 
směrem k zařízení SU2 je zastíněna vegetací a budovami (popř. terénním profilem). 
V místě zařízení SU2 je intenzita pole signálu velmi nízká. Nemá – li zařízení 
dostatečnou citlivost, může vyhodnotit kmitočtové pásmo využívané PU jako volné a 
začne v něm vysílat, důsledkem čehož dojde k nežádoucím interferencím se signálem 
PU.     

 
Obr. 2.2: Problematika skrytých uzlů 

Jednou z možností, jak takovýmto situacím předejít, je používat extrémně citlivé 
přijímače v terminálech SU. To je ovšem technicky obtížně proveditelné a také velmi 
nákladné. Druhou možností je kooperace SU při sledování spektra [8]. V takovém 
případě se předpokládá zřízení vyhodnocovacích center, do kterých jednotlivá zařízení 
SU odesílají zjištěné informace na základě prováděného sledování spektra. 
Vyhodnocovací centrum přijaté informace zpracuje a všem okolním SU zašle informaci 
o obsazenosti kmitočtových kanálů. Takovýmto způsobem mohou i skryté uzly získat 
informaci o přítomnosti vysílání PU v jejich blízkosti. Jednou z dalších možností 
detekce PU je využití diverzity MIMO.  
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2.3 Hlavní funkce kognitivního rádia   

Funkce kognitivního rádia lze shrnout do 4 hlavních bodů [9]: 

• Sledování spektra (Spectrum sensing) 

• Hospodaření se spektrem (Spectrum management) 

• Přepínání kmitočtových pásem (Spectral mobility) 

• Sdílení spektra (Spectrum sharing) 

Základní myšlenka sledování spektra byla uvedena v odstavci 2.1. Pro detekci signálů 
okolních uživatelů a hledání spektrálních děr lze využít několik metod, přičemž 
k nejvýznamnějším patří energetická detekce, detekce přizpůsobeným filtrem a 
cyklostacionární detekce. Po nalezení volných kmitočtových pásem pomocí sledování 
spektra jsou vlastnosti jednotlivých pásem analyzovány. Pojmem hospodaření se 
spektrem se rozumí skutečnost, kdy si kognitivní rádio vybírá ze všech dostupných 
frekvenčních pásem to nejvhodnější pro dosažení požadované kvality přenosu na 
základě výsledků analýzy. Poté, co je pro komunikaci vybráno nové frekvenční pásmo, 
je potřeba realizovat přepnutí kognitivní rádiové sítě. Přepínání je prováděno jako 
bezešvé, nejprve je tedy vytvořeno spojení v novém kanálu a až poté je zrušeno spojení 
v kanálu starém. Poslední funkcí je zajištění koordinace několika druhotných uživatelů 
a zamezení jejich případným kolizím. 

2.4 Detekce signálů primárních uživatelů 

Při detekci signálů kognitivním rádiem v konkrétním pásmu se obvykle stanoví 2 
hypotézy [6]: 

 
�� ∶ ���� = 
��� 

�� ∶ ���� = ���� + 
���, � = 1,2, … , �. (2.1) 

Hypotéza H0 reprezentuje situaci, kdy přijatý signál x představuje pouze šum v 
o N vzorcích. Předpokládá se, že se jedná o aditivní bílý Gaussovský šum (AWGN), 
který se v praxi v přenosových kanálech vyskytuje nejčastěji. Naopak hypotéza H1 
předpokládá, že se přijatý signál x skládá jak z užitečného signálu s, tak z aditivního 
AWGN šumu v. Úkolem vyvíjených detekčních metod je vytvořit efektivní test, který 
označí jednu z hypotéz za pravdivou. Žádný z vytvořených testů obvykle neposkytuje 
100% spolehlivé výsledky. Spolehlivost metody vyjadřují parametry pravděpodobnosti 
správné detekce [p(H1|H1)] a pravděpodobnosti falešného poplachu [p(H1|H0)].  

2.4.1 Detektor energie 
Detektor energie je jedním z jednodušších detektorů. Využívá se v případě, kdy je 
potřeba sledovat aktivitu v určitém pásmu, ale předem není známa žádná informace o 
vysílaných signálech primárních uživatelů. Předpokládá se, že výkon přenášeného 
signálu je rozložen poblíž nosné. V praxi se tedy pomocí filtru typu pásmová propust 
vybere zkoumaný úsek kmitočtového spektra a získaný signál je pomocí 
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A/D převodníku převeden do digitální podoby. Testovací statistiku lze následně stanovit 
ze vztahu [6]   

 ���� = �|����|��
��� 	. (2.2) 

Hodnota testovací statistiky se porovnává se zvoleným prahem. Je – li testovací 
statistika T(x) menší než zvolená prahová hodnota, detektor označí za pravdivou 
hypotézu H0, v opačném případě hypotézu H1.  

Tato metoda má několik nevýhod. Detektor nedokáže rozpoznat rozdíly mezi 
modulovaným signálem, šumem, popř. interferencí několika signálů [10]. Zajímá se 
pouze o energii v konkrétním pásmu, vzroste – li tedy výrazně v daném pásmu výkon 
šumu, hodnota testovací statistiky může překročit prahovou hodnotu. Značnou 
nevýhodu představuje též skutečnost, že detektorem energie již z principu nelze 
detekovat vysílání systémů s rozprostřeným spektrem, které se používají například 
v mobilních systémech 3. generace.     

2.4.2 Detekce přizpůsobeným filtrem 
Přizpůsobený filtr bývá často označován jako optimální detektor. Jedná se o lineární 
systém, který na aditivním bílým šumem zarušený signál známého časového průběhu a 
konečného trvání reaguje odezvou, která se v jednom okamžiku vyznačuje maximálním 
možným poměrem okamžitého výkonu užitečné složky odezvy ke střednímu výkonu 
rušivé složky [11]. Testovací statistika je dána vztahem [6]   

 ���� = ������∗���
�

���
	. (2.3) 

Jedná se tedy o výpočet korelace signálu přijatého se signálem hledaným. Korelaci lze 
ovšem chápat jako konvoluci se signálem reverzovaným v čase [12]. Výpočet testovací 
statistiky tak lze realizovat digitálním FIR filtrem, který provádí konvoluci vzorků 
příchozího signálu s impulzní charakteristikou. Impulzní charakteristika takového FIR 
filtru je dána vztahem [12] 

 ℎ��� = ��� − � − 1�. (2.4) 

Problémem použití přizpůsobeného filtru je potřeba apriorní znalosti hledaného signálu. 
Naopak velkou výhodou je prakticky okamžité vyhodnocení a výběr hypotézy. 

2.4.3 Cyklostacionární detekce 
V tomto modelu detekce se využívá vlastností některých signálů, které vykazují 
cyklostacionaritu charakteristik druhého řádu (střední hodnota, autokorelační funkce). 
Této problematice je věnována kapitola 4.  

 

  



 

3 Ortogonální frekven
Ortogonální frekvenční multiplex pat
(označení MCM – Multicarrier modulation). Princip OFDM je znám od šedesátých l
20. století, výraznější rozvoj této technologie však souvisí až s
rychlé Fourierovy transformace (FFT) v
používá především při vysílání digitálního rádiového (DAB) a t
(DVB), v bezdrátových sítích (IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
ADSL, ale také v rádiových lokálních smy
mikrovlnných distribučních systémech (MMDS 
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3.1 Základní princip systému OFDM

Do vysílače vstupuje sériový datový tok 
reprezentuje bitovou přenosovou rychlost). 
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pomocí digitálních modulací
počtem modulačních stav
s vícestavovými modulacemi MQAM. 
předcházet sériově-paralelnímu p
modulačních symbolů vytvá
TOFDM = n.N.Tb, kde n
modulačního stavu [13].

Obr. 3.1: Rozdělení sériového datového toku do paralelních v
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Ortogonální frekvenční multiplex OFDM
ční multiplex patří mezi modulační formáty s více nosnými vlnami 
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hých dalších [13], [14]. 

Základní princip systému OFDM 
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vícestavovými modulacemi MQAM. Je nutno podotknout, že samotné mapování m
paralelnímu převodu. Soustava všech uvažovaných paralelních 
ů vytváří kompletní symbol OFDM s dobou trvání symb
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Tb = 1/fb (kde fb 
datový tok rozdělen 

, viz Obr. 3.1. Délka symbolové 
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. Používané modulace BPSK a QPSK se vyznačují menším 
činností v porovnání 

Je nutno podotknout, že samotné mapování může 
Soustava všech uvažovaných paralelních 

í kompletní symbol OFDM s dobou trvání symbolu 
vyjádření konkrétního 

 
(převzato z [13]) 
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Takto rozdělená a namapovaná data jsou modulována na N subnosných vln f0, f1, …, fN. 
Jednotlivé subnosné se překrývají, jsou ovšem vzájemně ortogonální. V okamžiku 
vzorkování tedy nabývá nenulových hodnot vždy jen jedna subnosná, ostatní subnosné 
právě procházejí nulovou úrovní. Spektra jednotlivých subnosných jsou určena funkcí 
sin(x)/x, viz Obr. 3.2. Kmitočet jednotlivých ortogonálních subnosných vln lze stanovit 
ze vztahu [13] 

 � = �� + !�" 												! = 1,2, … , � − 1	. (3.1) 

 
Obr. 3.2: Ortogonalita subnosných, vzdálenost subnosných 1 kHz 

Převrácená hodnota vzdálenosti mezi subnosnými udává dobu trvání OFDM symbolu. 
Díky možnosti překrytu jednotlivých nosných je v porovnání s klasickým frekvenčním 
multiplexem (FDM) potřebná menší šířka pásma pro zajištění určité přenosové 
rychlosti. Pomocí paralelně-sériového převodníku je z dat ze všech N větví vytvořen 
opět sériový datový tok, který je vysílán rádiovým kanálem. Schéma kompletního 
OFDM modulátoru je uvedeno na Obr. 3.3. 

 
Obr. 3.3: Schéma „analogového“ modulátoru OFDM (převzato z [15])    



 8

3.2 Využití Fourierovy transformace v systémech OFDM 

Výše uvedený princip modulování jednotlivých větví na subnosné je vhodný pro menší 
počet paralelních větví. Pro velké hodnoty N by bylo potřeba velkého množství různých 
analogových modulátorů a velmi přesných oscilátorů, nárůst rozměrů a ceny takového 
zařízení by byl neúnosný. Bylo zjištěno, že tuto modulaci (popřípadě demodulaci 
v přijímači) lze provádět pomocí inverzní a přímé diskrétní Fourierovy transformace 
(IDFT, DFT). Ve vysílači je signál definovaný ve frekvenční oblasti jako vzorkovaný 
digitální signál, jehož diskrétní Fourierovo spektrum existuje pouze na diskrétních 
frekvencích. V takovém případě reprezentuje každá subnosná vlna právě jednu složku 
takového diskrétního spektra. Složky komplexních datových symbolů xk určují 
amplitudy a fáze jednotlivých nosných. Změny symbolů xk probíhají na všech 
subnosných synchronně, takže mohou být zpracovávány společně, symbol po symbolu 
[13]. V takovém případě lze použít místo soustavy analogových modulátorů procesor 
IDFT. Tím je signál převeden z frekvenční oblasti do oblasti časové. Výpočty IDFT 
jsou ovšem velmi náročné na výkon procesoru, a proto se v praxi využívají procesory 
inverzní rychlé Fourierovy transformace (IFFT), které bývají obvykle realizovány 
signálovými procesory (DSP) nebo programovatelnými poli (FPGA). 

3.3 Šíření OFDM signálu přenosovým kanálem 

Při šíření signálu přenosovým kanálem zpravidla dochází k působení mnoha faktorů, 
které mohou vyslaný symbol značně degradovat. Výhodou systému OFDM je odolnost 
vůči kmitočtově selektivnímu úniku. Zatímco u systémů s jednou nosnou může tento 
typ úniku způsobit značný útlum celého přenášeného signálu, u systémů OFDM, 
využívající velký počet subnosných, je potlačeno jen několik kmitočtových složek. 
V porovnání s celkovou dobou trvání OFDM symbolu se tak únik projeví jen po velmi 
krátkou dobu. 

Stejná vlastnost OFDM signálu se rovněž uplatní v odolnosti vůči úzkopásmovému 
rušení. Toto rušení postihuje, stejně tak jako kmitočtově selektivní únik, pouze malou 
část používaných subnosných. Tím pádem jsou opět postiženy pouze relativně krátké 
úseky podstatně delších symbolů. Na straně přijímače pak není potřeba v obou 
uvedených případech provádět složité rekonstrukce vyslaného symbolu.  

Výhodou tohoto systému je efektivní využití kmitočtového pásma. Oproti klasickému 
frekvenčnímu multiplexu (FDM) je spektrální účinnost téměř dvojnásobná. Příčinou je 
ortogonalita jednotlivých subnosných, díky které se jednotlivé nosné vzájemně 
překrývají.  

Dalším problémem, který je potřeba řešit, je vícecestné šíření vln. Vyslaný signál putuje 
k přijímači po různých cestách a na přijímací straně se tak objevuje mnoho různě 
zpožděných replik původně vyslaného signálu, dochází k rozptylu dob šíření vln τd. 
Tomu také odpovídá prodloužení impulzní odezvy kanálu označované obvykle h(t). 
V takovém prostředí může docházet k mezisymbolovým interferencím (ISI – 
Intersymbol Interference) a také ke vzájemným interferencím mezi subnosnými vlnami 
(ICI – Intercarrier Interference). 

Aby nedocházelo k vzájemnému časovému přesahu vysílaných symbolů (ISI), musí být 
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Obr. 3.4: Nahoře: Přidání ochranného intervalu; Dole: Vznik cyklického prefixu
[15])  

3.4 Systémy OFDM bez ochranného intervalu

Jak již bylo uvedeno, signál OFDM je tvo
ortogonální. Pro vytvoření jednoho 
paralelními bitovými toky v
vztahem [13] 
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1/fs >> τd
 [13], kde Ts označuje symbolovou 

 trvání symbolu u systému OFDM (Ts = TOFDM ) je v dílčích subkanálech p
i ISI mnohem větší než u systémů s jedinou nosnou vlnou. Zaved

ochranného intervalu (GI – Guard Interval) lze potlačit ISI na minimum. Ochranný 
interval je charakterizovaný krátkou odmlkou mezi vyslanými symboly

ření signálu dochází k lineárnímu amplitudovému a fázovém
zkreslení, které narušuje ortogonalitu jednotlivých subnosných. Energie ur
subkanálu se potom rozptyluje do kanálů sousedních, čímž dochází k
mezi subnosnými, tzv. ICI [13]. Odolnost systému vůči ICI lze zvýšit zavedením 

cyklického prefixu (CP). Místo klidového ochranného intervalu GI se p
átek symbolu „zkopíruje“ část užitečného signálu z konce OFDM symbolu

ešení tak zároveň potlačuje vznik ICI i ISI.  

ř řidání ochranného intervalu; Dole: Vznik cyklického prefixu

Systémy OFDM bez ochranného intervalu

Jak již bylo uvedeno, signál OFDM je tvořen N subnosnými, které jsou vzájemn
ortogonální. Pro vytvoření jednoho OFDM symbolu jsou tyto subnosné modulovány 
paralelními bitovými toky v intervalu 0 < t < NTs. Jednotlivé subnosné lze vyjád
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té subnosné. Vztah pro jeden OFDM symbol je 
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ímž dochází k interferencím 
i ICI lze zvýšit zavedením 

cyklického prefixu (CP). Místo klidového ochranného intervalu GI se před 
konce OFDM symbolu (Obr. 3.4 

 
idání ochranného intervalu; Dole: Vznik cyklického prefixu (převzato z 

Systémy OFDM bez ochranného intervalu 

subnosnými, které jsou vzájemně 
OFDM symbolu jsou tyto subnosné modulovány 

Jednotlivé subnosné lze vyjádřit 

� (3.2) 

 následně definován 

�"	, (3.3) 
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xk představuje komplexní datový symbol z konstelačních diagramů digitálních 
modulací. 

Reálná i imaginární část signálu OFDM má Gaussovské (normální) rozdělení, jak je 
znázorněno na Obr. 3.5 nahoře. Z centrální limitní věty plyne, že náhodná veličina X, 
která vznikne sečtením n nezávislých proměnných se stejným rozdělením libovolného 
typu s konečnou střední hodnotou µ a konečným rozptylem σ2, má v limitě pro n jdoucí 
k nekonečnu Gaussovské rozdělení se střední hodnotou µ a rozptylem σ2/N [16]. OFDM 
signál má tedy také Gaussovské rozdělení, jeho absolutní hodnota má ovšem 
Rayleighovo rozdělení (Obr. 3.5 dole). 

   

  
Obr. 3.5: Vlevo nahoře: Statistické rozložení reálných částí OFDM signálu; Vpravo nahoře: 

Statistické rozložení imaginárních částí OFDM signálu; Vlevo dole: Statistické 
rozložení absolutní hodnoty OFDM signálu. Použito 64 nosných, modulace 16 
QAM, 1000 vygenerovaných symbolů 

Bude-li symbol vyjádřený vztahem (3.3) vzorkován v okamžicích mTs, můžeme jej 
vyjádřit vztahem [13]     

 ��7�"� = 1� � � '(�48 ��&�
 �� 							0 ≤ 7 ≤ � − 1	. (3.4) 



 

Tento vztah reprezentuje inverzní Fourierovu transformaci (IDFT) komplexního 
datového symbolu.   

3.5 Systémy OFDM s

Při průchodu OFDM signálu reálným kanálem vznikají interference ISI a ICI. Jak již 
bylo uvedeno, oba typy interferencí je m
délce ∆t. Vliv cyklického prefixu je znázorn
na přijatém symbolu z př
zachycen stav, kdy není použit cyklický prefix
symbol, z odražené cesty, která 
předchozí symbol M–1. Dochází tak k
cyklický prefix OFDM symbolu a jeho délka 
vlivem druhé cesty. V takovém p
s předchozím symbolem 
je dán vztahem [13]       

��$� = 1
√�� � Φ 

�&�

 ��

 
Obr. 3.6: Vliv vícecestného ší

s cyklickým prefixem

3.6 Nevýhody 

Navzdory všem uvedeným výhodám systému OFDM je pot
tohoto systému. Jedním z
signálu OFDM k výkonu st
to Average Power Ratio), udá

 

Z tohoto důvodu je potřeba používat lineární zesilova
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Tento vztah reprezentuje inverzní Fourierovu transformaci (IDFT) komplexního 

Systémy OFDM s ochranným intervalem 

chodu OFDM signálu reálným kanálem vznikají interference ISI a ICI. Jak již 
bylo uvedeno, oba typy interferencí je možné potlačit zavedením cyklického prefixu o 

. Vliv cyklického prefixu je znázorněn na Obr. 3.6. Situace je nastín
přímé cesty a z jedné odražené cesty. V levé 

zachycen stav, kdy není použit cyklický prefix. Zatímco přímou cestou p
odražené cesty, která způsobuje zpoždění symbolu τ

. Dochází tak k ISI. V pravé části je zobrazen stav, kdy je využit 
cyklický prefix OFDM symbolu a jeho délka ∆t je větší než zpoždě

takovém případě nedochází k interferenci souč
edchozím symbolem M–1, ISI jsou potlačeny. Symbol OFDM s cyklickým prefixem 

]        

 �$� 	
1
√�� � '(�4)*+

�&�

 ��
					� ∆$ 6 $ 6 ��"

Vliv vícecestného šíření na OFDM signál bez cyklického prefixu a na signál 
cyklickým prefixem (převzato z [13]) 

Nevýhody multiplexu OFDM 

všem uvedeným výhodám systému OFDM je potřeba uvés
tohoto systému. Jedním z velkých problémů je vysoký poměr špič
signálu OFDM k výkonu střednímu [17]. Tato hodnota se v praxi označ
to Average Power Ratio), udává se obvykle v decibelech. Lze ji vyjádř

;<;=>?@A 	 10 ∙ logmax|��$�|
�

GH|��$�|�I 		. 
vodu je potřeba používat lineární zesilovače v pracovní tř

Tento vztah reprezentuje inverzní Fourierovu transformaci (IDFT) komplexního 
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levé části obrázku je 
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τ, ještě „doznívá“ 

ásti je zobrazen stav, kdy je využit 
tší než zpoždění τ způsobené 

interferenci současného symbolu M 
cyklickým prefixem 

". (3.5)  

 
ení na OFDM signál bez cyklického prefixu a na signál 

st i několik nevýhod 
ěr špičkového výkonu 

praxi označuje PAPR (Peak 
decibelech. Lze ji vyjádřit ze vztahu [15] 

(3.6) 

pracovní třídě A, popřípadě 
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v dvojčinných zapojeních ve třídě B. Velký dynamický rozsah zpracovaného signálu se 
také projeví v potřebě vícebitových převodníků DAC a ADC. Teoretická maximální 
hodnota PAPR odpovídá počtu použitých nosných, PAPRmax = 10 log(M) [15]. 
K analýze systému z hlediska dosažitelných hodnot PAPR se využívá (kumulativní) 
distribuční funkce (CDF). Ta udává, s jakou pravděpodobností je hodnota PAPR menší 
než určitá hodnota k. Obvykle je ovšem požadován údaj o tom, s jakou 
pravděpodobností hodnota PAPR překročí zvolenou hodnotu k. K tomu se využívá 
takzvaná komplementární (kumulativní) distribuční funkce (CCDF). Na základě vztahů 
uvedených v [15] lze pravděpodobnost, že hodnota PAPR signálu OFDM s N 
subnosnými překročí hodnotu k, stanovit ze vztahu 

 ;�;<;= > !� = 1 − �1 − exp	(−!))�	. (3.7) 

Z Obr. 3.7 je patrné, že pravděpodobnost výskytu vysoké hodnoty PAPR roste s počtem 
subnosných. Na odhad hodnoty PAPR má velký vliv vzorkovací kmitočet, kterým je 
vzorkován spojitý signál. Vlivem vzorkování totiž nemusí být zachyceny všechny 
špičkové hodnoty signálu, PAPR diskrétního signálu je tak menší než u signálu 
spojitého. Přesnost odhadu lze zvýšit převzorkováním. Obecně platí, že čím hustší 
vzorkování, tím více se odhad blíží hodnotě PAPR pro spojité signály. PAPR lze 
redukovat např. ořezáním špiček signálu, což je ovšem nelineární operace vedoucí ke 
zvýšení ICI [17]. Další možností je zvolit vhodné kódování tak, aby byly použity jen 
kombinace symbolů s malým PAPR. 

 
Obr. 3.7: Průběh komplementární kumulativní distribuční funkce PAPR pro 16, 64 a 128 

použitých subnosných OFDM signálu 

 

 

Systém OFDM je velmi citlivý na frekvenční ofset, jehož příčinou může být Dopplerův 
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posuv [18]. Vlivem frekvenčního ofsetu dojde k situaci, kdy jednotlivé subnosné již 
nejsou ortogonální a dochází k ICI (Obr. 3.8). Druhou příčinou vzniku frekvenčního 
ofsetu je rozdílný kmitočet lokálních oscilátorů a ve vysílači a přijímači.  

 
Obr. 3.8: Vliv kmitočtového ofsetu na signál OFDM. Použito 64 subnosných, pouze na 

6.nosné přenášena data. Vzorkovací kmitočet signálu 20 MHz, kmitočtový ofset 100 
kHz. Použitá modulace 16 QAM. 

Negativní vliv na signál OFDM má také fázový šum lokálních oscilátorů. Ten je 
způsoben přirozenou tendencí oscilátorů zesilovat jakýkoli šum, jehož kmitočet se blíží 
vlastní frekvenci oscilátoru. Čím blíže je kmitočet šumu frekvenci oscilátoru, tím více je 
zesílen [19]. Obr. 3.9 zachycuje konstelační diagram demodulovaného signálu OFDM 
v přijímači, kdy je uvažován fázový šum lokálního oscilátoru vysílače. Použitý systém 
využívá pro přenos 64 nosných a mapování modulací 16 QAM, vygenerováno bylo 
1000 OFDM symbolů, vzorkovací kmitočet 20 MHz. Pro simulaci byly využity 
parametry lokálního oscilátoru uvedené v Tab. 3.1.  

Vzdálenost 
od nosné 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz 5 MHz 

P [dBc/Hz] -64 -80 -96 -109 -122 

Tab. 3.1: Parametry lokálního oscilátoru, zesílení šumu v závislosti na vzdálenosti od 
vlastního kmitočtu oscilátoru 
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Obr. 3.9: Vliv fázového šumu oscilátoru na IQ diagram v přijímači  

3.7 Základní parametry systémů využívajících OFDM 

Jednotlivé systémy využívající OFDM se mohou lišit v mnoha různých parametrech. 
Mezi nejdůležitější z nich patří: 

• počet subnosných nesoucích užitečná data (tzv. payload) 

• vzdálenost mezi subnosnými (tzv. subcarrier spacing) 

• množství a forma přenášených pilotních signálů 

• délka použitého IFFT v modulátoru OFDM signálu 

• vnitřní modulace subnosných 

• délka cyklického prefixu. 

V příloze A jsou uvedeny hodnoty výše uvedených parametrů využívané v současnosti 
provozovanými komunikačními systémy [14]. Jedná o systémy pro terestrický přenos 
digitálního televizního a rozhlasového vysílání (DVB - T, T - DAB), dále systémy 
IEEE 802.11a/g v pásmu 2,4 GHz a 5 GHz, a také systém IEEE 802.16 (WiMAX).  
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4 Cyklostacionární detektor signálu OFDM 
Signál, jehož statistické vlastnosti se cyklicky opakují, se nazývá cyklostacionární 
proces [20]. Periodicita ukrytá v radiokomunikačních signálech bývá důsledkem 
využívání opakujících se rozprostíracích sekvencí, cyklických prefixů, nosných 
sinusového průběhu, popřípadě sledem pulzů (s definovanou střídou) [21]. Takovéto 
vlastnosti je možné využít pro detekci těchto signálů, jelikož šum v komunikačním 
kanále takovéto vlastnosti nevykazuje.  

4.1 Cyklická autokorelační funkce 

Některé signály používané v radiokomunikacích vykazují cyklostacionaritu statistik 
druhého řádu (střední hodnota, autokorelační funkce). Mezi tyto signály patří i signál 
OFDM, kde jsou jednotlivé subnosné modulovány pomocí IFFT a následně bývá 
využito i cyklického prefixu pro potlačení ISI a ICI (kap. 3.5). Cyklostacionarita OFDM 
signálu je způsobena právě použitím cyklického prefixu.   

Bude – li se autokorelační funkce signálu, definovaná vztahem [22] 

 =M�N� = GH�����∗�� − N�I	,	 (4.1) 

kde τ vyjadřuje posun (nebo také zpoždění) signálu x, periodicky opakovat, je možné ji 
vyjádřit Fourierovou řadou [21], [22] 

 =M(N) = =M�(N) +�=MO(N)O '(�4O�/� ,	 (4.2) 

parametr α se nazývá cyklický kmitočet. Koeficient Fourierovy řady Rx
α se označuje 

jako cyklická autokorelační funkce (CAF) na kmitočtu α při zpoždění τ. Odhad CAF je 
možné stanovit ze vztahu [23] 

 =QMO(N) = 1�� �(�)�∗(� − τ)'&(�4O�/��&�
��� = =MO + S(T)	,	 (4.3) 

ϵ(α) reprezentuje chybu odhadu. Pro α = 0 přechází vztah (4.3) v klasickou 
autokorelační funkci. Jestliže Rx

α = 0, pak CAF signálu pro dané parametry neexistuje a 
výsledkem odhadu CAF je pouze komplexní náhodná proměnná ϵ(α), která je 
definovaná vztahem [23] 

 S(T) = U(T) + VW(X),	 (4.4) 

kde X(α) a Y(α) jsou náhodné proměnné s normálním rozložením a nulovou střední 
hodnotou. 

4.2 Výpočet testovací statistiky 

Z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky vyplývá, že pro vektor náhodných 
proměnných lze stanovit kovarianční matici Σik [24]. Na i-tém řádku k-tém sloupci této 
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matice se nachází hodnota kovariance mezi i-tou a k-tou proměnnou vektoru náhodných 
proměnných.  

Odhad prvků kovarianční matice vektoru Ȓx
α je možné určit ze vztahů [12], [23]  

 G>U�A ≈ 1� � ℜ[=QMO* − \M] ∙�&�
 �� ℜ[=QMO* − \M]	, (4.5) 

µx představuje střední hodnotu náhodné proměnné X(α). Jak bylo uvedeno výše, µx = 0, 
a proto lze vztah (4.5) zjednodušit do tvaru 

 G>U�A ≈ 1��ℜ[=QMO*]��&�
 �� 	. (4.6) 

  Obdobně lze stanovit i zbývající prvky kovarianční matice [23] 

  G>W�A ≈ 1� � ℑ[=QMO*]��&�
 �� 					a (4.7) 

 G>UWA ≈ 1��ℜ[=QMO*]	 ∙ ℑ[=QMO*]	�&�
 �� 	. (4.8) 

Hypotézy definované v kap. 2.4 je v případě cyklostacionárního detektoru potřeba 
definovanost poněkud odlišně. Jako nulovou hypotézu H0 označíme tvrzení, že Ȓx

α je 
rovno ϵ(α) pro všechny cyklické kmitočty α z předem definované množiny A. 
Alternativní hypotéza H1 předpokládá, že pro některé cyklické kmitočty α z množiny A 
platí Ȓx

α = Rx
α + ϵ(α). Vyjádříme - li nyní Ȓx

α jako vektor ve tvaru [25] 

 =QMO* = >ℜ[=QMO*]	, ℑ[=QMO*]	A, (4.9) 

 pak lze pro stanovení hodnoty testovací statistiky využít rovnici [23] 

 � = =QMO ∙ _Q�&̀� ∙ a=QMObc	, (4.10) 

kde Σ2c reprezentuje odhad kovarianční matice vektoru 2 náhodných proměnných. Pro 
nulovou hypotézu má hodnota T pravděpodobnostní rozdělení χ2

2 (chí kvadrát se dvěma 
stupni volnosti). Pravděpodobnost výskytu falešného poplachu Pf při dosažení 
konkrétního výsledku testovací statistiky lze vyjádřit vztahem [23] 

 ;) = 1 − deff(�)	. (4.11) 

Fχ2(2) je (kumulativní) distribuční funkce rozdělení χ2
2 .  

4.2.1 Chí kvadrát rozdělení 
Dle teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, rozdělení chí kvadrát, které má 
k stupňů volnosti, je dáno součtem kvadrátů k nezávislých náhodných proměnných 
s normálním rozdělením [26]. Jedná se o jedno z nejpoužívanějších rozdělení 
pravděpodobnosti při testování hypotéz nebo stanovování intervalů spolehlivosti. 
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Hustota rozdělení pravděpodobnosti je dána vztahem [27] 

 ���; !� = h 12 � ∙ i j!2k ∙ � �&� ∙ '&M�
0	,																					� < 0	. l 	,			� ≥ 0 (4.12) 

Γ(n) je Gamma funkce definovaná vztahem [28] 

 i(�) = (� − 1)! (4.13) 

Kumulativní distribuční funkci lze stanovit pomocí vztahu [26] 

 d(�; !) = o j!2 , �2ki j!2k 	,	 (4.14) 

přičemž funkce γ(s,x) je dána [29] 

 o(�, �) = p $"&� ∙ '&+ q$M
�

	. (4.15) 

Průběhy hustoty rozdělení pravděpodobnosti a kumulativní distribuční funkce pro 
několik stupňů volnosti jsou znázorněny na Obr. 4.1.  

  
Obr. 4.1: Hustota rozdělení pravděpodobnosti a Kumulativní distribuční funkce rozdělení chí 

kvadrát pro různé stupně volnosti 

4.3 Faktory ovlivňující spolehlivost cyklostacionární 
detekce 

Signál, šířící se komunikačním kanálem, je vystaven vlivům (šum, odrazy, interference, 
Dopplerův posuv), které mohou značně ovlivnit hodnotu testovací statistiky T a tím i 
spolehlivost detekce. Rovněž parametry následného zpracování přijatého signálu v 
detektoru (správná časová a frekvenční synchronizace, vzorkovací kmitočet, decimační 
faktor) mají na výslednou spolehlivost detekce výrazný vliv. Hodnota testovací 
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statistiky v případě, kdy je na vstupu detektoru pouze šum, je obecně menší, než při 
příjmu OFDM signálu zarušeného šumem. Čím bude odstup těchto hodnot větší, tím 
bude detekce spolehlivější.   

Pro analýzu vlivu jednotlivých faktorů na spolehlivost detekce byl využit signál IEEE 
802.11 a/g  následujících parametrů: celkový počet subnosných 64, počet využitých 
subnosných (pseudonáhodná data a pilotní signály) 52, vzorkovací kmitočet 20 MHz, 
velikost cyklického prefixu rovna ¼ původní délky symbolu OFDM. Data na 
jednotlivých subnosných byla mapována pomocí modulace 16 QAM. Cyklostacionární 
detektor byl nastaven následovně: délka FFT v detektoru 2048, hodnota decimačního 
faktoru (viz kap. 4.3.3) nastavena na 8, vzorkovací kmitočet 20 MHz. Pro získání 
průběhů hustoty rozdělení pravděpodobnosti a kumulativní distribuční funkce byly 
experimenty opakovány 20 000×.  

4.3.1 Vliv poměru signálu k šumu na testovací statistiku 
Hodnota testovací statistiky T při detekci OFDM signálu závisí na poměru signálu 
k šumu (SNR). S klesající hodnotou SNR klesá i hodnota T, jak je patrné z Obr. 4.2. 

 
Obr. 4.2: Závislost testovací statistiky OFDM signálu na hodnotě SNR 

Pro získání průběhu z Obr. 4.2 byly pro všechny hodnoty SNR použity stejné průběhy 
testovaného signálu a šumu. V případě, kdy je na vstupu detektoru přítomen pouze šum, 
závisí hodnota testovací statistiky pouze na průběhu šumu, nikoli na jeho výkonu [30]. 
V situaci z Obr. 4.2 nabývá testovací statistika šumu hodnoty 0,0573. 

4.3.2 Vliv argumentu odhadu cyklické autokorelační funkce 
 na testovací statistiku 
Ze vztahů (4.3) a (4.4) vyplývá, že odhad CAF pro jednotlivé cyklické kmitočty α je 
komplexní číslo, které lze vyjádřit v exponenciálním tvaru pomocí modulu a argumentu. 
V [30] je odvozeno, že hodnota testovací statistiky závisí také na argumentu odhadu 
CAF, viz Obr. 4.3. 
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Z Obr. 4.3 vyplývá, že se hodnoty T v závislosti na argumentu odhadu cyklické 
autokorelační funkce periodicky opakují. Dále je zřejmé, že se vzrůstajícím výkonem 
šumu klesá amplituda oscilací normované testovací statistiky [30]. 

 
Obr. 4.3: Závislost testovací statistiky na argumentu odhadu CAF 

4.3.3 Vliv decimace přijatého OFDM signálu na spolehlivost 
 cyklostacionární detekce 
Dalším z faktorů, které ovlivňují spolehlivost detekce, je délka zkoumaného přijatého 
signálu, přičemž obecně platí, že s rostoucí délkou se spolehlivost detekce zvyšuje. 
Vzhledem k tomu, že vztah (4.3) reprezentuje DFT autokorelační funkce přijatého 
signálu a zároveň je výpočet FFT možno realizovat pomocí DSP nebo FPGA, jak bylo 
zmíněno v kap. 3.2, je délka přijatého signálu omezena množstvím hodnot FFT, které je 
daný hardware schopen zpracovat. 

Cyklický kmitočet α OFDM signálu s dobou trvání užitečné části symbolu Tu a délkou 
cyklického prefixu TCP lze stanovit ze vztahu [23] 

 T = 1�r + �̀ s					. (4.16) 

Bývá obvyklé, že se informace z cyklického spektra vyskytuje na nižších cyklických 
kmitočtech. V takovém případě je zbytečné počítat oblast vyšších kmitočtů cyklického 
spektra. Této vlastnosti se dá využít podvzorkováním (decimací) původní autokorelační 
funkce před výpočtem FFT. Tím je samozřejmě možné zvýšit počet vzorků vstupního 
signálu pro výpočet CAF, čímž dojde ke zvýšení spolehlivosti detekce. 

Nevýhodou této úvahy je, že decimace vzorků vstupního signálu zvyšuje dobu detekce. 
Doba detekce Td, určená vztahem [23] 

 �? = t= ∙ �uuc�"vM 		, (4.17) 

závisí přímo úměrně na počtu zpracovávaných prvků FFT (NFFT) a na decimačním 
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faktoru DR (poměr mezi původním a novým vzorkovacím kmitočtem), nepřímo úměrně 
na vzorkovacím kmitočtu přijímače fsRX.  

Druhým problémem je volba správného decimačního faktoru. Bude – li jeho hodnota 
příliš vysoká, popř. bude – li hledaná informace ležet na vyšších cyklických kmitočtech, 
může být výsledek detekce chybný. 

 

Na základě uvedených informací lze stanovit teoretickou hodnotu cyklického kmitočtu 
testovaného signálu IEEE 802.11 a/g dosazením do vztahu (4.16),  

T = 1�r + �̀ s = 1��r + �`s� ∙ �"vM&� = 1j64 + 14 ∙ 64k ∙ �20 ∙ 10y�&� = 0,25	MHz	, 
kde Nu označuje počet datových subnosných a NCP počet subnosných, které jsou 
"kopírovány" v rámci cyklického prefixu.   

 

Na Obr. 4.4 je zachycen výsledek výpočtu absolutní hodnoty CAF přijatého OFDM 
signálu, je – li hodnota SNR 0 dB. Z obrázku je patrné, že významnější hodnoty CAF se 
vyskytují na nižších hodnotách cyklického kmitočtu.   

 
Obr. 4.4: CAF zkoumaného OFDM signálu, SNR 0 dB, bez podvzorkování 

Je – li většina podstatných informací na nižších kmitočtech, tak jak je znázorněno na 
Obr. 4.4, je možné aplikovat podvzorkování vstupu detektoru. Tím se sníží analyzovaný 
spektrální rozsah, hledaná informace je proto zřetelnější, tak jak je znázorněno 
na Obr. 4.5. Po výpočtu korelační funkce přijatého signálu dle vztahu (4.1) je provedeno 
podvzorkování s decimačním faktorem 8. Z Obr. 4.5 lze snadno odečíst, že cyklický 
kmitočet α přijatého OFDM signálu je 0,25 MHz, což odpovídá teoretické hodnotě.  
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Obr. 4.5: CAF zkoumaného OFDM signálu, SNR 0 dB, decimační faktor 8 

Poté, co je vypočtena CAF, lze ze vztahů uvedených v kap. 4.2 stanovit hodnotu 
testovací statistiky T. Na základě opakovaného počtu simulací byly získány křivky 
hustoty rozdělení pravděpodobnosti testovací statistiky jak pro případ přijetí signálu 
zarušeného šumem, tak pro případ, kdy je na vstupu přijímače pouze šum. Obr. 4.6 
zachycuje situaci při použití cyklostacionárního detektoru bez uplatnění decimačního 
faktoru. Je zřejmé, že PDF testovací statistiky šumu je blízké rozdělení χ2

2, jak bylo 
uvedeno v kap. 4.2. Dále je potřeba si povšimnout, že se hodnoty testovací statistiky pro 
alternativní hypotézu částečně překrývají s hodnotami hypotézy H0, což komplikuje 
stanovení prahové hodnoty γ, která odděluje jednotlivé hypotézy. 

 
Obr. 4.6: Funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti testovací statistiky šumu a signálu se 

šumem, SNR 0 dB, decimační faktor 1 

Obr. 4.7 zachycuje stejnou situaci jako v předešlém případě s tím rozdílem, že v 
detektoru je provedena decimace CAF a teprve poté následuje výpočet testovací 
statistiky T. Je evidentní, že jednotlivé funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti jsou 
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mnohem lépe rozlišitelné, což usnadňuje stanovení prahové úrovně rozhodování 
detektoru γ a zároveň snižuje hodnotu pravděpodobnosti falešného poplachu.  

 
Obr. 4.7: Funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti testovací statistiky šumu a signálu se 

šumem, SNR 0 dB, decimační faktor 8 

Z výše uvedených obrázků plyne, že při vhodně zvolené hodnotě decimačního faktoru 
jsou jednotlivé složky CAF zřetelnější, čímž roste spolehlivost detekce. Obr. 4.8 
zachycuje závislost pravděpodobnosti správné detekce při různých hodnotách SNR pro 
5 zvolených hodnot decimačního faktoru.  

 
Obr. 4.8: Pravděpodobnost správné detekce v závislosti na hodnotě SNR pro různé hodnoty 

decimačního faktoru, pravděpodobnost falešného poplachu 0,05 

Detektor signálu bývá obvykle charakterizován ROC křivkou, tedy závislostí 
pravděpodobnosti správné detekce na hodnotě pravděpodobnosti falešného poplachu. 
ROC křivka simulovaného cyklostacionárního detektoru při SNR -12 dB je na Obr. 4.9.   
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Obr. 4.9: ROC křivka cyklostacionárního detektoru, SNR -12 dB 

Na základě výsledků testování zvoleného OFDM signálu lze říci, že aplikací 
decimačního faktoru v cyklostacionárním detektoru vzrůstá hodnota testovací 
statistiky T v případě, kdy je na vstup detektoru přiveden OFDM signál zarušený 
šumem. Zásluhou této vlastnosti je možné od sebe lépe odlišit situace, které popisuje 
nulová hypotéza H0 (na vstupu detektoru je pouze šum), a situace popsané alternativní 
hypotézou H1 (na vstupu detektoru je OFDM signál zarušený šumem). Navýšení 
pravděpodobnosti správné detekce s rostoucím decimačním faktorem je markantní. 
Extrémní případ nastává při FAP 0,05 a SNR -10 dB, kdy se pravděpodobnost správné 
detekce při použití decimačního faktoru 1 a 16 liší o 0,84. Na druhou stranu je potřeba 
uvést, že zatímco v případě použití DR 1 je doba detekce přibližně 0,1 ms, u detektoru 
používajícího DR 16 doba detekce naroste na 1,6 ms. 

4.3.4 Vliv vzorkovacího kmitočtu detektoru na spolehlivost detekce 
Výsledky zvýšení spolehlivosti detekce pomocí aplikace decimačního faktoru uvedené 
v kap. 4.3.3 jsou platné za předpokladu, že vzorkovací kmitočty signálu ve vysílači fsTX 
a v detektoru fsRX jsou totožné.  

Je ovšem potřeba poukázat ještě na jeden problém spjatý jednak s volbou decimačního 
faktoru, jednak s dobou vzorkovacího intervalu detektoru TsRX, jak je uvedeno v [30]. 
Lze si povšimnout, že princip stanovení odhadu CAF (4.3) je analogický se spektrální 
analýzou harmonických signálů pomocí DFT. Odhad CAF je dán jako kα - tý vzorek v 
kmitočtové oblasti [30] 

 !O = ~���q ��uuc ∙ �"v��r + �̀ s ∙ t=�		. (4.18) 

Ze vztahu (4.18) plyne, že odhady CAF získané pomocí DFT se vyskytují na 
diskrétních kmitočtech. Je nutné stanovit odchylku stanovení cyklického kmitočtu [30] 
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 SO = T − ~���q�T ∙ �uuc ∙ �"v� ∙ t=��uuc ∙ �"v� ∙ t= 		. (4.19) 

Je potřebné dosáhnout nulové odchylky єα, v opačném případě dochází k nežádoucímu 
snížení hodnoty odhadu CAF. Jak již vyplývá ze vztahu (4.19), odchylka єα nabývá 
nízkých hodnot v případě, kdy je hodnota výrazu T ∙ �uuc ∙ �"v� ∙ t= blízká celému 
číslu [30]. Spadá - li naopak hodnota toho výrazu přesně mezi dvě celá čísla 
reprezentující kα - tý vzorek DFT, je spolehlivost detekce nejnižší. 

Po dosazení hodnot testovaného signálu do vztahu (4.18) 

!O = ~���q � 2048 ∙ �20 ∙ 10y�&��64 + 16� ∙ �20 ∙ 10y�&� ∙ 8� = 	~���q(204,8) = 205	,	 
je zřejmé, že odchylka stanovení cyklického kmitočtu není nulová. Její hodnota ovšem 
nenabývá takových hodnot, které by výrazně ovlivnily spolehlivost detekce. Nulové 
odchylky єα je dosaženo v případě, kdy je hodnota poměru TsRX / TsTX rovna 205/204,8. 

Na Obr. 4.10 je znázorněna závislost pravděpodobnosti zmeškání cíle na poměru 
TsRX / TsTX při detekci signálu IEEE 802.11 a/g, kdy hodnota SNR je -8 dB. 

 
Obr. 4.10: Závislost pravděpodobnosti zmeškání cíle na poměru vzorkovacího intervalu 

detektoru a vysílače, SNR -8 dB 

4.3.5 Vliv časového offsetu na spolehlivost detekce 
Doposud bylo uvažováno, že počátek vzorkování příchozího signálu t0 odpovídá přesně 
počátku nového OFDM symbolu. Hodnota testovací statistiky závisí také ovšem na 
okamžiku t0, jak je patrné z Obr. 4.11. Časová osa byla v tomto případě normalizována, 
TsRX = 1. Při vyšších hodnotách SNR lze zaznamenat výraznější kolísání hodnoty 
testovací statistiky. Uvážíme - li ovšem, že v této situaci je hodnota T šumu 0,0573, není 
toto kolísání podstatné. Při nižších hodnotách SNR je kolísání testovací statistiky, a tedy 
i citlivosti detektoru, malé (v řádu jednotek). Díky tomu není nutné provádět časovou 
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synchronizaci detektoru. 

 
Obr. 4.11: Závislost testovací statistiky na počátku vzorkování OFDM signálu 

Na Obr. 4.12 jsou znázorněny funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti testovací 
statistiky pro detekci signálu v různých situacích. Při SNR 0 dB dochází při počátku 
vzorkování v normalizovaném čase t0 = 48 ke snížení střední hodnoty T. Při SNR -8 dB 
již k tomuto jevu nedochází, funkce hustoty rozdělení pravděpodobnosti testovací 
statistiky jsou téměř identické. 

 
Obr. 4.12: PDF testovací statistiky při detekci signálu se šumem a šumu pro SNR 0 dB, -8 dB a 

t0 0 a 48. 

4.3.6 Vliv kmito čtového offsetu na spolehlivost detekce 
Vliv kmitočtového offsetu je vhodné demonstrovat pomocí analýzy spektrálních složek 
funkce y(t,τ) = x(t)·x*( t-τ), která se v diskrétní podobě vyskytuje ve vztahu (4.3). 
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Hodnotu spektrální složky na úhlovém kmitočtu [30] 

 !�� = ! 2/�r  (4.20) 

lze určit vztahem [30] 

 

� �$, N� = � exp�Va!�� + 2/�)b$� ∙ ∙ � ∗exp�−Va!�� + 2/�)b ∙ �$ − �r�� = = |� |�expaV2/�)�rb	, (4.21) 

kde δf představuje hodnotu kmitočtového offsetu. Je - li kmitočtový offset nulový, je 
hodnota spektrální složky vyjádřena reálným číslem, v opačném případě číslem 
komplexním. V takové situaci je komplexní také odhad cyklické autokorelační funkce 
(4.3), což má za následek výskyt jevů popsaných v kap. 4.3.2. 

Příklad závislosti testovací statistiky T na normalizovaném kmitočtovém offsetu je 
znázorněn na Obr. 4.13, pro všechny hodnoty kmitočtového offsetu δf pro obě hodnoty 
SNR byly vždy použity stejné průběhy OFDM signálu i šumu. Z Obr. 4.13 je patrné, že 
hodnota testovací statistiky při vyšších hodnotách SNR značně kolísá, citlivost 
detektoru tedy není konstantní. Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že hodnota testovací 
statistiky šumu je 0,0573, nemá toto kolísání výrazný vliv na výslednou spolehlivost 
detekce. Z Obr. 4.13 dále vyplývá, že se snižující se hodnotou SNR se snižuje také 
kolísání citlivosti detektoru. Vzhledem k této vlastnosti detektor nevyžaduje 
kmitočtovou synchronizaci. 

 
Obr. 4.13: Závislost testovací statistiky na kmitočtovém offsetu subnosných testovaného 

signálu pro SNR 0 dB a -8 dB 

Obr. 4.14 zachycuje hustotu rozdělení pravděpodobnosti testovací statistiky 
cyklostacionárního detektoru při detekci signálu zarušeného šumem (SNR 0 dB a -8 dB) 
bez kmitočtového offsetu a s normalizovaným kmitočtovým offsetem δf 0,003. Je 
zřejmé, že vlivem kmitočtového offsetu nedochází ke změně střední hodnoty ani 
rozptylu rozdělení pravděpodobnosti. 
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Obr. 4.14: PDF testovací statistiky při detekci signálu se šumem a šumu pro SNR 0 a -8 dB, 

použitý normalizovaný kmitočtový offset δf 0 a 0,003 

4.4 Zvýšení spolehlivosti detekce kombinací informace 
z několika cyklických kmito čtů 

Veškeré experimenty použité při analýze chování cyklostacionárního detektoru uvedené 
v kapitole 4.3 předpokládaly, že pro detekci je využita informace z nejnižšího kladného 
cyklického kmitočtu α.  

Použití cyklického prefixu u OFDM signálu způsobuje, že se informace potenciálně 
využitelné pro detekci vyskytují také na k - násobcích cyklického kmitočtu, kde k je celé 
číslo různé od nuly, jak je patrné z Obr. 4.3 a Obr. 4.4. Hodnoty CAF pro k ≠ ±1 jsou 
sice nižší než pro k = ±1, tyto informace je však také možno využít při cyklostacionární 
detekci. V takovém případě detektor nejprve stanoví dílčí testovací statistiky pro 
jednotlivé k - násobky α, které jsou následně sečteny se zvolenými vahami. 

Možnosti využití tohoto způsobu detekce budou demonstrovány na stejném signálu, 
jako v kap. 4.3. Jednotlivé experimenty pro získání kumulativních distribučních funkcí 
byly opakovány 20 000×. Jednotlivé k - násobky cyklického kmitočtu byly označeny 
k±1, k±2, atd., jednotlivé váhy w±1, w±2, atd. Dále bylo zvoleno, že součet všech použitých 
vah dílčích testovacích statistik je roven 1. 

Situaci z kap. 4.3, kdy detektor využívá pouze základní cyklický kmitočet k1, lze s 
využitím vah popsat vztahem w1 = 1. V případě, kdy detektor začne využívat také k2 
násobek cyklického kmitočtu, spolehlivost detekce se začne měnit, viz Obr. 4.15. 
S postupným snižováním váhy w1 se zvyšuje hodnota váhy w2, spolehlivost detekce 
vzrůstá. Nárůst spolehlivosti detekce lze pozorovat až do chvíle, kdy hodnota váhy w1 
klesne na hodnotu 0,6; hodnota váhy w2 je tedy 0,4. Při dalším poklesu hodnoty w1 
začne spolehlivost detekce klesat, viz Tab. 4.1. Z Obr. 4.15 vyplývá, že využitím 
informace z cyklické autokorelační funkce na k±1 násobku cyklického kmitočtu, 
s rovnoměrně rozloženými vahami, lze pravděpodobnost správné detekce dále zvýšit.   
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Obr. 4.15: Závislost pravděpodobnosti detekce na hodnotě SNR pro detektor s různě 

nastavenými dvěma vahami, FAP 0,05 

Využívá - li detektor informací získaných také z vyšších násobků cyklických kmitočtů 
(k±2, k±3), spolehlivost detekce dále vzrůstá, ačkoliv její nárůst již není tak výrazný, 
viz Obr. 4.16.  

w1 w2 w-1 w-2 w3 w-3 
Pravděpodobnost 

detekce (SNR  
-10 dB, FAP 0,05) 

1 0 - - - - 0,729 

0,9 0,1 - - - - 0,751 

0,8 0,2 - - - - 0,785 

0,7 0,3 - - - - 0,802 

0,6 0,4 - - - - 0,804 

0,5 0,5 - - - - 0,800 

0,5 - 0,5 - - - 0,925 

0,4 0,1 0,4 0,1 - - 0,954 

0,3 0,2 0,3 0,2 - - 0,964 

0,3 0,15 0,3 0,15 0,05 0,05 0,964 

0,25 0,15 0,25 0,15 0,1 0,1 0,967 

Tab. 4.1: Pravděpodobnost detekce s různě nastavenými vahami detektoru při SNR -10 dB, 
FAP 0,05 

Je zřejmé, že klíčovou úlohou je správné stanovení vah. Jednotlivé váhy lze určit 
normováním hodnot CAF odečtených z příslušných k - násobků cyklického kmitočtu α, 
šum není uvažován. Odečteny byly tyto hodnoty CAF: 2,77×10-3 na k±1, 
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1,81×10-3 na k±2, 1,14×10-3 k±3. Zpracovává - li cyklostacionární detektor k±1 a k±2 
násobky cyklického kmitočtu α, pak lze hodnoty jednotlivých vah stanovit pomocí 
vztahů 

�� = �<d �∑ �<d � + ∑ �<d �����&���&� = 2,77 ∙ 10&�2 ∙ 2,77 ∙ 10&� + 2 ∙ 1,81 ∙ 10&� = 0,302		, 
�� = �<d f∑ �<d � + ∑ �<d �����&���&� = 1,81 ∙ 10&�2 ∙ 2,77 ∙ 10&� + 2 ∙ 1,81 ∙ 10&� = 0,198		, 
�&� = �<d ��∑ �<d � + ∑ �<d �����&���&� = 2,77 ∙ 10&�2 ∙ 2,77 ∙ 10&� + 2 ∙ 1,81 ∙ 10&� = 0,302		, 
�&� = �<d �f∑ �<d � + ∑ �<d �����&���&� = 1,81 ∙ 10&�2 ∙ 2,77 ∙ 10&� + 2 ∙ 1,81 ∙ 10&� = 0,198	. 

Je zřejmé, že vypočtené hodnoty vah korespondují s výsledky simulací, které jsou 
uvedeny v Tab. 4.1 

 
Obr. 4.16: Závislosti pravděpodobnosti detekce na hodnotě SNR pro detektor s několika 

různými vahami, FAP 0,05 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že vhodnou kombinací informace z několika 
cyklických kmitočtů při správně nastavených vahách v detektoru lze zvýšit spolehlivost 
detekce z hodnoty 0,729 na 0,967. 
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4.5 Model cyklostacionárního detektoru OFDM signálu 
v MATLABu   

Dle zadání byla v MATLABu vytvořena sada programů pro detekci OFDM signálu na 
základě metody popsané v kap. 4.1 a 4.2.  

Do hlavního skriptu jsou buďto přímo nebo přes vytvořené uživatelské rozhraní 
zadávány všechny důležité parametry, které ovlivňují jak vytváření vysílaného signálu 
OFDM, tak jeho přenos komunikačním kanálem a následnou detekci. Uživatelské 
rozhraní se otevře zadáním příkazu cyclostationary  v příkazovém řádku 
MATLABu. Očekává se zadání vzorkovacího kmitočtu, počtu nosných signálu OFDM, 
délky cyklického prefixu, počtu nenulových nosných OFDM signálu, počtu 
vygenerovaných signálových prvků, typ modulace (QPSK, 8PSK, 16 QAM, 64 QAM) a 
tzv. lag, tedy hodnotu zpoždění signálu τ potřebnou k výpočtu CAF dle vztahu (4.3). Při 
modelování šíření signálu je možné využít model dvoucestného šíření nastavením 
odpovídajících parametrů ro  (relativní úroveň zisku druhé přenosové cesty) a 
tau_path  (zpoždění druhé přenosové cesty), nebo je možné využít předdefinované 
kanály uvedené v příloze B. Pro využití druhé varianty je s výjimkou kanálů RL20, 
RC20 a SUI - 2,4 a 6 nutné mít k MATLABu nainstalován Communications System 
Toolbox. Dále je uvažován vliv AWGN šumu, je tedy potřeba zadat hodnotu SNR v dB. 
Model také umožňuje zadat hodnotu normalizovaného kmitočtového offsetu 
subnosných (vztaženo ke kmitočtu subnosných). Pro samotný detektor jsou podstatné 
hodnoty velikosti detektoru, poměru vzorkovacích intervalů modulátoru a detektoru, 
decimačního faktoru a informace počátku vzorkování (vztaženo k normalizovanému 
vzorkovacímu intervalu TsRX).  

Hlavní skript volá funkci CreateSignal, která na základě zadaných parametrů vytvoří 
požadovaný OFDM signál. Pro mapování dat dle konstelačního diagramu příslušné 
digitální modulace je použit příkaz randsrc , jehož vstupními parametry jsou počet 
nosných, počet signálových prvků OFDM a data příslušného konstelačního diagramu 
použité modulace. Modulování jednotlivých větví na subnosné je provedeno příkazem 
ifft . Následně jsou převedeny paralelní datové toky na jeden tok sériový. Vliv 
přenosového kanálu je aplikován pomocí funkce filter . Šum přenosového prostředí 
je zaveden příkazem awgn. V případě aplikace kmitočtového offsetu subnosných je 
vykreslena spektrální výkonová hustota signálu před aplikací offsetu a po její aplikaci. 
V detektoru teststat se vytvoří posunutá kopie přijatého signálu, délka posunu odpovídá 
hodnotě proměnné lag. Následně je vypočtena vzájemná korelační funkce přijatého 
signálu a jeho zpožděné kopie. Aplikace decimačního faktoru na výsledek korelační 
analýzy se provádí příkazem decimate . Z takto upraveného signálu se vypočte odhad 
cyklické autokorelační funkce příkazem fft  a následně je vypočítána hodnota testovací 
statistiky T nejen pro přijatý zašuměný signál, ale také pro vygenerovaný šum podle 
vztahů (4.6) až (4.10). V případě využití informací z několika násobků cyklického 
kmitočtu jsou dílčí testovací statistiky sečteny se zadanými vahami. Získané hodnoty 
jsou uloženy do proměnné v hlavním skriptu. Tyto výpočty mohou být cyklicky 
opakovány, prováděný počet cyklů se zadává do proměnné Repeat.  

Na základě takto sesbíraných údajů je stanovena funkce hustoty rozdělení 
pravděpodobnosti testovací statistiky T jak pro případ, kdy je přijímán OFDM signál 
zarušený šumem, tak pro případ, kdy k vysílání PU nedochází. Ze znalosti funkcí 
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hustoty rozdělení pravděpodobnosti jsou následně vypočteny kumulativní distribuční 
funkce. Z těchto průběhů lze stanovit příslušnou mez testovací statistiky, která od sebe 
rozliší nulovou a alternativní hypotézu. Získané výsledky jsou spolu se zadanými 
vstupními parametry uloženy pro další využití ve formátu .mat.  

Program také umožňuje využít paralelního zpracování dat. V tomto případě je potřeba 
mít k dispozici procesor s více vlákny a k MATLABu nainstalovaný Parallel 
Computing Toolbox. Práce s více vlákny se povolí příkazem matlabpool(n)  v 
příkazovém řádku MATLBu, kde n je přirozené číslo uvádějící počet využitých vláken. 

 

4.6 Cyklostacionární identifikace a detekce bez apriorní 
znalosti parametrů OFDM signálu (Blind Detection) 

Předchozí přístup vyžadoval znalost některých parametrů OFDM signálu, především 
hodnotu posunu (tzv. lagu) τ, která u OFDM odpovídá době trvání užitečné části 
symbolu Tu (bez CP). [31] ukazuje jiný možný přístup k cyklostacionární detekci. 
Předpokládá se, že v okolí SU se může vyskytovat několik různých vysílačů patřících 
jak PU, tak jiným SU. Vlastnosti vysílaných OFDM signálů se mohou lišit a nemusí být 
vůbec předem známy. Chceme – li identifikovat OFDM signál konkrétního uživatele 
pomocí cyklostacionárního detektoru, je potřeba znát jak dobu trvání užitečné části 
symbolu, tak délku cyklického prefixu. 

Tento způsob detekce se skládá ze 2 kroků. V první části se vypočte autokorelační 
funkce analyzovaného signálu. Výsledná autokorelační funkce signálu nabývá 
nejvyššího hodnot pro τ = 0, což odpovídá energetické detekci, viz kap. 2.4.1. Zároveň 
se ovšem po stranách autokorelační funkce vyskytují 2 menší peaky, příčinou jejich 
výskytu je právě zavedení cyklického prefixu. Vzdálenost hlavního a postranního peaku 
(rozdíl časových posuvů τ) udává dobu trvání užitečné části symbolu. Ve druhém kroku 
se podle vztahu (4.3) vypočte průběh CAF pro různé hodnoty cyklického kmitočtu α. 
Je – li zkoumaným signálem signál OFDM, pak pro některé hodnoty cyklického 
kmitočtu nabývá CAF významných hodnot. Ze znalosti α lze úpravou vztahu (4.16) 
stanovit délku cyklického prefixu. Výpočet testovací statistiky pak může být proveden 
tak, jak je uvedeno v kap. 4.2 a 4.3. 

Následující obrázky demonstrují výsledky výpočtu CAF s využitím této metody. Pro 
simulaci byl použit OFDM signál se 64 nosnými, cyklický prefix je tvořen čtvrtinou 
doby OFDM symbolu, vzorkovací kmitočet 20 MHz, použitá modulace 16 QAM. 

Obr. 4.17 znázorňuje výsledek výpočtu CAF, je – li poměr výkonu signálu k výkonu 
šumu v komunikačním kanále roven 6 dB, hodnota lagu τ je rovna 0. Postranní maxima 
jsou dobře zřetelná a lze je tedy snadno detekovat. Spolehlivě je tak možno stanovit 
potřebnou hodnotu τ. Cyklostacionární detektory se ovšem zkoumají zejména za účelem 
použití při velmi nízkých hodnotách SNR, kdy je prakticky nemožné použít detektor 
energie (kap. 2.4.1).  
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Obr. 4.17: CAF testovaného OFDM signálu, SNR = 6 dB 

Obr. 4.18 zachycuje CAF téhož signálu v případě, že výkon šumu v přenosovém kanálu 
vzroste, SNR je rovno -6 dB. Očekávaná vedlejší maxima nabývají velmi nízkých 
hodnot, jsou stále rozeznatelná, jejich detekce již ovšem bude značně problematická. 

 
Obr. 4.18: CAF testovaného OFDM signálu, SNR = -6 dB 

Vzroste – li dále výkon šumu, vedlejší maxima úplně vymizí, hodnotu τ již není možné 
spolehlivě určit, viz Obr. 4.19. CAF šumu působícího v tomto případě je znázorněna na 
Obr. 4.20. Z Obr. 4.20 vyplývá příčina vymizení vedlejších maxim. Při srovnání 
velikostí amplitud OFDM signálu a šumu je evidentní, že tyto amplitudy jsou prakticky 
identické.  
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Obr. 4.19: CAF testovaného OFDM signálu, SNR = -10 dB 

Je tedy zřejmé, že tuto identifikační metodu OFDM signálu nelze spolehlivě použít 
v případech, kdy je výkon rušivé šumové složky srovnatelný s výkonem užitečného 
signálu. V takových případech je tedy žádoucí mít příslušnou apriorní znalost o signálu.  

 
Obr. 4.20: CAF šumu v přenosovém kanále, SNR = -10 dB 
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5 Aplikace cyklostacionárního detektoru 
v reálných systémech využívajících OFDM 

V kap. 4 byla demonstrována činnost cyklostacionárního detektoru na testovacím 
OFDM signálu, který se svými vlastnostmi podobal signálům využívaným standardy 
IEEE 802.11a,g. V signálech reálných systémů jsou obvykle kromě užitečných dat 
(payload) vysílány také pilotní signály sloužící jak pro přenos informací o parametrech 
signálu OFDM (vnitřní modulace subnosných, kódový poměr konvolučního kódu, délka 
ochranného intervalu apod.), tak pro odhad přenosového kanálu a následnou ekvalizaci 
v přijímači. Na horním a dolním okraji pásma reálného OFDM signálu se vyskytují 
neaktivní subnosné, které nenesou modulaci a mají nulové amplitudy. 

Výše uvedené skutečnosti je potřeba brát v potaz při testování spolehlivosti detekce 
cyklostacionárního detektoru. V této kapitole jsou prezentovány výsledky aplikace 
detektoru v reálných systémech využívajících multiplex OFDM. Testována byla 
spolehlivost detekce ve 3 modelových situacích - při příjmu signálu z jedné přenosové 
cesty, ze 2 přenosových cest, z nichž jedna byla cesta přímá a druhá cesta zpožděná s 
odrazem od překážky, a při vícecestném šíření v prostředích charakteristických pro 
jednotlivé systémy. Přehled nejdůležitějších parametrů testovaných systémů je uveden v 
Příloze A, modely přenosových cest využité pro jednotlivé systémy se nacházejí v 
Příloze B. Při simulacích byl použit cyklostacionární detektor zpracovávající 2048 
vzorků FFT. Na základě poznatků z předcházející kapitoly byla stanovena hodnota 
decimačního faktoru v detektoru na hodnotu 8, přenášená data byla pseudonáhodná. 
Nebyl uvažován časový ani frekvenční offset. Informace z více cyklických kmitočtů 
nebyly použity. Každá z uvedených simulovaných situací byla opakována 20 000×. 

5.1 Systém standardu IEEE 802.11a/g  

Tento standard se využívá v lokálních bezdrátových sítích. Hlavní rozdíl mezi standardy 
„a“ a „g“ na fyzické vrstvě spočívá v pracovním pásmu. Starší standard IEEE 802.11a z 
roku 1999 pracuje v pásmu 5 GHz, zatímco novější IEEE 802.11g z roku 2003 v pásmu 
2,4 GHz (v Evropě je využíváno 13 vzájemně se překrývajících kanálů o šířce 20 MHz). 
Teoreticky je možné dosáhnout použitím signálu IEEE 802.11g přenosové rychlosti 
54 Mbit/s [14]. Využívá se především pro vytvoření místních sítí uvnitř budov 
(kanceláře, domácnosti). Od zveřejnění standardu IEEE 802.11g bývají tyto systémy 
nazývány termínem WiFi. 

Užitečná data jsou přenášena na 48 subnosných, další 4 subnosné se využívají pro 
přenos pilotních signálů. Délka IFFT v modulátoru symbolu OFDM je 64, k datovým a 
pilotním subnosným je potřeba přidat ještě 12 neaktivních subnosných (po 6 na obou 
okrajích pásma). Doba trvání užitečné části symbolu Tu je 3,2 µs, doba trvání 
cyklického prefixu TCP je 0,8 µs. Dosazením těchto hodnot do vztahu (4.16) získáme 
cyklický kmitočet signálu IEEE 802.11g 

TIEEE	802.11g = 1�r + �̀ s = 1�3,2	 + 0,8) ∙ 10&y = 250	kHz	. 
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Obr. 5.1: Modely šíření OFDM signálu; a) Jednocestný model s přímou cestou; 
b) Jednoduchý dvoucestný model šíření s přímou cestou a jedním odrazem od 
překážky; c) Model vícecestného šíření, přímá cesta nemusí být k dispozici (NLOS) 

5.1.1 Jednocestný model s přímou cestou šíření signálu 
Nejjednodušší model šíření je ilustrován na Obr. 5.1 a). OFDM signál se šíří od zdroje 
vysílání k cyklostacionárnímu detektoru po jediné přímé cestě. Výsledek detekce v 
závislosti na poměru výkonu signálu a šumu v přenosovém kanále je znázorněn na 
Obr. 5.2. Pro hodnotu pravděpodobnosti falešného poplachu (FAP) 0,1 dosahuje 
cyklostacionární detektor pravděpodobnosti zmeškání cíle 0,1 v případě, kdy je hodnota 
SNR přibližně -9,5 dB.     

5.1.2 Dvoucestný model šíření 
Jednoduchý dvoucestný model šíření signálu se skládá ze signálu přijatého z přímé 
cesty s(n) a z jedné zeslabené a zpožděné kopie tohoto signálu, viz Obr. 5.1 b). 
Uvažujeme -li normalizovaný vzorkovací interval OFDM modulátoru TsTX = 1, pak lze 
signál na vstupu cyklostacionárního detektoru sMP popsat vztahem [30]  

 ��s��� = 	�(�) + � ∙ �a� − N��� b	, (5.1) 

kde ρ představuje relativní zisk druhé cesty vůči cestě přímé a τpath definuje 
normalizované zpoždění vzniklé v důsledku šíření po delší cestě.  

a) 

b) 

c) 
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Na Obr. 5.3 je znázorněn výsledek detekce signálu definovaného vztahem (5.1) s 
hodnotami parametrů ρ 0,9 a τpath 14. Při porovnání výsledků z Obr. 5.2 a Obr. 5.3 je 
evidentní, že u dvoucestného šíření dochází k narušení cyklického prefixu a tím i k 
částečné ztrátě periodicity. Tato skutečnost se projevuje zvýšením pravděpodobnosti 
zmeškání cíle pro zvolené dvojice FAP a SNR. Pro porovnání, zatímco v případě 
jednocestného šíření a FAP 0,1 je pravděpodobnosti zmeškání cíle 0,1 dosaženo při 
SNR -9,5 dB, u dvoucestného šíření již při SNR -8,6 dB.  

 
Obr. 5.2: Závislost pravděpodobnosti zmeškání cíle na SNR pro signál IEEE 802.11g 

(jednocestné šíření) 

 

 
Obr. 5.3: Závislost pravděpodobnosti zmeškání cíle na SNR pro signál IEEE 802.11g 

(dvoucestné šíření), ρ = 0,9; τpath = 14  

Obr. 5.4 zachycuje vliv úrovně signálu příchozího po druhé cestě ρ na pravděpodobnost 
zmeškání cíle. Je zřejmé, že čím více se hodnota ρ blíží 1, tím se zvyšuje hodnota 
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pravděpodobnosti zmeškání cíle jakožto důsledek narušení cyklického prefixu. 
K obdobné situaci dochází také se vzrůstající hodnotou τpath, jak je patrné z Obr. 5.5. 
S hodnotou zpoždění  τpath blížící se délce cyklického prefixu pravděpodobnost 
zmeškání cíle strmě vzrůstá. 

 
Obr. 5.4: Závislost pravděpodobnosti zmeškání cíle na relativní úrovni signálu přicházejícího 

z druhé cesty, SNR -9 dB, normalizované zpoždění signálu τpath = 14 

 
Obr. 5.5: Závislost pravděpodobnosti zmeškání cíle na normalizované hodnotě zpoždění τpath, 

SNR -9 dB, ρ = 0,9 

5.1.3 Model vícecestného šíření 
Jednoduchý model vícecestného šíření je znázorněn na Obr. 5.1 c). Tyto modely se 
obecně dělí na 2 kategorie: modely s přímou cestou (LOS) a bez přímé cesty šíření 
(NLOS). Bývají obvykle popsány výčtem tras, charakterizovaných svým zpožděním a 
útlumem, po kterých se signál od vysílače k přijímači šíří, a také rozptylem zpoždění 
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TRMS. Je - li celkový počet tras šíření j a výkonová úroveň přijatého signálu z i-té trasy 
Pi, je možné stanovit hodnotu TRMS vztahem [32] 

 �v�¡ = � ;�N¢£+¤	��(
��� − ¥�;�N¢£+¤	�(

��� ¦
�
		. (5.2) 

Pro simulaci vícecestného šíření signálů standardů 802.11a/g je možné použít modely 
kanálů definované ETSI BRAN pro HiperLAN II [32]. Jednotlivé modely uvažují 18 
přenosových cest, viz Příloha B.1.  

 
Obr. 5.6: Pravděpodobnost zmeškané detekce v závislosti na SNR pro 2 modely, "indoor" 

představuje model šíření OFDM signálu kancelářským prostředím, TRMS 50 ns, 
"open space" pak model šíření volným prostorem (uvnitř i vně budovy), TRMS 150 ns 

Obr. 5.6 znázorňuje pravděpodobnosti zmeškání cíle při šíření signálu standardu 
IEEE 802.11 jak v kancelářském prostředí (TRMS 50 ns), tak v obecném prostředí uvnitř 
budov (TRMS 150 ns). Je patrné, že při vyšší hodnotě rozptylu TRMS je i pravděpodobnost 
zmeškání cíle vyšší.  

5.2 Systém standardu IEEE 802.16 

Hlavní uplatnění těchto systémů je v metropolitních bezdrátových sítích. Často bývají 
tyto systémy označovány termínem WiMAX, což je název organizace, která zastřešuje 
bezdrátové sítě standardu IEEE 802.16 a ETSI HiperMAN definující rádiový přístup 
tzv. poslední míle.  

Podle použití existují 3 základní specifikace fyzické vrstvy tohoto standardu: Single 
Carrier Modulation, Multi Carrier Modulation (256-FFT) a Multiple Carrier Accesss 
Scheme (2048-FFT). Pro simulace byla využita druhá z výše uvedených specifikací. 
Typický dosah vysílání je 3 až 10 km. Při využití 20 MHz kanálu lze teoreticky 
dosáhnout přenosové rychlosti až 75 Mbit/s, systémy pracují v pásmu 2 až 11 GHz. Dle 
možností pohybu přijímacího zařízení jsou systémy děleny na fixní, přenosné a mobilní.  
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Zvolená specifikace fyzické vrstvy využívá 192 subnosných pro přenos užitečných dat, 
dalších 8 subnosných se využívá pro přenos pilotních signálů. V modulátoru se využívá 
IFFT s 256 vstupními vzorky, 56 subnosných tedy patří mezi neaktivní subnosné. 
Pro aplikace ve fixních systémech se využívá šířka pásma 3,5 MHz, vzorkovací 
kmitočet lze stanovit jako 8/7 - násobek používané šířky pásma, v tomto případě tedy 
4 MHz. Je-li doba trvání užitečné části OFDM symbolu Tu 64 µs a doba trvání 
cyklického prefixu TCP 16 µs, pak dosazením do vztahu (4.16) získáme hodnotu 
cyklického kmitočtu      

TIEEE	802.16 = 1�r + �̀ s = 1�64	 + 16) ∙ 10&y = 12,5	kHz	. 
5.2.1 Jednocestný model s přímou cestou šíření 
Opět uvažujme situaci zakreslenou na Obr. 5.1 a). Výsledek detekce signálu v závislosti 
na poměru výkonu signálu a šumu v přenosovém kanále je znázorněn na Obr. 5.7. 

 
Obr. 5.7: Závislost pravděpodobnosti zmeškání cíle na SNR pro OFDM signál standardu 

IEEE 802.16 (jednocestné šíření) 

Z Obr. 5.7 je zřejmé, že i přes rozdíly mezi signály standardů IEEE 802.16 a 
IEEE 802.11a/g jsou pravděpodobností charakteristiky obdobné, odlišností si lze 
povšimnout při vyšších hodnotách SNR. S pravděpodobností falešného poplachu 0,1 
dosahuje cyklostacionární detektor pravděpodobnosti zmeškání cíle 0,1 při hodnotě 
SNR -9,5 dB, stejně jako v případě signálů IEEE 802.11a/g. 

5.2.2 Dvoucestný model šíření 
Pro simulace byl využit jednoduchý model popsaný vztahem (5.1), hodnota zpoždění 
τpath je opět vztažena k normalizované hodnotě vzorkovacího intervalu v OFDM 
modulátoru, TsTX = 1. Aby bylo možné srovnat dosažené výsledky s výsledky detekce 
získanými u standardu IEEE 802.11a/g, byla při testování zvolena hodnota zpoždění 
τpath tak, aby poměr mezi τpath  a dobou trvání cyklického prefixu byl u obou systémů 
stejný, a to 7/8. Do vztahu (5.1) tak byly dosazeny hodnoty ρ = 0,9 a τpath = 56.     
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Obr. 5.8: Závislost pravděpodobnosti zmeškání cíle na SNR pro signál IEEE 802.16 

(dvoucestné šíření), ρ = 0,9; τpath = 56 

Obr. 5.8 představuje výsledky detekce výše popsaného OFDM signálu. Lze si 
povšimnout, že především v oblasti vyšších hodnot SNR je pravděpodobnost zmeškání 
cíle o řád vyšší než v případě jednocestného šíření, což je důsledek výrazného narušení 
cyklického prefixu.  

5.2.3 Modely vícecestného šíření 
Pro popis šíření signálu systémů WiMAX lze použít vícecestné modely dle doporučení 
ITU-R M.1225 [32]. Toto doporučení specifikuje šíření signálu jednak uvnitř budovy, 
jednak také pro přijímače pohybující se rychlostí chůze či přijímače umístěné ve 
vozidlech. Na základě výsledků detekce signálu šířícího se uvnitř budovy z Obr. 5.9 lze 
konstatovat, že stejně jako u systémů WiFi roste pravděpodobnost zmeškání cíle s 
rostoucí hodnotou rozptylu zpoždění TRMS. Tato skutečnost se projevuje především v 
oblasti vyšších hodnot SNR.     

 
Obr. 5.9: Pravděpodobnost zmeškání cíle v závislosti na SNR, 2 modely šíření dle doporučení 

ITU-R M.1225 
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Sekce organizace IEEE zabývající se standardy IEEE 802.16 dále definovala modely 
kanálů používané při simulacích v případě fixního příjmu [33]. Mezi jinými jsou zde 
uvedeny tzv. modely SUI (Stanford University Interim). Těchto modelů je celkem 6, 
vycházejí z definic terénních profilů modelu COST 231 Walfish - Ikegami, kde jsou 
terénní profily rozděleny do 3 kategorií označených A až C. Kategorie A odpovídá 
kopcovitému prostředí s vysokou hustotou zalesnění, kategorie C naopak rovinnému 
terénu s malým množstvím vegetace. Parametry kanálů jsou uvedeny v Příloze B.2.  

 
Obr. 5.10: Pravděpodobnost zmeškání cíle v závislosti na SNR, modely kanálů SUI 

Pro simulace byly využity kanály SUI-2 (kategorie C), SUI-4 (kategorie B) a SUI-6 
(kategorie A). Jak vyplývá z výsledků na Obr. 5.10, aplikací modelu SUI-6 dosahuje 
hodnota pravděpodobnosti zmeškání cíle výrazně vyšších hodnot než u ostatních 2 
modelů, se snižující se hodnotou SNR se rozdíly mezi jednotlivými modely stírají.  

5.3 Systém standardu DVB-T 

Standard DVB-T vznikl v roce 1995 pod označením ETS 300 744 [34]. Systémy  
DVB-T se uplatňují v terestrickém digitálním televizním vysílání, které postupně ve 
světě nahrazuje vysílání analogové, např. v České republice byla digitalizace 
televizního vysílání dokončena k 30.11.2011. Příčinou zavádění DVB-T je především 
efektivnější využití kmitočtového spektra a také možnost kompletní restaurace signálu 
v retranslačních stanicích. 

Šířka využívaných kanálů se v různých oblastech liší, v Evropě se využívají kanály 
šířky 8 MHz, pro Severní Ameriku a Japonsko jsou typické hodnoty 6 a 7 MHz. 
Standard používá 2 různé módy, 2k a 8k, viz Příloha A. Mód 2k má větší rozestup 
nosných, je více odolný vůči rozprostření spektra ve frekvenční oblasti způsobené 
Dopplerovým posuvem při mobilním a vícecestném příjmu [34]. Mód 8k bývá využit 
v jednofrekvenčních sítích vzhledem k faktu, že umožňuje v síti větší vzdálenost mezi 
vysílači. 

V případě použití 2k módu je přenášeno 1512 subnosných s užitečnými daty (payload) a 
dále 45 spojitých subnosných, 131 rozptýlených subnosných a 17 TPS subnosných 
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(přenos informací pro přijímač o použitém módu, délce ochranného intervalu, typu 
vnitřní modulace, kódovém poměru a použití hierarchické modulace). Doba trvání 
OFDM  symbolu Tu v módu 2k (při šířce kanálu 8 MHz) je 224 µs a s použitím 
cyklického prefixu 1/4 (TCP je 56 µs) lze určit hodnotu cyklického kmitočtu vztahem 
(4.16) 

TDVB-T,	mód	2k = 1�r + �̀ s = 1�224	 + 56) ∙ 10&y = 3,571	kHz	. 
5.3.1 Jednocestný model s přímou cestou šíření 
Uvažujme situaci z Obr. 5.1 a), obdržené pravděpodobností křivky pro šíření signálu 
modelovaným prostředím jsou zakresleny v Obr. 5.11. 

 
Obr. 5.11: Závislosti pravděpodobnosti zmeškání cíle na SNR pro signál DVB-T (jednocestné 

šíření) v různých konfiguracích 

Je zřejmé, že z analyzovaných typů signálu DVB-T cyklostacionární detektor 
nejspolehlivěji určí přítomnost vysílání v módu 2k s cyklickým prefixem 1/4, naopak 
nejhůře dopadl tentýž mód s cyklickým prefixem 1/8. Lze si povšimnout, že v nejlepším 
případě dosahuje detektor pravděpodobnosti zmeškání cíle 0,1 až při SNR -9,9 dB, což 
je nepatrně lepší výsledek, než v případě systémů WiFi a WiMAX.  

5.3.2 Dvoucestný model šíření 
Uvažujme opět situaci zobrazenou na Obr. 5.1 b), tedy detekci OFDM signálu 
popsaného rovnicí (5.1) včetně normalizování vzorkovacího intervalu v OFDM 
modulátoru TsTX = 1. Stejně jako v předešlých případech byla hodnota zpoždění τpath 
stanovena jako 7/8 délky CP, její konkrétní hodnoty se pro jednotlivé konfigurace liší. 
Zisk ρ odražené cesty byl nastaven na hodnotu 0,9. 

Výsledky detekce výše popsaných signálů jsou znázorněny v Obr. 5.12. Značným 
narušením cyklického prefixu došlo ke zvýšení pravděpodobnosti falešného poplachu 
ve všech případech, nejmarkantnější změny oproti jednocestnému šíření lze pozorovat 
při detekci signálu v módu 8k s cyklickým prefixem 1/8. 
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Obr. 5.12: Závislosti pravděpodobnosti zmeškání cíle na SNR pro signál DVB-T (dvoucestné 

šíření) v různých konfiguracích, ρ = 0,9 ,τpath = 7/8 TCP 

Je evidentní, že během detekce se každá z testovaných konfigurací chová při 
simulovaném dvoucestném šíření odlišně. Obr. 5.13 mapuje vliv relativního zisku druhé 
cesty ρ na pravděpodobnost zmeškání cíle při SNR -9 dB a hodnotě zpoždění τpath rovné 
7/8 délky cyklického prefixu. K nejstrmějšímu nárůstu hodnoty pravděpodobnosti 
zmeškání cíle dochází při detekci signálu v módu 8k s CP 1/8, což potvrzuje předchozí 
výsledky.  

 
Obr. 5.13: Závislost pravděpodobnosti zmeškání cíle na relativní úrovni signálu přicházejícího 

z druhé cesty, SNR -9 dB, normalizované zpoždění signálu τpath = 7/8 TCP  

Vzhledem k tomu, že model popsaný vztahem (5.1) je závislý také na hodnotě zpoždění 
τpath, je vhodné prověřit i vliv tohoto parametru na spolehlivost detekce, tak jak je to 
znázorněno v Obr. 5.14. Opět si lze povšimnout, že nejstrmější nárůst pravděpodobnosti 
zmeškání cíle je v případě detekce signálu v módu 8k s cyklickým prefixem 1/8, stejně 
jako v předchozích případech. 
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Obr. 5.14: Závislost pravděpodobnosti zmeškání cíle na zpoždění τpath pro různé konfigurace 

vysílání DVB-T, SNR -9 dB, ρ = 0,9 

5.3.3 Modely vícecestného šíření 
Pro popis šíření signálu DVB-T se využívají jednak modely Riceova a Rayleighova 
kanálu a jednak také modely šíření signálu městským (TU) a venkovským prostředím 
(RA) [35]. Modely prvních dvou výše uvedených kanálů jsou charakterizovány 20 
odraženými cestami, pro které je definován relativní zisk, zpoždění a také vzájemný 
fázový posun Θ, Dopplerův posuv není při šíření signálu těmito kanály uvažován. 
Rozdíl mezi modelem Riceova a Rayleighova kanálu tkví v přítomnosti přímé cesty 
šíření u prvního modelu. Označíme-li celkový počet cest modelu Riceova kanálu Ne, 
pak lze hodnotu signálu přijatou v n-tém okamžiku vyjádřit rovnicí [36]    

 ���� = 	 �� ∙ �(�) + ∑ �� ∙ '&(�4®��¯��� ∙ �a� − N¢£+¤	�b
°∑ ����¯���

	, (5.3) 

kde x označuje vyslaný signál. Pro tento kanál bývá definován tzv. Riceův faktor K, 
který vyjadřuje poměr úrovně signálu z přímé cesty vůči sumě signálů ze všech cest, jak 
vyplývá ze vztahu [36] 

 ± = ���∑ ����¯��� 	. (5.4) 

Modely kanálů označené TU a RA vycházejí z modelu COST 207, který definuje 
modely se 6 a 12 cestami šíření (pro model RA se 4 a 6) pro různá prostředí 
(venkovské, městská zástavba, hustá městská zástavba, kopcovitý terén). Parametry 
modelů užité při simulacích jsou uvedeny v Příloze B.3. 

Pravděpodobnosti zmeškání cíle při detekci signálů DVB-T, přicházejících z několika 
cest, při hodnotě pravděpodobnosti falešného poplachu FAP 0,1 jsou znázorněny na 
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Obr. 5.15. Je zřejmé, že vzhledem k dostatečné době trvání cyklického prefixu 
nedochází k nikterak drastickému nárůstu pravděpodobnosti zmeškání cíle. Výsledky 
pro oba testované modely šíření se značně podobají, odlišnosti se projevují při vyšších 
hodnotách SNR.         

 
Obr. 5.15: Pravděpodobnost zmeškání cíle v závislosti na SNR pro různé konfigurace vysílání 

DVB-T kanály RC 20 a TU6, FAP 0,1 

5.4 Systém standardu T-DAB 

Standard DAB specifikuje normy pro digitální audio vysílání. První verze standardu 
vznikla v roce 1995 pod označením ETS 300 401. Stejně jako v případě digitálního 
televizního vysílání je příčinou digitalizace audio vysílání především efektivnější 
využití kmitočtového pásma. Na rozdíl od systémů DVB-T není vysílání DAB a jeho 
novější verze DAB+ či DMB (Digital Multimedia Broadcasting) tak celosvětově 
rozšířeno, proces digitalizace je pozvolnější.  

Pro vysílání DAB  se využívají kmitočty III. televizního pásma (174 - 230 MHz) a 
kmitočty v L pásmu (1452 - 1492 MHz). DAB multiplex využívá šířku pásma 
1536 kHz, obsahem multiplexu je typicky 6 programů s bitovým tokem 192 kbit/s. Jako 
vnitřní modulace je využita DQPSK. Norma dále definuje 4 přenosové módy DAB, 
které se liší počtem používaných subnosných a pracovním kmitočtem. Sítě DAB bývají 
realizovány jako jednofrekvenční sítě SFN.   

Analyzován byl přenosový mód I, který využívá největší počet 1536 subnosných, 
vysílání probíhá na kmitočtu v III. televizním pásmu. Doba trvání OFDM symbolu Tu 
při vysílání v tomto módu je 1 ms, doba trvání cyklického prefixu TCP je 246 µs. 
Cyklický kmitočet takovéhoto signálu stanovíme opět pomocí vztahu (4.16) 

TDAB,	mód	I 	 1�r + �̀ s = 1�1000	 + 246) ∙ 10&y = 802,6	Hz	. 
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5.4.1 Jednocestný model s přímou cestou šíření signálu 
Způsob šíření signálu od vysílače k přijímači je znázorněn na Obr. 5.1 a). Závislost 
pravděpodobnosti zmeškání cíle na SNR je zachycena na Obr. 5.16.  

 
Obr. 5.16: Závislost pravděpodobnosti zmeškání cíle na SNR pro OFDM signál standardu 

DAB v módu I (jednocestné šíření) 

Z Obr. 5.16 vyplývá, že pravděpodobnost zmeškání cíle v analyzovaném rozsahu SNR 
je nižší než u systému WiFi a WiMAX, průběhy jsou obdobné jako v případě signálu 
DVB-T v módu 2k a CP 1/4. Je-li pravděpodobnost falešného poplachu detektoru 0,1, 
pak je dosaženo hodnoty pravděpodobnosti zmeškání cíle při SNR -9,8 dB.  

5.4.2 Dvoucestný model šíření  
Obdobně jako v případě ostatních testovaných systémů byla analyzována spolehlivost 
detekce signálu příchozího k detektoru po 2 nezávislých cestách, jak je popsáno 
vztahem (5.1). Uvažujme opět normalizovanou hodnotu vzorkovacího intervalu v 
modulátoru OFDM, TsRX = 1, hodnota zpoždění příchodu odraženého signálu je rovna 
7/8 délky cyklického prefixu, v tomto případě tedy τpath = 440. Hodnota relativního 
zisku druhé cesty ρ byla opět 0,9. 

Obdržené výsledky jsou znázorněny na Obr. 5.17.  Pravděpodobnost zmeškání cíle je 
při určitých hodnotách SNR až o 2 řády vyšší než v případě jednocestného šíření, 
směrem k nižším hodnotám SNR se rozdíly mezi hodnotami pro jednocestné a 
dvoucestné šíření stávají méně patrnými. Cyklostacionární detektor dosahuje hodnoty 
pravděpodobnosti zmeškání cíle 0,1 při SNR -8,8 dB a pravděpodobnosti falešného 
poplachu 0,1. 

5.4.3 Modely vícecestného šíření 
Modely vícecestného šíření signálu T-DAB jsou specifikovány jednak v normě ETSI 
TR 101 290 V1.2.1 (2001-05) [37], která je původně určena pro vysílání DVB-T, 
a jednak v normě BS EN 50248 [38]. Definované přenosové cesty vycházejí z modelu 
COST 207, uvažováno je šíření signálu venkovským prostředím (RA) a městskou 
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zástavbou (TU). Model RA je charakteristický nízkou hodnotou rozptylu zpoždění a 
nízkými hodnotami výkonů z odražených cest, zatímco pro model TU je naopak 
specifická vysoká hodnota rozptylu zpoždění a vyšší úrovně výkonů přijatých signálů. 
Konkrétní podoba použitých modelů je uvedena v Příloze B.4.        

 
Obr. 5.17: Závislost pravděpodobnosti zmeškání cíle na SNR pro OFDM signál standardu 

DAB v módu I (dvoucestné šíření), ρ = 0,9; τpath = 440 

 
Obr. 5.18 Pravděpodobnost zmeškání cíle v závislosti na SNR pro 2 modely šíření signálu 

DAB, RA6 představuje model venkovského prostředí se 6 cestami šíření, TU 12 
model šíření městskou zástavbou se 12 cestami šíření 

Výsledek detekce OFDM signálů systému DAB šířících se výše popsanými prostředími 
je znázorněn na Obr. 5.18. Je zřejmé, že šířením městskou zástavbou s více odrazy 
dochází k výraznější degradaci cyklického prefixu, což se projevuje na 
pravděpodobnosti zmeškání cíle, která je nižší než v případě druhého modelu. Rozdíly 
mezi modely jsou ovšem více zřejmé při vyšších hodnotách SNR, při nižších hodnotách 
SNR jsou rozdíly téměř zanedbatelné. Je-li pravděpodobnost falešného poplachu 0,1, 
pak dosahuje cyklostacionární detektor hodnoty pravděpodobnosti zmeškání cíle 0,1 při 
SNR -9,75 dB.   



 48

6 Závěr 
Diplomová práce je zaměřena na jednu ze základních metod sledování spektra, 
cyklostacionární detekci. 

V práci byl popsán princip výpočtu hodnot cyklické autokorelační funkce, který je 
využíván cyklostacionárním detektorem ke stanovení hodnot testovací statistiky. Aby 
byla detekce úspěšná, musí mít detektor apriorní informaci o cyklickém kmitočtu 
detekovaného signálu. Pro testování detektoru byl použit signál OFDM, jehož 
cyklostacionarita je důsledkem využití cyklického prefixu. Jak bylo v práci ukázáno, 
cyklický prefix potlačuje některé nežádoucí jevy vyskytující se v souvislosti se šířením 
OFDM signálu přenosovým kanálem, především vznik mezisymbolových interferencí a 
interferencí mezi subnosnými.  

V programu MATLAB byl vytvořen model cyklostacionárního detektoru umožňující 
analýzu vlivu v práci popsaných faktorů na spolehlivost detekce. Pomocí vytvořeného 
detektoru bylo prokázáno, že volba vhodného decimačního faktoru zvýší 
pravděpodobnost správné detekce signálu přenášeného radiokomunikačním kanálem. 
Tento závěr vychází ze skutečnosti, že vlivem decimace je možné v detektoru stejné 
velikosti zpracovat větší úsek přijímaného signálu. Testováním spolehlivosti detekce na 
vzorovém signálu bylo zjištěno, že při detekci OFDM signálu se 64 subnosnými a 
délkou cyklického prefixu ¼ lze při pravděpodobnosti falešného poplachu 0,05 a 
hodnotě SNR -10 dB aplikací decimačního faktoru hodnoty 16 zvýšit pravděpodobnost 
detekce signálu o 0,84. S narůstající hodnotou výkonu šumu v přenosovém kanále je 
vliv decimace CAF méně zřetelný. Nevýhodou aplikace decimačního faktoru je nárůst 
doby detekce z hodnoty 0,1 ms v případě, kdy není možnost decimace CAF využita, na 
hodnotu 1,6 ms při využití decimačního faktoru 16. Detekční doba je tedy přímo 
úměrná hodnotě použitého decimačního faktoru. Poukázáno bylo na skutečnost, že 
nevhodnou volbou decimačního faktoru a vzorkovacího kmitočtu detektoru se zhorší 
detekční schopnost detektoru. 

Na vzorovém signálu byly analyzovány vlivy časového a kmitočtového offsetu na 
spolehlivost detekce. Z dosažených výsledků vyplývá, že při vyšších hodnotách SNR 
hodnota testovací statistiky v závislosti na offsetu kolísá, citlivost detektoru není 
konstantní, ale vzhledem k velkému odstupu hodnot testovacích statistik OFDM signálu 
a šumu není toto kolísání podstatné. Se snižující se hodnotou SNR se snižuje také 
kolísání citlivosti detektoru. Vzhledem k této vlastnosti detektor nevyžaduje časovou 
ani kmitočtovou synchronizaci. 

Na vzorovém signálu byla demonstrována možnost využití informace získané z 
několika cyklických kmitočtů pro zvýšení spolehlivosti detekce. Představena byla 
metoda pro určení optimálních hodnot vah přiřazených informacím z jednotlivých 
cyklických kmitočtů, správnost metody byla ověřena pomocí vytvořeného modelu. Bylo 
dokázáno, že vhodnou kombinací vah lze zvýšit spolehlivost detekce z 0,729 na 0,967.  

Spolehlivost analyzované metody byla posléze testována při detekci signálů 
využívaných v reálných systémech. Konkrétně se jedná o systémy WiFi, WiMAX, 
DVB - T a DAB. Pro každý systém byly uvažovány 3 modely šíření signálu: model 
šíření signálu po přímé cestě, jednoduchý dvoucestný model s jedním přímým a jedním 
odraženým signálem a model vícecestného šíření. U modelů dvoucestného šíření byla 
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vždy hodnota zpoždění příchodu signálu po odražené cestě rovna 7/8 doby trvání 
cyklického prefixu, relativní úroveň tohoto signálu vůči signálu přijatému z přímé cesty 
byla 0,9. V případě simulace vícecestného šíření byly využity modely, které jsou 
standardizovány pro jednotlivé systémy, viz Příloha B.  

V případě jednocestného šíření signálu standardu IEEE 802.11a/g je při 
pravděpodobnosti falešného poplachu 0,1 a poměru SNR -8 dB hodnota 
pravděpodobnosti zmeškání cíle přibližně 0,01, u dvoucestného šíření tato hodnota 
vzroste na 0,05. Analýzou výsledků při užití dvoucestného modelu bylo zjištěno, že se 
zvyšující se hodnotou zpoždění signálu z odražené cesty vzrůstá vlivem narušení 
cyklického prefixu pravděpodobnost zmeškání cíle přibližně exponenciálně. Tvar 
získané závislosti pravděpodobnosti zmeškání cíle na relativní úrovni signálu z 
odražené cesty připomíná sigmoidu. Spolehlivost detekce signálu šířícího se 
kancelářským prostředím je vyšší než u signálu šířícího se „volným prostorem“ 
vzhledem k nižší hodnotě zpoždění odražených signálů. 

Výsledky detekce signálů standardu IEEE 802.16 jsou obdobné jako výsledky obdržené 
u systémů IEEE 802.11a/g. Při jednocestném šíření signálu prostředím se SNR -8 dB a 
FAP 0,1 cyklostacionární detektor dosahuje pravděpodobnosti zmeškání cíle 0,01, 
u dvoucestného šíření OFDM signálu je tato hodnota rovna 0,05. V rámci tohoto 
standardu je uvažováno jak šíření signálu uvnitř budov, tak i vnějším prostředím. 
Modely šíření uvnitř budov jsou definovány v rámci doporučení ITU-R M.1225. Vliv 
šíření signálů tímto prostředím na spolehlivost detekce se projevuje přibližně do 
hodnoty SNR -8 dB a vzhledem k dostatečné době trvání cyklického prefixu není téměř 
znatelný. Při detekci signálu šířícího se kopcovitým terénem nabývá hodnota 
pravděpodobnosti zmeškání cíle hodnoty 0,03 při FAP 0,1 a SNR -8 dB. 

Pro simulaci systému DVB-T byly použity signály v módu 2k (s cyklickými prefixy 1/4 
a 1/8) a 8k s délkou cyklického prefixu 1/8. Nejspolehlivější je detekce signálu v módu 
2k s cyklickým prefixem 1/4, kdy při jednocestném šíření kanálem se SNR -8 dB a FAP 
0,1 dosahuje cyklostacionární detektor pravděpodobnost zmeškání cíle 0,004, u signálu 
v módu 8k je tato hodnota přibližně o řád vyšší. Pro signál v módu 2k s délkou 
cyklického prefixu 1/8 dosahuje detektor pravděpodobnosti zmeškání cíle 0,18. Díky 
značné délce cyklického prefixu v řádu desítek mikrosekund není vliv vícecestného 
šíření signálu standardními kanály na spolehlivost detekce příliš znatelný.  

V systémech DAB jsou uvažovány 4 módy vysílaných signálů, pro terestrické vysílání 
je především určen mód I využívající 1536 subnosných. Při detekci tohoto signálu 
šířícího se po přímé trase, kde SNR je rovno -8 dB, dosahuje detektor s FAP 0,1 
pravděpodobnosti zmeškání cíle 0,006, při dvoucestném šíření 0,04. Rozdíly při detekci 
signálů šířící se venkovským prostředím a městskou zástavbou se projevují při 
hodnotách SNR vyšších než -8 dB, spolehlivěji jsou detekovány signály šířící se 
venkovským prostředím.  

Z uvedených výsledků vyplývá, že při uvažování vlivu vícecestného šíření signálů 
jednotlivých systémů standardními přenosovými kanály nedochází k výrazné degradaci 
spolehlivosti detekce.  
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Seznam symbolů, veličin a zkratek 
ADC  Analog to digital converter, Analogově – digitální převodník 
ADSL  Asymmetric digital subscriber line 
AWGN Additive white Gaussian noise, Aditivní bílý Gaussovský šum 
BPSK  Binary Phase Shift Keying, Binární fázové klíčování 
CAF  Cyklická autokorelační funkce 
CCDF  Komplementární kumulativní distribuční funkce 
CDF  Kumulativní distribuční funkce 
CP  Cyklický prefix 
DAB  Digital audio broadcasting, Digitální rádiové vysílání 
DAC  Digital to analog converter, Digitálně – analogový převodník 
DFT  Discrete Fourier Transform, Diskrétní Fourierova transformace 
DMB Digital Multimedia Broadcasting, Digitální multimediální vysílání 
DQPSK Differencial Quadrature Phase Shift Keying, Difenční digitální 

kvadraturní modulace 
DR Decimation ratio, Decimační faktor  
DSP  Digital signal processor 
DVB  Digital video broadcasting, Digitální televizní vysílání 
FAP  False alarm probability, Pravděpodobnost falešného poplachu 
FCC  Federal Communications Commission 
FDM  Frequency division multiplex, Frekvenční multiplex 
FFT  Fast Fourier transform, Rychlá Fourierova transformace 
FIR  Finite impulse response, Filtr s konečnou impulzní charakteristikou 
FPGA  Field programmable gate array, Programovatelné logické pole 
GI  Guard interval, Ochranný interval 
ICI  Intercarrier interference, Interference mezi nosnými 
IDFT  Inverse Discrete Fourier Transform, Inverzní diskrétní Fourierova 

transformace 
IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IFFT  Inverse Fast Fourier transform, Inverzní rychlá Fourierova transformace 
ISI  Intersymbol interference, Mezisymbolové interference 
LOS  Line of sight, Šíření signálu přímou cestou 
MCM  Multicarrier modulation, Modulace s více nosnými 
MIMO  Multiple input multiple output, Systém s několika vstupy a výstupy 
MMDS Multichannel Multipoint Distribution Systems 
MQAM Kvadraturní amplitudová modulace 
NLOS  Non line of sight, Šíření signálu bez přímé cesty 
OFDM  Ortogonal Frequency Division Multiplex 
PAPR  Peak to Average Power Ratio, Poměr špičkového výkonu ku střednímu 
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výkonu signálu 
PU  Primary user, Primární uživatel 
QPSK  Quadrature Phase Shift Keying, Kvadraturní fázové klíčování 
RA  Rural area, Venkovské prostředí 
RKRL  Radio Knowledge Representation Language 
SNR  Signal to Noise Ratio, Poměr signál/šum  
SU  Secondary user, Druhotný uživatel 
TU  Typical urban, Obvyklé městské prostředí 
WLL  Wireless local look, Rádiové lokální smyčky 
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A Parametry systémů využívajících OFDM 
 

 DVB-T IEEE 802.11a,g 

Šířka pásma, B [MHz] 6, 7, 8 20 

Délka IFFT  v modulátoru 2048, 8192 64 

Počet datových subnosných 
1705 (mód 2k) 

6817 (mód 8k) 
52 

Modulace subnosných QPSK, 16 QAM, 64 QAM 
BPSK, QPSK, 16 QAM, 

64 QAM 

Doba trvání užitečného 
symbolu Tu [µs] 

224 (mód 2k) 

896 (mód 8k) 
3,2 

Doba trvání ochranného 
intervalu [poměrná velikost 

Tu] 
1/4, 1/8, 1/16, 1/32 1/4 

Vzdálenost subnosných 
[kHz] 

4,464 (mód 2k) 

1,116 (mód 8k) 
312,5 

 

 

 WiMAX 802.16d T - DAB 

Šířka pásma, B [MHz] 3,5 1,536 

Délka IFFT  v modulátoru 256 
mód I: 2048, mód II: 512 

mód III: 256, mód IV: 1024 

Počet datových subnosných 200 
mód I: 1536, mód II: 384 

mód III: 192, mód IV: 768 

Modulace subnosných 
BPRKS, QPSK, 

16 QAM, 64 QAM 
DQPSK 

Doba trvání užitečného 
symbolu Tu [µs] 

64 
mód I: 1000, mód II: 250 

mód III: 125, mód IV: 500 

Doba trvání ochranného 
intervalu [poměrná velikost 

Tu] 
1/4, 1/8, 1/16, 1/32 0,246 

Vzdálenost subnosných 
[kHz] 

15,625 
mód I: 1, mód II: 4 

mód III: 8, mód IV: 2 

Tab. 6.1: Parametry systémů využívajících OFDM (převzato z [14]) 
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B Modely vícecestného šíření pro jednotlivé 
simulované systémy 

B.1 IEEE 802.11a,g / HIPERLAN II 

B.1.1 Kancelářské prostředí, TRMS 50 ns  
(doporučeno výborem ETSI BRAN) 

Pořadí cesty Zpoždění (ns) 
Výkonová 

úroveň cesty 
(dB) 

Typ 
Dopplerovského 

spektra 

1 0 0,0 Doppler - Jakes 

2 10 -0,9 Doppler - Jakes 

3 20 -1,7 Doppler - Jakes 

4 30 -2,6 Doppler - Jakes 

5 40 -3,5 Doppler - Jakes 

6 50 -4,3 Doppler - Jakes 

7 60 -5,2 Doppler - Jakes 

8 70 -6,1 Doppler - Jakes 

9 80 -6,9 Doppler - Jakes 

10 90 -7,8 Doppler - Jakes 

11 110 -4,7 Doppler - Jakes 

12 140 -7,3 Doppler - Jakes 

13 170 -9,9 Doppler - Jakes 

14 200 -12,5 Doppler - Jakes 

15 240 -13,7 Doppler - Jakes 

16 290 -18,0 Doppler - Jakes 

17 340 -22,4 Doppler - Jakes 

18 390 -26,7 Doppler - Jakes 

Tab. 6.2: Model vícecestného šíření signálu IEEE 802.11a,g kancelářským prostředím, 
TRMS 50 ns, doporučeno výborem ETSI BRAN (převzato z [32]) 
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B.1.2 Volný prostor, TRMS 150 ns  
 (doporučeno výborem ETSI BRAN) 

Pořadí cesty Zpoždění (ns) 
Výkonová 

úroveň cesty 
(dB) 

Typ 
Dopplerovského 

spektra 

1 0 -3,3 Doppler - Jakes 

2 10 -3,6 Doppler - Jakes 

3 20 -3,9 Doppler - Jakes 

4 30 -4,2 Doppler - Jakes 

5 50 0,0 Doppler - Jakes 

6 80 -0,9 Doppler - Jakes 

7 110 -1,7 Doppler - Jakes 

8 140 -2,6 Doppler - Jakes 

9 180 -1,5 Doppler - Jakes 

10 230 -3,0 Doppler - Jakes 

11 280 -4,4 Doppler - Jakes 

12 330 -5,9 Doppler - Jakes 

13 400 -5,3 Doppler - Jakes 

14 490 -7,9 Doppler - Jakes 

15 600 -9,4 Doppler - Jakes 

16 730 -13,2 Doppler - Jakes 

17 880 -16,3 Doppler - Jakes 

18 1050 -21,2 Doppler - Jakes 

Tab. 6.3: Model vícecestného šíření signálu IEEE 802.11a,g volným prostorem, TRMS 150 ns, 
doporučeno výborem ETSI BRAN (převzato z [32]) 
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B.2 IEEE 802.16 (WiMAX) 

B.2.1 Kancelářské prostředí, TRMS 35 ns  
(dle doporučení ITU-R M.1225) 

Pořadí cesty Zpoždění (ns) 
Výkonová 

úroveň cesty 
(dB) 

Typ 
Dopplerovského 

spektra 

1 0 0 Flat 

2 50 -3,0 Flat 

3 110 -10,0 Flat 

4 170 -18,0 Flat 

5 290 -26,0 Flat 

6 310 -32,0 Flat 

Tab. 6.4: Model vícecestného šíření signálu IEEE 802.16 kancelářským prostředím, TRMS 35 ns, 
dle doporučení ITU-R M.1225 (převzato z [32]) 

 

B.2.2 Kancelářské prostředí, TRMS 100 ns  
(dle doporučení ITU-R M.1225) 

Pořadí cesty Zpoždění (ns) 
Výkonová 

úroveň cesty 
(dB) 

Typ 
Dopplerovského 

spektra 

1 0 0 Flat 

2 100 -3,6 Flat 

3 200 -7,2 Flat 

4 300 -10,8 Flat 

5 500 -18,0 Flat 

6 700 -25,2 Flat 

Tab. 6.5: Model vícecestného šíření signálu IEEE 802.16 kancelářským prostředím, TRMS 
100 ns, dle doporučení ITU-R M.1225 (převzato z [32]) 
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B.2.3 SUI - 2 kanál  

Pořadí cesty Zpoždění (µs) 
Výkonová 

úroveň cesty 
(dB) 

Riceovský K 
faktor 

Dopplerův 
posuv 

kmitočtu (Hz) 

1 0 0 2 0,2 

2 0,4 -12 0 0,15 

3 1,1 -15 0 0,25 

Tab. 6.6: Model kanálu SUI - 2 pro aplikace WiMAX (převzato z [33]) 

 
B.2.4 SUI - 4 kanál 

Pořadí cesty Zpoždění (µs) 
Výkonová 

úroveň cesty 
(dB) 

Riceovský K 
faktor 

Dopplerův 
posuv 

kmitočtu (Hz) 

1 0 0 0 0,2 

2 1,5 -4 0 0,15 

3 4 -8 0 0,25 

Tab. 6.7: Model kanálu SUI - 4 pro aplikace WiMAX (převzato z [33]) 

 

B.2.5 SUI - 6 kanál 

Pořadí cesty Zpoždění (µs) 
Výkonová 

úroveň cesty 
(dB) 

Riceovský K 
faktor 

Dopplerův 
posuv 

kmitočtu (Hz) 

1 0 0 0 0,4 

2 14 -10 0 0,3 

3 20 -14 0 0,5 

Tab. 6.8: Model kanálu SUI - 6 pro aplikace WiMAX (převzato z [33]) 
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B.3 DVB - T 

B.3.1 Model RL 20 (RC 20) 

Pořadí cesty Zpoždění (µs) Výkonová úroveň 
cesty (dB) 

Θ (rad) 

1 1,003019 0,057662 4,855121 

2 5,422091 0,176809 3,419109 

3 0,518650 0,407163 5,864470 

4 2,751772 0,303585 2,215894 

5 0,602895 0,258782 3,758058 

6 1,016585 0,061831 5,430202 

7 0,143556 0,150340 3,952093 

8 0,153832 0,051534 1,093586 

9 3,324866 0,185074 5,775198 

10 1,935572 0,400967 0,154459 

11 0,429948 0,295723 5,928383 

12 3,228872 0,350825 3,053023 

13 0,848831 0,262909 0,628578 

14 0,073883 0,225894 2,128544 

15 0,203952 0,170996 1,099463 

16 0,194207 0,149723 3,462951 

17 0,924450 0,240140 3,644773 

18 1,381320 0,116587 2,833799 

19 0,640512 0,221155 3,334290 

20 1,368671 0,259730 0,393889 

Tab. 6.9: Parametry modelu RL 20 doporučeného pro simulaci aplikací DVB-T (převzato z 
[36]) 
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B.3.2 Typické městské prostředí (TU 6) 

Pořadí cesty Zpoždění (µs) 
Výkonová 

úroveň cesty 
(dB) 

Typ 
Dopplerovského 

spektra 

1 0,0 -3,0 Rayleigh-Jakes 

2 0,2 0,0 Rayleigh-Jakes 

3 0,5 -2,0 Rayleigh-Jakes 

4 1,6 -6,0 Rayleigh-Jakes 

5 2,3 -8,0 Rayleigh-Jakes 

6 5,0 -10,0 Rayleigh-Jakes 

Tab. 6.10: Parametry modelu TU 6 doporučeného pro simulaci aplikací DVB-T (převzato z 
 [39]) 

 

B.4 T - DAB 

B.4.1 Typické městské prostředí (TU 12) 

Pořadí cesty Zpoždění (µs) 
Výkonová 

úroveň cesty 
(dB) 

Typ 
Dopplerovského 

spektra 

1 0 -4 Doppler - Jakes 

2 0,1 -3 Doppler - Jakes 

3 0,3 0 Doppler - Jakes 

4 0,5 -2,6 Doppler - Jakes 

5 0,8 -3 Gaussian 

6 1,1 -5 Gaussian 

7 1,3 -7 Gaussian 

8 1,7 -5 Gaussian 

9 2,3 -6,5 Gaussian 

10 3,1 -8,6 Gaussian 

11 3,2 -11 Gaussian 

12 5 -10 Gaussian 

Tab. 6.11: Parametry modelu TU 12 doporučeného pro simulaci aplikací T-DAB (převzato z 
 [38]) 
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B.4.2 Venkovské prostředí (RA 6) 

Pořadí cesty Zpoždění (µs) 
Výkonová 

úroveň cesty 
(dB) 

Typ 
Dopplerovského 

spektra 

1 0 0 Ricean 

2 0,1 -4 Doppler - Jakes 

3 0,2 -8 Doppler - Jakes 

4 0,3 -12 Doppler - Jakes 

5 0,4 -16 Doppler - Jakes 

6 0,5 -20 Doppler - Jakes 

Tab. 6.12: Parametry modelu RA 6 doporučeného pro simulaci aplikací T-DAB (převzato z 
 [38]) 
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C Zdrojový kód vytvořených programů 

C.1 Hlavní skript turunen.m 

%Hlavni skript obstaravajici cyklostacionarni detek ci, vytvoreny 
%v ramci diplomove prace. Po zadani vstupnich param etru detekovaneho 
signalu OFDM a decimacniho faktoru detektoru je %vy generovan signal 
OFDM, ktery dale postupuje do detektoru. Zde je na zaklade uvedenych 
vztahu vypocteno testovaci kriterium. Jednotlive ho dnoty testovaciho 
kriteria se ukladaji do matic. Po provedeni pozadov aneho mnozstvi 
cyklu je vypoctena PDF a CDF. 
clc  
close all  
clear   
format compact  
%% vstupni parametry  
fvz = 20e6 %vzorkovaci kmitocet  
PoN = 64   %pocet nosnych  
CP = 16    %delka cyklickeho prefixu  
DF = 1     %decimacni faktor 
PoUN = 52  %pocet uzitecnych nosnych 
 
lag = 64 
SNR = 0 
 
Ts = PoN + CP % celkova delka symbolu  
alpha = fvz / Ts  
Repeat = 20000; 
SigPrvku = 26.4; %pocet vygenerovanych signalovych prvku  
deltaf = 0;      %normovany kmitoctovy offset  
  
LDet = 2048;        %velikost detektoru  
fvzDet = 205/204.8; %pomer vzorkovaciho kmitoctu detektoru a vysilace  
[Nominator,Denominator] = rat(fvzDet); 
% maximalni pocet signalovych prvku v detektoru  
SigPrvkuMax = (((LDet*DF)+lag)/Ts)*fvzDet        
pocatek = 0;        %pocatek vzorkovani detektoru  
A = 1; B = 0; C = 0; D = 0; E = 0; F = 0; 
 
modulace = 1;   % 1 = 16QAM, 2 = QPKS, 3 = 8PSK, 4 = 64QAM 
 
%% parametry druhe prenosove cesty  
ro = 0          %relativni utlum cesty  
tau_path = 0    %normovane zpozdeni cesty 
 
%% modely prenosoveho kanalu  
number = 0;     %kanal vybrany z nabidky  
Doppler = 0;    %Dopplerovsky posuv kmitoctu  
  
% realizace prijimace, vypocet cyklicke korelacni f unkce signalu a 
%jeho zpozdene kopie  
  
TstatSignal = zeros(1,Repeat);  %alokace matic pro ukladani hodnot T  
TstatSum = zeros(1,Repeat);  
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for  i = 1:Repeat  
[ tok,Sum,data] = CreateSignal_clasicNo(modulace,PoN, PoUN,SigPrvku,SNR, 
Ts,CP,fvz,ro,tau_path,pocatek,deltaf,Nominator,Deno minator,number, 
Doppler); %vytvoreni signalu podle vybranych parametru  
[T1,T2] = Sum,PoN,DF,SigPrvku,fvz,Ts,lag,LDet,i,Nom inator,Denominator, 
A,B,C,D,E,F); 
    TstatSignal(1,i) = T1;  
    TstatSum(1,i) = T2;  
end 
 
% vykresleni  
step=.2;   
x=0.0:step:ceil(max(TstatSignal));  %vektor pro vykresleni histogramu 
 
figure(2);  
a=hist(TstatSum,x);  
b=hist(TstatSignal,x);  
plot(x,a/(step*Repeat)) 
hold on 
plot(x,b/(step*Repeat), 'r' );  
  
ylabel( 'Hustota rozdeleni pravdepodobnosti signalu se sume m a sumu' );  
xlabel( 'testovaci statistika T' ); 
 
%vypocet CDF  
y(1:length(x)-1)=step/2:step:max(x)-step/2;  
histogramSumu=hist(TstatSum,y);  
histogramSignalu=hist(TstatSignal,y);  
sumPDF= histogramSumu /(step*Repeat);  
sigPDF= histogramSignalu /(step*Repeat);  
  
CDFsignal=zeros(1,length(sigPDF));  
for  i=1:length(sigPDF)  
    CDFsignal(i+1)=CDFsignal(i)+sigPDF(i);  
end  
CDFsignal=CDFsignal*step;  
  
CDFsum = zeros(1,length(sumPDF));  
for  i=1:length(sumPDF)  
    CDFsum(i+1)=CDFsum(i)+sumPDF(i);  
end  
CDFsum=CDFsum*step;  
  
figure(3);  
plot(x,CDFsum)  
hold on 
plot(x,CDFsignal, 'r' )  
ylabel( 'CDF(T)' );  
xlabel( 'testovaci statistika T' );  
title( 'CDF' );  
grid 
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C.2 Funkce Create signal 

Funkce pro vytvoření datového toku signálu OFDM se zvolenými parametry a simulaci 
přenosu signálu prostředím. 

function  [tok,Sum,data] = CreateSignal_clasicNo(modulace,Po N,PoUN, 
 SigPrvku,SNR,Ts,CP,fvz,ro,tau_path,pocatek,deltaf, Nominator, 
 Denominator,number,Doppler) 
  
% vytvoreni paralelnich datovych toku, podle zvolen e modulace   
% datove toky jsou ulozeny v promenne data, vyuziva  se vytvorena 
% funkce  modulation ktera se vola  
  
switch (modulace)  
    case  1  
        DataSet = [-3 -1 1 3];  %16 QAM  
        data = modulation(DataSet,PoN,SigPrvku+1);  
    case  2  
        DataSet = [-1 1];   %QPSK 
        data = modulation(DataSet,PoN,SigPrvku+1);  
    case  3  
        a = sqrt(2)/2;  
        DataSet = [-1 -a+1i*a 1i a+a*1i 1 a-1i*a -1 i -a-1i*a];     

%8PSK - slozitejsi modulace, vytvorim vsechny kombi nace v 
%DataSet,vygeneruji matici k s cisli 1 az 8, a pote  priradim 
%konkretni  pozici 8PSK  

        k = randi(8,PoN,SigPrvku+1);  
        data = zeros(PoN,SigPrvku+1);  
        for  m = 1:PoN  
            for  n = 1:SigPrvku+1  
                data(m,n) = DataSet(k(m,n));  
            end  
        end               
    case  4  
        DataSet = [-7 -5 -3 -1 1 3 5 7];    %64 QAM  
        data = modulation(DataSet,PoN,SigPrvku+1);  
end  
 
% doplneni okraju nulami  
data(1:ceil((PoN-PoUN)/2),:) = 0; 
data(end-floor((PoN-PoUN)/2)+1:end,:) = 0; 
  
% namodulovani na nosne, pridani CP, vytvoreni dato veho toku, vliv 
%kanalu  
  
mod = ifft(data);   %modulace na nosnou pomoci ifft modulatoru 
 
dataN = zeros(Ts,SigPrvku+1); %priprava matice pro zkopirovani CP  
dataN(1:CP,:) = mod(PoN-CP+1:PoN,:);    %kopirovani CP  
dataN(CP+1:end,:) = mod;    %vysledna matice s CP  
  
tok = zeros(1,size(dataN,1)*size(dataN,2)); %vytvoreni matice pro 
% seriovy datovy tok  
  
for  i = 1:size(dataN,2) %vysilany seriovy datovy tok  
    tok((i-1)*Ts+1:i*Ts) = dataN(:,i); 
end  
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FSigPrvku = floor(SigPrvku); 
fulf = Ts - rem(SigPrvku,1)*Ts; 
fulf(fulf == Ts) = 0; 
 
signal_orig = tok(Ts*(FSigPrvku+1)-(Ts*FSigPrvku)+1 +pocatek:end-fulf- 
 Ts+pocatek); 
signal_delayed = ro * (tok(Ts*(FSigPrvku+1)-Ts*FSig Prvku-   
 tau_path+1+pocatek:end-tau_path-fulf-Ts+pocatek));  
tok = signal_orig + signal_delayed; %soucet na vstupu prijimace  
%nacte parametry z externi funkce  
channel = choosechannel(number,fvz,Doppler); 
tok = filter(channel,tok);             %provede se filtrace kanalem  
%vliv kmitoctoveho offsetu  
tok = tok.*exp(1j*2*pi*deltaf*[0:length(tok)-1]);    
 
tok = resample(tok,Denominator,Nominator);   
signal = tok;   %kopie smesi signalu  
%vliv awgn sumu na vysilany seriovy datovy proud  
tok = awgn(tok,SNR, 'measured' );    
Sum = tok - signal; %zisk pridaneho sumu  

C.3 Funkce teststat 

Funkce obstarávající cyklostacionární detekci.  

function  [T1,T2] = teststat6(tok,Sum,PoN,DF,SigPrvku,fvz,Ts ,lag,LDet, 
 ind,Nominator,Denominator,A,B,C,D,E,F) 

  
%% prijimac  
if  (length(tok)<(LDet*DF+lag)) %pokud zpracovava kratsi usek, doplni 0  
    tok = [tok zeros(1,LDet*DF+lag-length(tok))]; 
end  
  
tok = tok(1:LDet*DF+lag);     % omezeni velikosti zpracovavaneho useku  
delka = length(tok);          % delka datoveho toku  
  
Signal1 = tok(1,lag+1:delka);   %S1 a S2 jsou 2 signaly posunute o lag  
Signal2 = tok(1,1:delka-lag); 
% korelacni funkce stacionarniho procesu   
Signal3 = Signal1 .* conj(Signal2);  
%prumer pres vsechny hodnoty (aproximace stredni ho dnoty)  
Signal3 = Signal3/length(Signal1); 
  
Signal3Decim=decimate(Signal3,DF);      %aplikace decimacniho faktoru  
  
R = (fft(Signal3Decim));    %vypocet cyklicke autokorelacni funkce CAF  
plot(-fvz/2:fvz/length(R):fvz/2-(fvz/length(R)),fft shift(abs(R))) 

 
% vypocet kovariancni matice  
N = length(R);  
  
X = real(R);   
Y = imag(R);  
  



 68

X2 = X.^2;  
Y2 = Y.^2;  
XY = X .* Y;  
  
EX2 = sum(X2)/N;  
EY2 = sum(Y2)/N;  
EXY = sum(XY)/N;  
  
CovMatrix = [EX2 EXY; EXY EY2]; % kovariacni matice  
 
RkalphaA = [real(R(round(LDet*DF*(Nominator/Denomin ator)/Ts)+1)) ...  
            imag(R(round(LDet*DF*(Nominator/Denomin ator)/Ts)+1))]; 
% obdobne pro nasobky cyklickeho kmitoctu Rkalpha B -F  
Ta = RkalphaA * inv(CovMatrix) * RkalphaA';  %testovaci statistika  
% obdobne pro nasobky cyklickeho kmitoctu Tb-f  
T1 = A*Ta+B*Tb+C*Tc+D*Td+E*Te+F*Tf; 
 
%% tataz realizace pouze pro sum  
%pokud zpracovava kratsi usek,doplni se nulami  
if  (length(Sum)<(LDet*DF+lag)) 
    Sum = [Sum zeros(1,LDet*DF+lag-length(Sum))]; 
end   
  
Sum1 = Sum(1,lag+1:delka);    %S1 a S2 jsou 2 signaly posunute o lag  
Sum2 = Sum(1,1:delka-lag); 
%korelacni funkce stacionarniho procesu   
Sum3 = Sum1 .* conj(Sum2Sum3 = Sum3/length(Sum1); 
%prumer pres vsechny hodnoty (aproximace stredni ho dnoty)  
Sum3D=decimate(Sum3,DF);   % aplikace decimacniho faktoru  
  
Ra = fft(Sum3D);           % vypocet cyklicke autokorelacni funkce CAF  

  
% vypocet kovariancni matice  
  
N = length(Ra);  
  
Xsum = real(Ra);  
Ysum = imag(Ra);  
  
Xsum2 = Xsum .* Xsum;  
Ysum2 = Ysum .* Ysum;  
XYsum = Xsum .* Ysum;  
  
EX2sum = sum(Xsum2)/N;  
EY2sum = sum(Ysum2)/N;  
EXYsum = sum(XYsum)/N;  
  
CovMatrixsum = [EX2sum EXYsum; EXYsum EY2sum];  
  
RkalphasumA =[real(Ra(round(LDet*DF*(Nominator/Deno minator)/Ts)+1)) ...  
              imag(Ra(round(LDet*DF*(Nominator/Deno minator)/Ts)+1))]; 
% obdobne pro nasobky cyklickeho kmitoctu Rkalphasu m B-F   
T2A = RkalphasumA / CovMatrixsum * RkalphasumA'; %testovaci statistika  
% obdobne pro nasobky cyklickeho kmitoctu T2B-F 
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D Obsah přiloženého CD 
CD:/ 

 Diplomova prace.pdf elektronická verze diplomové práce 

 / DAB získaná data při simulaci DAB signálu 

  / one way - data pro jednocestné šíření DAB 

  / two ways - data pro dvoucestné šíření DAB 

  / more ways - data pro vícecestné šíření DAB (RA6, TU12) 

 / DVB - T získaná data při simulaci DVB - T signálu 

  / 2k - 2 cyklické prefixy, jedno i vícecestné šíření 

  / 8k - jednocestné, dvoucestné i vícecestné šíření 

  / WiFi získaná data při simulaci WiFi signálu 

  / one way - data pro jednocestné šíření WiFi 

  / two ways - data pro dvoucestné šíření WiFi 

  / more ways - data pro vícecestné šíření WiFi  

 / WiFi - rušivé vlivy získaná data použitá v kapitole 4.3 

 / WiFi_enhanced získaná data použitá v kapitole 4.4 

 / WiMax získaná data při simulaci WiMAX signálu 

  / one way - data pro jednocestné šíření WiMAX 

  / two ways - data pro dvoucestné šíření WiMAX 

  / more ways - data pro vícecestné šíření WiMAX 

 / simulator zdrojové kódy potřebné pro simulaci 

  CreateSignal_clasicNo.m - vytvoření OFDM signálu, verze bez GUI 

  CreateSignal_clasicNo7.m - vytvoření OFDM signálu, verze s GUI 

  cyclostationary.m - zdrojový kód obsluhy GUI 

  choosechannel.m - vybere parametry přenosového kanálu 

  modulation.m - vygeneruje obsah subnosných dle modulace 

  RC20.m - převzato z [35], kanál RC 20 

  RL20.m - převzato z [35], kanál RL 20 

  teststat6.m - výpočet testovací statistiky, verze bez GUI 

  teststat7.m - výpočet testovací statistiky, verze s GUI 

  turunen6.m - hlavní skript programu (obsluha bez GUI) 

  turunen7.m - hlavní funkce programu s GUI 

  turunen7b.m - hlavní funkce programu s GUI, paralel. prog. 


