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ABSTRAKT 
OFDM je v dnešní době často využívaná a důležitá modulační technologie, která 
umožňuje dosáhnout velkých přenosových rychlostí a zároveň je schopna obstát 
v rádiových komunikačních kanálech. Cílem této bakalářské práce je seznámení se  s 
modulací OFDM, prostudování jednotlivých kroků zpracování signálu, které se při 
modulaci provádí. Dále sestavit v prostředí MATLAB blokové schéma modulátoru a 
demodulátoru, které umožňuje sledovat signál v časové a kmitočtové oblasti. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 
OFDM, IFFT, mapování, MCM 

 

ABSTRACT 
OFDM is now days very important and widely used modulation technology, which 
allows high transmission speeds and is able to be used within radio communication 
channels. The aim of this bachelor`s project is to gain understanding of OFDM 
modulation, and an analysis of the processing signals, which are used.  And finally, 
form a block diagram of modulator and demodulator in MATLAB environment, which 
allows observing signal in time and frequency domain. 
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ÚVOD 
Ortogonálně frekvenčně dělený multiplex (OFDM) je modulační a zároveň i 
multiplexní technika, která umožňuje vysokorychlostní přenosy dat v mobilních 
rádiových kanálech a má v dnešní době velké využití v mnoha systémech. Její princip je 
znám už dlouhou dobu, ale k jejímu největšímu rozšíření došlo až v relativně nedávné 
době, především v systémech digitálního televizního vysílaní a v beztrátových. OFDM 
je systém založený na přenosu dat po velkém množství nosných kmitočtů, které jsou 
navzájem ortogonální a díky jejich vzájemnému překrývání umožňuje ušetřit velkou 
část šířky pásma. Navíc je jeho použití vhodné pro zvýšení odolnosti proti selektivnímu 
úniku a úzkopásmovému rušení. 

 

 

Cílem této práce je seznámit se s touto modulací a jednotlivými kroky zpracování 
signálu, které se při modulaci provádějí. 
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1 ŠÍŘENÍ V MOBILNÍCH RADIOVÝCH 
KANÁLECH 

V mobilních radiových kanálech působí na vysílaný signál různé jevy. V ideálních 
podmínkách by se signál šířil pouze jednou cestou. Ve skutečnosti se však přijímaný 
signál skládá z odražených a utlumených replik přenášeného signálu. Navíc je ještě 
k signálu superponován šum a při pohybu vysílače nebo přijímače může docházet 
k posunutí nosného kmitočtu.  

1.1 Mnohacestné šíření signálu 

Pozemní  rádiový signál se může šířit od vysílače k přijímači více cestami. 
Mnohacestné šíření signálu se objevuje v situacích, kde se přenášený signál odráží od 
přírodních nebo lidmi vyrobených objektů (pohoří, budovy, auta, letadla)( viz. obr. 1).  

 

Obr. 1: Mnohacestné šíření signálu  

Tyto situace způsobují vícenásobné odrazy. Odražené signály dorazí k přijímači ve 
stejném čase nebo se zpožděním, a to v důsledku překážek mezi vysílačem a 
přijímačem. To způsobuje, že přijímač potřebuje více času k identifikování a zpracování 
vstupních signálů. Podobně jako odražené signály působí i signály přijímané z jiných 
vysílačů v rámci jednofrekvenční sítě (SFN). 

V bezdrátové komunikaci se pro přenos používají symboly. Mnohacestné šíření 
signálu má za následek zpoždění symbolů a ty potom zasahují do následujících symbolů 
(viz. obr. 2). Tomuto jevu se říká mezisymbolová interference ISI (Inter Symbol 
Interference), [1], [2]. 
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Obr. 2: Mezisymbolová interference ISI 

Přijímaný rádiový signál se skládá z přímého a odraženého signálu. Odražený 
signál urazí větší vzdálenost a dorazí k přijímači se zpožděním oproti přímému signálu. 
Zpoždění signálu je časový rozdíl mezi přijetím přímého a odraženého signálu. 

1.2 Zastínění 

Zastínění (shadowing) je způsobeno překážkami mezi vysílačem a přijímačem 
(kopce,stromy,budovy), které způsobují útlum intenzity přenášeného signálu. 
Proměnlivost síly signálu v důsledku stínění se nazývá slow-fading. Nejvíce se objevuje 
ve městech, kde je velký počet budov. Vysílače jsou umístěny vysoko, aby byl počet 
překážek minimální, [1]. 

1.3 Útlum trasy 

Útlum trasy (path – loss) udává zmenšení průměrného výkonu signálu se vzdáleností 
mezi vysílačem a přijímačem. Útlum trasy vzniká především ztrátami ve volném 
prostoru, odrazy, a lomy. Ztráty jsou ovlivněny tvarem terénu a prostředím, kterým se 
signál šíří, [1]. 

1.4 Dopplerův jev 

Dopplerův jev (Doppler spread) je typický pro mobilní radiové systémy a jeho velikost 
je závislá na relativní rychlosti mezi přijímačem a vysílačem. Dopplerův je způsoben 
pohyblivými objekty v mobilním radiovém kanálu.) Dochází ke změnám ve fázi a 
amplitudě přicházejících vln, což vede k časově proměnnému vícecestnému šíření. I 
malé změny v pořadí vlnových délek mohou vést k zcela jiné vlnové superpozici. 
Měnící se intenzita signálu z důvodu časově proměnnému vícecestnému šíření se 
nazývá fast fading, [1], [4].
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2 ÚVOD K OFDM  
Tato kapitola je zaměřena na histroii, základní vlastnosti a využití modulace OFDM. 
Část využití OFDM je zaměřena především na hodnoty jednotlivých parametrů 
standardů využívajících modulační techniku OFDM. 

2.1 Historie 

Koncept použití paralelního datového přenosu s frekvenčně děleným multiplexováním 
(FDM) byl vyvinut v polovině šedesátých let. OFDM technika byla použita už 
v šedesátých letech minulého století v několika vojenských vysokofrekvenčních 
systémech (ANDEFT, KATHRYN a KINEPLEX). Například datový modem pro 
systém KATHRYN byl postaven pro vysokofrekvenční pásmo. Používal 34 paralelních 
fázově modulovaných kanálu s rozestupem 82Hz.  

V roce 1966 Chang ukázal, že modulace s více nosnými může být použita 
k vyřešení problému s mnohacestným šířením signálu, aniž by došlo ke zpomalení 
přenosové rychlosti dat. 

V roce 1971 Weinstein a Ebert použili diskrétní Fourierovu transformaci na 
paralelní datový přenosový systém jako část modulačního a demodulačního procesu. 

V roce 1985 Cimini poukázal  na to, že je OFDM s ochranným intervalem velmi 
vhodný pro mobilní radiový přenos.  

V osmdesátých letech bylo studováno využití  OFDM pro vysokorychlostní 
modemy a digitální mobilní komunikaci. 

V devadesátých letech byl OFDM využíván pro širokopásmovou datovou 
komunikaci přes mobilní rádiové FM kanály, HDSL (High-bit-rate Digital Subscriber 
Line), ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), VDSL (Very-high-speed Digital 
Subscriber Line), DAB (Digital Audio Broadcasting), a HDTV (High-definition 
television). 

V roce 1997 se začaly dvě nezávislé pracovní skupiny zabývat vývojem stantardů 
pro bezdrátové sítě LAN s využitím OFDM. 

V roce 1999 byl zveřejněn standard IEEE 802.11a a v roce 2000 byl zveřejněn 
standard HIPERLAN/2, [2], [5]. 

2.2 Vlastnosti 

Ortogonálně frekvenčně dělený multiplex OFDM (Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing) je modulační technika, která využívá k přenosu dat velké množství 
úzkopásmových nosných kmitočtů, které jsou navzájem ortogonální. Jenotlivé subnosné 
jsou od sebe vzdáleny ve vzdálenosti 1/TU , kde TU je délka trvání užitečné části 
symbolu.Vysokorychlostní seriový datový tok je rozdělen na nízkorychlostní paralelní 
datové subtoky, které jsou modulovány na jednotlivé subnosné. Použití OFDM zvyšuje 
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odolnost proti frekvenčně selektivnímu úniku (frequency-selective fading) či 
úzkopásmovému rušení.  

Systémy používající jeden nosný kmitočet jsou při vyšších přenosových 
rychlostech více náchylné na mezisymbolové interference ISI, které jsou způsobené 
mnohacestným šířením signálu, což může způsobit ztrátu dat. Pro dosažení vyšších 
přenosových rychlostí je totiž nutné zmenšit dobu trvání symbolu. Dále jsou systémy 
s jednou nosnou více náchylné na úzkopásmové rušení 

 V systémech, které využívají více nosných kmitočtů je ovlivněno pouze malé 
procento subnosných a ty mohou být opraveny pomocí kódování s protichybovou 
korekcí. OFDM je velmi odolný proti mnohacestnému šíření signálů a mezisymbolové 
interferenci ISI, protože doba trvání symbolu je dlouhá. Odolnost se navíc ještě zvyšuje 
vkládáním ochranného intervalu před užitečnou část symbolu. 

V OFDM je signál přenášen v jednotlivých kanálech relativně pomalu. Výsledná 
přenosová rychlost je dána součtem rychlostí ve všech kanálech. 

V klasickém systému s více nosnými je frekvenční pásmo rozděleno na 
nepřekrývající se frekvenčních subkanály. Každý subkanál je modulován samostatným 
symbolem a N subkanálů je potom frekvenčně multiplexováno (viz. obr. 3).  

 

Obr. 3: Modulace více nosných (převzato z [1]) 

Mezi jednotlivé nosné se vkládá ochranný interval, aby se zabránilo mezikanálové 
interferenci, což však není ideální z hlediska využítí šířky pásma (viz. obr. 4).  
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Obr. 4: Modulace s více nosnými (a), modulace OFDM (b) (převzato z [2]) 

Naopak u OFDM se postranní pásma jednotlivých subnosných navzájem překrývají 
a to umožňuje ušetřit až 50% šířky pásma, jak je naznačeno v obr. 4. Aby nedocházelo 
k rušení mezi nosnými, musí být navzájem ortogonální. Jejich skalární součin je nulový. 
Maximum každé subnosné se překrývá s minimy přilehlých subnosných. Spektrum 
OFDM signálu je naznačeno v obr. 5, [2]. 

 

Obr. 5: Spektrum OFDM subnosné (a), Spektrum OFDM signálu (převzato z [2]) 

2.3 Výhody a nevýhody OFDM 

Výhody  

• účinný způsob, jak se vypořádat s mnohocestným šířením signálu 

• odolnost  proti úzkopásmovéhu rušení, protože je ovlivněno jen malé procento 
subnosných 

• OFDM umožňuje použití jednofrekvenčních sítí SFN (Single-Frequency 
Network) 

• velká spektrální účinnost díky téměř obdelníkovému frekvenčnímu spektru pro 
velký počet subnosných 
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• jednoduchá digitální realizace použitím IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) a 
FFT (Fast Fourier Transform) 

• jednoduchá realizace přijímače 

• dostatečně dlouhý ochranný interval zabraňuje vzniku mezisymbolové 
interference ISI 

• pro dané zpoždění signálu je složitost implementace mnohem nižší než pro 
systém s jednou nosnou s equalizérem, [1], [2] 

 

Nevýhody 

• citlivost na posunutí kmitočtu (frequency offset) a fázový šum 

• OFDM má relativně velký poměr PAPR (peak-to-average-power-ratio) 

• je nutná přesná frekvenční a časová synchronizace, [1], [2] 

2.4 Využití OFDM 

Modulace OFDM se v dnešní době využívá v mnoha systémech. Parametry modulace se 
liší podle povahy prostředí (vzduch, kabel) a podle typu dat, které se mají přenášet. V 
následujících podkapitolách jsou popsány nejpoužívanější systémy, které OFDM 
využívají. 

2.4.1 DVB–T 
DVB–T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) je standard digitálního televizního 
vysílání za použití pozemních vysílačů. Umožňuje úsporu frekvenčního spektra, přenos 
většího počtu programů a lepší kvalitu obrazu a zvuku oproti analogovému vysíláni. 

Používají se dva přenosové režimy a to 2K a 8K. Přenášený signál se rozděluje do 
rámcu s délkou TF a čtyři rámce tvoří super rámec. Každý rámec se dále dělí na 68 
symbolů. Každý symbol je tvořen sadou K = 6817 nosných v módu 8K a K = 1705 
nosných s modu 2K a je vysílán s dobou trvání TS. Celková doba trvání symbolu TS se 
skládá z ochranného intervalu s trváním ∆ a užitečné části s trváním symbolu TU.  Do 
ochranného intervalu se vkládá užitečná část symbolu. Symboly jsou v OFDM rámci 
číslovány od 0 po 67 a obsahují data a referenční údaje. OFDM signál se skládá 
z mnoha samostatně modulovaných nosných. Každý symbol je dále dělen do buňek, ze 
kterých každá odpovídá modulaci přenášené na nosné jednoho symbolu. Kromě 
přenášených dat odsahuje OFDM rámec také: 

• rozptýlené pilotní buňky 

• spojité pilotní nosné 

• nosné TPS (Transmission Parameter Signalling). 

TPS nosné obsahují informace o modulaci (včetně hodnoty α konstalčního 
diagramu QAM), hierarchii, ochranném intervalu, přenosovém módu (2K, 8K) a čísle 
rámce v super-rámci. 
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Pilotní nosné  mohou být použity k rámcové synchronizaci, kmitočtové 
synchronizaci, časové synchronizaci, identifikaci přenosového režimu a také pro 
sledování fázového šumu, [6],[7]. 

Jednotlivé parametry modulace OFDM pro systém DVB-T jsou uvedeny v Tab. 1, 2. 

Tab. 1: Hodnoty parametrů pro DVB-T (převzato z [6]) 

Norma ETSI EN 300 744 V1.5.1 

Režim 8K 2K 

Šířka pásma 8 MHz 

Počet subnosných K 6817 1705 

Trvání TU 896 µs 224 µs 

Odstup subnosných 1/TU 1116 Hz 4464 Hz 

Modulace QPSK, 16-QAM, 64-QAM QPSK, 16-QAM, 64-QAM 

 

Tab. 2: Trvání částí symbolu pro povolené ochranné intervaly pro šířku pásma 8MHz (převzato 
z [6]) 

Režim 8K 2K 

Ochranný interval 
∆/TU 

1/4 1/8 1/16 1/32 1/4 1/8 1/16 1/32 

Trvání části TU 

 
896 µs 224 µs 

Trvání ochranného 
intervalu ∆ 

224 µs 112 µs 56 µs 28 µs 56 µs 28 µs 14 µs 7 µs 

Trvání symbolu  
TS = ∆ + TU 

1120µs 1008µs 952 µs 924 µs 280 µs 252 µs 238 µs 231 µs 

2.4.2 DAB  
DAB (Digital Audio Broadcasting) je digitální rádiová technologie pro přenos 
rozhlasových stanic. V porovnání s analogovým vysíláním umožňuje větší počet stanic 
ve stejném vysílacím spektru a je mnohem odolnější proti šumu a mnohacestnému 
šíření signálu. DAB používá čtyři přenosové režimy. Synchronizační kanál zabírá ve 
všech přenosových režimech první dva OFDM symboly každého přenosového rámce. 
První symbol přenosového rámce je Null symbol s dobou trvání TNULL. Zbylá část 
přenosového rámce je vyplněna symboly s trváním TS. Každý ze symbolů se skládá ze 
sady nosných kmitočtů s rozestupem 1/TU, [8]. 

Jednotlivé parametry modulace OFDM pro systém DAB jsou uvedeny v Tab. 3. 
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Tab. 3: Hodnoty parametrů pro DAB (převzato z [8]) 

Norma ETS 300 401 

Režim I II III IV 

Šířka pásma 1,5 MHz 

Počet subnosných K 1536 384 192 768 

Trvání části TU 1 ms 250 µs 125 µs 500 µs 

Odstup subnosných 1/TU     

Trvání ochranného intervalu ∆ ~246 µs ~62 µs ~31 µs ~123 

Trvání symbolu TS ~1,246 ms ~312 µs ~156 µs ~623 µs 

Trvání symbolu TNULL ~1,297 ms ~324 µs ~168 µs ~648 µs 

Trvání přenosového rámce TF 96 ms 24 ms 24 ms 48 ms 

Počet symbolů na rámec (mimo 
TNULL) L 

76 76 153 76 

2.4.3 WLAN 
Bezdrátová lokální síť WLAN (Wireless Local Area Network) spojuje zařízení. Místo 
kabelů se k přenosu dat používá rádiových vln, což umožňuje uživatelům pohyblivost 
v lokálně pokryté oblasti. Většina bezdrátových sítí je založena na normě IEEE.802.11 
(popř. HiperLAN/2). 

Kli čovým parametrem, který ovlivňuje z velké části výběr ostatních parametrů, je 
ochranný interval ∆ = 0,8 µs. Tento ochranný interval poskytuje odolnost proti zpoždění 
signálu až do několika stovek nanosekund, v závislosti na kódovém poměru a použité 
modulaci. To v praxi znamená, že modulace je dostatečné robustní  k použití ve 
vnitřních prostorách, včetně velkých továrních budov. Trvání symbolu je TS = 4 µs a 
odstup subnosných je 1/TU = 312,5 kHz, což je inverzní hodnota doby trvání užitečné 
části symbolu. Počet subnosných je 52, přičemž 4 subnosné jsou pilotní. Použití 48 
datových subnosných umožňuje dosáhnout nekódované přenosové rychlosti 12 až 72 
Mbps, při užití modulace BPSK až 64-QAM. Po použití FEC (Forward Error 
Correction) je dosaženo přenosové rychlosti 6 až 54 Mbps. [2] 

Jednotlivé parametry modulace OFDM pro WLAN jsou uvedeny v Tab. 4. 
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Tab. 4: Hodnoty parametrů pro WLAN (převzato z [2]) 

Norma IEEE 802.11a, HiperLAN/2 

Šířka pásma 20 MHz 

Počet subnosných K 52 

Trvání části TU 3,2 µs 

Odstup subnosných 1/TU 312,5 kHz 

Trvání ochranného intervalu ∆ 0,8 µs 

Trvání symbolu TS 4 µs 

Modulace BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 

FEC kódování Konvoluční kódování s kódovým poměrem 1/2 až 
3/4 

Maximální rychlost přenosu dat 54 Mbit/s 

2.4.4 ADSL  
OFDM je použito v ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) připojeních, která 
požívají normu G.DMT (ITU G.992.1). 

ADSL je datová komunikační technologie, která umožňuje rychlý přenos dat po 
telefonní lince. ADSL je typ DSL, kde je rychlost přenosu dat vyšší v jednom směru než 
v druhém. V dnešní době je ADSL plně duplexní, což znamená, že data mohou putovat 
oběma směry. Duplexní komunikace je většinou docíleno použitím FDD (Frequency-
Division Duplex), ECD (Echo-Canceling Duplex) nebo TDD (Time-Division Duplex). 
FDD používá dvě oddělená frekvenční pásma, upstream a downstream (viz obr. 6). 
Upstream je pásmo použité pro komunikaci směrem od uživatele k telefonní ústředně a 
downstream je pásmo použité pro komunikaci směrem z telefonní ústředny k uživateli. 
Upstream využívá pásmo od 25,875 kHz do 138 kHz. Downstream využívá pásmo od 
138 kHz po 1104 kHz, [9]. 

DMT (Discrete Multitone Modulation) 

V souvislosti s normou G.992.1 se místo OFDM používá termín DMT. Přenosová 
pásma (upstream/downstream) se dále dělí do frekvenčních kanálů, kterým se říká biny. 
Spektra jednotlivých binů se překrývají. ADSL signál je rozdělen na 255 binů, které 
jsou soustředěny na násobky 4,3125 kHz.  

Frekvenční uspořádání 

•  30Hz-4 kHz, hlas 

•  4-25 kHz, nepoužité ochranné pásmo 

•  25-138 kHz, 25 binů (7-31) 

•  138-1104 kHz, 224 binů (32-255), [10] 
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Obr. 6: ADSL – frekvenční pásmo(převzato z [9]) 
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3 MODULACE OFDM  
Při modulaci OFDM se rychlý seriový datový tok je rozděluje na velké množství 
pomalých paralelní datových subtoků. Počet těchto subtoků N určuje i počet 
subnosných výsledného OFDM symbolu. Každý z těchto paralelních datových subtoků 
je potom mapován pomocí určitého konstelačního diagramu a tyto komplexní symboly  
se dále modulují na dané nosné pomocí IFFT. Ještě před blokem IFFT docházá 
k vložení pilotních nosných. Odpovídající signál ve frekvenčnní oblasti vykazuje 
charakteristiku sin(x)/x se středními kmitočty 0, 1/TU, 2/TU a 3/TU a je ortogonální. 
IFFT převede signál z frekvenční oblasti do časové. Dále dochází k rozšíření OFDM 
symbolu o cyklický prefix a k paralelně seriovému převodu. Poté je aplikováno 
okénkování (windowing) aby došlo k zůžení výstupního spektra. Reálná a imaginární 
část signálu se dále přivádí na vstup I/Q modulátoru a signál je modulován do pásma, ve 
kterém se bude vysílat (upconversion), popřípadě je ještě zesílen a vysílán.  

Přijímač provádí opačné operace vysílače. Přijímaný signál je I/Q demodulován do 
základního pásma. Signál v základním pásmu je navzorkován a digitalizován. Dále 
dochází k odstranění ochranného intervalu a pomocí FFT je signál převeden zpět do 
frekvenční oblasti a výstupem je opět N paralelních subtoků, které jsou demodulovány a 
rekombinováhy zpět do původního seriového datového toku. Blokové schéma 
modulátoru a demodulátoru je zobrazeno na obrázku 13.  

3.1 Mapování 

Datové nosné v OFDM rámci se modulují  PSK (Phase-Shift Keying) nebo QAM 
(Quadrature Amplitude Modulation) konstelací. Přesné rozměry konstelace závisí na 
parametru α, což je minimální vzdálenost dvou konstelačních bodů. Přesné hodnoty 
konstelačních bodu jsou dány vztahem z ϵ {n + jm}. Typicky používané konstelace pro 
rádiový přenos jsou BPSK, QPSK, QAM-16 a QAM-64. Množství dat, které je 
přeneseno jednou nosnou, závisí na použité konstelaci. Výběr konstelace závisí 
především na kvalitě kanálu, rušení a přenosové rychlosti.   

Konstelace nemusí být vždy stejná pro všechny nosné, může se například lišit pro 
jednotlivé OFDM rámce popřípadě i pro jednotlivé nosné. 

PSK používá k reprezentování jedniček a nul modulování fáze signálu a QAM 
používá k reprezentování jedniček a nul modulování fáze a amplitudy signálu. 

3.1.1 BPSK (Binary Phase Shift Keying) 
Používá změnu fáze o 180° a umožňuje přenos pouze jednoho bitu na symbol. Výhoda 
této modulace spočívá ve velké odolnosti proti rušení a nevýhoda v pomalé přenosové 
rychlosti. Konstalační digram BPSK je zobrazeno na obr. 7. 

n ϵ {-1, 1} 
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Obr. 7: Konstelace BPSK 

3.1.2 QPSK (Quadrature phase-shift keying) 
Používá změnu fáze o 90° a umožňuje přenos dvou bitů na symbol. V porovnání 
s BPSK může být přenosová rychlost zdvojnásobena při zachování šířky pásma. 
Konstalační digram QPSK je zobrazen na obr. 8. 

n ϵ {-1, 1}, m ϵ {-1, 1} 

 

Obr. 8: Konstelace QPSK (převzato z [6]) 

3.1.3 16-QAM 
Dochází k modulaci amlitudy i fáze. Modulace 16-QAM umožňuje přenos 4 bitů na 
symbol. Výhodou je vyšší přenosová rychlost a nevýhodou větší náchylnost na rušení. 
Konstalační digram 16-QAM je zobrazen na obr. 9. 

n ϵ {-3, -1, 1, 3}, m ϵ {-3, -1, 1, 3} 
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Obr. 9: Konstelace 16-QAM (převzato z [6]) 

 

3.1.4 64-QAM 
Umožňuje přenos 6 bitů na symbol. Oproti předchozím modulacím, umožňuje opět 
zvýšení přenosové rychlosti a zhoršení odolnosti proti rušení. S rostoucím počtem stavů 
se zvětšuje i složitost přijímače. Konstalační digram 64-QAM je zobrazen v obr.10. 

n ϵ {-7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7}, m ϵ {-7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7} 
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Obr. 10: Konstelace 64-QAM (převzato z [6]) 

3.2 IFFT 

DFT (Discrete Fourier Transform) a IDFT (Discrete Fourier Transform) jsou 
matematické operace, které jsou široce užívány pro převod dat mezi časovou a 
frekvenční oblastí. Z pohledu OFDM se dá na tyto operace dívat jako na mapování dat 
na ortogonální subnosné. IDFT se používá pro převod dat z frekvenční oblasti do 
časové oblasti. V souvislosti  s OFDM se spíše využívá IFFT (Inverse Fast Fourier 
Transform) pro modulaci a FFT (Fast Fourier Transform) demodulaci.  

OFDM systém se chová ke zdrojovým symbolům (M-PSK, M-QAM symbolům) 
jako by byly ve frekvenční oblasti. Tyto symboly jsou použity jako vstup do IFFT 
bloku. IFFT přijímá najednou N symbolů, kde N je počet subnosných v systému. Na 
výstupu IFFT bloku je signál v časové oblasti. N výstupních vzorků tvoří jeden OFDM 
symbol, respektive jeho užitečnou část. V přijímači se k demodulaci přijatého signálu 
používá FFT [11], [13]. 

3.3 Ochranný interval 

Jednou z hlavních výhod OFDM je jeho velká odolnost proti zpožděnému signálu, který 
vniká mnohacestným šířením signálu. To je způsobeno především dlouhou dobou trvání 
symbolu, což minimalizuje vznik mezisymbolové interference ISI. Odonost je ještě více 
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zvýšena vložením ochranného intervalu, v němž zanikne přijatý zpožděný signál. 

V OFDM je nejčastěji používáným ochranným intervalem cyklická předpona CP 
(Cyclic Prefix). Několik posledních vzorků OFDM symbolu se zkopíruje před užitečnou 
část symbolu TU a slouží tak jako ochranný interval ∆ (CP) (viz. obr. 11 a). V přijímači 
je signál v ochranném intervalu zahozen, protože je ovlivněn rušením a zpracovává se 
část signálu za ochranným intervalem (viz. obr. 12 a). Protože je během ochranného 
intervalu vysílán signál, dochází v OFDM systému ke ztrátě výkonu. 

Další možností je nevysílat žádný signál během trvání ochranného intervalu (viz. 
obr. 11 a,b). Nastavení ochranného intervalu na nulu (nuluvání) zabraňuje ztrátě 
výkonu, ale na druhou stranu dochází ke zvýšení šumu a ztrátě ortogonality. 

 

Obr. 11: Vysílané OFDM symboly s ochranným intervalem s CP (a); Vysílané OFDM symboly 
s ochranným intervalem s nulovou výplní (b), (převzato z [12]) 

Doba trvání ochranného intervalu je zvolena vyšší, než je maximalní zpoždění 
přijímaného signálu, aby nedocházelo ke vzniku ISI. Ochranný interval má za následek 
snížení datové přenosové rychlosti, protože prodlužuje délku symbolu. Z toho důvodu 
se volí minimální možná délka ochranného intervalu. Délka ochranného intervalu se 
většinou volí jako 1/10 až 1/4 délky symbolu. 
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Obr. 12: Přijímané OFDM symboly s ochranným intervalem s CP (a); Přijímané OFDM 
symboly s ochranným intervalem s nulovou výplní (b), (převzato z [12]) 

3.4 Blokové chéma modulátoru a demodulátoru 

 

 

Obr. 13: Blokové schéma modulátoru a demodulátoru OFDM 
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4 MODEL OFDM  
Model OFDM je sestaven v prostředí MATLAB (Simulink). Hodnoty parametrů jsou 
zvoleny jako u normy HiperLAN/2. Model používá 48 datových subnosných a 4 pilotní 
subnosné. Doba trvání symbolu je 4µs a celková šířka pásma je 20MHz. Jednotlivé 
bloky jsou sdruženy do subsystémů. Při spuštění simulace se automaticky zobrazí 
zpracováváný signál ve frekvenční a časové oblasti před a po aplikování rušivých vlivů 
(Rayleigho únik, AWGN). Automaticky se také spouští konstelační diagramy a 
diagramy oka. Pro zobrazení vstupního signálu je třeba dvojklik na blok „Input signal“. 

 

Tab. 5: Hodnoty modelu 

Šířka pásma 20 MHz 

Počet datových subnosných 48 

Počet pilotních subnosných 4 

Trvání symbolu 4 µs 

Modulace 16-QAM 

 

Tab. 6: Legenda barev bloků 

Modrá Vstupní signál 

Šedá Hlavní část modulátoru/demodulátoru 

Červená Mnohacestný kanál 

Zelená Zobrazení, grafy 
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Obr. 14: Model OFDM 

 

 

 

4.1 Vysílač OFDM 

Zdrojem dat je Bernoulliho binární generátor s dobou vzorku 4µs a s pravděpodobností 
nuly 50%. 

 

Obr. 15: Náhodné binární číslo 
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Obr. 16: Nastavení Bernoulliho binárního generátoru 

V dalším bloku jsou data modulována kvadratuní amplitudovou modulací (16-
QAM).  

 

Obr. 17: Modulace 16-QAM 

Dále jsou modulované data (symboly) rozřazeny do řad, jsou vloženy pilotní nosné 
a po IFFT (délka 64) je přidán ochranný interval. 
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Obr. 18: Modulace OFDM 

 

Obr. 19: a) Cyklický prefix ; b) Nastavení CP 

Přenosový kanál se skládá z Rayleigho úniku a Gaussova šumu. 

 

Obr. 20: Přenosový kanál 
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4.2 Přijímač OFDM 

V přijímači je nejprve odstraněn Cyklický Prefix, dále následuje demodulace OFDM 
(FFT, přeskupení, odstranění pilotů) a demodulace 16-QAM.  

 

Obr. 21:Odstranění CP s nastavení 

 

Obr. 22: Demodulace OFDM 

 

Obr. 23: Demodulace 16-QAM 
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4.3 Simulace 

Simulace vysílače a přijímače OFDM s  Rayleigho kanálem  a AWGN (SNR=15dB)  
bez protichybové korekce. 

 

Obr. 24: Vstupní náhodný signál 

 

Obr. 25: Konstelační diagram (16-QAM) (černá-vysílač; červená-přijímač) 
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Obr. 26: Diagram oka (vysílač) 

 

Obr. 27: Diagram oka (přijímač) 
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Obr. 28: OFDM signál – Frekvenční oblast (černá-vysílač; červená-přijímač) 

 

Obr. 29: OFDM signál – Časová oblast (černá-vysílač; červená-přijímač) 
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5 ZÁVĚR 
 

Bakalářská práce se zabývá modulací OFDM. Došlo k obecnému seznámení s modulací 
OFDM, s problémy  šíření signálu v rádiovém kanálu a s některými systémy, které tuto 
modulaci používají. Dále bylo sestaveno blokové schéma modulátoru a demodulátoru a 
byly popsány základní bloky modulátoru.  

V prostředí MATLAB (Simulink) byl sestaven model modulátoru a demodulátoru 
OFDM (bez protichybové korekce), který umožňuje sledovat zpracovávaný signál 
v časové i kmitočtové oblasti, před aplikováním a po aplikování Rayleigho úniku a 
AWGN v přenosovém kanálu. Dále je možno zobrazit konstelační diagramy, diagramy 
oka a vstupní signál.  
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SEZNAM SYMBOL Ů, VELI ČIN A ZKRATEK 
 

ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Lines,asym. digitální účastnická linka 

BPSK, Binary Phase Shift Keying, binární fázové klíčování 

CP, Cyclic Prefix, cyklický prefix 

DAB, Digital Audio Broadcasting, digitální audio vysílání 

DVB-T , Digital Video Broadcasting – Terestrial, pozemní digitální video vysílání 

FDD, Frequency-Division Duplex, frekvenčně dělený duplex 

ECD, Echo-Canceling Duplex 

DMT, Discrete Multitone Modulation, diskrétní multitónová modulace 

FDM, Frequency Division Multiplex, frekvenčně dělený mutliplex 

FEC, Forward Error Correction, dopředná oprava chyb 

FFT, Fast Fourier Transform, rychlá Fourierova transformace 

IFFT, Inverse Fast Fourier Transform, inverzní rychlá Fourierova transformace 

ISI, Inter Symbol Interference, mezisymbolová interference 

MCM, Multi Carrier Modulations, modulace s mnoha nosnými 

OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ortogonálně frekvenčně 
dělený multiplex 

PSK, Phase-Shift Keying, modulace s fázovým klíčováním 

QAM, Quadrature Amplitude Modulation, kvadraturní amplitudová modulace 

QPSK, Quadrature phase-shift keying, kvadraturní modulace s fázovým 
klíčováním 

SFN, Single-Frequency Network, jednofrekvenční síť 

TDD, Time-Division Duplex 

TPS, Transmission Parameter Signalling 

WLAN, Wireless Local Area Network, bezdrátová lokální síť 

 

 


