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Sammanfattning 
Abstract 
To be able to evaluate different radio waveforms in a laboratory environment FOI in Linköping 
has developed an experimental system for radio communication called Rasmus. The system con-
sists of a transmitter, a channel emulator and a receiver. The transmitter modulates a digital signal 
to a desired analogue waveform. The channel emulator is used to simulate a real radio channel. 
The channel emulator distorts the signal by splitting it up in several propagation paths. Each path 
has its own statistical distribution, delay and so on. The receiver digitises the signal and saves it in 
a memory. Analysis of the signal is performed in non-real time. The system has some limitations 
concerning signal bandwidths and channel models. 

This Master Thesis deals with the problem of scaling the radio channel (with respect to noise, 
Doppler shift and fading) in order to examine signals that have properties outside the normal ope-
ration of the Rasmus system. 

The radio channel studied is a Rayleigh fading channel with two independent propagation paths. 
A differentially modulated QPSK signal is used as input to the channel. The signal is filtered thro-
ugh root-raised-cosine filter in the transmitter and receiver to reduce the effect of inter-symbol 
interference. 

Theoretical calculations result in a method, that describe which parameters that should be scaled 
and how they should be scaled. Simulations are carried out in order to verify the method. 
 

 
Nyckelord 
Keyword 
Simulering, radiosystem, radiokanalen, stokastisk kanalmodell, fädning, flervägsutbredning 

 



 

 



 

Abstract 
To be able to evaluate different radio waveforms in a laboratory environment FOI in 
Linköping has developed an experimental system for radio communication called Rasmus. 
The system consists of a transmitter, a channel emulator and a receiver. The transmitter 
modulates a digital signal to a desired analogue waveform. The channel emulator is used to 
simulate a real radio channel. The channel emulator distorts the signal by splitting it up in 
several propagation paths. Each path has its own statistical distribution, delay and so on. The 
receiver digitises the signal and saves it in a memory. Analysis of the signal is performed in 
non-real time. The system has some limitations concerning signal bandwidths and channel 
models. 

This Master Thesis deals with the problem of scaling the radio channel (with respect to noise, 
Doppler shift and fading) in order to examine signals that have properties outside the normal 
operation of the Rasmus system. 

The radio channel studied is a Rayleigh fading channel with two independent propagation 
paths. A differentially modulated QPSK signal is used as input to the channel. The signal is 
filtered through root-raised-cosine filter in the transmitter and receiver to reduce the effect of 
inter-symbol interference. 

Theoretical calculations result in a method, that describe which parameters that should be 
scaled and how they should be scaled. Simulations are carried out in order to verify the 
method. 

 



 

 



 

Sammanfattning 
För att kunna utvärdera olika radiovågformer i en laborationsmiljö har FOI i Linköping vid 
avdelningen för Ledningssystem, institutionen för Informationsöverföring, utvecklat ett expe-
rimentsystem för radiokommunikation kallat Rasmus. Systemet består av en sändarenhet, en 
kanalemulator och en mottagarenhet. Sändaren modulerar en digital signal till önskad analog 
vågform. Kanalemulatorn används för att simulera en radiokanal. Den kan bland annat distor-
dera signalen genom att dela upp signalen på flera olika utbredningsvägar där varje utbred-
ningsväg har sin egen statistiska amplitudfördelning, dämpning med mera. Mottagaren digita-
liserar signalen och sparar den i ett minne. Analys av signalen sker sedan i externa datorer. 
Rasmussystemet har vissa begränsningar i valet av signalbandbredd och kanalmodell. 

Detta examensarbete handlar om att skala radiokanalen (med avseende på brus, dopplerskift 
och fädning) så att radiosignaler med egenskaper utanför Rasmussystemets egentliga arbets-
område kan provas. 

Den radiokanal som betraktas i detta arbete är en rayleighfädande kanal med två oberoende 
utbredningsvägar. Som insignal till kanalen används differentiellt modulerade QPSK-signaler. 
Signalerna filtreras genom root-raised-cosine filter i sändare och mottagare för att motverka 
intersymbolinterferens. 

Teoretiska beräkningar leder fram till en metod som beskriver vilka parametrar som ska ska-
las och hur dessa ska skalas. Simuleringar görs för att verifiera metoden. 
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1 Inledning 1

1 Inledning 
För att bland annat kunna prova olika modulationsmetoder och verifiera teoretiska resultat 
praktiskt har FOI i Linköping vid avdelningen för Ledningssystem, institutionen för Informa-
tionsöverföring, utvecklat ett experimentsystem för radiokommunikation. Systemet har fått 
namnet Rasmus och arbetar med signaler som har en bandbredd upp till 5.7 MHz och en bär-
vågsfrekvens mellan 20-2000 MHz.  

Rasmussystemet består av en sändardel, en kanaldel och en mottagardel. Ett blockschema för 
Rasmussystemet finns i figur 1.1. Nedan följer en kort beskrivning av dessa delar. En utförli-
gare beskrivning finns i [Johansson].  

PC Vågforms-
generator 

Signal-
generator 

Brus-
källa 

Kanal-
emulator 

Rx 

GPS 

GPS

Digital 
basbands-

omvandlare

DSP 
Minne 

PC 

Sändare 

Kanal 

Mottagare
 

Figur 1.1: Blockschema för Rasmus 

Sändaren består i huvudsak av en generell vågformsgenerator och en signalgenerator. Dessa 
båda styrs av en PC. Dessutom används en GPS-mottagare för att hjälpa till med tidhållning-
en. En sändning inleds med att PC:n laddar ner den digitala signal som ska sändas till våg-
formsgeneratorn. Vågformsgeneratorn omvandlar de digitala samplen till en analog komplex 
basbandssignal. Den analoga signalen moduleras sedan i signalgeneratorn på en bärvåg och 
skickas ut på kanalen. 

Kanalen består av en kanalemulator och en bruskälla. Kanalemulatorn tar den inkommande 
signalen och delar upp den i upp till 12 olika utbredningsvägar. Varje utbredningsväg har sin 
egen dämpning, tidsfördröjning och statistiska amplitudfördelning (rayleigh, rice, med flera). 
Olika terrängtyper kan simuleras genom att ge signalen en log-normalfördelning så kallad 
skuggfädning. Dessa parametrar styrs av en PC och kan uppdateras med en hastighet av 100 
Hz. Detta kan användas till att simulera en geometriförändring mellan sändare och mottagare. 
Efter signalbehandlingen summeras de olika signalerna ihop till en signal igen. En analog 
brusgenerator adderar sedan på brus på signalen.  

Mottagaren består av en analog mottagare med en momentan bandbredd av 8 MHz och en 12 
bitar bred A/D-omvandlare. A/D-omvandlaren har en samplingstakt på 28.5 MHz. Ett av FOI 
utvecklat kort blandar ner signalen till komplext basband och decimerar den. Decimerings-
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graden kan väljas mellan 4 och 64. De I/Q-uppdelade signalerna lagras sedan i ett minne. 
Även här används en GPS-mottagare för att hjälpa till med tidhållningen. Anledningen till att 
signalen måste decimera är att signalprocessorerna inte klarar av en datatakt på 28.5 Msam-
pel/s. Med en decimering på 4 fås en samplingstakt av 7.125 Msampel/s i vardera I- och Q-
gren. För att undvika vikningsdistorsion vid decimeringen måste signalerna filtreras vilket 
medför att den användbara bandbredden minskas ytterliggare till 5.7 MHz. En närmare för-
klaring till hur en 5.7 MHz bred signal kan samplas med en samplingstakt på 7.125 Msam-
pel/s ges i Appendix A. Med en decimering på 64 fås bandbredden 350 kHz. All ytterliggare 
signalbehandling sker i externa datorer.  

 

1.1 Rapportens upplägg 
Rapporten är disponerad enligt följande. Kapitel 1 ger en kort beskrivning av Rasmussyste-
met. Kapitel 2 tar upp det problem som denna rapport avser att lösa, vilka antaganden och 
begränsningar som gjorts. En beskrivning av radiokanalen och några av dess parametrar följer 
i kapitel 3. Kapitel 4 tar upp de beräkningar som gjorts för att lösa problemet. I kapitel 5 re-
dovisas simuleringar och resultat. Slutsatser och framtida arbete kommer i kapitel 6. 
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2.1 Beskrivning av problemet 
Rasmussystemet har vissa begränsningar. Två av dessa ska behandlas här. Den första be-
gränsningen är att signaler med en bandbredd större än 5.7 MHz inte kan användas. En till-
lämpning för Rasmussystemet är bandspridda signaler. Den bandspridda signalen kan vara 
tiotals MHz bred. Därför finns ett behov av att kunna simulera signaler med större bandbredd 
än 5.7 MHz. 

Det första problemet som ska redas ut är alltså: givet en signal, med en bandbredd utanför 
Rasmussystemets arbetsområde, och en kanal. Om bandbredden på signalen skalas om hur 
ska då kanalen skalas om (med avseende på brus, dopplerskift och fädning) så att den nya 
signalen upplever samma kanal som den ursprungliga signalen skulle ha gjort?  

Den andra begränsningen är att kanalemulatorns största tidsfördröjning mellan två utbred-
ningsvägar är 125 µs. I vissa tillämpningar är det realistiskt med tidsfördröjningar upp till 
några millisekunder. 

Det andra problemet, skalning av tidsfördröjningen, är även det ett bandbreddsproblem. Ty-
piskt har vi en smalbandig signal med en lång symboltid och vill ha en kanal med lång tids-
fördröjning. En lång tidsfördröjning mellan olika utbredningsvägar innebär att den fördröjda 
symbolen kommer att påverka efterföljande symboler i mottagaren, så kallad intersymbolin-
terferens (ISI) har uppstått. Om vi nu istället för vår smalbandiga signal ökar bandbredden dvs 
ökar datatakten, eller med andra ord minskar symboltiden, ska inte tidsfördröjningen i kanalen 
vara lika lång för att symbolerna ska utsättas för samma effekt. 

 

2.2 Avgränsningar och antaganden 
En enkel modell av det system som ska analyseras finns i figur 2.1. 

sändare kanal 

brus 

mottagare 
 

Figur 2.1: Enkel modell av Rasmussystemet 

Den kanal som kommer att användas i beräkningar och simuleringar har två utbredningsvägar 
dvs signalen går två vägar med olika egenskaper och summeras sedan ihop till en signal. Ut-
bredningsvägarnas egenskaper är att de är 

• oberoende av varandra 
• utsatta för rayleighfädning 
• utsatta för dopplerskift 

Dessutom gäller att varje utbredningsväg har sin egen  
• dämpning 
• tidsfördröjning 

En närmare motivering varför denna kanalmodell används ges i kapitel 4.2. Kanalen är även 
utsatt för brus i form av additivt vitt gaussiskt brus (AWGN), se figur 2.3. Bruset kommer in 
efter att signalerna på de två utbredningsvägarna har summerats ihop till en signal. Bruset från 
mottagaren antas vara så litet att det kan försummas. 
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För att knyta an till pågående försök med Rasmussystemet väljs samma insignal till kanalen 
som vid dessa försök. Insignalen är en QPSK-signal som filtreras genom ett root-raised-cosine 
filter. Tack vare att en QPSK-signal används istället för en BPSK-signal fås en åtskillnad mel-
lan bland annat bittid och symboltid. 

I uppgiften ingår det att endast de parametrar som finns i kanalemulator och sändare och mot-
tagare kommer att skalas om. Dessa parametrar är listade nedan. 

• bärvågsfrekvens 
• tidsfördröjning i utbredningsvägarna 
• dämpning i utbredningsvägarna 
• maximalt dopplerskift alternativt hastigheten på förflyttningen 
• symboltid 
• sändareffekt 
• bandbredden på de signalanpassade filtren 

Utöver dessa går det även att ändra på 
• utseendet hos rayleighfädningens effektspektrum  
• log-normalfördelning 

Men dessa parametrar kommer inte att betraktas i detta arbete. 

 

2.3 Genomförande 
Arbetet delas in i två delar. Till att börja med betraktas en ren bruskanal. För en bruskanal ser 
situationen ut enligt figur 2.2. 

sändare mottagare 

awgn 

 
Figur 2.2: AWGN kanal 

De fel som uppstår beror på bruset i kanalen ty bruset i mottagaren antas vara så litet att det 
kan försummas. Då bandbredden på signalen ändras medan brustätheten hålls konstant kom-
mer bitfelshalten att förändras. Detta kommer av att bruseffekten är proportionell mot band-
bredden och signalbrusförhållandet är omvänt proportionellt mot bandbredden. Det gäller nu 
att skala om signalen för att kompensera denna förändring så att samma bitfelshalt som före 
bandbreddsändringen fås. 

Den andra delen av arbetet behandlar hur den rayleighfädande kanalen ska skalas om. Situa-
tionen med rayleighkanalen ser ut enligt figur 2.3. 

sändare Rayleighfädande kanal, 
2 ober. utbredn.vägar 

awgn 

mottagare 

 
Figur 2.3: Rayleighkanal 
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Den ideala situationen hade varit att inte ta med något brus i kanalmodellen. Risken är då att 
modellen blir allt för orealistisk för att kunna användas praktiskt då det i en verklig kanal all-
tid finns med brus. De parametrar som kommer att skalas om finns listade i föregående av-
snitt. 
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Innan vi kommer in på beräkningarna för Rasmussystemet ges en lite mer allmän introduktion 
till vad en radiokanal är och hur den kan beskrivas. 

 

3.1 Kanalmodell 
En kanal kan beskrivas som i figur 3.1. Insignalen s(t) till kanalen filtreras genom ett filter 
med impulssvar h(τ;t). Signalen distorderas ytterliggare genom att brus adderas på. Beroende 
på att de flesta radiokanaler är tidsvarianta, varierar med tiden, blir även impulssvaret tidsva-
riant. h(τ;t) ska tolkas som att vid tiden t=t0 så har kanalen impulssvaret h(τ;t=t0). 

Utsignalen från kanalen ges av faltningen mellan insignalen och filtrets impulssvar plus att 

brus adderas på. Det vill säga r där n(t) är bruset. )t(nd)t(s)t,(h)t( +ττ−τ= ∫
∞

∞−

h(τ;t)
H(f;t)s(t) 

n(t)

r(t) 

 
Figur 3.1: Radiokanal 

Vad har då bruset och filtret för egenskaper? Detta kommer att redas ut i de efterföljande av-
snitten. 

 

3.2 Additivt vitt gaussiskt brus 
Avsnittet är baserat på [Sklar]. 

Det finns olika typer av brus både sådant som finns naturligt, till exempel atmosfäriskt brus, 
och sådant som uppkommer från apparater, till exempel strålning från mikrovågsugn eller från 
tändsystemet i bilar. Ett naturligt brus är det så kallade termiska bruset. Det uppkommer pga 
termiska rörelser hos elektroner i bland annat kablar och motstånd. Det termiska bruset kan 
beskrivas som en gaussisk process med medelvärde noll. Att bruset kan beskrivas med en 
gaussisk fördelning kommer av centrala gränsvärdessatsen. Den säger att, [Blom], summan av 
n oberoende och lika fördelade stokastiska variabler med medelvärde m och varians σ>0 går 
mot en gaussisk fördelning då n → ∞. De enskilda variablerna behöver ej vara gaussfördelade 
för att summan ska bli det. 

Termiskt brus har den egenskapen att dess spektraltäthet är konstant (lika stor effekt på alla 
frekvenser) upp till omkring 1012 Hz. Ett sätt att modellera det termiska bruset är att ansätta 
att spektraltätheten är konstant för alla frekvenser. Spektraltätheten ges således av: 

2
N

)f(R 0=  

Faktorn 1/2 kommer av att spektraltäthet är dubbelsidig. Dess autokorrelationsfunktion (akf) 
blir då: 
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)(
2

N
)(r 0 τδ=τ  

Att akf:en är skild från noll endast för τ = 0 innebär att två sampel, hur nära de än är tagna, är 
okorrelerade med varandra. Spektraltätheten och akf:en visas i figur 3.2. 

N0/2

f 

R(f)

τ

N0/2 

r(τ) 

 
Figur 3.2: Tv akf:en för vitt brus. Th spektraltätheten 

Modellen har fått namnet vitt brus därför att i analogi med vitt ljus som innehåller alla färger 
så innehåller vitt brus lika mycket av alla frekvenser. Additivt kommer av bruset helt enkelt 
adderas på signalen. Additivt vitt gaussiskt brus är allmänt känt som AWGN (additive white 
gaussian noise). 

 

3.3 Stokastisk kanalmodell 
Ofta är en radiokanal alltför komplex för att kunna beskrivas med en deterministisk modell. 
Då får vi istället ta till en stokastisk modell. 1963 introducerade P. A. Bello, [Bello], ett antal 
parametrar med vilka en kanals uppförande kan beskrivas. Olika författare använder givetvis 
olika beteckningar för dessa parametrar. Här följer beteckningarna de enligt [Ahlin och Zan-
der] och ekvationer är enligt [Ahlin och Zander] och [Proakis] om inget annat sägs. 

Låt kanalen ha impulssvaret h(τ;t). Impulssvaret är nu en komplexvärd stokastisk process i 
variablerna τ och t. Akf:en för kanalen är definierad enligt: 

{ )t;(*h)t;(h)t,t;,( 11222121h τ }τΕ=ττφ     (3-3-1) 

där E{·} är väntevärdet och * är komplexkonjugat.  

Ett vanligt antagande som görs om kanalen är att den är Wide Sense Stationary Uncorrelated 
Scattering (WSSUS). Antagandet medför att beräkningarna kan förenklas en hel del. Vad 
innebär nu WSSUS? WSS innebär att den stokastiska processen har medelvärde noll och att 
akf:en är oberoende av tiden t. US innebär att utbredningsvägarna är okorrelerade med var-
andra. 

Om kanalen är WSS ges akf:en istället av: 

{ )t;(*h)tt;(h)t;,( 1221h }τ∆+τΕ=∆ττφ   (3-3-2) 

Om kanalen dessutom är US kan akf:en förenklas ytterligare till:  

)()t;()t;,( 121h21h τ−τδ∆τφ=∆ττφ     (3-3-3) 

Det är från denna akf i (3-3-3) vi nu kan ta fram ett antal parametrar för att beskriva hur kana-
len uppför sig.  
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3.3.1 Tidsspridning Tm 
Givet akf:en i (3-3-3). Om vi låter ∆t=0 fås kanalens intensitetsprofil (intensity profile eller 
delay power spectrum) φh(τ), dvs )0t;()( hh =∆τφ=τφ . Intensitetsprofilen ger kanalens me-
deleffekt för komponenter med fördröjning τ. Den del av tidsaxeln där φh(τ) är väsentligen 
skild från noll kallas kanalens tidsspridning (delay spread) Tm. Om tidsspridningen är större 
än symboltiden kommer det att uppstå intersymbolinterferens dvs en symbol kommer att på-
verka efterföljande symboler i mottagaren.  

Ofta är det svårt att få ett bra värde på tidsspridningen eftersom φh(τ) sällan går riktigt mot 
noll då τ ökar. Istället kan vi använda rms tidsspridningen (rms delay spread) στ som mått. στ2 

är definierat enligt, [Molisch]: 
2

0
h

0
h

0
h

0

2
h

2

d)(

d)(

d)(

d)(





















ττφ

τττφ
−

ττφ

τττφ
=σ

∫

∫

∫

∫
∞

∞

∞

∞

τ     (3-3-4) 

 

3.3.2 Koherensbandbredd Bm 
Om impulssvaret h(τ;t) fouriertransformeras med avseende på τ fås kanalens överföringsfunk-
tion H(f;t). Eftersom h(τ;t) är en stokastisk process kommer också H(f;t) att bli en stokastisk 
process. Detta beroende på att fouriertransformen är en linjär operation. Med antagandet om 
WSSUS fås: 

{ }

)t;f(de)t;(dde)()t;(

dde)t;,()t;f(*H)tt;f(H)t;f,f(

H1
)ff(2j

1h21
)ff(2j

121h

21
)ff(2j

21h1221H

1121122

1122

∆∆φ=τ∆τφ=τττ−τδ∆τφ=

=ττ∆ττφ=∆+Ε=∆φ

τ−π−
∞

∞−

τ−τπ−
∞

∞−

∞

∞−

τ−τπ−
∞

∞−

∞

∞−

∫∫ ∫

∫ ∫
 

där ∆f=f2-f1. φH(∆f;∆t) kallas frekvens-tidskorrelationsfunktionen (frequency-time correlation 
function). Om vi låter ∆t=0 fås kanalens frekvenskorrelationsfunktion (frequency correlation 
function) )0t;f()f( HH =∆∆φ=∆φ . Det område på frekvensaxeln där φH(∆f) är skild från noll 
kallas koherensbandbredden (coherence bandwidth) Bm. Ett välkänt samband mellan kohe-
rensbandbredden och tidsspridningen är:  

m
m T

1B ≈       (3-3-5) 

Två sinusvågor med en frekvensseparation som är större än koherensbandbredden kommer att 
påverkas olika av kanalen. Detta medför att om signalens bandbredd är större än koherens-
bandbredden kommer det att uppstå frekvensselektiv fädning, dvs olika delar av signalens 
bandbredd kommer att påverkas olika mycket. 

 

3.3.3 Koherenstid Td 

Om vi låter ∆f=0 fås tidskorrelationsfunktionen (time correlation function) 
. Den del av tidsaxeln där φ)t;0f()t( HH ∆=∆φ=∆φ H(∆t) är skild från noll kallas koherensti-

den (coherence time) Td. Koherenstiden talar om hur snabbt kanalen ändrar sig med tiden. 
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Två signaler som skickas med ett tidsmellanrum som är mindre än koherenstiden kommer att 
påverkas lika av kanalen. 

 

3.3.4 Dopplerspridning Bd  

Om φH(∆f;∆t) fouriertransformeras med avseende på ∆t fås: 

∫ ∆∆∆φ=ψ∆ ∆πψ− tde)t;f();f(S t2j
HH  

Med ∆f=0 fås dopplerspektrumet (Doppler spectrum) SH(ψ)=SH(0;ψ). Den del av ψ-axeln där 
SH(ψ) är skild från noll kallas dopplerspridningen (Doppler Spread) Bd. Dopplerspridningen 
beskriver hur stor spridningen i frekvens är. Om en mottagare rör sig med hastighet v och tar 
emot en sinussignal med frekvens fc kan, pga dopplerspridningen, sinussignalen ha frekvens-
komponenter i intervallet [fc-fd, fc+fd] där fd är maximala dopplerskiftet och ges av: 

c

c
d

v
c

vf
f

λ
==  

c är ljusets hastighet och λc är våglängden hos sinussignalen. 

Sambandet mellan Bd och Td ges av:  

d
d T

1B ≈       (3-3-6) 

 

3.3.5 Spridningsfaktor 

En parameter som används för att avgöra en kanals karaktäristik är den så kallade spridnings-
faktorn (scattering factor) TmBd. Om TmBd << 1 är kanalen flat långsamt fädande. Då TmBd > 
1 är kanalen snabbt fädande och/eller frekvensselektiv. Vad som menas med en flat långsamt 
fädande kanal kommer att gås igenom lite närmare i nästa del. 

 

3.4 Fädande kanaler 
Avsnittet är baserat på [Rappaport]. 

Fädning är ett namn på den variation i signalstyrkan som kan uppkomma när signaler från 
olika utbredningsvägar summeras ihop i mottagaren. Beroende på om vi tittar i frekvensdo-
mänen eller i tidsdomänen kan fädningen delas upp i olika typer. Nedan är Bs signalens band-
bredd och Ts symboltid. 

 

3.4.1 Frekvensdomän 

Flat fädning 

Flat fädning inträffar då kanalens koherensbandbredd är mycket större än signalens bandbredd 
alternativt om symboltiden är större än tidsspridningen (Bs << Bm eller Ts >> στ). Flat fädning 
innebär att kanalen har en förstärkning som är konstant över hela signalens bandbredd. För-
stärkning ändras med tiden vilket medför att amplituden på den mottagna signalen ändras men 
signalens spektralegenskaper bevaras. 
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Frekvensselektiv fädning 
Om istället signalens bandbredd är större än kanalens koherensbandbredd (Bs > Bm eller Ts < 
στ) kommer olika delar av signalens bandbredd att påverkas olika mycket. Eftersom tidssprid-
ningen är större än symboltiden kommer det att uppstå intersymbolinterferens i mottagaren. 

3.4.2 Tidsdomän 

Snabb fädning 

Snabb fädning inträffar om kanalens koherenstid är mindre än signalens symboltid (Bs < Bd 
eller Ts > Td) dvs kanalens impulssvar ändras snabbare än symbolernas utsträckning i tiden. 
Snabb fädning ger upphov till spridning av frekvens, pga dopplerspridningen, vilket leder till 
att signalen distorderas. 

 

Långsam fädning 
Långsam fädning inträffar om kanalens impulssvar ändrar sig långsammare än vad signalen 
gör dvs om kanalens koherenstid är mycket större än symboltiden (Bs >> Bd eller Ts << Td). 
Kanalen kan anses som statisk under en symbol. 

Observera att kunskap om en kanal är snabbt eller långsamt fädande inte ger någon kunskap 
om den är flat eller frekvensselektivt fädande. 
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Det här avsnittet ska behandla de beräkningar som gjorts för Rasmussystemet. 

4.1 Skalning av brus i Rasmussystemet 
Till att börja med ska det redas ut hur signaleffekten ska skalas om då bandbredden på signa-
len ändras. Målet är att samma bitfelshalt ska fås både före och efter skalningen om brusets 
spektraltäthet, på kanalen, hålls konstant.  

 

4.1.1 Beräkningar för modellen 
En förenklad bild av mottagaren i Rasmussystemet visas i figur 4.1. Lågpassfiltret före detek-
torn är signalanpassat till signalen från sändaren. Det är bandbredden på detta filter som 
kommer att vara gränssättande för hur mycket brus som kommer fram till detektorn (band-
bredden på de två bandpassfiltren är större än bandbredden på lågpassfiltret). Brusnivån på 
kanalen är vald så att bruset i mottagaren (AWGN före BP-filtret) och kvantiseringsbruset kan 
försummas. 

awgn 
k 

Sändare 

LP-filter Detektor 

awgn

mottagare

BP-
filter 

BP-
filter

kvantiserings-
brus 

Sampling 
och A/D-
omvandling 

Passband 
till basband 

 
Figur 4.1: Modell Av Rasmussystemet 

Tack vare detta kan modellen förenklas ytterliggare och antas se ut enligt figur 4.2. 
Mottagardelen modelleras helt enkelt med en förstärkare med förstärkningsfaktor k.  

Ett prestandamått för kommunikationssystem är att betrakta bitfelshalten mot signalbrusför-
hållandet (SNR). SNR är definierat som signaleffekten genom bruseffekten. Vi kan bland 
annat mäta SNR på kanalen (ingången på mottagaren) eller före detektorn (efter LP-filtret). 
Sändaren sänder med en uteffekt S (Watt) och det vita bruset har den dubbelsidiga spektral-
tätheten N0/2 (Watt/Hz). SNR på kanalen ges då av: 

2/NB
SSNR

0⋅
=      (4-1-1-) 
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där B är den bandbredd vilket bruset mäts över. Hur stor bruseffekten blir beror på över hur 
stor bandbredd B bruset mäts.  

mottagare

Sändare LP-filter Detektor 

awgn 

k

 
Figur 4.2: Förenklad modell av Rasmussystemet 

Ett vanligare mått är en normerad version av SNR, nämligen bitenergin mot brustätheten 
Eb/N0. Eb/N0 är definierat enligt, [Sklar]: 









==

b

b

0

b

R
B

N
S

B/N
ST

N
E

     (4-1-2) 

där Rb=1/Tb är bithastigheten. Bitenergin är signaleffekten gånger bittiden. Brustätheten är 
brusenergin genom bandbredden. 

Eb/N0 vid ingången till detektorn ges således av: 

W/N
ST

W/Nk
STk

N
E b

2
b

2

0

b ==      (4-1-3) 

där W är bandbredden på LP-filtret. 

Om vi istället sänder med m gånger så stor datatakt, Rb’=mRb, dvs m gånger så snabbt, 
Tb’=Tb/m, blir även bandbredden på det signalanpassade filtret m gånger större. Därför släpps 
det igenom m gånger så mycket brus till detektorn. Brusets spektraltäthet N0/2 hålls konstant. 
Det nya värdet på Eb/N0 vid detektorn blir då: 

{ }
W/N

m/TS
mW/mN

m/TS
mNN

mW/N
m/TS

mW'W
m/TT

W/Nk
TSk

N
E b

'
b

'
'

'
b

'
b

'
b

''2

'
b

'2

'
0

'
b =====









=
=

==  (4-1-4) 

Om vi nu vill ha 
0

b
'
0

'
b

N
E

N
E

=  måste således S’=mS. 

 

4.1.2 Slutsats 
Om bandbredden på signalen skalas m gånger måste också uteffekten skalas m gånger för att 
vi ska få samma värde på Eb/N0 vid detektorn om brusets spektraltäthet hålls konstant.  

I praktiken kan inte signalens effekt mätas rakt av i detektorn utan vi får mäta dels signal plus 
brus och dels bara bruset. 
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4.2 Skalning av rayleighkanal 
I detta avsnitt ska det undersökas hur kanalparametrarna ska skals då kanalen är utsatt för ray-
leighfädning. Kanalen består av två oberoende utbredningsvägar där tidsfördröjningen mellan 
utbredningsvägarna, τ2, är konstant. Utbredningsvägarna har i verkligheten en viss gångtid, 
dvs den tid det tar för signalen att ta sig från sändare till mottagare, men här antas den vara 
noll. En modell för rayleighkanalen ser ut enligt figur 4.3.  

 h(τ;t)

n(t)
r(t) 

sändare 

τ2 

a1(t)exp(jθ1(t)) 

a2(t)exp(jθ2(t)) 

awgn 

s(t) 
mottagare 

 
Figur 4.3: Rayleighkanalen 

Innan själva skalningen av kanalparametrar kommer först några ord om vad som menas med 
rayleighkanal och att kanalen har två utbredningsvägar. 

 

4.2.1 Två utbredningsvägar 
Det är kanske på sin plats att först förtydliga vad som här menas med att signalen har en ut-
bredningsväg. I till exempel en stadsmiljö sprids signalen åt många olika håll på grund av 
reflektioner och diffraktioner. Dessa spridningskomponenter dämpas olika mycket och kom-
mer fram till mottagaren vid olika tidpunkter. Om de spridningskomponenter som kommit till 
mottagaren ungefär samtidigt summeras ihop till en signal kan vi se det som att den resulte-
rande signalen endast gått en väg med en viss dämpning. 

En verklig radiosignal kan gå flera olika utbredningsvägar innan den kommer fram till motta-
garen. Om vi försöker ta hänsyn till alla utbredningsvägar blir beräkningarna väldigt kom-
plexa. En approximation kan vara att ansätta att radiosignalen endast går två olika vägar. Görs 
detta blir beräkningarna relativt enkla samtidigt som egenskaper som intersymbolinterferens 
på grund av flervägsutbredning kommer med.  

 

4.2.2 Rayleighkanal 

Om den mottagna signalen ses som summan av många spridningskomponenter där alla kom-
ponenter är oberoende och har ungefär samma medelvärde ger centrala gränsvärdessatsen att 
summan av spridningskomponenterna blir gaussiskt fördelad. Om impulssvaret moduleras 
med en komplex gaussisk process med medelvärde noll kommer amplituden att följa en rayle-
ighfördelning för varje tidpunkt.  
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4.2.3 Beräkningar för modellen 
En kanals uppförande kan antingen betraktas i frekvensdomänen eller i tidsdomänen. Här har 
valts att titta i frekvensdomänen vilket innebär att de parametrar som ska skattas är koherens-
bandbredd och dopplerspridning.  

 

Koherensbandbredden 
Den första parametern som ska skattas är alltså koherensbandbredden Bm. För att göra det 
används parametern rms delay spread, στ. För att i sin tur komma åt στ måste intensitetsprofi-
len φh(τ) beräknas. 

Antag att kanalen är WSSUS. Som sagts tidigare innebär det att den stokastiska processen har 
medelvärde noll, autokorrelationsfunktionen (akf:en) är oberoende av tiden och utbrednings-
vägarna är okorrelerade. 

Impulssvaret för kanalen ges av, se figur 4.3: 

)(e)t(a)(e)t(a)t;(h 2
)t(j

2
)t(j

1
21 τ−τδ+τδ=τ θθ    (4-2-1) 

Här är ai är en rayleighfördelad stokastisk variabel, θi är likformigt fördelad över [0 2π] och 
oberoende av ai och i=1,2. 

Enligt [Sánchez och Sánchez] kan då intensitetsprofilen skattas med { }2
h )t;(h)( τΕ=τφ   

Efter en del beräkningar, redovisas i appendix B, kommer vi fram till att intensitetsprofilen 
kan skattas med: 

0),(2)(2)( 22
2
2

2
1h ≠ττ−τδσ+τδσ=τφ    (4-2-2) 

σi är rms värdet av den mottagna signalens amplitud. 

Med hjälp av ekvation (3-3-4) går det sedan att beräkna rms delay spread till, se appendix B: 

2
2

2
1

221

σ+σ
τσσ

=στ      (4-2-3) 

Det finns inget exakt samband mellan Bm och στ men en vanlig approximation är, [Sánchez 
och Sánchez]: 

τασ
≈

1Bm       (4-2-4) 

Om koherensbandbredden är definierad som den bandbredd över vilken frekvenskorrelations-
funktionen är över 0.5 är enligt [Rappaport] α=5 ett bra val. Detta ger: 

τσ
≈

5
1Bm       (4-2-5) 

Med (4-2-3) insatt i (4-2-4) fås: 

221

2
2

2
1

mB
τσασ

σ+σ
≈      (4-2-6) 
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Dopplerspridningen 
Den andra parametern som ska skattas är dopplerspridningen Bd. Den kan skattas genom 

d
d T

1B ≈       (4-2-7) 

där Td är koherenstiden. 

En vanlig uppskattning av Td fås genom, [Rappaport]: 

d
d f

423.0T =       (4-2-8) 

där fd är maximala dopplerskiftet. 

Detta medför att dopplerspridningen blir: 

423.0
f

T
1B d

d
d =≈      (4-2-9) 

Med 
c

vff c
d =  , där v är hastigheten, fås: 

c423.0
vf

B c
d ≈       (4-2-10) 

 

4.2.4 Slutsats 
Om signalens bandbredd skalas om med en faktor m måste följande skalas: 

• Koherensbandbredden ska skalas med en faktor m. Koherensbandbredden är propor-
tionell mot 1/τ2 om kvoten σ1/σ2 hålls konstant. Detta gör att tidsfördröjningen τ2 ska 
skalas med faktorn 1/m. Med andra ord om signalens bandbredd halveras ska tidsför-
dröjningen dubbleras. 

• Dopplerspridningen ska skalas med en faktor m. Dopplerspridningen är proportionell 
mot hastigheten v (alternativt maximala dopplerskiftet fd) vilket medför att v ska ska-
las med en faktor m, förutsatt att frekvensen fc hålls konstant. Alltså om signalens 
bandbredd halveras ska hastigheten halveras. 

• Baserat på beräkningarna för bruskanalen i kapitel 4.1 ska även effekten skalas m 
gånger om bandbredden skalas m gånger, förutsatt att dämpningarna i utbredningsvä-
garna hålls konstanta. 

 



  5 Simuleringar och resultat 

5 Simuleringar och resultat 

 

16

5.1 Simulering brus 
Simuleringarna för bruskanalen och rayleighkanalen har gjorts i Matlab och Simulink.  

 

5.1.1 Modell 
Ett blockschema för modellen som används för att simulera bruskanalen visas i figur 5.1.  

 

utsignal

Utsignal

FDATool

Root−raised−
cosine filter 
mottagare

FDATool

Root−raised−
cosine filter 

 sändare

QPSK

QPSK
Modulator

QPSK

QPSK
Demodulator

Random int

Insignal

AWGN

Awgnkanal

Figur 5.1: Blockschema för AWGN kanal 

Som modulationsmetod används quadriphase-shift keying (QPSK). Bruset på kanalen kan 
distordera signalen så mycket att den avkodas felaktigt i mottagaren. Bitfelssannolikheten för 
graykodad QPSK ges av, se [Haykin]: 











=

0

b
b N

E2
QP      (5-1-1) 

Eb är energin hos en bit och N0/2 är den dubbelsidiga spektraltätheten hos det brus som stör 
signalen. Q(x) är svansen på den normerade normalfördelningen och ges av: 

∫
∞

−

π
=

x

2/t dte
2
1)x(Q

2

     (5-1-2) 

Root-raised-cosine filtren är signalanpassade vilket ger maximalt signalbrusförhållande, se 
[Proakis]. Filtren har även den egenskapen att överföringen är fri från ISI i samplingsögon-
blicket, se [Sklar], om filterverkan från kanalen är konstant. 

 

5.1.2 Resultat och plottar 

I figur 5.2 visas bitfelskurvorna från simuleringar med en modell enligt figur 5.1. Två simule-
ringar har gjorts. I den första simuleringen har signalen en symboltakt på 100 kHz. Därefter 
skalas symboltakten ner en faktor 50 till 2 kHz. Enligt slutsatsen i avsnitt 4.1.2. ska då även 
effekten skalas ner en faktor 50. Om detta görs fås bitfelshalterna enligt figur 5.2. Bitfelshal-
ten är en medelvärdesbildning av 10 försök med 5*104 symboler i varje försök för Eb/N0=8 
och med 104 symboler för övriga punkter.  
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Figur 5.2: Bitfelshalter i skalat försök på bruskanal Figur 5.2: Bitfelshalter i skalat försök på bruskanal 

  

5.2 Simulering rayleighfädning 5.2 Simulering rayleighfädning 
5.2.1 Modell 5.2.1 Modell 
Blockschema för modellen som används för att simulera en rayleighfädande kanal finns i fi-
gur 5.3. Observera att här har modulationssättet bytts från QPSK till π/4-DQPSK.  
Blockschema för modellen som används för att simulera en rayleighfädande kanal finns i fi-
gur 5.3. Observera att här har modulationssättet bytts från QPSK till π/4-DQPSK.  

 

utsignal

Utsignal

FDATool
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cosine filter 
mottagare
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Multipath
Rayleigh Fading

Rayleighfädning
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Figur 5.3: Blockschema för rayleighkanal 

 

Nackdelen med ”vanlig” QPSK är att det behövs koherent detektering dvs fasen på bärvågen 
måste vara känd i mottagaren. Detta gör att mottagaren blir mer komplex. 

Vid differentiell detektering tittar vi istället på hur fasen har ändrats sig mellan två på varand-
ra följande symboler. Det är denna fasändring som bestämmer vilken symbol som mottagaren 
detekterar. Även om kanalen förändrar fasen hos signalen kan mottagaren detektera rätt förut-
satt att förändringen inte skiljer sig alltför mycket åt hos de två på varandra följande symbo-
lerna. Fördel med differentiell QPSK blir alltså ickekoherent detektering vilket förenklar mot-
tagaren betydligt. Nackdelen är att signalbrusförhållandet blir cirka 2,3 dB sämre än för 
QPSK, se [Miller och Lee]. 
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itt 4.2.2. 

5.2.2 Resultat och plottar 
I figur 5.4 visas bitfelshalterna från simuleringar med två olika bandbredder på signalen. 
Mottagaren rör sig med v=50 km/h och bärfrekvensen är fc=440 MHz vilket ger ett 
dopplerskift på 20,4 Hz. I den första simuleringen är symboltakten 100 kHz. Varje simulering 
är gjorda för tre olika värden på fördröjningen mellan utbredningsvägarna nämligen τ=5*10-7 
s, τ=10-6 s och τ=10-5 s nerifrån och upp i figur 5.4. Detta motsvara att signalen på den andra 
utbredningsvägen är fördröjd med 0.05, 0.1 och 1 gånger symboltiden Ts. I den andra 
simuleringen har symboltakten skalats med en faktor 5 till 20 kHz, även dopplerspridningen, 
tidsfördröjningen och effekten har skalats med en faktor fem enligt slutsatserna i avsn

 
Figur 5.4: Bitfelskurvor från skalat försök 

 

Bitfelshalterna är en medelvärdesbildning av 20 försök med 105 symboler i varje försök. I 
figuren ses att i princip samma bitfelshalter fås både före och efter skalningen. Anledningen 
till att bitfelshalten inte sjunker under en viss nivå även för stora värden på Eb/N0 är för att det 
uppstår intersymbolinterferens på grund av flervägsutbredningen. Har den nivån nåtts spelar 
det ingen roll hur mycket mer uteffekt ökar bitfelshalten kommer ändå aldrig att bli bättre. 
Effektökningen hos den mottagna symbolen och den interfererande symbolen blir ju lika stor.  

 

För att visa vad som händer om alla parametrar inte skalas har även en simulering gjorts där 
symboltakten har skalats men där dopplerspridning och tidsfördröjning ej skalats. I figur 5.5 
ses då att nivåerna på bitfelshalterna blir helt olika i de två simuleringarna.  
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Figur 5.5: Bitfelskurvor då kanalparametrarna ej skalats 
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6 Slutsatser och vidare arbete 
6.1 Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan säga att om bandbredden skalas m gånger måste följande parametrar 
också skalas 

• tidsfördröjningen τ2 ska skalas en faktor 1/m 
• hastigheten ska skalas en faktor m 
• effekten ska skalas en faktor m 

Observera att dessa resultat endast är framräknade för en kanal som har två oberoende utbred-
ningsvägar vilka är utsatta för rayleighfädning.  

Om skalningarna görs som beskrivits visar resultaten från simuleringarna att samma bitfels-
halter fås både före och efter skalningarna. Skalas bara bandbredden men ej de andra paramet-
rarna blir bitfelshalterna olika i det skalade och oskalade fallet. 

På samma sätt blir det då tidsfördröjningen ska skalas. Om tidsfördröjningen skalas en faktor 
m gånger måste även 

• bandbredden skalas en faktor 1/m 
• hastigheten skalas en faktor 1/m 
• effekten skalas en faktor 1/m 

 

6.2 Vidare arbete 
De resultat som har kommit fram här är endast teoretiska beräkningar och simuleringar. Dessa 
måste verifieras genom praktiska experiment.  

Som sagts tidigare räcker det inte med bara två utbredningsvägar för att simulera en verklig 
radiokanal. Men utifrån de resultat som tagits fram borde det inte vara alltför svårt att dra mer 
generella slutsatser om hur parametrarna ska skalas då antalet utbredningsvägar ökas. 

Dessutom är det inte säkert att rayleighfördelningen beskriver amplituden på den mottagna 
signalen bäst. Eventuellt beskriver rice, nakagami eller någon annan statistisk fördelning amp-
lituden bättre. 

I detta arbete har det inte heller tagits någon hänsyn till terrängen. Befinner vi oss till exempel 
i en stadsmiljö under förflyttning kan vi i vissa situationer hamna i radioskugga. Det går att ta 
hänsyn till genom att låta den mottagna effekten vara log-normalfördelning.  

 

 



7 Referenser 21

7 Referenser 
[Ahlin och Zander] L. Ahlin och J. Zander, ”Principles of Wireless Communications”, Stu-
dentlitteratur, 1998 

[Bello] P. A. Bello ”Characterization of Randomly Time-Variant Linear Channels”, IEEE 
trans on Communication Systems, vol. CS-11, pp 360-393, 1963.  

[Beta] L. Råde och B. Westergren, ”Beta – Mathematics Handbook”, sid. 164, ekv. 42, Stu-
dentlitteratur, 1993 

[Blom] G. Blom, ”Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar (Bok C)”, Studentlit-
teratur, 1989 

[Haykin] S. Haykin, ”Digital Communications”, John Wiley & Sons, 1988 

[Jeruchim et al] M. Jeruchim, P. Balaban och S. Shanmugan, ”Simulation of Communication 
Systems”, Plenum Press, 1994 

[Johansson] P. Johansson, ”Rasmus – Ett bandspridnings och modulationsutvärderings-
system”, FOA-R- -00-01439-504- -SE, februari 2000 

[Miller och Lee] L. Miller och J. Lee, ”BER Expression for Differentially Detected π/4 
DQPSK Modulation”, IEEE trans on Communications, vol. 46, No. 1, pp 71-81, January 1998 

[Molisch] A. Molisch, ”Statistical Properties of the RMS Delay-Spread of Mobile Radio 
Channels with Independent Rayleigh-Fading Paths”, IEEE trans on Vehicular Technology, 
VOL 45, No. 1, pp 201-205, February 1996 

[Proakis] J. G. Proakis, ”Digital Communications”, McGraw-Hill Book Company,1989 

[Rappaport] T. S. Rappaport, “Wireless Communications – Principles and Practice”, Prentice-
Hall, 1996 

[Sklar] B. Sklar, ”Digital Communications”, Prentice-Hall, 2001 

[Sánchez och Sánchez] M. Sánchez Varela och M. García Sánchez, ”RMS Delay Spread and 
Coherence Bandwidth Measurements in Indoor Radio Channels in the UHF Band”, IEEE 
trans on Vehicular Technology, vol. 50, No. 2, pp 515-525, March 2001 

 

 



  Appendix A 

Appendix A 

 

22

Låt g(t) vara en bandpassignal med bandbredd 2W centrerad kring frekvenserna ±fc som i 
figur A.1. Då signalen samplas behövs samplingstakten  reella sampel/s om f4W fs ≥ c>>2W 
för att kunna återskapa signalen riktigt. Om inte fc>>2W beror samplingstakten på vilken bär-
frekvensen fc och vilken den minsta frekvensen fc-W är, se [Jeruchim et al]. 

fc-fc 

)f(G

2W 2W 

f 

 
Figur A.1: Frekvensspektrum för bandpassignal 

Signalen g(t) kan skrivas som ( ){ }tf2exp)t(g~Re)t(g cπ=  där )t(g~  är komplexa enveloppen 
och är begränsad till , se figur A.2. Den komplexa enveloppen W≤fW ≤− )t(g~  innehåller 
all information som finns i g(t). Samplingsteoremet ger nu att det räcker med samplingstakten 

komplexa sampel/s dvs halva samplingstakten mot vad som krävs för bandpassigna-
len. Den komplexa enveloppen 

2W fs ≥
)t(g~  kan delas upp ytterliggare till )t(jgg)t(g )t(~

QI += , där 
 är in-phase komponenten och g  är quadrature komponenten, båda med samplings-

takten 2W reella sampel/s. 
)t(g I )t(Q

2W  

-W  W

)f(G~

f 

 
Figur A.2: Frekvensspektrum för basbandssignal 

 

Exempel i Rasmus: 

Signalen g(t) samplas med samplingstakten fs=28.5 Msampel/s, reella sampel. Vid en decime-
ring på 4 gånger är användbara bandbredden 2W=5.7 MHz. Byte till komplext basband ger 
komplexa enveloppen )t(g~  med 28.5 Msampel/s, komplexa sampel. Den delas upp i två gre-
nar om vardera 28.5 Msampel/s, reella sampel. Varje gren decimeras 4 gånger vilket ger en 
samplingstakt på fs=7.125 Msampel/s per gren. Kravet fs>2W är uppfyllt och signalen kan 
återskapas. 
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I detta appendix redovisas de beräkningar som gjorts för att få fram rms delay spread i kapitel 
4.2.3. 

Impulssvaret för kanalen ges av, se figur 4.3: 

)(e)t(a)(e)t(a)t;(h 2
)t(j

2
)t(j

1
21 τ−τδ+τδ=τ θθ    (B-1) 

Här är ai är en rayleighfördelad stokastisk variabel, θi är likformigt fördelad över [o 2π] och 
oberoende av ai och i=1,2. 

Enligt [Sánchez och Sánchez] kan då intensitetsprofilen skattas med { }2
h )t;(h)( τΕ=τφ  

I beräkningarna nedan har a och θs beroende av t utelämnats för att göra det mera överskåd-
ligt. 

Med h(τ;t) enligt (B-1) fås: 
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Om vi antar att τ2≠0 blir sista termen lika med noll för alla τ dvs  
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Således blir 
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ai är som tidigare sagts rayleighfördelad och har täthetsfunktionen 
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σ är rms värdet av den mottagna signalens amplitud. 

Om X är en stokastisk variabel med täthetsfunktion f(x) och g(x) är en funktion ges medel-
värdet av: 

( ){ } ∫
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Detta medför att 
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På samma sätt ger 
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Slutligen blir då: 
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Rms delay spread är definierat enligt (3-3-4): 
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Med φh(τ) enligt (B-9) fås: 
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Detta ger slutligen: 

( ) 2
2

2
1

221
22

2
2
1

2
2

2
2

2
1

22

22
σ+σ
τσσ

=
σ+σ

τσσ
=στ     (B-11) 



   

 

På svenska 
 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – un-
der en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för icke-
kommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid 
en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av do-
kumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 
art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 
eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se för-
lagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
 
 
In English 
 
The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 
replacement - for a considerable time from the date of publication barring excep-
tional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for 
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to 
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. 
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The pub-
lisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 
security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentio-
ned when his/her work is accessed as described above and to be protected 
against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press 
and its procedures for publication and for assurance of document integrity, plea-
se refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 
 
© Magnus Kling 
 

http://www.ep.liu.se/

	Inledning
	Rapportens upplägg

	Problemdefinition
	Beskrivning av problemet
	Avgränsningar och antaganden
	Genomförande

	Systemmodell
	Kanalmodell
	Additivt vitt gaussiskt brus
	Stokastisk kanalmodell
	Tidsspridning Tm
	Koherensbandbredd Bm
	Koherenstid Td
	Dopplerspridning Bd
	Spridningsfaktor

	Fädande kanaler
	Frekvensdomän
	Tidsdomän


	Beräkningar
	Skalning av brus i Rasmussystemet
	Beräkningar för modellen
	Slutsats

	Skalning av rayleighkanal
	Två utbredningsvägar
	Rayleighkanal
	Beräkningar för modellen
	Slutsats


	Simuleringar och resultat
	Simulering brus
	Modell
	Resultat och plottar

	Simulering rayleighfädning
	Modell
	Resultat och plottar


	Slutsatser och vidare arbete
	Slutsatser
	Vidare arbete

	Referenser
	Appendix A
	Appendix B

