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Εισαγωγή 

Σκοπός, χαρακτηριστικά των καλωδίων ακτινοβολίας 

Αναγκαιότητα για τηλεπικοινωνίες σε κλειστούς χώρους 
 
Για επικοινωνίες µεταξύ σταθερών και κινητών σταθµών χρησιµοποιούνται 
ραδιοζεύξεις. Η αυξανόµενη ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών αυξάνει τη ζήτηση για 
επικοινωνίες µεταξύ των σταθερών και κινητών σταθµών σε οποιοδήποτε σηµείο 
ακόµη και σε σήραγγες. 
Στις σήραγγες εντούτοις, οι ιδιότητες διάδοσης των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων που 
χρησιµοποιούνται για την κινητή επικοινωνία δεν είναι πολύ ικανοποιητικές. Η 
µετάδοση στις σήραγγες µε τη βοήθεια κεραιών είναι δύσκολη, γι αυτό υπάρχει 
σηµαντικό ενδιαφέρον για στοιχεία ακτινοβολίας όπως τα καλώδια διαρροής (leaky 
feeder). 
 
Υπάρχει µεγάλη ποικιλία αναγκών για υπόγειες ραδιοεπικοινωνίες, όπως οι εξής :  
 
 κινητή τηλεφωνία (GSM, PCN/PCS , DECT…) σε κτίρια , σήραγγες ή υπόγεια.  
 επικοινωνίες σε υπόγειες περιοχές, όπως σταθµούς αυτοκινήτων, µεγάλα κτήρια, 
τις σήραγγες ορυχείων, κλπ. 

 αναµετάδοση FM ραδιοφωνίας (88-108MHz) σε οδικές σήραγγες. 
 ραδιοεπικοινωνίες αναµετάδοσης υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στις οδικές 
σήραγγες. 

 αναµετάδοση ραδιο-τηλεφωνίας στις οδικές σήραγγες     
 επικοινωνίες στους υπόγειους σιδηροδρόµους ή στις σήραγγες σιδηροδρόµων. 

 

 
 
Η ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας απαιτεί νέα στοιχεία ακτινοβολίας που 
επιτρέπουν την αναµετάδοση της ζώνης 900 MHz και 1800 MHz µε µια αποδεκτή 
εξασθένηση.  
 
Οι κινητές ραδιοεπικοινωνίες παρουσιάζουν σήµερα τις ακόλουθες τάσεις:  
προς υψηλότερες συχνότητες: µετατόπιση εφαρµογών από το 50-150 MHz σε 450-
900 MHz και 1800-2200 MHz.  
 προς καλύτερης ποιότητας ζεύξεις : ψηφιακές µεταδόσεις µε υψηλά bit rate. 
 προς ολοκλήρωση στις αστικές ζώνες και σε περιορισµένες περιοχές όπως : 
σήραγγες, ηµιυπόγειοι αυτοκινητόδροµοι, υπόγειοι σταθµοί αυτοκινήτων κλπ. 
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Σχήµα 1 : Παραδείγµατα χρησιµοποίησης leaky feeder 

 

Καλώδια ακτινοβολίας leaky feeder 
 
Το leaky feeder είναι παρόµοιο µε το κανονικό οµοαξονικό καλώδιο στην κατασκευή 
του. Η σηµαντικότερη διαφορά είναι στον εξωτερικό αγωγό του καλωδίου. Τα 
κανονικά οµοαξονικά καλώδια χρησιµοποιούν τις εξωτερικές ασπίδες αγωγών που 
σχεδιάζονται και προορίζονται για να ελαχιστοποιήσουν τη διαρροή RF καθώς και τις 
παρεµβολές. Ο εξωτερικός αγωγός του leaky feeder έχει τις τρύπες ή τις ενάρξεις 
στον εξωτερικό αγωγό και σχεδιάζεται για να επιτρέψει ένα ελεγχόµενο ποσοστό 
σήµατος RF στη διαρροή έξω στο περιβάλλον. Ενώ το µεγαλύτερο µέρος του 
σήµατος ταξιδεύει ακόµα µέσω του καλωδίου, αυτές οι ενάρξεις επιτρέπουν είτε το 
σήµα να ακτινοβολείται έξω από το καλώδιο, είτε ρεύµα να ταξιδέψει στον εξωτερικό 
αγωγό, δηµιουργώντας έναν πεδίο RF γύρω από το leaky feeder. 
To leaky feeder λειτουργεί όπως µια συνεχής κεραία. Όπως µια κεραία, το leaky 
feeder έχει την ίδια συµπεριφορά και στην εκποµπή και στη λήψη. Οι κανονικές 
κατευθυντικές κεραίες ή σηµειακές κεραίες, είναι κατασκευασµένες ώστε να έχουν τα 
ισχυρά επίπεδα σηµάτων κοντά στην κεραία. Το σήµα εξασθενεί όσο 
αποµακρυνόµαστε από την κεραία. Τείνουν επίσης να παραγάγουν περισσότερα 
χαρακτηριστικά ακτινοβολίας οπτικής επαφής. Αυτή η επίδραση δηµιουργεί σκίαση 
και ανώµαλη κατανοµή σηµάτων. Το leaky feeder εκπέµπει ένα χαµηλό επίπεδο του 
σήµατος και παρέχει µια πιο οµοιόµορφη διανοµή του σήµατος. Αυτό οδηγεί σε ένα 
βελτιωµένο (ή λιγότερο απαιτητικό) δυναµικό εύρος για το δέκτη. Οι σηµειακές 
κεραίες είναι πολύ πρακτικές για ραδιοκάλυψη σε µεγάλες ανοικτές περιοχές. Αλλά 
για τις πιο κορεσµένες περιοχές όπως περιβάλλον γραφείων ή υπόγειοι χώροι, τα  
καλώδια διαρροής είναι συχνά η συνιστώµενη επιλογή.  
 
 
Εφαρµογές leaky feeder 
 
Η χρησιµοποίηση του leaky feeder ξεκίνησε σε ορυχεία, ώστε να είναι δυνατός ο 
έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας, τόσο για λόγους ασφάλειας των εργαζοµένων, 
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όσο και για την αποδοτικότερη χρησιµοποίηση του ορυχείου. Λόγω της χρήσης leaky 
feeder για µεγάλο χρονικό διάστηµα στα ορυχεία έχουν προκύψει και πολλές 
εφαρµογές τους σε αυτούς τους χώρους. Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα 
αυτού του συστήµατος είναι ότι οι κανονικοί ασύρµατοι VHF µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν χωρίς τροποποίηση.  
Τα συστήµατα πολλαπλών καναλιών (πολυπλεξία) επιτρέπουν να µεταδίδεται µια 
εφαρµογή ανά κανάλι, παρέχοντας µυστικότητα, αυξάνοντας τη διαθεσιµότητα του 
καναλιού και µειώνουν τις παρεµβολές ανά µετάδοση ("nuisance" transmissions). 
Αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα έχουν κερδίσει την ευρεία αποδοχή τους 
συστήµατος.  
Έχει προστεθεί η ικανότητα να διαβιβαστεί πολυδιαυλικό µονόδροµο βίντεο. Αυτή η 
ανέξοδη επιλογή, φαίνεται πολύ απλή όταν συγκρίνεται µε το κόστος και την 
προσπάθεια που απαιτείται για να έχουµε την ίδια εφαρµογή σε οπτική ίνα ή 
οµοαξονικό καλώδιο.  
Αφού εγκατασταθεί σε όλο το ορυχείο, το καλώδιο leaky feeder γίνεται µια ευέλικτη 
επιλογή για τη µετάδοση στοιχείων, τον έλεγχο παραγωγής και την µετάδοση 
εικόνας.  
Εκµεταλλευόµενοι τις µοναδικές ιδιότητες του leaky feeder,  µπορούµε να 
αναπτύξουµε ένα ασύρµατο σύστηµα µεταφοράς στοιχείων που χρησιµοποιεί υψηλής 
ταχύτητας ασύρµατους διαποδιαµορφωτές (modems). Αυτό το ασύρµατο σύστηµα 
επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο και του σταθερού και κινητού 
εξοπλισµού. Η ασύρµατη επικοινωνία είναι σηµαντική στη βιοµηχανία µεταλλείας, 
αφού επιτρέπει το δυναµικό έλεγχο της εργασίας και της λειτουργίας του εξοπλισµού, 
από σηµεία ελέγχου εκτός του ορυχείου. Οι διαποδιαµορφωτές µπορούν να 
τοποθετηθούν στα οχήµατα ή στον υπόλοιπο κινητό εξοπλισµό, επιτρέποντας την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο τους, όπως συµβαίνει και µε τον στάσιµο εξοπλισµό.  
Τα νέα κινητά προϊόντα και εφαρµογές προσθέτουν ένα νέο επίπεδο πληροφοριών 
στη διαχείριση ορυχείων. Η αυτοµατοποίηση του στάσιµου εξοπλισµού, όπως οι 
ανεµιστήρες και οι αντλίες, µπορεί επίσης να προστεθεί, µέσω ασύρµατης σύνδεσης, 
εκεί όπου η χρήση καλωδίωσης είναι απαγορευτική. Ο έλεγχος του κινητού 
εξοπλισµού είναι τώρα εφικτός, και τα οφέλη φαίνονται να είναι πολύ µεγάλα.  
Ένα από τα βασικά οφέλη στη χρησιµοποίηση των leaky feeder συστηµάτων είναι η 
δυνατότητά του να εξυπηρετεί σήµατα προερχόµενα από κινητά και ηµικινητά 
συστήµατα. Επιπλέον, πολλά leaky feeder συστήµατα εγκαθίστανται σε όλες τις 
βασικές περιοχές του ορυχείου και αντιπροσωπεύουν την ευρύτερη υποδοµή 
ραδιοκάλυψης στο ορυχείο, εκτός από τη διανοµή ενέργειας. Χαρακτηριστική είναι η 
κάλυψη των εγκαταστάσεων άνω του 80% των ενεργών περιοχών εργασίας των 
ορυχείων. Κατ' αυτό τον τρόπο δεν θα υπάρξει συνήθως καµία ανάγκη να 
εγκατασταθεί η πρόσθετη υποδοµή, όπως τα δίκτυα PLC, το τηλεφωνικό καλώδιο, 
κ.λπ., που σώζει πολλές ώρες του χρόνου εγκαταστάσεων.  
Σε µερικές περιπτώσεις, είναι επιθυµητό να χρησιµοποιηθεί η υπάρχουσα υποδοµή, 
όπως οι οπτικές ίνες, το οµοαξονικό καλώδιο καλώδια συνεστραµµένου ζεύγους 
(twisted pair wiring). Τα πολυµέσα και τα στοιχεία που διαβιβάζονται σε αυτό, 
µπορούν να ενσωµατωθούν για να παρέχουν µια υποδοµή που είναι η βάση ενός 
πραγµατικού χρόνου ορυχείου. 
 
Ο αρχικός σκοπός της τεχνολογίας, για να παρέχει µόνο υπηρεσίες φωνής, σήµανε ότι 
η τοπολογία δένδρου ήταν οικονοµικώς αποδοτική και εξυπηρετική. Η συνολική 
ικανότητα του συστήµατος στα στοιχεία υποστήριξης, τη φωνή και το βίντεο είναι 
επαρκής για πολλές διαδικασίες µεταλλείας.  
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Το σύστηµα εξελίσσεται µε την προσθήκη ενός κεντρικού δικτύου οπτικής ίνας 
µεγάλης χωρητικότητας, για να εξυπηρετήσει µία αυξανόµενη ποσότητα στοιχείων 
και υπηρεσιών εικόνας που είναι κρίσιµα για τη λειτουργία µεταλλείας, ώστε να 
ικανοποιούνται οι στόχοι παραγωγής και ασφάλειας, ο πλεονασµός (redundancy) και 
η ζήτηση για αύξηση της χωρητικότητας των συστηµάτων.  
Ο πλεονασµός φροντίζοντας ώστε η καταστροφή ενός σηµείου του δικτύου να µην 
οδηγήσει στην κατάρρευση όλου του δικτύου. Η ικανότητα συστηµάτων βελτιώνεται 
σηµαντικά επειδή υπάρχει τώρα το ίδιο ποσό συνολικής ικανότητας συστηµάτων σε 
κάθε χωριστή ζώνη.  
Πολύ ενεργές περιοχές ή περιοχές που παρέχουν πληθώρα δεδοµένων, παραδείγµατος 
χάριν τα αυτοµατοποιηµένα επίπεδα, χωρίζονται από το υπόλοιπο του ορυχείου µε 
την προσθήκη ενός τοπικού άνω άκρου µε έναν πολυπλέκτη για την τοπική περιοχή. 
Το τοπικό άνω άκρο, όπως το κύριο άνω άκρο, περιέχει τους διαποδιαµορφωτές, τους 
επαναλήπτες και τους αποδιαµορφωτές για να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις 
επικοινωνίας στην  περιοχή µε πληθώρα δεδοµένων. Το τοπικό άνω άκρο συνδέεται 
µε τον πολυπλέκτη, που επικοινωνεί µε ένα άλλο οµοίως εξοπλισµένο πολυπλέκτη 
στο υπάρχον άνω άκρο, µέσω οπτικών ινών από την υποδοµή του ορυχείου. Το 
τοπικό άνω άκρο και ο πολυπλέκτης είναι ένας κόµβος στο δίκτυο οπτικών ινών.  
Για να ολοκληρώσουν την υποδοµή αυτοµατοποίησης, άλλοι κόµβοι προστίθενται 
όπως απαιτείται για να συντηρήσουν µια δεδοµένη περιοχή. Το οπτικό καλώδιο 
εγκαθίσταται σε µια τοπολογία δαχτυλιδιών που δηµιουργεί ένα διπλό σύστηµα 
επικοινωνιών. 
 
Τα ορυχεία είναι δυναµικές οντότητες. Αλλάζουν συνεχώς ανάλογα µε τους στόχους,  
επεκτείνονται και αλλάζουν θέση σε καθηµερινή βάση. Εδώ είναι που τα 
παραδοσιακά συστήµατα ελέγχου και παρακολούθησης που χρησιµοποιούν την 
οπτική ίνα, το καλώδιο µε συνεστραµµένο ζεύγος ή το οµοαξονικό καλώδιο γίνονται 
λιγότερο ελκυστικά, λόγω της ανελαστικότητάς τους.  
Με τη µετάδοση στοιχείων µέσω του leaky feeder πολλά εικονικά κυκλώµατα 
ελέγχου και παρακολούθησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς εγκατάσταση της 
πρόσθετης υποδοµής. Τα κύρια πλεονεκτήµατα τον leaky feeder περιλαµβάνουν:  

 Ο ελεγχόµενος εξοπλισµός είναι κινητός ή ηµι-κινητός και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε οποιοδήποτε σηµείο στο ορυχείο, ο οποίο έχει κάλυψη 
leaky feeder. Κανένας δεν χρειάζεται να ξανακάνει ηλεκτρική εγκατάσταση ή 
δεν απαιτείται επαναπρογραµµατισµός .  

 Η χρησιµοποίηση του leaky feeder ελαχιστοποιεί την απαίτηση για άλλα 
καλώδια και άλλα µέσα στο ορυχείο.   

 
Η επέκταση της διαχείρισης παραγωγής µε τηλεχειριζόµενα οχήµατα, που 
ολοκληρώνεται και υποστηρίζεται από ένα αποδεκτό από την βιοµηχανία σύστηµα 
πληροφοριών, θα βελτιώσει εντυπωσιακά την απόδοση ασφάλειας, παραγωγικότητας 
και δαπανών στο υπόγειο ορυχείο. Το αποτέλεσµα είναι σηµαντικά οφέλη από την 
άποψη των εσόδων και τον εξόδων, και η δυνατότητα να ρυθµιστεί η διαδικασία 
µεταλλείας αποτελεσµατικότερα. 
Οι εφαρµογές που χρησιµοποιούν τον έλεγχο συστηµάτων εξαερισµού είναι 
αναδυόµενα εργαλεία που ο σύγχρονος χειριστής ορυχείων θα χρησιµοποιήσει για να 
γίνει ανταγωνιστικότερος µε τους παραγωγούς χαµηλότερου κόστους σε όλο τον 
κόσµο. Πολλές από αυτές τις τεχνικές είναι πρωτοπόρες στον κόσµο από την άποψη 
της εφαρµογής της τεχνολογίας στο υπόγειο ορυχείο.  
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1ο κεφάλαιο 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1.1 Κατασκευή καλωδίων ακτινοβολίας 
 
Αποτελούνται από έναν κεντρικό αγωγό, ένα διηλεκτρικό, έναν εξωτερικό αγωγό που 
καλύπτει το διηλεκτρικό, και θερµοπλαστικό εξωτερικό περίβληµα. Η 
χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση των καλωδίων είναι 50 Ω, αλλά υπάρχουν και 
καλώδια µε χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση 75Ω. Τα διαθέσιµα µεγέθη καλωδίων 
είναι από 1/2" µέχρι 1 5/8".  
 
Για το διηλεκτρικό προτιµώνται υλικά µε χαµηλή διηλεκτρική σταθερά π.χ. 
κυψελοειδές πολυαιθυλένιο (cellular polyethylene) χαµηλής πυκνότητας ή χαµηλών 
απωλειών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτηριστικοί τύποι διηλεκτρικού που χρησιµοποιούνται 
 
Για τον εξωτερικό αγωγό χρησιµοποιούνται επικαλυπτόµενες κατά µήκος ταινίες 
χαλκού. Στον εξωτερικό αγωγό, τα ανοίγµατα υπάρχουν µε µορφή διαµήκων ή 
εγκάρσιων αυλακώσεων, τρυπών ή οµάδων τρυπών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτηριστικοί τύποι εξωτερικού αγωγού που χρησιµοποιούνται 
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Επίσης υπάρχουν και άλλες δοµές για τα αυλακωµένα οµοαξονικά καλώδια, όπου ο 
εξωτερικός αγωγός είναι ένας ζαρωµένος σωλήνας χαλκού. Με κόψιµο του χαλκού 
στις κορυφές κατά µήκος του άξονα του καλωδίου ,ισαπέχουσες τρύπες 
διαµορφώνονται στον εξωτερικό αγωγό (π.χ. EUPEN τύπος 5228k). Οι υπόλοιποι Οι 
τρύπες στο χαλκό είναι πολύ µικρές και οι αποστάσεις µεταξύ τους είναι συγκρίσιµες 
µε το µήκος κύµατος.  
 
Άλλες κατασκευές πραγµατοποιούνται µε την παρεµβολή leaky τµηµάτων σε ένα 
nonleaky καλώδιο. 
Για το nonleaky καλώδιο, χρησιµοποιούνται τα τυποποιηµένα καλώδια µε 
ζαρωµένους εξωτερικούς αγωγούς. 
 
Η µορφή, το πλάτος και η θέση των ανοιγµάτων καθορίζουν το ακτινοβολώντας 
χαρακτηριστικό του ακτινοβολώντας οµοαξονικού καλωδίου.  
 
Το τυποποιηµένο υλικό για το εξωτερικό περίβληµα του καλωδίου είναι 
πολυαιθυλένιο (PE). Είναι µαύρο για να υπάρχει UV-σταθερότητα. Για εφαρµογές 
όπου απαιτείται πυρασφάλεια χρησιµοποιούνται καλώδια όπου το εξωτερικό 
περίβληµα αποτελείται από υλικά που επιβραδύνουν τη διάδοση της φωτιάς και δεν 
περιέχουν αλογόνα (HLFR). 
 

1.2 Θεωρία της ακτινοβολίας 
 
Σε ένα οµοαξονικό καλώδιο ένα ΤΕΜ-κύµα (traverse electromagnetic wave) 
ταξιδεύει από τον ποµπό ως το τέλος του καλωδίου. Στην περίπτωση ενός καλωδίου 
µε έναν πλήρως κλειστό εξωτερικό αγωγό, το κύµα µέσα στο καλώδιο είναι απόλυτα 
αποµονωµένο από το περιβάλλον. Έξω από το οµοαξονικό καλώδιο, κανένα 
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο δεν µπορεί να µετρηθεί. Στην ίδια περίπτωση, κανένα 
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο έξω από το καλώδιο δεν έχει οποιαδήποτε επιρροή στο 
εσωτερικό κύµα. ∆ηλαδή επιτυγχάνεται ηλεκτροµαγνητική θωράκιση. 
 
Με τη δηµιουργία ανοιγµάτων στον εξωτερικό αγωγό ενός οµοαξονικού καλωδίου, 
ένα µέρος της ενέργειας µέσα από το καλώδιο µεταφέρεται στο χώρο έξω από το 
καλώδιο. Επίσης ενέργεια µπορεί να παρεισφρήσει στο καλώδιο από το περιβάλλον. 
Τα ανοίγµατα στον εξωτερικό αγωγό προκαλούν ηλεκτροµαγνητική σύζευξη του 
εσωτερικού κύµατος και του εξωτερικού κύµατος του χώρου εκτός του καλωδίου. Η 
διάταξη των ανοιγµάτων είναι αυτή που καθορίζει το µηχανισµό της σύζευξης. 
 
Το χαρακτηριστικό παράδειγµα ενός ακτινοβολούντoς καλωδίου είναι ένα 
οµοαξονικό καλώδιο µε έναν πλεγµένο εξωτερικό αγωγό. Το µεγαλύτερο µέρος της 
ενέργειας ταξιδεύει ως εσωτερικό κύµα µέσω του καλωδίου. Σε οποιοδήποτε σηµείο 
ανοµοιογένειας του εξωτερικού αγωγού επάγονται κύµατα επιφάνειας που ταξιδεύουν 
και προς τις δύο κατευθύνσεις προς τα εµπρός και κατά µήκος του εξωτερικού του 
καλωδίου και παρεµποδίζουν το ένα το άλλο.  
 
Η ποιότητα της ραδιοεπικοινωνίας ποικίλλει πάρα πολύ, λόγω του διαφορετικού 
περιβάλλοντος έξω από το καλώδιο. Επίσης το είδος εγκατάστασης έχει επιπτώσεις 
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στο πεδίο που ακτινοβολείται κατά µήκος του καλωδίου. Οι περισσότερες σήραγγες 
περιέχουν µεταλλικούς αγωγούς, όπως καλώδια ισχύος κατά µήκος των πλευρικών 
τοίχων, ή ράγες, σωλήνες νερού κλπ. Τέτοιοι αγωγοί µπορούν να αλλάξουν δραστικά 
τις ιδιότητες του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου.  
 
Τα κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά ενός ακτινοβολούντος καλωδίου είναι η 
διαµήκης απώλειά (longitudinal loss) του και η απώλεια σύζευξής (coupling loss) του. 
 
 

1.2.1 ∆ιαµήκης απώλεια 
 
Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό για τη µεταφορά ενέργειας από το εσωτερικό 
κύµα κατά µήκος ενός καλωδίου είναι η διαµήκης απώλεια (ή απώλεια µείωσης).  
Ένα οµοαξονικό καλώδιο µειώνει το σήµα που ταξιδεύει µέσα σ'αυτό ανάλογα µε τη 
συχνότητα. Η διαµήκης µείωση επηρεάζεται κυρίως από το είδος του διηλεκτρικού 
και το µέγεθος του καλωδίου.  
 
Για την τα ακτινοβολούντα καλώδια, το εξωτερικό περιβάλλον του καλωδίου έχει µια 
επιρροή στην διαµήκη απώλεια, επειδή το εσωτερικό κύµα ταξιδεύει επίσης σε ένα 
µικρό κοµµάτι του χώρου κοντά στον εξωτερικό αγωγό. Η διαµήκης απώλεια 
εξαρτάται επίσης από τη διάταξη και το πλήθος των ανοιγµάτων στον εξωτερικό 
αγωγό. 

1.2.2 Απώλεια σύζευξης 
 
Η απώλεια σύζευξης ορίζεται ως η αναλογία της λαµβανόµενης ισχύος σε µια κεραία, 
σε µια ορισµένη απόσταση, προς την ισχύ του σήµατος εισόδου στο καλώδιο. Λόγω 
της αµοιβαιότητας, οι αναλογικές εκτιµήσεις ισχύουν για τη µετάδοση από µια κεραία 
στο καλώδιο.  
Η απώλεια σύζευξης επηρεάζεται από τη διάταξη των ανοιγµάτων καθώς επίσης και 
από τις παρεµβολές και τις ανακλάσεις στον περιβάλλοντα χώρο του καλωδίου. 
Αν ακτινοβολείται µεγάλη ισχύς θα έχουµε χαµηλή απώλεια συζεύξεων σε ένα ευρύ 
φάσµα συχνοτήτων. 
 
Τρία είδη ακτινοβολίας των οµοαξονικών καλωδίων διακρίνονται:  
 Ακτινοβολούντα καλώδια (radiated mode cables) 
 Καλώδια σύζευξης (Coupled mode cables) 
 Καλώδια leaky section  
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1.3 Τύποι καλωδίων ακτινοβολίας 
 
 
1.3.1.  Radiated modes cables (RMC)  
 

 
Παράδειγµα καλωδίου RMC 

 
Με ένα RMC καλώδιο, το ηλεκτρικό πεδίο παράγεται από τα περιοδικά ανοίγµατα 
(αυλακώσεις) στον εξωτερικό αγωγό του καλωδίου. Το διάστηµα δ µεταξύ των 
ανοιγµάτων είναι συγκρίσιµο µε το λειτουργικό µήκος κύµατος (λ). Η ζώνη 
συχνότητας, όπου το καλώδιο µπορεί να ακτινοβολεί, δίνεται από την ακόλουθη 
ανισότητα:  
 

( ) ( ) dd rr ×+≤≤×− 11 ελε  
 
όπου εr η σχετική ηλεκτρική επιτρεπτότητα του διηλεκτρικού.  
Εάν εξετάζουµε την περίπτωση όπου περιοδικές κεκλιµένες αυλακώσεις είναι 
τοποθετηµένες στον εξωτερικό αγωγό, ο µηχανισµός της ακτινοβολίας αυτής της 
διάταξης είναι συγκρίσιµος µε την ακτινοβολία µιας σειράς µαγνητικών διπόλων, που 
προσανατολίζεται κατά µήκος του άξονα του καλωδίου. 
Στην απλούστερη περίπτωση, οι µικρές σχισµές στον εξωτερικό αγωγό του καλωδίου 
χωρίζονται µε διαστήµατα ίσα µε το µισό µήκος κύµατος (λ/2),πχ 1,5m για 100 MHz. 
  
Τα καλώδια τύπου RMC ακτινοβολούν λόγω συµφασικής συµβολής όλων των 
ανοιγµάτων του εξωτερικού αγωγού του καλωδίου. Η απώλεια σύζευξης (coupling 
loss) είναι χαµηλή µόνο σε µια µικρή ζώνη συχνότητας. Επάνω από και κάτω από 
αυτήν την ζώνη συχνότητας αυξάνεται λόγω παρεµβολών. 
Η κατεύθυνση της διάδοσης είναι ακτινικά προσανατολισµένη. 
 
1.3.2.  Coupled mode cables (CMC) 
 

 
Παράδειγµα καλωδίων CMC 

 
Τα CMC καλώδια µπορούν να υλοποιηθούν µε διάφορες δοµές, για παράδειγµα σαν 
οµοαξονικό καλώδιο που έχει ένα διάµηκες άνοιγµα στον εξωτερικό αγωγό κατά 
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µήκος όλου του καλωδίου, ή οµοαξονικό καλώδιο µε τα µικρά ανοίγµατα µε 
απόσταση µεταξύ τους πολύ µικρότερη από το µήκος κύµατος (d<<λ).  
Μια bifilar γραµµή, µπορεί επίσης να θεωρηθεί ως συνδεµένο καλώδιο τρόπου.  
 
Το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο που περιθλάται από τα ανοίγµατα προκαλεί πεδίο έξω 
από τον εξωτερικό αγωγό. Ένα ρεύµα ρέει στο εξωτερικό µέρος του εξωτερικού 
αγωγού και το καλώδιο ακτινοβολεί σαν να ήταν µια µακριά κεραία κατά µήκος της 
σήραγγας. ∆ηλαδή το CMC καλώδιο είναι ισοδύναµο µε µια µακριά ηλεκτρική 
κεραία. 
 
Ο τρόπος που ακτινοβολούν αντιστοιχεί σε µια ροή ισχύος παράλληλα στον άξονα 
του καλωδίου. Η ηλεκτροµαγνητική ενέργεια συγκεντρώνεται σε µια πολύ στενή 
περιοχή γύρω από το καλώδιο και µειώνεται πολύ γρήγορα µε την απόσταση: αυτό 
είναι ο λόγος για τον οποίο αυτά τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα αναφέρονται µερικές 
φορές ως "κύµατα επιφάνειας". Οι τρόποι, που περιορίζονται γύρω από τον άξονα του 
καλωδίου, περιθλώνται µερικώς από εµπόδια και ασυνέχειες (τοίχοι...) του 
περιβάλλοντος. Ένα µέρος της δύναµης ακτινοβολείται τυχαία ακτινικά. 
 
 
1.3.3 Καλώδια Leaky Section (µετατροπείς τρόπου) (LSC) 
 

 

 
Παράδειγµα καλωδίων LSC 

 
 
Ένας µετατροπέας τρόπου αποτελείται από ένα τµήµα leaky καλωδίου, που 
παρεµβάλλεται σε ένα nonleaky καλώδιο. 
  
Ένα leaky τµήµα είναι ισοδύναµο µε µια κατευθυντική κεραία που συνδέεται µε το 
οµοαξονικό καλώδιο µέσω ενός διαιρέτη ισχύος. Μόνο ένα µικρό µέρος της ισχύος 
που διαδίδεται µέσα στο καλώδιο εξάγεται και µετατρέπεται σε ακτινοβολία. Το 
διάστηµα µεταξύ των leaky τµηµάτων πρέπει να επιλεγεί προκειµένου να έχουµε 
αποδεκτά αποτελέσµατα στις διάφορες συχνότητες που θέλουµε να λειτουργήσει το 
καλώδιο. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα διάστηµα µεταξύ 10 και 50m είναι επαρκές να 
ικανοποιήσει όλες τις συχνότητες λειτουργίας µέχρι 1000 MHz. 
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Τα καλώδια LSC είναι σχεδιασµένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στις ίδιες συνθήκες µε τα συνεχή leaky feeder καλώδια αλλά µε τα 
καλύτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά τις απώλειες, και τις διαµήκεις απώλειες και 
τις απώλειες σύζευξης. 
 
Τα leaky τµήµατα είναι αποδοτικοί µετατροπείς τρόπου και µπορούν να παράγουν 
ένα ελεγχόµενο πεδίο στον χώρο κοντά στο καλώδιο σε συνάρτηση µε το µήκος του 
και τα ηλεκτρικά του χαρακτηριστικά.  
 
Ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί τα καλώδια leaky section χαρακτηρίζεται από το 
γεγονός ότι γενικά λιγότερο από 2 ή 3% του µήκους του καλωδίου είναι leaky. Κατά 
συνέπεια, η πρόσθετη απώλεια λόγω της ακτινοβολίας µειώνεται. Τέτοιοι 
µετατροπείς τρόπου εισάγουν πολύ µικρές απώλειες συνήθως λιγότερο από 0.2 ως 
0.3dB. Συνεπώς η χρήση LSC καλωδίων µειώνει τη διαµήκη απώλεια του 
οµοαξονικού καλωδίου. 
 

 
 
Στο παραπάνω σχήµα βλέπουµε σαν παράδειγµα τη µεταβολή της ισχύος κατά µήκος 
ενός οµοαξονικού καλωδίου LSC.  
 
- Η θέση των µετατροπέων τρόπου είναι όπου γράφει "MC" στον άξονα των x.  
 
- Η διακεκοµµένη γραµµή δίνει τη λαµβανόµενη ισχύ στην κεραία του δέκτη µε µια 
πιθανότητα 95% , συµπεριλαµβανοµένης της εισαγόµενης απώλειας του καλωδίου 
και των απωλειών των µετατροπέων τρόπου. 
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- Px = η τοµή της 95% γραµµής τάσης (διακεκοµµένη γραµµή) και του άξονα των 
ισχύων 
 
- Po = το επίπεδο της ισχύος που εκπέµπεται.  
 
- Pr min = η ευαισθησία του δέκτη 
 
Η διαφορά µεταξύ Px και Po αντιπροσωπεύει την απώλεια σύζευξης του καλωδίου.  
 
- Η τοµή της 95% γραµµής τάσης και της Pr min-γραµµής δείχνει τη µέγιστη απόσταση 
κάλυψης που είναι εφικτή. 
 
 
1.3.4 Σύγκριση µεταξύ των διαφορετικών τύπων καλωδίων ακτινοβολίας 
 
 

 
 
Στα RMC καλώδια η ισχύς ακτινοβολείται ακτινικά ενώ στα CMC καλώδια η ροή της 
ισχύος γίνεται παράλληλα προς τον άξονα του καλωδίου. 
Μεταξύ CMC και LSC καλωδίων τα CMC παρουσιάζουν µεγαλύτερη διαµήκη 
απώλεια, έχουν µικρότερο bandwidth και είναι ευκολότερα στην κατασκευή. Από την 
άλλη πλευρά τα LSC έχουν µικρότερη διαµήκη απώλεια αλλά είναι δυσκολότερα 
στην κατασκευή. Παρόλα αυτά τα LSC καλώδια είναι αυτά που χρησιµοποιούνται πιο 
πολύ στην πράξη λόγω των καλύτερων χαρακτηριστικών ακτινοβολίας. 
 
 
1.4 Μέτρηση της απώλειας σύζευξης 
 
Η µέτρηση της απώλειας σύζευξης γίνεται σύµφωνα µε τη µέθοδο IEC- 96:  
 
- Ένα ακτινοβολών καλώδιο είναι εγκατεστηµένο, παράλληλα µε το έδαφος και 
τοποθετηµένο επάνω από αυτό σε ύψος h, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. Μια 
πηγή ραδιοσυχνότητας (γεννήτρια σήµατος) συνδέεται στο καλώδιο, ενώ η άλλη 
άκρη του καλωδίου τερµατίζεται µε προσαρµοσµένο φορτίο.  

 
- Η γεννήτρια εκπέµπει σήµα ισχύος Po  
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Αρχή της µέτρησης της απώλειας σύζευξης 

 
- Pr είναι η ισχύς που λαµβάνεται σε ένα δίπολο λ/2 που κινείται παράλληλα στο 
καλώδιο σε απόσταση d. Η λαµβανόµενη ισχύς καταγράφεται σε βήµατα 5 ή 10cm. 
Σαν κεραίες λήψης χρησιµοποιούνται δίπολα λ/2 µε κάθετη πόλωση αντίστοιχα µε τη 
συχνότητα µέτρησης που επιλέγεται. Ο προσανατολισµός της κεραίας επηρεάζει 
αποφασιστικά τη µετρούµενη απώλεια σύζευξης. Η κάθετη πόλωση είναι η πιο 
συνήθης πόλωση που χρησιµοποιείται στις κινητές επικοινωνίες. 
 
- Κάθε µέτρηση γίνεται µε σταθερή συχνότητα. Για κάθε συχνότητα απαιτείται µια 
δοκιµαστική διαδροµή. 
 
- Η µέτρηση συνίσταται να γίνει µε απόσταση d=2m από το καλώδιο.  
 
Η συνολική απώλεια σε µια απόσταση z από τη γεννήτρια καθορίζεται ως διαφορά 
µεταξύ της εκπεµπόµενης ισχύος (Po) και της µετρούµενης ισχύος που λαµβάνουµε 
(Pr):  
 

( ) ( ) [ ]dBzPPzA ro     −=  
 
Η απώλεια σύζευξης (c) σε dB, συµπεριλαµβανοµένης της απώλειας του καλωδίου 
δίνεται από τον τύπο: 
 

( ) ( ) [ ]dBzzPPzc ro     
100
⋅−−= α

 
 

όπου 
Pο:  εκπεµπόµενη ισχύς [dBm]  
Pr (z) :  Μετρούµενη ισχύς στο δέκτη [dBm] συναρτήσει της απόστασης z 
α :  Απόσβεση ανά µονάδα µήκους του καλωδίου [dB/100m] 
z :  Απόσταση ανάµεσα στην κεραία και τη γεννήτρια σήµατος [m] 
 
Λόγω πολλαπλών ανακλάσεων στο έδαφος ή στους τοίχους µέσα στις σήραγγες, η 
λαµβανόµενη ισχύς (και συνεπώς η απώλεια σύζευξης c(z)) κατά µήκος µιας 
διαδροµής παράλληλης στον άξονα του καλωδίου παρουσιάζουν τυχαίες µεταβολές 
για µια γενική εκθετική µείωση λόγω της εξασθένησης του καλωδίου. Η συνάρτηση 
πυκνότητας πιθανότητάς της είναι η κατανοµή Rayleigh. 
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Η στατιστική κατανοµή της τοπικής απώλειας σύζευξης χαρακτηρίζεται γενικά από 
δύο τύπους κάλυψης: 
 
- Η µέση τιµή (c50) είναι η απώλεια σύζευξης µε πιθανότητα 50% : 50% των τιµών 
είναι µικρότερες από αυτήν την τιµή. 
 
- Η τιµή κάλυψης 95% (c95):   5% των τιµών είναι µικρότερες από c95. 
 
Συνήθως, η κάλυψη 95% (c95) χρησιµοποιείται στο σχεδιασµό ραδιοζεύξεων και 
δίνει µια ικανοποιητική κάλυψη καθώς µόνο 5% των λαµβανόντων σηµείων πέφτουν 
κάτω από την τιµή c95. 
 
Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται το µετρούµενο πεδίο στα 900MHz που λαµβάνεται 
από ένα δίπολο λ/2 που κινείται παράλληλα στο καλώδιο και σε απόσταση 2m. 

 

 
 
 
 
 

1.5. Εγκατάσταση των καλωδίων ακτινοβολίας 
 
1.5.1. Προσδιορισµός θέσης καλωδίων στις σήραγγες  
 
Η θέση που τοποθετείται το καλώδιο στη σήραγγα επηρεάζει αποφασιστικά την 
απώλεια σύζευξης. Έχει µετρηθεί αύξηση της απώλειας σύζευξης µέχρι 13 dB µε το 
καλώδιο εγκατεστηµένο κοντά σε µια γωνία του τούνελ. 
 
Συνεπώς, συστήνεται η τοποθέτηση του καλωδίου τουλάχιστον 1m µακριά από 
οποιαδήποτε γωνία του τούνελ. Η βέλτιστη απόδοση επιτυγχάνεται όταν το καλώδιο 
τοποθετείται στο µέσο της οροφής ή κατά µήκος ενός τοιχώµατος στο µέσο του 
τοιχώµατος. 
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Οι σκιασµένες περιοχές στο παρακάτω σχήµα δείχνει τις θέσεις όπου το ακτινοβολών 
καλώδιο δεν πρέπει να εγκατασταθεί. 
 
 

 
 
 

Για τους ίδιους λόγους καλώδιο ακτινοβολίας δεν µπορεί να εγκατασταθεί σε αγωγό 
καλωδίων (σχήµα b). 
 
 
1.5.2. Απόσταση µεταξύ του καλωδίου ακτινοβολίας  και της επιφάνειας στήριξης  
 
Η απόσταση µεταξύ του ακτινοβολώντας καλωδίου και της επιφάνειας (είτε είναι η 
οροφή είτε τοίχωµα) επηρεάζει λιγότερο την διαµήκη απώλεια και περισσότερο την 
απώλεια σύζευξης.  
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1.5.2.1. Αύξηση της διαµήκους απώλειας συναρτήσει της απόστασης από την 
επιφάνεια στήριξης 
 
Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται για διαφορετικές συχνότητες (τύπος καλωδίου 
522RC8R), η αύξηση της διαµήκους απώλειας, όταν µειώνεται η απόσταση µεταξύ 
του καλωδίων και της επιφάνειας στήριξης. Η αναφορά είναι η διαµήκης απώλεια 
όταν η απόσταση µεταξύ του άξονα του καλωδίου και της επιφάνειας είναι 20cm.  
Η διαµήκης απώλεια επηρεάζεται ελάχιστα γιατί µόνο ένα µικρό τµήµα του χώρου 
γύρω από το καλώδιο επηρεάζει τη διάδοση του κύµατος στο καλώδιο. 

 
 
 
 
1.5.2.2. Αύξηση της απώλειας σύζευξης συναρτήσει της απόστασης από την 
επιφάνεια στήριξης 
 
Η απόσταση µεταξύ του καλωδίου και της επιφάνειας στήριξης επηρεάζει επίσης την 
απώλεια σύζευξης. Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει τη µέση αύξηση της απώλειας 
σύζευξης σαν συνάρτηση της απόστασης του άξονα του καλωδίου από την επιφάνεια. 
Η αναφορά είναι η απώλεια σύζευξης όταν η απόσταση µεταξύ του άξονα του 
καλωδίου και της επιφάνειας είναι 20cm. 
Η απώλεια σύζευξης επηρεάζεται αρκετά (έως 14dB) από την απόσταση από την 
επιφάνεια στήριξης πιθανόν επειδή όταν το καλώδιο που ακτινοβολεί είναι πολύ 
κοντά στην επιφάνεια στήριξης είναι έντονο το φαινόµενο της συµβολής. 
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1.5.2.3 Βέλτιστη απόσταση  
 
Για να επιτύχουµε βέλτιστη απόδοση, συστήνεται να τοποθετηθεί το καλώδιο 
ακτινοβολίας σε απόσταση µεγαλύτερων από 10cm από την επιφάνεια στήριξης. 
Προτείνουµε 12 έως 15cm. ∆ιάφοροι τύποι εξαρτηµάτων ανάρτησης είναι διαθέσιµοι. 
 
 
 
 
1.5.3. Μεταλλικά εξαρτήµατα ανάρτησης  
 
Η χρήση άλλων τύπων κρεµαστρών - ιδιαίτερα µεταλλικές κρεµάστρες - µπορεί να 
επηρεάζει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του καλωδίου.  
 
∆οκιµές που έχουν πραγµατοποιηθεί σε σήραγγα έχουν δείξει ότι η σηµαντικότερη 
επίδραση της χρήσης των µεταλλικών κρεµαστρών (ή και µονωτικών κρεµαστρών µε 
µεταλλικά µέρη) είναι η αύξηση της διαµήκους απώλειας του καλωδίου σε χαµηλές 
συχνότητες. 
 
1.5.4. Σκόνη και υγρασία 
 
Η απόθεση σκόνης σε συνδυασµό µε την υγρασία - ιδιαίτερα όταν περιλαµβάνονται 
αγώγιµα µόρια - στο εξωτερικό περίβληµα του καλωδίου αυξάνει την απώλεια 
σύζευξης του καλωδίου. Αυτό µπορεί να οφείλεται για παράδειγµα στη συσσώρευση 
άλατος που χρησιµοποιείται για την οδική συντήρηση στα καλώδια σε οδικά τούνελ.  
 
Οι µετρήσεις σε καλώδια ακτινοβολίας µε ένα παχύ στρώµα σκόνης και υγρασίας 
έχουν παρουσιάσει µια αύξηση της απώλειας σύζευξης έως 3 dB στη χειρότερη 
περίπτωση. 
 
Η επίδραση στην διαµήκη απώλεια παραµένει αµελητέα για συχνότητες κάτω από 
600 MHz, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα. 
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1.5.5. Λοιπές απώλειες από το περιβάλλον 
 
Η θέση τοποθέτησης των καλωδίων, η κατασκευή του τούνελ, οι διαστάσεις, το 
σχήµα του, η ύπαρξη καλωδίων υψηλής ή µέσης τάσης, επηρεάζουν το χώρο κοντά 
στο καλώδιο, και δηµιουργούν απώλειες που µπορεί να είναι ένα κρίσιµες στη 
λειτουργία συστηµάτων καλωδίων ακτινοβολίας.  
 
∆υστυχώς, είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν αυτού του είδους οι απώλειες. 
Μόνο µέσω µετρήσεων µπορούµε να εκτιµήσουµε τις συνολικές απώλειες. 
 
Μία πρόσθεση 10 έως 15dB στον υπολογισµό συστηµάτων είναι συνήθως είναι ένα 
ικανοποιητικό µέγεθος που αντιπροσωπεύει όλες τις λοιπές απώλειες από το 
περιβάλλον. 
 
 
1.6. Υπολογισµός συστηµάτων 
 
1.6.1. Γενικό διάγραµµα 
 
Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει γενικό διάγραµµα ενός βασικού συστήµατος που 
περιλαµβάνει καλώδια ακτινοβολίας. 
 

 
 
- Ο σταθµός βάσης συνδέεται µέσω ενός οµοαξονικού καλωδίου µε το καλώδιο 
ακτινοβολίας .  
- Χρησιµοποιούνται power splitters για να συνδέσουν περισσότερα από ένα καλώδια 
ακτινοβολίας και έτσι για να αυξηθεί η εµβέλεια του συστήµατος. 
- Οι άκρες των καλωδίων τερµατίζονται µε φορτίο προσαρµογής για να αποφευχθούν 
ανεπιθύµητες ανακλάσεις.  
- Επαναλήπτες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αντισταθµίσουν την διαµήκη 
απώλεια του καλωδίου.  
- Ο κινητός σταθµός χαρακτηρίζεται από τον τύπο της κεραίας που χρησιµοποιεί και 
την ευαισθησία του.  
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Υπάρχουν δύο είδη συστηµάτων : µονόδροµα και διπλής κατεύθυνσης συστήµατα 
 
Μονόδροµο σύστηµα:   Μετάδοση από έναν σταθµό βάσεων σε έναν κινητό (ή 
αντίστροφα).  
 
∆ιπλής κατεύθυνσης σύστηµα:   Για τις αµφίδροµες εφαρµογές, πρέπει να γίνουν 
υπολογισµοί από το σταθµό βάσης στον κινητό σταθµό και από την κινητή µονάδα 
στη βάση. 
 
Στη συνέχεια θα εξεταστούν οι διαφορετικές παράµετροι για τον υπολογισµό 
συστηµάτων . 
 
 
1.6.2 Συχνότητα 
 
- Αν χρησιµοποιούνται πολλαπλά κανάλια πέρα από ένα στενό φάσµα συχνότητας 
πρέπει να εξεταστεί το κανάλι µε την υψηλότερη συχνότητα. 
 
- Εάν χρησιµοποιούνται πολλαπλές ζώνες συχνοτήτων (π.χ. 450 και 900 MHz), 
πρέπει να γίνουν υπολογισµοί για όλες τις ζώνες ώστε να εξασφαλίσει αποδεκτή 
απόδοση. 
Συνήθως, η χειρότερη περίπτωση θα είναι στη ζώνη της υψηλότερης συχνότητας.  
 
1.6.3. Ακτινοβολούµενη ισχύς 
 
Είναι η ισχύς µε την οποία τροφοδοτείται το καλώδιο ακτινοβολίας. Περιλαµβάνει 
επίσης το κέρδος του ενισχυτή και µπορεί να µετατραπεί σε dBm χρησιµοποιώντας 
την παρακάτω σχέση:  
 

[ ] [ ]( ) [ ]dBmWPdBmP tt       1000log10 ⋅⋅=  
όπου 
Pt = Ακτινοβολούµενη ισχύς  
 
 
1.6.4.  Μήκος καλωδίου / διαµήκης απώλεια 
 
Θα εξετάσουµε το συνολικό µήκος καλωδίου που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια 
ενιαία διαδροµή του συστήµατος. Μερικά συστήµατα µπορούν να λάβουν δύο ή 
περισσότερες διαδροµές καλωδίων από τους power splitters και κάθε διαδροµή 
µπορεί να περιλάβει ένα ή περισσότερα καλώδια. Ο υπολογισµός πρέπει να γίνει 
ξεχωριστά για κάθε καλώδιο. 
 
Το µήκος καλωδίων καθορίζει την διαµήκη απώλεια του  καλωδίου ακτινοβολίας:  
 

100
LArc ⋅=α

 [dB] 
 
Arc = διαµήκης απώλεια σε ολόκληρο το µήκους του καλωδίου σε dB 
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α = Συντελεστής εξασθένησης σε dB/100m 
L = µήκος καλωδίου σε m 
 
 
1.6.5. Απώλειες στους power splitters 
 
Μια χαρακτηριστική τιµή για την απώλεια σε έναν power splitter είναι 3 dB. Η 
συνολικές απώλειες στους power splitters υπολογίζονται αθροιστικά. 
 

[ ]dBNAA
N

i
psps i

     3
1

⋅≈=∑
=  

όπου 
Αps = συνολικές απώλειες θραυστών δύναµης [dB] 
N = αριθµός power splitters σε µια διαδροµή 
Αpsi = απώλεια ενός power splitter (περίπου 3 dB) 
 
 
1.6.6. Απώλειες καλωδίων & συνδέσεων 
 
Όλες οι πρόσθετες απώλειες καλωδίων και συνδέσεων σε µια ενιαία διαδροµή πρέπει 
να συνυπολογιστούν, παρότι συνήθως είναι πολύ µικρές και θα µπορούσαν να 
αγνοηθούν.  
 

[ ]dBAA
iclcl      ∑=  

 
Αcl = απώλειες καλωδίων και συνδέσεων [dB] 
 
 
1.6.7. Απώλειες περιβάλλοντος 
 
Όλες οι απώλειες περιβάλλοντος συµπεριλαµβάνονται στον παράγοντα eA : 
 
- Προσδιορισµός θέσης καλωδίων στις σήραγγες: 
 
Όταν το ακτινοβολών καλώδιο εγκαθίσταται σε σηµεία, όπου δεν πρέπει να 
εγκατασταθεί (γωνία, αγωγός καλωδίων, κλπ.) όπως φαίνεται στο σχήµα 9, µια 
πρόσθετη απώλεια 15 dB πρέπει να προστεθεί. 
 

dBAe 15+=  
 
- Απόσταση µεταξύ της ακτινοβολίας του καλωδίου και της επιφάνειας 
 
Για απόσταση µικρότερη από 10 cm η πρόσθετη απώλεια θα είναι το άθροισµα της 
πρόσθετης διαµήκους απώλειας και της απώλειας συζεύξης λόγω της µείωσης της 
απόστασης. 
 

losscoupladdlosslongadde AAA   . .  . . +=  
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- Ρύποι και υγρασία: 
 
Στα περιβάλλοντα µε έναν κίνδυνο απόθεσης υγρασίας ή ρύπων, προσθέτουµε 3 dB 
για τις πρόσθετες απώλειες συζεύξεων και την κατ' εκτίµηση πρόσθετη διαµήκη 
απώλεια όπως φαίνεται στο σχήµα 12. 
 

'
  . .3 losslongadde AdBA ++=  

 
 
- Άλλες απώλειες περιβάλλοντος: 
 
Μόνο µέσω µετρήσεων µπορούν να βρεθούν οι πραγµατικές απώλειες 
περιβάλλοντος. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις προσθέτουµε έναν παράγοντα ασφαλείας: 
 

dBAe 15...10+=  
 
- Συνολικές απώλειες περιβάλλοντος: 
Η συνολικές απώλειες περιβάλλοντος είναι το άθροισµα όλως τις απωλειών 
περιβάλλοντος: 
 

[ ]dBAA
iee      ∑=  

 
 
1.6.8. Απώλεια σύζευξης 
 
Η απώλεια σύζευξης καθορίζεται από τη µέγιστη απόσταση σύζευξης (d) και τον τύπο 
της κάλυψης (c50 ή c95). 
 
Η διαδικασία µέτρησης της απώλειας σύζευξης που καθορίζεται από τα πρότυπα IEC 
96 χρειάζεται µια κεραία σε απόσταση καλωδίων 2m. Στην πράξη, η κεραία µπορεί 
να είναι και µακρύτερα από τα 2m. Για τον υπολογισµό συστηµάτων είναι σηµαντικό 
να είναι γνωστή η µέγιστη απόσταση σύζευξης. 
 
1.6.8.1. Ανοικτές περιοχές: 
 
Α) Για καλώδια CMC η αύξηση της απώλειας συζεύξεων συναρτήσει της απόστασης 
(d) από το καλώδιο είναι ανάλογη προς 

( )[ ]dBd
d

 log20or  1
2 ⋅

 
όπου d η απόσταση από την κεραία 
Μια απώλεια 6 dB πρέπει να προστεθεί στην απώλεια συζεύξεων κάθε φορά που 
διπλασιάζεται η απόσταση από το καλώδιο. 
 
Β) Για τα ακτινοβολούντα καλώδια CMC και τα καλώδια µε leaky section η πρόσθετη 
απώλεια σύζευξης λόγω της αύξησης της απόστασης είναι µικρότερη και µπορεί να 
υποτεθεί ότι είναι ανάλογη προς 
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( )[ ]dBd
d

 log10or  1
⋅

 
d = απόσταση µεταξύ του καλωδίου και της κεραίας σε m. 
 
Αυτό ισχύει µόνο για τα µακριά καλώδια. Σε µικρές περιοχές, ή όταν υπάρχουν 
εµπόδια µεταξύ κεραίας και καλωδίου, δηλαδή όταν µόνο ένα µικρό κοµµάτι 
καλωδίου είµαι ορατό από την κεραία, µπορεί να εφαρµοστεί η σχέση. 

( )[ ]dBd
d

 log20or  1
2 ⋅

 
 
 
1.6.8.2. Σήραγγες: 
 
Μετρήσεις της απώλειας σύζευξης που έχουν γίνει σε σήραγγες έχουν δείξει αύξηση 
της απώλειας σύζευξης 2 έως 3 dB όταν η απόσταση µεταβάλλεται από 2 έως 6m. 
Συνεπώς, για τον υπολογισµό συστηµάτων ραδιοεπικοινωνίας σε σήραγγες, µπορεί να 
εφαρµοστεί ο τύπος: 

( )[ ]dBd
d

 log10or  1
⋅

 
 
1.6.8.3 Πρόσθετες απώλειες 
 
Οι προδιαγραφές απώλειας σύζευξης για τα καλώδια EUPEN είναι βασισµένες σε µια 
απόσταση απώλειας σύζευξης 2m, σύµφωνα µε τα πρότυπα IEC- 96. Η απώλεια 
σύζευξης σε µια απόσταση d µεγαλύτερη από 2m µπορεί να υπολογιστεί από τη 
σχέση: 
 

( ) ( ) ][   log1095or  50 2 dBccc d
d ⋅+=  

όπου 
cd = απώλεια σύζευξης µε 50% (95%) κάλυψη σε απόσταση d σε dB 
c50, c95 = απώλεια σύζευξης µε κάλυψη 50% (95%), που µετριέται κατά IEC- 96 σε 
απόσταση 2m σε dB 
d = η µέγιστη απόσταση µεταξύ του καλωδίου και της κεραίας σε m. 
 
1.6.9 Ευαισθησία δέκτη 
 
Η ευαισθησία του δέκτη µπορεί να οριστεί ως ελάχιστη τάση εισόδου (U) σε µV, η 
ελάχιστη ένταση του πεδίου (Ε) σε µV/m ή η ελάχιστη ισχύς εισόδου (Pr) σε dBm.  
Η σχέση µεταξύ της έντασης του πεδίου και της τάσης εξόδου της κεραίας είναι: 

eh
UE =

    [µV/m] 
U = τάση εξόδου κεραίας [µV] 
Ε = έντασης του πεδίου [µV/m] 

he = ενεργό µήκος κεραίας [m], όπου ][2 mhhe π
=  

h = φυσικό µήκος κεραίας [m] 
 
Για δίπολο λ/2 έχουµε: h=λ/2 
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λ = µήκος κύµατος = 
f

co  [m] 

co = ταχύτητα του φωτός 
f = συχνότητα της πηγής RF 
 
Η ισχύς που λαµβάνεται είναι 

a
r

EP
Ζ
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
⋅

=
1

2

2

π
λ

   [W] 
Za = Χαρακτηριστική αντίσταση του συστήµατος, συνήθως 50Ω. 
 
Η ισχύς εισόδου στο δέκτη Pr σε dBm δίνεται από τη σχέση 

( )][1000log10][ WPdBmP rr ⋅⋅=  
 
 
1.6.10. Αποδοτικότητα κεραίας 
 
Η τυποποιηµένη κεραία δεκτών είναι ένα δίπολο λ/2. Η µέτρηση της απώλειας 
σύζευξης κατά IEC- 96 γίνεται µε δίπολο λ/2. Συνήθως, τα φορητά ραδιόφωνα 
χρησιµοποιούν άλλους τύπους κεραιών και δεν είναι γενικά πολύ αποδοτικές. Οι 
πρόσθετες απώλειες (ή κέρδη κεραιών) λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό 
συστηµάτων µε το µέγεθος αποδοτικότητα κεραίας (G). Η τυποποιηµένη κεραία για 
τους υπολογισµούς συστηµάτων είναι ένα δίπολο λ/2 και τα κέρδη είναι σε dBd. 
Στις ζώνες RF και µικροκυµάτων η τυποποιηµένη κεραία είναι µια ισοτροπική πηγή 
(µια υποθετική κεραία που ακτινοβολεί ίση ενέργεια σε όλες τις κατευθύνσεις) και τα 
κέρδη είναι σε dBi. Σε αυτήν την περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί η ακόλουθη 
µετατροπή: 
 

[ ] [ ] [ ]dBdBiGdBDG  2.2−=  
 
Ο παρακάτω πίνακας δίνει τυπικές τιµές του G για διάφορους τύπους κεραιών: 
 
 
1.6.11. Περιθώριο συστήµατος 
 
Το περιθώριο συστήµατος (M) είναι το απόθεµα της ενέργειας που παραµένει στο 
σύστηµα. Το αρνητικό πρόσηµο σηµαίνει ότι η λήψη είναι αµφίβολη ή µη εγγυηµένη, 
ενώ το θετικό πρόσηµο δείχνει για τη βέλτιστη λήψη στον κινητό σταθµό.  

( ) GPcAAAAPM rdeclpsrcin +−++++−=    [dB] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 27
 

Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών
 

 

 

 

 

2ο κεφάλαιο 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 Για τους σκοπούς της εργασίας αυτής είχαµε την ευκαιρία να 
πραγµατοποιήσουµε µετρήσεις ραδιοκάλυψης σε οδική σήραγγα της Αττικής Οδού  
µήκους 350 µέτρων στην περιοχή Μαύρη Ώρα Ασπροπύργου. Το τµήµα της Αττικής 
Οδού που πραγµατοποιήσαµε τις µετρήσεις δεν είχε δοθεί στην κυκλοφορία και αυτό 
µας διευκόλυνε ιδιαίτερα κατά την πραγµατοποίηση των µετρήσεων.  
 Στη σήραγγα ήταν εγκατεστηµένο στην οροφή καλώδιο διαρροής Leaky 
Section. Εδώ αξίζει να αναφέρουµε ότι επειδή στην περιοχή υπήρχαν δύο παράλληλες 
οδικές σήραγγες (µία για κάθε ρεύµα κυκλοφορίας) το ακτινοβολών καλώδιο ήταν 
εγκατεστηµένο σε loop όπως φαίνεται και στο σχήµα 2.1 
 

 
Σχήµα 2.1 Κάτοψη του τούνελ όπου φαίνεται το καλώδιο ακτινοβολίας 

 
  Χρησιµοποιώντας µια γεννήτρια σήµατος τροφοδοτήσαµε το καλώδιο µε 
αδιαµόρφωτο φέρον ισχύος 10dBm στις συχνότητες 450 MHz και 900 MHz και µέσω 
του συστήµατος λήψης µετρήσαµε το επίπεδο ισχύος σε διάφορα σηµεία µέσα στο 
τούνελ. 
 Θα παρουσιάσουµε τα επιµέρους τµήµατα από τα οποία απαρτίζεται το 
µετρητικό σύστηµα. Αρχικά, θα δώσουµε τη διάταξη του συστήµατος και στη 
συνέχεια θα περιγράψουµε αναλυτικά κάθε µέρος του. Θα αναφερθούµε τόσο στο 
υλικό όσο και στο λογισµικό που χρησιµοποιείται. 

Σηµείο τροφοδοσίας 

Το καλώδιο ακτινοβολίας φαίνεται µε µπλε χρώµα 
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2.1 ∆ιάταξη τµήµατος εκποµπής 
 
Στο κοµµάτι της εκποµπής τροφοδοτήσαµε το καλώδιο που ήταν εγκατεστηµένο στο 
τούνελ µε µία γεννήτρια σήµατος. Η διάταξη του τµήµατος εκποµπής φαίνεται στο 
σχήµα 2.3 : 
 

Γεννήτρια σήµατος

LCX Radiating
Cable

 
Σχήµα 2.2 Επισκόπηση τµήµατος εκποµπής 

 
 
2.1.1 Γεννήτρια σήµατος 
 
Η γεννήτρια σήµατος που χρησιµοποιήσαµε είναι η Anritsu MG3602A που έχει 
δυνατότητα να παράγει σήµατα συχνοτήτων από 10kHz έως 2080MHz ισχύος µέχρι 
και 17.1dBm. Μπορεί να διαµορφώσει το σήµα σε AM,FM και ΦM. Εµείς στην 
περίπτωση των µετρήσεών µας χρησιµοποιήσαµε αδιαµόρφωτο φέρον CW. 
 

 
2.3 Γεννήτρια σήµατος Anritsu MG3602A 

 
Ακόµη η συγκεκριµένη γεννήτρια σήµατος έχει προστασία από ανακλώµενα σήµατα 
έως και 50W. Τέλος µπορεί να ελεγχθεί και εξωτερικά µέσω του πρωτοκόλλου GPIB, 
γεγονός που την κάνει ιδιαίτερα εύχρηστη για αυτοµατισµούς και µετρήσεις µέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
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2.1.2 Καλώδιο ακτινοβολίας 
 
 Το καλώδιο που ήταν εγκατεστηµένο στην οροφή του τούνελ είναι καλώδιο 
τύπου leaky section 7/8” της εταιρίας Eupen.  

 
2.4 Leaky section cable 

 
Το καλώδιο είναι εγκατεστηµένο σε ένα κοµµάτι σε όλο το µήκος του τούνελ. 
Στηρίζεται σε ειδικά πλαστικά στηρίγµατα που κρέµονται από το µεταλλικό διάδροµο 
στην οροφή του τούνελ, στον οποίο στηρίζονται και τα στοιχεία φωτισµού του 
τούνελ. Η όλη εγκατάσταση φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία. 
 

 
2.5 Η εγκατάσταση του καλωδίου στο τούνελ 

 
Όσον αφορά την κατασκευή του καλωδίου: 

 Ο εσωτερικός αγωγός είναι χάλκινος µε διάµετρο 9.1mm. 
 Το διηλεκτρικό ανάµεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό αγωγό είναι 
χαµηλής πυκνότητας κυψελοειδές υλικό (ΡΕ) µε εξωτερική διάµετρο 23.5mm. 

 Ο εξωτερικός αγωγός είναι φύλλο χαλκού διαµέτρου 23.8mm. Κατά 
διαστήµατα φέρει σχισµές όπως αυτές στο σχήµα 2.4. 

 Το εξωτερικό περίβληµα του καλωδίου έχει πάχος 1.5mm και εξωτερική 
διάµετρο 27mm. 

 Το βάρος του καλωδίου που δίνει η κατασκευάστρια εταιρεία είναι 550kg/km. 
 
Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του καλωδίου είναι: 

 Ο εσωτερικός αγωγός έχει ωµική αντίσταση 0.93Ω/km. 
 Ο εξωτερικός αγωγός έχει ωµική αντίσταση 1.46Ω/km. 
 Η χωρητική αντίσταση του καλωδίου είναι 75pF/m. 
 H χαρακτηριστική αντίσταση του καλωδίου είναι 50Ω. 

Leaky section cable 
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2.1.2.1 ∆ιαµήκης απόσβεση 
 
 Η διαµήκης απόσβεση του καλωδίου στους 20oC σύµφωνα µε την 
κατασκευάστρια εταιρία δίνεται από τον παρακάτω πίνακα: 
 

Συχνότητα 
(MHz) 

∆ιαµήκης απόσβεση 
(dB/100m) 

30 0.64 
50 0.85 

100 1.25 
150 1.6 
200 1.85 
300 2.4 
450 3.1 
900 4.85 

1000 5.25 
1800 10.1 

 
2.1.2.2 Απώλεια σύζευξης 
 
 Ο κατασκευαστής του καλωδίου µας δίνει στοιχεία για την απώλεια σύζευξης 
c50 (απώλεια σύζευξης µε πιθανότητα 50%, δηλαδή µέση τιµή της απώλειας 
σύζευξης) και για τη c95 (απώλεια σύζευξης µε πιθανότητα 95%) για απόσταση 2m 
από το καλώδιο. 
 

Συχνότητα (MHz) c50 (dB) c95 (dB) 
150 63 73 
450 63 73 
900 63 73 

1800 63 73 
 

 Η απώλεια σύζευξης σε µια απόσταση d µεγαλύτερη από 2m µπορεί να 
υπολογιστεί από τη σχέση: 
 

( ) ( ) ][   log1095or  50 2 dBccc d
d ⋅+=  

όπου 
cd = απώλεια σύζευξης µε 50% (95%) κάλυψη σε απόσταση d σε dB 
c50, c95 = απώλεια σύζευξης µε κάλυψη 50% (95%), που µετριέται κατά IEC- 96 σε 
απόσταση 2m σε dB 
d = η µέγιστη απόσταση µεταξύ του καλωδίου και της κεραίας σε m. 
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2.2 Τµήµα λήψης 
 
Το µετρητικό σύστηµα που χρησιµοποιήσαµε στο κοµµάτι της λήψης απεικονίζεται 
στο σχήµα 2.2. 
 

Κεραία
Τροφοδοτικό

κεραίας
Low Noise Amplifier

ZFL-1000LN

18888122

iCOM Receiver
PCMCIA
A/D card

Pentium III PC

AGC output

RF input

 
Σχήµα 2.2 Επισκόπηση µετρητικού συστήµατος 

 
Τα όργανα – εξαρτήµατα που χρησιµοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα: 
 

1. Οµοιοκατευθυντική κεραία ευρείας ζώνης EM – 6105 (10KHz – 2GHz). 
2. Τροφοδοτικό κεραίας ΕΜ – 6106 DC 15 Volt. 
3. Ενισχυτής χαµηλού θορύβου ZFL-1000LN. 
4. ∆έκτης iCOM 9000 
5. Κάρτα A/D ΝΙ DAQ-Card 
6. Φορητός υπολογιστής για την αποθήκευση των µετρήσεων µέσω LABVIEW. 
 

Αναλυτικά: 
 
2.2.1 Κεραία 
 
Η επιλογή της κεραίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην πραγµατοποίηση των 
µετρήσεων. Λόγω του ότι το σύστηµά µας εκτελεί µετρήσεις σε 450 MHz και 900 
ΜHz είναι αναγκαία η χρήση µιας κεραίας ευρείας ζώνης. Έτσι χρησιµοποιήθηκε η 
οµοιοκατευθυντική κεραία ευρείας ζώνης Model EM-6105 Wideband Discone 
Antenna της εταιρίας ELECTRO-METRICS (Εικ. 3.1). Η κεραία µπορεί να εκτελεί 
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µετρήσεις ηλεκτρικού πεδίου στη φασµατική περιοχή 10KHz – 2GHz. Έχει 
ονοµαστική σύνθετη αντίσταση εξόδου 50Ω και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε 
οποιοδήποτε όργανο 50Ω. 
 

 
 
 
 
 
Η συγκεκριµένη κεραία αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα: 
 
1. Την άνω κεραία, η οποία είναι ενεργή και αποτελείται από ένα κατακόρυφο 

µονόπολο ρυθµιζόµενου µήκους (254 – 1450mm), ένα δίσκο από αλουµίνιο 
(διαµέτρου 321mm) και ένα κύκλωµα ενισχυτή. Ο δίσκος εξοµοιώνει την επίπεδη 
γη για την κεραία. Το κύκλωµα του ενισχυτή τροφοδοτείται από διάταξη η οποία 
θα περιγραφεί στην επόµενη παράγραφο.  

Αυτή η κεραία καλύπτει τη φασµατική περιοχή 10KHz – 200MHz. 
 
2. Την κάτω κεραία, η οποία είναι παθητική και αποτελείται από δεκαέξι στοιχεία 

(µήκους 406mm έκαστο) τοποθετηµένα ακτινικά και σε κωνική διάταξη κάτω από 
το µεταλλικό δίσκο, ο οποίος συµπληρώνει την κεραία. 

Αυτή η κεραία καλύπτει τη φασµατική περιοχή 200MHz – 2GHz. 
 
Οι έξοδοι των δύο παραπάνω τµηµάτων της κεραίας συνδέονται από ένα κύκλωµα 
combiner σε µια έξοδο τύπου "N". 
Ο κατασκευαστής της κεραίας µας δίνει το διάγραµµα µεταβολής του Παράγοντα της 
Κεραίας K(f). Τα δεδοµένα για την κατασκευή αυτού του διαγράµµατος έχουν ληφθεί 
µε το µονόπολο της κεραίας στη µικρότερη δυνατή διάσταση (254 mm). 

Εικόνα 2.3   
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Σχ. 2.4 ∆ιάγραµµα παράγοντα κεραίας 

 
Από το παραπάνω διάγραµµα βλέπουµε ότι στα 450MHz Κ=32dB/m και στα 
900MHz K=28.75dB/m. 
 
Το κέρδος της κεραίας µπορούµε να το υπολογίσουµε από τις σχέσεις: 
 
 dBdBGMHzfK ANT  80.29)()(log20 −−⋅=  , για σύστηµα 50Ω 

 
dBdBGMHzfK ANT  54.31)()(log20 −−⋅=  , για σύστηµα 75Ω  

 
Για σύστηµα 50Ω µε f=900MHz και Κ=28.75dB/m εφαρµόζοντας την παραπάνω 
σχέση έχουµε το κέρδος της κεραίας dBG 535.0900 =  
 
Για σύστηµα 50Ω µε f=450MHz και Κ=32dB/m εφαρµόζοντας την παραπάνω σχέση 
έχουµε το κέρδος της κεραίας dBG 735.8450 −= , δηλαδή στα 450MHz η κεραία 
ουσιαστικά έχει απώλειες. 
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2.2.2    Τροφοδοτικό Κεραίας 
 
Η Ισχύς, στο κύκλωµα του ενισχυτή του ενεργού τµήµατος της κεραίας, προσφέρεται 
από το εξωτερικό τροφοδοτικό EM – 6106 που παρέχει ονοµαστική τάση 15V DC 
και παρεµβάλλεται στο οµοαξονικό καλώδιο σύνδεσης της κεραίας µε τον Αναλυτή 
Φάσµατος. Το τροφοδοτικό λειτουργεί µε ένα σύνολο από επαναφορτιζόµενες 
µπαταρίες, έχει αυτονοµία 20ώρες και η διάρκεια φόρτισης των µπαταριών είναι 
12ώρες. 
 
2.2.3 Ενισχυτής χαµηλού θορύβου ZFL-1000LN της Mini-Circuits 
 
 

 
 

Frequency 
MHz 

GAIN, dB Maximum Power, dBm Dynamic Range VSWR DC Power 
fL - fU Min. Max. 

Flatness 
Output 
(1 dB 

Comp.) 
Input 
(no 

damage) 
NF 
dB 

Typ. 
IP3 

dBm 
Typ. 

In 
Typ.

Out 
Typ. 

Cur- 
rent 
(mA) 

Volt(V.)

0.10-1000 20 ±0.50 +3.00 +5.00 2.90 14 1.50 2.00 60 15 
Lw=low range(fL to fU/2)  U=upper range(fU/2 to fU)        

 
O ενισχυτής χαµηλού θορύβου που χρησιµοποιήσαµε είναι κατάλληλος για 
συχνότητες 0.1-1000MHz και ενισχύει το σήµα που έρχεται στην είσοδο κατά 20dB. 
Πέρα από τα στοιχεία που δίνει ο κατασκευαστής για την ενίσχυση των 20dB τη 
διαπιστώσαµε και στο εργαστήριο για τις συχνότητες που µας ενδιαφέρουν (450 και 
900 MHz), χρησιµοποιώντας την παρακάτω διάταξη. 
 
 

Γεννήτρια σήµατος
Αναλυτής
φάσµατος

LNAinput output

 
 

∆ίνοντας στην είσοδο του LNA σήµα γνωστής ισχύος µετράµε µε τον αναλυτή 
φάσµατος στη συγκεκριµένη συχνότητα σήµα µε ισχύ 20dB πάνω από το σήµα 
εισόδου. 
Toν LNA τον τοποθετήσαµε σε µεταλλικό κουτί, του προσαρµόσαµε ψύκτρα µε 
θερµοαγώγιµη πάστα και βγάλαµε στο σασί του κουτιού τους ακροδέκτες για την 
είσοδο και την έξοδο του σήµατος (SMA θηλυκό για σασί) και για την τροφοδοσία µε 
τάση (µπανάνα θηλυκό για σασί). 
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∆έκτης ICOM IC-R8500 
 

 
 

 Ο δέκτης που χρησιµοποιήσαµε µπορεί να λάβει σήµατα σε εύρος συχνοτήτων       
0.1-1999.999 ΜΗz µε ελάχιστο βήµα 10Hz. 

 Η διαµόρφωση του λαµβανόµενου σήµατος µπορεί να είναι FM (Normal, 
Narrow), WFM, AM (Normal, Wide, Narrow), SSB (LSB,USB), CW. 

 H ευαισθησία του δέκτη για διάφορες διαµορφώσεις και συχνότητες φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα. 

 
Περιοχή συχνοτήτων(MHz) SSB/CW AM AM-N AM-W FM WFM 
0.1-0.49999 1.0 µV 6.3 µV - - - - 
0.5-1.79999 2.0 µV 13.0 µV - - - - 
1.8-1.99999 0.25 µV 3.2 µV 2.5 µV - - - 
2.0-27.99999 0.2 µV 2.5 µV 2.0 µV - - - 
28.0-29.99999 0.2 µV 2.5 µV 2.0 µV - 0.5 µV - 
30.0-999.99999 0.32 µV 2.5 µV 2.0 µV 3.2 µV 0.5 µV 1.4 µV 
1240.0-1300.00000 0.32 µV 2.5 µV 2.0 µV 3.2 µV 0.5 µV 2.0 µV 

 
Στην περίπτωσή µας (CW στα 450 και 900MHz) η ευαισθησία του δέκτη είναι 
0.32µV ή -117dBm. 

 Το σήµα τροφοδοτείται στο δέκτη µέσω της εισόδου Ν-Type στο πίσω µέρος της 
συσκευής.  

 Ο δέκτης έχει επίσης µία έξοδο AGC που ανάλογα µε την ισχύ που λαµβάνει ο 
δέκτης στην επιλεγµένη συχνότητα δίνει ανάλογη τάση µεταξύ των δύο 
ακροδεκτών. Χρησιµοποιώντας την διάταξη του παρακάτω σχήµατος δίνουµε από 
τη γεννήτρια γνωστή ισχύ στις δύο συχνότητες που µας ενδιαφέρουν και 
µετρώντας την τάση στην AGC έξοδο αντιστοιχίζουµε τα dBm ισχύος σε Volt 
στην AGC έξοδο του δέκτη. 
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Γεννήτρια σήµατος

18888122

iCOM Receiver

AGC outputRF input

18888

Βολτόµετρο

-10 BM

P

 
 

Ακολουθώντας την παραπάνω µεθοδολογία για τις δύο συχνότητες που µας 
ενδιαφέρουν (450 και 900 MHz) και µεταβάλλοντας την ισχύ από τη γεννήτρια µε 
βήµα 2dBm προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 
 

 AGC Voltage(Volt) 
Ισχύς (dBm) 450 MHz 900 MHz 

-100 2,37 1,95 
-98 2,43 2,07 
-96 2,5 2,19 
-94 2,55 2,28 
-92 2,61 2,36 
-90 2,66 2,43 
-88 2,71 2,49 
-86 2,76 2,56 
-84 2,8 2,61 
-82 2,84 2,66 
-80 2,88 2,7 
-78 2,92 2,75 
-76 2,96 2,79 
-74 3 2,83 
-72 3,04 2,87 
-70 3,08 2,92 
-68 3,12 2,96 
-66 3,16 3,01 
-64 3,19 3,05 
-62 3,23 3,08 
-60 3,27 3,13 
-58 3,31 3,16 
-56 3,34 3,2 
-54 3,38 3,24 
-52 3,42 3,27 
-50 3,45 3,31 
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει το εξής διάγραµµα: 

900MHz

y = -5,8204x3 + 63,259x2 - 172,77x + 39,858

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40
1,9 2,4 2,9 3,4

 
 

Στο διάγραµµα φαίνονται τα σηµεία που προκύπτουν απ’ τον πίνακα και η εξίσωση 
που προκύπτει µε πολυωνυµική προσαρµογή σε πολυώνυµο 3ου βαθµού. Η εξίσωση 
αυτή θα χρησιµοποιηθεί για να µετατρέψουµε µε ικανοποιητική ακρίβεια την τάση 
που δίνει ο δέκτης σε ισχύ. Έτσι για τα 900MHz είναι: 

( ) 858,3977,172259,638204,5 23 +⋅−⋅+⋅−= AGCAGCAGCRx VVVdBmP  
 
Αντίστοιχα για τα 450MHz: 
 

450 MHz

y = 12,035x2 - 22,996x - 113,61

-100

-90

-80

-70

-60

-50

-40
2 2,5 3 3,5

 
 

και η εξίσωση προσαρµογής για τα 450 MHz (2ου βαθµού αυτή τη φορά) είναι: 
 

( ) 61,113996,22035,12 2 −⋅−⋅= AGCAGCRx VVdBmP  
 
Στις µετρήσεις που λαµβάνουµε σε Volt εφαρµόζοντας τις δύο εξισώσεις 
προσαρµογής τις µετατρέπουµε σε dBm ώστε να είναι άµεσα αξιοποιήσιµες. 
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2.2.4 Κάρτα A/D 
 
 Χρησιµοποιήσαµε µία κάρτα A/D της National Instruments που 
προσαρµόζεται στην PCMCIA θύρα του υπολογιστή, τη DAQCard-AI-16E-4, που 
φαίνεται και την παρακάτω εικόνα. 
 

 
NI DAQCard-AI-16E-4 

 
 Η κάρτα που χρησιµοποιήσαµε έχει πάρα πολλές δυνατότητες και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε πλήθος εφαρµογών για λήψη δεδοµένων. Τα πιο σηµαντικά 
χαρακτηριστικά της είναι: 

 Έχει 16 αναλογικές εισόδους δεδοµένων µε βάση την κοινή γείωση ή 8 κανάλια 
διαφορικής εισόδου. 

 
 Αν «ακούµε» µόνο ένα κανάλι εισόδου ο ρυθµός λήψης δειγµάτων είναι 500kS/s 
ενώ για είσοδο από πολλαπλά κανάλια ρυθµός λήψης δειγµάτων είναι 250kS/s. 

 
 Η ψηφιοποίηση των δεδοµένων από την αναλογική είσοδο γίνεται σε αριθµούς 
των 12bit. 

 
 Έχει 8 γραµµές ψηφιακής εισόδου / εξόδου. 

 
 Ο σκανδαλισµός (triggering) της κάρτας για τη λήψη των τιµών των σηµάτων 
στις εισόδους µπορεί να είναι είτε αναλογικός είτε ψηφιακός. 

 
 Τέλος η κάρτα έχει 2 καταχωρητές των 24bit ο καθένας που χρησιµοποιούνται ως 

µετρητές ή timers και µπορούν να ανανεώνουν το περιεχόµενό τους µε συχνότητα 
20MHz. 
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2.2.6  Φορητός υπολογιστής Pentium III 
 
 Για την καταγραφή των µετρήσεων χρησιµοποιήσαµε φορητό υπολογιστή, 
στη θύρα PCMCIA του οποίου συνδέσαµε την A/D κάρτα. Ο υπολογιστής είχε 
εγκατεστηµένο το λογισµικό LABView µέσω του οποίου έγινε η λήψη των 
µετρήσεων και η καταγραφή τους σε αρχεία κειµένου. 
 

Η οθόνη του προγράµµατος που χρησιµοποιήθηκε για τις µετρήσεις µας 
φαίνεται παρακάτω: 
 

 
 

 Όπως φαίνεται οι διαθέσιµες επιλογές µας αφορούν το σήµα εισόδου, δηλαδή 
από ποια θύρα θα διαβάζει το πρόγραµµα και ποιες είναι οι ακραίες τιµές του 
σήµατος που περιµένουµε να λάβουµε. Επίσης διαλέγουµε τον ρυθµό µε τον οποίο θα 
λαµβάνουµε µετρήσεις (scan rate σε µετρήσεις ανά second) και το αρχείο στο οποίο 
θα αποθηκεύονται οι µετρήσεις µας. 
 Τέλος στην οθόνη του προγράµµατος βλέπουµε δύο διαγράµµατα. Το ένα 
(αριστερά) αφορά τις λαµβανόµενες µετρήσεις µε τιµές σε Volt. Στο δεξιό διάγραµµα 
µας δίνονται οι αντίστοιχες τιµές ισχύος για τις τάσεις που µετράµε. Μπορούµε µέσο 
του διαγράµµατος του προγράµµατος να αλλάζουµε κάθε φορά τον τύπο της 
µετατροπής τάση-ισχύς, ώστε να ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του κυκλώµατός 
µετρήσεων 
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2.3 Υλοποίηση συστήµατος µετρήσεων 
 
 Για την υλοποίηση του συστήµατος µετρήσεων που περιγράψαµε είχαµε την 
αµέριστη υποστήριξη του εργαστηρίου. Εκτός από τον τεχνικό εξοπλισµό που 
περιγράψαµε λεπτοµερώς στην προηγούµενη παράγραφο χρησιµοποιήσαµε τρέιλερ 
του εργαστηρίου µε υδραυλικά ανυψούµενο ιστό, στον οποίο στηρίξαµε την κεραία 
για να πραγµατοποιήσουµε µετρήσεις σε διάφορα ύψη. Στη φωτογραφία που 
ακολουθεί φαίνεται το σύστηµα σε πλήρη ανάπτυξη στην είσοδο του τούνελ. 
 

 
Το σύστηµα µετρήσεων 

 
 Για την τροφοδοσία του όλου συστήµατος µε ηλεκτρική ενέργεια 
χρησιµοποιήσαµε αρχικά µπαταρία 12V (80Ah) και για να πάρουµε την τάση του 
δικτύου της ∆ΕΗ (220V) που χρειάζονταν ορισµένα όργανα για να λειτουργήσουν 
χρησιµοποιήσαµε δύο inverters που µπορούσαν να δώσουν τάση 220V για συσκευές 
συνολικής ισχύος 350 Watt ο καθένας. Σαν εφεδρική τροφοδοσία είχαµε µαζί µας 
βενζινοκίνητη γεννήτρια, την οποία χρησιµοποιήσαµε όταν αποφορτίστηκε η 
µπαταρία που είχαµε διαθέσιµη. Τη γεννήτρια προσπαθήσαµε να τη 
χρησιµοποιήσουµε σε όσο το δυνατό λιγότερες µετρήσεις για να αποφύγουµε τον 
τυχόν επηρεασµό τους από τον ηλεκτροµαγνητικό θόρυβο που παράγει η γεννήτρια. 
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3ο κεφάλαιο 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ–ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 
 
 
 
3.1 Σηµεία λήψης µετρήσεων 
 
 Στην παρακάτω τοµή του τούνελ όπου πραγµατοποιήσαµε τις µετρήσεις 
βλέπουµε σε ποια σηµεία έγινε η λήψη των µετρήσεων για το επίπεδο της 
λαµβανόµενης ισχύος. 
 

LSC Radiating
Cable

∆εξιά
λωρίδα

Μεσαία
λωρίδα

Αριστερή
λωρίδα

0 m

1.5 m

4 m

6 m

Σχ. 3.1 Τοµή του τούνελ 
 
 Με κόκκινο κύκλο φαίνεται το καλώδιο ακτινοβολίας που ήταν 
εγκατεστηµένο στην οροφή του τούνελ. Με γκρι κύκλους φαίνονται τα σηµεία που 
ελήφθησαν µετρήσεις ισχύος σε όλο το µήκος του τούνελ (350m). Οι λωρίδες 
κυκλοφορίας που φαίνονται χαρακτηρίζονται ως δεξιά και αριστερή µε βάση τη ροή 
κυκλοφορίας και όχι µε το πώς φαίνονται στην τοµή. 
 Όπως φαίνεται µετρήσαµε τη λαµβανόµενη ισχύ και στις τρεις λωρίδες 
κυκλοφορίας σε διάφορα ύψη. Και στις τρεις λωρίδες µετρήσαµε στο 1.5m που είναι 
τυπικό ύψος λήψης σε επιβατικό αυτοκίνητο και στα 4m που είναι τυπικό ύψος 
λήψης για φορτηγό ή πούλµαν. Επιπλέον στη µεσαία λωρίδα µετρήσαµε τη 
λαµβανόµενη ισχύ και στα 6m για να δούµε τη συµπεριφορά του ακτινοβολώντος 
καλωδίου στο κοντινό πεδίο. Τα 6m ήταν το µέγιστο ύψος που µπορούσαµε να 
σηκώσουµε τον υδραυλικό ιστό µε την κεραία ώστε να µπορεί ο ιστός να κινηθεί σε 
όλο το µήκος του τούνελ. Κι αυτό γιατί στα 6.5m υπήρχαν matrix για την οδική 
σήµανση του τούνελ. 
 Όλες οι παραπάνω µετρήσεις ισχύος πραγµατοποιήθηκαν τόσο για τα 
450MHz όσο και για τα 900MHz. Είναι αυτονόητο ότι όταν ο δέκτης ήταν 
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συντονισµένος στα 450MHz η γεννήτρια σήµατος τροφοδοτούσε το καλώδιο leaky 
section µε παλµό CW στα 450MHz και οµοίως για τα 900MHz. 
 
 
3.2 Τρόπος λήψης µετρήσεων κατά µήκος του τούνελ 
 
Σαν σηµείο έναρξης και λήξης των µετρήσεων ισχύος ορίσαµε τους σωλήνες νερού 
που υπήρχαν στην αρχή και στο τέλος του τούνελ. Φροντίσαµε ώστε να ξεκινάµε 
αρκετά έξω από το τούνελ ώστε το σύστηµα µπαίνοντας στο τούνελ να έχει 
αποκτήσει σταθερή ταχύτητα την οποία διατηρούσαµε µέχρι να φτάσουµε στην άλλη 
άκρη του τούνελ.  
 

 
Σχ. 3.2 Η είσοδος του τούνελ 

 
 Στην παραπάνω φωτογραφία εκτός από το σηµείο όπου ξεκινούσαµε και 
σταµατούσαµε τις µετρήσεις (στο αντίστοιχο σηµείο στο άλλο άκρο του τούνελ) 
φαίνεται και το σηµείο που είναι εγκατεστηµένο το καλώδιο ακτινοβολίας καθώς και 
ορισµένα στοιχεία για τις διαστάσεις του τούνελ. 

Σηµείο έναρξης-
λήξης µετρήσεων 

Καλώδιο LSC 

6.5 m 7 m
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 Ακόµη φροντίσαµε ώστε η ταχύτητα µε την οποία διανύαµε το τούνελ και ο 
ρυθµός λήψης µετρήσεων να είναι τέτοια ώστε να µπορούµε να καταγράψουµε τις 
βυθίσεις ισχύος που παρουσιάζονται λόγω του φαινοµένου του fading. 
 

 
3.4 Φαινόµενο fading 

 
Στις µετρήσεις ισχύος για συχνότητα f θα εµφανίζονται διαλείψεις (fading), δηλαδή 
διαδοχικές κορυφές και βυθίσεις λόγω πολυδιαδροµικής διάδοσης στα επίπεδα ισχύος 

σε διαστήµατα της τάξης των m
2
λ . Για να µπορούµε να παρατηρήσουµε αυτές τις 

διαλείψεις στις µετρήσεις µας θα πρέπει να έχουµε τουλάχιστον µία µέτρηση κάθε 
0.1λ m.  

Για f=450 MHz m
f

667.01
==λ  και m0667.01.0 =λ  

Για f=900 MHz m
f

333.01
==λ  και m0333.01.0 =λ  

Έτσι κατά την πραγµατοποίηση των µετρήσεων φροντίσαµε ο ρυθµός λήψης 
µετρήσεων να είναι τέτοιος ώστε να έχουµε µία τουλάχιστόν τιµή ισχύος κάθε 

m 1.0 λ . 
 Κρίνοντας εκ του αποτελέσµατος διαπιστώσαµε ότι τελικά πήραµε µετρήσεις 
ισχύος µε πολύ µεγαλύτερη πυκνότητα απ’ ότι υποδεικνύουν οι παραπάνω 
περιορισµοί. 

0.5λ

ΡRx 

d

0.1λ (µέγιστο βήµα µέτρησης)
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3.3 Υπολογισµοί ισχύος 
 
 Στην παράγραφο αυτή θα κάνουµε ορισµένους υπολογισµούς που έχουν να 
κάνουν µε τις απώλειες και τα κέρδη ισχύος που υπεισέρχονται σε όλο το σύστηµα, 
ώστε να ξέρουµε τι εκπέµπει το καλώδιο και τι τελικά µετράµε στο δέκτη. Για το 
σκοπό αυτό υπάρχει και το παρακάτω διάγραµµα που περιλαµβάνει όλο το σύστηµα. 
 

3.5 Ολόκληρο το σύστηµα µε ενδείξεις κερδών / απωλειών 
 
 Η γεννήτρια σήµατος εκπέµπει 10dBm. Το καλώδιο ακτινοβολίας έχει 
σύµφωνα µε τον κατασκευαστή του διαµήκη απώλεια 3.1dB/100m στα 450MHz και 
4.85dB/100m στα 900ΜΗz. Ανάµεσα στο καλώδιο ακτινοβολίας και την κεραία 
λήψης υπεισέρχεται η απώλεια σύζευξης. Έπειτα στην κεραία το σήµα ενισχύεται 
λόγω του κέρδους της κεραίας. Ακόµη στο LNA ενισχύεται κατά 20dB και τελικά 
φτάνει στο δέκτη. Συνολικά σε όλη τη διάταξη οι απώλειες σε καλώδια και 
συνδέσµους είναι 3dB. 
 
 Η ισχύς που µετράµε είναι αυτή που φτάνει στο δέκτη και µέσω της κάρτας 
A/D τελικά στον υπολογιστή. Όµως η ισχύς που µας ενδιαφέρει να γνωρίζουµε είναι 
αυτή που φτάνει στην κεραία. Εποµένως από την ισχύ που µετράµε πρέπει να 
αφαιρέσουµε το κέρδος της κεραίας, την ενίσχυση στο LNA (20 dB) και τις απώλειες 
σε καλώδια και συνδέσµους από την κεραία ως το δέκτη. 

Κεραία
Τροφοδοτικό

κεραίας
Low Noise Amplifier

ZFL-1000LN

PCMCIA
A/D card

18888122

iCOM Receiver AGC
output

RF input

Γεννήτρια σήµατος

coaxial cable

leaky section radating cable

Κεραία µε κέρδος στα
450MHz
900MHz

Ενίσχυση
+20dB

Απόσβεση στα
450ΜΗz 3.1dB/100m
900MHz 4.85dB/100mCoupling loss

Συνολικές απώλειες σε καλώδια,connectors 3dB

Παραγόµενη ισχύς 10dBm
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3.4 Παρουσίαση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων 
 
3.4.1 Γενικά 
 
 Θα παρουσιάσουµε πρώτα τις µετρήσεις που πραγµατοποιήσαµε στα 900MHz 
και µετά στα 450MHz. Για κάθε συχνότητα θα παρουσιάσουµε χωριστά τις µετρήσεις 
για κάθε διαδροµή µέσα στο τούνελ ανάλογα µε τη λωρίδα κυκλοφορίας και το ύψος 
της κεραίας. 
 Σε κάθε σετ µετρήσεων θα δίνουµε δύο διαγράµµατα της ισχύος που 
λαµβάνουµε στην είσοδο της κεραίας συναρτήσει της απόστασης από την αρχή της 
σήραγγας. Στο πρώτο θα υπάρχουν και 3 ευθείες, που είναι η ευθεία της γραµµικής 
προσαρµογής, η ευθεία κάτω από την οποία είναι το 95% των τιµών και η ευθεία 
πάνω από την οποία είναι το 95% των τιµών. Η τελευταία µας ενδιαφέρει για τον 
υπολογισµό της απώλειας σύζευξης ενώ από την κλίση τους παίρνουµε την επιµήκη 
απώλεια. Στο δεύτερο διάγραµµα θα υπάρχει η καµπύλη που προκύπτει µε 
προσαρµογή κυλιόµενου µέσου και µας διευκολύνει για την εξαγωγή 
συµπερασµάτων ανάλογα µε τις αυξοµειώσεις της ισχύος σε διάφορα σηµεία της 
σήραγγας. Όλα τα διαγράµµατα έγιναν µε τη βοήθεια του λογισµικού Microcal Origin 
6. 
 Αφού παρουσιάσουµε όλα τα σετ των µετρήσεων θα κάνουµε διάφορες 
συγκρίσεις και θα προσπαθήσουµε να εξάγουµε συµπεράσµατα από αυτές. 
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3.4.2  900MHz 
 
3.4.2.1 4m ύψος στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας 
 

LCX Radiating Cable

∆εξιά
λωρίδα

Μεσαία λωρίδα
Αριστερή
λωρίδα

0 m

1.5 m

4 m

6 m

 
3.6 Τοµή όπου φαίνονται τα σηµεία εκποµπής - λήψης 

 
Η απόσταση της κεραίας λήψης στον ιστό µε το καλώδιο που ακτινοβολεί είναι 
περίπου 4m. 
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η ισχύς που φτάνει στην κεραία συναρτήσει της 
απόστασης από την αρχή του τούνελ καθώς και η γραµµική προσαρµογή της 
κατανοµής. 
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Από την κλίση των ευθειών υπολογίζουµε τη διαµήκη απώλεια του καλωδίου 
διαρροής. Παίρνουµε δύο σηµεία από τον πίνακα που φτιάχνει το Origin για την 
ευθεία γραµµικής προσαρµογής και βρίσκουµε την κλίση: 
 

mdBmdb
dd
PP 100/446.5/05446.0

8,05039-28,57701
(-60,3208)-61,4387-

12

12 ===
−
−

=λ  

 
Η διαµήκης απώλεια που βρίσκουµε από αυτή τη σειρά µετρήσεων είναι 
5.446dB/100m ενώ ο κατασκευαστής του καλωδίου δίνει 4.85dB/100m. Οι δύο τιµές 
είναι πολύ κοντά. 
 
Εκτός από τη διαµήκη απώλεια µπορούµε να υπολογίσουµε και την απώλεια 
σύζευξης. Για d=0m η µέση ισχύς που προκύπτει από την ευθεία γραµµικής 
προσαρµογής είναι dBmP 94.5950 −= , ενώ η τιµή που προκύπτει από την ευθεία πάνω 
από την οποία είναι το 95% των µετρήσεων είναι dBmP 6695 −= . Αν αφαιρέσουµε τις 
τιµές αυτές από την ισχύ η οποία εισέρχεται στο καλώδιο ακτινοβολίας (10dBm) 
βρίσκουµε την απώλεια σύζευξης για απόσταση 4m από το καλώδιο ακτινοβολίας. 
 

dBc 94.69
450 =  και dBc 76

495 =  
 
Για να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης µε τις τιµές που δίνει ο κατασκευαστής του 
καλωδίου για το coupling loss εφαρµόζουµε την παρακάτω σχέση για d=4m και dc  
τις παραπάνω τιµές και υπολογίζουµε το c50 και το c95. 
 

( ) ( ) ][   log1095or  50 2 dBccc d
d ⋅+=  

  
dBc 93.6625.2log1094.6950 =−=  

dBc 99.7225.2log107695 =−= . 
 
Ο κατασκευαστής του καλωδίου δίνει c50=63dB και c95=73dB. Όπως βλέπουµε οι 
τιµές που βρήκαµε είναι αρκετά κοντά (ιδίως το c95). 
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Ακόµη εκτός από το διάγραµµα µε τη γραµµική προσαρµογή παρακάτω µπορούµε να 
δούµε και ένα διάγραµµα κυλιόµενου µέσου όπου υπολογίζουµε µία τιµή κάθε 40 
µήκη κύµατος (40λ smoothing). 
 

 
S

 
 

Κάτω από το διάγραµµα έχουµε και µία κάτοψη του τούνελ. Σ’ αυτή την κάτοψη τα 
κόκκινα ορθογώνια που φαίνονται είναι κινητήρες εξαερισµού στην οροφή του 
τούνελ, το εξωτερικό περίβληµα των οποίων είναι µεταλλικό. Στα σηµεία όπου είναι 
εγκατεστηµένοι αυτοί οι κινητήρες βλέπουµε ότι έχουµε τοπικά µέγιστα της ισχύος 
λόγω περισσότερων ανακλάσεων, αφού στις ήδη υπάρχουσες ανακλάσεις στα 
τοιχώµατα, στο αυτοκίνητο κλπ. πρέπει να προσθέσουµε και τις ανακλάσεις στο 
περίβληµα των κινητήρων που ήταν κυλινδρικοί και αρκετά µεγάλων διαστάσεων 
(3m µήκος και 1m διάµετρος κυλίνδρου) καθώς και από τις πινακίδες που φαίνονται 
στις παρακάτω φωτογραφίες. 
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3.4.2.2 4m ύψος στη µεσαία λωρίδα κυκλοφορίας 
 

LCX Radiating Cable

∆εξιά
λωρίδα

Μεσαία λωρίδα
Αριστερή
λωρίδα

0 m

1.5 m

4 m

6 m

 
3.6 Τοµή όπου φαίνονται τα σηµεία εκποµπής - λήψης 

 
Η απόσταση της κεραίας λήψης στον ιστό µε το καλώδιο που ακτινοβολεί είναι 
περίπου 3m. 
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η ισχύς που φτάνει στην κεραία συναρτήσει της 
απόστασης από την αρχή του τούνελ καθώς και η γραµµική προσαρµογή της 
κατανοµής. 
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Από την κλίση των ευθειών υπολογίζουµε τη διαµήκη απώλεια του καλωδίου 
διαρροής. Παίρνουµε δύο σηµεία από τον πίνακα που φτιάχνει το Origin για την 
ευθεία γραµµικής προσαρµογής και βρίσκουµε την κλίση: 
 

mdBmdb
dd
PP 100/065.6/06065.0

28,57799-8,05152
(-59,6881)-58,4431-

12

12 −=−==
−
−

=λ  

 
Η διαµήκης απώλεια που βρίσκουµε από αυτή τη σειρά µετρήσεων είναι 
6.065dB/100m. 
 
Εκτός από τη διαµήκη απώλεια µπορούµε να υπολογίσουµε και την απώλεια 
σύζευξης. Για d=0m η µέση ισχύς που προκύπτει από την ευθεία γραµµικής 
προσαρµογής είναι dBmP 25.5850 −= , ενώ η τιµή που προκύπτει από την ευθεία πάνω 
από την οποία είναι το 95% των µετρήσεων είναι dBmP 6495 −= . Αν αφαιρέσουµε τις 
τιµές αυτές από την ισχύ η οποία εισέρχεται στο καλώδιο ακτινοβολίας (10dBm) 
βρίσκουµε την απώλεια σύζευξης για απόσταση 3m από το καλώδιο ακτινοβολίας. 
 

dBc 25.68
350 =  και dBc 74

395 =  
 
Για να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης µε τις τιµές που δίνει ο κατασκευαστής του 
καλωδίου για το coupling loss εφαρµόζουµε την παρακάτω σχέση για d=3m και dc  
τις παραπάνω τιµές και υπολογίζουµε το c50 και το c95. 
 

( ) ( ) ][   log1095or  50 2 dBccc d
d ⋅+=  

  
dBc 49.665.1log1025.6850 =−=  

dBc 24.725.1log107495 =−= . 
 
Και εδώ οι τιµές που βρίσκουµε είναι κοντά στα 63 και 73 dB αντίστοιχα που δίνει ο 
κατασκευαστής του καλωδίου. 
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Ακόµη εκτός από το διάγραµµα µε τη γραµµική προσαρµογή παρακάτω µπορούµε να 
δούµε και ένα διάγραµµα κυλιόµενου µέσου όπου υπολογίζουµε µία τιµή κάθε 40 
µήκη κύµατος (40λ smoothing). 
 

 
S

 
 

Και εδώ παρατηρούµε τοπικά µέγιστα της ισχύος λόγω περισσότερων ανακλάσεων 
στα σηµεία όπου είναι εγκατεστηµένοι οι κινητήρες εξαερισµού. 
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3.4.2.3 4m ύψος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας 
 

LCX Radiating Cable

∆εξιά
λωρίδα

Μεσαία λωρίδα
Αριστερή
λωρίδα

0 m

1.5 m

4 m

6 m

 
3.6 Τοµή όπου φαίνονται τα σηµεία εκποµπής - λήψης 

 
Η απόσταση της κεραίας λήψης στον ιστό µε το καλώδιο που ακτινοβολεί είναι 
περίπου 6m. 
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η ισχύς που φτάνει στην κεραία συναρτήσει της 
απόστασης από την αρχή του τούνελ καθώς και η γραµµική προσαρµογή της 
κατανοµής. 
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Από την κλίση των ευθειών υπολογίζουµε τη διαµήκη απώλεια του καλωδίου 
διαρροής. Παίρνουµε δύο σηµεία από τον πίνακα που φτιάχνει το Origin για την 
ευθεία γραµµικής προσαρµογής και βρίσκουµε την κλίση: 
 

mdBmdb
dd
PP 100/01.6/0,0601-

90,15932-69,63302
(-68,2198)-66,9678-

12

12 −=−==
−
−

=λ  

 
Η διαµήκης απώλεια που βρίσκουµε από αυτή τη σειρά µετρήσεων είναι 
6.01dB/100m. 
 
Εκτός από τη διαµήκη απώλεια µπορούµε να υπολογίσουµε και την απώλεια 
σύζευξης. Για d=0m η µέση ισχύς που προκύπτει από την ευθεία γραµµικής 
προσαρµογής είναι dBmP 57.6150 −= , ενώ η τιµή που προκύπτει από την ευθεία πάνω 
από την οποία είναι το 95% των µετρήσεων είναι dBmP 41,6995 −= . Αν αφαιρέσουµε 
τις τιµές αυτές από την ισχύ η οποία εισέρχεται στο καλώδιο ακτινοβολίας (10dBm) 
βρίσκουµε την απώλεια σύζευξης για απόσταση 6m από το καλώδιο ακτινοβολίας. 
 

dBc 57.71
650 =  και dBc 41.79

695 =  
 
Για να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης µε τις τιµές που δίνει ο κατασκευαστής του 
καλωδίου για το coupling loss εφαρµόζουµε την παρακάτω σχέση για d=6m και dc  
τις παραπάνω τιµές και υπολογίζουµε το c50 και το c95. 
 

( ) ( ) ][   log1095or  50 2 dBccc d
d ⋅+=  

  
dBc 8,663log1057.7150 =−=  
dBc 64.743log1041.7995 =−= . 

 
Και εδώ οι τιµές που βρίσκουµε είναι κοντά στα 63 και 73 dB αντίστοιχα που δίνει ο 
κατασκευαστής του καλωδίου. 



54 ΡΑ∆ΙΟΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΤΟΥΝΕΛ
 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
  

Ακόµη εκτός από το διάγραµµα µε τη γραµµική προσαρµογή παρακάτω µπορούµε να 
δούµε και ένα διάγραµµα κυλιόµενου µέσου όπου υπολογίζουµε µία τιµή κάθε 40 
µήκη κύµατος (40λ smoothing). 
 

 
S

 
 

Και εδώ παρατηρούµε τοπικά µέγιστα της ισχύος λόγω περισσότερων ανακλάσεων 
στα σηµεία όπου είναι εγκατεστηµένοι οι κινητήρες εξαερισµού. 



∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 55
 

Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών
 

3.4.2.4 1.5m ύψος στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας 
 

LCX Radiating Cable

∆εξιά
λωρίδα

Μεσαία λωρίδα
Αριστερή
λωρίδα

0 m

1.5 m

4 m

6 m

8m

 
3.6 Τοµή όπου φαίνονται τα σηµεία εκποµπής - λήψης 

 
Η απόσταση της κεραίας λήψης στον ιστό µε το καλώδιο που ακτινοβολεί είναι 
περίπου 8m. 
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η ισχύς που φτάνει στην κεραία συναρτήσει της 
απόστασης από την αρχή του τούνελ καθώς και η γραµµική προσαρµογή της 
κατανοµής. 

 
 



56 ΡΑ∆ΙΟΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΤΟΥΝΕΛ
 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
  

Από την κλίση των ευθειών υπολογίζουµε τη διαµήκη απώλεια του καλωδίου 
διαρροής. Παίρνουµε δύο σηµεία από τον πίνακα που φτιάχνει το Origin για την 
ευθεία γραµµικής προσαρµογής και βρίσκουµε την κλίση: 
 

mdBmdb
dd
PP 100/01,3/0,03014

69,62795-49,10083
(-66,8479)-66,2293-

12

12 −=−==
−
−

=λ  

 
Η διαµήκης απώλεια που βρίσκουµε από αυτή τη σειρά µετρήσεων είναι 
3.01dB/100m. 
 
Εκτός από τη διαµήκη απώλεια µπορούµε να υπολογίσουµε και την απώλεια 
σύζευξης. Για d=0m η µέση ισχύς που προκύπτει από την ευθεία γραµµικής 
προσαρµογής είναι dBmP 97.6450 −= , ενώ η τιµή που προκύπτει από την ευθεία πάνω 
από την οποία είναι το 95% των µετρήσεων είναι dBmP 25.7195 −= . Αν αφαιρέσουµε 
τις τιµές αυτές από την ισχύ η οποία εισέρχεται στο καλώδιο ακτινοβολίας (10dBm) 
βρίσκουµε την απώλεια σύζευξης για απόσταση 8m από το καλώδιο ακτινοβολίας. 
 

dBc 97.74
850 =  και dBc 25.81

895 =  
 
Για να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης µε τις τιµές που δίνει ο κατασκευαστής του 
καλωδίου για το coupling loss εφαρµόζουµε την παρακάτω σχέση για d=8m και dc  
τις παραπάνω τιµές και υπολογίζουµε το c50 και το c95. 
 

( ) ( ) ][   log1095or  50 2 dBccc d
d ⋅+=  

  
dBc 95.684log1097.7450 =−=  
dBc 23.7525.2log107695 =−= . 



∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 57
 

Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών
 

Ακόµη εκτός από το διάγραµµα µε τη γραµµική προσαρµογή παρακάτω µπορούµε να 
δούµε και ένα διάγραµµα κυλιόµενου µέσου όπου υπολογίζουµε µία τιµή κάθε 40 
µήκη κύµατος (40λ smoothing). 
 

 
S

 
 

Και εδώ παρατηρούµε τοπικά µέγιστα της ισχύος λόγω περισσότερων ανακλάσεων 
στα σηµεία όπου είναι εγκατεστηµένοι οι κινητήρες εξαερισµού. Οι αυξοµειώσεις της 
ισχύος στα σηµεία αυτά είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές. Επίσης χαρακτηριστικές 
αυξήσεις της ισχύος βλέπουµε και στα σηµεία που υπάρχει µεταλλικός διάδροµος σε 
όλο το τοίχωµα και την οροφή του τούνελ. 
 



58 ΡΑ∆ΙΟΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΤΟΥΝΕΛ
 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
  

3.4.2.5 1.5m ύψος στη µεσαία λωρίδα κυκλοφορίας 
 

LCX Radiating Cable

∆εξιά
λωρίδα

Μεσαία λωρίδα
Αριστερή
λωρίδα

0 m

1.5 m

4 m

6 m

7m

 
3.6 Τοµή όπου φαίνονται τα σηµεία εκποµπής - λήψης 

 
Η απόσταση της κεραίας λήψης στον ιστό µε το καλώδιο που ακτινοβολεί είναι 
περίπου 7m. 
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η ισχύς που φτάνει στην κεραία συναρτήσει της 
απόστασης από την αρχή του τούνελ καθώς και η γραµµική προσαρµογή της 
κατανοµής. 
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Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών
 

Από την κλίση των ευθειών υπολογίζουµε τη διαµήκη απώλεια του καλωδίου 
διαρροής. Παίρνουµε δύο σηµεία από τον πίνακα που φτιάχνει το Origin για την 
ευθεία γραµµικής προσαρµογής και βρίσκουµε την κλίση: 
 

mdBmdb
dd
PP 100/77.4/0477.0

131,2104-110,6839
(-70,8124)-69,8333-

12

12 −=−==
−
−

=λ  

 
Η διαµήκης απώλεια που βρίσκουµε από αυτή τη σειρά µετρήσεων είναι 
4.77dB/100m που είναι πολύ κοντά στα 4.85dB/100m που δίνει ο κατασκευαστής του 
καλωδίου. 
 
Εκτός από τη διαµήκη απώλεια µπορούµε να υπολογίσουµε και την απώλεια 
σύζευξης. Για d=0m η µέση ισχύς που προκύπτει από την ευθεία γραµµικής 
προσαρµογής είναι dBmP 69.6450 −= , ενώ η τιµή που προκύπτει από την ευθεία 
πάνω από την οποία είναι το 95% των µετρήσεων είναι dBmP 12.7695 −= . Αν 
αφαιρέσουµε τις τιµές αυτές από την ισχύ η οποία εισέρχεται στο καλώδιο 
ακτινοβολίας (10dBm) βρίσκουµε την απώλεια σύζευξης για απόσταση 3m από το 
καλώδιο ακτινοβολίας. 
 

dBc 69.74
350 =  και dBc 12.86

395 =  
 
Για να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης µε τις τιµές που δίνει ο κατασκευαστής του 
καλωδίου για το coupling loss εφαρµόζουµε την παρακάτω σχέση για d=7m και dc  
τις παραπάνω τιµές και υπολογίζουµε το c50 και το c95. 
 

( ) ( ) ][   log1095or  50 2 dBccc d
d ⋅+=  

  
dBc 25.695.3log1069.7450 =−=  
dBc 68.805.3log1012.8695 =−= .



60 ΡΑ∆ΙΟΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΤΟΥΝΕΛ
 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
  

Ακόµη εκτός από το διάγραµµα µε τη γραµµική προσαρµογή παρακάτω µπορούµε να 
δούµε και ένα διάγραµµα κυλιόµενου µέσου όπου υπολογίζουµε µία τιµή κάθε 40 
µήκη κύµατος (40λ smoothing). 
 

 
S
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Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών
 

3.4.2.6 1.5m ύψος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας 
 

LCX Radiating Cable

∆εξιά
λωρίδα

Μεσαία λωρίδα
Αριστερή
λωρίδα

0 m

1.5 m

4 m

6 m

10m

 
3.6 Τοµή όπου φαίνονται τα σηµεία εκποµπής - λήψης 

 
Η απόσταση της κεραίας λήψης στον ιστό µε το καλώδιο που ακτινοβολεί είναι 
περίπου 10m. 
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η ισχύς που φτάνει στην κεραία συναρτήσει της 
απόστασης από την αρχή του τούνελ καθώς και η γραµµική προσαρµογή της 
κατανοµής. 
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Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
  

Από την κλίση των ευθειών υπολογίζουµε τη διαµήκη απώλεια του καλωδίου 
διαρροής. Παίρνουµε δύο σηµεία από τον πίνακα που φτιάχνει το Origin για την 
ευθεία γραµµικής προσαρµογής και βρίσκουµε την κλίση: 
 

mdBmdb
dd
PP 100/01.3/0,03014-

192,7907-172,2636
(-70,5596)-69,941-

12

12 −=−==
−
−

=λ  

 
Η διαµήκης απώλεια που βρίσκουµε από αυτή τη σειρά µετρήσεων είναι 
3.01dB/100m. 
 
Εκτός από τη διαµήκη απώλεια µπορούµε να υπολογίσουµε και την απώλεια 
σύζευξης. Για d=0m η µέση ισχύς που προκύπτει από την ευθεία γραµµικής 
προσαρµογής είναι dBmP 92.6450 −= , ενώ η τιµή που προκύπτει από την ευθεία 
πάνω από την οποία είναι το 95% των µετρήσεων είναι dBmP 82,7095 −= . Αν 
αφαιρέσουµε τις τιµές αυτές από την ισχύ η οποία εισέρχεται στο καλώδιο 
ακτινοβολίας (10dBm) βρίσκουµε την απώλεια σύζευξης για απόσταση 10m από το 
καλώδιο ακτινοβολίας. 
 

dBc 92.74
1050 =  και dBc 82.80

1095 =  
 
Για να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης µε τις τιµές που δίνει ο κατασκευαστής του 
καλωδίου για το coupling loss εφαρµόζουµε την παρακάτω σχέση για d=10m και dc  
τις παραπάνω τιµές και υπολογίζουµε το c50 και το c95. 
 

( ) ( ) ][   log1095or  50 2 dBccc d
d ⋅+=  

  
dBc 93.675log1092.7450 =−=  
dBc 83.735log1082.8095 =−= . 

 
Και εδώ οι τιµές που βρίσκουµε είναι κοντά στα 63 και 73 dB αντίστοιχα που δίνει ο 
κατασκευαστής του καλωδίου. 
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Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών
 

Ακόµη εκτός από το διάγραµµα µε τη γραµµική προσαρµογή παρακάτω µπορούµε να 
δούµε και ένα διάγραµµα κυλιόµενου µέσου όπου υπολογίζουµε µία τιµή κάθε 40 
µήκη κύµατος (40λ smoothing). 
 

 
S

 
 

Και εδώ παρατηρούµε τοπικά µέγιστα της ισχύος λόγω περισσότερων ανακλάσεων 
στα σηµεία όπου είναι εγκατεστηµένοι οι κινητήρες εξαερισµού. 



64 ΡΑ∆ΙΟΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΤΟΥΝΕΛ
 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
  

3.4.3  450MHz 
 
3.4.3.1 4m ύψος στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας 
 

LCX Radiating Cable

∆εξιά
λωρίδα

Μεσαία λωρίδα
Αριστερή
λωρίδα

0 m

1.5 m

4 m

6 m

 
3.6 Τοµή όπου φαίνονται τα σηµεία εκποµπής - λήψης 

 
Η απόσταση της κεραίας λήψης στον ιστό µε το καλώδιο που ακτινοβολεί είναι 
περίπου 4.5m. 
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η ισχύς που φτάνει στην κεραία συναρτήσει της 
απόστασης από την αρχή του τούνελ καθώς και η γραµµική προσαρµογή της 
κατανοµής. 
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Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών
 

Από την κλίση των ευθειών υπολογίζουµε τη διαµήκη απώλεια του καλωδίου 
διαρροής. Παίρνουµε δύο σηµεία από τον πίνακα που φτιάχνει το Origin για την 
ευθεία γραµµικής προσαρµογής και βρίσκουµε την κλίση: 
 

mdBmdb
dd
PP 100/3.3/-0,033

8,13216-48,36354
)(-50,68212-52,00972-

12

12 ===
−
−

=λ  

 
Η διαµήκης απώλεια που βρίσκουµε από αυτή τη σειρά µετρήσεων είναι 3.3dB/100m 
ενώ ο κατασκευαστής του καλωδίου δίνει 3.1dB/100m. Οι δύο τιµές είναι πολύ 
κοντά. 
 
Εκτός από τη διαµήκη απώλεια µπορούµε να υπολογίσουµε και την απώλεια 
σύζευξης. Για d=0m η µέση ισχύς που προκύπτει από την ευθεία γραµµικής 
προσαρµογής είναι dBmP 41076.5050 −= , ενώ η τιµή που προκύπτει από την ευθεία 
πάνω από την οποία είναι το 95% των µετρήσεων είναι dBmP 58,8741795 −= . Αν 
αφαιρέσουµε τις τιµές αυτές από την ισχύ η οποία εισέρχεται στο καλώδιο 
ακτινοβολίας (10dBm) βρίσκουµε την απώλεια σύζευξης για απόσταση 4m από το 
καλώδιο ακτινοβολίας. 
 

dBc 41076.60
5.450 =  και dBc 8,874176

5.495 =  
 
Για να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης µε τις τιµές που δίνει ο κατασκευαστής του 
καλωδίου για το coupling loss εφαρµόζουµε την παρακάτω σχέση για d=4m και dc  
τις παραπάνω τιµές και υπολογίζουµε το c50 και το c95. 
 

( ) ( ) ][   log1095or  50 2 dBccc d
d ⋅+=  

  
dBc 57,400462log1041076.6050 =−=  
dBc 65,863872log108,87417695 =−= . 

 



66 ΡΑ∆ΙΟΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΤΟΥΝΕΛ
 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
  

Ακόµη εκτός από το διάγραµµα µε τη γραµµική προσαρµογή παρακάτω µπορούµε να 
δούµε και ένα διάγραµµα κυλιόµενου µέσου όπου υπολογίζουµε µία τιµή κάθε 40 
µήκη κύµατος (40λ smoothing). 
 

 
S
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Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών
 

3.4.3.2 4m ύψος στην κεντρική λωρίδα κυκλοφορίας 
 

LCX Radiating Cable

∆εξιά
λωρίδα

Μεσαία λωρίδα
Αριστερή
λωρίδα

0 m

1.5 m

4 m

6 m

 
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η ισχύς που φτάνει στην κεραία συναρτήσει της 
απόστασης από την αρχή του τούνελ καθώς και η γραµµική προσαρµογή της 
κατανοµής. 

 
 

Από την κλίση των ευθειών υπολογίζουµε τη διαµήκη απώλεια του καλωδίου 
διαρροής. Παίρνουµε δύο σηµεία από τον πίνακα που φτιάχνει το Origin για την 
ευθεία γραµµικής προσαρµογής και βρίσκουµε την κλίση: 
 



68 ΡΑ∆ΙΟΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΤΟΥΝΕΛ
 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
  

mdBmdb
dd
PP 100/331.2/-0,02331

8,05429-110,68476
)(-51,86335-54,25568-

12

12 −===
−
−

=λ  

 
Η διαµήκης απώλεια που βρίσκουµε από αυτή τη σειρά µετρήσεων είναι 
2.331dB/100m ενώ ο κατασκευαστής του καλωδίου δίνει 3.1dB/100m. 
  
Εκτός από τη διαµήκη απώλεια µπορούµε να υπολογίσουµε και την απώλεια 
σύζευξης. Για d=0m η µέση ισχύς που προκύπτει από την ευθεία γραµµικής 
προσαρµογής είναι dBmP -51,675650 = , ενώ η τιµή που προκύπτει από την ευθεία 
πάνω από την οποία είναι το 95% των µετρήσεων είναι dBmP 74686.0695 −= . Αν 
αφαιρέσουµε τις τιµές αυτές από την ισχύ η οποία εισέρχεται στο καλώδιο 
ακτινοβολίας (10dBm) βρίσκουµε την απώλεια σύζευξης για απόσταση 3m από το 
καλώδιο ακτινοβολίας. 
 

dBc 61,6756
350 =  και dBc 74686.70

395 =  
 
Για να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης µε τις τιµές που δίνει ο κατασκευαστής του 
καλωδίου για το coupling loss εφαρµόζουµε την παρακάτω σχέση για d=3m και dc  
τις παραπάνω τιµές και υπολογίζουµε το c50 και το c95. 
 

( ) ( ) ][   log1095or  50 2 dBccc d
d ⋅+=  

  
dBc 66,798795.1log1061,675650 =−=  

dBc 574,63878745.1log1074686.7095 =−= . 
 
Ακόµη εκτός από το διάγραµµα µε τη γραµµική προσαρµογή παρακάτω µπορούµε να 
δούµε και ένα διάγραµµα κυλιόµενου µέσου όπου υπολογίζουµε µία τιµή κάθε 40 
µήκη κύµατος (40λ smoothing). 
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Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών
 

 

        
S
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Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
  

3.4.3.3 4m ύψος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας 
 

LCX Radiating Cable

∆εξιά
λωρίδα

Μεσαία λωρίδα
Αριστερή
λωρίδα

0 m

1.5 m

4 m

6 m

 
 

Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η ισχύς που φτάνει στην κεραία συναρτήσει της 
απόστασης από την αρχή του τούνελ καθώς και η γραµµική προσαρµογή της 
κατανοµής. 
 

 
 

Από την κλίση των ευθειών υπολογίζουµε τη διαµήκη απώλεια του καλωδίου 
διαρροής. Παίρνουµε δύο σηµεία από τον πίνακα που φτιάχνει το Origin για την 
ευθεία γραµµικής προσαρµογής και βρίσκουµε την κλίση: 
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Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών
 

 

mdBmdb
dd
PP 100/923.2/-0,02923

8,05298-131,2106
)(-53,33747-56,93738-

12

12 −===
−
−

=λ  

 
Η διαµήκης απώλεια που βρίσκουµε από αυτή τη σειρά µετρήσεων είναι 
2.923dB/100m ενώ ο κατασκευαστής του καλωδίου δίνει 3.1dB/100m. 
  
Εκτός από τη διαµήκη απώλεια µπορούµε να υπολογίσουµε και την απώλεια 
σύζευξης. Για d=0m η µέση ισχύς που προκύπτει από την ευθεία γραµµικής 
προσαρµογής είναι dBmP -53,1020850 = , ενώ η τιµή που προκύπτει από την ευθεία 
πάνω από την οποία είναι το 95% των µετρήσεων είναι dBmP -60,8681495 = . Αν 
αφαιρέσουµε τις τιµές αυτές από την ισχύ η οποία εισέρχεται στο καλώδιο 
ακτινοβολίας (10dBm) βρίσκουµε την απώλεια σύζευξης για απόσταση 6m από το 
καλώδιο ακτινοβολίας. 
 

dBc 63,10208
650 =  και dBc 70,86814

695 =  
 
Για να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης µε τις τιµές που δίνει ο κατασκευαστής του 
καλωδίου για το coupling loss εφαρµόζουµε την παρακάτω σχέση για d=6m και dc  
τις παραπάνω τιµές και υπολογίζουµε το c50 και το c95. 
 

( ) ( ) ][   log1095or  50 2 dBccc d
d ⋅+=  

  
dBc 58,330873log1063,1020850 =−=  
dBc 66,096933log1074686.7095 =−= . 

 
Ακόµη εκτός από το διάγραµµα µε τη γραµµική προσαρµογή παρακάτω µπορούµε να 
δούµε και ένα διάγραµµα κυλιόµενου µέσου όπου υπολογίζουµε µία τιµή κάθε 40 
µήκη κύµατος (40λ smoothing). 
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S
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Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών
 

3.4.3.4 1.5m ύψος στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας 
 

LCX Radiating Cable

∆εξιά
λωρίδα

Μεσαία λωρίδα
Αριστερή
λωρίδα

0 m

1.5 m

4 m

6 m

8m

 
Τοµή όπου φαίνονται τα σηµεία εκποµπής - λήψης 

 
Η απόσταση της κεραίας λήψης στον ιστό µε το καλώδιο που ακτινοβολεί είναι 
περίπου 8m. 
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η ισχύς που φτάνει στην κεραία συναρτήσει της 
απόστασης από την αρχή του τούνελ καθώς και η γραµµική προσαρµογή της 
κατανοµής. 
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Από την κλίση των ευθειών υπολογίζουµε τη διαµήκη απώλεια του καλωδίου 
διαρροής. Παίρνουµε δύο σηµεία από τον πίνακα που φτιάχνει το Origin για την 
ευθεία γραµµικής προσαρµογής και βρίσκουµε την κλίση: 
 

mdBmdb
dd
PP 100/-3.567/-0,03567

8,05752-131,2115
)(-49,29169-53,68429-

12

12 ===
−
−

=λ  

 
Η διαµήκης απώλεια που βρίσκουµε από αυτή τη σειρά µετρήσεων είναι 
3.567dB/100m ενώ ο κατασκευαστής του καλωδίου δίνει 3.1dB/100m. Οι δύο τιµές 
είναι πολύ κοντά. 
 
Εκτός από τη διαµήκη απώλεια µπορούµε να υπολογίσουµε και την απώλεια 
σύζευξης. Για d=0m η µέση ισχύς που προκύπτει από την ευθεία γραµµικής 
προσαρµογής είναι dBmP -49,004350 = , ενώ η τιµή που προκύπτει από την ευθεία 
πάνω από την οποία είναι το 95% των µετρήσεων είναι dBmP -61,4868995 = . Αν 
αφαιρέσουµε τις τιµές αυτές από την ισχύ η οποία εισέρχεται στο καλώδιο 
ακτινοβολίας (10dBm) βρίσκουµε την απώλεια σύζευξης για απόσταση 8m από το 
καλώδιο ακτινοβολίας. 
 

dBc 59,0043
850 =  και dBc 71,48689

895 =  
 
Για να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης µε τις τιµές που δίνει ο κατασκευαστής του 
καλωδίου για το coupling loss εφαρµόζουµε την παρακάτω σχέση για d=8m και dc  
τις παραπάνω τιµές και υπολογίζουµε το c50 και το c95. 
 

( ) ( ) ][   log1095or  50 2 dBccc d
d ⋅+=  

  
dBc 52,98374log1059,004350 =−=  

dBc 65,466294log1071,4868995 =−= . 
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Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών
 

Ακόµη εκτός από το διάγραµµα µε τη γραµµική προσαρµογή παρακάτω µπορούµε να 
δούµε και ένα διάγραµµα κυλιόµενου µέσου όπου υπολογίζουµε µία τιµή κάθε 40 
µήκη κύµατος (40λ smoothing). 
 

 

    
S
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3.4.3.5 1.5m ύψος στην κεντρική λωρίδα κυκλοφορίας 
 

LCX Radiating Cable

∆εξιά
λωρίδα

Μεσαία λωρίδα
Αριστερή
λωρίδα

0 m

1.5 m

4 m

6 m

7m

 
 
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η ισχύς που φτάνει στην κεραία συναρτήσει της 
απόστασης από την αρχή του τούνελ καθώς και η γραµµική προσαρµογή της 
κατανοµής. 

 
 

Από την κλίση των ευθειών υπολογίζουµε τη διαµήκη απώλεια του καλωδίου 
διαρροής. Παίρνουµε δύο σηµεία από τον πίνακα που φτιάχνει το Origin για την 
ευθεία γραµµικής προσαρµογής και βρίσκουµε την κλίση: 
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mdBmdb
dd
PP 100/-2.401/-0,02401

8,82296-127,5105
)(-53,48579-56,33577-

12

12 ===
−
−

=λ  

 
Η διαµήκης απώλεια που βρίσκουµε από αυτή τη σειρά µετρήσεων είναι 
2.401dB/100m ενώ ο κατασκευαστής του καλωδίου δίνει 3.1dB/100m. 
  
Εκτός από τη διαµήκη απώλεια µπορούµε να υπολογίσουµε και την απώλεια 
σύζευξης. Για d=0m η µέση ισχύς που προκύπτει από την ευθεία γραµµικής 
προσαρµογής είναι dBmP -53,2739350 = , ενώ η τιµή που προκύπτει από την ευθεία 
πάνω από την οποία είναι το 95% των µετρήσεων είναι dBmP -65,4217195 = . Αν 
αφαιρέσουµε τις τιµές αυτές από την ισχύ η οποία εισέρχεται στο καλώδιο 
ακτινοβολίας (10dBm) βρίσκουµε την απώλεια σύζευξης για απόσταση 7m από το 
καλώδιο ακτινοβολίας. 
 

dBc 63,27393
750 =  και dBc 75,42171

795 =  
 
Για να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης µε τις τιµές που δίνει ο κατασκευαστής του 
καλωδίου για το coupling loss εφαρµόζουµε την παρακάτω σχέση για d=7m και dc  
τις παραπάνω τιµές και υπολογίζουµε το c50 και το c95. 
 

( ) ( ) ][   log1095or  50 2 dBccc d
d ⋅+=  

  
dBc 57,833255.3log1063,2739350 =−=  
dBc 69,981035.3log1075,4217195 =−= . 

 
Ακόµη εκτός από το διάγραµµα µε τη γραµµική προσαρµογή παρακάτω µπορούµε να 
δούµε και ένα διάγραµµα κυλιόµενου µέσου όπου υπολογίζουµε µία τιµή κάθε 40 
µήκη κύµατος (40λ smoothing). 
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S
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3.4.3.6 1.5m ύψος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας 
 

LCX Radiating Cable

∆εξιά
λωρίδα

Μεσαία λωρίδα
Αριστερή
λωρίδα

0 m

1.5 m

4 m

6 m

10m

 
 
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η ισχύς που φτάνει στην κεραία συναρτήσει της 
απόστασης από την αρχή του τούνελ καθώς και η γραµµική προσαρµογή της 
κατανοµής. 
 

 
 

Από την κλίση των ευθειών υπολογίζουµε τη διαµήκη απώλεια του καλωδίου 
διαρροής. Παίρνουµε δύο σηµεία από τον πίνακα που φτιάχνει το Origin για την 
ευθεία γραµµικής προσαρµογής και βρίσκουµε την κλίση: 
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mdBmdb
dd
PP 100/-3.243/-0,03243

16,09703-135,94974
)(-50,79097-54,67781-

12

12 ===
−
−

=λ  

 
Η διαµήκης απώλεια που βρίσκουµε από αυτή τη σειρά µετρήσεων είναι 
3,243dB/100m ενώ ο κατασκευαστής του καλωδίου δίνει 3.1dB/100m. Οι δύο τιµές 
είναι πολύ κοντά. 
  
Εκτός από τη διαµήκη απώλεια µπορούµε να υπολογίσουµε και την απώλεια 
σύζευξης. Για d=0m η µέση ισχύς που προκύπτει από την ευθεία γραµµικής 
προσαρµογής είναι dBmP -50,2689450 = , ενώ η τιµή που προκύπτει από την ευθεία 
πάνω από την οποία είναι το 95% των µετρήσεων είναι dBmP -62,447495 = . Αν 
αφαιρέσουµε τις τιµές αυτές από την ισχύ η οποία εισέρχεται στο καλώδιο 
ακτινοβολίας (10dBm) βρίσκουµε την απώλεια σύζευξης για απόσταση 10m από το 
καλώδιο ακτινοβολίας. 
 

dBc 60,26894
1050 =  και dBc 72,4474

1095 =  
 
Για να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης µε τις τιµές που δίνει ο κατασκευαστής του 
καλωδίου για το coupling loss εφαρµόζουµε την παρακάτω σχέση για d=10m και dc  
τις παραπάνω τιµές και υπολογίζουµε το c50 και το c95. 
 

( ) ( ) ][   log1095or  50 2 dBccc d
d ⋅+=  

  
dBc 53,279245log1060,2689450 =−=  

dBc 65,45775log1072,447495 =−= . 
 
Ακόµη εκτός από το διάγραµµα µε τη γραµµική προσαρµογή παρακάτω µπορούµε να 
δούµε και ένα διάγραµµα κυλιόµενου µέσου όπου υπολογίζουµε µία τιµή κάθε 40 
µήκη κύµατος (40λ smoothing). 
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3.4.3.7 6m ύψος στην κεντρική λωρίδα κυκλοφορίας 
 

LCX Radiating Cable

∆εξιά
λωρίδα

Μεσαία λωρίδα
Αριστερή
λωρίδα

0 m

1.5 m

4 m

6 m

 
 

Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η ισχύς που φτάνει στην κεραία συναρτήσει της 
απόστασης από την αρχή του τούνελ καθώς και η γραµµική προσαρµογή της 
κατανοµής. 
 

 
 

Από την κλίση των ευθειών υπολογίζουµε τη διαµήκη απώλεια του καλωδίου 
διαρροής. Παίρνουµε δύο σηµεία από τον πίνακα που φτιάχνει το Origin για την 
ευθεία γραµµικής προσαρµογής και βρίσκουµε την κλίση: 
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Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών
 

 

mdBmdb
dd
PP 100/-1.89/-0,0189

8,05634-131,21127
)(-50,06585-52,39353-

12

12 ===
−
−

=λ  

 
Η διαµήκης απώλεια που βρίσκουµε από αυτή τη σειρά µετρήσεων είναι 
1,89dB/100m ενώ ο κατασκευαστής του καλωδίου δίνει 3.1dB/100m. 
  
Εκτός από τη διαµήκη απώλεια µπορούµε να υπολογίσουµε και την απώλεια 
σύζευξης. Για d=0m η µέση ισχύς που προκύπτει από την ευθεία γραµµικής 
προσαρµογής είναι dBmP -49,913650 = , ενώ η τιµή που προκύπτει από την ευθεία 
πάνω από την οποία είναι το 95% των µετρήσεων είναι dBmP -63,508395 = . Αν 
αφαιρέσουµε τις τιµές αυτές από την ισχύ η οποία εισέρχεται στο καλώδιο 
ακτινοβολίας (10dBm) βρίσκουµε την απώλεια σύζευξης για απόσταση 0,5m από το 
καλώδιο ακτινοβολίας. 
 

dBc 59,91358
5.050 =  και dBc 73,50825

5.095 =  
 
Για να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης µε τις τιµές που δίνει ο κατασκευαστής του 
καλωδίου για το coupling loss εφαρµόζουµε την παρακάτω σχέση για d=0,5m και dc  
τις παραπάνω τιµές και υπολογίζουµε το c50 και το c95. 
 

( ) ( ) ][   log1095or  50 2 dBccc d
d ⋅+=  

  
dBc 65,9341825.0log1059,9135850 =−=  
dBc 79,5288525.0log1073,5082595 =−= . 

 
Ακόµη εκτός από το διάγραµµα µε τη γραµµική προσαρµογή παρακάτω µπορούµε να 
δούµε και ένα διάγραµµα κυλιόµενου µέσου όπου υπολογίζουµε µία τιµή κάθε 40 
µήκη κύµατος (40λ smoothing). 
 
 
 
 
 
 
 



84 ΡΑ∆ΙΟΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΤΟΥΝΕΛ
 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
  

 

    
S
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Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών
 

3.5 Συγκρίσεις - συµπεράσµατα 
 
3.5.1 Σύγκριση ως προς το ύψος 

Ως προς το ύψος στα 450MHz έχουµε τις ακόλουθες συγκρίσεις: 
Για τη µεσαία λωρίδα κυκλοφορίας: 

 
Για την αριστερή λωρίδα: 
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Για τη δεξιά λωρίδα: 
 

 
Και στα 900ΜHz παρατηρούµε παρόµοια συµπεριφορά: 
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Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών
 

 
Συµπεράσµατα: 
 Όπως παρατηρούµε στα παραπάνω διαγράµµατα, υπάρχει διαφορετική 
συµπεριφορά του καλωδίου ανάλογα µε την λωρίδα κυκλοφορίας που µας 
ενδιαφέρει. Έτσι ενώ στην κεντρική λωρίδα κυκλοφορίας η λαµβανόµενη από την 
κεραία ισχύς µειώνεται όσο αποµακρυνόµαστε από το καλώδιο στις δυο ακραίες 
λωρίδες κυκλοφορίας εµφανίζεται  αντίθετη συµπεριφορά, δηλαδή στο 1.5m 
λαµβάνουµε µεγαλύτερη ισχύ από ότι στα 4m. 
 Στη µεσαία λωρίδα κυκλοφορίας στα 4m έχουµε µεγαλύτερες ισχύς γιατί 
είµαστε πιο κοντά στο καλώδιο ακτινοβολίας απ’ ότι στο 1.5m. Στις ακραίες λωρίδες 
στο 1.5m έχουµε λίγο µεγαλύτερη ισχύ απ’ ότι στα 4m γιατί πιθανόν έχουµε πιο 
ισχυρές ανακλάσεις από τα τοιχώµατα, το έδαφος καθώς και το αυτοκίνητο µε το 
οποίο πραγµατοποιήσαµε τις µετρήσεις. Στο 1.5m η κεραία ήταν τοποθετηµένη πάνω 
στο ρυµουλκούµενο τρέιλερ µε τον ιστό µε αποτέλεσµα να έχουµε πολλαπλές 
ανακλάσεις και από το όχηµα και από τα τοιχώµατα και από το έδαφος από επιφάνεις 
δηλαδή κοντά στην κεραία. Αντίθετα στα 4m έχουµε ισχυρές ανακλάσεις µόνο από 
τα τοιχώµατα του τούνελ. 
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3.5.2 Σύγκριση ως προς τη λωρίδα κυκλοφορίας 
 
Στα 450MHz στα 4m ύψος έχουµε: 

 
Στο 450MHz στο 1.5m ύψος είναι αντίστοιχα: 

 

Pr
x(

dB
m

) 

d(m) 
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Στα 900MHz στα 4m ύψος έχουµε: 

 
 
 
Συµπεράσµατα: 
 Όπως φαίνεται στα παραπάνω διαγράµµατα και στις δύο περιπτώσεις η 
λαµβανόµενη στα δεξιά ισχύς είναι µεγαλύτερη από αυτή στα αριστερά. Αυτό µπορεί 
να εξηγηθεί από τον τρόπο τοποθέτησης του καλωδίου leaky feeder µέσα στο τούνελ. 
Συγκεκριµένα το καλώδιο είναι στερεωµένο στη δεξιά πλευρά της µεταλλικής 
σκαλωσιάς, µε αποτέλεσµα να υπάρχει πρόβληµα στη διάδοση προς το αριστερό 
µέρος του τούνελ καθώς δεν υπάρχει οπτική επαφή του καλωδίου µε το κοµµάτι αυτό 
και τα κύµατα που διαδίδονται προς τα εκεί φτάνουν εξασθενηµένα µετά από 
ανακλάσεις. Επίσης βλέπουµε ότι η ισχύς στην κεντρική λωρίδα είναι στα ίδια 
επίπεδα µε την ισχύ στις άλλες λωρίδες στα 4m, ενώ στο 1.5m η ισχύς στο κέντρο 
είναι µικρότερη, κάτι που οφείλεται στην διάδοση των κυµάτων µέσα στο τούνελ 
ανάλογα µε το ύψος που κινούµαστε. Στον τρόπο διάδοσης των κυµάτων µέσα στο 
τούνελ οφείλεται και το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις η πτώση ισχύος κατά 
µήκος του τούνελ στην κεντρική λωρίδα είναι µικρότερη από την πτώση ισχύς 
αριστερά και δεξιά. 
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3.5.3 Σύγκριση ως προς τη συχνότητα 
 
Στα παρακάτω διαγράµµατα βλέπουµε συγκριτικά διαγράµµατα σε slow fading (40λ) 
για την λαµβανόµενη ισχύ στα 450MHz και στα 900MHz: 
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Συµπεράσµατα: Όπως περιµέναµε άλλωστε στα 450MHz έχουµε µεγαλύτερες τιµές 
ισχύος. Τα δύο διαγράµµατα ξεκινούν από την ίδια ισχύ στα 0m αφού η απώλεια 
σύζευξης είναι ίδια αλλά στα 900ΜHz η ισχύς µειώνεται µε µεγαλύτερο ρυθµό. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι η διαµήκης απώλεια στα 900MHz είναι µεγαλύτερη κατ 
απόλυτη τιµή. 
 
3.6 Coupling loss – Longitudinal loss 
 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωµένες όλες οι τιµές την απώλειας 
σύζευξης που προέκυψαν από τις µετρήσεις. 
 

Coupling Loss c50 (dB) c95 (dB) 
4m ∆εξιά 900MHz 66,9297 72,9897
4m Μεσαία 900 MHz 66,48909 72,23909
4m Αριστερά 900 MHz 66,79879 74,63879
15m ∆εξιά 900 MHz 68,9494 75,2294
15m Μεσαία 900 MHz 69,24932 80,67932
15m Αριστερά 900 MHz 67,9303 73,8303
4m ∆εξιά 450 MHz 57,40046 65,86387
4m Μεσαία 450 MHz 59,91469 68,98595
4m Αριστερά 450 MHz 58,33087 66,09693
15m ∆εξιά 450 MHz 52,9837 65,46629
15m Μεσαία 450 MHz 57,83325 69,98103
15m Αριστερά 450 MHz 53,27924 65,4577
6m Μεσαία 450 MHz 65,93418 79,52885

Μέση τιµή 62,46331 71,6144
 
Ο κατασκευαστής του καλωδίου για την απώλεια σύζευξης δίνει c50=63dB/100m και 
c95=73dB/100m. Όπως βλέπουµε οι τιµές που υπολογίσαµε βάσει των µετρήσεων 
είναι πολύ κοντά σ’ αυτές που δίνει ο κατασκευαστής. 
 
Στους παρακάτω πίνακες βλέπουµε τις τιµές της διαµήκους απώλειας που προέκυψαν 
από τις µετρήσεις για τα 450MHz και τα 900MHz: 
 

Longitudinal Loss (dB/100m)
4m ∆εξιά 900MHz 5,45
4m Μεσαία 900 MHz 6,07
4m Αριστερά 900 MHz 6,01
15m ∆εξιά 900 MHz 3,01
15m Μεσαία 900 MHz 4,77
15m Αριστερά 900 MHz 3,01

Μέση τιµή 4.72
 
4m ∆εξιά 450 MHz 3,30
4m Μεσαία 450 MHz 2,33
4m Αριστερά 450 MHz 2,92
15m ∆εξιά 450 MHz 3,57
15m Μεσαία 450 MHz 2,40
15m Αριστερά 450 MHz 3,24
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6m Μεσαία 450 MHz 1,89
Μέση τιµή 2.81

 
Ο κατασκευαστής δίνει διαµήκη απώλεια 4.85dB/100m για τα 900MHz και 
3.1dB/100m για τα 450MHz, τιµές πάρα πολύ κοντά σ’ αυτές που υπολογίσαµε εµείς 
µέσω των µετρήσεων. 
Όπως µπορούµε να δούµε στον πίνακα η διαµήκης απώλεια που µετράµε στα 
450MHz είναι µικρότερη από αυτή που µετράµε στα 900ΜΗz. Ακόµη παρατηρούµε 
ότι στα 450ΜΗz η απώλεια που έχουµε όταν διατρέχουµε το τούνελ από τη µεσαία 
λωρίδα είναι µικρότερη από όταν το διατρέχουµε από τις ακραίες λωρίδες 
κυκλοφορίας. Αντίθετα στα 900ΜΗz η απώλεια που έχουµε όταν διατρέχουµε το 
τούνελ από τη µεσαία λωρίδα είναι µεγαλύτερη από όταν το διατρέχουµε από τις 
ακραίες λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτές οι παρατηρήσεις πιθανόν να βρίσκουν εξήγηση 
στον προσανατολισµό των οπών στον εξωτερικό αγωγό του καλωδίου, στην 
απόσταση µεταξύ των οπών και στο µέγεθός τους σε σύγκριση µε το µήκος κύµατος 
και στην απόσταση µεταξύ των τµηµάτων του καλωδίου που έχουν οπές. Όµως όλα 
αυτά τα χαρακτηριστικά του καλωδίου δεν διατίθενται από την κατασκευάστρια 
εταιρεία και έτσι µόνο υποθέσεις µπορούµε να κάνουµε. 
Πιθανές αποκλίσεις της διαµήκους απώλειας µπορεί να οφείλονται και στο γεγονός 
ότι σε κάποια σετ µετρήσεων που πήραµε µπορεί να πέρασε από δίπλα µας κάποιο 
φορτηγό. ∆εν µπορούσαµε να διακόψουµε την κυκλοφορία και υπήρχαν αρκετά 
συχνές διελεύσεις φορτηγών. Ένα φορτηγό που περνά δίπλα από την κεραία έχει σαν 
αποτέλεσµα αύξηση της ισχύος λόγω σηµαντικών ανακλάσεων στις µεγάλες 
µεταλλικές επιφάνειες του φορτηγού. ∆εδοµένου ότι κατά µήκος της διαδροµής 
ξεκινόντας από την πλευρά που τροφοδοτείται το καλώδιο η ισχύς φθίνει, αν η 
διέλευση κάποιου φορτηγού από δίπλα µας έγινε στην αρχή της διαδροµής έχει σαν 
αποτέλεσµα την εµφάνιση τοπικού µεγίστου την αρχή του διαγράµµατος ισχύος και 
στη γραµµική προσαρµογή µείωση της κλίσης της ευθείας και τελικά αύξηση της 
διαµήκους απώλειας. Αντίθετα αν µια τέτοια διέλευση γίνει στο τέλος της διαδροµής 
έχουµε τοπικό µέγιστο ισχύος στο δεξί µέρος του διαγράµµατος ισχύος και εποµένως 
αύξηση της κλίσης της ευθείας (µείωση κατ απόλυτη τιµή αφού είναι αρνητική) και 
τελικά µείωση της διαµήκους απώλειας. Όµως οι διελεύσεις φορτηγών από δίπλα µας 
κατά τη διάρκεια των µετρήσεων φροντίσαµε να είναι λίγες και γι αυτό δεν έχουµε 
µεγάλες αποκλίσεις στην τιµή της διαµήκους απώλειας. 
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4ο κεφάλαιο 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ - ΚΕΡΑΙΑΣ 

 
 
 
4.1 ∆ιάταξη 
 
 Η διάταξη που χρησιµοποιήσαµε είναι ίδια µε εκείνη που χρησιµοποιήσαµε 
και στις προηγούµενες µετρήσεις µε τη διαφορά ότι αντί να τροφοδοτήσουµε το 
καλώδιο διαρροής µε ισχύ τροφοδοτούµε µια κεραία που βρίσκεται στην είσοδο του 
τούνελ. Η διάταξη φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 
 

Κεραία
Τροφοδοτικό
κεραίας

Low Noise Amplifier
ZFL-1000LN

PCMCIA
A/D card

18888122

iCOM Receiver AGC output

RF input

Γεννήτρια σήµατος

coaxial cable

Κεραία µε κέρδος στα
450MHz
900MHz

Ενίσχυση +20dB

Συνολικές απώλειες σε καλώδια,connectors 3dB

Παραγόµενη ισχύς 10dBm

Κεραία µε κέρδος στα
450MHz 12dBi
900MHz 16dBi

Αυτοκίνητο

Σταθερά στην αρχή του τούνελ

 
Σχ. 4.1 ∆ιάταξη 

 
Τόσο στα 450MHz όσο και στα 900MHz χρησιµοποιήσαµε κατευθυντική 

κεραία που την τοποθετήσαµε σε ύψος 2 µέτρων στην είσοδο του τούνελ µε τον 
κύριο λοβό ακτινοβολίας να δείχνει κατά την κατεύθυνση του τούνελ.  

Στα 900MHz χρησιµοποιήσαµε κεραία µε κέρδος 17.1dBi ενώ στα 450MHz 
χρησιµοποιήσαµε στοιχειοκεραία µε κέρδος 10dBi. 

Όπως φαίνεται και παρακάτω η κεραία δεν έχει οπτική επαφή µε όλο το 
τούνελ, αφού το τούνελ δεν είναι ευθεία. Έτσι από ένα σηµείο και µετά το σήµα που 
µεταδίδεται είναι εξ ολοκλήρου από ανακλάσεις στα τοιχώµατα του τούνελ και στο 
οδόστρωµα. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι τοποθετήσαµε την κεραία στη 
δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για να µην εµποδίζουµε την κίνηση. Έτσι το κοµµάτι του 
τούνελ που δεν είχε οπτική επαφή µε την κεραία ήταν σηµαντικό όπως φαίνεται και 
στην παρακάτω φωτογραφία που σκόπιµα τραβήχτηκε κατά τη φορά της κεραίας για 
να βλέπουµε ποια σηµεία έχουν οπτική επαφή µε αυτή. 
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Σχ. 4.2 Φωτογραφία της διάταξης στο τούνελ 

 
Με αυτή τη διάταξη κάναµε µετρήσεις λαµβανόµενης ισχύος στα 450MHz 

στη µεσαία λωρίδα κυκλοφορίας στα 4 µέτρα ύψος από το έδαφος και στα 900MHz 
στην αριστερή και στη µεσαία λωρίδα στα 4 µέτρα ύψος επίσης. 
 Οι µετρήσεις ισχύος που προέκυψαν θα αντιπαραβάλλονται µε τις αντίστοιχες 
στις οποίες η ισχύς µεταδιδόταν µέσω του καλωδίου διαρροής για να αξιολογήσουµε 
τους δύο τρόπους µετάδοσης και να τους αξιολογήσουµε. Η λήψη των µετρήσεων 
έγινε ακριβώς µε την ίδια µεθοδολογία µε τις αντίστοιχες που χρησιµοποιούσαµε το 
εγκατεστηµένο καλώδιο διαρροής για να είναι τα αποτελέσµατα άµεσα συγκρίσιµα.

Κεραία 450MHz 
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4.2  900MHz, 4 µέτρα ύψος, αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας 
 
Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει την ισχύ που λαµβάνουµε αν χρησιµοποιήσουµε την 
κεραία και αυτή που λαµβάνουµε αν χρησιµοποιήσουµε καλώδιο διαρροής. 

 

           
S
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Σε διάγραµµα κυλιόµενου µέσου µε βήµα 40λ: 

 
 

Όπως βλέπουµε τα τοπικά µέγιστα όταν εκπέµπουµε µέσω του καλωδίου 
παρουσιάζονται στα σηµεία που υπάρχουν µεγάλες ανακλαστικές επιφάνειες 
(κινητήρες εξαερισµού, µεγάλες πινακίδες, µεταλλικοί διάδροµοι στα τοιχώµατα). 
Αντίθετα όταν εκπέµπουµε µε την κεραία αυτό τηρείται µόνο στην αρχή του τούνελ. 
Όσο προχωράµε και το σήµα διαδίδεται προς το τέλος του τούνελ έχουµε πολλαπλές 
ανακλάσεις και από τα τοιχώµατα του τούνελ και τα σηµεία όπου έχουµε τοπικά 
µέγιστα δεν είναι προβλέψιµα. 
 Η ισχύς που παίρνουµε σε ένα σηµείο µέσω της κεραίας εξαρτάται από όλο το 
τµήµα του τούνελ ανάµεσα στην κεραία και το σηµείο λήψης. Αντίθετα για το 
καλώδιο ακτινοβολίας, το οποίο µοντελοποιείται σαν πολλά δίπολα κατά µήκος του 
τούνελ, η ισχύς που λαµβάνουµε σε ένα σηµείο εξαρτάται από εκείνο και µόνο το 
κοµµάτι του τούνελ. Για παράδειγµα αν σε κάποιο σηµείο του τούνελ τοποθετήσουµε 
ένα µεγάλο µεταλλικό αντικείµενο η διάδοση προς το υπόλοιπο τούνελ µέσω της 
κεραίας είναι αµφίβολη. Αντίθετα η διάδοση µέσω καλωδίου ακτινοβολίας είναι 
ανεπηρέαστη. 
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4.3  900MHz, 4 µέτρα ύψος, µεσαία λωρίδα κυκλοφορίας 
 
Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει την ισχύ που λαµβάνουµε αν χρησιµοποιήσουµε την 
κεραία και αυτή που λαµβάνουµε αν χρησιµοποιήσουµε καλώδιο διαρροής 

 
και σε προσαρµογή κυλιόµενου µέσου µε βήµα 40λ: 
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Εδώ παρατηρούµε ότι τα επίπεδα ισχύος που επιτυγχάνουµε εκπέµποντας µε 
κατευθυντική κεραία και µε καλώδιο είναι περίπου ίδια παρότι η κεραία έχει αρκετά 
µεγάλο κέρδος(17.1dBi). Όµως βλέπουµε ότι µε την κεραία παρουσιάζονται πολλές 
διαλείψεις. Βλέπουµέ ότι σε απόσταση 20 µέτρων έχουµε µεταβολή του σήµατος έως 
και 25dB. Αυτό φυσικά οφείλεται στις πολλαπλές ανακλάσεις και στο γεγονός ότι 
από ένα σηµείο και µετά η κεραία δε «βλέπει» το τούνελ. Αντίθετα εκπέµποντας µε 
το καλώδιο διαρροής η ισχύς του σήµατος µειώνεται πιο οµαλά. 
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4.4  450MHz, 4 µέτρα ύψος, µεσαία λωρίδα κυκλοφορίας 
 
Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει την ισχύ που λαµβάνουµε αν χρησιµοποιήσουµε την 
κεραία και την καµπύλη που προκύπτει µε λήψη µίας τιµής κάθε 40λ. 
 
 

 
 
Αν πάρουµε τις καµπύλες 40λ που προκύπτουν για κεραία και καλώδιο διαρροής 
προκύπτει το παρακάτω διάγραµµα. 
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Όπως βλέπουµε στην αρχή του τούνελ η κεραία είναι καλύτερη από το καλώδιο 
διαρροής. Όµως σε κάποιο σηµείο το καλώδιο γίνεται καλύτερο όσον αφορά το 
επίπεδο ισχύος που λαµβάνουµε. Όταν µάλιστα χάνεται και η οπτική επαφή µε την 
κεραία έχουµε 30dB λιγότερα απ’ ότι είχαµε µε το καλώδιο διαρροής. Και εδώ 
παρατηρούµε τις µεγάλες µεταβολές στην ισχύ µε την κεραία και την χαρακτηριστική 
σταθερότητα που προσφέρει το καλώδιο διαρροής. 
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