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Περίληψη 
 

    Η παρούσα διπλωματική εργασία  πραγματεύεται τη μελέτη, το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση ασυρμάτων συστημάτων επικοινωνιών σε σύνθετους εσωτερικούς χώρους 
στην περιοχή των συχνοτήτων των κινητών τηλεπικοινωνιών. Για την ανάλυση αυτή 
υλοποιήθηκε πρόγραμμα προσομοίωσης σε περιβάλλον MATLAB για τον υπολογισμό 
του διαδιδόμενου πεδίου μέσα από εμπόδια του περιβάλλοντος διάδοσης και 
πραγματοποιήθηκε σύγκριση με  αντίστοιχα πεδία οπτικής επαφής.  

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικοί μηχανισμοί διάδοσης των 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην περιοχή των υψηλών συχνοτήτων σε περιβάλλον 
εσωτερικού χώρου (ανάκλαση, περίθλαση, σκέδαση και μετάδοση). Ακολούθως, 
περιγράφονται ορισμένα χαρακτηριστικά εμπειρικά και θεωρητικά μοντέλα 
ραδιοδιάδοσης στην περιοχή συχνοτήτων των κινητών ραδιοεπικοινωνιών. 
Παρουσιάζεται το μοντέλο απωλειών ελευθέρου χώρου και γίνεται μια εισαγωγή σε 
εμπειρικά μοντέλα πρόβλεψης των απωλειών διάδοσης που χρησιμοποιούνται κυρίως σε 
αστικά περιβάλλοντα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι θεωρητικές μέθοδοι 
υπολογισμού της εντάσεως του πεδίου σε συχνότητες κινητών ραδιοεπικοινωνιών που 
προκαλείται από την ανακλαση και τη διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από τις 
επιφάνειες εμποδίων που απαρτίζουν το περιβάλλον διάδοσης. Η μελέτη των 
μηχανισμών αυτών παρουσιάζεται για κάθετη και παράλληλη πόλωση του 
προσπίπτοντος πεδίου. Επίσης υπολογίστηκαν οι συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης 
καθώς και οι γωνίες πρόσπτωσης για τις οποίες έχουμε “ολίκη μετάδοση” (γωνία 
Brewster) και “ολική ανάκλαση” (κρίσιμη γωνία) και για τα δύο είδη πόλωσης. Στο 
επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε ορισμένα μοντέλα πρόβλεψης της διάδοσης σε 
περιβάλλον εσωτερικού χώρου. Τα μοντέλα αυτά χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με 
τις μεταβλητές που λαμβάνουν υπόψιν τους (γεωμετρία εσωτερικής περιοχης, 
χαρακτηριστικά κεραίας πομπού ή δέκτη κ.τ.λ.) ή τη μελέτη των επιπτώσεων που 
προκαλούν οι απώλειες διάδοσης σε περιβάλλον εσωτερικού χώρου (καθυστέρηση 
σήματος r.m.s.). Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρόγραμμα για τον 
υπολογισμό της ραδιοκάλυψης, το οποίο υλοποιήθηκε με χρήση του υπολογιστικού 
πακέτου MATLAB. Γίνεται περιγραφή των βασικών συναρτήσεων του κώδικα 
προσομοίωσης και της γεωμετρίας του προβλήματος (εισαγωγή παραμέτρων 
προσομοίωσης από το χρήστη), καθώς και του τρόπου υπολογισμού των διαφόρων 
μεγεθών που απαιτούνται για την εύρεση των πεδίων που προκαλούνται από τη διάδοση 
μέσα από εμπόδια σε σχέση με το αντίστοιχο πεδίο οπτικής επαφής (LoS). Τέλος, 
παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα παραγόμενα διαγράμματα της ισχύος του πεδίου 
λήψης σε περιπτώσεις με ένα ή περισότερα εμπόδια μεταξύ πομπού και δέκτη, για 
διαφορετικές συχνότητες εκπομπής, για κάθετη και παράλληλη πόλωση του 
προσπίπτοντος πεδίου και για εμπόδια με διαφορετικό υλικό και πάχος. 
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Abstract 
 
 

The present diploma thesis ’s subject is the study and the  design of wireless 
communications systems in complex indoor areas in the frequency band of mobile 
telecommunications. For this purpose, a simulation program (using the MATLAB 
software package) has been developed in order to calculate the transmitted field through 
the obstacles that the area of interest consists of. Comparison results with the 
corresponding Line of Sight fields are also presented. 

In the first chapter, the basic mechanisms of the electromagnetic waves propagation 
(reflection, diffraction, scattering and transmission) in indoor environments are presented. 
Then a description of some characteristics empirical and theoretical propagation models 
is provided. Emphasis is given on the free space propagation model and on the empirical 
models that are used for the path loss prediction in urban environments. In the second 
chapter, an analytical calculation description of the received scattered and transmitted 
field from the building surfaces is provided. The mathematical formulation is given both 
for the vertical and horizontal polarization of the emitted electric field. In addition, the 
reflection and transmission coefficients are calculated as well as the incidence angles that 
correspond to the ‘total transmission’ (‘Brewster angle) and the ‘total reflection’ (‘critical 
angle’) cases. The analysis is given both for the vertical and the horizontal cases of the 
incidence field. In the next chapter, some specific radio-propagation prediction models in 
indoor areas are presented. These models summarized to categories according to the 
propagation parameters that are taken into account (geometrical data of the indoor area, 
antenna type of the receiver or emitter etc) or the study of the results produced by the 
path losses in the simulation region. In the last chapter, the simulation program that has 
been developed for the radiocoverage prediction is presented. Firstly, the basic functions 
of the simulation code are described as well as the geometrical parameter of the 
propagation model. Then the calculation process applied for the definition of the 
transmitted and LOS fields is described. Finally, the produced radiocoverage diagrams 
are given in the form of the received signal density and path loss factor for the scenarios 
with one or more obstacles between the transmitter and the receiver antennas. Finally, the 
results are given for various simulation scenarios of the radio-propagation 
electromagnetic parameters assuming obstacles with various dimensions and materials. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Ασύρματη διάδοση 
 
 

1.1.  Εισαγωγή  

 
    Η αυξανόμενη ζήτηση της κυψελωτής κινητής τηλεφωνίας, ειδικά στις 

πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, καθώς και ο περιορισμός του φάσματος, οδηγεί 

στην ανάγκη για  σχεδιασμό ολοένα και μικρότερων κυψελών. Στη σχεδίαση των 

μικροκυψελωτών και  πικοκυψελωτών συστημάτων, η γνώση της ραδιοκάλυψης  πρέπει 

να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη. Επιπλέον, η ελαστικότητα που προκύπτει από τον 

περιορισμό των ενσύρματων δικτύων έχει οδηγήσει σε νέες υπηρεσίες και ασύρματα 

συστήματα επικοινωνίας αυξανομένου εύρους ζώνης. Η μοντελοποίηση, ο σχεδιασμός 

και η εγκατάσταση συστημάτων ευρείας ζώνης, από τη μια μεριά, και η έρευνα σε 

μελλοντικές εφαρμογές ασύρματων τοπικών δικτύων (WLANs) και συστημάτων 

προσωπικής επικοινωνίας (PCs)  από την άλλη, απαιτούν υπολογιστικά εργαλεία όχι 

μόνο για τον προσδιορισμό της κάλυψης, αλλά και για την  εκτίμηση της απόδοσης των 

καναλιών. 

    Η σχεδίαση τέτοιων νέων συστημάτων επηρεάζεται από δύο σημαντικούς 

παράγοντες. Πρώτον, οι χρήστες κινούνται σε διαφορετικά και μεταβαλλόμενα 

περιβάλλοντα, από την επιφάνεια του εδάφους στους δρόμους, μέχρι τους πιο ψηλούς 

ορόφους των σύγχρονων κτιρίων. Δεύτερον, ικανοποιητικό επίπεδο ραδιοκάλυψης 

απαιτείται σε εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα. Για τους παραπάνω λόγους είναι 

αναγκαία η ανάπτυξη μηχανικών εργαλείων τα οποία θα μπορούν συγχρόνως να 

αναλύουν την διάδοση και την απόδοση των καναλιών σε  εσωτερικές και υπαίθριες 

κυψέλες. 

    Οι έρευνες στο χώρο των  ασυρμάτων  επικοινωνιών έχουν οδηγήσει  στην  

χρησιμοποίηση χωρικών μοντέλων διάδοσης, που κρίνονται ως πιο πρακτικά και 

χρήσιμα. Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί πολλές αποτελεσματικές μέθοδοι για 

την ανάλυση της διάδοσης σε διαφορετικούς χώρους. Οι περισσότερες χωρικές μέθοδοι 

βασίζονται στην προσέγγιση υψηλών συχνοτήτων για την ανάλυση της διάδοσης των 
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ραδιοκυμάτων, χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο γεωμετρικό και ηλεκτρομαγνητικό 

μοντέλο για το περιβάλλον .  

     Τα εργαλεία μελέτης της διάδοσης που αναπτύσσονται απαιτούν συγκεκριμένες 

πληροφορίες για το υπό εξέταση περιβάλλον. Σε εσωτερικά μικροκυψελωτά συστήματα, 

το λαμβανόμενο σήμα συντίθεται από ενέργεια ανακλώμενη, εκπεμπόμενη, 

περιθλώμενη ή διαδιδόμενη μέσα από τοίχους και εμπόδια που υπάρχουν στον 

εσωτερικό χώρο. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη της διάδοσης σε εσωτερικούς 

χώρους έχει σε ένα βαθμό μεγαλύτερη πολυπλοκότητα σε σχέση με αυτή των 

εξωτερικών χώρων. Αυτό οφείλεται στη δομή του κτιρίου, τον τρόπο χωρισμού των 

δωματίων και κυριότερα στον τύπο των υλικών κατασκευής των αντικειμένων που 

βρίσκονται μέσα στο κτίριο. Παραδείγματος χάρη, ένα κτίριο ενός εργοστασίου είναι 

διαφορετικό από το κτίριο ενός γραφείου τόσο στη δομή, όσο και στα υλικά από τα οποία 

αποτελείται. Επίσης τα αντικείμενα μέσα στο κτίριο μπορεί να είναι καλοί ανακλαστήρες 

ή ανακλαστήρες με απώλειες. Τα παραπάνω ξεπερνιούνται με τη χρήση απλοποιημένων 

μοντέλων. Ένα από αυτά λαμβάνει το μέσο όρο των ιδιοτήτων των διαφορετικών υλικών, 

αγνοώντας την πολύπλοκή δομή των εμποδίων. Περαιτέρω απλοποιήσεις είναι δυνατό 

να πραγματοποιηθούν εάν σε όλα τα υλικά εκχωρηθεί η διηλεκτρική σταθερά και η 

αγωγιμότητα του αντικειμένου το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στην 

υπό μελέτη περιοχή. Συνεπώς τα δεδομένα που απαιτούνται για τα μοντέλα διάδοσης 

αποτελούνται από τα γεωμετρικά και τα ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά των υλικών 

που συνθέτουν τον χώρο. 
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1.2.  Περιοχές ακτινοβολίας 
 

Γενικά, η διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων μελετάται ξεχωριστά για μια 

σειρά από διαφορετικές περιοχές γύρω από τον ακτινοβολητή, τις οποίες βλέπουμε στην 

παρακάτω εικόνα. 

 
Εικόνα 1. Περιοχές στις οποίες μελετάται το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 

 
 Έχουμε υποθέσει ότι ο ακτινοβολητής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας βρίσκεται 

στο κέντρο ομόκεντρων σφαιρών ακτίνας R1 και R2 . Θεωρούμε όπου λ  το μήκος 

κύματος και όπου D την μεγαλύτερη διάσταση του ακτινοβολητή. 

Στην Εικόνα 1 διακρίνονται οι εξής τρεις περιοχές :  

• Η περιοχή κοντινού πεδίου που εκτείνεται μέχρι 
2
1

3

1 62.0 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=<

λ
DRR  

 Στην περιοχή αυτή το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο εμφανίζει άεργη συμπεριφορά δηλαδή 

δεν έχουμε ακτινοβολία ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. 

• Η ζώνη Fresnel που βρίσκεται μεταξύ R1 και R2  

 Στην περιοχή αυτή έχουμε ακτινοβολία ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, αλλά οι 

εγκάρσιες συνιστώσες του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου έχουν ακτινική εξάρτηση. 

• Η περιοχή μακρινού πεδίου που εκτείνεται για 
λ

2

2
2 DRR ⋅

=>  
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 Στην περιοχή του μακρινού πεδίου οι εγκάρσιες συνιστώσες του ηλεκτρομαγνητικού 

πεδίου δεν έχουν ακτινική εξάρτηση. 

 Το πρόβλημα της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων είναι από τα πλέον 

δύσκολα να μοντελοποιηθεί επειδή ο ραδιοδίαυλος είναι ένα σύνθετο και μεταβλητό 

περιβάλλον. Οι αστάθμητοι παράγοντες που υπεισέρχονται στην διάδοση ενός 

ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι δύσκολο να προβλεφθούν και ακόμα πιο δύσκολο είναι 

να προβλεφθεί η τελική τιμή των πεδίων σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο του χώρου που 

μελετάται η διάδοση. Η διαδικασία αυτή συνήθως γίνεται χρησιμοποιώντας διάφορες 

στατιστικές μεθόδους κατόπιν μετρήσεων που γίνονται. 

 

1.3.  Βασικοί μηχανισμοί διάδοσης  
 

Οι βασικοί μηχανισμοί που διέπουν την διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε 

εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με την υπάρχουσα θεωρία είναι : (α) η απευθείας 

διάδοση  (Line of Sight), (β) η ανάκλαση (reflection), (γ) η περίθλαση (diffraction), (δ) η 

σκέδαση (scattering) και (ε) η διάδοση μέσα από τοίχους και εμπόδια (transmission) . 

Η διάδοση ελεύθερου χώρου προϋποθέτει την απευθείας οπτική επαφή πομπού και 

δέκτη (line of sight, LoS) και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται ομοιόμορφα προς 

όλες τις κατευθύνσεις ως σφαιρικά κύματα. Η ισχύς του σήματος είναι συνήθως 

αντίστροφα ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης από τον πομπό. Στην περίπτωση 

που ο πομπός έχει οπτική επαφή με το δέκτη, τα φαινόμενα της περίθλασης και της 

σκέδασης ενδέχεται να μην επηρεάζουν την διάδοση του σήματος. Βέβαια, αυτή η 

περίπτωση είναι σπάνια, καθώς συνήθως μεταξύ πομπού και δέκτη παρεμβάλλονται 

εμπόδια. 

Έτσι, στις συνήθεις περιπτώσεις, το σήμα φτάνει στον δέκτη με τους μηχανισμούς 

της ανάκλασης, της περίθλασης και της σκέδασης να επιδρούν συνεχώς και με 

διαφορετικούς τρόπους στο λαμβανόμενο σήμα. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις που ο 

δέκτης κινείται σε περιβάλλον εσωτερικού χώρου με πολλά εμπόδια, το πιο πιθανό είναι 

στη διάδοση του σήματος να κυριαρχούν τα φαινόμενα της περίθλασης και της 

σκέδασης. Παραπλήσια σε αυτό το κεντρικό νόημα είναι και η έννοια της πολύοδης 

διάδοσης, όπου το σήμα φτάνει στον δέκτη ακολουθώντας πολλαπλές διαδρομές στις 

οποίες είναι δυνατό να υποστεί οποιονδήποτε από τους παραπάνω μηχανισμούς 

διάδοσης. 
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Εξάλλου, στις περισσότερες αστικές περιοχές τα σημερινά ασύρματα δίκτυα 

λειτουργούν βάσει των παραπάνω φαινόμενων της περίθλασης ή της σκέδασης, καθώς 

είναι πολύ συχνές οι περιπτώσεις όπου πομπός και δέκτης δεν έχουν οπτική επαφή και 

μεταξύ τους παρεμβάλλονται κτίρια που προκαλούν απώλειες περίθλασης ή τυχόν 

ανακλάσεις στο διαδιδόμενο σήμα. 

 

1.3.1. Ανάκλαση 
 

Με τον όρο ανάκλαση περιγράφουμε το φαινόμενο που λαμβάνει χώρα όταν ένα 

ηλεκτρομαγνητικό κύμα προσπίπτει πάνω σε εμπόδιο με διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες 

σε σχέση με το μήκος κύματος. Παραδείγματα ανάκλασης έχουμε από την επιφάνεια του 

εδάφους, από την επιφάνεια της γης, από τα κτίρια, από βουνά, από τοίχους κλπ. Τα 

ανακλώμενα κύματα μπορούν ανάλογα με τη φάση και το μέτρο τους, να συμβάλουν είτε 

θετικά είτε αρνητικά στο συνολικό σήμα. 

Όταν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα περάσει από ένα μέσο σε ένα άλλο με 

διαφορετικές ηλεκτρικές ιδιότητες, ένα ποσοστό του κύματος ανακλάται ενώ ένα άλλο 

διαδίδεται. Αν τα σώματα αυτά είναι διηλεκτρικά, μέρος της ακτινοβολίας μεταδίδεται από 

το ένα στο άλλο σώμα και μέρος της ακτινοβολίας ανακλάται στο αρχικό σώμα, ενώ δεν 

υπάρχει καθόλου απώλεια ενέργειας ή απορρόφηση. Αν όμως το δεύτερο σώμα είναι 

τέλειος αγωγός, τότε όλη η ενέργεια ανακλάται πίσω στο πρώτο σώμα. Το ποσοστό του 

κύματος που ανακλάται ορίζει τον συντελεστή ανάκλασης ο οποίος ονομάζεται και 

συντελεστής ανάκλασης Fresnel. Ο συντελεστής ανάκλασης εξαρτάται από την πόλωση, 

την γωνία πρόσπτωσης και την συχνότητα του διαδιδόμενου ηλεκτρομαγνητικού 

κύματος.  

Τέλος αν Γ είναι ο συντελεστής ανάκλασης και Τ ο συντελεστής μετάδοσης, οι δύο 

συντελεστές συνδέονται μεταξύ τους μέσω της παρακάτω βασικής σχέσης η οποία 

εξασφαλίζει ότι δεν έχουμε απώλεια ενέργειας :  

 

Γ+=Τ 1                                                       (1-1) 
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1.3.1.1.  Ανάκλαση από διηλεκτρικά υλικά 
 

Θεωρούμε δύο διηλεκτρικά υλικά 1 και 2 με παραμέτρους ε1, μ1, σ1 και ε2, μ2, σ2 

αντίστοιχα. Αυτές οι παράμετροι αντιστοιχούν κατά σειρά στην ηλεκτρική επιτρεπτότητα, 

την μαγνητική διαπερατότητα και την αγωγιμότητα του αντίστοιχου διηλεκτρικού στο 

οποίο αναφερόμαστε. Ένα τέλειο διηλεκτρικό έχει διηλεκτρική σταθερά ίση με ro εεε ⋅=  

όπου εο=8,85·10-12 F/m. Αν το διηλεκτρικό έχει απώλειες, τότε αντί για το ε πρέπει να 

θεωρήσουμε την μιγαδική σχετική διηλεκτρική σταθερά η οποία προκύπτει από τον τύπο 

εεεε ′−= jro  όπου 
f⋅

=′
π
σε

2
, όπου το σ  μετράται σε  Siemens/m. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συντελεστές ανάκλασης όπως υπολογίζονται για την 

κατακόρυφη και την οριζόντια πόλωση του ηλεκτρικού πεδίου Ε. Στο παρακάτω σχήμα 

περιγράφεται η κατακόρυφη ή αλλιώς παράλληλη πόλωση, όπου το διάνυσμα E
v

 της 

ηλεκτρικής έντασης είναι παράλληλο με το επίπεδο πρόσπτωσης και το μαγνητικό 

διάνυσμα H
v
παράλληλο με τη διαχωριστική επιφάνεια.   

 

 

 
Εικόνα 2. Παράλληλη πόλωση ως προς το επίπεδο πρόσπτωσης 

 
Στο ακόλουθο σχήμα παρουσιάζεται η οριζόντια ή κάθετη πόλωση, όπου το διάνυσμα 

της ηλεκτρικής έντασης είναι κάθετο στο επίπεδο πρόσπτωσης.   
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Εικόνα 3. Κάθετη πόλωση ως προς το επίπεδο πρόσπτωσης 

 
Οι δείκτες i, r, t καθορίζουν το προσπίπτον (incident), ανακλώμενο (reflected) και το 

μεταδιδόμενο (transmitted) πεδίο αντίστοιχα.  

Στην περίπτωση της παράλληλης πόλωσης, ο συντελεστής ανάκλασης δίνεται από 

τη σχέση : 

it

it

i

r

E
E

ϑηϑη
ϑηϑη

sinsin
sinsin

12

12
|| +

−
==Γ                                          (1-2) 

Στην περίπτωση της κάθετης πόλωσης, ο συντελεστής δίνεται από τη σχέση : 

ti

ti

i

r

E
E

ϑηϑη
ϑηϑη

sinsin
sinsin

12

12

+
−

==Γ⊥                                         (1-3) 

όπου με το γράμμα η  συμβολίζουμε την χαρακτηριστική αντίσταση του μέσου που 

δίνεται από τη σχέση iii εμη =  για i=1,2. Για την ταχύτητα διάδοσης ενός 

ηλεκτρομαγνητικού κύματος έχουμε ότι με1=c . Από τον νόμο του Snell παίρνουμε 

τελικά ότι : 

)90sin()90sin( 2211 ii ϑεμϑεμ −⋅⋅=−⋅⋅                            (1-4)  

Από τις οριακές συνθήκες που ισχύουν στις εξισώσεις του Maxwell οι παραπάνω 

σχέσεις δίνουν ακόμη ότι : 

ri ϑϑ =                                                          (1-5) 

ir EE ⋅Γ=                                                       (1-6) 

it EE ⋅Γ+= )1(                                                    (1-7) 
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όπου το Γ προκύπτει από τις (1.2) ή (1.3) ανάλογα με την πόλωση. 

Σε περίπτωση ελλειπτικών πολώσεων μπορούμε να αναλύσουμε σε δύο 

συνιστώσες, μία συνιστώσα οριζόντιας πόλωσης και μία κάθετης και να προχωρήσουμε 

χρησιμοποιώντας τους παραπάνω τύπους. 

Στην περίπτωση που θεωρήσουμε ότι το πρώτο μέσο είναι το κενό (εο, μο) και μ1=μ2, 

οι συντελεστές ανάκλασης απλοποιούνται στους παρακάτω τύπους για παράλληλη και 

κάθετη πόλωση αντίστοιχα. 

irir

irir

ϑεϑε

ϑεϑε
2

2

||
cossin

cossin

−+

−+−
=Γ                                       (1-8) 

iri

iri

ϑεϑ

ϑεϑ
2

2

cossin

cossin

−+

−−
=Γ⊥                                           (1-9) 

 

 Για γωνία πρόσπτωσης °= 90iϑ  είναι προφανές ότι ||Γ=Γ⊥ . Επίσης, από τις 

παραπάνω σχέσεις παρατηρείται ότι για κάθε τιμή της γωνίας πρόσπτωσης iϑ  ο 

συντελεστής 0≠Γ⊥ , δηλαδή δεν μηδενίζεται ποτέ. Αντίθετα, για τον συντελεστή ||Γ  

υπάρχει μια τιμή της γωνίας iϑ  για την οποία ( ) 0|| =Γ Bϑ .    

Η γωνία αυτή, για την οποία μηδενίζεται ο συντελεστής ανάκλασης για την 

παράλληλη πόλωση, ονομάζεται γωνία Brewster ( )Bϑ  και είναι η γωνία για την οποία 

δεν έχουμε ανάκλαση στο αρχικό μέσο. Στην γενική περίπτωση για δύο μέσα με 

ηλεκτρικές επιτρεπτότητες ε1 και ε2 , η γωνία Brewster προκύπτει από τη σχέση:  

( )
21

1sin
εε

ε
ϑ

+
=B                                               (1-10) 

Αν το πρώτο μέσο θεωρηθεί το κενό και το δεύτερο μέσο θεωρηθεί ότι έχει σχετική 

ηλεκτρική επιτρεπτότητα εr , έχουμε : 

( )
1

1
sin

2 −

−
=

r

r
B

ε

ε
ϑ                                                (1-11) 
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1.3.1.2. Ανάκλαση από τέλειους αγωγούς 
 

Όπως είναι γνωστό από την ηλεκτρομαγνητική θεωρία, στο εσωτερικό ενός τέλειου 

αγωγού το ηλεκτρικό πεδίο είναι μηδενικό. Κατά συνέπεια, είναι βέβαιο ότι αν θέλουμε 

να ισχύουν οι εξισώσεις του Maxwell, το ηλεκτρικό πεδίο στην επιφάνεια του αγωγού 

πρέπει να είναι μηδενικό. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι στην περίπτωση του προβλήματος 

της ανάκλασης, όπως διατυπώθηκε προηγουμένως, το μεταδιδόμενο πεδίο θα είναι 

μηδενικό (Εt =0), ενώ το ανακλώμενο πεδίο (Er) πρέπει να είναι ίσο κατά μέτρο με το 

προσπίπτον πεδίο (Ei).  

Στην περίπτωση της παράλληλης πόλωσης οι οριακές συνθήκες επιβάλλουν ότι 

πρέπει να ισχύει ri ϑϑ =  και ir EE =  ενώ στην περίπτωση της κάθετης πόλωσης 

ομοίως παίρνουμε ότι ri ϑϑ =  και ir EE −= . 

Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις παραπάνω εξισώσεις είναι ότι ανεξάρτητα 

από την γωνία πρόσπτωσης, για έναν τέλειο αγωγό ισχύουν οι σχέσεις : 

 

Οριζόντια πόλωση : 1|| =Γ                                            (1-12) 

Κάθετη πόλωση : 1−=Γ⊥                                            (1-13) 

1.3.2. Περίθλαση  
 

Με τον όρο περίθλαση περιγράφουμε το φαινόμενο κατά το οποίο ένα αδιαπέραστο 

και συνήθως αιχμηρό σώμα, παρεμβάλλεται μεταξύ της ασύρματης ζεύξης πομπού και 

δέκτη. Με βάση την αρχή του Huygen, πίσω από το εμπόδιο παράγονται δευτερογενή 

κύματα τα οποία φτάνουν στον δέκτη, ακόμα και αν δεν υπάρχει καμία οπτική επαφή με 

τον πομπό. Το φαινόμενο της περίθλασης είναι το πλέον συχνό σε αστικές, 

πυκνοκατοικημένες περιοχές. Σε υψηλές συχνότητες το φαινόμενο της περίθλασης 

εξαρτάται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του εμποδίου, όπως και από το πλάτος, 

την φάση και την πόλωση του προσπίπτοντος κύματος στο σημείο στο οποίο λαμβάνει 

χώρα η περίθλαση.  

 Όπως φαίνεται από τον ορισμό της, η περίθλαση αφορά την εκτροπή των 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από την ευθύγραμμη διάδοση. Θεωρητικά οι χαμηλές 

συχνότητες υφίστανται εντονότερη περίθλαση από τις πιο υψηλές συχνότητες με 

ακριβώς το αντίθετο να συμβαίνει στην διάθλαση. Το φαινόμενο της περίθλασης είναι 
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ένας πολύ βασικός μηχανισμός διάδοσης και λόγω αυτού καθίσταται δυνατή η διάδοση 

ηλεκτρομαγνητικών, αλλά και άλλων ειδών κυμάτων, γύρω από εμπόδια.  

  

1.3.3. Σκέδαση 
 

Το φαινόμενο της σκέδασης συμβαίνει όταν το μέσο στο οποίο ταξιδεύει το 

ηλεκτρομαγνητικό κύμα αποτελείται από μεγάλο πλήθος εμποδίων ανά μονάδα όγκου, 

τα οποία κατά τη συνήθη θεώρηση έχουν ίσες ή μικρότερες διαστάσεις σε σχέση με το 

μήκος κύματος. Αποτέλεσμα της σκέδασης είναι η μεταβολή του λαμβανόμενου σήματος 

στον δέκτη, η οποία δεν δικαιολογείται από τις μεθόδους διάδοσης της ανάκλασης ή της 

περίθλασης. Με τη σκέδαση έχουμε επανεκπομπή της ενέργειας του πομπού προς 

πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις. Τα κύματα που οφείλονται στην σκέδαση 

παράγονται συνήθως από αιχμηρές επιφάνειες, μικρά αντικείμενα. Μερικά από αυτά, 

που επηρεάζουν τη διάδοση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος στους εξωτερικούς 

χώρους, είναι για παράδειγμα τα σήματα οδικής κυκλοφορίας, οι λαμπτήρες φωτισμού 

των δρόμων καθώς και το φύλλωμα των δέντρων.  

 Η λαμβανόμενη ισχύς σε περιβάλλοντα όπου τον ρόλο του σκεδαστή παίζουν 

αντικείμενα μεγάλων διαστάσεων όπως κτίρια μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, μπορεί να 

προβλεφθεί με το μοντέλο της ραδιοτομής (Radar Cross Section, RCS). Ο παράγοντας 

RCS έχει διαστάσεις επιφανείας (m2) και ορίζεται από το λόγο της πυκνότητας ισχύος 

του σκεδαζόμενου σήματος κατά τη διεύθυνση του δέκτη, προς την πυκνότητα ισχύος 

του προσπίπτοντος ραδιοκύματος στο αντικείμενο που προκαλεί την σκέδαση. Σε αυτή 

την περίπτωση το σκεδαζόμενο πεδίο μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας την 

γεωμετρική θεωρία της περίθλασης ή ανάλογες θεωρίες της οπτικής. 

 

1.3.4. Μετάδοση μέσα άπο εμπόδια 
 

Με τον όρο μετάδοση (transmission) περιγράφουμε το φαινόμενο που λαμβάνει χώρα 

όταν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα προσπίπτει πάνω σε εμπόδιο με διαστάσεις πολύ 

μεγαλύτερες σε σχέση με το μήκος κύματος. Παραδείγματα διάδοσης έχουμε από τα 

κτίρια, από τοίχους, άπο διαχωριστικά δωματίων κλπ.  

Όταν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα περάσει από ένα μέσο σε ένα άλλο με 

διαφορετικές ηλεκτρικές ιδιότητες, ένα ποσοστό του κύματος ανακλάται ενώ ένα άλλο 

μεταδίδεται. Αν τα σώματα αυτά είναι διηλεκτρικά, μέρος της ακτινοβολίας μεταδίδεται 
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από το ένα στο άλλο σώμα και μέρος της ακτινοβολίας ανακλάται στο αρχικό σώμα, ενώ 

δεν υπάρχει καθόλου απώλεια ενέργειας ή απορρόφηση. Αν όμως το δεύτερο σώμα 

είναι τέλειος αγωγός, τότε όλη η ενέργεια ανακλάται πίσω στο πρώτο σώμα. Το ποσοστό 

του κύματος που μεταδίδεται ορίζει τον συντελεστή μετάδοσης. Ο συντελεστής 

μετάδοσης εξαρτάται από την πόλωση, την γωνία πρόσπτωσης και την συχνότητα του 

διαδιδόμενου ηλεκτρομαγνητικού κύματος.  

Τέλος αν Γ είναι ο συντελεστής ανάκλασης και Τ ο συντελεστής μετάδοσης, οι δύο 

συντελεστές συνδέονται μεταξύ τους μέσω της παρακάτω βασικής σχέσης η οποία 

εξασφαλίζει ότι δεν έχουμε απώλεια ενέργειας :  

 

Γ+=Τ 1                                                       (1-14) 

 

1.4.  Διάδοση σε ελεύθερο χώρο 
 

Η πιο απλή περίπτωση μελέτης της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων είναι 

χρησιμοποιώντας το μοντέλο διάδοσης ελεύθερου χώρου. Για να χρησιμοποιηθεί το 

συγκεκριμένο μοντέλο θα πρέπει πομπός και δέκτης να έχουν άμεση οπτική επαφή  (line 

of sight, LoS) και να μην υπάρχουν γύρω εμπόδια. Είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο 

μοντέλο διάδοσης απαιτεί ιδανικές συνθήκες, οι οποίες δεν υφίστανται σε ένα 

πραγματικό σενάριο ασύρματης ζεύξης. Ωστόσο, σε διάφορες περιπτώσεις όπως για 

παράδειγμα σε μια δορυφορική ζεύξη, σε μια μικροκυματική ζεύξη ή πιο ειδικά στην 

μελέτη ενός προβλήματος στο οποίο έχουμε περιβάλλον ικανό να θεωρηθεί όμοιο με το 

περιβάλλον «ελεύθερου χώρου», το μοντέλο διάδοσης ελεύθερου χώρου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί δίνοντας εκτιμήσεις για την στάθμη ισχύος του σήματος. 

Γίνεται η υπόθεση ότι η κεραία εκπομπής και η κεραία λήψης βρίσκονται σε 

περιβάλλον ελεύθερου χώρου, δηλαδή μακριά από τη γη ή από τυχόν εμπόδια. Αν  PT, 

PR είναι η ισχύς που εκπέμπεται από τον πομπό και τον δέκτη αντίστοιχα, GT, GR τα 

κέρδη της κεραίας του πομπού και του δέκτη στη κατεύθυνση λήψης αντίστοιχα, Α η 

ενεργός επιφάνεια της κεραίας και d η απόσταση της ραδιοζεύξης, η ενέργεια ανά 

μονάδα επιφανείας σε απόσταση d προκύπτει ίση με 

24 d
GP

W TT

⋅
=

π
                                                       (1-15)  

Η διαθέσιμη ισχύς της κεραίας λήψης προκύπτει ίση με  
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π
λ

ππ 444

2

22
RTTTT

R
G

d
GPA

d
GPP ⋅

⋅
=⋅

⋅
= ⋅⋅                                      (1-16) 

Η τελευταία σχέση μπορεί να γραφτεί με δύο ακόμα διαφορετικές μορφές : 
2

4
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅
⋅⋅=

d
GG

P
P

RT
T

R

π
λ

                                            (1-17) 

2

4 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅

⋅⋅=
df

cGG
P
P

RT
T

R

π
                                         (1-18) 

Η σχέση (1.16) είναι η εξίσωση ελεύθερου χώρου ή εξίσωση Friis. Για την εξαγωγή 

της έχει χρησιμοποιηθεί η υπόθεση ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται μέσα 

από σφαιρική επιφάνεια εμβαδού 24 d⋅⋅π  χωρίς εμπόδια στον περιβάλλοντα χώρο. Στη 

σχέση (1.17) έχει γίνει χρήση της fc ⋅= λ . Από τις παραπάνω σχέσεις φαίνεται ότι 

σύμφωνα με το μοντέλο διάδοσης ελεύθερου χώρου η ισχύς του λαμβανόμενου σήματος 

PR είναι ανάλογη του παράγοντα 2

1
d

, δηλαδή αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου 

της απόστασης της ραδιοζεύξης.. 

Η απώλεια διάδοσης σε dB δίνεται από την παρακάτω σχέση : 

kdfGG
P
PL RT

T

R
F +⋅−⋅−⋅+⋅=⋅= 1010101010 log20log20log10log10log10     (1-19) 

όπου 6,147
4
103log20

8

10 =
⋅

⋅=
π

k . 

 

 

1.5.  Διάδοση σε αστικές περιοχές 
 

 
1.5.1.  Περιγραφή  εμπειρικών μοντέλων 
 

Στις περισσότερες πρακτικές περιπτώσεις όπου μελετώνται συστήματα κινητών 

τηλεπικοινωνιών έχει μεγάλη σημασία να γίνει ποσοτικός προσδιορισμός είτε του λόγου 

T

R

P
P

 είτε ισοδύναμα της έκφρασης 
T

R

P
P

L 10log10 ⋅= , η οποία ταυτίζεται με τις απώλειες 

του σήματος σε dB κατά την διάδοση του στον εκάστοτε χώρο. Η γνώση των παραπάνω 

μεγεθών επιτρέπει στον μελετητή να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 

ικανοποιούνται μια σειρά από προδιαγραφές, σχετικές για παράδειγμα με τη στάθμη του 
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σήματος που πρέπει να υπερβαίνει μια ορισμένη τιμή ή τις οι τιμές του ηλεκτρικού ή του 

μαγνητικού πεδίου που πρέπει να ικανοποιούν ορισμένες προδιαγραφές ασφαλείας. 

Βάσει των παραπάνω, είναι δυνατή η διατύπωση μιας σειράς μοντέλων ραδιοδιάδοσης 

στα οποία περιλαμβάνονται βασικά μεγέθη της ασύρματης ζεύξης όπως η συχνότητα, η 

απόσταση, το ύψος του πομπού και του δέκτη, χαρακτηριστικά εκπομπής όπως η ισχύς 

πομπού ή τα κέρδη των κεραιών που εμπλέκονται στην ασύρματη ζεύξη. Οι μέθοδοι 

αυτοί που στην ουσία είναι μια σειρά μαθηματικών τύπων, συγκροτούν την έννοια του 

εμπειρικού μοντέλου.   

 Ουσιαστικά, στα εμπειρικά μοντέλα γίνεται προσπάθεια μαθηματικής 

αναπαραγωγής των μετρήσεων. Με αυτό τον τρόπο ο κύριος άξονας ενός εμπειρικού 

μοντέλου έχει να κάνει με την ακρίβεια των πειραματικών μετρήσεων οι οποίες 

πραγματοποιούνται στο περιβάλλον που μελετάται. Το πλεονέκτημα αυτού είναι ότι οι 

περισσότεροι πολύπλοκοι παράγοντες που υπεισέρχονται κατά την ασύρματη διάδοση 

γίνονται αντικείμενο της μέτρησης που λαμβάνει χώρα και όχι αντικείμενο πρόβλεψης. 

Βέβαια, υπάρχει και το μειονέκτημα ότι οι εσφαλμένες μετρήσεις από κάποιον 

παράγοντα που δεν λήφθηκε υπόψη μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένα 

συμπεράσματα. Για αυτό το λόγο όταν πραγματοποιούνται μετρήσεις για την εξαγωγή 

ενός εμπειρικού μοντέλου γίνεται προσπάθεια να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η 

αξιοπιστία των μετρούμενων μεγεθών.  

 Το γεγονός ότι τα εμπειρικά μοντέλα έχουν προέλθει από σειρά μετρήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν σε συγκεκριμένη συχνότητα και σε συγκεκριμένο περιβάλλον κάνει 

δύσκολη τη χρήση τους σε άλλες συχνότητες ή σε διαφορετικό περιβάλλον. Έτσι 

απαιτείται μεγάλη προσοχή κατά την εφαρμογή των μαθηματικών τύπων σε ένα νέο 

περιβάλλον, γιατί αν και τα δύο περιβάλλοντα μπορεί παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες 

ως προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ως προς τις 

διάφορες συνθήκες διάδοσης. Για παράδειγμα, δύο πόλεις μπορεί να μοιάζουν πολύ 

όσον αφορά τη μορφή της δόμησης αλλά να διαφέρουν στην κυκλοφορία των οχημάτων 

και των ανθρώπων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία Ανάκλασης & 
Μετάδοσης 

 
2.1.  Εισαγωγή 

 
 Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τις συνιστώσες των ηλεκτρομαγνητικών 

κυμάτων σε δύο ημιάπειρα χωρίς απώλειες και με απώλειες μέσα οριακά σε ένα επίπεδο 

όριο του άπειρου βαθμού. Οι συντελεστές  ανάκλασης και μετάδοσης θα παραχθούν για 

να αποτελέσουν την ανάκλαση και τη μετάδοση των τομέων από το όριο. Αυτοί οι 

συντελεστές θα είναι λειτουργίες των συστατικών παραμέτρων των δύο μέσων, της 

κατεύθυνσης του οδέυοντος κύματος (γωνία  της πρόσπτωσης), και της κατεύθυνσης 

των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων (πόλωση κύματος).  

Γενικά, οι συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης είναι σύνθετες ποσότητες.  Θα 

καταδειχθεί ότι τα εύρη και οι φάσεις τους μπορούν να προσδιοριστούν με τον έλεγχο  

της κατεύθυνσης του οδέυοντος κύματος (γωνία της πρόσπτωσης). Στην 

πραγματικότητα για μια πόλωση  κυμάτων (παράλληλη πόλωση) ο συντελεστής 

ανάκλασης μπορεί να γίνει ίσος με  μηδέν. Η γωνία της πρόσπτωσης όταν εμφανίζεται 

αυτό είναι γνωστή ως  γωνία Brewster.  Αυτή η  αρχή χρησιμοποιείται στο σχέδιο 

πολλών οργάνων (όπως οι διόπτρες, κ.λπ.). 

Το μέγεθος του συντελεστή ανάκλασης μπορεί επίσης να γίνει ίσο με τη μονάδα με 

κατάλληλη  επιλογή της γωνίας επίπτωσης κυμάτων. Αυτή η γωνία είναι γνωστή ως  

κρίσιμη γωνία,  και είναι  ανεξάρτητη από την πόλωση κυμάτων εντούτοις, αυτή η γωνία 

εμφανίζεται, όταν το συναφές κύμα πρέπει να υπάρξει στο πυκνότερο μέσο. Η κρίσιμη 

έννοια γωνίας διαδραματίζει έναν  κρίσιμο ρόλο στο σχέδιο των γραμμών μετάδοσης ( η 

οπτική ίνα, οι κυματοδηγοί πλακών, και οι ντυμένοι αγωγοί microstrip είναι ένα 

παράδειγμα).  

 

2.2.  Κανονική πρόσπτωση – Μέσα χωρίς απώλειες. 
 

Αρχίζουμε τη μελέτη της ανάκλασης και της μετάδοσης από τα επίπεδα όρια  των 

χωρίς απωλειών μέσων με την υπόθεση οτι η διεύθυνση των κυμάτων είναι κάθετη  
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(κανονική πρόσπτωση)   στην επίπεδη διεπαφή που διαμορφώνεται από δύο ημιάπειρα 

χωρίς απώλειες μέσα, όπως φαίνεται στην εικόνα 4, κάθε ένα μέσο χαρακτηρίζεται από 

τις συστατικές παραμέτρους του 1 1,ε μ  και 2 2,ε μ . Όταν το  αρχικό κύμα προσπίπτει 

στην επίπεδη διεπαφή, ένα μέρος της έντασης του κύματος  θα ανακλαστεί στο μέσο 

1 και ένα μέρος θα διαβιβαστεί στο μέσο 2.  

 

 
 

 

Εικόνα 4. Κανονική πρόσπτωση 

 
Αν υποθέσουμε οτι το συναφές ηλεκτρικό πεδίο  εύρους 0Ε  είναι πολωμένο στην  

κατεύθυνση x, μπορούμε να γράψουμε τις εκφράσεις για το προσπίπτων, για το 

ανακλώμενο και για το μεταδιδόμενο τμήμα του ηλεκτρικού πεδίου, αντίστοιχα: 
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1
0ˆ j zi

x e βα −Ε = Ε                                                 (2-1a) 

1
0ˆ j zr b

x e βα +Ε = Γ Ε                                           (2-1b)                

2
0ˆ j zt b

x e βα −Ε = Τ Ε                                            (2-1c)        

        

όπου το bΓ  καi το bΤ  χρησιμοποιούνται εδώ για να αντιπροσωπεύσουν, αντίστοιχα, 

τους συντελεστές ανάκλασης  και μετάδοσης  στη διεπαφή.  Προς το παρόν αυτοί οι 

συντελεστές θεωρούνται άγνωστοι και θα καθοριστούν με την εφαρμογή των όρων ορίου 

στους τομείς κατά μήκος της  διεπαφής. Δεδομένου ότι οι συναφείς τομείς είναι γραμμικά 

πολωμένοι και η ανακλαστική  επιφάνεια είναι  επίπεδη, οι ανακλώμενοι και οι 

μεταδιδόμενοι τομείς επίσης θα πολωθούν γραμμικά. Επειδή  δεν ξέρουμε την 

κατεύθυνση της πόλωσης (θετικής ή αρνητικής) των ανακλώμενων και των 

μεταδιδόμενων ηλεκτρικών πεδίων, υποτίθεται ότι εδώ ήταν στην ίδια κατεύθυνση 

(θετική) όπως τα συναφή ηλεκτρικά πεδία. Εάν αυτή δεν είναι η περίπτωση, θα 

διορθωθεί από  τα κατάλληλα σημάδια στους συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης.. 

Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις Maxwell τα τμήματα των μαγνητικών πεδίων που 

αντιστοιχούν στις εξισώσεις (2-1a) έως (2-1c)  μπορούν να γραφτούν όπως: 

10

1

ˆ j zi
y e βα
η

−Ε
Η =                                             (2-2a) 

10

1

ˆ
b

j zr
y e βα
η

+Γ Ε
Η = −                                     (2-2b)     

20

2

ˆ
b

j zt
y e βα
η

−Τ Ε
Η =                                        (2-2c)   

Οι συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης θα καθοριστούν τώρα με την επιβολή  της 

συνοχής των εφαπτόμενων συστατικών των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων  

πέρα από τη διεπαφή. Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (2-1a) εως       (2- 2c), των 

εφαπτόμενων  συστατικών των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στη διεπαφή (z=0) 

έχουμε: 

1 b b+ Γ = Τ                                                    (2-3a) 



 

 26

( )
1 2

1 11 b b

η η
−Γ = Τ                                             (2-3b)                              

Λύνοντας αυτές τις δύο εξισώσεις για το το bΓ  καi το bΤ  μπορούμε να γράψουμε 

2 1

2 1

r r
b

i i

η η
η η

− Ε Η
Γ = = = −

+ Ε Η
                                          (2-4a) 

2 2

1 2 1

2 1
t t

b b
i i

η η
η η η

Ε Η
Τ = = +Γ = =

+ Ε Η
                                 (2-4b) 

Επομένως οι συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης επίπεδων κυμάτων μιας 

επίπεδης  διεπαφής για την κανονική επίπτωση είναι λειτουργίες των συστατικών 

ιδιοτήτων, και  δίνονται από τις (2-4a) και (2-4b). Δεδομένου ότι η γωνία της 

πρόσπτωσης είναι σταθερή, αφού έχουμε κανονικη πρόσπτωση, ο  συντελεστής 

ανάκλασης δεν μπορεί να είναι ίσος με μηδέν εκτός αν 2 1η η= . Για τα περισσότερα 

διηλεκτρικά  υλικά, εκτός από τους σιδηρομαγνήτες , αυτό συμαίνει ότι  2 1ε ε=  αφού 

1 2μ μ≅ . Μακρυά από τη διεπαφή οι συντελεστές ανάκλασης Γ και μετάδοσης Τ 

συσχετίζονται  με εκείνους στο όριο  ( bΓ , bΤ )  και μπορούν να γραφτούν, αντίστοιχα:   

( ) ( )
( )

1
1 1

1

11

20
1

0

r j zb
jb

j zi
zz

z ez e
z e

β
β

β

+
−

−
=−=−

Ε Γ Ε
Γ = − = = = Γ

Ε Ε
l

ll

l                     (2-5a)                            

( )
( )

( )
2 2

2 2 2 2 1 1

1 1

1 1

22 2 0

1 1 01

t
jb

z jb
ji

z

zz e e
z ez

β
β β

β

−
= − +

+

=−

Ε=⎛ ⎞ Τ Ε
Τ = = = Τ⎜ ⎟= − ΕΕ⎝ ⎠

l
l l l

l

l

l

l
                  (2-5b)                            

 

όπου 1l  και 2l  είναι θετικές αποστάσεις που μετριούνται από τη διεπαφή στα μέσα 1 

και 2, αντίστοιχα. 

Οι αντίστοιχες μέσες πυκνότητες ισχύος συνδέονται με τα ηλεκτρικά και μαγνητικά 

πεδία των σχέσεων (2-1a) έως (2-2c) με τις παρακάτω εξισώσεις 

( )
2

0*

1

1 ˆRe
2 2

i i i
av zS α

η
Ε

= Ε ×Η =                                                   (2-6a) 

( )
2

2 20*

1

1 ˆ ˆRe
2 2

r r r b b i
av z z avS Sα α

η
Ε

= Ε ×Η = − Γ = − Γ                (2-6b)       
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      ( )
2 2

2 20 0* 1

2 2 1

1 ˆ ˆRe
2 2 2

t t t b b
av z zS ηα α

η η η
Ε Ε

= Ε ×Η = Τ = Τ            

 ( )2 21

2

ˆ ˆ 1b i b i
z av z avS Sηα α

η
= Τ = − Γ                                          (2-6c) 

Είναι προφανές ότι η αναλογία ανακλώμενης και προσπίπτουσας πυκνότητας ισχύος 

είναι ίση με το τετράγωνο του μεγέθους του συντελεστή ανάκλασης. Εντούτοις η 

αναλογία μεταδιδόμενης και προσπίπτουσας πυκνότητας ισχύος δεν είναι ίση με το 

τετράγωνο του  μεγέθους του συντελεστή μετάδοσης αυτό είναι ένα από τα πιό κοινά 

λάθη. Αντ' αυτού η αναλογία είναι ανάλογη προς το μέγεθος του συντελεστή μετάδοσης  

που τακτοποιείται και που σταθμίζεται από τις εγγενείς σύνθετες αντιστάσεις των δύο 

μέσων, όπως δίνεται στην (2-6c). Θυμηθείτε ότι οι συντελεστές ανάκλασης και 

μετάδοσης αφορούν τις ανακλώμενες και διαβιβασθείσες εντάσεις ως προς την 

προσπίπτουσα ένταση. Δεδομένου ότι τα συνολικά  εφαπτόμενα συστατικά αυτών των 

εντάσεων  πρέπει από κάθε πλευρά να είναι συνεχή  πέρα από το όριο, αναμένεται ότι ο 

μεταδιδόμενος τομέας μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον προσπίπτοντα τομέα και ότι 

θα απαιτήσει έναν συντελεστή μετάδοσης μεγαλύτερο από την μοναδα.  Εντούτοις, από 

τη συντήρηση της δύναμης, είναι ευρέως γνωστό ότι η διαβιβασθείσα πυκνότητα  ισχύος 

δεν μπορεί να υπερβεί την προσπίπτουσα πυκνότητα ισχύος. 

 

2.3.  Πλαγια  πρόσπτωση – Μέσα χωρίς απώλειες 
 

   Για να αναλύσουμε τις ανακλάσεις και τις μεταδόσεις στην πλάγια πρόσπτωση 

κυμάτων, πρέπει  να εισαγάγουμε το  επίπεδο πρόσπτωσης,  το οποίο ορίζεται ως  το 

επίπεδο που διαμορφώνεται από το διάνυσμα της ανακλαστικής επιφάνειας και το 

διάνυσμα στην κατεύθυνση της πρόσπτωσης.  Για ένα κύμα του οποίου το διάνυσμα 

κυμάτων είναι στο επίπεδο xz και προσπίπτει επάνω σε μια διεπαφή που είναι  

παράλληλη στο  επίπεδο xy όπως φαίνεται στην εικόνα 5, το επίπεδο της πρόσπτωσης 

είναι το επίπεδο  xz.  

Για να εξετάσουμε τις ανακλάσεις και τις μεταδόσεις στις πλάγιες γωνίες της 

πρόσπτωσης για μια γενική πόλωση κυμάτων, είναι το καταλληλότερο να διαχωριστεί το 

ηλεκτρικό πεδίο  στα κάθετα  και  παράλληλα διανύσματα  του (σχετικά με το επίπεδο 

πρόσπτωσης) και  να αναλυθεί καθένα τους χωριστά. Ο συνολικός τομέας ανάκλασης 

και μετάδοσης θα είναι το διανυσματικό ποσό από καθεμία αυτών των δύο πολώσεων.  
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Όταν το ηλεκτρικό πεδίο είναι κάθετο στο επιπεδο της πρόσπτωσης, η πόλωση  του 

κύματος αναφέρεται ως  κάθετη πόλωση. Όταν το ηλεκτρικό πεδίο είναι  παράλληλο στη 

διεπαφή, είναι επίσης γνωστό ως  οριζόντια ή πόλωση ε.  Όταν το  ηλεκτρικό πεδίο είναι 

παράλληλο στο επίπεδο της πρόσπτωσης, η πόλωση αναφέρεται ως  παράλληλη 

πόλωση. Όταν το ηλεκτρικό πεδίο είναι επίσης κάθετο  στη διεπαφή και το μαγνητικό 

πεδίο είναι παράλληλο στη διεπαφή, είναι επίσης γνωστό ως  κάθετη ή πόλωση Η.  

Κάθε τύπος πόλωσης θα εξεταστεί περαιτέρω. 

 

2.3.1.  Κάθετη (Horizontal  ή Ε) πόλωση  
 

Υποθέτουμε ότι το ηλεκτρικό πεδίο ενός ομοιόμορφου επίπεδου κυμάτος προσπίπτει 

σε μια επίπεδη διεπαφή με πλάγια γωνία. Οπως φαίνεται στην εικόνα 5 είναι 

προσανατολισμένο κάθετα στο επίπεδο πρόσπτωσης. Όπως προηγουμένως 

δηλώνεται, αυτό αναφέρεται ως  κάθετη πόλωση.  

 

 

 
Εικόνα 5. Κάθετη (Horizontal  ή Ε) πόλωση 

 

Τα προσπίπτοντα  ηλεκτρικά και  μαγνητικά πεδία μπορούν να γραφτούν:  
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( )1 sin cos
0ˆ ˆi

i ij x zi i j r
y ye e β θ θβα α − +− ⋅

⊥Ε = Ε = Ε                                   (2-7a)           

             ( )ˆ ˆcos sin
ii i j r

x i z i e βα θ α θ − ⋅
⊥Η = − + Η                                      

  ( ) ( )1 sin cos0

1

ˆ ˆcos sin i ij x z
x i z i e β θ θα θ α θ

η
− +Ε

= − +                      (2-7b)  

όπου 

0
i
⊥Ε = Ε                                                              (2-7c) 

                      0

1 1

i
i

η η
⊥

⊥
ΕΕ

Η = =                                                   (2-7d) 

Ομοίως οι τομείς που έχουν ανακλαστεί μπορούν να γραφτούν:  

 

( )1 sin cos
0ˆ ˆr

r rj x zr r j r b
y ye e β θ θβα α − −− ⋅

⊥ ⊥ ⊥Ε = Ε = Γ Ε                               (2-8a)             

                ( )ˆ ˆcos sin
rr r j r

x r z r e βα θ α θ − ⋅
⊥ ⊥Η = + Η                                               

       ( ) ( )1 sin cos0

1

ˆ ˆcos sin r r

b
j x z

x r z r e β θ θα θ α θ
η

− −⊥Γ Ε
= +                    (2-8b) 

όπου  

0
r b i b
⊥ ⊥ ⊥ ⊥Ε = Γ Ε = Γ Ε                                             (2-8c)                

 0

1 1

br
r

η η
⊥⊥

⊥

Γ ΕΕ
Η = =                                               (2-8d) 

Επίσης οι μεταδιδόμενοι τομείς μπορούν να γραφτούν: 

 

( )2 sin cos
0ˆ ˆt

t tj x zt t j r b
y ye e β θ θβα α − +− ⋅

⊥ ⊥ ⊥Ε = Ε = Τ Ε                                (2-9a) 

 

            ( )ˆ ˆcos sin
tt t j r

x t z t e βα θ α θ − ⋅
⊥ ⊥Η = − + Η         

          ( ) ( )2 sin cos0

2

ˆ ˆcos sin t t

b
j x z

x t z t e β θ θα θ α θ
η

− +⊥Τ Ε
= − +                  (2-9b) 

  όπου            

 0
t b i b
⊥ ⊥ ⊥ ⊥Ε = Τ Ε = Τ Ε                                          (2-9c) 
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 0

2 2

bt
t

η η
⊥⊥

⊥
Γ ΕΕ

Η = =                                            (2-9d) 

 

Οι συντελεστές ανάκλασης b
⊥Γ  και μετάδοσης b

⊥Τ , και η σχέση μεταξύ των γωνιών 

πρόσπτωσης iθ , ανάκλασης rθ  και μετάδοσης tθ , μπορούν να ληφθούν με την 

εφαρμογή της συνέχειας των ορίων πάνω στην εφαπτόμενη επιφάνεια  των 

ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων. Αυτά είναι: 

( ) ( )
0 0

i r t

z z⊥ ⊥ ⊥= =
Ε + Ε = Ε                                   (2-10a) 

( ) ( )
0 0

i r t

z z⊥ ⊥ ⊥= =
Η +Η = Η                                  (2-10b) 

 

Χρησιμοποιώντας  τους  κατάλληλους όρους (2-7a) έως  (2-9d),  (2-10a) και (2-10b)  

μπορεί να γραφτεί: 

 

1 21sin sinsini trj x j xj xb be e eβ θ β θβ θ− −−
⊥ ⊥+ Γ = Τ                                (2-11a)      

( )1 21sin sinsin

1 2

1 cos cos cosi tr

b
j x j xj xb

i r te e eβ θ β θβ θθ θ θ
η η

− −− ⊥
⊥

Τ
− +Γ = −           (2-11b)                        

 

Παρατηρούμε ότι οι (2-11a) και (2-11b) αντιπροσωπεύουν δύο εξισώσεις με 

τέσσερεις αγνώστους ( , , ,b b
r tθ θ⊥ ⊥Γ Τ ), πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε εξίσωση είναι 

σύνθετη. Με την εξίσωση των  αντίστοιχων πραγματικών και φανταστικών μερών κάθε 

πλευράς, κάθε μια μπορεί να χωριστεί σε δύο εξισώσεις (συνολικά τέσσερις). 

Χρησιμοποιώνντας αυτή τη διαδικασία  για τις σχέσεις (2-11a) και (2-11b) και 

λαμβάνοντας υπόψην τις ακόλουθες δύο σχέσεις:  

       r iθ θ=                    (νόμος ανάκλασης)          (2-12a) 

                1 2sin sini tβ θ β θ=           (νόμος διάθλασης)           (2-12b) 

έχουμε  

     1 b b
⊥ ⊥+ Γ = Τ                                                  (2-13a) 
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      ( )
1 2

cos cos1 b bi tθ θ
η η⊥ ⊥− + Γ = − Τ                                   (2-13b) 

Από την ταυτόχρονη επίλυση των (2-13a) και (2-13b)  έχουμε:  

    

2 1

2 12 1

2 1 2 1

2 1

cos cos
cos cos
cos cos

cos cos

i tr
b i t

i
i t

i t

μ μθ θ
ε εη θ η θ

η θ η θ μ μθ θ
ε ε

⊥
⊥

⊥

−
−Ε

Γ = = =
Ε +

+
               (2-14a)          

    

2

22

2 1 2 1

2 1

2 cos
2 cos

cos cos
cos cos

it
b i

i
i t

i t

μ θ
εη θ

η θ η θ μ μθ θ
ε ε

⊥
⊥

⊥

Ε
Τ = = =

Ε +
+

               (2-14b)           

 

Οι b
⊥Γ  και b

⊥Τ  από τις σχέσεις (2-14a) και (2-14b) αναφέρονται συνήθως ως 

συντελεστές ανάκλασης  και   μετάδοσης Fresnel επίπεδων κυμάτων  για την κάθετη 

πόλωση. 

Δεδομένου ότι για τα περισσότερα διηλεκτρικά μέσα (αποκλείοντας τα 

σιδηρομαγνητικά υλικά) ισχύει 1 2 0μ μ μ≅ ≅ , οι σχέσεις  (2-14a) και (2-14b) και 

χρησιμοποιώνντας την (2-12b) γίνονται: 

 

      
1 2

22 1

1 2

22 1

1 2

cos 1 sin

cos 1 sin

i i
b

i i

μ μ

ε εθ θ
ε ε

ε εθ θ
ε ε

⊥ =

⎛ ⎞
− − ⎜ ⎟

⎝ ⎠Γ =
⎛ ⎞

+ − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                         (2-15a)   

         
1 2

22 1

1 2

2cos

cos 1 sin

b i

i i

μ μ

θ

ε εθ θ
ε ε

⊥ =
Τ =

⎛ ⎞
+ −⎜ ⎟

⎝ ⎠

                      (2-15b) 
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2.3.2.     Παράλληλη  (Vertical ή  H)  πόλωση  
 

Για αυτήν την πόλωση το ηλεκτρικό πεδίο είναι παράλληλο στο επίπεδο της 

πρόσπτωσης και  προσκρούει επάνω σε μια επίπεδη διεπαφή όπως φαίνεται στην 

εικόνα 6. Οι κατευθύνσεις του προσπίπτωντος, του ανακλώμενου και του 

μεταδιδόμενου ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου στην εικόνα 6 επιλέγονται έτσι ώστε 

για την ειδική περίπτωση iθ =0 να είναι ίδιες με αυτές της εικόνας 4. 

 

Εικόνα 6. Παράλληλη  (Vertical ή  H)  πόλωση 

 
Τα προσπίπτοντα  ηλεκτρικά και  μαγνητικά πεδία μπορούν να γραφτούν:  

             ( )
|| 0ˆ ˆcos sin

ii j r
x i z i e βα θ α θ − ⋅Ε = − Ε          

         ( ) ( )1 sin cos
0ˆ ˆcos sin i ij x z

x i z i e β θ θα θ α θ − += − Ε                         (2-16a)    

       
( )1

|| ||

sin cos0

1

ˆ ˆi
i ij x zi i j r

y ye e β θ θβα α
η

− +− ⋅ Ε
Η = Η =                              (2-16b)             

όπου 

|| 0
iΕ = Ε                                                           (2-16c) 

||

0

1 1

i
i

η η
ΕΕ

Η = =                                                (2-16d) 
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Ομοίως οι τομείς που έχουν ανακλαστεί μπορούν να γραφτούν:  

                   ( )
||

ˆ ˆcos sin
rr r j r

x r z r e βα θ α θ − ⋅Ε = + Ε                               

( ) ( )1

||

sin cos
0ˆ ˆcos sin r rj x zb

x r z r e β θ θα θ α θ − −= + Γ Ε                    (2-17a)             

( )|| 1

|| ||

0 sin cos

1

ˆ ˆr
r r

b
j x zr r j r

y ye e β θ θβα α
η

− −− ⋅
Γ Ε

Η = − Η = −                    (2-17b)                           

όπου  

|| || || || 0
r b i bΕ = Γ Ε = Γ Ε                                           (2-17c)                

 
|| ||

||

0

1 1

r b
r

η η

Ε Γ Ε
Η = =                                              (2-17d) 

Επίσης οι μεταδιδόμενοι τομείς μπορούν να γραφτούν: 

 

                  ( )
|| ||

ˆ ˆcos sin
tt t j r

x t z t e βα θ α θ − ⋅Ε = − Ε                          

      ( ) ( )2

||

sin cos
0ˆ ˆcos sin t tj x zb

x t z t e β θ θα θ α θ − += − Τ Ε                   (2-18a) 

( )|| 2

|| ||

0 sin cos

2

ˆ ˆt
t t

b
j x zt t j r

y ye e β θ θβα α
η

− +− ⋅
Τ Ε

Η = Η =                         (2-18b) 

  όπου            

 
|| || || 0
t b i b

⊥Ε = Τ Ε = Τ Ε                                           (2-18c) 

 
|| ||

||

0

2 2

t b
t

η η

Ε Γ Ε
Η = =                                             (2-18d) 

Όπως πριν, οι συντελεστές ανάκλασης 
||

bΓ  και μετάδοσης
||

bΤ , και οι γωνίες 

ανάκλασης rθ  και μετάδοσης (διάθλασης) tθ , είναι οι τέσσερεις άγνωστοι. Αυτοί 

μπορούν  να καθοριστούν και να εκφραστούν από τη γωνία πρόσπτωσης  iθ ι και των 

παραμέτρων των δύο μέσων με την εφαρμογή των ορίων πάνω στην εφαπτόμενη 

επιφάνεια  των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων για Ζ=0 όπως δίνονται από τις 

εξισωσείς (2-10a) και (2-10b) και εφαρμοσμένες για παράλληλη πόλωση.  

Χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους όρους (2-16a) έως (2-18d), μπορούμε να 
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γράψουμε τις (2-10a) και (2-10b) όπως εφαρμόζονται στην παράλληλη πόλωση, 

αντίστοιχα: 

 

1 21

|| ||

sin sinsincos cos cosi trj x j xj xb b
i r te e eβ θ β θβ θθ θ θ− −−+ Γ = Τ                 (2-19a)      

( ) ||1 21

||

sin sinsin

1 2

1
i tr

b
j x j xj xbe e eβ θ β θβ θ

η η
− −−

Τ
−Γ =                           (2-19b)               

 

Χρησιμοποιώνντας τη διαδικασία  της παραγράφου  (2.3.1)  για τις  σχέσεις  (2-19a) 

και (2-19b) και λαμβάνοντας υπόψην ότι:  

       r iθ θ=                    (νόμος ανάκλασης)          (2-20a) 

                1 2sin sini tβ θ β θ=           (νόμος διάθλασης)           (2-20b) 

έχουμε  

   
||

||

||

1 2

1 21 2

1 2 1 2

1 2

cos cos
cos cos

cos cos
cos cos

r i t
b i t

i
i t

i t

μ μθ θ
ε εη θ η θ

η θ η θ μ μθ θ
ε ε

− +
Ε − +

Γ = = =
Ε +

+
              (2-21a)          

   
||

||

||

2

22

1 2 1 2

1 2

2 cos
2 cos

cos cos
cos cos

t i
b i

i
i t

i t

μ θ
εη θ

η θ η θ μ μθ θ
ε ε

Ε
Τ = = =

Ε +
+

                 (2-21b)           

 

Οι 
||

bΓ  και 
||

bΤ  από τις σχέσεις (2-21a) και (2-21b) αναφέρονται συνήθως ως 

συντελεστές ανάκλασης  και   μετάδοσης Fresnel επίπεδων κυμάτων  για την παράλληλη  

πόλωση. 

Δεδομένου ότι για τα περισσότερα διηλεκτρικά μέσα (αποκλείοντας τα 

σιδηρομαγνητικά υλικά) ισχύει  1 2 0μ μ μ≅ ≅ ,  οι σχέσεις  (2-21a) και (2-21b) και 

χρησιμοποιώνντας την (2-12b) γίνονται: 
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      ||
1 2

21 1

2 2

21 1

2 2

cos 1 sin

cos 1 sin

i i
b

i i

μ μ

ε εθ θ
ε ε

ε εθ θ
ε ε

=

⎛ ⎞
− + − ⎜ ⎟

⎝ ⎠Γ =
⎛ ⎞

+ − ⎜ ⎟
⎝ ⎠

                      (2-22a)   

         ||
1 2

1

2

21 1

2 2

2 cos

cos 1 sin

i
b

i i

μ μ

ε θ
ε

ε εθ θ
ε ε

=
Τ =

⎛ ⎞
+ − ⎜ ⎟

⎝ ⎠

                      (2-22b) 

          

 

2.3.3.     Ολική  μετάδοση-γωνία  Brewster 
 

Οι συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης και για τις κάθετες και παράλληλες  

πολώσεις είναι λειτουργίες των συστατικών παραμέτρων των δύο μέσων που 

διαμορφώνουν  τη διεπαφή, τη γωνία της πρόσπτωσης, και τη γωνία της διάθλασης που 

συσχετίζεται με τη  γωνία της πρόσπτωσης μέσω του νόμου Snell της διάθλασης. 

Κάποιος μπορεί να ρωτήσει: "Για ένα δεδομένο σύνολο  συστατικών παραμέτρων δύο 

μέσων που διαμορφώνουν μια διεπαφή, υπάρχει μια γωνία  επίπτωσης που δεν 

επιτρέπει καμία ανάκλαση, δηλ., Γ=0?" Για να απαντήσουμε σε αυτό πρέπει να 

αναφέρουμε  τις εκφράσεις για τους συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης  όπως 

δίνονται από τις σχέσεις (2-14a) και (2-21a). 

 

2.3.3.1.  Κάθετη (Horizontal ή Ε) πόλωση 
  
Για να δούμε τους όρους κάτω από τους οποίους ο συντελεστής ανάκλασης      (2-14a)  

θα μηδενιστεί,  τον θέτουμε ίσο με μηδέν, οπότε έχουμε:  

     

2 1

2 1

2 1

2 1

cos cos
0

cos cos

i t
b

i t

μ μθ θ
ε ε
μ μθ θ
ε ε

⊥

−
Γ = =

+
                                 (2-23)          
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ή 

             1 2

2 1

cos cosi t
μ εθ θ
μ ε

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
                                        (2-23a)          

Χρησιμοποιώντας  το νόμο Snell της διάθλασης, όπως δίνεται από τη σχέση  (2-20b), 

η (2-23a) γίνεται:  

        

( ) ( )

( )

2 21 2

2 1

2 21 2 1 2

2 1 2 1

1 sin 1 sin

1 sin 1 sin

i t

i i

μ εθ θ
μ ε

μ ε μ εθ θ
μ ε μ ε

⎛ ⎞
− = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞

− = −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

                       (2-24) 

 

                 

2 2

1 1

1 2

2 1

sin i

ε μ
ε μθ μ μ
μ μ

−
=

−
                                            (2-24a)   

 

Δεδομένου ότι το ημίτονο  δεν μπορεί να υπερβεί τη μονάδα, η (2-24a)  ισχύει μόνο εάν  

           2 2 1 2

1 1 2 1

ε μ μ μ
ε μ μ μ

− ≤ −                                            (2-25) 

         2 1

1 2

ε μ
ε μ

≤                                                    (2-25a) 

 

Εάν εντούτοις 1 2μ μ= , από την (2-24a) έχουμε:  

  
1 2

sin i μ μ
θ

=
= ∞                                                     (2-25b)                 

Επομένως δεν υπάρχει καμία πραγματική γωνία iθ  υπό αυτόν τον όρο που θα 

μειώσει το συντελεστή ανάκλασης σε μηδέν. Δεδομένου ότι η μαγνητική διαπερατότητα 

για τα περισσότερα διηλεκτρικά υλικά  (εκτός από τα σιδηρομαγνητικά) είναι σχεδόν η 

ίδια και ίση με αυτήν του ελεύθερου διαστήματος ( )1 2 0μ μ μ≅ ≅  δεν υπάρχει καμία 
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πραγματική γωνία πρόσπτωσης που θα μειώσει το συντελεστή ανάκλασης για την κάθετη 

πόλωση σε μηδέν.  
 

2.3.3.2.  Παράλληλη (Vertical ή H) πόλωση 
 
Για να εξετάσουμε τους όρους κάτω από τους οποίους ο συντελεστής ανάκλασης 

για την παράλληλη πόλωση θα μηδενιστεί, θέτουμε την (2-21a) ίση με μηδέν. Οπότε 

έχουμε: 

    ||

1 2

1 2

1 2

1 2

cos cos
0

cos cos

i t
b

i t

μ μθ θ
ε ε
μ μθ θ
ε ε

− +
Γ = =

+
                                 (2-26)          

              2 1

1 2

cos cosi t
μ εθ θ
μ ε

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
                                        (2-26a)          

Χρησιμοποιώντας  το νόμο Snell της διάθλασης, όπως δίνεται από τη σχέση  (2-20b), 

η (2-26a) γίνεται:  

        

( ) ( )

( )

2 22 1

1 2

2 22 1 1 1

1 2 2 2

1 sin 1 sin

1 sin 1 sin

i t

i i

μ εθ θ
μ ε

μ ε μ εθ θ
μ ε μ ε

⎛ ⎞
− = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞

− = −⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

                          (2-27) 

 

                 

2 2

1 1

2 1

1 2

sin i

ε μ
ε μθ ε ε
ε ε

−
=

−
                                               (2-27a)   

 Δεδομένου ότι το ημίτονο  δεν μπορεί να υπερβεί τη μονάδα, η (2-27a)  ισχύει μόνο εάν  

 

           2 2 2 1

1 1 1 2

ε μ ε ε
ε μ ε ε

− ≤ −                                                  (2-28) 
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          1 2

2 1

ε μ
ε μ

≤                                                         (2-28a) 

Εάν εντούτοις 1 2μ μ= , από την (2-27a) έχουμε:  

           
1 2

1 2

sini B
εθ θ

ε ε
− ⎛ ⎞

= = ⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠
                                     (2-29) 

Η γωνία πρόσπτωσης  iθ ,  όπως δίνεται από την (2-27a)  ή την  (2-29),  που 

μειώνει το  συντελεστή ανάκλασης για την παράλληλη πόλωση σε μηδέν, , αναφέρεται 

ως γωνία Brewster Bθ .  Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν  ισχύει  1 2μ μ= , η γωνία 

πρόσπτωσης Brewster i Bθ θ=  δίνεται από την  (2-29) μόνο εάν η πόλωση του κύματος 

είναι παράλληλη (vertical). 

Άλλες μορφές της γωνίας Brewster, εκτός από αυτήν που δίνεται στην (2-29), είναι: 

            1 1

1 2

cosi B
εθ θ

ε ε
− ⎛ ⎞

= = ⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠

                                 (2-29a) 

                 
1 2

1

tani B
εθ θ
ε

− ⎛ ⎞
= = ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
                                     (2-29b)     

               

2.3.4.    Ολική ανάκλαση-κρίσιμη γωνία 
 

Στην παράγραφο 2.3.3 βρήκαμε τις γωνίες,που ικανοποιούν τις σχέσεις (2-24a) και 

(2-27a) και επιτρέπουν τη συνολική μετάδοση, αντίστοιχα, για τις κάθετες και 

παράλληλες πολώσεις. Όταν  οι μαγνητικές διαπερατότητες των δύο μέσων που 

διαμορφώνουν τη διεπαφή είναι οι ίδιες ( 1 2μ μ= ),  μόνο οι παράλληλοι πολωμένοι 

τομείς κατέχουν μια γωνία πρόσπτωσης που επιτρέπει τη συνολική μετάδοση. Όπως 

πριν, που η γωνία είναι γνωστή ως γωνία Brewster και δίνεται από τις εξισώσεις (2-29), 

(2-29a), ή (2-29b). 

Η επόμενη ερώτηση  είναι: "υπάρχει μια γωνία επρόσπτωσης που επιτρέπει τη 

συνολική  ανάκλαση της ενέργειας σε μια επίπεδη διεπαφή;". Εάν αυτό είναι δυνατό, 
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σημαίνει οτι |Γ|=1. Για  να καθορίσουμε τους όρους κάτω από τους οποίους αυτό 

μπορεί να πραγματοποιηθεί, προχωράμε κατά  τρόπο παρόμοιο όπως για τη συνολική 

περίπτωση μετάδοσης της παραγράφου 2. 3.3. 

 

2.3.4.1.  Κάθετη (Horizontal ή Ε) πόλωση 

 
Για να δούμε τους όρους κάτω από τους οποίους το μέγεθος του συντελεστή 

ανάκλασης είναι  ίσο με τη μονάδα, θέτουμε τη σχέση (2-14a) ιση με ενα. Οπότε 

έχουμε: 

       

2 1

2 1

2 1

2 1

cos cos
1

cos cos

i t

i t

μ μθ θ
ε ε

μ μθ θ
ε ε

−

=

+
                                  (2-30) 

 

Αυτό είναι δυνατόν να ισχύει υπό τον όρο ότι ο δεύτερος όρος στον αριθμητή και 

στον παρονομαστή είναι φανταστικός. Με τη χρησιμοποίηση του νόμου Snell της 

διάθλασης, όπως δίνεται από την (2-12b), ο δεύτερος όρος  στον αριθμητή και στον 

παρονομαστή μπορεί να είναι φανταστικος αριθμός εάν: 

 

   
2 2 21 1 1 1

2 2 2 2

cos 1 sin 1 sin sin 1t t i ijμ ε μ εθ θ θ θ
μ ε μ ε

= − = − = − −             (2-31)    

 

Οπότε έχουμε: 
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μ ε
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Η γωνία πρόσπτωσης  iθ , (2-31b)  επιτρέπει την ολική ανάκλαση και είναι γνωστή 

ως  κρίσιμη γωνία. Δεδομένου ότι το ημίτονο  δε μπορεί να υπερβεί τη μονάδα πρέπει να 

έχουμε:   

  2 2 1 1μ ε μ ε≤                                                  (2-31c) 

 

για να είναι εφικτή η κρίσιμη γωνία και να ισχύει η (2-31b).  

Εάν οι διαπερατότητες των δύο μέσων είναι ίσες ( 1 2μ μ= ), τότε άπο την   (2-31b)  

έχουμε: 

       
1 2

1

sini c
εθ θ
ε

− ⎛ ⎞
≥ = ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠                                              (2-32) 

οπότε υπάρχει μια εφικτή γωνία iθ  όταν ισχύει 

    2 1ε ε≤                                                     (2-32a) 

Επομένως για δύο μέσα με τις ίδιες διαπερατότητες  (που συμβαίνει για τα 

περισσότερα  διηλεκτρικά, εκτός από τα σιδηρομαγνητικά υλικά),  η κρίσιμη γωνία 

υπάρχει μόνο εάν το  κύμα διαδίδει από έναν πυκνότερο σε ένα λιγότερο πυκνό μέσο, 

όπως δηλώνεται από την (2-32a). 

 

2.3.4.2. Παράλληλη (Vertical ή H) πόλωση 
 
Η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για να υπολογίσει την κρίσιμη γωνία και για να 

εξετάσει τις ιδιότητες της για την κάθετη (horizontal) πόλωση μπορεί να επαναληφθεί για 

την παράλληλη (vertical) πόλωση. Εντούτοις, μπορεί να αποδειχθεί ότι η κρίσιμη γωνία 

δεν είναι μια λειτουργία  της πόλωσης, και ότι υπάρχει και για τις παράλληλες και 

κάθετες πολώσεις. Ο μόνος περιορισμός της κρίσιμης γωνίας είναι ότι η διάδοση 

κυμάτων σε ένα λιγότερο πυκνό  μέσο  ( 2 2 1 1μ ε μ ε≤  ή 2 1ε ε≤  όταν 1 2μ μ=   ). 

Η έκφραση για την κρίσιμη γωνία για την παράλληλη πόλωση είναι η ίδια με αυτήν 

για την κάθετη πόλωση όπως δίνεται από τις (2-31b) ή (2-32). Επιπλέον τα  φαινόμενα 

διάδοσης κυμάτων που εμφανίζονται για την παράλληλη πόλωση όταν η γωνία 

πρόστωσης είναι ίση ή μεγαλύτερη από το τόξο της κρίσιμης γωνίας είναι ίδια με εκείνα 
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για την κάθετη πόλωση. Αν και οι τύποι για τους  συντελεστές ανάκλασης 
||

bΓ  και 

μετάδοσης
||

bΤ , και η διαβιβασθείσα μέση πυκνότητα ισχύος 
||

tS , για  την παράλληλη 

πόλωση δεν είναι ίδιοι με εκείνους της κάθετης πόλωσης οι αρχές που δηλώνονται 

προηγουμένως είναι ίδιες και εδώ. 

 

2.4. Μέσα με απώλειες 
 

 Στα προηγούμενα τμήματα εξετάσαμε την ανάκλαση και τη μετάδοση κυμάτων κάτω 

από  την κανονική και πλάγια επίπτωση κυμάτων όταν και τα δύο μέσα που διαμορφώνουν 

τη διεπαφή είναι  χωρίς απώλειες. Τώρα εξετάζουμε την ανάκλαση και τη μετάδοση των 

κυμάτων κάτω από την κανονική  και πλάγια επίπτωση όταν είτε ένα είτε και τα δύο μέσα 

είναι με απώλειες. Αν και  σε μερικές περιπτώσεις οι τύποι θα είναι οι ίδιοι όπως για τις 

χωρίς απώλειες περιπτώσεις.Υπάρχουν διαφορές ειδικά κάτω από την πλάγια επίπτωση 

κυμάτων όπως φαίνεται άπο την εικόνα 7. 

 

Εικόνα 7. Πρόσπτωση σε μέσα με απώλειες 
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Όταν ένα ομοιόμορφο επίπεδο κύμα προσπίπτει επάνω σε μια επίπεδη διεπαφή που 

διαμορφώνεται από  δύο μέσα με απώλειες  (όπως φαίνεται στο σχήμα 5-1), οι 

προσπίπτοντες, οι ανακλώμενοι και οι μεταδιδόμενοι τομείς του κύματος, καθώς και οι 

συντελεστές  ανάκλασης και μετάδοσης, και οι μέσες πυκνότητες ισχύος είναι ίδιες με 

αυτές που προσδιορίσαμε παραπάνω για τα μέσα χωρίς απώλειες εκτός από το ότι (α) 

μια σταθερά μείωσης πρέπει να περιληφθεί σε κάθε τομέα  και (β) οι εγγενείς σύνθετες 

αντιστάσεις, και οι σταθερές μείωσης και φάσεων πρέπει  να τροποποιηθούν για να 

περιλάβουν τις αγωγιμότητες των μέσων. Επίσης για κάθε με απώλειες μέσο οι  σταθερές  

μείωσης και οι εγγενείς σύνθετες αντιστάσεις  ενός μέσου συσχετίζονται με τις αντίστοιχες  

συστατικές παραμέτρους ( ,i iε μ και iσ ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Μοντέλα Πρόβλεψης της Ραδιοδιάδοσης (ITU-R P.1238-2) 
 
 

3.1.   Εισαγωγή 
    
    Σε αυτό το κεφάλαιο παραθέτουμε περιγραφές για ορισμένα αναλυτικά μοντέλα 

πρόβλεψης της ραδιοδιάδοσης στα οποία γίνεται χρήση των ηλεκτρομαγνητικών 

μεθόδων υψηλών συχνοτήτων. Η πρόβλεψη διάδοσης για τα εσωτερικά 

ραδιοσυστήματα διαφέρει κατά κάποιον τρόπο από αυτό για τα υπαίθρια 

συστήματα. Οι τελευταίοι σκοποί, όπως στα υπαίθρια συστήματα, είναι να 

εξασφαλιστεί αποδοτική κάλυψη της  απαραίτητης περιοχής (ή για να εξασφαλίσουν 

μια αξιόπιστη πορεία, στην περίπτωση των από σημείο σε σημείο συστημάτων), και 

να αποφευχθεί η παρέμβαση, και μέσα στο σύστημα και σε άλλα συστήματα. 

Εντούτοις, στην εσωτερική περίπτωση, η έκταση  της κάλυψης είναι καθορισμένη με 

σαφήνεια από τη γεωμετρία του κτηρίου, και τα όρια του ίδιου του κτηρίου έχουν 

επιπτώσεις στη διάδοση. Υπάρχει συχνά μια επιθυμία για την επαναχρησιμοποίηση 

συχνότητας μεταξύ των πατωμάτων του ίδιου κτηρίου, το οποίο προσθέτει μια τρίτη 

διάσταση  στα ζητήματα παρέμβασης. Τέλος, ιδιαίτερα όπου οι συχνότητες κυμάτων 

χιλιοστόμετρου χρησιμοποιούνται, σημαίνει ότι οι μικρές αλλαγές στο άμεσο 

περιβάλλον της ραδιο πορείας μπορούν να έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα στα 

χαρακτηριστικά διάδοσης. 

Λόγω της σύνθετης φύσης αυτών των παραγόντων, εάν ο συγκεκριμένος 

προγραμματισμός ενός εσωτερικού ραδιο συστήματος  επρόκειτο να αναληφθεί, η 

λεπτομερής γνώση της ιδιαίτερης περιοχής θα απαιτούταν, π.χ. γεωμετρία,  υλικά, 

έπιπλα, αναμενόμενα σχέδια χρήσης, κ.λ.π.. Εντούτοις, για τον αρχικό 

προγραμματισμό συστημάτων, είναι απαραίτητο να υπολογιστεί ο αριθμός σταθμών 

βάσεων για να παρέχει την κάλυψη στους διανεμημένους κινητούς σταθμούς  μέσα 

στην περιοχή και στην πιθανή παρέμβαση εκτίμησης σε άλλες υπηρεσίες ή μεταξύ 

των συστημάτων. Για αυτές τις  περιπτώσεις προγραμματισμού συστημάτων, τα 

πρότυπα που αντιπροσωπεύουν απαιτούν τα γενικά χαρακτηριστικά διάδοσης του 

περιβάλλοντος και συγχρόνως το πρότυπο δεν πρέπει να απαιτεί πολλές 
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πληροφορίες εισαγωγής από το χρήστη προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι 

υπολογισμοί. 

Αυτό το παράρτημα παρουσιάζει κυρίως τα γενικά πρότυπα και τις ποιοτικές 

συμβουλές για την εξασθένιση κατά τη διάδοση στο εσωτερικό ραδιο περιβάλλον. Σε 

πολλές περιπτώσεις, το διαθέσιμο στοιχείο όσον αφορά στο οποίο έχει βασιστεί 

το πρότυπο διάδοσης περιορίστηκε είτε στη συχνότητα είτε στο δομικό περιβάλλον 

και αναμένεται ότι οι συμβουλές σε αυτό το παράρτημα θα επεκταθούν δεδομένου ότι 

περισσότερα  στοιχεία παρέχονται. Ομοίως, η ακρίβεια των προτύπων θα βελτιωθεί 

με την εμπειρία στην αίτησή τους, αλλά αυτό το παράρτημα αντιπροσωπεύει τις 

καλύτερες συμβουλές διαθέσιμες αυτή τη στιγμή. 

 

3.2.  Πρότυπα για τις απώλειες ραδιοζεύξεων 
 

Η χρήση αυτού του εσωτερικού προτύπου απώλειας μετάδοσης υποθέτει ότι ο 

σταθμός βάσης και το φορητό τερματικό βρίσκονται μέσα στο ίδιο κτήριο. Η απώλεια 

που οφείλεται στην εσωτερική ραδιοζέυξη  μπορεί  να υπολογιστεί είτε με τα πρότυπα 

γενικής-περιοχής είτε με πρότυπα συγκεκριμένης-περιοχής.  

 

3.2.1.  Πρότυπο γενικής περιοχής 
 
Τα πρότυπα που περιγράφονται σε αυτό το τμήμα θεωρούνται γενικης περιοχής 

δεδομένου ότι επιθυμούν λίγες πληροφορίες πορειών  ή περιοχών. Η απώλεια που 

οφείλεται στην εσωτερική ραδιοζέυξη χαρακτηρίζεται και από μια μέση απώλεια 

πορειών και τις σχετικές στατιστικές εξασθένισης των σκιών της. Διάφορα εσωτερικά 

πρότυπα απώλειας πορειών αποτελούν τη μείωση  του σήματος μέσω των 

πολλαπλών τοίχων ή και των πολλαπλών πατωμάτων. Το πρότυπο που 

περιγράφεται σε αυτό το τμήμα  αποτελεί την απώλεια μέσω των πολλαπλών 

πατωμάτων για να επιτρέψει τέτοια χαρακτηριστικά όπως την επαναχρησιμοποίηση 

συχνότητας  μεταξύ των πατωμάτων. Οι συντελεστές απώλειας δύναμης λογο της 

απόστασης που δίνονται παρακάτω περιλαμβάνουν έναν πρόσθετο συντελεστη για 

τη μετάδοση μέσω των τοίχων και μέσω  εμποδίων, και για άλλους πιθανούς 

μηχανισμούς απώλειας να αντιμετωπιστούν μέσα σε ένα ενιαίο πάτωμα ενός κτηρίου. 

Τα καθορισμένου χώρου πρότυπα θα είχαν ρητά την επιλογή για την απώλεια λόγω 

κάθε τοίχου αντί της συμπερίληψης του στο πρότυπο απόστασης. 

Το βασικό πρότυπο έχει την ακόλουθη μορφή: 
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          ( )10 1020log log 28total fL f N d L n= + + −            dB                     (3-1) 

 

όπου:  

    :N  συντελεστής απώλειας λόγο απόστασης 

:f  συχνότητα (MHz)  

:d  απόσταση σε (m) μεταξύ του σταθμού βάσης και του φορητού 

τερματικού (όπου d > 1 m) 

:fL  παράγοντας απώλειας διείσδυσης πατωμάτων (dB) 

:n  αριθμός πατωμάτων μεταξύ του σταθμού βάσης και του φορητού 

τερματικού ( 1n ≥ ). 

 

Αν και οι διαθέσιμες μετρήσεις έχουν γίνει υπό τους διάφορους όρους που 

καθιστούν τις άμεσες  συγκρίσεις δύσκολες μόνο επίλεκτες ζώνες συχνότητας έχουν 

υποβληθεί σχετική έκθεση, μερικά γενικά συμπεράσματα μπορούν να συναχθούν, 

ειδικά για τη ζώνη 900-2000 MHz. 

Οι πορείες με ένα τμήμα οπτικής επαφής (LoS) επιρεάζονται κυρίως από την 

απώλεια ελεύθερου χώρου και έχουν έναν  συντελεστή απώλειας ισχύος λόγο της 

απόστασης περίπου 20. 

Τα μεγάλα ανοικτά δωμάτια έχουν επίσης έναν συντελεστή απώλειας δύναμης 

απόστασης περίπου 20 αυτό μπορεί να οφείλεται  σε ένα μεγάλο βαθμό στις LoS 

απώλιες για τις περισσότερες περιοχές του δωματίου. Τα παραδείγματα 

περιλαμβάνουν τα δωμάτια τοποθετημένα  στα μεγάλα λιανικά καταστήματα, τους 

αθλητικούς χώρους, τα εργοστάσια, και τα γραφεία 

Οι διάδρομοι εκθέτουν την απώλεια πορειών λιγότερο από αυτούς του 

ελεύθερου χώρου, με έναν χαρακτηριστικό συντελεστή δύναμης  απόστασης 

περίπου 18. Τα καταστήματα παντοπωλείων με τους μακροχρόνιους, γραμμικούς 

διαδρόμους τους αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα  απώλειας διαδρόμων.  

Η διάδοση γύρω από τα εμπόδια και μέσω των τοίχων προσθέτει αρκετά στην 

απώλεια που μπορεί  να αυξήσει το συντελεστή απόστασης δύναμης σε περίπου 40 

για ένα χαρακτηριστικό περιβάλλον. Τα παραδείγματα  περιλαμβάνουν τις πορείες 

μεταξύ των δωματίων στα κτήρια γραφείων. 
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Για τις μακριές ανεμπόδιστες πορείες, το πρώτο σημείο παύσης ζώνης Fresnel 

μπορεί να εμφανιστεί. Σε αυτήν την απόσταση, ο συντελεστής απώλειας λόγο της 

απόστασης μπορεί να αλλάξει από περίπου 20 σε περίπου 40. 

Η μείωση στο συντελεστή απώλειας πορειών με την αυξανόμενη συχνότητα 

για ένα περιβάλλον  γραφείων δεν παρατηρείται πάντα ή εξηγείται εύκολα. Αφ' ενός, 

με την αυξανόμενη συχνότητα, η απώλεια μέσω των εμποδίων (π.χ. τοίχοι, έπιπλα) 

αυξάνεται,  και τα προξενημένα κύματα που οφείλονται στην περίθλαση  συμβάλλουν 

λιγότερο στη λαμβανόμενη δύναμη αφ' ετέρου, η ζώνη Fresnel συμβάλει λιγότερο 

στις υψηλότερες συχνότητες,  που οδηγούν σε χαμηλότερη απώλεια. Η πραγματική 

απώλεια πορειών εξαρτάται από  αυτούς τους αντιτιθέμενους μηχανισμούς. 

 

3.2.2.   Πρότυπο καθορισμένου χώρου 
 

Για τον υπολογισμό της δύναμης απώλειας πορειών ή τομέων, τα καθορισμένου 

χώρου πρότυπα είναι επίσης χρήσιμα. Εδώ είναι διάθεσιμα τα πρότυπα για την 

εσωτερική  πρόβλεψη δύναμης τομέων βασισμένη στην ομοιόμορφη θεωρία των 

τεχνικών διάθλασης (UTD) και  ανίχνευσης ακτίνων. Οι αναλυτικές πληροφορίες της 

δομής κτηρίου είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό της εσωτερικής δύναμης 

τομέων.  Αυτά τα πρότυπα συνδυάζουν τα εμπειρικά στοιχεία με τη  θεωρητική 

ηλεκτρομαγνητική προσέγγιση UTD. Η μέθοδος λαμβάνει υπόψη τις άμεσα, 

προξενημένες άπο περίθλαση και ανάκλαση ακτίνες, και μπορεί να επεκταθεί στην 

πολλαπλή διάθλαση ή την πολλαπλή ανάκλαση καθώς επίσης και στους προξενημένους 

συνδυασμούς άπο  περίθλαση και ανάκλαση ακτίνων. Με τη συμπερίληψη των 

προξενημένων από ανάκλαση και περίθλαση ακτίνων, η ακρίβεια πρόβλεψης απώλειας 

πορειών βελτιώνεται σημαντικά. 

 

3.3.   Πρότυπα με καθυστέρηση 
 

3.3.1.   Πρότυπο πολλαπλών διαδρομών  
 

Το κινητό ραδιοκανάλι διάδοσης μεταβάλλεται ανάλογα με το χρόνο, τη 

συχνότητα, και με τη χωρική  μετατόπιση.  Ακόμη και στη στατική περίπτωση, όπου 

η συσκευή αποστολής σημάτων και ο δέκτης καθορίζονται, το κανάλι μπορεί  να 

είναι δυναμικό, δεδομένου ότι τα εμπόδια και οι ανακλαστήρες είναι πιθανό να είναι 



 

 47

στην κίνηση. Ο όρος πολλαπλών διαδρομών προκύπτει  από το γεγονός ότι, 

μέσω της ανάκλασης, της διάθλασης, και της διασποράς, τα ραδιοκύματα 

μπορούν να ταξιδεψουν από  τη συσκευή αποστολής σημάτων σε έναν δέκτη από 

πολλές πορείες. Υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση που συνδέεται με κάθε μια από 

αυτές τις πορείες  που είναι ανάλογη προς το μήκος των πορειών. (Μια πολύ κατά 

προσέγγιση εκτίμηση του μέγιστου χρόνου καθυστέρησης  που αναμένεται σε ένα 

δεδομένο περιβάλλον μπορεί να ληφθεί απλά από τις διαστάσεις του δωματίου και 

από  το γεγονός ότι ο χρόνος (ns) για έναν ραδιοπαλμό στην απόσταση ταξιδιού  d 

(m) είναι περίπου 3,3d). Αυτά τα  καθυστερημένα σήματα, όπου κάθε ένα από αυτά 

έχει ένα σχετικό εύρος, διαμορφώνουν ένα γραμμικό φίλτρο με  ποικίλα χρονικά 

χαρακτηριστικά. 

 

3.3.2.   Πρότυπο  παλμικής  απόκρισης 
 

Ο στόχος της διαμόρφωσης των καναλιών διάδοσης είναι να παρασχεθούν οι 

ακριβείς μαθηματικές εξισώσεις της ραδιοδιάδοσης που χρησιμοποιούνται στη 

ραδιοσύνδεση και οι προσομοιώσεις συστημάτων για την επέκταση των διαμορφωμένων 

συστημάτων δεδομένου ότι το ραδιοκανάλι είναι γραμμικό, αυτά περιγράφονται πλήρως 

από την παλμική απόκριση. Μόλις είναι γνωστή η  παλμική απόκριση μπορεί να 

καθοριστεί η έξοδος του ραδιοκαναλιού σε οποιαδήποτε εισαγωγή. Αυτό είναι η  βάση 

της προσομοίωσης απόδοσης συνδέσεων. 

Η παλμική απόκριση αντιπροσωπεύεται συνήθως ως πυκνότητα ισχύος ή ως 

λειτουργία της υπερβολικής καθυστέρησης, σχετικά με το πρώτο ανιχνεύσιμο σήμα. 

Αυτή η λειτουργία αναφέρεται συχνά ως διάγραμμα καθυστέρησης δύναμης. Η παλμική 

απόκριση καναλιών ποικίλλει με τη θέση του δέκτη, και μπορεί επίσης να ποικίλει με το 

χρόνο. Επομένως μετριέται συνήθως και αναφέρεται ως μέσος όρος των 

διαγραμμάτων που μετριούνται άνω του ενός  μήκους κύματος για να μειώσει τα 

αποτελέσματα θορύβου, ή πέρα από διάφορα μήκη κύματος για να καθορίσει έναν 

χωρικό μέσο όρο. Είναι  σημαντικό να καθορίζεται πλήρως ο μέσος όρος και πώς 

εκτελέσθηκε ο υπολογισμός του μέσου όρου. Η  συνιστώμενη διαδικασία υπολογισμού 

του μέσου όρου είναι να διαμορφωθεί ένα στατιστικό πρότυπο ως εξής: Για κάθε 

εκτίμηση της παλμικής απόκρισης  (διάγραμμα καθυστέρησης δύναμης), εντοπίστε τους 

χρόνους πριν και μετά από τη μέση καθυστέρηση DT   πέρα από την οποία η πυκνότητα 
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ισχύος δεν υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο  (-10, -15, -20, -25, -30 dB) όσον αφορά 

τη μέγιστη πυκνότητα ισχύος. Η διάμεσος των διανομών αυτών των χρόνων 

διαμορφώνει το πρότυπο. 

 

3.3.3.   Καθυστέρηση  διάδοσης  r.m.s.    
 

Τα διαγράμματα καθυστέρησης χαρακτηρίζονται συχνά από μια ή περισσότερες 

παραμέτρους, όπως αναφέρονται ανωτέρω. Αυτές οι  παράμετροι πρέπει να 

υπολογιστούν από τα διαγράμματα που υπολογίζονται κατά μέσο όρο πέρα από μια 

περιοχή που έχει τις διαστάσεις αρκετών μηκών κύματος. (Η καθυστέρηση r.m.s. 

είναι μια παράραμετρος που διαδίδεται και βρίσκεται μερικές φορές από τα 

μεμονωμένα  διαγράμματα, και οι προκύπτουσες τιμές υπολογίζονται κατά μέσο όρο, 

αλλά γενικά το αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο με αυτό που βρίσκεται από ένα 

υπολογισμένο κατά μέσο όρο διάγραμμα.) Ένα κατώτατο όριο αποκλεισμού θορύβου, 

ή το κριτήριο αποδοχής, π.χ. 30dB κάτω από  την αιχμή του διαγράμματος, πρέπει να 

αναφερθεί μαζί με την προκύπτουσα καθυστέρηση που διαδίδεται, η οποία εξαρτάται 

από  αυτό το κατώτατο όριο.  

Αν και η καθυστέρηση r.m.s. που διαδίδεται χρησιμοποιείται πολύ ευρέως, δεν είναι 

πάντα ένας ικανοποιητικός χαρακτηρισμός του διαγράμματος καθυστέρησης. Στα 

πολλαπλών διαδρομών περιβάλλοντα όπου η καθυστέρηση που διαδίδεται υπερβαίνει 

τη διάρκεια συμβόλων, η αναλογία λάθους κομματιών για τη διαμόρφωση της 

μετατόπισης φάσης δεν εξαρτάται από την καθυστέρηση r.m.s.  που διαδίδεται, αλλά  

μάλλον από τη λαμβανόμενη αναλογία δύναμης του επιθυμητού κύματος στο 

ανεπιθύμητο κύμα. Αυτό χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στα συστήματα με  υψηλά ποσοστά 

συμβολών, αλλά είναι επίσης χρήσιμο ακόμη και στα συστήματα με χαμηλά ποσοστά 

συμβόλων όταν υπάρχει ένα ισχυρό κυρίαρχο σήμα μεταξύ των πολλαπλών διαδρομών 

συστατικών (εξασθένιση Rician). 

Εντούτοις, εάν υποτεθεί ένα διάγραμμα εκθετικής εξασθένισης μπορεί να είναι 

ικανοποιητικό να εκφραστεί η καθυστέρηση r.m.s. που διαδίδεται αντί του 

διαγράμματος καθυστέρησης δύναμης. Σε αυτήν την περίπτωση, η παλμική 

απόκριση μπορεί  να αναδημιουργηθεί περίπου όπως:       

  

( ) { /
max  0       

0      
t S t teh t για

αλλου

− ≤ ≤=                               (3-2) 
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όπου 

 :S     καθυστέρηση διάδοσης  r.m.s. 

max :t     μέγιστη καθυστέρηση 

maxt S>>  

 

Το πλεονέκτημα με τη χρησιμοποίηση της καθυστέρησης r.m.s. που διαδίδεται ως 

πρότυπη παράμετρος παραγωγής είναι ότι το πρότυπο μπορεί  να εκφραστεί απλά 

υπό μορφή πίνακα. Οι χαρακτηριστικές παράμετροι καθυστέρησης, που 

υπολογίζονται από  τα κατά μέσο όρο υπολογισμένα διαγράμματα καθυστέρησης, 

για τρία εσωτερικά περιβάλλοντα δίνονται στον πίνακα 5. Αυτές οι τιμές είναι 

υπολογισμένες με βάση τις μετρήσεις στα 1900MHz και 5,2GHz που 

χρησιμοποιούν τις πανκατευθυντικές κεραίες. (Υπάρχουν λίγα στοιχεία μιας 

ισχυρής εξάρτησης συχνότητας σε αυτές τις παραμέτρους όταν οι κεραίες που 

χρησιμοποιούνται έιναι πανκατευθυντικές.) Στον πίνακα 1, η στήλη Β αντιπροσωπεύει 

τις μεσαίες τιμές που εμφανίζονται συχνά, η στήλη Α αντιπροσωπεύει χαμηλότερες, 

αλλά μη ακραίες, τιμές που εμφανίζονται επίσης συχνά, ενώ η στήλη Γ 

αντιπροσωπεύει τις εξαιρετικά υψηλές τιμές καθυστέρησης που εμφανίζονται μόνο 

σπάνια. Οι τιμές που δίνονται στον πίνακα αντιπροσωπεύουν τα μεγαλύτερα 

μεγέθη δωματίων που έιναι πιθανά να αντιμετωπιστούν σε κάθε  περιβάλλον. 

 

Πίνακας 2. Παράμετροι καθυστέρησης  r.m.s.   

 

Συχνότητα  Περιβάλλον A 
(ns)  

B 
(ns)  

Γ 
(ns)  

1 900 MHz  Κατοικημένος εσωτερικός χώρος 20  70  150  
1 900 MHz  Γραφείο εσωτερικόυ χώρου  35  100  460  
1 900 MHz  Εμπορικό κατάστημα 55  150  500  
5.2 GHz  Γραφείο εσωτερικόυ χώρου 45  75  150  

 

Μέσα σε ένα δεδομένο κτήριο, η καθυστέρηση που διαδίδεται τείνει να αυξηθεί 

καθώς η απόσταση μεταξύ των κεραιών  αυξάνεται, και ως εκ τούτου στην αύξηση 

καθώς η απώλεια πορειών αυξάνεται. Με τις μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των 
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κεραιών,  είναι πιθανότερο ότι η πορεία θα εμποδιστεί, και ότι το λαμβανόμενο σήμα 

θα αποτελεσθεί εξ ολοκλήρου από  τις διεσπαρμένες πορείες. 

 

3.3.4.   Στατιστικά πρότυπα 
 

Τα στατιστικά πρότυπα συνοψίζουν τα αποτελέσματα ενός μεγάλου αριθμού 

μετρήσεων με έναν τρόπο που μπορεί  να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση της 

μετάδοσης. Ένας τρόπος είναι να αντικατασταθούν οι  πολλές διεσπαρμένες πορείες 

που μπορούν να υπάρξουν σε ένα πραγματικό κανάλι με μόνο μερικά πολλαπλών 

διαδρομών N τμήματα στο πρότυπο. Κατόπιν ένα σύνθετο γκαουσσιανό μοντέλο 

( )ng t  για διάφορες χρονικές διαδικασίες διαμορφώνει την επαλληλία των 

εκκρεμών πολλαπλών διαδρομών φθάνοντας από τις διαφορετικές γωνίες με 

καθυστερήσεις κοντά στην καθυστέρηση nτ  του νιοστού προτύπου πολλαπλών 

διαδρομών. Κατόπιν η παλμική απόκριση ( )h t   δίνεται: 

 

( ) ( ) ( )
1

N

n n n
n

h t p g t tδ τ
=

= −∑                                            (3-3) 

 

όπου  το np  είναι η λαμβανόμενη δύναμη του νιοστού προτύπου πολλαπλών 

διαδρομών. Ένα στατιστικό πρότυπο όπως αυτό απαιτεί τις κατάλληλες παραμέτρους 

για κάθε σήμα. 

 

3.3.5.   Πρότυπο καθορισμένου χώρου 
 

Ενώ τα στατιστικά πρότυπα είναι χρήσιμα στην παραγωγή του προγραμματισμού 

των οδηγιών, τα αιτιοκρατικά (ή καθορισμένου χώρου) πρότυπα είναι ιδιαίτερης 

αξίας σε εκείνους που σχεδιάζουν τα συστήματα. Διάφορες  αιτιοκρατικές τεχνικές 

για τη διαμόρφωση διάδοσης μπορούν να προσδιοριστούν. Ειδικά για τις 

εσωτερικές εφαρμογές, η τεχνική της πεπερασμένης διαφοράς χρονικών 

περιοχών (FDTD) και η τεχνική της γεωμετρικής  οπτικής έχουν μελετηθεί. Η 

τεχνική της γεωμετρικής οπτικής είναι πιό υπολογιστικά αποδοτική  από το FDTD. 
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Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις στην τεχνική της γεωμετρικής οπτικής, η 

εικόνα και η προώθηση ακτίνας. Η προσέγγιση εικόνας χρησιμοποιεί τις εικόνες του 

δέκτη σχετικά με όλες τις ανακλαστικές επιφάνειες του περιβάλλοντος. Οι 

συντεταγμένες όλων των εικόνων υπολογίζονται και έπειτα οι ακτίνες επισημαίνονται 

προς αυτές τις εικόνες. 

Η προσέγγιση προώθηση ακτίνας περιλαμβάνει διάφορες ακτίνες που προωθούνται 

ομοιόμορφα στο διάστημα γύρω από την κεραία αποστολής σημάτων. Κάθε ακτίνα 

επισημαίνεται έως ότου φθάνει στο δέκτη ή τις πτώσεις εύρους της κάτω από ένα 

διευκρινισμένο όριο. Όταν συγκρίνεται με την προσέγγιση εικόνας, η προσέγγιση 

προώθηση ακτίνας είναι πιό εύκαμπτη,  επειδή οι προξενημένες από περίθλαση και 

διασπόρα ακτίνες μπορούν να αντιμετωπιστούν μαζί με τις κατοπτρικες ανακλάσεις. 

Επιπλέον, με τη χρησιμοποίηση της τεχνικής χωριζομένης ακτίνας ή της μεθόδου 

παραλλαγής, μπορεί να κερδηθεί χρόνος υπολογισμού ενώ η επαρκής ανάλυση 

διατηρείται. Η προσέγγιση προώθηση ακτίνας είναι μια κατάλληλη τεχνική  για την 

εκτεινόμενη σε μια περιοχή πρόβλεψη της παλμικής απόκρισης καναλιών, ενώ η 

προσέγγιση εικόνας είναι κατάλληλη για μια από σημείο σε σημείο πρόβλεψη. 

Ένα καθορισμένου χώρου πρότυπο πρέπει  να λάβει υπόψιν του τη γεωμετρία του 

εσωτερικού χώρου διάδοσης για φαινόμενα αντανάκλασης, διάθλασης, και μετάδοσης 

μέσω των τοίχων. Η παλμική απόκριση σε ένα δεδομένο σημείο ενός τέτοιου χώρου 

μπορεί να εκφραστεί ως: 

 

( ) ( )
1 1 1

1pnrn
n

MMN
j

nu nv n
n u v n

h t P e t
r

ωτ δ τ−

= = =

⎡ ⎤⎛ ⎞
= Γ × ⋅ ⋅ −⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∑ ∏ ∏                     (3-4) 

 

όπου: 

 

( ) :h t     παλμική απόκριση 

:N     αριθμός προσπίπτων ακτινών 
 :rnM     αριθμός ανακλάσεων της n ακτίνας 

:pnM     αριθμός διεισδύσεων της n ακτίνας 

   :nuΓ    uος συντελεστής ανάκλασης της n ακτίνας  

    :nvP   vος συντελεστής διεισδύσης της n ακτίνας 
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 :nr     μήκος πορείας της n ακτίνας 

 :nτ     καθυστέρηση της n ακτίνας 
 

Οι ακτίνες, που ανακλώνται ή που μεταδίδονται μέσω των τοίχων και άλλων 

επιφανειών, υπολογίζονται με τη χρησιμοποίηση των εξισώσεων Fresnel. Επομένως, 

η σύνθετη διηλεκτρική σταθερά των οικοδομικών υλικών απαιτείται ως δεδομένο  

εισόδου.  

Εκτός από τις ακτίνες που έχουν ανακλαστεί και έχουν μεταδοθεί, όπως 

περιγράφονται από την εξίσωση (3-4), οι προξενημένες από περίθλαση και  

διασπορά ακτίνες πρέπει επίσης να περιληφθούν προκειμένου να διαμορφωθεί 

επαρκώς το λαμβανόμενο σήμα. Ειδικά, αυτό συμβαίνει μέσα στους διαδρόμους που 

έχουν γωνίες και με άλλες παρόμοιες καταστάσεις διάδοσης. Η θεωρία της 

ομοιόμορφης περίθλασης (UTD) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσει τις 

προξενημένες από περίθλαση ακτίνες. 
 

 

3.4.   Επίδραση από την πόλωση και τον τρόπο ακτινοβολίας 
των κεραιών 

 

Σε ένα εσωτερικό περιβάλλον, δεν υπάρχει μόνο μια άμεση πορεία αλλά και 

πορείες προξενημένες από ανάκλαση και περίθλαση μεταξύ της συσκευής 

αποστολής σημάτων και του δέκτη.Τα χαρακτηριστικά ανάκλασης ενός οικοδομικού 

υλικού εξαρτώνται  από την πόλωση, τη γωνία επίπτωσης, και τη σύνθετη διηλεκτρική 

σταθερά του υλικού, όπως αντιπροσωπεύεται από τον τύπο ανάκλασης Fresnel. Η 

γωνία άφιξης των πολλαπλών διαδρομών διανέμεται, ανάλογα με τα  εύρη δέσμης 

κεραιών, τις δομές του κτηρίου και την τοποθέτηση της συσκευής αποστολής 

σημάτων και του δέκτη. Επομένως, η πόλωση και το αποτελεσματικό σχέδιο 

ακτινοβολίας κεραιών μπορούν σημαντικά να έχουν επιπτώσεις στα εσωτερικά 

χαρακτηριστικά  διάδοσης. 
 

 

3.4.1.   Περίπτωση απευθείας διάδοσης  (‘Line of Sight’). 
 

Ευρέως γίνεται αποδεκτό ότι, στα κανάλια οπτικής επαφής (LoS), οι κατευθυντικές 

κεραίες μειώνουν την καθυστέρηση r.m.s. που διαδίδεται σε σύγκριση με τις 
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πανκατευθυντικές κεραίες και ότι η κυκλική πόλωση (CP) μειώνει  την καθυστέρηση 

σε σύγκριση με τη γραμμική πόλωση (LP). Επομένως, σε αυτήν την περίπτωση μια 

κατευθυντική κεραία CP προσφέρει  αποτελεσματική μείωση της καθυστέρησης που 

διαδίδεται. 

Ο πρωταρχικός μηχανισμός της εξάρτησης πόλωσης μπορεί να αποδοθεί στο 

γεγονός ότι, όταν το σήμα  CP προσπίπτει σε μια ανακλαστική επιφάνεια με γωνία 

μικρότερη από τη γωνία Brewster, η τάση χρήσης ενός μόνο μέρους του 

ανακλώμενου σήματος CP αντιστρέφεται. Η αντιστροφή του σήματος CP σε κάθε 

ανάκλαση σημαίνει ότι τα πολλαπλών διαδρομών σήματα που φθάνουν μετά από μια 

ανάκλαση είναι ορθογώνια πολωμένα στο σήμα LoS αυτό αποβάλλει ένα σημαντικό 

ποσοστό της πολλαπλών διαδρομών παρέμβασης. Αυτή η επίδραση είναι  

ανεξάρτητη από τη συχνότητα, όπως προβλέπεται θεωρητικά και είναι βασισμένη 

στα εσωτερικά πειράματα  διάδοσης στο φάσμα συχνότητας 1,3 έως 60 GHz, και 

ισχύει εξίσου σε εσωτερικά και υπαίθρια συστήματα. Δεδομένου ότι  όλα τα υλικά του 

υπάρχοντος κτιρίου έχουν τις γωνίες Brewster μεγαλύτερες από 45°, οι πολλαπλές 

διαδρομές λόγω των ενιαίων ανακλάσεων (δηλαδή η κύρια πηγή πολλαπλών 

διαδρομών σημάτων) καταστέλλεται αποτελεσματικά στα περισσότερα  

περιβάλλοντα δωματίων ανεξάρτητα από την εσωτερική δομή και τον τύπο υλικών 

του δωματίου. Οι πιθανές εξαιρέσεις είναι περιβάλλοντα όπου οι πολύ μεγάλες 

γωνίες πρόσπτωσης επικαλύπτουν το φαινόμενο των πολλαπλών διαδρομών, όπως 

σε έναν  μακρύ διάδρομο. Η παραλλαγή στην r.m.s. καθυστέρηση που διαδίδεται 

σε μια κινούμενη σύνδεση μειώνεται επίσης όταν χρησιμοποιούνται  οι κεραίες CP. 

Δεδομένου ότι τα πολλαπλών διαδρομών τμήματα διάδοσης έχουν μια διασπορά 

στη γωνία άφιξης, εκείνα τα συστατικά έξω από το εύρος δέσμης κεραιών 

φιλτράρονται με την χρήση της κατευθυντικής κεραίας, έτσι ώστε  η καθυστέρηση 

που διαδίδεται μπορεί να μειωθεί. Οι εσωτερικές προσομοιώσεις μέτρησης και 

ανίχνευσης ακτίνων διάδοσης που εκτελούνται σε 60 GHz, με πανκατευθυντική 

κεραία και τέσσερις διαφορετικούς τύπους των κεραιών λήψεων 

(πανκατευθυντικών, εκτεταμένης ακτίνας, τυποποιημένης καμπύλης, και 

περιορισμένης ακτίνας κεραίες)  που κατευθύνονται προς την κεραία δέκτη, 

δείχνουν ότι η καταστολή των καθυστερημένων συστατικών είναι  

αποτελεσματικότερη με τα στενότερα εύρη δέσμης. Μπορεί να διαπιστωθεί ότι μια 

μείωση της r.m.s. καθυστέρησης που διαδίδεται μπορεί να μην είναι απαραιτήτως 

πάντα επιθυμητή, δεδομένου ότι μπορεί να σημάνει τις αυξανόμενες δυναμικές 
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περιοχές για την εξασθένιση των ευρείας ζώνης σημάτων ως αποτέλεσμα της 

απώλειας της έμφυτης ποικιλομορφίας συχνότητας. Επιπλέον, μπορεί να διαπιστωθεί 

ότι μερικά σχέδια μετάδοσης εκμεταλλεύονται τα πολλαπλών διαδρομών 

αποτελέσματα. 

 

3.4.2.   Περίπτωση  μη απευθείας διάδοσης   
 

Όταν η άμεση πορεία εμποδίζεται, η εξάρτηση της καθυστέρησης που διαδίδεται 

από την πόλωση και την κατευθυντικότητα των κεραιών μπορεί να είναι πιό 

περίπλοκη από ότι στην πορεία LoS. Υπάρχουν λίγα πειραματικά αποτελέσματα 

σχετικά με την εμποδισμένη περίπτωση. Εντούτοις, ένα πειραματικό αποτέλεσμα 

που επιτυγχάνεται σε 2,4 GHz προτείνει ότι η εξάρτηση της καθυστέρησης που 

διαδίδεται από την πόλωση και την κατευθυντικότητα των κεραιών στην 

εμποδισμένη πορεία είναι σημαντικά διαφορετική από ότι στην πορεία LoS. 

Παραδείγματος χάριν, μια πανκατευθυντική οριζόντια  πολωμένη κεραία στη 

συσκευή αποστολής σημάτων και μια κατευθυντική CP κεραία που λαμβάνει έδωσαν 

τη μικρότερη r.m.s. καθυστέρηση που διαδόθηκαν και τη χαμηλότερη μέγιστη 

υπερβολική καθυστέρηση στην εμποδισμένη πορεία. 

 

3.4.3.   Προσανατολισμός του κινητού τερματικού 
 

Πόλωση  μιας  κεραίας  κατά  μία  συγκεκριμένη  διεύθυνση  είναι  η πόλωση του 

ηλεκτρομαγνητικού κύματος που ακτινοβολεί ή λαμβάνει η κεραία κατά τη διεύθυνση 

αυτή. Πόλωση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που ακτινοβολεί μία κεραία κατά 

συγκεκριμένη διεύθυνση είναι η πόλωση του επίπεδου κύματος που αντιπροσωπεύει το 

πεδίο ακτινοβολίας κατά τη διεύθυνση αυτή. Πόλωση του πεδίου που λαμβάνει μία 

κεραία κατά συγκεκριμένη διεύθυνση είναι η πόλωση του επίπεδου κύματος που 

προσπίπτει στην κεραία κατά τη διεύθυνση αυτή και δημιουργεί τη μέγιστη διαθέσιμη 

ισχύ στους ακροδέκτες της Στο περιβάλλον των κινητών επικοινωνιών, η διάδοση 

στηρίζεται γενικά στην ανάκλαση και τη διασπορά  του σήματος. Η ενέργεια είναι 

συχνά διεσπαρμένη από τη προσπίπτουσα πόλωση στις ορθογώνιες πολώσεις. 

Υπό αυτούς τους όρους λειτουργίας αν η πόλωση μιας κεραίας δεν ταυτίζεται με 

την πόλωση του πεδίου που προσπίπτει σε αυτήν, η ισχύς του πεδίου που 

λαμβάνει δεν είναι η μέγιστη δυνατή. Ας υποτεθεί ότι το προσπίπτον στην κεραία 
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κύμα ( )i rΕ  είναι πολωμένο κατά τη διεύθυνση ib$ . Αν η πόλωση της κεραίας είναι 

κατά τη διεύθυνση bα
$ , η απώλεια ισχύος που οφείλεται στην έλλειψη ευθυγράμμισης 

των δύο πολώσεων εκφράζεται με την εισαγωγή του παράγοντα απωλειών πόλωσης 

pη , ο οποίος ορίζεται από τη σχέση 

2
2cos ip p b bαη ψ= = ⋅$ $                                                                                (3-5) 

Στην pψ  είναι η γωνία που σχηματίζουν τα μοναδιαία διανύσματα ib$  και bα
$  που 

καθορίζουν τις δύο πολώσεις. Ο παράγοντας pη  λαμβάνει τη μέγιστη τιμή του 

( pη =1), όταν υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση των δύο πολώσεων, και την 

ελάχιστη ( pη = 0), όταν οι δύο πολώσεις είναι κάθετες μεταξύ τους. Οι απώλειες 

λόγω αδυναμίας προσαρμογής της πόλωσης της κεραίας λήψης προς αυτήν του 

προσπίπτοντος πεδίου πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τους 

υπολογισμούς ισχύος σε ασύρματες ζεύξεις, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου η 

ισχύς είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή λειτουργία των αντιστοίχων 

συστημάτων. 
 

 

3.5.   Επίδραση από την τοποθέτηση  πομπού  και  δέκτη 
 

Υπάρχουν λίγες πειραματικές και θεωρητικές έρευνες σχετικά με την επίδραση 

των συσκευών αποστολής σημάτων και των δεκτών στα χαρακτηριστικά διάδοσης 

μιας εσωτερικής περιοχής. Εντούτοις, μπορεί να προταθεί ότι ο σταθμός βάσης 

πρέπει να είναι τοποθετημένος στο ποιο κοντινό ανώτατο όριο ενός δωματίου για να 

επιτύχει τις πορείες LoS  όσο το δυνατόν περισσότερο. Στην περίπτωση των 

φορητών τερματικών, η τελική θέση χρηστών θα εξαρτηθεί φυσικά  από την κίνηση 

του χρήστη παρά οποιουσδήποτε περιορισμούς σχεδίου συστημάτων. Εντούτοις, 

για τα μη φορητά  τερματικά, προτείνεται να είσαι το ύψος κεραιών επαρκές για να 

εξασφαλίσει LoS στο σταθμό βάσης  όποτε είναι δυνατόν. Η επιλογή της 

τοποθέτησης σταθμών είναι επίσης πολύ σχετική με τις πτυχές διαμόρφωσης 

συστημάτων όπως οι χωρικές ρυθμίσεις ποικιλομορφίας, η διαμόρφωση ζώνης, 

κ.λπ.. 
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3.6.   Επίδραση των οικοδομικών υλικών και εμποδίων 
 

Τα εσωτερικά χαρακτηριστικά διάδοσης επηρεάζονται από την ανάκλαση και τη 

μετάδοση μέσω των  οικοδομικών υλικών. Τα χαρακτηριστικά ανάκλασης και 

μετάδοσης εκείνων των υλικών εξαρτώνται από τη σύνθετη διηλεκτρική σταθερά των 

υλικών. Φυσικά, τα καθορισμένου χώρου πρότυπα πρόβλεψης διάδοσης χρειάζονται 

τη σύνθετη διηλεκτρική σταθερά των οικοδομικών υλικών καθώς επίσης και τα 

στοιχεία δομών κτηρίου ως βασικά δεδομένα  εισόδου. 

Οι κανονικές ανακλάσεις από τα υλικά πατωμάτων όπως τα ξύλινα και τα τσιμεντένια 

δάπεδα μειώνονται σημαντικά στις ζώνες με μήκος κύματος χιλιοστόμετρου όταν 

καλύπτονται τα υλικά αυτά από τάπητα με τραχιές επιφάνειες.  Οι παρόμοιες μειώσεις 

μπορούν να εμφανιστούν με τα καλύμματα παραθύρων όπως οι υφασματεμπορίες. 

Επομένως, αναμένεται  ότι τα ιδιαίτερα αποτελέσματα των υλικών θα ήταν 

σημαντικότερα καθώς η συχνότητα αυξάνεται 

Εκτός από τις θεμελιώδεις δομές ενός κτηρίου, σημαντικές επίσης επιπτώσεις στα 

χαρακτηριστικά διάδοσης σε μια εσωτερική περιοχή προκαλούνται από τα έπιπλα 

και άλλα κοuφώματα. Αυτές οι επιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν ως 

παρεμποδίσεις και καλύπτονται στο πρότυπο απώλειας πορειών. 

 
3.7.   Επίδραση από τη  μετακίνηση των εμποδίων 

 

Η κυκλοφορία των προσώπων και των αντικειμένων μέσα στο δωμάτιο 

προκαλούν τις χρονικές παραλλαγές των εσωτερικών  χαρακτηριστικών διάδοσης. 

Αυτή η παραλλαγή, εντούτοις, σε σχέση με το ποσοστό των πιθανόν στοιχείων που 

θα χρησιμοποιηθουν παίζει πολυ μικρο ρόλο, επομένως  μπορεί να αντιμετωπιστεί 

ως ουσιαστικά χρονοαμετάβλητη τυχαία μεταβλητή.Εκτός από τους ανθρώπους 

κοντά στις κεραίες ή στην άμεση πορεία, η κυκλοφορία των προσώπων στα γραφεία 

και γύρω από το κτήριο έχει μια αμελητέα επίδραση στα χαρακτηριστικά διάδοσης. 

Οι διενεργηθείσες μετρήσεις από τα τερματικά συνδέσεων δείχνουν ότι η 

εξασθένιση δεν είναι σταθερή (οι περισσότερες στατιστικές είναι μη γεωστατικές), και 

προκαλείται είτε από τη διαταραχή των πολλαπλών διαδρομών σημάτων στις 

περιοχές που περιβάλλουν μια δεδομένη σύνδεση, είτε από τη σκιάση λόγω των 

ανθρώπων που περνούν μέσω της σύνδεσης. 
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Οι μετρήσεις σε 1,7 GHz δείχνουν ότι ένα εμπόδιο που κινείται στην πορεία ενός 

LoS σήματος προκαλεί μια πτώση 6 έως 8 dB στο λαμβανόμενο επίπεδο ισχύος, 

και η αξία της κατανομής του Nakagami-Rice μειώνεται αρκετά. Στην περίπτωση 

μη οπτικής επαφής εμπόδια που κινούνται κοντά στις κεραίες  δεν είχαν σημαντικά 

αποτελέσματα στο κανάλι. 

Στην περίπτωση ενός φορητού τερματικού, η εγγύτητα του κεφαλιού του χρήστη 

και το σώμα έχουν επιπτώσεις στο λαμβανόμενο επίπεδο σημάτων. Σε 900 MHz με 

μια κεραία διπόλων, οι μετρήσεις δείχνουν ότι η λαμβανόμενη ισχύς σημάτων  

μειώθηκε από 4 έως 7 dB όταν κρατήθηκε το τερματικό στη μέση, και 1 έως 2 dB 

όταν κρατήθηκε το  τερματικό ενάντια στο κεφάλι του χρήστη, σε σύγκριση με τη 

λαμβανόμενη δύναμη σημάτων όταν η κεραία  ήταν διάφορα μήκη κύματος μακρυά 

από το σώμα. 

Όταν το ύψος κεραιών είναι χαμηλότερο από περίπου 1μ, η LoS πορεία μπορεί να 

σκιαστεί από τους ανθρώπους που κινούνται κοντά στο τερματικό σταθμό. Για τέτοιες 

εφαρμογές στοιχείων, τόσο η ένταση όσο και η διάρκεια εξασθένισης είναι συμαντικά 

στοιχεία. Οι μετρήσεις σε 37 GHz σε ένα εσωτερικό περιβάλλον λόμπι γραφείων 

έχουν δείξει ότι παρατηρήται συχνά εξασθένιση από 10 έως 15 dB. Η εξασθένιση 

λόγω της σκιάσης απο αντικείμενα και ανθρώπους που κινούνται κατά τρόπο τυχαίο 

μέσω του LoS, ακολουθεί μια κανονική λογαριθμιή κατανομή, με  μέση τιμή και σταθερά 

απόκλισης και εξαρτώνται από την ένταση της εξασθένισης. Για αυτές τις μετρήσεις, με 

ένταση εξασθένισης 10 dB, η μέση τιμή ήταν 0,11 sec και η σταθερά απόκλισης ήταν 

0,47 sec. Για ένταση εξασθένισης 15 dB, η μέση τιμή ήταν 0,05 sec και η σταθερά 

απόκλισης ήταν 0,15 sec. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Πρόγραμμα & Αποτελέσματα Προσομοιώσεων 
 
 
4.1.   Εισαγωγή 

    
    Σε  αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η ακριβής μαθηματική φόρμουλα που 

χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος προσομοίωσης. Επιπλέον 

αναφέρονται  οι παραδοχές που πραγματοποιήθηκαν όσον αφορά τη γεωμετρία του 

χώρου, τα ηλεκτρομαγνητικά του χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των κεραιών εκπομπής 

–λήψης. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από τις 

προσομοιώσεις με το πρόγραμμα ‘INDOOR:An Engineering Simulation Program  for 

Indoor Propagation’,για διαφορετικές γεωμετρίες εσωτερικού χώρου και διαφορετικά 

ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ραδιοδιάδοσης. Παρατίθενται τα 

συμπεράσματα από την κάθε προσομοίωση, και αναλύεται η συμβολή του κάθε 

μηχανισμού διάδοσης  στο συνολικό πεδίο λήψης. 

 

4.2.  Παραδοχές 
 

4.2.1.  Τυπική  γεωμετρική  δομή εσωτερικού χώρου 
 

    Το μοντέλο που χρησιμοποιείται υιοθετεί ένα περιβάλλον σύνθετου εσωτερικού χώρου 

που αποτελείται από τα εξωτερικά τοιχώματα που ορίζουν τα όρια του και ένα αυθαίρετο 

πλέγμα τοίχων και εμποδία με παραλληλόγραμμη κάτοψη. Θεωρείται ότι οι ανακλαστικές 

επιφάνειες είναι επίπεδες, λείες και χαρακτηρίζονται από την ειδική αγωγιμότητά τους και 

τη σχετική διηλεκτρική σταθερά τους. Η μελέτη του προβλήματος γίνεται στις δύο 

διαστάσεις.  

 

4.2.2.   Χαρακτηριστικά ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων  
 

    Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που χρησιμοποιούνται στην κινητή τηλεφωνία 

μεταδίδονται στην μπάντα υψηλών συχνοτήτων, δηλαδή σε συχνότητες μερικών 

γιγάκυκλων (GΗz). Αυτό συμβαίνει κυρίως για να έχουμε μικρές κεραίες εκπομπής και 

λήψης. Λόγω της υψηλής συχνότητας μετάδοσης, η εξασθένιση του σήματος στην 
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ατμόσφαιρα είναι 60-90 dB μεγαλύτερη από ότι θα ήταν στον κενό χώρο. Επίσης 

σημαντικό ρόλο στη μετάδοση  παίζουν η σκέδαση από τη γη και η διάδοση 

(transmission) δια μέσου των τοιχωμάτων . Το μεν πρώτο δεν εξετάζεται στη μελέτη 

αυτή διότι  το πρόβλημα εξετάζεται  στις δύο διαστάσεις. Όσον αφορά την διάδοση δια 

μέσου των τοιχωμάτων θεωρείται ότι είναι πολύ μικρή και δεν λαμβάνεται υπόψη. Τέλος, 

αγνοείται η παρεμβολή από άλλα σήματα στο χώρο και κάθε άλλης μορφής θόρυβος 

που μπορεί  να επηρεάσουν την πληροφορία που φέρει το ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Αυτό 

εξάλλου αποτελεί  πρόβλημα κατάλληλης διαμόρφωσης το οποίο και δεν εξετάζεται στην  

μελέτη αυτή ,η οποία είναι καθαρά ηλεκτρομαγνητική προσέγγιση. 

 
4.2.3.   Ηλεκτρομαγνητικά χαρακτηριστικά επιφανειών του εσωτερικού  
           χώρου. 

 
    Τα τοιχώματα του εσωτερικού χώρου θεωρούνται ότι είναι κατασκευασμένα από 

μπετόν (‘concrete’).Στις ιδιότητες του συγκεκριμένου υλικού έχει καθοριστικό  ρόλο και το 

ποσοστό υγρασίας του. Σε γενικές γραμμές, και για την μπάντα συχνοτήτων 1-20 GHz, 

μπορεί να θεωρηθεί ότι η σχετική διηλεκτρική του σταθερά  εr κυμαίνεται μεταξύ 5 και 7, 

ενώ η αγωγιμότητα σ είναι της τάξης  του 10-2 S/m. Ο χρήστης είναι σε θέση να επιλέξει 

την τιμή της αγωγιμότητας και της σχετικής  διηλεκτρικής σταθεράς, εκτιμώντας την μέση 

τιμή  των σταθερών που χαρακτηρίζουν  τα υλικά  που απαρτίζουν τον εσωτερικό χώρο. 

 

4.2.4.   Χαρακτηριστικά κεραίας πομπού. 
 

    Ο τύπος της κυψέλης που χρησιμοποιείται είναι της τάξης των pico, με ακτίνα 

μικρότερη των 100 μέτρων και συνεπώς εάν πρόκειται για σταθμό βάσης τοποθετείται σε 

διαδρόμους ή σε ανελκυστήρες σε τυπικό ύψος περίπου 3 μέτρα. Σαν κεραία πομπού 

θεωρείται το μοντέλο του ισοτροπικού ακτινοβολητή με αντίσταση εισόδου ίση με 50 

Ohm. Η εκπεμπόμενη πυκνότητα ισχύος είναι ίση με S= Ε0
2/120π  (W/m2), όπου το 

πλάτος Ε της έντασης του εκπεμπόμενου ηλεκτρικού πεδίου καθορίζεται από το χρήστη. 

 

4.3. Μαθηματική φόρμουλα αναλυτικού μοντέλου 
 

    Η παράγραφος αυτή επικεντρώνεται στην  παρουσίαση του μαθηματικού μοντέλου 

που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του συνολικού ηλεκτρικού πεδίου. Οι 

μηχανισμοί διάδοσης που λαμβάνονται υπόψη διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες : 
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4.3.1.   Απευθείας διαδιδόμενο πεδίο  (Line Of Sight field). 
 

    Η συνεισφορά του απευθείας μεταδιδόμενου κύματος στο συνολικό ηλεκτρικό πεδίο 

εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ του πομπού και του δέκτη και για το μοντέλο του 

ελευθέρου χώρου δίδεται από τον παρακάτω τύπο: 

d
eEE

jkd

oLOS

−

=                                                     (4-1) 

όπου: 

k :   σταθερά διάδοσης. 

d :  απόσταση πομπού και δέκτη. 

Εο:  πλάτος  του εκπεμπόμενου ηλεκτρικού πεδίου. 

     Το μοντέλο του ελευθέρου χώρου θεωρεί εξάρτηση 1/d2 για την λαμβανόμενη ισχύ. 

Για σύνθετους χώρους μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση υποθέτει ότι ο παράγοντας 

εξασθένησης κυμαίνεται για διαφορετικά περιβάλλοντα από 1,3 έως 7 για τη 

λαμβανόμενη ισχύ [13] ή από 0,65 έως 3,5 για τον εκθέτη της απόστασης d στην σχέση 

(4-1). 

 

4.3.2.  Μεταδιδόμενο πεδίο   (Single transmitted field). 
 

    Το μεταδιδόμενο πεδίο από ορθογωνική επιφάνεια καθορίζεται από την γεωμετρία της 

εικόνας 8.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Γεωμετρία πρόσπτωσης σε ορθογωνική επιφάνεια 
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Όταν το οικοδομικό υλικό αντιπροσωπεύεται από  Ν διηλεκτρικές  πλάκες , το πάχος 

και η σύνθετη διηλεκτρική σταθερά του m στρώματος (m=1, 2 ... Ν)  δίνονται αντίστοιχα 

από τις τιμές των md  και mη , και  οι συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης δίνονται: 

 

0

0

,N
BR
A

=   0

0

,P
GR
F

=   
0

1 ,NT
A

=  
0

1
PT

F
=                (4-2a)-(4-2d) 

 

Εδώ τα 0 ,A 0 ,B 0 ,F  και 0G  καθορίζονται από τους παρακάτω αναδρομικούς τύπους 

ως εξής: 

 

     
( ) ( ) ( )1 1 1 1

exp
1 1

2
m

m m m m mA A Y B Y
δ

+ + + += + + −⎡ ⎤⎣ ⎦                         (4-3a) 

 

            
( ) ( ) ( )1 1 1 1

exp
1 1

2
m

m m m m mB A Y B Y
δ

+ + + +

−
= − + +⎡ ⎤⎣ ⎦                      (4-3b)    

      

( ) ( ) ( )1 1 1 1

exp
1 1

2
m

m m m m mF F W G W
δ

+ + + += + + −⎡ ⎤⎣ ⎦                      (4-3c) 

 

( ) ( ) ( )1 1 1 1

exp
1 1

2
m

m m m m mG F W G W
δ

+ + + +

−
= − + +⎡ ⎤⎣ ⎦                   (4-3d) 

 

1 1,NA + =  1 0,NB + =   1 1,NF + =  1 0NG + =                   (4-4a)-(4-4d)        

 

 

1
1

1

cos ,
cos

m m
m

m m

W θ η
θ η

+
+

+

=     1 1
1

cos ,
cos

m m
m

m m

Y θ η
θ η

+ +
+ =   0 1 1Nη η += =     (4-5a)-(4-5c) 

 

cos ,m m m mjk dδ θ=    
2 ,m mk π η
λ

=      0 1
2

Nk k π
λ+= =            (4-6a)-(4-6c) 
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όπου  

    :λ   μήκος κύματος στον ελεύθερο χώρο 

  :mθ   γωνία διάθλασης στο m στρώμα 

 1 :Nθ +   γωνία  διάθλασης στο τελευταίο όριο μεταξύ υλικου και αέρα           

Για μια ειδική περίπτωση όταν μόνο ένα ενιαίο στρώμα είναι παρόν, οι τύποι (4-2) 

μπορούν να απλοποιηθούν ως εξής: 

( )
( )

'
'2

1 exp 2
1 exp 2

j
R R

R j
δ
δ

− −
=

− −
                                            (4-7a) 

( ) ( )( )
( )

'2
0

'2

1 exp
1 exp 2
R j k d

T
R j

δ

δ

− − −
=

− −
                                     (4-7b) 

όπου    

 

22 sindπδ η θ
λ

= −                                                (4-8) 

 

και d είναι το πάχος του οικοδομικού υλικού. Στις εξισώσεις (4-7a) και (4-7b), το 'R  

δίνεται από το NR  ή το pR  ανάλογα με την πόλωση του προσπίπτοντος κύματος, 

κάθετη(Horizontal) ή παράλληλη(Vertical) αντίστοιχα. 

 

2

2

cos sin
cos sin

NR θ η θ

θ η θ

− −
=

+ −
                                          (4-9a) 

( )
( )

2 2

2 2

cos sin /

cos sin /
PR

θ η θ η

θ η θ η

− −
=

+ −
                                      (4-9b) 

 

 

όπου  

   60r jη ε σ λ= − ⋅ ⋅ ⋅                                               (4-10) 
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     Στην περίπτωση  εφαρμογής του στις δύο διαστάσεις, ο τύπος για το μεταδιδόμενο 

πεδίο τροποποιείται κατάλληλα οπότε προκύπτει: 

 

( )( ) ( ) ( )( )
( )

'2
0

0 '2

1 expexp
1 exp 2

t
R j k dj s s

E E
s s R j

δκ
δ

′ − − −− +
= ⋅ ⋅

′⋅ − −
                 (4-11) 

 

όπου  
 

k :   η σταθερά διάδοσης. 

s :   η απόσταση διάδοσης από τον πομπό στο σημείο σκέδασης. 

s’ :  η απόσταση διάδοσης από το σημείο εξόδου απο το εμπόδιο στο δέκτη. 

Εο:  πλάτος  του εκπεμπόμενου ηλεκτρικού πεδίου. 

 

4.3.3. Χρήσιμα μεγέθη αξιολόγησης του ηλεκτρικού πεδίου 
 

Το πλάτος της Έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε  dBV/m  προκύπτει ως εξής: 

     ( ) ( )10/ 20 log /E dBV m E V m=                                        (4-12)        
      

Η σχέση που συνδέει την Ένταση του Ηλεκτρικού πεδίου Ε και την Πυκνότητα 

Ισχύος S είναι η εξής: 

( )
2

2/
120

ES W m
π

=                                                    (4-13) 

Το αποτέλεσμα που παίρνουμε από την προσομοίωση είναι ένα διάγραμμα που 

παριστάνει την ισχύ του λαμβανόμενου πεδίου σε όλο το χώρο, σε dBm. Οι υπολογισμοί 

του ανακλώμενου και σκεδαζόμενου πεδίου γίνονται σε μονάδες έντασης ακτινοβολίας 

(V/m) και η τελική ένταση που προκύπτει σε κάθε περίπτωση, μετατρέπεται σε 

πυκνότητα ισχύος που μετράται σε dBm. Στο διάγραμμα που παίρνουμε έχουμε μονάδα 

μέτρησης των αποστάσεων τα μέτρα (m).  

 Όταν θέλουμε να εκφράσουμε τη σχετική τιμή της ισχύος P, με στάθμη αναφοράς το 

1mW, η σχετική τιμή εκφράζεται σε dBm : 

mW
PPdBm 1

log10=                                                    (4-14) 

Όταν στάθμη αναφοράς είναι το 1W, η σχετική τιμή εκφράζεται σε dBW, δηλαδή : 
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W
PPdBW 1

log10=                                                      (4-15) 

Είναι mWW 3101 =  και με αντικατάσταση στην παραπάνω σχέση έχουμε ότι 

30+= dBWdBm PP                                                     (4-16) 

Οι απώλειες διαδρομής L (θετική τιμή) σε dB υπολογίζονται από την σχέση: 

10
0

20log
4

totE
L

E
λ
π

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
                                              (4-17) 

όπου  Etot το πλάτος του συνολικά λαμβανόμενου ηλεκτρικού πεδίου και E0 το πλάτος 
του εκπεμπόμενου ηλεκτρικού πεδίου. 
 

 

4.4. Το πρόγραμμα προσομοίωσης INDOOR - An Engineering 

Simulation Program for Indoor Propagation 
 

4.4.1. Γενικά 
 
    Το πρόγραμμα INDOOR - An Engineering Simulation Program for Indoor 
Propagation είναι ένα εργαλείο προσομοίωσης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών σε περιβάλλοντα εσωτερικών χώρων. Η μέθοδος 

που χρησιμοποιήθηκε αναλύεται διεξοδικά σε προηγούμενο κεφάλαιο.Ο χρήστης εισάγει 

στην κεντρική σελίδα του γραφικού περιβάλλοντος του προγράμματος (εικόνα 9) τη 

γεωμετρία  του εσωτερικού χώρου και τα χαρακτηριστικά της διάδοσης του προβλήματος 

που επιθυμεί να  εξετάσει. (Παρακάτω εξετάζονται ένας προς ένας οι παραπάνω 

παράμετροι).Στη συνέχεια, το πρόγραμμα  δίνει σαν έξοδο τα εξής διαγράμματα 

ραδιοκάλυψης: 

1) Διάγραμμα γεωμετρίας του χώρου και περιοχών σκιάς. 

Σε αυτό το διάγραμμα παρουσιάζονται τα όρια  του εσωτερικού χώρου που εξετάζουμε, 

η θέση των εμποδίων και η θέση του πομπού μέσα στο χώρο, όπως επίσης και όλες οι 

περιοχές σκίασης. 

2) Διάγραμμα πλάτους της έντασης του συνολικά λαμβανόμενου ηλεκτρικού πεδίου 

σε dBV/m. 

 Το διάγραμμα αυτό απεικονίζει τη στάθμη του πλάτους της έντασης του συνολικά 

λαμβανόμενου ηλεκτρικού πεδίου  στον εσωτερικό χώρο.σε μονάδες dBV/m.Κι αυτό 
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γιατί όπως είναι γνωστό ,τα διαγράμματα σε μονάδες dB  γενικότερα ,χρησιμοποιούνται 

ευρύτατα από τους μηχανικούς τηλεπικοινωνιών. 

3)   Διάγραμμα πυκνότητας ισχύος (power density) του συνολικά λαμβανόμενου 

ηλεκτρικού πεδίου σε dBm. 

4)   Διάγραμμα πυκνότητας ισχύος (power density) του συνολικά λαμβανόμενου 

ηλεκτρικού πεδίου σε dBW/m2. 

5)         Διάγραμμα απωλειών  διαδρομής  (Path Loss) σε dB. 

 

4.4.2. Γραφικό Περιβάλλον Διασύνδεσης (G.U.I) 
 
    Στην εικόνα 9 φαίνεται η κεντρική σελίδα του γραφικού περιβάλλοντος του 

προγράμματος INDOOR - An Engineering Simulation Program for Indoor Propagation , 

και στην συνέχεια επεξηγείτε κάθε αντικείμενο του ξεχωριστά.  

 
• Select coordinates of the upper left corner of the indoor area: xA, yA. 

Σε αυτή τη θέση (editable text box) εισάγονται οι συντεταγμένες της άνω αριστερής 

γωνίας των ορίων του εσωτερικού χώρου .Έχουν προεπιλεχθεί οι τιμές (-20 , 20). 

Εικόνα 9:Κεντρική σελίδα γραφικού περιβάλλοντος του προγράμματος προσομοίωσης.
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• Select  length and width of the indoor area(mikos,platos) 

Σε αυτή τη θέση (editable text box) εισάγονται το μήκος και το πλάτος του εσωτερικού 

χώρου, σε μέτρα. Οι προεπιλεγμένες διαστάσεις είναι (40 , 40)  

• Select Transmitter coordinates (xT,yT) 

Σε αυτή τη θέση (editable text  box) εισάγονται οι συντεταγμένες του πομπού. 

Έχουν προεπιλεχθεί οι τιμές (-6,-6). 

• Select the frequency F (MHz) 

Στο πεδίο αυτό (editable text box) εισάγεται η συχνότητα λειτουργίας του πομπού σε 

MHz. Έχει προεπιλεχθεί η συχνότητα των 1800 MHz, που αντιστοιχεί στην συχνότητα 

λειτουργίας μιας κεραίας GSM. 

• Select Polarization. 

Στο πεδίο αυτό (editable text box) επιλέγεται ο τρόπος πόλωσης του κύματος. Οι 

διαθέσιμοι τρόποι πόλωσης είναι η κάθετη ή οριζόντια πόλωση (perpendicular or 

horizontal polarization) και η παράλληλη ή κατακόρυφη πόλωση (parallel  or vertical 

polarization). Όπως φαίνεται από την εικόνα 9, έχει προεπιλεχθεί η κατακόρυφη 

πόλωση. 

• Select the magnitude of the emitted electric field & space Analysis K. 

Στη θέση αυτή ,στην οποία βρίσκονται δύο κυλιόμενες μπάρες (scroll bar), ο χρήστης 

έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το πλάτος της έντασης του εκπεμπόμενου ηλεκτρικού 

πεδίου  σε V/m,ανάμεσα στις τιμές 1 και 500 V/m.Έχει προεπιλεχθεί πλάτος έντασης ίσο 

με 50 V/m και την ανάλυση με την οποία επιθυμεί ο χρήστης  να εμφανιστούν τα 

διαγράμματα ραδιοκάλυψης. Για γρήγορα και ενδεικτικά αποτελέσματα μια ανάλυση 50 

είναι ικανοποιητική. Για αποτελέσματα ακριβείας , η ανάλυση θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστο 150,έχοντας φυσικά ως κόστος τον μεγάλο υπολογιστικό χρόνο. Το εύρος 

των τιμών ανάλυσης που έχει ορισθεί εκτείνεται από 20 εως 300,και έχει προεπιλεχθεί η 

τιμή 100. 

• Select Dielectric and Conductivity constants of the surfaces (e , s). 

Στα δύο αυτά πεδία (editable text boxes), ορίζεται η μέση τιμή των διηλεκτρικών 

σταθερών των επιφανειών ως η διηλεκτρική σταθερά  για όλο το χώρο, και η  μέση τιμή 

των αγωγιμοτήτων ως η αγωγιμότητα όλου του χώρου. Έχουν προεπιλεχθεί  οι τιμές ε= 

55*10-12 F*m-1 και σ=0,05 Mhos/m. 

• Select the mechanism of propagation you want to be taken into account 

Όπως παρατηρούμε ,το πεδίο αυτό αποτελείται από 2  κουτιά επιλογής (check boxes) τα 

οποία αντιστοιχούν στους 2 διαφορετικούς μηχανισμούς διάδοσης οι οποίοι  
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συνεισφέρουν στο συνολικό ηλεκτρικό πεδίο. Η χρησιμότητα της επιλογής αυτής είναι 

πολύ μεγάλη ,καθώς ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τους μηχανισμούς 

διάδοσης που επιθυμεί ,και με αυτόν τον τρόπο να υπολογίσει το ποσοστό συμμετοχής 

του κάθε μηχανισμού στο συνολικά λαμβανόμενο ηλεκτρικό πεδίο. 

• Select number of obstacles. 

Σε αυτό το πεδίο (editable text box), ο χρήστης εισάγει τον αριθμό των εμποδίων που 

επιθυμεί να υπάρχουν μέσα στον εσωτερικό χώρο. Μόλις πληκτρολογήσει τον αριθμό 

,εμφανίζονται ισάριθμες τετράδες από κουτάκια (editable text boxes),στα οποία 

εισάγονται οι συντεταγμένες της άνω αριστερής γωνίας (x0,y0) και της κάτω δεξιάς 

γωνίας (x3 ,y3) του κάθε εμποδίου. Στην εικόνα 9 έχουν εισαχθεί οι συντεταγμένες 3 

εμποδίων. 

• START  

Πατώντας το κουμπί START, αρχίζει η προσομοίωση του προβλήματος που έχει ορισθεί  

• QUIT 

Επιλέγοντας QUIT τερματίζεται η εκτέλεση του προγράμματος και επιστρέφουμε σε 

περιβάλλον Matlab. 

    Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που δοθούν  ανέφικτες τιμές συντεταγμένων, 

εμφανίζεται το κατάλληλα μήνυμα λάθους στην επιφάνεια εργασίας (workspace) του 

MATLAB. Πιο συγκεκριμένα: 

Α) Όταν δοθούν συντεταγμένες πομπού εκτός της εσωτερικής περιοχής εμφανίζεται το 

μήνυμα:  

'THE TRANSMITTER MUST BE INSIDE THE INDOOR AREA' 

Β)  Εάν  δοθούν συντεταγμένες πομπού εντός της περιοχής που ορίζεται από κάποιο 

εμπόδιο εμφανίζεται το μήνυμα:  

'THE TRANSMITTER MUST BE OUT OF THE REGION OF THE OBSTACLES' 

Γ ) Εάν δοθούν λανθασμένα οι συντεταγμένες κάποιου εμποδίου, δηλαδή εάν z0<z3 ή 

y0>y3  εμφανίζεται το μήνυμα: 

'THERE IS MISTAKE IN DEFINITION OF OBSTACLES COORDINATES' 

    Όμοιο μήνυμα εμφανίζεται και στην περίπτωση που δοθούν τέτοιες συντεταγμένες 

εμποδίων  ώστε η περιοχή του ενός να συμπίπτει με την περιοχή του άλλου. 

Δ) Τέλος, σε περίπτωση που δοθούν συντεταγμένες εμποδίου εκτός των ορίων της 

εσωτερικής περιοχής  εμφανίζεται το μήνυμα: 

'OBSTACLES MUST BE INSIDE THE ROOM' 
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4.5  Προσομοίωση σε εσωτερικό χώρο με ένα εμπόδιο. 
 

    Η προσομοίωση αυτή, παρ’ όλο που δεν έχει ιδιαίτερα πρακτικό ενδιαφέρον, λόγω 

της απλής γεωμετρίας, πραγματοποιήθηκε ούτως ώστε να αναλυθεί η συμβολή του κάθε 

μηχανισμού διάδοσης στο συνολικό πεδίο. Αρχικά παρουσιάζoνται τα χαρακτηριστικά 

του χώρου και στην συνέχεια, στην εικόνα 10, η γεωμετρία που μελετάται καθώς και η 

σκιαζόμενη περιοχή από τον πομπό : 

Συντεταγμένες 
πομπού(yT,zT) 

Συντεταγμένες 
εμποδίου(x0,y0,x3,y3)

Συχνότητα f
      Mhz 

Πόλωση  
κύματος 

Διηλεκτρική
Σταθερά ε 
(Fm-1) 

(-9  , -4 ) (-2  ,  8  ,  -1.2  , -9 ) 1800 Κατακόρυφη 55*10-12 

Αγωγιμότητα σ 
(Mhos/m) 

 

Συντεταγμένες άνω 
αριστερής γωνίας 
ορίων εσωτερικού 
χώρου (yA,zA) 

Διαστάσεις 
Εσωτερικού
Χώρου 
 

Πλάτος έντασης
εκπεμπόμενου  
ηλεκτρικού  
πεδίου Ε0 

Ανάλυση  
Γραφικών 
Παραστάσεων 

0.05 ( -10 , 10 ) ( 20  , 20 ) 6 V/m 150*150 
Παρατήρηση: Εφόσον η ανάλυση Κ είναι ίση με 150 και η παράσταση εκτείνεται από –Ν εώς 

Ν κατά τους 2 άξονες ,το κάθε pixel της εικόνας έχει φυσικό μήκος και πλάτος 2N/K=0,05 

m,άρα τα διαγράμματα έχουν  ικανοποιητική ακρίβεια.  

 
Εικονα 10: Γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 1 εμπόδιο. 
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4.5.1 Διαγράμματα ραδιοκάλυψης από συμβολή μόνο του φαινομένου της 

διάδοσης μέσα από το εμπόδιο. 
 

    Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου παντού 

στον εξεταζόμενο εσωτερικό χώρο σε dBV/m. Η αντιστοιχία τιμών και χρωμάτων 

φαίνεται στην στήλη χρωμάτων του διαγράμματος. 

 

 
Εικόνα 11: Διάγραμμα διαδιδόμενου ηλεκτρικού πεδίου (dBV/m) σε γεωμετρία 

εσωτερικού χώρου με 1 εμπόδιο. 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι το ηλεκτρικό πεδίο στην περιόχη 

που έχουμε σκίαση από το εμπόδιο εξαρτάται από τη γωνία πρόσπτωσης όπως 

αναμενόταν και εξασθενεί ομοιόμορφα καθώς απομακρινόμαστε από το εμπόδιο. 

    Στην συνέχεια παρατίθενται τα διαγράμματα της πυκνότητας ισχύος του ηλεκτρικού 

πεδίου σε dBm και σε dBW/m2 που οφείλεται σε διάδοση μέσα από εμπόδιο. Οι τιμές 

της πυκνότητας ισχύος σε dBm κυμαίνοναται από -100 έως -125 dBm. Οι τιμές αυτές 

είναι οριακές αν δεχτούμε ότι σε μια τηλεπικοινωνιακη συνδεση το κατώφλι ευαισθησίας 

του δέκτη είναι -110 dBm.   
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Εικόνα 12: Διάγραμμα  της πυκνότητας ισχύος  ηλεκτρικού πεδίου  (dBm) σε γεωμετρία 

εσωτερικού χώρου με 1 εμπόδιο. 

 

 
Εικόνα 13: Διάγραμμα  της πυκνότητας ισχύος  ηλεκτρικού πεδίου  (dBW/m2) σε 

γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 1 εμπόδιο. 
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Τέλος παρουσιάζεται  το διάγραμμα των απωλειών διάδοσης λόγω διαδρομής του 

σήματος σε dB   

 
Εικόνα 14: Διάγραμμα απωλειών διάδοσης (dB) σε γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 1 

εμπόδιο. 

    

 Παρατηρούμε ότι οι απώλειες διαδρομής (κατ’ απόλυτο τιμή) μεταβάλλονται 

προσεγγιστικά αντιστρόφως ανάλογα με την απόσταση και εξαρτόνται από τη γωνία 

πρόσπτωσης του σήματος και   λαμβάνουν  τιμές   από  170 έως  195 dB.  

 

4.5.2.  Διαγράμματα ραδιοκάλυψης από συμβολή των φαινομένων της 

διάδοσης μέσα από το εμπόδιο και του L.O.S. σηματος. 

 
Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου παντού 

στον εξεταζόμενο εσωτερικό χώρο σε dBV/m. Η αντιστοιχία τιμών και χρωμάτων 

φαίνεται στην στήλη χρωμάτων του διαγράμματος. 
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Εικόνα 15: Διάγραμμα  ηλεκτρικού πεδίου (dBV/m) σε γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 

1 εμπόδιο 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ότι το ηλεκτρικό πεδίο στην περιόχη 

που έχουμε σκίαση από το εμπόδιο είναι πολύ πιο ασθενές από το ηλεκτρικό πεδίο στην 

περιόχη που έχουμε οπτική επαφή μεταξύ πομπού και δέκτη. 

 

 
Εικόνα 16: Διάγραμμα  της πυκνότητας ισχύος  ηλεκτρικού πεδίου  (dBm) σε γεωμετρία 

εσωτερικού χώρου με 1 εμπόδιο 
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 Από το παραπάνω διάγραμμα, φαίνεται η σφαιρική διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών 

κυμάτων (ομόκεντροι κύκλοι με κέντρο τον πομπό),καθώς και η εξασθένηση της 

πυκνότητας ισχύος του σήματος λήψης σε σχέση με την απόσταση στην περιόχη που 

έχουμε οπτική επαφή μεταξύ πομπού και δέκτη, όπως επίσης και η μικρή  τιμή της 

πυκνότητας ισχύος για τις σκιαζόμενες περιοχές από τον πομπό (πίσω από το εμπόδιο).  

 
Εικόνα 17: Διάγραμμα απωλειών διάδοσης (dB) σε γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 1 

εμπόδιο 

   
  Παρατηρούμε ότι οι απώλειες διαδρομής (κατ’ απόλυτο τιμή) μεταβάλλονται 

προσεγγιστικά αντιστρόφως ανάλογα με την απόσταση για τις περιοχές όπου υπάρχει 

πεδίο οπτικής επαφής, και   λαμβάνουν  τιμές   από  40 έως  70 dB. Για τις σκιαζόμενες 

από τον πομπό περιοχές, οι απώλειες  λαμβάνουν τιμές  από 165 έως 185 dB, κάτι που 

είναι απόλυτα λογικό αφού στις σκιαζόμενες περιοχές δεν υπάρχει το απευθείας πεδίο 

LoS. 

 

4.6. Προσομοίωση σε εσωτερικό χώρο για αυθαίρετη γεωμετρία 

με τρία  εμπόδια. 
 

 Συνεχίζοντας την μελέτη μας στα 1800 MHz (Digital Cellural System), εξετάζουμε μια 

σύνθετη γεωμετρία με 3 εμπόδια. Τα  χαρακτηριστικά  του περιβάλλοντος 

ραδιοδιάδοσης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Συντεταγμένες 
Πομπού(xT,yT) 

Συντεταγμένες άνω 
αριστερής γωνίας 
ορίων εσωτερικού 
χώρου (xA,yA) 

Διαστάσεις 
Εσωτερικού   
Χώρου 
            

Συχνότητα f 
      MHz 

(-7  , -6) ( -10 , 10 ) ( 20  , 20 ) 1800 

Αγωγιμότητα  
σ (Mhos/m) 
 

Πλάτος έντασης 
εκπεμπόμενου  
ηλεκτρικού  
πεδίου Ε0 

Πόλωση 
κύματος 

Διηλεκτρική 
Σταθερά ε 
(Fm-1) 

Ανάλυση  
Γραφικών 
Παραστάσεων

0.05 6 V/m Κατακόρυφη 55*10-12    150*150  
και  συντεταγμένες εμποδίων (x0,y0,x3,y3) : 

A/A Εμποδίου (x0,y0,x3,y3) 

1 (1, 8, 1.5, -9 ) 

2 (4, 6, 4.7, -7.5 ) 

3 (-9, 4, -2, 3.5 ) 

 
    Ακόμα ,στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γεωμετρία του χώρου ο οποίος μελετάται,καθώς 

και η σκιαζόμενη από τον πομπό περιοχή: 

 
Εικονα 18: Γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 3 εμπόδια 
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Στο επόμενο διάγραμμα έχουμε απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε 

κλίμακα βαθμονομημένη σε dBV/m 

 
Εικόνα 19: Διάγραμμα  ηλεκτρικού πεδίου (dBV/m) σε γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 

3 εμπόδια. 

Παρακάτω έχουμε τα διαγράμματα απεικόνισης της πυκνότητας ισχύος λήψης και 

των απωλειών διάδοσης λόγω διαδρομής του σήματος σε κλίμακα βαθμολογημένη σε 

dBm, dBW/m2 και dB αντίστοιχα   

 
Εικόνα 20: Διάγραμμα  της πυκνότητας ισχύος  ηλεκτρικού πεδίου  (dBm) σε γεωμετρία 

εσωτερικού χώρου με 3 εμπόδια. 
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Εικόνα 21: Διάγραμμα  της πυκνότητας ισχύος  ηλεκτρικού πεδίου  (dBW/m2) σε 

γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 3 εμπόδια. 

 

 
Εικόνα 22: Διάγραμμα απωλειών διάδοσης (dB) σε γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 3 

εμπόδια. 
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 Συγκρίνοντας τις παραπάνω παραστάσεις, γίνεται φανερό και πάλι  ότι η τιμή του 

ηλεκτρικού πεδίου και της πυκνότητας ισχύος λήψης του σήματος είναι αμελητέα στην 

περιοχή όπου έχουμε διάδοση μέσα από δυο εμπόδια σε σχέση με την περιοχή όπου 

υπάρχει πεδίο LοS. Ωστόσο για τις σκιαζόμενες από ένα εμπόδιο περιοχές, η συμβολή 

τους είναι καθοριστική στον υπολογισμό του συνολικά λαμβανόμενου πεδίου αφού 

λαμβάνουν τιμές συγκρίσιμες με το αντίστοιχο κατώφλι ευαισθησίας του δέκτη που είναι 

περίπου -110 dBm σε μια τηλεπικοινωνιακη συνδεση. 

 
 
4.7. Προσομοίωση σε εσωτερικό χώρο για γεωμετρία με δυο 

εμπόδια για συχνότητες 900MHz και 1800MHz. 
 

 Συνεχίζοντας την μελέτη μας εξετάζουμε μια γεωμετρία με 2 εμπόδια. Τα  

χαρακτηριστικά  του περιβάλλοντος ραδιοδιάδοσης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Συντεταγμένες 
Πομπού(xT,yT) 

Συντεταγμένες άνω 
αριστερής γωνίας 
ορίων εσωτερικού 
χώρου (xA,yA) 

Διαστάσεις 
Εσωτερικού   
Χώρου 
            

Συχνότητα f 
      MHz 

( 7  ,  -4 ) ( -10 , 10 ) ( 20  , 20 ) 1800 

Αγωγιμότητα  
σ (Mhos/m) 
 

Πλάτος έντασης 
εκπεμπόμενου  
ηλεκτρικού  
πεδίου Ε0 

Πόλωση 
κύματος 

Διηλεκτρική 
Σταθερά ε 
(Fm-1) 

Ανάλυση  
Γραφικών 
Παραστάσεων

0.05 6 V/m Κατακόρυφη  55*10-12  150*150 
 

και  συντεταγμένες εμποδίων (x0,y0,x3,y3) : 

A/A Εμποδίου (x0,y0,x3,y3) 

1 ( 1, 9, 1.5, -8 ) 

2 ( -3.7, 6, -3, -7 ) 
 
 
    Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γεωμετρία του χώρου ο οποίος μελετάται,καθώς και 

η σκιαζόμενη από τον πομπό περιοχή: 
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Εικονα 23: Γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 2 εμπόδια 

 
4.7.1. Διαγράμματα ραδιοκάλυψης σε συχνότητα λειτουργίας 1800 MHz 

(Digital Cellural System). 
 

Στο επόμενο διάγραμμα έχουμε απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε 

κλίμακα βαθμονομημένη σε dBV/m 

 
Εικόνα 24: Διάγραμμα  ηλεκτρικού πεδίου (dBV/m) σε γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 

2 εμπόδια. 
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Παρακάτω έχουμε τα διαγράμματα απεικόνισης της πυκνότητας ισχύος λήψης του 

σήματος σε κλίμακα βαθμολογημένη σε dBm. 

 

 
Εικόνα 25: Διάγραμμα  της πυκνότητας ισχύος  ηλεκτρικού πεδίου  (dBm) σε γεωμετρία 

εσωτερικού χώρου με 2 εμπόδια 
 

 

4.7.2. Διαγράμματα ραδιοκάλυψης σε συχνότητα λειτουργίας 900 MHz 

(Global System for Mobiles).  

 
Στην παράγραφο αυτή εξετάζουμε μια γεωμετρία με 2 εμπόδια, σε συχνότητα 

λειτουργίας 900 MHz (Global System for Mobiles).Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος 

ραδιοδιάδοσης φαίνονται στην παράγραφο 4.7 (Εικόνα 12). 

 Στο επόμενο διάγραμμα έχουμε απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε 

κλίμακα βαθμονομημένη σε dBV/m 
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Εικόνα 26: Διάγραμμα  ηλεκτρικού πεδίου (dBV/m) σε γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 

2 εμπόδια. 
 

Παρακάτω έχουμε τα διαγράμματα απεικόνισης της πυκνότητας ισχύος λήψης του 

σήματος σε κλίμακα βαθμολογημένη σε dBm. 

 
Εικόνα 27: Διάγραμμα  της πυκνότητας ισχύος  ηλεκτρικού πεδίου  (dBm) σε γεωμετρία 

εσωτερικού χώρου με 2 εμπόδια. 
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Συγκρίνοντας τα παραπάνω διαγράμματα με τα αντίστοιχα για συχνότητα εκπομπής 

1800 MHz (Digital Cellural System) παρ. 4.7.1. παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν 

ουσιαστικές διαφορές, όπως αναμενόταν, αφού το μήκος κύματος στην περίπτωση μας 

είναι πολύ μικρότερο των διαστάσεων των εμποδίων.  

 
4.8. Προσομοίωση σε εσωτερικό χώρο για γεωμετρία με δυο 

εμπόδια διαφορετικού πάχους. 
 

 Συνεχίζοντας την μελέτη μας στα 1800 MHz (Digital Cellural System), εξετάζουμε μια  

γεωμετρία με 2 εμπόδια διαφορετικού πάχους. Τα  χαρακτηριστικά  του περιβάλλοντος 

ραδιοδιάδοσης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Συντεταγμένες 
Πομπού(xT,yT) 

Συντεταγμένες άνω 
αριστερής γωνίας 
ορίων εσωτερικού 
χώρου (xA,yA) 

Διαστάσεις 
Εσωτερικού   
Χώρου 
            

Συχνότητα f 
      MHz 

( -7, -7 ) ( -10 , 10 ) ( 20  , 20 ) 1800 

Αγωγιμότητα  
σ (Mhos/m) 
 

Πλάτος έντασης 
εκπεμπόμενου  
ηλεκτρικού  
πεδίου Ε0 

Πόλωση 
κύματος 

Διηλεκτρική 
Σταθερά ε 
(Fm-1) 

Ανάλυση  
Γραφικών 
Παραστάσεων

0.05 6 V/m Κατακόρυφη 55*10-12  150*150 
και  συντεταγμένες εμποδίων (x0,y0,x3,y3) : 

 

A/A Εμποδίου (x0,y0,x3,y3) 

1 ( 0, 2, 0.4, -9 ) 

2 ( -9, 1, -2, 0 ) 
 
 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γεωμετρία του χώρου ο οποίος μελετάται,καθώς και 

η σκιαζόμενη από τον πομπό περιοχή: 
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Εικονα 28: Γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 2 εμπόδια 

 

Στο επόμενο διάγραμμα έχουμε απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε 

κλίμακα βαθμονομημένη σε dBV/m 

 
Εικόνα 29: Διάγραμμα  ηλεκτρικού πεδίου (dBV/m) σε γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 

2 εμπόδια. 
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Παρακάτω έχουμε τα διαγράμματα απεικόνισης της πυκνότητας ισχύος λήψης και 

των απωλειών διάδοσης λόγω διαδρομής του σήματος σε κλίμακα βαθμολογημένη σε 

dBm, dBW/m2 και dB αντίστοιχα   

 
Εικόνα 30: Διάγραμμα  της πυκνότητας ισχύος  ηλεκτρικού πεδίου  (dBm) σε γεωμετρία 

εσωτερικού χώρου με 2 εμπόδια. 
 

 
Εικόνα 31: Διάγραμμα  της πυκνότητας ισχύος  ηλεκτρικού πεδίου  (dBW/m2) σε 

γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 2 εμπόδια. 
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Εικόνα 32: Διάγραμμα απωλειών διάδοσης (dB) σε γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 1 

εμπόδιο Διάγραμμα 19: Απώλειες διάδοσης σε dB 

Από όλα τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι για την ίδια απόσταση μεταξύ 

πομπού και εμποδίου όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος του εμποδίου τόσο μικρότερη ειναι 

η ένταση και η ισχύς του πεδίου στην περιοχή με σκίαση.  
 
 

4.9. Προσομοίωση σε εσωτερικό χώρο για γεωμετρία με εμπόδια 

διαφορετικού υλικού. 
 

Στην παράγραφο αυτή εξετάζουμε μια απλή γεωμετρία με ένα εμπόδιο πάχους 40cm το 

οποίο είναι στην πρώτη περίπτωση από σκυρόδεμα με ε=55*10-12 Fm-1 και σ=0.05 Mhos/m 

και στη δεύτερη περίπτωση από γυαλί με ε=61*10-12 Fm-1 και σ=0.006 Mhos/m. Τα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ραδιοδιάδοσης και το σχήμα με τη γεωμετρία του χώρου 

ο οποίος μελετάται,καθώς και η σκιαζόμενη από τον πομπό περιοχή φαίνονται στην 

παράγραφο 4.5 (Εικόνα 10). 

 
4.9.1.  Διαγράμματα ραδιοκάλυψης για εμπόδιο από σκυρόδεμα.  

 
Στο επόμενο διάγραμμα έχουμε απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε 

κλίμακα βαθμονομημένη σε dBV/m 



 

 86

 
Εικόνα 33: Διάγραμμα  ηλεκτρικού πεδίου (dBV/m) σε γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 

1 εμπόδιο 

Παρακάτω έχουμε τα διαγράμματα απεικόνισης της πυκνότητας ισχύος λήψης και 

των απωλειών διάδοσης λόγω διαδρομής του σήματος σε κλίμακα βαθμολογημένη σε 

dBm, dBW/m2 και dB αντίστοιχα   

 
Εικόνα 34: Διάγραμμα  της πυκνότητας ισχύος  ηλεκτρικού πεδίου  (dBm) σε γεωμετρία 

εσωτερικού χώρου με 1 εμπόδιο. 
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Εικόνα 35: Διάγραμμα  της πυκνότητας ισχύος  ηλεκτρικού πεδίου  (dBW/m2) σε 

γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 1 εμπόδιο. 

 
Εικόνα 36: Διάγραμμα απωλειών διάδοσης (dB) σε γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 1 

εμπόδιο. 
 
 

4.9.2.   Διαγράμματα ραδιοκάλυψης για εμπόδιο από γυαλί.  
 

Στο επόμενο διάγραμμα έχουμε απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε 

κλίμακα βαθμονομημένη σε dBV/m 
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Εικόνα 37: Διάγραμμα  ηλεκτρικού πεδίου (dBV/m) σε γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 

1 εμπόδιο 

Παρακάτω έχουμε τα διαγράμματα απεικόνισης της πυκνότητας ισχύος λήψης και 

των απωλειών διάδοσης λόγω διαδρομής του σήματος σε κλίμακα βαθμολογημένη σε 

dBm, dBW/m2 και dB αντίστοιχα   
 

 
Εικόνα 38: Διάγραμμα  της πυκνότητας ισχύος  ηλεκτρικού πεδίου  (dBm) σε γεωμετρία 

εσωτερικού χώρου με 1 εμπόδιο. 
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Εικόνα 39: Διάγραμμα  της πυκνότητας ισχύος  ηλεκτρικού πεδίου  (dBW/m2) σε 

γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 1 εμπόδιο. 
 

 

Εικόνα 40: Διάγραμμα απωλειών διάδοσης (dB) σε γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 1 

εμπόδιο. 

 
Από όλα τα παραπάνω διαγράμματα παρατηρούμε ότι για δύο εμπόδια ίδιου πάχους 

αλλά διαφορετικού υλικού έχουμε διαφορετική κατανομή στην ένταση και την ισχύ του 
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πεδίου. Επίσης όταν το υλικό του εμποδίου είναι από γυαλί η ένταση και η ισχύς του 

πεδίου ειναι αρκετα μεγαλύτερες από όταν έχουμε εμπόδιο από σκυρόδεμα (π.χ. σε 

απόσταση περίπου πέντε μέτρων από το εμπόδιο έχουμε ισχύ -100 dBm για το γυαλί και 

-110 dBm  για το σκυρόδεμα ). 
 

  

4.10. Εξέταση εξάρτησης χαρακτηριστικών ραδιοδιάδοσης από 

την πόλωση του κύματος εκπομπής.  
 

Στην παράγραφο αυτή εξετάζεται η εξάρτηση των χαρακτηριστικών ραδιοδιάδοσης 

από την πόλωση του κύματος εκπομπής. Για το σκοπό αυτό παρατίθενται τα 

διαγράμματα ραδιοκάλυψης για την γεωμετρία της παραγράφου 4.6. και για οριζόντια 

πόλωση ώστε να γίνει σύγκριση με την κατακόρυφη πόλωση και να επαληθευτούν τα 

συμπεράσματα της θεωρητικής ανάλυσης.  

Στο επόμενο διάγραμμα έχουμε απεικόνιση της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε 

κλίμακα βαθμονομημένη σε dBV/m 

 
Εικόνα 41: Διάγραμμα ηλεκτρικού πεδίου (dBV/m) σε γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 

3 εμπόδια. 

Παρακάτω έχουμε τα διαγράμματα απεικόνισης της πυκνότητας ισχύος λήψης και 

των απωλειών διάδοσης λόγω διαδρομής του σήματος σε κλίμακα βαθμολογημένη σε 

dBm  και dB αντίστοιχα   
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Εικόνα 42: Διάγραμμα  της πυκνότητας ισχύος  ηλεκτρικού πεδίου  (dBm) σε γεωμετρία 

εσωτερικού χώρου με 3 εμπόδια. 
 

 
Εικόνα 43: Διάγραμμα απωλειών διάδοσης (dB) σε γεωμετρία εσωτερικού χώρου με 3 

εμπόδια. 
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Συγκρίνοντας τα παραπάνω διαγράμματα με τα αντίστοιχα για την κατακόρυφη 

πόλωση  (παρ. 4.6.) παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές, όπως 

αναμενόταν, αφού το μήκος κύματος στην περίπτωση μας είναι πολύ μικρότερο των 

διαστάσεων των εμποδίων. Ωστόσο, στην περίπτωση της κατακόρυφης πόλωσης ο 

κύριος  λοβός έχει  μεγαλύτερο εύρος, ενώ στην οριζόντια πόλωση φαίνεται να είναι 

περισσότερο ισχυρός. 
 

 

4.11.  Εφαρμογές-Παρατηρήσεις  
 

    Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία αύξηση των χρηστών των υπηρεσιών των κινητών  

τηλεπικοινωνιών  οδήγησε στην ανάγκη σχεδίασης συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών με 

χρήση μικρών κυψελών. Ειδικότερα στους εσωτερικούς χώρους, όπου η πυκνότητα των 

χρηστών είναι μεγάλη, γίνεται επιτακτική η ανάγκη για σχεδιασμό μικρότερων κυψελών 

(picocells) στις οποίες η γνώση της  ραδιοκάλυψης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

ακριβέστερη. Σε μια τέτοια αρχιτεκτονική είναι αναγκαία τόσο κατά τη σχεδίαση, ούτως 

ώστε να επιτευχθεί βέλτιστη ραδιοκάλυψη με την τοποθέτηση του σταθμού βάσης στο 

κατάλληλο σημείο, όσο και αργότερα κατά την λειτουργία του συστήματος, η γνώση της 

στάθμης του σήματος παντού στο χώρο. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται ως επί το 

πλείστον εργαλεία στατιστικής πρόβλεψης, που στηρίζονται σε επεξεργασία μετρήσεων 

,όπως επίσης και εργαλεία τα οποία προσομοιώνουν το  περιβάλλον ραδιοδιάδοσης .  

    Μία από τις πιο ακριβείς και ευέλικτες μεθόδους προσομοίωσης βασίζεται στη 

χρήση των τύπων που προβλέπουν οι θεωρίες Φυσικής Οπτικής (P.O.)  οι οποία και 

χρησιμοποιήθηκε για την  μοντελοποίηση εσωτερικού περιβάλλοντος ραδιοδιάδοσης 

στην παρούσα διπλωματική εργασία. Το πρόγραμμα δηλαδή INDOOR - An Engineering 

Simulation Program for Indoor Propagation, είναι ένα εργαλείο προσομοίωσης φιλικό 

προς το χρήστη, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων ασύρματων 

επικοινωνιών σε πολυσύνθετα  περιβάλλοντα εσωτερικών χώρων στην περιοχή των 

υψηλών συχνοτήτων, αφού υπολογίζει και απεικονίζει γραφικά όλες τις 

ηλεκτρομαγνητικές παραμέτρους που είναι απαραίτητες για την ανάλυση και μελέτη της 

ραδιοκάλυψης. 

Τέλος από τα διαγράμματα απεικόνισης της πυκνότητας ισχύος λήψης και της 

έντασης του ηλεκτρικού πεδίου παρατηρούμε ότι το διαδιδόμενο πεδίο είναι πολύ πιο 

ασθενές σε σχέση με το LoS. Οπότε το σήμα που προέρχεται από τη διάδοση μέσα από 
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εμπόδια μπορεί να αγνοηθεί σε αστικά περιβάλλοντα (εξωτερικού χώρου), αλλά σε 

εσωτερικού χώρου περιβάλλοντα, όπου έχουμε πολλές περιοχές στις οποίες δεν έχουμε 

οπτική επαφή είναι σημαντικό αφού έχουμε σε μεγάλο μέρος της περιόχης αυτής 

πυκνότητα ισχύος μεγαλύτερη από -110 dBm που είναι το κατώφλι ευαισθησίας του 

δέκτη στις κινητες τηλεπικοινωνίες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
 

Σημαντικότερα Αποσπάσματα Πηγαίου 
Κώδικα 

 
 
1) Συνάρτηση για τη δημιουργία του γραφικού 
περιβάλλοντος διασύνδεσης (G.U.I) 
 
%---------------------------------------------------------------------% 
%-----------------------GRAFICAL--USER--INTERFACE---------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
close all %close all current figures   
clear all %clear all globals 
clc 
%---------------------------------------------------------------------% 
clear f 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
Hf_1=figure; 
clf;        
set(Hf_1,'NumberTitle','off'); 
set(Hf_1,'Name',' An  Engineering  Simulation  Program  for  Indoor  
Propagation '); 
set(Hf_1,'Position',[50 80 900 600]); 
set(Hf_1,'Color',[.5 .5 .5]); 
set(Hf_1,'Pointer','arrow'); 
set(Hf_1,'Colormap',(jet)); 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
global text_insert %A Static Text Box containing the title of simulation 
program. 
text_insert=uicontrol(Hf_1,... 
    'BackGroundColor',[0.8 0.8 0.8],... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[240 560 470 20],... 
    'String',' ENTER  THE  CHARACTERISTICS  OF  INDOOR  AREA  &  
PROPAGATION ',... 
        'FontWeight','bold',... 
    'Max',1); 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
%-----------------A Static Text Box & an Editable Text Box for the 
selection of the coordinates of the Indoor Area-----------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
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global text_tetmimenixA edit_tetmimenixA yA  
text_tetmimenixA=uicontrol(Hf_1,... 
    'BackGroundColor',[0.8 0.8 0.8],... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[45 480 90 40],... 
    'String','                                     ',... 
    'Max',1); 
  
edit_tetmimenixA=uicontrol(Hf_1,... 
    'style','edit',... 
    'Position',[55 460 60 20],... 
    'String','[  -20  ]',... 
    'Callback',['yA=str2num(get(edit_tetmimenixA,''String''))']); 
  
global text_tetagmeniyA edit_tetagmeniyA zA  
text_tetagmeniyA=uicontrol(Hf_1,... 
    'BackGroundColor',[0.8 0.8 0.8],... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[45 480 170 40],... 
    'String',' Select  coordinates  of  the  upper    left  corner  of  
the  Indoor_Area:       [ xA,yA (m) ]',... 
    'Max',1); 
  
edit_tetagmeniyA=uicontrol(Hf_1,... 
    'style','edit',... 
    'Position',[145 460 60 20],... 
    'String','[  20  ]',... 
    'Callback',['zA=str2num(get(edit_tetagmeniyA,''String''))']); 
  
  
%---------------------------------------------------------------------% 
%-----------------A Static Text Box & an Editable Text Box for the 
selection of the length & width of the Indoor Area--------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
  
global text_mikos edit_mikos mikos  
text_mikos=uicontrol(Hf_1,... 
    'BackGroundColor',[0.8 0.8 0.8],... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[50 360 90 40],... 
    'String','                    ',... 
    'Max',1); 
  
edit_mikos=uicontrol(Hf_1,... 
    'style','edit',... 
    'Position',[55 340 60 20],... 
    'String','[  40  ]',... 
    'Callback',['mikos=str2num(get(edit_mikos,''String''))']); 
  
global text_platos edit_platos platos 
text_platos=uicontrol(Hf_1,... 
    'BackGroundColor',[0.8 0.8 0.8],... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[50 360 160 40],... 
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    'String','Select length & width of the Indoor_Area  [ mikos,platos 
(m) ] ',... 
    'Max',1); 
  
edit_platos=uicontrol(Hf_1,... 
    'style','edit',... 
    'Position',[145 340 60 20],... 
    'String','[  40  ]',... 
    'Callback',['platos=str2num(get(edit_platos,''String''))']); 
  
  
%---------------------------------------------------------------------% 
%----------------------- Editable & Static Text Boxes for the selection 
of the coordinates of the Obstacles-----------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
global text_obstacles1 edit_obstacles1 text_obstacles2 edit_obstacles2 
y01=[]; 
z01=[]; 
y03=[]; 
z03=[]; 
text_obstacles1=uicontrol(Hf_1,...  
    'BackGroundColor',[0.8 0.8 0.8],... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[670 480 90 40],... 
    'String','Select number of Obstacles:',... 
    'Max',1); 
  
edit_obstacles1=uicontrol(Hf_1,... 
    'style','edit',... 
    'Position',[695 460 40 20],... 
    'Callback','[y01,z01,y03,z03]=INSERT_COORDINATES1',... 
    'Max',1); 
%---------------------------------------------------------------------% 
%----------------------A Static Text Box & an Editable Text Box for the 
selection of the frequency F------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
global text_frequency edit_frequency f  
text_frequency=uicontrol(Hf_1,... 
    'BackGroundColor',[0.8 0.8 0.8],... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[290 480 90 40],... 
    'String','Select the frequency F (MHz)',... 
    'Max',1); 
  
edit_frequency=uicontrol(Hf_1,... 
    'style','edit',... 
    'Position',[305 460 60 20],... 
    'String','[  1800  ]',... 
    'Callback',['f=str2num(get(edit_frequency,''String''))']); 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------A Static Text Box & an Editable Text Box for the selection of 
the coordinates of the Transmitter------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
  
global text_tetmimeni edit_tetmimeni yT 
text_tetmimeni=uicontrol(Hf_1,... 
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    'BackGroundColor',[0.8 0.8 0.8],... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[250 360 90 40],... 
    'String','Select Transmitter coordinates(xT)',... 
    'Max',1); 
  
edit_tetmimeni=uicontrol(Hf_1,... 
    'style','edit',... 
    'Position',[265 340 60 20],... 
    'String','[  -6  ]',... 
    'Callback',['yT=str2num(get(edit_tetmimeni,''String''))']); 
  
  
global text_tetagmeni edit_tetagmeni zT  
text_tetagmeni=uicontrol(Hf_1,... 
    'BackGroundColor',[0.8 0.8 0.8],... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[340  360 90 40],... 
    'String','Select Transmitter coordinates(yT)',... 
    'Max',1); 
  
edit_tetagmeni=uicontrol(Hf_1,... 
    'style','edit',... 
    'Position',[355 340 60 20],... 
    'String','[  -6  ]',... 
    'Callback',['zT=str2num(get(edit_tetagmeni,''String''))']); 
  
  
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------A Scroll Bar for the selection of the 
analysis K of our graphs----------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
global text_K edit_K K 
edit_K=uicontrol(Hf_1,... 
    'style','slider',... 
    'Position',[75 155 150 20],... 
    'SliderStep',[1/280 40/280],... 
    'min',20,'Max',300,'Value',100,... 
    'Callback',[... 
        'set(sli_K,''String'',',... 
        'num2str(get(edit_K,''Val''))),',... 
        'K=get(edit_K,''Value'')']); 
sli_min_K=uicontrol(Hf_1,... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[60 175 25 20],... 
    'String',num2str(get(edit_K,'min'))); 
sli_max_K=uicontrol(Hf_1,... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[205 175 25 20],... 
    'String',num2str(get(edit_K,'Max'))); 
sli_label_K=uicontrol(Hf_1,... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[90 175 60 20],... 
    'String','Analysis K  :'); 
sli_K=uicontrol(Hf_1,... 
    'Style','Text',... 
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    'Position',[150 175 50 20],... 
    'String',num2str(get(edit_K,'Value'))); 
%---------------------------------------------------------------------% 
%-------------A Static Text Box & a Scroll Bar for the selection of the 
magnitude of the emmited electric field-------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
global text_insert2 
text_insert2=uicontrol(Hf_1,... 
    'BackGroundColor',[0.8 0.8 0.8],... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[50 240 190 30],... 
    'String','Select the Magnitude of the Emitted Electric Field  E0 & 
Space Analysis K ',... 
    'Max',1); 
  
global text_E0 edit_E0 E0 
edit_E0=uicontrol(Hf_1,... 
    'style','slider',... 
    'Position',[70 200 150 20],... 
    'SliderStep',[1/998 50/998],... 
    'min',1,'Max',500,'Value',50,... 
    'Callback',[... 
        'set(sli_E0,''String'',',... 
        'num2str(get(edit_E0,''Val''))),',... 
        'E0=get(edit_E0,''Value'')']); 
sli_min_E0=uicontrol(Hf_1,... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[60 220 25 20],... 
    'String',num2str(get(edit_E0,'min'))); 
sli_max_E0=uicontrol(Hf_1,... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[190 220 40 20],... 
    'String',num2str(get(edit_E0,'Max'))); 
sli_label_E0=uicontrol(Hf_1,... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[90 220 55 20],... 
    'String','E0(V/m) :'); 
sli_E0=uicontrol(Hf_1,... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[140 220 45 20],... 
    'String',num2str(get(edit_E0,'Value'))); 
%---------------------------------------------------------------------% 
%------------------------------A Static Text Box & a Popup Menu for the 
selection of the polarization P---------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
global text_polarization edit_polarization p 
text_polarization=uicontrol(Hf_1,... 
    'BackGroundColor',[0.8 0.8 0.8],... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[460 360 100 40],... 
    'String','Select Polarization:    (1) Horizontal    &     (2) 
Vertical ',... 
    'Max',1); 
  
edit_polarization=uicontrol(Hf_1,... 
    'style','edit',... 
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    'Position',[475 340 60 20],... 
    'String','2',... 
    'Callback',['p=str2num(get(edit_polarization,''String''))']); 
%---------------------------------------------------------------------% 
%------A Static Text Box & two Editable Text Boxes for the selection of 
the Dielectric & Conductivity constants of the surfaces---------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
global text_constants edit_e e  edit_s s 
text_constants=uicontrol(Hf_1,... 
    'BackGroundColor',[0.8 0.8 0.8],... 
    'Style','Text',... 
    'Position',[430 490 160 30],... 
    'String','Select Dielectric & Conductivity constants of the 
surfaces(e,s)',... 
    'Max',3); 
edit_e=uicontrol(Hf_1,... 
    'style','edit',... 
    'Position',[470 470 75 20],... 
    'String','55*10^(-12)',... 
    'Callback',['e=str2num(get(edit_e,''String''))']); 
edit_s=uicontrol(Hf_1,... 
    'style','edit',... 
    'Position',[470 450 75 20],... 
    'String','0.05',... 
    'Callback',['s=str2num(get(edit_s,''String''))']); 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
%-------------ORDER1, ORDER2: define the mechanisms of propagation that 
the user want to be taken into account--------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------%  
%---------------------------------------------------------------------% 
global  check_mech1 check_mech2 
global ORDER1 ORDER2 
text_mechanism=uicontrol(gcf,... 
   'BackGroundColor',[0.8 0.8 0.8],... 
   'Style','Text',... 
   'Position',[330 240 190 30],... 
   'String',' Select the mechanisms of propagation you want to be taken 
into account : ',... 
   'Max',3); 
%---------------------------------------------------------------------% 
check_mech1=uicontrol(gcf,... 
   'style','checkbox',... 
   'Position',[330 210 190 20],... 
   'String','  FIRST ORDER TRANSMISSION  ',... 
   'Callback',[... 
      'if get(check_mech1,''Value'')==1,'... 
      'ORDER1=[1],'... 
      'else,'... 
      'ORDER1=[0],'... 
      'end']); 
%---------------------------------------------------------------------% 
check_mech2=uicontrol(gcf,... 
   'style','checkbox',... 
   'Position',[330 180 190 20],... 
   'String','          LINE OF SIGHT     ',... 
   'Callback',[... 
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      'if get(check_mech2,''Value'')==1,'... 
      'ORDER2=[1],'... 
      'else,'... 
      'ORDER2=[0],'... 
      'end']); 
%---------------------------------------------------------------------% 
%-------------A Push Button for calling the main function-------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
     Etotal=uicontrol(Hf_1,...      
    'Style','push',...                        
    'Position',[180 20 70 30],... 
    'String','START',... 
    
'Callback','TOTAL_ELECTRIC_FIELD(yT,zT,f,yA,zA,mikos,platos,E0,e,s,p,y01
,z01,y03,z03,K,ORDER1,ORDER2)'); 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
Hm_quit=uimenu(gcf,'Label','Quit'); 
uimenu(Hm_quit,'Label','Close figure','Callback','close;return'); 
uimenu(Hm_quit,'Label','Remove Menus',... 
    'Callback',[... 
        'delete(findobj(gcf,''Type'',''uimenu'','... 
        'drawnow']); 
%---------------------------------------------------------------------% 
%-------------------------A Push Button for Quit----------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
quit=uicontrol(Hf_1,... 
    'Style','push',... 
    'Position',[620 20 70 30],... 
    'String','QUIT',... 
    'Callback','close all'); 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
picture=imread('INDOOR1.jpg');%read a JPEG image. 
image(picture) 
%---------------------------------------------------------------------% 
axis off 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
  

 

2) Συνάρτηση για τον υπολογισμό του πεδίου και 
σχεδιασμού διαγραμμάτων ραδιοκάλυψης. 
 
function 
TOTAL_ELECTRIC_FIELD(yT,zT,f,yA,zA,mikos,platos,E0,e,s,p,y01,z01,y03,z03
,K,ORDER1,ORDER2) 
%This function computes the magnitude of the Total Electric field & 
plots the figures. 
%yA,zA are the coordinates of the edge A of the rectangular indoor area. 
%yT,zT are the coordinates of the transmitter.  
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%f is the frequency in MHz.  
%K is the the number of spaces in the command linspace. 
%mikos is the length of the rectangular indoor area.   
%platos is the width of the rectangular indoor area. 
%E0 is the magnitude of the emitted electric field. 
%s is the special conductivity of the reflected surfaces. 
%e is the dielectric constant of the reflected surfaces. 
%The Polarization can take 2 values: 1 for Vertical and 2 for 
Horizontal. 
%y01,z01 are  matrices that contains the coordinates of the edge A of 
the obstacles. 
%y03,z03 are  matrices that contains the coordinates of the edge C of 
the obstacles. 
%ORDER1,ORDER2:define the mechanisms of propagation that the user want 
to be taken into account. 
%---------------------------------------------------------------------% 
global  p K e s f E0 l 
global ORDER1 ORDER2 yT zT yA zA mikos platos  
yC=yA+mikos;    
zC=zA-platos; 
%y0,z0 are vectors that contain the coordinates of the edge A both of 
the indoor area (y0(1)) & obstacles. 
%y3,z3 are vectors that contain the coordinates of the edge C both of 
the indoor area (z0(1) & obstacles. 
%yC,zC are the coordinates of the edge C of the rectangular indoor area 
. 
global yC zC 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
if isempty(y01)==1%With this if-statement,if we don't give coordinates 
of the obstacles 
    y0=[yA];      %the program calculates the electric field of an empty 
indoor area. 
    z0=[zA];  
    y3=[yC];  
    z3=[zC]; 
else 
    y0=[yA y01]; 
    z0=[zA z01]; 
    y3=[yC y03]; 
    z3=[zC z03]; 
end; 
%---------------------------------------------------------------------% 
number_1=length(y0) 
N=max((3*platos/4)+(yA+yC)/2,(3*mikos/4)+(zA+zC)/2); %N is a number that 
shows until where the diagrams will exceed. 
Obstacle=length(y0); 
%---------------------------------------------------------------------% 
mymap=[.5 .5 .5;1  1  0;1 .95 0.2;1  .9 0;1 .85 0;1 .78 0;1 .66 0;1 .62 
0;...%mymap is the colormap that we use 
      1 .5 0; 1  0  1; .95 0 1;.85 0 1; .8 0  1;.75 0 1;.67 0 1;...          
%for our graphs. 
      0.5 0 1 ; 0 1  0;0 .9 0;0 .8 0;0 .75 0;0 .7  0;... 
      0 .65 0 ; 0 .6  0 ; 0 .5  0 ; 0  1  1 ; 0 .9  1 ; 0 .7  1 ; 0 .6  
1 ;... 
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      0 .4  1 ; 0 .2  1 ; 0  0 .9 ; 0  0 .75; 0 0 .5;0 0 .4;.75 0 0;.5 0 
0]; 
%---------------------------------------------------------------------% 
for i=1:Obstacle                %The following loops control for the 
right definition 
    if y0(i)>=y3(i)|z0(i)<=z3(i)%of the coordinates.  
        error('THERE IS MISTAKE IN DEFINITION  OF OBSTACLES 
COORDINATES') 
    end; 
end; 
%---------------------------------------------------------------------% 
if  yT>=yA & yT<=yC & zT<=zA & zT>=zC 
    Obstacle=length(y0);              
else 
    error('THE TRANSMITTER MUST BE INSIDE THE INDOOR AREA') 
end; 
%---------------------------------------------------------------------% 
for c=2:Obstacle  
    if  yT>=y0(c) & yT<=y3(c) & zT<=z0(c) & zT>=z3(c) 
        error('THE TRANSMITTER MUST BE OUT OF THE REGION OF THE 
OBSTACLES') 
    end; 
end; 
%---------------------------------------------------------------------% 
z3_sort=sort([z0 z3]);%Definition of the points yR,zR where we put the 
receiver inside the indoor area 
y3_sort=sort([y0 y3]);%so as to calculate there the electric field and 
make the diagrams. 
index_1=length(y3_sort); 
index_2=length(z3_sort); 
  
yR_1=[-N:(2*N/K):y3_sort(1)]; 
for i=2:index_1 
    yr2=[y3_sort(i-1):(2*N/K):y3_sort(i)]; 
     
    yR_1=[yR_1 yr2]; 
end; 
yR_1=[yR_1  y3_sort(index_1):2*N/K:N]; 
  
zR_1=[-N:(2*N/K):z3_sort(1)]; 
for i=2:index_2 
    zyr2=[z3_sort(i-1):(2*N/K):z3_sort(i)]; 
    zR_1=[zR_1 zyr2]; 
end; 
zR_1=[zR_1  z3_sort(index_2):2*N/K:N]; 
%---------------------------------------------------------------------% 
yR=[]; 
zR=[]; 
index_3=length(yR_1); 
for h=1:(index_3-1)%the following loops cut the doubled coordinates. 
    if yR_1(h)~=yR_1(h+1) 
        yR=[yR yR_1(h)]; 
    end; 
end; 
yR=[yR yR_1(index_3)]; 
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index_4=length(zR_1); 
for q=1:(index_4-1) 
    if zR_1(q)~=zR_1(q+1) 
        zR=[zR zR_1(q)]; 
    end; 
end; 
zR=[zR zR_1(index_4)];   
  
[YR,ZR]=meshgrid(yR,zR); 
[a b]=size(YR); 
  
%---------------------------------------------------------------------% 
  
ZAxA=size(YR); 
ZAsA=size(YR); 
  
REGION_ROOM=POLYGON(YR,ZR,yA,zA,yC,zA,yC,zC,yA,zC); 
if isempty(y01)==1      
    for n=1:a           
        for k=1:b 
           ZAxA(n,k)=0; 
           ZAsA(n,k)=0; 
        end; 
    end; 
else 
    for j=1:Obstacle  
        
REGION{j}=POLYGON(YR,ZR,y0(j),z0(j),y3(j),z0(j),y3(j),z3(j),y0(j),z3(j))
; 
        if j==2 
            ZAxA=REGION{2};  
        end; 
        if j==3 
            ZAsA=REGION{3}; 
        end;   
    end; 
end; 
  
%---------------------------------------------------------------------% 
for i=2:Obstacle                         %Control for the right 
definition 
    for j=2:Obstacle                     %of the coordinates and error 
messages. 
        if i~=j 
            for n=1:a 
                for k=1:b 
                    if (REGION{i}(n,k)==1)&(REGION{j}(n,k)==1) 
                        error('THERE IS MISTAKE IN DEFINITION  OF 
OBSTACLES COORDINATES') 
                    end; 
                end; 
            end; 
        end; 
    end; 
end; 
%---------------------------------------------------------------------% 
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if 
(max(y3_sort)>yC)|(min(y3_sort)<yA)|(max(z3_sort)>zA)|(min(z3_sort)<zC) 
    error('OBSTACLES MUST BE INSIDE THE ROOM') 
end; 
%---------------------------------------------------------------------%  
%---------------------------------------------------------------------% 
       
[ZASA1,ZASA2,ZASA4,Ss3]=TOTAL_TRASMISSION_FIELD(YR,ZR,yA,zA,yC,zC,yT,zT,
y0,z0,y3,z3,REGION_ROOM,ZAxA,ZAsA,E0,f,e,s,Obstacle,p); 
%---------------------------------------------------------------------% 
  
  
%-----------------------------------ALAGES----------------------------% 
ZASA3=size(YR); 
ZASA3=zeros; 
ZASA3=(ZASA1+ZASA2+ZASA4); 
  
  
 [XOROS2]=SOS2(ZAxA,ZASA3,REGION_ROOM) 
  
[LOST]=APOLIES(YR,ZR,XOROS2,E0,yT,zT,f,p,N,K) 
  
LOS2=(ORDER2); 
LOS1=(ORDER1); 
SA3=size(YR); 
SA3=zeros; 
  
if  (LOS1==1)&(LOS2==1) 
    SA3=(Ss3+LOST); 
else 
    if LOS1==1 
        SA3=(Ss3); 
    else 
        SA3=(LOST); 
    end; 
end; 
  
%---------------------------------------------------------------------% 
E_MAGNITUDE=size(YR); 
E_MAGNITUDE=zeros; 
[a b]=size(YR);  
for n=1:a 
    for k=1:b 
        if (REGION_ROOM(n,k)==1) 
            E_MAGNITUDE(n,k)=sqrt((abs(SA3(n,k))).^2); 
        else  
            E_MAGNITUDE(n,k)=0; 
        end; 
    end; 
end;  
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
for S=1:min(a,b) 
    for n=1:a    
        for k=1:b 
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            if E_MAGNITUDE(n,k)>=E0  
                E_MAGNITUDE(n,k)=E_MAGNITUDE(ceil(n+S-S*n./K),k); 
            else  
                E_MAGNITUDE(n,k)=E_MAGNITUDE(n,k); 
            end; 
        end; 
    end; 
end; 
%---------------------------------------------------------------------% 
for S=1:min(a,b) 
    for n=1:a    
        for k=1:b 
            if E_MAGNITUDE(n,k)>=E0  
                E_MAGNITUDE(n,k)=E_MAGNITUDE(n,ceil(k+S-S*k./K)); 
            else  
                E_MAGNITUDE(n,k)=E_MAGNITUDE(n,k); 
            end; 
        end; 
    end; 
end; 
%---------------------------------------------------------------------% 
for S=1:min(a,b) 
    for n=1:a    
        for k=1:b 
            if E_MAGNITUDE(n,k)>=E0   
                E_MAGNITUDE(n,k)= E_MAGNITUDE(ceil(n+S-S*n./K),ceil(k+S-
S*k./K)); 
            else  
                E_MAGNITUDE(n,k)=E_MAGNITUDE(n,k); 
            end; 
        end; 
    end; 
end; 
%---------------------------------------------------------------------% 
for S=1:min(a,b) 
    for n=1:a    
        for k=1:b 
            if E_MAGNITUDE(n,k)>=E0   
                E_MAGNITUDE(n,k)= E_MAGNITUDE(floor(n-S-S*n./K),floor(k-
S-S*k./K)); 
            else  
                E_MAGNITUDE(n,k)=E_MAGNITUDE(n,k); 
            end; 
        end; 
    end; 
end; 
%---------------------------------------------------------------------% 
for n=1:a 
    for k=1:b 
        if E_MAGNITUDE(n,k)==Inf 
            E_MAGNITUDE(n,k)=E0/3; 
        end; 
    end; 
end; 
%---------------------------------------------------------------------% 
for S=1:min(a,b) 
    for n=1:a 
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        for k=1:b 
            if isnan(E_MAGNITUDE(n,k))==1 
                E_MAGNITUDE(n,k)=E_MAGNITUDE(ceil(n+S-S*n./K),ceil(k+S-
S*k./K)); 
            else  
                E_MAGNITUDE(n,k)=E_MAGNITUDE(n,k); 
            end; 
        end; 
    end; 
end; 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
E_MAGNITUDE; 
  
l=((300)./f); 
power_densityS=((E_MAGNITUDE).^2)./120*pi;%power_densityS is the density 
of the received power. 
pedio_dB=20*log10(E_MAGNITUDE); 
power_densityS_dB=10*log10(power_densityS); 
POWER_dBm=10*log10(1000.*(power_densityS)); 
Apoleies_dB=20*log10((l*E_MAGNITUDE)/(4*pi*E0));%Apoleies_dB is the 
pathloss of the emmited electric field. 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
maxi=E_MAGNITUDE(1,1); 
mini=E_MAGNITUDE(1,1); 
for n=1:a 
    for k=1:b 
        if E_MAGNITUDE(n,k)>maxi 
            maxi=E_MAGNITUDE(n,k); 
        end; 
    end; 
end; 
for n=1:a 
    for k=1:b 
        if E_MAGNITUDE(n,k)<mini 
            mini=E_MAGNITUDE(n,k); 
        end; 
    end; 
end; 
  
patch_matrix1=[yA-0.5 yA-0.5 yA-0.5 yA-0.5 yA-0.5 yA-0.5;yC+0.5 yC+0.5 
yC+0.5  yC+0.5  yC+0.5 yC+0.5;...    
        yC+0.5 yC+0.5 yC+0.5 yC+0.5 yC+0.5 yC+0.5;yA-0.5 yA-0.5 yA-0.5 
yA-0.5 yA-0.5 yA-0.5]; 
patch_matrix21=[zC-0.5 zC-0.5 zC-0.5 zC-0.5 zC-0.5 zC-0.5;zC-0.5 zC-0.5 
zC-0.5 zC-0.5 zC-0.5 zC-0.5;... 
        zA+0.5 zA+0.5 zA+0.5 zA+0.5 zA+0.5 zA+0.5;zA+0.5 zA+0.5 zA+0.5 
zA+0.5 zA+0.5 zA+0.5]; 
colour_matrix1=[0 0 0 0 0 0;0 0 0 0 0 0;0 0 0 0 0 0;0 0 0 0 0 0]; 
  
for i=1:Obstacle-1  
    patch_matrix{i}=[y01(i) y01(i) y03(i) y01(i) y01(i) y01(i);y03(i) 
y03(i) y03(i) y03(i) y01(i) y03(i);... 
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            y03(i) y03(i) y03(i) y03(i) y01(i) y03(i);y01(i) y01(i) 
y03(i) y01(i) y01(i) y01(i)]; 
    patch_matrix2{i}=[z03(i) z03(i) z01(i) z01(i) z01(i) z01(i);z03(i)  
z03(i) z03(i) z01(i) z03(i) z01(i);... 
            z01(i) z03(i) z03(i) z03(i) z03(i) z01(i);z01(i) z03(i) 
z01(i) z03(i) z01(i) z01(i)]; 
end; 
colour_matrix=[0 0 0]; 
patch_matrix3=[ maxi -maxi/4 -maxi/4 -maxi/4 -maxi/4 -maxi/4;maxi -
maxi/4 -maxi/4 -maxi/4 -maxi/4 -maxi/4;... 
              maxi maxi maxi -maxi/4 maxi/4 maxi;maxi maxi maxi -maxi/4 
maxi maxi]; 
  
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
  
if Obstacle==4; 
           ZASA3=logical(ZASA1+ZASA2+ZASA4); 
  
SAZA3=logical(ZASA2); 
  
  
figure 
c1=[jet(4800)]; 
caxis('auto'); 
colormap(c1) 
shadowtotal_1=ZAxA; 
REGION_ROOM_1=REGION_ROOM; 
REGION_ROOM_0=logical(REGION_ROOM_1); 
shadow_total_0=logical(shadowtotal_1); 
hold on 
plot(YR(~REGION_ROOM_0),ZR(~REGION_ROOM_0),'ro'); 
hold on 
plot(YR(shadow_total_0),ZR(shadow_total_0),'ko',YR(~shadow_total_0),ZR(~
shadow_total_0),'bo'); 
hold on 
plot(YR(ZASA3),ZR(ZASA3),'go'); 
hold on 
plot(YR(SAZA3),ZR(SAZA3),'yo'); 
hold on 
plot(YR(~REGION_ROOM_0),ZR(~REGION_ROOM_0),'ro'); 
shading interp; 
hold on 
for  i=1:Obstacle-1   
    patch(patch_matrix{i},patch_matrix2{i}, 
patch_matrix3,colour_matrix); 
end; 
plot(yT,zT,'k*'); 
grid off; 
atext=['  GEOMETRY OF THE INDOOR AREA WITH  '    num2str(Obstacle-1)    
'  OBSTACLES ']; 
title(atext); 
text(yA-4*N/K,zA+8*N/K,'OUTDOOR 
AREA','FontSize',10,'FontAngle','oblique','FontWeight','bold'); 
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text(yA+6*N/K,(zC+zA)/2+3*N/K,'INDOOR 
AREA','FontSize',10,'FontAngle','oblique','FontWeight','bold'); 
message2='<-Transmitter'; 
text(yT+1,zT,message2,'FontSize',10,'FontAngle','oblique','FontWeight','
bold') 
if isempty(y01)==0 
    message3='The green & the yellow region is the internal shaded 
region ';  
                      message4='from the appliance of mission of 
signals'; 
    text(-N-5*N/K,-N-
10*N/K,message3,'FontSize',10,'FontAngle','oblique','FontWeight','bold')
; 
    text(-N-3*N/K,-N-
22*N/K,message4,'FontSize',10,'FontAngle','oblique','FontWeight','bold')
; 
end; 
axis off 
  
else 
ZASA3=logical(ZASA1+ZASA2); 
figure 
c1=[jet(4800)]; 
caxis('auto'); 
colormap(c1) 
shadowtotal_1=ZAxA; 
REGION_ROOM_1=REGION_ROOM; 
REGION_ROOM_0=logical(REGION_ROOM_1); 
shadow_total_0=logical(shadowtotal_1); 
hold on 
plot(YR(~REGION_ROOM_0),ZR(~REGION_ROOM_0),'ro'); 
hold on 
plot(YR(shadow_total_0),ZR(shadow_total_0),'ko',YR(~shadow_total_0),ZR(~
shadow_total_0),'bo'); 
hold on 
plot(YR(ZASA3),ZR(ZASA3),'go'); 
hold on 
plot(YR(~REGION_ROOM_0),ZR(~REGION_ROOM_0),'ro'); 
shading interp; 
hold on 
for  i=1:Obstacle-1   
    patch(patch_matrix{i},patch_matrix2{i}, 
patch_matrix3,colour_matrix); 
end; 
plot(yT,zT,'k*'); 
grid off; 
atext=['  GEOMETRY OF THE INDOOR AREA WITH  '    num2str(Obstacle-1)    
'  OBSTACLES ']; 
title(atext); 
text(yA-4*N/K,zA+8*N/K,'OUTDOOR 
AREA','FontSize',10,'FontAngle','oblique','FontWeight','bold'); 
text(yA+6*N/K,(zC+zA)/2+3*N/K,'INDOOR 
AREA','FontSize',10,'FontAngle','oblique','FontWeight','bold'); 
message2='<-Transmitter'; 
text(yT+1,zT,message2,'FontSize',10,'FontAngle','oblique','FontWeight','
bold') 
if isempty(y01)==0 
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    message3='The green region is the indoor shadowed region from the 
transmitter'; 
    text(-N-5*N/K,-N-
10*N/K,message3,'FontSize',10,'FontAngle','oblique','FontWeight','bold')
; 
end; 
axis off 
end; 
  
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------These figures show the magnitude of  the received electric 
field inside the indoor area in dBV/m ,in two different ways----------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
figure 
c=mymap; 
colormap(c) 
pcolor(YR,ZR,pedio_dB); 
shading interp; 
hold on 
plot(yT,zT,'k*'); 
for  i=1:Obstacle-1   
    patch(patch_matrix{i},patch_matrix2{i},patch_matrix3,colour_matrix); 
end; 
colorbar; 
grid off; 
ylabel('Y-axis (m)'),xlabel('X-axis (m)'); 
atf=['  Figure 1.2: Pcolor Plot of the Received Electric Field in dBV/m.  
' ]; 
title(atf); 
message='  (dBV/m)  '; 
text((5/5)*N,0,message,'FontSize',14,'FontAngle','oblique'); 
message2='<-Transmitter'; 
text(yT+1,zT,message2,'FontSize',10,'FontAngle','oblique','FontWeight','
bold') 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
%----These figures show the surface plot of the Power_Density of the 
Receiveded Electric Field inside the indoor area in  dBW/m^2----------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
figure 
c1=[.5 .5 .5;jet(4800)]; 
colormap(c1) 
caxis('auto'); 
pcolor(YR,ZR,power_densityS_dB); 
shading interp; 
hold on 
plot(yT,zT,'k*'); 
for  i=1:Obstacle-1   
    patch(patch_matrix{i},patch_matrix2{i},patch_matrix3,colour_matrix); 
end; 
colorbar; 
grid off; 
xlabel('X-axis(m)'),ylabel('Y-axis(m)'),zlabel('Z-axis-
Power_Density(dBW/m^2)'); 
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title(' Figure 1.4: Pcolor Plot of the Received Signal Power Density  
(dBW/m^2) '); 
message=' (dBW/m^2) '; 
text((5/5)*N,0,message,'FontSize',14,'FontAngle','oblique') 
message2='<-Transmitter'; 
text(yT+1,zT,message2,'FontSize',10,'FontAngle','oblique','FontWeight','
bold') 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
%----These figures show the surface plot of the Power_Density of the 
Receiveded Electric Field inside the indoor area in dBm---------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
  
figure 
c1=mymap; 
colormap(c1) 
caxis('auto'); 
pcolor(YR,ZR,POWER_dBm); 
shading interp; 
hold on 
plot(yT,zT,'k*'); 
for  i=1:Obstacle-1   
    patch(patch_matrix{i},patch_matrix2{i},patch_matrix3,colour_matrix); 
end; 
colorbar; 
grid off; 
caxis('auto'); 
xlabel('X-axis(m)'),ylabel('Y-axis(m)'),zlabel('Z-axis-Path Loss(dBm)') 
title(' Figure 1.3: Pcolor Plot of the Received Signal Power Density  
(dBm) '); 
message='dBm'; 
text((7/5)*N,0,message,'FontSize',14,'FontAngle','oblique') 
message2='<-Transmitter'; 
text(yT+1,zT,message2,'FontSize',10,'FontAngle','oblique','FontWeight','
bold') 
%---------------------------------------------------------------------% 
%-------------This figure shows the surface plot of the pathloss of the 
emmited electric field inside the indoor area in dB-------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
figure 
c1=mymap; 
colormap(c1) 
caxis('auto'); 
pcolor(YR,ZR,Apoleies_dB); 
shading interp; 
hold on 
plot(yT,zT,'k*'); 
for  i=1:Obstacle-1   
    patch(patch_matrix{i},patch_matrix2{i},patch_matrix3,colour_matrix); 
end; 
colorbar; 
grid off; 
caxis('auto'); 
xlabel('X-axis(m)'),ylabel('Y-axis(m)'),zlabel('Z-axis-Path Loss(dB)') 
title(' Figure 1.5: Surface Plot of Path Loss (dB) '); 
message='dB'; 
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text((7/5)*N,0,message,'FontSize',14,'FontAngle','oblique') 
message2='<-Transmitter'; 
text(yT+1,zT,message2,'FontSize',10,'FontAngle','oblique','FontWeight','
bold') 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
 
 
 
3) Συνάρτηση εύρεσης των απωλειών διάδοσης λόγω 
της διαδρομής του σήματος. 
function [LOST]=APOLIES(yR,zR,shadow_total,E0,yT,zT,f,p,N,K) 
%This function computes the Line Of Sight Field. 
%yR,zR are the coordinates of the receiver 
%shadow_total is a matrix that defines the shadowed_region (from 
transmitter)due to the obstacles. 
%E0 is the magnitude of the emitted electric field. 
%f is the frequency in MHz.  
%yT,zT are the coordinates of the transmitter. 
%The Polarization can take 2 values: 1 for Vertical and 2 for Horizontal 
%N is a number that shows until where the diagrams will exceed. 
%K is the the number of spaces in the command linspace. 
  
%---------------------------------------------------------------------% 
l=((3.*100)./f); 
TR=abs(sqrt((yR-yT).^2+(zR-zT).^2))+eps ;  %TR is the distance between 
the Transmitter and the Receiver 
A=exp(-i*(2*pi./l).*TR); 
  
%---------------------------------------------------------------------% 
[a b]=size(TR); 
angle_LOS1=atan(abs(zR-zT)./abs(yR-yT+eps));%angle transmitter-receiver.   
angle1_LOS1=atan((zR-zT)./(yR-yT+eps)); 
%---------------------------------------------------------------------% 
if p==2% Vertical Polarization 
    for n=1:a 
        for k=1:b 
            if ((yR(n,k)>yT) | ((yR(n,k)==yT) & (zR(n,k)>zT))) 
                [Lz(n,k)]=(E0./TR(n,k)); 
            else if (yR(n,k)<yT) | ((yR(n,k)==yT) & (zR(n,k)<zT)) 
                    [Lz(n,k)]=(E0./TR(n,k));                            
                end; 
            end; 
        end; 
    end; 
else 
    [Lz]=(E0./TR); % Horizontal Polarization 
end; 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
for n=1:a 
    for k=1:b 
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        if TR(n,k)<=.1  %The field near the transmitter is zero. 
            LOSz(n,k)=0; 
        else 
            LOSz(n,k)=A(n,k).*Lz(n,k); 
        end; 
    end; 
end; 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
[a b]=size(yR); 
  
for n=1:a 
    for k=1:b 
        if (shadow_total(n,k)==1)      
            Lzz(n,k)=Lz(n,k); 
        else 
             Lzz(n,k)=0; 
        end; 
    end; 
end; 
%---------------------------------------------------------------------% 
%----------------------TOTAL LINE OF SIGHT FIELD----------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
  
LOST=Lzz; 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
%---------------------------------------------------------------------% 
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