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Rezumat. În această lucrare, se propune evaluarea 

performanţei transmisiilor în raport cu rata de eroare 

pe bit (BER) minim necesară în vederea furnizării 

unui anumit serviciu, pe un canal descendent (DL), 

în cazul unui sistem WiMAX mobil. Ca şi model de 

canal se foloseşte modelul ITU-R M.1225; analiza 

performanţelor vizează evaluarea schemelor de 

modulaţie şi codare pentru două tipuri de medii: 

mediul pedestru (Ped.B) şi mediul vehicular (Veh.A). 

Cuvinte cheie: WiMAX, Ped.B, Veh.A, BER. 

Abstract. In this paper, we evaluate the perfor-

mances of the ITU-R M.1225 Pedestrian B (Ped.B) 

and Vehicular A (Veh.A) channel models, for a 

downlink (DL) mobile WiMAX system, starting from 

the requirements of certain multimedia applications. 

The influence of parameters, such as the modulation 

and coding scheme, was analyzed through simul-

ations, in terms of the minimum bit error rate (BER) 

required. 
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1. Introducere 

În1decursul2ultimilor ani, tehnologiile radio de 

acces de bandă largă au cunoscut o evoluţie tot mai 

însemnată, datorită unei nevoi tot mai acute a con-

sumatorilor pentru servicii multimedia din ce în ce 

mai complexe, servicii pentru care este necesară o 

lărgime de bandă adecvată. De asemenea, soluţiile 

radio de bandă largă se dovedesc a fi extrem de 

eficiente atunci când se doreşte furnizarea de 

servicii multimedia clienţilor aflaţi în unele zone 

suburbane sau rurale, unde o soluţie cablată nu este 

întotdeauna eficientă din punct de vedere al 

costurilor pe care le implică [12]. 
Din categoria sistemelor 4G, care au reuşit să se 

impună pe piaţă din punct de vedere comercial, face 
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parte şi sistemul WiMAX (Worldwide Interoperability 

for Microwave Access). Sistemul WiMAX imple-

mentează recomandările standardului IEEE 802.16 

şi ale diferitelor variante ale acestuia. Cu ajutorul 

sistemului WiMAX mobil, proiectat conform specifica-

ţiilor cuprinse în cadrul standardului IEEE 802.16e, se 

pot atinge rate de transmisie de până la 15 Mbps 

pentru o lărgime a canalului de 5 MHz şi la viteze 

vehiculare de până la 120 km/h, fără a fi necesară 

existenţa unui traseu cu vizibilităţi directe (LOS) între 

emiţător şi receptor [5]. 

Pentru a reuşi atingerea acestor deziderate, 

precum şi pentru a preîntâmpina problemele care 

pot apărea datorită propagării multicale (fenomen 

deosebit de important în special în cazul mediilor 

mobile) în cadrul tehnologiei WiMAX se recurge la 

combinarea unor tehnici ca: OFDMA (Orthogonal 

Frequency Division Multiple Access), MIMO (Multiple 
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Input, Multiple Output), sau AMC (Adaptive Modula-

tion and Coding). În cazul tehnicii AMC, schema de 

modulaţie şi codare este stabilită în mod adaptiv în 

funcţie de condiţiile de pe canalul radio, pentru 

fiecare salvă de transmisie în parte [2]. 

Modelarea corectă a caracteristicilor canalului 

radio reprezintă un factor determinant în evaluarea 

performanţelor transmisiilor în cadrul unui sistem 

wireless. Un model de canal trebuie să fie capabil să 

încorporeze cât mai multe dintre aspectele prezente 

în realitate, cum ar fi diferite variaţii în timp, în frec-

venţă sau în spaţiu. Caracterul variabil al canalului 

radio este dat de o serie de mecanisme de propa-

gare nedorite, cum ar fi reflexii, refracţii, difracţii etc. 

Ca şi o consecinţă a întârzierilor de propagare mari 

care pot apărea datorită diverselor obstacole, se 

poate ajunge la interferenţa intersimbol (ISI), atunci 

când valoarea medie a dispersiei întârzierilor (r.m.s. 

delay spread) introduse de canal este comparabilă 

sau chiar mai mare decât durata unui simbol OFDM 

[5]. 

2. Modelul de canal ITU-R 

În ceea ce priveşte modelele de canal, acestea 

sunt clasificate în două mari categorii şi anume: 

modele statistice şi modele empirice. Modelele 

statistice sunt mai simple şi sunt în general folosite 

pentru analiza şi simularea canalului radio. Modelele 

empirice sunt complexe dar de cele mai multe ori 

duc la reprezentări mai exacte ale canalului radio, 

fiind dezvoltate pe baza unor măsurători care au fost 

efectuate în medii reale. 

Modelele empirice şi cele semiempirice au fost 

dezvoltate în scopul estimării cât mai exacte a pier-

derilor de propagare în spaţiul liber (free space path-

loss), a efectului de umbrire a semnalului (shadowing), 

precum şi a fadingului rapid datorat propagării 

multicale (multipath) [5]. 

Din categoria modelelor de canal empirice 

folosite în vederea simulării unui sistem WiMAX, 

cele mai cunoscute sunt: modelul de canal SUI 

(Stanford University Interim), model folosit în princi-

pal în vederea modelării unui sistem de tip IEEE 

802.16-2004 (varianta WiMAX fixă) şi modelul de 

canal ITU-R (International Telecommunication Union), 

model de canal care poate fi folosit în vederea 

modelării unui sistem WiMAX mobil. Sistemul WiMAX 

mobil are la bază standardul IEEE 802.16e sau 

IEEE 802.16m. 

Canalul radio este descris cu ajutorul unui model 

bazat pe o linie de întârziere cu un anumit număr de 

raze (tapped delay line model), această formă de 

descriere fiind folosită pentru un canal de bandă 

largă. Numărul de raze depinde de numărul de 

obstacole întâlnite de raza directă pe traseul de 

propagare. Această modalitate de reprezentare a 

canalului poate fi folosită şi în vederea caracterizării 

unui canal de bandă îngustă, dar atunci se va 

considera un model bazat doar pe o singură rază. 

Cu cât banda semnalului transmis este mai mare, cu 

atât va fi nevoie de un număr de raze mai mare în 

vederea caracterizării acestuia. 

În figura 1, este reprezentat modelul unui canal 

pe baza unei linii de întârziere cu 4 raze. Pentru 

acest caz, semnalul de la ieşire poate fi exprimat ca 

o combinaţie liniară de copii atenuate şi deplasate în 

timp ale semnalului original. Prima rază, este raza 

directă, aceasta parcurgând distanţa cea mai scurtă, 

având deci întârzierea cea mai mică (τ1) şi ampli-

tudinea cea mai mare (c1). Propagarea celorlalte 

raze, este determinată de diferitele obstacole ce 

apar în calea undei, lucru care conduce la fenomene 

de propagare nedorite cum ar fi reflexii, refracţii, 

dispersii şi împrăştieri ale undei iniţiale. Aceste raze, 

vor avea o amplitudine mai mică în comparaţie cu 

unda directă şi vor suferi întârzieri mai mari, aşa 

cum poate fi observat şi din figura de mai jos. 
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Fig. 1. Modelarea canalului radio pe baza 
   unei linii de întârziere cu 4 raze. 

 
Selecţia celor N impulsuri de întârzieri τi care vor 

fi luate în considerare depinde de pragul ales şi 

anume de nivelul de putere şi întârziere al semnalu-

lui de la care o rază poate fi considerată neglijabilă. 

Definirea setului de modele empirice de tip ITU a 

fost făcută conform specificaţiilor cuprinse în [6], acest 

set de modele fiind dezvoltat iniţial pentru tehnologia 

IMT-2000. Setul de modele ITU-R poate fi folosit şi 

pentru simularea sistemelor de tip WiMAX, deoarece 

începând din noiembrie 2007 a fost adăugată o nouă 

interfaţă în cadrul sistemului IMT-2000 [9]. Interfaţa IP-

OFDMA are la bază specificaţiile standardului IEEE 

802.16 şi recomandările forumului WiMAX. 

În ceea ce priveşte setul de modele ITU-R, 

acesta a fost dezvoltat pentru trei tipuri de medii de 

test: interior, cu deplasare pedestră şi vehicular. De 

asemenea, pentru o mai bună descriere a canalului 

radio, caracterizat de o mare variabilitate a disper-

siei întârzierilor, au fost definite două cazuri: cazul A 

şi B. 

Modelul de canal corespunzător cazului A este 

caracterizat de o medie a dispersiei întârzierilor 

mică, de până la 100 ns. Acest tip de canal, este în 

general folosit pentru descrierea unor medii care nu 

sunt afectate într-o măsură foarte mare de fadingul 

selectiv în frecvenţă [13]. 

Modelul de canal corespunzător cazului B, este 

caracterizat de o valoare medie a dispersiei în-

târzierilor de până la câteva sute de ns, putând să 

ajungă la valori şi mai mari în cazul unui mediu de 

tip vehicular. Acest tip de canal, caracterizat de 

întârzieri considerabil mai mari decât în cazul 

precedent, este folosit pentru descrierea unui mediu 

aflat în condiţii critice pentru care selectivitatea în 

frecvenţă duce la o interferenţă inter-simbol însem-

nată [13]. 

În total se obţin şase tipuri de canal, pentru 

fiecare dintre cele trei categorii de medii fiind definite 

câte un model de canal de tip A respectiv B. Fiecare 

dintre aceste tipuri de canale este anticipat să apară 

cu o anumită probabilitate în timp (P %). 

Aşa cum se poate observa din tabelul de mai jos, 

probabilităţile de apariţie a celor două tipuri de 

canale A şi B pentru un anumit mediu de test nu 

cumulează un procent de 100 %. Acest lucru este 

datorat faptului că, în unele cazuri, apare un mix 

între două sau mai multe tipuri de canale. 
 

Tabelul 1 

Valoarea medie a dispersiei întârzierilor şi probabilitatea de apariţie a diferitelor canale. 

 
Mediul de test 

Canalul A Canalul B 
Val. medie a 
dispersiei 

întârzierilor (ns) 

Probabilitatea de 
apariţie P (%) 

Val. medie a 
dispersiei 

întârzierilor (ns) 

Probabilitatea de 
apariţie P (%) 

Interior 35 50 100 45 
Cu deplasare 

pedestră 
45 40 750 55 

Vehicular 370 40 4 000 55 
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Pe baza probabilităţilor de apariţie a diferitelor 

tipuri de canal precum şi pe baza valorii medii a 

dispersiei întârzierilor, forumul WiMAX recomandă 

folosirea a două dintre cele şase tipuri de canale, şi 

anume: Pedestrian B (Ped B) şi Vehicular A (Veh A). 

Parametrii ce caracterizează aceste tipuri de 

canale, ilustraţi în tabelele 2 şi 3, cuprind: numărul 

de raze care vor fi luate în considerare la recepţie, 

fie 4 sau 6, întârzierea relativă a unei raze faţă de 

prima rază care este considerată a fi raza de 

referinţă sau raza directă, puterea medie a unei raze 

în raport cu raza de putere cea mai mare, care este 

de obicei raza directă, precum şi spectrul Doppler 

pentru fiecare rază. 
 

Tabelul 2 

Parametrii modelului de canal Ped.B. 

Nr. 
razei 

Canalul Pedestrian B (Ped.B) 
Întârzierea 

relativă (ns) 
Puterea 

medie (dB) 
Spectrul 
Doppler 

1. 0 0 Clasic 
2. 200 -0.9 Clasic 
3. 800 -4.9 Clasic 
4. 1 200 -8.0 Clasic 
5. 2 300 -7.8 Clasic 
6. 3 700 -23.9 Clasic 

 
Tabelul 3 

Parametrii modelului de canal Veh.A. 

Nr. 
razei 

Canalul Vehicular A (Veh.A) 
Întârzierea 

relativă (ns) 
Puterea 

medie (dB) 
Spectrul 
Doppler 

1. 0 0 Clasic 
2. 310 -1.0 Clasic 
3. 710 -9.0 Clasic 
4. 1 090 -10.0 Clasic 
5. 1 730 -15.0 Clasic 
6. 2 510 -20.0 Clasic 

 
Numărul de raze este determinat de numărul de 

obstacole întâlnite în cale precum şi de sensibilitatea 

receptorului. Spectrul Doppler are un aspect neted 

(pentru mediile interioare) şi un aspect clasic (pentru 

mediile cu deplasare pedestră şi vehiculare), în 

acest din urmă caz fiind definit conform modelului lui 

Jakes. 

În [6], se indică ca modelele de canal pentru 

mediile cu deplasare pedestră să fie folosite pentru 

caracterizarea spaţiilor afectate de propagarea 

multicale de tip microcelulă, în care utilizatorii se 

deplasează cu viteze cuprinse între 3-4 km/h. Nu se 

va ţine cont de tipul locaţiei utilizatorilor, care poate 

fi interior sau exterior. Pe de altă parte, modelele de 

canal pentru mediile vehiculare vor fi folosite pentru 

descrierea macrocelulelor, caracterizate de puteri de 

transmisie ridicate. 

3. Legătura dintre rata de eroare pe bit 
(BER) şi tipul de serviciu care poate fi 
furnizat 

În ceea ce priveşte nivelul de calitate (QoS – 

Quality of Service) necesar furnizării unui anumit tip 

de serviciu, acesta depinde de patru parametri: 

 capacitatea de transfer a legăturii – exprimată 

în kb/s, care reprezintă numărul mediu de biţi per 

secundă care pot fi transmişi cu succes, în reţea; 

 întârzierea de transmisie cap-la-cap –repre-

zintă timpul mediu necesar pentru ca un pachet să 

ajungă de la sursă la destinaţie; 

 jitter-ul – este definit ca variaţia întârzierilor 

cap-la-cap datorată transmiterii de pachete secven-

ţiale; 

 rata de eroare pe bit (BER)/Rata de eroare per 

pachet (PER) – reprezintă o măsură de cuantificare 

a numărului de biţi/pachete eronate sau decodate 

incorect din totalul de biţi/pachete transmise; un 

pachet va fi considerat eronat, dacă cel puţin un bit 

care face parte din componenţa lui este eronat. 

Aceşti parametrii vor indica cât de des trebuiesc 

retransmise datele datorită prezenţei unei erori. 
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Tabelul 4 

Legătura dintre parametrii QoS, şi tipurile de servicii care pot fi furnizate. 

Tipul 
serviciului 

Capacitatea   
(kb/s) Întârzierea Jitter    (ms) BER 

Dimensiunea 
pachetului 

 VoD 1-104    < 2 s   < 500   < 10-7  mare 
 VoIP 10-50 < 50 ms   < 10   < 10-6  mică 

Videoconf.    100-2·103 <150 ms   < 50   < 10-7 medie/mică 
Jocuri online  10-200 < 50 ms   < 10   < 10-6  mică 

Navigare Web  50-500 < 500 ms   < 250   < 10-7 medie/mică 
 
Pentru ca o transmisie să poată fi considerată, 

aproape fără erori (quasi error free), trebuie să existe mai 

puţin de o eroare necorectată, per oră de transmisie, ceea 

ce corespunde unui BER cuprins între 10-10 - 10-11 [7]. 

Cerinţele QoS exprimate prin cei patru parametrii 

menţionaţi şi definiţi anterior, pentru diferite tipuri de 

servicii pentru un canal DL al unui sistem WiMAX 

sunt prezentate în tabelul 4. Aşa după cum se poate 

observa, unele servicii sunt mai sensibile la întârzieri 

sau la jitter, iar altele la rata de pierderi de pachete. 

4. Descrierea sistemului 

Evaluarea performanţei transmisiilor în funcţie de 

rata minimă de eroare pe bit necesară unui tip de 

aplicaţie dat se face în raport cu două modele de 

canal: Ped.B - canal folosit în vederea modelării unui 

mediu în care utilizatorii se deplasează pedestru şi 

Veh.A – canal folosit pentru simularea unui mediu 

de tip vehicular. 

Influenţa acestor modele de canal va fi analizată 

pentru o legătură descendentă (DL) din cadrul unui 

sistem WiMAX mobil, deci pentru o legătură de la 

transmiţătorul staţiei de bază (BS), la receptorul aflat 

la staţia mobilă (MS). 

Setările generale pentru scenariile construite în 

vederea simulării celor două tipuri de medii pot fi 

vizualizate din tabelul 5, acestea fiind stabilite în 

concordanţă cu [1] şi [3]. În ceea ce priveşte imple-

mentarea software a sistemului, s-a folosit simulatorul 

ADS (Advanced Design System), produs de firma 

Agilent Technologies. 

Frecvenţa de lucru este setată la valoarea de 

2,3 GHz, iar lărgimea de bandă a canalului la valoa-

rea de 10 MHz. În ceea ce priveşte puterea medie 

de transmisie, aceasta a fost setată la valoarea de 

20 dBm pentru mediul cu deplasare pedestră şi la 

valoarea de 30 dBm pentru mediul vehicular [6]. 

Ca mod de alocare al subpurtătoarelor pentru sub-

cadrul descendent se foloseşte modul PUSC (Partially 

Used Subchannelization), acesta fiind modul obli-

gatoriu a fi implementat în cadrul profilurilor pentru 

WiMAX mobil. În acest caz, se folosesc două 

simboluri pentru formarea unui slot. Pasul pentru 

FFT a fost stabilit la 1024; din acest număr de 

subpurtătoare, 720 sunt folosite în vederea trans-

miterii datelor utile. Numărul maxim de subcanale 

care pot fi folosite, pentru acest caz, este de 30. 

În ceea ce priveşte schema de modulaţie şi 

codare, se folosesc modulaţiile QPSK, 16 QAM şi 64 

QAM, atât în conjuncţie cu o codare de tip 

convoluţional (CC), cât şi cu o codare de tip turbo 

convoluţională (CTC). În reţea se consideră un grad 

ridicat al fragmentării pachetelor, motiv pentru care 

dimensiunea unui pachet MAC PDU ce transportă 

datele utile a fost setată la 100 de octeţi. 

Durata cadrului de transmisie a fost setată la 2 

ms. În ceea ce priveşte măsurătorile, acestea au 

fost efectuate pentru 1,000 de cadre de transmisie. 
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Tabelul 5 

Parametrii setaţi în vederea simulării sistemului, 
pentru cele două tipuri de canale, Ped.B şi Veh.A. 

Parametru setat Valoare 
Frecvenţa de lucru 2.3 GHz 
Lărgimea de bandă 10 MHz 
Puterea de transmisie 20 dBm –Ped.B 

30 dBm –Veh.A 
Nr. de rafale transmise 1 
Prefixul ciclic 1/8 
Pasul pentru FFT 1024 
Modul de alocare a 
subpurtătoarelor 

DL PUSC 

Tipurile de modulaţii QPSK, 16 QAM; 
64 QAM 

Tipul de codare CC, CTC 
Rata de codare 1/2, 3/4 
Durata cadrului 2 ms 
Deviaţia Doppler 6.38 Hz – Ped.B 

106.48 Hz – Veh.A 
Modul de duplexare TDD 
Dim. unui pachet de date 100 de octeţi 
Distanţa dintre MS şi BS 100 m – Ped.B 

2 km – Veh.A 
Viteza de deplasare pentru MS 3 km/h – Ped.B 

50 km/h – Veh.A 

5. Interpretarea rezultatelor obţinute 

Primul caz analizat a fost cel al unui mediu cu 

deplasare pedestră pentru care s-a considerat un 

canal afectat de propagarea multicale de tip Ped.B. 

Rezultatele obţinute pentru acest model de canal, 

pentru o CC, sunt prezentate în figura 2. S-au 

considerat tipurile de modulaţii QPSK, 16 QAM şi 64 

QAM, cu ratele de codare de ½ şi ¾. 

Rezultatele sunt afişate sub forma ratei de eroare 

pe bit (BER) versus distribuţia de energie pe bit în 

funcţie de densitatea spectrală a zgomotului (Eb/No). 

Eb/No reprezintă un parametru important pentru 

comunicaţiile digitale, fiind considerat un SNR nor-

malizat sau un „SNR per bit”. Acest parametru este 

deosebit de util pentru analiza ratei de eroare pe bit 

în vederea comparării performanţelor mai multor 

tipuri de scheme de modulare în cadrul unor sisteme 

limitate datorită zgomotului de pe canal şi nu datorită 

interferenţelor care pot să apară. Cu cât Eb/No este 

mai mare, cu atât rata de eroare pe bit este mai 

mică şi deci există un număr scăzut de retransmisii. 
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Fig. 2. BER vs. Eb/No, pentru un canal de tip Ped.B,  
în cazul unei CC. 

 
Aşa cum se poate observa din figura de mai sus, 

pe măsură ce raportul Eb/No creşte, se poate folosi o 

modulaţie de ordin mai complex, cum ar fi 64 QAM. O 

modulaţie de ordin mai complex permite creşterea 

debitului de transmisie prin aceea că permite ma-

parea mai multor biţi per simbol. Spre exemplu, în 

cazul modulaţiei 64 QAM se mapează 6 biţi per 

simbol, spre deosebire de modulaţia QPSK, unde se 

pot mapa doar 2 biţi per simbol. Un dezavantaj al 

acestor tipuri de modulaţii mai complexe, ar fi acela 

că sunt mult mai susceptibile la interferenţă, motiv 

pentru care pot fi folosite doar de către utilizatorii 

aflaţi în imediata apropiere a staţiei de bază. 

În cazul unor modulaţii mai puţin complexe, spre 

exemplu de tip QPSK, se vor obţine rate de transfer 

mai mici dar o robusteţe mai mare la interferenţe. 

Acest tip de modulaţii sunt folosite în vederea 

menţinerii stabilităţii conexiunii atunci când legătura 

se degradează în timp. Din figura 2, se observă că 

pentru QPSK ½, este nevoie de un raport Eb/No de 

numai 13 dB pentru o valoare a BER de 10-7. 
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Un alt aspect important se referă la rata de 

codare. Aşa cum se poate remarca din figura 2, se 

obţin performanţe mai bune în cazul utilizării unor 

rate de codare mai mici, mai ales atunci când 

transmisia se efectuează pe un canal afectat de 

fading. Acest lucru este datorat faptului că în cazul 

ratei de codare ½, pentru fiecare bit util transmis 

este introdus şi un bit de protecţie la distorsiunile 

canalului. 

Totodată, se observă că pentru CC, în cazul unei 

rate de codare de ¾, unde un bit redundant este 

introdus după fiecare trei biţi utili, rezultatele din 

punct de vedere al ratei de eroare pe bit, sunt foarte 

slabe, fapt confirmat şi în [10]. O rată de codare de 

¾, va conduce la un rată de transmisie mai ridicată, 

cu până la jumătate faţă de rata de transmisie, care 

se obţine în cazul utilizării unei rate de codare de ½. 

Dezavantajul este că pentru a se putea recurge la o 

astfel de rată de codare, trebuie ca condiţiile de pe 

canal să fie foarte bune. 

Pentru un model de canal Ped.B, distorsiunile 

introduse de canal sunt însemnate, fiind concretizate 

prin întârzieri de propagare care pot să depăşească 

durata unui simbol (= 102.85 µs), ceea ce va con-

duce la interferenţa intersimbol. 

Astfel tinde să se stabilească mai repede efectul 

de error floor. Acest efect este concretizat prin aceea 

că deşi se măreşte distribuţia de energie pe bit în 

funcţie de densitatea spectrală a zgomotului, tot nu 

se va ajunge la o îmbunătăţire a valorii pentru BER, 

datorită capacităţii limitate de corecţie a codului 

convoluţional. Efectul de error floor este caracteristic 

pentru toate sistemele digitale, dar este preferabil ca 

el să apară pentru valori ale BER mult mai mici, cum 

ar fi de 10-12. 

Din figura 3, se observă că acest efect defa-

vorabil din punct de vedere al transmisiei, poate fi 

înlăturat dacă se utilizează o codare de tip turbo 

convoluţională (CTC). 
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Fig. 3. BER vs. Eb/No, pentru un canal de tip Ped.B, în 
cazul unei CC şi CTC, pentru o rată de codare de 3/4. 

 
Aşa cum a fost demonstrat şi de alţi autori în [5] 

şi [11], codurile de tip turbo convoluţional prezintă 

performanţe net superioare altor tipuri de coduri, 

deoarece reuşesc să se apropie cel mai mult, ca 

şi domeniu de funcţionare, de limita lui Shannon. 

Shannon a reuşit calculul capacităţii maxime teore-

tice a unui canal afectat de zgomot, pentru care se 

poate obţine un transfer maxim de informaţie. 

Codurile turbo convoluţionale au la bază o 

codare dublă a datelor, motiv pentru care sunt 

folosite în special pentru îmbunătăţirea stabilităţii 

conexiunii în cadrul sistemelor wireless, afectate 

sever de fadingul rapid în frecvenţă. Pentru canalele 

fixe afectate de fading lent, performanţele în cazul 

utilizării acestor tipuri de coduri nu sunt aşa de 

satisfăcătoare. 

În figura 4 au fost puse mai bine în evidenţă 

performanţele codurilor de tip turbo convoluţional. 

Exemplificarea a fost făcută pentru modulaţiile 

QPSK ½, 16 QAM ½ şi 64 QAM ½. Se observă că 

cu ajutorul CTC se permite creşterea ratei de trans-

misie, concretizată prin folosirea unei tehnici de 

modulaţie mai complexe, fără a fi nevoie de un 

raport Eb/No mai mare. 

Spre exemplu, pentru aceeaşi valoare a raportu-

lui Eb/No de aproximativ 13 dB în cazul CTC se 

poate folosi o modulaţie de tip 16 QAM ½, pe când 

dacă se optează pentru o CC, atunci se va putea 
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folosi doar o modulaţie de tip QPSK 1/2, ceea ce va 

permite transmiterea la o rată de transfer mai mică. 
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Fig. 4. BER vs. Eb/No, pentru un canal de tip Ped.B,  
în cazul unei CC şi CTC, pentru o rată de codare de 1/2. 

 
Cu ajutorul unei CTC, se poate obţine o rată 

maximă de transfer, pentru un anumit sistem de 

bandă limitată, în prezenţa unor valori ridicate a 

zgomotului. Ca şi un dezavantaj al acestor tipuri de 

coduri, ar fi complexitatea decodării la recepţie. 

O analiză asemănătoare este efectuată şi pentru 

cazul unui mediu vehicular, de tip Veh.A. Rezultatele 

pentru acest caz, în cazul unei CC şi a unei CTC 

sunt prezentate în figura 5. 

Şi în acest caz apare acel efect de error floor, 

pentru modulaţia 64 QAM ½, dacă se foloseşte o 

CC. Deci, această schemă de modulaţie şi codare 

nu este recomandată pentru aplicaţiile în care este 

nevoie de un BER mai mare de 10-6 cum ar fi cele 

de tip VoD. Pentru mediul vehicular viteza de depla-

sare a utilizatorului este mare, ceea ce conduce la o 

schimbare mai rapidă a caracteristicilor canalului. 

Astfel se poate ajunge la situaţia în care receptorul 

nu mai poate urmări fluctuaţiile canalului, acest efect 

fiind concretizat în imposibilitatea folosirii modula-

ţiilor mai complexe, care sunt mult mai sensibile la 

aceste erori de estimare. Totodată, se remarcă că 

performanţa CC este foarte apropiată de cea a CTC, 

pentru valori ale BER de 10-3÷10-4. 
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Fig. 5. BER vs. Eb/No, pentru un canal de tip Veh.A, 
pentru CC şi CTC. 

 
În vederea unei estimări mai exacte, din punct de 

vedere al eficienţei transmisiilor pe fiecare din cele 

două tipuri de canale, Ped.B şi Veh.A, a fost calculată 

sensibilitatea receptorului. S-a pornit de la ideea trans-

misiei unor servicii multimedia, de tip videoconferinţă şi 

VoD. Conform datelor prezentate în tabelul 4, se 

observă că o rată de transmisie de 1 Mbps, satisface 

cerinţele de calitate ale ambelor servicii. În ceea ce 

priveşte dimensionarea sistemului se consideră o rată 

de transmisie de 1.5 Mbps, o rată mai mare cu 70-75 

%, fiind necesară deoarece trebuie să se ţină cont şi 

de informaţiile redundante, cum ar fi cele referitoare la 

formarea cadrului de transmisie. 

Corespondenţa dintre raportul Eb/No care va fi 

citit de pe grafic, necesar pentru obţinerea unui 

anumit BER, şi SNR este ilustrată în relaţia (1) [8]. 

Cu R a fost notat debitul necesar de 1.5 Mbps, iar cu 

BT a fost notată banda sistemului de 10 MHz. 

                  )/()/( TBRNoEbSNR ⋅=                (1) 

Următorul pas în calculul sensibilităţii receptoru-

lui, constă în determinarea puterii zgomotului de pe 

canal conform relaţiei prezentate în [8]. La acesta, 

se adăugă şi zgomotul datorat imperfecţiunilor re-

ceptorului staţiei mobile, de 7 dB [2]. 

În ceea ce priveşte sensibilitatea receptorului 

(Prx), aceasta este definită ca suma dintre SNR şi 

puterea totală a zgomotului aici fiind inclus atât 

zgomotul de pe canal cât şi cel datorat receptorului. 
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Prin intermediul acestui parametru, se indică nivelul 

minim de putere care trebuie să ajungă la recepţie în 

vederea detectării semnalului. 

Rezultatele obţinute, pentru cele două tipuri de 

canale, Ped.B şi Veh.A, în ceea ce priveşte SNR-ul şi 

sensibilitatea necesară la recepţie sunt prezentate în 

tabelul 6. A fost considerată o valoare pentru BER de 

10-7, şi o codare de tip turbo convoluţională. Rezulta-

tele prezentate îndeplinesc specificaţiile unui receptor 

tipic IEEE 802.16e, cum ar fi cel descris în [11]. 

Din tabelul de mai jos se observă că pentru un 

canal de tip Ped.B, în cazul transmisiei cu o modulaţie 

de tip 64 QAM ½, va fi nevoie de o sensibilitate a 

receptorului de cel puţin -88.3 dBm deci cu 3 dB mai 

mare decât în cazul în care se transmite cu aceeaşi 

modulaţie dar pe un canal de tip Veh.A. 

O modulaţie de tip 64 QAM ½, poate fi folosită pe 

un canal Ped.B, pentru captarea semnalelor cu un 

nivel de putere de două ori mai redus, faţă de nivelul 

de putere necesar captării acelorlaşi semnale pe un 

canal Veh.A. 
 

Tabelul 6 

Valoarea SNR-ului şi a sensibilităţii  
receptorului (Prx), necesară pentru canalele  

de tip Ped.B şi Veh.A, pentru CTC. 

Canalul 
Modulaţia 
folosită 

Eb/No 
(dB) 

SNR
(dB) 

Prx 

(dBm) 
 

Ped.B 
QPSK 1/2 10 1.7 -94.3 

16 QAM 1/2 13 4.7 -91.3 
64 QAM 1/2 16 7.7 -88.3 

 
Veh.A 

QPSK 1/2 16 7.7 -88.3 
16 QAM 1/2 16 7.7 -88.3 
64 QAM 1/2 19 10.8 -85.2 

 

6. Concluzii 

În această lucrare, s-a efectuat o analiză asupra 

a două dintre cele mai folosite modele de canal în 

vederea simulării unui sistem WiMAX mobil, şi 

anume Ped.B şi Veh.A. S-a încercat stabilirea unei 

combinaţii optime, în ceea ce priveşte rata maximă 

de eroare pe bit care poate fi tolerată de o anumită 

aplicaţie, şi schema de modulaţie şi codare care 

poate fi folosită în vederea obţinerii de performanţe 

maxime. 

S-a demonstrat că o codare de tip turbo 

convoluţională (CTC) conduce la performanţe mult 

mai bune decât o codare de tip convoluţională (CC), 

reuşind să elimine cu succes unele limitări impuse 

de aceasta. A mai fost calculată şi sensibilitatea 

minimă necesară la recepţie, în vederea captării 

unui anumit semnal modulat. 

 
Notă. O parte dintre rezultatele obţinute şi pre-

zentate în această lucrare, au fost raportate în 

cadrul proiectului PABMAR, de tip PN II, coordonat 

de INSCC. 
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