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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 Σα Αδφκεηα Γίθηπα Ορεκάησλ (Vehicular  Ad-hoc NΔΣworks - VANETs) πξνζθέξνπλ 

άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ νρεκάησλ θαη κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ άθξε ησλ δξφκσλ 

(Roadside Units – RSUs) θαζψο θαη κεηαμχ νρεκάησλ ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ νδεγνχ. Ζ 

αδφκεηε θχζε ησλ δηθηχσλ απηψλ εηζάγεη επηπιένλ πξνθιήζεηο ζην κεραληθφ πνπ θαιείηαη λα 

ηα κνληεινπνηήζεη. Σα VANETs ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιέο εθαξκνγέο ζηηο θαηεγνξίεο ηεο 

ελεξγνχο αζθάιεηαο, ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζηε βειηίσζε ηεο νδήγεζεο, θαζψο θαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ζηελ ςπραγσγία. 

 ηελ παξνχζα εξγαζία αξρηθά θαηαγξάθεηαη ην state-of-art ησλ αδφκεησλ δηθηχσλ 

νρεκάησλ, νη δηεξεπλήζεηο θαη νη πινπνηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη έσο ζήκεξα ζε φινλ ηνλ θφζκν. 

Παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ θαλαιηψλ, ηα πεξηβάιινληα ζηα νπνία 

πινπνηνχληαη θαη νη πξνζεγγίζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηε κνληεινπνίεζε ηνπο. ηε ζπλέρεηα 

παξαηίζεληαη ηα ζεκειηψδε καζεκαηηθά γηα ηελ επηζθφπεζε ησλ θαλαιηψλ απηψλ ησλ δηθηχσλ 

φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

 Αθνινπζεί ε κνληεινπνίεζε ελφο θαλαιηνχ γηα VANETs γηα ηελ επηθνηλσλία ζηελ θάησ 

δεχμε κεηαμχ RSU θαη νρήκαηνο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αζηηθφ Manhattan ζελάξην, φπνπ 

εθηηκάηαη ε πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο ζπλαξηήζεη θάπνησλ παξακέηξσλ, φπσο ε 

απφζηαζε πνκπνχ θαη δέθηε, ην χςνο ησλ θεξαηψλ εθπνκπήο θαη ιήςεο, ην κέγεζνο ηνπ cluster  

θαη ε ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο. Παξαηεξείηαη ην πψο επεξεάδνπλ ηελ πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο 

δεχμεο νη παξεκβνιέο απφ άιια RSUs θαη ε ρξήζε δηαθνξηζκνχ χςνπο θεξαηψλ κε επηιεθηηθφ 

ζπλδπαζκφ (Selection Combining – SC) θαη εθηηκάηαη ε επίδξαζε ηεο βξνρφπησζεο ζην 

ζχζηεκα, ε βέιηηζηε αθηίλα ηεο θπςέιεο θαη ε βέιηηζηε ζπρλφηεηα θέξνληνο. Γίλεηαη ρξήζε ηεο 

πξνζνκνίσζεο ΜΟΝΣΔ CARLO γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο απνθνπήο ηεο δεχμεο φπνπ 

ν αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο ηεο είλαη αδχλαηνο.  

 Σέινο, γίλεηαη κνληεινπνίεζε ελφο ζηνραζηηθνχ κνληέινπ γηα επηθνηλσλία νρήκαηνο-

πξνο-φρεκα ην νπνίν ιακβάλεη σο είζνδν κεηξήζεηο ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ππνινγίδεη 

ηε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο ιακβάλνληαο ππ’φςηλ ηε ρσξηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ παξακέηξσλ ησλ δηαιείςεσλ κεγάιεο-θιίκαθαο, ην θέξδνο κνλνπαηηνχ θαη ηηο δηαιείςεηο 

κηθξήο-θιίκαθαο. 

 

Λέμεηο Κιεηδία:  Αδόκεηα Γίθηπα Ορεκάησλ, Μνληεινπνίεζε Καλαιηνύ, Δθηίκεζε 

Πηζαλόηεηαο Απνθνπήο ηεο Εεύμεο, Δπηιεθηηθόο ζπλδπαζκόο, ηνραζηηθό Μνληέιν, 

Πξνζνκνίσζε Monte Carlo, Δπίδξαζε Βξνρόπησζεο, Βειηηζηνπνίεζε, Παξεκβνιέο 



 

 

 

ABSTRACT 

 Vehicular Ad-hoc Networks (VANETs) enable direct vehicle-tovehicle (VTV) 

communication Vehicle-to-Infrastructure (VTI) communication, without the driver’s 

intervention. The dynamic nature of such networks introduces new challenges to the engineer 

who starts to model them. VANETs will find use in many applications, including the categories 

of active safety, public service, improved driving, business and entertainment. 

 In this dissertation, the state-of-art of VANETs is presented, as well as the research and 

implementations that have been done until the current day. The channel characteristics, the 

environments that these channels are applied, and the modeling approaches are presented. In 

addition, the fundamental mathematics that are used for the review of the VANETs channels, as 

presented in the international bibliography, are included. 

 Moreover, the channel modeling of VANETs of the downlink VTI communication for an 

urban Manhattan scenario is presented. For this scenario, the outage probability is evaluated 

regarding some parameters, such as the transmitter-receiver distance, the antennas’ heights, the 

cluster size and the vehicle’s velocity. The influence of the interference from other RSUs as well 

as the use of antenna height diversity with Selection Combining (SC) to the outage probability is 

observed. The effect of raining to the system, the optimization of the cell radius and the 

optimization of the carrier frequency are also evaluated. MONTE CARLO simulation is used 

where the analytical computation of the outage probability was impossible. 

 In the end, a stochastic model is presented for VTV communication which has 

measurements in an actual environment as inputs and computes the transfer function of the 

system, taking into account the spatial correlation between the large-scale fading parameters, the 

path gain which is distance dependent, and the small-scale fading. 

 

Key Words:  Vehicular Ad-hoc Networks, VANETs, Channel Modeling, Outage 

Probability Evaluation, Selection Combining, Stochastic Model, Monte Carlo Simulation, 

Effect of Raining, Optimization, Interference 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ          

                                                        

Ζ ηδέα ηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο ζηα νρήκαηα έρεη ζπλαξπάζεη ηνπο εξεπλεηέο απφ 

ηελ δεθαεηία ηνπ '80. ηα ηειεπηαία έηε, έρνπκε δήζεη κηα κεγάιε αχμεζε ζηελ έξεπλα θαη ηελ 

αλάπηπμε ζε απηήλ ηελ πεξηνρή. Γηάθνξνη παξάγνληεο έρνπλ νδεγήζεη ζε απηήλ ηελ αλάπηπμε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επξείαο ρξήζεο (θαη ηεο επφκελεο πηψζεο ζην θφζηνο) ΗΔΔΔ 802.11 

ηερλνινγηψλ, ηεο πξφζεζεο ησλ νρεκαηηθψλ θαηαζθεπψλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ γηα 

αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ αζθαιείαο θαη άλεζεο θαζψο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ 

θαη ηεο δέζκεπζεο ησλ κεγάισλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θπβεξλήζεσλ λα δηαζέζνπλ ην  

αζχξκαην θάζκα γηα ηελ νρεκαηηθή αζπξκαηηθή επηθνηλσλία. Αλ θαη ηα θπςεισηά δίθηπα 

ελεξγνπνηνχλ θαηάιιειε κεηάδνζε θσλήο θαη απιέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ζηνπο νδεγνχο 

θαη ζηνπο επηβάηεο, δελ είλαη θαηάιιεια γηα νξηζκέλεο άκεζεο επηθνηλσλίεο νρήκαηνο-πξνο-

φρεκα (vehicle-to-vehicle, V2V) θαη φρεκαηνο-πξνο-ππνδνκή (vehicle-to-infrastructure, V2I). 

Δληνχηνηο, ηα αδφκεηα δίθηπα νρεκάησλ (Vehicular Ad-hoc NETworks -VANETs), ηα 

νπνία πξνζθέξνπλ άκεζε επηθνηλσλία πξνο θαη απφ κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ άθξε ησλ 

δξφκσλ (RoadSide Units – RSUs), κπνξνχλ λα ζηείινπλ θαη λα ιάβνπλ ζήκαηα 

πξνεηδνπνηήζεσλ θηλδχλνπ θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε 

θπθινθνξίαο ζηνπο δξφκνπο κε ην ειάρηζην ζθάικα.  Σα RSUs, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

θαηάιιεια ηκήκαηα ηνπ δξφκνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε θάζε θσηεηλφ ζεκαηνδφηε, 

δηαζηαχξσζε ή πηλαθίδα STOP, είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ελφο VANET θαη 

βνεζνχλ ζηελ βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηεο νδήγεζεο θαζψο θαη ζην λα θάλνπλ ηελ νδήγεζε πην 

αζθαιή. 

Ο φξνο VANET πηνζεηήζεθε αξρηθά γηα λα απεηθνλίζεη ηελ αδφκεηε θχζε απηψλ ησλ 

ηδηαίηεξα δπλακηθψλ δηθηχσλ. Αd-hoc ζηα ιαηηληθά ζεκαίλεη «γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ» θαη φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα δίθηπν ππνδειψλεη φηη ην δίθηπν θαηαζθεπάδεηαη θαη αξρίδεη λα ππάξρεη 

κφλν φηαλ ππάξρεη αηηία θαη παχεη λα ππάξρεη φηαλ δελ πθίζηαηαη ιφγνο χπαξμεο. Όκσο, επεηδή 

ν φξνο αδφκεην (ad-hoc) δίθηπν ζπλδέζεθε επξέσο κε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ δξνκνιφγεζε κηαο 
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εθπνκπήο, ππάξρεη απηήλ ηελ πεξίνδν κηα ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ πξσηνπφξσλ απηνχ ηνπ ηνκέα 

γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ αξθηηθνιέμνπ VANET γηα λα κε δίλεηαη έκθαζε ζηε δηθηχσζε 

ad-hoc. Δπεηδή απηή ε ζπδήηεζε δελ έρεη δψζεη αθφκα θάπνην ζπλαηλεηηθφ απφ φινπο 

απνηέιεζκα, ζα ζπλερίζνπκε λα αλαθεξφκαζηε ζηελ επηθνηλσλία φρεκα-πξνο-φρεκα θαη φρεκα-

πξνο-ππνδνκή βαζηζκέλε ζηελ αζχξκαηε ηνπηθή δηθηπαθή ηερλνινγία σο VANET. 

 

 

Με ηε δηαζεζηκφηεηα απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 ησλ ρακεινχ θφζηνπο GPS 

(Global-Positioning System) δεθηψλ θαη αζχξκαηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ (Wireless Local Area 

Network – WLAN) πνκπψλ θαη δεθηψλ, ε έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο δηανρεκαηηθήο επηθνηλσλίαο 

έρεη απμεζεί αηζζεηά. Οη ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη λα απμεζεί ε 

νδηθή αζθάιεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ κεηαθνξψλ, θαζψο επίζεο θαη λα κεησζεί ν 

αληίθηππνο ησλ κεηαθνξψλ ζην πεξηβάιινλ. Απηέο νη ηξεηο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ ηεο 

ηερλνινγίαο VANET δελ είλαη απνιχησο αζπζρέηηζηεο: παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ αηπρεκάησλ κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ κπνηηιηαξηζκάησλ θαη κε 
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απηφλ ηνλ ηξφπν λα κεησζεί ην επίπεδν ηεο επίδξαζεο ζην πεξηβάιινλ. Μηα άιιε 

ιεπηνκεξέζηεξε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο ηερλνινγίαο VANET είλαη απηή πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν Πίλαθα 1 [1]. 

Ζ πξψηε απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αθνξά ηελ ελεξγφ αζθάιεηα. Οη εθαξκνγέο ηεο 

ελεξγνχο αζθάιεηαο ζεσξνχληαη σο ε πην ηππηθή θαη επηζπκεηή νκάδα εθαξκνγψλ γηα VANETs 

κε άκεζν αληίθηππν ζηελ νδηθή αζθάιεηα. Ζ βαζηθή πξφζεζε είλαη λα θαηαζηαζεί ε νδήγεζε 

αζθαιέζηεξε κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο, ην νπνίν κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη νη νδεγνί ζα 

πξνεηδνπνηνχληαη γηα κηα επηθίλδπλε θαηάζηαζε ή αθφκα θαη φηη ην φρεκα ζα πξνζπαζήζεη λα 

απνθχγεη έλα αηχρεκα ή λα αληαπνθξηζεί θαηάιιεια ζε πεξίπησζε πνπ ην αηχρεκα δελ κπνξεί 

λα απνθεπρζεί. ηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί ηαμηλνκνχκε απηέο ηηο εθαξκνγέο αλάινγα κε ην 

επίπεδν θηλδχλνπ. Σα επηθχλδπλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξφκσλ είλαη ζηαηηθά θαη πξνβιέςηκα 

θαηά ζπλέπεηα ν θίλδπλνο είλαη ρακειφο. Ζ αζπλήζηζηε θίλεζε ζηνπο δξφκνπο είλαη επίζεο 

πεξίπνπ ζηαηηθή αλ θαη έρεη κηα δπλακηθή έλλνηα (δηαθέξνπλ ιφγσ ηεο ζπρλφηεηαο πνπ πεξλνχλ 

νδεγνί απφ ην ζεκείν ηνπ γεγνλφηνο). ε απηέο ηεο πεξηπηψζεηο ν θίλδπλνο είλαη απμεκέλνο. Ο 

θίλδπλνο είλαη κεγάινο φηαλ νη εθαξκνγέο πξνζπαζνχλ λα απνηξέςνπλ ζπγθξνχζεηο 

(παξαδείγκαηνο ράξηλ φηαλ έλα φρεκα θξελάξεη απφηνηνκα ζε ππθλή θπθινθνξία). Δάλ απηέο νη 

εθαξκνγέο δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ πεξαηηέξσ (παξαδείγκαηνο ράξηλ ζε πεξίπησζε 

επηθείκελνπ θηλδχλνπ φηαλ ε ζχγθξνπζε είλαη αλαπφθεπθηε), νη αηζζεηήξεο πξν-ζχγθξνπζεο ζα 

πξνεηνηκάζνπλ ην φρεκα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο ζχγθξνπζεο. 

Σειηθά, φηαλ ν θίλδπλνο κεηαηξαπεί ζε γεγνλφο, είλαη ζεκαληηθφ λα εηδνπνηεζνχλ ηα νρήκαηα 

πνπ πιεζηάδνπλ ζην ζεκείν ηνπ γεγνλφηνο θαη λα δεηεζεί βνήζεηα. 

Ζ δεχηεξε απφ ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αθνξά ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Σα νρεκαηηθά 

δίθηπα πξννξίδνληαη επίζεο γηα ηελ ππνζηήξημε δεκφζησλ ππεξεζηψλ σο κνλάδεο βνήζεηαο ηνπ 

έξγνπ ηεο αζηπλνκίαο ή ηεο έθηαθηεο αλάγθεο. Σα πην ζεκαληηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ νρεκάησλ έθηαθηεο αλάγθεο κε εηθνληθέο ζεηξήλεο ή κε ηηο 

ηθαλφηεηεο πξνηίκεζεο ζήκαηνο. Υξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο εθαξκνγέο, ηα νρήκαηα έθηαθηεο 

αλάγθεο ζα κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο πνιχ πην γξήγνξα ζε ζρέζε κε ην 

ζήκεξα. Δπηπιένλ, ε επηηήξεζε ηεο θπθινθνξίαο ζα κπνξνχζε λα απινπνηεζεί απν εθαξκνγέο 

φπσο ε ειεθηξνληθή πηλαθίδα αξηζκνχ θπθινθνξίαο. Όκσο κηα ηέηνηα εθαξκνγή ζα πξέπεη λα 
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κελ κπνξεί λα θαηαρξεζηεί απφ θαλέλαλ, γεγνλφο ην νπνίν ππνγξακκίδεη ηηο απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο θαη ηελ αλάγθε ζπδήηεζεο ησλ λνκηθψλ πηπρψλ ηεο νρεκαηηθήο επηθνηλσλίαο. 

         Πίλαθαο 1 

  Καηάζηαζε / ηόρνο Παξαδείγκαηα Δθαξκνγώλ 

I. Δλεξγόο 

Αζθάιεηα 

1. Δπηθίλδπλα Οδηθά 

Υαξαθηεξηζηηθά  
1. Πξνεηδνπνίεζε ηαρχηεηαο ζε ζηξνθή, 2. Πξνεηδνπνίεζε 

γέθπξαο πνπ θαηεβαίλεη, 3. Πξνεηδνπνίεζε γηα θαηεζηξακκέλνπο 

ζεκαηνδφηεο ή πηλαθίδεο STOP. 

2. Αλψκαιεο ζπλζήθεο 

θπθινθνξίαο θαη δξφκνπ 

1. Πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ δξφκνπ βαζηζκέλε ζηα 

νρήκαηα, 2. Πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ δξφκνπ 

βαζηζκέλε ζηηο ππνδνκέο, 3. Δλίζρπζε νξαηφηεηαο, 

4.Πξνεηδνπνίεζε δψλεο νδηθψλ εξγαζηψλ. 

3. Κίλδπλνο χγθξνπζεο 

1. Πξνεηδνπνίεζε ηπθιήο γσλίαο νξαηφηεηαο, 2. Πξνεηδνπνίεζε 

αιιαγήο ισξίδαο θπθινθνξίαο, 3. Πξνεηδνπνίεζε ζχγθξνπζεο ζε 

δηαζηαχξσζε, 4. Πξνεηδνπνίεζε εκπξφζζηαο/νπίζζηαο ζχγθξνπζεο, 

5. ελεξγνπνίεζε ειεθηξνληθψλ θσηψλ θξελαξίζκαηνο έθηαθηεο 

αλάγθεο, 6. Πξνεηδνπνίεζε γηα πεδνχο πνπ πεξλνχλ ην δξφκν. 

4. Δπηθείκελε χγθξνπζε 1. Αηζζεηήξεο πξν-ζχγθξνπζεο 

5. χγθξνπζε 
1. Πξνεηδνπνίεζε κεηά ηε ζχγθξνπζε, 2. Πξνεηδνπνίεζε βιάβεο, 

3.Τπεξεζίεο SOS. 

ΗΗ. Γεκόζηεο 

Τπεξεζίεο 

1. Αληηκεηψπηζε 

θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ 

αλάγθεο 

1. Πξνεηδνπνίεζε πξνζέγγηζεο νρήκαηνο έθηαθηεο αλάγθεο, 2. 

Πξνηεξαηφηεηα ζήκαηνο (κελχκαηνο) απφ νρήκαηα εθηάθηνπ 

αλάγθεο. 3. Πξνεηδνπνίεζε παξεχξεζεο νρήκαηνο έθηαθηεο 

αλάγθεο ζηελ ηνπνζεζία ηνπ νρήκαηνο. 

2. Τπνζηήξημε γηα ηηο Αξρέο 

1. Ζιεθηξνληθέο πηλαθίδεο αξηζκψλ θπθινθνξίαο, 2. Ζιεθηξνληθά 

δηπιψκαηα νδήγεζεο, 3. Έιεγρνο αζθάιεηαο ηνπ νρήκαηνο, 4. 

Δχξεζε νρεκάησλ πνπ έρνπλ θιαπεί. 

ΗΗΗ. Βειηίσζε 
1. Βειηησκέλε Οδήγεζε 

1. Βνήζεηα γηα είζνδν ζε ισξίδα απηνθηλεηφδξνκνπ,. 2. Βνήζεηα 
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Οδήγεζεο γηα αξηζηεξή ζηξνθή, 3. πλεξγαηηθφο πξνζαξκνδφκελνο έιεγρνο 

πνξείαο, 4. πλεξγαηηθή ειάηησζε αληειηάο, 5. ήκαλζε κέζα ζην 

φρεκα. 

2. Απνδνηηθφηεηα 

Κπθινθνξίαο 

1. Δηδνπνίεζε ζχγθξνπζεο ή θαηάζηαζεο ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

δξφκνπ ζε θέληξν ιεηηνπξγίαο ηεο θπθινθνξίαο, 2. Δπθπήο έιεγρνο 

ηεο θπθινθνξηαθήο θίλεζεο, 3. Βειηησκέλε βνήζεηα πνξείαο θαη 

πινήγεζεο, 4. Λήςε θαη ελεκέξσζε ραξηψλ, 5. Τπεξεζίαο εχξεζεο 

ζέζεο γηα παξθάξηζκα. 

IV. 

Δπηρεηξήζεηο/ 

Φπραγσγία 

1. πληήξεζε Ορήκαηνο 
1. Αζχξκαηε ιήςε δηαγλσζηηθψλ ζηνηρείσλ, 2. Δλεκέξσζε 

ινγηζκηθνχ, 3. Δηδνπνίεζε επηζθεπήο 

2. Κηλεηέο Τπεξεζίεο 
1. Σξνθνδφηεζε ππεξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, 2. Απνζηνιή θαη ιήςε 

άκεζσλ κελπκάησλ, 3. Δηδνπνίεζε γηα ελδηαθέξνληα ζέκαηα 

3. Λχζεηο γηα επηρεηξήζεηο 
1. Σαρεία δηαρείξεζε, 2. Δπεμεξγαζία ελνηθίαζεο νρεκάησλ, 3. 

Έιεγρνο άδεηαο εηζφδνπ ζε πεξηνρέο. 

4. Πιεξσκή κέζσ ηνπ 

δηθηχνπ (e-Payment) 

1. Πιεξσκή δηνδίσλ, 2. Πιεξσκή γηα ηε ζέζε παξθαξίζκαηνο, 3. 

Πιεξσκή γηα βελδίλε. 

 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ηε βειηίσζε ηεο νδήγεζεο. Απηή ε θαηεγνξία πεξηέρεη ηηο 

εθαξκνγέο πνπ πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ή λα απινπνηήζνπλ ηελ νδήγεζε κε ηε βνήζεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο. Ζ ηδέα απηή πεξηιακβάλεη κηθξνζθνπηθά ζελάξηα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

νρήκαηνο θαζψο θαη καθξνζθνπηθή βειηηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο θπθινθνξίαο. ηε 

πξψηε πεξίπησζε, νη βνεζεηηθέο εθαξκνγέο πξννξίδνληαη λα βνεζήζνπλ ηνλ νδεγφ ζηηο 

ζπλεζηζκέλεο θαηαζηάζεηο θπθινθνξίαο φπσο γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ είζνδν ζε 

απηνθηλεηφδξνκν θαη ηε ζπγρψλεπζε κε ηε ππάξρνπζα θπθινθνξία. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε 

ζηνρεχεη ζηελ απνδνηηθφηεηα ηεο θπθινθνξίαο ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή. Απην κπνξεί λα 

ζεκαίλεη φηη κηα πξνεηδνπνίεζε αηπρήκαηνο ζα δηαδνζεί ζε κηα κεγαιχηεξε πεξηνρή έηζη ψζηε 

λα ελεκεξσζνχλ φινη νη νδεγνί, πνπ ζέινπλ λα πεξάζνπλ απφ εθείλν ην ζεκείν, γηα ην πηζαλφ 

εκπφδην έηζη ψζηε λα πάξνπλ δηαθνξεηηθή δηαδξνκή γηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπο. Μηα άιιε 

εθαξκνγή είλαη ε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ηεο πεξηνρήο ή αθφκα θαη 

ε θξάηεζε ελφο ρψξνπ ζηάζκεπζεο. 
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Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία αθνξά ηηο θηλεηέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ ςπραγσγία. 

Μία κεγάιε γθάκα εθαξκνγψλ κπνξεί λα κπεη ζηελ πεξηνρή ησλ φξσλ επηρείξεζε θαη 

ςπραγσγία. Δδψ, ε εζηίαζε είλαη ζηελ παξάδνζε ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο, 

απηνκαηνπνίεζε ησλ ζεκάησλ ηα νπνία είλαη ζρεηηθά κε νρήκαηα ή ζηηο εθαξκνγέο πιεξσκήο 

φπσο απινχζηεξε ζπληήξεζε νρεκάησλ θαη πιεξσκή γηα ηε ρξήζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο ή 

δξφκσλ. 

Λφγσ ηεο ζεκαζίαο φισλ απηψλ ησλ εθαξκνγψλ γηα ηνλ άλζξσπν αιιά θαη ην θξάηνο, 

δηάθνξεο εξγαζίεο θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ελ εμειίμεη, ή πξφζθαηα νινθιεξψζεθαλ, 

θαη δηάθνξεο θνηλνπξαμίεο νξγαλψζεθαλ γηα λα εξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ησλ VANETs. Απηά 

ηα πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ δηάθνξεο πεξηθέξεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, ηνπο νδηθνχο ρεηξηζηέο, ηνπ αληηπξνζψπνπο δηνδίσλ θαη άιινπο 

παξνρείο ππεξεζηψλ θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθέο θπβεξλήζεηο νη νπνίεο εμνπζηνδνηνχλ 

θαη ην θάζκα ζπρλνηήησλ, γεληθά ζηα 5.8/5.9GHz. 

Οη θχξηεο πξνθιήζεηο ηεο πινπνίεζεο ησλ VANETs είλαη ηερληθέο αιιά θαη θνηλσληθν-

νηθνλνκηθέο [2]. Όζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο δπζθνιίεο, κία θχξηα πξφθιεζε είλαη φηη δελ 

κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη έρνπκε θάπνην ζπληνληζηή επηθνηλσλίαο. Αλ θαη κεξηθέο 

εθαξκνγέο πηζαλψο ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ππνδνκέο (π.ρ. πξνεηδνπνίεζε παξαβίαζεο ζεκάησλ 

θπθινθνξίαο, πιεξσκή δηνδίσλ), δηάθνξεο εθαξκνγέο αλακέλνληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ρξεζηκνπνηψληαο απνθεληξσκέλεο επηθνηλσλίεο. Δπεηδή δελ κπνξεί λα ππνηεζεί θάπνηνο 

θεληξηθφο ζπληνληζκφο ή θάπνην πξσηφθνιιν ρεηξαςίαο, θαη δεδνκέλνπ φηη πνιιέο εθαξκνγέο 

ζα κεηαδίδνπλ πιεξνθνξίεο πξνο φια ηα πεξηβάιινληα νρήκαηα, ε αλαγθαηφηεηα ελφο εληαίνπ, 

θνηλνχ θαλαιηνχ ειέγρνπ είλαη δεδνκέλε (αθφκα θαη φηαλ πνιιά θαλάιηα είλαη δηαζέζηκα 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πνκπνδέθηεο, ηνπιάρηζηνλ έλα θνηλφ θαλάιη ειέγρνπ 

απαηηείηαη). Απηφ ην παξάδεηγκα ηνπ ελφο θαλαιηνχ κε ηελ απαίηεζε γηα δηαλεκεκέλν έιεγρν, 

νδεγεί ζε κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο ηεο ζρεδίαζεο ησλ VANETs πνπ αλαιχνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

Σν πνιχ γλσζηφ πξφβιεκα ησλ θξπκκέλσλ θαη εθηεζεηκέλσλ ηεξκαηηθψλ είλαη 

ζεκαληηθφ. αθψο, ν MAC (medium access control) είλαη έλα ζέκα θιεηδί ζηε ζρεδίαζε ησλ 

VANETs. Αλ θαη πξνηάζεθαλ πξνζεγγίζεηο βαζηζκέλεο ζε TDMA (time division multiple 
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access) θαη SDMA (spatial division multiple access), ε θχξηα εζηίαζε ζήκεξα είλαη ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ΗΔΔΔ 802.11 ΜΑC βαζηζκέλε ζε CSMA (carrier sense multiple access) γηα 

VANETs. Απηφ νθείιεηαη ζηε δηαζεζηκφηεηα θαη ζηηο εθηηκήζεηο ηνπ θφζηνπο θαη απνδέρεηαη ηα 

ηπραία ζηνηρεία κηαο ηέηνηαο MAC. Σν εχξνο δψλεο ησλ θαλαιηψλ ζπρλφηεηαο πνπ έρνπλ 

νξηζηεί ή πξνβιέπνληαη λα νξηζηνχλ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ζηηο εθαξκνγέο ησλ VANETs 

αλήθνπλ ζην δηάζηεκα 10 κε 20ΜΖz. Με κία πςειή νρεκαηηθή ππθλφηεηα θπθινθνξίαο, εθείλα 

ηα θαλάιηα ζα κπνξνχζαλ λα πάζρνπλ απφ ζπκθφξεζε. Ζ ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ 

ελφο θαλαιηνχ νδεγεί ζε πνιπδηαπιηθά πξνβιήκαηα ζπγρξνληζκνχ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε 

ελφο πνκπνδέθηε αλά φρεκα, θαη ζε δηαθαλαιηθέο παξεκβνιέο. 

Άιιεο ηερληθέο πξνθιήζεηο είλαη ε δπλακηθή ηνπνινγία ησλ δηθηχσλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ νρεκάησλ θαη ε επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δηάδνζε ησλ ζεκάησλ. ε 

απηήλ ηελ επίδξαζε πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ’φςηλ ηα ρακειά χςε θεξαηψλ θαη ε κείσζε ηεο 

ζηάζκεο ηνπ ιακβαλφκελνπ ζήκαηνο ιφγσ ησλ αλαθιάζεσλ απφ πνιιά θηλνχκελα κεηαιιηθά 

νρήκαηα. Δπηπιένλ, ππάξρεη κηα πξφθιεζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ αζθάιεηαο θαη 

ηδησηηθφηεηαο. Αθ’ελφο νη δέθηεο ζέινπλ λα είλαη ζίγνπξνη φηη κπνξνχλ λα εκπηζηεπηνχλ ηελ 

πεγή ηεο πιεξνθνξίαο θαη αθ’εηέξνπ ε δηαζεζηκφηεηα κηαο ηέηνηαο εκπηζηνζχλεο κπνξεί λα 

έξζεη ζε αληίζεζε κε ηηο απαηηήζεηο ηδησηηθφηεηαο ελφο απνζηνιέα [3]. 

Όζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο, ε εηζαγσγή ηεο αγνξάο ζηελ άκεζε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ νρεκάησλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ επίδξαζε ηνπ δηθηχνπ. Ζ 

πξνζηηζέκελε αμία γηα έλαλ πειάηε εμαξηάηαη απφ ην ζχλνιν ησλ πειαηψλ πνπ ζα έρνπλ 

εμνπιίζεη ην φρεκά ηνπο κε ηελ ηερλνινγία VANETs. Δπνκέλσο κηα εξψηεζε-θιεηδί είλαη πψο 

λα πεηζηνχλ νη κειινληηθνί πειάηεο λα αγνξάζνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ησλ VANETs γηα ηα νρήκαηά 

ηνπο. Πνιιέο επηινγέο γηα απηφ ην ζέκα έρνπλ ζπδεηεζεί, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ επηβνιή απφ 

λφκν, πξνζθνξέο ζηελ αζθάιηζε ηνπ νρήκαηνο θαη ειθπζηηθέο εθαξκνγέο επέθηαζεο. Γεληθά, 

είλαη πηζαλφ φηη κεξηθέο εγθαηεζηεκέλεο ππνδνκέο ζηηο άθξεο ηνπ δξφκνπ (RSUs) ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δειεάζνπλ ηνπο πξψηνπο πειάηεο. Όπσο ηφληζε θαη ν Pravin Varayia 

ζηελ θεληξηθή ηνπ νκηιία ζηελ ACM VANET 2005, αλαιχνληαο ηε δηαθνξά θφζηνπο-θέξδνπο, 

θάπνηνο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη φηη ε κεγάιε ιήςε κελπκάησλ αζθαιείαο κε ζρεδφλ κεδεληθή 

πηζαλφηεηα (θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εηζαγσγήο ζηελ αγνξά) ζα είλαη κηθξφηεξεο αμίαο 

απφ ηελ ιήςε αλαθνηλψζεσλ, πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ αζθάιεηα, απφ ηελ πξψηε κέξα 
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ιεηηνπξγίαο. Αθφκα, φζνλ αθνξά ηελ ππνδνκή ζηηο άθξεο ησλ δξφκσλ, ηα ζέκαηα ηεο 

ζπλδεζηκφηεηαο θαη ηεο δηαρείξεζεο ηεο έμππλεο κεηαθνξάο πνπ έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα 

κπνξεί λα έρνπλ επηπηψζεηο ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο (δηάθνξεο θνηλφηεηεο, νδηθνί ρεηξηζηέο 

θηι.), έλα γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη ζε άζρεκεο εκπεηξίεο απηνχο πνπ έρνπλ δνθηκάζεη ήδε λα 

εμεηάζνπλ κε πξαγκαηηθέο δνκέο ηε ιεηηνπξγία ησλ VANETs. 

Σν πξφβιεκα ηεο έγθαηξεο θαη αμηφπηζηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ 

ζηνηρείσλ ππνδνκήο παξακέλεη έλα θεληξηθφ δήηεκα ζηελ αλάπηπμε ησλ V2I ζπζηεκάησλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί απηή ε ζχλδεζε, πνηθίιεο αζχξκαηεο ηερλνινγίεο κεηάδνζεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, είηε κφλεο ηνπο, είηε ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ζπλππάξρνπζεο 

ηερλνινγίεο. Δμεξεπλνχκε ηελ δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο V2I επηθνηλσλίαο βαζηζκέλε 

ζηηο αθφινπζεο ηξεηο ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ κεηάδνζεο πνπ 

εμεηάδνληαη απηήλ ηελ πεξίνδν γηα ηα επθπή ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ (intelligent transportation 

systems – ITS) [4].  

• Digital Broadcasting: Digital Video Broadcasting-Handheld (DVB-H), 

• Cellular systems: Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), 

• Dedicated Short Range Communications (DSRC): Wireless Access for      

   Vehicular Environments (WAVE). 

 

Ζ επέθηαζε νπνηαζδήπνηε απφ απηέο ηηο ηερλνινγίεο απαηηεί αθξηβή παξακεηξνπνίεζε 

ηνπ ελ ιφγσ  αζχξκαηνπ ζπζηήκαηνο (γηα παξάδεηγκα ηεο ππθλφηεηαο θαη ηεο ζέζεο ησλ νδηθψλ 

κνλάδσλ, ησλ επηπέδσλ ηζρχνο, ηεο θαηαλνκήο ηνπ θάζκαηνο θ.ι.π.) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ V2I ζπζηήκαηνο θαη ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ν ππνινγηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

V2I ζπζηήκαηνο, φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε θαη ηελ ρσξεηηθφηεηα, είλαη έλα θξίζηκν βήκα ζηελ 

επέθηαζε ηνπ. 

Μηα απφ ηηο θξίζηκεο πηπρέο πνπ πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαηά ηελ αλάπηπμε νπνηνπδήπνηε 

αζχξκαηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή V2I επηθνηλσληψλ είλαη ε παξνρή επαξθνχο θάιπςεο. 

Σα δηάθνξα αζχξκαηα ζπζηήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν είλαη 

ηειείσο δηαθνξεηηθά απφ ηελ άπνςε ηεο θεληξηθήο ζπρλφηεηαο, ηεο δηακφξθσζεο, ηεο ηζρχνο 
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εθπνκπήο, ηνπ κεγέζνπο ηεο θπςέιεο, ηεο δνκήο ηνπ δηθηχνπ θαη άιισλ παξαγφλησλ. Δληνχηνηο, 

φια απηά ηα ζπζηήκαηα πξέπεη λα παξακεηξνπνηεζνχλ θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ επαξθή 

θάιπςε ζε φιν ην νδηθφ δίθηπν. 

Μηα άιιε θξίζηκε πηπρή πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππ’φςηλ θαηά ηελ αλάπηπμε 

νπνηαζδήπνηε αζχξκαηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ εθαξκνγή ελφο V2I ζπζηήκαηνο είλαη ε 

απαηηνχκελε ρσξεηηθφηεηα ηεο θάησ δεχμεο (data rate). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

θιηκαθνπνίεζε ηεο απαηηνχκελεο ρσξεηηθφηεηαο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα, ηε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί θαη ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Κάζε επηινγή κηα αζχξκαηεο ηερλνινγίαο δίλεη κηα ηδηαίηεξε 

απαίηεζε ρσξεηηθφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξά θιηκαθνπνίεζεο. Γεδνκέλνπ φηη ε ρσξεηηθφηεηα ηεο 

θάησ δεχμεο ζε θάζε ζρήκα επξπ-εθπνκπήο θαη πνιπ-εθπνκπήο δηακνηξάδεηαη ζε φινπο ηνπο 

ρξήζηεο, απαηηείηαη έλα αλαιπηηθφ κνληέιν πνπ ιακβάλεη ππ’φςηλ απηφ ην θνηλφ κέζν.  

ε απηήλ ηελ εξγαζία εζηηάδνπκε ζηηο ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ V2I. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα 

αζρνιεζνχκε κε ην θνηλφ κνληέιν ρσξεηηθφηεηαο ηεο θάησ δεχμεο. Απηφ ην κνληέιν απαηηεί 

πξνζεθηηθή παξακεηξνπνίεζε θαη ε επηινγή ησλ ηηκψλ απηψλ ησλ παξακέηξσλ απνηειεί ηνλ 

ππξήλα ησλ εθαξκνγψλ.  

Μηα άκεζε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ είλαη εθηθηή φζνλ 

αθνξά ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο ζηε ρξήζε ιφγσ θάιπςεο ή ιφγσ δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο. Κάζε 

έλα απφ απηά ηα ηξία ζπζηήκαηα - νλνκαζηηθά: ςεθηαθή επξπεθπνκπή (digital broadcasting), 

θπςεισηά (cellular), αθηεξσκέλεο επηθνηλσλίεο κηθξήο αθηίλαο (dedicated short range 

communications DSRC) – έρνπλ δηαθνξεηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ’φςηλ 

ζηε ζρεδίαζε ηεο πξνηεηλφκελεο αθηεξσκέλεο V2I δεχμεο. Κάζε έλα απφ απηά ηα ζπζηήκαηα 

είλαη είηε πεξηνξηζκέλα ιφγσ θάιπςεο είηε πεξηνξηζκέλα ιφγσ ρσξεηηθφηεηαο. 

Γηα ηα ζπζηήκαηα πνπ είλαη πεξηνξηζκέλα ιφγσ ρσξεηηθφηεηαο, ε θξίζηκε ζρεδηαζηηθή 

παξάκεηξνο ζα είλαη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα θαη ζην θάζε ηνπηθφ ηκήκα, έηζη ψζηε 

ε ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα κπνξεί ηαπηφρξνλα λα εμππεξεηεί φινπο ηνπο ρξήζηεο κε φιεο 

ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο κέζα ζηα απαηηνχκελα ρξνληθά φξηα λα είλαη εθηθηή. Γηα ηα 

ζπζηήκαηα πνπ είλαη πεξηνξηζκέλα ιφγσ θάιπςεο, ε θξίζηκε ζρεδηαζηηθή παξάκεηξνο ζα είλαη 
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ε αθηίλα θάιπςεο πνπ ζα κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ ηηο ππνδνκέο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε. 

Έρεη απνδεηρζεί φηη ηα digital broadcast ζπζηήκαηα δελ πεξηνξίδνληαη απφ ηελ αθηίλα 

θάιπςεο ηνπο, αιιά πεξηνξίδνληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπο. Γηα έλα 

δεδνκέλν έπξνο δψλεο πνπ έρεη νξηζηεί ζηελ αθηεξσκέλε V2I δεχμε, ην ζχζηεκα κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη κέρξη έλαλ νξηζκέλν θξίζηκν αξηζκφ ρξεζηψλ, θαη θακία πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ 

ππνδνκψλ δελ κπνξεί λα αιιάμεη απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Γηα ηα θπςεισηά θαη DSRC ζπζηήκαηα 

δε ζπκβαίλεη ην ίδην. 

Όζνλ αθνξά ηα θπςεισηά δίθηπα θαη εηδηθά ην ζρέδην UMTS DCH, έρεη δεηρζεί φηη 

επηβάιιεη έλα απζηεξφ φξην ζηνλ ππνζηεξηδφκελν αξηζκφ ρξεζηψλ. ηηο πεξηνρέο πςειήο 

ππθλφηεηαο, δει. ζηηο πεξηπηψζεηο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο, ε θάιπςε ηεο θπςέιεο 

πεξηνξίδεηαη απζηεξά απφ ηηο απαηηήζεηο ρσξεηηθφηεηαο, φπνπ κέρξη 8 δηηκεκαηηθέο θπςέιεο ζα 

απαηηνχληαλ γηα θάζε ηκήκα ηνπ δξφκνπ. Έρεη επίζεο δεηρζεί φηη ην ζρέδην UMTS MBMS ησλ 

θπςεισηψλ δηθηχσλ κεηξηάδεη θαηά πνιχ απηφ ην πξφβιεκα κε ηε ρξήζε πνιπεθπνκπήο θαη 

επξπεθπνκπήο. Όπσο θαλείο κπνξεί λα πξνζέμεη, δελ πεξηιήθζεθε ε άλσ δεχμε ζηελ αλαθνξά 

πνπ έρνπκε θάλεη ζηα ζπζηήκαηα. Θεσξεηηθά ε άλσ δεχμε θζάλεη ζε θνξεζκφ εμαηηίαο ησλ 

παθέησλ επηβεβαίσζεο απφ έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ ρξεζηψλ. Δληνχηνηο, εμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο φηη κφλν έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ππεξεζηψλ απαηηεί παθέηα επηβεβαίσζεο θαη φηη 

απηά ηα παθέηα έρνπλ κήθνο κφλν ιίγσλ bits, ην ζεκείν θνξεζκνχ ηεο άλσ δεχμεο είλαη πνιχ 

καθξηά απφ εθηθηφ ζηηο δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο θαη πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδνπκε. 

Σέινο, επίζεο έρεη απνδεηρζεί φηη ηα DSRC ζπζηήκαηα πεξηνξίδνληαη ιφγσ θάιπςεο, 

φπνπ κέρξη 4 RSUs ζα απαηηνχληαλ γηα ηεο παξνρή πιήξνπο θάιπςεο ησλ πεξηνρψλ ζηα 

δεδνκέλα ζελάξηα πνπ εμεηάδνπκε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην 

επεθηακέλν DSRC ζχζηεκα έρεη άθζνλε ρσξεηηθφηεηα γηα λα ππνζηεξίμεη φρη κφλν έλαλ 

πηζαλψο απμαλφκελν αξηζκφ ρξεζηψλ, αιιά θαη κία απμαλφκελε πνιππινθφηεηα κειινληηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ απηψλ ζπζηεκάησλ φζνλ αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο 

ιφγσ θάιπςεο ή ρσξεηηθφηεηαο ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.  
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Πίλαθαο 2 

ύζηεκα Πεξηνξηζκόο 

Digital Broadcast Υσξεηηθφηεηα (δηαζέζηκν εχξνο δψλεο) 

UMTS DCH Υσξεηηθφηεηα (8 θπςέιεο / ηκήκα δξφκνπ) 

UMTS MBMS Υσξεηηθφηεηα (Ζ άλσ δεχμε ηειηθά νδεγείηαη ζε θνξεζκφ) 

DSRC Κάιπςε (4 RSUs/ηκήκα δξφκνπ) 

 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ρήκα 1 [4] ην νπνίν δείρλεη ηελ ζπκπεξηθνξά θαζ’ελφο απφ 

ηνπο ηξεηο ηχπνπο ζπζηεκάησλ. πζγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ θάζε ζχζηεκα (Users - θάζεηνο άμνλαο) ζπλαξηήζεη ηεο θάιπςεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο (System Coverage), δειαδή ηνπ κήθνπο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ θαιχπηεηαη 

απφ ην ζχζηεκα. Δπίζεο ππάξρεη κηα θακπχιε πνπ δειψλεη ηνπο ππάξρνληεο ρξήζηεο ζην δίθηπν 

ε νπνία καο δείρλεη πφηε θαη αλ θάπνην απφ ηα ζπζηήκαηα εηζέξρεηαη ζε θνξεζκφ. Απηφ 

ζπκβαίλεη φηαλ νη πξαγκαηηθνί ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ μεπεξλνχλ ζε αξηζκφ ηνπο ρξήζηεο πνπ 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θάζε ζχζηεκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1                                                                 

ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΣΧΝ ΚΑΝΑΛΗΧΝ ΓΗΑΓΟΖ 

ΟΥΖΜΑΣΟ-ΠΡΟ-ΟΥΖΜΑ  

 

 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 Σα ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ νρήκαηνο-πξνο-φρεκα (vehicle-to-vehicle – VTV) έρνπλ 

πξφζθαηα πξνζειθχζεη κεγάιν ελδηαθέξνλ, επεηδή δπλεηηθά απμάλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ. Ο κεγάινο ζηφρνο είλαη φια ηα κειινληηθά νρήκαηα λα 

ζπιιέγνπλ θαη λα δηακνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο ην έλα κε ην άιιν θαη κε ηηο ππνδνκέο ηνπ 

δξφκνπ, κέζσ αζχξκαησλ δεχμεσλ. Δπνκέλσο, θάζε φρεκα ζα κπνξεί λα ζπιιέμεη θαη λα 

ζπλαζξνίζεη πιεξνθνξίεο απφ άιια νρήκαηα γηα λα απμήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πέδεζήο ηνπ, λα εληζρχζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αεξνζάθσλ ηνπ θαη λα κεηψζεη ηελ 

θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ην ρξφλν ηαμηδηνχ. Γη’απηφλ ην ζθνπφ, ηα νρήκαηα πξέπεη λα 

δεκηνπξγνχλ αδφκεηα δίθηπα επηθνηλσληψλ. Απηά ηα δίθηπα, φκσο, απαηηνχλ αμηφπηζηεο VTV 

επηθνηλσληαθέο δεχμεηο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηνχλ απζηεξέο πξνζεζκίεο 

θαζπζηέξεζεο παθέησλ. Έλα δηεζλέο πξφηππν, ην IEEE 802.11p, ην νπνίν είλαη κέξνο ηεο 

WAVE (Wireless Access in Vehicular Environments) πξσηνβνπιίαο, είρε πξφζθαηα 

δεκνζηεπζεί. Βαζηζκέλν ζην δηάζεκν WiFi πξφηππν, πξννξίδεηαη γηα εθαξκνγέο ηειεκαηηθήο 

θίλεζεο ζε VTV θαη φρεκαηνο-πξνο-φρεκα επηθνηλσλίεο [1]. πζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζην 

IEEE 802.11p θαζψ θαη ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα αλαπηχζζνληαη ζηελ Ακεξηθή, ζηελ 

Δπξσπατθή έλσζε θαη ζηελ Ηαπσλία.  

 Ζ πξνζσκνίσζε θαη ε εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ηέηνησλ αδφκεησλ ζπζηεκάησλ 

επηθνηλσληψλ νρεκάησλθαη ησλ κειινληηθψλ εληζρχζεσλ ηνπο απαηηνχλ κηα εθ βάζνπο 

θαηαλφεζε ησλ VTV θαλαιηψλ δηάδνζεο. ην παξειζφλ, κεγάιε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα έρεη 

αθηεξσζεί ζηα θαλάιηα θπςειψλ αλάκεζα ζε έλα ζηαζεξφ ζηαζκφ βάζεο θαη έλα θηλνχκελν 

φρεκα. Πξνθχπηεη φκσο φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάδνζεο ησλ VTV θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο 

είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθά απφ ηα αληίζηνηρα ησλ θπςειψλ, εηδηθά ζηνπο φξνπο ηεο 
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επηιεθηηθφηεηαο σο πξνο ην ρξφλν θαη ηε ζπρλφηεηα θαη ηα ζπλαθή ζηαηηζηηθά ησλ δηαιείςεσλ. 

Δδψ, ε επηιεθηηθφηεηα σο πξνο ην ρξφλν πεξηγξάθεη ηηο ρξνληθέο δηαθπκάλζεηο ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ θαλαιηνχ, ελψ ε επηιεθηηθφηεηα σο πξνο ηε ζπρλφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε 

―θαζκαηηθψλ ηξππψλ‖ ζην θαλάιη. Καη ηα δχν είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηα ηελ απφδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο, αθηεξσκέλεο νκάδεο κεηξήζεσλ απαηηνχληαη γηα ηνλ επαξθή 

ραξαθηεξηζκφ ησλ πηπρψλ ηεο VTV δηάδνζεο, θαη αθηεξσκέλα VTV κνληέια θαλαιηψλ 

ρξεηάδνληαη επεηγφλησο γηα λα εθηηκεζεί ε αμηνπηζηία ηεο εθπνκπήο παθέησλ πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ νρεκάησλ. 

 Ζ έξεπλα ζηα VTV θαλάιηα ήηαλ ζε ρακεινχο ηφλνπο κέρξη ην 2006, φηαλ ε WAVE 

πξσηνβνπιία θαη άιιεο πηζαλέο εκπνξηθέο εθαξκνγέο θέληξηζαλ ην ελδηαθέξνλ ζε απηφ ην 

ζεκαληηθφ επηθνηλσληαθφ κέζν. Απφ ηφηε, δεθάδεο εξγαζίεο έρνπλ εθδνζεί ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 

απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο ζε φινλ ηνλ θφζκν. Δίλαη επνκέλσο επηζπκεηή κία 

επηζθφπεζε ηεο πξφζθαηεο πξνφδνπ θαη ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ζε απηήλ ηελ πεξηνρή 

έξεπλαο. ε απηφ ην θεθάιαην ζπλνςίδνπκε κεζνδνινγίεο θαη απνηειέζκαηα απφ ζρεηηθέο 

θακπάληεο κεηξήζεσλ, θαζψο θαη δηάθνξα είδε κνληέισλ θαλαιηνχ εμαγφκελα απφ απηέο ηηο 

κεηξήζεηο. 

 

1.1  ΒΑΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΑ VTV ΚΑΝΑΛΗΑ 

 Ο ηειηθφο ζθνπφο ησλ κεηξήζεσλ ζε VTV θαλάιηα θαη ηεο κνληεινπνίεζήο ηνπο είλαη ην 

λα επηηξαπεί ν ραξαθηεξηζκφο ηεο απφδνζεο ησλ VTV ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ. ε απηήλ ηελ 

ελφηεηα αξρηθά παξαηίζεληαη ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κεηξήζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηα θαλάιηα κε δηαιείςεηο θαη ην πψο απηά επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

1.1.1  Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Καλαιηώλ Γηάδνζεο 

 ε έλα αζχξκαην ζχζηεκα, ηα ζήκαηα κπνξνχλ λα δηαδίδνληαη απφ ηνλ πνκπφ ζην δέθηε 

κέζσ δηαθνξεηηθψλ κνλνπαηηψλ, θαζέλα απφ ηα νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αλάθιαζε, 

πεξίζιαζε, θπκαηνδήγεζε, θηι. Σα δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα δεκηνπξγνχλ πνιιαπια 
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απνζβελλπκέλα, θαζπζηεξεκέλα, θαη κεηαηεζηκέλα σο πξνο ηε θάζε αληίγξαθα ηνπ 

εθπεκπφκελνπ ζήκαηνο ηα νπνία θζάλνπλ ζην δέθηε. Όιεο απηέο νη επηδξάζεηο ζηε 

ξαδηνδηάδνζε ζπλαζξνίδνληαη ζηελ θξνπζηηθή απφθξηζε ηνπ θαλαιηνχ, ην νπνίν κπνξεί λα 

εξκελεπζεί σο ε ππέξζεζε ηεο ζπλεηζθνξάο φισλ ησλ πνιπδηαδξνκηθψλ ζπληζησζψλ 

(Multipath Components – MPCs). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θξνπζηηθή απφθξηζε είλαη ρξνληθά 

κεηαβαιιφκελε επεηδή ην θαλάιη δηάδνζεο αιιάδεη θαζψο ν πνκπφο, ν δέθηεο θαη νη ζθεδαζηέο 

θηλνχληαη. Δπνκέλσο, κηα πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ θαλαιηνχ δίλεηαη απφ ηε ρξνληθά 

κεηαβαιιφκελε θξνπζηηθή απφθξηζε ηνπ θαλαιηνχ [2]. Δληνχηνηο, ην θφξην εξγαζίαο κε κηα 

αθνινπζία θξνπζηηθψλ απνθξίζεσλ είλαη πνιχ κεγάιν. Γηα απηφλ ην ιφγν έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη έρνπλ επξέσο πηνζεηεζεί αξθεηέο ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο θαλαιηψλ, νη 

νπνίεο παξέρνπλ πην ζπκππθλσκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Απηά είλαη νη απψιεηεο δηάδνζεο, ηα 

ζηαηηζηηθά ησλ δηαιείςεσλ, ηε δηαζπνξά Doppler θαη ηε δηαζπνξά θαζπζηέξεζεο. 

 Οη απώιεηεο δηάδνζεο είλαη ε κέζε απφζβεζε (κείσζε ηεο ηζρχνο) ελφο ξαδηνζήκαηνο 

θαζψο δηαδίδεηαη. Οη απψιεηεο δηάδνζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο απψιεηεο δηάδνζεο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ηηο επηδξάζεηο ησλ απνξξνθήζεσλ, ησλ πεξηζιάζεσλ 

θαη άιισλ. Έρεη βξεζεί ζε πνιιά πεηξάκαηα φηη νη απψιεηεο δηάδνζεο απμάλεηαη αλάινγα κε κία 

δχλακε ηεο απφζηαζεο d, d
n
, φπνπ n νξίδεηαη σο ν εθζέηεο απσιεηώλ δηάδνζεο. Οη απψιεηεο 

δηάδνζεο είλαη ε πην ζεκαληηθή πνζφηεηα φπνηνπδήπνηε αζχξκαηνπ θαλαιηνχ. Καζψο νη 

απψιεηεο δηάδνζεο απμάλνληαη, ν ιφγνο ζήκαηνο-πξνο-ζφξπβν (signal-to-noise ratio– SNR) 

κεηψλεηαη, γεγνλφο ην νπνίν πεξηνξίδεη ηελ επηηεπρζείζα αθηίλα θαη ξπζκφ κεηάδνζεο 

δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Σα ζηαηηζηηθά δηαιείςεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο 

ιεθζείζαο ηζρχνο ζε έλα εχξνο απνζηάζεσλ (δειαδή παξεθθιίζεηο ηεο ηζρχνο απφ ηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν ησλ απσιεηψλ δηάδνζεο πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο). Γξήγνξεο 

δηαθπκάλζεηο, πνπ επίζεο νλνκάδνληαη δηαιείςεηο κηθξήο-θιίκαθαο, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ 

ιφγσ ησλ παξεκβνιψλ ησλ MPC, νη νπνίεο – αλάινγα κε ηελ αθξηβή απφζηαζε – κπνξνχλ λα 

είλαη επνηθνδνκεηηθέο ή θαηαζηξνθηθέο. Οη δηαιείςεηο κηθξήο-θιίκαθαο ζπκβαίλνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θίλεζεο ζε κηθξέο απνζηάζεηο (πεξίπνπ έλα κήθνο θχκαηνο), θαη νδεγνχλ ζε 

κεησκέλε αμηνπηζηία, θξίλνληαο απαξαίηεηα ηε ρξήζε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο (αχμεζε ηεο 
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ηζρχνο εθπνκπήο, ρξήζε δηαθνξηζκνχ ζπρλφηεηαο ή χςνπο θεξαίαο, θηι.) [3]. Δπεηδή ν αθξηβήο 

ραξαθηεξηζκφο είλαη ζπλήζσο αξθεηά πνιχπινθνο, ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά κία πεξηγξαθή ησλ 

ζηαηηζηηθώλ ηνπ πιάηνπο ησλ δηαιείςεσλ. Όζν κηθξφηεξεο είλαη νη παξαιιαγέο ηεο ηζρχνο ηνπ 

ζήκαηνο (δειαδή φζν πην ζηελή θνξπθή έρεη ε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο ησλ 

δηαθπκάλζεσλ), ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν θίλδπλνο απνθνπήο ηνπ ζπζηήκαηνο ιφγσ δηαιείςεσλ. 

Ζ εχξεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ησλ δηαιείςεσλ είλαη έλα πξψην βήκα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πφζν 

ζεκαληηθφ κπνξεί λα γίλεη ην πξφβιεκα ησλ δηαιείςεσλ θαη ηεο πξνζπάζεηαο πνπ πξέπεη λα 

αθηεξσζεί ζηα κέηξα αληηκεηψπηζήο ηνπο. Σν πην θνηλφ κνληέιν ησλ δηαιείςεσλ κηθξήο-

θιίκαθαο είλαη νη δηαιείςεηο Rayleigh. Οη δηαιείςεηο κεγάιεο θιίκαθαο, επίζεο αλαθέξνληαη θαη 

κε ηνλ φξν ―ζθίαζε‖, εκθαλίδνληαη εμ’αηηίαο ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηα 

κνλνπάηηα δηάδνζεο. Απηέο νη δηαθπκάλζεηο παξαηεξνχληαη ζηηο κέζεο ηζρείο ιήςεο. 

 Σν πξνθίι θαζπζηέξεζεο ηζρχνο (power delay profile – PDP) είλαη ην ηεηξαγσληζκέλν 

πιάηνο ηεο κέζεο, ζε ζρέζε κε ηηο δηαιείςεηο κηθξήο-θιίκαθαο, θξνπζηηθήο απφθξηζεο. 

Δπνκέλσο, πεξηγξάθεη πφζε ηζρχ κεηαθέξεηαη, θαηά κέζνλ φξν, απφ ηηο MPC κε ζπγθεθξηκέλε 

θαζπζηέξεζε. Δπίζεο, κπνξνχκε λα εμάγνπκε ηελ ελεξγό ηηκή ηεο δηαζπνξάο θαζπζηέξεζεο (rms 

delay spread) σο ηε δεχηεξε θεληξηθή ξνπή ηνπ PDP, παξέρνληαο κηα ζπκπαγήο πεξηγξαθή ηεο 

δηαζπνξάο θαζπζηέξεζεο (ή ηεο επηιεθηηθφηεηαο σο πξνο ηε ζπρλφηεηα) ελφο θαλαιηνχ (δειαδή 

εάλ κεηαδφζνπκε έλα κηθξφ παικφ, πφζν ―απισκέλε‖ ζα είλαη ε ιεθζείζα θπκαηνκνξθή;). Ζ 

δηαζπνξά θαζπζηέξεζεο θαζνξίδεη ην δηαζέζηκν δηαθνξηζκφ ηεο ζπρλφηεηαο, θαη επίζεο 

ππαγνξεχεη ην απαηηνχκελν κήθνο ηνπ θπθιηθνχ πξνζέκαηνο (γηα έλα OFDM ζχζηεκα) ή ηνπ 

ηζνζηαζκηζηή (γηα έλα ζχζηεκα κνλνχ-θέξνληνο). 

 Σν θάζκα Doppler πεξηγξάθεη ηε δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο πνπ ζπκβαίλεη επεηδή 

δηαθνξεηηθέο MPC ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθέο κεηαηνπίζεηο Doppler (ζπρλφηεηαο). Ζ ελεξγόο 

ηηκή ηεο δηαζπνξάο Doppler ραξαθηεξίδεη ηε δηαζπνξά ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ θαλαιηνχ ή, 

ηζνδχλακα, ηελ επηιεθηηθφηεηα σο πξνο ην ρξφλν ηνπ θαλαιηνχ. Με κία πξφρεηξε πξνζέγγηζε, 

έλα θαλάιη ζεσξείηαη φηη είλαη ζηαζεξφ ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν είλαη ην αληίζηξνθν 

ηεο δηαζπνξάο Doppler. Ζ δηαζπνξά Doppler είλαη κία πνζφηεηα κε κεγάιν ελδηαθέξνλ ζηα 

OFDM ζπζηήκαηα, επεηδή νδεγεί ζε παξεκβνιέο κεηαμχ θεξφλησλ. Δίλαη, επνκέλσο, κία 

ζεκαληηθή κέζνδνο ραξαθηεξηζκνχ ηεο κεηαβιεηφηεηαο σο πξνο ην ρξφλν ηνπ θαλαιηνχ. 
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 Σν PDP θαη ην θάζκα Doppler (θαη επνκέλσο ε δηαζπνξά θαζπζηέξεζεο θαη ε δηαζπνξά 

Doppler) απνθηνχληαη απφ έλα ζχλνιν θξνπζηηθψλ απνθξίζεσλ, ππφ ηελ ππφζεζε φηη ηα 

ζηαηηζηηθά ηνπ θαλαιηνχ δε κεηαβάιινληαη κε ην ρξφλν. Απηή ε ππφζεζε ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο ζηα θπςεισηά θαλάιηα επηθνηλσληψλ, αιιά παξαβηάδεηαη ζηα VTV θαλάιηα. ε απηά ηα 

θαλάιηα, πξέπεη λα νξίζνπκε έλα PDP ή έλα θάζκα Doppler πνπ ζα ηζρχεη γηα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Μία πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ θαλαιηνχ πξέπεη επίζεο λα πεξηέρεη ην πψο 

κεηαβάιινληαη κε ην ρξφλν. 

 

1.1.2  Γηαθνξέο από ηε Γηάδνζε ζε Κπςεισηά Γίθηπα 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ VTV θαλαιηψλ, φπσο ε επηιεθηηθφηεηα σο πξνο ην ρξφλν ή νη 

απψιεηεο δηάδνζεο, δηαθέξνπλ απφ ηα θηλεηά θπςεισηά θαλάιηα επηθνηλσληψλ. Απηέο νη 

δηαθνξέο πξνέξρνληαη απφ ηα αθφινπζα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο VTV ξαδηνδηάδνζεο. 

 ηα VTV ζπζηήκαηα ν πνκπφο (TX) θαη ν δέθηεο (RX) βξίζθνληαη ζην ίδην χςνο θαη ζε 

παξφκνηα πεξηβάιινληα. Αληηζέησο, ζηηο θπςεισηέο επηθνηλσλίεο, ε επηθνηλσλία είλαη 

αλάκεζα ζε έλα ζηαζκφ βάζεο κε χςνο πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην επίπεδν ηνπ δξφκνπ θαη 

έλαλ θηλεηφ ζηαζκφ ζην χςνο ηνπ δξφκνπ. Χο απνηέιεζκα, νη επηθξαηνχληεο κεραληζκνί 

δηάδνζεο ησλ πνιπδηαδξνκηθψλ ζπληζησζψλ είλαη δηαθνξεηηθνί. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο 

θπςεισηέο επηθνηλσλίεο ε δηάδνζε ησλ θπκάησλ πάλσ απφ ζηέγεο ζπηηηψλ είλαη 

ζεκαληηθή, ελψ ζηα VTV ζπζηήκαηα ε δηάδνζε ζην νξηδφληην επίπεδν, κε πεξίζιαζε θαη 

αλάθιαζε, γηα παξάδεηγκα ζηηο γσλίεο ησλ δξφκσλ, είλαη πην ζεκαληηθή. Δπίζεο, ζε έλα 

VTV θαλάιη κπνξεί λα ζπκβεί ζθέδαζε γχξσ θαη απφ ηνλ ΣΥ θαη απφ ηνλ RX, ελψ ζηα 

θπςεισηά θαλάιηα, ε πεξηνρή γχξσ απφ ην ζηαζκφ βάζεο δελ έρεη ζθεδαζηέο. Δπηπιένλ, 

ε απφζηαζε ζηελ νπνία κπνξνχκε λα έρνπκε επηθνηλσλία ζηα VTV θαλάιηα (<100m) 

είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε απφζηαζε ζηα ηππηθά θπςεισηά ζελάξηα 

(~1km). 

 ε έλα VTV θαλάιη, ν πνκπφο, ν δέθηεο, θαζψο θαη πνιινί απφ ηνπο ζεκαληηθνχο 

ζθεδαζηέο θηλνχληαη, ελψ ζηα θπςεισηά θαλάιηα κφλν έλαο απφ ηνπο TX ή RX θηλείηαη, 

θαη νη φπνηνη θηλνχκελνη ζθεδαζηέο έρνπλ κηθξφηεξε ζρεηηθή ζεκαζία. Απηφ 
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ζπλεπάγεηαη φηη νη δηαθπκάλζεηο ζηα VTV θαλάιηα είλαη ηαρχηεξεο θαη ε ρξήζε 

ππνζέζεσλ γηα ζηαζηκφηεηα ζπλήζσο δελ είλαη έγθπξε. 

 Σα VTV ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο κε ζπρλφηεηα θέξνληνο ζηα 5.9GHz, ελψ ε 

θπςεισηή επηθνηλσλία επηηπγράλεηαη θπξίσο ζηα 700 – 2100 ΜΖz. Δμ’αηηίαο ηεο πςειήο 

ζπρλφηεηαο θέξνληνο, ηα VTV θαλάιηα έρνπλ κεγαιχηεξε απφζβεζε ζήκαηνο, θαη 

ζπγθεξθηκέλεο δηεξγαζίεο δηάδνζεο φπσο ε πεξίζιαζε είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο 

ζε ζρέζε κε ηα θπςεισηά. 

 

1.1.3  Πεξηβάιινληα 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαλαιηψλ ησλ VTV θαλαιηψλ επεξεάδνληαη απφ ηηο ηδηφηεηεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο γχξσ απφ ηα νρήκαηα πνπ επηθνηλσλνχλ, θαζψο θαη απφ ηα ηππηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θίλεζεο ζην δξφκν. Αλ θαη ε ηαμηλφκεζε δηαθνξεηηθψλ πεξηβαιιφλησλ 

θίλεζεο είλαη κάιινλ απζαίξεηε θαη ππάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ 

θφζκνπ, νη θαηεγνξίεο πνπ αθνινπζνχλ ζπλήζσο δηαθξίλνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. 

 Οη απηνθηλεηόδξνκνη έρνπλ δχν κε έμη ισξίδεο θπθινθνξίαο ζε θάζε θαηεχζπλζε, 

ζπλήζσο κε λεζίδεο ζην κέζν θαη ρσξίο ζπίηηα ζηελ άκεζε εγγχηεηα ηνπ. Οη ηαρχηεηεο 

ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο είλαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλεο ζηα 25 – 30 m/s ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο, ζηελ Αζία θαη ζε πνιιά κέξε ηεο Δπξψπεο, αιιά κπνξεί λα 

είλαη κεγαιχηεξε απφ 40 m/s ζηε Γεξκαλία θαη ζε ιίγεο Δπξσπατθέο ρψξεο (1 m/s 

αληηζηνηρεί ζε 3.6 km/h). Ζ ππθλφηεηα θπθινθνξίαο είλαη ζπλήζσο πςειή ζε αζηηθνχο 

απηνθηλεηφδξνκνπο (έσο 10.000 νρήκαηα/h), αιιά πνιχ κηθξφηεξε ζε 

απηνθηλεηφδξνκνπο πνπ πεξλνχλ απφ αγξνηηθέο πεξηνρέο (γηα παξάδεηγκα, κεγάια κέξε 

ησλ δηαπνιηηεηαθψλ απηνθηλεηφδξνκσλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο). 

 Οη αγξνηηθνί δξφκνη ζπλήζσο έρνπλ δχν ισξίδεο θπθινθνξίαο, κε ιίγα ή ρσξίο θηίξηα 

ζηηο άθξεο, αλ θαη ιφθνη [4] ή δάζε [5] κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο 

πνιπδηαδξνκηθέο ζπληζηψζεο. Ζ ππθλφηεηα θπθινθνξίαο ζπλήζσο είλαη πνιχ αξαηή, 

αιιά νη ηαρχηεηεο κπνξνχλ λα είλαη 20 – 30 m/s. 

 Οη πξναζηηαθνί δξόκνη έρνπλ ζπλήζσο κία ή δχν ισξίδεο θπθινθνξίαο. ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο ηα ζπίηηα έρνπλ ζπρλά απφζηαζε 8–10m απφ ηελ άθξε ησλ 
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πεδνδνξνκίσλ [4], ελψ ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ηαπσλία ηα ζπίηηα έρνπλ αξθεηά 

κηθξφηεξε απφζηαζε απφ ην δξφκν. Ζ ππθλφηεηα θπθινθνξίαο είλαη αξαηή θαη νη 

ηαρχηεηεο ζπλήζσο είλαη πεξηνξηζκέλεο ζε 15 m/s ή ιηγφηεξν. ε αληίζεζε κε ηα άιια 

πεξηβάιινληα, ζπάληα ππάξρνπλ θνξηεγά ζε πξναζηηαθνχο δξφκνπο. 

 

ρήκα 1.1: Μεηξήζεηο θαλαιηνχ ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ (Lund, νπεδία). Σν θφθθηλν θνξηεγφ κεηαθέξεη 

ην δέθηε. 

 Οη αζηηθνί δξόκνη (ρήκα 1.1) ραξαθηεξίδνληαη απφ πιαηχηεξνπο δξφκνπο (δχν κε 

ηέζζεξηο ισξίδεο θπθινθνξίαο), ηα ζπίηηα είλαη πην θνληά ζην δξφκν θαη έρνπλ 

πςειφηεξε ππθλφηεηα θπθινθνξίαο απφ ηνπο πξναζηηαθνχο δξφκνπο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ζηελ Δπξψπε νη αζηηθνί δξφκνη ζπλήζσο είλαη ζηελνί θαη κε πνιιέο 

ζηξνθέο, ελψ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο είλαη πιαηχηεξνη θαη επζείο. Οη 

αζηηθνί δξφκνη κε πςειή ππθλφηεηα θπθινθνξίαο ζπλήζσο κνληεινπνηνχληαη 

δηαθνξεηηθά απφ ηνπο αζηηθνχο δξφκνπο κε ρακειή ππθλφηεηα θπθινθνξίαο θη αο έρνπλ 

ην ίδην πεξηβάιινλ ζπηηηψλ. Ζ παξνπζία πνιιψλ νρεκάησλ, ηα νπνία ππάξρεη ε 

πεξίπησζε λα εκπνδίδνπλ ηελ νξαηφηεηα (line-of-sight – LOS) κεηαμχ TX θαη RX θαζψο 

θαη αιιά ζεκαληηθά κνλνπάηηα, κπνξεί λα αιιάμνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο παξακέηξνπο 

ηνπ θαλαιηνχ. 
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Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ νρεκάησλ ζπζρεηίδεηαη πάξα πνιχ κε ηελ ηαρχηεηα ησλ νρεκάησλ 

[4]. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη νη ινγηθνί νδεγνί θξαηνχλ κεγαιχηεξε 

απφζηαζε απφ ην κπξνζηηλφ φρεκα φηαλ θηλνχληαη κε κεγάιεο ηαρχηεηεο. Χο απνηέιεζκα, φπνηα 

απνηειέζκαηα εμαξηψληαη απφ ηελ ηαρχηεηα ησλ νρεκάησλ θαη ηελ απφζηαζή ηνπο 

ζπζρεηίδνληαη. 

 

1.1.4  Σύπνη Ορεκάησλ θαη Κεξαίεο 

Γχν άιινη ζεκαληηθνί ―πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο‖ είλαη ην είδνο ηνπ νρήκαηνο ην νπνίν 

ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη θαη ε ηνπνζεζία ησλ θεξαηψλ ζην φρεκα απηφ. Ζ ζπλδπαζκέλε επίδξαζε 

απηψλ ησλ παξαγφλησλ δελ θαζνξίδεη κφλν ηελ επηξξνή απφ ην ππνθείκελν φρεκα, αιιά επίζεο 

ην πφζν επεξεάδεηαη ην θαλάιη απφ ηα άιια, παξεκπνδίδνληα, νρήκαηα, ην νπνίν θαζνξίδεη 

πνηεο πνιπδηαδξνκηθέο ζπληζηψζεο ζα θζάζνπλ ζην δέθηε. ηηο ηξέρνπζεο εθαξκνγέο νη 

πεξηζζφηεξεο θεξαίεο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζε φρεκα είλαη ηνπνζεηεκέλεο είηε ζηελ νξνθή είηε 

θνληά ζην νπίζζην παξάζπξν (γηα παξάδεηγκα, γηα GSM επηθνηλσλίεο ή FM ξάδην), αλ θαη 

θάπνηα απηνθίλεηα έρνπλ θαη επηπξφζζεηεο θεξαίεο ζηνλ πξνθπιαθηήξα (θπξίσο γηα εθαξκνγέο 

ξαληάξ) θαη πηζαλψο ζηνλ πίλαθα νξγάλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ. Τπφ ην πξίζκα απηνχ, είλαη 

αμηνζεκείσην φηη πξαθηηθά δελ έρνπλ γίλεη VTV κεηξήζεηο κε ηε ρξήζε θεξαηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε εκπνξηθά απηνθίλεηα. Αληηζέησο, νη πεξηζζφηεξεο κεηξήζεηο έρνπλ γίλεη κε 

θεξαίεο πνπ είλαη ππεξπςσκέλεο κέζα ζε έλα βαλ [6, 7] ή πάλσ ζε έλα βαλ [8]. Οη θεξαίεο πνπ 

είλαη ηνπνζεηεκέλεο κέζα ζε έλα απηνθίλεην (παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζε κία ζέζε ή ζηνλ πίλαθα 

νξγάλσλ ηνπ απηνθηλήηνπ)  έρεη βξεζεί φηη νδεγνχλ ζε πςειφηεξεο απψιεηεο δηάδνζεο (5 – 10 

dB [9]) θαη ηζρπξφηεξε πνιπδηαδξνκηθή δηάδνζε [8]. Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ν ξπζκφο 

ιάζνπο παθέηνπ είλαη αξθεηά επαίζζεηνο κε ηελ αθξηβή ζέζε ηεο θεξαίαο [10]. Σα θνξηεγά 

επηηξέπνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θεξαηψλ ζε αθφκα κεγαιχηεξν χςνο απφ ην έδαθνο θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν πηζαλψο λα επηθνηλσλνχζαλ πάλσ απφ ηηο νξνθέο ησλ άιισλ νρεκάησλ. Απηφ 

ην γεγνλφο έρεη θαζηζηά ηθαλή ηελ επηθνηλσλία ζε αθφκα κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, αλ θαη έσο 

ηψξα δελ έρεη δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζε απηήλ ηελ πξννπηηθή. 
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1.2 ΜΔΣΡΖΔΗ 

Οη κεηξήζεηο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ θαλαιηψλ δηάδνζεο, είηε 

δίλνληαο άκεζεο ηδέεο είηε επηβεβαηψλνληαο (ή φρη) ζεσξεηηθνχο ηζρπξηζκνχο. Θα πεξηγξάςνπκε 

αξρηθά ηνλ ηχπν ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ κεηξήζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απφθηεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαλαιηνχ. Ζ έμνδνο ηέηνησλ ζπζθεπψλ κεηξήζεσλ είλαη ζπλήζσο κία 

ρξνληθα-κεηαβαιιφκελε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο ή κία ρξνληθά-κεηαβαιιφκελε θξνπζηηθή 

απφθξηζε [11], απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ νη παξάκεηξνη ηνπ θαλαιηνχ πνπ 

ζπδεηήζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Πην ιεπηνκεξείο ηδέεο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ απφ πνιχπινθα 

κνληέια θαλαιηψλ πνπ παξακεηξνπνηνχληαη απφ θακπάληεο κεηξήζεσλ. Απηφ ζα ζπδεηεζεί ζηελ 

ελφηεηα ―Μνληεινπνίεζε Καλαιηνχ VTV‖. 

 

1.2.1 Δμνπιηζκόο Μεηξήζεσλ 

Ο ηχπνο ηνπ εμνπιηζκνχ κεηξήζεσλ πνπ κπνξεί λα απαζρνιεζεί ζηα VTV θαλάιηα είλαη 

θπξίσο ν ίδηνο κε απηφλ ησλ θπςεισηψλ θαλαιηψλ. Όπσο αθξηβψο θαη ζηα θπςεισηά θαλάιηα, ν 

απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο βαζίδεηαη απφ ην πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαλαιηνχ ζέινπκε λα 

κεηξήζνπκε – φζν πην γεληθφ ζέινπκε λα είλαη ην απνηέιεζκα ησλ κεηξήζεσλ, ηφζν πην 

πνιχπινθνο (θαη αθξηβφο) ζα είλαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο. 

Σα ζπζηήκαηα κεηξήζεσλ ζηελνύ εύξνπο δώλεο πξνζδηνξίδνπλ ην θέξδνο ηνπ θαλαιηνχ θαη ηε 

κεηαηφπηζε Doppler πνπ έρνπλ ζπκβεί ζε έλα (εκηηνλνεηδέο) ζήκα ζηελνχ εχξνπο δψλεο θαη δελ 

κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ άιιεο παξακέηξνπο φπσο ηελ επηιεθηηθφηεηα ηνπ θαλαιηνχ σο πξνο ηε 

ζπρλφηεηα. Σα ζπζηήκαηα κεηξήζεσλ ζηελνχ εχξνπο δψλεο βαζίδνληαη ζε κία γελλήηξηα 

εκηηνλνεηδψλ θπκάησλ κε έλαλ αλαιπηή ηνπ δηαλχζκαηνο ηνπ ζήκαηνο [4, 12, 13] ή έλαλ 

αλαιπηή θάζκαηνο [14]. 

Σα επξπδσληθά βπζφκεηξα θαζνξίδνπλ ηελ θξνπζηηθή απφθξηζε (ή ηε ζπλάξηεζε 

κεηαθνξάο) ηνπ θαλαιηνχ θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ εμάγνληαη απφ απηήλ, φπσο ηε δηαζπνξά ηεο 

θαζπζηέξεζεο, θαζψο θαη ηηο παξακέηξνπο ζηελνχ εχξνπο δψλεο. Ζ πην δηάζεκε κνξθή ηνπο 

είλαη ηα ζπζρεηηζκέλα βπζφκεηξα θαλαιηψλ, ηα νπνία εθπέκπνπλ κία αθνινπζία ςεπδν-ζνξχβνπ 

(pseudo noise – PN) θαη ζπζρεηίδνπλ ην ιακβαλφκελν ζήκα κε ηελ ίδηα PN αθνινπζία ζην 
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δέθηε. Μπνξεί λα δεηρζεί φηη αλ ην θαλάιη είλαη ρξνληθά ακεηάβιεην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο PN 

αθνινπζίαο, ε έμνδνο ηνπ RX ζπζρεηηζηή είλαη ε ζπλέιημε ηεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο κε ηελ 

απηνζπζρεηηζκέλε ζπλάξηεζε ηεο PN αθνινπζίαο. Αλ ε PN αθνινπζία έρεη θαηάιιειεο 

ηδηφηεηεο, απηή ε έμνδνο πξνζεγγίδεη ηελ θξνπζηηθή απφθξηζε ηνπ θαλαιηνχ [3]. 

Έλα ζπζρεηηζκέλν βπζφκεηξν κπνξεί λα είλαη είηε κία αθηεξσκέλε ζπζθεπή, φπσο ζηηο 

κεηξήζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ohio [8], είηε θαηαζθεπαζκέλε απφ κία γελλήηξηα απζαίξεησλ 

θπκαηνκνξθψλ (πνπ ιεηηνπξγεί σο ΣΥ), φπσο ζηηο κεηξήζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Carnegie-

Mellon (CMU) [15], Georgia Tech [16], Berkeley [17], θαη Heinrich-Hertz-Institut (HHI) [18]. 

ηηο VTV κεηξήζεηο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ξπζκφο chip ζηα 50 MHz (δειαδή ε 

αληίζηξνθε δηάξθεηα ησλ +1 θαη -1 ηεο PN αθνινπζίαο). Χο RX κπνξεί αλ ρξεζηκνπνηεζεί έλαο 

αλαιπηήο δηαλχζκαηνο ζήκαηνο ή έλαο παικνγξάθνο δεηγκαηνιεςίαο. Με έλαλ παικνγξάθν 

δεηγκαηνιεςίαο, ε δεηγκαηνιεςία γίλεηαη κε ξπζκφ ζπλήζσο δηπιάζην απφ ην ξπζκν chip, αιιά 

κε απζηεξφ ζπγρξνληζκφ θαη κε έλα επαλαιακβαλφκελν TX ζήκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ππνδεηγκαηνιεςία γηα λα δεκηνπξγεζεί πξαθηηθά έλαο πςειφο ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο θαη λα 

θαηαζηεί δπλαηφ ην κεγάιν εχξνο δψλεο [18]. Ζ ζπζρέηηζε ηνπ ιακβαλφκελνπ ζήκαηνο κε ηελ 

PN αθνινπζία ζπρλά εθηειείηαη εθηφο δηθηχνπ ζε έλαλ ππνινγηζηή ή ζηαζκφ εξγαζίαο. 

Μία δηαθνξεηηθή αξρή επξπδσληθήο βνιηδνζθφπεζεο είλαη ε πνιπηνληθή βνιηδνζθφπεζε, ε 

νπνία βαζίδεηαη ζε sounding ζήκαηα παξφκνηα κε εθείλα ησλ OFDM ζπζηεκάησλ [6]. Ζ 

βνιηδνζθφπεζε κε πνιπηνληθά ζήκαηα απαηηεί πην πνιχπινθν εμνπιηζκφ, αιιά παξέρεη 

ραξαθηεξηζκφ θαλαιηνχ πνπ είλαη ίδηαο πνηφηεηαο ζε φια ηα κέξε ηνπ ζεσξνχκελνπ εχξνπο 

δψλεο, ελψ ε PN-βνιηδνζθφπεζε είλαη ιηγφηεξν αθξηβήο θνληά ζηηο άθξεο ηνπ εχξνπο δψλεο. 

Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ε βνιηδνζθφπεζε θαλαιηνχ κέζσ αλαιπηψλ δηαλχζκαηνο 

δηθηχνπ (vector network analyzers – VNAs), ε νπνία είλαη πνιχ δηάζεκε γηα κεηξήζεηο ησλ 

θξνπζηηθψλ απνθξίζεσλ ζε εζσηεξηθά πεξηβάιινληα, δελ βξίζθεη ρξήζε ζηα VTV θαλάιηα, 

θαζψο απηά ηα θαλάιηα κεηαβάιινληαη πνιχ πην γξήγνξα απ’φηη κπνξνχλ αλ κεηξήζνπλ νη 

VNAs. 

Δλψ ην πξφηππν WAVE πξνβιέπεη κφλν έλα ζηνηρέην θεξαίαο ζηνπο TX θαη RX, ε ηάζε γηα 

κεγαιχηεξε αμηνπηζηία θαη ξπζκνχο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ καο επηηξέπεη λα πξνζδνθνχκε ηε 

κειινληηθή ρξήζε πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ θεξαηψλ ζηνλ πνκπφ θαη ζην δέθηε. Γηα απηά ηα 
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ζπζηήκαηα πνιιαπιψλ-εηζφδσλ πνιιαπιψλ-εμφδσλ (multiple-input multiple-output – MIMO) 

ρξεηάδεηαη ηαπηφρξνλε εγγξαθή ησλ θξνπζηηθψλ απνθξίζεσλ απφ θάζε ζηνηρείν θεξαίαο 

εθπνκπήο ζε θάζε ζηνηρείν θεξαίαο ιήςεο. Καηάιιεινο εμνπιηζκφο γηα πνιπδηάζηαην 

ραξαθηεξηζκφ θαλαιηνχ ζε ζπζηήκαηα πνιιαπιψλ θεξαηψλ. (MIMO sounders) κπνξεί λα 

θαηαζθεπαζηεί απφ ηνπο επξπδσληθνχο δέθηεο ρξεζηκνπνηψληαο κία απφ ηηο δχν αξρέο: 

 Υξεζηκνπνηψληαο πνιιαπιέο παξάιιειεο RF αιπζίδεο ζηνλ πνκπφ θαη ζην δέθηε 

 Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αξρή ζπζηνηρίαο κεηαγσγήο. 

Ζ πξψηε πεξίπησζε επηηξέπεη ηελ ηαπηόρξνλε ιήςε πνιιψλ ζεκάησλ ζην δέθηε, ελψ 

δηαθνξεηηθά εθπεκπφκελα ζήκαηα (δειαδή κία m-αθνινπζία κε δηαθνξεηηθέο αληηζηαζκίζεηο 

[19]) εηζέξρνληαη ζηε TX θεξαία κέζσ παξάιιεισλ ΣΥ αιπζίδσλ. ε έλαλ switched-array 

sounder, κία επηηξεπφκελε RF (radio frequency) αιπζίδα (ζηνλ ΣΥ θαη ζηνλ RX, αληίζηνηρα) 

ζπλδέεηαη δηαδνρηθά ζηα ζηνηρεία κίαο ζπζηνηρίαο θεξαηψλ κέζσ ελφο ειεθηξνληθνχ δηαθφπηε 

[6] (ρήκα 1.2). Αλ θαη είλαη θζελφηεξνη θαη επθνιφηεξνη ζηε βαζκνλφκεζε, απηνί νη sounders 

έρνπλ ην κεηνλέθηεκα ηεο απαίηεζεο κεγαιχηεξεο ρξνληθήο πεξηφδνπ γηα ηελ εγγξαθή ελφο 

πιήξνπο ΜΗΜΟ ζηηγκηφηππνπ (απφ θάζε ζηνηρείν ΣΥ ζε θάζε ζηνηρείν RX), εμ’αηηίαο ηεο 

δηαδνρηθήο θχζεο ηνπ sounding. Απηφ ην κεηνλέθηεκα είλαη ζεκαληηθφηεξν ζηα VTV 

πεξηβάιινληα ζε ζρέζε κε ηα θπςεισηά θαλάιηα ιφγσ ηεο πςειφηεξεο ζπρλφηεηαο Doppler. 

 

ρήκα 1.2: Μπινθ δηάγξακκα ελφο επξπδσληθνχ πνιπηνληθνχ sounder βαζηζκέλνπ ζηελ αξρή ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαθφπηε. (a) πνκπφο, (b) δέθηεο 
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1.2.2 Απνηειέζκαηα Μεηξήζεσλ 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, νη γξήγνξεο ρξνληθέο κεηαβνιέο ησλ VTV θαλαιηψλ 

επεξεάδεη ηνλ θαλαιηθφ ραξαθηεξηζκφ, αθνχ νη παξάκεηξνη ησλ θαλαιηψλ ζπρλά 

κεηαβάιινληαη κε ην ρξφλν. Έρεη γίλεη κεγάιε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ ρξνληθά κεηαβαιιφκελσλ επηδξάζεσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο, φπσο ε ππθλφηεηα ησλ νρεκάησλ, νη ηαρχηεηεο, θαη ν δηαρσξηζκφο ΣΥ – RX. 

Δληνχηνηο, ζπλεπή ζπκεπεξάζκαηα δελ έρνπλ εμαρζεί κε θάπνην ζηαηηζηηθά αμηφπηζην ηξφπν. 

 Απώιεηεο Γηάδνζεο: Παξαηεξήζεθαλ εθζέηεο απσιεηψλ δηάδνζεο ηεο ηάμεο ηνπ n = 1.8–

1.9 ζε πεξηβάιινληα απηνθηλεηφδξνκσλ κε αξαηή θπθινθνξία [7, 20-22] θαζψο θαη ζε αγξνηηθά 

πεξηβάιινληα [20, 22], γεγνλφο ην νπνίν ζπκθσλεί κε ηα κνληέια δχν-αθηηλψλ [20, 22]. Ζ 

αλαθνξά [21] αλέιπζε επίζεο απηνθηλεηφδξνκνπο κε ππθλή θπθινθνξία, θαη βξήθε ηηο 

απψιεηεο δηάδνζεο πην πςειέο θαη λα βηψλεη κεγαιχηεξεο κεηαβνιέο. Γηα ηα αζηηθά 

πεξηβάιινληα, ε αλαθνξά [20] βξήθε φηη n = 1.6, ελψ ε [21] ρξεζηκνπνίεζε έλα κνληέιν κε 

ζεκείν θακπήο. Έλα κνληέιν κε ζεκείν θακπήο βξέζεθε επίζεο θαηάιιειν γηα πξναζηηαθά 

πεξηβάιινληα, φπνπ κεηξήζεθαλ νη ζπληειεζηέο απσιεηψλ δίαδνζεο n = 2–2.1 γηα απνζηάζεηο 

έσο 100 m θαη πεξίπνπ n = 4 πέξα απφ απηήλ ηελ απφζηαζε [4]. Οη ζπληειεζηέο απσιεηψλ 

δηάδνζεο γηα ηα πεξηβάιινληα απηνθηλεηφδξνκσλ, θαζψο θαη γηα ηα αγξνηηθά θαη αζηηθά 

πεξηβάιινληα, είλαη παξφκνηα κε ηηο ηηκέο πνπ ένρπλ κεηξεζεί γηα ηα θπςεισηά θαλάιηα κε 

ζπλζήθεο νξαηφηεηαο (LOS), ελψ ηα πξναζηηαθά απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο είλαη ζπγθξίζηκα κε ηα θπςεισηά θαλάιηα ρσξίο νξαηφηεηα (ΝLOS). Αο 

ζεκεησζεί φηη πνιιά απνηειέζκαηα ζηα VTV θαλάιηα δε δηαθξίλνληαη αλ έρνπλ LOS ή NLOS 

ζπλζήθεο. 

 Σηαηηζηηθά Γηαιείςεσλ: Σα ζηαηηζηηθά δηαιείςεσλ κηθξήο-θιίκαθαο θαη ζηελνχ εχξνπο 

δψλεο ζηηο VTV επηθνηλσλίεο έρνπλ γίλεη ππνθείκελν ζεκαληηθήο ζπδήηεζεο ζηε βηβιηνγξαθία. 

Ζ αλαθνξά [4] ηζρπξίδεηαη φηη νη δηαιείςεηο κηθξήο-θιίκαθαο θαη κεγάιεο-θιίκαθαο δελ 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ εχθνια, θαη πξνηείλεη ηελ θαηαλνκή Nakagami γηα ηα ζχλζεηα 

ζηαηηζηηθά ησλ δηαιείςεσλ. Ο Nakagami παξάγνληαο m παξαηεξήζεθε φηη είλαη κηθξφηεξνο απφ 

ηε κνλάδα, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη νη δηαιείςεηο είλαη ―ρεηξφηεξεο απφ Rayleigh‖ (m = 1 

αληηζηνηρεί ζε δηαιείςεηο Rayleigh). Άιινη ζπγγξαθείο θαηάθεξαλ λα μερσξίζνπλ ηηο δηαιείςεηο 

κηθξήο-θιίκαθαο απφ ηηο δηαιείςεηο κεγάιεο-θιίκαθαο, εμαιείθνληαο ηηο δηαιείςεηο κεγάιεο-
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θιίκαθαο (ζθίαζε)  πξηλ ηελ αλάιπζε ησλ θαηαλνκψλ ησλ δηαιείςεσλ κηθξήο-θιίκαθαο. Γηα ηα 

ζηαηηζηηθά δηαιείςεσλ ζηελνχ εχξνπο δψλεο, ε αλαθνξά [14] βξήθε θαιή ζπκθσλία ησλ 

κεηξήζεσλ θαη κε ηελ θαηαλνκή Nakagami θαη κε ηελ θαηαλνκή Rice. Αο ζεκεησζεί φηη ηα 

ζηαηηζηηθά δηαιείςεσλ ζηελνχ εχξνπο δψλεο ζηα θπςεισηά θαλάιηα ζπλήζσο ππνηίζεληαη φηη 

είλαη Rayleigh (γηα NLOS) ή Rice (γηα LOS).  Έλα θάπσο δηαθνξεηηθφ πξφβιεκα είλαη ε 

αλάιπζε ησλ δηαιείςεσλ ζε επξπδσληθέο κεηξήζεηο, φπνπ είλαη ρξήζηκν λα ζεσξήζνπκε κία 

δηαθξηηνπνηεκέλε θξνπζηηθή απφθξηζε ηνπ θαλαιηνχ 

      0

( , ) ( ) ( / ),
N

i

i

h t c t i B  


 
        (1.1)

 

φπνπ Β είλαη ην εχξνο δψλεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ci(t) είλαη ηα (κηγαδηθά) πιάηε ησλ 

θαζπζηεξεκέλσλ ζεκάησλ  (―resolvable delay bins‖ ή ―taps‖). Απηφ ζεκαίλεη φηη ―αζξνίδνπκε‖ 

φιεο ηηο πνιπδηαδξνκηθέο ζπληζηψζεο πνπ θζάλνπλ ζηνλ RX κέζα ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

είλαη πεξίπνπ ην αληίζηξνθν εχξνο δψλεο ηνπ ζεσξνχκελνπ ζπζηήκαηνο. Οη πεξηζζφηεξνη 

επξπδσληθνί δέθηεο ( γηα παξάδεηγκα έλα CDMA δέθηεο ή έλαο δέθηεο κνλνχ-θέξνληνο κε 

θαηάιιειν ηζνζηαζκηζηή) κπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ μερσξηζηά ηα ζήκαηα πνπ θζάλνπλ κε 

δηαθνξεηηθά δηαζηήκαηα θαζπζηέξεζεο. Δίλαη επνκέλσο νπζηψδεο λα αλαιπζνχλ ηα ζηαηηζηηθά  

δηαιείςεσλ ηνπ θάζε bin. Ζ αλαθνξά [8] ηαίξηαμε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ κε κία 

θαηαλνκή Weibull, ελψ ε αλαθνξά [23] ηαίξηαμε ηα δεδνκέλα κε θαηαλνκέο Weibull θαη 

Nakagami. Οη αλαθνξέο [24, 25] πεξηγξάθνπλ ηηο δηαιείςεηο ζε θάζε θαζπζηεξεκέλε ζπληζηψζα 

σο Rician, θαη δείρλνπλ απφ ηα πεηξάκαηά ηνπο φηη ν παξάγνληαο Rice ηνπ πξψηνπ delay bin 

κπνξεί λα είλαη πνιχ πςειφο (κέρξη θαη 20 dB), ελψ είλαη πνιχ κηθξφηεξνο ζηα επφκελα delay 

bins. Ζ αλαθνξά [23] βξήθε φηη νη δηαιείςεηο κπνξνχλ λα είλαη Rician ζηα επφκελα delay bins. 

Μία παξφκνηα ζπκπεξηθνξά βξίζθεηαη ζην [5] φπνπ εμεηάδνληαη νη δηαιείςεηο αηνκηθψλ 

ζθεδαζηψλ. πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζηηο LOS θαηαζηάζεηο, ην πξψην delay bin 

δείρλεη ―θαιχηεξα απφ Rayleigh‖ ραξαθηεξηζηηθά δηαιείςεσλ, ελψ bins κε κεγαιχηεξε 

θαζπζηέξεζε δείρλνπλ κία κεγάιε κεηαβνιή ηνπ ―βάζνπο δηαιείςεσλ‖, κε θαηαλνκέο πνπ 

θπκαίλνληαη απφ δηαιείςεηο Rice έσο θαη δηαιείςεηο Rayleigh, κε δηαιείςεηο ―ρεηξφηεξεο απφ 

Rayleigh‖ επίζεο λα ζπκβαίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ. Απηή ε πνηνηηθή 

ζπκπεξηθνξά είλαη παξφκνηα κε ηελ αληίζηνηρε ησλ θπςεισηψλ θαλαιηψλ. 
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ρήκα 1.3: Παξάδεηγκα θξνπζηηθήο απφθξηζεο θαλαιηνχ. Οη ΣΥ θαη RX νδεγνχλ ζε αληίζεηεο 

θαηεπζχλζεηο. 

 

 Γηαζπνξά Doppler: Σα VTV θαλάιηα ηείλνπλ λα δείρλνπλ πςειφηεξεο δηαζπνξέο 

Doppler απφ ηα ηππηθά θηλεηά ξαδηνθαλάιηα, επεηδή νη ζρεηηθέο ηαρχηεηεο ησλ ΣΥ θαη RX 

κπνξεί λα είλαη πςειφηεξεο, θαη επεηδή πνιινί ζεκαληηθνί ζθεδαζηέο θηλνχληαη (γεγνλφο ην 

νπνίν πξνθαιεί αθφκα κεγαιχηεξεο κεηαηνπίζεηο Doppler) ζηα VTV θαλάιηα (ρήκα 1.3). Οη 

κέζεο rms δηαζπνξέο Doppler είλαη ζπλήζσο ηεο ηαμέσο ησλ 100-300 Ζz (Πίλαθαο 1.1), αλ θαη 

απνηειέζκαηα θνληά ζηα 1000 Hz έρνπλ αλαθεξζεί ζηα πεξηβάιινληα απηνθηλεηφδξνκσλ [17]. 

Ζ πςειή θηλεηηθφηεηα επίζεο νδεγεί ζε κεγάιεο κεηαβνιέο ηεο δηαζπνξάο Doppler θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο κέηξεζεο. Μία ινγαξηζκν-θαλνληθή θαηαλνκή έρεη βξεζεί σο κία θαηάιιειε 

πεξηγξαθή ησλ αγξνηηθψλ θαη αζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ, θαζψο θαη ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ [20]. 

Ζ δηαζπνξά Doppler επίζεο ζπλδέεηαη κε ηελ ηαρχηεηα ησλ ΣΥ θαη RX. Έρεη παξαηεξεζεί κία 

γξακκηθή εμάξηεζε κεηαμχ ηεο κέζεο rms δηαζπνξάο Doppler frms,D θαη ηεο ―απνηειεζκαηηθήο 

ηαρχηεηαο‖ (―effective speed‖) ησλ ΣΥ θαη RX [13] 

2 2

eff TX RXv v v 
,       (1.2) 
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φπνπ ε κεηαηφπηζε Doppler ηεο LOS ζπληζηψζαο βξέζεθε λα εθθξάδεηαη αθξηβψο απφ ηε 

ζρεηηθή ηαρχηεηα ησλ ΣΥ θαη RX [7, 13]. 

 

 
Πίλαθαο 1.1: χλνςε φισλ ησλ αλαθεξζέλησλ παξακέηξσλ γηα ηα VTV θαλάιηα δηάδνζεο. 

a
 κνληέιν 

breakpoint, 
b
 απνζηάζεηο ΣΥ-RX 300-400m, 

c
 απνζηάζεηο ΣΥ-RX 200-600m, 

d
 κηθξή/κεγάιε ππθλφηεηα 

θπθινθνξηαθήο θίλεζεο, 
e
 θεξαία ζην εμσηεξηθφ/εζσηεξηθφ ηνπ νρήκαηνο, 

f
 κεζαία ηηκή. 

 

 Γηαζπνξά θαζπζηέξεζεο: Σα ζηαηηζηηθά ηεο ελεξγνχο δηαζπνξάο θαζπζηέξεζεο θαη ηεο 

κέγηζηεο επηπιένλ ηηκήο θαζπζηέξεζεο, θαζψο θαη ηνπ εχξνπο δψλεο ζπλνρήο, έρνπλ κεηξεζεί 

ζε πνιιέο VTV θακπάληεο. Ζ θαηαλνκή ηεο ελεξγνχο δηαζπνξάο θαζπζηέξεζεο ζπλήζσο είλαη ε 

ινγαξηζκν-θαλνληθή θαηαλνκή [26]. Γεληθά, νη κέζεο ελεξγέο δηαζπνξέο θαζπζηέξεζεο είλαη 

ηεο ηάμεσο ησλ 100–200 ns (Πίλαθαο 1), αλ θαη ζηελ αλαθνξά [20] κεηξήζεθε πεξίπνπ ζηα 50 

ns. Αλάκεζα ζε πνιιά πεξηβάιινληα, ηα πξναζηηαθά θαη αζηηθά πεξηβάιινληα δείρλνπλ ηηο 

κηθξφηεξεο δηαζπνξέο θαζπζηέξεζεο, ελψ νη απηνθηλεηφδξνκνη παξνπζηάδνπλ ιίγν πςειφηεξα 

απνηειέζκαηα [15, 17, 27] (ρήκα 2.4). Ζ δηαζπνξά θαζπζηέξεζεο ζηα αζηηθά πεξηβάιινληα 

κπνξεί λα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξε, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ αλαθνξά [27] φπνπ βξέζεθε κία 

κέζε ηηκή ζηα 370 ns. Απηά ηα απνηειέζκαηα είλαη ζπγθξίζηκα ζην εχξνο ησλ δηαζπνξψλ 

θαζπζηέξεζεο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζηα αζηηθά θαη αγξνηηθά θπςεισηά θαλάιηα δηάδνζεο. 
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ρήκα 2.4: πλαξηήζεηο ζπζζσξεπηηθψλ θαηαλνκψλ (cumulative distribution function – cdf) ησλ 

δηαζπνξψλ θαζπζηέξεζεο ζε απηνθηλεηφδξνκνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πνιιέο θακπάληεο κεηξήζεσλ. 

 

Ζ κέγηζηε επηπιένλ ηηκή θαζπζηέξεζεο έρεη επίζεο αλαιπζεί. Δλψ θάπνηεο κεηξήζεηο ηε 

βξήθαλ κφλν 0.5 κs ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο [6], άιιεο θακπάληεο βξήθαλ πνιχ κεγάιε 

κέγηζηε επηπιένλ ηηκή θαζπζηέξεζεο (έσο θαη 5 κs ζπλέβε ζε ζπάληεο πεξηζηάζεηο) ζε 

απηνθηλεηφδξνκνπο θαη αζηηθά πεξηβάιινληα [15, 17]. Ζ κεγάιεο δηαθνξέο ησλ απνηειεζκάησλ 

κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ ην γεγνλφο φηη απνκαθξπζκέλα αληηθείκελα (ηα νπνία κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε πνιχ κεγάιεο επηπιένλ ηηκέο θαζπζηέξεζεο) ππάξρνπλ κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ηνπνζεζίεο. Έηζη, κεηξήζεηο ζε πεξηβάιινληα κε δηαθνξεηηθή κνξθνινγία είλαη νπζηψδεηο γηα 

λα ιεθζνχλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηε ζηαηηζηηθή ζεκαζία απηψλ ησλ 

επηδξάζεσλ. 

 Μεηξήζεηο MIMO: Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, πνιιαπιά ζηνηρεία θεξαηψλ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα απμεζεί ε αλζεθηηθφηεηα ζηηο δηαιείςεηο, θαη πηζαλψο λα 

επηηεπρζνχλ πςειφηεξνη ξπζκνί κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο. ε νπνίαδήπνηε απφ απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ησλ δηαιείςεσλ ζηα ζηνηρεία ησλ θεξαηψλ δίλεη 
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επίγλσζε ησλ εθηθηψλ θεξδψλ. πλήζσο, έλαο ρακειφο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο έρεη σο 

απνηέιεζκα κία κεγάιε βειηίσζε ζηελ απφδνζε. 

Δθηηκήζεηο ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο είλαη ζπάληεο ζηε βηβιηνγξαθία. ηελ αλαθνξά 

[5] εθηηκήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηα ζηνηρεία κίαο ζπζηνηρίαο ηεζζάξσλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζεκαδεχνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο, θαη βξέζεθαλ λα επηδεηθλχνπλ 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο κε ην ρξφλν. Σν ίδην ζπκπέξαζκα ιακβάλεηαη φζνλ αθνξά ην κέγεζνο 

πνπ ραξαθηεξίδεη ην πφζν πνιπδηαδξνκηθφ είλαη έλα θαλάιη (άζξνηζκα ησλ ινγαξίζκσλ ησλ 

ηδηνηηκψλ) απφ ηελ αλαθνξά [9] – απηή ε πνζφηεηα είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

ελδερφκελνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνιιαπιά ξεχκαηα δεδνκέλσλ πάλσ ζε κία δεχμε. Σν 

richness ηνπ θαλαιηνχ απμήζεθε φηαλ ηνπνζέηεζαλ ηηο θεξαίεο κέζα ζην απηνθίλεην. Ζ 

αλαθνξά [23] δελ πξνζδηφξηζε θάπνηα ηηκή ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο, αιιά εθηίκεζε ηε 

ζηαζηκφηεηα ησλ VTV MIMO θαλαιηψλ κέζσ ηεο απόζηαζεο ηνπ πίλαθα ζπζρέηηζεο. 

 

1.3 ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ VTV ΚΑΝΑΛΗΟΤ  

Γηα ηηο πξνζνκνηψζεηο θαη γηα ηνλ έιεγρν ζπζηεκάησλ πξέπεη λα θαζηεξσζνχλ 

αλαιπηηθά κνληέια θαλαιηψλ πνπ κεηξνχλ ηελ επίδξαζε ηνπ θαλαιηνχ δηάδνζεο αθξηβέζηεξα 

απφ ηηο πεξηγξαθέο ―κνλνχ αξηζκνχ‖ πνπ ζπδεηήζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Όπσο θαη ζηε 

κνληεινπνίεζε θαλαιηνχ γηα θπςεισηά ζπζηήκαηα, ππάξρνπλ ηξεηο ζεκειηψδεηο πξνζεγγίζεηο 

ζηε κνληεινπνίεζε θαλαιηνχ: ε ληεηεξκηληζηηθή (π.ρ. ηρλειάηεζε αθηίλαο), ε ζηνραζηηθή θαη ε 

ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηε γεσκεηξία. Ζ ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε ππνινγίδεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θαλαιηνχ δηάδνζεο ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία θαη πεξηβάιινλ. ηε 

ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε κνληεινπνηνχληαη ηα ζηαηηζηηθά ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηάδνζεο θαη φρη 

κία πξαγκαηνπνίεζε βαζηζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία. Ζ ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε 

βαζηζκέλε ζηε γεσκεηξία έρεη παξφκνηα έμνδν κε ηε ζηνραζηηθή πξνζέγγηζε, αιιά ρξεζηκνπνηεί 

κία (απινπνηεκέλε) κέζνδν ηρλειάηεζεο αθηίλαο καδί κε ηπραία ηνπνζεηεκέλνπο ζθεδαζηέο γηα 

λα ηε ιάβεη. Γηα κία εθηελή ζπδήηεζε ησλ αξρψλ, ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ, ν αλαγλψζηεο παξαπέκπεηαη ζηηο αλαθνξέο [3, 29]. Μία θχξηα δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ θπςεισηψλ θαη ησλ VTV θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο είλαη φηη ηα VTV θαλάιηα ζπρλά δελ 

έρνπλ ζηαζεξά ζηαηηζηηθά θαλαιηνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη αιιάδεη φρη κφλν ε θξνπζηηθέο 

απνθξίζεηο, αιιά θαη νη ζηαηηζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ θαλαιηψλ φπσο ε θαηαλνκή ησλ δηαιείςεσλ 
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κηθξήο-θιίκαθαο, ην PDP θαη ην θάζκα Doppler. Κάζε κνληέιν ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα 

ρεηξηζηεί ηηο γξήγνξεο δηαθπκάλζεηο πνπ είλαη ηππηθέο ζηα VTV θαλάιηα. Αθνινχζσο, ζπδεηάκε 

ην πψο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κνληεινπνίεζεο ρεηξίδνληαη απηφ ην ζεκαληηθφ ζέκα. ηα 

επφκελα, πξψηα ζπδεηάκε ηηο δεζπφδνπζεο πξνζεγγίζεηο κνληεινπνίεζεο μερσξηζηά (ρήκα 

1.5). ηε ζπλέρεηα ηηο ζπγθξίλνπκε θαη πεξηγξάθνπκε ηα ππέξ θαη ηα θαηά γηα δηάθνξεο 

εθαξκνγέο. 

 

1.4 ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ 

 Σηνραζηηθά κνληέια θαλαιηώλ ζηελνύ εύξνπο δώλεο: Σα ζηνραζηηθά κνληέια θαλαιηψλ 

ζηελνχ εχξνπο δψλεο δε ραξαθηεξίδνληαη απφ επηιεθηηθφηεηα ηνπ θαλαιηνχ δηάδνζεο απφ ηε 

ζπρλφηεηα, αιιά εζηηάδνπλ ζην ραξαθηεξηζκφ ησλ ζηαηηζηηθψλ δηάδνζεο καδί κε ην θάζκα 

Doppler – κε ην ηειεπηαίν λα είλαη ε θχξηα πνζφηεηα πνπ δηαθξίλεη έλα VTV θαλάιη απφ έλα 

θπςεισηφ. 

ηα θπςεισηά θαλάιηα, φπνπ νη κεηαηνπίζεηο Doppler δεκηνπξγνχληαη θπξίσο απφ ηε 

θίλεζε ησλ θηλεηψλ ζηαζκψλ, ην πην θνηλφ κνληέιν γηα ην θάζκα Doppler είλαη ην θάζκα Jakes, 

ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε νκνηφκνξθνπ θάζκαηνο γσληαθήο ηζρχνο (δειαδή νη 

πνιπδηαδξνκηθέο ζπληζηψζεο θζάλνπλ ζηνλ θηλεηφ ζηαζκφ απφ φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο κε ίζε 

έληαζε) θαη ζε έλα πξφηππν παγθαηεπζπληηθήο θεξαίαο ζηνλ θηλεηφ ζηαζκφ [30]. Σν θάζκα 

Jakes έρεη κία ραξαθηεξηζηηθή κνξθή ―κπαληέξαο‖, κε ηζρπξέο ζπλεηζθνξέο ζηα ±fc v/c0, φπνπ fc 

είλαη ε ζεσξνχκελε ζπρλφηεηα θέξνληνο, v ε ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο θαη c0 ε ηαρχηεηα ηνπ 

θσηφο. 

Γεληθεχνληαο απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ζηα VTV θαλάιηα, ε αλαθνξά [31] ζεψξεζε κία 

θαηάζηαζε φπνπ θαη ν ΣΥ θαη ν RX θηλνχληαη, νη γσλίεο πξφζπησζεο είλαη αλεμάξηεηεο ζηνλ 

πνκπφ θαη ζην δέθηε, θαη ην θάζκα γσληαθήο ηζρχνο θαζψο θαη ην πξφηππν θεξαίαο ζηνλ πνκπφ 

θαη ζην δέθηε είλαη νκνηφκνξθν. Σν θάζκα Doppler πνπ έρνπκε σο απνηέιεζκα δελ έρεη ην 

ζρήκα ―κπαληέξαο‖, αιιά είλαη θάπσο νκαιφηεξν. Πεξηζζφηεξα ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα 

θαη γεληθεχζεηο δίλνληαη ζηηο αλαθνξέο [32, 33]. 
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ρήκα 1.5: Δπηζθφπεζε κεξηθψλ ζπλεζηζκέλσλ πξνζεγγίζεσλ ζηε κνληεινπνίεζε VTV θαλαιηψλ. a) 

ηνραζηηθή πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηε γεσκεηξία, κε ζθεδαζηέο ζε ζπκκεηξηθά ζρήκαηα, b) ηνραζηηθή 

πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζηε γεσκεηξία, κε ζθεδαζηέο ζε πξαγκαηηθέο ζέζεηο, c) Ηρλειάηεζε αθηίλαο, d) 

ηνραζηηθή πξνζέγγηζε κε ην κνληέιν απνκαζηεπκέλεο θαζπζηέξεζε γξακκήο 

 

Οη πξνζνκνησηέο θαλαιηψλ πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ πξαγκαηνπνηήζεηο θαλαιηψλ ησλ 

νπνίσλ ηα θάζκαηα Doppler πξέπεη λα έρνπλ ηα ζσζηά ζρήκαηα, ή ηζνδχλακα λα έρνπλ ηε 

ζσζηή ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο [34]. Έρνπλ αλαπηπρζεί δχν ζεκειησδψο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Ζ πξψηε είλαη έλα ζηαηηζηηθφ κνληέιν πξνζνκνίσζεο πνπ νπζηαζηηθά εθηειεί κία 

απινπνηεκέλε κέζνδν ηρλειάηεζεο αθηίλαο. Έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν είλαη ην ληεηεξκηληζηηθό 

κνληέιν θαλαιηνχ, ην νπνίν αζξνίδεη έλαλ αξηζκφ εκηηφλσλ κε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο θαη 

δεκηνπξγεί ηε ζσζηή ζπλάξηεζε ρξνληθήο ζπζρέηηζεο ησλ δηαιείςεσλ φηαλ ζεσξείηαη κέζε 

ρξνληθή ζπζρέηηζε. Σα ζρεηηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα απηψλ ησλ δχν 

πξνζεγγίζεσλ είλαη αξθεηά ιεπηά, θαη παξαπέκπνπκε ζηελ αλαθνξά [35] γηα ιεπηνκεξέζηεξε 

ζπδήηεζε. 
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 Δπξπδσληθά ζηνραζηηθά κνληέια θαλαιηώλ: Σα Δπξπδσληθά ζηνραζηηθά κνληέια 

θαλαιηψλ παξέρνπλ ηα ζηαηηζηηθά ηεο ιακβαλφκελεο ηζρχνο κε ζπγθεθξηκέλε θαζπζηέξεζε, 

κεηαηφπηζε Doppler, θαη πηζαλψο αθφκα θαη γσλία άθημεο. Δηδηθφηεξα, ην κνληέιν 

απνκαζηεπκέλεο θαζπζηέξεζε γξακκήο (tapped delay line), ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε 

ζηαηηθήο αζπζρέηηζηεο κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ ζθέδαζεο (WSSUS – wide-sense-

stationary uncorrelated scattering) [11], ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηηο πξνζνκνηψζεηο θπςεισηψλ 

ζπζηεκάησλ. Απηφ ην κνληέιν πεξηγξάθεη ηελ θξνπζηηθή απφθξηζε ηνπ θαλαιηνχ κέζσ ελφο 

θίιηξνπ πεπεξαζκέλεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο κε έλαλ αξηζκφ δηαθξηηψλ θαζπζηεξεκέλσλ 

ζεκάησλ (taps), θαζ’έλα απφ ηα νπνία ππφθεηηαη ζε δηαιείςεηο ζχκθσλα κε νξηζκέλε 

ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο (ζπλήζσο κηγαδηθή Γθανπζζηαλή) θαη θάζκα Doppler 

(ρήκα 1.5d). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα κνληέια θαλαιηψλ ΗΔΔΔ 802.11p ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

κνληέια 6-tap θαη 12-tap πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ Ingram θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο [16, 25] ζε 

δηάθνξα είδε πεξηβάιινλησλ. Αθνχ θάζε tap κπνξεί λα πεξηέρεη αξθεηά κνλνπάηηα (φπνπ θάζε 

κνλνπάηη κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθφ είδνο θάζκαηνο Doppler), απηφ επηηξέπεη ηε ζχλζεζε 

ζρεδφλ απζαίξεησλ θαζκάησλ Doppler γηα θάζε tap αθφκα θαη αλ ην θάζκα θάζε κνλνπαηηνχ 

επηιέγεηαη απφ κηθξή θαηεγνξία ζρεκάησλ. Σα κνληέια απνκαζηεπκέλεο θαζπζηέξεζεο 

γξακκήο είλαη δεκνθηιή ιφγσ ηεο ρακειήο πνιππινθφηεηάο ηνπο, αλ θαη κπνξεί λα έρνπλ ην 

κεηνλέθηεκα ιηγφηεξν αθξηβήο αλαπαξάζηαζεο ησλ κε-ζηάζηκσλ παξακέηξσλ ησλ VTV 

θαλαιηψλ. 

 Μνληέιν ηρλειάηεζεο αθηίλαο: Σν κνληέιν ηρλειάηεζεο αθηίλαο, ζην νπνίν ήηαλ 

πξσηνπφξνη ν Wiesbeck θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, ζηα VTV ζπζηήκαηα ιχλεη (κία πξνζέγγηζε 

κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο ζηελ) εμίζσζε θχκαηνο γηα ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ζθεδαζηψλ θαη 

ζπλαθείο ζπλζήθεο νξίσλ. Μία ηφζν ληεηεξκηληζηηθή πξνζέγγηζε παξέρεη κία πνιχ ξεαιηζηηθή 

πξνζνκνίσζε, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ ηνπνζεζία, ηνπ θαλαιηνχ δηάδνζεο. Μνληεινπνηψληαο 

θαηάιιεια ην πεξηβάιινλ (ζπίηηα, ζήκαηα θπθινθνξίαο, ζηαζκεπκέλα απηνθίλεηα, θηι. (ρήκα 

1.5c)), κπνξεί λα ππάξμεη ζπκθσλία αλάκεζα ηεο κεηξνχκελεο θαη ηεο πξνζνκνησκέλεο 

ιακβαλφκελεο ηζρχνο κε ηππηθή απφθιηζε κέρξη 3 dB [36, 38]. Ζ ηρλειάηεζε αθηίλαο έρεη 

επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο ηνπνζέηεζεο θεξαίαο ζε 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ησλ νρεκάησλ [39]. Σν θχξην κεηνλέθηεκα ηεο ηρλειάηεζεο αθηίλαο 

βαζίδεηαη ζηηο ππνινγηζηηθέο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ κνληέινπ. 
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 Σηνραζηηθά κνληέια θαλαιηώλ, βαζηζκέλα ζηε γεσκεηξία: Σα ζηνραζηηθά κνληέια VTV 

θαλαιηψλ, βαζηζκέλα ζηε γεσκεηξία (geometry-based stochastic channel models – GSCMs) 

βαζίδνληαη ζηελ ―θιαζηθή‖ GSCM πξνζέγγηζε, πξνζνκνηψλνληαο ην θαλάιη ηνπνζεηψληαο 

ηπραία (ζχκθσλα κε κία θαηάιιειε ζηαηηζηηθή θαηαλνκή) ζθεδαζηέο γχξσ απφ ηνπο ΣΥ θαη 

RX, θαη ζηε ζπλέρεηα εθηειψληα ηελ απινπνηεκέλε κέζνδν ηρλειάηεζεο αθηίλαο. Σν 

απινχζηεξν γεσκεηξηθφ κνληέιν VTV θαλαιηψλ είλαη ην κνληέιν δχν–δαθηπιίσλ, φπνπ ν έλαο 

δαθηχιηνο ζθεδαζηψλ είλαη ηνπνζεηεκέλνο γχξσ απφ ηνλ ΣΥ θαη ν άιινο γχξσ απφ ηνλ RX 

(ρήκα 1.5a). Γεληθεχζεηο επηηξέπνπλ ηελ χπαξμε κίαο LOS ζπληζηψζαο [40], ηελ χπαξμε 

κνλήο-ζθέδαζεο είηε θνληά ζηνλ ΣΥ είηε θνληά ζηνλ RX, φπνπ νη ζρεηηθέο δπλάκεηο απηψλ ησλ 

δηεξγαζηψλ είλαη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ [41], ή ηελ ζπκπεξίιεςε επηπιεφλ ζθεδαζηψλ ζε κία 

έιιεηςε [42]. Έλα γεσκεηξηθφ κνληέιν, ζπγθεθξηκέλα ην κνληέιν δχν-δαθηπιίσλ, επίζεο 

επηηξέπεη ηελ παξαγσγή κίαο ζπιινγηθήο ζπλάξηεζε ζπζρέηηζεο ρψξνπ-ρξφλνπ, απφ ηελ νπνία 

κπνξεί λα εμαρζεί ε ρξνληθή εμέιημε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηα ζηνηρεία ησλ 

θεξαηψλ ζε έλα ΜΗΜΟ ζχζηεκα [43]. 

Σν ηππηθφ κνληέιν δχν-δαθηπιίσλ ζεσξεί φηη φινη νη ζθεδαζηέο είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην 

νξηδφληην επίπεδν (δειαδή έρνπλ κεδεληθή αλχςσζε). Απηή κπνξεί λα κελ είλαη κία ξεαιηζηηθή 

ππφζεζε, εηδηθά γηα ηηο NLOS πεξηπηψζεηο ζηα αζηηθά πεξηβάιινληα. Μία γελίθεπζεο ηνπ 

κνληέινπ δχν-δαθηπιίσλ ζηελ ηξηζδηάζηαηε πεξίπησζε είρε αλαιπζεί ζηελ αλαθνξά [44], ε 

νπνία ζεψξεζε ηελ πεξίπησζε δηπιήο-ζθέδαζεο, θαζψο θαη ζηηο αλαθνξέο [45, 46]. 

Σα κνληέια αλαθνξάο πνπ πεξηγξάθεθαλ δελ έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλαπαξαγσγή ηεο 

θπζηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά πξννξίδνληαη γηα ηε ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ ζρεδίσλ 

εθπνκπήο. Έλα πην ξεαιηζηηθφ κνληέιν έρεη πξνηαζεί ζηελ αλαθνξά [5], φπνπ ε ηνπνζεζία 

θαζψο θαη νη ηδηφηεηεο ησλ ζθεδαζηψλ είλαη ζηελά πξνζαξκνζκέλα ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

κεηξήζεσλ (ρήκα 1.5b). Απηφ ην κνληέιν θάλεη κία δηάθξηζε κεηαμχ ηεο δηαθξηηή θαη ηεο 

δηάρπηεο ζθέδαζεο (πην ζπγθεθξηκέλα, αιιειεπίδξαζεο), φπνπ νη δηαθξηηνί ζθεδαζηέο είλαη 

ζπλήζσο ηα απηνθίλεηα, ηα ζπίηηα, ηα ζήκαηα θπθινθνξίαο θαη άιια ζεκαληηθά (ηζρπξά) 

ζεκεία ζθέδαζεο πάλσ ζηελ πνξεία ησλ κεηξήζεσλ, ελψ ε δηάρπηε ζθέδαζε βξίζθεηαη θπξίσο 

ζηελ αλαραίηηζε απφ κηθξφηεξα αληηθείκελα ζηηο πιεπξέο ηεο δηαδξνκήο ησλ κεηξήζεσλ 

(κνλνπάηη ΣΥ-RX). Ζ ζπνπδαηφηεηα απηνχ ηνπ είδνπο αληηθεηκέλσλ είρε επίζεο ζεκεησζεί ζηελ 

αλαθνξά [47]. Μία παξφκνηα πξνζέγγηζε είρε πξνηαζεί αλεμάξηεηα ζηελ [48]. 
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1.4.1 Με-ηαζηκόηεηεο  

Όπσο ζπδεηήζεθε πξνεγνπκέλσο, έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία πνπ δηαθξίλεη ηα 

VTV θαλάιηα απφ ηα παξαδνζηαθά θπςεισηά θαλάιηα είλαη ε κε-ζηαζηκφηεηα ηνπ θαλαιηνχ, ην 

νπνίν ζεκαίλεη φηη ηα ζηαηηζηηθά ηνπ θαλαιηνχ (φρη κφλν ε ζηηγκηαία θξνπζηηθή απφθξηζε ηνπ 

θαλαιηνχ) κπνξνχλ λα αιιάδνπλ κέζα ζε έλα ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (ρήκα 1.6). Χο 

εθ ηνχηνπ, δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε WSSUS ππφζεζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο 

ζηελ πεξηγξαθή θαη ηε κνληεινπνίεζε ησλ θπςεισηψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο. Σα ζηαηηζηηθά 

ηνπ θαλαιηνχ είλαη έγθπξα κφλν γηα κία κηθξή ρξνληθή πεξίνδν (―εχξνο ζηαηηθφηεηαο‖). Γηα 

παξάδεηγκα, ζε θάζε εχξνο ζηαηηθφηεηαο, ην θάζκα Doppler ηνπ πξψηνπ tap θαζπζηέξεζεο 

κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ, επεηδή ε κεηαηφπηζε Doppler ηεο LOS ζπληζηψζαο κπνξεί λα 

κεηαβάιιεηαη. Δάλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ην κέζν φξν ησλ θαζκάησλ Doppler, ζα έρνπκε σο 

απνηέιεζκα κία δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο ηνπ πξψηνπ tap (ην νπνίν δελ έρεη θακία αληαπφθξηζε 

ζηε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα). Οη κε-ζηαζηκφηεηεο κπνξνχλ λα κνληεινπνηεζνχλ κε ηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 

 

ρήκα 1.6: Παξάδεηγκα ελφο ρξνληθά κεηαβαιιφκελνπ πξνθίι θαζπζηέξεζεο ηζρχνο (κέζν ηεηξαγσληθφ 

πιάηνο ηεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο), φπνπ ην θάζκα Doppler ηνπ ρήκαηνο 1.3 ππνινγίδεηαη πεξίπνπ ζηα 
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5.2sec. Ζ θαζπζηέξεζε ησλ πξψησλ taps κεηαβάιιεηαη θαζσο ν ΣΥ θαη ν RX πιεζηάδνπλ ν έλαο ηνλ 

άιινλ, ζπλαληηνχληαη, θαη θηλνχληαη ζε αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο. Μπνξεί επίζεο λα παξαηεξεζεί φηη ελψ 

ην LOS tap ππφθεηηαη ζε δηαιείςεηο, ε κεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ ηζρπξψλ ζπληζησζψλ (clusters) θαη ηνπ 

LOS tap αιιάδεη κε ηνλ ρξφλν, θαη επίζεο ππάξρεη δηάζπαζε ησλ cluster κε ην ρξφλν. 

 

 
Με κία δηαδηθαζία γελλήζεσλ/ζαλάησλ γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε ησλ εκθαλίζεσλ θαη ησλ 

εμαθαλίζσλ ησλ taps [8]. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ απηή ε πξνζέγγηζε παξέρεη κία κε-

ζηάζηκε πεξηγξαθή, δελ αληηπξνζσπεχεη ηε ―κεηάβαζε‖ ησλ ζθεδαζηψλ ζε δηαθνξεηηθφ bin 

θαζπζηέξεζεο, θαη επίζεο νδεγεί ζε μαθληθέο εκθαλίζεηο θαη εμαθαλίζεηο ηζρπξψλ 

πνιπδηαδξνκηθψλ ζπληζησζψλ (MPCs). 

 Οξίδνληαο δηαθνξεηηθά κνληέια tap γηα πεξηνρέο ηεο δηαδξνκήο ησλ κεηξήζεσλ πνπ 

έρνπλ ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο δηαζπνξέο θαζπζηέξεζεο, ή ησλ νπνίσλ ηα πξνθίι 

θαζπζηέξεζεο ηζρχνο (PDPs) νδεγνχλ ζε ζεκαληηθά δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο ιάζνπο ςεθίνπ 

(BERs) [24]. Δληνχηνηο, απηή ε πξνζέγγηζε δελ παξέρεη έλα ζπλερή (ρξνληθά) ραξαθηεξηζκφ 

ηνπ θαλαιηνχ. 

 Χξεζηκνπνηώληαο GSMs ή ηρλειάηεζε αθηίλαο, ηα νπνία απηφκαηα ιακβάλνπλ ππφςηλ ηηο 

κε-ζηαζηκφηεηεο. 

Οη κε-ζηαζηκφηεηεο ηνπ θαλαιηνχ έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ επίδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Έρεη βξεζεί φηη ε ππφζεζε ηεο WSSUS νδεγεί ζε (εζθαικέλα) αηζηφδνμα 

απνηειέζκαηα πξνζνκνίσζεο ηεο BER ζπζηήκαηα κνλνχ-θέξνληνο θαη πνιιψλ-θεξφλησλ [49]. 

Δπίζεο, ε αλαθνξά [24] δείρλεη φηη εάλ ην κνληέιν πξνζνκνίσζεο βαζίδεηαη ζε έλα κέζν PDP 

απφ ην νπνίν ιακβάλνληαη πξαγκαηνπνηήζεηο, ηα BER πνπ ιακβάλνληαη σο απνηέιεζκα ηεο 

πξνζνκνίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απνθιίλνπλ αξθεηά απφ ηα ΒΔR πνπ ιακβάλνληαη σο 

απνηέιεζκα ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ θαλαιηψλ πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ κεηξήζεηο. 

 

1.4.2 Δπηινγή Καηάιιειεο Μεζόδνπ Μνληεινπνίεζεο 

Κάζε κέζνδνο κνληεινπνίεζεο θαλαιηνχ πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο έρεη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηεο. Σα αλαιπηηθά κνληέια γηα θάζκαηα Doppler ζηελνχ 

εχξνπο δψλεο, θαζψο θαη ηα κνληέια πνπ βαζίδνληαη ζε γεσκεηξίεο δχν-δαθηπιίσλ, είλαη 
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θαηάιιεια γηα αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο θαη παξέρνπλ θαλάιηα αλαθνξάο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε βαζκνλφκεζε ηνπ πξνζνκνησηή. Δλ ηνχηνηο, δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ VTV θαλαιηψλ. Σα κνληέια απνκαζηεπκέλεο θαζπζηέξεζε 

γξακκήο είλαη θάπσο πην ξεαιηζηηθά θαη κπνξνχλ λα παξακεηξνπνηεζνχλ κε έλαλ επέιηθην 

ηξφπν γηα λα πεξηγξάθνπλ θαλάιηα ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

είλαη φηη πνιιέο εθδνρέο ηνπ κνληέινπ απνκαζηεπκέλεο θαζπζηέξεζεο γξακκήο θαη θπξίσο ηα 

κνληέια θαλαιηψλ ΗΔΔΔ 802.11p, δελ πεξηγξάθνπλ ηηο κε-ζηαζηκφηεηεο ησλ θαλαιηψλ. 

Δπηπιένλ, δελ παξέρεηαη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ησλ θεξαηψλ ησλ ΜΗΜΟ 

ζπζηεκάησλ, ζηα 802.11p κνληέια απνκαζηεπκέλεο θαζπζηέξεζεο γξακκήο, θαη γεληθά ζα 

απαηηνχζε επηπιένλ πξνζπάζεηα κνληεινπνίεζεο ζηα κνληέια. Απηά ηα πξνβιήκαηα δε 

ζπκβαίλνπλ ζηα GSCMs, ηα νπνία κνληεινπνηνχλ κε-ζηαζηκφηεηεο θαη ζπζρεηίζεηο θεξαηψλ. 

Χζηφζν, ε παξαγσγή ησλ πξαγκαηνπνηήζεσλ ησλ θξνπζηηθψλ απνθξίζεσλ ησλ θαλαιηψλ απφ 

έλα GSCM απαηηεί πεξηζζφηεξν ππνινγηζηηθφ ρξφλν απφ ηα κνληέια απνκαζηεπκέλεο 

θαζπζηέξεζεο γξακκήο. Κιείλνληαο, ε πξνζέγγηζε ηρλειάηεζεο αθηίλαο, ε νπνία επίζεο 

ζπκπεξηιακβάλεη ηα κε-ζηάζηκα ζηαηηζηηθά ησλ θαλαιηψλ, ζπληζηά ην πην ξεαιηζηηθφ κνληέιν 

θαλαιηνχ. Σα κεηνλεθηήκαηά ηεο είλαη ν αξθεηά κεγάινο ρξφλνο πξνζνκνίσζεο θαη ε απαίηεζε 

βάζεσλ δεδνκέλσλ κε αθξηβή εδάθε θαζψο θαη κνληέισλ απηνθηλήησλ θαη άιισλ ζθεδαζηψλ 

ζην πεξηβαιινλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2                                                                 

ΓΗΑΛΔΗΦΔΗ ΡΑΓΗΟΓΗΑΤΛΟΤ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΚΑΗ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ  

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ δηάδνζε ξαδηνθπκάησλ κέζσ αζχξκαησλ κέζσλ είλαη πνιχπινθν θαηλφκελν ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθίιεο επηδξάζεηο, φπσο ε πνιπδηαδξνκηθή δηάδνζε θαη ε ζθίαζε. Μηα 

αθξηβήο καζεκαηηθή πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ είλαη είηε άγλσζηε ή ππεξβνιηθά 

πεξίπινθε γηα ηηο αλαιχζεηο ησλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσληψλ. Χζηφζν, ζεκαληηθέο πξνζπάζεηο 

έρνπλ θαηαηεζεί ζηε ζηαηηζηηθή κνληεινπνίεζε θαη ην ραξαθηεξηζκφ ησλ ελ ιφγσ δηαθνξεηηθψλ 

επηπηψζεσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη κηα ζεηξά απφ ζρεηηθά απιά θαη αθξηβή κνληέια γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ δηαιείςεσλ πνπ εμαξηψληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ δηάδνζεο θαη ην 

επηθνηλσληαθφ ζελάξην. 

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα εμεηάζεη ελ ζπληνκία ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα κνληέια γηα ηα θαλάιηα κε δηαιείςεηο. Σν θεθάιαην είλαη νξγαλσκέλν σο 

εμήο. Μηα ζχληνκε πνηνηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηαιεηπηηθψλ 

θαλαιηψλ παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. Μνληέια γηα θαλάιηα κε επίπεδεο δηαιείςεηο 

(flat or frequency-flat fading channels), πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κεηάδνζε ζηελνχ εχξνπο δψλεο, 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 2.2. Μνληέια γηα θαλάιηα κε δηαιείςεηο επηιεθηηθέο σο πξνο ηε 

ζπρλφηεηα (frequency selective channels) πνπ ραξαθηεξίδνπλ δηαιείςεηο ζε επξπδσληθά θαλάιηα 

πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 2.3. 
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2.1 ΚΤΡΗΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΓΗΑΛΔΗΦΔΧΝ 

2.1.1  Γηαθπκάλζεηο Πεξηβάιινπζαο θαη Φάζεο 

 Όηαλ έλα ιακβαλφκελν ζήκα πθίζηαηαη δηαιείςεηο θαηά ηε κεηάδνζε, ε πεξηβάιινπζα 

θαη ε θάζε ηνπ κεηαβάιινληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Γηα ζπλεθηηθέο δηακνξθψζεηο, νη 

επηπηψζεηο ησλ δηαιέηςεσλ ζηε θάζε κπνξνχλ λα ππνβαζκίζνπλ ζεκαληηθά ηελ απνδνηηθφηεηα 

αλ δε ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ αληηζηάζκηζή ηνπο ζην δέθηε. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, νη 

αλαιχζεηο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηεο δηακνξθψζεηο ππνζέηνπλ φηη νη 

επηδξάζεηο ζηε θάζε εμ’ αηηίαο ησλ δηαιείςεσλ δηνξζψλνληαη ηέιεηα ζην δέθηε, θαηαιήγνληαο 

ζε ηδαληθά ζπλεθηηθή απνδηακφξθσζε. Γηα κε ζπλεθηηθέο δηακνξθψζεηο, δε ρξεηάδεηαη ζην 

δέθηε πιεξνθνξία γηα ηε θάζε θαη σο εθ ηνχηνπ ε δηαθχκαλζε ηεο θάζεο πνπ νθείιεηαη ζηηο 

δηαιείςεηο δελ επεξεάδεη ηελ απφδνζε. Γηα απηφλ ην ιφγν ε αλάιπζε ηεο απφδνζεο γηα ηδαληθά 

ζπλεθηηθέο θαη κε ζπλεθηηθέο δηακνξθψζεηο πάλσ απφ θαλάιηα δηαιείςεσλ απαηηεί κφλν γλψζε 

ησλ ζηαηηζηηθψλ ηεο πεξηβάιινπζαο. Δπηπιένλ, γηα αξγέο δηαιείςεηο (slow fading), φπνπ νη 

δηαιείςεηο είλαη ζηαζεξέο γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα απφ ηε δηάξθεηα ελφο ζπκβφινπ, ε ηπραία 

δηαδηθαζία ηεο πεξηβάιινπζαο κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί απφ κηα ηπραία κεηαβιεηή (random 

variable – RV) θαηα ηε δηάξθεηα ελφο ζπκβφινπ. 

 

2.1.2  Αξγέο θαη Γξήγνξεο Γηαιέηςεηο 

 Ζ δηάθξηζε κεηαμχ αξγψλ θαη γξήγνξσλ δηαιείςεσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηε καζεκαηηθή 

κνληεινπνίεζε ησλ δηαχισλ δηαιείςεσλ θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ 

επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ πάλσ απφ απηά ηα θαλάιηα. Ζ έλλνηα απηή 

ζρεηίδεηαη κε ην ρξόλν ζπλνρήο (coherence time) Σc ηνπ θαλαιηνχ, ν νπνίνο κεηξά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ε δηαδηθαζία ησλ δηαιείςεσλ είλαη ζπζρεηηζκέλε (ή ηζνδχλακα, ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ην νπνίν ε ζπλάξηεζε ζπζρέηηζεο δχν δεηγκάησλ ηεο απφθξηζεο ηνπ 

θαλαιηνχ πνπ ειήθζεζαλ ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα αιιά ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο πέθηεη 

θάησ απφ έλα πξνθαζνξηζκέλν θαηψθιη). Ο ρξφλνο ζπλνρήο ζρεηίδεηαη κε ηελ νιίζζεζε 

Doppler (Doppler spread) ηνπ θαλαιηνχ κέζσ ηεο αθφινπζεο ζρέζεο:  
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1
c

d

T
f

                                                            (2.1) 

Οη δηαιείςεηο είλαη αξγέο αλ ε ρξνληθή δηάξθεηα ζπκβφινπ Σs είλαη κηθξφηεξε απφ ην 

ρξφλν ζπλνρήο ηνπ θαλαιηνχ Tc – ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζεσξνχληαη γξήγνξεο. ηηο αξγέο 

δηαιείςεηο έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν δηαιείςεσλ ζα επεξεάζεη πνιιά δηαδνρηθά ζχκβνια, 

θαηλφκελν ην νπνίν ζα νδεγήζεη ζε ζθάικαηα, ελψ ζηηο γξήγνξεο δηαιείςεηο νη δηαιείςεηο 

απνζπζρεηίδνληαη απφ ζχκβνιν ζε ζχκβνιν. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε θαη φηαλ νη απνθάζεηο 

ηνπ επηθνηλσληαθνχ δέθηε ιακβάλνληαη κε βάζε ηελ παξαηήξεζε ηνπ ιακβαλφκελνπ ζήκαηνο 

ζε ρξφλνπο δχν ή πεξηζζνηέξσλ ζπκβφισλ (φπσο ζηηο δηαθνξηθά ζπλεθηηθέο ή ζηηο 

θσδηθνπνηεκέλεο επηθνηλσλίεο), θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα ιεθζεί ππ’φςηλ ε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

δηαχινπ ησλ δηαιείςεσλ απφ ην δηάζηεκα ελφο ζπκβφινπ ζην επφκελν. Απηφ γίλεηαη κέζσ κηαο 

ζεηξάο απφ κνληέια ζπζρέηηζεο πνπ εμαξηψληαη θαη’νπζίαλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ 

δηάδνζεο θαη επηθνηλσληαθφ ζελάξην. Απηά ηα δηάθνξα κνληέια απηνζπζρέηηζεο θαη ε 

αληίζηνηρε θαζκαηηθή ππθλφηεηα ηζρχνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.1, ζηνλ νπνίν γηα 

ιφγνπο επθνιίαο ε δηαθχκαλζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ γξήγνξσλ δηαιείςεσλ θαλνληθνπνηείηαη ζηε 

κνλάδα. 

 

2.1.3 Δπίπεδεο θαη Δπηιεθηηθέο σο πξνο ηε πρλόηεηα Γηαιείςεηο 

 Ζ επηιεθηηθφηεηα ηεο ζπρλφηεηαο είλαη επίζεο έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

δηαιείςεσλ. Αλ φιεο νη θαζκαηηθέο ζπληζηψζεο ηνπ εθπεκπφκελνπ ζήκαηνο επεξεάδνληαη θαηά 

ηνλ ίδην ηξφπν, νη δηαιείςεηο είλαη κε επηιεθηηθέο σο πξνο ηε ζπρλόηεηα (frequency nonselective) 

ή, ηζνδχλακα, επίπεδεο (flat). Απηφ ζπκβαίλεη ζηα ζπζηήκαηα ζηελνύ εύξνπο δώλεο ζηα νπνία ην 

εχξνο δψλεο ηνπ εθπεκπφκελνπ ζήκαηνο είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ ην εύξνο δώλεο ζπλνρήο (fc) 

ηνπ θαλαιηνχ. Απηφ ην εχξνο δψλεο κεηξά ηελ πεξηνρή ησλ ζπρλνηήησλ ζηελ νπνία ε 

δηαδηθαζία ησλ δηαιείςεσλ είλαη ζπζρεηηζκέλε θαη νξίδεηαη σο ην εχξνο δψλεο ζπρλνηήησλ ζην 

νπνίν ε ζπλάξηεζε ζπζρέηηζεο δχν δεηγκάησλ ηεο απφθξηζεο ηνπ θαλαιηνχ ιακβαλφκελα ηελ 

ίδηα ρξνληθή ζηηγκή αιιά ζε δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο πέθηεη θάησ απφ κηα θαηάιιειε ηηκή. 

Δπηπιένλ, ην εχξνο δψλεο ζπλνρήο ζρεηίδεηαη κε ηε κέγηζηε δηαζπνξά θαζπζηέξεζεο (maximum 

delay spread) ηmax κέζσ ηεο: 
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max

1
cf


                     (2.2) 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ νη θαζκαηηθέο ζπληζηψζεο ηνπ εθπεκπφκελνπ ζήκαηνο επεξεάδνληαη 

απφ δηαθνξεηηθα θέξδε πιαηψλ θαη κεηαηνπίζεηο θάζεσλ, νη δηαιείςεηο είλαη επηιεθηηθέο σο 

πξνο ηε ζπρλφηεηα. Απηφ ηζρχεη ζηα επξπδσληθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία ην κεηαδηδφκελν εχξνο 

δψλεο είλαη κεγαιχηεξν απφ ην εχξνο δψλεο ζπλνρήο ηνπ θαλαιηνχ. 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.1 πζρέηηζε θαη Φαζκαηηθέο Ηδηόηεηεο Γηαθόξσλ Σύπσλ Γηαιείςεσλ Πξαθηηθνύ 

Δλδηαθέξνληνο 

Τφπος Φάσματος Διαλείψεων 
Αυτοσυσχέτιση Διαλείψεων, 

ρ 
Κανονικοποιημένη PSD 

Ορθογώνιο 
sin(2 )

2

d s

d s

f T

f T




  

1
2 ,       d df f f


  

Gaussian  
2

exp d sf T 
 

  
2

1

exp d

d

f
f

f


  
  
   

 

Επίγειου Κινητοφ   0 2 d sJ f T   
1/2

2 2 2 ,       d df f f f


  
 

 

Butterworth πρώτης-τάξης  exp 2 d sf T  

1
2

1d

d

f
f

f




  
  
   

 

Butterworth δεφτερης-τάξης 

exp
2

d sf T 
 
 

 

cos sin
2 2

d s d sf T f T  
  
 

 

1
4

1 16
d

f

f
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2.2 ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΝΑΛΗΧΝ ΜΔ ΔΠΗΠΔΓΔ 

ΓΗΑΛΔΗΦΔΗ 

Όηαλ νη δηαιείςεηο επεξεάδνπλ ζπζηήκαηα ζηελνχ εχξνπο δψλεο, ην πιάηνο ηνπ ιακβαλφκελνπ 

θέξνληνο δηακνξθψλεηαη απφ ην πιάηνο ησλ δηαιείςεσλ α, φπνπ α είλαη κηα ηπραία κεηαβιεηή 

(RV) κε κέζε ηεηξαγσληθή ηηκή 
2   θαη ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο (probability 

density function – PDF) pα(α), ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην ραξαθηήξα ηνπ πεξηβάιινληνο 

ξαδηνδηάδνζεο. Αθνχ πεξάζεη κέζα απφ ηνλ δηάπιν ησλ δηαιείςεσλ, ην ζήκα θηάλεη 

δηαηαξαγκέλν ζην δέθηε απφ πξνζζεηηθφ ιεπθφ Γθανπζηαλφ ζφξπβν (additive white Gaussian 

noise – AWGN), ν νπνίνο ζεσξείηαη ηππηθά φηη είλαη ζηαηηζηηθά αλεμάξηεηνο απφ ην πιάηνο ησλ 

δηαιείςεσλ α θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κνλφπιεπξε θαζκαηηθή ππθλφηεηα ηζρχνο Ν0 (W/Hz). 

Ηζνδχλακα, ε ιακβαλφκελε ζηηγκηαία ηζρχο ηνπ ζήκαηνο δηακνξθψλεηαη κε α
2
. Έηζη, νξίδνπκε 

ην ζηηγκηαίν ζεκαηνζνξπβηθφ ιφγν ηζρχνο (signal-to-noise power ratio – SNR) αλά ζχκβνιν σο 

2

0/s N    θαη ην κέζν SNR αλά ζχκβνιν σο 0/s N   , φπνπ Es είλαη ε ελέξγεηα ελφο 

ζπκβφινπ. Δπηπιένλ, ε PDF ηνπ γ ιακβάλεηαη αιιάδνληαο ηηο κεηαβιεηέο ζηελ έθθξαζε ηεο 

PDF ησλ δηαιείςεσλ pα(α) ηνπ α, κε απνηέιεζκα: 

                                                 

( / )
( )

2 /

p
p 


 


 





                                                    (2.3) 

 Ζ γελλήηξηα ζπλάξηεζε ξνπψλ (moment generating function – MGF) Mγ(s) πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ PDF ησλ δηαιείςεσλ pγ(γ) θαη νξίδεηαη σο 

0

( ) ( ) sM s p e d   


           (2.4) 

είλαη έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηαηηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δηαχισλ κε δηαιείςεηο. Δπηπιένλ, ε 

πνζφηεηα δηάιεηςεο (amount of fading – AF ή fading figure), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ PDF ησλ 

δηαιείςεσλ νξίδεηαη σο  

2 2 2 2 2

2 2 2 2

var( ) [( )] ( ) ( [ ])

( [ ]) ( [ ])
AF

   

 

    
  

  
      (2.5) 
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φπνπ Δ[
.
] δειψλεη ζηαηηζηηθφ κέζν θαη var(

.
) δηαζπνξά. Απηή ε ζπλάξηεζε παξνπζηάζηεθε απφ 

ηνλ Charash [5, p. 29; 6] σο έλα ελνπνηεκέλν κέηξν ηεο έληαζεο ησλ δηαιείςεσλ θαη είλαη 

ηππηθά αλεμάξηεηε ηεο κέζεο ηζρχνο ησλ δηαιείςεσλ Χ. 

 ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο επηδξάζεηο ηεο ξαδηνδηάδνζεο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηα θαλάιηα κε  δηαιείςεηο, ηηο αληίζηνηρεο PDF, MGF θαη AF ηνπο, θαζψο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε 

ηα θπζηθά θαλάιηα. Μία πεξίιεςε απηψλ ησλ ηδηνηήησλ  παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 2.2. 

 

2.2.1 Πνιπδηαδξνκηθέο δηαιείςεηο 

Οη πνιπδηαδξνκηθέο δηαιείςεηο ππάξρνπλ εμ’αηηίαο ηνπ ζπλδπαζκνχ ηπραία 

θαζπζηεξεκέλσλ, αλαθιψκελσλ, δηαζθεδαζκέλσλ θαη δηαζιψκελσλ ζπληζησζψλ ηνπ ζήκαηνο. 

Απηφο ν ηχπνο δηαιείςεσλ είλαη ζρεηηθά γξήγνξνο θαη επνκέλσο ππεχζπλνο γηα ηηο κηθξήο-

θιίκαθαο δηαθπκάλζεηο ηνπο ζήκαηνο. Αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 

ξαδηνδηάδνζεο, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ ηε ζηαηηζηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηεο πεξηβάιινπζαο ησλ πνιπδηαδξνκηθψλ δηαιείςεσλ. 

2.2.1.1 Μοντέλο Rayleigh. Ζ θαηαλνκή Rayleigh ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα κνληεινπνηήζεη 

ηηο πνιπδηαδξνκηθέο δηαιείςεηο πνπ δελ έρνπλ απ’επζείαο κνλνπάηη κεηαμχ πνκπνχ θαη δέθηε 

(line-of-sight path – LOS path). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην πιάηνο ησλ δηαιείςεσλ ηνπ 

θαλαιηνχ θαηαλέκεηαη ζχκθσλα κε 

22
( ) exp ,

a a
pa a

 
  
  

       0a            (2.6) 

θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηελ (2.3), ην ζηηγκηαίν SNR αλά ζχκβνιν ηνπ θαλαιηνχ, γ, 

θαηαλέκεηαη ζχκθσλα κε ηελ  εθζεηηθή θαηαλνκή   

                                         

1
( ) exp ,p




 

 
  

 
        0           (2.7) 

 Ζ αληίζηνηρε MGF απηνπ ηνπ κνληέινπ δηαιείςεσλ δίλεηαη απφ 
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1( ) (1 )s s                 (2.8) 

Δπηπιένλ, νη ξνπέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ ην κνληέιν δηαιείςεσλ κπνξεί λα δεηρζεί φηη 

δίλνληαη απφ 

    
[ ] (1 )k kk          (2.9) 

φπνπ Γ(
.
) είλαη ε ζπλάξηεζε γάκκα. Σν κνληέιν δηαιείςεσλ Rayleigh επνκέλσο έρεη AF ίζν κε 

1 θαη ηππηθά ζπκθσλεί πνιχ θαιά κε ηα πεηξακαηηθά δεδνκέλα γηα ηα θηλεηά ζπζηήκαηα, φπνπ 

δελ ππάξρεη LOS κνλνπάηη κεηαμχ ησλ θεξαηψλ ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε [3]. Δπίζεο 

εθαξκφδεηαη ζηε δηάδνζε αλαθιψκελσλ θαη πεξηζιψκελσλ κνλνπαηηψλ ησλ ξαδηνδεχμεσλ 

δηακέζσ ηεο ηξνπφζθαηξαο [7], ηεο ηνλφζθαηξαο [8,9] θαη πινίνπ κε πινίν [10]. 

 

2.2.1.2 Μοντέλο Nakagami-q (Hoyt). Ζ θαηαλνκή Nakagami-q, πνπ αλαθέξεηαη θαη σο 

θαηαλνκή Hoyt [11], έρεη δηαηππσζεί απφ ηνλ Nakagami [12, Eq. (52)] σο 

2 2 2 2 4 2

02 2

(1 ) (1 ) (1 )
( ) exp ,

4 4
a

q a q q
p a I

q q q

      
    

     
  0a   (2.10) 

φπνπ I0(.) είλαη ε κεδεληθήο ηάμεο ηξνπνηεκέλε ζπλάξηεζε Bessel πξψηνπ είδνπο, θαη q είλαη ε 

Nakagami-q παξάκεηξνο δηαιείςεσλ ε νπνία εθηείλεηαη απφ 0 έσο 1. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ 

(2.3), κπνξεί λα δεηρζεί φηη ην SNR αλά ζχκβνιν ηνπ θαλαιηνχ, γ, θαηαλέκεηαη ζχκθσλα κε 

2 2 2 4

02 2

1 (1 ) (1 )
( ) exp ,

2 4 4

q q q
p I

q q q


 


  

     
    

   
  0   (2.11) 

Μπνξεί λα δεηρζεί φηη ε αληίζηνηρε κε ηελ (2.11) MGF δίλεηαη απφ ηελ 

 
1/2

2 2

2 2

2
( ) 1 2

(1 )

s q
s s

q







 
    

  

    (2.12) 
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Πίλαθαο 2.2 πλάξηεζε ππθλόηεηαο πηζαλόηεηαο (PDF) θαη γελλήηξηα ζπλάξηεζε ξνπώλ (MGF) 

ηνπ SNR αλά ζύκβνιν, γ, κεξηθώλ κνληέισλ δηαιείςεσλ 

 

 

Δπίζεο, νη ξνπέο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ ην κνληέιν δίλνληαη απφ [12, Eq. (52)] 

2
2

2 1 2

1 1
[ ] (1 ) , ;1,

2 2 1

k kk k q
k F

q
 

   
           

  (2.13) 

φπνπ  2 1 , ; ,F      είλαη ε Γθανπζηαλή ππεξγεσκεηξηθή ζπλάξηεζε, θαη επνκέλσο ε AF ηεο 

Nagakami-q θαηαλνκήο δίλεηαη απφ 

4

2 2

2(1 )
,

(1 )
q

q
AF

q





         0 1q      (2.14) 

θαη άξα παίξλεη ηηκέο αλάκεζα απφ 1 (q=1) έσο 2 (q=0). Ζ θαηαλνκή Nakagami-q θαιχπηεη έλα 

εχξνο απφ κνλφπιεπξεο Γθανπζηαλέο δηαιείςεηο (q=0) έσο δηαιείςεηο Rayleigh (q=1). Σππηθά 

παξαηεξείηαη ζε δνξπθνξηθέο δεχμεηο πνπ ππφθεηληαη ζε ηζρπξά ηνλνζθαηξηθά θαηλφκελα. Αμίδεη 

λα παξαηεξεζεί φηη νη κνλφπιεπξεο Γθανπζηαλέο δηαιείςεηο αληηζηνηρνχλ ζηε ρεηξφηεξε 
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πεξίπησζε δηαιείςεσλ ή, ηζνδχλακα, ηε κεγαιχηεξε AF ζε φιεο ηηο πνιπδηαδξνκηθέο θαηαλνκέο 

πνπ εμεηάδνληαη ζηελ αλάιπζε καο. 

 

2.2.1.3 Μοντέλο Nakagami-n (Rice). Ζ θαηαλνκή Nakagami-n είλαη επίζεο γλσζηή θαη σο 

θαηαλνκή Rice [15]. Υξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηε κνληεινπνίεζε κνλνπαηηψλ δηάδνζεο πνπ 

απνηεινχληαη απφ κηα ηζρπξή απ’επζείαο LOS ζπληζηψζαο θαη πνιιέο, ηπραίεο, πην αδχλακεο 

ζπληζηψζεο. Σν πιάηνο ησλ δηαιείςεσλ ηνπ θαλαιηνχ αθνινπζεί ηελ θαηαλνκή [12, Δq. (50)] 

22 2 2 2

0

2(1 ) (1 ) (1 )
( ) exp 2 ,

n

a

n e a n n
p a I na

     
           

 0a    (2.15) 

φπνπ n είλαη ε παξάκεηξνο ησλ δηαιείςεσλ ηνπ κνληέινπ Nakagami-n θαη παίξλεη ηηκέο απφ 0 

έσο ∞ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ παξάκεηξν ηνπ Rice, K, κέζσ ηεο ζρέζεο K=n
2
. Δθαξκφδνληαο ηελ 

(2.3) κπνξνχκε λα δνχκε φηη ην SNR αλά ζχκβνιν ηνπ θαλαιηνχ, γ, θαηαλέκεηαη ζχκθσλα κε 

κηα κε θεληξηθή, chi-square θαηαλνκή  

22 2 2

0

(1 ) (1 ) (1 )
( ) exp 2 ,

nn e n n
p I n

 


  

     
         

  0    (2.16) 

 Μπνξεί επίζεο λα δεηρζεί φηη ε MGF πνπ αληηζηνηρεί κε απηφ ην κνληέιν δίλεηαη απφ 

2 2

2 2

(1 )
( ) exp

(1 ) (1 )

n n s
s

n s n s




 

 
   

    
   (2.17) 

θαη νη ξνπέο δίλνληαη απφ [12, Eq. (50)] 

 2

1 12

(1 )
[ ] ,1;

(1 )

k k

k

k
F k n

n
 

 
  


    (2.18) 

φπνπ 1 1( , ; )F    είλαη ε ζπκβάιινπζα ππεξγεσκεηξηθή ζπλάξηεζε ηνπ Kummer. Ζ AF ηεο 

Nakagami-n θαηαλνκήο δίλεηαη απφ 
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2

2 2

1 2
,

(1 )
n

n
AF

n





     0n      (2.19) 

θαη ζπλεπψο θπκαίλεηαη κεηαμχ 0 (n=∞) θαη 1 (n=0). Ζ θαηαλνκή Nakagami-n θαιχπηεη ην 

έπξνο ησλ πεξηπηψζεσλ απφ δηαιείςεηο Rayleigh (n=0) έσο θαζφινπ δηαιείςεηο (ζηαζεξφ 

πιάηνο, n=∞). Απηφο ν ηχπνο δηαιείςεσλ ηππηθά παξαηεξείηαη ζηα πξψηα αλαιχζηκα LOS 

κνλνπάηηα ησλ κηθξνθπςεισηψλ αζηηθψλ θαη πξναζηηαθψλ πεξηβάιινληα γεο-θηλεηνχ [16], ησλ 

πηθνθπςεισηψλ εγρψξησλ [17[, θαη εξγνζηαζηαθψλ [18] πεξηβαιιφλησλ. Δπίζεο εθαξκφδεηαη 

ζην θχξην LOS κνλνπάηη δνξπθνξηθψλ [19,20] θαη πινίνπ-πξνο-πινίν [10] ξαδηνδεχμεσλ. 

 

2.2.1.4 Μοντέλο Nakagami-m. Ζ PDF ηεο Nakagami-m θαηαλνκήο είλαη νπζηαζηηθά κία 

θεληξηθή, chi-square θαηαλνκή πνπ δίλεηαη απφ [12, Eq. (11)] 

2 1 22
( ) exp ,

( )

m m

a m

m a m
p a

m

  
  
   

 0a     (2.20) 

φπνπ m είλαη Nakagami-m παξάκεηξνο δηαιείςεσλ ε νπνία παίξλεη ηηκέο απφ ½ έσο ∞. Σν 

ρήκα 2.1 δείρλεη ηελ PDF ηεο θαηαλνκήο Nakagami-m γηα Χ=1 θαη δηάθνξεο ηηκέο ηεο 

παξακέηξνπ m. Δθαξκφδνληαο ηε (2.3) βιέπνπκε φηη ην SNR αλά ζχκβνιν, γ, θαηαλέκεηαη 

ζχκθσλα κε ηε Γάκκα θαηαλνκή 

1

( ) exp ,
( )

m m

m

m m
p

m


 


 

  
  

  
 0     (2.21) 

Μπνξεί επίζεο λα δεηρζεί φηη ε MGF δίλεηαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απφ 

( ) 1

m
s

s
m






 
   

 
    (2.22) 

θαη νη ξνπέο δίλνληαη απφ [12, Eq. (65)] 
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( )
[ ]

( )

k k

k

m k

m m
 

 
 


     (2.23) 

 

 

ρήκα 2.1. Ζ PDF ηεο θαηαλνκήο Nakagami γηα Χ=1 θαη δηάθνξεο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ δηαιείςεσλ m. 

 

νη νπνίεο ζπλεπάγνπλ ηελ αθφινπζε AF 

1
,mAF

m
         m≥1/2      (2.24) 

 Δπνκέλσο, ε θαηαλνκή Nakagami-m θαιχπηεη κέζσ ηεο παξακέηξνπ m ην κεγαιχηεξν 

εχξνο ηηκψλ ηεο AF (απφ 0 έσο 2) ζε ζρέζε κε φιεο ηηο πνιπδηαδξνκηθέο θαηαλνκέο πνπ 

ζεσξνχληαη ζε απηφ ην θεθάιαην. Γηα παξάδεηγκα, ζπκπεξηιακβάλεη ηε κνλφπιεπξε 
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Γθανπζηαλή θαηαλνκή (m=1/2) θαη ηελ θαηαλνκή Rayleigh (m=1) σο ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο. 

ην φξην ηνπ m→+∞, ην θαλάιη δηαιείςεσλ Nakagami-m ζπγθιίλεη ζε έλα AWGN θαλάιη 

ρσξίο δηαιείςεηο. Δπηπιένλ, φηαλ m<1, εμηζψλνληαο ηηο (2.14) θαη (2.24), παίξλνπκε κία έλα-

πξνο-έλα αληηζηνίρεζε κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ m θαη , επηηξέπνληαο ηελ θαηαλνκή Nakagami-

m λα γίλεη πιεζηάζεη ηελ Nakagami-q (Hoyt) θαηαλνκή, θαη απηή ε αληηζηνίρεζε δίλεηαη απφ 

 
 

2
2

4

1
,

2 1 2

q
m

q





  m≤1    (2.25) 

 Οκνίσο, φηαλ m>1, εμηζψλνληαο ηηο (2.19) θαη (2.24) ιακβάλνπκε κία δηαθνξεηηθή έλα-

πξνο-έλα αληηζηνίρεζε κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ m θαη n (ή, ηζνδχλακα, ηεο παξακέηξνπ ηνπ 

Rice, K) ή νπνία επηηξέπεη ζηελ θαηαλνκή Nakagami-m λα πιεζάζεη πνιχ ηελ θαηαλνκή 

Nakagami-n (Rice), θαη απηή ε αληηζηνίρεζε δίλεηαη απφ 

 
2

2

2

1
,         n 0

1 2

n
m

n


 


 

(2.26)  

2

2
n= ,         m 1

m m

m m m




 
 

 Κιείλνληαο, ε θαηαλνκή Nakagami-m  ζπρλά ηαηξηάδεη θαιχηεξα ζε πνιπδηαδξνκηθή 

δηάδνζε γεο-θηλεηνχ [21-23] θαη εγρψξηνπ πεξηβάιινληνο-θηλεηνχ [24], θαζψο θαη ζε 

ηνλνζθαηξηθέο ξαδηνδεχμεηο [9,25-28]. 

 

2.2.2 Λνγαξηζκν-θαλνληθή θίαζε 

 ε επίγεηα θαη δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα γεο-θηλεηνχ, ε πνηφηεηα ηεο δεχμεο επεξεάδεηαη 

επίζεο απφ ηελ αξγή κεηαβνιή ηνπ κέζνπ επηπέδνπ ηνπ ζήκαηνο εμ’αηηίαο ηεο ζθίαζεο απφ ην 

έδαθνο, ηα θηίξηα θαη ηα δέληξα. Ζ απφδνζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηε 
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ζθίαζε κφλν αλ ν ξαδηνδέθηεο είλαη ηθαλφο λα εμηζνξξνπήζεη ηηο γξήγνξεο πνιπδηαδξνκηθέο 

δηαιείςεηο ή αλ έλα απνηειεζκαηηθφ κηθξνδηαθνξηθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμάιεηςε 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο πνιπδηαδξνκηθήο δηάδνζεο. Βαζηζκέλε ζε πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο, ππάξρεη 

κηα γεληθή ζπλαίλεζε φηη ε ζθίαζε κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί απφ κηα ινγαξηζκν-θαλνληθή 

θαηαλνκή γηα δηάθνξα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά πεξηβάιινληα [21,29-33], φπνπ ην SNR αλά 

ζχκβνιν ηνπ κνλνπαηηνχ, γ, έρεη κηα PDF πνπ δίλεηαη απφ ηε ινγαξηζκν-θαλνληθή έθθξαζε 

2

10

2

(10log )
( ) exp

22
p

 




 
  

 
    (2.27) 

φπνπ μ=10/ln10=4.3429, θαη κ (dB) θαη ζ (dB) είλαη ν κέζνο θαη ε ηππηθή απφθιηζε ηνπ 

10log10γ, αληίζηνηρα. 

 H MGF πνπ αληηζηνηρεί ζε απηφ ην απνηέιεζκα αξγψλ δηαιείςεσλ δίλεηαη απφ ηελ 

  2 /10

1

1
( ) exp 10

p

n

n

N
x

x

n

s H s
 








       (2.28) 

Όπνπ xn είλαη ηα κεδεληθά ηνπ Δξκηηηαλνχ πνιπσλχκνπ Np-ηάμεο, θαη Ζxn είλαη νη ζπληειεζηέο 

βάξνπο ηνπ Δξκηηηαλνχ πνιπσλχκνπ Np-ηάμεο θαη δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 25.10 ηεο Αλαθ.50. 

Δπηπιένλ, νη ξνπέο ηεο (2.27) δίλνληαη απφ  

2

21
[ ] exp

2

k k k
  

 

  
    

   
    (2.29) 

απνδίδνληαο ηεο αθφινπζε ΑF  

2

2
exp 1mAF





 
  

 
    (2.30) 

 Απφ ηελ (2.30) ε AF πνπ ζρεηίδεηαη κε κία ινγαξηζκν-θαλνληθή PDF κπνξεί λα είλαη 

απζαίξεηα πςειή. Δληνχηνηο,  φπσο ζεκεηψλεηαη απφ ηνλ Charash [5, p.29], ζε πξαθηηθέο 

θαηαζηάζεηο ε ηππηθή απφθιηζε ηεο ζθίαζεο δελ μεπεξλά ηα 9dB [3, p. 88]. Χο εθ ηνχηνπ, ε AF 
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ηεο ινγαξηζκν-θαλνληθήο ζθίαζεο έρεη φξην ην 73. Απηφο ν αξηζκφο μεπεξλά ηε κέγηζηε AF πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο δηάθνξεο PDF πνπ εμεηάζακε ζηελ ελφηεηα 2.2.1 θαηά πνιιέο ηάμεηο κεγέζνπο. 

 

2.2.3 ύλζεηεο Γηαιείςεηο (Πνιπδηαδξνκηθέο Γηαιείςεηο θαη θίαζε) 

 Έλα πεξηβάιινλ κε ζχλζεηεο δηαιείςεηο (πνιπδηαδξνκηθέο δηαιείςεηο θαη ζθίαζε) 

απνηειείηαη απφ πνιπδηαδξνκηθέο δηαιείςεηο ππεξζεηεκέλεο ζε ινγαξηζκν-θαλνληθή ζθίαζε. ε 

απηφ ην πεξηβάιινλ ν δέθηεο δελ εμηζνξξνπεί ηηο δηαιείςεηο ηεο πεξηβάιινπζαο πνπ νθείινληαη 

ζηελ πνιπδηαδξνκηθή δηάδνζε, αιιά αληηδξά ζην ζηηγκηαίν ζήκα ην νπνίν έρεη ππνζηεί 

πνιπδηαδξνκηθέο δηαιείςεηο θαη ζθίαζε [3, Sec. 2.4.2]. Απηή είλαη ζπρλά ε πεξίπησζε ζε 

πεξηνρέο κε ζπκθφξεζε (φπσο ζην θέληξν κηαο πφιεο) κε πεδνχο πνπ θηλνχληαη αξγά θαη 

νρήκαηα [21,34,35]. Απηφ ην είδνο ζχλζεησλ δηαιείςεσλ παξαηεξείηαη ζε δνξπθνξηθά 

ζπζηήκαηα γεο-θηλεηνχ ηα νπνία ππφθεηληαη ζε αγξνηηθή θαη/ή αζηηθή ζθίαζε [36-40]. 

Τπάξρνπλ δχν πξνζεγγίζεηο θαη δηάθνξνη ζπλδπαζκνί ζηε βηβιηνγξαθία γηα λα πάξνπκε ηε 

ζχλζεηε θαηαλνκή. Δδψ, σο έλα παξάδεηγκα, παξνπζηάδνπκε ηε ζχλζεηε Γακκα/ινγαξηζκν-

θαλνληθή PDF πνπ παξνπζηάζηεθε απφ ηνπ Ho θαη Stuber [35]. Απηή ε PDF αλαθχπηεη απφ ηα 

πεξηβάιινληα ζθίαζεο Nakagami-m  θαη ιακβάλεηαη παίξλνληαο ην κέζν φξν ηεο ηζρχνο ηνπ 

ζήκαηνο ε νπνία έρεη θαηαλνκή Γάκκα (ή, ηζνδχλακα, ηνπ SNR αλά ζχκβνιν) ηεο (2.21) πάλσ 

απφ ηελ ππνζεηηθή ππθλφηεηα ηεο ηζρχνο ηνπ ζήκαηνο κε ινγαξηζκν-θαλνληθή θαηαλνκή (ή, 

ηζνδχλακα, ηνπ SNR αλά ζχκβνιν) ηεο (2.27), δίλνληαο ηεο αθφινπζε PDF ηνπ θαλαιηνχ 

21

10

2

0

(10log )
( ) exp exp

( ) 22

m m

m

wm m
p dw

w m w w


  




    
     

    
  (2.31) 

Γηα ηελ εηδηθή πεξίπησζε φπνπ νη πνιπδηαδξνκηθέο δηαιείςεηο αθνινπζνχλ ηελ θαηαλνκή 

Rayleigh (m=1), ε (2.31) κεηψλεηαη ζε κία εθζεηηθή/ινγαξηζκνθαλνληθή PDF ε νπνία είρεη 

αξρηθά πξνηαζεί απφ ηνπο Hansen θαη Meno [34]. 

 H MGF δίλεηαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απφ 
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      (2.32) 

θαη νη ξνπέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ Γάκκα/ιναγαξηζκν-θαλνληθή PDF δίλνληαη απφ 

2

2( ) 1
[ ] exp

( ) 2

k

k

m k k k

m m
  

 

   
    

    
   (2.33) 

θαη ε επαγφκελε AF δίλεηαη απφ 

2

2

1
exp 1m

m
AF

m





 
  

 
    (2.34) 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φηαλ δελ ππάξρεη ζθίαζε (ζ=0), ε (2.34) κεηψλεηαη ζηελ (2.24), φπσο 

αλακελφηαλ. Παξφκνηα, φζν κεηψλνληαη νη δηαιείςεηο (m→∞), ε (2.34) κεηψλεηαη ζηελ (2.30), 

φπσο αλακελφηαλ. 

 

2.2.4 πλδπαζκέλεο (Γηακνηξαζκέλνπ-Υξόλνπ) Γηαιείςεηο κε θίαζε    θαη 

Υσξίο θίαζε 

 Απφ ηα πεηξάκαηά ηνπο γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ δνξπθνξηθψλ θαλαιηψλ γεο-θηλεηνχ, νη 

Lutz et al. [39] θαη Barts θαη Stutzman [41] αλαθάιπςαλ φηη ε ζπλνιηθή επεμεξγαζία ησλ 

δηαιείςεσλ γηα ηα δνξπθνξηθά ζπζηήκαηα γεο-θηλεηνχ είλαη έλαο θπξηφο ζπλδπαζκφο 

πνιπδηαδξνκηθψλ δηαιείςεσλ ρσξίο ζθίαζε θαη ζχλζεησλ δηαιείςεσλ (πνιπδηαδξνκηθψλ κε 

ζθίαζε). Δδψ, σο έλα παξάδεηγκα, παξνπζηάδνπκε κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ην κνληέιν 

ησλ Lutz et al. [39]. Όηαλ δελ ππάξρεη ζθίαζε, νη δηαιείςεηο αθνινπζνχλ κηα PDF θαηαλνκήο 

Rice (Nakagami-n). Αληηζέησο, φηαλ ππάξρεη ζθίαζε, ζεσξείηαη φηη δελ ππάξρεη απ’επζείαο LOS 

κνλνπάηη θαη ε ιακβαλφκελε ηορχο ηνπ ζήκαηνο (ή, ηζνδχλακα, ην SNR αλα ςεθίν) ζεσξείηαη 

φηη είλαη κηα εθζεηηθή/ινγαξηζκνθαλνληθή (Hansen-Meno) PDF [34]. Ο ζπλδπαζκφο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην δηακνηξαζκέλνπ ρξφλνπ παξάγνληα ζθίαζεο, ν νπνίνο νξίδεηαη σο Α, 

0≤Α≤1, θαη σο εθ ηνχηνπ, θαηαιήγνπκε ζηε ζπλδπαζηηθή PDF  
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   (2.35) 

φπνπ 
u  είλαη ην κέζν SNR αλά ζχκβνιν θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ ππάξρεη ζθίαζε θαη 

κ
s
 θαη ζ

s 
είλαη ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε ηνπ 10log10γ θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

ππάξρεη ζθίαζε, αληίζηνηρα. Σν ζπλνιηθφ κέζν SNR αλά ζχκβνιν,  , δίλεηαη απφ 

2/10 (ln10)( ) /200(1 ) 10
s suA A           (2.36) 

Ζ MGF κπνξεί λα δεηρζεί φηη δίλεηαη απφ 
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    (2.37) 

 

2.3 ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΝΑΛΗΧΝ ΜΔ ΓΗΑΛΔΗΦΔΗ 

ΔΠΗΛΔΚΣΗΚΔ Χ ΠΡΟ ΣΖ ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

Όηαλ επξπδσληθά ζήκαηα δηαδίδνληαη κέζσ ελφο θαλαιηνχ επηιεθηηθνχ σο πξνο ηε ζπρλφηεηα, 

ην θάζκα ηνπο επεξεάδεηαη απφ ηε ζπλάξηεζε κεηαθνξάο ηνπ θαλαιηνχ, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγεζεί δηαζπνξά ζηε θπκαηνκνξθή. Απηφο ν ηχπνο δηαιείςεσλ κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί 
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σο έλα γξακκηθφ θίιηξν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε κηγαδηθήο-ηηκήο, βαζππεξαηή, 

ηζνδχλακε θξνπζηηθή απφθξηζε: 

1

( ) ( )
p

l

L

j

l l

l

h t a e t
  



       (2.38) 

φπνπ ( )   ε ζπλάξηεζε δέιηα ηνπ Dirac, l  o αξηζκφο ηνπ εθάζηνηε θαλαιηνχ, θαη  
1

pL

l l
a


, 

 
1

pL

l l



, θαη  

1

pL

l l


  ηα ηπραία πιάηε, θάζεηο θαη θαζπζηεξήζεηο ηνπ θαλαιηνχ, αληίζηνηρα. 

 ηελ (2.38) Lp είλαη ν αξηζκφο ησλ αλαιχζηκσλ κνλνπαηηψλ (φπνπ ην πξψην κνλνπάηη 

είλαη ην κνλνπάηη αλαθνξάο θαη ηνπ νπνίνπ ε θαζπζηέξεζε είλαη η1=0) θαη ζρεηίδεηαη κε ην ιφγν 

ηεο κέγηζηεο δηαζπνξάο θαζπζηέξεζεο πξνο ηε δηάξθεηα ζπκβφινπ. Τπφ ηελ πξνυπφζεζε αξγψλ 

δηαιείςεσλ, ην Lp ζεσξείηαη φηη είλαη ζηαζεξφ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, θαη ηα 

 
1

pL

l l
a


,  

1

pL

l l



, θαη  

1

pL

l l


  είλαη φια ζηαζεξά θαηα ην δηάζηεκα ελφο ζπκβφινπ. Αλ ηα 

δηάθνξα κνλνπάηηα κηαο δεδνκέλνπ θξνπζηηθήο απφθξηζεο παξάγνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

ζθεδαζηέο, ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ ακειεηέα ζπζρέηηζε [33,42] θαη είλαη ινγηθφ ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε κα ζεσξήζνπκε φηη ηα  
1

pL

l l
a


,  

1

pL

l l



, θαη  

1

pL

l l


  είλαη ζηαηηζηηθά αλεμάξηεηεο 

ηπραίεο κεηαβιεηέο. Αιιηψο, ηα  
1

pL

l l
a


 πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο ζπζρεηηζκέλεο ηπραίεο 

κεηαβιεηέο. 

 Δπεθηείλνληαο ηνπο ζπκβνιηζκνχο γηα ηηο επίπεδεο δηαιείςεηο, ην πιάηνο δηαιείςεσλ l

ηνπ l-νζηνχ ζπκβαιιφκελνπ κνλνπαηηνχ ζεσξείηαη φηη είλαη κηα ηπραία κεηαβιεηή, ηεο νπνίαο ε 

ηεηξαγσληθή κέζε ηηκή 
2

l
 ζπκβνιίδεηαη κε l θαη ε PDF ηεο νπνίαο, ( )

la lp a , κπνξεί λα είλαη 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο PDF πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. Δπίζεο, φπσο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ησλ επίπεδσλ δηαιείςεσλ, αθνχ πεξάζεη κέζσ ελφο θαλαιηνχ κε δηαιείςεηο, έλα 

επξπδσληθφ ζήκα δηαηαξάζζεηαη απφ AWGN κε κνλφπιεπξε θαζκαηηθε ππθλφηεηα ηρχνο Ν0 

(W/Hz). Ο AWGN ζεσξείηαη πσο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηα πιάηε ησλ δηαιείςεσλ  
1

pL

l l
a


. Χο 

εθ ηνχηνπ, ην ζηηγκηαίν SNR αλά ζχκβνιν ηνπ l-νζηνχ θαλαιηνχ δίλεηαη απφ ηελ 
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2

0/
ll s N   , θαη ην κέζν SNR αλά ζχκβνιν ηνπ l-νζηνχ θαλαιηνχ δίλεηαη απφ ηελ 

0/l l s N   . 

 Σν κνλνπάηη ηεο θξνπζηηθήο απφθξηζεο πνπ έρεη θζάζεη πξψην δείρλεη λα έρεη ππνζηεί 

ιηγφηεξεο δηαιείςεηο ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα κνλνπάηηα, αθνχ κπνξεί λα πεξηέρεη θαη ην 

απ’επζεία LOS κνλνπάηη [16,23,42]. Δπηπξνζζέησο, αθνχ ε ζπληζηψζα ηεο θαζκαηηθήο ηζρχνο 

κεηψλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ θαζπζηέξεζε, ηα κνλνπάηηα πνπ θζάλνπλ ηειεπηαία επηδεηθλχνπλ 

πεξηζζφηεξεο δηαιείςεηο [23,42]. Σα  
1

pL

l l
  ζρεηίδνληαηκε ην πξνθίι θαζπζηέξεζεο ηζρύνο 

(power delay profile – PDP), πνπ αλαθέξεηαη θαη σο πξνθίι έληαζεο πνιπδηαδξνκηθόηεηαο 

(multipath intensity profile – MIP), θαη είλαη κία θζίλνπζα ζπλάξηεζε ηεο θαζπζηέξεζεο. Σν 

PDP κνληέιν κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο, αλάινγα κε ην αλ ην κνληέιν είλαη γηα 

εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο δηάδνζεο ηνπ θάζε ρψξνπ. PDP γηα 

δηαρσξηζκέλα γξαθεία ζε εζσηεξηθφ θηηξίσλ, εξγνζηάζηα ζε εζσηεξηθφ θηηξίσλ κε βαξηά 

κεραλήκαηα, πςειήο ππθλφηεηαο θηίξηα γξαθείσλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ρακειήο ππθλφηεηαο 

θαηνηθνηκέλα ζπίηηα ζε πξναζηηαθέο πεξηνρέο, αλνηρηά αγξνηηθά πεξηβάιινληα, πεξηνρέο κε 

ιφθνπο ή βνπλά θαη γηα ζαιάζζην πεξηβάιινλ πεξηγξάθνληαη ζηελ Αλαθ.43. Γηα παξάδεηγκα, 

πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο δείρλνπλ φηη ην ξαδηνθαλάιη ησλ θηλεηψλ ραξαθηεξίδεηαη πνιχ θαιά 

απφ έλα εθζεηηθά θζίλνλ PDP γηα γξαθεία εζσηεξηθά ζε θηίξηα [33] θαη ζπλσζηηζκέλεο αζηηθέο 

πεξηνρέο [29,44]: 

max/

1 ,              1,2,...,l

l pe l L
 

      (2.39) 

φπνπ 1 είλαη ε κέζε ηζρχο δηαιείςεσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην πξψην κνλνπάηη δηάδνζεο 

(αλαθνξάο) θαη ηmax είλαη ε κέγηζηε δηαζπνξά θαζπζηέξεζεο ηνπ θαλαιηνχ. ηε βηβιηνγξαθία νη 

θαζπζηεξήζεηο ζεσξνχληαη φηη ηζαπέρνπλ (ε δηαθνξά 1l l    είλαη ζηαζεξή θαη ίζε κε ηε 

δηάξθεηα ζπκβφινπ Σs) [1, Sec. 14-5-1;45], θαη κε απηήλ ηελ ππφζεζε, παίξλνπκε ην ηζαπέρνλ 

εθζεηηθφ πξνθίι πνπ δίλεηαη απφ 

( 1)

1 ,        δ 0 θαη 1,2,...,l

l pe l L        (2.40) 
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φπνπ ε παξάκεηξνο δ είλαη ν παξάγνληαο θζίλνπζαο ηζρύνο (power decay factor), ν νπνίνο 

αληηθαηνπηξίδεη ην ξπζκφ ζηνλ νπνίν ε κέζε ηζρχο ησλ δηαιείςεσλ θζίλεη. Άιια ηδαληθεπκέλα 

PDP πξνθίι πνπ αλαθέξνληαη ή ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βηβιηνγξαθία ζπκπεξηιακβάλνπλ ην 

ζηαζεξφ (επίπεδν) πξνθίι [46], ην επίπεδν εθζεηηθφ πξνθίι [47], ην Γθανπζζηαλφ πξνθίι [46], 

πξνθίι ζπλάξηεζεο ηζρχνο (πνιπσλπκηθφ) [48], θαη άιια πην πεξίπινθα, ζχλζεηα πξνθίι [49]. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3                                                                 

ΑΝΑΛΤΖ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΑΠΟΚΟΠΖ 

ΕΔΤΞΖ ΓΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΜΗΚΡΖ ΑΚΣΗΝΑ ΣΑ 60 GHz 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

ην πιαίζην ησλ επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ κηθξήο αθηίλαο γηα εθαξκνγέο πξνεγκέλεο 

κεηαθνξηθήο ηειεκαηηθήο (advanced transport telematics – ATT) ζε απηφ ην θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη κηα αλαιπηηθή κέζνδνο εχξεζεο ηεο πηζαλφηεηαο απνθνπήο ηεο δεχμεο παξνπζία 

δηαιείςεσλ Rice, ζνξχβνπ, παξεκβνιψλ, θαη δηαθνξηθήο εθπνκπήο/ιήςεο ρψξνπ κε επηιεθηηθφ 

ζπλδπαζκφ. Ζ πξνζέγγηζε ζε απηφ ην ζέκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηηκεζεί ε απφδνζε ησλ 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο ππνδνκήο θαη ηνπ νρήκαηνο ζε αζηηθά πεξηβάιινληα. 

Γηα αξθεηά ρξφληα , δηάθνξα αζχξκαηα ζπζηήκαηα γηα επηθνηλσλίεο κηθξήο αθηίλαο 

νρήκαηνο-πξνο-φρεκα θαη ππνδνκήο-πξνο-φρεκα εξεπλνχληαη ζηελ Δπξψπε, ηελ Ακεξηθή θαη 

ζηελ Αζία ζην πιαίζην ηνπ ΑΣΣ. Οη ζρεδηαζηέο ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη 

πςειφηεξεο πεξηνρέο ζπρλνηήησλ πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα εχξνπο δψλεο [1]-[3]. 

Πνην ζπγθεθξηκέλα, ηα κηθξνθπκαηηθά ζπζηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα κε κηιηκεηξηθά κήθε 

θχκαηνο θαίλεηαη φηη κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ζεκαληηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

θηλεηψλ ρξεζηψλ θαη ππνδνκψλ. Μάιηζηα θάπνηα πξσηφηππα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζηα 5.8 

GHz [4] ελψ πνιιεο κεηξήζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηα 60 GHz ζην πιαίζην θάπνησλ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ (φπσο ην DRIVE θαη ην PROMETHEUS) [2]. Με απηήλ ηελ 

πξννπηηθή δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα κπνξνπλ λα ζεσξεζνχλ ζε ζρέζε κε αζηηθέο εθαξκνγέο 

θαη εθαξκνγέο ζε απηνθηλεηφδξνκνπο [5]-[8]. 

ηα αζηηθά πεξηβάιινληα, νη νδηθέο ππνδνκέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ νρήκαηα θαη ηελ απνζηνιή ζε απηά πιεξνθνξηψλ γηα ηελ νδηθή 

θίλεζε, ηηο ειεχζεξεο ζέζεηο πάξθηλγθ, θηι. Λφγσ ηεο δηπιήο θαηεχζπλζεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ 

θάπνηεο απφ απηέο ηηο ππεξεζίεο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δεχμεηο ζεκείνπ-πξνο-ζεκείν, κε 
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απνηέιεζκα λα πξέπεη λα δίλεηαη δηαθνξεηηθφ θαλάιη ζε θάζε φρεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ην 

ζηαζκφ βάζεο. πλεπψο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα θαηάιιειε ζηξαηεγηθή 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζπρλφηεηαο. Ζ ρξήζε ηεο πεξηνρήο ζπρλνηήησλ ησλ 60GHz πξνηείλεηαη 

ιφγσ ηεο παξνπζίαο κέγηζηεο απνξξφθεζεο νμπγφλνπ ζε απηέο ηηο ζπρλφηεηεο, κε απνηέιεζκα 

λα επηηξέπνπλ ηηο απνηειεζκαηηθέο επηδξάζεηο ησλ ρσξηθψλ θίιηξσλ. 

ε απηφ ην θεθάιαην εμεηάδνπκε ηα επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα ζηα 60 GHz γηα αζηηθφ 

πεξηβάιινλ κε ζηφρν ηνλ νξηζκφ βαζηθψλ ζρεδηαζηηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηα θηλεηά ζπζηήκαηα θαη 

ηα ζπζηήκαηα ησλ ππνδνκψλ. Δπεηδή ζηελ πξάμε, σο πξψηε εθαξκνγή, νη ππνδνκέο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θχξηνπο δξφκνπο πφιεσλ ζα εμεηάζνπκε έλα 

κνλνδηάζηαην ζελάξην. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα ζεσξήζνπκε έλα ζχζηεκα πνιιψλ ππνδνκψλ θαη 

ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηδξάζεηο ηεο δηάδνζεο θαη ηεο δηαθαλαιηθήο 

παξεκβνιήο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εθηηκήζνπκε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Καηάιιεινο ραξαθηεξηζκφο ησλ θαλαιηψλ ζηα 60 GHz δίλεηαη ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ κνληέισλ ηρλνγξάθεζεο αθηίλαο θαη ηνπ κνληέινπ 2-αθηηλψλ ηνπ Rice ην 

νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη ζηελ αλάιπζε ηνπ θαη ην αλαθιψκελν απφ ην δξφκν θχκα. Γείρλεηαη φηη 

ζεσξψληα ηελ επίδξαζε ηεο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ, ε αλαθιψκελε ζπληζηψζα κπνξεί λα 

απαιεηθζεί νδεγψληαο ζην απινχζηεξν κνληέιν 1-αθηίλαο ηνπ Rice. Ζ επηινγή ησλ παξακέηξσλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηα θαηλφκελα δηάδνζεο ζηα 60 GHz ηεθκεξηψλεηαη. 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη φηαλ επηιέγεηαη ε πεξηνρή ησλ 60 GHz κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί 

κηα βέιηηζηε ηηκή γηα ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ππνδνκψλ σο έλαο ζπκβηβαζκφο κεηαμχ ηνπ 

ζεξκηθνχ ζνξχβνπ θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ παξεκβνιψλ. Δπίζεο, αμηνινγείηαη ην πιενλέθηεκα 

ηεο πεξηνρήο ησλ 60 GHz ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή ησλ 5.8 GHz. 

Με ην ζηφρν ηεο εθηίκεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε απηφ ην θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη κηα κέζνδνο πνπ επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο απνθνπήο ηεο δεχμεο 

παξνπζία δηαιείςεσλ Rice, ζνξχβνπ, παξεκβνιψλ, θαη δηαθνξηθήο εθπνκπήο/ιήςεο ρψξνπ κε 

επηιεθηηθφ ζπλδπαζκφ. Ζ απφδνζε απηή αμηνινγείηαη σο ε ζπλδπαζκέλε επίδξαζε ηνπ ζνξχβνπ 

θαη ηεο παξεκβνιήο, νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ αλεπηζχκεησλ ζεκάησλ.  Σνλίδεηαη φηη ηα 

παξεκβάιινληα ζήκαηα δε ζεσξνχληαη σο Γθανπζζηαλφο ζφξπβνο, επηηπγράλνληαο ζσζηή 

ζεψξεζε ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ην αλαιπηηθφ κνληέιν πνπ 
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παξνπζηάδεηαη ζε απηφ ην θεθάιαην επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ησλ επηδξάζεσλ ησλ παξεκβνιψλ 

ζηε κέζνδν επηινγήο θεξαίαο βαζηζκέλε ζηνλ αιγφξηζκν νιηθήο ηζρχνο. 

Ζ πξνζέγγηζε απηή βαζίδεηαη ζε δεκνζηεχζεηο ηνπ Roberto Verdone απφ ην 

Παλεπηζηήκην ηεο Bologna [9]. Σέινο, ε δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδεηαη επηηξέπεη ηε δηεξεχλεζε 

ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ, φπσο ηνλ παξάγνληα 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ηελ αθηίλα ηεο θπςέιεο, ην ξπζκφ βξνρφπησζεο, ηνλ αλακελφκελν 

ξπζκφ ιάζνπο ςεθίνπ (bit-error rate – BER), ηηο απαηηήζεηο ηζρχνο, θηι.. 

Σν θεθάιαην νξγαλψλεηαη σο εμήο. ηελ ελφηεηα 3.1 παξνπζηάδεηαη ην ζελάξην ηεο 

εθαξκνγήο. Ζ ελφηεηα 3.2 πεξηγξάθεη ηελ πξνζέγγηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θαλαιηψλ πνπ 

εμάγεηαη απφ θαηάιιειε κνληεινπνίεζε ησλ θαηλνκέλσλ δηάδνζεο ζηα 60 GHz. ηηο ελφηεηεο 

3.3 θαη 3.4 παξνπζηάδεηαη κία κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

επαιεζεχεηαη κε ηε ρξήζε ηεο πξνζνκνίσζεο Monte Carlo. ηελ ελφηεηα 3.5 παξνπζηάδνληαη 

ηα αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα ησλ εθαξκνγψλ ησλ κνληέισλ ζε έλα ζχζηεκα. 

 

 

3.1 ΔΝΑΡΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ε απηφ ην θεθάιαην ζεσξνχκε έλα ηππηθφ, αζηηθφ Manhattan ζελάξην, φπνπ νη 

ζεκαηνδφηεο ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

δεδνκέλα απφ ηα νρήκαηα θαη λα εθπέκςνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ηεο 

θπθινθνξηαθήο θίλεζεο.  Ζ ρξήζε ηνπ Manhattan ζελαξίνπ γίλεηαη εμ’αηηίαο ηεο δνκήο ησλ 

δξφκσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Manhattan ζηε Νέα Τφξθε, φπνπ φινη νη δξφκνη ζην αζηηθφ 

Manhattan είλαη επζείεο θαη είηε παξάιιεινη είηε θάζεηνη κεηαμχ ηνπο (ζρήκα 3.1). 

 

 

ρήκα 3.1. Manhattan ζελάξην 
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χκθσλα κε ηε κνλνδηάζηαηε αξρηηεθηνληθή ζην ζελάξην καο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ απφζηαζε 2R κέηξσλ κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ ζεκαηνδνηψλ, θάζε ζεκαηνδφηεο ζα θαιχπηεη 

κία θπςέιε κε αθηίλα R κέηξα. Αθνχ νη δεχμεηο κεηαμχ νρεκάησλ θαη ππνδνκψλ είλαη 

δηθαηεπζπληηθέο ζα κπνξνχζακε λα αλαιχζνπκε είηε ηελ άλσ είηε ηελ θάησ δεχμε. ε απηφ ην 

θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηελ θάησ δεχμε. Ζ εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ηεο άλσ δεχμεο κπνξεί λα 

βξεζεί ζην [10]. Με ζηφρν ηε ζεψξεζε ελφο απινπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη ζεσξψληαο ηε 

ρεηξφηεξε πεξίπησζε ζην ζελάξην καο, ππνζέηνπκε φηη ηα νρήκαηα θαη νη ζεκαηνδφηεο είλαη 

εμνπιηζκέλνη κε κνλνθαηεπζπληηθέο θεξαίεο. 

Χο πξψην βήκα ζηελ έξεπλα καο πξέπεη λα βξνχκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαλαιηνχ 

δηάδνζεο ζην ελ ιφγσ ζελάξην έρνληαο επηιέμεη ηε ζπρλφηεηα. Γηα απηφ ην ζθνπφ πξέπεη λα 

εηζάγνπκε κία θαηάιιειε κέζνδν ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. Δπίζεο, αθνχ 

ζεσξνχκε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο ρξήζηεο, πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππ’φςηλ ηε κέζνδν πνιιαπιήο πξφζβαζεο. Τπνζέηνπκε φηη κέζσ κηαο θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο, 

φια ηα νρήκαηα ζπλδένληαη κε ην ζεκαηνδφηε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αληίζηνηρε θπςέιε. 

πλεπψο, έλα θαλάιη αλαηίζεηαη ζε θάζε φρεκα. Χο εηδηθφ παξάδεηγκα αλαθέξνπκε ην TDMA 

ζρέδην, φπνπ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θαλαιηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο (ζπξίδεο) Νc δηαηξείηαη ζε Ν 

ζχλνια ησλ nc θαλαιηψλ. Κάζε ζχλνιν θαλαιηψλ αλαηίζεηαη ζε κία θπςέιε θαη 

επαλαρξεζηκνπνηείηαη ρσξηθά. Μία νκάδα Ν θπςειψλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ φια ηα θαλάιηα, 

νλνκάδεηαη cluster θαη Ν είλαη ην κέγεζνο ηνπ cluster. 

Ζ απφζηαζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο D=2RN είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ δχν ζεκαηνδνηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην ζχλνιν θαλαιηψλ (ρήκα 3.2). Σν κέγεζνο ηνπ cluster θαζνξίδεη ην 

κέζν ιφγν θέξνλ-πξνο-παξεκβνιή θαη σο εθ ηνχηνπ επεξεάδεη ηεο ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Οη ζπλδπαζκέλεο επηδξάζεηο ησλ παξεκβνιψλ θαη ηεο δηάδνζεο ζηε ρεηξνηέξεπζε ηεο 

επίδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα εξεπλεζνχλ θαηαιιήισο. ηελ ελφηεηα 3.4 παξνπζηάδεηαη 

κηα κεζνδνινγία πνπ ζεσξεί σο παξεκβάιινληα ζήκαηα έλαλ αξηζκφ n ζεκάησλ, πνπ είλαη ζηελ 

ίδηα ζπρλφηεηα κε ην θέξνλ ζήκα, θαη ηα νπνία έξρνληαη απφ γεηηνληθά clusters. ηελ ελ ιφγσ 

εθαξκνγή, ε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα εθηηκεζεί κε κεγάιε αθξίβεηα ζεσξψληαο σο 

παξεκβάιινληα ζήκαηα κφλν απηά πνπ έξρνληαη απφ ηα δχν θνληηλφηεξα cluster ζην cluster πνπ 

εμεηάδνπκε [11].  
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ρήκα 3.2. Μνλνδηάζηαην ζελάξην κε πνιινχο ζεκαηνδφηεο θαη Ν=2. 

 

Οη ζπλδπαζκέλεο επηδξάζεηο ησλ παξεκβνιψλ θαη ηεο δηάδνζεο ζηε ρεηξνηέξεπζε ηεο 

επίδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα εξεπλεζνχλ θαηαιιήισο. ηελ ελφηεηα 3.4 παξνπζηάδεηαη 

κηα κεζνδνινγία πνπ ζεσξεί σο παξεκβάιινληα ζήκαηα έλαλ αξηζκφ n ζεκάησλ, πνπ είλαη ζηελ 

ίδηα ζπρλφηεηα κε ην θέξνλ ζήκα, θαη ηα νπνία έξρνληαη απφ γεηηνληθά clusters. ηελ ελ ιφγσ 

εθαξκνγή, ε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα εθηηκεζεί κε κεγάιε αθξίβεηα ζεσξψληαο σο 

παξεκβάιινληα ζήκαηα κφλν απηά πνπ έξρνληαη απφ ηα δχν θνληηλφηεξα cluster ζην cluster πνπ 

εμεηάδνπκε [11].  

Γηα λα εθθξάζνπκε ην ζπλνιηθφ εχξνο δψλεο Βt, πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αλαζέζνπκε έλα 

θαλάιη ζε θάζε φρεκα, κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζηελ έληαζε ηεο θπθινθνξίαο ιt πνπ νξίδεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ νρεκάησλ αλά ρηιηφκεηξν θαη ζην εχξνο δψλεο Βc ηνπ ελφο θαλαιηνχ, πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην ξπζκφ ςεθηψλ ηνπ ρξήζηε Rb. 

Έρνληαο ππνζέζεη φηη έλα θαλάιη αλαηίζεηαη ζε θάζε φρεκα ζηελ θπςέιε, ν ειάρηζηνο 

αξηζκφο θαλαιηψλ αλά θπςέιε, άξα θαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο νρεκάησλ αλά θπςέιε, είλαη 

nc=2Rιt. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην ειάρηζην εχξνο δψλεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ππεξεζία απηή 

είλαη 

 

    Βt=2RιtNBc                      (3.1) 

 

H πξνεγνχκελε έθθξαζε δείρλεη φηη φηαλ ηα Ν, Bc, θαη ιt, είλαη δεδνκέλα, ηφηε ην Bt είλαη 

αλάινγν ηνπ R, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη απφ ηελ πιεπξά ηνπ θάζκαηνο, νη κηθξνθπςεισηέο δνκέο 
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απνδίδνπλ θαιχηεξα απφ ηηο καθξνθπςεισηέο δνκέο. Αληηζέησο, ν αξηζκφο ησλ ζεκαηνδνηψλ 

αλά ρηιηφκεηξν είλαη αληηζηξφθσο αλάινγνο κε ηελ αθηίλα ηεο θπςέιεο R. 

Έρνληαο σο ζηφρν λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ην εχξνο δψλεο Βt πνπ ρξεηαδφκαζηε, κε 

δεδνκέλα ηα ιt θαη Bc, ην γηλφκελν RN πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί θαηάιιεια. Δληνχηνηο, ε 

επαηζζεζία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε δηαθαλαιηθή παξεκβνιή πξέπεη λα εθηηκεζεί κέζσ θαηάιιειεο 

πξνζνκνίσζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο ελψ κεηαβάιινπκε ηηο ηηκέο ησλ R θαη N. 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο, ζεσξψληαο ηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε ζην ζελάξην καο, 

ππνζέηνπκε φηη θάζε θαλάιη είλαη απαζρνιεκέλν, δειαδή φηη ν αξηζκφο ησλ νρεκάησλ ζηελ 

θπςέιε είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαλαιηψλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζηνλ αληίζηνηρν ζεκαηνδφηε. 

 

 

 

3.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΣΟΤ ΚΑΝΑΛΗΟΤ 

 

Σν θαλάιη δηάδνζεο ζηα 60GHz ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα κέγηζην ζηελ απνξξφθεζε ηνπ 

νμπγφλνπ δίλνληαο ηελ ηηκή 15dB/Κm ζηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή εμαζζέληζεο αox. Δπηπιένλ, ε 

βξνρφπησζε κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ ιεθζείζα ηζρχ θαη απηφ ην θαηλφκελν καο 

αλαγθάδεη λα ζεσξήζνπκε ζρεηηθά κεγάιεο ηηκέο γηα ηνλ ζπληειεζηή εμαζζέληζεο πνπ εμαξηάηαη 

απφ ηε βξνρφπησζε αrain. 

Γηα θάζε ζήκα, είηε είλαη ρξήζηκν είηε παξεκβαιιφκελν, ε εμάξηεζε ηεο ιεθζείζαο 

ηζρχνο απφ ηελ απφζηαζε κπνξεί λα ηεθκεξηνπνηεζεί εηζάγνληαο ηελ ιεθζείζα ηζρχ αλαθνξάο 

Pref σο ηε ιεθζείζα ηζρχ ειεχζεξνπ ρψξνπ (free-space received power) ζε απφζηαζε dref, ε 

νπνία εμαξηάηαη απφ δηάθνξεο παξακέηξνπο ηνπ ζπζηήκαηφο καο φπσο ηελ ηζρχ εθπνκπήο Pt, ηα 

θέξδε ησλ θεξαηψλ Gt θαη Gr, θαη ην κήθνο θχκαηνο ι (ι=5mm ζηα 60GHz). Με αλαθνξά ζην 

απεπζείαο κνλνπάηη νξίδνπκε σο Pu θαη du ηε ρξήζηκε ιεθζείζα ηζρχ θαη ηελ απφζηαζε ηεο 

δεχμεο αληίζηνηρα. Οκνίσο, νξίδνπκε σο Pi θαη di ηελ ιεθζείζα ηζρχ απφ ην απεπζείαο κνλνπάηη 

ηνπ i-ζηνπ παξεκβάιινληνο ζήκαηνο θαη ηελ απφζηαζε ηεο δεχμεο απηήο αληίζηνηρα, φπνπ 

i=1,…,n. Έηζη έρνπκε [12] 
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φπνπ ( / ) ( / ) ( / )att ox raina dB km a dB km a dB km   είλαη ε εηδηθή απφζβεζε ιφγσ ηεο 

απνξξφθεζεο απφ ην νμπγφλν θαη ηε βξνρή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα επίπεδα ηζρχνο πνπ 

παξνπζηάδνληαη απφ ηηο εμηζψζεηο (2)-(4) πξνζδηνξίδνληαη ζηελ έμνδν ηεο θεξαίαο ιήςεο. 

 Ο ξπζκφο ςεθίνπ πνπ ζεσξείηαη γεληθά ζηηο επηθνηλσλίεο ζεκαηνδφηε-νρήκαηνο είλαη 

απφ 200Kb/s έσο κεξηθά Mb/s θαη κε απηνχο ηνπο ξπζκνχ ην θαλάιη δελ είλαη νχηε επηιεθηηθφ 

σο πξνο ηε ζπρλφηεηα νχηε επηιεθηηθφ σο πξνο ην ρξφλν [2], [13]. Δληνχηνηο, νη επηδξάζεηο ησλ 

πνιπδηαδξνκηθψλ επίπεδσλ δηαιείςεσλ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ’φςηλ. Γηα απηφ ην ιφγν, νη 

ρξήζηκεο ιεθζείζεο ηζρείο αιιά θαη νη ιεθεζείζεο ηζρείο ησλ παξεκβάιινλησλ ζεκάησλ 

ζεσξνχληαη ηπραίεο κεηαβιεηέο (random variables – rv). ηα αθφινπζα ην x δειψλεη ηε ρξήζηκε 

ιεθζείζα ηζρχ θαη ην yi ηε i-ζηε παξεκβάιινπζα ιεθζείζα ηζρχ. Γηα λα νινθιεξψζνπκε ηελ 

πεξηγξαθή πξέπεη λα νξίζνπκε ηηο ζηαηηζηηθέο ηδηφηεηεο απηψλ ησλ ηπραίσλ κεηαβιεηψλ. 

 ην [14] έρεη πεξηγξαθεί ην κνληέιν ησλ θαλαιηψλ ζε δεχμεηο νρήκαηνο-πξνο-φρεκα ζηα 

60GHz ζε ζελάξηα απηνθηλεηφδξνκσλ. Απηφ είλαη έλα κνληέιν Rice δχν-αθηηλψλ (two-ray Rice 

model), βαζηζκέλν ζηε ζπλεθηηθή ζπζζψξεπζε ηνπ απεπζείαο κνλνπαηηνχ θαη ηνπ κνλνπαηηνχ 

πνπ αλαθιάηαη απφ ην δξφκν (κε ζπληειεζηή αλάθιαζεο r0) θαη ηε κε-ζπλεθηηθή άζξνηζε ηεο 

πνιπδηαδξνκηθήο ζπληζηψζαο ηζρχνο. 

 Σν κνληέιν ηνπ θαλαιηνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα πεξηγξάςνπκε ην πεξηβάιινλ 

πνπ έρνπκε ζεσξήζεη ζε απηφ ην θεθάιαην έρεη πξνηαζεί ζην [8], φπνπ έλα Manhattan ζελάξην 

έρεη εξεπλεζεί κέζσ ελφο αλαιπηηθνχ ray-tracing κνληέινπ. Έρεη ζπδεηεζεί ην θαηά πφζνλ έλα 

κνληέιν Rice δχν-αθηηλψλ (ρήκα 3.3) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηβάιινληα 
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απηνθηλεηφδξνκνπ θαη δεχμεηο νρεκάησλ-πξνο-νρήκαηα γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαλαιηνχ 

δηάδνζεο ζε αζηηθά ζελάξηα κεηαμχ ζεκαηνδνηψλ θαη νρεκάησλ. Βεβαίσο πξέπεη λα γίλεη 

θαηάιιειε επηινγή ηνπ παξάγνληα Rice (Rice factor – K) θαη ηνπ ζπληειεζηή αλάθιαζεο απφ 

ην δξφκν (road reflection coefficient – r0) κε αλαθνξά ζην επί κειέηε πεξηβάιινλ. Γηα ιφγνπο 

πιεξφηεηαο, αθνινπζνχλ νη ζρέζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ην κνληέιν Rice δχν-αθηηλψλ θαζψο θαη 

ην κνληέιν Rice κηαο-αθηίλαο (r0=0). 

 

3.2.1. Μνληέιν Rice δύν-αθηίλσλ 

 

 

ρήκα 3.3. Μνληέιν Rice δχν-αθηηλψλ 

 

 Αλαθεξφκελνη ζε κηα γεληθή δεχμε (είηε ηνπ ρξήζηκνπ ζήκαηνο είηε παξεκβάιινληνο), ε 

ζπλνιηθή κέζε ιεθζείζα ηζρχο δίλεηαη απφ ην άζξνηζκα 

 

    tot r mP P P             (3.5) 

 

φπνπ Pr είλαη ε ηζρχο απφ ην απεπζείαο θαη ην αλαθιψκελν απφ ην δξφκν θχκα θαη Pm ε κέζε 

πνιπδηαδξνκηθή ηζρχο. Ο παξάγνληαο Rice πνπ πεξηγξάθεη ηα ζηαηηζηηθά ηεο ιεθζείζαο ηζρχνο 

δίλεηαη απφ 

   
2

0 01 2 cosdr

m m

PP
K r r

P P
             (3.6) 

φπνπ Pd είλαη ε ηζρχο απφ ην απεπζείαο κνλνπάηη (αληηζηνηρηζκέλν ζηηο Pu θαη Pi ηζρείο γηα ηα 

ρξήζηκα θαη i-ζηα παξεκβάιινληα ζήκαηα αληίζηνηρα) θαη 
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4 t rh h

d





          (3.7) 

είλαη ε δηαθνξά θάζεο κεηαμχ ηνπ απεπζείαο θαη ηνπ αλαθιψκελνπ θχκαηνο, ε νπνία εμαξηάηαη 

απφ ηα χςε ησλ θεξαηψλ ht θαη hr, ηελ απφζηαζε κεηαμχ ζεκαηνδφηε θαη νρήκαηνο d θαη ηνπ 

κήθνπο θχκαηνο ι (ρήκα 3.3). Ο ιφγνο 

    0
d

m

P
K

P
             (3.8) 

θαη ν ζπληειεζηήο αλάθιαζεο είλαη νη δχν βαζκνί ειεπζεξίαο ηνπ κνληέινπ. Δμ’αηηίαο ηεο 

παξφκνηαο θχζεο ησλ ρξήζηκσλ θαη ησλ παξεκβάιινλησλ ζεκάησλ ζην δνζκέλν ζελάξην, νη 

ίδηεο ηηκέο ησλ r0 θαη K0 ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνπο αξηζκεηηθνχο ππνινγηζκνχο. 

 Ζ ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο – ζ.π.π. (probability density function – pdf) ηεο 

βξαρππξφζεζκεο ρξήζηκεο ηζρχνο είλαη 

 

    

/
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( ) 2uK x X

x u

x
p x e e I K

X X

 
 

   
 

       (3.9) 

 

φπνπ Υ είλαη ε κέζε πνιπδηαδξνκηθή ιεθζείζα ηζρχο (γεληθά νξίδεηαη κε Pm ζηελ εμίζσζε 

(3.5)) απφ ηνλ ρξήζηκν ρξήζηε θαη δίλεηαη απφ 

    
0

,uP
X

K


          (3.10) 

Ku είλαη ν παξάγνληαο Rice, ν νπνίνο απφ ηηο (3.6) θαη (3.8) ηζνχηαη κε 

   
2

0 0 01 2 cosuK K r r                   (3.11) 

θαη Η0(
.
) είλαη ε ηξνπνπνηεκέλε ζπλάξηεζε Bessel πξψηνπ είδνπο θαη κεδεληθήο ηάμεο. 

 Οκνίσο, γηα ηελ ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο ηεο ηζρχνο ηνπ i-ζηνχ 

παξεκβάιινληνο ζήκαηνο ηζρχεη 
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     (3.12) 

 

Όπνπ Τi είλαη ε κέζε πνιπδηαδξνκηθή ιεθζείζα ηζρχο πνπ δίλεηαη απφ  

    
0

iP
Y

K


          (3.13) 

θαη Κi είλαη ν παξάγνληαο Rice ν νπνίνο έρεη παξφκνηα έθθξαζε κε ηνλ Ku. 

 

3.2.2. Μνληέιν Rice κίαο-αθηίλαο 

 

 

ρήκα 3.4. Μνληέιν Rice κίαο-αθηίλαο 

 

 Σν κνληέιν Rice κίαο-αθηίλαο ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ δελ ππάξρεη ην αλαθιψκελν απφ ην 

δξφκν κνλνπάηη (δειαδή ν αλαθιαζηηθφο παξάγνληαο είλαη r0=0). H ζπλνιηθή ιεθζείζα ηζρχο 

δίλεηαη απφ  

    tot d mP P P           (3.14) 

 

θαη ν παξάγνληαο Rice 

    0
d

m

P
K K

P
         (3.15) 

είλαη ν βαζκφο ειεπζεξίαο ηνπ κνληέινπ. 

 Σν κνληέιν απηφ είλαη απινχζηεξν απφ ην κνληέιν rice δχν-αθηηλψλ, αιιά ε 

θαηαιιειφηεηά ηνπ πξέπεη λα ειεγρζεί αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ην νπνίν εμεηάδεηαη. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, φπσο ζα δεηρζεί θαη ζηελ επφκελε ελφηεηα, ην αλαθιψκελν απφ ην δξφκν 

κνλνπάηη έρεη ζεκαληηθφ ξφιν φηαλ ζεσξνχληαη ζηαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη άδεηνη δξφκνη. 

Αληηζέησο, ζε έλα πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη δξφκνη είλαη γεκάηνη νρήκαηα, κεξηθέο θνξέο 

ε αλάθιαζε απφ ην έδαθνο κπνξεί λα παξαιεηθζεί. ηελ επφκελε ελφηεηα ζα ζπγθξίλνπκε ηελ 

επίδξαζε ηνπ αλαθιψκελνπ κνλνπαηηνχ ζηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

3.3 ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΑΠΟΚΟΠΖ ΣΖ 

ΕΔΤΞΖ: ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 

 

Οξίδνπκε ηελ πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο σο ηελ παξάκεηξν πνπ ζα  

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ραξαθηεξηζηεί ε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Έρνληαο δεδνκέλε θαη 

ζηαζεξή ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα ηεο δεχμεο, κέζσ ηεο πηζαλφηεηαο ιάζνπο ςεθίνπ Pb, ε 

πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο Pout νξίδεηαη σο 

 

    1 Prob W > W  ;  / ( , )out thP x y a W n        (3.16) 

 

φπνπ 

n   είλαη ν αξηζκφο ησλ παξεκβάιινλησλ ζεκάησλ, 

1

n

i

i

y y



  είλαη ε ζπλνιηθή παξεκβάιινπζα, βξαρππξφζεζκε, ιεθζείζα ηζρχο, 

W  είλαη ν ηππηθφο ζεκαηνζνξπβηθφο ιφγνο (SNR), 

Wth είλαη ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ W πνπ απαηηείηαη γηα λα επηηχρνπκε ηελ επηζπκεηή 

πνηφηεηα δεχμεο κε απνπζία παξεκβνιήο, δειαδή ην θαηψθιη (threshold) πνπ 

πξέπεη λα μεπεξάζεη ν ζεκαηνζνξπβηθφο ιφγνο γηα λα έρνπκε ηελ επηζπκεηή 

πνηφηεηα δεχμεο 

α(W,n) είλαη ν ζεκαηνπαξεκβνιηθφο ιφγνο (SIR) πξνζηαζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Pb. 
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         Σν θαηψθιη ηνπ ζεκαηνζνξπβηθνχ ιφγνπ Wth θαη ν ιφγνο πξνζηαζίαο α(W,n) εμαξηψληαη 

απφ ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θαη ηηο κεζφδνπο πνιιαπιήο-πξφζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηα 

κέηξα πξνζηαζίαο θαη ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα. Όπσο δηαπηζηψζεθε ζην [15], νη ζπλδπαζκέλεο 

επηδξάζεηο ηνπ ζεξκηθνχ ζνξχβνπ θαη ησλ παξεκβνιψλ απαηηνχλ ην α(W,n) λα εθηηκάηαη σο 

ζπλάξηεζε ησλ W θαη n. 

 O ζεκαηνζνξπβηθφο ιφγνο ζηνλ δέθηε κπνξεί λα νξηζηεί σο 

    
02 b

x
W

N R


       (3.17) 

φπνπ ε ηζρχο ηνπ ζνξχβνπ εθηηκάηαη ζε έλα εχξνο δψλεο ίζν κε ην ξπζκφ ςεθίσλ Rb, αξρίδνληαο 

απφ ηε δίπιεπξε θαζκαηηθή ππθλφηεηα ηζρχνο ηνπ ζεξκηθνχ ζνξχβνπ Ν0, ε νπνία εμαξηάηαη απφ 

ην ζπληειεζηή ζνξχβνπ F. Όηαλ ζηελ (3.17) ην x αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ ηζρχ αλαθνξάο Pref ην 

απνηέιεζκα ζα είλαη ν ζεκαηνζνξπβηθφο ιφγνο αλαθνξάο Wref. 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν νξηζκφο ηεο πηζαλφηεηαο απνθνπήο ηεο δεχμεο κέζσ ηεο 

εμίνζσζεο (3.16) δελ αλαθέξεηαη ζην ιφγν ζήκαηνο-πξνο-(ζφξπβν-θαη-παξεκβνιή). Μέζσ ηεο 

(3.16) νη ζπλδπαζκέλεο επηδξάζεηο ηνπ ζνξχβνπ θαη ησλ παξεκβνιψλ κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ 

ρσξίο λα κπεξδεχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ δέθηε λα αληηδξά ζηνλ ζεξκηθφ ζφξπβν ζαλ λα είλαη 

παξεκβνιή. Δπίζεο, ε εθηίκεζε ηνπ ιφγνπ πξνζηαζίαο κπνξεί λα θαζνξηζηεί ρψξηο λα 

ρεηξηζηνχκε ηηο παξεκβνιέο σο Γθανπζζηαλέο δηαδηθαζίεο. Απηφ επηηξέπεη ηελ εμέηαζε ηεο 

ζπιινγηθήο επίδξαζεο ππφ ηελ παξνπζία κηθξνχ αξηζκνχ παξεκβάιινλησλ ζεκάησλ [15],[16]. 

 ηα αθφινπζα, ε πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο εθηηκάηαη μεθηλψληαο απφ ηελ 

εμίζσζε (3.16) ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο. Παξνπζηάδεηαη έλα πξνζεγγηζηηθφ αλαιπηηθφ 

κνληέιν ην νπνίν ιακβάλεη ππ’φςηλ ην ζεξκηθφ ζφξπβν θαη πνιιαπιά παξεκβάιινληα ζήκαηα 

πνπ αθνινπζνχλ ηελ θαηαλνκή Rice ππφ ηελ παξνπζία δηαθνξηζκνχ θεξαίαο κε επηιεθηηθφ 

ζπλδπαζκφ. Απηή ε πξνζέγγηζε πξνέξρεηαη απφ ηα [17] - [19] θαη είλαη αξθεηά γεληθή αθνχ 
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κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε δηάθνξα είδε ζηαηηζηηθήο ησλ ζεκάησλ θαη ζε δηάθνξεο 

αξρηηεθηνληθέο ζπζηεκάησλ. 

 

3.3.1. Πηζαλόηεηα Απνθνπήο ηεο δεύμεο ππό ηελ Απνπζία Παξεκβνιώλ 

 Αξρηθά ζεσξνχκε κία θαηάζηαζε ρσξίο παξεκβνιέο γηα λα εμεηάζνπκε ηελ εγθπξφηεηα 

ηνπ κνληέινπ Rice δχν αθηηλψλ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ θαλαιηνχ δηάδνζεο ζην πεξηβάιινλ πνπ 

έρνπκε επηιέμεη. 

 Όπσο είλαη γλσζηφ, ε εμίζσζε (3.16), φηαλ παξαιείπνληαη νη παξεκβνιέο θαη ην 

ζχζηεκα ζεσξείηαη πεξηνξηζκέλν ιφγσ ζεξκηθνχ ζνξχβνπ, νδεγεί ζηελ παξαθάησ εμίζσζε 

θαηαλνκήο γηα ην ζεκαηνζνξπβηθφ ιφγν 

   
0

( )
thW

out WP p W dW             (3.18) 

φπνπ pW(W) είλαη ε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο ηνπ W. Ζ pW(W) κπνξεί εχθνια λα 

εμαρζεί απφ ηελ εμίζσζε (3.9). 

 Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην Manhattan ζελάξην 

ηνπ ρήκαηνο 3.1, ιακβάλνληαη ππνζέηνληαο φηη ν ζεκαηνδφηεο έρεη ηνπνζεηεζεί ζηα φξηα ηνπ 

δξφκνπ (2.5m απφ έλα θηίξην) κε χςνο θεξαίαο ht=4.5m θαη ην φρεκα θηλείηαη ζε κία γξακκή 

ζην θέληξν ηνπ δξφκνπ κε εγθαηεζηεκέλεο θεξαίαεο πάλσ ζηελ νξνθή ηνπ νρήκαηνο (hr=1.8m). 

Οη δξφκνη είλαη άδεηνη θαη έρνπλ πιάηνο 15m. 

 Σν ρήκα 3.5, ζρεδηαζκέλν ζε Matlab, παξνπζηάδεη ηελ πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο 

δεχμεο ε νπνία έρεη εθηηκεζεί ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν Rice δχν-αθηηλψλ ζηελ εμίζσζε 

(3.18). Ο παξάγνληαο Rice θαη ν ζπληειεζηήο αλάθιαζεο έρνπλ παξζεί ζχκθσλα κε ηηο 

αθφινπζεο επηινγέο: Κ0 = 0 dB γηα φια ηα d, r0 = 0 γηα d < 80m, r0 = -0.5 γηα d>160m, θαη ην r0 

έρεη κηα γξακκηθή εμάξηεζε κε ην d γηα 80m ≤ d ≤ 160m. Απηή ε γξακκηθή εμάξηεζε 

ππνινγίζηεθε θαη είλαη r0 = -d/160 + 0.5. H εθπεκπφκελε ηζρχο είλαη Pt= 10 dBm θαη ν 

ζπληειεζηήο ζνξχβνπ ηνπ δέθηε είλαη F = 10 dB. Ζ ηηκή ηνπ θαησθιίνπ Wth ζρεηίδεηαη κε ηελ 
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επηζπκεηή πνηφηεηα ηεο δέπμεο Pb=10
-3

, αλαθεξφκελνη ζε έλα BPSK (binary phase-shift keying) 

ζχζηεκα κε ηαηξηαζκέλα θίιηξα ζπλεθηηθήο αλίρλεπζεο. Απηφ καο έδσζε Wth = 6.8dB. 

 

 

ρήκα 3.5. Πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο ππν ηελ απνπζία παξεκβνιψλ. Μνληέιν Rice δχν αθηηλψλ κε hr = 

1.8m, Pt = 10 dBm, F=10 dB, Rb = 200 kb/s, Gt=Gr=0.5dB, Wth = 6.8 dB 

 

  

Απφ ην παξαπάλσ ζρήκα θαίλεηαη φηη, ζην δεδνκέλν πεξηβάιινλ, ην κνληέιν Rice δχν-

αθηηλψλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Γηα απηφλ ην ιφγν, ζηα αθφινπζα, απηφ ην κνληέιν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην 

ραξαθηεξηζκφ ηεο δηάδνζεο ζην θαλάιη. 

 

 

3.3.2. Πηζαλόηεηα Απνθνπήο ηεο δεύμεο ππό ηελ Απνπζία Παξεκβνιώλ κε 

Γηαθνξηζκό Ύςνπο ησλ Κεξαηώλ θαη Δπηιεθηηθό πλδπαζκό 

 

 Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο δηαθνξηζκνχ γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, πξέπεη λα επηιερζεί κηα θαηάιιειε κέζνδνο ζπλδπαζκνχ. Δμ’αηηίαο ηεο 
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αλαγθαίνηεηαο γηα απιφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, επηιέγεηαη κία κέζνδνο φπνπ ε θεξαία ιήςεο πνπ 

έρεη ηελ πςειφηεξε ηηκή βξαρππξφζεζκεο ιεθζείζαο ηζρχνο ζπλδέεηαη κε ηνλ δέθηε. 

 ην ρήκα 3.6 παξνπζηάδεηαη ε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ππφ ηελ παξνπζία δηαθνξηζκνχ 

θεξαίαο κε δχν θιάδνπο δηαθνξεηηθνχ χςνπο, κε ζηφρν ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο κεγάιεο 

επαηζζεζίαο πνπ έρεη ην ζήκα ιήςεο ζην κεηαβαιιφκελν χςνο ησλ θεξαηψλ. Γηαθνξηζκφ χςνπο 

ησλ θεξαηψλ έρνπκε ππνζέηνληαο φηη νη θεξαίεο είλαη θάζεηα δηαρσξηζκέλεο απφ κία απφζηαζε 

Γh = 10cm. Τπνζέηνπκε, επίζεο, φηη απηή ε απφζηαζε είλαη ηθαλή (ζε ζρέζε κε ην κήθνο 

θχκαηνο) γηα λα έρνπκε αλεμάξηεηεο δηαιείςεηο ζηα ζήκαηα ζηηο δχν θεξαίεο. Λφγσ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ησλ επηινγψλ, ε ζπλνιηθή πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο ππφ ηελ απνπζία 

παξεκβνιψλ δίλεηαη απφ [20] 

   
( )

1 2( ) ( )d

out out r out rP P h P h         (3.19) 

φπνπ 
( )d

outP είλαη ε ζπλνιηθή πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο (ιακβάλνληαο ππ’φςηλ ην 

ζπλδπαζκφ ησλ πηζαλψλ επηινγψλ) θαη Pout(hr1) θαη Pout(hr2) είλαη νη πηζαλφηεηεο απνθνπήο γηα 

ηα ζήκαηα πνπ ιακβάλνληαη ζηηο θεξαίεο κε χςνο hr1=hr θαη hr2 = hr + Γh, αληίζηνηρα. 

 

 

ρήκα 3.6. Δπίδξαζε ηνπ δηαθνξηζκνχ χςνπο ζηελ πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο ππν ηελ απνπζία παξεκβνιήο: 

(a) ρσξίο δηαθνξηζκφ θαη (b) κε δηαθνξηζκφ. hr = 1.7m, Pt = 10 dBm, F=10 dB, Rb =200kb/s, Gt=Gr=2.25dB, Wth = 

6.8 dB 
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 Ζ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε κειέηε αθνχ ε αλσκαιία ηνπ 

εδάθνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη κία θαηά κέζν φξν επίδξαζε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη 

νινθιεξψλνληαο ηελ πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο ζε ζρέζε κε ηε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο 

πηζαλφηεηαο ηνπ hr, ηελ νπνία ππνζέηνπκε φηη είλαη Γθανπζζηαλή κε ηππηθή απφθιηζε ζh [14] 

 

     

2 2/2( ) ( )

1
2

1
( )

2

r hhd d

out out r r

h

E P P h e dh








          (3.20) 

 

ην ρήκα 3.7 παξνπζηάδνληαη ηα 
( )d

outE P   γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ζh ππφ ηελ παξνπζία ηνπ 

δηαθνξηζκνχ ησλ θεξαηψλ. 

 

 

 

ρήκα 3.7. Μέζε πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο ππφ ηελ απνπζία παξεκβνιψλ: Δπίδξαζε ηεο θίλεζεο ηνπ 

νρήκαηνο κε δηαθνξηζκφ χςνπο θεξαηψλ, hr = 1.7m θαη Γh = 10cm. ζh = 0 (κπιε θακπχιε), 3cm (πξάζηλε θακπχιε) 

θαη 10cm (θφθθηλε θακπχιε). 

 

50 100 150 200 250 300
10

-3

10
-2

10
-1

10
0

d [m]

E
[P

o
u
t

(d
)
]

 

 

ζ(h)=0

ζ(h)=10cm

ζ(h)=3cm



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΤΗ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟΚΟΠΗ ΖΕΤΞΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΙΚΡΗ 

ΑΚΣΙΝΑ ΣΑ 60 GHz 

80 

 

 ηε ζπλέρεηα ζα ζπδεηήζνπκε ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην αλαθιψκελν απφ ην δξφκν 

κνλνπάηη ζηελ αλάιπζε καο γηα ην δεδνκέλν πεξηβάιινλ. Ζ αλάιπζε πνπ έγηλε ζην [8] θαη ζηα 

πξνεγνχκελα ζρήκαηα μεθίλεζε απφ ηελ ππφζεζε φηη νη δξφκνη ηνπ ζελαξίνπ είλαη άδεηνη. ε 

απηφ ην πιαίζην δείρζεθε ε θαηαιιειφηεηα ηνπ κνληέινπ Rice δχν-αθηηλψλ. Δληνχηνηο, ζε 

πξαθηηθέο θαη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ε παξνπζία πνιιψλ νρεκάησλ θαη άιισλ 

αλαθιαζηηθψλ εκπνδίσλ θάλεη απηήλ ηελ ππφζεζε αλεπαξθή αθνχ ην αλαθιψκελν απφ ην δξφκν 

κνλνπάηη είλαη ζπρλά εκπνδηζκέλν θαη δε θηάλεη ζην δέθηε. Δπίπιενλ, ε θαηά κέζν φξν 

επίδξαζε πνπ έρεη ε ηαρχηεηα ησλ νρεκάησλ ζηελ πηζαλφηεηα απνθνπήο είλαη αξθεηά παξφκνηα 

κε ηελ επίδξαζε πνπ ζα είρε ε κε-ζπκκεηνρή ηνπ αλαθιψκελνπ απφ ην δξφκν κνλνπαηηνχ ζηελ 

πηζαλφηεηα απνθνπήο ιφγσ παξεκπφδηζεο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 3.8. Γηα απηνχο ηνπο 

ιφγνπο ζα ήηαλ πην ξεαιηζηηθφ λα ζεσξήζνπκε έλα κνληέιν δηάδνζεο Rice ρσξίο αλαθιψκελν 

κνλνπάηη. πλεπψο, ζηα αθφινπζα, ζεσξνχκε ην κνληέιν Rice κηαο-αθηίλαο γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο παξάγνληαο Rice Κ0 ζα ζπλερίζεη λα είλαη ίζνο κε 0dB θαη ν 

ζπληειεζηήο αλάθιαζεο r0 ζα είλαη ίζνο κε 0 γηα φια ηα d, είηε γηα ην ρξήζηκν είηε γηα ηα 

παξεκβάιινληα ζήκαηα. 

 

ρήκα 3.8. Μέζε πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο ππφ ηελ απνπζία παξεκβνιψλ: χγθξηζε κεηαμχ ηνπ κνληέινπ 

Rice δχν-αθηηλψλ κε δηαθνξηζκφ, ιακβάλνληαο ππ’φςηλ ζηνπο ππνινγηζκνχο ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο κε ζh=3cm 

(πξάζηλε θακπχιε) θαη 10cm (θφθθηλε θακπχιε), θαη ηνπ κνληέινπ Rice κηαο-αθηίλαο κε δηαθνξηζκφ (κπιε 

θακπχιε). 
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3.3.3. Πηζαλόηεηα Απνθνπήο ηεο δεύμεο ππό ηελ Παξνπζία Παξεκβνιώλ 

 

 Θεσξείηαη κία γεληθή ξαδηνδεχμε κεηαμχ δχν ηεξκαηηθψλ ππφ ηελ παξνπζία n 

δηαθαλαηθψλ παξεκβνιψλ. Καη ην ρξήζηκν x θαη ηα παξεκβάιινληα ζήκαηα yi ππνηίζεληαη φηη 

ππνθέξνπλ απφ δηαιείςεηο ζχκθσλα κε ην κνληέιν Rice κηαο-αθηίλαο. Γηα λα γεληθεχζνπκε ηελ 

έθθξαζε ηεο ζπλνιηθήο παξεκβάιινπζαο, βξαρππξφζεζκεο, ιεθζείζαο ηζρχνο y, ζέηνπκε 

      
1

n

I i

i

y r y


       (3.21) 

 

φπνπ ην rI εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά απφξξηςεο παξεκβνιήο ηνπ δέθηε. ε έλα ζχζηεκα 

δηαζπνξάο-θάζκαηνο, ζα εμαξηάηαη απφ ην θέξδνο επεμεξγαζίαο [21]. Αθνχ ζε απηήλ ηελ 

εξγαζία δελ παξνπζηάδνπκε ηερληθέο δηαζπνξάο, ζέηνπκε rI=1. 

 Έρνληαο σο ζηφρν ηελ πινπνίεζε ηεο εμίζσζεο (3.16), ρξεζηκνπνηνχκε ηε κεζνδνινγία 

πνπ έρεη πξνηαζεί ζην [17] θαη έρεη επεθηαζεί ζην [18] ππφ ηελ απνπζία δηαθνξηζκνχ θεξαίαο. 

Απηή ε κεζνδνινγία βαζίδεηαη ζηε ζεψξεζε ηεο ζπλάξηεζεο ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο py(y) ηεο 

ζπλνιηθήο παξεκβάιινπζαο, βξαρππξφζεζκεο, ιεθζείζαο ηζρχνο y λα είλαη Γθανπζζηαλή κε 

κέζν 

             
1

1
n

i i

i

Y Y K


                    (3.22) 

θαη δηαζπνξά 

                 2 2 2

1 1

1 2
i

n n

y y i i

i i

K Y 
 

           (3.23) 

Ζ εμίζσζε (3.16) κπνξεί λα γξαθεί θαη σο 

 

              1 Prob W > W  ;  / ( , )out thP y x a W n        (3.24) 

 

Μέζσ αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ θαη νξίδνληαο xth = Wth2N0Rb, θαηαιήγνπκε 
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/ ( , )

0
1 ( ) ( )

th

x a x n

out y x
x

P p y dyp x dx


           

 
/ ( , )

1 1 ( ) ( )
th

y x
x x a x n

p y dy p x dx
    
           

0

1 / ( , )
( ) ( )

2 2

th

th

x

x x
x

y

x a x n Y
p x dx erfc p x dx



  
   

 
 

       (3.25)     

 

φπνπ έρεη απνδεηρζεί ε εμάξηεζε ηνπ α απφ ην x, κέζσ ηνπ W (εμίζσζε (3.17)). Δηζάγνληαο 

ζηελ εμίζσζε (3.25) ηηο εμηζψζεηο (3.9) θαη (3.12), έρνπκε 

 

 

 

/

0
0

2
u

th

K
x

x X

out u

e x
P e I K dx

X X




 
   

 
          

          
/

0 0

/ ( , )
2

2 2

u

th

K
x X

u
x

y

e x a x n Y x
erfcI e I K dx

X X





   

      
  

    (3.26) 

 

 Ζ εγθπξφηεηα  ηεο Γθανπζζηαλήο πξνζέγγηζεο πνπ αλαθέξζεθε ζηε ζπλάξηεζε 

ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο ηεο ζπλνιηθήο παξεκβνιήο έρεη ειεγρζεί ζηα [17] θαη [21], φπνπ 

εξεπλήζεθε κηα ηππηθή, δηδηάζηαηε, θπςεισηή δνκή. Έρεη δεηρζεί φηη γηα ηηκέο ηνπ παξάγνληα 

Rice πεξίπνπ ζηα 12-13 dB, ε πξνζέγγηζε είλαη αξθεηά αθξηβήο φηαλ ην n δελ είλαη πνιχ κηθξφ 

[17]. Όκσο, ζε απηήλ ηελ εξγαζία, ππνζέηνπκε φηη ν κέγηζηνο αξηζκφο παξεκβάιινλησλ 

ζεκάησλ είλαη δχν, άξα ε εγθπξφηεηα ηεο Γθανπζζηαλήο πξνζέγγηζεο φζνλ αθνξά ηα 

ζηαηηζηηθά ηεο ηζρχνο παξεκβνιήο πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί. Απηφ ζα γίλεη κε ηα κέζα ηεο 

Monte Carlo πξνζνκνίσζεο ζηελ επφκελε ελφηεηα. 
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3.3.4. Πηζαλόηεηα Απνθνπήο ηεο δεύμεο ππό ηελ Παξνπζία Παξεκβνιώλ κε 

Γηαθνξηζκό Ύςνπο ησλ Κεξαηώλ θαη Δπηιεθηηθό πλδπαζκό 

 

 Όηαλ έρνπκε παξεκβνιέο ζην ζχζηεκα, νη ηερληθέο επηιεθηηθνχ ζπλδπαζκνχ 

ζπκπεξηθέξνληαη ρείξηζηα αθνχ νη κεηξνχκελεο βξαρππξφζεζκεο ιεθζείζεο ηζρείο έρνπλ 

επεξεαζηεί απφ αλεπηζχκεηεο ζπληζηψζεο, ηα παξεκβάιινληα ζήκαηα [20]. Δληνχηνηο, ε θεξαία 

πνπ επηιέγεηαη (απηή πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ιήςεο) δελ είλαη 

αλαγθαίν λα είλαη θαη ε θεξαία πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε ηηκή ηζρχνο ηνπ ρξήζηκνπ ζήκαηνο. Γηα 

απηφ ην ιφγν, ε εμίζσζε (3.19) δελ ηζρχεη πηα [20]. Απηφ ην πξφβιεκα ζα ειεγρζεί κε έλαλ 

πξνζεγγηζηηθφ αλαιπηηθφ ηξφπν πνπ ζα πινπνηεζεί κε Monte Carlo πξνζνκνίσζε. 

 Γηα ηα αθφινπζα νξίδνπκε σο z ηε ζπλνιηθή, βξαρππξφζεζκε, ιεθζείζα ηζρχο: 

                z x y          (3.27) 

Δπηπιένλ, γηα λα δηαθξίλνπκε ηα ζήκαηα ζε θάζε θεξαία, x
(i)

, y
(i)

 θαη z
(i)

 νξίδνπλ ηελ ηζρχ ηνπ 

ρξήζηκνπ ζήκαηνο, ηεο ζπλνιηθήο παξεκβνιήο θαη ηε ζπλνιηθή, βξαρππξφζεζκε, ιεθζείζα ηζρχ 

ζηε i-ζηή θεξαία ηνπνζεηεκέλε ζε χςνο hri, αληίζηνηρα. Με ζηφρν ηελ απινπνίεζε ησλ 

ζπκβνιηζκψλ, ν ιφγνο πξνζηαζίαο νξίδεηαη σο α, αθφκα θαη αλ ζηα αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιειεο ζπλαξηήζεηο α(W,n) φπνπ ρξεηάδνληαη. 

 Γηα ράξε ηεο απιφηεηαο, ππνζέηνπκε έλα ζρήκα δηαθνξηζκνχ θεξαίαο κε δχν θιάδνπο 

δηαθνξεηηθνχ χςνπο. Δπηπιένλ, ηα ζήκαηα ππνηίζεληαη φηη πάζρνπλ απφ αλεμάξηεηεο δηαιείςεηο 

ζε θάζε θεξαία. ηε i-ζηή θεξαία, ε πεξίπησζε απνθνπήο ηεο δεχμεο ζπκβαίλεη αλ ην ρξήζηκε 

ιεθζείζα ηζρχο x
(i)

 είλαη κηθξφηεξε απφ ην θαηψθιη xth ή ν ιφγνο ηεο ρξήζηκεο  πξνο ηεο 

παξεκβάιινπζα ιεθζείζα ηζρχ x
(i)

/y
(i)

 είλαη κηθξφηεξε απφ α. Οξίδνπκε σο OUT(i) κηα boolean 

κεηαβιεηή, ε νπνία δείρλεη πφηε έρνπκε πεξίπησζε απνθνπήο ηεο δεχμεο ζηε i-ζηή θεξαία. 

 Λφγσ ηεο ζπλδπαζηηθήο κεζφδνπ πνπ έρεη επηιερζεί, ζηελ έμνδν ηνπ ζπλδπαζηή κπνξνχλ 

λα ζπκβνχλ ηξία δηαθνξεηηθά γεγνλφηα. 

 

i) OUT(1) = OUT(2) = 1. 

ii) OUT(1) = 1, OUT(2) = 0, αιιά z
(1)

 > z
(2)

 (επηιέγεηαη ε θεξαία 1) 

iii) OUT(1) = 0, OUT(2) = 1, αιιά z
(1)

 < z
(2)

 (επηιέγεηαη ε θεξαία 2) 
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Ζ πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δέπμεο, Pout
(d)

, κπνξεί λα εθηηκεζεί σο ην άζξνηζκα ησλ 

πηζαλνηήησλ ησλ ηξηψλ παξαπάλσ γεγνλφησλ i), ii), iii) 

  

             
( ) Prob(i)+Prob(ii) Prob(iii)d

outP          (3.28) 

 

ηε ζπλέρεηα ζα ππνινγηζηνχλ νη ηξεηο φξνη ηεο εμίζσζεο (3.28). 

i) H πηζαλφηεηα Prob(i) δίλεηαη απφ [20] 

              Prob(i) Prob OUT(1) = 1;OUT(2) = 1          

                1 2P ( ) P ( )out r out rh h             (3.29) 

φπνπ Pout(hri) είλαη ε πηζαλφηεηα απνθνπήο ζηελ i-ζηή θεξαία θαη θαζνξίδεηαη 

κέζσ ηεο (3.26) επηιέγνληαο θαηάιιεια ηηο κέζεο ηηκέο ηζρχνο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε i-ζηή θεξαία. 

 

ii) H πηζαλφηεηα Prob(ii) εθθξάδεηαη κέζσ ηεο αθφινπζεο απινπνηεκέλεο 

πξνζέγγηζεο. Αθνχ ε ηηκή ηεο πξέπεη λα είλαη 0 φηαλ ζεσξείηαη ζχζηεκα 

πεπεξαζκέλν-απφ-ζφξπβν [εμηζψζεηο (3.19), (3.28), (3.29)], εθηηκνχκε ηελ 

Prob(ii) ζεσξψληαο κφλν ηελ παξνπζία παξεκβνιψλ (δειαδή α=α(∞,n)). Έηζη, 

έρνπκε 

(1) (2)Prob(ii) Prob OUT(1) = 1;OUT(2) = 0; z z       

             

(1) (2)
(1) (1) (2) (2)

(1) (2)
=Prob ; ; 

x x
x y x y

y y
 

 
     

 
 

            
(1) (1) (2) (2) (1) (1)

0=Prob / ; / ; y x y x x x       

            

       
(2)

(1) (1)
0

/
(2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2)

0 / 0
=

x a

x x y y
x x a

p x p x p y p y dy dy dx dx
  

   
            (3.30) 
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φπνπ 
(1) (1) (2) (1)

0x x y y    θαη px(x
(1)

) είλαη ε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο 

πηζαλφηεηαο ηνπ x
(1)

 θαη νκνίσο γηα ηα px(x
(2)

), py(y
(1)

) θαη py(y
(2)

). Γηα ράξε ηεο 

απιφηεηαο, δηαθνξεηηθέο ζπλαξηήζεηο έρνπλ νξηζηεί κε ην ίδην ζχκβνιν. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηα x
(1)

 θαη x
(2)

 κπνξεί λα ραξαθηεξίδνληαη γεληθά απφ 

δηαθνξεηηθνχο κέζνπο θαη παξάγνληεο Rice θαη ην ίδην ηζρχεη γηα ηα y
(1)

 θαη y
(2)

. 

 

 Ζ εμίζσζε (3.30) δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί αλαιπηηθά, αιιά κηα απινχζηεξε κνξθή 

ηεο κπνξεί λα παξαρζεί ζχκθσλα κε ηνλ αθφινπζν ζπιινγηζκφ. Όηαλ ε δηαζπνξά ηεο ρξήζηκεο 

ηζρχνο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηε δηαζπνξά ησλ παξεκβάιινλησλ ζεκάησλ, ηα ζηαηηζηηθά 

ησλ παξεκβνιψλ κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ παίξλνληαο ηε κέζε ηηκή ηνπο [22]. χκθσλα κε 

απηήλ ηελ ππφζεζε, γξάθνπκε 
(1) (1) (2) (1)

0x x Y Y   , φπνπ Τ
(1)

 θαη Τ
(2)

 ζπκβνιίδνπλ ηε 

κέζε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο παξεκβνιήο ζηηο θεξαίεο 1 θαη 2, αληίζηνηρα. 

 

 Δπηπιένλ, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, απινπνηνχκε ηελ εμίζσζε (3.30) ππνζέηνληαο φηη ηα 

y
(1)

 θαη y
(2)

 έρνπλ Rayleigh ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο πηζαλφηεηαο (απζηεξά ζσζηφ κφλν ζε 

Rayleigh πεξηβάιινλ θαη γηα n=1). Καηαιήγνπκε 

 

   
(2) (1)

(2) (1)

(2) (2) (1)

(2) (1) (1) (2)

0
Prob(ii)= 1

x x

aY aY
x x

x Y Y
p x e p x e dx dx

  

 

 
 

  
     (3.31) 

 

αλ παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ρξήζηκνπ ζήκαηνο κε θαηαλνκή Rayleigh ζηελ έμνδν 

θάζε θεξαίαο (δειαδή Κu=Ki=0), θαη αλ X
(1) 

= X
(2) 

= X θαη Τ
(1)

=Τ
(2)

=Τ, ε εμίζσζε (3.31) κπνξεί 

λα ηξνπνπνηεζεί θη άιιν, θαηαιήγνληαο ζε 

 

   

2
1 1 /

Prob(ii)=
2 1 / 2 /

X aY

X aY X aY

 
 

  
      (3.32) 
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Αο ζεκεησζεί φηη αλ ζεσξήζνπκε κία θαηάζηαζε ρσξίο παξεκβνιέο (δειαδή ν ιφγνο Τ/Υ ηείλεη 

ζην κεδέλ), ε παξαπάλσ έθθξαζε δίλεη Prob(ii) = 0, φπσο αλακελφηαλ. 

 

iii) H πηζαλφηεηα Prob(iii) εθθξάδεηαη κε παξφκνην ηξφπν κε ηελ Prob(ii), 

θαηαιήγνληαο ζηελ  

 

   
(1) (2)

(1) (2)

(1) (1) (2)

(1) (2) (2) (1)

0
Prob(iii)= 1

x x

aY aY
x x

x Y Y
p x e p x e dx dx

  

 

 
 

  
   

                        (3.33) 

 

 πλεπψο, ε πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ηερληθή δηαθνξηζκνχ 

κε επηιεθηηθφ ζπλδπαζκφ βαζηζκέλν ζηνλ αιγφξηζκν ζπλνιηθήο ιεθζείζαο ηζρχνο,  εμάγεηαη 

απφ ηηο εμηζψζεηο (3.25), (3.28), (3.29), (3.31) θαη (3.33) θαη είλαη 

 

(1) (1) (1)
( ) (1) (1) (1) (1)

0

1 / ( , )
( ) ( )

2 2

th

th

x
d

out x x
x

y

x a x n Y
P p x dx erfc p x dx



  
    

    
 

 

(2) (2) (2)
(2) (2) (2) (2)

0

1 / ( , )
( ) ( )

2 2

th

th

x

x x
x

y

x a x n Y
p x dx erfc p x dx



  
    

    
 

 

   
(2) (1)

(2) (1)

(1)
0

(2) (1) (1) (2)( , ) ( , )

0
1

x x

a n Y a n Y

x x
x

p x e p x e dx dx
  

 
 
  
 
 

   

 

   
(1) (2)

(1) (2)

(2)
0

(1) (2) (2) (1)( , ) ( , )

0
1

x x

a n Y a n Y

x x
x

p x e p x e dx dx
  

 
 
  
 
 

    (3.34) 
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 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε εμίζσζε (3.34) κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θαλάιηα κε 

δηαιείςεηο Rayleigh, Rice, ή Nakagami απιά εηζάγνληαο ηελ αληίζηνηρε ζπλάξηεζε ππθλφηεηαο 

πηζαλφηεηαο. Δπίζεο, αο ζεκεηψζνπκε φηη ζηελ εμίζσζε (3.32), γηα Υ/Τ πνιχ κεγαιπηεξν απφ 

α, έρνπκε 

 

             
21

Prob(ii) /
2

aX Y             (3.35) 

 

Μπνξεί εχθνια λα δεηρζεί φηη 0.5Prob(i)≈Prob(ii)=Prob(iii) ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ 

ππνζέζεηο, θαη απηφ δείρλεη φηη ε πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο δηπιαζηάδεηαη ιφγσ ησλ 

φξσλ Prob(ii) θαη Prob(iii) ζε έλα πεξηβάιινλ Rayleigh κε n=1. 

 

 

3.4 ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΑΠΟΚΟΠΖ ΣΖ 

ΕΔΤΞΖ: ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ MONTE CARLO 

 

Θα ειέγμνπκε ηα αλαιπηηθά κνληέια πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο ελφηεηεο 3.4.Γ θαη 3.4.Γ 

κέζσ ηεο πξνζνκνίσζεο Monte Carlo. Οη κέζνδνη Monte Carlo είλαη κία θαηεγνξία 

ππνινγηζηηθψλ αιγνξίζκσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ επαλαιακβαλφκελε ηπραία δεηγκαηνιεςία γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ. Οη κέζνδνη  Monte Carlo ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηελ 

πξνζνκνίσζε θπζηθψλ θαη καζεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ. Δπεηδή βαζίδνληαη ζηνλ 

επαλαιακβαλφκελν ππνινγηζκφ ηπραίσλ ή ςεπδν-ηπραίσλ αξηζκψλ, απηέο νη κέζνδνη είλαη 

πιένλ θαηάιιειεο γηα ππνινγηζκφ απφ έλαλ ππνινγηζηή θαη ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ 

είλαη αδχλαηνλ λα ππνινγηζηεί έλα αθξηβέο απνηέιεζκα κε ηε ρξήζε ελφο ληεηεξκηληζηηθνχ 

αιγνξίζκνπ. 

 Ζ πξνζνκνίσζε Monte Carlo είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηε κειέηε ζπζηεκάησλ κε κεγάιν 

αξηζκφ δηαδξαζηηθψλ βαζκψλ ειεπζεξίαο, φπσο νη θπςεισηέο δνκέο. Απηέο νη κέζνδνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο θαη ζηα καζεκαηηθά. Μία θιαζηθή ρξήζε ηνπο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 
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είλαη γηα ηελ εθηίκεζε νξηζκέλσλ νινθιεξσκάησλ, εηδηθά γηα πνιπδηάζηαηα νινθιεξψκαηα κε 

πεξίπινθεο ζπλζήθεο ζηα φξηα. 

 ην ζχζηεκά καο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ πξνζνκνίσζε Monte Carlo γηα λα 

εθηηκήζνπκε ηελ πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο. πγθεθξηκέλα, ζε δεδνκέλεο απνζηάζεηο d 

ζα ιακβάλνπκε απφ κηα ζπλάξηεζε random κία ηηκή ηεο ρξήζηκεο ιεθζείζαο ηζρχνο x θαη ηεο 

παξεκβάιινπζαο ιεθζείζαο ηζρχνο νη νπνίεο ηζρείο αθνινπζνχλ κηα θαηαλνκή (θαηαλνκή Rice 

γηα ην x θαη Γθανπζζηαλή θαηαλνκή γηα ην y). ηε ζπλέρεηα ζα ειέγρνπκε εάλ ηθαλνπνηνχληαη νη 

ζπλζήθεο ησλ εμηζψζεσλ (3.16), (3.24) θαη (3.30). Αλ ηθαλνπνηνχληαη απμάλεηαη έλαο κεηξεηήο 

θαηά έλα. Απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη i θνξέο (i αξθεηά κεγάιν) θαη ηειηθά εμάγνπκε 

ηελ πηζαλφηεηα λα ηθαλνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο ησλ παξαπάλσ εμηζψζεσλ, δηαηξψληαο ην 

κεηξεηή καο κε ηνλ αξηζκφ ησλ επαλαιήςεσλ i. 

 Σα αξηζκεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα παξαηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ζηηο εμήο 

παξακέηξνπο: ζπρλφηεηα θέξνληνο fc = 60 GHz, απφζηαζε αλαθνξάο dref = 100m, εηδηθή 

απφζβεζε ιφγσ ζηελ απνξξφθεζε απφ ην νμπγφλν αox = 15 dB/km, χςε θεξαηψλ ht = 4.5m, hr = 

1.45m θαη Γh = 10cm, παξάγνληαο Rice Κ0 = 0 dB θαη r0 = 0. 

 Σν ζρήκα 3.9 δείρλεη κία ζχγθξηζε ηεο απφδνζεο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

αλαιπηηθψλ κνληέισλ (γξακκέο) πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη κίαο πξνζέγγηζεο κε πξνζνκνίσζε 

Monte Carlo (ηειείεο). Ζ πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο εθηηκάηαη σο κία ζπλάξηεζε ηεο 

απφζηαζεο ηνπ ρξήζηε, κε Ν=2, R=100m, θαη Wref = 24dB ππφ ηελ παξνπζία ή κε ηνπ 

δηαθνξηζκνχ θεξαηψλ. Θέηνπκε Wth = 9.8dB θαη α = 4.9dB. Ο αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ, i, 

είλαη ίζνο κε 200000. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα, θαη ππφ ηελ παξνπζία δηαθνξηζκνχ θαη ππφ 

ηελ απνπζία ηνπ, ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ κεζφδσλ είλαη πνιχ θαιή. Δηδηθά ε ζπκθσλία ησλ 

αλαιπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζνκνίσζεο ππφ ηελ απνπζία 

δηαθνξηζκνχ (θακπχιε θαη ζεκεία (α)) δείρλεη ηελ εγθπξφηεηα ηεο κεζφδνπ πνπ παξνπζηάζηεθε 

ζηελ ελφηεηα 3.4.Γ., αθφκα θαη αλ n=2. Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε δηαθνξηζκνχ ησλ θεξαηψλ 

θαίλεηαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο πξνζνκνίσζεο Monte Carlo αθνχ ην αλαιπηηθφ κνληέιν δελ 

κπνξνχζε λα πινπνηεζεί, ιφγσ ησλ νξίσλ ησλ νινθιεξσκάησλ ζηελ εμίζσζε (3.34). ην ζρήκα 

3.9, επίζεο θαίλεηαη θαη ην ζθάικα πνπ ζα ππήξρε εάλ νη δχν φξνη Prob(ii) θαη Prob(iii) ζηελ 

εμίζσζε (3.28) είραλ παξαιεηθζεί ((b) θαη (c) ζην ζρήκα 3.9) γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ Pout
(d)

. 
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ρήκα 3.9. χγθξηζε αλαιπηηθνχ κνληέινπ ππνινγηζκνχ ηεο πηζαλνηεηαο απνθνπήο ηεο δεχμεο θαη ηεο 

πξνζνκνίσζεο Monte Carlo. hr = 1.45m θαη Γh = 10cm, Ν=2, R=100m, θαη Wref = 24dB. (a) Υσξίο δηαθνξηζκφ θαη 

κε παξεκβνιέο, (b) κε δηαθνξηζκφ θαη παξεκβνιέο, (c) φπσο ζην (b) αιιά νη φξνη Prob(ii) θαη Prob(iii) έρνπλ 

παξαιεηθζεί. εκεία: πξνζνκνίσζε Monte Carlo (200000 επαλαιήςεηο ζε θάζε ζεκείν) 

 

 

3.5 ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Χο παξάδεηγκα εθαξκνγήο, ζεσξνχκε δηακφξθσζε MSK (minimum shift-keying) κε κε 

ζπλεθηηθή, LD (limiter-discriminator) απνδηακφξθσζε θαη έλα θίιηξν ιήςεο Butterworth κε έμη 

πφινπο θαη κε εχξνο δψλεο ζνξχβνπ ίζν κε ην ξπζκφ ζπκβφισλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ [19], ε επηζπκεηή ηηκή ηνπ Wth θαη ηεο ζπλάξηεζεο α(W,2) ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνχ γηα λα έρνπκε Pb = 10
-5

 έρνπλ βξεζεί ίζεο κε Wth = 12.5 dB θαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο 

ζπλάξηεζεο α(W,2) παξνπζηάδεηαη ζην αθφινπζν ρήκα 3.10. ηε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο νη 

παξακέηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη νη ίδηεο κε απηέο ηεο αλάιπζεο ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο. 
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ηε ζπλέρεηα, ζην ρήκα 3.11, παξαηίζεηαη ε πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο πνπ 

βξέζεθε απφ ηηο εμηζψζεηο (3.26) θαη (3.28) ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο ηνπ ρξήζηε απφ ηνλ 

πνκπφ. Σα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη ζε αθηίλα θπςέιεο R=100m θαη Wref = 24dB. 

Δμεηάδνπκε δχν πεξηπηψζεηο κεγέζνπο ηνπ cluster, Ν=2 θαη Ν=3. 

 

ρήκα 3.10. Ζ ζπλάξηεζε α(W,2) γηα δηακφξθσζε MSK κε κε ζπλεθηηθή LD απνδηακφξθσζε θαη εμαπνιηθφ 

θίιηξν ιήςεο Butterworth κε ηζνδχλακν εχξνο δψλεο ζνξχβνπ ίζν κε ην ξπζκφ ζπκβφινπ γηα λα έρνπκε ηελ 

επηζπκεηή πνηφηεηα Pb = 10
-5

. 

 

  Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, ην ζχζηεκα είλαη πεξηνξηζκέλν απφ ηηο 

παξεκβνιέο θαη ε απφδνζή ηνπ κπνξεί λα βειηησζεί απμάλνληαο ησλ αξηζκφ ησλ θπςειψλ αλά 

cluster, αθνχ θαη ζηελ πεξίπησζε δηαθνξηζκνχ θαη ζηελ πεξίπησζε ρσξίο δηαθνξηζκφ χςνπο 

θεξαηψλ, ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο θπςέιεο, ε πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο γηα αξηζκφ 

θπςειψλ αλά cluster ίζν κε 3 είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε γηα αξηζκφ θπςειψλ αλά 

cluster ίζν κε 2. 
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ρήκα 3.11. Πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο κε Pb=10
-5

 (MSK θαη αλίρλεπζε LD) ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο ηνπ 

ρξήζηε απφ ηνλ πνκπφ. R=100m θαη Wref = 24dB. (a) N=2 ρσξίο δηαθνξηζκφ, (b) Ν=3 ρσξίο δηαθνξηζκφ, (c) Ν=2 

κε δηαθνξηζκφ, (d) Ν=3 κε δηαθνξηζκφ. 

 

 Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν δηαθνξηζκφο χςνπο θεξαηψλ βειηηψλεη ζεκαληηθά ηελ 

απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξαηεξνχκε φηη γηα Ν=3 κε απνπζία δηαθνξηζκνχ χςνπο θεξαηψλ 

έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο (Pout  = 10
-2

) ιακβάλεηαη ζην 52% 

πεξίπνπ ηεο θπςέιεο (θακπχιε (b)), ελψ ν δηαθνξηζκφο χςνπο δχν θεξαηψλ θαζνξίδεη θαζνξίδεη 

φηη ε πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο είλαη κηθξφηεξε απφ απηφ ην θαηψθιη ζε φιε ηελ θπςέιε. 

Όιεο νη θακπχιεο πξνζνκνηψζεθαλ κε πξνζνκνίσζε Monte Carlo θαη νη θακπχιεο ρσξίο 

δηαθνξηζκφ ππνινγίζηεθαλ θαη αλαιπηηθά. Παξαηεξνχκε ηε ζπκθσλία ησλ αλαιπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ πξνζνκνίσζε επηβεβαηψλνληαο θαη πάιη ηελ 

θαηαιιειφηεηα απηψλ ησλ κνληέισλ ζην ζχζηεκά καο. 

ηε ζπλέρεηα ζα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηεο βξνρήο ζην ζχζηεκα. Ο κέγηζηνο ξπζκφο 

βξνρφπησζεο πνπ αλακέλεηαη ζηελ Δπξψπε γηα έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα (κεγαιχηεξν 

δειαδή ησλ 2 ιεπηψλ αλά ρξφλν) είλαη πεξίπνπ 50mm/h ζχκθσλα κε ην [23]. Ζ αληίζηνηρε 

επηπξφζζεηε εηδηθή απφζβεζε ιφγσ βξνρφπησζεο είλαη πεξίπνπ αrain = 17 dB/km, [24], φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 3.12.  
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ρήκα 3.12. Απφζβεζε ιφγσ βξνρήο ζπλαξηήζεη ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ θέξνληνο γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ 

ξπζκνχ βξνρφπησζεο. 

 

 

ην ρήκα 3.13 θαίλεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηεο πηζαλφηεηαο απνθνπήο ηεο δεχμεο ππφ ηελ 

παξνπζία παξεκβνιψλ θαη δηαθνξηζκνχ Pout
(d)

 ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο πνκπνχ-ρξήζηε du γηα 

αrain = 0 (δειαδή ρσξίο βξνρφπησζε), 5, 11 θαη 17 dB/km κε Ν=2 θαη Wref = 24 dB. 

Παξαηεξείηαη φηη ε επηπξφζζεηε απφζβεζε ζην ζχζηεκα ιφγσ ηεο βξνρφπησζεο ην θάλεη 

ιηγφηεξν επαίζζεην ζηηο δηαθαλαιηθέο παξεκβνιέο αθνχ ηα παξεκβάιινληα ζήκαηα θζάλνπλ 

ζην φρεκα πεξηζζφηεξν εμαζζελεκέλα ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο απφζηαζεο πνπ δηαλχνπλ κέζα 

ζηε βξνρή.  Με απηφλ ηνλ ηξφπν, αλ έλα ζχζηεκα είλαη πεξηνξηζκέλν απφ παξεκβνιέο (φπσο 

είλαη ην ζχζηεκα πνπ εμεηάδεηαη εμ’αηηίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξακέηξσλ πνπ έρεη ηεζεί) ηφηε 

παξνπζηάδεηαη βειηίσζε ζηελ απφδνζή ηνπ. 
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ρήκα 3.13. Πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο κε Pb=10
-5

 (MSK θαη αλίρλεπζε LD) ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο ηνπ 

ρξήζηε απφ ηνλ πνκπφ κε δηαθνξηζκφ θαη κε θαη ρσξίο απνξξφθεζε ιφγσ βξνρφπησζεο. (a) arain = 0dB/km, (b) arain 

= 5dB/km, (c) arain = 11dB/km, (d) arain = 17dB/km. 

 

 

 Δμ’αηηίαο ηεο κεγάιεο απνξξφθεζεο απφ ην νμπγφλν ζηα 60GHz, παξνπζηάδεηαη έλα 

πξφβιεκα βειηηζηνπνίεζεο ηεο αθηίλαο ηεο θπςέιεο φηαλ ε επηζπκεηή πνηφηεηα ηεο δεχμεο θαη 

ν παξάγνληαο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζπρλφηεηαο είλαη δεδνκέλα. Γηα λα βειηηζηνπνηήζνπκε ηελ 

αθηίλα ηεο θπςέιεο R θαη, επνκέλσο, ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζεκαηνδνηψλ, ζα 

παξαηεξήζνπκε ην ρήκα 3.14, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο ζηα 

φξηα ηεο θπςέιεο (du=R) ζπλαξηήζεη ηεο αθηίλαο ηεο θπςέιεο R γηα Ν=2 θαη γηα δηάθνξεο ηηκέο 

ηνπ Wref. Δπηπιένλ, ζην ρήκα 3.15 παξνπζηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηηο ίδηεο 

ζπλζήθεο φπσο ζην ρήκα 3.14 αιιά γηα αξηζκφ θπςειψλ ζην cluster ίζν κε Ν=3. 
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ρήκα 3.14. Πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο κε Pb=10
-5

 (MSK θαη αλίρλεπζε LD) ζπλαξηήζεη αθηίλαο ηεο 

θπςέιεο R γηα Ν=2. Σν ηεξκαηηθφ ηνπ ρξήζηε (φρεκα) βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο θπςέιεο (du = R). Υσξίο δηαθνξηζκφ 

χςνπο θεξαηψλ: (a) Wref = 24dB, (b) Wref = 29dB, (c) Wref = 34dB. Με δηαθνξηζκφ χςνπο θεξαηψλ: (d) Wref = 24dB, 

(e) Wref = 29dB, (f) Wref = 34dB. 

 

ρήκα 3.15. Πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο κε Pb=10
-5

 (MSK θαη αλίρλεπζε LD) ζπλαξηήζεη αθηίλαο ηεο 

θπςέιεο R γηα Ν=3. Σν ηεξκαηηθφ ηνπ ρξήζηε (φρεκα) βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο θπςέιεο (du = R). Υσξίο δηαθνξηζκφ 

χςνπο θεξαηψλ: (a) Wref = 24dB, (b) Wref = 29dB, (c) Wref = 34dB. Με δηαθνξηζκφ χςνπο θεξαηψλ: (d) Wref = 24dB, 

(e) Wref = 29dB, (f) Wref = 34dB. 
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 Παξαηεξείηαη φηη γηα κηθξέο ηηκέο ηεο αθηίλαο ηεο θπςέιεο R, ε πηζαλφηεηα απνθνπήο 

ηεο δεχμεο δελ εμαξηάηαη απφ ην Wref αιιά κφλν απφ ην κέγεζνο ηνπ cluster. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ην ζχζηεκα είλαη πεξηνξηζκέλν ιφγσ ησλ παξεκβνιψλ. Δληνχηνηο, θαζψο απμάλεηαη 

ε αθηίλα ηεο θπςέιεο, ε πηζαλφηεηα λα απνθνπεί ε δεχμε εμαξηάηαη κφλν απφ ην SNR αλαθνξάο 

Wref θαη φρη απφ ην κέγεζνο ηνπ cluster N. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην ζχζηεκα είλαη 

πεξηνξηζκέλν ιφγσ ζνξχβνπ. Βεβαίσο ζε θάζε πεξίπησζε, ε πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο 

εμαξηάηαη απφ ην αλ ρξεζηκνπνηνχκε, ή φρη, ηελ ηερληθή ηνπ δηαθνξηζκφπ ηνπ χςνπο ησλ 

θεξαηψλ. 

 Απφ ηα πξνεγνχκελα ζρήκαηα έρεη παξαηεξεζεί φηη γηα λα ιακβάλνπκε ηθαλνπνηεηηθά 

επίπεδα δηαζεζηκφηεηαο ζε φιε ηελ θπςέιε, ρξεηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ θπςειψλ αλά cluster λα 

είλαη ίζνο κε Ν=3. Απφ ηελ θαζκαηηθή πιεπξά ηνπ ζπζηήκαηνο, φζν απμάλεηαη ην Ν, ην 

απαηηνχκελν εχξνο δψλεο απμάλεηαη ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε (3.1). Όκσο, απφ ην ρήκα 3.15 

παξαηεξνχκε φηη γηα δεδνκέλε επηζπκεηή δηαζεζηκφηεηα ηεο δεχμεο, ε ειάρηζηε ηηκή ηνπ 

γηλνκέλνπ RN βξίζθεηαη επηιέγνληαο Ν=3. 

 Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη γηα Ν=3 θαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε δηαθνξηζκφ, ε 

βέιηηζηε ηηκή ηεο αθηίλαο ηεο θπςέιεο R, απφ ηελ πιεπξά ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο δεχμεο, 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 100-200m, αλάινγα κε ην Wref. 

 ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο ρξήζεο ησλ 60GHz θαη ησλ 5.8GHz σο 

ζπρλφηεηα ηνπ θέξνληνο, εθηηκψληαο ηε βέιηηζηε ηηκή ηνπ R φπσο πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο. 

Σν ίδην κνληέιν θαλαιηνχ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο θαη επηιέγεηαη ην ίδην ζχλνιν 

παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, νδεγψληαο ζε Wref = 29dB γηα fc = 60GHz θαη Wref = 49.3dB γηα 

fc = 5.8GHz. Ζ αχμεζε ηνπ SNR αλαθνξάο απφ ηα 60GHz ζηα 5.8GHz είλαη αλακελφκελε αθνχ 

ε εηδηθή απφζβεζε ιφγσ νμπγφλνπ ζηα 5.8GHz είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ζηα 60GHz φπσο 

θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 3.16 πνπ αθνινπζεί, ην νπνίν δείρλεη ηελ εμάξηεζε ηεο απφζβεζεο ιφγσ 

νμπγφλνπ θαη πδξαηκψλ απφ ηε ζπρλφηεηα ηνπ θέξνληνο. ηε ζπλέρεηα, ζην ρήκα 3.17 

παξνπζηάδεηαη ε πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο ζηα 5.8GHz θαη ζηα 60GHz κε θαη ρσξίο 

δηαθνξηζκφ χςνπο θεξαηψλ γηα Ν=3. 
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ρήκα 3.16. Αηκνζθαηξηθή απνξξφθεζε ζπλαξηήζεη ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ θέξνληνο. Ζ εμάξηεζε απφ ηε ζπρλφηεηα 

ηεο απφζβεζεο ιφγσ νμπγφλνπ (πξάζηλε θακπχιε) θαη ιφγσ πδξαηκψλ ζηελ αηκφζθαηξα (θφθθηλε θακπχιε). 

 

 

 

ρήκα 3.17. Πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο κε Pb=10
-5

 (MSK θαη αλίρλεπζε LD) ζπλαξηήζεη αθηίλαο ηεο 

θπςέιεο R γηα Ν=3. Wref = 29dB ζηα 60GHz θαη 49.4dB ζηα 5.8GHz. Υσξίο δηαθνξηζκφ: (a) 5.8GHz θαη (b) 

60GHz. Με δηαθνξηζκφ: (c) 5.8GHz θαη (d) 60GHz. 
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 Απφ ην ρήκα 3.17 παξαηεξείηαη φηη ζηα 5.8GHz δελ ππάξρεη θάπνηα βέιηηζηε ηηκή ηεο 

αθηίλαο ηεο θπςέιεο R, ιφγσ ηεο απνπζίαο ηεο απνξξφθεζεο απφ ην νμπγφλν. Αληηζέησο, ζηα 

60GHz, αλ επηιερζεί ε βέιηηζηε, απφ ηελ πιεπξά δηαζεζηκφηεηαο ηεο δεχμεο, ηηκή ηεο αθηίλαο R 

ηφηε ε πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο είλαη πνιχ κηθξφηεξε. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ 

έρνπκε δηαθνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ θεξαηψλ ζην εχξνο 125-150m, φπνπ θπκαίλεηαη ε βέιηηζηε 

ηηκή ηνπ R, ε πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο είλαη πάλσ απφ 10 θνξέο κηθξφηεξε. Απμάλνληαο 

ηελ αθηίλα παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα ηηκή ηεο πέξα απφ ηελ νπνία ε πηζαλφηεηα απνθνπήο 

γίλεηαη κεγαιχηεξε ζηα 60GHz ζε ζρέζε κε ηα 5.8GHz. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή θαη ην ρξήζηκν 

ζήκα πνπ θζάλεη ζην δέθηε είλαη πνιχ εμαζζελεκέλν ιφγσ ηεο κεγάιεο απφζβεζεο πνπ 

πθίζηαηαη ζηα 60GHz ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ζηα 5.8GHz. Απφ ηελ πιεπξά ηεο θαζκαηηθήο 

απνδνηηθφηεηαο, αθνχ νη κηθξνθπςεισηέο δνκέο απνδίδνπλ θαιχηεξα απφ ηηο καθξνθπςεισηέο, 

ζπκπαηξέλνπκε φηη ζηα 60GHz κπνξεί λα επηηεπρζεί θαιχηεξε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο, φηαλ 

έρνπλ δνζεί δεδνκέλνη θαζκαηηθνί πεξηνξηζκνί. 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη παξφκνηα απνηειέζκαηα ζα είρακε, φπνηα θη αλ ήηαλ ε ηηκή ηεο 

ζπρλφηεηαο ηνπ θέξνληνο, αξθεί λα αλήθεη ζηε δψλε ζπρλνηήησλ 60-64GHz, αθνχ ζε απηφ ην 

εχξνο ε απνξξφθεζε ηνπ νμπγφλνπ είλαη πςειή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4                                                                 

ΣΟΥΑΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΑΝΑΛΗΟΤ ΓΗΑ 

ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ΑΓΟΜΖΣΧΝ KΗΝΖΣΧΝ 

ΓΗΚΣΤΧΝ 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Οη πξνζνκνηψζεηο ησλ αδφκεησλ θηλεηψλ δηθηχσλ (mobile ad-hoc networks – MANETs) 

κπνξνχλ λα είλαη πνιχ απαηηεηηθέο απφ ηελ πιεπξά ηεο ππνινγηζηηθήο πνιππινθφηεηαο. 

Γη’απηφλ ην ιφγν έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνιχ απινπζηεπκέλα κνληέια θαλαιηψλ – φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην κνληέιν δχν-αθηηλψλ – γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ξαδηνθαλαιηψλ αλάκεζα ζηνπο 

θφκβνπο. Ζ επίδνζε ηνπ δηθηχνπ, φκσο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ δπλακηθή 

ζπκπεξηθνξά ηεο θάζε δεχμεο. Απηφ είλαη έλα πνιχ γλσζηφ πξφβιεκα πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί 

απφ πνιινχο εξεπλεηέο ζηελ θνηλσλία ησλ αδφκεησλ δηθηχσλ. ([1], [2]). Γηα λα δνζεί κία πην 

ξεαιηζηηθή πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ ησλ θαλαιηψλ ην κνληέιν πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

πηζαλφηεηα λα παξαρζνχλ θαη αξγέο θαη γξήγνξεο δηαιείςεηο ιφγσ ζθίαζεο θαη αιιαγέο, νη 

νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηηο παξεκβνιέο, αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο δηάδνζεο. 

Δπηπιένλ, νη επηιεθηηθέο σο πξνο ηε ζπρλφηεηα επηδξάζεηο ηεο πνιπδηαδξνκηθήο δηάδνζεο 

πξέπεη λα κνληεινπνηεζνχλ ξεαιηζηηθά γηα λα εξεπλεζνχλ νη επηδξάζεηο δηαθφξσλ εχξσλ δψλεο 

ζεκάησλ. 

Έλαο κεγάινο αξηζκφο ηδεψλ έρεη πξνηαζεί, γηα ην πψο λα εηζαρζεί ε κεηαβιεηφηεηα ησλ 

θαλαιηψλ ζηηο πξνζνκνηψζεηο δηθηχσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην [3] έλα κνληέιν ―δηπινχ δαθηπιίνπ 

κε κία LOS ζπληζηψζα‖ έρεη πξνηαζεί γηα λα ελζσκαηψζεη ηηο επηδξάζεηο ηνπ LOS θαη ησλ 

ζθεδάζεσλ ζηα θηλεηά ζελάξηα. Σν κνληέιν παξνπζηάδεη ηηο ζηαηηζηηθέο ηδηφηεηεο ελφο 

θαλαιηνχ κε Ricean δηαιείςεηο θαη ζεσξεί ηηο δηαιείςεηο κηθξήο-θιίκαθαο γηα έλα ηέηνην 

ζελάξην. Δληνχηνηο, νη δηαιείςεηο κεγάιε-θιίκαθαο θαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ 

ησλ δηαιείςεσλ κεγάιεο-θιίκαθαο δελ αληηκεησπίδνληαη. Αλ θαη εμάγεηαη ε ζπλάξηεζε 
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απηνζπζρέηηζεο ηεο πεξηβάιινπζαο ησλ δηαιείςεσλ, είλαη θαζνξηζκέλε απφ ην ππνηηζέκελν 

ζεσξεηηθφ κνληέιν θαη δε ζπγθξίλεηαη κε ηηο αιεζηλέο πξαγκαηνπνηήζεηο ηνπ θαλαιηνχ. ην [2] 

πηνζεηείηαη κία άιιε πξνζζέγγηζε. ε εθείλν ην paper, ε επζηάζεηα ηεο δεχμεο θαη ε 

δηαζεζηκφηεηαο ηεο κνληεινπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο κία κεηαβαηηθή κήηξα απφζηαζεο. Απηή 

ε κνληεινπνίεζε θαλαιηνχ ιακβάλεη ππ’φςηλ ηηο απψιεηεο κνλνπαηηνχ κεγάιεο-θιίκαθαο, ηε 

πνιπδηαδξνκηθφηεηα θαη ηε ζθίαζε. Ζ δπλακηθή κεηαβιεηφηεηα ηνπ θαλαιηνχ παξάγεηαη απφ 

έλα εκη-markov νκαιφ (semi-markov smooth – SMS) κνληέιν θίλεζεο. Αθνχ νη ηδηφηεηεο ηεο 

δεχμεο εμάγνληαη απφ έλα ηέηνην κνληέιν, ην κνληέιν ηεο δεχμεο ελζσκαηψλεη, ζε θάπνην 

βαζκφ, κία ρσξηθή ζπζρέηηζε. Δληνχηνηο, απηή ε ζπζρέηηζε ζα θαζνξηζηεί απφ έλα SMS 

κνληέιν θαη φρη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ή ζελάξην. 

ε απηφ ην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη κία δνκή ελφο κνληέινπ πνπ είλαη ηθαλφ λα 

ζπιιέμεη ηελ νπζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θαλαιηψλ θαη λα αληηκεησπίζεη ηαπηφρξνλα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ρακειήο ππνινγηζηηθήο πνιππινθφηεηαο [4]. Σν κνληέιν βαζίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ ελφο peer-to-peer θαλαιηνχ ζηα 300 ΜΖz πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ πφιε Linkoping ζηε νπεδία. Σν κνληέιν απηφ ζπκπεξηιακβάλεη 

δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο θαλαιηνχ φπσο ηηο θαηαλνκέο δηαιείςεσλ κεγάιεο-θιίκαθαο, ηoλ 

Ricean παξάγνληα Κ, θαη ηε δηαζπνξά θαζπζηέξεζεο ζη. Δπίζεο, ιακβάλεη ππ’φςηλ ηε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θαλαιηθψλ παξακέηξσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη έλα απηνπαιίλδξνκν θίιηξν 

πξψηεο ηάμεο γηα λα δηαηεξεί ηελ αθξηβή ρσξηθή ζπζρέηηζε. Δληνχηνηο, ην κνληέιν απηφ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δεχμεσλ κε δηαιείςεηο αλάκεζα ζηνπο 

θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ. 

Σν ππφινηπν απηνχ ηνπ θεθαιαίν είλαη δνκεκέλν σο εμήο. Ζ ελφηεηα 4.1 πεξηγξάθεη ην 

κνληέιν θαλαιηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θέξδνπο κνλνπαηηνχ ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηελ 

απφζηαζε, θαη ησλ δηαιείςεσλ κηθξήο-θιίκαθαο θαη κεγάιεο-θιίκαθαο. Δπίζεο πεξηγξάθεη ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ κεγάιεο-θιίκαθαο θαη ηεο ρσξηθήο 

ζπζρέηηζεο. Ζ ελφηεηαο 4.2 πεξηγξάθεη έλα παξάδεηγκα παξαγσγήο ησλ παξακέηξσλ βαζηζκέλε 

ζηηο κεηξήζεηο ηνπ θαλαιηνχ θαη παξνπζηάδεη κία ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ κνληεινπνηεκέλσλ θαη 

κεηξνχκελσλ παξακέηξσλ κεγάιεο-θιίκαθαο ηνπ θαλαιηνχ. Σέινο, ε ελφηεηα 2.3 πεξηέρεη ηα 

ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο αλάιπζεο. 
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4.1 ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΑΝΑΛΗΟΤ 

Όηαλ αλαπηχζζνπκε θαη αμηνινγνχκε κνληέια θαλαιηψλ, έρεη δεηρζεί φηη είλαη ζεκαληηθφ 

λα ιακβάλνπκε ππ’φςηλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαλαιηθψλ παξακέηξσλ. ην [5], ε 

ζπζρέηηζε αλαιχζεθε γηα έλα αζηηθφ ζελάξην θαη έρεη παξνπζηαζηεί κία ηζρπξή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ  ηνπ παξάγνληα Κ θαη ησλ δηαιείςεσλ κεγάιεο θιίκαθαο GLS. 

Αθνινπζεί κία δνκή κνληέινπ θαλαιηνχ ζην ζρήκα 4.1. Οη παξάκεηξνη απηνχ ηνπ κνληέινπ 

ζα εμεγεζνχλ ζηε ζπλέρεηα απηήο ηεο ελφηεηαο.  

 

ρήκα 4.1: Ζ δνκή ηνπ ζηνραζηηθνχ κνληέινπ θαλαιηνχ 

 

Σν κνληέιν είλαη δηαηξεκέλν ζε ηξία δηαθνξεηηθά blocks, φπνπ ην θάζε block παξάγεη έλα 

επίπεδν ηεο δηαδηθαζίαο δηαιείςεσλ ηνπ θαλαιηνχ. Μία παξφκνηα πξνζζέγγηζε γηα ηε 

κνληεινπνίεζε ησλ δηαιείςεσλ ηνπ θαλαιηνχ έρεη πξνηαζεί ζην [6] γηα ηα αζχξκαηα δίθηπα 

πξνζσπηθνχ ρψξνπ.  

 Σν πξψην block πεξηέρεη ην θέξδνο κνλνπαηηνχ, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε, 

Gd(d), φπνπ d είλαη ε γεσκεηξηθή απφζηαζε κεηαμχ δχν ηεξκαηηθψλ. Σν κνληέιν είλαη 

έλα εκπεηξηθά αλεπηπγκέλν κνληέιν απφζβεζεο δεχμεο. 

 ην δεχηεξν block, δεκηνπξγνχληαη νη αξγέο κεηαβνιέο ηνπ θαλαιηνχ. Ζ δηαζπνξά 

κεγάιεο-θιίκαθαο GLS ζρεηίδεηαη κε ην θέξδνο κνλνπαηηνχ ηνπ πξψηνπ block. ε απηφ 

ην block, νη κεηαβνιέο ηνπ θαλαιηνχ παξάγνληαη απφ δχν ζηνραζηηθέο δηαδηθαζίεο (
LSG  

θαη LSG ) γηα λα ζπιιερζνχλ νη ρσξηθέο κεηαβνιέο εμ’αηηίαο ηεο θίλεζεο ησλ 

ηεξκαηηθψλ. Δθηφο απφ ηε δηαδηθαζία ησλ δηαιείςεσλ, παξάγνληαη θαη θάπνηεο 

θαλαιηθέο παξάκεηξνη κεγάιεο-θιίκαθαο, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ 
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ηδηνηήησλ ησλ δηαιείςεσλ κηθξήο-θιίκαθαο. Παξαδείγκαηα απηψλ ησλ παξακέηξσλ είλαη 

ε RMS δηαζπνξά θαζπζηέξεζεο ζη, ε νπνία επεξεάδεη ην εχξνο δψλεο ζπλνρήο ηνπ 

θαλαιηνχ, θαη ν παξάγνληαο Κ ν νπνίνο ειέγρεη ηελ θαηαλνκή πιάηνπο ησλ δηαιείςεσλ 

κηθξήο-θιίκαθαο. 

 ην ηξίην block, παξάγεηαη ε δηαδηθαζία δηαιείςεσλ κηθξήο-θιίκαθαο ε νπνία αθνινπζεί 

θαηαλνκή Rice κε είζνδν απφ ην δεχηεξν block. Οη κεηαβνιέο κηθξήο-θιίκαθαο 

παξάγνληαη γηα πνιιαπιά ππνθαλάιηα, ησλ νπνίσλ ε ακνηβαία ζπζρέηηζε εμαξηάηαη απφ 

ην εχξνο δψλεο ζπζρέηηζεο. Σειηθά, ε δηαδηθαζία δηαιείςεσλ κηθξήο-θιίκαθαο 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηηο δηαιείςεηο κεγάιεο-θιίκαθαο γηα λα εμρζνχλ νη ζπλνιηθέο 

δηαιείςεηο. 

ε απηφ ην κνληέιν, ε επηιεθηηθή σο πξνο ηε ζπρλφηεηα ζπλάξηεζε κεηαθνξάο Ζ(f,r) 

κπνξεί λα ιεθζεί σο 

( , ) ( ) ( , )H f r G r Y f r                      (4.1) 

φπνπ G(r) είλαη ην ζχλζεην θέξδνο κνλνπαηηνχ ηεο δεχμεο πνπ ιακβάλεηαη σο 

( ) ( )d LSG r G d G                        (4.2) 

Καη Τ(f,r) είλαη νη, κηγαδηθήο ηηκήο, δηαιείςεηο κηθξήο-θιίκαθαο, πνπ ζα πεξηγξαθνχλ ζηελ 

ππνελφηεηα 4.1.3. Δπίζεο, ζηελ (4.2),  ην Gd(d) είλαη ην θέξδνο κνλνπαηηνχ ην νπνίν 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ππνελφηεηα 4.1.1 θαη ην GLS είλαη ε κεηαβιεηφηεηα κεγάιεο-θιίκαθαο, ε 

νπνία παξνπζηάδεηαη ζηελ ππνελφηεηα 4.1.2. 

 

4.1.1 Κέξδνο Μνλνπαηηνύ Δμαξηώκελν από ηελ Απόζηαζε 

 Σν θέξδνο κνλνπαηηνχ, ην νπνίν είλαη εμαξηψκελν απφ ηελ απφζηαζε, Gd(d), παξάγεηαη 

ζην πξψην block ηνπ ζρήκαηνο 4.1, είλαη ε γεληθή κέζε ηηκή ηνπ ζχλζεηνπ θέξδνπο κνλνπαηηνχ 

ηεο δέπμεο G(r) ηεο εμίζσζεο (4.2) θαη κνληεινπνηείηαη γηα λα είλαη κία ζπλάξηεζε ηεο 

γεσκεηξηθήο απφζηαζεο d φπσο παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
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ref

d
G d G n

d

 
   

 
 

                 (4.3) 

φπνπ G0 είλαη ην θέξδνο κνλνπαηηνχ ζηελ απφζηαζε αλαθνξάο dref θαη n είλαη ν εθζέηεο ηνπ 

θέξδνπο κνλνπαηηνχ. 

 

4.1.2 Γηαιείςεηο Μεγάιεο-Κιίκαθαο 

 Όζνλ αθνξά ηηο δηαιείςεηο κεγάιεο-θιίκαθαο, παξάγνληαη ηξεηο ζεκαληηθέο παξάκεηξνη. 

Ζ παξάκεηξνο GLS είλαη ε κεηαβιεηφηεηα κεγάιεο-θιίκαθαο, Κ είλαη ν παξάγνληαο Rice θαη ζη 

είλαη ε ελεξγφο ηηκή ηεο δηαζπνξάο θαζπζηέξεζεο. Απηέο νη παξάκεηξνη κνληεινπνηνχληαη σο 

0LS LS LSG G G

K K K

   



   



     
     

       
      
                               (4.4)  

Όιεο νη παξάκεηξνη ζηελ (4.4) εθθξάδνληαη ζε ινγαξηζκηθέο κνλάδεο. Οη δχν ζπληζηψζεο ( )  

θαη ( ) είλαη ν ηνπηθφο κέζνο θαη ε ππεξζεηηκέλε απφθιηζε γχξσ απφ ηνλ ηνπηθφ κέζν, 

αληίζηνηρα. Ο ηειεπηαίνο φξνο είλαη ν γεληθφο κέζνο γηα θάζε παξάκεηξν ηνπ θαλαιηνχ θαη 

εμαξηάηαη απφ ην εθάζηνηε ζελάξην. Γηαηξψληαο ηελ απφθιηζε ησλ παξακέηξσλ ζε δχν 

ζπληζηψζεο, γηα λα ιεθζεί ππ’φςηλ ε θίλεζε ζην ζελάξην, ε παξαγσγή ηεο ρσξηθήο απφθιηζεο 

απινπνηείηαη. Ο ηνπηθφο κέζνο κεηαβάιιεηαη. Έλα ηππηθφ ρξνληθφ παξάζπξν κέζα ζην νπνίν ν 

ηνπηθφο κέζνο παξακέλεη ζηαζεξφο αληηζηνηρεί ζε έλα block ζην αζηηθφ ζελάξην. Ζ γξήγνξε 

κεηαβιεηφηεηα εμαξηάηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ εδάθνπο ζηε γεηηνληά ησλ ηεξκαηηθψλ. 

Πξνεγνχκελε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ αζηηθέο κεηξήζεηο [5] έρεη δείμεη φηη ππάξρεη 

κία εμάξηεζε κεηαμχ ησλ θαλαιηθψλ παξακέηξσλ. Γηα λα ζπκπεξηιάβνπκε ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ησλ παξακέηξσλ κεγάιεο-θιίκαθαο, ρξεζηκνπνηνχληαη πίλαθεο ζπλδηαθχκαλζεο. Γειψλνληαο 

T

LSG K       
θαη 

T

LSG K      , φπνπ (.)
Σ
 είλαη ν ηειεζηήο αλαζηξνθήο, 

κπνξνχκε λα παξάγνπκε απηέο ηηο παξακέηξνπο σο 
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1/2xAC

                                (4.5) 

1/2yBC
                                (4.6) 

φπνπ CA θαη CB είλαη νη πίλαθεο ζπλδηαθχκαλζεο ησλ αληίζηνηρσλ δηαλπζκάησλ ησλ 

παξακέηξσλ θαη ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ πίλαθα C
1/2

 νξίδεηαη έηζη ψζηε C
1/2

C
1/2

 = C. Σα 

δηαλχζκαηα x θαη y είλαη κεηαβιεηέο κε θαλνληθή θαηαλνκή κε κεδεληθφ κέζν θαη κνλαδηαία 

απφθιηζε. Σα παξαγφκελα ζηνραζηηθά δηαλχζκαηα 


 είλαη ρσξηθά αλεμάξηεηα θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα AR θίιηξν γηα λα δψζεη ζηηο παξακέηξνπο κεγάιεο-θιίκαθαο κία ζσζηή 

ρσξηθή ζπζρέηηζε. Οη παξάκεηξνη ηνπ θίιηξνπ κπνξνχλ επίζεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην 


. 

  
Βαζηζκέλνο ζηελ αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ, ν Gudmundson [7] λα κνληεινπνηεζνχλ νη 

ηδηφηεηεο ηεο απηνζπζρέηηζεο ηεο δηαδηθαζίαο δηαιείςεσλ κεγάιεο-θιίκαθαο απφ κία απιή 

εθζεηηθή ζπλάξηεζε. Απηφ είλαη πνιχ ειθπζηηθφ απφ ηελ ππνινγηζηηθή πιεπξά, αθνχ ε 

δηαδηθαζία ησλ δηαιείςεσλ κπνξεί λα παξαρζεί θηιηξάξνληαο κία δηαδηθαζία ιεπθνχ 

Γθανπζζηαλνχ ζνξχβνπ κέζσ ελφο AR θίιηξνπ. Έηζη, γηα λα εηζάγνπκε ηε ρσξηθή ζπζρέηηζε 

ησλ θαλαιηθψλ παξακέηξσλ θαηά κήθνο κίαο δηαδξνκήο ησλ ηεξκαηηθψλ, ε αθνινπζία ησλ 

παξαγκέλσλ θαλαιηθψλ παξακέηξσλ   θίιηξάξεηαη κε AR θίιηξν. Ζ παξάκεηξνο ( )pr  

δειψλεη έλα γεληθφ ζηνηρείν ηνπ δηαλχζκαηνο   σο 

2

1 2( 1)

1
( )      0

( ) 1

0                                           0

p

p p pp
p p

a
a r Z p

r a

p

 

 
   

  


                               (4.7) 

φπνπ Εp είλαη κία κεηαβιεηή κε θαλνληθή θαηαλνκή κε κέζε ηηκή mZp=0 θαη δηαζπνξά ζZp
2
 =1. 

H AR-παξάκεηξνο αp θαζνξίδεη ηελ εμάξηεζε αλάκεζα ζηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνεγνχκελε 

ζέζε ηεο δηαδηθαζίαο   ζηηο ζέζεηο rp θαη rp-1. Σν πιάηνο ησλ 1( )pr   θαη Εp είλαη 

πξνζαξκνζκέλα έηζη ψζηε λα δηαηεξνχλ ηε ζσζηή απφθιηζε ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ παξάκεηξνο αp 

ζην AR-θίιηξν κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί κε ηε ζπλάξηεζε ρσξηθήο ζπζρέηηζεο ησλ θαλαιηψλ 

σο 
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( )p pa d 

                                          (4.8) 

φπνπ ξp είλαη ε ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο θαη Γd=|rp-rp-1| είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ δχν 

ζέζεσλ. Δάλ γλσξίδνπκε κφλν ηελ απφζηαζε ζπζρέηηζεο ησλ παξακέηξσλ (Γd)c θνληά ζε θάζε 

ζεκείν rp, ηφηε κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην αθφινπζν κνληέιν γηα ην ξp(Γd) 

( )1
( )

c

d

d

p d
c





 

   
                                  (4.9)

 

φπνπ c είλαη ην επίπεδν ζπζρέηηζεο γηα ην νπνίν ππνινγίδεηαη ε απφζηαζε ζπζρέηηζεο. Ζ 

απφζηαζε ζπζρέηηζεο ζε απηφ ην θεθάιαην ζεσξείηαη φηη έρεη ζηαζεξή ηηκή. 

 πλνςίδνληαο ηε κεζνδνινγία, νη παξάκεηξνη κεγάιεο-θιίκαθο κπνξνχλ λα παξαρζνχλ 

σο εμήο: 

1. Τπνινγηζκφο ησλ πηλάθσλ ζπλδηαθχκαλζεο CA θαη CB κε είζνδν απφ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ κεηξήζεσλ ηνπ παξαδείγκαηνο απφ έλα ζελάξην αλαθνξάο. 

2. Παξαγσγή ησλ ηνπηθψλ κέζσλ ηηκψλ   ησλ GLS, K θαη ζη ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε 

(4.5). (Ο πίλαθαο ζπλδηαθχκαλζεο CB κπνξεί επίζεο λα ζπκπεξηιεθζεί ζην  ). 

3. Έπεηηα, παξαγσγή ηεο ππεξζεηηκέλεο δηαδηθαζίαο   ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε (4.6) θαη 

θηιηξάξηζκα κε ην ΑR-θίιηξν γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ρσξηθήο ζπζρέηηζεο. 

 

4.1.3 Γηαιείςεηο Μηθξήο-Κιίκαθαο 

 Γεληθά, ε δηαδηθαζία δηαιείςεσλ κηθξήο-θιίκαθαο Y(f,r) ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

θαηαλνκή ηεο, ηε ζπρλφηεηα θαη ηηο ηδηφηεηεο ηεο ρσξηθήο ζπζρέηηζεο. ην κνληέιν πνπ 

εμεηάδνπκε ππνζέηνπκε φηη ε Τ(f,r) αθνινπζεί θαηαλνκή Rice θαη ε ρξνληθή δηαζπνξά ηνπ 

θαλαιηνχ κπνξεί λα πεξηγξαθεί απφ ηελ ππέξζεζε κηαο ηζρπξήο πνιπδηαδξνκηθήο ζπληζηψζαο 

(κε έλα εθζεηηθά θζίλνλ θάζκα θαζπζηέξεζεο ηζρχνο) θαη κίαο αλαθιαζηηθήο ζπληζηψζαο. Γηα 

λα απινπνηήζνπκε ην κνληέιν, θάλνπκε ηε κάιινλ ρνλδξνεηδή ππφζεζε φηη νη 

πξαγκαηνπνηήζεηο είλαη ρσξηθά αλεμάξηεηεο αλ |rp – rp-1 ≥ dε – απηφ ζπκβαίλεη εάλ ην θηλνχκελν 

ηεξκαηηθφ έρεη θηλεζεί παξαπάλσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν θαηψθιη απφζηαζεο dε. Αλ ε θίλεζε 
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είλαη κηθξφηεξε απφ dε, ππνζέηνπκε φηη Τ(f,r)=Y(f,rp-1). Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ιακβάλεηαη 

ππ’φςηλ ε επίδξαζε ησλ ζηαηηθψλ ηεξκαηηθψλ. 

 Αθνινπζψληαο ηελ κνληειηθή πξνζζέγγηζε γηα ηζρπξέο πνιπδηαδξνκηθέο ζπληζηψζεο 

ζηα [8]-[10], απηέο έρνπλ ην παξαθάησ θάζκα θαζπζηέξεζεο ηζρχνο 

0

01
0

0                                   αλ 

( )
exp         αλ 

dmS

 

 

  
 

 




  
  
 

                             (4.10) 

φπνπ η0 είλαη ε θαζπζηέξεζε ηεο πξσην-αθηρζείζαο πνιπδηαδξνκηθήο ζπληζηψζαο, βη είλαη ε 

ζηαζεξά πνπ ειαηηψλεη ην θάζκα ηζρχνο, θαη α1 ε ζπλνιηθή ηζρπξή πνιπδηαδξνκηθή ηζρχο. Με 

απηή ηε ζεκεηνγξαθία, δελ ππάξρεη ζαθήο εμάξηεζε απφ ην r. Ζ αλαθιαζηηθή ζπληζηψζα (ε 

νπνία ππνηίζεηαη φηη είλαη ζηαηηζηηθά αλεμάξηεηε απφ ηηο ηζρπξέο πνιπδηαδξνκηθέο ζπληζηψζεο) 

έρεη ην εμήο θάζκα θαζπζηέξεζεο ηζρχνο 

0 0( ) ( )scS      
         

                     (4.11) 

φπνπ α0 είλαη ε ηζρχο ηεο αλαθιαζηηθήο ζπληζηψζαο. 

 Ζ ζπλάξηεζε απηνζπζρέηηζεο ζπρλφηεηαο ησλ ηζρπξψλ πνιπδηαδξνκηθψλ ζπληζησζψλ 

ιακβάλεηαη απφ ην κεηαζρεκαηηζκφ Fourier ηεο (4.11) θαη είλαη 

1
0( ) exp( 2 )

1 2
dm

a
f j f

j f 

  
 

   
 

            (4.12) 

φπνπ ηα α1 θαη βη κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ απφ ην Ricean παξάγνληα Κ θαη ηελ δηαζπνξά 

θαζπζηέξεζεο ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηζρχνο α0+α1=1. 

 Ζ δηαδηθαζία δηαιείςεσλ κηθξήο-θιίκαθαο ζε δηαθξηηά ζεκεία ζπρλφηεηαο 

1 2y [ ( ) ( ) ... ( )]
f

T

nY f Y f Y f  κπνξεί ηψξα λα γξαθεί σο 

1/2 1
y x

1 1
f

K
C

K K
 

 
              (4.13) 
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φπνπ ηα ζηνηρεία x είλαη αλεμάξηεηεο θαη παλνκνηφηππα θαηαλεκεκέλεο (independent and 

identically distributed – i.i.d.) κηγαδηθέο Γθανπζζηαλέο ζηνραζηηθέο κεηαβιεηέο κε κεδεληθή 

κέζε ηηκή θαη κνλαδηαία δηαζπνξά, θαη Cf είλαη ν πίλαθαο ζπζρέηηζεο ζπρλνηήησλ κε ζηνηρεία 

       
[C ] ( )f kl dm k lf f                (4.14) 

 

4.1.4 Aπινπνηήζεηο ηνπ Μνληέινπ 

 Γηα λα κεηψζνπκε ηελ ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα ησλ πξνζνκνηψζεσλ ησλ αδφκεησλ 

δηθηχσλ, ην επίπεδν δεχμεο ζπρλά κνληεινπνηείηαη πνιχ απιντθά. Κάπνηα κνληέια ηνπ επίπεδνπ 

δεχμεο ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ην ζηηγκηαίν SNR γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ πηζαλφηεηα ιάζνπο 

παθέηνπ (π.ρ. ην WLAN κνληέιν ζηo OPNET [11]). 

 Μία άιιε απινπνίεζε ηνπ επίπεδνπ δεχμεο πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη είλαη ε ζχγθξηζε 

ησλ πξαγκαηηθψλ ξπζκψλ απνζηνιήο δεδνκέλσλ κε ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θαλαιηνχ ζην ηξέρσλ 

ζηηγκηαίν SNR. Δάλ ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θαλαιηνχ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην ξπζκφ απνζηνιήο 

δεδνκέλσλ, ην ηξέρσλ παθέην πιεξνθνξηψλ ζεσξείηαη φηη ιήθζεθε ζσζηα, αιιηψο φρη. 

 Οη δχν απινπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο ησλ κνληέισλ ηνπ επίπεδνπ δεχμεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ, βαζίδνληαη κφλν ζηε ζηηγκηαία ηζρχ ιήςεο. Γη’απηφ ην ιφγν, θαη γηα απηά ηα 

κνληέια ηνπ επίπεδνπ δεχμεο, κπνξνχλ λα γίλνπλ θάπνηεο ζεκαληηθέο απινπνηήζεηο ζην κνληέιν 

ηνπ θαλαιηνχ. 

 Δάλ κφλν ηα ζηαηηζηηθά ηνπ θέξδνπο ηζρχνο ηνπ θαλαιηνχ πξέπεη λα κνληεινπνηεζνχλ 

εχινγα ζσζηά,  κπνξνχκε λα απινπνηήζνπκε ηελ παξαγσγή ησλ δηαιείςεσλ κηθξήο-θιίκαθαο 

ζεκαληηθά παξαηεξψληαο φηη ε θαηαλνκή ηεο ηζρχνο ιήςεο, κέζα ζην εχξνο δψλεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο Ws, κπνξεί λα κνληεινπνηεζεί σο κία 2

2 fn  θαηαλεκεκέλε ζηνραζηηθή κεηαβιεηή, 

φπνπ 2nf είλαη ν αξηζκφο ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο. Απηφο ν αξηζκφο θαζνξίδεηαη σο ν ιφγνο 

αλάκεζα ζην εχξνο δψλεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ εχξνπο δψλεο ζπλνρήο ηνπ θαλαιηνχ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ην nf κπνξεί λα εηδσζεί σο ν αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ ππνθαλαιηψλ κε 

δηαιείςεηο. Με ηέηνηεο ππνζέζεηο, ν πίλαθαο ζπζρέηηζεο ζπρλφηεηαο ζηελ εμίζσζε (4.13) ζα 

γίλεη ν κνλαδηαίνο πίλαθαο. 
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4.2 ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΗΖΖ ΔΝΟ ΑΣΗΚΟΤ ΔΝΑΡΗΟΤ 

ε απηφ ην θεθάιαην έρνπκε επηθεληξσζεί ζηελ πεξηγξαθή ηεο δνκήο ελφο ζηνραζηηθνχ 

κνληέινπ θαλαιηνχ, βαζηζκέλν ζηηο εθηηκνχκελεο ηηκέο ησλ θαλαιηθψλ παξακέηξσλ απφ 

κεηξήζεηο. ε απηήλ ηελ ελφηεηα, πεξηγξάθεηαη έλα παξάδεηγκα παξαγσγήο παξακέηξσλ. 

Έπεηηα εθηηκνχληαη νη cdfs ησλ παξαγφκελσλ παξακέηξσλ. 

 Γηα απηήλ ηελ εθηίκεζε, έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί απνηειέζκαηα απφ κία θακπάληα peer-to-

peer κεηξήζεσλ ζηα 300 MHz ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ [5]. Σν ζελάξην, είρε ηππηθά ηξη-φξνθα 

κέρξη θαη εμα-φξνθα θηίξηα, θαη ήηαλ αξθεηά επίπεδν. Σν κεηξνχκελν ζελάξην απνηειείηαη απφ 3 

δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο πνκπνχ θαη 25 δηαδξνκέο δεθηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεοσλ, 

νη πνκπνί ήζαλ ζηαηηθνί ζε θάζε ηνπνζεζία, ελψ νη δέθηεο νδεγνχζαλ πάλσ ζηηο δηαδξνκέο ησλ 

κεηξήζεσλ.  

 Αξρηθά, παξακεηξνπνηήζεθαλ νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ ηνπ θέξδνπο κνλνπαηηνχ, ην 

νπνίν εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε (4.3). Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ βξέζεθαλ φηη είλαη n = 3.93 

θαη G0 = -10.58 dB γηα απφζηαζε αλαθνξάο rref = 1 m. ην ζρήκα 4.2 θαίλεηαη ε εμάξηεζε ηνπ 

θέξδνπο κνλνπαηηνχ απφ ηελ απφζηαζε ην νπνίν κνληεινπνηήζεθε κε ηελ εμίζσζε (4.3). 

Παξαηεξνχκε φηη θαζψο ε απφζηαζε ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε απμάλεηαη, ην θέξδνο κεηψλεηαη, 

γεγνλφο ην νπνίν ήηαλ αλακελφκελν. 

Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη εξεπλνχληαη νη ηδηφηεηεο ζπζρέηηζεο ηνπ θαλαιηνχ θαη 

γη’απηφ ην ζθνπφ νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο νξίδνληαη σο  

   
,

cov( , ) x y

x y x y

E X YX Y  


   
 

 
              (4.15) 

φπνπ cov είλαη ε ζπλδηαθχκαλζε. Οη ακνηβαίεο ζπζρεηίζεηο πνπ ππνινγίζηεθαλ απφ ηηο 

κεηξήζεηο είλαη 

 

1.0 0.75 0.39

0.75 1.0 0.45

0.39 0.45 1.0




 
 

  
   

      (4.16) 
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θαη 

 

1.0 0.51 0.23

0.51 1.0 0.19

0.23 0.19 1.0




 
 

  
   

    (4.17) 

 

ρήκα 4.2: Σν θέξδνο κνλνπαηηνχ Gd ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο πνκπνχ θαη δέθηε d. 

 

Κάζε ζηνηρείν ζηηο εμηζψζεηο (4.16) θαη (4.17) είλαη ε ακνηβαία ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο 

παξακέηξνπο, π.ρ. ε πξψηε γξακκή ηνπ   ζηελ (4.16) είλαη  
LS LS LS LSG G G K G 

   . 

Δμεηάδνληαο ηα   θαη 


, κπνξνχκε λα δνχκε φηη ππάξρεη κία δπλαηή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

παξάγνληα Κ θαη ησλ δηαιείςεσλ κεγάιεο θιίκαθαο GLS (
LSG K

 = 0.75). Απηφ επίζεο ηζρχεη γηα 

ην 


, γηα ην νπνίν
LSG K

 = 0.51. Όια απηά ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ε εηζαγφκελε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ ζηελ (4.15) ήηαλ αλαγθαία. 

 Γηα απηφ ην ζελάξην, νη ππνινγηζκέλνη πίλαθεο ζπλδηαθχκαλζεο CA θαη CB είλαη 
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44.60 14.80 0.95

14.80 8.81 0.48

0.95 0.48 0.13

AC

 
 

  
   

    (4.18) 

θαη 

 

9.33 5.06 0.23

5.06 10.62 0.20

0.23 0.20 0.11

BC

 
 

  
   

    (4.19) 

αληίζηνηρα.  

 Απφ ηηο αζηηθέο κεηξήζεηο, ε κέζε απφζηαζε ζπζρέηηζεο έρεη ππνινγηζηεί γηα ηηο 

αληίζηνηρεο παξακέηξνπο κεγάιεο-θιίκαθαο ηνπ θαλαιηνχ ηεο εμίζσζεο (4.4). Σν 

ρξεζηκνπνηνχκελν επίπεδν ζπζρέηηζεο είλαη c = 0.5. Οη κέζεο ηηκέο ησλ απνζηάζεσλ 

ζπζρέηηζεο είλαη 

  

20.5

6.7

14.7
c

d

 
 

   
 
 

    (4.20) 

φπνπ        
, , ,LS

T

c c G c K c
d d d d


     
 

. 

 Γηα λα εθηηκεζεί ε ζπκθσλία ησλ παξακέηξσλ κεγάιεο-θιίκαθαο πνπ παξάγνληαη κε ην 

κνληέιν κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηάθνξνη  αξηζκνί 

πξαγκαηνπνηήζεσλ κε ην κνληέιν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ εμίζσζε (4.4). Αθνινπζνχλ νη cdfs 

ησλ παξαγκέλσλ παξακέηξσλ ηνπ θαλαιηνχ, δειαδή νη δηαιείςεηο κεγάιεο-θιίκαθαο GLS, o 

Ricean παξάγνληαο Κ θαη ε RMS δηαζπνξά θαζπζηέξεζεο ζη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εμηζψζεηο 

(4.4), (4.5) θαη (4.6), δειαδή ρψξηο ην θηιηξάξηζκα κε AR-θίιηξν.  
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ρήκα 4.3: Οη cdfs ησλ παξακέηξσλ κεγάιεο-θιίκαθαο, παξαγκέλσλ κε ην κνληέιν, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

εμηζψζεηο (4.4), (4.5) θαη (4.6). Αξηζκφο πξαγκαηνπνηήζεσλ ίζνο κε 25. (a) δηαιείςεηο κεγάιεο-θιίκαθαο GLS (dB), 

(b) Ricean παξάγνληαο Κ (dB), (c) RMS δηαζπνξά θαζπζηέξεζεο ζη (dB). 

ρήκα 4.4: Οη cdfs ησλ παξακέηξσλ κεγάιεο-θιίκαθαο, παξαγκέλσλ κε ην κνληέιν, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

εμηζψζεηο (4.4), (4.5) θαη (4.6). Αξηζκφο πξαγκαηνπνηήζεσλ ίζνο κε 75. (a) δηαιείςεηο κεγάιεο-θιίκαθαο GLS (dB), 

(b) Ricean παξάγνληαο Κ (dB),  (c) RMS δηαζπνξά θαζπζηέξεζεο ζη (dB). 
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ρήκα 4.5: Οη cdfs ησλ παξακέηξσλ κεγάιεο-θιίκαθαο, παξαγκέλσλ κε ην κνληέιν, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

εμηζψζεηο (4.4), (4.5) θαη (4.6). Αξηζκφο πξαγκαηνπνηήζεσλ ίζνο κε 200. (a) δηαιείςεηο κεγάιεο-θιίκαθαο GLS 

(dB), (b) Ricean παξάγνληαο Κ (dB), (c) RMS δηαζπνξά θαζπζηέξεζεο ζη (dB). 

ρήκα 4.6: Οη cdfs ησλ παξακέηξσλ κεγάιεο-θιίκαθαο, παξαγκέλσλ κε ην κνληέιν, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

εμηζψζεηο (4.4), (4.5) θαη (4.6). Αξηζκφο πξαγκαηνπνηήζεσλ ίζνο κε 2000. (a) δηαιείςεηο κεγάιεο-θιίκαθαο GLS 

(dB), (b) Ricean παξάγνληαο Κ (dB), (c) RMS δηαζπνξά θαζπζηέξεζεο ζη (dB). 
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Παξαηεξνχκε φηη θαζψο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ πξαγκαηνπνηήζεσλ παίξλνπκε 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα γηα ηε cdf ηεο θάζε παξακέηξνπ, φπσο αλακελφηαλ. Όκσο ε αχμεζε 

απηή ησλ πξαγκαηνπνηήζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα κία κεγάιε αχμεζε ηεο ππνινγηζηηθήο 

πνιππινθφηεηαο. Άξα ππάξρεη έλα trade-off κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο 

ππνινγηζηηθήο πνιππινθφηεηαο. 

 ηε ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ηηο cdf ησλ ίδησλ παξακέηξσλ ησλ δηαιείςεσλ κεγάιεο-

θιίκαθαο θηιηξάξνληαο πξψηα ηελ ππεξηεζηκέλε δηαδηθαζία   (δηαζπνξά γχξσ απφ ηνλ ηνπηθφ 

κέζν) κε AR-θίιηξν γηα λα ιεθζεί ππ’φςηλ ζηνπο ππνινγηζκνχο ε ρσξηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

παξακέηξσλ θαη γηα δηάθνξνπο αξηζκνχο πξαγκαηνπνηήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα θάηλνληαη ζηα 

ρήκαηα 4.7, 4.8, 4.9 θαη 4.10. 

 

ρήκα 4.7: Οη cdfs ησλ παξακέηξσλ κεγάιεο-θιίκαθαο, παξαγκέλσλ κε ην κνληέιν, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

εμηζψζεηο (4.4), (4.5) θαη (4.7). Υξήζε AR-θίιηξνπ. Αξηζκφο πξαγκαηνπνηήζεσλ ίζνο κε 25. (a) δηαιείςεηο 

κεγάιεο-θιίκαθαο GLS (dB), (b) Ricean παξάγνληαο Κ (dB), (c) RMS δηαζπνξά θαζπζηέξεζεο ζη (dB). 
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ρήκα 4.8: Οη cdfs ησλ παξακέηξσλ κεγάιεο-θιίκαθαο, παξαγκέλσλ κε ην κνληέιν, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

εμηζψζεηο (4.4), (4.5) θαη (4.7). Υξήζε AR-θίιηξνπ. Αξηζκφο πξαγκαηνπνηήζεσλ ίζνο κε 75. (a) δηαιείςεηο 

κεγάιεο-θιίκαθαο GLS (dB), (b) Ricean παξάγνληαο Κ (dB), (c) RMS δηαζπνξά θαζπζηέξεζεο ζη (dB). 

 

ρήκα 4.9: Οη cdfs ησλ παξακέηξσλ κεγάιεο-θιίκαθαο, παξαγκέλσλ κε ην κνληέιν, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

εμηζψζεηο (4.4), (4.5) θαη (4.7). Υξήζε AR-θίιηξνπ. Αξηζκφο πξαγκαηνπνηήζεσλ ίζνο κε 200. (a) δηαιείςεηο 

κεγάιεο-θιίκαθαο GLS (dB), (b) Ricean παξάγνληαο Κ (dB), (c) RMS δηαζπνξά θαζπζηέξεζεο ζη(dB) 
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ρήκα 4.10: Οη cdfs ησλ παξακέηξσλ κεγάιεο-θιίκαθαο, παξαγκέλσλ κε ην κνληέιν, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

εμηζψζεηο (4.4), (4.5) θαη (4.7). Υξήζε AR-θίιηξνπ. Αξηζκφο πξαγκαηνπνηήζεσλ ίζνο κε 2000. (a) δηαιείςεηο 

κεγάιεο-θιίκαθαο GLS (dB), (b) Ricean παξάγνληαο Κ (dB), (c) RMS δηαζπνξά θαζπζηέξεζεο ζη(dB) 

 

 Παξαηεξνχκε φηη ηα απνηειέζκαηα είλαη πην ―πξαγκαηηθά‖, ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

cdf πνπ ππνινγίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, αθνχ ρξεζηκνπνηνχλ ην γεγνλφο φηη ππάξρεη ρσξηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ παξακέηξσλ ησλ δηαιείςεσλ κεγάιεο-θιίκαθαο. Καη πάιη θαίλεηαη ην 

trade-off πνπ ππάξρεη κεηαμχ πνηφηεηαο απνηειεζκάησλ θαη ππνινγηζηηθήο πνιππινθφηεηαο. 

Σν επφκελν βήκα γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη λα εθηειεζηνχλ 

πξνζνκνηψζεηο αδφκεησλ δηθηχσλ φπνπ νη πιεξνθνξίεο γηα ην θαλάιη ζα εμάγνληαη θαη απφ ηηο 

κεηξήζεηο θαη απφ ην κνληέιν. Δπηπιένλ, ζε ηέηνηεο κειέηεο ίζσο ζα πξέπεη λα κνληεινπνηεζεί 

θαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δεχμεσλ, πξάγκα ην νπνίν δελ θαιχπηεη απηφ ην 

θεθάιαην. 
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4.3 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Τπάξρεη αλάγθε γηα πην ξεαιηζηηθά κνληέια θαλαιηψλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο επίδνζεο 

ησλ αδφκεησλ δηθηχσλ. Σν κνληέιν θαλαιηνχ πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δηαιείςεηο 

κεγάιεο-θιίκαθαο θαη κηθξήο-θιίκαθαο σο επηδξάζεηο ηεο θίλεζεο ησλ ηεξκαηηθψλ ηνπ δηθηχνπ. 

ε απηφ ην θεθάιαην, αλαιχζεθε ε δνκή ελφο κνληέινπ πνπ πξνηάζεθε ζην [4] ην νπνίν 

ζπιιέγεη ηελ νπζία ησλ θαλαιηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αληηκεησπίδεη ηνλ πεξηνξηζκφ ρακειήο 

ππνινγηζηηθήο πνιππινθφηεηαο. Σν  κνληέιν βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ελφο 

αζηηθνχ peer-to-peer ζελαξίνπ ζηα 300 MHz πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πφιε Linkoping ηεο 

νπεδίαο. Σν κνληέιν απηφ ζπκπεξηιακβάλεη δηάθνξεο θαλαιηθέο παξακέηξνπο, φπσο ηηο 

θαηαλνκέο ησλ δηαιείςεσλ κεγάιεο-θιίκαθαο, ην Ricean παξάγνληα Κ θαη ηελ δηαζπνξά 

θαζπζηέξεζεο. Σν κνληέιν επίζεο ιακβάλεη ππ’φςηλ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ θαλαιηνχ θαη έλα AR-θίιηξν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαηεξείηαη ε αθξηβήο 

ρσξηθή ζπζρέηηζε. Με θαηαιιήιε επηινγή ησλ παξακέηξσλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάζε 

πεξηνρή ηεο γήο. Φπζηθά αλ ππάξρνπλ ηνπηθέο κεηξήζεηο ζε δηάθνξεο ζπρλφηεηεο ζα γίλεηαη 

βειηηζηνπνίζε ησλ παξακέηξσλ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ην Παξάξηεκα παξαηίζεληαη φια ηα Matlab scripts, θπξίσο ζπλαξηήζεηο, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζρεκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Όπνην script δε δεκηνπξγήζεθε απφ ην ζπγγξαθέα, εκθαλίδεηαη ε πεγή 

πξνέιεπζήο ηνπ θάησ απφ ηε πεξηγξαθή ηνπ. 

 

πλάξηεζε Πηζαλφηεηαο Απνθνπήο ηεο Εεχμεο ππφ ηελ Απνπζία Παξεκβνιψλ 

(ρήκα 3.5) 

function P = Pout(hr) 

%hr = ypsos dekth 

  

ht=4.5;                     %ypsos pompou 

droad=7.5;                  %katheth apostash pompou dekth (road width / 2) 

Pt=0.001*10^(10/10);        %Isxys ekpomphs 

Wth=10^(6.8/10);            %SNR Threshold 

l=0.005;                    %mhkos kymatos 

aox=15;                     %aposvesi logw oxygonou 

Gt=10^(0.5/10);             %kerdos keraias ekpompis 

Gr=10^(0.5/10);             %kerdos keraias lhpshs 

K0=10^(0/10);               %stathera pou orizei ton Rice factor 

  

NF=10;                      %Noise figure (dB) 

F=10^(NF/10);               %Noise factor 

k=1.3806504*10^(-23);       %Boltzmann's constant 

Rb=200*10^3;                %bit rate=bandwidth=200kb/s 

Te=290*(F-1);               %Receiver equivalent Temperature 

N=k*Te*Rb;                  %Noise Power 

  

d=1:300;                    %min:max distance 

                 

Pu=Pt.*(l./(4.*pi.*sqrt((ht-hr).^(2)+d.^(2)+droad.^(2)))).^(2).*Gt.*Gr.*10.^(-aox.*sqrt((ht-

hr).^(2)+d.^(2)+droad.^(2))/1000/10); %P useful 

X=(Pu/N)/K0;                          %Average multipath SNR 

f=4.*pi.*ht.*hr./l./sqrt((ht-hr).^(2)+d.^(2)+droad.^(2));       %θ gonia 

 

%%%%%%%%%%%%%%  anaklastikos paragontas analoga me tin apostash %%%%%%%%%%% 

for i=1:300; 

    if (i<80)                              

        r0(i)=0;                           

    elseif (i>=80) && (i<=160) 

        r0(i)=-i/160+0.5; 

    else 

        r0(i)=-0.5; 

    end 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

Ku=K0.*(1+r0(d).^2+2.*r0(d).*cos(f));             %Rice factor 

     

%PDF - function handle gia to orisma tis Gauss_legendre oloklhrwsis 

px_xx = @(W) 1./X.*exp(-Ku).*exp(-W./X).*besseli(0,2.*sqrt(W./X.*Ku)); 

     

P(d)=Gauss_legendre(px_xx,0,Wth,1000,3E-12);      %Outage probability 

  

LP=log(P);         %log(Pout) 
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plot(LP);title('Log (Outage Probability)') 

xlabel('d[m]') 

ylabel('LogP_o_u_t'); 

  

end 

 

πλάξηεζε Οινθιήξσζεο κε ηε κέζνδν Gauss Legendre  

(Πεγή: Γηψξγνο Πηηζηιαδήο) 

function [quad]=Gauss_legendre(fun,a,b,n,EPS) 

  

% Gauss Legendre numerical intergration for Quadratures 

% fun=function 

% a=low limit of integration 

% b=upper limit of integration 

% n=number of nodes 

% EPS=accuracy 

  

  

format long; 

  

if nargin < 4 || isempty(n),  n= (b-a)+1; end; 

if nargin < 5 || isempty(EPS), EPS=3E-015; end; 

if ~isscalar(a) || ~isscalar(b) 

   error('MATLAB:quad:scalarLimits',... 

         'The limits of integration must be scalars.'); 

end 

if ( n<1 ) 

    error('The number of nodes must be higher'); 

end 

  

m=(n+1)/2; 

xm=(a+b)/2; 

xl=(b-a)/2; 

  

for i=1:1:m 

 z=cos(pi*(i-0.25)/(n+0.5)); 

 z1=0.1; 

 while (abs(z-z1) > EPS) 

   p1=1; 

   p2=0; 

   for (j=1:1:n) 

      p3=p2; 

      p2=p1; 

      p1=((2*j-1)*z*p2-(j-1)*p3)/j; 

   end 

   pp=n*(z*p1-p2)/(z^2-1); 

   z1=z; 

   z=z1-p1/pp; 

 end 

 x(i)=xm-xl*z; 

 x(n+1-i)=xm+xl*z; 

 w(i)=2*xl/((1-z^2)*pp^2); 

 w(n+1-i)=w(i); 

end 

x; 

w; 

quad=0; 

for i=1:1:n 

  quad=quad+w(i)*(fun(x(i))); 

end 
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πλάξηεζε φπνπ ιακβάλεηαη ππ’φςηλ ε Δπίδξαζε ηνπ δηαθνξηζκνχ χςνπο ζηελ 

πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο ππν ηελ απνπζία παξεκβνιήο (ρήκα 3.6) 

function [Pout] = Poutd(r, hr1) 

 

%%%%%%%%%Outage Probability with height diversity without interference%%%%%%%%%% 

 

%r=1 for one-ray Rice model  

%r=2 for two-ray rice model 

%hr1 is the #1 receiver antenna's height 

  

format long; 

ht=4.5;                     %ypsos pompou 

droad=7.5;                  %katheth apostash pompou-dekth(m)(road width/2) 

Dh=0.1;                     %Δh 

hr2=hr1+Dh;                 %#2 receiver antenna's height 

Pt=0.001*10^(10/10);        %Isxys ekpompis 

Wth=10^(6.8/10);            %Threshold 

l=0.005;                    %mhkos kymatos 

aox=15;                     %aposvesi logw oxygonou 

Gt=10^(2.25/10);            %kerdos keraias ekpompis 

Gr=10^(2.25/10);            %kerdos keraias lipsis 

K0=10^(0/10);               %stathera pou orizei ton Rice factor 

  

NF=10;                      %Noise figure (dB) 

F=10^(NF/10);               %Noise factor 

k=1.3806504*10^(-23);       %Boltzmann's constant 

Rb=200*10^3;                %bit rate=bandwidth=200kb/s 

Te=290*(F-1);               %Receiver equivalent Temperature 

N=k*Te*Rb;                  %Noise Power    

  

d=1:300;                    %min:max distance 

  

                 

Pu1=Pt.*(l./(4.*pi.*sqrt(d.^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2)))).^(2).*Gt.*Gr.*10.^(-

aox.*sqrt(d.^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %P1 useful 

Pu2=Pt.*(l./(4.*pi.*sqrt(d.^(2)+(ht-hr2).^(2)+droad.^(2)))).^(2).*Gt.*Gr.*10.^(-

aox.*sqrt(d.^(2)+(ht-hr2).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %P2 useful 

 

X1=Pu1/N/K0;                %Average multipath SNR, antenna 1 

X2=Pu2/N/K0;                %Average multipath SNR. antenna 2 

 

f1=4.*pi.*ht.*hr1./l./sqrt(d.^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2));     %θ1 gonia                               

f2=4.*pi.*ht.*hr2./l./sqrt(d.^(2)+(ht-hr2).^(2)+droad.^(2));     %θ2 gonia 

     

%%%%%%%  anaklastikos paragontas analoga me tin apostash kai to model %%%%%%%%%% 

if r==1                                       

    r0(d)=0; 

else if r==2 

    for i=1:300 

        if (i<80)                            

        r0(i)=0;                              

        elseif (i>=80) && (i<=160) 

        r0(i)=-i/160+0.5; 

        else 

        r0(i)=-0.5; 

        end 

    end 

    end 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Ku1=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1));           %Rice factor 1 

Ku2=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f2));           %Rice factor 2 
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px_xx1 = @(x) 1./X1.*exp(-Ku1).*exp(-x./X1).*besseli(0,2.*sqrt(x./X1.*Ku1)); 

px_xx2 = @(x) 1./X2.*exp(-Ku2).*exp(-x./X2).*besseli(0,2.*sqrt(x./X2.*Ku2)); 

%function handles gia to orisma tis Gauss_legendre oloklhrwsis 

P1=Gauss_legendre(px_xx1,0,Wth,1000,3E-12);        %Outage probability hr1 

P2=Gauss_legendre(px_xx2,0,Wth,1000,3E-12);        %Outage probability hr2 

  

Pout=P1.*P2;         %Poutd  

end 

 

 

 

Ζ ζπλάξηεζε ricernd πνπ έρεη σο έμνδν κία ηηκή κηαο ηπραίαο κεηαβιεηήο πνπ 

αθνινπζεί θαηαλνκή Rice κε παξακέηξνπο v θαη s. 

(Πεγή: Ged Ridgway @ Matlab Central) 

 
function r = ricernd(v, s) 

%RICERND Random samples from the Rice/Rician probability distribution. 

%   r = ricernd(v, s) returns random sample(s) from the Rice (aka Rician)  

%   distribution with parameters v and s. 

%   (either v or s may be arrays, if both are, they must match in size) 

% 

%   R ~ Rice(v, s) if R = sqrt(X^2 + Y^2), where X ~ N(v*cos(a), s^2) and 

%   Y ~ N(v*sin(a), s^2) are independent normal distributions (any real a). 

%   Note that v and s are *not* the mean and standard deviation of R! 

% 

%   The size of Y is the common size of the input arguments.  A scalar 

%   input functions as a constant matrix of the same size as the other 

%   inputs. 

% 

%   Note, to add Rician noise to data, with given s and data-dependent v: 

%     new = ricernd(old, s); 

% 

%   Reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Rice_distribution (!) 

% 

%   Example: 

% 

%     % Compare histogram of random samples with theoretical PDF: 

%     v = 4; s = 3; N = 1000; 

%     r = ricernd(v*ones(1, N), s); 

%     c = linspace(0, ceil(max(r)), 20); 

%     w = c(2); % histogram bin-width 

%     h = histc(r, c); bar(c, h, 'histc'); hold on 

%     xl = xlim; x = linspace(xl(1), xl(2), 100); 

%     plot(x, N*w*ricepdf(x, v, s), 'r'); 

%      

%   See also RICEPDF, RICESTAT, RICEFIT 

  

%   Missing (?) 'See also's RICECDF, RICEINV, RICELIKE 

  

%   Inspired by normpdf from the MATLAB statistics toolbox 

%   Copyright 2008 Ged Ridgway (Ged at cantab dot net) 

  

if isscalar(v) 

    dim = size(s); 

elseif isscalar(s) 

    dim = size(v); 

elseif all(isequal(size(v), size(s))) 

    % (both non-scalar, matching) 

    dim = size(v); % == size(s) 
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else 

    error('ricernd:InputSizeMismatch','Sizes of s and v inconsistent.') 

end 

  

x = s .* randn(dim) + v; 

y = s .* randn(dim); 

r = sqrt(x.^2 + y.^2); 

 

 

 

Μέζε πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο ππφ ηελ απνπζία παξεκβνιψλ: Δπίδξαζε 

ηεο θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο κε δηαθνξηζκφ χςνπο θεξαηψλ (ρήκα 3.7) 

 

sh=0.1; % ζh=10cm 

PoutGauss=@(x) Poutd(2,x)./sqrt(2.*pi.*sh.^(2))*exp(-x.^(2)./2./sh.^(2)); 

% Mesh timh pithanothtas apokophs ths zeykshs: 

EPout10= 2.*Gauss_legendre(PoutGauss,0,1.7,100,3E-1); 

  

sh=0.03; % ζh=3cm 

PoutGauss=@(x) Poutd(2,x)./sqrt(2.*pi.*sh.^(2))*exp(-x.^(2)./2./sh.^(2)); 

% Mesh timh pithanothtas apokophs ths zeykshs: 

EPout10= 2.*Gauss_legendre(PoutGauss,0,1.7,100,3E-1); 

 

 

 

πλάξηεζε Πηζαλφηεηαο Απνθνπήο ηεο Εεχμεο Υσξίο Γηαθνξηζκφ θαη κε 

Παξεκβνιέο (ρήκα 3.9 (a)) 

%%%% Αλαιπηηθή Μέζνδνο %%%% 

 
function Pout=PoutInt(hr1) 

 

%%%% Outage Probability without diversity and with interference (Sxhma 3.9 (a))%%%% 

%%%% Analytical Method %%%% 

 

%hr1 is the #1 receiver antenna's height  

  

format long; 

ht=4.5;                     %ypsos pompou 

droad=7.5;        %katheth apostash pompou-dekth(m)(road width/2) 

Wref=10^(2.4);              %SNR reference 

Wth=10^(9.8/10);            %SNR Threshold 

l=0.005;                    %mhkos kymatos 

aox=15;                     %aposvesi logw oxygonou 

K0=10^(0/10);               %stathera pou orizei ton Rice factor 

r0=0; 

NF=10;                      %Noise figure (dB) 

F=10^(NF/10);               %Noise factor 

k=1.3806504*10^(-23);       %Boltzmann's constant 

  

Rb=200*10^5;                %bit rate=bandwidth=200kb/s 

Te=290*(F-1);               %Receiver equivalent Temperature 

N0=0.5*k*Te;                %two-sided noise spectral density    

N=2*N0*Rb;                  %Noise Power 
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xth=Wth*2*N0*Rb;            %Power threshold 

a=10^(0.49);                %protection ratio 

  

Ncluster=2; 

R=100; 

  

dref=100; 

d=1:R;                      %min:max distance 

    

Puref=Wref*N;               % useful Power reference 

Pu=Puref.*(dref./sqrt(d.^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((d).^(2)+(ht-

hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %Power, useful 

X=Pu/K0;                    %Average multipath power, useful 

f1=4.*pi.*ht.*hr1./l./sqrt(d.^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2));   %θ1 gonia 

  

Ku=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1));          %Rice factor useful 

Ki=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1));     %Rice factor intereference 

 

%% function handle gia to orisma tis Gauss_legendre oloklhrwsis %% 

px_x = @(x) exp(-x./X).*besseli(0,2.*sqrt(x./X.*Ku)); 

  

PoutUsef= 1./X.*exp(-Ku).*Gauss_legendre(px_x,0,xth,1000,3E-12);  %Outage probability, Useful 

  

D=2*R*Ncluster;  %Distance between the cells with the same channels 

  

Pi1=Puref.*(dref./sqrt((D-d).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D-

d).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %Power1, interference 

Pi2=Puref.*(dref./sqrt((D+d).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-

aox.*sqrt((D+d).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %Power2, interference 

  

Y1=Pi1./K0;   %Average multipath power, interference 1 

Y2=Pi2./K0;   %Average multipath power, interference 2 

 

Y=(Y1+Y2).*(1+Ki);  %Mean of the interfering short-term power y 

sy=sqrt((1+2*Ki).*(Y1.^(2)+Y2.^(2))); %standard deviation of the interfering short-term power y 

  

%% function handle gia to orisma tis Gauss_legendre oloklhrwsis %% 

px_y= @(x) erfc((x./a-Y)./(sqrt(2).*sy)).*exp(-x./X).*besseli(0,2.*sqrt(x./X.*Ku)); 

Poutinter=1./2./X.*exp(-Ku).*Gauss_legendre(px_y,xth,3E-10,100,3E-13); %Outage probability, 

Intereference 

  

Pout=PoutUsef+Poutinter;         %Pout  

  

end 

 

 

 
 

 

πλάξηεζε Πηζαλφηεηαο Απνθνπήο ηεο Εεχμεο Υσξίο Γηαθνξηζκφ θαη κε 

Παξεκβνιέο (ρήκα 3.9 (a)) 

%%%% Πξνζνκνίσζε Monte Carlo%%%% 
 

function Pout2=PoutIntMC(Ncluster, hr1) 

  

%%%% Outage Probability without diversity and with interference (Sxhma 2.9 (a))%%%% 

%%%% Monte Carlo Simulation %%%% 

 

%Ncluster is the number of each cluster’s cells 

%hr1 is the #1 receiver antenna's height  

 

ht=4.5;                     %ypsos pompou 

droad=7.5;       %katheth apostash pompou-dekth(m)(road width/2) 

Wref=10^(2.4);              %SNR reference 

Wth=10^(9.8/10);            %SNR Threshold 

l=0.005;                    %mhkos kymatos 

aox=15;                     %oxygen attenuation 
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K0=10^(0/10);               %stathera pou orizei ton Rice factor 

r0=0; 

NF=10;                      %Noise figure (dB) 

F=10^(NF/10);               %Noise factor 

k=1.3806504*10^(-23);       %Boltzmann's constant 

  

Rb=200*10^3;                %bit rate=bandwidth=20000kb/s 

Te=290*(F-1);               %Receiver equivalent Temperature 

N0=0.5*k*Te;                % two-sided noise spectral density    

N=2*N0*Rb;                  %Noise Power 

xth=Wth*2*N0*Rb;            %Power threshold 

a=10^(0.49);                %SIR threshold 

  

R=100;                      % cell radius 

  

dref=100; 

  

  

d=5; 

while (d<=100)          %min:max distance 

     

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USEFUL SIGNAL (RICIAN) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

Puref=Wref*N;               %Power useful reference 

Pu=Puref.*(dref./sqrt(d.^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((d).^(2)+(ht-

hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %Power useful 

X=Pu/K0;                          %Average multipath power, useful 

f1=4.*pi.*ht.*hr1./l./sqrt(d.^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2));    %θ1 gonia 

  

Ku=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1));           %Rice factor, Useful 

Ki=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1));           %Rice factor, Interference 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USEFUL SIGNAL (RICIAN) END %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAUSSIAN INTERFERENCE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

D=2*R*Ncluster;  %Distance between the cells with the same channels 

  

Pi1=Puref.*(dref./sqrt((D-d).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D-

d).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %Power1 interference 

Pi2=Puref.*(dref./sqrt((D+d).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-

aox.*sqrt((D+d).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %Power2 interference 

  

Y1=Pi1./K0;   %Average multipath power, interference 1 

Y2=Pi2./K0;   %Average multipath power, interference 2 

 

Y=(Y1+Y2).*(1+Ki);  %Mean of the interfering short-term power y 

sy=sqrt((1+2*Ki).*(Y1.^(2)+Y2.^(2))); %standard deviation of the interfering short-term power y 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAUSSIAN INTERFERENCE END %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MONTE CARLO SIMULATION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% EQUATION 16 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

i=0; 

outnot=0; 

while (i<200000)  %Number of iterations 

    

    m=sqrt(X); 

    sigma=sqrt(X)./sqrt(2.*Ku); 

     

    xrandom=ricernd(m, sigma); %Random from Rician distribution 

    yrandom=normrnd(Y,sy);  %Random from Gaussian distribution 

 

%%%% Equation 2.24 %%%% 

    if ((xrandom^(2) >= xth) && (abs(xrandom.^(2)/yrandom) >= a))  

        outnot=outnot+1; %Counter for not outage 

    end 

    i=i+1; 
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end 

  

Pout(d./5)=1-outnot/200000; %Poutage 

d=d+5; 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

for i=1:1:20; 

Pout2(5*i)=Pout(i);  %Poutage 

end 

 
 

 
 

πλάξηεζε Πηζαλφηεηαο Απνθνπήο ηεο Εεχμεο κε Γηαθνξηζκφ θαη κε Παξεκβνιέο 

(ρήκα 3.9 (a)) 

%%%% Πξνζνκνίσζε Monte Carlo %%%% 
 

 

function Pout=PIntDiff(hr1) 

 

%%%% Outage Probability with diversity and with interference (Sxhma 3.9 (b))%%%% 

%%%% Monte Carlo Simulation %%%% 

 

%hr1 is the #1 receiver antenna's height 

  

  

ht=4.5;                     %ypsos pompou 

droad=7.5;        %katheth apostash pompou-dekth(m)(road width/2) 

Dh=0.1;                     %Δh 

hr2=hr1+Dh;                 %#2 receiver antenna's height 

  

Wref=10^(2.4);              %SNR reference 

Wth=10^(9.8/10);            %SNR Threshold 

l=0.005;                    %mhkos kymatos 

aox=15;                     %oxygen attenuation 

K0=10^(0/10);               %stathera pou orizei ton Rice factor 

r0=0; 

NF=10;                      %Noise figure (dB) 

F=10^(NF/10);               %Noise factor 

k=1.3806504*10^(-23);       %Boltzmann's constant 

  

Rb=200*10^3;                %bit rate=bandwidth=20000kb/s 

Te=290*(F-1);               %Receiver equivalent Temperature 

N0=0.5*k*Te;                % two-sided noise spectral density    

N=2*N0*Rb;                  %Noise Power 

xth=Wth*2*N0*Rb;            %Power threshold 

a=10^(0.49);                %SIR threshold 

  

Ncluster=2;                 % cluster size 

R=100;                      % cell radius 

  

dref=100;        % reference distance 

  

  

d=5; 

while (d<=100)               %min:max distance 

     

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USEFUL SIGNAL (RICIAN) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

Puref=Wref*N;               %P useful reference 

Pu1=Puref.*(dref./sqrt(d.^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((d).^(2)+(ht-

hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %P1 useful 

Pu2=Puref.*(dref./sqrt(d.^(2)+(ht-hr2).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((d).^(2)+(ht-

hr2).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %P2 useful 
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X1=Pu1/K0;                          %Average multipath power, useful 1 

X2=Pu2/K0;          %Average multipath power, useful 1 

  

f1=4.*pi.*ht.*hr1./l./sqrt(d.^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2));        %θ1 gonia 

f2=4.*pi.*ht.*hr2./l./sqrt(d.^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2));        %θ2 gonia 

  

Ku1=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1));           %Rice factor, Useful 1 

Ku2=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f2));           %Rice factor, Useful 2 

Ki1=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1));       %Rice factor, Interference 1 

Ki2=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f2));       %Rice factor, Interference 2 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USEFUL SIGNAL (RICIAN) END %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAUSSIAN INTERFERENCE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

D=2*R*Ncluster;  %Distance between the cells with the same channels 

  

Pi11=Puref.*(dref./sqrt((D-d).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D-

d).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %Power1 interference, antenna 1 

Pi12=Puref.*(dref./sqrt((D+d).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-

aox.*sqrt((D+d).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %Power2 interference, antenna 1 

  

Pi21=Puref.*(dref./sqrt((D-d).^(2)+(ht-hr2).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D-

d).^(2)+(ht-hr2).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %P1 interference, antenna 2 

Pi22=Puref.*(dref./sqrt((D+d).^(2)+(ht-hr2).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-

aox.*sqrt((D+d).^(2)+(ht-hr2).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %P2 interference, antenna 2 

  

Y11=Pi11./K0;   %Average multipath power, interference 1, antenna 1 

Y12=Pi12./K0;   %Average multipath power, interference 2, antenna 1 

  

Y21=Pi21./K0;   %Average multipath power, interference 1, antenna 2 

Y22=Pi22./K0;   %Average multipath power, interference 2, antenna 2 

  

Y1=(Y11+Y12).*(1+Ki1);  %Mean of the interfering short-term power y, antenna 1 

sy1=sqrt((1+2.*Ki1).*(Y11.^(2)+Y12.^(2))); %standard deviation of the interfering short-term 

power y, antenna 1 

  

Y2=(Y21+Y22).*(1+Ki2);  %Mean of the interfering short-term power y, antenna 2 

sy2=sqrt((1+2.*Ki2).*(Y21.^(2)+Y22.^(2))); %standard deviation of the interfering short-term 

power y, antenna 2 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAUSSIAN INTERFERENCE END %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MONTE CARLO SIMULATION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% EQUATION 28 (derived from 29,30) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

i=0; 

outnot1=0; 

outnot2=0; 

problem2=0; 

problem3=0; 

  

while (i<200000) %Number of iterations 

   

    m1=sqrt(X1); 

    sigma1=sqrt(X1)./sqrt(2.*Ku1); 

  

    m2=sqrt(X2); 

    sigma2=sqrt(X2)./sqrt(2.*Ku2); 

     

    x1random=ricernd(m1, sigma1); %Random from Rician distribution, useful, antenna 1 

    x2random=ricernd(m2, sigma2); %Random from Rician distribution, useful, antenna 2 

 

    y1random=normrnd(Y1,sy1);  %Random from Gaussian distribution, interference, antenna 1 

    y2random=normrnd(Y2,sy2);  %Random from Gaussian distribution, interference, antenna 2 

     

 

%%%% Equation 2.24, antenna 1 %%%% 

    if ((x1random^(2) >= xth) && (abs(x1random.^(2)/y1random) >= a)) 

        outnot1=outnot1+1; 

    end 
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%%%% Equation 2.24, antenna 2 %%%%  

    if ((x2random^(2) >= xth) && (abs(x2random.^(2)/y2random) >= a)) 

        outnot2=outnot2+1; 

    end 

     

%%%% Equation 2.30, Problem (ii) %%%% 

    if ((abs(x1random.^(2)/y1random) < a) && (abs(x2random.^(2)/y2random) > a) && 

(abs(x1random.^(2)) + abs(y1random) > abs(x2random.^(2)) +abs(y2random))) 

        problem2=problem2+1; 

    end 

     

%%%% Equation 2.30, Problem (iii) %%%% 

    if ((abs(x1random.^(2)/y1random) > a) && (abs(x2random.^(2)/y2random) < a) && 

(abs(x1random.^(2)) + abs(y1random) < abs(x2random.^(2)) +abs(y2random))) 

        problem3=problem3+1; 

    end 

     

    i=i+1; 

end 

  

Pout1(d./5)=1-outnot1/i; 

Pout2(d./5)=1-outnot2/i; 

Prob2(d./5)=problem2/i; 

Prob3(d./5)=problem3/i; 

  

d=d+5; 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

for i=1:1:20; 

Prob1(5*i)=Pout1(i).*Pout2(i); 

Prob2b(5*i)=Prob2(i); 

Prob3b(5*i)=Prob3(i); 

end 

  

Pout=Prob1+Prob2b+Prob3b;  %%%% Equation 3.28, Poutage %%%% 

end 

 

 

 
 

 

 

πλάξηεζε Πηζαλφηεηαο Απνθνπήο ηεο Εεχμεο κε Γηαθνξηζκφ θαη κε 

Παξεκβνιέο, εμαγφκελε απφ ηελ Δμίζσζε (3.29). 

%%%% Πξνζνκνίσζε Monte Carlo %%%% 

 
function Prob=Prob1(hr1) 

  

%%%% Outage Probability with diversity and interference, derived from 

%%%% Equation 3.29. 

%%%% Monte Carlo SImulation %%%% 

 

Dh=0.1;     %Δh 

Prob=PoutIntMC(2,hr1).*PoutIntMC(2,hr1+Dh); %Problem (i), Eq.29 

end 
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πλάξηεζε Πηζαλφηεηαο Απνθνπήο ηεο Εεχμεο κε Γηαθνξηζκφ θαη κε 

Παξεκβνιέο, εμαγφκελε απφ ηελ Δμίζσζε (3.29). 

%%%% Αλαιπηηθφ Μνληέιν %%%% 

 
function Prob=Prob1(hr1) 

  

%%%% Outage Probability with diversity and interference, derived from 

%%%% Equation 3.29. 

%%%% Analytical Model %%%% 

 

Dh=0.1;     %Δh 

Prob=PoutInt(2,hr1).*PoutInt(2,hr1+Dh); %Problem (i), Eq.29 

end 

 
 

 

 

πλάξηεζε Πηζαλφηεηαο απνθνπήο ηεο δεχμεο κε Pb=10
-5

 (MSK θαη αλίρλεπζε 

LD) ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο ηνπ ρξήζηε απφ ηνλ πνκπφ, ρσξίο δηαθνξηζκφ 

(ρήκα 3.11 (α), (b)) 

%%% Αλαιπηηθφ Μνληέιν %%% 

 
function Pout=PoutIntlc(Ncluster, Wr, hr1) 

%Wref = SNR reference (d=R) 

%hr1 is the #1 receiver antenna's height 

  

format long; 

ht=4.5;                     %ypsos pompou 

droad=7.5; 

Wref=10^(Wr/10); 

Wth=10^(12.5/10);            %SNR Threshold 

l=0.005;                    %mhkos kymatos 

aox=15;                     %aposvesi logw oxygonou 

K0=10^(0/10);               %stathera pou orizei ton Rice factor 

r0=0; 

NF=10;                      %Noise figure (dB) 

F=10^(NF/10);               %Noise factor 

k=1.3806504*10^(-23);       %Boltzmann's constant 

  

Rb=200*10^5;                %bit rate=bandwidth=200kb/s 

Te=290*(F-1);               %Receiver equivalent Temperature 

N0=0.5*k*Te;                % two-sided noise spectral density    

N=2*N0*Rb;                  %Noise Power 

xth=Wth*2*N0*Rb;            %Power threshold 

R=100; 

  

d=1:100; 

  

dref=100; 

  

    

Puref=Wref*N;               %P useful reference 

Pu=Puref.*(dref./sqrt(d.^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((d).^(2)+(ht-

hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %P useful 

X=Pu/K0;                                          %use in PDF 

f1=4.*pi.*ht.*hr1./l./sqrt(d.^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2));                                 %θ1 

gonia 

  

Ku=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1));           %Rice factor  

Ki=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1)); 
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px_x = @(x) exp(-x./X).*besseli(0,2.*sqrt(x./X.*Ku)); 

  

%function handle gia to orisma tis Gauss_legendre oloklhrwsis 

PoutUsef= 1./X.*exp(-Ku).*Gauss_legendre(px_x,0,xth,1000,3E-12);        %Outage probability 

  

  

D=2*R*Ncluster; 

  

Pi1=Puref.*(dref./sqrt((D-d).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D-

d).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %P1 interference 

Pi2=Puref.*(dref./sqrt((D+d).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-

aox.*sqrt((D+d).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %P2 interference 

  

Y1=Pi1./K0; 

Y2=Pi2./K0; 

  

Y=(Y1+Y2).*(1+Ki);  %total interfering short-term received power 

sy=sqrt((1+2*Ki).*(Y1.^(2)+Y2.^(2))); 

  

%%%Η ζπλάξηεζε α(W,2) γηα δηακόξθσζε MSK κε κε ζπλεθηηθή LD απνδηακόξθσζε 
%%%θαη εμαπνιηθό θίιηξν ιήςεο Butterworth κε ηζνδύλακν εύξνο δώλεο ζνξύβνπ 
%%%ίζν κε ην ξπζκό ζπκβόινπ γηα λα έρνπκε ηελ επηζπκεηή πνηόηεηα Pb = 10-5. 
W1=[13.3900000000000;13.4000000000000;15;16;20;25;30;35;40;45;50;500]; 

aW2=[20;15;11.4;10;7.9;6.5;6;5.8;5.7;5.6;5.6;5.6]; 

  

  

px_y= @(x) erfc((x./(10.^(interp1q(W1,aW2,10.*log(x./N))./10))-Y)./(sqrt(2).*sy)).*exp(-

x./X).*besseli(0,2.*sqrt(x./X.*Ku)); 

Poutinter=1./2./X.*exp(-Ku).*Gauss_legendre(px_y,xth,3E-10,100,3E-13); 

  

Pout=PoutUsef+Poutinter;         %Pout  

  

end 

 

 

 

πλάξηεζε Πηζαλφηεηαο απνθνπήο ηεο δεχμεο κε Pb=10
-5

 (MSK θαη αλίρλεπζε 

LD) ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο ηνπ ρξήζηε απφ ηνλ πνκπφ, ρσξίο δηαθνξηζκφ 

(ρήκα 3.11 (α), (b)) 

%%% Πξνζνκνίσζε Monte Carlo %%% 

 

function Pout2=PoutIntMCld(Ncluster, hr1) 

  

ht=4.5;                     %ypsos pompou 

  

Wref=10^(2.4);              %SNR reference 

Wth=10^(12.5/10);            %SNR Threshold 

l=0.005;                    %mhkos kymatos 

aox=15;                     %oxygen attenuation 

K0=10^(0/10);               %stathera pou orizei ton Rice factor 

r0=0; 

NF=10;                      %Noise figure (dB) 

F=10^(NF/10);               %Noise factor 

k=1.3806504*10^(-23);       %Boltzmann's constant 

  

Rb=200*10^3;                %bit rate=bandwidth=20000kb/s 

Te=290*(F-1);               %Receiver equivalent Temperature 

N0=0.5*k*Te;                % two-sided noise spectral density    
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N=2*N0*Rb;                  %Noise Power 

xth=Wth*2*N0*Rb;            %Power threshold 

  

R=100;                      % cell radius 

  

dref=100; 

  

  

d=5; 

while (d<=100)          %min:max apostasi 

     

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USEFUL SIGNAL (RICIAN) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

Puref=Wref*N;               %P useful reference 

Pu=Puref.*(dref./sqrt(d.^(2)+(ht-hr1).^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((d).^(2)+(ht-

hr1).^(2))./1000./10); %P useful 

X=Pu/K0;                                          %use in PDF 

f1=4.*pi.*ht.*hr1./l./d;                                 %θ1 gonia 

  

Ku=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1));           %Rice factor  

Ki=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1)); 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USEFUL SIGNAL (RICIAN) END %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAUSSIAN INTERFERENCE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

D=2*R*Ncluster; 

  

Pi1=Puref.*(dref./sqrt((D-d).^(2)+(ht-hr1).^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D-d).^(2)+(ht-

hr1).^(2))./1000./10); %P1 interference 

Pi2=Puref.*(dref./sqrt((D+d).^(2)+(ht-hr1).^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D+d).^(2)+(ht-

hr1).^(2))./1000./10); %P2 interference 

  

Y1=Pi1./K0; 

Y2=Pi2./K0; 

  

Y=(Y1+Y2).*(1+Ki); 

sy=sqrt((1+2.*Ki).*(Y1.^(2)+Y2.^(2))); 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAUSSIAN INTERFERENCE END %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MONTE CARLO SIMULATION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% EQUATION 16 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

i=0; 

outnot=0; 

while (i<200000) 

    

    m=sqrt(X); 

    sigma=sqrt(X)./sqrt(2.*Ku); 

     

    xrandom=ricernd(m, sigma); 

    yrandom=normrnd(Y,sy); 

  

    %%%Η ζπλάξηεζε α(W,2) γηα δηακόξθσζε MSK κε κε ζπλεθηηθή LD απνδηακόξθσζε 

    %%%θαη εμαπνιηθό θίιηξν ιήςεο Butterworth κε ηζνδύλακν εύξνο δώλεο ζνξύβνπ 

    %%%ίζν κε ην ξπζκό ζπκβόινπ γηα λα έρνπκε ηελ επηζπκεηή πνηόηεηα Pb = 10-5. 

  

    W1=[13;13.3900000000000;13.4000000000000;15;16;20;25;30;35;40;45;50;500]; 

    aW2=[20;20;15;11.4;10;7.9;6.5;6;5.8;5.7;5.6;5.6;5.6]; 

     

    W1a=10.*log(xrandom.^(2)./N); 

    a=10.^(interp1q(W1,aW2,W1a)./10); 

     

    if ((xrandom^(2) >= xth) && (abs(xrandom.^(2)/yrandom) >= a)) 

        outnot=outnot+1; 

    end 

    i=i+1; 

end 

  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

132 

 

Pout(d./5)=1-outnot/200000; 

d=d+5; 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

for i=1:1:20; 

Pout2(5*i)=Pout(i); 

end 

end 

 

 

πλάξηεζε Πηζαλφηεηαο απνθνπήο ηεο δεχμεο κε Pb=10
-5

 (MSK θαη αλίρλεπζε 

LD) ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο ηνπ ρξήζηε απφ ηνλ πνκπφ, κε δηαθνξηζκφ 

(ρήκα 3.11 (b), (c)) 

%%% Πξνζνκνίσζε Monte Carlo %%% 

 
function Pout=PIntDiffld(Ncluster, hr1) 

  

%hr1 is the #1 receiver antenna's height 

  

  

ht=4.5;                     %ypsos pompou 

  

Dh=0.1;                     %Δh 

hr2=hr1+Dh;                 %#2 receiver antenna's height 

  

Wref=10^(2.4);              %SNR reference 

Wth=10^(12.5/10);            %SNR Threshold 

l=0.005;                    %mhkos kymatos 

aox=15;                     %oxygen attenuation 

K0=10^(0/10);               %stathera pou orizei ton Rice factor 

r0=0; 

NF=10;                      %Noise figure (dB) 

F=10^(NF/10);               %Noise factor 

k=1.3806504*10^(-23);       %Boltzmann's constant 

  

Rb=200*10^3;                %bit rate=bandwidth=20000kb/s 

Te=290*(F-1);               %Receiver equivalent Temperature 

N0=0.5*k*Te;                % two-sided noise spectral density    

N=2*N0*Rb;                  %Noise Power 

xth=Wth*2*N0*Rb;            %Power threshold 

  

R=100;                      % cell radius 

  

dref=100; 

  

  

d=5; 

while (d<=100)          %min:max apostasi 

     

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USEFUL SIGNAL (RICIAN) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

Puref=Wref*N;               %P useful reference 

Pu1=Puref.*(dref./sqrt(d.^(2)+(ht-hr1).^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((d).^(2)+(ht-

hr1).^(2))./1000./10); %P1 useful 

Pu2=Puref.*(dref./sqrt(d.^(2)+(ht-hr2).^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((d).^(2)+(ht-

hr2).^(2))./1000./10); %P2 useful 

  

X1=Pu1/K0;                                          %use in PDF 

X2=Pu2/K0;  
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f1=4.*pi.*ht.*hr1./l./d;                                 %θ1 gonia 

f2=4.*pi.*ht.*hr2./l./d;                                 %θ2 gonia 

  

Ku1=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1));           %Rice factor  

Ku2=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f2));           %Rice factor  

Ki1=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1)); 

Ki2=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f2)); 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USEFUL SIGNAL (RICIAN) END %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAUSSIAN INTERFERENCE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

D=2*R*Ncluster; 

  

Pi11=Puref.*(dref./sqrt((D-d).^(2)+(ht-hr1).^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D-d).^(2)+(ht-

hr1).^(2))./1000./10); %P1 interference 

Pi12=Puref.*(dref./sqrt((D+d).^(2)+(ht-hr1).^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D+d).^(2)+(ht-

hr1).^(2))./1000./10); %P2 interference 

  

Pi21=Puref.*(dref./sqrt((D-d).^(2)+(ht-hr2).^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D-d).^(2)+(ht-

hr2).^(2))./1000./10); %P1 interference 

Pi22=Puref.*(dref./sqrt((D+d).^(2)+(ht-hr2).^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D+d).^(2)+(ht-

hr2).^(2))./1000./10); %P2 interference 

  

Y11=Pi11./K0; 

Y12=Pi12./K0; 

  

Y21=Pi21./K0; 

Y22=Pi22./K0; 

  

Y1=(Y11+Y12).*(1+Ki1); 

sy1=sqrt((1+2.*Ki1).*(Y11.^(2)+Y12.^(2))); 

  

Y2=(Y21+Y22).*(1+Ki2); 

sy2=sqrt((1+2.*Ki2).*(Y21.^(2)+Y22.^(2))); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAUSSIAN INTERFERENCE END %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MONTE CARLO SIMULATION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% EQUATION 28 (derived from 29,30) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

i=0; 

outnot1=0; 

outnot2=0; 

problem2=0; 

problem3=0; 

W1=[13;13.3900000000000;13.4000000000000;15;16;20;25;30;35;40;45;50;500]; 

aW2=[20;20;15;11.4;10;7.9;6.5;6;5.8;5.7;5.6;5.6;5.6]; 

     

    

while (i<200000) 

    

    m1=sqrt(X1); 

    sigma1=sqrt(X1)./sqrt(2.*Ku1); 

  

    m2=sqrt(X2); 

    sigma2=sqrt(X2)./sqrt(2.*Ku2); 

     

    x1random=ricernd(m1, sigma1); 

    x2random=ricernd(m2, sigma2); 

    y1random=normrnd(Y1,sy1); 

    y2random=normrnd(Y2,sy2); 

     

    W1a=10.*log(x1random.^(2)./N); 

    W2a=10.*log(x2random.^(2)./N); 

     

    a1=10.^(interp1q(W1,aW2,W1a)./10); 

    a2=10.^(interp1q(W1,aW2,W2a)./10); 

     

         

    if ((x1random^(2) >= xth) && (abs(x1random.^(2)/y1random) >= a1)) 
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           outnot1=outnot1+1; 

    end 

     

    if ((x2random^(2) >= xth) && (abs(x2random.^(2)/y2random) >= a2)) 

        outnot2=outnot2+1; 

    end 

     

    if ((abs(x1random.^(2)/y1random) < a1) && (abs(x2random.^(2)/y2random) > a2) && 

(abs(x1random.^(2)) + abs(y1random) > abs(x2random.^(2)) +abs(y2random))) 

        problem2=problem2+1; 

    end 

     

    if ((abs(x1random.^(2)/y1random) > a1) && (abs(x2random.^(2)/y2random) < a2) && 

(abs(x1random.^(2)) + abs(y1random) < abs(x2random.^(2)) +abs(y2random))) 

        problem3=problem3+1; 

    end 

    

        

    i=i+1; 

end 

  

Pout1(d./5)=1-outnot1/i; 

Pout2(d./5)=1-outnot2/i; 

Prob2(d./5)=problem2/i; 

Prob3(d./5)=problem3/i; 

  

d=d+5; 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

for i=1:1:20; 

Prob1(5*i)=Pout1(i).*Pout2(i); 

Prob2b(5*i)=Prob2(i); 

Prob3b(5*i)=Prob3(i); 

end 

  

Pout=Prob1+Prob2b+Prob3b; 

end  

 

 

 

πλάξηεζε Πηζαλφηεηαο απνθνπήο ηεο δεχμεο κε Pb=10
-5

 (MSK θαη αλίρλεπζε 

LD) ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο ηνπ ρξήζηε απφ ηνλ πνκπφ κε δηαθνξηζκφ θαη κε 

θαη ρσξίο απνξξφθεζε ιφγσ βξνρφπησζεο (ρήκα 3.13) 

%%% Πξνζνκνίσζε Monte Carlo %%% 

function Pout=PIntDiffldRain(Ncluster, hr1, arain) 

%Ncluster = each cluster's number of cells 

%hr1 is the #1 receiver antenna's height 

%arain = attenuation due to rain absorption 

  

ht=4.5;                     %ypsos pompou 

  

Dh=0.1;                     %Δh 

hr2=hr1+Dh;                 %#2 receiver antenna's height 

  

Wref=10^(2.4);              %SNR reference 

Wth=10^(12.5/10);            %SNR Threshold 
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l=0.005;                    %mhkos kymatos 

aox=15;                     %oxygen attenuation 

  

aatt=aox+arain; 

  

K0=10^(0/10);               %stathera pou orizei ton Rice factor 

r0=0; 

NF=10;                      %Noise figure (dB) 

F=10^(NF/10);               %Noise factor 

k=1.3806504*10^(-23);       %Boltzmann's constant 

  

Rb=200*10^3;                %bit rate=bandwidth=20000kb/s 

Te=290*(F-1);               %Receiver equivalent Temperature 

N0=0.5*k*Te;                % two-sided noise spectral density    

N=2*N0*Rb;                  %Noise Power 

xth=Wth*2*N0*Rb;            %Power threshold 

  

R=100;                      % cell radius 

  

dref=100; 

  

  

d=5; 

while (d<=100)          %min:max apostasi 

     

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USEFUL SIGNAL (RICEAN) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

Puref=Wref*N;               %P useful reference 

Pu1=Puref.*(dref./sqrt(d.^(2)+(ht-hr1).^(2))).^(2).*10.^(-aatt.*sqrt((d).^(2)+(ht-

hr1).^(2))./1000./10); %P1 useful 

Pu2=Puref.*(dref./sqrt(d.^(2)+(ht-hr2).^(2))).^(2).*10.^(-aatt.*sqrt((d).^(2)+(ht-

hr2).^(2))./1000./10); %P2 useful 

  

X1=Pu1/K0;                                          %use in PDF 

X2=Pu2/K0;  

  

f1=4.*pi.*ht.*hr1./l./d;                                 %θ1 gonia 

f2=4.*pi.*ht.*hr2./l./d;                                 %θ2 gonia 

  

Ku1=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1));           %Rice factor  

Ku2=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f2));           %Rice factor  

Ki1=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1)); 

Ki2=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f2)); 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USEFUL SIGNAL (RICIAN) END %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAUSSIAN INTERFERENCE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

D=2*R*Ncluster; 

  

Pi11=Puref.*(dref./sqrt((D-d).^(2)+(ht-hr1).^(2))).^(2).*10.^(-aatt.*sqrt((D-d).^(2)+(ht-

hr1).^(2))./1000./10); %P1 interference 

Pi12=Puref.*(dref./sqrt((D+d).^(2)+(ht-hr1).^(2))).^(2).*10.^(-aatt.*sqrt((D+d).^(2)+(ht-

hr1).^(2))./1000./10); %P2 interference 

  

Pi21=Puref.*(dref./sqrt((D-d).^(2)+(ht-hr2).^(2))).^(2).*10.^(-aatt.*sqrt((D-d).^(2)+(ht-

hr2).^(2))./1000./10); %P1 interference 

Pi22=Puref.*(dref./sqrt((D+d).^(2)+(ht-hr2).^(2))).^(2).*10.^(-aatt.*sqrt((D+d).^(2)+(ht-

hr2).^(2))./1000./10); %P2 interference 

  

Y11=Pi11./K0; 

Y12=Pi12./K0; 

  

Y21=Pi21./K0; 

Y22=Pi22./K0; 

  

Y1=(Y11+Y12).*(1+Ki1); 

sy1=sqrt((1+2.*Ki1).*(Y11.^(2)+Y12.^(2))); 

  

Y2=(Y21+Y22).*(1+Ki2); 
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sy2=sqrt((1+2.*Ki2).*(Y21.^(2)+Y22.^(2))); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAUSSIAN INTERFERENCE END %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MONTE CARLO SIMULATION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% EQUATION 28 (derived from 29,30) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

i=0; 

outnot1=0; 

outnot2=0; 

problem2=0; 

problem3=0; 

W1=[13;13.3900000000000;13.4000000000000;15;16;20;25;30;35;40;45;50;500]; 

aW2=[20;20;15;11.4;10;7.9;6.5;6;5.8;5.7;5.6;5.6;5.6]; 

     

    

while (i<200000) 

    

    m1=sqrt(X1); 

    sigma1=sqrt(X1)./sqrt(2.*Ku1); 

  

    m2=sqrt(X2); 

    sigma2=sqrt(X2)./sqrt(2.*Ku2); 

     

    x1random=ricernd(m1, sigma1); 

    x2random=ricernd(m2, sigma2); 

    y1random=normrnd(Y1,sy1); 

    y2random=normrnd(Y2,sy2); 

     

    W1a=10.*log(x1random.^(2)./N); 

    W2a=10.*log(x2random.^(2)./N); 

     

    a1=10.^(interp1q(W1,aW2,W1a)./10); 

    a2=10.^(interp1q(W1,aW2,W2a)./10); 

     

         

    if ((x1random^(2) >= xth) && (abs(x1random.^(2)/y1random) >= a1)) 

           outnot1=outnot1+1; 

    end 

     

    if ((x2random^(2) >= xth) && (abs(x2random.^(2)/y2random) >= a2)) 

        outnot2=outnot2+1; 

    end 

     

    if ((abs(x1random.^(2)/y1random) < a1) && (abs(x2random.^(2)/y2random) > a2) && 

(abs(x1random.^(2)) + abs(y1random) > abs(x2random.^(2)) +abs(y2random))) 

        problem2=problem2+1; 

    end 

     

    if ((abs(x1random.^(2)/y1random) > a1) && (abs(x2random.^(2)/y2random) < a2) && 

(abs(x1random.^(2)) + abs(y1random) < abs(x2random.^(2)) +abs(y2random))) 

        problem3=problem3+1; 

    end 

    

        

    i=i+1; 

end 

  

Pout1(d./5)=1-outnot1/i; 

Pout2(d./5)=1-outnot2/i; 

Prob2(d./5)=problem2/i; 

Prob3(d./5)=problem3/i; 

  

d=d+5; 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

for i=1:1:20; 

Prob1(5*i)=Pout1(i).*Pout2(i); 

Prob2b(5*i)=Prob2(i); 

Prob3b(5*i)=Prob3(i); 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

137 

 

end 

  

Pout=Prob1+Prob2b+Prob3b; 

end  

 

 

 

πλάξηεζε Πηζαλφηεηαο απνθνπήο ηεο δεχμεο κε Pb=10
-5

 (MSK θαη αλίρλεπζε 

LD) ζπλαξηήζεη αθηίλαο ηεο θπςέιεο R. ρσξίο δηαθνξηζκφ χςνπο θεξαηψλ (ρήκα 

3.14 (a), (b), (c) θαη ρήκα 3.15 (a), (b), (c)) 

%%% Πξνζνκνίσζε Monte Carlo %%% 

 

function Pout2=PoutIntMCldR(Ncluster, Wr, hr1) 

  

ht=4.5;                     %ypsos pompou 

droad=7.5;                  %katheth apostash pompou dekth (road width / 2) 

Wref=10^(Wr/10);              %SNR reference 

Wth=10^(12.5/10);            %SNR Threshold 

l=0.005;                    %mhkos kymatos 

aox=15;                     %oxygen attenuation 

K0=10^(0/10);               %stathera pou orizei ton Rice factor 

r0=0; 

NF=10;                      %Noise figure (dB) 

F=10^(NF/10);               %Noise factor 

k=1.3806504*10^(-23);       %Boltzmann's constant 

  

Rb=200*10^3;                %bit rate=bandwidth=20000kb/s 

Te=290*(F-1);               %Receiver equivalent Temperature 

N0=0.5*k*Te;                % two-sided noise spectral density    

N=2*N0*Rb;                  %Noise Power 

xth=Wth*2*N0*Rb;            %Power threshold 

  

  

dref=100; 

  

R=5; 

while (R<=300)          %min:max apostasi 

     

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USEFUL SIGNAL (RICIAN) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

  

Puref=Wref*N;               %P useful reference 

Pu=Puref.*(dref./sqrt(R.^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((R).^(2)+(ht-

hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %P useful 

X=Pu/K0;                                          %use in PDF 

f1=4.*pi.*ht.*hr1./l./sqrt(R.^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2));                                 %θ1 

gonia 

  

Ku=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1));           %Rice factor  

Ki=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1)); 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USEFUL SIGNAL (RICIAN) END %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAUSSIAN INTERFERENCE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

D=2*R*Ncluster; 
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Pi1=Puref.*(dref./sqrt((D-R).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D-

R).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %P1 interference 

Pi2=Puref.*(dref./sqrt((D+R).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-

aox.*sqrt((D+R).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %P2 interference 

  

Y1=Pi1./K0; 

Y2=Pi2./K0; 

  

Y=(Y1+Y2).*(1+Ki); 

sy=sqrt((1+2.*Ki).*(Y1.^(2)+Y2.^(2))); 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAUSSIAN INTERFERENCE END %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MONTE CARLO SIMULATION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% EQUATION 16 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

i=0; 

outnot=0; 

while (i<200000) 

    

    m=sqrt(X); 

    sigma=sqrt(X)./sqrt(2.*Ku); 

     

    xrandom=ricernd(m, sigma); 

    yrandom=normrnd(Y,sy); 

  

    W1=[13;13.3900000000000;13.4000000000000;15;16;20;25;30;35;40;45;50;500]; 

    aW2=[20;20;15;11.4;10;7.9;6.5;6;5.8;5.7;5.6;5.6;5.6]; 

     

    W1a=10.*log(xrandom.^(2)./N); 

    a=10.^(interp1q(W1,aW2,W1a)./10); 

     

    if ((xrandom^(2) >= xth) && (abs(xrandom.^(2)/yrandom) >= a)) 

        outnot=outnot+1; 

    end 

    i=i+1; 

end 

  

Pout(R./5)=1-outnot/200000; 

R=R+5; 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

for i=1:1:60; 

Pout2(5*i)=Pout(i); 

end 

end 

 

 

 

πλάξηεζε Πηζαλφηεηαο απνθνπήο ηεο δεχμεο κε Pb=10
-5

 (MSK θαη αλίρλεπζε 

LD) ζπλαξηήζεη αθηίλαο ηεο θπςέιεο R, κε δηαθνξηζκφ χςνπο θεξαηψλ (ρήκα 

3.14 (d), (e), (f) θαη ρήκα 3.15 (d), (e), (f)) 

%%% Πξνζνκνίσζε Monte Carlo %%% 

function Pout=PIntDiffldR(Ncluster, Wr, hr1) 

  

%hr1 is the #1 receiver antenna's height 
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ht=4.5;                     %ypsos pompou 

droad=7.5;                  %katheth apostash pompou dekth (road width / 2) 

Dh=0.1;                     %Δh 

hr2=hr1+Dh;                 %#2 receiver antenna's height 

  

Wref=10^(Wr/10);              %SNR reference 

Wth=10^(12.5/10);            %SNR Threshold 

l=0.005;                    %mhkos kymatos 

aox=15;                     %oxygen attenuation 

K0=10^(0/10);               %stathera pou orizei ton Rice factor 

r0=0; 

NF=10;                      %Noise figure (dB) 

F=10^(NF/10);               %Noise factor 

k=1.3806504*10^(-23);       %Boltzmann's constant 

  

Rb=200*10^3;                %bit rate=bandwidth=20000kb/s 

Te=290*(F-1);               %Receiver equivalent Temperature 

N0=0.5*k*Te;                % two-sided noise spectral density    

N=2*N0*Rb;                  %Noise Power 

xth=Wth*2*N0*Rb;            %Power threshold 

  

dref=100; 

  

  

R=5; 

while (R<=300)          %min:max apostasi 

     

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USEFUL SIGNAL (RICIAN) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

Puref=Wref*N;               %P useful reference 

Pu1=Puref.*(dref./sqrt(R.^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((R).^(2)+(ht-

hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %P1 useful 

Pu2=Puref.*(dref./sqrt(R.^(2)+(ht-hr2).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((R).^(2)+(ht-

hr2).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %P2 useful 

  

X1=Pu1/K0;                                          %use in PDF 

X2=Pu2/K0;  

  

f1=4.*pi.*ht.*hr1./l./sqrt(R.^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2));                                 %θ1 

gonia 

f2=4.*pi.*ht.*hr2./l./sqrt(R.^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2));                                 %θ2 

gonia 

  

Ku1=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1));           %Rice factor  

Ku2=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f2));           %Rice factor  

Ki1=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1)); 

Ki2=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f2)); 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USEFUL SIGNAL (RICIAN) END %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAUSSIAN INTERFERENCE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

D=2*R*Ncluster; 

  

Pi11=Puref.*(dref./sqrt((D-R).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D-

R).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %P1 interference 

Pi12=Puref.*(dref./sqrt((D+R).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-

aox.*sqrt((D+R).^(2)+(ht-hr1).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %P2 interference 

  

Pi21=Puref.*(dref./sqrt((D-R).^(2)+(ht-hr2).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D-

R).^(2)+(ht-hr2).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %P1 interference 

Pi22=Puref.*(dref./sqrt((D+R).^(2)+(ht-hr2).^(2)+droad.^(2))).^(2).*10.^(-

aox.*sqrt((D+R).^(2)+(ht-hr2).^(2)+droad.^(2))./1000./10); %P2 interference 

  

Y11=Pi11./K0; 

Y12=Pi12./K0; 

  

Y21=Pi21./K0; 
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Y22=Pi22./K0; 

  

Y1=(Y11+Y12).*(1+Ki1); 

sy1=sqrt((1+2.*Ki1).*(Y11.^(2)+Y12.^(2))); 

  

Y2=(Y21+Y22).*(1+Ki2); 

sy2=sqrt((1+2.*Ki2).*(Y21.^(2)+Y22.^(2))); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAUSSIAN INTERFERENCE END %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MONTE CARLO SIMULATION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% EQUATION 28 (derived from 29,30) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

i=0; 

outnot1=0; 

outnot2=0; 

problem2=0; 

problem3=0; 

W1=[13;13.3900000000000;13.4000000000000;15;16;20;25;30;35;40;45;50;500]; 

aW2=[20;20;15;11.4;10;7.9;6.5;6;5.8;5.7;5.6;5.6;5.6]; 

     

    

while (i<200000) 

    

    m1=sqrt(X1); 

    sigma1=sqrt(X1)./sqrt(2.*Ku1); 

  

    m2=sqrt(X2); 

    sigma2=sqrt(X2)./sqrt(2.*Ku2); 

     

    x1random=ricernd(m1, sigma1); 

    x2random=ricernd(m2, sigma2); 

    y1random=normrnd(Y1,sy1); 

    y2random=normrnd(Y2,sy2); 

     

    W1a=10.*log(x1random.^(2)./N); 

    W2a=10.*log(x2random.^(2)./N); 

     

    a1=10.^(interp1q(W1,aW2,W1a)./10); 

    a2=10.^(interp1q(W1,aW2,W2a)./10); 

     

         

    if ((x1random^(2) >= xth) && (abs(x1random.^(2)/y1random) >= a1)) 

           outnot1=outnot1+1; 

    end 

     

    if ((x2random^(2) >= xth) && (abs(x2random.^(2)/y2random) >= a2)) 

        outnot2=outnot2+1; 

    end 

     

    if ((abs(x1random.^(2)/y1random) < a1) && (abs(x2random.^(2)/y2random) > a2) && 

(abs(x1random.^(2)) + abs(y1random) > abs(x2random.^(2)) +abs(y2random))) 

        problem2=problem2+1; 

    end 

     

    if ((abs(x1random.^(2)/y1random) > a1) && (abs(x2random.^(2)/y2random) < a2) && 

(abs(x1random.^(2)) + abs(y1random) < abs(x2random.^(2)) +abs(y2random))) 

        problem3=problem3+1; 

    end 

    

        

    i=i+1; 

end 

  

Pout1(R./5)=1-outnot1/i; 

Pout2(R./5)=1-outnot2/i; 

Prob2(R./5)=problem2/i; 

Prob3(R./5)=problem3/i; 

  

R=R+5; 

end 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

for i=1:1:60; 

Prob1(5*i)=Pout1(i).*Pout2(i); 

Prob2b(5*i)=Prob2(i); 

Prob3b(5*i)=Prob3(i); 

end 

  

Pout=Prob1+Prob2b+Prob3b; 

end  

 

 

Πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο κε Pb=10
-5

 (MSK θαη αλίρλεπζε LD) 

ζπλαξηήζεη αθηίλαο ηεο θπςέιεο R θαη ηεο ζπρλφηεηαο f, ρσξίο δηαθνξηζκφ 

(ρήκα 3.17 (a), (b)) 

%%% Πξνζνκνίσζε Monte Carlo %%% 

function Pout2=PoutIntMCldRf(Ncluster, f, hr1) 

  

ht=4.5;                     %ypsos pompou 

  

if f==60 

    Wref=10^(29/10);              %SNR reference 

    aox=15;                     %oxygen attenuation 

else if f==5.8 

    Wref=10^(49.3/10); 

    aox=0;                     %oxygen attenuation 

    end 

end 

  

Wth=10^(12.5/10);            %SNR Threshold 

l=3*10^(8)/(f*10^9);                    %mhkos kymatos 

  

K0=10^(0/10);               %stathera pou orizei ton Rice factor 

r0=0; 

NF=10;                      %Noise figure (dB) 

F=10^(NF/10);               %Noise factor 

k=1.3806504*10^(-23);       %Boltzmann's constant 

  

Rb=200*10^3;                %bit rate=bandwidth=20000kb/s 

Te=290*(F-1);               %Receiver equivalent Temperature 

N0=0.5*k*Te;                % two-sided noise spectral density    

N=2*N0*Rb;                  %Noise Power 

xth=Wth*2*N0*Rb;            %Power threshold 

  

  

dref=100; 

  

R=5; 

while (R<=300)          %min:max apostasi 

     

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USEFUL SIGNAL (RICIAN) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

  

Puref=Wref*N;               %P useful reference 

Pu=Puref.*(dref./sqrt(R.^(2)+(ht-hr1).^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((R).^(2)+(ht-

hr1).^(2))./1000./10); %P useful 

X=Pu/K0;                                          %use in PDF 
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f1=4.*pi.*ht.*hr1./l./R;                                 %θ1 gonia 

  

Ku=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1));           %Rice factor  

Ki=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1)); 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USEFUL SIGNAL (RICIAN) END %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAUSSIAN INTERFERENCE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

D=2*R*Ncluster; 

  

Pi1=Puref.*(dref./sqrt((D-R).^(2)+(ht-hr1).^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D-R).^(2)+(ht-

hr1).^(2))./1000./10); %P1 interference 

Pi2=Puref.*(dref./sqrt((D+R).^(2)+(ht-hr1).^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D+R).^(2)+(ht-

hr1).^(2))./1000./10); %P2 interference 

  

Y1=Pi1./K0; 

Y2=Pi2./K0; 

  

Y=(Y1+Y2).*(1+Ki); 

sy=sqrt((1+2.*Ki).*(Y1.^(2)+Y2.^(2))); 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAUSSIAN INTERFERENCE END %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MONTE CARLO SIMULATION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% EQUATION 16 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

i=0; 

outnot=0; 

while (i<200000) 

    

    m=sqrt(X); 

    sigma=sqrt(X)./sqrt(2.*Ku); 

     

    xrandom=ricernd(m, sigma); 

    yrandom=normrnd(Y,sy); 

  

    W1=[13;13.3900000000000;13.4000000000000;15;16;20;25;30;35;40;45;50;500]; 

    aW2=[20;20;15;11.4;10;7.9;6.5;6;5.8;5.7;5.6;5.6;5.6]; 

     

    W1a=10.*log(xrandom.^(2)./N); 

    a=10.^(interp1q(W1,aW2,W1a)./10); 

     

    if ((xrandom^(2) >= xth) && (abs(xrandom.^(2)/yrandom) >= a)) 

        outnot=outnot+1; 

    end 

    i=i+1; 

end 

  

Pout(R./5)=1-outnot/200000; 

R=R+5; 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

for i=1:1:60; 

Pout2(5*i)=Pout(i); 

end 

end 
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Πηζαλφηεηα απνθνπήο ηεο δεχμεο κε Pb=10
-5

 (MSK θαη αλίρλεπζε LD) 

ζπλαξηήζεη αθηίλαο ηεο θπςέιεο R θαη ηεο ζπρλφηεηαο f, κε δηαθνξηζκφ (ρήκα 

3.17 (c), (d)) 

%%% Πξνζνκνίσζε Monte Carlo %%% 

function Pout=PIntDiffldRf(Ncluster, f, hr1) 

  

%hr1 is the #1 receiver antenna's height 

  

  

ht=4.5;                     %ypsos pompou 

  

Dh=0.1;                     %Δh 

hr2=hr1+Dh;                 %#2 receiver antenna's height 

  

if f==60 

    Wref=10^(29/10);              %SNR reference 

    aox=15;                     %oxygen attenuation 

else if f==5.8 

    Wref=10^(49.3/10); 

    aox=0;                     %oxygen attenuation 

    end 

end 

  

Wth=10^(12.5/10);            %SNR Threshold 

l=3*10^(8)/(f*10^9);        %mhkos kymatos 

  

K0=10^(0/10);               %stathera pou orizei ton Rice factor 

r0=0; 

NF=10;                      %Noise figure (dB) 

F=10^(NF/10);               %Noise factor 

k=1.3806504*10^(-23);       %Boltzmann's constant 

  

Rb=200*10^3;                %bit rate=bandwidth=20000kb/s 

Te=290*(F-1);               %Receiver equivalent Temperature 

N0=0.5*k*Te;                % two-sided noise spectral density    

N=2*N0*Rb;                  %Noise Power 

xth=Wth*2*N0*Rb;            %Power threshold 

  

dref=100; 

  

  

R=5; 

while (R<=300)          %min:max apostasi 

     

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USEFUL SIGNAL (RICIAN) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

Puref=Wref*N;               %P useful reference 

Pu1=Puref.*(dref./sqrt(R.^(2)+(ht-hr1).^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((R).^(2)+(ht-

hr1).^(2))./1000./10); %P1 useful 

Pu2=Puref.*(dref./sqrt(R.^(2)+(ht-hr2).^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((R).^(2)+(ht-

hr2).^(2))./1000./10); %P2 useful 

  

X1=Pu1/K0;                                          %use in PDF 

X2=Pu2/K0;  

  

f1=4.*pi.*ht.*hr1./l./R;                                 %θ1 gonia 

f2=4.*pi.*ht.*hr2./l./R;                                 %θ2 gonia 

  

Ku1=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1));           %Rice factor  

Ku2=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f2));           %Rice factor  

Ki1=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f1)); 

Ki2=K0*(1+r0.^2+2.*r0.*cos(f2)); 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% USEFUL SIGNAL (RICIAN) END %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAUSSIAN INTERFERENCE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

D=2*R*Ncluster; 

  

Pi11=Puref.*(dref./sqrt((D-R).^(2)+(ht-hr1).^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D-R).^(2)+(ht-

hr1).^(2))./1000./10); %P1 interference 

Pi12=Puref.*(dref./sqrt((D+R).^(2)+(ht-hr1).^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D+R).^(2)+(ht-

hr1).^(2))./1000./10); %P2 interference 

  

Pi21=Puref.*(dref./sqrt((D-R).^(2)+(ht-hr2).^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D-R).^(2)+(ht-

hr2).^(2))./1000./10); %P1 interference 

Pi22=Puref.*(dref./sqrt((D+R).^(2)+(ht-hr2).^(2))).^(2).*10.^(-aox.*sqrt((D+R).^(2)+(ht-

hr2).^(2))./1000./10); %P2 interference 

  

Y11=Pi11./K0; 

Y12=Pi12./K0; 

  

Y21=Pi21./K0; 

Y22=Pi22./K0; 

  

Y1=(Y11+Y12).*(1+Ki1); 

sy1=sqrt((1+2.*Ki1).*(Y11.^(2)+Y12.^(2))); 

  

Y2=(Y21+Y22).*(1+Ki2); 

sy2=sqrt((1+2.*Ki2).*(Y21.^(2)+Y22.^(2))); 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GAUSSIAN INTERFERENCE END %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MONTE CARLO SIMULATION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% EQUATION 28 (derived from 29,30) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

i=0; 

outnot1=0; 

outnot2=0; 

problem2=0; 

problem3=0; 

W1=[13;13.3900000000000;13.4000000000000;15;16;20;25;30;35;40;45;50;500]; 

aW2=[20;20;15;11.4;10;7.9;6.5;6;5.8;5.7;5.6;5.6;5.6]; 

     

    

while (i<200000) 

    

    m1=sqrt(X1); 

    sigma1=sqrt(X1)./sqrt(2.*Ku1); 

  

    m2=sqrt(X2); 

    sigma2=sqrt(X2)./sqrt(2.*Ku2); 

     

    x1random=ricernd(m1, sigma1); 

    x2random=ricernd(m2, sigma2); 

    y1random=normrnd(Y1,sy1); 

    y2random=normrnd(Y2,sy2); 

     

    W1a=10.*log(x1random.^(2)./N); 

    W2a=10.*log(x2random.^(2)./N); 

     

    a1=10.^(interp1q(W1,aW2,W1a)./10); 

    a2=10.^(interp1q(W1,aW2,W2a)./10); 

     

         

    if ((x1random^(2) >= xth) && (abs(x1random.^(2)/y1random) >= a1)) 

           outnot1=outnot1+1; 

    end 

     

    if ((x2random^(2) >= xth) && (abs(x2random.^(2)/y2random) >= a2)) 

        outnot2=outnot2+1; 

    end 
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    if ((abs(x1random.^(2)/y1random) < a1) && (abs(x2random.^(2)/y2random) > a2) && 

(abs(x1random.^(2)) + abs(y1random) > abs(x2random.^(2)) +abs(y2random))) 

        problem2=problem2+1; 

    end 

     

    if ((abs(x1random.^(2)/y1random) > a1) && (abs(x2random.^(2)/y2random) < a2) && 

(abs(x1random.^(2)) + abs(y1random) < abs(x2random.^(2)) +abs(y2random))) 

        problem3=problem3+1; 

    end 

    

        

    i=i+1; 

end 

  

Pout1(R./5)=1-outnot1/i; 

Pout2(R./5)=1-outnot2/i; 

Prob2(R./5)=problem2/i; 

Prob3(R./5)=problem3/i; 

  

R=R+5; 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

for i=1:1:60; 

Prob1(5*i)=Pout1(i).*Pout2(i); 

Prob2b(5*i)=Prob2(i); 

Prob3b(5*i)=Prob3(i); 

end 

  

Pout=Prob1+Prob2b+Prob3b; 

end  

 
 

 

Yπνινγηζκφο ηνπ Κέξδνπο Μνλνπαηηνχ ζπλαξηήζεη ηεο απφζηαζεο πνκπνχ θαη 

δέθηε (ρήκα 4.2) 

 
n=3.93; 
G0=-10.58; %(dB) 
dref=1; %(m) 
d=1:1:100; 

  
G=G0-10*n*log(d/dref); % Path Gain (dB) 

 
 

 

CDF ησλ παξακέηξσλ ησλ δηαιείςεσλ κεγάιεο-θιίκαθαο ππνινγηζκέλεο απφ ηελ 

εμίζσζε (4.4) θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο (4.5) θαη (4.6). ρήκαηα 4.3, 4.4, 4.5 θαη 

4.6. 

 
function cdfs=cdfparameters(routeno) 

  

%% routeno = no. of realizations (equal to the no. of different routes) 
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%% Covariance Matrices and Global Means of the parameters 

CA=[44.6 14.8 -0.95; 14.8 8.81 -0.48; -0.95 -0.48 0.13]; 

CB=[9.33 5.06 -0.23; 5.06 10.62 -0.2; -0.23 -0.2 0.11]; 

  

globalmean=[0;-3;-15.25]; 

  

%% values (dB) of the different large-scale fading parameters at each route 

for routes=1:1:routeno 

    x=random('normal',0,1,3,1); 

    V1=CA^(1/2)*x; 

    y=random('normal',0,1,3,1); 

    V2=CB^(1/2)*y; 

     

    parameters=V1+V2+globalmean; 

    Gls(routes)=parameters(1,1); 

    K(routes)=parameters(2,1); 

    st(routes)=parameters(3,1); 

end 

  

%% Sorting the values of the parameters 

Gls=sort(Gls); 

Gls2=[Gls(1)-0.2 Gls Gls(routeno)+0.2]; 

  

K=sort(K); 

K2=[K(1)-0.2 K K(routeno)+0.2]; 

  

st=sort(st); 

st2=[st(1)-0.2 st st(routeno)+0.2]; 

  

%% cdf of each large-scale fading parameter %% 

for i=1:1:routeno 

    counterGls=0; 

    for j=1:1:routeno 

     if Gls(i)>=Gls(j) 

         counterGls=counterGls+1; 

     end 

    cdfGls(i)=counterGls/routeno;  

    end 

end 

cdfGls2=[0 cdfGls 1]; 

  

for i=1:1:routeno 

    counterK=0; 

    for j=1:1:routeno 

     if K(i)>=K(j) 

         counterK=counterK+1; 

     end 

    cdfK(i)=counterK/routeno;  

    end 

end 

cdfK2=[0 cdfK 1]; 

  

for i=1:1:routeno 

    counterst=0; 

    for j=1:1:routeno 

     if st(i)>=st(j) 

         counterst=counterst+1; 

     end 

    cdfst(i)=counterst/routeno;  

    end 

end 

cdfst2=[0 cdfst 1]; 

  

%% CDF plots 

  

subplot(2,2,1); plot(Gls2, cdfGls2); 

subplot(2,2,2); plot(K2, cdfK2); 

subplot(2,2,3); plot(st2, cdfst2); 

end 
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CDF ησλ παξακέηξσλ ησλ δηαιείςεσλ κεγάιεο-θιίκαθαο ππνινγηζκέλεο απφ ηελ 

εμίζσζε (4.4) θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο (4.5), (4.7), (4.8) θαη (4.9). ρήκαηα 4.7, 

4.8, 4.9 θαη 4.10. 

 
function cdfsAR=cdfparametersAR(routeno) 

  

%% routeno = no. of realizations (equal to the no. of different routes) 

  

%% Covariance Matrices, Global Means of the parameters, Corellation Level 

%% and Corellation Distances 

CA=[44.6 14.8 -0.95; 14.8 8.81 -0.48; -0.95 -0.48 0.13]; 

CB=[9.33 5.06 -0.23; 5.06 10.62 -0.2; -0.23 -0.2 0.11]; 

Ddc=[20.5; 6.7; 14.7]; 

c=0.5; 

globalmean=[0;-3;-15.25]; 

  

%% values (dB) of the different large-scale fading parameters at each route 

for routes=1:1:routeno 

    x=random('normal',0,1,3,1); 

    V1=CA^(1/2)*x; %local mean of the parameters 

     

    V2=[0;0;0]; %Initial Value for V2 

    rp=0;       %Initial Value for rp 

    for p=1:1:10        % No. of location measurements 

        rpprevious=rp; 

        if p==1 

            rp=1;       % 1st location measurement 

        else 

            rp=2*rp;    % new location 

        end 

         

        %Distance between current and previous measurement 

        Dd=abs(rp-rpprevious);   

        %normal distributed variable with mean=0 and variance=1 

        Zp=random('normal',0,1,3,1); 

        %AR-filter parameter, equal to the autocorrelation function 

        ap=(1/c).^(-Dd./Ddc);    

         

    %superimposed variation around the local mean, filtered with AR-filter 

        V2=ap.*V2+sqrt((1-ap.^(2))./(1-ap.^(2.*(p+1)))).*Zp;     

    end 

     

    parameters=V1+V2+globalmean;    %calculation of the parameters 

    Gls(routes)=parameters(1,1); 

    K(routes)=parameters(2,1); 

    st(routes)=parameters(3,1); 

end 

  

%% Sorting the values of the parameters 

Gls=sort(Gls); 

Gls2=[Gls(1)-0.2 Gls Gls(routeno)+0.2]; 

  

K=sort(K); 

K2=[K(1)-0.2 K K(routeno)+0.2]; 

  

st=sort(st); 

st2=[st(1)-0.2 st st(routeno)+0.2]; 

  

%% cdf of each large-scale fading parameter %% 
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%cdf for the large-scale fading Gls 

for i=1:1:routeno 

    counterGls=0; 

    for j=1:1:routeno 

     if Gls(i)>=Gls(j) 

         counterGls=counterGls+1; 

     end 

    cdfGls(i)=counterGls/routeno;  

    end 

end 

cdfGls2=[0 cdfGls 1]; 

  

%cdf for the Ricean K-parameter 

for i=1:1:routeno 

    counterK=0; 

    for j=1:1:routeno 

     if K(i)>=K(j) 

         counterK=counterK+1; 

     end 

    cdfK(i)=counterK/routeno;  

    end 

end 

cdfK2=[0 cdfK 1]; 

  

% cdf for the RMS delay spread 

for i=1:1:routeno  

    counterst=0; 

    for j=1:1:routeno 

     if st(i)>=st(j) 

         counterst=counterst+1; 

     end 

    cdfst(i)=counterst/routeno;  

    end 

end 

cdfst2=[0 cdfst 1]; 

  

%% CDF plots 

  

subplot(2,2,1); plot(Gls2, cdfGls2); 

subplot(2,2,2); plot(K2, cdfK2); 

subplot(2,2,3); plot(st2, cdfst2); 

end 

 


