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У ШИРОКОСМУГОВИХ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖАХ 
 

Розглядаються історія створення і основні тенденції розвитку технології OFDM (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing), та організація стандартів широкосмугових безпровідних мереж BWN 
(Broadband Wireless Network). 

Єрохин В.Ф., Гиндич Б.А. Применение технологии OFDM в широкополосных беспроводных сетях. 
Рассматриваются история создания и основные тенденции развития технологии OFDM (Orthogonal 
Frequency Dіvіsіon Multіplexіng), а также организация стандартов широкополосных беспроводных сетей BWN 
(Broadband Wіreless Network). 
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basic tendencies of OFDM  technology development (Orthogonal Frequency Dіvіsіon Multіplexіng) and also the BWN 
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Постановка задачі. 
На теперішній час активно розвиваються й використовуються бездротові системи 

передачі даних. При проектуванні таких систем постає завдання вибору технології передачі 
сигналів, а також вибору варіанта множинного доступу.  

Однією з перспективних є технологія ортогонального частотного розділення – 
мультиплексування (Orthogonal Frequency Division Multiplexing – OFDM), що представляє 
собою передачу даних на взаємно ортогональних по частоті несівних. OFDM механізму 
притаманний ряд властивостей, що дозволяють задовольняти тенденціям часу. Однак 
розроблена ще в 60-х роках минулого століття, технологія через минулу недосконалість стала 
доступною для застосування лише відносно недавно. 

У зв’язку з цим стає важливим подальший пошук шляхів удосконалення процедур 
формування та обробки таких сигналів, чому повинні передувати огляд і детальний аналіз 
технології OFDM, включаючи організацію стандартів широкосмугових бездротових мереж 
Broadband Wireless Network – BWN, історію їх створення, а також розгляд стандартів 
сімейства IEEE 802.х, у яких використовується технологія OFDM. 

Одним з ключових є питання щодо наявності детермінованого зв’язку між кутовими 
параметрами (початковими фазами) складових OFDM-сигналу, відповідь на яке може 
суттєво вплинути на вид алгоритму його обробки. 

Організація стандартів BWN 
Стандарти BWN відносяться до мереж глобального поширення. Їх стандартизація має 

за мету забезпечення сумісності (conformance) апаратних засобів при застосуванні мереж у 
будь-якому місці земної кулі, незалежно від місця й часу виробництва [1]. Стандартизація 
BWN припускає застосування мереж Broadband Wireless Acсess – ВWA, що відповідають двом 
аспектам, які розробляються різними організаціями: 

– стандарти специфікацій BWN розробляються асоціацією стандартів IEEE (IEEE 
Standards Association – IEEE-SA), до складу якої входить комітет стандартизації локальних і 
муніципальних мереж: IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee (рис. 1); 
 – стандарти тестових випробувань, які розробляються асоціаціями, пов’язаними з 
виробництвом і впровадженням BWA мереж, таких як Wi-Fi Alliance, Bluetooth SIG, ZigBee 
Alliance. Ці ж асоціації розробляють сертифікацію відповідних мереж BWA. 

Зосередимося на питаннях організації розробки стандартів специфікацій. Комітет 
стандартів IEEE 802 є одним із багатьох комітетів, заснованих IEEE-SA. Номер комітету 
(802) відображає черговість його створення (лютий 1980 р.). Розробка стандартів LAN/MAN 
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по тим або іншим конкретним аспектам здійснюється робочими групами Working Groups – 
WG комітету. Загальновідомо, що робочі групи створюються при виникненні необхідності 
розробки відповідних стандартів і розформовуються по вичерпанню потреби в їхній 
подальшій діяльності. 

 
Рис. 1. Структура комітету IEEE 802 LAN/MAN і його взаємозв’язок з іншими підрозділами й 

зовнішніми організаціями 
 
Якщо виникає потреба у деталізації напрямків діяльності WG, у їхньому складі 

створюються цільові групи (Task Groups – TG). Приклад переліку діючих WG й TG, 
предметом діяльності яких є розробка стандартів мереж BWA, наведений у табл. 1. Поряд із 
цим, у цій таблиці згадані деякі WG, діяльність яких пов’язана з передісторією становлення 
мереж BWA або напрямками їхнього розвитку. 

Таблиця 1 
Перелік робочих груп комітету IEEE 802 (IEEE 802 LAN/MAN Standards 

Committee) 

Позначення WG Найменування WG Бренд BWN 

IEEE 802.1 Протоколи вищих рівнів LAN 
(Higher Layer LAN protocols) – 

IEEE 802.2 Контроль логічних зв’язків 
(Logical Link Control) – 

IEEE 802.3 Технологія Ethernet – 
IEEE 802.11 Бездротові LAN (Wireless LAN) WiFi 
IEEE 802.15 Бездротові PAN (Wireless PAN) – 

 TG IEEE 802.15.1. Середньошвидкісні PAN Bluetooth 
 TG IEEE 802.15.3. Високошвидкісні PAN WiMedia 
 TG IEEE 802.15.4. Низькошвидкісні PAN ZigBee 

IEEE 802.16 Широкосмуговий бездротовий доступ (Broadband 
Wireless Access) WiMax 

IEEE 802.20 Мобільний широкосмуговий бездротовий доступ 
(Mobile Broadband Wireless Access — MBWA) WiMobile 

IEEE 802.22 Бездротові RAN (Wireless Regional Area Networks) WiRAN 
 
Стандарти широкосмугових мереж стільникового зв’язку (Universal Mobile Telecommunication 

System – UMTS, Code Division Multiple Access – cdma2000) розробляються партнерськими проектами 
3GPP й 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project), що поєднують (European 
Telecommunications Standards Institute – ETSI) і національні організації в галузі 
стандартизації: (Telecommunications Industry Association – TIA, Telecommunications 
Technology Committee – TTC, Association of Radio Industries and Business – ARIB, China 
Communications Standards Association – CCSA, Telecommunications Technology Association – 
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TTA (рис. 2)). Органи стандартизації обох проектів мають аналогічну структуру: вони 
включають 4 технічні групи (Technical Specification Groups – TSG) підготовки стандартів, що 
відповідають різним функціональним аспектам архітектури BWN стільникового зв’язку.  

Структура TSG обох партнерських проектів збігається: технічні групи містять по 
кілька робочих груп (WG), що займаються окремими складовими загальної тематики TSG. 
WG різних TSG взаємодіють між собою, чому сприяє наявність загальних керуючих органів 
у проектах (Project Coordination Group – PCG, Steering Committee – SC). 
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Рис. 2. Організаційна структура 3GPP та 3GPP2 

У Європі стандарти 3GPP як структурної одиниці ETSI є стандартами цієї організації; 
у США стандарти партнерського проекту 3GPP2 затверджуються асоціацією промисловості 
TIA. 

Таблиця 2 
Об’єкти стандартизації і „зони відповідальності” різних TSG партнерських проектів 

3GPP та 3GPP2 

Об’єкти стандартизації Позначення TSG 
3GPP 3GPP2 

Сервіси і системні аспекти TSG SA 
(TSG System Aspects ) 

TSG-S 

Мережі радіодоступу TSG RAN 
(TSG Radio Access Network) 

TSG-C 

Базова мережа TSG CT 
(TSG Core and Terminals) 

TSG-X 

Інтерфейси мережі доступа – TSG-A 
Мережі доступа GSM EDGE 

(GERAN) 
TSG GERAN 

(TSG GSM EDGE Radio Access 
Network) 

– 

 
В решті-решт діяльність згаданих партнерських проектів і технічних комітетів була втілена в 

концепції мереж стільникового зв’язку IMT-2000, мета якої – глобальне визнання стандартів, що 
розробляються, при сумісності устаткування всіх виробників. 

На початковому етапі концепція поєднувала „сімейство” з п’яти базових 
радіоінтерфейсів, розроблених у рамках 3GPP й 3GPP2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD), 
CDMA TDD (UTRA TDD), CDMA Multi-Carrier (cdma 2000), FDMA/TDMA 
(DECT ЕР) і TDMA Single-Carrier (UWC-136). Крім того, у тому ж 2007 році в IMT-2000 
включений мобільний WiMAX (OFDMA TDD WMAN) [1]. Із цього моменту ринки послуг 
стільникового зв’язку й широкосмугового доступу набули більш складний характер, 
об’єднавши тенденції взаємопроникнення, партнерства й суперництва. 

Найбільше поширення в Європі й світі одержали системи стільникового зв’язку 3-го покоління 
стандартів UMTS й cdma2000 та його релізів відповідно. 

У цей час робочі групи проекту 3GPP завершили розробку мережі радіодоступа 
Е-UTRAN та архітектури базової мережі високого рівня System Architecture Evolution – SAE системи 
Long Term Evolution – LТЕ. Результати роботи викладені в технічних специфікаціях Release 8, 9. 
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Робочі групи проекту ЗGРР приступили до створення технічних специфікацій Release 10, 
спрямованих на поліпшення параметрів системи LТЕ (створення системи LТЕ Advanced) [2]. 

На даний час уже сформовані основні вимоги, яким повинна відповідати система LТЕ 
Advanced. По суті це вимога до стандартів мобільних мереж четвертого покоління (4G): 

– максимальна швидкість передачі даних в напрямку „вниз” – до 1 Гбіт/с, в напрямку 
вверх – 500 Мбіт/с; 

– смуга пропускання в напрямку „вниз” – 100 МГц, в напрямку „вверх” – 60 МГц; 
– максимальна ефективність використання спектра в напрямку „вниз” – 30 біт/с/Гц, 

напрямку „вверх” – 15 біт/с/Гц; 
– повна сумісність і взаємодія з LТЕ та іншими системами стандартів 3GРР 

(GERAN/UMTS). 
Для рішення цих задач пропонуються: використання радіоканалу із більш широкою 

смугою (до 100 МГц), асиметричне розділення смуг пропускання між напрямком “вниз” та 
напрямком „вверх” у випадку частотного дуплексу, більш вдосконалені системи кодування 
та системи виправлення помилок, гібридна технологія OFDMА та SC-FDMА для напрямку 
„вверх”, а також технологія Multiple Input Multiple Output – МІМО для антенних систем LTE. 

Таким чином, до теперішнього часу загальними зусиллями ETSI та 3GPP розроблена 
європейська система стандартизації технології GSM/UMTS/LTE, яка невпинно 
удосконалюється. У результаті досліджень, проведених у 2004-2009 роках, вибраний 
напрямок щодо еволюції технологій – створення мереж LTE. 

До неї ввійдуть всі вдосконалені інтерфейси базових стандартів, а також нові 
технології: LTE, Ultra Mobile Broadband – UMB тощо. 

Історія розвитку технології OFDM 
У специфікаціях новітніх телекомунікаційних проводових і бездротових стандартів 

усе частіше можна зустріти використання OFDM технології. Її високу популярність 
забезпечують продиктовані часом вимоги до архітектури радіосистем [3]. Розроблена ще в 
60-х роках минулого століття технологія OFDM через недосконалість тодішніх технологій 
стала доступною для застосування лише відносно недавно. 

Уперше такий підхід був використаний приблизно 40 років тому у декількох військових 
системах: KINEPLEX, ANDEFT і KATHRYN [4]. Так, система передачі даних KINEPLEX ТЕ-206 
забезпечувала передачу зі швидкістю 2400 біт/с із використанням 8 каналів (піднесівних), а ТЕ-202 – 
3000 біт/с із використанням 40 каналів. При цьому частотний розніс між піднесівними був не менше 
або дорівнював Ω=2π/T (T – довжина тактового інтервалу), тому що при взаємно некогерентних 
піднесівних забезпечити їх ортогональність при меншому розносі неможливо. Зазначене потребує 
окремого пояснення. Нехай Ω=2π/T , 
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Спочатку використовувалися системи з декількома несівними (Multicarrier System). 
При цьому спектри сусідніх несівних суттєво не перекривалися. Такий підхід неефективно 
використовував виділену смугу частот. Теоретичні основи демодуляції таких 
багаточастотних сигналів закладені в [5]. Але в [5] умова взаємної когерентності (тотожності 
початкових фаз) несівних не висувалися, і фільтрацію початкових фаз кожної несівної 
пропонувалось виконувати незалежно, згідно [6]. 

Потім з’явилася ідея використати системи, у яких спектри сусідніх несівних суттєво 
перекриваються. Очевидно, що для прийому таких несівних необхідно, щоб вони були 
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ортогональними. Ортогональність означає, що згортка суми всіх несівних з опорним 
сигналом, налаштованим на одну несівну, дає ненульовий відгук тільки із заданою несівною 
й гарантує частотну незалежність каналів один від одного, а отже, і відсутність міжканальної 
інтерференції. Очевидно, забезпечення ортогональності при розносі Ω=π/T можливе лише за 
умови, що початкові фази всіх піднесівних є однаковими. Дійсно при Ω=π/T, 
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 допустимий, якщо початкова фаза у всіх складових – однакова:
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Як видно з рис. 3, такий підхід припускає істотний виграш в ефективності 

використання виділеної смуги частот. 
 Частотні канали 

Частота, f 
 

Рис. 3. Приклад частотних каналів, що перекриваються, з ортогональними несівними 
 

Властивістю ортогональності використовуваних для передачі потоків даних несівних 
визначило назву технології OFDM – передача даних на ортогональних по частоті несівних. 
Це забезпечує високі швидкості й появу можливості подальшого підвищення завадостійкості 
передачі інформації. Недоліком перших OFDM-систем була необхідність використовувати 
для кожної несівної свій гетеродин і свій фільтр. В 1971 р. Вайнштейн й Еберт показали, що 
застосування зворотнього дискретного перетворення Фур’є на передавальній, і прямого 
дискретного перетворення Фур’є на приймальній стороні дозволяє ефективно сформувати 
набір ортогональних за частотою несівних [7]. Такий підхід додатково підкріплюється 
існуванням достатньої кількості ефективних алгоритмів швидких дискретних перетворень 
(ШДП) [8]. 

Із цього моменту технологія OFDM знайшла широке застосування як у провідних, так 
й у радіосистемах передачі даних (табл. 2). Секрет такого широкого застосування криється в 
особливостях технології. Коротко можна виділити основні позитивні й негативні її  
сторони [9, 10]:  
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Переваги Висока ефективність використання спектра, що пояснюється майже 
прямокутною формою обвідної при великій кількості піднесівних. 

Проста і гнучка програмно-апаратна реалізація: базові операції реалізуються 
методами цифрової обробки. 

Вагоме протистояння міжсимвольним перешкодам (ISI – intersymbol interference) і 
інтерференції між піднесівними (ICI – intercarrier interference). Як наслідок – робастність 
(нечутливість) до багатопроменевого поширення. 

Можливість застосування різних схем модуляції для кожної піднесівної, що дозволяє 
адаптивно варіювати завадостійкістю і швидкістю передачі, до задіяння сигнально-кодових 
конструкцій включно. 

Недоліки 
Необхідна якісна синхронізація по частотах та фазах піднесівних. 
Чутливість до ефекту Доплера, що обмежує застосування OFDM у мобільних 

системах. 
Неідеальність сучасних приймачів, який породжує фазовий шум та обмежує досяжні 

кратності модуляції на піднесівних. 
Так званий захисний інтервал, що використовується в технології OFDM для 

боротьби з багатопроменевим поширенням, та знижує спектральну ефективність сигналу. 
Відносно високе значення відношення пікової потужності радіосигналу до її 

середнього значення, що суттєво знижує енергетичну ефективність радіопередатчиків. 
Незважаючи на це, OFDM є відмінним рішенням для архітектури сучасних мереж, що працюють 

в умовах мегаполіса. Технічний прогрес і динаміка ринку постійно штовхають виробників 
удосконалювати існуючі технології. У результаті з’являються пристрої, що використовують у своїй 
основі різні модифікації OFDM. Однак ядро й закладені в нього принципи залишаються ті ж.  

Відомі такі модифікації методу OFDM [10]: 
SOFDMА (Scalable OFDMА) – масштабований OFDMА, використовується в 

мобільних пристроях технології WiMAX. 
COFDM (Coded OFDM). Цей вид OFDM відрізняється лише тим, що дані попередньо 

кодуються коригуючими кодами. В технології (Digital Video Broadcasting – 
Terrestrial – DVB-T), використовується саме цей вид OFDM.  

Flash OFDM (Fast low-latency access with seamless handoff OFDM). Ця модифікація 
була розроблена компанією Flarion Technologies. Орієнтований під мобільні пристрої. Всі 
особливості модифікації полягають в алгоритмах роботи з комутацією пакетів даних.  

OFDMA. (OFDM Access). Це багатокористувацький варіант OFDM технології, якому 
притаманне виділення кожному користувачу часовий інтервал, розмір яких n×m, де n – кількість 
підканалів, m – кількість OFDM-символів.  

VOFDM (Vector OFDM). Дану модифікацію просуває компанія Cisco Systems. 
В основі лежить концепція технології MIMO. Сюди ж можна віднести MIMO-OFDM. 

WOFDM (Wideband OFDM). Широкосмугова модифікація OFDM розроблена 
компанією Wi-LAN Inc. У такій модифікації досягається підвищення пропускної здатності й 
завадостійкості. Основна відмінність полягає у більшій частотній відстані між несівними. 

Серед розглянутих систем більшу популярність і поширеність одержали класична 
OFDM схема й COFDM модифікація. 

Як уже було зазначено, модуляція OFDM використовується в системах цифрового 
телебачення (стандарти DVB, Integrated Services Digital Broadcasting – ISDB), цифрового 
радіомовлення (стандарти digital Radio Mondiale – DRM, Digital Audio Broadcasting – DAB, 
In-band on-channel – IBOC), системах бездротового широкосмугового зв’язку WiMAX, 
MobileWiMAX, MBWA, автоматизованих системах контролю й обліку електроенергії, 
системах типу „інтелектуальний будинок” й ін. На ній базуються стандарти бездротового 
зв’язку IEEE 802.11a,e,g,n,ac,ad; 802.15.3a; 802.16а, е, d, m; 802.20; 802.22. 

Уяву про масштаби використання технології OFDM у стандартах IEEE дає таб. 2. 
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Таблиця 2 
Стандарти IEEE, у яких використовується технологія OFDM 

Технологія Стандарт  Використання Пропускна здатність, Мбіт/с Радіус дії, км Частота, ГГц 

Wi-Fi 802.11a WLAN до 54 до 0,3 5,0 
Wi-Fi 802.11g WLAN до 54 до 0,3 2,4 

Wi-Fi 802.11n WLAN до 450 (в перспективі до 
600) до 0,3 2,4 - 2,5 або 

5,0 

Wi-Fi 802.11ac WLAN до 1300 (у розробці, ввід в 
експлуатацію в 2012 році) до 0,2 5,0 

Wi-Fi 802.11ad WLAN до 7000 (у розробці) до 0,01 60 

WiMax 802.16 WMAN 32-135 2-5 10-66 

WiMax 802.16а WMAN до 75 до 50 2-11 

WiMax 802.16d WMAN до 75 25-80 1,5-11 

WiMax 802.16e Mobile WMAN до 40 1-5 2,3-13,6 

WiMax 802.16m WMAN, Mobile 
WMAN 

до 1000 (WMAN), до 100 
(Mobile WMAN) 

н/д (стандарт 
у розробці) 

н/д (стандарт у 
розробці) 

UWB 
MultiBand 

OFDM 
802.15.3a WPAN 110-480 (в перспективі > 

1000) до 0,1 7,5 

MBWA 802.20 WMAN 1-16 (швидкість пересувания 
до 250 км/год) 15 до 3,5 

Wi-Fi 802.22 WRAN 22 до 100 від 0,054 до 
0,698 

 
Рис. 3. Характеристика систем бездротового зв’язку, у яких використовується технологія OFDM: 

відстань (V), швидкість передачі даних (R) [11] 
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Висновки: У статті викладений стислий огляд технології OFDM. Викладена історія 
становлення, а також сформульовані переліки стандартів IEEE, де і з якими параметрами 
використовується технологія OFDM на теперішній час. 

Перспективним напрямком розвитку є вирішення задачі фільтрації початкових фаз 
несівних, що опирається на умову збереження аналітичного зв’язку між їхніми початковими 
фазами на приймальній стороні. Суттю завдання є одночасна фільтрація (оцінка) початкових 
фаз, реалізована на основі „групового” спостереження всіх несівних, не обов’язково 
виконуючи при цьому дискретні перетворення Фур’є і застосовувати пілот- 
сигнали [5, 6]. Такий підхід, дозволить відмовитися від процедури відновлення піднесівних 
по пілот-сигналу (сигналам), роль яких зараз виконують одна або більше неманіпульованих 
піднесівних [12]. Демодулятори OFDM-сигналу, побудовані по такому принципу, будуть 
нечутливі до придушення будь-якої частини піднесівних, тому що роль всіх піднесівних в 
оцінці початкової фази опорного сигналу виявляється однаковою. 

Результат рішення поставленого завдання може бути використаний у перспективній 
технології LTE advanced [13-14]. 
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