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ΕΙΑΓΩΓΘ 

 

 Θ εκπόνθςθ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ αποτελεί το επιςτζγαςμα 

μιασ μακράσ πορείασ εναςχόλθςθσ των υποφαινόμενων ςυγγραφζων με τα 

τθλεπικοινωνιακά ςυςτιματα τα τελευταία 3 χρόνια ςτθ ςχολι των Θλεκτρολόγων 

Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν. Θ πρωτοβουλία του 

Εργαςτθρίου Αςυρμάτου και Επικοινωνίασ Μεγάλων Αποςτάςεων τθσ ςχολισ να 

δραςτθριοποιθκεί ςτθν ζρευνα πικανισ επίδραςθσ των τθλεπικοινωνιακϊν 

ςθμάτων ςτα προκαλοφμενα εγκεφαλικά δυναμικά των ανκρϊπων υπιρξε μια 

ευχάριςτθ ευκαιρία για εμάσ να αςχολθκοφμε προςωπικά με ζναν κλάδο που μασ 

ενδιαφζρει ιδιαίτερα, κακϊσ ςυνδυάηει τισ κεκτθμζνεσ μασ γνϊςεισ από τθν 

τθλεπικοινωνιακι κατεφκυνςθ τθσ ςχολισ και τα πρακτικά προβλιματα που 

πικανϊσ απορρζουν από τθν εφαρμογι των ραδιοςθμάτων ςτθν κοινωνία μασ. Θ 

εμπιςτοςφνθ που μασ ζδειξε ο κακθγθτισ μασ και διευκυντισ του ανωτζρω 

εργαςτθρίου κ.Καψάλθσ με τθν πρόςκλθςι του για τθν αποπεράτωςθ του 

ςυγκεκριμζνου ερευνθτικοφ ζργου, αποτζλεςε για εμάσ μια πρόκλθςθ ϊςτε να 

βοθκιςουμε και εμείσ από τθν πλευρά μασ ςτθν εξαγωγι νζων ερευνθτικϊν 

αποτελεςμάτων που κα ςυντελζςουν ςτθν παραγωγι χριςιμων ςυμπεραςμάτων 

ςχετικά με  τθν επίδραςθ τθσ WCDMA ακτινοβολίασ ςτθν ανκρϊπινθ εγκεφαλικι 

λειτουργία, κακϊσ και ςχετικά με τθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα τθσ WCDMA 

και LTE ακτινοβολίασ με τον εξοπλιςμό θλεκτροεγκεφαλογράφθςθσ. 

 Σε αυτό το ςθμείο κα κζλαμε να αποδϊςουμε τα οφειλόμενα εφςθμα προσ 

όλουσ εκείνουσ που με τθ βοικειά τουσ και τθν κακοδιγθςι τουσ ςυνετζλεςαν 

ϊςτε να ολοκλθρωκεί θ παροφςα διπλωματικι εργαςία. Ρρϊτα απ’ όλα, κα κζλαμε 

ευχαριςτιςουμε τον επιβλζποντα κακθγθτι κ.Καψάλθ που μασ εμπιςτεφτθκε τθν 

ανάκεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ και μασ μφθςε με τισ γνϊςεισ του και τθν 

πολφπλευρθ ςτιριξι του ςτθν τθλεπικοινωνιακι ερευνθτικι διαδικαςία. Μεγάλο 

«ευχαριςτϊ» αξίηει και ςτθν υποψιφια διδάκτορα Αργυρϊ Μαγκανιϊτθ, που  με 

τθν κακθμερινι τθσ κακοδιγθςθ κατά τθν πειραματικι διαδικαςία και τθν αμζριςτθ 

ςυνεργαςία τθσ για τον ζλεγχο τθσ παροφςασ εργαςίασ, ςυνετζλεςε τα μζγιςτα για 

τθν αποπεράτωςθ τθσ εργαςίασ. Επιπροςκζτωσ, να ευχαριςτιςουμε κερμά και τον 

υποψιφιο διδάκτορα Λάηαρο Ρραγιάτθ για τθν πολφτιμθ αρωγι του για τθν 

πραγματοποίθςθ των πειραματικϊν μετριςεων ςτο Ερευνθτικό Ρανεπιςτθμιακό 

Λνςτιτοφτο Ψυχικισ Υγείασ (ΕΡΛΨΥ), κακϊσ και τον υπεφκυνο ιατρό του εργαςτθρίου 

κ. Χαράλαμπο Ραπαγεωργίου για τθν επόπτευςθ τθσ διαδικαςίασ. Λδιαίτερεσ 

ευχαριςτίεσ αξίηουν ςτουσ 13 εκελοντζσ που, με τον αλτρουιςμό που επζδειξαν, 

ςυμμετείχαν ωσ εξεταηόμενοι ςτθν πειραματικι διαδικαςία ςθματολθψίασ των 

εγκεφαλικϊν τουσ δυναμικϊν και αποτζλεςαν τθν πρωταρχικι και αναγκαία 
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προχπόκεςθ για τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. Ρρόκειται για τουσ (με αλφαβθτικι 

ςειρά):  

Αλεξάνδρου Αλζξανδροσ, Αλιμιςθ Βαρβάρα, Βλαχογιαννάτοσ Κωνςταντίνοσ, 

Ηαγανάσ Χριςτοσ, Καραδιμου Ευαγγελία, Κουντουριϊτθσ Χριςτοσ, Λάππα Ευγενία, 

Λοΐηοσ Αναςτάςιοσ, Μακρι Χριςτίνα, Ραπαμιχαιλ Χρυςάνκθ, Σταυρόπουλοσ 

Λωάννθσ, Τςοφτςθ Μαίρθ, Τηαφζρου Βαςιλικι. 

 

 Τζλοσ, με τθν ευκαιρία τθσ παροφςασ εργαςίασ, κα κζλαμε να εκφράςουμε 

τθ βακιά μασ ευγνωμοςφνθ προσ όλουσ εκείνουσ που μασ ςτιριξαν για τθν 

ολοκλιρωςθ ςυνολικά τθσ Σχολισ των Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν 

Θ/Υ και ιδιαίτερα τισ οικογζνειζσ μασ, που με τθν θκικι και υλικι υποςτιριξι τουσ 

όλα αυτά τα χρόνια των ςπουδϊν μασ, μασ ζδωςαν τθ δυνατότθτα να ςπουδάςουμε 

το αντικείμενο που επικυμοφςαμε. 
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ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

 

 Θ παροφςα διπλωματικι εργαςία ζχει ωσ ςκοπό τθν αποτφπωςθ των 

αποτελεςμάτων που εξιχκθςαν από τθν ερευνθτικι διαδικαςία που 

πραγματοποιιςαμε αναφορικά με τον ζλεγχο τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ 

των πρωτοκόλλων LTE και WCDMA με τα όργανα εγκεφαλογράφθςθσ, κακϊσ και 

τον ζλεγχο τθσ επίδραςθσ τθσ WCDMA ακτινοβολίασ ςτα ανκρϊπινα εγκεφαλικά 

δυναμικά. Για τθν πραγματοποίθςθ του πειράματοσ χρθςιμοποιικθκε ο ειδικόσ 

χϊροσ που ζχει δθμιουργθκεί ςτο Ερευνθτικό Ρανεπιςτθμιακό Λνςτιτοφτο Ψυχικισ 

Υγείασ (ΕΡΛΨΥ) του διμου Ραπάγου, ενϊ για τθν επεξεργαςία των μετριςεων 

χρθςιμοποιικθκαν τα προγράμματα Matlab και Microsoft Office Excel. Θ παροφςα 

εργαςία χωρίηεται ςε δφο μζρθ, ςτο κεωρθτικό, όπου παρουςιάηονται οι βαςικζσ 

απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ για τθν επεξιγθςθ και  αντίλθψθ των 

χρθςιμοποιοφμενων εννοιϊν ςτθ ςυνζχεια, και ςτο πειραματικό, όπου 

περιγράφεται αρχικά θ διεξαγωγι του πειράματοσ και ςτθ ςυνζχεια αποτυπϊνονται 

τα αποτελζςματα τθσ ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ των μετριςεων και τα εξαγόμενα 

ςυμπεράςματα. 

 Αναλυτικότερα, ςτο  1ο  Κεφάλαιο παρουςιάηονται οριςμζνα γενικά ςτοιχεία 

τθσ εγκεφαλικισ νευροφυςιολογίασ του ανκρϊπου και του τρόπου λειτουργίασ του 

νευρϊνων, κακϊσ και ςτθ ςυνζχεια του τρόπου πραγματοποίθςθσ του 

εγκεφαλογραφιματοσ. Επιπλζον δίνονται οι βαςικοί οριςμοί των προκλθτϊν 

δυναμικϊν (Ρ.Δ.) και των χαρακτθριςτικϊν τουσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 

ψυχιατρικι μελζτθ τθσ ανκρϊπινθσ ανταπόκριςθσ ςε διάφορα ερεκίςματα. 

 Στο 2ο Κεφάλαιο πραγματοποιείται μια ανάλυςθ των ραδιοςθμάτων κινθτισ 

τθλεφωνίασ που εξετάςτθκαν ςτο πείραμα. Στθν πρϊτθ παράγραφο του κεφαλαίου 

δίνεται μια ιςτορικι αναδρομι τθσ εξζλιξθσ των πρωτοκόλλων αυτϊν μζχρι να 

φτάςουμε ςτθ ςθμερινι τεχνολογία. Ακολοφκωσ, μνθμονεφονται οι ςχεδιαςτικζσ 

τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφν τα 2 ςφγχρονα εξεταηόμενα πρωτόκολλα και τα ςθμεία 

διαφοροποίθςθσ από τα προγενζςτερά τουσ, διατθρϊντασ τθν παρουςίαςθ 

ςφμφωνα με τθν χρονικι ςειρά προτυποποίθςισ τουσ, περιγράφοντασ δθλαδι 

πρϊτα το WCDMA και ςτθ ςυνζχεια το LTE πρωτόκολλο επικοινωνίασ. 

 Στο 3ο Κεφάλαιο ξεκινά θ αποτφπωςθ τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ. Στο 

κεφάλαιο αυτό δίδεται θ περιγραφι τθσ εκτζλεςθσ των μετριςεων ςτο Ε.Ρ.Λ.Ψ.Υ. 

και ςτθ ςυνζχεια θ μζκοδοσ αποκικευςθσ και οργάνωςισ τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, 

το κεφάλαιο αρχίηει με τθν αναφορά ςτθν πειραματικι διάταξθ που 

χρθςιμοποιικθκε ςτο εργαςτιριο και ςυνεχίηει με τθν παρουςίαςθ του ζλεγχου 

θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ των οργάνων (EMC) που απαιτείται πριν τθν 
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εκτζλεςθ του βαςικοφ μζρουσ του πειράματοσ για τον ζλεγχο τθσ επίδραςθσ τθσ 

WCDMA ακτινοβολίασ ςτθν εγκεφαλικι λειτουργία. Στθ ςυνζχεια, πριν τθν 

αναλυτικι περιγραφι τθσ διεξαγωγισ του πειράματοσ, επεξθγείται θ δοκιμαςία του 

Hayling Test που ακολουκικθκε ϊςτε να δθμιουργιςουμε το επικυμθτό ακουςτικό 

ερζκιςμα για τθν παραγωγι των αντίςτοιχων ερευνοφμενων προκλθτϊν δυναμικϊν 

ςτον ανκρϊπινο εγκζφαλο. Τζλοσ, παρουςιάηονται οι μζκοδοι αποκικευςθσ και 

οργάνωςθσ των μετριςεων που χρθςιμοποιικθκαν με τθ χριςθ των προγραμμάτων 

τθσ Matlab και του Excel Microsoft Office. 

 Στο 4ο Κεφάλαιο πραγματοποιείται θ ςτατιςτικι επεξεργαςία των 

μετροφμενων ςθματολθψιϊν για τον ζλεγχο κανονικότθτασ και υποκζςεων και για 

τθ ςφγκριςθ των μετροφμενων δειγμάτων ςτισ διάφορεσ ςυνκικεσ ακτινοβολίασ. 

Ειδικότερα, δίνονται οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τουσ ςτατιςτικοφσ ελζγχουσ 

που εφαρμόςτθκαν ςτα δείγματα και παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των 

προαναφερκζντων ελζγχων για το κάκε δείγμα είτε για τισ μετριςεισ του EMC 

ελζγχου είτε για τισ μετριςεισ των ανκρϊπινων εγκεφαλικϊν δυναμικϊν. 

Ακολοφκωσ, παρουςιάηονται τα αποτελζςματα των ςυγκρίςεων που 

πραγματοποιικθκαν μεταξφ των διαφόρων δειγμάτων. 

 Τζλοσ, ςτο 5ο Κεφάλαιο πραγματοποιείται μια εποπτικι περιγραφι τθσ 

ςυνολικισ εργαςίασ που εκπονικθκε, εξετάηοντασ τθ μζχρι πρότινοσ βιβλιογραφία 

που υπιρχε ςτον ςυγκεκριμζνο κλάδο του ελζγχου τθσ επίδραςθσ των εγκεφαλικϊν 

δυναμικϊν από τθν θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία και τθσ ςυνειςφοράσ που ζχει θ 

παροφςα  με τθν εκπόνθςι τθσ. Επιπλζον, παρουςιάηονται τα ςυμπεράςματα βάςει 

των αποτελεςμάτων που εξάγονται από τον EMC ζλεγχο που πραγματοποιικθκε 

μεταξφ των οργάνων εγκεφαλογράφθςθσ και όλων των ερευνοφμενων παραλλαγϊν 

του LTE πρωτοκόλλου. 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of the present thesis is to put down the results of the research 

that we conducted concerning the control of Electromagnetic Compatibility between 

LTE and WCDMA radiation and the measuring instrument of an 

electroencephalogram (EEG), and also concerning the test for the possible influence 

of WCDMA radiation on the Evoked Potentials (EPs) of healthy people. In order to 

conduct the experiment, a special area for EEG measurements in the Institute of 

Mental Health (EPIPSY) in Papagou municipality was used, and for the processing of 

the measurements we used the programs of Matlab and Excel Microsoft Office. This 

paper is divided into two parts, the theoretical one showing the basic necessary 

information for the sufficient explanation and understanding of the concepts that 

are used later, and the experimental part, which firstly describes the experiment and 

then presents the results of the statistical processing of the measurements, and the 

productive conclusions as well.  

Specifically, the 1st  chapter outlines some general aspects of the human-

brain neurophysiology and of the way that neurons work, and then it describes how 

to perform brain scans. Moreover the basic definitions of evoked potentials (EPs) 

and their characteristics (components) are given, which are used in the psychiatric 

study of human response in various stimuli.  

In the 2nd chapter there is an analysis of the mobile radio signals, which are 

examined in this experiment. First of all, a historical overview of the evolution of 

these protocols is given, till we get to today's technology. Next, the design 

techniques that are used by the two currently examined protocols are indicated, 

along with the differentiating points from its predecessors, keeping the presentation 

in accordance with the time series of their modeling which is described firstly by the 

WCDMA and then by the LTE protocol.  

The 3rd chapter begins with the presentation of the experimental procedure. 

In this chapter we give a description of the implementation of the measurements in 

E.P.I.PS.Y. and then of the method of their storage and organization. More 

specifically, the chapter starts with a reference to the experimental setup which was 

used in the laboratory and continues with the presentation of the electromagnetic 

compatibility control (EMC) of the measurement instruments, which is required 

before performing the main part of the experiment in order to monitor the effect of 

the WCDMA radiation in the human’s brain function. What is more, before the 

detailed description of the experiment, there is an analysis of the “Hayling Test” that 

was followed in order to create the desired acoustic stimulus and consequently, the 
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production of the corresponding evoked potentials of the human brain. Finally, there 

is a presentation of the methods of the storage and organization of the 

measurements, which were made using the programs of Matlab and Excel Microsoft 

Office.  

In the 4th chapter, there is a statistical analysis of the measurements in order 

to check the regularity, the significance and the comparison of the measured 

samples in various conditions of radiation. Especially, in the beginning, there is some 

necessary information about the statistical tests which were applied to the samples 

and the results of the above tests for each sample are presented, both for the 

measurements of the EMC control and the measurements of the human brain 

potentials. Lastly, there are the results of the comparisons that were made between 

various types of samples that were created in the measurements of human brain 

potentials. 

Finally, in the 5th chapter, there is a comprehensive description of the 

supervisory work that was made, examining the literature that previously existed in 

the area of the effect of electromagnetic radiation in the evoked brain potentials and 

of the contribution that this project has made. Furthermore, the conclusions got 

from the EMC Control between the EEG instruments and all variants of the LTE 

protocol are presented. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

 

ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ  ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ 

ΚΑΙ  EEG 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουςιάηονται οριςμζνα γενικά ςτοιχεία τθσ εγκεφαλικισ 

νευροφυςιολογίασ του ανκρϊπου. Ραρουςιάηεται αναλυτικά θ λειτουργία του 

εγκεφαλογράφου και ο τρόποσ καταγραφισ του θλεκτρικοφ εγκεφαλικοφ ςιματοσ (EEG). 

Αναπτφςςονται τα κφρια χαρακτθριςτικά του,  όπωσ οι φαςματικζσ ςυνιςτϊςεσ και οι 

βαςικζσ κορυφϊςεισ (peaks/ςυνιςτϊςεσ) των προκλθτϊν δυναμικϊν (EPs) που μετροφνται 

ςε ςχζςθ με το χρόνο, παρακζτοντασ τουσ οριςμοφσ αλλά και τον τρόπο ςθματολθψίασ 

τουσ. 
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1.1   Γενικά    ςτοιχεία    Εγκεφαλικισ 

Νευροφυςιολογίασ  

 

Ιςτορικά τοιχεία 

Ο ανκρϊπινοσ εγκζφαλοσ αποτελεί χωρίσ αμφιβολία, το πλζον πολφπλοκο 

δθμιοφργθμα τθσ φφςθσ. Ρροϊόν βιολογικισ εξζλιξθσ εκατομμυρίων ετϊν, αυτι θ 

μικρι μάηα τθσ τάξθσ του 1,5kg εμπεριζχει ζνα εξαιρετικά πολυςφνκετο δίκτυο 

κυττάρων, οι λειτουργίεσ του οποίου είναι υπεφκυνεσ για τθ δθμιουργία των 

ςκζψεων, τθσ μνιμθσ, τον ζλεγχο των δραςτθριοτιτων του ςϊματοσ και των ςυναι-

ςκθμάτων. Αυτό το ζργο επιτελείται από τουσ περίπου 1010 νευρϊνεσ του εγκεφά-

λου, οι οποίοι ςυναντιοφνται μεταξφ τουσ ςε 1014 ωσ 1015 ςθμεία. Θ ςυνολικι ανω-

τερότθτα του εγκεφάλου, ωσ προσ οποιαδιποτε υπολογιςτικι μθχανι ζχει κατα-

ςκευαςκεί ζωσ ςιμερα είναι προφανισ. Θ ζρευνα για τθν κατανόθςθ των μθχανι-

ςμϊν λειτουργίασ του αποτελεί ζνα τιτάνιο ζργο και μζχρι ςιμερα το ποςοςτό τθσ 

άγνοιάσ μασ είναι ςυντριπτικά μεγαλφτερο από τθν ποςότθτα των γνϊςεων που 

αποκτικθκαν εδϊ και 150 χρόνια. Χωρίσ υπερβολι, το πεδίο φαίνεται απζραντο και 

θ πρόοδοσ των ανακαλφψεων τθσ τελευταίασ τριακονταετίασ μασ ωκεί ςυνεχϊσ ςε 

νζεσ ανεξερεφνθτεσ περιοχζσ. 

Το 1848 ο Du Bois - Reymond ανακάλυψε ότι θ δραςτθριότθτα αυτι των 

περιφερειακϊν νεφρων ςυνοδευόταν από μετριςιμεσ μεταβολζσ του θλεκτρικοφ 

δυναμικοφ. Αυτό ζδωςε ϊκθςθ ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα να ερευνιςει για 

μεταβολζσ τθσ θλεκτρικισ δραςτθριότθτασ οι οποίεσ κα οφείλονταν ςτο νευρικό 

ςφςτθμα και κα ιταν ενδεικτικζσ τθσ λειτουργίασ του. Ιδθ, το 1877 ο R.Catton είχε 

δείξει ότι υπάρχει ςχζςθ μεταξφ εξωτερικϊν ερεκιςμάτων και θλεκτρικισ 

δραςτθριότθτασ ςτον εγκζφαλο κουνελιϊν και πικικων (Event Related Potentials). 

Ανζφερε μάλιςτα ότι ιταν δυνατι θ καταγραφι αςκενϊν ρευμάτων από θλεκτρόδια 

ςτθ δερματικι επιφάνεια του κεφαλιοφ τουσ. Θ πρϊτθ εμπεριςτατωμζνθ αναφορά 

για τθ μζτρθςθ διαφορϊν δυναμικοφ από τθν εξωτερικι επιφάνεια του ανκρϊπινου 

κεφαλιοφ προζρχεται από τον Hans Berger το 1929, γεγονόσ το οποίο οριοκετεί τθν 

ζναρξθ τθσ μελζτθσ των λειτουργιϊν του εγκεφάλου μζςω του 

Θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ (ElectroEncephaloGraph). 

Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ λειτουργίασ του εγκεφαλογράφου, 

παρακζτουμε ςε πρϊτο ςτάδιο ακολοφκωσ κάποιεσ βαςικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τθ δομι και τθ λειτουργία των νευρϊνων. 
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Νευρϊνεσ (Εγκεφαλικά κφτταρα) 

 

 
χιμα 1.1:  χθματικι αναπαράςταςθ νευρϊνων με τουσ δενδρίτεσ, τουσ άξονεσ και τισ ςυνάψεισ 

 

Ζνασ νευρϊνασ (ςχιμα.5.1) είναι αυτόνομοσ και αποτελείται από το κυρίωσ 

νευρικό κφτταρο (ςϊμα) και τισ αποφυάδεσ του, που ονομάηονται νευρίτεσ και 

χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

i) Στθν πρϊτθ κατθγορία ζχουμε τον μοναδικό νευράξονα (ι άξονα) κάκε νευρϊ-

να. Αυτόσ είναι μια νθματοειδισ προζκταςθ του κυρίωσ νευρικοφ κυττάρου. Οι 

νευρικζσ ϊςεισ (δυναμικά δράςθσ, βλ. παρακάτω) του κυτταρικοφ ςϊματοσ 

οδεφουν κατά μικοσ του άξονα κατευκυνόμενεσ προσ τθν απόλθξι του. Οι 

άξονεσ καταλιγουν ςτθν προςυναπτικι μεμβράνθ που ςυμμετζχει ςτο 

ςχθματιςμό τθσ ςφναψθσ, τθσ περιοχισ δθλαδι όπου ζρχεται ο νευρϊνασ ςε 

θλεκτροχθμικι επαφι με άλλουσ νευρϊνεσ για να τουσ μεταδϊςει ςιματα. 

ii) Στθ δεφτερθ κατθγορία ζχουμε τουσ δενδρίτεσ που είναι διακλαδιςμζνεσ απο-

φφςεισ των νευρϊνων. Αυτοί βρίςκονται ςε επαφι μζςω των ςυνάψεων με τισ 

απολιξεισ διαφόρων αξόνων, που προζρχονται από γειτονικοφσ ι 

απομακρυςμζνουσ νευρϊνεσ. Οι δενδρίτεσ, μζςω των μεταςυναπτικϊν 

μεμβρανϊν, ςυλλζγουν τα ςιματα που εκπζμπονται από τισ αξονικζσ απολιξεισ 

και τα μεταδίδουν ςτο αντίςτοιχο κυτταρικό ςϊμα του νευρϊνα ςτον οποίο 

ανικουν. 
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Θ ςφναψθ, όπου όπωσ προαναφζρκθκε διαρκρϊνεται θ απόλθξθ του 

νευράξονα ενόσ νευρϊνα με ζνα δενδρίτθ άλλου νευρϊνα, παρουςιάηει ιδιαίτερο 

ενδιαφζρον, διότι εκεί πραγματοποιείται θ μεταβίβαςθ τθσ δράςθσ από τθν 

προςυναπτικι μεμβράνθ ςτθ μεταςυναπτικι, μζςω τθσ πολφ λεπτισ ςχιςμισ που τα 

χωρίηει, θ οποία ονομάηεται ςυναπτικό χάςμα. Υπάρχουν επίςθσ περιπτϊςεισ όπου 

θ ςφναψθ βρίςκεται πολφ κοντά ι και πάνω ςτο ςϊμα ενόσ νευρϊνα και 

περιπτϊςεισ όπου ςε μία ςφναψθ ςυμμετζχουν τρεισ νευρϊνεσ ταυτόχρονα, οπότε 

απολιξεισ δφο αξόνων οδεφουν ςτο ίδιο ςθμείο ενόσ δενδρίτθ. 

Ολόκλθροσ ο νευρϊνασ μαηί με τον άξονα και τουσ δενδρίτεσ καλφπτεται από 

τθν κυτταρικι μεμβράνθ. Θ κυτταρικι μεμβράνθ είναι ουςιαςτικά ζνα διπλό 

(διμοριακό) ςτρϊμα από μόρια λιπιδίων, μζςα ςτο οποίο υπάρχουν τοποκετθμζνα 

εγκαρςίωσ πολλά διαφορετικά είδθ πρωτεϊνικϊν μορίων. Θ μεμβράνθ ζχει πάχοσ 

περίπου 8 - 10 nm. Τα λιπίδια του διμοριακοφ ςτρϊματοσ είναι κυρίωσ 

φωςφολιπίδια, τα οποία αποτελοφνται από μια υδρόφιλθ κεφαλι, θ οποία είναι 

ςυνδεδεμζνθ ςε δφο υδρογονανκρακικζσ αλυςίδεσ που αποτελοφν το υδρόφοβο 

τμιμα (ουρά) του μορίου. Πταν τα φωςφολιπίδια βρεκοφν ςε ζνα υδατικό μζςο 

οργανϊνονται ςε διπολικό ςτρϊμα, ζτςι ϊςτε οι υδροφοβικζσ ουρζσ να είναι όςο το 

δυνατόν μακρφτερα από το υδατικό μζςο και οι υδρόφιλεσ κεφαλζσ τοποκετοφνται 

μεταξφ του φδατοσ και των υδρόφοβων ουρϊν. Ζνα τζτοιο λιπαρό διμοριακό 

ςτρϊμα είναι ουςιαςτικά αδιαπζραςτο από τα περιςςότερα βιολογικϊσ ενεργά 

μόρια, όπωσ αμινοξζα και ςάκχαρα, και επίςθσ από ιόντα. Θ μεμβράνθ όμωσ ςτθν 

πραγματικότθτα είναι θμιπερατι, διότι οι πρωτεΐνεσ, οι ενςωματωμζνεσ ςτο 

διμοριακό λιπιδικό ςτρϊμα, κάνουν τθ μεμβράνθ διαπερατι για πολλζσ ουςίεσ και 

είναι υπεφκυνεσ για τθ λειτουργικι δραςτθριότθτα τθσ ηωντανισ μεμβράνθσ (ςχιμα 

1.2). 

 
χιμα 1.2:  Κυτταρικι μεμβράνθ 
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Κάποιεσ από τισ πρωτεΐνεσ αυτζσ λειτουργοφν ωσ δίοδοι ιόντων, προςφζροντασ το 

κατάλλθλο περιβάλλον ϊςτε ιόντα, μαηί με τα μόρια νεροφ που τα ακολουκοφν, να 

διζρχονται από μζςα τουσ. Αυτζσ οι δίοδοι ζχουν ςθμαντικότατθ ςθμαςία ςτθ 

λειτουργία των νευρικϊν κυττάρων. Μποροφν δε να διαχωριςτοφν ςε διόδουσ 

ελεγχόμενεσ από τάςθ, ςε χθμικά ελεγχόμενεσ διόδουσ και ςε μθ ελεγχόμενεσ 

διόδουσ, δθλαδι αντίςτοιχα ςε ιοντικζσ διόδουσ που ανοιγοκλείνουν είτε ανάλογα 

με τθν τάςθ που τουσ επιβάλλεται διαμεμβρανικά είτε ανάλογα με τθν παρουςία 

κάποιων χθμικϊν ουςιϊν, κακϊσ και ςε διόδουσ που δεν ελζγχονται από εξωτερικζσ 

ςυνκικεσ. 

Κατά μικοσ τθσ μεμβράνθσ των κυττάρων διατθρείται, ςε κατάςταςθ 

θρεμίασ, μια διαφορά θλεκτρικοφ δυναμικοφ, τζτοια ϊςτε το εςωτερικό του 

κυττάρου να βρίςκεται ςε αρνθτικό δυναμικό ωσ προσ τον εξωτερικό χϊρο. Στθν 

περίπτωςθ των νευρικϊν και μυϊκϊν κυττάρων, αυτό το δυναμικό θρεμίασ είναι τθσ 

τάξθσ των λίγων δεκάδων mV (~ -70 mV) και οφείλεται ςτθν άνιςθ κατανομι ιόντων 

μεταξφ των δφο πλευρϊν τθσ μεμβράνθσ, θ οποία κατανομι διατθρείται από τθ 

μεταβολικι δραςτθριότθτα του κυττάρου. Τα δυναμικά τα οποία μετροφμε μεταξφ 

δφο θλεκτροδίων ςτθν εξωτερικι δερματικι επιφάνεια του κεφαλιοφ κατά το EEG 

οφείλονται ουςιαςτικά ςε ρεφματα ιόντων διαμζςου τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ των 

νευρϊνων που ςυμμετζχουν ςτθν εκάςτοτε εγκεφαλικι διεργαςία. Τα ρεφματα αυτά 

δθμιουργοφν μια διαφορά δυναμικοφ (τάςθ) μεταξφ του εςωτερικοφ και του 

εξωτερικοφ τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ, και ςτθ ςυνζχεια διαχζονται ςτθν περιοχι 

από τα ςθμεία δθμιουργίασ τουσ ζωσ και τθν εξωτερικι δερματικι επιφάνεια, κακϊσ 

ο εγκεφαλικόσ ιςτόσ, οι μινιγγεσ, το κρανίο και το δζρμα άγουν το θλεκτρικό ρεφμα.  

 

Υπάρχουν δφο είδθ διαμεμβρανικισ ρευματικισ ροισ, που ςχετίηονται με τθ 

μετάδοςθ και επεξεργαςία πλθροφοριϊν μεταξφ των νευρϊνων και προκαλοφν τα 

εξισ διαφορετικισ φφςθσ δυναμικά:  

i) Δυναμικό Δράςθσ (action potential):  

Ρροκαλείται όταν το διαμεμβρανικό δυναμικό ςτο ςϊμα του νευρϊνα, ωσ 

ςυνολικό άκροιςμα των ερεκιςμϊν που καταφκάνουν από τουσ δενδρίτεσ, 

αλλάξει από τθν τιμι θρεμίασ και περάςει ζνα οριςμζνο κατϊφλι (ςυνικωσ 

περίπου -50mV). Τότε ςυμβαίνει ενεργοποίθςθ του νευρϊνα, αποπόλωςθ τθσ 

κυτταρικισ μεμβράνθσ ςτθ «ρίηα» όπου ο άξονασ ξεκινά από το ςϊμα, και 

εμφάνιςθ μιασ αιχμισ δυναμικοφ ωσ τα 30mV, με επακόλουκθ επιςτροφι ςτθν 

αρχικι κατάςταςθ θρεμίασ αφοφ ςυμβεί επαναπόλωςθ και υπερπόλωςθ (ςχιμα 

1.3). Αυτι θ κρουςτικι ϊκθςθ διαδίδεται ταχφτατα κατά μικοσ του άξονα, 

αναπαράγοντασ τον κφκλο “πόλωςθ-αποπόλωςθ–πόλωςθ” και τθ ςυνακόλουκθ 

ρευματικι ροι μζςα και ζξω από τθν κυτταρικι μεμβράνθ (ςχιμα 1.4). 
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χιμα 1.3:  Δυναμικό Δράςθσ  

(Σο ςχιμα δίνει τθ διαφορά δυναμικοφ   ΔV= [ Vεςωκυτταρικά  – Vεξωκυτταρικά  ] 

ςυναρτιςει του χρόνου ςε ζνα ςθμείο τθσ μεμβράνθσ) 

 

 

 

χιμα 1.4:  Ιοντικζσ ροζσ και ρευματικι ροι ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι κατά τθ μετάδοςθ 

μιασ νευρικισ ϊςθσ.   

(το Α δείχνονται οι ιοντικζσ ροζσ, ςτο Β το διαμεμβρανικό δυναμικό και ςτο Γ οι γραμμζσ τθσ 
ιοντικισ ροισ μεταξφ του αξονικοφ κυλίνδρου και του περιβάλλοντοσ χϊρου) 
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ii) Μεταςυναπτικό Δυναμικό (Post Synatic Potential - PSP):  

To δυναμικό αυτό εμφανίηεται ςτθ μεταςυναπτικι μεμβράνθ, όταν μεταδοκεί ο 

ερεκιςμόσ μζςω του ςυναπτικοφ χάςματοσ από τθν προςυναπτικι μεμβράνθ, 

ερεκιςμόσ ο οποίοσ οφείλεται ςε ενεργοποίθςθ του προςυναπτικοφ νευρϊνα. 

Ζχει πιο ςυνεχι μορφολογία από τα δυναμικά δράςθσ, είναι πιο περιοριςμζνο 

ςτο χϊρο - αφοφ εμφανίηεται ςτθν περιοχι τθσ ςφναψθσ - και ζχει χαμθλότερθ 

τιμι, διότι θ μεταςυναπτικι μεμβράνθ αποπολϊνεται ι υπερπολϊνεται ςε 

μικρότερο βακμό από ό,τι το ςϊμα του νευρϊνα, όπου ακροίηονται όλα τα 

ςιματα τα προερχόμενα από τουσ δενδρίτεσ. Πταν ζχουμε αποπόλωςθ το 

δυναμικό ονομάηεται μεταςυναπτικό δυναμικό διζγερςθσ (excitatory PSP - 

EPSP), ενϊ ςτθν αντίκετθ περίπτωςθ μεταςυναπτικό δυναμικό καταςτολισ ι 

αναςτολισ (inhibitory PSP - IPSP), δηόηη δηαδιδόμενο προσ το ςϊμα και 

ακροιηόμενο με άλλεσ ςυνειςφορζσ από διαφορετικζσ ςυνάψεισ δεν 

διευκολφνει ενδεχόμενθ αποπόλωςθ του νευρϊνα. Σε μια ςφναψθ του 

εγκεφάλου μπορεί να εμφανιςκεί ςυνικωσ, είτε μόνο EPSP, οπότε θ ςφναψθ 

ονομάηεται ςφναψθ διζγερςθσ ι διεγείρουςα ςφναψθ (excitatory synapse), είτε 

μόνο IPSP, οπότε αυτι ονομάηεται καταςταλτικι ι αναςταλτικι ςφναψθ 

(inhibitory synapse). Το ςφνολο των θλεκτροχθμικϊν επιδράςεων από νευρϊνα 

ςε νευρϊνα, ακροιηόμενο για όλεσ τισ περιοχζσ του εγκεφάλου, μζςα από ζνα 

δίκτυο ανεξερεφνθτθσ ακόμθ πολυπλοκότθτασ, δθμιουργεί αυτό που 

ονομάηουμε εγκεφαλικι λειτουργία, τθσ οποίασ μόνο μερικϊσ μποροφμε να 

ανιχνεφςουμε και να μελετιςουμε τισ διάφορεσ διαδικαςίεσ και εκδθλϊςεισ, 

μζςω τθσ «θλεκτροεγκεφαλογραφίασ». 
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1.2 Θλεκτροεγκεφαλογράφθμα (EEG) και 

Προκλθτά Δυναμικά Εγκεφάλου (EPs) 

 

Θλεκτροεγκεφαλογράφθμα (EEG) 

 Θ «Θλεκτροφυςιολογία» είναι θ μελζτθ των θλεκτρικϊν ιδιοτιτων των 

βιολογικϊν κυττάρων και των ιςτϊν. Ζνασ τομζασ τθσ θλεκτροφυςιολογίασ είναι θ 

μελζτθ των θλεκτρικϊν ιδιοτιτων των βιολογικϊν κυττάρων του εγκεφάλου, ο 

οποίοσ ονομάηεται «Θλεκτροεγκεφαλογραφία», και πραγματοποιείται με τθ 

βοικεια θλεκτροδίων που τοποκετοφνται ςτο δζρμα του κρανίου. Το αποτζλεςμα 

τθσ καταγραφισ είναι γνωςτό ωσ εγκεφαλογράφθμα (EEG) και αναπαριςτά ζνα 

θλεκτρικό ςιμα που είναι το αποτζλεςμα τθσ θλεκτρικισ δραςτθριότθτασ ενόσ 

μεγάλου αρικμοφ νευρϊνων. Ο εγκεφαλικόσ ιςτόσ, οι μινιγγεσ, το κρανίο και το 

δζρμα άγουν το θλεκτρικό ρεφμα, με αποτζλεςμα να το μεταφζρουν ςτθν επιφάνεια 

του κεφαλιοφ, από όπου το μετράμε ωσ τάςθ (διαφορζσ δυναμικοφ) μεταξφ δφο 

διαφορετικϊν ςθμείων. 

 

 

χιμα 1.5:  Σοποκζτθςθ θλεκτροδίων με ςκοπό τθν καταγραφι του EEG 

 

 

 

 Σα μετροφμενα θλεκτρικά ςιματα είναι αςκενι, πλάτουσ από περίπου 1pV 

ωσ 1ΟΟμV. Εξαρχισ λοιπόν υπάρχει θ απαίτθςθ τθσ όςο το δυνατόν μεγαλφτερθσ 

ενίςχυςθσ των υπό εξζταςθ ςθμάτων, και μόνο αυτϊν, κακϊσ και τθσ πυκνότερθσ 

κάλυψθσ του κεφαλιοφ με απαγωγά θλεκτρόδια. Κατ' αυτόν τον τρόπο αναμζνεται 

ότι κα ζχουμε μια ουςιαςτικι απεικόνιςθ - αντανάκλαςθ τθσ εγκεφαλικισ 

δραςτθριότθτασ που κζλουμε να μελετιςουμε. Το πρϊτο ςτάδιο ςτθν εξαγωγι των 

ςθμάτων του EEG αποτελοφν τα θλεκτρόδια, οι αιςκθτιρεσ του ςυςτιματοσ, οι 

οποίοι μετατρζπουν το ρεφμα ιόντων μζςα ςτο ανκρϊπινο ςϊμα ςε ρεφμα 

θλεκτρονίων μζςα ςτα καλϊδια, τα οποία μετά οδθγοφν αυτό το ρεφμα ςε επόμενα 
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ςτάδια επεξεργαςίασ. Συνικωσ χρθςιμοποιοφνται θλεκτρόδια που καταςκευάηονται 

από άργυρο (Αg) και χλωριοφχο άργυρο (ΑgCl). Θ επαφι τουσ με το δζρμα γίνεται 

μζςω μιασ κολλϊδουσ αγϊγιμθσ ουςίασ (gel) που ςυνικωσ ςυνίςταται από ανιόντα 

χλωρίου (Cl-) ι μζςω ενόσ μικροφ δακτυλιδιοφ, που από τθ μια μεριά προςκολλάται 

ςτο δζρμα και από τθν άλλθ ςτο κυρίωσ θλεκτρόδιο (ςχιμα 1.6). 

 

 

χιμα 1.6:  Σο θλεκτρόδιο με επαφι δακτυλίου 

Θ τοποκζτθςθ των θλεκτροδίων γίνεται αφοφ το κρανίο μετρθκεί και οι 

κζςεισ των θλεκτροδίων επιλζγονται ςφμφωνα με το Διεκνζσ Σφςτθμα 10 - 20 

Θλεκτροεγκεφαλογραφίασ και ζχει υιοκετεί από τθν Ραγκόςμια Ομοςπονδία 

Θλεκτροεγκεφαλογραφίασ και Κλινικισ Νευροφυςιολογίασ. 

 
χιμα 1.7:  Συποποιθμζνεσ απαγωγζσ ςτθν επιφάνεια του κεφαλιοφ ςφμφωνα με το 

Διεκνζσ φςτθμα Θλεκτροεγκεφαλογραφίασ 10 - 20 
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Κάκε θλεκτρόδιο ςυνδζεται με τθν είςοδο ενόσ διαφορικοφ ενιςχυτι (ζνασ 

ενιςχυτισ για κάκε θλεκτρόδιο) ο οποίοσ ενιςχφει τθν τάςθ μεταξφ δφο θλεκτροδίων 

από 1000 ζωσ 100000 φορζσ. Συνικωσ υπάρχει μια πρϊτθ βακμίδα ενίςχυςθσ, οι 

προενιςχυτζσ, θ οποία αποτελείται από ενιςχυτζσ χαμθλοφ κορφβου, τθσ τάξεωσ 

των nV, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι τα προσ ενίςχυςθ ςιματα είναι, όπωσ είπαμε, τθσ 

τάξεωσ των pV και μV.  Θ ενίςχυςθ του ςιματοσ των θλεκτροδίων γίνεται ςυνικωσ 

με ζναν εκ των ακολοφκων τριϊν τρόπων: 

 Ενίςχυςθ κοινισ αναφοράσ (Μονοπολικι) : Ο τερματιςμόσ κάκε ενιςχυτι 

ςυνδζεται ςε ζνα κοινό για όλουσ θλεκτρόδιο και τα ςιματα όλων των άλλων 

θλεκτροδίων μετρϊνται ςε ςχζςθ με αυτό το θλεκτρόδιο που ονομάηεται 

θλεκτρόδιο αναφοράσ. Συνικωσ το θλεκτρόδιο αναφοράσ τοποκετείται ςε 

κάποιο ςθμείο που ανικει ςτθ μεςαία γραμμι του κρανίου (νοθτι ευκεία που 

χωρίηει το κρανίο ςυμμετρικά ςε δφο μζρθ) ι τοποκετείται ςτα λοβία των 

αυτιϊν, εκ του γεγονότοσ ότι τα λοβία των αυτιϊν ζχουν μθδαμινι βιολογικι 

δραςτθριότθτα και ζτςι προςφζρονται ωσ ςθμεία «αναφοράσ». Θ ενίςχυςθ 

κοινισ αναφοράσ είναι και θ ςυνθκζςτερθ εφαρμοηόμενθ μζκοδοσ. 

 Ενίςχυςθ μζςθσ αναφοράσ : Οι ζξοδοι όλων των ενιςχυτϊν ακροίηονται και 

υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ τουσ. Αυτό το ςιμα αποτελεί τθν κοινι αναφορά για 

κάκε ενιςχυτι. 

 Διπολικι ενίςχυςθ : Τα θλεκτρόδια ςυνδζονται ςειριακά ςε ιςάρικμουσ 

ενιςχυτζσ. Για παράδειγμα ο ενιςχυτισ Νο1 ενιςχφει τθ διαφορά των 

θλεκτροδίων Α και Β, ο ενιςχυτισ 2 τθ διαφορά των θλεκτροδίων Β και C κ.ο.κ. 

 

Συνικωσ χρθςιμοποιοφνται διαφορικοί ενιςχυτζσ, ϊςτε ο λόγοσ απόρριψθσ 

κοινοφ ςιματοσ (Common Mode Rejection Ratio - CMRR) να είναι ςτο επίπεδο των 

120db. Το προκφπτον ςιμα φιλτράρεται από ζνα υψιπερατό και ζνα βακυπερατό 

φίλτρο με χαρακτθριςτικά 0.5Hz και 35-70 Hz αντίςτοιχα. Το υψιπερατό φίλτρο 

απορρίπτει χαμθλόςυχνα ςιματα που προκαλεί θ θλεκτρικι αγωγιμότθτα του 

δζρματοσ ενϊ το βακυπερατό απορρίπτει θλεκτρομυογραφικά ςιματα. Το 

φιλτραριςμζνο ςιμα αποτυπϊνεται ςε χαρτί (κυρίωσ ςτα παλαιότερα ςυςτιματα) ι 

ςυνθκζςτερα παρουςιάηεται ςτθν οκόνθ ενόσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι αφοφ 

πρϊτα ψθφιοποιθκεί και λθφκεί από ειδικι κάρτα δεδομζνων (Data Acquisition 

Card – DAC). Αναλυτικότερα, μζςω ςυςκευισ πολυπλεξίασ τα ενιςχυμζνα 

εγκεφαλικά ςιματα οδθγοφνται ςτον μετατροπζα αναλογικοφ ςε ψθφιακό ςιμα 

(A/D), από όπου ωσ ψθφιακά πλζον ςιματα καταμετρϊνται ςε ζνα θλεκτρονικό 

βολτόμετρο. Τζλοσ, ο θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ λαμβάνει τα ψθφιακά δεδομζνα 

των μετριςεων, οπότε υπάρχει πλζον θ δυνατότθτα για περαιτζρω ψθφιακι 

επεξεργαςία και απεικόνιςθ του ςιματοσ, είτε κατά τθ διάρκεια των μετριςεων 

(εντόσ γραμμισ - on line), είτε ςε μεταγενζςτερο χρόνο εφόςον αποκθκευτεί το 



Διπλωματικι Εργαςία           Φυςιολογία Εγκεφάλου και EEG 
 

-  22  - 
 

ςιμα ςτο δίςκο του υπολογιςτι (εκτόσ γραμμισ - offline). Θ όλθ παραπάνω 

διαδικαςία ψθφιοποίθςθσ (πολφπλεξθ, αναλογικοψθφιακι μετατροπι και μζτρθςθ) 

ςε ςφγχρονα ςυςτιματα δφναται να εκτελεςτεί και εξολοκλιρου από τισ Data 

Acquisition Cards. 

 

 
χιμα 1.8:  Συπικό φςτθμα Λιψθσ και επεξεργαςίασ βιοϊατρικοφ ςιματοσ 

  

Θ μελζτθ του λαμβανόμενου EEG βαςίηεται ςτθ διάκριςθ τθσ φπαρξθσ ι μθ 

ςυγκεκριμζνων κυματομορφϊν ςτο λαμβανόμενο ςιμα, των λεγόμενων «ρυκμϊν». 

Οι ρυκμοί του EEG είναι οι ςυχνοτικζσ περιοχζσ (μπάντεσ) που περιζχονται ςτο 

λαμβανόμενο ςιμα και αποκαλφπτονται όταν γίνει θ φαςματικι ανάλυςθ1 του. Στα 

παρακάτω ςχιματα δίνονται οι κυριότεροι ρυκμοί που ζχουν διακρικεί, με τθν 

παράλλθλθ καταγραφι του εφρουσ των πλατϊν και τθσ μορφισ που ζχει ο κακζνασ 

τουσ. 

 

 

Ρυκμόσ Περιοχι υχνοτιτων 
(ςε Θz) 

Πλάτοσ (ςε μV) 

Δζλτα 0,5-3,5 Εωσ 100-200 

Θιτα 4-7,5 <30 

Άλφα 8-12 30-50 

(Αργόσ) Βιτα 13-19 <20 

(Σαχφσ) Βιτα 20-30 <20 

χιμα – Πίνακασ 1.9: Οι κυριότεροι ρυκμοί του EEG 

 

 

 

 

 
1 Ανάλυςθ των αρμονικϊν ςυχνοτιτων από τισ οποίεσ αποτελοφνται το EEG. 
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χιμα 1.10:  Μορφι κυριότερων ρυκμϊν του EEG 

 

Θ εμφάνιςθ των ρυκμϊν ζχει ςυνδυαςτεί με διάφορα επίπεδα εγριγορςθσ, 

χαλάρωςθσ, φπνου κ.λπ. Για παράδειγμα, ο α ρυκμόσ εμφανίηεται ςε περίπου 75% 

των ενθλίκων. Το κλείςιμο (αντίςτοιχα άνοιγμα) των ματιϊν προκαλεί αφξθςθ 

(αντίςτοιχα μείωςθ) του α ρυκμοφ. Αντίκετα, μείωςθ τθσ δραςτθριότθτασ α ζχει 

ςυςχετιςκεί με αιςκθτθριακό ερεκιςμό ι πνευματικι δραςτθριότθτα. Ο ρυκμόσ 

αυτόσ πιρε το όνομα α γιατί ιταν ο πρϊτοσ ο οποίοσ μελετικθκε, ιδθ από τον 

Berger. Ο β ρυκμόσ, ο δεφτεροσ ο οποίοσ μελετικθκε, είναι ο κυρίαρχοσ ρυκμόσ 

που εμφανίηεται κατά τθ φάςθ πλιρουσ εγριγορςθσ ενόσ φυςιολογικοφ ατόμου. Ο 

ρυκμόσ δ ςυςχετίηεται με τον φπνο ςτον φυςιολογικό άνκρωπο και είναι επίςθσ 

κφριοσ ρυκμόσ ςτα νεογζννθτα ζωσ το δεφτερο ζτοσ τθσ θλικίασ. Ο ρυκμόσ κ 

φαίνεται να ςυνδζεται με μθχανιςμοφσ καταςτολισ, είτε ςτθν είςοδο ςε φάςθ 

χαλάρωςθσ, είτε ςε ςυνδυαςμό με τον β ρυκμό ςε φάςεισ αυξθμζνθσ προςοχισ. 
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Προκλθτά Δυναμικά Εγκεφάλου (EPs) 

Τα τελευταία είκοςι ζτθ παρουςιάηεται αυξθμζνο ενδιαφζρον για τθ μελζτθ 

των εγκεφαλικϊν διαδικαςιϊν οι οποίεσ προκαλοφνται από ςυγκεκριμζνα γεγονότα. 

Ονομάηουμε Βιωματικά Δυναμικά - ΒΔ (Event Related Potentials - ERP), τισ 

διαφορζσ δυναμικοφ που μετροφμε, ςυνικωσ ςτθ δερματικι επιφάνεια του 

κεφαλιοφ, οι οποίεσ προκαλοφνται ωσ απόκριςθ ςε ςυγκεκριμζνο γεγονόσ, το οποίο 

ςυμβαίνει είτε ςτον εξωτερικό φυςικό κόςμο, είτε λαμβάνει χϊρα ωσ ψυχολογικι 

διαδικαςία. Τα διακρίνουμε ςε Εκπεμπόμενα Δυναμικά (Emitted Potentials) όταν 

ςχετίηονται με μία ψυχολογικι διαδικαςία και ςε Προκλθτά Δυναμικά - ΠΔ (Evoked 

Potentials - ΕΡ), όταν το ερζκιςμα, το γεγονόσ, προζρχεται από τον εξωτερικό κόςμο. 

 

Σα προκλθτά δυναμκά (EPs) μποροφν να διακρικοφν περαιτζρω ανάλογα με 

το είδοσ του εξωτερικοφ ερεκίςματοσ που τα προκαλεί: 

 ακουςτικά προκλθτά δυναμικά (VEPs): Οι ερεκιςμοί είναι ακουςτικοί. 

 οπτικά προκλθτά δυναμικά (AEPs): Οι ερεκιςμοί είναι οπτικοί.  

 ςωματοαιςκθτικά προκλθτά δυναμικά (SEPs): Οι ερεκιςμοί είναι 

ςωματοαιςκθτικοί.  

 

Ζνασ άλλοσ τρόποσ διαχωριςμοφ των προκλθτϊν δυναμικϊν (EPs) είναι ςε 

ςχζςθ με το χρόνο εμφάνιςισ τουσ μετά από το εκλυτικό γεγονόσ (λανκάνων 

χρόνοσ). Στθν περίπτωςθ των ακουςτικϊν προκλθτϊν δυναμικϊν για παράδειγμα 

υπάρχει θ διάκριςθ ςε πρϊιμα (early, fast), μζςα (middle)  και αργά ι φςτερα (slow, 

late)  δυναμικά, που αντιςτοιχοφν περίπου ςτα χρονικά διαςτιματα 2 ωσ 12 ms, 12 

ωσ 50 ms και 50 ωσ 800 ms από τθ ςτιγμι που χορθγείται ο εξωτερικόσ ερεκιςμόσ 

(ςχιμα 1.11). Αξίηει να παρατθριςουμε ότι αυξανομζνου του λανκάνοντοσ χρόνου 

μειϊνεται θ ςυχνότθτα των κυματομορφϊν και αυξάνεται το πλάτοσ τουσ. 

Ρροςεγγιςτικά μποροφμε να ποφμε ότι ςτα πρϊιμα δυναμικά ζχουμε πλάτθ τθσ 

τάξθσ του 0,1 ωσ 0,5μV και ςυχνότθτασ 100 ωσ 1000 Hz ενϊ ςτα φςτερα δυναμικά 

παρατθροφνται ςυχνότθτεσ 0,1Hz (ςχεδόν DC) ωσ 5Hz και πλάτθ από 1 ωσ 20 μV. Τα 

χαρακτθριςτικά αυτά οφείλονται ςε μεγάλο βακμό ςτον τόπο ζκλυςθσ των 

αντίςτοιχων δυναμικϊν. Τα πρϊιμα ςχετίηονται με τθ διαβίβαςθ των νευρωνικϊν 

ϊςεων κατά μικοσ του ακουςτικοφ ι οπτικοφ νεφρου για ακουςτικά ι οπτικά 

προκλθτά δυναμικά και κατά μικοσ τθσ ςωματοαιςκθτικισ οδοφ για τα 

ςωματοαιςκθτικά. Αντίκετα, τα φςτερα δυναμικά αντανακλοφν τθν εγκεφαλικι 

δραςτθριότθτα περιοχϊν του φλοιοφ ωσ αντίδραςθ ςτθν άφιξθ τθσ εξωτερικισ 

πλθροφορίασ.  
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χιμα 1.11: Μορφι EPs. 

Πρϊιμα EPs (κάτω-αριςτερά), Μζςα EPs (πάνω-αριςτερά) και Υςτερα EPs (δεξιά) 

 

Τζλοσ, μποροφμε να χωρίςουμε τα EPs ςε ενδογενι και εξωγενι. Τα εξωγενι 

ςχετίηονται άμεςα με τθ φφςθ του εκλυτικοφ ερεκίςματοσ δθλαδι τθν ζνταςθ, τθ 

ςυχνότθτά του κ.τ.λ., αλλά και τθν ακεραιότθτα των αιςκθτικϊν οδϊν. Τα ενδογενι 

EPs εξαρτϊνται ουςιαςτικά από τθν ψυχολογικι κατάςταςθ του ατόμου και τα 

ψυχολογικά γνωρίςματα του απλοφ ι ςυμπλόκου ερεκίςματοσ, όπωσ για 

παράδειγμα αν το ερζκιςμα είναι γνωςτό ι άγνωςτο, αν προκαλεί δυςφορία ι 

ευχαρίςτθςθ, αν είναι ςθμαςιολογικά ορκό ι λάκοσ, ενδιαφζρον ι αδιάφορο κ.ο.κ.. 

Ο λανκάνων χρόνοσ εμφάνιςισ τουσ ςε ςχζςθ με το εκλυτικό ερζκιςμα βρίςκεται 

ςυνικωσ ανάμεςα ςτα 100 και 500 msec. 

 

Πλα τα παραπάνω δυναμικά ωςτόςο, τείνουν να είναι μικρά ςε πλάτοσ, 

κυμαινόμενα από 0.1μVolt ζωσ λίγα μVolts, ζναντι των δεκάδων κατά μζςο όρο 

μVolts του EEG. Θ μζτρθςθ των προκλθτϊν δυναμικϊν γίνεται με τθν ίδια αρχικι 

διαδικαςία που αναλφκθκε και ςτθν καταγραφι του EEG. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, 

τα τελευταία να αναδφονται μζςα από τθν τυχαία και διαρκι εγκεφαλικι λειτουργία 

και να απαιτοφνται πολλζσ επαναλιψεισ για τθν εξαγωγι ενόσ μζςου όρου, ϊςτε να 

αναγνωριςκοφν και να αποτιμθκοφν. Επίςθσ κατά τθ διάρκεια  μιασ μζτρθςθσ 

εγκεφαλικοφ ςιματοσ λειτουργοφν εκτόσ των εγκεφαλικϊν περιοχϊν που δζχονται 

και επεξεργάηονται το ερζκιςμα, και άλλεσ εγκεφαλικζσ περιοχζσ οι οποίεσ 

ςχετίηονται με τθ γενικότερθ λειτουργία του οργανιςμοφ. Κατά ςυνζπεια το ςιμα 

που ςχετίηεται με τθν αντίδραςθ του εγκεφάλου ςτο ερζκιςμα είναι κρυμμζνο μζςα 
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ςτο ςυνολικό ςιμα που καταγράφεται. Το κομμάτι του ςιματοσ που δεν αφορά 

ςτθν εγκεφαλικι επεξεργαςία του ερεκίςματοσ κεωρείται κόρυβοσ, ο οποίοσ 

μάλιςτα είναι πιο ιςχυρόσ από το ςιμα που επικυμοφμε να μελετιςουμε. Το 

πρόβλθμα αυτό αντιμετωπίηεται χρθςιμοποιϊντασ τισ εξισ μεκόδουσ 

αποκορυβοποίθςθσ: 

 

 Χρθςιμοποιοφνται ενιςχυτζσ μεγάλθσ ευαιςκθςίασ 

 Οι χϊροι μζτρθςθσ των ςθμάτων είναι απομονωμζνοι από εξωτερικά θλεκτρικά 

πεδία, όπωσ αυτά που δθμιουργοφν ενςφρματεσ ι αςφρματεσ θλεκτρικζσ 

ςυςκευζσ, γραμμζσ μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ κ.ά.. Θ προτιμϊμενθ λφςθ 

είναι θ μζτρθςθ να γίνεται ςε θλεκτρομαγνθτικά κωρακιςμζνο δωμάτιο (κλωβό 

Faraday) ι ςε ανθχοϊκό κάλαμο. 

 Εφρεςθ μζςου όρου (signal averaging). Θ λιψθ εγκεφαλικοφ ςιματοσ για 

μζτρθςθ EP επαναλαμβάνεται αρκετζσ φορζσ ι το ςυνολικό ςιμα χωρίηεται ςε 

τμιματα μικρότερθσ διάρκειασ (για μζτρθςθ EEG). Το ςυνολικό αυτό ςιμα 

(SIGNAL(t)) μπορεί να κεωρθκεί ότι αποτελείται από δφο τμιματα, το ςιμα EP(t) 

και τον κόρυβο NOISE (t). Κεωρϊντασ ότι ο κόρυβοσ είναι λευκόσ θ μζςθ τιμι 

του είναι μθδενικι ενϊ το ςιμα EP κάκε φορά ζχει τα ίδια χαρακτθριςτικά. Με 

τον υπολογιςμό του  μζςου όρου λοιπόν ο κόρυβοσ ελαχιςτοποιείται ενϊ το 

ςιμα των προκλθτϊν δυναμικϊν ενιςχφεται και τελικϊσ αποκαλφπτεται. 

 

 

χιμα 1.12:  Θ εξαγωγι του μζςου όρου (δεξιά κυματομορφι ςτθν εικόνα) των μετροφμενων EPs  

από το ίδιο θλεκτρόδιο/απαγωγι ςε μια επαναλθπτικι διαδικαςία καταγραφϊν.  
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Κατόπιν τθσ μζτρθςθσ και διάκριςθσ των ερευνοφμενων EPs από τον 

παρεμβαλλόμενο κόρυβο, τα προκλθτά δυναμικά αποκθκεφονται μζςω των καρτϊν 

DAC ςε θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, όπου κα ακολουκιςει θ μελζτθ των 

χαρακτθριςτικϊν τουσ (components). Τα ςυςτατικά αυτά, είναι τμιματα του 

ςυνολικοφ ςιματοσ που κακορίηονται με βάςθ τρεισ παράγοντεσ:  

 τισ κορυφϊςεισ (αρνθτικζσ ι κετικζσ) του πλάτουσ του δυναμικοφ (amplitude). Θ 

κορφφωςθ του EP ςυνικωσ μετράται με αναφορά τθν ιςοθλεκτρικι γραμμι (= 0 

Volts) ι το επίπεδο δυναμικοφ ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ μζτρθςθσ ι κάποια 

άλλθ προγενζςτερθ κορφφωςθ. 

 τθ χρονικι ςτιγμι ςτθν οποία κατά προςζγγιςθ λαμβάνει χϊρα θ κορφφωςθ 

(λανκάνων χρόνοσ - latency period), ζχοντασ ωσ ζναρξθ τθ χρονικι ςτιγμι 

πραγματοποίθςθσ του υπαίτιου εξεταηόμενου ερεκίςματοσ. 

 το χρονικό εφροσ το οποίο καταλαμβάνει θ κυματομορφι που περιζχει τθ 

ςυγκεκριμζνθ κορφφωςθ.  

 

 

 

 

 

χιμα1.13: χθματικι αναπαράςταςθ του κακοριςμοφ του πλάτουσ, του χρονικοφ ςθμείου 

κορφφωςθσ και του «ενεργοφ» εμβαδοφ ενόσ ςυςτατικοφ του EP 

 

 

 

Λςοθλεκτρικι 
γραμμι (μθδενικό 

δυναμικό) 

Χρόνοσ 

 

 

Λανκάνων χρόνοσ (χρόνοσ κορφφωςθσ ςυςτατικοφ) 
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Ραρακάτω παρουςιάηονται οι εκτιμιςεισ για τα χαρακτθριςτικά των 

κορυφϊςεων τθσ χρονοςειράσ των προκλθτϊν δυναμικϊν, όπωσ εκείνα ζχουν 

κακιερωκεί ςτθ βιβλιογραφία από τθ μζχρι ςιμερα μελζτθ τουσ. Εκτόσ από το 

χρονικό διάςτθμα τθσ χρονοςειράσ το οποίο αντιςτοιχεί ςε κάκε κορυφι 

παρουςιάηεται μια επιγραμματικι αναφορά ςτθν ιατρικι ςθμαςία του κάκε ενόσ: 

 

 
χιμα 1.14:  Προκλθτά Δυναμικά ανκρωπίνου εγκεφάλου. Διακρίνονται οι κορυφϊςεισ P50, Ν100, 

Ν200, Ρ200, Ρ300,Ν400 και Ρ600 

 

P50: Ρεριγράφει τθ κετικι κορφφωςθ του μετροφμενου δυναμικοφ που εντοπίηεται 

ςτο χρονικό παράκυρο από 20 ωσ 80 msec μετά το ερζκιςμα. Κεωρείται δείκτθσ 

πρϊιμων πτυχϊν προςοχισ. 

 

N100: Ρρόκειται για τθν αρνθτικι κορφφωςθ του μετροφμενου δυναμικοφ που 

εντοπίηεται ςτο χρονικό παράκυρο 90 ωσ 150 msec μετά τθν παρουςίαςθ του 

ερεκίςματοσ. Υποδθλϊνει φαινόμενα κινθτοποίθςθσ προςοχισ. Ο λανκάνων χρόνοσ 

(latency) αντικατοπτρίηει τθν ταχφτθτα κινθτοποίθςθσ τθσ προςοχισ, ενϊ το μζγιςτο 

πλάτοσ (amplitude) αντικατοπτρίηει τθν ικανότθτα ι χωρθτικότθτα τθσ προςοχισ. 

 

P200: Ρεριγράφει τθ κετικι κορφφωςθ του μετροφμενου δυναμικοφ που εντοπίηεται 

από 140 ωσ 250 msec μετά το ερζκιςμα. Αποτελεί ζνα μζτρο για τθν επικζντρωςθ  

τθσ προςοχισ του ατόμου. 

 



Διπλωματικι Εργαςία           Φυςιολογία Εγκεφάλου και EEG 
 

-  29  - 
 

Ν200 : Ρεριγράφει τθν αρνθτικι κορφφωςθ του μετροφμενου δυναμικοφ που 

εντοπίηεται από 180 ωσ 300msec μετά το ερζκιςμα. Αντικατοπτρίηει τισ επιδόςεισ 

των νευρωνικϊν κυκλωμάτων που υπόκεινται ςτο φαινόμενο τθσ αντίδραςθσ του 

προςανατολιςμοφ ςε επίπεδο Κεντρικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ. 

 

P300: Ρεριγράφει τθ κετικι κορφφωςθ του μετροφμενου δυναμικοφ που εντοπίηεται 

από 220 ωσ 500 msec μετά το ερζκιςμα. Αντικατοπτρίηει τθ νευρωνικι 

δραςτθριότθτα θ οποία υπόκειται των διεργαςιϊν που ςυναρτϊνται με τον 

επιμεριςμό προςοχισ για τθν κινθτοποίθςθ των προγραμμάτων δράςθσ. Ο 

λανκάνων χρόνοσ εμφάνιςισ του φαίνεται να αντανακλά το απαραίτθτο χρονικό 

διάςτθμα για να πάρει ο εξεταηόμενοσ μια απόφαςθ για το ερζκιςμα. 

 

P400: Ρρόκειται για τθν αρνθτικι κορφφωςθ του μετροφμενου δυναμικοφ θ οποία 

λαμβάνει χϊρα από 280 ωσ 500 msec μετά το ερζκιςμα. Αντικατοπτρίηει τθ 

λειτουργία των νευρωνικϊν κυκλωμάτων που υπθρετοφν και εκφράηουν τθν 

«ςυντακτικι» διάςταςθ τθσ εκάςτοτε απάντθςθσ του Κεντρικοφ Νευρικοφ 

Συςτιματοσ. Συμβάλλει ςτθν εξζταςθ μθχανιςμϊν που ςχετίηονται με τθ γλϊςςα και 

το εννοιολογικό – ςυντακτικό τθσ περιεχόμενο. 

P600: Ρεριγράφει τθ κετικι κορφφωςθ του μετροφμενου δυναμικοφ που εντοπίηεται 

ςτο χρονικό παράκυρο 500 ωσ 800 msec μετά το ερζκιςμα. Ζχει κακιερωκεί ωσ 

δείκτθσ ςυγχρονιςμοφ ςθμαντικϊν και ςυντακτικϊν διαςτάςεων τθσ απάντθςθσ. 

 

 Πλα τα παραπάνω εξαχκζντα χαρακτθριςτικά των κορυφϊςεων των EPs 

χρθςιμοποιοφνται ςιμερα ςτθν προϊκθςθ τθσ ψυχιατρικισ ζρευνασ και κλινικισ 

εφαρμογισ, τόςο ςτισ διαγνωςτικζσ διαδικαςίεσ όςο και ςτθν ψυχοφαρμακολογία. 

Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ γίνεται προςπάκεια να μελετθκοφν περαιτζρω οι διαφορζσ 

που παρουςιάηουν άρρωςτοι ςε ςχζςθ με υγιείσ, όςον αφορά τα παραπάνω 

χαρακτθριςτικά ςυςτατικϊν (components) των προκλθτϊν δυναμικϊν (EPs). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ  

ΤΣΘΜΑΣΩΝ  ΚΙΝΘΣΩΝ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

 Στο 2ο κεφάλαιο παρουςιάηονται οι βαςικζσ ςχεδιαςτικζσ τεχνικζσ των 

εξεταηόμενων τθλεπικοινωνιακϊν ςθμάτων, δθλαδι του WCDMA και του LTE. Στθν πρϊτθ 

παράγραφο του κεφαλαίου δίνεται μια γενικι ιςτορικι αναδρομι των τθλεπικοινωνιακϊν 

πρωτοκόλλων τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1930 μζχρι ςιμερα, 

περιγράφοντασ τα διάφορα ςτάδια που προθγικθκαν ϊςτε να φτάςουμε ςτθν ιςχφουςα 

ςθμερινι προτυποποίθςθ. Στθ ςυνζχεια του κεφαλαίου, ακολουκϊντασ τθν χρονικι 

αλλθλουχία των γεγονότων, αναλφουμε πρϊτα τθν αρχι λειτουργίασ των WCDMA 

ςυςτθμάτων και ακολοφκωσ τθν προτυποποίθςθ που αποφαςίςτθκε για τα LTE ςυςτιματα 

επικοινωνίασ από τθν ITU.  

 

 

 

 



Διπλωματικι Εργαςία                                       Ρρωτόκολλα Συςτθμάτων Κινθτϊν Επικοινωνιϊν 

 

-  32  - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διπλωματικι Εργαςία                                       Ρρωτόκολλα Συςτθμάτων Κινθτϊν Επικοινωνιϊν 

 

-  33  - 
 

2.1 Ιςτορικι Αναδρομι Αςυρμάτων Κινθτϊν 

Επικοινωνιϊν 

 

2.1.1 Ειςαγωγι 

 

Αρχικά, τα πρϊτα ςυςτιματα κινθτϊν επικοινωνιϊν χρθςιμοποιικθκαν από 

αςτυνομικά τμιματα ςε πόλεισ των ΘΡΑ για λόγουσ δθμόςιασ αςφάλειασ. Το 1934 

εγκαταςτάκθκαν ςε 252 αςτυνομικά τμιματα τα πρϊτα αναλογικά ςυςτιματα 

κινθτϊν επικοινωνιϊν που χρθςιμοποιοφςαν αναλογικι διαμόρφωςθ πλάτουσ (AM). 

Ρερίπου 5000 ςυςκευζσ είχαν εγκαταςτακεί ςε αυτοκίνθτα τθσ αςτυνομίασ για τθν 

επικοινωνία με τα τμιματα. Με τθν ειςαγωγι από τον Edwin Armstrong το 1935 τθσ 

διαμόρφωςθσ ςυχνότθτασ (FM), όλα τα ςυςτιματα κινθτϊν επικοινωνιϊν 

υιοκζτθςαν τθν FM διαμόρφωςθ. Το 1946 εγκαταςτάκθκαν για πρϊτθ φορά 

ςυςτιματα κινθτϊν επικοινωνιϊν ςε 25 πόλεισ των ΘΡΑ. Κάκε ςφςτθμα 

χρθςιμοποιοφςε ζναν πομπό ςε υψθλό πφργο για να καλφπτει αποςτάςεισ μζχρι 

50Km. Το εφροσ ηϊνθσ για τθ φωνι ιταν 120ΚHz, ςε half-duplex επικοινωνία. Στθ 

δεκαετία του 1950 θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ επζτρεψε τθ μείωςθ του εφρουσ ςτα 

60ΚΘz και ςτθ δεκαετία του 1960 ςτα 30ΚHz. Με τθν πάροδο των χρόνων θ ανάγκθ 

για εξυπθρζτθςθ περιςςότερων χρθςτϊν ζγινε αςφυκτικά μεγάλθ. Στθ δεκαετία του 

1960 θ AT&T Bell Labs κακϊσ και άλλεσ εταιρίεσ τθλεπικοινωνιϊν ανζπτυξαν τισ 

βαςικζσ αρχζσ των κυψελωτϊν ςυςτθμάτων. Θ βαςικι ιδζα ιταν ο χωριςμόσ μιασ 

περιοχισ κάλυψθσ ςε μικρζσ κυψζλεσ, κάκε μια από τισ οποίεσ επαναχρθςιμοποιεί 

διαφλουσ, ϊςτε να αυξθκεί θ χωρθτικότθτα των ςυςτθμάτων. Ραρόλο που θ AT&T 

πρότεινε τα κυψελωτά ςυςτιματα ςτθν FCC το 1968, θ τεχνολογία δεν ιταν ακόμθ 

ζτοιμθ να τα υποςτθρίξει μζχρι τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970. Το 1976 το WARC 

(World Administrative Radio Conference) ενζκρινε τθν απόδοςθ ςυχνοτιτων για 

κυψελωτά ςυςτιματα κινθτϊν επικοινωνιϊν ςτθν περιοχι των 800/900MHz 

κζτοντασ τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ εμπορικϊν ςυςτθμάτων. 
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2.1.2  Κυψελωτά υςτιματα 1θσ Γενιάσ 

 

Το πρϊτο παγκοςμίωσ κυψελωτό ςφςτθμα που λειτοφργθςε ιταν ςτθν 

Λαπωνία το 1979 από τθ Nippon Telephone and Telegraph (NTT). To ςφςτθμα 

χρθςιμοποιοφςε 600 FM duplex διαφλουσ με εφροσ 25KHz ςτα 925-940/870-885 

MHz. To 1981 θ Ericsson ανζπτυξε το πρϊτο ευρωπαϊκό κυψελωτό ςφςτθμα, το 

ΝΜΣ450 (Nordic Mobile Telephone), ςτθ ηϊνθ 450-470MHz, το οποίο μετεξελίχκθκε 

ςτο ΝΜΤ900, ςτθ ηϊνθ 890-915/917-950ΜΘΗ, το 1986. Το 1983 αναπτφχκθκε το 

πρϊτο δοκιμαςτικό κυψελωτό ςφςτθμα ςτθν Αμερικι, το AMPS (American Mobile 

Phone System) από τθν AT&T ςτο Σικάγο, ςτθ ηϊνθ 824-849/869-894ΜΘΗ, με εφροσ 

διαφλου τα 30ΚΘz. Τα NTT, ΝΜΤ450, ΝΜΤ900, AMPS, NAMPS, ETACS, JTACS, C-450 

αποτελοφν κυψελωτά ςυςτιματα 1θσ γενιάσ, με βαςικά χαρακτθριςτικά τθν 

αναλογικι διαμόρφωςθ FM, τθν τεχνικι πολλαπλισ πρόςβαςθσ FDMA και τθν 

τεχνικι FDD. Θ φαςματικι πυκνότθτα ιςχφοσ του διαμορφωμζνου ςιματοσ ςτα 

ςυςτιματα FDD πρζπει να ελζγχεται προςεκτικά, ϊςτε θ παραςιτικά 

ακτινοβολοφμενθ ιςχφσ ςε γειτονικοφσ διαφλουσ να είναι 60 - 80 dB χαμθλότερα από 

τθν επικυμθτι. Τα περιςςότερα από τα προαναφερκζντα ςυςτιματα 

χρθςιμοποιοφςαν μια απόςταςθ 45ΜΘz μεταξφ των ςυχνοτιτων εκπομπισ και 

λιψθσ, τζτοια ϊςτε να είναι εφικτι θ υλοποίθςθ του διπλζκτθ με επαρκι 

απομόνωςθ των δφο ςυχνοτιτων. Ο πίνακασ 2.1 απεικονίηει τα βαςικά 

χαρακτθριςτικά των κυψελωτϊν ςυςτθμάτων 1θσ γενιάσ. 

χιμα - Πίνακασ 2.1: 

Βαςικά χαρακτθριςτικά των κυψελωτϊν ςυςτθμάτων 1
θσ

 γενιάσ 

Προδιαγραφι 
Ηϊνθ υχνοτιτων 

Αντίςτροφθ/Ευκεία Ηεφξθ 
(MHz) 

Απόςταςθ 
Φερόντων 

(KHz) 

Αρικμόσ 
Διαφλων 

Περιοχι 
Ανάπτυξθσ 

ΝΤΤ 925-940/870-885 25 600 Λαπωνία 

ΝΜΤ450 453-457,5/463-467,5 25 180 Σουθδία 

ΝΜΤ900 890-915/935-960 12,5 1999 Σουθδία 

AMPS (IS91) 824-849/869-894 30 832 ΘΡΑ 

NAMPS (IS88) 824-849/869-894 10 2412 ΘΡΑ 

ETACS 872-905/917-950 25 1240 Αγγλία 

JTACS 915-925/860-870 25 400 Λαπωνία 

C-450 450-455,74/460-465,74 10 573 Γερμανία 
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2.1.3 Μετάβαςθ ςτα Ψθφιακά Κυψελωτά 

υςτιματα 
 

Ενϊ οι ψθφιακζσ τεχνικζσ γριγορα υιοκετικθκαν ςτα ενςφρματα ςυςτιματα 

επικοινωνιϊν, ζπρεπε να προθγθκεί θ ραγδαία εξζλιξθ ςτθν τεχνολογία τθσ 

μικροθλεκτρονικισ μζχρι να βρουν εφαρμογι ςτα αςφρματα ςυςτιματα. Τα 

ςθμαντικότερα πλεονεκτιματα των ψθφιακϊν ςυςτθμάτων ζναντι των αναλογικϊν 

είναι: 

• ζχουν αυξθμζνθ ανοςία ςτο κόρυβο. 

• δίνουν τθ δυνατότθτα επεξεργαςίασ του ςιματοσ προςφζροντασ περιςςότερο 

αποδοτικζσ τεχνικζσ μετάδοςθσ και τθν καλφτερθ ποιότθτα υπθρεςιϊν, 

κάνοντασ χριςθ κωδίκων διόρκωςθσ ςφαλμάτων, φαςματικά αποδοτικϊν 

τεχνικϊν διαμόρφωςθσ, αποδοτικι κωδικοποίθςθ πλθροφορίασ και κωδικο-

ποίθςθ διαφλου. 

• ζχουν τθ δυνατότθτα εφαρμογισ τεχνικϊν κρυπτογράφθςθσ για τθν αςφάλεια 

τθσ μετάδοςθσ. 

• δίνουν ευελιξία ςτθν ανάπτυξθ και επζκταςθ των δικτφων.  

• ζχουν τθ χαμθλότερθ κατανάλωςθ ιςχφοσ. 

• επιτρζπουν τθν εφαρμογι διαφορετικϊν επιπζδων ποιότθτασ υπθρεςίασ, 

παρζχοντασ ταυτόχρονα υπθρεςίεσ φωνισ και δεδομζνων. 

• είναι εφκολα υλοποιιςιμα ςε VLSI χαμθλοφ κόςτουσ. 

• παρζχουν τθ δυνατότθτα για επιπλζον τεχνικζσ πολλαπλισ πρόςβαςθσ 

(TDMA/CDMA/SDMA) και duplexing (TDD). 

• επιτρζπουν τθν υλοποίθςθ επαναπροςδιοριηόμενων δεκτϊν λογιςμικοφ 

(Software Defined Radio - SDR) και των λεγόμενων cognitive radios. 

 

 

Υπάρχουν βζβαια και κάποια μειονεκτιματα ζναντι των αναλογικϊν 

ςυςτθμάτων όπωσ: 

• ανάγκθ για ιςοςτάκμιςθ ϊςτε να αποφεφγονται διαςυμβολικζσ παρεμβολζσ. 

• κόςτοσ αντικατάςταςθσ υπαρχόντων αναλογικϊν ςυςτθμάτων, όπου αυτά 

υπιρχαν, π.χ. ΘΡΑ. 

• ποιότθτα φωνισ ςυχνά υποβακμιςμζνθ. 

• ανάγκθ για ςυγχρονιςμό. 

• αυξθμζνθ πολυπλοκότθτα αλγορίκμων, διαδικαςιϊν ελζγχου και πρωτοκόλλων. 
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Στισ αρχζσ του 1980 είχε γίνει εμφανισ θ αδυναμία των αναλογικϊν 

κυψελωτϊν ςυςτθμάτων να αντεπεξζλκουν ςτισ απαιτιςεισ των επερχόμενων 

χρόνων, λόγω των πζντε βαςικϊν περιοριςμϊν που τα χαρακτιριηαν: 

• Εξαιρετικά περιοριςμζνο φάςμα προσ απόδοςθ, και ςυνεπϊσ χαμθλι 

χωρθτικότθτα ςυςτθμάτων. 

• Θ αντίλθψθ των χρθςτϊν ότι ιταν περιοριςμζνθσ χρθςιμότθτασ λόγω τθσ 

χαμθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν, αλλά και του αρικμοφ των προςφερόμενων 

υπθρεςιϊν. 

• Απουςία αςφάλειασ επικοινωνιϊν. 

• Αδυναμία να μειϊςουν το κόςτοσ των τερματικϊν και τθσ υποδομισ των 

δικτφων. 

• Αςυμβατότθτα μεταξφ των διάφορων αναλογικϊν ςυςτθμάτων. 

Ιταν ςυνεπϊσ αναμενόμενθ θ ςτροφι τθσ βιομθχανίασ ςτισ ψθφιακζσ 

τεχνικζσ που αποδείχτθκαν ιδιαίτερα αποτελεςματικζσ και ςτα ενςφρματα 

ςυςτιματα επικοινωνιϊν. Τα 2θσ γενιάσ κυψελωτά δίκτυα βαςίηονται όλα ςε 

ψθφιακζσ τεχνικζσ, εκμεταλλευόμενα τα εμφανι και πολλαπλά τουσ 

πλεονεκτιματα. 
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2.1.4  Κυψελωτά υςτιματα 2θσ Γενιάσ 

 

Στα κυψελωτά ςυςτιματα 2θσ γενιάσ ςυγκαταλζγονται όλα τα υπάρχοντα και 

λειτουργοφντα ςυςτιματα. Στθρίηονται ςτισ τεχνικζσ TDMA ι DS-CDMA και για τισ 

ΘΡΑ είναι τα IS-54, IS-136 και IS-95, για δε τθν Ευρϊπθ το GSM και για τθν Λαπωνία 

το PDC. 

 

Global System for Mobile Communications (GSM) 

To ςφςτθμα GSM ςχεδιάςτθκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό 

Ρροτυποποίθςθσ (ETSI) που ιδρφκθκε το 1988 για το ςκοπό αυτό, υλοποιικθκε 

εξολοκλιρου ςτθν Ευρϊπθ και είναι το πλζον πετυχθμζνο κυψελωτό ςφςτθμα 

παγκοςμίωσ. Θ ςχεδίαςι του ξεκίνθςε το 1982 ωσ πανευρωπαϊκι προδιαγραφι και 

λειτοφργθςε το 1992 ωσ το πρϊτο ψθφιακό κυψελωτό ςφςτθμα. Στθρίηεται ςε FDMA 

τεχνικι, με 200KHz απόςταςθ φερόντων, αλλά ςυνδυάηει και τθν TDMA τεχνικι με 

FDD. Κάκε φζρον ζχει οκτϊ (8) διαφλουσ - χρονοςχιςμζσ με διάρκεια χρονοςχιςμισ 

τα 0,577msec, ενϊ χρθςιμοποιεί τθν τεχνικι ψθφιακισ διαμόρφωςθσ GMSK με 

τελικό ρυκμό μετάδοςθσ τα 270,8Kbps. Υποςτθρίηει υπθρεςίεσ φωνισ (13Kbps) και 

δεδομζνων μζχρι 9,6Kbps. Τα υπάρχοντα δίκτυα GSM είναι περιςςότερα από 690, 

παρζχοντασ αςφρματεσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςε περιςςότερουσ από 2,4 

διςεκατομμφρια ςυνδρομθτζσ (Λοφνιοσ του 2007) ςε 213 χϊρεσ. Οι ςυνδζςεισ GSM 

αντιςτοιχοφν ςτο 82,4% τθσ ςυνολικισ παγκόςμιασ αγοράσ κινθτϊν επικοινωνιϊν. Το 

ςφςτθμα ζχει βελτιςτοποιθκεί για τερματικζσ ςυςκευζσ χειρόσ με μζγιςτθ ιςχφ 

εκπομπισ το 1Watt ι τα 250mWatt και υποςτθρίηει τθν επικάλυψθ κυψελϊν 

διαφορετικοφ μεγζκουσ (μακροκυψζλεσ, μικροκυψζλεσ). 

Θ απαίτθςθ για απεριόριςτθ κινθτικότθτα τερματικοφ οδθγεί ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ. Οι λειτουργίεσ που αφοροφν ςτθν 

κινθτικότθτα του τερματικοφ είναι θ διαχείριςθ των αςφρματων πόρων, θ διαχείριςθ 

κινθτικότθτασ και θ διαχείριςθ αςφάλειασ. Το ςχιμα 2.2 δείχνει τα βαςικά ςτοιχεία 

του GSM, τα οποία προςφζρουν αυτιν τθ λειτουργικότθτα. Αν ζνα κινθτό τερματικό 

ενεργοποιθκεί κάπου, πρζπει πρϊτα να εξακριβϊςει αν ζχει πρόςβαςθ ςτο Δημόςιο 

Επίγειο Δίκτυο Κινητών Επικοινωνιών (Public Land Mobile Network, PLMN). Αρχίηει 

τότε το κινθτό τερματικό μια διαδικαςία ενθμζρωςθσ κζςθσ για να πλθροφοριςει το 

οικείο PLMN για τθν τρζχουςα κζςθ του, με ςκοπό να καταςτεί δυνατι θ 

δρομολόγθςθ των ειςερχόμενων κλιςεων προσ το κινθτό τερματικό ςτθ νζα του 

κζςθ. Θ πλθροφορία για τθ κζςθ ενόσ κινθτοφ τερματικοφ αποκθκεφεται ςε μια 

κεντρικι βάςθ δεδομζνων, τον Καταχωρητή Θζςησ Οικείων (Home Location 

Register, HLR) του PLMN ςτο οποίο είναι ςυνδρομθτισ ο χριςτθσ. 
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χιμα 2.2: Βαςικά ςτοιχεία δικτφου του ςυςτιματοσ GSM 

 

Επιπρόςκετα με άλλεσ ειδικζσ πλθροφορίεσ, ο HLR διατθρεί φυλαγμζνθ πλθροφορία 

με τθν οποία κακίςταται δυνατι θ δρομολόγθςθ τθσ ειςερχόμενθσ κλιςθσ προσ το 

κζντρο μεταγωγήσ κινητών επικοινωνιών (Mobile Switching Center, MSC) που 

εξυπθρετεί τθν τρζχουςα περιοχι ςτθν οποία περιφζρεται το καλοφμενο τερματικό. 

To MSC είναι κατά κφριο λόγο υπεφκυνο για τθ μεταγωγι και τθ διαχείριςθ 

κινθτικότθτασ. Από τθ ςτιγμι που ςυνδζεται το κινθτό τερματικό ςε κάποιο MSC, ζνα 

Υποςφςτημα Σταθμών Βάςησ (Base Station Subsystem, BSS) μαηί με τον αντίςτοιχο 

Ελεγκτή Σταθμών Βάςησ (Base Station Controller, BSC) βρίςκεται ςε ςυνεργαςία 

μαηί του μζςω τθσ αςφρματθσ διεπαφισ. Κάκε κινθτό τερματικό, που βρίςκεται ςε 

μια κυψζλθ κάποιου BSS ενόσ MSC, εγγράφεται ςε μια ςυγκεκριμζνθ βάςθ 

δεδομζνων που αντιςτοιχεί ςτο υπόψθ MSC, θ οποία ονομάηεται Καταχωρητήσ 

Θζςησ Επιςκεπτών (Visitors Location Register, VLR). Εάν μια κλιςθ προσ ζναν 

ςυνδρομθτι του GSM προζρχεται από εξωτερικό δίκτυο, θ κλιςθ δρομολογείται 

πρϊτα ςε ζνα Διαβιβαςτικό - MSC (Gateway - MSC, GMSC). Αυτό το GMSC ρωτά τον 

HLR του καλοφμενου ςυνδρομθτι για να βρει τον αρικμό δρομολόγθςθσ προσ το 

MSC ςτο οποίο ο καλοφμενοσ είναι επιςκζπτθσ. Το τελευταίο MSC αρχίηει τότε τθ 

μετάδοςθ ενόσ μθνφματοσ αναηιτθςθσ προσ όλεσ τισ ςχετιηόμενεσ με αυτό κυψζλεσ. 

Αν ο καλοφμενοσ ςυνδρομθτισ απαντιςει, το BSS εκχωρεί ζναν δίαυλο για να χρθςι-

μοποιθκεί για τθν επικοινωνία και εγκακίςταται θ πλιρθσ ςφνδεςθ. 

Κατά τθ διάρκεια μιασ κλιςθσ, το κινθτό τερματικό επιτρζπεται να κινθκεί 

από τθ μια κυψζλθ ςε μια άλλθ, ςε όλθ τθν περιοχι εξυπθρζτθςθσ του GSM, και το 

GSM φροντίηει να διατθρεί τισ ηεφξεισ χωρίσ να διακόπτεται θ από άκρθ ςε άκρθ 

ςφνδεςθ. Σε αντίκεςθ με το DETC, θ διαδικαςία διαπομπισ ςτο GSM υποβοθκείται 
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από το κινθτό τερματικό και εκτελείται από το BSS. Το κινθτό τερματικό μετράει 

περιοδικά τθν ποιότθτα του λαμβανόμενου ςιματοσ και τθν αναφζρει ςτον ςτακμό 

βάςθσ που το εξυπθρετεί, όπωσ επίςθσ και τισ λαμβανόμενεσ ςτάκμεσ από όλουσ 

τουσ ςτακμοφσ βάςθσ των κυψελϊν τθσ περιοχισ του που είναι υποψιφιεσ για τθ 

διαπομπι. Μποροφμε να διακρίνουμε διάφορα είδθ διαπομπϊν, που είτε αλλάηουν 

δίαυλο ςτθν κυψζλθ εξυπθρζτθςθσ, είτε ςε κυψζλεσ εντόσ τθσ περιοχισ που 

ελζγχεται από τον ίδιο BSC, είτε ςε κυψζλεσ που ανικουν ςε διαφορετικοφσ BSC 

μζςα ςε μια περιοχι εντοπιςμοφ, είτε μεταξφ περιοχϊν εντοπιςμοφ. 

 

IS-54, IS-136 και IS-95 Global System for Mobile 

Στισ ΘΡΑ αναπτφχκθκαν δφο διαφορετικά ςυςτιματα 2θσ γενιάσ, το IS-54 με 

τεχνικι TDMA, και το IS-95 με τεχνικι CDMA. Και τα δφο ςυςτιματα ςχεδιάςτθκαν 

ϊςτε να είναι ςυμβατά με το ςφςτθμα AMPS. Θ IS-54 προδιαγραφι, που πολλζσ 

φορζσ καλείται και USDC (US Digital Cellular) ι Digital AMPS, κακορίηει τερματικά 

διπλοφ τρόπου λειτουργίασ, ςυμβατά με το AMPS αλλά και ικανά για ψθφιακι 

ςθματοδοςία βαςιςμζνθ ςτο TDMA (3 χρονοςχιςμζσ ανά φζρον), με απόςταςθ 

φερόντων τα 30ΚΘz, διαμόρφωςθ π/4-DQPSK, με τελικό ρυκμό μετάδοςθσ τα 

48,6Kbps. Οι ςυχνότθτεσ λειτουργίασ είναι ίδιεσ με εκείνεσ του AMPS (824-894ΜΘz). 

Το ςφςτθμα υποςτθρίηει δφο τφπουσ διαφλων ςθματοδοςίασ ελζγχου, ζνα για το 

ψθφιακό με ρυκμό 48,6Kbps και ζνα για τουσ διαφλουσ του AMPS με ρυκμό 10Kbps. 

Εξζλιξθ του IS-54 είναι το IS-136, που παρζχει δυνατότθτα αποςτολισ μικρϊν 

μθνυμάτων, και υποςτθρίηει κλειςτζσ ομάδεσ χρθςτϊν. Τα τερματικά του IS-136 δεν 

είναι ςυμβατά με εκείνα του IS-54 γιατί το IS-136 ζχει διαφλουσ ςθματοδοςίασ 

ελζγχου μόνο ςτα 48,6Kbps. 

Το Μάρτιο του 1992 υιοκετικθκε ζνα επιπλζον ςφςτθμα, το IS-95, που 

βαςίηεται ςτθν τεχνικι CDMA και προτάκθκε από τθν Qualcomm. Χρθςιμοποιεί 

διαςπορά φάςματοσ απευθείασ ακολουθίασ (Spread Spectrum Direct Sequence) 

και παρουςιάηει αςυμμετρία ηεφξθσ, χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικζσ τεχνικζσ για τθν 

ευκεία και τθν αντίςτροφθ ηεφξθ. Σε κάκε Κινθτό Στακμό ςε μία κυψζλθ, αποδίδεται 

ζνασ διαφορετικόσ κϊδικασ, παρζχοντασ ζτςι ορκογωνιότθτα μεταξφ των χρθςτϊν. 

Το ςφςτθμα είναι ςυμβατό με το AMPS, και θ Qualcomm παρείχε κινθτά διπλοφ 

τρόπου λειτουργίασ. Οι ςυχνότθτεσ λειτουργίασ είναι ίδιεσ με το AMPS και το IS-54, 

αλλά ζχουν αποδοκεί και επιπλζον ςυχνότθτεσ ςτθν περιοχι 1,8 – 2 GHz. Το εφροσ 

ηϊνθσ του διεςπαρμζνου ςιματοσ είναι 1,25MHz. Ο ρυκμόσ μετάδοςθσ για κάκε 

χριςτθ είναι ςυνάρτθςθ του χρόνου που θ φωνι είναι ενεργι αλλά και τθσ 

ςυνολικισ κίνθςθσ ςτο δίκτυο. Θ επιτυχία του IS-95 αλλά και θ πολλά υποςχόμενθ 

τεχνικι τθσ διαςποράσ φάςματοσ που χρθςιμοποιεί, το κατζςτθςαν οδθγό και βάςθ 

εκκίνθςθσ για τα ςυςτιματα 3θσ γενιάσ. 
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Personal Digital Cellular (PDC) 

To PDC αναπτφχκθκε ςτθν Λαπωνία από το 1989 και ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ του 

IS-54, με TDMA τεχνικι πολλαπλισ πρόςβαςθσ (3 χρονοςχιςμζσ ανά φζρον), 

απόςταςθ φερόντων τα 25ΚΘz, διαμόρφωςθ π/4-DQPSK, με τελικό ρυκμό 

μετάδοςθσ τα 42Kbps. Ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό του PDC είναι θ 

διαφοριςιμότθτα ςτθν κεραία του Κινθτοφ Στακμοφ. Οι ςυχνότθτεσ λειτουργίασ είναι 

οι 810-826ΜΘz/940-956ΜΘz και 1429-1453ΜΘz/1477-1501ΜΘz.  

Ο πίνακασ 2.3 παρουςιάηει τα χαρακτθριςτικά των κυψελωτϊν ςυςτθμάτων 

2θσ γενιάσ: 

φςτθμα 
Ηϊνθ υχνοτιτων 
Αντίςτροφθ/Ευκεί

α Ηεφξθ (MHz) 

Απόςταςθ 
Φερόντων 

(KHz) 

Αρικμόσ 
Διαφλων 

Σεχνικι Πολλαπλισ 
Πρόςβαςθσ 

GSM 890-915/935-960 200 GMSK TDMA/FDMA/FDD 

IS-54 824-849/869-894 30 π/4-DQPSK TDMA/FDMA/FDD 

IS-95 
824-849/869-894 

1800-2000 
1250 QPSK/BPSK CDMA 

PDC 
810-826/940-956 
1429-1453/1477-

1501 
25 π/4-DQPSK TDMA/ FDMA/FDD 

χιμα - Πίνακασ 2.3: Χαρακτθριςτικά κυψελωτϊν ςυςτθμάτων 2
θσ 

γενιάσ 
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2.1.5 Κυψελωτά υςτιματα 2,5 Γενιάσ 

 
Θ μετάβαςθ από τα κυψελωτά ςυςτιματα 1θσ γενιάσ ςε εκείνα τθσ 2θσ γενιάσ 

ςθμαδεφτθκε από τθν ειςαγωγι των ψθφιακϊν τεχνικϊν, που ζδωςαν τθ 

δυνατότθτα παροχισ υπθρεςιϊν φωνισ ςε μεγάλουσ πλθκυςμοφσ και μεγάλεσ 

γεωγραφικζσ εκτάςεισ, λόγω τθσ πολφ καλισ ποιότθτασ τθσ φωνθτικισ υπθρεςίασ. Θ 

δυνατότθτα όμωσ υποςτιριξθσ υπθρεςιϊν δεδομζνων είναι περιοριςμζνθ ςτα 2θσ 

γενιάσ ςυςτιματα και θ ανάγκθ για παροχι υπθρεςιϊν με υψθλοφσ ρυκμοφσ 

μετάδοςθσ, ϊςτε να μεταδίδονται εικόνεσ υψθλισ ποιότθτασ και video πραγματικοφ 

χρόνου, ι να παρζχεται πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο με υψθλζσ ταχφτθτεσ, οδιγθςε ςτθ 

ςχεδίαςθ των ςυςτθμάτων 2,5G. Τα ςυςτιματα 2,5G ςτθρίηονται ςε ςυςτιματα 

τεχνολογίασ 2θσ γενιάσ, π.χ. το GSM ι το IS-95 και προςφζρουν υπθρεςίεσ 

δεδομζνων υψθλότερθσ ταχφτθτασ υποςτθρίηοντασ τεχνολογίεσ μεταγωγισ 

πακζτου. Ουςιαςτικά πρόκειται για υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ ςτα ιδθ 

λειτουργοφντα ςυςτιματα, εξαςφαλίηοντασ μια πιο ομαλι μετάβαςθ ςτα 

ςυςτιματα 3θσ γενιάσ. Το βαςικό χαρακτθριςτικό είναι θ παροχι κινθτικότθτασ IP, 

φζρνοντασ τουσ χριςτεσ κινθτϊν επικοινωνιϊν πιο κοντά ςτο Internet. 

 
 

General Packet Radio Service (GPRS) 

To GSM αρχικά παρείχε δυνατότθτα μετάδοςθσ δεδομζνων με ρυκμοφσ 

9,6Kbps με ςυμμετρία ςτθν ευκεία και τθν αντίςτροφθ ηεφξθ, χρθςιμοποιϊντασ 

τεχνολογία μεταγωγισ κυκλϊματοσ. Στθ ςυνζχεια και λόγω τθσ μεγάλθσ απαίτθςθσ 

για μεταφορά δεδομζνων, ζγιναν μερικζσ τροποποιιςεισ ϊςτε να αυξθκεί ο ρυκμόσ 

μετάδοςθσ. Ρράγματι, με μια μικρι βελτίωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ, ιταν δυνατι θ 

αφξθςθ του ρυκμοφ ςτα 14Kbps. Κατόπιν, ζγινε δυνατι θ χρθςιμοποίθςθ πολλϊν 

ταυτόχρονα διαφλων για τθ μεταφορά δεδομζνων, γεγονόσ που οδιγθςε ςτο High 

Speed Circuit Switched Data (HSCSD) και ςε ρυκμοφσ κεωρθτικά ωσ 40 - 50 Kbps. Θ 

αςυμμετρία όμωσ τθσ κίνθςθσ ςτθν ευκεία και τθν αντίςτροφθ ηεφξθ είναι ζνα 

δεδομζνο που δεν αντιμετωπίηεται από το HSCSD με αποτζλεςμα να μθν είναι 

κακόλου φαςματικά αποδοτικι τεχνικι. 

Θ «αναβάκμιςθ» του GSM, με τθν υποςτιριξθ υπθρεςιϊν δεδομζνων με 

τεχνολογία μεταγωγισ πακζτων, οδιγθςε ςτο GPRS. Το βαςικό πλεονζκτθμα του 

GPRS είναι θ δυνατότθτα μεγαλφτερθσ εκμετάλλευςθσ των υπαρχόντων ραδιοπόρων 

ενόσ λειτουργοφντοσ ςυςτιματοσ GSM. Κεωρθτικά μποροφν να υποςτθριχκοφν 

ρυκμοί μζχρι και 112Kbps. Ζχουν προβλεφκεί τζςςερισ διαφορετικοί τφποι 

κωδικοποίθςθσ, προςφζροντασ από καλι ζωσ κακόλου αναγνϊριςθ και διόρκωςθ 

ςφαλμάτων, οι οποίοι υποςτθρίηουν ρυκμοφσ για το χριςτθ μζχρι και 21,4Kbps για 

μια χρονοςχιςμι. Αν και θ ζννοια τθσ ποιότθτασ υπθρεςίασ (QoS) υπάρχει ςτο GPRS, 
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εντοφτοισ ςτθν πράξθ δεν υποςτθρίηεται. Ο λόγοσ είναι ότι θ τθλεπικοινωνιακι 

κίνθςθ του GPRS ζχει πάντα μικρότερθ προτεραιότθτα από εκείνθ των υπθρεςιϊν 

του GSM και χρθςιμοποιεί τουσ ραδιοπόρουσ που δεν χρθςιμοποιοφνται από το 

GSM. Κατά ςυνζπεια, επειδι δεν μπορεί να είναι εκ των προτζρων γνωςτι θ ακριβισ 

διακεςιμότθτα των πόρων, δεν μπορεί κανείσ να εγγυθκεί ςυγκεκριμζνο ρυκμό 

μετάδοςθσ. Ρροκειμζνου το GPRS να λειτουργιςει ςε ςυνεργαςία με υπάρχοντα 

GSM δίκτυα, απαιτοφνται τροποποιιςεισ ςτθ δομι του δικτφου, με κυριότερθ εκείνθ 

τθσ πρόςκεςθσ δφο επιπλζον κόμβων, οι οποίοι καλοφνται GGSN (Gateway GPRS 

Support Node), και  SGSN (Serving GPRS Support Node). 

 

IS-95b 

To IS-95b είναι μια εξζλιξθ του CDMA δικτφου IS-95 που αναπτφχκθκε ςτθν 

Αμερικι και βρικε εφαρμογι και ςε χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Αςίασ. Υποςτθρίηει 

υπθρεςίεσ δεδομζνων με τεχνολογία μεταγωγισ πακζτου, με ρυκμοφσ πρακτικά 

μζχρι 64Kbps. Λόγω τθσ ςχετικά κακυςτερθμζνθσ ανάπτυξθσ και εμπορικά 

διακζςιμθσ τεχνολογίασ, ζχει εγκαταςτακεί ςε μικρό αρικμό δικτφων. 

Enhanced Data for Global Evolution (EDGE) 

Θ τεχνολογία EDGE, κεωρείται ωσ θ μετεξζλιξθ του GPRS ι του HSCSD, και για 

το λόγο αυτό αποκαλείται και Enhanced-GPRS (EGPRS) ι Enhanced-HSCSD. Είναι μια 

προςπάκεια να αυξθκεί ο ρυκμόσ μετάδοςθσ πάνω από τθ ραδιοεπαφι του GSM. Θ 

βαςικι διαφορά από το GPRS είναι ότι χρθςιμοποιεί διαφορετικό τρόπο δια-

μόρφωςθσ (8-PSK) και διαφορετικοφσ τφπουσ κωδικοποίθςθσ διαφλου. Αποτζλεςμα 

είναι να μπορεί να υποςτθρίξει ρυκμοφσ κεωρθτικά μζχρι και 384Kbps. Ο μζγιςτοσ 

ρυκμόσ μετάδοςθσ για μια χρονοςχιςμι ζχει αυξθκεί ςτα 59,2Kbps. To EDGE είναι 

μια προςκικθ ςτο GPRS και δεν μπορεί να λειτουργιςει αυτόνομα. Με το EDGE, 

κάκε χρονοςχιςμι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από πολλοφσ χριςτεσ, αυξάνοντασ 

ζτςι τθ χωρθτικότθτα του δικτφου. Πλεσ οι απαραίτθτεσ τροποποιιςεισ αφοροφν 

κυρίωσ τθν πλευρά του ραδιοδικτφου και ςυνεπϊσ θ επζκταςθ είναι ςχετικά απλι. 
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2.1.6 Κυψελωτά υςτιματα 3θσ Γενιάσ 

 

Το βαςικό χαρακτθριςτικό ςυςτθμάτων 3θσ γενιάσ είναι θ υποςτιριξθ 

εφαρμογϊν πολυμζςων και θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ και 

υπθρεςίεσ από δθμόςια ι ιδιωτικά δίκτυα, με υψθλοφσ ρυκμοφσ μετάδοςθσ. Οι 

βαςικζσ απαιτιςεισ που τίκενται από τα 3θσ γενιάσ ςυςτιματα είναι οι εξισ: 

• υκμοί μετάδοςθσ μζχρι και 2Mbps. 

• Μεταβαλλόμενοσ ρυκμόσ μετάδοςθσ για δυνατότθτα προςφοράσ εφρουσ ηϊνθσ 

κατά απαίτθςθ. 

• Ρολυπλεξία υπθρεςιϊν, με διαφορετικζσ απαιτιςεισ ωσ προσ τθν ποιότθτα (π.χ.  

φωνι, video, πακζτα δεδομζνων), ςτθν ίδια ςφνδεςθ. 

• Μεταβαλλόμενεσ απαιτιςεισ ωσ προσ τθν κακυςτζρθςθ, ανάλογα με τθν 

ευαιςκθςία τθσ υπθρεςίασ ωσ προσ τθν κακυςτζρθςθ. 

• Μεταβαλλόμενεσ απαιτιςεισ ποιότθτασ ανάλογα με τθν υπθρεςία, από 10% FER 

(Frame Error Rate) ωσ 10 6 BER. 

• Συνφπαρξθ 2θσ και 3θσ γενιάσ ςυςτθμάτων και υποςτιριξθ μεταπομπισ μεταξφ 

των ςυςτθμάτων για βελτίωςθ τθσ κάλυψθσ και εξιςορρόπθςθ του 

τθλεπικοινωνιακοφ φορτίου.  

• Υποςτιριξθ αςφμμετρθσ τθλεπικοινωνιακισ κίνθςθσ ςτθν ευκεία και τθν αντί-

ςτροφθ ηεφξθ (π.χ. όπωσ ςτο web browsing όπου θ κίνθςθ ςτθν ευκεία ηεφξθ 

είναι πολφ μεγαλφτερθ από τθν αντίςτροφθ). 

• Μεγάλθ φαςματικι απόδοςθ. 

• Συνφπαρξθ FDD και TDD ςυςτθμάτων. 

Οι ραδιοεπαφζσ που ζχουν αναπτυχκεί για τα ςυςτιματα 3θσ γενιάσ, που από 

τθν ITU καλοφνται ΛΜΤ-2000, είναι το WCDMA ι UTRA και το cdma2000 multicarrier-

CDMA. Υπάρχει και τρίτθ προδιαγραφι που καλείται TD- CDMA και θ οποία 

αναπτφςςεται κυρίωσ ςτθν Κίνα. Το μεν WCDMA ςχεδιάςτθκε ϊςτε να 

εκμεταλλευτεί τθ δομι του δικτφου κορμοφ του GSM, το δε cdma2000, ϊςτε να 

παρζχει ςυμβατότθτα με το δίκτυο IS-95. Οι ςυχνότθτεσ που αποδόκθκαν από το 

WARC'92 για τα 3θσ γενιάσ ςυςτιματα είναι διαφορετικζσ για κάκε περιοχι. Ο λόγοσ 

είναι οι ηϊνεσ ςυχνοτιτων που είχαν καταλάβει τα ςυςτιματα 2θσ γενιάσ ςε κάκε 

γεωγραφικι περιοχι. Οι ςυχνότθτεσ που αποδόκθκαν ςτα 3θσ γενιάσ δίκτυα ςτθν 

Ευρϊπθ είναι 2 Χ 60ΜΘz (1920-1980 MHz uplink, 2110-2170 MHz downlink) για 

WCDMA FDD ςυςτιματα, 25MHz (1900-1920 MHz & 2020-2025 MHz) για TDD 

ςυςτιματα με υποχρζωςθ ζκδοςθσ άδειασ, και 10ΜΘz (2010-2020 MHz) για TDD 

ςυςτιματα χωρίσ αδειοδότθςθ (Self Provided Applications - SPA). 
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Για το WCDMA υπάρχουν δφο εκδοχζσ, θ FDD και θ TDD. Το εφροσ διαφλου 

είναι 5ΜΘz με ακολουκία διαςποράσ ςε ρυκμό 3,84Mcps. Κάκε φζρον διαιρείται ςε 

χρονοπλαίςια των 10msec και κάκε χρονοπλαίςιο διακζτει 15 χρονοςχιςμζσ. 

Ραρόμοια με τθν WCDMA-TDD είναι και θ TD-SCDMA, με τθ διαφορά ότι το εφροσ 

του διαφλου είναι 1,6MHz, και θ ακολουκία διαςποράσ ζχει ρυκμό 1,28Mcps. Για το 

cdma2000 υπάρχουν διάφορα ςτάδια υλοποίθςθσ και αρκετζσ διαφορετικζσ 

τεχνικζσ. Αρχικά υλοποιικθκε θ τεχνολογία cdma2000-1xRTT θ οποία ζχει κεωρθκεί 

από πολλοφσ ωσ μια 2,5G ι 2,75G λφςθ. Υποςτθρίηει ρυκμοφσ μετάδοςθσ 

δεδομζνων μζχρι 144Kbps, ενϊ το εφροσ διαφλου είναι ίδιο με του IS-95, δθλαδι 

1,25MHz. Στα τζλθ του πρϊτου εξαμινου του 2007 υπιρχαν παγκοςμίωσ 290 

εκατομμφρια ςυνδρομθτζσ. Στθ ςυνζχεια προζκυψε μια νζα προδιαγραφι, θ 

Cdma2000-1XEV-D0 (IxEvolution Data Only), θ οποία λειτουργεί ωσ επικάλυψθ του 

IS-95 και υποςτθρίηει υψθλότερουσ ρυκμοφσ δεδομζνων, ωσ και 3,1Mbps για τθν 

ευκεία ηεφξθ και μζχρι 1,2Mbps για τθν αντίςτροφθ ηεφξθ, ςε ξεχωριςτό 

αποκλειςτικό δίαυλο. Στθρίηεται ςτθν τεχνολογία High Data Rate (HDR) που είχε 

αναπτφξει θ Qualcomm. Στα τζλθ του πρϊτου εξαμινου του 2007 υπιρχαν 

παγκοςμίωσ 65 εκατομμφρια ςυνδρομθτζσ. Στθ ςυνζχεια αναπτφχκθκε θ τεχνολογία 

cdma2000-1xEV-DV (IxEvolution Data and Voice), θ οποία και υποςτθρίηει 

ταυτόχρονα ςτο ίδιο φζρον υπθρεςίεσ φωνισ και δεδομζνων, με ρυκμοφσ μζχρι 

3,1Mbps για τθν ευκεία ηεφξθ και μζχρι 1,8Mbps για τθν αντίςτροφθ. Τζλοσ, ςε 

ανάπτυξθ βρίςκεται θ προδιαγραφι Multicarrier CDMA ι cdma2000-3x, ςφμφωνα 

με τθν οποία, χρθςιμοποιοφνται πολλαπλά (3) φζροντα, των 1,25MHz το κακζνα, 

για τθν μετάδοςθ δεδομζνων και φωνισ. Εναλλακτικά ζχει προτακεί και θ 

απευκείασ διαςπορά φάςματοσ με ακολουκία τθσ οποίασ ο ρυκμόσ είναι 3 Χ 

1,2288Mcps=3,6864Mcps, παραπλιςιοσ δθλαδι του ρυκμοφ ςτο WCDMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διπλωματικι Εργαςία                                       Ρρωτόκολλα Συςτθμάτων Κινθτϊν Επικοινωνιϊν 

 

-  45  - 
 

2.1.7 Εξζλιξθ των 3G - High Speed Packet Access 
(HSPA) 

 

Στισ τελευταίεσ εκδόςεισ τθσ προδιαγραφισ για τα δίκτυα τρίτθσ γενιάσ 

γίνεται ειςαγωγι μιασ νζασ τεχνολογίασ που ονομάηεται Πρόςβαςθ Πακζτων 

Τψθλισ Σαχφτθτασ (High Speed Packet Access - HSPA). Με τθν HSPA, οι πάροχοι των 

δικτφων είναι πλζον ςε κζςθ να παράςχουν εμπορικζσ υπθρεςίεσ μεταγωγισ 

πακζτων πολφ υψθλισ ταχφτθτασ, όπωσ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο με πολφ υψθλι 

ταχφτθτα, ανάκτθςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου με ςυνθμμζνα αρχεία, πρόςβαςθ 

ςε αςφρματεσ υπθρεςίεσ ιχου και video, ανάκτθςθ εικόνων πολφ μεγάλθσ 

ανάλυςθσ, κλπ. To HSPA περιλαμβάνει τόςο τθν τεχνολογία High Speed Downlink 

Packet Access (HSDPA) που ειςιχκει με τθν ζκδοςθ R5 του 3GPP το 2002 όςο και τθν 

High Speed Uplink Packet Access (HSUPA), θ οποία ειςιχκει με τθν R6 το 2004 και θ 

ανάπτυξι τθσ ςτα δίκτυα ζχει ιδθ γίνει από τα τζλθ του 2007. 

To HSDPA είναι μια τεχνολογία θ οποία βαςίηεται κυρίωσ ςε βελτιϊςεισ του 

λογιςμικοφ, οι οποίεσ επιτρζπουν το διπλαςιαςμό τθσ χωρθτικότθτασ τθσ 

ραδιοεπαφισ και δίνουν μια αφξθςθ 5 - 10 φορζσ ςτο ρυκμό μετάδοςθσ ςτθν κάτω 

ηεφξθ. Τυπικοί ρυκμοί μετάδοςθσ είναι τα 21,6Mbps, με μζγιςτο εκείνο των 

42,2Mbps.  Ιδθ υπάρχουν πάροχοι που υποςτθρίηουν τα 21,6Mbps, ενϊ με τθν 

ζκδοςθ R7 του 3GPP ςτα τζλθ του 2007 και τθν προτυποποίθςθ του HSPA+ (Evolved 

HSPA), οι ρυκμοί τθσ κάτω-ηεφξθσ αναμζνεται να φκάςουν ςφντομα ςτα 84Mbps 

ςτουσ παρόχουσ δικτφων 3G. 

To HSUPA είναι μια τεχνολογία που προςφζρει πολφ υψθλοφσ ρυκμοφσ 

μετάδοςθσ ςτθν άνω ηεφξθ, μζχρι και 5,7Mbps, επιτρζποντασ πλζον τθν εφκολθ 

ανταλλαγι μεγάλου μεγζκουσ αρχείων μεταξφ δικτφου και χρθςτϊν. Στθν πράξθ, 

δίνεται θ δυνατότθτα μεταφόρτωςθσ από το χριςτθ προσ το δίκτυο πολυμεςικοφ 

περιεχομζνου που παράγεται ι φυλάςςεται από αυτόν. Με τθν προτυποποίθςθ του 

HSPA+ (εξζλιξθ του HSPA) με το R7, οι ρυκμοί τθσ άνω-ηεφξθσ αναμζνεται να 

φκάςουν ςφντομα ςτα 22Mbps. 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται θ εξζλιξθ που υπειςιλκε ςτο αρχικό 

πρότυπο του HSPA που υπιρξε το HSPDA του 2002 με τθν ζκδοςθ R5 του 3GPP. 

Ππωσ αντικατοπτρίηεται και από τον πίνακα, κομβικό ρόλο για τθ βελτίωςθ των 

χρθςιμοποιοφμενων ρυκμϊν μετάδοςθσ ανά πελάτθ, ιταν θ χρθςιμοποίθςθ 

υψθλότερθσ τάξθσ διαμόρφωςθ QAM3, θ χρθςιμοποίθςθ τεχνικϊν MIMO4 και θ 

πολυπλεξία των κυμάτων διαφορετικϊν κυψελϊν (πρότυπο Dual-Cell HSPDA και 

Dual-Cell HSUPA με το R9 του 2009) πάντα υπό μζκοδο πρόςβαςθσ CDMA. 

 
χιμα - Πίνακασ 2.4: Θ εξζλιξθ του HSPA από τθ γζννθςθ του με το R5 το 2002 ζωσ τθν τελευταία 

αναβάκμιςι του με το R9 το 2009 

 

 

 
3Quadrature Amplitude Modulation, θ διαμόρφωςθ με phase-shift keying (PSK) 
and Amplitude-shift keying (ASK) δυο ορκογϊνιων ψθφιακϊν ςθμάτων. 
4Μultiple-input and Μultiple-output, θ τεχνικι χριςθσ πολλαπλϊν κεραιϊν εκπομπισ-
λιψθσ. 
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2.1.8  Σάςεισ ςτθν Εξζλιξθ των ςυςτθμάτων 

κινθτϊν επικοινωνιϊν – 4G 

Με τθν ευρφτερθ ερμθνεία, παρατθροφμε τθ ςυγκλίνουςα τθλεπικοινωνιακι 

βιομθχανία να προχωρά προςκζτοντασ το Διαδίκτυο και πολλαπλζσ υπθρεςίεσ ςτθν 

αςφρματθ επικοινωνία και ςτθν κινθτικότθτα. Αναπτφςςονται νζεσ εφαρμογζσ, οι 

οποίεσ εκμεταλλεφονται το πλεονζκτθμα του ςυνδυαςμοφ υψθλϊν ρυκμϊν 

μετάδοςθσ και κινθτικότθτασ, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 1.15. 

Ρζραν από τθν ανάπτυξθ των ςυςτθμάτων 3G είναι τα ςυςτιματα κινθτϊν 

επικοινωνιϊν 4θσ γενιάσ (4G). Τα ςυςτιματα 4G βαςίηονται κατά κφριο λόγο ςτα 

ςυςτιματα 3G και ςτισ εξελιγμζνεσ εκδοχζσ τουσ.  

 

χιμα 2.5: Θ εξζλιξθ των εφαρμογϊν προσ τθ 4
θ
 γενιά 

 

Πλα  τα δίκτυα 4G είναι ετερογενι δίκτυα βαςιςμζνα ςτο IP και επιτρζπουν 

ςτουσ χριςτεσ να χρθςιμοποιοφν οποιοδιποτε ςφςτθμα, οποτεδιποτε και 

οπουδιποτε. Χριςτεσ που διακζτουν ολοκλθρωμζνα τερματικά μπορεί να χρθ-

ςιμοποιοφν ζνα ευρφ φάςμα εφαρμογϊν που παρζχονται από πολλαπλά αςφρματα 

δίκτυα. Επίςθσ, τα δίκτυα 4G δεν παρζχουν μόνο τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ αλλά 

επίςθσ υπθρεςίεσ δεδομζνων και πολυμζςων. Για τθν υποςτιριξθ των εφαρμογϊν 

πολυμζςων, παρζχονται υπθρεςίεσ υψθλϊν ρυκμϊν μετάδοςθσ και με καλι 

αξιοπιςτία, αλλά ταυτόχρονα, επιδιϊκεται να διατθρείται χαμθλό και το κόςτοσ 

μετάδοςθσ. Επιπροςκζτωσ, τα ςυςτιματα νζασ γενιάσ κα παρζχουν προςωποποιθ-

μζνεσ υπθρεςίεσ. Αναμζνεται ότι με τθν αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ των ςυςτθμάτων 4G, 

χριςτεσ από διάφορεσ διάςπαρτεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ, με διαφορετικά 

επαγγζλματα και οικονομικζσ δυνατότθτεσ κα χρθςιμοποιοφν τισ υπθρεςίεσ τουσ. 

Για τθν ικανοποίθςθ των ετερόκλθτων αυτϊν χρθςτϊν, οι πάροχοι υπθρεςιϊν κα 

πρζπει να ςχεδιάςουν προςωπικζσ υπθρεςίεσ προςαρμοςμζνεσ ςτουσ χριςτεσ. 
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Τζλοσ, τα ςυςτιματα 4G κα παρζχουν επίςθσ υποδομι για ολοκλθρωμζνεσ 

υπθρεςίεσ. Οι χριςτεσ κα μποροφν να χρθςιμοποιοφν πολλαπλζσ υπθρεςίεσ από 

οποιονδιποτε πάροχο υπθρεςίασ, ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, ζναν κινθτό χριςτθ 

4G κα μπορεί να αναηθτά πλθροφορίεσ για τισ ταινίεσ που παίηονται ςτουσ 

πλθςιζςτερουσ προσ αυτόν κινθματογράφουσ. Το κινθτό τερματικό του μπορεί να 

ςυνδεκεί ςε διαφορετικά αςφρματα ςυςτιματα, τα οποία μπορεί να 

περιλαμβάνουν ςφςτθμα GPS (Global Positioning System) για τον εντοπιςμό τθσ 

κζςθσ του χριςτθ, αςφρματο LAN για τθ λιψθ περιλιψεων από τισ ταινίεσ των 

πλθςιζςτερων κινθματογράφων, και ςφςτθμα CDMA για τθν πραγματοποίθςθ 

τθλεφωνικισ κλιςθσ προσ ζναν από τουσ κινθματογράφουσ. Στο παράδειγμα αυτό, 

ο χριςτθσ χρθςιμοποιεί ςτθν πραγματικότθτα πολλαπλζσ αςφρματεσ υπθρεςίεσ, οι 

οποίεσ διαφζρουν ωσ προσ τθν παρεχόμενθ QoS, τισ πολιτικζσ αςφάλειασ, τισ 

ρυκμίςεισ ςτο τερματικό, τισ μεκόδουσ χρζωςθσ και τισ εφαρμογζσ. Κα είναι 

ςθμαντικι επανάςταςθ αν καταςτεί δυνατό να προςφζρονται τζτοιεσ 

ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ με τα ςυςτιματα 4G. Για τθν αναβάκμιςθ των 

υφιςτάμενων ςυςτθμάτων μασ ςε ςυςτιματα 4G με τα χαρακτθριςτικά που 

αναφζρκθκαν παραπάνω, πρζπει να αντιμετωπιςκοφν διάφορα κζματα, τα οποία 

αφοροφν: 

 

• Τα κινθτά τερματικά 

• Χριςθ τερματικϊν πολλαπλϊν τρόπων λειτουργίασ (multimode). 

• Ανακάλυψθ διατικζμενων αςφρματων ςυςτθμάτων. 

• Επιλογι αςφρματου ςυςτιματοσ. 

• Το ςφςτθμα 

• Κινθτικότθτα τερματικοφ. 

• Υποδομι δικτφου και υποςτιριξθ QoS. 

• Αςφάλεια και απόρρθτο. 

• Ανοχι ςε ςφάλματα. 

• Τισ υπθρεςίεσ 

• Ρολλαπλοί πάροχοι και ςφςτθμα χρζωςθσ. 

• Ρροςωπικι κινθτικότθτα. 
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  Το Δεκζμβριο του 2010 θ ITU ανακοίνωςε τισ προδιαγραφζσ που κα πρζπει 

να πλθροφνται από ζνα πρότυπο επικοινωνίασ ϊςτε να κεωρθκεί και να λάβει τθν 

επιγραφι τθσ 4G τεχνολογίασ. Το πλαίςιο αυτό ονομάςτθκε, ςε αντιςτοιχία με το 

IMT-2000, ωσ IMT-Advanced και αποφαςίςτθκε να περικλείει τισ εξισ 

προχποκζςεισ: 

 Βαςιςμζνα ςε αρχιτεκτονικι ςχεδίαςθσ all-IP πακζτων. 

 Μζγιςτοι ρυκμοί μετάδοςθσ περίπου 100Mbit/s για ευρεία δίκτυα επικοινωνίασ 

(όπωσ τα κυψελωτά) και περίπου 1Gbit/s για τα τοπικά δίκτυα επικοινωνίασ 

(όπωσ ζχουν οριςτεί από τθν ITU). 

 Δυναμικι χρθςιμοποίθςθ και μοίραςμα των πόρων του δικτφου για τθν 

υποςτιριξθ περιςςότερων ταυτόχρονων χρθςτϊν ανά κυψζλθ. 

 Κλιμακωτό εφροσ ηϊνθσ καναλιοφ 5 – 20 MHz, επιλεκτικά ζωσ 40MHz. 

 Μζγιςτθ αποδοτικότθτα φαςματικισ γραμμισ (Link spectral efficiency) ςτα 

15bit/s/Hz ςτθν κάτω-ηεφξθ και 6,75bit/s/Hz ςτθν άνω-ηεφξθ. Κάτι που 

αντιςτοιχεί δθλαδι, ςτο ότι 1Gbit/s ςτθν κάτω-ηεφξθ κα πρζπει να είναι δυνατό 

με χριςθ λιγότερων από 67MHz εφρουσ ηϊνθσ. 

 Αποδοτικότθτα φάςματοσ του ςυςτιματοσ (System spectral efficiency) ςτα 

3bit/s/Hz/cell ςτθν κάτω-ηεφξθ και 2,25bit/s/Hz/cell ςτθν χριςθ εςωτερικά των 

κτιρίων. 

 Απαλά handovers μεταξφ across ετερογενϊν δικτφων. 

 Δυνατότθτα να προςφζρουν υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ για υποςτιριξθ 

πολυμζςων επόμενθσ γενιάσ. 

 

Βάςει των ανωτζρω, τα μόνα τθλεπικοινωνιακά πρότυπα που πλθροφν όλεσ 

τισ προδιαγραφζσ λιψθσ τθσ επιγραφισ 4G είναι τα πρόςφατα εκδοκζντα 

πρωτόκολλα LTE Advanced (Q1 2011) και το WirelessMAN-Advanced (Λοφνιοσ 2011). 

Ωςτόςο, πολλά ακόμα ςυγγενι πρωτόκολλα και πιο ςυγκεκριμζνα οι αμζςωσ 

πρωτφτεροι πρόγονοί τουσ (WiMax, LTE, και HSPA+) παρουςιάηονται ςιμερα ςτθν 

αγορά ωσ 4G τεχνολογίεσ. Θ ςφγχυςθ αυτι προκλικθκε για κακαρά εμπορικοφσ 

λόγουσ κατά τθν προϊκθςθ των αναφερόμενων προτφπων, κακϊσ ςυνολικά δεν 

καλφπτουν τισ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ για να κεωροφνται 4G τεχνολογίεσ. 
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2.1.9 Δορυφορικά υςτιματα Κινθτϊν 

Επικοινωνιϊν 
 

Οι κινθτζσ δορυφορικζσ υπθρεςίεσ ζγιναν εμπορικά διακζςιμεσ από τισ αρχζσ 

του 1976 με τθν ειςαγωγι του ςυςτιματοσ Standard-A, το οποίο αργότερα 

εξελίχκθκε ςτο Inmarsat-A (Φεβρουάριοσ 1982) ςφςτθμα του International 

MARitime SATellite Organisation (INMARSAT). Αρχικά προςφζρονταν μόνο 

υπθρεςίεσ επικοινωνίασ φωνισ ςτθν κοινότθτα του εμπορικοφ ναυτικοφ, ενϊ 

αργότερα προςτζκθκαν υπθρεςίεσ δεδομζνων και επίγεια φορθτά τερματικά. Θ 

ουςιαςτικι ιςχφσ των κινθτϊν δορυφορικϊν επικοινωνιϊν πθγάηει από τθ 

δυνατότθτα που ζχουν να προςφζρουν υπθρεςίεσ ςε αχανείσ εκτάςεισ, όπου τζτοιεσ 

υπθρεςίεσ δεν κα μποροφςαν να παραςχεκοφν αποδοτικά από επίγεια ςυςτιματα, 

είτε λόγω τθσ γεωγραφικισ περιοχισ (όπωσ ςε περιοχζσ ωκεανϊν), είτε λόγω τθσ 

ζλλειψθσ ικανοποιθτικισ υποδομισ (ςε αραιοκατοικθμζνεσ ι υπό ανάπτυξθ 

περιοχζσ). Τα δορυφορικά ςυςτιματα κινθτϊν επικοινωνιϊν είναι ικανά να 

παρζχουν υπθρεςίεσ ςε ζνα μεγάλο αρικμό τερματικϊν, διαφορετικοφ τφπου, ςε 

ξθρά, κάλαςςα και αζρα. Ραραδείγματα πλατφόρμασ για τερματικά είναι τα επίγεια 

κινθτά, τα αεροςκάφθ, τα πλοία και τα διάφορα μζρθ ςυλλογισ δεδομζνων και 

ελζγχου. 

Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του '90 ξεκίνθςε θ ςχεδίαςθ διαφόρων ςυςτθμάτων 

δορυφορικϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν, για τθν παροχι υπθρεςιϊν φωνισ και δεδο-

μζνων παγκοςμίωσ, ςε τερματικά πολλαπλοφ τρόπου λειτουργίασ. Τα ςυςτιματα 

αυτά ςυνικωσ χωρίηονται ςε ςυςτιματα παγκόςμιασ κάλυψθσ ι τοπικά ςυςτιματα, 

δθλαδι ςυςτιματα που αναφζρονται ςε πιο μικρζσ γεωγραφικζσ περιοχζσ, όπωσ 

π.χ. θ Βόρεια Αμερικι, θ Ανατολικι Αςία, ι θ Ευρϊπθ. Επίςθσ μποροφν να διαχωρι-

ςτοφν ανάλογα με τον τφπο τθσ τροχιάσ των δορυφόρων, δθλαδι GEO, MEO, LEO 

ςυςτιματα. Ραραδείγματα ςυςτθμάτων είναι εκείνα του INMARSAT, ι τα Irridium, 

Globalstar, ωσ ςυςτιματα παγκόςμιασ κάλυψθσ, ι τα AMSC, MSAT, AceS, Thuraya, 

OmniTracs, EutelTracs, ωσ τοπικά ςυςτιματα δορυφορικϊν κινθτϊν επικοινωνιϊν. 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω και τθσ μεγάλθσ ανάπτυξθσ των προδιαγραφϊν για τα 

επίγεια ςυςτιματα 3θσ γενιάσ, ζχει προτακεί ανάπτυξθ δορυφορικϊν κινθτϊν 

επικοινωνιϊν 3θσ γενιάσ είτε από γεωςτατικοφσ δορυφόρουσ (S-UMTS), είτε από 

ςτρατοςφαιρικζσ πλατφόρμεσ (High Altitude Platforms - HAPS). 
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2.2 UMTS / WCDMA 

 

2.2.1 Προτυποποίθςθ του WCDMA 
 

Θ Διεκνισ Ζνωςθ Τθλεπικοινωνιϊν (ITU) ξεκίνθςε το 1985 ζνα πολφ φιλόδοξο 

ζργο, τθ δθμιουργία μιασ ομάδασ ςυςτθμάτων κινθτϊν επικοινωνιϊν 3θσ γενιάσ, που 

κα παρζχουν αςφρματθ πρόςβαςθ ςτθν παγκόςμια τθλεπικοινωνιακι υποδομι. 

Αυτό το πλαίςιο των προδιαγραφϊν είναι γνωςτό με το όνομα ΙΜΣ-2000 

(International Mobile Telecommunications-2000), αν και αρχικά του είχε δοκεί το 

όνομα Future Public Land Mobile Telephone System (PLMTS). To 1990 ςτθν Ευρϊπθ 

το ETSI ξεκίνθςε μια αντίςτοιχθ προςπάκεια, ονομάηοντασ τα δίκτυα τρίτθσ γενιάσ 

ωσ Universal Mobile Telecommunications Systems (UMTS). Τα επικυμθτά 

χαρακτθριςτικά που τζκθκαν ωσ ςτόχοι κατά τθν ανάπτυξθ των προτφπων, για τα 

ςυςτιματα τρίτθσ γενιάσ ιταν τα εξισ: 

• Να παρζχουν ενοποιθμζνεσ υπθρεςίεσ ςε ζνα χριςτθ, με ζνα τερματικό, και 

ζναν αρικμό ςυνδρομθτι. Το τερματικό πρζπει να είναι μικρό ςε διαςτάςεισ, 

ςχεδιαςμζνο για παγκόςμια χριςθ, με αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ υποςτιριξθσ 

υπθρεςιϊν και μεγάλθ διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ. 

• Να υποςτθρίηουν μια εξαιρετικά πολφπλοκθ αλλά ιςχυρι και καλοςχεδιαςμζνθ 

ραδιοεπαφι που κα παρζχει ευελιξία ςτον τρόπο μεταφοράσ και πολυπλεξίασ 

μιασ μεγάλθσ ποικιλίασ υπθρεςιϊν. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ μπορεί να είναι είτε 

φωνισ είτε δεδομζνων, πολλζσ φορζσ πολυμεςικζσ, με ςτακερό ι μεταβλθτό 

ρυκμό μετάδοςθσ. Οι ρυκμοί που υποςτθρίηονται κυμαίνονται από λίγα Kbps 

ωσ 2.048Kbps, ενϊ απαιτείται θ υποςτιριξθ μεγάλθσ κινθτικότθτασ για ρυκμοφσ 

μζχρι και 384Kbps και πάντωσ οπωςδιποτε για 144Kbps και μικρότερθσ 

κινθτικότθτασ για ρυκμοφσ μζχρι 2.048Kbps. Σε μια ςφνκεςθ υπθρεςιϊν πρζπει 

να υποςτθρίηονται υπθρεςίεσ με διαφορετικζσ απαιτιςεισ ποιότθτασ. Επιπλζον, 

θ ραδιοεπαφι πρζπει να υποςτθρίηει αποδοτικά τθ μετάδοςθ ςε πακζτα και 

ιδιαίτερα το δθμοφιλζσ πρωτόκολλο IP. 

• Οι υπθρεςίεσ πρζπει να υποςτθρίηονται ςε όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ γεω-

γραφικι περιοχι, παρζχοντασ παγκόςμια περιαγωγι. Τόςο θ γεωγραφικι 

κάλυψθ των κυψελϊν, όςο και θ ςχεδίαςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα 

πρζπει να γίνεται για όλεσ τισ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ ζχουν πολφ διαφορετικά 

μεταξφ τουσ χαρακτθριςτικά. Συνεπϊσ, θ ομοιόμορφθ ςχεδίαςθ ςτθν περιοχι 

κάλυψθσ και ςτθν υποςτθριηόμενθ χωρθτικότθτα είναι πλζον αδφνατθ, 

ιδιαίτερα για τισ υπθρεςίεσ υψθλοφ ρυκμοφ μετάδοςθσ και οι μθχανικοί των 

εταιρειϊν ςχεδιάηουν τα δίκτυά τουσ με διαφορετικζσ τιμζσ-ςτόχουσ ςε κάκε 
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περίπτωςθ. Επιπλζον, πρζπει να υποςτθρίηεται αςφμμετρθ τθλεπικοινωνιακι 

κίνθςθ ςτισ δφο κατευκφνςεισ μετάδοςθσ (άνω και κάτω ηεφξθ). 

• Να παρζχουν ςε πεηοφσ χριςτεσ τόςο ςε οικιακό περιβάλλον, όςο και ςε 

περιβάλλον γραφείου, τισ υπθρεςίεσ που παρζχουν τα επίγεια ςτακερά δίκτυα 

επικοινωνιϊν. 

• Ρροκειμζνου να επιτευχκεί μεγάλθ φαςματικι απόδοςθ, πρζπει να 

εξαςφαλίηεται πυκνι επαναχρθςιμοποίθςθ των πόρων του ςυςτιματοσ και 

ςυνεπϊσ απαιτοφνται πολφπλοκεσ τεχνικζσ ςε επίπεδο ραδιοηεφξθσ, όπωσ 

μεγάλεσ δυνατότθτεσ προςαρμοςτικότθτασ των τεχνικϊν κωδικοποίθςθσ και του 

ρυκμοφ μετάδοςθσ, τεχνικζσ διαφοριςμοφ με χριςθ πολλαπλϊν κεραιϊν ςτθν 

κάτω ηεφξθ, κακϊσ και τεχνικζσ καταπίεςθσ των παρεμβολϊν. 

• Λόγω τθσ μεγάλθσ απαίτθςθσ για υπθρεςίεσ πακζτων δεδομζνων με υψθλι 

παρεχόμενθ ποιότθτα, είναι αναγκαία θ εκτεταμζνθ χριςθ τθσ λεγόμενθ "best 

effort" τεχνικισ μετάδοςθσ των πακζτων, θ οποία χαρακτθρίηεται από ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ ωσ προσ το ρυκμό μετάδοςθσ και τθν κακυςτζρθςθ. Λογικό επόμενο 

είναι θ αυξθμζνθ επιβάρυνςθ του ραδιοφάςματοσ και βζβαια το αυξθμζνο 

επίπεδο παρεμβολϊν. Πλοι αυτοί οι λόγοι ςυνθγοροφν ςτθν εξαιρετικά 

πολφπλοκθ διαδικαςία ςχεδίαςθσ του ραδιοδικτφου. 

• Να υποςτθρίηουν τθ ςυνφπαρξθ με τα ςυςτιματα 2θσ γενιάσ και μάλιςτα με τισ 

όςο το δυνατό λιγότερεσ απαιτοφμενεσ αλλαγζσ ςτα υπάρχοντα δίκτυα κορμοφ 

και ςτθν όλθ υποδομι. Στθν ίδια κατεφκυνςθ είναι και θ απαίτθςθ για 

υποςτιριξθ μεταπομπισ μεταξφ των ςυςτθμάτων 2θσ και 3θσ γενιάσ. Με τισ 

απαιτιςεισ αυτζσ μποροφμε να εξαςφαλίςουμε το μικρό κόςτοσ ανάπτυξθ 

δικτφου για τουσ παρόχουσ, που κατά ςυνζπεια ςθμαίνει μικρό κόςτοσ και για 

τουσ χριςτεσ. 

• Τζλοσ, είναι απαραίτθτθ θ υποςτιριξθ και θ ςυνφπαρξθ ςυςτθμάτων και των 

δφο τεχνικϊν αμφιδρόμθςθσ FDD και TDD. Θ ανάγκθ αυτι προζρχεται, όπωσ κα 

δοφμε και ςτθ ςυνζχεια, από το γεγονόσ ότι τα δφο ςυςτιματα ζχουν 

διαφορετικά χαρακτθριςτικά και παρζχουν υπθρεςίεσ με διαφορετικοφσ 

ρυκμοφσ μετάδοςθσ και ποιότθτα υπθρεςίασ. 

 

Κάκε οργανιςμόσ από αυτοφσ που ςυμμετζχουν ςτθν προςπάκεια 

προτυποποίθςθσ τθσ ITU, ςυνειςζφερε προτάςεισ για αξιολόγθςθ και υιοκζτθςθ. 

Από τισ προτάςεισ δφο είναι οι βαςικζσ: το WCDMA (Wideband Code Division 

Multiple Access) που είναι θ ραδιοεπαφι του UMTS και το cdma2000 ι 

multicarrier-CDMA. Οι προτάςεισ των οργανιςμϊν δεν είναι ίδιεσ, παρόλο που 

ςτθρίηονται ςτθν τεχνολογία διαςποράσ φάςματοσ και ζχουν ςτόχο ευρυηωνικά 

ςυςτιματα. Για το λόγο αυτό δθμιουργικθκαν δφο διεκνείσ εταιρικζσ ςυμμαχίεσ, το 

3GPP και το 3G2, που ςτόχοσ τουσ είναι θ εναρμόνιςθ των διαφορετικϊν 
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προτάςεων και θ δθμιουργία λεπτομερειακϊν προδιαγραφϊν για το WCDMA και το 

cdma2000 αντίςτοιχα. 

To 3GPP, ωσ οργανιςμόσ, αναπτφςςει προδιαγραφζσ για τα δίκτυα τρίτθσ 

γενιάσ βαςιςμζνεσ ςτθ ραδιοεπαφι WCDMA ι UMTS Terrestrial Radio Access 

(UTRA) και ςτθν εξελιγμζνθ μορφι του δικτφου κορμοφ του GSM που υποςτθρίηει 

τεχνολογίεσ μεταγωγισ πακζτων. Να ςθμειωκεί ότι το 3GPP είναι πλζον ο 

οργανιςμόσ που εξελίςςει και τισ προδιαγραφζσ του GSM, αναλαμβάνοντασ το ρόλο 

του ευρωπαϊκοφ οργανιςμοφ προτυποποίθςθσ ETSI. 

To 3GPP2, από τθν άλλθ,  είναι ο δεφτεροσ οργανιςμόσ που αναπτφςςει 

προδιαγραφζσ για τα δίκτυα 3θσ γενιάσ βαςιςμζνεσ ςτθ ραδιοεπαφι cdma2000 και 

ςτο δίκτυο κορμοφ του IS-95, δθλαδι του ςυςτιματοσ 2θσ γενιάσ που αναπτφχκθκε 

και λειτουργεί με μεγάλθ επιτυχία, κυρίωσ ςτισ ΗΠΑ, τθν Κορζα αλλά και τθν 

Ιαπωνία. To IS-95 βαςίηεται ςτθν τεχνικι CDMA και χρθςιμοποιεί διαςπορά 

φάςματοσ απευκείασ ακολουκίασ (Direct Sequence Spread Spectrum - DSSS). Θ 

διαςπορά ςτο IS-95 επιτυγχάνεται με ακολουκία ρυκμοφ 1,2288Mcps. Το εφροσ 

ηϊνθσ ςυνεπϊσ του διαςπαρμζνου ςιματοσ είναι μικρό, 1,25MHz, γεγονόσ που δίνει 

το όνομα «ςφςτθμα CDMA ςτενισ ηϊνθσ Narrowband CDMA)» ςτο IS-95. Τα δίκτυα 

τρίτθσ γενιάσ όμωσ ζπρεπε να υποςτθρίηουν πολφ υψθλότερουσ ρυκμοφσ, οι οποίοι 

επιτυγχάνονται με τθ χριςθ μεγαλφτερου φάςματοσ, δθλαδι ακολουκίασ 

διαςποράσ με μεγαλφτερο ρυκμό. Ρροζκυψε ζτςι ο όροσ «ςφςτθμα CDMA ευρείασ 

ηϊνθσ (Wideband CDMA - WCDMA)», ο οποίοσ επικράτθςε και ςτθ ραδιοεπαφι του 

3GPP. Εξαιτίασ λοιπόν τθσ προχπάρχουςασ κατάςταςθσ, το 3GPP2 ζπρεπε να λάβει 

υπόψθ ςοβαροφσ περιοριςμοφσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ προδιαγραφισ τθσ 

ραδιοεπαφισ, διατθρϊντασ ταυτόχρονα όςο το δυνατόν περιςςότερα κοινά ςθμεία 

με τισ προδιαγραφζσ του 3GPP. Θ λφςθ που υιοκετικθκε ιταν ζνασ μεταβλθτόσ 

ρυκμόσ τθσ ακολουκίασ διαςποράσ. Συγκεκριμζνα, αποφαςίςτθκε οι ακολουκίεσ 

διαςποράσ να είναι ρυκμοφ πολλαπλάςιου του βαςικοφ ρυκμοφ του IS-95, δθλαδι 

του 1,2288Mcps. Ζτςι, ςτθν πλιρθ ανάπτυξθ των δικτφων, κα μπορεί να 

υποςτθρίηεται μζχρι και δωδεκαπλάςιοσ ρυκμόσ (12 Χ 1,2288 = 14,7456Mcps), ενϊ 

ςτθν αρχικι φάςθ κα υποςτθρίηεται μζχρι και τριπλάςιοσ ρυκμόσ (3 Χ 1,2288 = 

3,6864Mcps), που είναι παραπλιςιοσ του ρυκμοφ του UTRA (3,84Mcps). To 

cdma2000 παρουςιάηει αςυμμετρία ηεφξθσ, χρθςιμοποιϊντασ διαφορετικζσ τεχνικζσ 

για τθν ευκεία και τθν αντίςτροφθ ηεφξθ. Στθν ευκεία ηεφξθ ζχει προβλεφκεί ότι ο 

υψθλόσ ρυκμόσ μετάδοςθσ κα επιτυγχάνεται είτε με απευκείασ διαςπορά είτε με 

ομαδοποίθςθ πολλαπλϊν φερόντων εφρουσ 1,25MHz. Δθλαδι, ςτο cdma-3x, όπου 

το εφροσ είναι περίπου 5ΜΘz, είτε κα υπάρχει απευκείασ διαςπορά με ακολουκία 

3,6864Mcps είτε κα ομαδοποιοφνται 3 φζροντα που ςτο κακζνα ζχουμε απευκείασ 

διαςπορά με ακολουκία 1,2288Mcps. Στθν πρϊτθ περίπτωςθ προκφπτει 

διαςπαρμζνο ςιμα με εφροσ 3,75ΜΘz, ενϊ ςτθ δεφτερθ ζχουμε τθν εναπόκεςθ ςε 

γειτονικζσ ςυχνότθτεσ τριϊν ςθμάτων εφρουσ 1,25ΜΘz το κακζνα και άρα, ςυνολικά 
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3,75ΜΘz. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ κεωροφμε ςυχνοτικά διαςτιματα φφλαξθσ 

αριςτερά και δεξιά από το διαςπαρμζνο ςιμα, με εφροσ 625ΚΘz (3,75 + 2 Χ 0,625 = 

5ΜΘz). Τζλοσ, ενϊ ςτο WCDMA οι ςτακμοί βάςθσ δεν είναι ςυγχρονιςμζνοι, ςτο 

cdma2000 υπάρχει ςυγχρονιςμόσ με ακρίβεια τθσ τάξθσ μερικϊν μsec. Ο 

ςυγχρονιςμόσ των ςτακμϊν βάςθσ επθρεάηει άμεςα τισ ακολουκίεσ διαςποράσ που 

χρθςιμοποιοφνται για να διαχωρίηονται οι εκπομπζσ ςτο ςφςτθμα. Ζγιναν πολλζσ 

προςπάκειεσ για τθν εναρμόνιςθ των διαφόρων προςεγγίςεων τθσ CDMA ευρείασ 

ηϊνθσ προσ μία ενιαία παγκόςμια αςφρματθ διεπαφι, ωςτόςο, λόγω τθσ ανάπτυξθσ 

των τρεχόντων ςχθμάτων και των ιςχυρϊν εμπορικϊν ενδιαφερόντων των 

υποςτθρικτϊν τουσ, φαίνεται ότι κα υπάρχουν προσ το παρόν, δφο τουλάχιςτον 

πρότυπα CDMA ευρείασ ηϊνθσ για τα ςυςτιματα τρίτθσ γενιάσ. 
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2.2.2 υςτιματα Πολλαπλισ Πρόςβαςθσ με 

Διαίρεςθ Κϊδικα (CDMA) 

 
Στα ςυςτιματα πολλαπλισ πρόςβαςθσ διαίρεςθσ κϊδικα (CDMA), όλοι οι 

χριςτεσ χρθςιμοποιοφν το ίδιο φζρον και μπορεί να μεταδίδουν ταυτόχρονα, ενϊ ο 

κάκε χριςτθσ χρθςιμοποιεί όλο το διατικζμενο φάςμα. Ρροσ τοφτο, το ςτενισ ηϊνθσ 

ςιμα πλθροφορίασ κάκε χριςτθ πολλαπλαςιάηεται με ζνα ςιμα πολφ μεγάλου 

εφρουσ ηϊνθσ, που ονομάηεται ςιμα εξάπλωςθσ (spreading signal). Το ςιμα 

εξάπλωςθσ είναι μια κωδικι ακολουκία ψευδοκορφβου, θ οποία ζχει ρυκμό chip 

που είναι τάξεισ μεγζκουσ μεγαλφτεροσ από τον ρυκμό bit του ςιματοσ 

πλθροφορίασ. Το ςιμα πλθροφορίασ κάκε χριςτθ διαμορφϊνεται από μια 

μοναδικι κωδικι ακολουκία, θ οποία καλείται ακολουκία υπογραφισ, και ζχει 

ανατεκεί ςτον υπόψθ χριςτθ. Έτςι, θ διάκριςθ των ςθμάτων των χρθςτϊν γίνεται με 

βάςθ τθν ακολουκία υπογραφισ. 

 
χιμα 2.6: Σρόποσ λειτουγίασ ςυςτιματοσ CDMA 

  

Στθν πλευρά του δζκτθ, χρθςιμοποιείται μια κωδικι ακολουκία 

προςαρμογισ για τθν επαναςυμπίεςθ του εφρουσ ηϊνθσ και τθ λιψθ των αρχικϊν 

δεδομζνων. Με αυτιν τθ διαδικαςία εξάπλωςθσ και επαναςυμπίεςθσ, όλεσ οι άλλεσ 

ταυτόχρονεσ μεταδόςεισ ςτον δίαυλο κα δρουν ωσ πρόςκετθ παρεμβολι ςτο 

επικυμθτό ςιμα και μποροφν να απομακρυνκοφν εντελϊσ, εάν οι κϊδικεσ είναι 

ορκογϊνιοι. Εάν υπάρχουν αρκετοί δζκτεσ ςτον ςτακμό βάςθσ, είναι δυνατό να 

ζχουμε πολλαπλζσ επιτυχείσ λιψεισ. Θ CDMA ζχει ιδθ υιοκετθκεί για επικοινωνία 

φωνισ, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να υποςτθρίξει και μετάδοςθ δεδομζνων. Δεν 

χρειάηεται ςυντονιςμόσ μεταξφ των διαφόρων χρθςτϊν. 
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Αν είναι γνωςτόσ ο απαιτοφμενοσ λόγοσ Eb/It, για κακοριςμζνο ρυκμό ςφαλμάτων, ο 

αρικμόσ των χρθςτϊν ΝU που μπορεί να εξυπθρετθκοφν από ζναν ςτακμό βάςθσ με 

ςυγκεκριμζνο κζρδοσ εξάπλωςθσ Gs δίνεται από τθ ςχζςθ: 

Ν    
GS

  
 t

 
 

 

Με βάςθ τα χαρακτθριςτικά του ςιματοσ απλωμζνου φάςματοσ, τα 

ςυςτιματα CDMA μπορεί να διακρικοφν ςε: CDMA Ευκείασ Ακολουκίασ (Direct 

Sequence CDMA, DS/CDMA), CDMA Μεταπιδθςθσ Συχνότθτασ (Frequency Hopping 

CDMA, FH/CDMA), και CDMA Μεταπιδθςθσ Χρόνου (Time Hopping CDMA, 

TH/CDMA). 

 

 

CDMA ευκείασ ακολουκίασ (DS/CDMA) 

Στα ςυςτιματα DS/CDMA, το ςιμα πλθροφορίασ διαμορφϊνεται απ' ευκείασ 

από το ςιμα κωδικοποίθςθσ. Το ςιμα πλθροφορίασ μπορεί να είναι είτε αναλογικό 

είτε ψθφιακό. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ είναι ψθφιακό. Θ ακολουκία 

δεδομζνων του ςιματοσ πλθροφορίασ πολλαπλαςιάηεται απ' ευκείασ με το ςιμα 

κωδικοποίθςθσ και το ςιμα που προκφπτει διαμορφϊνει το φζρον ευρείασ ηϊνθσ. 

Από τον απ' ευκείασ πολλαπλαςιαςμό λαμβάνει και το όνομά τθσ θ DS/ CDMA. 

Μετά τθ μετάδοςθ του ςιματοσ, ο δζκτθσ χρθςιμοποιεί ομόδυνθ 

αποδιαμόρφωςθ για να επαναςυμπιζςει το ςιμα απλωμζνου φάςματοσ, 

παράγοντασ τοπικά τθν ακολουκία κϊδικα. Για να μπορεί ο δζκτθσ να 

πραγματοποιιςει τθ λειτουργία τθσ επαναςυμπίεςθσ, κα πρζπει όχι μόνο να 

γνωρίηει τθν ακολουκία κϊδικα που χρθςιμοποιικθκε, αλλά και οι ακολουκίεσ 

κϊδικα του λαμβανόμενου ςιματοσ και θ τοπικά παραγόμενθ να είναι 

ςυγχρονιςμζνεσ. Ο ςυγχρονιςμόσ αυτόσ πρζπει να πραγματοποιθκεί κατά τθν 

ζναρξθ τθσ λιψθσ και να διατθρθκεί μζχρι να λθφκεί όλο το ςιμα. Μετά τθν 

ςυμπίεςθ προκφπτει θ ακολουκία δεδομζνων του ςιματοσ πλθροφορίασ και μετά 

τθν αποδιαμόρφωςθ ανακτάται το αρχικό ςιμα πλθροφορίασ. 
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Θ DS/CDMA ζχει τα εξισ βαςικά πλεονεκτιματα: 

 Θ παραγωγι των κωδικοποιθμζνων ςθμάτων είναι εφκολθ και μπορεί να 

πραγματοποιθκεί με ζναν πολλαπλαςιαςμό. Επειδι χρθςιμοποιείται μόνο μία 

ςυχνότθτα, ο ςυνκζτθσ ςυχνοτιτων είναι μια απλι γεννιτρια φζροντοσ.  

 Είναι δυνατι θ χριςθ ομόδυνθσ αποδιαμόρφωςθσ και δεν απαιτείται 

ςυγχρονιςμόσ μεταξφ των χρθςτϊν.  

 

Και τα εξισ μειονεκτιματα: 

 Υπάρχει δυςκολία για τθν ανάκτθςθ και διατιρθςθ του ςυγχρονιςμοφ μεταξφ 

τθσ τοπικά παραγόμενθσ ακολουκίασ κϊδικα και του λαμβανόμενου ςιματοσ. 

 Το ςφάλμα ςυγχρονιςμοφ πρζπει να διατθρθκεί ςε πολφ μικρό κλάςμα του 

χρόνου διάρκειασ ενόσ chip. Το γεγονόσ τοφτο, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ 

μεγάλων ηωνϊν παραπλιςιων ςυχνοτιτων, περιορίηει πρακτικά το εφροσ ηϊνθσ 

ςε 10 - 20 MHz. 

 Υπάρχει, τζλοσ ανάγκθ ελζγχου ιςχφοσ για τον περιοριςμό του φαινομζνου near 

- far, ο οποίοσ ζλεγχοσ αποδεικνφεται ότι είναι αρκετά δφςκολοσ. 

 

 

CDMA με μεταπιδθςθ ςυχνότθτασ 

Στα ςυςτιματα CDMA με μεταπιδθςθ ςυχνότθτασ, το φζρον του 

διαμορφωμζνου ςιματοσ πλθροφορίασ δεν είναι ςτακερό αλλά αλλάηει περιοδικά. 

Κατά τθ διάρκεια χρονικοφ διαςτιματοσ Τ θ ςυχνότθτα φζροντοσ παραμζνει 

ςτακερι, αλλά μετά τθν παρζλευςθ χρόνου Τ το φζρον μεταπθδά ςε άλλθ (ι 

πικανόν ςτθν ίδια) ςυχνότθτα. Το ςχιμα μεταπιδθςθσ κακορίηεται από τθν 

ακολουκία κϊδικα. Το ςφνολο των διακεςίμων φερόντων ονομάηεται ςφνολο 

μεταπιδθςθσ (hop - set). 

Το εφροσ ηϊνθσ που καταλαμβάνει ζνα ςφςτθμα FH/CDMA διαφζρει αρκετά 

από εκείνο ενόσ ςυςτιματοσ DS/CDMA. Το ςφςτθμα DS/CDMA καταλαμβάνει όλο το 

εφροσ ηϊνθσ ςυχνοτιτων όταν μεταδίδει, ενϊ το FH/CDMA χρθςιμοποιεί μόνο ζνα 

μικρό μζροσ του εφρουσ ηϊνθσ, αλλά θ κζςθ του μζρουσ αυτοφ ςτο ςυνολικό εφροσ 

ηϊνθσ μεταβάλλεται χρονικά (ςχιμα 2.7). 

Ρζρα από τισ γενικζσ ιδιότθτεσ που αναφζρκθκαν για τα ςιματα απλωμζνου 

φάςματοσ, θ FH/CDMA ζχει ακόμα μερικά πλεονεκτιματα. Ο ςυγχρονιςμόσ είναι 

πολφ ευκολότεροσ από ότι ςτθν DS/CDMA. Το ςφάλμα ςυγχρονιςμοφ πρζπει να 

διατθρθκεί ςε κλάςμα του χρόνου μεταπιδθςθσ. Επειδι το άπλωμα του φάςματοσ 

δεν λαμβάνεται με τθ χριςθ υψθλισ ςυχνότθτασ μεταπιδθςθσ αλλά με τθ χριςθ 

μεγάλου ςυνόλου ςυχνοτιτων μεταπιδθςθσ, ο χρόνοσ μεταπιδθςθσ είναι πολφ 

μεγαλφτεροσ από τθν διάρκειασ ενόσ chip. Συνεπϊσ, θ FH/CDMA επιτρζπει 
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μεγαλφτερο ςφάλμα ςυγχρονιςμοφ από ότι θ DS/CDMA. Οι διάφορεσ ηϊνεσ 

ςυχνοτιτων που καταλαμβάνει θ FH/CDMA δεν είναι ανάγκθ να είναι γειτονικζσ ςτο 

φάςμα, δεδομζνου ότι μπορεί εφκολα ο ςυνκζτθσ ςυχνοτιτων να μεταπθδά ςε 

ςυγκεκριμζνα τμιματα του φάςματοσ. Το γεγονόσ τοφτο, ςε ςυνδυαςμό με τον 

ευκολότερο ςυγχρονιςμό, επιτρζπει χρθςιμοποίθςθ πολφ μεγαλφτερων περιοχϊν 

ςυχνοτιτων. 

        υχνότθτα 

 
χιμα 2.7: Μεταπιδθςθ υχνότθτασ 

 

Επίςθσ, θ πικανότθτα να μεταδίδουν πολλοί χριςτεσ ταυτόχρονα ςτθν ίδια 

περιοχι ςυχνοτιτων είναι μικρι. Ζνασ χριςτθσ που μεταδίδει ευριςκόμενοσ μακριά 

από τον ςτακμό βάςθσ κα λαμβάνεται ακόμθ και αν οι χριςτεσ που βρίςκονται 

κοντά ςτον ςτακμό βάςθσ μεταδίδουν, επειδι οι κοντινοί χριςτεσ κα μεταδίδουν 

πικανόν ςε διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ. Συνεπϊσ, θ επίδοςθ τθσ FH/CDMA ωσ προσ το 

φαινόμενο near - far είναι πολφ καλφτερθ από εκείνθ τθσ DS/CDMA. Τζλοσ, ζνα 

ςφςτθμα FH/CDMA, λόγω του μεγαλφτερου εφρουσ ηϊνθσ που μπορεί να 

χρθςιμοποιεί, μπορεί να παρζχει μεγαλφτερθ απόρριψθ παρεμβολισ ςτενισ ηϊνθσ. 

Ωσ κφριο μειονζκτθμα τθσ FH/CDMA μπορεί να αναφερκεί ο πιο πολφπλοκοσ 

ςυνκζτθσ ςυχνοτιτων που απαιτείται. Επίςθσ, δεδομζνου ότι μια απότομθ μεταβολι 

του ςιματοσ κατά τθν μεταπιδθςθ ςε άλλθ ηϊνθ ςυχνοτιτων οδθγεί ςε αφξθςθ του 

καταλαμβανόμενου εφρουσ ηϊνθσ, πρζπει να διακόπτεται το ςιμα τθ ςτιγμι τθσ 

μεταπιδθςθσ. Τζλοσ, είναι δφςκολθ θ ομόδυνθ αποδιαμόρφωςθ, λόγω των 

προβλθμάτων διατιρθςθσ των ςχζςεων φάςθσ κατά τθ μεταπιδθςθ. 

Στο ςφςτθμα FH/CDMA ανατίκεται ςε κάκε χριςτθ ζνα μοναδικό ςχζδιο FH 

βάςει του οποίου πραγματοποιεί μεταπθδιςεισ ςυχνότθτασ. Θ FH/CDMA μοιάηει με 

τθν FDMA μζςα ςε κάκε μεταπιδθςθ. Θ FH/CDMA μπορεί περαιτζρω να διακρικεί 

ςε: γριγορθ FH/CDMA (Fast FH/CDMA, FFH/CDMA), και αργι FH/CDMA (Slow 

FH/CDMA, SFH/CDMA) ςφμφωνα με τθ ςυχνότθτα μεταπιδθςθσ (πολλζσ 
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μεταπθδιςεισ ανά bit ι πολλά bit ανά μεταπιδθςθ). Φυςικά, όςο μεγαλφτερθ είναι 

θ ταχφτθτα μεταπιδθςθσ, τόςο καλφτερθ είναι θ επίδοςθ και πιο ακριβό το 

ςφςτθμα. Με καλά ςχεδιαςμζνο μθχανιςμό διόρκωςθσ ςφαλμάτων, τα ταυτόχρονα 

μεταδιδόμενα πακζτα που ςυγκροφονται μπορεί να λθφκοφν επιτυχϊσ. 

 

CDMA με μεταπιδθςθ χρόνου 

Στα ςυςτιματα ΤΘ/CDMA, το ςιμα δεδομζνων μεταδίδεται κατά ριπζσ ςε 

χρονικά διαςτιματα που κακορίηονται από τθν ακολουκία κϊδικα που εκχωρείται 

ςε κάκε χριςτθ. Ο χρόνοσ διαιρείται ςε πλαίςια και κάκε πλαίςιο διαιρείται ςε Μ 

χρονοςχιςμζσ. Κατά τθ διάρκεια ενόσ πλαιςίου, ο χριςτθσ μεταδίδει ςε μία από τισ 

Μ χρονοςχιςμζσ. Το ποια από τισ Μ χρονοςχιςμζσ κάκε πλαιςίου κα 

χρθςιμοποιιςει κάκε φορά ο χριςτθσ κακορίηεται από τον κϊδικά του και, ζτςι, ςε 

κάκε χριςτθ ανατίκεται ζνα μοναδικό ςχζδιο ΤΘ. Δεδομζνου ότι ζνασ χριςτθσ 

μεταδίδει όλα τα δεδομζνα του ςε μία αντί ςε Μ χρονοςχιςμζσ, το εφροσ ηϊνθσ 

που χρειάηεται για τθ μετάδοςι του είναι Μ φορζσ μεγαλφτερο. Θ ΤΘ/ CDMA 

χρθςιμοποιεί όλο το εφροσ ηϊνθσ για ςφντομα χρονικά διαςτιματα (ςχιμα 2.8). Θ 

ΤΘ/CDMA μοιάηει με τθν TDMA μζςα ςε κάκε μεταπιδθςθ. 

       υχνότθτα 

χρόνοσ 
χιμα 2.8: Μεταπιδθςθ χρόνου 

Θ ΤΘ/CDMA ζχει μια ςειρά από πλεονεκτιματα: 

 Είναι πολφ πιο εφκολο να υλοποιθκεί απ' ότι θ FH/CDMA.  

 Δεφτερον, είναι πολφ χριςιμθ μζκοδοσ, όταν υπάρχει περιοριςμόσ ωσ προσ τθ 

μζςθ ιςχφ του πομποφ και όχι ωσ προσ τθ μζγιςτθ, δεδομζνου ότι τα δεδομζνα 

μεταδίδονται κατά ριπζσ. 

 Ππωσ και ςτθν FH/CDMA, το φαινόμενο near - far είναι πολφ πιο αςιμαντο, 

δεδομζνου ότι κάκε τερματικό μεταδίδει μόνο του και δεν εμποδίηεται από 

μεταδόςεισ άλλων τερματικϊν ευριςκομζνων είτε κοντά είτε μακριά από τον 

ςτακμό βάςθσ. 
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Ωσ μειονζκτθμα, από τθν άλλθ, μποροφμε να αναφζρουμε: 

 Θ χρονικι διάρκεια που απαιτείται για τον ςυγχρονιςμό είναι μεγάλθ, ενϊ ο 

χρόνοσ που πρζπει να ςυγχρονιςτεί ο δζκτθσ είναι πολφ μικρόσ.  

 Εάν υπάρχουν πολλαπλζσ μεταδόςεισ, χάνεται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ 

δεδομζνων, οπότε χρειάηεται καλόσ κϊδικασ διόρκωςθσ λακϊν κακϊσ και 

ανάδευςθ (interleaving) των δεδομζνων. 

 

 

Τβριδικά ςυςτιματα CDMA 

Τα υβριδικά ςυςτιματα CDMA περιλαμβάνουν όλα τα ςυςτιματα CDMA 

που χρθςιμοποιοφν ςυνδυαςμό δφο ι περιςςοτζρων τεχνικϊν διαμόρφωςθσ 

απλωμζνου φάςματοσ από αυτζσ που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ, ι ςυνδυαςμό 

CDMA με κάποια άλλθ τεχνικι πολλαπλισ πρόςβαςθσ. Από τον ςυνδυαςμό των 

βαςικϊν τεχνικϊν διαμόρφωςθσ απλωμζνου φάςματοσ, προκφπτουν τζςςερα 

υβριδικά ςυςτιματα: DS/FH, DS/TH, FH/TH και DS/FH/TH. Επίςθσ, από τον 

ςυνδυαςμό CDMA με TDMA ι με διαμόρφωςθ με πολλαπλά φζροντα, λαμβάνουμε 

ακόμθ δφο υβριδικά ςυςτιματα: CDMA/TDMA και MC-CDMA (multicode-CDMA). 

Θ ιδζα του υβριδικοφ ςυςτιματοσ είναι να ςυνδυάςει τα επιμζρουσ πλεονε-

κτιματα κάκε τεχνικισ διαμόρφωςθσ. Στο ςφςτθμα DS/FH, για παράδειγμα, ςυν-

δυάηεται το πλεονζκτθμα του περιοριςμοφ τθσ παρεμβολισ λόγω πολλαπλϊν 

διαδρομϊν του ςυςτιματοσ DS με τθν καλφτερθ ςυμπεριφορά του ςυςτιματοσ FH 

ςτο φαινόμενο near - far. Το μειονζκτθμα βζβαια βρίςκεται ςτθν αυξθμζνθ 

πολυπλοκότθτα του πομποφ και του δζκτθ. 
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Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των ςυςτθμάτων CDMA 

Θ τεχνικι CDMA διακζτει οριςμζνα εγγενι χαρακτθριςτικά, που μποροφν να 

τθν κάνουν χριςιμθ για τισ κινθτζσ και προςωπικζσ επικοινωνίεσ: 

 α) Στθ CDMA χρθςιμοποιείται όλο το εφροσ ηϊνθσ ςε κάκε κυψζλθ. 

Αποφεφγεται ζτςι ο περίπλοκοσ προγραμματιςμόσ για τισ ςυχνότθτεσ, γεγονόσ που 

διευκολφνει τθ μελλοντικι επζκταςθ του ςυςτιματοσ (προςκικθ ι αφαίρεςθ 

κυψελϊν). Για τθν αμφίδρομθ επικοινωνία, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε TDD 

είτε FDD.  

β) Το εγγενζσ χαρακτθριςτικό του να λαμβάνεται θ μζςθ τιμι των 

παρεμβολϊν ςτθ CDMA επιτρζπει τθ ςχεδίαςθ ςυςτθμάτων με βάςθ κάποιον μζςο 

όρο παρεμβολϊν, γεγονόσ που εξαςφαλίηει μεγαλφτερθ χωρθτικότθτα από τθ 

ςχεδίαςθ με βάςθ τθ χειρότερθ περίπτωςθ. Αυξάνοντασ τον αρικμό των χρθςτϊν ς' 

ζνα ςφςτθμα CDMA, αυξάνεται θ κατϊτερθ ςτάκμθ κορφβου κατά γραμμικό τρόπο. 

Ζτςι, δεν υπάρχει απόλυτο όριο για τον αρικμό των χρθςτϊν. Βζβαια, θ επίδοςθ 

του ςυςτιματοσ υποβακμίηεται προοδευτικά, κακϊσ αυξάνει ο αρικμόσ των 

χρθςτϊν, και βελτιϊνεται κακϊσ μειϊνεται ο αρικμόσ των χρθςτϊν.  

γ) Θ εκμετάλλευςθ τθσ δραςτικότθτασ τθσ φωνισ και θ διαφορικι λιψθ 

ςυχνότθτασ είναι εγγενι χαρακτθριςτικά τθσ CDMA και, επομζνωσ, δεν χρειάηεται 

επιπλζον προςπάκεια για τθ χρθςιμοποίθςι τουσ, ϊςτε να βελτιϊνεται θ απόδοςθ 

του φάςματοσ. Οι διαλείψεισ λόγω πολλαπλϊν διαδρομϊν μπορεί να περιοριςτοφν 

ςθμαντικά, κακότι το ςιμα απλϊνεται ςε μεγάλο φάςμα. Αν το εφροσ ηϊνθσ του 

απλωμζνου φάςματοσ είναι μεγαλφτερο από το εφροσ ηϊνθσ ςυνοχισ του διαφλου, 

θ ενυπάρχουςα διαφορικι λιψθ ςυχνότθτασ κα μετριάηει τισ επιδράςεισ των 

βραχφχρονων διαλείψεων. 

δ) Ριςτεφεται, ότι είναι δυνατόν να ςυνυπάρξουν τα ςυςτιματα CDMA με τα 

υπάρχοντα μικροκυματικά ςυςτιματα. Αυτό είναι ζνα χριςιμο χαρακτθριςτικό, 

ειδικά όταν οι επικαλφψεισ είναι αναπόφευκτεσ,  

ε) Τα ςυςτιματα CDMA προςφζρουν ιπια χαρακτθριςτικά ωσ προσ τθ 

χωρθτικότθτα και τθ διαπομπι, γεγονόσ που τα κάνει προτιμότερα για τισ 

εφαρμογζσ των προςωπικϊν επικοινωνιϊν. 

Ωςτόςο, τα ςυςτιματα CDMA ζχουν μερικά μειονεκτιματα. Θ επίδοςι τουσ 

είναι πολφ ευαίςκθτθ ςτθν ακρίβεια ελζγχου τθσ ιςχφοσ. Θ βελτίωςθ τθσ χωρθ-

τικότθτασ του ςυςτιματοσ, ςε ζνα πραγματικό ςφςτθμα με ατελι ζλεγχο τθσ 

ιςχφοσ, είναι μικρότερθ από ό,τι δείχνουν τα αναλυτικά αποτελζςματα, όπου 

υποτίκεται ςφςτθμα με τζλειο ζλεγχο τθσ ιςχφοσ. Σ' αυτό το ςθμείο, το ςφςτθμα 

FH/CDMA κεωρείται καλφτερο από το DS/CDMA, κακότι δεν χρειάηεται πολφ 

ακριβι ζλεγχο τθσ ιςχφοσ. Αλλά το ςφςτθμα FH/CDMA χρειάηεται ζναν πολφπλοκο 

ςυνκζτθ ςυχνοτιτων (synthesiser) για τθ μεταπιδθςθ ςυχνότθτασ. Το κόςτοσ του 
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υλικοφ για τθν CDMA είναι ακριβότερο από εκείνο τθσ TDMA. Ζνα άλλο πρόβλθμα 

τθσ CDMA είναι ο μικρόσ ρυκμόσ μετάδοςθσ δεδομζνων ςε ςφγκριςθ με τθν TDMA, 

ειδικά όταν το εφροσ ηϊνθσ είναι μικρό (λιγότερο από 10MHz). Μεγαλφτερεσ 

κακυςτεριςεισ κα αντιμετωπίηουν οι μεταδόςεισ μεγάλων μθνυμάτων, όπωσ 

αρχείων ι εικόνων. Απαιτείται περιςςότερθ ζρευνα πάνω ςε μεκόδουσ για παροχι 

υψθλότερου ρυκμοφ ι πολλαπλϊν ρυκμϊν μετάδοςθσ ςτο ςφςτθμα CDMA. Ζχουν 

προτακεί ιδζεσ, όπωσ αυτι τθσ CDMA πολλαπλοφ κϊδικα. Στθ CDMA πολλαπλοφ 

κϊδικα, όταν ο χριςτθσ ηθτάει υπθρεςία με υψθλό ρυκμό μετάδοςθσ δεδομζνων, 

μπορεί να ανατεκοφν πολλοί κϊδικεσ ςτον ίδιο χριςτθ. Κα χρειάηεται όμωσ 

επιπλζον προςπάκεια ςτο δζκτθ για να λαμβάνει μεταδόςεισ πολλαπλοφ κϊδικα 

ταυτόχρονα και να επαναδιατάςςει τα πακζτα πλθροφορίασ. Αυξάνει το κόςτοσ του 

ςυςτιματοσ. Σε ςχζςθ με τθ CDMA, για το ίδιο εφροσ ηϊνθσ, θ TDMA μπορεί να 

υποςτθρίξει υψθλότερουσ ρυκμοφσ μετάδοςθσ δεδομζνων με ευζλικτθ εκχϊρθςθ 

χρονοςχιςμϊν ςε ζνα πλαίςιο. Θ ικανότθτα υποςτιριξθσ υψθλϊν ρυκμϊν 

μετάδοςθσ δεδομζνων κεωρείται ουςιϊδθσ για το αςφρματο ςφςτθμα προςωπικϊν 

επικοινωνιϊν, ϊςτε να παρζχει υπθρεςίεσ πολυμζςων. 
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2.2.3 Δομι Δικτφου UMTS/WCDMA 
 

Ζνα ΛΜΤ-2000 δίκτυο χωρίηεται ςε δφο λογικζσ ενότθτεσ: το δίκτυο κορμοφ 

(Core Network - CN) και το γενικό δίκτυο ραδιοπρόςβαςθσ (Generic Radio Access 

Network - GRAN). Θ βαςικι ιδζα πίςω από τθ λογικι αυτι είναι ότι το GRAN κα 

μπορεί να ςυνδζεται, πικανϊσ ταυτόχρονα, ςε διαφορετικά δίκτυα κορμοφ, όπωσ 

εκείνο του GSM, το B-ISDN+IN ι ζνα δίκτυο μεταγωγισ πακζτων. Ενϊ το GRAN κα 

μποροφςε να είναι το GSM, ι το DECT ι ακόμθ και ζνα LAN. Στο UMTS θ δομι 

ακολουκεί τθν ίδια λογικι κακϊσ το δίκτυο αποτελείται από: 

• το Δίκτυο Κορμοφ (Core Network - CN) που είναι υπεφκυνο για τισ ςυνδζςεισ 

ςτο UMTS και 

• το Δίκτυο αδιοπρόςβαςθσ (UMTS Terrestrial Radio Access Network - UTRAN), 

που προςφζρει τθ ραδιοεπαφι Uu, ςτον Κινθτό Στακμό του χριςτθ. 

Θ βαςικι απαίτθςθ για το GRAN είναι να ςυμμορφϊνεται με τισ 

προδιαγραφζσ τθσ ραδιοεπαφισ lu. Στο ςχιμα 2.9 εμφανίηονται τα δομικά ςτοιχεία 

του UMTS και οι αντίςτοιχεσ 2  ραδιοεπαφζσ. 

 

 

χιμα 2.9: Σα δομικά ςτοιχεία του UMTS 
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i) Δίκτυο Κορμοφ (Core Network) ςτο UMTS 

 

 
χιμα 2.10: Σο δίκτυο κορμοφ (CN) του UMTS 

 

Το δίκτυο κορμοφ ςφμφωνα με τθν ζκδοςθ R99 παρουςιάηεται ςτο 

παραπάνω ςχιμα (2.10) και αποτελείται από τζςςερισ τομείσ: 

 Ο τομζασ μεταγωγισ κυκλϊματοσ (Circuit Switched Domain), που είναι μια 

διαςκευαςμζνθ ζκδοςθ του Network Switching Subsystem (NSS) του GSM. 

Αποτελείται από το κζντρο διαμεταγωγισ (Mobile Switching Center - MSC), το 

οποίο ζχει προςαρμοςκεί ςτισ ανάγκεσ του νζου δικτφου και τθ γνωςτι από το 

GSM VLR (Visitor Location Register). Το ίδιο MSC κα μποροφςε να 

χρθςιμοποιθκεί και από GSM δίκτυα. Θ VLR είναι ςυνδεδεμζνθ φυςικά με το 

MSC, προκειμζνου θ διεπαφι μεταξφ τουσ να είναι μόνο ςε λογικό επίπεδο. Τα 

ςτοιχεία που καταχωροφνται ςε αυτι αφοροφν ςτουσ Κινθτοφσ Στακμοφσ που 

βρίςκονται ςτθν περιοχι, που ελζγχει το αντίςτοιχο MSC. 

 

Ο τομζασ μεταγωγισ κυκλϊματοσ του CN αναγνωρίηει 3 καταςτάςεισ για ζνα 

UE, ανάλογα με τθ γνϊςθ και τθν ακρίβεια για τθ κζςθ του UE μζςα ςτθ λογικι 

δομι του δικτφου: 

• Αποςυνδεδεμζνο (Detached): To UE είναι απενεργοποιθμζνο (switched off) 

και το δίκτυο δεν ζχει καμία πλθροφορία για τθν τοποκεςία του UE. 
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• Αδρανζσ (Idle): To UE δεν είναι ακόμθ ςυνδεδεμζνο, αλλά μια ςφνδεςθ 

ςθματοδοςίασ μπορεί να ενεργοποιθκεί, αν αυτό απαιτθκεί. Το δίκτυο 

γνωρίηει τθν LA ςτθν οποία βρίςκεται το UE. 

• Συνδεδεμζνο (Connected): Υπάρχει μια ενεργι ςφνδεςθ. Θ περιοχι 

αναηιτθςθσ ςτθν οποία βρίςκεται το UE είναι αποκθκευμζνθ ςτον τομζα 

εγγραφισ (HLR και VLR) και πρζπει να ανανεϊνεται, αν το UE αλλάηει κζςθ, 

ενϊ είναι αδρανζσ. Αυτι θ διαδικαςία καλείται Ενθμζρωςθ Θζςθσ 

(Location Update). Επιπλζον, το δίκτυο γνωρίηει τθν τοποκεςία του UE ςε 

επίπεδο κυψζλθσ. Αν το UE αλλάηει κζςθ ενϊ υπάρχει ενεργι ςφνδεςθ, 

τότε μπορεί να ςυμβεί μεταπομπι. Θ μεταπομπι αποτελεί μζροσ τθσ 

Διαχείριςθσ των αδιοπόρων (Radio Resource Management) του 

ςυςτιματοσ ςτο UTRAN. 

Θ ροι δεδομζνων του χριςτθ διζρχεται από τα MGW, τα οποία είναι υπεφκυνα 

για τθ ςυντιρθςθ τθσ ςφνδεςθσ και για λειτουργίεσ μεταγωγισ, όποτε αυτζσ 

απαιτοφνται. Τα MGWs περιλαμβάνουν επιπλζον δυνατότθτεσ ςφνδεςθσ 

δικτφων, ενϊ ςε αυτά βρίςκονται οι Διακωδικοποιθτζσ (Transcoders), ο 

εξοπλιςμόσ ακφρωςθσ τθσ θχοφσ και τα modems. Τζλοσ, ζχουν και δυνατότθτα 

μετατροπισ από CS ςε PS για τθν περίπτωςθ π.χ. υπθρεςιϊν όπωσ θ VoIP. Θ όλθ 

διαδικαςία ελζγχεται από ζνα διαφορετικό ςτοιχείο, τον MSC Server, ςτον 

οποίο ανικει και θ VLR. Ζνασ MSC Server μπορεί να ελζγχει πολλαπλά MGWs 

και ζτςι εξαςφαλίηεται θ εφκολθ επζκταςθ του CS τομζα. Πταν είναι επικυμθτι 

θ αφξθςθ τθσ δυνατότθτασ μεταγωγισ του δικτφου, τότε προςτίκενται νζα 

MGWs, ενϊ όταν επικυμοφμε αφξθςθ τθσ δυνατότθτασ ελζγχου, προςκζτουμε 

νζουσ MSC Servers. 

 

 Ο τομζασ εγγραφισ (Register Domain), που αποτελείται από τουσ καταχωρθτζσ: 

Home Location Register (HLR), Equipment Identity Register (EIR) και 

Authentication Center (AUC). 

 Ο τομζασ υπθρεςιϊν (Service Domain), που αποτελείται από το ευφυζσ δίκτυο 

(Intelligent Network - IN) και άλλεσ πλατφόρμεσ ανάπτυξθσ υπθρεςιϊν. To IN 

παρζχει πιο προςωποποιθμζνεσ υπθρεςίεσ ςτουσ χριςτεσ, αλλά και πιο 

αςφαλείσ υπθρεςίεσ (π.χ. προπλθρωμζνεσ ςυνδρομζσ). Το τυπικό IN του 

PSTN/ISDN δεν είναι ςε κζςθ να μεταφζρει πλθροφορία για τισ υπθρεςίεσ 

μεταξφ διαφορετικϊν δικτφων και για το λόγο αυτό χρθςιμοποιείται ζνα 

εξελιγμζνο IN που καλείται CAMEL (Customized Applications for Mobile network 

Enhanced Logic). 

 Ο τομζασ μεταγωγισ πακζτων (Packet Switched Domain), που ςτθρίηεται ςτθν 

υπάρχουςα αρχιτεκτονικι του GPRS και περιλαμβάνει τουσ υποςτθρικτικοφσ 

κόμβουσ SGSN και GGSN. 
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Ο τομζασ μεταγωγισ πακζτων του CN αναγνωρίηει επίςθσ 3 διαφορετικζσ 

καταςτάςεισ για ζνα UE: Αδρανζσ (Idle), Ζτοιμο (Ready) και Σε Αναμονι 

(Standby). Αρχικά το UE είναι αδρανζσ (idle) και δεν είναι ςυνδεδεμζνο ςτο CN 

PS. Για να μεταβεί ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ (ready), το UE πρζπει να 

εγγραφεί ςτο δίκτυο, δθλαδι να ενεργοποιιςει τθ διαδικαςία GPRS Attach. 

Τϊρα, το UE ζχει αναγνωριςτεί από το δίκτυο και μπορεί να ςτείλει και να 

λάβει δεδομζνα. Στθν κατάςταςθ αυτι γίνονται ενθμερϊςεισ των περιοχϊν 

ςτισ οποίεσ βρίςκεται το UE, δθλαδι των περιοχϊν Cell και Routing. Μετά από 

ςυγκεκριμζνθ περίοδο χωρίσ μεταφορά δεδομζνων, ζνασ χρονιςτισ μετάγει το 

UE ςε κατάςταςθ αναμονισ (standby). Αυτι θ μεταγωγι μπορεί να προκλθκεί 

και από το δίκτυο. Σε κατάςταςθ αναμονισ, το UE εκτελεί μόνο ενθμερϊςεισ 

τθσ περιοχισ δρομολόγθςθσ. Μόλισ μεταφερκοφν δεδομζνα προσ ι από το UE, 

αυτό μεταβαίνει ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ. Θ διαδικαςία διαγραφισ καλείται 

GPRS Detach. Στθ ςυνζχεια, το UE επιςτρζφει ςε αδρανι κατάςταςθ, δθλαδι 

δεν είναι πλζον ςυνδεδεμζνο (attached) ςτο GPRS. Υπάρχει βζβαια και θ 

δυνατότθτα απευκείασ μετάβαςθσ από κατάςταςθ αναμονισ ςε αδρανι 

κατάςταςθ. 

 

 

Στθν ζκδοςθ R4 των προδιαγραφϊν ειςιχκθ μια ουςιαςτικι αλλαγι ςτθ 

δομι του δικτφου κορμοφ. Αυτι είναι θ διάςπαςθ του MSC/VLR ςε MSC Server και 

ςε Media Gateway (MGW), όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 2.11. Ο λόγοσ τθσ διάςπαςθσ 

είναι θ επίτευξθ του διαχωριςμοφ τθσ ςφνδεςθσ ςε τμιμα ελζγχου και τμιμα 

πραγματικισ υπθρεςίασ. 

 

χιμα 2.11: Διάςπαςθ του MSC ςτθν R4 
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Μια ςθμαντικι αρχι ςτθ ςχεδίαςθ του UMTS ιταν θ ανάγκθ για απεξάρτθςθ 

των λειτουργιϊν διαχείριςθσ τθσ κινθτικότθτασ και των ςυνδζςεων, από τθν 

τεχνολογία τθσ ραδιοεπαφισ. Αυτι θ αρχι υλοποιικθκε με τθν υιοκζτθςθ τθσ 

ζννοιασ του Access Stratum (AS) και του Non Access Stratum (NAS), όπωσ φαίνεται 

και ςτο ςχιμα 2.12. Το AS είναι μια λειτουργικι οντότθτα που περιλαμβάνει τα 

πρωτόκολλα ραδιοπρόςβαςθσ μεταξφ τερματικοφ εξοπλιςμοφ (User Equipment) και 

του δικτφου ραδιοπρόςβαςθσ (UTRAN). 

 

       Σερματικό UE              Δίκτυο Ραδιοπρόςβαςθσ UTRAN        Δίκτυο Κορμοφ CN 

 
Uu-interface Iu-interface 

χιμα 2.12: Σο μοντζλο αρχιτεκτονικισ του UMTS 

 
 
To NAS περιλαμβάνει τα πρωτόκολλα του δικτφου κορμοφ μεταξφ του UE 

και του ίδιου του CN, όπου πλζον το UTRAN είναι διάφανο. Το Δίκτυο Κορμοφ 

παρζχει 3 βαςικζσ λειτουργίεσ διαχείριςθσ: 

 Διαχείριςθ φνδεςθσ (Connection Management - CM), που παρζχει τισ bearer 

υπθρεςίεσ (μεταφορά δεδομζνων) και τισ διαδικαςίεσ για τισ ςυνδζςεισ 

μεταγωγισ κυκλϊματοσ. 

 Διαχείριςθ υνόδου (Session Management - SM), που είναι υπεφκυνθ για τθν 

εγκατάςταςθ, τθν παρακολοφκθςθ και τθν απεγκατάςταςθ μιασ ςφνδεςθσ 

μεταγωγισ πακζτων. 

 Διαχείριςθ Κινθτικότθτασ (Mobility Management - MM), που χρθςιμοποιείται 

για τον κακοριςμό τθσ κζςθσ ενόσ UE ζτςι ϊςτε να μπορεί να εγκαταςτακεί μια 

ςφνδεςθ. 
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Τζλοσ, ασ δοφμε όμωσ και ποιεσ είναι οι περιοχζσ του δικτφου ςτισ οποίεσ 

εντοπίηεται ζνασ UE. Θ λογικι δομι περιλαμβάνει τζςςερα επίπεδα, όπωσ αυτά 

φαίνονται και ςτο ςχιμα 2.13: 

• Τθν περιοχι αναηιτθςθσ (Location Area - LA). 

• Τθν περιοχι δρομολόγθςθσ (Routing Area - RA). 

• Τθν περιοχι εγγραφισ ςτο UTRAN (UTRAN Registration Area - URA). 

• Τθν κυψζλθ (Cell). 

 
 

 

χιμα 2.13: Οι περιοχζσ τθσ λογικισ δομισ του δικτφου 

 

 

Στον τομζα μεταγωγισ κυκλϊματοσ του CN ζνασ ςυνδρομθτισ μπορεί να 

μετακινείται μζςα ςε μια LA, χωρίσ να χρειάηεται να ενθμερϊςει το δίκτυο. Θ 

ταυτότθτα τθσ περιοχισ αναηιτθςθσ καταχωρείται από τθ VLR, ϊςτε να γνωρίηει το 

δίκτυο ποφ κα αναηθτιςει ζναν ςυνδρομθτι. Θ LA δεν ζχει άλλεσ δεςμεφςεισ ωσ 

προσ τα ςτοιχεία του δικτφου, δθλαδι π.χ. μια LA μπορεί να περιζχει πολλά RNC, 

αλλά και ζνα RNC πολλζσ LAs. Αντίςτοιχα, ςτον τομζα μεταγωγισ πακζτων, υπάρχει 

θ περιοχι δρομολόγθςθσ (RA) ςτθν οποία το UE μπορεί να μετακινείται, χωρίσ να 

ενθμερϊνει το δίκτυο. Οι περιοχζσ δρομολόγθςθσ είναι υποςφνολα των περιοχϊν 

αναηιτθςθσ. Μια νζα περιοχι, ςε ςχζςθ με τα 2,5G ςυςτιματα, είναι θ περιοχι 

εγγραφισ ςτο UTRAN (URA), θ οποία είναι γνωςτι εςωτερικά ςτο UTRAN, αλλά όχι 

ςτο CN. Αν και φαίνεται ότι είναι μια μικρι αλλαγι ςτθ δομι SGSN, ςτθν πράξθ 

είναι πολφ ςθμαντικι, αφοφ το SGSN πλζον μεταφζρει ενκυλακωμζνθ κίνθςθ IP 

προσ και από το UE, ςφμφωνα με τθν ταυτότθτα τθσ URA. 
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ii) Δίκτυο Ραδιοπρόςβαςθσ (UTRAN) ςτο UMTS 

To UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) είναι ζνα νζο δίκτυο 

ραδιοπρόςβαςθσ που ςχεδιάςτθκε για το UMTS. Τα όριά του είναι από τθν 

πλευρά του UE, θ Uu interface, δθλαδι θ ραδιοεπαφι, ενϊ από τθν πλευρά του 

CN είναι θ lu interface. To UTRAN αποτελεί μια υλοποίθςθ του GRAN και είναι 

παρόμοιο με το BSS του GSM. Αποτελείται από τα ςτοιχεία του δικτφου που είναι 

υπεφκυνα για τθ διαχείριςθ των ραδιοπόρων (RRM) του ςυςτιματοσ. 

To UTRAN αποτελείται από πολλά Radio Network Subsystems (RNS), τα 

οποία ςυνδζονται με το CΝ με τθ διεπαφι lu, όπωσ παρουςιάηεται ςτο ςχιμα 

2.14. Κάκε RNS διαχειρίηεται τουσ ραδιοπόρουσ των ςυνδζςεϊν του. Αποτελείται 

από ζνα Radio Network Controller (RNC), που είναι παρόμοιο με το BSC του GSM, 

και από ζνα ι περιςςότερα Node Β, τα οποία είναι παρόμοια με τουσ Στακμοφσ 

Βάςθσ (BS) του GSM. Θ ςφνδεςθ του RNC με τα Node Β γίνεται με τθν lub 

interface. Αυτι θ διεπαφι πρζπει να είναι ανοικτι, αλλά είναι τοποκετθμζνθ ςε 

τόςο ςθμαντικι κζςθ, που, όπωσ και ςτο GSM με τθ διεπαφι A-bis, υπάρχουν 

υλοποιιςεισ αποκλειςτικζσ για κάκε καταςκευαςτι. Ζτςι, κα πρζπει να 

χρθςιμοποιθκεί ςυμβατόσ εξοπλιςμόσ του ίδιου καταςκευαςτι και ςτα δφο μζρθ 

τθσ διεπαφισ. 

χιμα 2.14: Θ δομι του δικτφου ραδιοπρόςβαςθσ UTRAN 

 

 

To RNC ςυνδζεται μζςω τθσ διεπαφισ lu είτε με ζνα MSC είτε με ζνα SGSN. 

Το RNC που ελζγχει ζνα Node Β, πολλζσ φορζσ καλείται Controlling RNC (CRNC) για 

το Node Β. To CRNC είναι υπεφκυνο για τον ζλεγχο του φορτίου τθλεπικοινωνιακισ 

κίνθςθσ, αλλά και τθν επίλυςθ προβλθμάτων υπερφόρτωςθσ ςτισ κυψζλεσ που 

ελζγχει. Επιπλζον, το CRNC είναι υπεφκυνο για τθν εκτζλεςθ του αλγορίκμου 

ελζγχου αποδοχισ ςφνδεςθσ (admission control) και τθσ απόδοςθσ νζων κωδίκων 

ςε νζεσ ραδιοηεφξεισ ςτισ κυψζλεσ που ελζγχει. Για κάκε UE που είναι ςυνδεδεμζνο 
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με το CN υπάρχει ζνα RNS που το εξυπθρετεί (Serving RNS - SRNS). To UE μπορεί να 

είναι όμωσ ςυνδεδεμζνο και με άλλα RNS, αν απαιτοφνται επιπλζον ραδιοπόροι 

π.χ. για ζνα soft handover. Αυτά τα RNS καλοφνται Drift RNS (DRNS). Τόςο τα 

δεδομζνα, όςο και θ ςθματοδοςία μεταξφ των RNC μεταφζρονται από τθ lur 

interface, όπωσ χαρακτθριςτικά φαίνεται ςτο ςχιμα 2.15. Επειδι οι διεπαφζσ lub, 

lur και lu απαιτοφν μεγάλεσ χωρθτικότθτεσ, το πρωτόκολλο μετάδοςθσ είναι το 

Asynchronous Transfer Mode (ATM). To κάκε RNS μπορεί να ζχει το ρόλο του 

Serving ι του Drift RNC.  Επιπλζον, θ επικοινωνία με το CN γίνεται πάντα μζςω του 

SRNC. Στθν περίπτωςθ που το UE είναι ςυνδεδεμζνο με δφο RNC, τότε ο 

ςυνδυαςμόσ τθσ πλθροφορίασ ςτθν άνω ηεφξθ γίνεται ςτο SRNC. 

 

 
χιμα 2.15: Θ φπαρξθ Serving RNS και Drift RNS 

 

 

Τα Node Β αναλαμβάνουν όλθ τθν επεξεργαςία ςτο φυςικό ςτρϊμα τθσ 

ραδιοεπαφισ. Είναι δθλαδι υπεφκυνα για λειτουργίεσ, όπωσ θ διαςπορά 

φάςματοσ, θ κωδικοποίθςθ διαφλου, θ διεμπλοκι και θ προςαρμογι του ρυκμοφ 

μετάδοςθσ. Επιπλζον, τα Node Β εκτελοφν μερικζσ πολφ βαςικζσ λειτουργίεσ 

διαχείριςθσ των ραδιοπόρων του ςυςτιματοσ, όπωσ ο ζλεγχοσ ιςχφοσ κλειςτοφ 

βρόχου. 
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Τα πρωτόκολλα τθσ ραδιοεπαφισ χωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ: ςτα οριηόντια 

ςτρϊματα και ςτα κατακόρυφα επίπεδα, όπωσ φαίνεται και ςτο παρακάτω ςχιμα: 

 
χιμα 2.16: Θ ςτοίβα πρωτοκόλλων ςτθ ραδιοεπαφι UTRAN 

 

Τα ςτρϊματα ςτο Access Stratum είναι τρία: το φυςικό ςτρϊμα (ΘΥ ι L1), 

το Data Link Layer (L2) και το Network Layer (L3). To L2 χωρίηεται ςε υποςτρϊματα: 

το Medium Access Control (MAC), το Radio Link Control (RLC), το 

Broadcast/Multicast Control (BMC) και το Packet Data Convergence Protocol (PDCP). 

To ςτρϊμα δικτφου (L3) περιζχει και αυτό υποςτρϊματα, από τα οποία μόνο το 

Radio Resource Control (RRC) ανικει ςτο Access Stratum, ενϊ τα υπόλοιπα ανικουν 

ςτο Non Access Stratum, δθλαδι αφοροφν το δίκτυο κορμοφ (CN). 

Τα κατακόρυφα επίπεδα, από τθν άλλθ, είναι: το επίπεδο ελζγχου (Control 

Plane) και το επίπεδο χριςτθ (User Plane). To MAC και το RLC ανικουν και ςτα δφο 

επίπεδα, ενϊ το RRC ανικει μόνο ςτο επίπεδο ελζγχου και τα BMC και PDCP μόνο 

ςτο επίπεδο του χριςτθ. 

 
 

Πςον αναφορά τισ λειτουργικότθτα του UTRAN, οι βαςικζσ του λειτουργίεσ 

εμφανίηονται ςτο ςχιμα 2.17. Ππωσ είναι εμφανζσ, θ πλζον ςθμαντικι λειτουργία 

του UTRAN είναι ο ζλεγχοσ των ραδιοπόρων του ςυςτιματοσ (Radio Resource 

Control - RRC), που παρζχεται από το RNC. To RRC διαχειρίηεται και τα υπόλοιπα 

ςτρϊματα ςτο Access Stratum, κακϊσ ςυνδζεται με διεπαφζσ ελζγχου με αυτά, 

ελζγχοντασ τθ διαμόρφωςθ των παραμζτρων τουσ.  
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χιμα 2.17: Οι λειτουργίεσ του UTRAN 

 

 

Ο Ζλεγχοσ Αποδοχισ Σφνδεςθσ-Κλιςθσ (Admission Control) παρζχεται και 

αυτόσ από το RNC και είναι ο μθχανιςμόσ που χρθςιμοποιείται για τθν αποδοχι ι 

τθν απόρριψθ νζων χρθςτϊν, νζων RAB ι ακόμθ και νζων ραδιοηεφξεων που 

προζρχονται από ενζργειεσ του δικτφου, όπωσ οι μεταπομπζσ. Σκοπόσ του ελζγχου 

αποδοχισ ςφνδεςθσ είναι θ αποφυγι υπερφόρτωςθσ του ραδιοδικτφου. Στθν 

πράξθ, το RNC βαςίηεται ςε μετριςεισ τόςο του ωφζλιμου φορτίου, όςο και των 

παρεμβολϊν ςε μια κυψζλθ και αποφαςίηει, αν κα επιτρζψει επιπλζον ςυνδζςεισ ι 

όχι. Οι αποφάςεισ του ελζγχου αποδοχισ ςφνδεςθσ μπορεί να επθρεάςουν τόςο 

τθν ποιότθτα υπθρεςίασ (QoS) των υπαρχουςϊν ςυνδζςεων ςτθν κυψζλθ, όςο και 

να προκαλζςουν απορρίψεισ κλιςεων. Να ςθμειϊςουμε ότι ςτο UMTS, λόγω τθσ 

WCDMA ραδιοεπαφισ, μια νζα ςφνδεςθ ι μια αφξθςθ ςτο ρυκμό μετάδοςθσ 

προκαλεί αφξθςθ του επιπζδου των παρεμβολϊν τόςο ςτθν ίδια τθν κυψζλθ, όςο 

και ςε γειτονικζσ κυψζλεσ. Επιπλζον, θ αφξθςθ των παρεμβολϊν ςε μια κυψζλθ 

ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ ουςιαςτικά τθσ ζκταςθσ τθσ κάλυψθσ τθσ κυψζλθσ, 

γεγονόσ που ςθμαίνει ότι μια νζα κλιςθ μπορεί να είναι θ αιτία διακοπισ 

υπαρχουςϊν κλιςεων που βρίςκονται ςτα όρια τθσ κυψζλθσ. 

 

Αν προκλθκεί υπερφόρτωςθ ςε μια κυψζλθ, τότε ο Ζλεγχοσ Συμφόρθςθσ 

(Congestion Control) φροντίηει ϊςτε να επανζλκει το ςφςτθμα ςε ςτακερι 

κατάςταςθ. Συνικεισ ενζργειεσ είναι ο εξαναγκαςμόσ ςε μεταπομπι ςε άλλο Node 

Β ι ςτο GSM ι θ μείωςθ του ρυκμοφ εκπομπισ/λιψθσ ςε κάποιουσ ςυνδρομθτζσ ι 

ακόμα και θ αποςφνδεςθ ςυνδρομθτϊν. Ο Ζλεγχοσ Συμφόρθςθσ καλείται πολλζσ 

φορζσ και Ζλεγχοσ Φορτίου (Load Control). Θ βαςικι διαφορά με το Admission 

Control είναι ότι αυτόσ είναι μια διαδικαςία on-off, ενϊ το Congestion Control είναι 

μια ςυνεχισ διαδικαςία. To Admission Control αντιμετωπίηει κάκε αίτθςθ για 

πόρουσ ξεχωριςτά, ενϊ το Congestion Control αντιμετωπίηει το δίκτυο ωσ ςφνολο. 

To Admission Control αποφαςίηει για τθν εγκατάςταςθ ι όχι κάποιων ςυνδζςεων, 
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ενϊ το Congestion Control παρακολουκεί και διαχειρίηεται ςτθ ςυνζχεια τισ 

υπάρχουςεσ ςυνδζςεισ. Κεωρθτικά, το Congestion Control δεν κα απαιτοφνταν, αν 

το Admission Control μποροφςε να προβλζψει με επιτυχία τισ αλλαγζσ ςτο φορτίο 

των κυψελϊν του δικτφου, αλλά και το επίπεδο των παρεμβολϊν. Τόςο το 

Admission Control, όςο και το Congestion Control χρθςιμοποιοφν διαφορετικοφσ 

αλγορίκμουσ ςτθν άνω και ςτθν κάτω ηεφξθ. Στο Admission Control κα πρζπει και οι 

δφο αλγόρικμοι τόςο ςτθν άνω, όςο και ςτθν κάτω ηεφξθ να αποδεχτοφν τθ νζα 

αίτθςθ πριν τελικά αποδοκοφν πόροι. 

 

Τζλοσ, τα δίκτυα UMTS διακζτουν μθχανιςμοφσ ελζγχου τθσ ιςχφοσ των 

ςθμάτων των πελατϊν. Στο WCDMA όλοι οι χριςτεσ χρθςιμοποιοφν τον ίδιο 

ςυχνοτικό δίαυλο, αλλά διαχωρίηονται με ορκογωνικοφσ κϊδικεσ διαςποράσ. 

Συνεπϊσ, κάκε χριςτθσ φαίνεται ωσ κόρυβοσ για τουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ. Αν θ 

ιςχφσ εκπομπισ των χρθςτϊν είναι ανεξζλεγκτθ, τότε θ προκφπτουςα παρεμβολι 

κα είναι αυξθμζνθ. Ο Ζλεγχοσ Λςχφοσ (Power Control) αναλαμβάνει τθ διαχείριςθ 

τθσ ιςχφοσ των UEs, ϊςτε να αποφεφγονται προβλιματα αυξθμζνων παρεμβολϊν 

και φαινομζνων, όπωσ το near - far. Να ςθμειϊςουμε όμωσ ότι απαιτείται ζλεγχοσ 

ιςχφοσ και ςτθν κάτω ηεφξθ, προκειμζνου να περιοριςτοφν οι παρεμβολζσ τόςο ςε 

γειτονικζσ κυψζλεσ, όςο και ςτθν ίδια κυψζλθ λόγω χριςθσ θμι-ορκογωνικϊν 

κωδίκων διαςποράσ. Υπάρχουν τρεισ τφποι ελζγχου ιςχφοσ: 

 

• Ζλεγχοσ Λςχφοσ Ανοικτοφ Βρόχου (Open Loop Power Control). 

• Ζλεγχοσ Λςχφοσ Κλειςτοφ Βρόχου (Closed Loop Power Control). 

• Ζλεγχοσ Λςχφοσ Εξωτερικοφ Βρόχου (Outer Loop Power Control). 

Στον ζλεγχο ιςχφοσ ανοικτοφ βρόχου, το Node Β χρθςιμοποιεί ςυγκεκριμζνα 

κανάλια, για να μεταδϊςει με ευρυεκπομπι (broadcast) τθν πλθροφορία για τθν 

ιςχφ εκπομπισ του UE, κατά τθν πρϊτθ του προςπάκεια πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο. Στο 

CDMA, κάκε ςυνδρομθτισ αποτελεί πθγι παρεμβολϊν για τουσ υπόλοιπουσ 

χριςτεσ, ςυνεπϊσ θ τυχαία πρόςβαςθ ςτο δίκτυο πρζπει να γίνει με τθν μικρότερθ 

δυνατι ιςχφ εκπομπισ. Γενικότερα, με τθν τεχνικι ανοικτοφ βρόχου ο πομπόσ 

πρζπει να μετρά τα επίπεδα παρεμβολϊν και να προςαρμόηει τθν ιςχφ του 

αντίςτοιχα. Αν θ τεχνικι αμφιδρόμθςθσ είναι θ TDD, τότε χρθςιμοποιείται θ ίδια 

ςυχνότθτα και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ μετάδοςθσ και ςυνεπϊσ, οι διαλείψεισ 

είναι ςυςχετιςμζνεσ και άρα, θ τεχνικι αποδίδει πολφ καλά. Αν όμωσ ζχουμε FDD 

ςφςτθμα, τότε οι διαλείψεισ ςτισ δφο κατευκφνςεισ μετάδοςθσ είναι αςυςχζτιςτεσ 

και άρα, θ εκτίμθςθ του διαφλου ςτθν κατεφκυνςθ λιψθσ δεν είναι απαραίτθτα 

χαρακτθριςτικι και για τθν αντίςτροφθ ηεφξθ. Θ τεχνικι τότε αποδίδει καλά ςε 

επίπεδο μζςθσ τιμισ τθσ ιςχφοσ. 

 

Στον ζλεγχο ιςχφοσ κλειςτοφ βρόχου, από τθ ςτιγμι που εγκαταςτακεί θ 

ςφνδεςθ, το Node Β αναλαμβάνει τον ζλεγχο ιςχφοσ. Με βάςθ το λόγο ςιματοσ 
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προσ παρεμβολι (SIR) αλλά και τθ λαμβανόμενθ ιςχφ ςτο Node Β, αυτό ενθμερϊνει 

το UE να προςαρμόηει τθν ιςχφ εκπομπισ του κάκε 0.667 ms (που ταυτίηεται με τθ 

διάρκεια μιασ χρονοςχιςμισ). Συγκριτικά, αναφζρουμε ότι ςτο GSM θ ιςχφσ 

προςαρμόηεται κάκε 480ms. Για το λόγο αυτό θ τεχνικι αυτι καλείται και γριγοροσ 

ζλεγχοσ ιςχφοσ κλειςτοφ βρόχου (fast closed loop power control). Εναλλακτικά, να 

ποφμε ότι, αν αντί του SIR μετράται ο ρυκμόσ εςφαλμζνων πλαιςίων (Frame Error 

Rate - FER), τότε προκφπτει μεν μια αργι διαδικαςία ελζγχου ιςχφοσ, αλλά με 

μεγαλφτερθ αξιοπιςτία, αφοφ ο FER είναι πιο αξιόπιςτοσ δείκτθσ από το SIR. 

 

Στον ζλεγχο ιςχφοσ εξωτερικοφ βρόχου, το RNC προςαρμόηει τθν τιμι του 

target SIR (επικυμθτό SIR) ςτο Node Β. Αυτι θ ρφκμιςθ αφορά κάκε κυψζλθ και 

γίνεται, προκειμζνου να διατθρθκεί ςτακερι θ ποιότθτα μετάδοςθσ, με δεδομζνθ 

τιμι BER ι FER. Ο ςτακερόσ ζλεγχοσ του επικυμθτοφ SIR κάκε κυψζλθσ είναι πολφ 

ςθμαντικόσ για τθν απόδοςθ των CDMA δικτφων. Αν δεν επιτυγχάνεται το 

επικυμθτό SIR, τότε μειϊνεται το μζγεκοσ τθσ κυψζλθσ ι αντίςτοιχα θ 

χωρθτικότθτα. Αν το RNC εντοπίςει μια επιδεινοφμενθ ςφνδεςθ, θ επικυμθτι τιμι 

του SIR ςτο Node Β αυξάνεται κατά ζνα ςτακερό ποςό. To UΕ κα αυξιςει ςταδιακά 

τθν ιςχφ εκπομπισ μζχρι να πετφχει τθ νζα τιμι του SIR. 

 

Ρρζπει να ςθμειϊςουμε ότι, αν θ διαδικαςία του ελζγχου ιςχφοσ δεν 

λειτουργεί ικανοποιθτικά, είναι πικανό να εμφανιςτεί το φαινόμενο των κυψελϊν 

που «αναπνζουν» ι, όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρονται, breathing cells. Το 

φαινόμενο αυτό προκφπτει, αν λόγω αυξθμζνων παρεμβολϊν οι μακρινοί χριςτεσ 

δεν εξυπθρετοφνται πια και ςυνεπϊσ, θ ενεργι ακτίνα τθσ κυψζλθσ μειϊνεται. 

Μαηί με τθ μείωςθ όμωσ τθσ κυψζλθσ, ςταδιακά μειϊνονται και οι χριςτεσ και άρα 

και οι παρεμβολζσ. Συνεπϊσ, νζοι χριςτεσ απομακρυςμζνοι από το Node Β 

μποροφν πάλι να ςυνδεκοφν ςτο ςφςτθμα, γεγονόσ που ςυνεπάγεται τθν αφξθςθ 

τθσ ακτίνασ κάλυψθσ τθσ κυψζλθσ. 
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2.2.4 Σεχνολογίεσ Φυςικοφ τρϊματοσ ςτο 

WCDMA 
 

Οι ςυχνότθτεσ που ζχουν αποδοκεί ςτο UTRA (WCDMA) ςτθν Ευρϊπθ είναι οι εξισ: 

• WCDMA FDD: 2 X 60MHz (1920-1980ΜΘz uplink, 2110-2170ΜΘz downlink). 

• WCDMA TDD (με άδεια): 25ΜΘz (1900-1920ΜΘz και 2020-2025ΜΘz). 

• WCDMA TDD (χωρίσ άδεια): 10ΜΘz (2010-2020ΜΘz). 

Επειδι κάκε κανάλι ςτο UMTS ζχει εφροσ 5ΜΘz, ζχουμε ςυνολικά 12 ηευγάρια FDD 

και 7 κανάλια TDD διακζςιμα. 

Διαςπορά Φάςματοσ και Εφαρμογι ςε CDMA υςτιματα 

Ππωσ ζχουμε αναφζρει, θ βάςθ ςτα ςυςτιματα τρίτθσ γενιάσ είναι θ 

τεχνολογία τθσ διαςποράσ φάςματοσ και θ τεχνικι πολλαπλισ πρόςβαςθσ CDMA. 

Λόγω του ρυκμοφ των ακολουκιϊν διαςποράσ (3,84Mcps), το εφροσ ηϊνθσ που 

καταλαμβάνουν τα εκπεμπόμενα ςτο ςφςτθμα ςιματα είναι 3,84MHz και, 

ςυμπεριλαμβάνοντασ τισ ηϊνεσ φφλαξθσ, ο κάκε δίαυλοσ φτάνει τα 5MHz. Συνεπϊσ, 

το ςφςτθμα χαρακτθρίηεται ωσ ευρείασ ηϊνθσ CDMA (Wideband CDMA - WCDMA). 

Τα βαςικά πλεονεκτιματα τθσ τεχνικισ πολλαπλισ πρόςβαςθσ CDMA αναφζρκθκαν 

και ςτθν παράγραφο 2.2.2. Εδϊ, να υπενκυμίςουμε ότι θ ακολουκία πλθροφορίασ 

κάκε χριςτθ πολλαπλαςιάηεται ςτον πομπό με μια μοναδικι, πολφ γριγορθ, 

ψευδοτυχαία ακολουκία, που καλείται κϊδικασ διαςποράσ προκαλϊντασ τθ 

διαςπορά του φάςματοσ του ςιματοσ πλθροφορίασ ςτενισ ηϊνθσ, ςε ευρεία 

φαςματικι περιοχι (3,84MHz). Ο λόγοσ του εφρουσ ηϊνθσ που καταλαμβάνει το 

ςιμα ςτενισ ηϊνθσ πριν τθ διαςπορά, προσ το εφροσ ηϊνθσ μετά τθ διαςπορά 

καλείται κζρδοσ επεξεργαςίασ (processing gain) ι παράγοντασ διαςποράσ 

(spreading factor - SF). Στο UTRA ο παράγοντασ διαςποράσ κυμαίνεται από 4 ωσ 

512. Πςο μικρότεροσ είναι, τόςο μεγαλφτεροσ ρυκμόσ μετάδοςθσ δεδομζνων 

μπορεί να υποςτθριχκεί ςτθ ραδιοεπαφι. Το κζρδοσ αυτό μασ δείχνει ςτθν πράξθ 

πόςα chips χρθςιμοποιοφνται για τθν διαςπορά ενόσ ςυμβόλου τθσ ακολουκίασ 

πλθροφορίασ. Στο δζκτθ το διεςπαρμζνο ςιμα πολλαπλαςιάηεται ξανά με τθν ίδια 

ακολουκία διαςποράσ και το εφροσ ηϊνθσ επανζρχεται ςε εκείνο του 

εκπεμπόμενου ςιματοσ. 

 

Στο παρακάτω ςχιμα 2.18 παρουςιάηεται μια τυπικι δομι ενόσ δζκτθ που 

δζχεται διεςπαρμζνα από διαφορετικοφσ κϊδικεσ ςιματα. Στο παράδειγμα αυτό 

υποκζτουμε ότι θ προσ μετάδοςθ ακολουκία πλθροφορίασ του χριςτθ 1 είναι du 

=*010+, ενϊ του χριςτθ 2 είναι d2t =*001+, Επιπλζον, ο κϊδικασ που χρθςιμοποιεί ο 
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πρϊτοσ χριςτθσ είναι Code, =*1100+, ενϊ ο δεφτεροσ Code2 = [l 0 01+. Να 

ςθμειϊςουμε ότι το μικοσ των κωδικϊν που επιλζξαμε για το παράδειγμα είναι 

πολφ μικρό, αλλά διευκολφνει τθν απεικόνιςθ και τουσ υπολογιςμοφσ, ενϊ θ 

αντιςτοίχιςθ των ςυμβόλων ςε πλάτθ παλμϊν που χρθςιμοποιιςαμε είναι θ εξισ: 

0 —> 1,1 —>  - 1. 

 
χιμα 2.18: Διάταξθ πομποδεκτϊν για CDMA με 2 χριςτεσ 

Επίςθσ ςτο ςχιμα 2.19 παρουςιάηεται το αποτζλεςμα τθσ διαςποράσ τθσ 

ακολουκίασ πλθροφορίασ του χριςτθ 1 με τον κϊδικα 1, ενϊ ςτο ςχιμα 2.20 του 

χριςτθ 2 με τον κϊδικα 2. 

Τζλοσ, ςτο ςχιμα 2.21 παρουςιάηεται θ υπζρκεςθ των δφο διεςπαρμζνων 

ςθμάτων ςτο δζκτθ. Ραρατθριςτε ότι ο δζκτθσ γνωρίηει τουσ κϊδικεσ διαςποράσ 

που χρθςιμοποιικθκαν ςε κάκε πομπό και τουσ χρθςιμοποιεί αντίςτοιχα, 

προκειμζνου να ανακτιςει τθν ακολουκία πλθροφορίασ του κακενόσ. Θ διαδικαςία 

του πολλαπλαςιαςμοφ με τουσ αντίςτοιχουσ κϊδικεσ αφορά ςτο ςυνολικά 

λαμβανόμενο ςιμα, δθλαδι τθν υπζρκεςθ των δφο εκπεμπόμενων. Επιπλζον, να 

ςθμειϊςουμε ότι ζχουμε υποκζςει τζλειο ςυγχρονιςμό ςτο δζκτθ, δθλαδι δεν 

υπάρχει διαφορά φάςθσ μεταξφ του λαμβανόμενου ςιματοσ και των αντιγράφων 

του κϊδικα. Στθ ςυνζχεια, ολοκλθρϊνοντασ ςτθ διάρκεια του ςυμβόλου τθσ 

ακολουκίασ πλθροφορίασ, προκφπτουν από τουσ δφο κλάδουσ του δζκτθ 

εκτιμιςεισ των ακολουκιϊν πλθροφορίασ που ταυτίηονται με τισ εκπεμπόμενεσ. 

Ζνα πολφ χαρακτθριςτικό αντιπαράδειγμα που δείχνει τθν αδυναμία τθσ 

ανάκτθςθσ τθσ αρχικισ πλθροφορίασ κάκε χριςτθ, αν οι κϊδικεσ που 

χρθςιμοποιοφμε δεν είναι ορκογωνικοί, είναι αυτό όπου: Code, =*0000+ και Code2 = 

[1111]. 
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χιμα 2.19: Διαςπορά φάςματοσ ςτο χριςτθ 1 

 

 

χιμα 2.20: Διαςπορά φάςματοσ ςτο χριςτθ 2  
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χιμα 2.21: Τπζρκεςθ μεταδιδόμενων ςθμάτων ςτο δζκτθ 

 

χιμα 2.22: Αποτζλεςμα αποδιαςποράσ 

Στα CDMA ςυςτιματα, μποροφμε να προςεγγίςουμε το πλικοσ των χρθςτϊν 

Μ , που μπορεί να υποςτθρίξει μια κυψζλθ, με τισ ακόλουκεσ παραδοχζσ: 

• Πλοι οι χριςτεσ λαμβάνουν τθν ίδια ιςχφ. 

• Θ παρεμβολι προςεγγίηεται ωσ κόρυβοσ Gauss. 

• Γνωρίηουμε τθ ςχζςθ που ςυνδζει το BER με το ςθματοκορυβικό λόγο E b / N a .  

Άρα, μποροφμε να υπολογίςουμε το ελάχιςτο απαιτοφμενο Eb /Νο που 

εξαςφαλίηει τθ βζλτιςτθ λειτουργία του δικτφου, ωσ εξισ: 

  
 p

  
 o
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Εξαιτίασ, όμωσ, παρεμβολϊν από γειτονικζσ κυψζλεσ που εκπζμπουν ςτθν 

ίδια ςυχνότθτα, υπάρχει υποβάκμιςθ ςτο πλικοσ των χρθςτϊν Μ , που λαμβάνεται 

υπόψθ, με ζναν παράγοντα β, που κυμαίνεται από 0,4 ωσ 0,55. Επιπλζον, λόγω 

ατελοφσ ελζγχου ιςχφοσ, ειςάγουμε και ζνα παράγοντα επιδείνωςθσ α, που 

κυμαίνεται από 0,5 ωσ 0,9. Εξαιτίασ τθσ αςυνεχοφσ εκπομπισ ςε φωνθτικζσ κλιςεισ 

(voice activity factor), κα πρζπει επιπλζον να λάβουμε υπόψθ ζνα κζρδοσ ν, ςτο 

πλικοσ των χρθςτϊν, που κυμαίνεται από 0,45 ωσ 1,0. Τζλοσ, αν 

χρθςιμοποιιςουμε κατευκυντικζσ κεραίεσ ςτο Στακμό Βάςθσ, δθμιουργϊντασ 

τομείσ, κα ζχουμε ζνα κζρδοσ ωσ προσ τισ παρεμβολζσ που ςυμβολίηεται με λ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ υποβακμίςεισ και τα κζρδθ ςτο πλικοσ των χρθςτϊν, 

ο μζςοσ αρικμόσ χρθςτϊν ςτθν κυψζλθ είναι: 

  
 p

  
 o

 
 

 

   
   

 

 
   

Τυπικζσ μζςεσ τιμζσ για τισ παραμζτρουσ που προαναφζρκθκαν είναι: 

 β = 0,5 , α – 0,85, ν = 0,6, Λ = 2,55. 

 

Οι Χρθςιμοποιοφμενοι Κϊδικεσ ςτο WCDMA 

Οι κϊδικεσ διαςποράσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο WCDMA είναι μοναδικοί, 

τουλάχιςτο ςε επίπεδο κυψζλθσ. Ενϊ ςτο GSM ο διαχωριςμόσ μεταξφ δεδομζνων 

και ςθματοδοςίασ, αλλά και ο διαχωριςμόσ των χρθςτϊν γίνεται με απόδοςθ 

διαφορετικϊν χρονοςχιςμϊν ι διαφορετικϊν ςυχνοτιτων, ςτο FDD WCDMA ο 

διαχωριςμόσ των μεταδόςεων από μια πθγι γίνεται με απόδοςθ διαφορετικϊν 

κωδίκων που λζγονται κϊδικεσ διαυλοποίθςθσ (channelization codes). Οι κϊδικεσ 

αυτοί είναι μεταβλθτοφ μικουσ και χρθςιμοποιοφνται για τθ διαςπορά φάςματοσ. 

Είναι ορκογϊνιοι κϊδικεσ, με τθν ζννοια ότι θ ετεροςυςχζτιςι τουσ είναι μθδενικι 

και κατά ςυνζπεια, ςε ιδανικό περιβάλλον, δεν παρεμβάλλονται μεταξφ τουσ. 

Επιπλζον, αποτελοφνται από άρτιο αρικμό από chips. Άπαξ και αποδοκεί κάποιοσ 

κϊδικασ ςε μια ςφνδεςθ, δεν μπορεί να αποδοκεί ςε καμία άλλθ ςφνδεςθ. Κατά τθ 

διάρκεια μιασ ςφνδεςθσ μπορεί να μεταβάλλεται ο ρυκμόσ μετάδοςθσ. Το ςφςτθμα 

ςτθν περίπτωςθ αυτι αλλάηει το SF και κατά ςυνζπεια τον κϊδικα. 

Στο FDD ζχουμε 512 κϊδικεσ ςτο DL και 256 ςτο UL, ενϊ ςτο TDD ζχουμε 16 

κϊδικεσ τόςο ςτο DL, όςο και ςτο UL. Το μικοσ κϊδικα αντιςτοιχεί ςτον απαραίτθτο 

SF και άρα επιλζγεται ςε διακριτά βιματα. Για τον SF ιςχφει: SF = 2 k ,  k  = 0,...,8. Ο 

SF δείχνει το μικοσ του κϊδικα, το οποίο είναι μεταβλθτό ανάλογα με το ρυκμό 

μετάδοςθσ. Πςο μεγαλφτεροσ είναι ο ρυκμόσ, τόςο πιο μικρό είναι το μικοσ του 
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κϊδικα. Στο FDD, ο SF μπορεί να πάρει τιμζσ από 4 ωσ 256 ςτο uplink (1-66,7sec) και 

από 4 ωσ 512 ςτο downlink. Στο TDD ο SF μπορεί να πάρει τιμζσ από 1 ωσ 16 τόςο 

ςτο uplink, όςο και ςτο downlink. Επειδι οι κϊδικεσ αυτοί ζχουν μικοσ και 

ςυμπεριφορά διαςποράσ που κακορίηεται από το SF, καλοφνται Orthogonal 

Variable Spreading Factor Codes ι OVSF. Οι OVSF κϊδικεσ οργανϊνονται ςε δζνδρο 

(ςχιμα 2.23). Αν ζνασ κϊδικασ αποδοκεί ςε μια ςφνδεςθ, τότε όλοι οι κϊδικεσ που 

ακολουκοφν, αλλά και οι προθγοφμενοι ςτο δζνδρο, δεν μποροφν πλζον να 

χρθςιμοποιθκοφν. Ο λόγοσ είναι βζβαια θ διατιρθςθ τθσ ορκογωνιότθτασ. Για 

παράδειγμα, αν χρθςιμοποιείται ο κϊδικασ Cch,4,0 τότε δεν μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί κανζνασ κϊδικασ ςτο δζντρο που πθγάηει από τον Cch,4,0, οφτε και 

κανείσ από τουσ Cch,2,0, Cch,1,0. Να ςθμειϊςουμε ότι ςτθν πράξθ δεν 

χρθςιμοποιείται SF μικρότεροσ του 4. Χρθςιμοποιϊντασ π.χ. τον κϊδικα Cch,8,1, 

ζχουμε χρθςιμοποιιςει το 12,5% των κωδικϊν. Μποροφμε να αποδϊςουμε και 

άλλουσ κϊδικεσ ςτθν ίδια κυψζλθ, μζχρι να φκάςουμε το 100%. 

Ο πίνακασ 2.24 παρουςιάηει τουσ SF και τουσ αντίςτοιχουσ ρυκμοφσ ςυμβόλων αλλά 

και bit για τισ δφο ηεφξεισ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ςε ςυςτιματα WCDMA FDD, ςτθ 

μεν άνω ηεφξθ ζχουμε 1bit/symbol, ενϊ ςτθν κάτω ηεφξθ ζχουμε 2bits/symbol. 

 

 

χιμα 2.23: Σο δζντρο των OVSF κωδίκων 
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SF 
Symbol Rate 

(Ksps) 
Channel bit rate (Kbps) 

in UL 
Channel bit rate (Kbps) 

in DL 

512 7.5 - 15 

256 15 15 30 

28 30 30 60 

64 60 60 120 

32 120 120 240 

16 240 240 480 

8 480 480 960 

4 960 960 1920 

χιμα - Πίνακασ 2.24: χζςθ SF και ρυκμϊν μετάδοςθσ ςε UL και DL 

Για τθν αναγνϊριςθ του Node Β ςτο DL και του UE ςτο UL, ειςάγεται ζνασ 

επιπλζον κϊδικασ, ο οποίοσ καλείται κϊδικασ περίπλεξθσ (scrambling code), ο 

οποίοσ πολλαπλαςιάηει το διεςπαρμζνο ςιμα προσ εκπομπι. Αυτόσ ο κϊδικασ δεν 

προκαλεί κάποια επιπλζον διαςπορά, απλά χρθςιμοποιείται για το διαχωριςμό των 

πομπϊν. Ζνα μεγάλο πλεονζκτθμα τθσ χριςθσ του κϊδικα περίπλεξθσ είναι ότι θ 

διαχείριςθ του δζντρου των κωδικϊν ςε κάκε πομπό γίνεται πλζον ανεξάρτθτα. 

Ζνασ ακόμθ λόγοσ για τθ χριςθ του δεφτερου τφπου κϊδικα είναι ότι θ πλιρθσ 

ορκογωνιότθτα είναι δυνατι μόνον αν ο ςυγχρονιςμόσ ςτο δζκτθ είναι ακριβισ. 

Άρα οι OVSF κϊδικεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να διαχωρίςουν 

διαφορετικοφσ χριςτεσ ςτο DL, ςε μια κυψζλθ, αλλά όχι και ςτο UL, όπου θ 

μεταβλθτι κακυςτζρθςθ από κάκε UE ςτο Node Β ζχει άμεςθ ςυνζπεια ςτθν 

ορκογωνιότθτα των μεταδόςεων. Αν βζβαια χρθςιμοποιείται τεχνικι 

αμφιδρόμθςθσ TDD με ςυγχρονιςμό ςτο UL, τότε κα ιταν εφικτόσ ο διαχωριςμόσ 

των χρθςτϊν ςτο UL. Υπάρχει και ζνασ ακόμθ βαςικόσ λόγοσ χρθςιμοποίθςθσ των 

κωδικϊν περίπλεξθσ, που αφορά ςτο DL. Συγκεκριμζνα, λόγω του μικροφ πλικουσ 

των διακζςιμων OVSF κωδικϊν, οι κϊδικεσ αυτοί επαναχρθςιμοποιοφνται ςε κάκε 

κυψζλθ. Άρα, δεν είναι δυνατό να διαχωρίςουμε δφο Node Β από τον OVSF κϊδικα 

και είναι εξαιρετικά πικανό ζνα UE που βρίςκεται ςτα άκρα τθσ περιοχισ κάλυψθσ 

ενόσ Node Β να λαμβάνει δφο ςιματα από τα δφο γειτονικά Node Β με τον ίδιο 

κϊδικα που προορίηονται όμωσ, για διαφορετικοφσ χριςτεσ. 

Πλοι οι κϊδικεσ περίπλεξθσ είναι ψευδοτυχαίεσ ακολουκίεσ (Ν). Το μικοσ 

τουσ είναι (218 - 1 = 262.143) ςτθν κάτω ηεφξθ και (224 - 1 = 16.777.215) ςτθν άνω 

ηεφξθ. Το μικοσ τουσ αντιςτοιχεί ςτο πλικοσ των διαφορετικϊν διακζςιμων 
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κωδικϊν. Από αυτοφσ τουσ κϊδικεσ το UMTS επιλζγει τμιματα των 10msec. Αυτό το 

διάςτθμα αντιςτοιχεί ςε μικοσ κϊδικα με 38.400 chips ανά πλαίςιο. Ραρατθριςτε 

(ςχιμα 2.25) ότι ςτο UL οι κϊδικεσ διαυλοποίθςθσ διαχωρίηουν τθ ςθματοδοςία 

από τα δεδομζνα προσ αποςτολι. Αντίςτοιχα (ςχιμα 2.26), ςτο DL οι κϊδικεσ 

διαυλοποίθςθσ χρθςιμοποιοφνται για να διαχωρίςουν τισ εκπομπζσ προσ 

διαφορετικοφσ χριςτεσ (UEs). 

 

 

 

 

χιμα 2.26: Κϊδικεσ ςτο Downlink 

 
χιμα 2.25: Κϊδικεσ ςτο Uplink 
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Πταν ο UE ενεργοποιείται, προςπακεί να αναγνωρίςει τουσ καλφτερουσ 

Node Β για να ςυνδεκεί. Επειδι οι κϊδικεσ τουσ οποίουσ πρζπει να ανιχνεφςει είναι 

εξαιρετικά πολλοί (218 - 1), ζχουν οριςτεί 8.192 κϊδικεσ για ανίχνευςθ ςτο DL. Αυτοί 

ζχουν χωριςτεί ςε 512 ομάδεσ των 16 κωδικϊν θ κάκε μία. Θ κάκε ομάδα 

αποτελείται από ζναν πρωτεφοντα κϊδικα και 15 δευτερεφοντεσ κϊδικεσ. Οι 

πλθροφορίεσ για τθν κυψζλθ μεταδίδονται ςτον πρωτεφοντα κϊδικα, ενϊ όλα τα 

δεδομζνα μεταδίδονται τόςο από τον πρωτεφοντα, όςο και από τουσ 

δευτερεφοντεσ κϊδικεσ. Για επιπλζον απλοποίθςθ τθσ ανίχνευςθσ των 

πρωτευόντων κωδίκων, αυτοί ζχουν χωριςτεί ςε 64 ομάδεσ των 8 κωδικϊν θ κάκε 

μια. To UE αναγνωρίηει ποια ομάδα πρωτευόντων κωδίκων ζχει χρθςιμοποιθκεί, 

ακοφγοντασ το Synchronization Channel (SCH). Γνωρίηοντασ τθν ομάδα, το UE 

μπορεί να βρει τον πρωτεφοντα κωδικό ςυςχετίηοντασ τθν πλθροφορία του Pilot 

Channel με τουσ 8 πικανοφσ κωδικοφσ τθσ ομάδασ. To UE βρίςκει επιπλζον 

πλθροφορίεσ για τουσ κϊδικεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν κυψζλθ, ακοφγοντασ 

ζνα κανάλι γενικϊν πλθροφοριϊν. 

Κα πρζπει εδϊ να επιςθμάνουμε ότι, ςε πραγματικά περιβάλλοντα, θ 

ορκογωνιότθτα των κωδικϊν ςτο DL δεν είναι απόλυτθ, οπότε το επίπεδο κορφβου-

παρεμβολϊν αυξάνεται. Οι ενδοκυψελικζσ παρεμβολζσ οφείλονται ςτθν φπαρξθ 

πολυδιαδρομικϊν ςυνιςτωςϊν, ενϊ οι διακυψελικζσ ςτθν ζλλειψθ ςυγχρονιςμοφ 

των Node Β. Συνεπϊσ, πάντα απαιτείται ζλεγχοσ ιςχφοσ, ενϊ ςτθ μείωςθ των 

διακυψελικϊν παρεμβολϊν ςυνειςφζρει και θ soft μεταπομπι. 

 
 

Οι Σεχνικζσ Διαμόρφωςθσ ςτο WCDMA 

Στο UTRAN υπάρχουν δφο αποκλειςτικά φυςικά κανάλια: το DPCCH που 

μεταφζρει πλθροφορία ελζγχου και το DPDCH που μεταφζρει πλθροφορία χριςτθ. 

Αυτά τα δφο κανάλια πολυπλζκονται χρονικά ςτθν κάτω ηεφξθ. Το κανάλι ελζγχου 

κα πρζπει να είναι πάντα παρόν προκειμζνου να υποςτθρίηεται ο μθχανιςμόσ 

ελζγχου τθσ ιςχφοσ. Δεν ςυμβαίνει όμωσ το ίδιο και με το κανάλι μεταφοράσ 

δεδομζνων χριςτθ, αν ο χριςτθσ δεν ζχει δεδομζνα προσ μετάδοςθ. Με τθ χρονικι 

πολυπλεξία των δφο αυτϊν καναλιϊν ουςιαςτικά προκφπτει παλμικι μετάδοςθ, 

δθλαδι απότομα διακοπτόμενθ μετάδοςθ που γίνεται αντιλθπτι από εξοπλιςμό 

ιχου, όπωσ άλλα ακουςτικά ι μεγάφωνα και είναι εξαιρετικά ενοχλθτικι, όπωσ και 

ςτο GSM. Στθν κάτω ηεφξθ, λόγω τθσ ςυνεχοφσ αποςτολισ δεδομζνων ελζγχου και 

ςθματοδοςίασ ςε κοινά κανάλια, το φαινόμενο δεν αποτελεί πρόβλθμα. Στθν άνω 

ηεφξθ όμωσ, όπου θ ςυχνότθτα μετάδοςθσ πλθροφορίασ ελζγχου ιςχφοσ είναι 

1,5ΚΘz, υπάρχει ςοβαρό πρόβλθμα παρεμβολϊν ςε ςυχνότθτεσ που είναι 

ακουςτικζσ. Ρροκειμζνου να αντιμετωπιςτεί το φαινόμενο αυτό, αποφαςίςτθκε θ 

πολυπλεξία κϊδικα των δφο καναλιϊν ελζγχου και μεταφοράσ δεδομζνων χριςτθ, 

όπωσ αυτι φαίνεται ςτο ςχιμα 2.27. Ραρατθριςτε ότι, εξαιτίασ τθσ ςυνεχοφσ 
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μετάδοςθσ του καναλιοφ ςθματοδοςίασ, ζχει αποφευχκεί θ παλμικι-διακοπτόμενθ 

μετάδοςθ. 

Ζνα ακόμθ πρόβλθμα ςτθν εκπομπι ςτθν άνω ηεφξθ είναι θ κατανάλωςθ 

ιςχφοσ και κατά ςυνζπεια, θ κατανάλωςθ τθσ μπαταρίασ του Κινθτοφ Στακμοφ. 

Απαιτείται ςυνεπϊσ ςτο WCDMA μια τεχνικι διαμόρφωςθσ που κα επιτυγχάνει να 

χρθςιμοποιιςει τον ενιςχυτι κοντά ςτο ςθμείο κορεςμοφ. Ρροκειμζνου να ςυμβεί 

αυτό, κα πρζπει ο λόγοσ τθσ μζγιςτθσ προσ τθ μζςθ ιςχφ (Peak to Average Power 

Ratio - PAPR) του διαμορφωμζνου ςιματοσ να είναι όςο μικρότεροσ γίνεται, 

προκειμζνου να λειτουργεί με αςφάλεια ο ενιςχυτισ κοντά ςτο ςθμείο κορεςμοφ, 

χωρίσ να κινδυνεφει να μετατοπιςτεί θ λειτουργία του ςτθν περιοχι μθ γραμμικισ 

λειτουργίασ. 

Μια αποδοτικι τεχνικι διαμόρφωςθσ που επιτυγχάνει το ηθτοφμενο είναι 

μια μιγαδικι τεχνικι περίπλεξθσ, που καλείται dual-channel QPSK. Με τθν τεχνικι 

αυτι τα φυςικά κανάλια πολυπλζκονται ςτα ορκογωνικά κανάλια I και Q και 

ςυγκεκριμζνα το DPCCH ςτο Q κανάλι, ενϊ το πρϊτο DPDCH ςτο I κανάλι, όπωσ 

φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα 2.28. Επιπλζον κανάλια δεδομζνων κα μοιράηονται 

από κοινοφ μεταξφ των I και Q καναλιϊν. 

 

Σχήμα 2.28: I-Q πολυπλεξία κώδικα ζηην άνω ζεύξη 

 
χιμα 2.27: Χρονικι πολυπλεξία και πολυπλεξία κϊδικα των DPDCH και DPCCH 
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Οι ςυντελεςτζσ κζρδουσ β d ,  β c  χρθςιμοποιοφνται, προκειμζνου να 

μποροφμε να κζτουμε διαφορετικζσ απαιτιςεισ ςτθν ποιότθτα υπθρεςίασ (QoS) 

κάκε καναλιοφ. Άρα, κανάλια με υψθλότερεσ απαιτιςεισ ςτο QoS κα 

πολλαπλαςιάηονται με μεγαλφτερο ςυντελεςτι κζρδουσ. Οι ςυντελεςτζσ αυτοί είτε 

υπολογίηονται ςτο φυςικό ςτρϊμα είτε αποςτζλλονται ςε αυτό από υψθλότερα 

ςτρϊματα. Επίςθσ, θ τιμι τουσ μπορεί να αλλάηει ςε κάκε πλαίςιο. Σφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ υπάρχουν 16 δυνατζσ καταςτάςεισ (κωδικζσ λζξεισ μικουσ 4-bit) για 

τθ ςχζςθ τθσ ιςχφοσ των δφο καναλιϊν. Κζτοντασ πάντα τον ζνα από τουσ δφο 

ςυντελεςτζσ ςτθ μονάδα, ο άλλοσ μπορεί να πάρει κάποιεσ τιμζσ από 0 ωσ 1 

ανάλογα με τον λόγο των δφο ςυντελεςτϊν κζρδουσ, όπωσ παρουςιάηει και ο 

παρακάτω πίνακασ 2.29. 

Σιμζσ θματοδοςίασ για το 
λόγο των ςυντελεςτϊν 

κζρδουσ βά,β(! 

Λόγοσ των 
ςυντελεςτϊν κζρδουσ 

β ά , β 0  

Λόγοσ ιςχφοσ ςε dB 
υπολογιςμζνοσ ωσ 20log10 

(Λόγοσ Πλατϊν) 

15 1,0000 0 

14 0,9333 -0,5 

13 0,8666 -1,2 

12 0,8000 -1,9 

11 0,7333 -2,7 

10 0,6667 -3,5 

9 0,6000 -4,4 

8 0,5333 -5,5 

7 0,4667 -6,6 

6 0,4000 -8,0 

5 0,3333 -9,5 

4 0,2667 -11,5 

3 0,2000 -14,0 

2 0,1333 -17,5 

1 0,0667 -23,5 

0 Απενεργοποιθμζνο Απενεργοποιθμζνο 

χιμα - Πίνακασ 2.29: Θ κβαντοποίθςθ του λόγου των ςυντελεςτϊν κζρδουσ 

 
 

Εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι το κανάλι ελζγχου DPCCH και το κανάλι 

δεδομζνων DPDCH κα ζχουν γενικά διαφορετικό επίπεδο ιςχφοσ, ιδιαίτερα όταν ο 

ρυκμόσ μετάδοςθσ αυξάνεται, τότε αν θ μετάδοςθ ςτα δφο κανάλια I και Q γινόταν 

ανεξάρτθτα, θ διαμόρφωςθ κα μποροφςε να εκφυλιςτεί, ςτθν ακραία περίπτωςθ, 

ςε BPSK. Για το λόγο αυτό, χρθςιμοποιείται θ μιγαδικι περίπλεξθ μετά τθ 

διαςπορά, με τον κϊδικα διαυλοποίθςθσ. 
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Θ ραδιοεπαφι του UTRAN χρθςιμοποιεί τθ διαμόρφωςθ QPSK τόςο ςτθν 

άνω ηεφξθ, όςο και ςτθν κάτω ηεφξθ. Στο παρακάτω ςχιμα παρουςιάηουμε τθ 

διαδικαςία τθσ διαμόρφωςθσ. 

χιμα 2.30: Διαδικαςία διαμόρφωςθσ 

 

υνδυαςμόσ των Φυςικϊν Διαφλων 

Στθν άνω ηεφξθ ζνασ Κινθτόσ Στακμόσ μπορεί να μεταδίδει ταυτόχρονα ζνα 

DPCCH και μζχρι ζξι DPDCH. Το μεν DPCCH μεταδίδεται ςτο Q κανάλι, ενϊ τα 

DPDCH μεταδίδονται και ςτο I και ςτο Q, όπωσ απεικονίηεται ςτο ςχιμα 2.31. Οι 

ςυντελεςτζσ κζρδουσ των DPDCH είναι κοινοί. Στθν κάτω ηεφξθ θ διάταξθ είναι 

διαφορετικι και κάκε κανάλι δεδομζνων ζχει το δικό του ςυντελεςτι κζρδουσ, 

όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα 2.32. 

χιμα 2.31: υνδυαςμόσ φυςικϊν καναλιϊν ςτθν άνω ηεφξθ 
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χιμα 2.32: υνδυαςμόσ φυςικϊν καναλιϊν ςτθν κάτω ηεφξθ 

 

 

 

Θ Δομι του Πλαιςίου 

Τόςο ςτο FDD όςο και ςτο TDD υπάρχει κοινι δομι πλαιςίου. Ζνα πλαίςιο 

ζχει διάρκεια 10msec και αποτελείται από 38400chips (10·10-3(sec)· 

3840000(chips/sec)). Σε αντίκεςθ με το GSM, ςτο WCDMA δεν υπάρχει ιεραρχικι 

δομι πλαιςίων. Τα πλαίςια αρικμοφνται με ζνα Αρικμό Ρλαιςίου Συςτιματοσ SFN 

(System Frame Number). Ο SFN χρθςιμοποιείται για εςωτερικό ςυγχρονιςμό ςτο 

UTRAN. Το πλαίςιο αποτελείται από 15 χρονοςχιςμζσ, που κάκε μια περιζχει 

38400/15 = 2560chips. Στα FDD ςυςτιματα, οι χρονοςχιςμζσ εξυπθρετοφν το 

ςυγχρονιςμό και τθ χρονικι οργάνωςθ τθσ ςθματοδοςίασ. Στα TDD ςυςτιματα, το 

πλαίςιο χωρίηεται ςε δφο υποπλαίςια, ζνα για κάκε κατεφκυνςθ διάδοςθσ (UL και 

DL). Ζτςι, είναι δυνατι θ υποςτιριξθ αςφμμετρθσ τθλεπικοινωνιακισ κίνθςθσ ςτισ 

δφο κατευκφνςεισ. Στα TDD ςυςτιματα μζχρι και 15 ςυνδρομθτζσ μποροφν να 

αποδοκοφν ςε ζνα χρονοπλαίςιο. Επίςθσ, είναι δυνατό πολλοί ςυνδρομθτζσ να 

μοιράηονται ταυτόχρονα πολλζσ χρονοςχιςμζσ, ενϊ μποροφν να αποδοκοφν 

περιςςότερεσ τθσ μιασ χρονοςχιςμζσ ςε ζναν ςυνδρομθτι. Με τθ δυναμικι αυτι 

απόδοςθ είναι δυνατι θ επίτευξθ ρυκμϊν μζχρι και 2Mbps, για ςυνδρομθτζσ που 

βρίςκονται κοντά ςτο Node Β. 

 

 



Διπλωματικι Εργαςία                                       Ρρωτόκολλα Συςτθμάτων Κινθτϊν Επικοινωνιϊν 

 

-  88  - 
 

Σεχνικζσ Κωδικοποίθςθσ Διαφλου ςτο Φυςικό τρϊμα 

Στο φυςικό ςτρϊμα του UMTS εφαρμόηονται διάφορεσ τεχνικζσ 

κωδικοποίθςθσ διαφλου για τθ διόρκωςθ ςφαλμάτων ςτθ μετάδοςθ. Ο τφποσ των 

τεχνικϊν είναι Forward Error Correction (FEC) και ςτο WCDMA ζχουμε τρεισ 

επιλογζσ: κακόλου κωδικοποίθςθ, ςυνελικτικι κωδικοποίθςθ για δεδομζνα με 

χαμθλό ρυκμό μετάδοςθσ και turbo κωδικοποίθςθ για δεδομζνα με υψθλοφσ 

ρυκμοφσ μετάδοςθσ. H επιλογι τθσ τεχνικισ κωδικοποίθςθσ που χρθςιμοποιείται 

ςτθρίηεται ςε ζνα κατϊφλι ρυκμοφ μετάδοςθσ που ζχει τεκεί ίςο με τα 300bits ανά 

ΤΤΛ. Οι turbo τεχνικζσ δεν υποςτθρίηονται υποχρεωτικά από όλα τα UEs. Ο πίνακασ 

2.33 παρουςιάηει τισ τεχνικζσ και τουσ ρυκμοφσ κωδικοποίθςθσ που εφαρμόηονται 

ςε διαφορετικά κανάλια. Να ςθμειϊςουμε ότι, επιπλζον των τεχνικϊν διόρκωςθσ, 

το WCDMA υποςτθρίηει και τεχνικζσ ανίχνευςθσ ςφαλμάτων, όπωσ το CRC, ϊςτε να 

είναι δυνατι θ υποςτιριξθ υβριδικισ τεχνικισ ARQ (H-ARQ). Συνεπϊσ, αρχικά 

αναλαμβάνει θ τεχνικι FEC να διορκϊςει όςα ςφάλματα μπορεί και ςτθ ςυνζχεια, 

με τθν τεχνικι CRC, ελζγχεται αν τα πακζτα δεδομζνων είναι απαλλαγμζνα από 

ςφάλματα. Τα ανϊτερα ςτρϊματα ενθμερϊνονται για όςα πακζτα περιζχουν 

ακόμθ ςφάλματα και δρομολογείται θ επαναμετάδοςι τουσ. Συγκεκριμζνα τθ 

διαδικαςία τθσ επαναμετάδοςθσ τθν αναλαμβάνει το RLC. 

Κανάλι Σεχνικι Κωδικοποίθςθσ Ρυκμόσ Κωδικοποίθςθσ 

BCH 

Συνελικτικι κωδικοποίθςθ 
1/2 PCH 

RACH 

CPCH, DCH, DSCH, FACH 

1/2 ι 1/3 

Turbo κωδικοποίθςθ 1/3 

Χωρίσ κωδικοποίθςθ  

χιμα - Πίνακασ 2.33:  Σεχνικζσ κωδικοποίθςθσ διαφλου ςτο φυςικό ςτρϊμα 
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Αςφάλεια ςτο UMTS 

Στο UMTS, με δεδομζνα τα προβλιματα αςφάλειασ των ςυςτθμάτων 2θσ 

γενιάσ και ιδιαίτερα του GSM, ζγινε μια προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ των 

περιςςότερων γνωςτϊν προβλθμάτων τόςο ςε επίπεδο πρόςβαςθσ των χρθςτϊν 

ςτθ ραδιοεπαφι, όςο και ςε επίπεδο ςφνδεςθσ εντόσ του δικτφου κορμοφ και 

διαςφνδεςθσ με άλλα δίκτυα κινθτϊν επικοινωνιϊν. Στθν παροφςα παράγραφο 

γίνεται μια αναφορά ςτισ μεκόδουσ που αναπτφχκθκαν για τθν αντιμετϊπιςθ των 

προβλθμάτων πρόςβαςθσ των χρθςτϊν ςτθ ραδιοεπαφι. Τα πλζον ςθμαντικά 

χαρακτθριςτικά τθσ αςφάλειασ πρόςβαςθσ ςτο UMTS είναι τα εξισ: 

 Αμοιβαίοσ ζλεγχοσ πιςτοποίθςθσ τόςο του χριςτθ, όςο και του δικτφου. 

 Χριςθ προςωρινϊν ταυτοτιτων. 

 Κρυπτογράφθςθ ςτο δίκτυο ραδιοπρόςβαςθσ. 

 Ρροςταςία τθσ ακεραιότθτασ των μθνυμάτων ςθματοδοςίασ μζςα ςτο UTRAN. 

Να ςθμειϊςουμε ότι για τθν κρυπτογράφθςθ και τθν προςταςία τθσ ακεραιότθτασ 

χρθςιμοποιοφνται δθμόςια διακζςιμοι αλγόρικμοι, ενϊ για τθν αμοιβαία 

πιςτοποίθςθ χρθςιμοποιοφνται οι ειδικοί αλγόρικμοι του κάκε παρόχου. 

 

Στθ διαδικαςία τθσ αμοιβαίασ πιςτοποίθςθσ ςυμμετζχουν τρεισ οντότθτεσ: 

 Το οικείο δίκτυο (Home Network - ΘΝ) 

 Το δίκτυο που το εξυπθρετεί (Serving Network - SN) 

 Το τερματικό και ςυγκεκριμζνα θ κάρτα USIM 

 

To SN ελζγχει τθν ταυτότθτα του ςυνδρομθτι, όπωσ ςτο GSM και το τερματικό 

ελζγχει αν το SN είναι αδειοδοτθμζνο από το ΘΝ για τον παραπάνω ζλεγχο. Το 

βαςικό ςτοιχείο τθσ πιςτοποίθςθσ είναι ζνα κλειδί που καλείται master key Κ και το 

οποίο είναι γνωςτό ςτθ USIM και ςτουσ καταχωρθτζσ του δικτφου. Το κλειδί αυτό 

είναι μικουσ 128bits και δεν αποςτζλλεται ποτζ ςτον αζρα. Πλα τα επιμζρουσ 

κλειδιά για τον ζλεγχο ακεραιότθτασ και τθν κρυπτογράφθςθ υπολογίηονται με 

βάςθ το master key. 

Κατά τθν πρόςβαςθ ενόσ χριςτθ, το VLR ι το SGSN κα παραλάβει τθν ταυτό-

τθτα IMSI ι τθν προςωρινι ταυτότθτα TMSI του ςυνδρομθτι. Με δεδομζνθ αυτι 

τθν ταυτότθτα, το VLR ι το SGSN κα επικοινωνιςει με το AUC, προκειμζνου να 

ηθτιςει δεδομζνα πιςτοποίθςθσ για τον ςυνδρομθτι. To AUC, με χριςθ 

κατάλλθλων αλγορίκμων και ςτθριηόμενο ςτθ γνϊςθ τόςο τθσ αποςταλμζνθσ 

ταυτότθτασ, όςο και του master key, υπολογίηει ζνα διάνυςμα πιςτοποίθςθσ για το 

χριςτθ, το οποίο και ςτζλνει ςτο VLR/SGSN. Με τθ λιψθ του διανφςματοσ αυτοφ, το 

SN ςτζλνει ςτο τερματικό αίτθςθ για πιςτοποίθςθ που περιλαμβάνει και τμιμα τθσ 
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πλθροφορίασ που ζςτειλε το AUC (RAND και AUTN). Με βάςθ αυτι τθν πλθροφορία 

και το master key που ζχει αποκθκευμζνο ςτθν κάρτα USIM, το τερματικό είναι ςε 

κζςθ να υπολογίςει το ίδιο διάνυςμα πιςτοποίθςθσ, να ςυγκρίνει τθν παράμετρο 

AUTN με τθ λθφκείςα AUTN και ςε περίπτωςθ επιτυχοφσ ςφγκριςθσ να αποςτείλει 

πίςω ςτο VLR/SGSN τθν RES. To VLR/SGSN κα ςυγκρίνει τθ λθφκείςα RES με τθν 

αναμενόμενθ, που περιείχε το διάνυςμα πιςτοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ επιτυχοφσ 

ςφγκριςθσ, θ πιςτοποίθςθ τελειϊνει. Τα κλειδιά για τθν κρυπτογράφθςθ και τον 

ζλεγχο τθσ ακεραιότθτασ των δεδομζνων CK και IK προκφπτουν ωσ υποπροϊόντα τθσ 

διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ τόςο ςτθν πλευρά του δικτφου, όςο και ςτο τερματικό. 

Ζνα βαςικό χαρακτθριςτικό των αλγορίκμων που χρθςιμοποιοφνται ςτθ 

διαδικαςία τθσ πιςτοποίθςθσ είναι ότι πρόκειται για ςυναρτιςεισ, όπωσ καλοφνται, 

μονόδρομεσ (one-way functions), δθλαδι πρόκειται για ςυναρτιςεισ που θ ζξοδοσ 

υπολογίηεται πολφ εφκολα με δεδομζνεσ τισ ειςόδουσ, αλλά θ αντίςτροφθ 

διαδικαςία, δθλαδι ο υπολογιςμόσ των ειςόδων με δεδομζνθ τθν ζξοδο, είναι 

πρακτικά αδφνατθ. Θ πιο απλι λφςθ είναι ζνασ εξαντλθτικόσ αλγόρικμοσ θ 

πολυπλοκότθτα του οποίου όμωσ αυξάνεται δραματικά με τθν αφξθςθ του μικουσ 

του κϊδικα ειςόδου. Συνολικά υπάρχουν 5 τζτοιεσ ςυναρτιςεισ που 

χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό του διανφςματοσ πιςτοποίθςθσ και οι οποίεσ 

ςυμβολίηονται f1, f2, f3, f4 και f5. Στο ςχιμα 2.34 παρουςιάηονται οι είςοδοι και οι 

ζξοδοι κάκε αλγορίκμου ςτθν παραγωγι του διανφςματοσ πιςτοποίθςθσ ςτο AUC. 

Να ςθμειϊςουμε ότι το SQN (Sequence Number) είναι ζνασ κϊδικασ που κα 

αποδείξει ςτον ςυνδρομθτι ότι δεν ζχει χρθςιμοποιθκεί ξανά, ο AMF 

(Authentication Management Field) είναι μια διαχειριςτικι ακολουκία και ο 

κϊδικασ MAC (Message Authentication Code) είναι θ ζξοδοσ του αλγορίκμου f1. Το 

διάνυςμα πιςτοποίθςθσ αποτελείται ςυνεπϊσ από τισ RAND, XRES, CK, IK, ΑΚ και 

τθν AUTN, που προκφπτει από τισ SQN, ΑΚ, AMF και MAC. Στο ςχιμα 2.35 παρουςι-

άηονται οι είςοδοι και οι ζξοδοι κάκε αλγορίκμου ςτθν παραγωγι του διανφςματοσ 

πιςτοποίθςθσ, ςτο τερματικό. Να ςθμειϊςουμε ότι το ςφμβολο τθσ άκροιςθσ μζςα 

ςτον κφκλο ςθμαίνει πράξθ XOR. 

χιμα 2.34: Θ παραγωγι του διανφςματοσ πιςτοποίθςθσ ςτο AUC 
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χιμα 2.35: Θ παραγωγι του διανφςματοσ πιςτοποίθςθσ ςτο UE 

 

 

Στο UMTS χρθςιμοποιοφνται κάποιεσ προςωρινζσ ταυτότθτεσ του 

ςυνδρομθτι για τθν αναγνϊριςι του ςτο UTRAN. Αυτζσ είναι θ TMSI ςτον τομζα CS 

και θ P-TMSI ςτον τομζα PS. Εκτόσ από τθν αρχικι εγγραφι του ςυνδρομθτι ςτο 

δίκτυο, ςτθ ςυνζχεια χρθςιμοποιοφνται μόνο προςωρινζσ ταυτότθτεσ. Αυτζσ 

αποδίδονται από το δίκτυο και το τερματικό ενθμερϊνεται κάκε φορά που αυτζσ 

αλλάηουν. Βζβαια το πρόβλθμα τθσ αρχικισ εγγραφισ και ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο 

παραμζνει, αφοφ αναγκαςτικά το UE κα πρζπει να ςτείλει τθν IMSI, προκειμζνου να 

ξεκινιςει θ διαδικαςία τθσ αμοιβαίασ πιςτοποίθςθσ. Μετά από τθν επιτυχι 

αμοιβαία πιςτοποίθςθ, ζχει παραχκεί και το κλειδί τθσ κρυπτογράφθςθσ CK (Cipher 

Key) τόςο ςτο τερματικό, όςο και ςτο CN. Θ διαδικαςία τθσ κρυπτογράφθςθσ και τθσ 

αποκρυπτογράφθςθσ λαμβάνει χϊρα ςτο τερματικό και ςτο RNC. Υπάρχει μόνο 

ζνασ αλγόρικμοσ διακζςιμοσ ςτο UMTS (R99) που καλείται f8. Τζλοσ, θ προςταςία 

τθσ ακεραιότθτασ των μθνυμάτων ςθματοδοςίασ είναι εξαιρετικά ςθμαντικι ςτο 

UTRAN και υλοποιείται ςτο τερματικό και ςτο RNC, όπωσ και θ κρυπτογράφθςθ, ςτο 

ςτρϊμα RRC. Ο αλγόρικμοσ που χρθςιμοποιείται είναι ο f9 που δζχεται ωσ 

δεδομζνο μεταξφ άλλων το κλειδί ακεραιότθτασ IK (Integrity Key) που παράχκθκε 

κατά τθ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ. 
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2.3   3GPP Long Term Evolution (LTE) 
 

 

2.3.1 Ειςαγωγικά περί 3GPP Long Term Evolution 

(LTE) 
 

Το 3GPP Long Term Evolution (LTE) είναι το τελευταίο πρότυπο που ζπεται  

τθσ ςειράσ τεχνολογιϊν δικτφων κινθτισ τθλεφωνίασ GSM/EDGE και UMTS/HSPA. 

Είναι προϊόν του  3rd Generation Partnership Project (3GPP), και το όνομα του ζχει 

προτυποποιθκεί από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοφσ, το Ευρωπαϊκό 

Ινςτιτοφτο Σθλεπικοινωνιακϊν Προτφπων (European Telecommunications 

Standards Institute (ETSI)). 

To LTE είναι το τελευταίο βιμα ςτθ μετάβαςθ από τισ κυψελωτζσ 3G 

υπθρεςίεσ (δθλ. GSM → UMTS→ HSPA→LTE). Ρολλζσ φορζσ το LTE αναφζρεται πιο 

επίςθμα και ωσ Evolved UMTS Terrestrial Radio Access (E-UTRA) και Evolved UMTS 

Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) (Δίκτυο Ρρόςβαςθσ αυτοφ). Ραρακάτω 

φαίνονται οι ςτόχοι του LTE: 

 Αυξθμζνεσ ταχφτθτεσ κορυφισ δεδομζνων για uplink/downlink. 

  Κλιμακωτό εφροσ ηϊνθσ. 

 Βελτιωμζνθ φαςματικι απόδοςθ. 

 Μεταφορά βαςιςμζνθ ςτο IP. 

Το LTE, με τα μεγάλα πλεονεκτιματα που διακζτει ςε ςφγκριςθ με τισ 

προθγοφμενεσ τεχνολογίεσ, κα δϊςει νζα διάςταςθ ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ 

πολυμεςικζσ εφαρμογζσ και κα επιτρζψει τθν ανάπτυξθ νζων και ακόμθ πιο 

απαιτθτικϊν εφαρμογϊν που κα εκμεταλλεφονται το πολλαπλάςιο εφροσ ηϊνθσ του 

ςυςτιματοσ. Αναφζρονται ςυνοπτικά κάποιεσ από αυτζσ: διαδραςτικι τθλεόραςθ, 

προθγμζνα παιχνίδια, επαγγελματικζσ υπθρεςίεσ. 
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2.3.2  Περιγραφι τθσ προδιαγραφισ του 

ςυςτιματοσ LTE 
 

Θ προδιαγραφι του LTE ζχει οριςτικοποιθκεί ςτο 3GPP Release 8. 

Συγκεκριμζνα, θ προδιαγραφι αναφζρεται ςε  ρυκμοφσ κορυφισ downlink 

τουλάχιςτον 100Mbps, uplink τουλάχιςτον 50Mbps, και χρόνουσ RAN round-trip 

λιγότερο από 10 ms. Το LTE υποςτθρίηει κλιμακοφμενο εφροσ ηϊνθσ, από 1,4MHz ςε 

20MHz και υποςτθρίηει και FDD (Frequency Division Duplexing) και TDD (Time 

Division Duplexing). 

  Μζροσ τθσ προδιαγραφισ του LTE αποτελεί θ αρχιτεκτονικι του core-

δικτφου (System Architecture Evolution), ζνα επίπεδο IP κεντρικό δίκτυο που 

ςχεδιάςτθκε για να αντικαταςτιςει το GPRS Core Network και να εξαςφαλίςει 

υποςτιριξθ για, και κινθτικότθτα μεταξφ, επακόλουκων τεχνολογιϊν ι μθ-GPP 

ςυςτιματα, όπωσ για παράδειγμα το GPRS και το  WiMAX αντίςτοιχα. 

Τα κφρια πλεονεκτιματα του LTE είναι θ υψθλι ρυκμοαπόδοςθ, ο χαμθλόσ 

χρόνοσ λανκάνουςασ κακυςτζρθςθσ(latency), θ υψθλι χωρθτικότθτα κυψζλθσ και 

τομζα, θ ςυνφπαρξθ FDD και TDD ςτθν ίδια πλατφόρμα, και τζλοσ, θ απλι 

αρχιτεκτονικι core-δικτφου, που ζχει ωσ αποτζλεςμα χαμθλότερο λειτουργικό 

κόςτοσ. 

  

 

χιμα - Πίνακασ 2.36:  

Προδιαγραφζσ του LTE, όπωσ παρουςιάηονται ςτο 3GPP release 8 
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2.3.3  Σεχνικά χαρακτθριςτικά του LTE. 
 

Ζνα από τα κφρια ςτοιχεία του LTE είναι θ χριςθ του OFDM, δθλαδι τθσ 

(Orthogonal Frequency Division Multiplex) (Ορκογωνικι Ρολφπλεξθ Διαίρεςθσ 

Συχνότθτασ) ςαν φυςικό ςτρϊμα, και τα αντίςτοιχα ςχιματα πολλαπλισ 

πρόςβαςθσ, OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) (Σχιμα 

Ρολλαπλισ Ρρόςβαςθσ Ορκογωνικισ Διαίρεςθσ Συχνότθτασ) και SC-FDMA (Single 

Carrier Frequency Division Multiple Access) (Σχιμα Ρολλαπλισ Ρρόςβαςθσ 

Διαίρεςθσ Συχνότθτασ Μονοφ Φζροντοσ).  

 

LTE OFDM 

Θ Ορκογωνικι Ρολφπλεξθ Διαίρεςθσ Συχνότθτασ (OFDM) είναι μία μζκοδοσ 

μετάδοςθσ που χρθςιμοποιεί ζνα μεγάλο αρικμό φερόντων, διαμορφωμζνων με 

χαμθλό ρυκμό data, τα οποία προκφπτουν από φαςματικι κατάτμθςθ του 

καναλιοφ. Κανονικά, κα περίμενε κανείσ ότι μεταξφ αυτϊν των ςθμάτων κα υπιρχε 

ιςχυρι παρεμβολι, αλλά κάνοντασ τα γειτονικά ςιματα ορκογϊνια μεταξφ τουσ, 

δεν υπάρχει αμοιβαία παρεμβολι. Αυτό επιτυγχάνεται, ζχοντασ τθν απόςταςθ 

μεταξφ των φερόντων ίςθ με το αντίςτροφο τθσ διάρκειασ ςυμβόλου. Αυτό 

ςθμαίνει ότι όταν τα ςιματα αποδιαμορφϊνονται, κα ζχουν ζναν ολόκλθρο αρικμό 

κφκλων ςτθ διάρκεια ςυμβόλου, και θ ςυνειςφορά τουσ κα δίνει άκροιςμα μθδζν -  

με άλλα λόγια δε κα υπάρχει διαςυμβολικι παρεμβολι. Τα προσ μετάδοςθ 

δεδομζνα διαμοιράηονται ςε όλα τα φζροντα, και αυτό ςθμαίνει ότι με τθ χριςθ 

τεχνικϊν διόρκωςθσ λακϊν, αν κάποια από τα φζροντα χακοφν λόγω φαινομζνων 

διαλείψεων πολλαπλϊν διαδρομϊν, τότε τα δεδομζνα μποροφν να 

ανακαταςκευαςτοφν. Επιπλζον, τα προσ μετάδοςθ δεδομζνα διαμοιράηονται ςε 

όλα τα φζροντα και αυτό ςθμαίνει ότι με τθ χριςθ τεχνικϊν διόρκωςθσ λακϊν, εάν 

κάποια από τα φζροντα χακοφν λόγω φαινομζνων πολφοδθσ μετάδοςθσ, τα 

δεδομζνα μποροφν να ανακαταςκευαςτοφν. Τζλοσ, διατθρϊντασ χαμθλό ρυκμό 

δεδομζνων που μεταδίδονται ςτο ςφνολο των φερόντων, επιτυγχάνεται μείωςθ των 

επιδράςεων λόγω ανακλάςεων και διαςυμβολικισ παρεμβολισ.  

Θ πραγματικι εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ είναι διαφορετικι μεταξφ 

downlink (base station → mobile) και uplink (mobile → base station) ωσ αποτζλεςμα 

των διαφορετικϊν απαιτιςεων μεταξφ των δφο κατευκφνςεων και του εξοπλιςμοφ 

ςε κάκε άκρο. Ραρόλα αυτά, το OFDM  επιλζχκθκε ωσ το φυςικό ςτρϊμα επειδι 

είναι πολφ ανκεκτικό ςτθν παρεμβολι. Επίςθσ, τα τελευταία χρόνια, ζχει ενιςχυκεί 

θ εμπειρία ςτθ χριςθ του εξαιτίασ των διαφόρων μεκόδων ευρυεκπομπισ  που το 

χρθςιμοποιοφν, όπωσ επίςθσ και το Wi-Fi και το WiMAX. Το OFDM είναι επιπλζον 
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ζνα ςχιμα διαμόρφωςθσ απολφτωσ κατάλλθλο για τθν υποςτιριξθ μεγάλου 

ρυκμοφ δεδομζνων – μία κεμελιϊδθσ απαίτθςθ του  LTE. Τζλοσ, το OFDM μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί τόςο ςε FDD όςο και ςε  TDD ςχιματα. Αυτό αποτελεί ζνα 

επιπλζον πλεονζκτθμα. 

Το OFDM χρθςιμοποιείται ςε διάφορα άλλα ςυςτιματα, από WLAN, WiMAX 

μζχρι τεχνολογίεσ ευρυεκπομπισ, όπωσ το DVB και το DAB. Το OFDM ζχει πολλά 

πλεονεκτιματα, ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ ευρωςτίασ ςτισ διαλείψεισ πολλαπλισ 

διαδρομισ και ςτθν παρεμβολι. Επιπλζον, παρόλο που μπορεί να φαίνεται μια 

ιδιαίτερα περίπλοκθ μζκοδοσ διαμόρφωςθσ, μποροφμε όμωσ να επωφελθκοφμε 

από διάφορεσ τεχνικζσ ψθφιακισ επεξεργαςίασ ςιματοσ. Για αυτόν το λόγο, θ 

χριςθ των αντίςτοιχων ςχθμάτων πολλαπλισ πρόςβαςθσ OFDMA και SC-FDMA 

είναι λογικζσ επιλογζσ για το πρότυπο του κυψελωτοφ LTE. Μολονότι 

χρθςιμοποιοφνται οι βαςικζσ αρχζσ του OFDM, ταυτόχρονα, ζχει γίνει προςαρμογι 

κάποιων παραμζτρων ϊςτε να ικανοποιοφνται ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ του LTE. 

Ραραμζνει, όμωσ, ίδια θ αρχι τθσ χριςθσ πολλαπλϊν φερόντων, όπου το κακζνα 

φζρει ζναν χαμθλό ρυκμό data. 

 

Εφροσ Ηϊνθσ και χαρακτθριςτικά Καναλιοφ LTE 

Μία από τισ βαςικζσ παραμζτρουσ που ςχετίηονται με τθ χριςθ του OFDM, 

ςτο LTE, είναι θ επιλογι του εφρουσ ηϊνθσ. Τα διακζςιμα εφρθ ηϊνθσ επθρεάηουν 

μια ςειρά από αποφάςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνου των αρικμό των φερόντων που 

μποροφν να «φιλοξενθκοφν» ςτο ςιμα του OFDM , και αυτό με τθ ςειρά του 

επθρεάηει διάφορεσ παραμζτρουσ, όπωσ το μικοσ ςυμβόλου κτλ. Το LTE ορίηει ζναν 

αρικμό από εφρθ ηϊνθσ διαφλου. Ρροφανϊσ όςο μεγαλφτερο το εφροσ ηϊνθσ, τόςο 

μεγαλφτερθ θ χωρθτικότθτα του διαφλου. Τα εφρθ ηϊνθσ που ζχουν επιλεχκεί για 

το LTE είναι: 

1) 1,4 MHz 

2) 3 MHz  

3) 5 MHz  

4) 10 MHz  

5) 15 MHz  

6) 20 MHz  

Τα υποφζροντα εκτείνονται ςε απόςταςθ 15kHz το ζνα από το άλλο. Για να 

διατθρθκεί θ ορκογωνιότθτα, αυτό δίνει ρυκμό ςυμβόλου  τθσ τάξθσ των 1 / 15 kHz 

= 66,7µs. Κάκε υποφζρον δφναται να μεταφζρει δεδομζνα με μζγιςτο ρυκμό 15ksps 

(kilosymbols per second). Αυτό δίνει ςε ζνα ςφςτθμα εφρουσ ηϊνθσ 20MHz ζνα 

ρυκμό ςυμβόλων τθσ τάξθσ των 18Msps. Με τθ ςειρά του, αυτό δφναται να παρζχει 
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ζνα ρυκμό δεδομζνων τθσ τάξθσ των 108 Mbps, κακϊσ το κάκε ςφμβολο ςε ςχιμα 

64QAM μπορεί να αναπαραςτιςει ζξι bits. 

Εκ πρϊτθσ όψεωσ μπορεί να φαίνεται ότι αυτοί οι ρυκμοί δεν ταυτίηονται με 

τα επίςθμα ςτοιχεία που ζχουν προςδιοριςτεί από τισ προδιαγραφζσ του LTE. Ο 

λόγοσ είναι ότι οι πραγματικοί ρυκμοί κορυφισ (peak data rates) προκφπτουν αφοφ 

προθγουμζνωσ ζχει αφαιρεκεί θ πλεονάηουςα πλθροφορία (overheads)  

κωδικοποίθςθσ και ελζγχου, ενϊ υπάρχουν και κζρδθ από παράγοντεσ όπωσ θ 

χωρικι πολυπλεξία, κτλ. 

 

LTE OFDM κυκλικό πρόκεμα (Cyclic Prefix) 

Ζνασ από τουσ κφριουσ λόγουσ για τθ χριςθ του OFDM ωσ ςχιμα 

διαμόρφωςθσ ςτο LTE (και ςε πολλά άλλα αςφρματα ςυςτιματα) είναι θ 

ανκεκτικότθτα ςτθν κακυςτζρθςθ διαςποράσ (delay spread) λόγω πολυδιαδρομικισ 

μετάδοςθσ. Πμωσ, είναι ακόμθ αναγκαίο να εφαρμοςτοφν μζκοδοι προςκικθσ 

ανκεκτικότθτασ ςτο ςφςτθμα. Αυτό βοθκάει ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαςυμβολικισ 

παρεμβολισ (ISI) που εμφανίηεται ωσ επακόλουκο τθσ πολφοδθσ μετάδοςθσ. Σε 

περιοχζσ όπου περιμζνουμε να ζχουμε ςθμαντικι διαςυμβολικι παρεμβολι, 

μποροφμε να τθν αποφφγουμε με τθν ειςαγωγι ενόσ χρόνου προςταςίασ (guard 

period) ςτθν αρχι κάκε ςυμβόλου δεδομζνων. Είναι μετά εφικτό να γίνει αντιγραφι 

ενόσ τμιματοσ από το τζλοσ του ςυμβόλου ςτθν αρχι. Αυτό είναι γνωςτό ωσ 

κυκλικό πρόκεμα (cyclic prefix, CP). Ο δζκτθσ μπορεί τότε να δειγματολθπτιςει τθν 

κυματομορφι ςε βζλτιςτο χρόνο και να αποφφγει κάκε διαςυμβολικι παρεμβολι 

που τυχόν να είχε προκλθκεί από ανακλϊμενεσ εκδοχζσ του κφματοσ που ζχουν 

κακυςτεριςει κατά χρόνο όςθ θ διάρκεια του κυκλικοφ προκζματοσ. 

Το μικοσ του κυκλικοφ προκζματοσ, CP είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ. Αν το 

CP ζχει μικρό μικοσ, τότε δεν κα είναι ςε κζςθ να αντιμετωπίςει το delay spread 

λόγω πολφοδθσ μετάδοςθσ. Απεναντίασ, αν το μικοσ είναι πολφ μεγάλο, τότε κα 

υπάρξει μείωςθ τθσ δυνατότθτασ διζλευςθσ δεδομζνων (data throughput). Για το 

LTE, το πρότυπο μικοσ του κυκλικοφ προκζματοσ ζχει επιλεχκεί να είναι 4,69µs. 

Αυτό δίνει τθ δυνατότθτα ςτο ςφςτθμα να υποςτθρίξει εκδοχζσ τθσ διαδρομισ 

(path) που διαφζρουν μζχρι και 1,4km. Θ διάρκεια ςυμβόλου ςτο LTE ζχει οριςτεί 

ςε 66,7µs. Το μικοσ ςυμβόλου ορίηεται από το γεγονόσ ότι για τα OFDM ςυςτιματα 

το μικοσ ςυμβόλου είναι ιςοδφναμο με το αντίςτροφο με το φαςματικό 

περιεχόμενο των φερόντων (carrier spacing), για να επιτφχουμε ορκογωνιότθτα. Με 

ζνα φαςματικό περιεχόμενο των 15kHz, λαμβάνουμε μικοσ ςυμβόλου των 66,7µs. 
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LTE OFDMA ςτθν κάτω ηεφξθ  (downlink) 

Το ςιμα OFDM που χρθςιμοποιείται ςτο LTE αποτελείται από 2048 (κατά το 

μζγιςτο) διαφορετικά υπό-φζροντα, που ζχουν φαςματικό περιεχόμενο 15kHz. 

Ραρόλο που είναι υποχρεωτικό για τισ κινθτζσ ςυςκευζσ να ζχουν τθ δυνατότθτα να 

λαμβάνουν όλα τα 2048 διαφορετικά υποφζροντα, απεναντίασ δεν είναι 

απαραίτθτο ο ςτακμόσ βάςθσ να τα μεταδίδει όλα, αλλά αρκεί να ζχει τθ 

δυνατότθτα να υποςτθρίξει τθ μετάδοςθ 72 εξ αυτϊν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όλα τα 

κινθτά τερματικά κα μποροφν να επικοινωνοφν ςε οποιονδιποτε ςτακμό βάςθσ. 

 Στο OFDM ςιμα μπορεί να γίνει επιλογι μεταξφ τριϊν ειδϊν διαμόρφωςθσ: 

1. QPSK (= 4QAM)   2 bits ανά ςφμβολο 

2. 16QAM   4  its ανά ςφμβολο 

3. 64QAM   6  its ανά ςφμβολο 

Το ακριβζσ ςχιμα επιλζγεται βάςει των ςυνκθκϊν που επικρατοφν. Τα χαμθλότερα 

ςχιματα διαμόρφωςθσ, (QPSK) δεν απαιτοφν υψθλό ςθματοκορυβικό λόγο 

(ςυγκριτικά με τα άλλα), αλλά ζχουν το μειονζκτθμα ότι υποςτθρίηουν χαμθλό 

ρυκμό μετάδοςθσ data. Μόνο υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει επιτευχκεί υψθλόσ 

ςθματοκορυβικόσ λόγοσ, γίνεται να χρθςιμοποιθκοφν τα υψθλότερα ςχιματα 

διαμόρφωςθσ. 

Στθν κάτω ηεφξθ, τα υποφζροντα χωρίηονται ςε resource block. Αυτό δίνει τθ 

δυνατότθτα ςτο ςφςτθμα να διαχωρίηει ςε τμιματα τα data προσ ζνα ςυγκεκριμζνο 

αρικμό υποφερόντων. 

Τα resource blocks αποτελοφνται από 12 υποφζροντα, ανεξαρτιτωσ του ςυνολικοφ 

εφρουσ ηϊνθσ του LTE ςιματοσ. Ταυτόχρονα, καλφπτουν μία χρονοςχιςμι (slot) ςτο 

πλαίςιο του χρόνου (time frame). Αυτό ςθμαίνει ότι διαφορετικά εφρθ ηϊνθσ του 

LTE ςιματοσ κα ζχουν διαφορετικοφσ αρικμοφσ από resource blocks. 

 

Channel bandwidth 
(MHz)  

1,4 3 5 10 15 20 

Number of resource blocks  6 15 25 50 75 100 

χιμα – Πίνακασ 2.37:  Αντιςτοιχία εφρουσ ηϊνθσ LTE και αρικμοφ χρονοςχιςμϊν 
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LTE SC-FDMA ςτθν άνω ηεφξθ  (uplink) 

Για τθν άνω ηεφξθ του LTE, χρθςιμοποιείται μια διαφορετικι αρχι, όςον 

αφορά ςτθν τεχνικι πρόςβαςθσ. Ραρόλο που και εδϊ γίνεται πάλι χριςθ τθσ 

τεχνολογίασ OFDMA, θ υλοποίθςθ ονομάηεται Ρολλαπλι Ρρόςβαςθ Διαίρεςθσ 

Συχνότθτασ Μονοφ Φζροντοσ (Single Carrier Frequency Division Multiple Access, SC-

FDMA). Ζνασ από τουσ κφριουσ παράγοντεσ που επθρεάηει όλα τα κινθτά τερματικά 

είναι ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ μπαταρίασ. Ραρόλο που θ απόδοςθ των μπαταριϊν 

ολοζνα και βελτιϊνεται, παραμζνει αναγκαίο να επιδιϊκουμε τα τερματικά να 

ξοδεφουν όςο το δυνατόν λιγότερθ ενζργεια από τθ μπαταρία. Ο RF ενιςχυτισ (RF 

power amplifier) που μεταδίδει  το ςιμα ραδιοςυχνότθτασ  διαμζςου τθσ κεραίασ, 

προσ το ςτακμό βάςθσ, με τον τελευταίο να αποτελεί το τμιμα με τθ μεγαλφτερθ 

διακζςιμθ ενζργεια ςτο ςφςτθμα, είναι αναγκαίο να λειτουργεί με όςο το δυνατόν 

πιο αποτελεςματικό τρόπο γίνεται. Το πόςο αποτελεςματικά κα λειτουργιςει 

εξαρτάται ςθμαντικά από το ςχιμα διαμόρφωςθσ ραδιοςυχνότθτασ που κα 

χρθςιμοποιθκεί και τθ μορφι του ίδιου του ςιματοσ. Τα ςιματα που ζχουν υψθλό 

πθλίκο κορυφισ προσ μζςθ τιμι (peak to average ratio) και απαιτοφν γραμμικι 

ενίςχυςθ, δεν προςαρμόηονται ςτθ χριςθ ενόσ αποδοτικοφ RF power amplifier. Για 

το ςυγκεκριμζνο λόγο, είναι ςθμαντικό να εφαρμοςτεί μια μζκοδοσ μετάδοςθσ που 

να ζχει ςχεδόν ςτακερι ενζργεια κατά τθ λειτουργία. Δυςτυχϊσ, το OFDM  ζχει 

υψθλό λόγο κορυφισ προσ μζςο όρο. Αυτό, ενϊ δεν είναι πρόβλθμα για το ςτακμό 

βάςθσ, είναι όμωσ μθ-αποδεκτό για ζνα κινθτό τερματικό. Για αυτό το λόγο το LTE 

χρθςιμοποιεί ζνα υβριδικό ςχιμα διαμόρφωςθσ, γνωςτό και ωσ SC-FDMA - Single 

Carrier Frequency Division Multiplex. Αυτό ςυνδυάηει τα πλεονεκτιματα ωσ προσ το 

λόγο peak to average που διατίκενται από ςυςτιματα μονοφ φζροντοσ, με τθν 

ευρωςτία ωσ προσ τθν παρεμβολι λόγω πολφοδθσ μετάδοςθσ, και τθν ευελιξία ωσ 

προσ τθν κατανομι ςε υποφζρουςεσ ςυχνότθτεσ που παρζχει το OFDM. 

 

LTE MIMO  

Θ βαςικι αρχι του MIMO, (Multiple Input Multiple Output, Ρολλαπλζσ 

Είςοδοι Ρολλαπλζσ Ζξοδοι) ςυνίςταται ςτθ αξιοποίθςθ τθσ διαςποράσ του ςιματοσ 

λόγω πολφοδθσ μετάδοςθσ (multipath signal propagation), που είναι εμφανισ ςε 

όλεσ τθσ επίγειεσ επικοινωνίεσ. Ζτςι, θ φπαρξθ διαφορετικϊν διαδρομϊν για το 

ςιμα, αντί να παράγει παρεμβολι,  χρθςιμοποιείται προσ όφελοσ του ςυςτιματοσ 

επικοινωνίασ.  

 Δφο ςθμαντικοί περιοριςμοί που ςυναντϊνται ςτουσ τθλεπικοινωνιακοφσ 

διαφλουσ είναι θ παρεμβολι λόγω πολφοδθσ μετάδοςθσ, και ο πεπεραςμζνοσ 

ρυκμόσ μετάδοςθσ, ωσ ςυνζπεια του νόμου Shannon. Το MIMO παρζχει ζναν τρόπο 
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αξιοποίθςθσ αυτϊν των πολλαπλϊν διαδρομϊν για το ςιμα που υφίςτανται μεταξφ 

ενόσ πομποφ και ενόσ δζκτθ, προσ βελτίωςθ τθσ ρυκμοαπόδοςθσ (data throughput) 

ενόσ δεδομζνου διαφλου ςυγκεκριμζνου εφρουσ ηϊνθσ. Με τθ χριςθ πολλαπλϊν 

κεραιϊν τόςο ςτον πομπό όςο και ςτο δζκτθ, παράλλθλα με ψθφιακι επεξεργαςία 

ςιματοσ οριςμζνθσ πολυπλοκότθτασ, θ τεχνολογία MIMO δίνει ςτο ςφςτθμα τθ 

δυνατότθτα να ςτιςει πολλαπλά data streams πάνω ςτον ίδιο δίαυλο, και 

επομζνωσ να αυξιςει τθ χωρθτικότθτα δεδομζνων του διαφλου. Το MIMO 

χρθςιμοποιείται όλο και περιςςότερο ςε πολλζσ τεχνολογίεσ υψθλοφ ρυκμοφ 

μετάδοςθσ, όπωσ το Wi-Fi και άλλεσ αςφρματεσ και κυψελωτζσ τεχνολογίεσ.  

Τα ςχιματα που εφαρμόηονται ςτο LTE διαφζρουν ελάχιςτα μεταξφ άνω και 

κάτω ηεφξθσ. Ο λόγοσ που ςυμβαίνει αυτό είναι για διατιρθςθ του κόςτουσ 

καταςκευισ των κινθτϊν τερματικϊν ςε χαμθλά επίπεδα, επειδι ο αρικμόσ των 

κινθτϊν τερματικϊν είναι πάντα πολφ μεγαλφτεροσ από αυτόν των ςτακμϊν βάςθσ, 

με αποτζλεςμα το κόςτοσ καταςκευισ τουσ να είναι πιο κρίςιμο. Για τθν κάτω ηεφξθ 

χρθςιμοποιείται κατά βάςθ ζνασ ςχθματιςμόσ από δφο κεραίεσ πομποφ ςτο ςτακμό 

βάςθσ και αντίςτοιχα δφο κεραίεσ δζκτθ ςτο κινθτό τερματικό και ιδθ μελετοφνται 

ςχθματιςμοί τεςςάρων κεραιϊν. Για τθν άνω ηεφξθ από το κινθτό τερματικό ςτο 

ςτακμό βάςθσ, ζνα ςχιμα που ονομάηεται MU-MIMO (Multi-User MIMO) είναι ιδθ 

προσ εφαρμογι. Κάνοντασ χριςθ αυτοφ, ενϊ ο ςτακμόσ βάςθσ απαιτεί πολλαπλζσ 

κεραίεσ, το κινθτό τερματικό ζχει μόνο μία κεραία πομποφ, με αποτζλεςμα να 

μειϊνεται το κόςτοσ του κινθτοφ. Κατά τθ λειτουργία, πολλαπλά κινθτά τερματικά 

μποροφν να μεταδίδουν ταυτόχρονα ςτο ίδιο κανάλι ι ςτα ίδια κανάλια, αλλά λόγω 

ςχθμάτων αμοιβαίασ ορκογωνιότθτασ δεν προκαλοφν παρεμβολι το ζνα ςτο άλλο. 

Αυτι θ τεχνικι αναφζρεται επίςθσ και ωσ spatial domain multiple access (SDMA).  

Το MIMO είναι μία τεχνολογικι καινοτομία που χρθςιμοποιείται ςτο LTE για 

να βελτιϊςει τθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ. Αυτι θ τεχνολογία παρζχει ςτο LTE τθ 

δυνατότθτα να βελτιϊςει τθν ρυκμοαπόδοςθ (data throughput) και τθ φαςματικι 

απόδοςθ πζρα από τα επίπεδα που ζχουν επιτευχκεί μζςω τθσ χριςθσ του OFDM. 

Ωσ μειονζκτθμα κα μποροφςαμε να αναφζρουμε τθν προςκικθ πολυπλοκότθτασ 

ςτο ςφςτθμα όςον αφορά ςτθν επεξεργαςία και ςτον αρικμό των απαιτοφμενων 

κεραιϊν. Ωςτόςο, το γεγονόσ ότι δίνει τθ δυνατότθτα για πολφ υψθλοφσ ρυκμοφσ 

μετάδοςθσ και πολφ βελτιωμζνθ φαςματικι απόδοςθ κακιςτά το MIMO ζνα 

αναπόςπαςτο μζροσ του LTE. 
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χιματα Αμφιδρόμθςθσ (Duplex Schemes) 

Είναι βαςικό κάκε ςφςτθμα κυψελωτϊν επικοινωνιϊν να μπορεί να 

υποςτθρίξει αμφίδρομθ ταυτόχρονθ μετάδοςθ. Αυτό δίνει τθ δυνατότθτα να 

γίνονται «ςυνομιλίεσ», με το κάκε άκρο να μπορεί να «ακοφει» και να «μιλάει» 

όπωσ απαιτείται. Επιπροςκζτωσ, κατά τθν ανταλλαγι δεδομζνων, είναι επίςθσ 

απαραίτθτο να εξαςφαλίηονται εικονικά ταυτόχρονεσ (virtually simultaneous) ι 

τελείωσ ταυτόχρονεσ επικοινωνίεσ προσ αμφότερεσ κατευκφνςεισ. Είναι επίςθσ 

ςθμαντικό να μπορεί να κακοριςτεί θ διαφορετικι κατεφκυνςθ τθσ μετάδοςθσ, ζτςι 

ϊςτε να είναι δυνατόσ ο εφκολοσ προςδιοριςμόσ τθσ κατεφκυνςθσ προσ τθν οποία 

γίνεται θ μετάδοςθ.  Υπάρχουν πολλζσ διαφορζσ μεταξφ των δφο ηεφξεων και ζχουν 

να κάνουμε με παράγοντεσ όπωσ πχ το μζγεκοσ των δεδομζνων που μεταφζρονται, 

το ςχιμα μετάδοςθσ, τα κανάλια που υλοποιοφνται, κ.α.. Οι δφο ηεφξεισ ορίηονται 

ωσ: 

 Uplink:   θ μετάδοςθ από το τερματικό του χριςτθ (UE) προσ τον NodeB ι 

ςτακμό βάςθσ. 

 Downlink   θ μετάδοςθ από τον eNodeB ι ςτακμό βάςθσ προσ το τερματικό του 

χριςτθ (UE). 

 
χιμα 2.38: Uplink & downlink κατευκφνςεισ μετάδοςθσ 

Για να είναι ςε κζςθ να λειτουργεί προσ αμφότερεσ κατευκφνςεισ ζνα κινθτό 

τερματικό ι ο ςτακμόσ βάςθσ κα πρζπει να ζχουν ζνα ςχιμα 

αμφιδρόμθςθσ/διπλεξίασ. Θ διπλεξία προςφζρει εκείνθ τθ μορφι οργάνωςθσ που 

διζπει τον τρόπο τθσ αλλθλεπίδραςθσ πομποφ και δζκτθ. Υπάρχουν δφο είδθ 

διπλεξίασ που χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ, διπλεξία διαίρεςθσ ςυχνότθτασ FDD  

(Frequency Division Duplex) και θ διπλεξία διαίρεςθσ χρόνου TDD (Time Division 

Duplex). Στο FDD γίνεται χριςθ δφο καναλιϊν, ζνα για τον πομπό και ζνα για τον 

δζκτθ, ενϊ ςτο TDD γίνεται χριςθ μίασ ςυχνότθτασ, αλλά εκχωροφνται 

διαφορετικζσ χρονοκυρίδεσ (slots) για μετάδοςθ και λιψθ.  

Το LTE ζχει ςχεδιαςτεί για να λειτουργεί τόςο ςε ςυνδυαςμζνο (paired) 

φάςμα για ςχιμα FDD (Frequency Division Duplex), όςο και ςε μθ-ςυνδυαςμζνο 

(unpaired) φάςμα για ςχιμα TDD (Time Division Duplex). Ρροβλζπεται ότι και το LTE 

TDD και το LTE FDD κα εφαρμοςτοφν ευρζωσ, κακότι το κακζνα ζχει τα δικά του 
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πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα και το ποιο κα χρθςιμοποιθκεί κάκε φορά κα 

εξαρτθκεί από τθν εκάςτοτε εφαρμογι. Το LTE FDD με τθ χριςθ ςυνδυαςμζνου  

(paired) φάςματοσ αναμζνεται να είναι το μονοπάτι για τθ μετάβαςθ από τισ 

τρζχουςεσ 3G υπθρεςίεσ που χρθςιμοποιοφνται ανά τθν υφιλιο, μιασ και οι πιο 

πολλζσ  χειρίηονται FDD ςυνδυαςμζνου (paired) φάςματοσ. Πμωσ, ζχει επίςθσ δοκεί 

ζμφαςθ ςτθ χριςθ LTE TDD μθ-ςυνδυαςμζνου (unpaired) φάςματοσ (TD-LTE), το 

οποίο κεωρείται ωσ το μονοπάτι για τθν αναβάκμιςθ από το TD-SCDMA. Εν όψει 

τθσ αυξανόμενθσ ςθμαςίασ που τίκεται μεταξφ LTE TDD ι TD-LTE, ζχει ιδθ 

ςχεδιαςτεί ο εξοπλιςμόσ χριςτθ να ζχει τθ δυνατότθτα να υποςτθρίξει τόςο FDD 

όςο και TDD ςχιμα. Με το TDD να λαμβάνει όλο και μεγαλφτερθ ςθμαςία, οι TDD 

εφαρμογζσ κα μπορζςουν να επωφελθκοφν από οικονομίεσ-κλίμακοσ (scale 

economies) που παλαιότερα ιταν ανοιχτζσ μονό προσ FDD εφαρμογζσ. 

Αναλυτικότερα, υπάρχουν μια ςειρά από πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα 

του TDD και FDD τα οποία είναι ιδιαιτζρωσ ςθμαντικά για τουσ παρόχουσ 

υπθρεςιϊν κινθτϊν ι κυψελωτϊν επικοινωνιϊν.  Αυτά αντανακλϊνται και ςτθν LTE 

υλοποίθςθ αντίςτοιχα. 

Παράμετροσ LTE-TDD LTE-FDD 

υνδυαςμζνο 

Φάςμα 

(Paired Spectrum) 

Δεν απαιτεί ςυνδυαςμζνο φάςμα, 
κακότι και θ μετάδοςθ και θ λιψθ 
κάνουν χριςθ του ίδιου καναλιοφ. 

Απαιτεί ςυνδυαςμζνο φάςμα, με 
επαρκι διαχωριςμό ςυχνότθτασ, 
ϊςτε να επιτευχκεί ταυτόχρονθ 

μετάδοςθ και λιψθ. 

Κόςτοσ Τλικοφ 
(Hardware Cost) 

Χαμθλότερο κόςτοσ, μιασ και δεν 
απαιτείται διπλζκτθσ για τθν 

απομόνωςθ εκπομπισ και λιψθσ. Το 
γεγονόσ ότι το κόςτοσ των τερματικϊν 
χριςτθ είναι ςθμαντικό λόγω του 
τεράςτιου αρικμοφ αυτϊν που 
παράγονται, το κακιςτά ζνα  
αδιαφιλονίκθτο πλεονζκτθμα. 

Απαιτείται διπλζκτθσ, και το 
κόςτοσ είναι υψθλότερο. 

Αμοιβαιότθτα 
Καναλιοφ 
(Channel 

Reciprocity) 

Θ διαςπορά του καναλιοφ είναι ίδια 
προσ και τισ δφο κατευκφνςεισ, το 
οποίο δίνει τθ δυνατότθτα κοινισ 
ςχεδίαςθσ για τθν άνω και τθν κάτω 

ηεφξθ. 

Τα χαρακτθριςτικά των καναλιϊν 
διαφζρουν ανάλογα με τθν 
κατεφκυνςθ τθσ ηεφξθσ, ωσ 
αποτζλεςμα τθσ χριςθσ 

διαφορετικϊν ςυχνοτιτων. 

UL / DL 
αςυμμετρία 

Είναι εφικτι θ δυναμικι αλλαγι τθσ 
αναλογίασ χωρθτικοτιτων UL και DL, 

αναλόγωσ τθ ηιτθςθ. 

Θ αναλογία UL / DL 
χωρθτικοτιτων κακορίηεται από 
εκχϊρθςθ ςυχνότθτασ, που ζχει 

προαποφαςιςτεί από 
ρυκμιςτικζσ αρχζσ. Επομζνωσ, 
δεν είναι δυνατό να γίνουν 
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Παράμετροσ LTE-TDD LTE-FDD 

δυναμικζσ αλλαγζσ. υκμιςτικζσ 
αλλαγζσ κα μποροφςαν υπό 

κανονικζσ ςυνκικεσ να 
ηθτθκοφν, και θ χωρθτικότθτα 
ςυνικωσ εκχωρείται με τρόπο 
ϊςτε να είναι θ ίδια προσ 
αμφότερεσ κατευκφνςεισ. 

Περίοδοσ 
επιτιρθςθσ / 

ηϊνθ επιτιρθςθσ 
(Guard period / 

guard band) 

Θ περίοδοσ επιτιρθςθσ απαιτείται για 
να διαςφαλίςει ότι οι μεταδόςεισ  

uplink και downlink δε ςυγκροφονται. 
Μεγάλεσ περίοδοι επιτιρθςθσ 
περιορίηουν τθ χωρθτικότθτα. 

Μεγαλφτερεσ περίοδοι επιτιρθςθσ 
κανονικά κα απαιτθκοφν αν οι 

αποςτάςεισ αυξθκοφν με αποτζλεςμα 
τθν αφξθςθ των χρόνων διαςποράσ. 

Θ ηϊνθ επιτιρθςθσ απαιτείται 
για να παρζχει επαρκι 

απομόνωςθ μεταξφ άνω και 
κάτω ηεφξθσ. Μεγάλθ ηϊνθ 
επιτιρθςθσ δεν επιδρά ςτθ 

χωρθτικότθτα. 

Αςυνεχι 
Μετάδοςθ 

(Discontinuous 
Σransmission) 

Απαιτείται αςυνεχι μετάδοςθ ϊςτε 
να γίνει μετάδοςθ τόςο ςτθν άνω όςο 
και ςτθν κάτω ηεφξθ. Αυτό μπορεί να 
αλλοιϊςει τθν απόδοςθ του ενιςχυτι 
RF (RF power amplifier) ςτον πομπό. 

Απαιτείται ςυνεχι μετάδοςθ. 

Cross slot 
interference 

Οι ςτακμοί βάςθσ χρειάηεται να 
ςυγχρονιςτοφν βάςει των uplink και 

downlink χρόνων μετάδοςθσ. Αν 
γειτονικοί ςτακμοί βάςθσ 

χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ uplink 
και downlink εκχωριςεισ, και 

μοιράηονται το ίδιο κανάλι, τότε 
πικανόν να υφίςταται παρεμβολι 

μεταξφ κυψελϊν. 

Δεν υφίςταται. 

χιμα - Πίνακασ 2.39:  Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα του TDD και FDD 

 

Εκτόσ, όμωσ, από τουσ τεχνικοφσ λόγουσ και τα πλεονεκτιματα για τθ χριςθ 

του LTE TDD / TD-LTE, υπάρχουν και παράγοντεσ τθσ αγοράσ. Με το TD-SCDMA να 

ζχει διειςδφςει για τα καλά ςτθν Κίνα, χρειάηεται να υπάρχει ζνασ 3,9G και 

αργότερα ζνασ  4G διάδοχοσ για τθν τεχνολογία. Με χριςθ μθ-ςυνδυαςμζνου 

φάςματοσ για τθν εκχϊρθςθ του TD-SCDMA, όπωσ επίςθσ και για το UMTS TDD, 

είναι εφλογο να βρεκοφν πολλοί πάροχοι που να κζλουν ζνα μονοπάτι μετάβαςθσ 

για τισ τεχνολογίεσ, ϊςτε να επωφελθκοφν από τισ τεραςτίωσ αυξθμζνεσ 

δυνατότθτεσ ςε ρυκμό μετάδοςθσ και τισ βελτιωμζνεσ λειτουργίεσ που προςφζρει 
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το LTE. Αντιςτοίχωσ υπάρχει ζνα ςθμαντικά αυξανόμενο ενδιαφζρον ςτθν ανάπτυξθ 

του LTE TDD, το οποίο ςτθν Κίνα είναι επίςθσ γνωςτό και ωσ TD-LTE.  Λόγω του 

ζντονου ενδιαφζροντοσ για το TD-SCDMA, ζχουν ενςωματωκεί μια ςειρά από 

χαρακτθριςτικά ςτο ςχιμα λειτουργίασ του TD-LTE, ϊςτε να το κάνουν ζνα 

μονοπάτι για τθν αναβάκμιςθ για το TD-SCDMA. Ζνα παράδειγμα αυτοφ είναι θ 

δομι του υποπλαιςίου (subframe) που ζχει υιοκετθκεί για το LTE TDD / TD-LTE. 

 

Δομι Πλαιςίου και Τποπλαιςίου (Frame and Subframe Structure) 

Το ςφςτθμα LTE ζχει μία οριςμζνθ δομι πλαιςίου και υποπλαιςίου για τθ 

διεπαφι του 3G LTE, το E-UTRA (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access), οφτωσ 

ϊςτε να διατθρεί ςυγχρονιςμό  και να μπορεί να χειρίηεται τουσ διαφορετικοφσ 

τφπουσ πλθροφοριϊν που μεταφζρονται μεταξφ του ςτακμοφ βάςθσ (ι eNodeB) και 

του εξοπλιςμοφ του χριςτθ (User Equipment). Οι δομζσ πλαιςίων για το LTE 

διαφζρουν μεταξφ Time Division Duplex, TDD και του Frequency Division Duplex, 

FDD ςχιματοσ, κακότι υπάρχουν διαφορετικζσ απαιτιςεισ για το διαχωριςμό τθσ 

μεταδιδόμενθσ πλθροφορίασ. 

Υπάρχουν επομζνωσ δφο τφποι δομϊν πλαιςίου ςτο LTE: 

1. Τφποσ 1:   χρθςιμοποιείται για ςυςτιματα που εφαρμόηουν ςχιμα LTE FDD. 

2. Τφποσ 2:   χρθςιμοποιείται για ςυςτιματα που εφαρμόηουν ςχιμα  LTE TDD. 

 

i) Σφποσ 1 (FDD) 

Θ δομι πλαιςίου τφπου 1 ζχει ςυνολικό μικοσ 10ms. Το μικοσ αυτό 

διαιρείται ςε ζνα ςφνολο από 20 ξεχωριςτζσ χρονοκυρίδεσ (slots). Τα 

υποπλαίςα του LTE αποτελοφνται από δφο χρονοκυρίδεσ – με άλλα λόγια, 

υπάρχουν 10 υποπλαίςια μζςα ς’ ζνα πλαίςιο. 

 

χιμα 2.40: Type 1 LTE Frame Structure 
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ii) Σφποσ 2 (TDD) 

Θ δομι πλαιςίου τφπου 2 που χρθςιμοποιείται ςτο LTE TDD είναι αρκετά 

διαφορετικι. Το πλαίςιο των 10ms αποτελείται από δφο «μιςά» πλαίςια, το 

κακζνα διάρκειασ 5ms. Αυτά τα «μιςά» πλαίςια LTE διαιροφνται περαιτζρω ςε 

πζντε υποπλαίςια, το κακζνα διάρκειασ 1ms. 

 

 

χιμα 2.41: Type 2 LTE Frame Structure for 5ms periodicity. 

 

 

Τα υποπλαίςια μπορεί να διαιροφνται ςε ειδικά υποπλαίςια, τα οποία 

αποτελοφνται από τρία πεδία: 

 DwPTS - Downlink Pilot Time Slot 

 GP - Guard Period 

 UpPTS - Uplink Pilot Time Stot. 

Αυτά τα πεδία χρθςιμοποιοφνται ςτο TD-SCDMA και ζχουν μεταφερκεί και ςτο LTE 

TDD (TD-LTE) και με αυτόν τον τρόπο, βοθκάνε για τθ ςυνζχιςθ τθσ αναβάκμιςθσ 

(upgrade path). Τα επιμζρουσ πεδία μποροφν να ζχουν διάρκεια ρυκμιηόμενθ, αλλά 

θ ςυνολικι τουσ διάρκεια πρζπει να είναι 1ms. 

Ζνα από τα πλεονεκτιματα τθσ χριςθσ του LTE TDD είναι ότι είναι δυνατό να 

γίνεται δυναμικι αλλαγι τθσ ιςορροπίασ και των χαρακτθριςτικϊν μεταξφ uplink και 

downlink, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι ςυνκικεσ κίνθςθσ (φορτίου). Για να επιτευχκεί 

αυτό κατά διατεταγμζνο τρόπο, ζχουν ρυκμιςτεί ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ 

(configurations) μζςα ςτισ προδιαγραφζσ του LTE. Συνολικά 7 up/downlink διατάξεισ 

ζχουν ρυκμιςτεί, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφν είτε 5ms είτε 10ms εναλλαςςόμενεσ 

περιοδικότθτεσ (switch periodicities). Στθν περίπτωςθ των 5ms, ζνα ειδικό 

υποπλαίςιο υπάρχει και ςτα 2 πλαίςια, ενϊ ςτα 10ms το ειδικό αυτό υποπλαίςιο 

υπάρχει μόνο ςτο πρϊτο μιςό πλαίςιο. Δίνονται παρακάτω ςε πίνακα όλεσ οι 7 

περιπτϊςεισ διάταξθσ υποπλαιςίων: 
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UPLINK-
DOWNLINK 

CONFIGURATION 

DOWNLINK TO 
UPLINK SWITCH 

PERIODICITY 

ΑΛΚΜΟΣ ΥΡΟΡΛΑΛΣΛΟΥ 

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 5 ms D S U U U D S U U U 

1 5 ms D S U U D D S U U D 

2 5 ms D S U D D D S U D D 

3 10 ms D S U U U D D D D D 

4 10 ms D S U U D D D D D D 

5 10 ms D S U D D D D D D D 

6 5 ms D S U U U D S U U D 

χιμα - Πίνακασ 2.42: Uplink/Downlink ρυκμίςεισ υποπλαιςίου για LTE TDD (TD-LTE) 

  Ππου    D είναι το υποπλαίςιο για downlink μετάδοςθ 

S είναι το “ειδικό” (special) υποπλαίςιο που χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο. 

U είναι το υποπλαίςιο για τθν uplink μετάδοςθ. 

 

 Εφκολα μπορεί να φανεί από τον πίνακα, πωσ τα υποπλαίςια 0 και 5 

δεςμεφονται πάντα για το downlink (DwPTS υποπλαίςια). Αντίκετα, το υποπλαίςιο 

αμζςωσ μετά το «ειδικό»  δεςμεφονται πάντα για το uplink (UpPTS υποπλαίςια). 

 

LTE Ηϊνεσ υχνοτιτων και Κατανομζσ Φάςματοσ 

Υπάρχει ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ ηωνϊν ςυχνοτιτων που ορίηονται ωσ 

υποψιφιεσ για χριςθ ςτο LTE. Ρολλζσ από τισ ηϊνεσ αυτζσ ιδθ χρθςιμοποιοφνται 

από άλλα κυψελωτά ςυςτιματα, ενϊ άλλεσ LTE ηϊνεσ είναι προσ το παρόν 

αδιάκετεσ. Το φάςμα του FDD απαιτεί διπλζσ (paired) ηϊνεσ, μία για το uplink και 

μία για το downlink, ενϊ το TDD απαιτεί μονι ηϊνθ, κακϊσ το uplink και το 

downlink είναι ςτθν ίδια ςυχνότθτα. Το αποτζλεςμα αυτοφ είναι να υπάρχουν 

διαφορετικζσ κατανομζσ LTE ηωνϊν για TDD και FDD. Οι διαφορετικζσ 

καταχωριςεισ LTE ι οι μπάντεσ ςυχνοτιτων LTE είναι κατανεμθμζνοι αρικμοί. Επί 

του παρόντοσ, οι ηϊνεσ ςυχνοτιτων LTE μεταξφ 1 και 22 είναι για ςυνδυαςμζνο 

(paired) φάςμα, δθλαδι FDD, και οι LTE μπάντεσ μεταξφ 33 και 41 είναι για 

αςυνδφαςτο/μονό (unpaired) φάςμα, δθλαδι TDD. Τα τερματικά των χρθςτϊν  ίςωσ 

ςυναντοφν και τουσ δφο τφπουσ ςτθν ίδια μπάντα. Κα χρειάηεται επομζνωσ να είναι 

ςε κζςθ να ανιχνεφουν τι είδουσ μετάδοςθ γίνεται ςε εκείνθ τθ ςυγκεκριμζνθ ηϊνθ 

ςυχνότθτασ LTE ςτθν περιοχι που βρίςκονται. 

 



Διπλωματικι Εργαςία                                       Ρρωτόκολλα Συςτθμάτων Κινθτϊν Επικοινωνιϊν 

 

-  107  - 
 

LTE BAND 
ΑΛΚΜΟΣ 

UPLINK  
(MHZ) 

DOWNLINK  
(MHZ) 

Κφριεσ Ρεριοχζσ 
Χριςθσ 

1 1920 - 1980 2110 - 2170 Αςία, Ευρϊπθ 

2 1850 - 1910 1930 - 1990 Αμερικι, τθν Αςία 

3 1710 - 1785 1805 -1880 Αμερικι, Αςία, Ευρϊπθ 

4 1710 - 1755 2110 – 2155 Αμερικι 

5 824 - 849 869 - 894 Αμερικι 

6 830 - 840 875 - 885 Λαπωνία 

7 2500 - 2570 2620 - 2690 Αςία, Ευρϊπθ 

8 880 - 915 925 - 960 Αςία, Ευρϊπθ 

9 1749,9 - 1784,9 1844,9 - 1879,9 Λαπωνία 

10 1710 - 1770 2110 - 2170 Αμερικι 

11 1427,9 - 1452,9 1475,9 - 1500,9 Λαπωνία 

12 698 - 716 728 - 746 ΘΡΑ 

13 777 - 787 746 - 756 ΘΡΑ 

14 788 - 798 758 - 768 ΘΡΑ 

17 704 - 716 734 - 746 ΘΡΑ 

18 815 - 830 860 - 875 Λαπωνία 

19 830 - 845 875 - 890 Λαπωνία 

20 832 - 862 791 - 821 Ευρϊπθ 

21 1447,9 - 1462,9 1495,5 - 1510,9 Λαπωνία 

22 3410 - 3500 3510 - 3600  

χιμα - Πίνακασ 2.43: Ηϊνεσ ςυχνοτιτων για FDD ςυςτιματα 

(Οι LTE ηϊνεσ 15 και 16 ζχουν εξαςφαλιςτεί, αλλά όχι οριςτεί) 

 

 Οι ηϊνεσ ςυχνοτιτων για FDD LTE είναι κατά ηεφγθ ϊςτε να επιτραπεί θ 

ταυτόχρονθ μετάδοςθ ςε δφο ςυχνότθτεσ. Οι ηϊνεσ, επιπλζον, ζχουν επαρκι 

απόςταςθ ϊςτε τα μεταδιδόμενα ςιματα να μθν επθρεάηουν δραματικά τθν 

απόδοςθ του δζκτθ, για να μθν μπλοκάρει και χάνει από τθν ευαιςκθςία του. Ο 

διαχωριςμόσ πρζπει να είναι επαρκισ για να καταςτεί δυνατό το roll-off του 

φιλτραρίςματοσ τθσ κεραίασ να δϊςει επαρκι εξαςκζνθςθ του εκπεμπόμενου 

ςιματοσ εντόσ τθσ λαμβανόμενθσ  ηϊνθσ. 
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LTE BAND 
Αρικμόσ 

Bandwidth 
MHz 

Κφριεσ Ρεριοχζσ Χριςθσ 

33 1900 - 1920 Αςία (χωρίσ τθν Λαπωνία), Ευρϊπθ 

34 2010 - 2025 Αςία, Ευρϊπθ 

35 1850 - 1910 Αμερικι 

36 1930 - 1990 Αμερικι 

37 1910 - 1930  

38 2570 - 2620 Ευρϊπθ 

39 1880 - 1920 Κίνα 

40 2300 - 2400 Αςία, Ευρϊπθ 

41 2496 - 2690 ΘΡΑ 

χιμα - Πίνακασ 2.44: Ηϊνεσ ςυχνοτιτων για TDD ςυςτιματα 

 

Οι κατανομζσ ςυχνοτιτων TDD LTE είναι μθ-ςυνδυαςμζνεσ επειδι θ άνω και θ κάτω 

ηεφξθ μοιράηονται τθν ίδια ςυχνότθτα με χρονικι πολυπλεξία. Τζλοσ, υπάρχουν 

αρκετζσ μθ ςυνδυαςμζνεσ (unpaired) κατανομζσ ςυχνοτιτων που είναι ςτο ςτάδιο 

τθσ προετοιμαςίασ. 

Υπάρχουν ςυχνζσ προςκικεσ ςτισ κατανομζσ του φάςματοσ του LTE που 

δόκθκαν παραπάνω. Αυτζσ οι κατανομζσ LTE είναι αποτζλεςμα εν μζρει των 

διαπραγματεφςεων κατά τισ ρυκμιςτικζσ ςυνεδριάςεισ τθσ ITU για το ψθφιακό 

μζριςμα, κακϊσ επίςθσ και από τθν πίεςθ που προκαλείται από τθν ολοζνα 

αυξανόμενθ ανάγκθ για τισ κινθτζσ επικοινωνίεσ. Ρολλζσ από τισ νζεσ κατανομζσ 

φάςματοσ LTE είναι ςχετικά μικρζσ, ςυνικωσ 10 – 20 MHz ςε εφροσ ηϊνθσ, πράγμα 

το οποίο ζχει αναγνωριςτεί ωσ ζνα ςθμαντικό τεχνολογικό πρόβλθμα, κακϊσ το LTE-

Advanced χρειάηεται εφροσ ηϊνθσ των 100MHz, και πικανόν να χρειαςτεί 

ςυνάκροιςθ πολλϊν καναλιϊν ςε ζνα ευρφ ςφνολο των ςυχνοτιτων.  
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LTE Σερματικά Χριςτθ (UE)  

Ππωσ και ςε άλλα ςυςτιματα, ζτςι και ςτο LTE υπάρχει μια ποικιλία από 

τερματικά-χριςτθ (User Equipment) για τθν επικοινωνία με τον ςτακμό βάςθσ, τα 

οποία εντάςςονται ςε κατθγορίεσ ανάλογα με τα πρότυπα του κάκε τερματικοφ.  Οι 

LTE UE κατθγορίεσ ι UE τάξεισ, πρζπει να εξαςφαλίηουν ότι ο ςτακμόσ βάςθσ 

(eNodeB ι eNB) μπορεί να επικοινωνεί ςωςτά με τον εξοπλιςμό των χρθςτϊν. Με 

τθν ενθμζρωςθ του ςτακμοφ βάςθσ ςχετικά με τθν κατθγορία του LTE UE, ο 

ςτακμόσ βάςθσ κα είναι ςε κζςθ να προςδιορίηει τθν απόδοςθ του UE και να 

επικοινωνεί με αυτό αναλόγωσ. Κακϊσ θ κατθγορία του LTE UE κακορίηει τθ 

ςυνολικι απόδοςθ και τισ δυνατότθτεσ του UE, είναι δυνατό για τθν eNB να 

επικοινωνεί χρθςιμοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ που γνωρίηει ότι το UE 

διακζτει. Κατά ςυνζπεια, θ eNB δεν κα επικοινωνεί πζρα από τισ επιδόςεισ του UE. 

Υπάρχουν πζντε διαφορετικζσ κατθγορίεσ LTE UE που ορίηονται. Ππωσ 

φαίνεται ςτον πίνακα που ακολουκεί, οι διάφορεσ κατθγορίεσ LTE UE ζχουν ζνα 

ευρφ φάςμα όςον αφορά ςτισ υποςτθριηόμενεσ παραμζτρουσ και επιδόςεισ. Άξιο 

αναφοράσ είναι ότι το UE κατθγορίασ 1 δεν προςφζρει τισ επιδόςεισ που προςφζρει 

το  υψθλότερθσ απόδοςθσ UE κατθγορίασ HSPA, παρ’ όλου που το τελευταίο είναι 

πρωτόκολλο επικοινωνίασ προγενζςτερθσ ζκδοςθσ του LTE.  Σε όλεσ τισ UE 

κατθγορίεσ ςτουσ παρακάτω πίνακεσ, το ςιμα επιλζχκθκε με εφροσ ηϊνθσ 20MHz. 

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 1 2 3 4 5 

Downlink 10 50 100 150 300 

Uplink 5 25 50 50 75 

χιμα – Πίνακασ 2.45:  LTE UE κατθγορίεσ ταχυτιτων δεδομζνων 

 

ΚΑΤΘΓΟΛΑ 1 2 3 4 5 

Downlink QPSK, 16QAM, 64QAM 

Uplink QPSK, 16QAM 
QPSK,  

16QAM,  
64QAM 

χιμα - Πίνακασ 2.46:  LTE UE κατθγορίεσ μορφζσ διαμόρφωςθσ που υποςτθρίηονται 
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ΚΑΤΘΓΟΛΑ 1 2 3 4 5 

2 Rx 
ποικιλομορφία 

Υποτικζμενο ςε απαιτιςεισ επιδόςεων ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ LTE UE 

2 x 2 MIMO 
Δεν  

υποςτθρίηεται 
Υποχρεωτικι 

4 x 4 MIMO 
Δεν  

υποςτθρίηεται 
Υποχρεωτικι 

χιμα - Πίνακασ 2.47:  LTE UE κατθγορία MIMO διαμορφϊςεισ κεραία 

 

Εξζλιξθ Αρχιτεκτονικισ υςτιματοσ  (SAE) 

Μολονότι περιςςότερο γίνονται αλλαγζσ ςτθν τεχνολογία αςφρματθσ 

πρόςβαςθσ του κυψελωτοφ ςυςτιματοσ τθλεπικοινωνιϊν για το 3G LTE - Long Term 

Evolution, υπάρχει ταυτόχρονα μία εξζλιξθ του core δικτφου, γνωςτι και ωσ SAE - 

System Architecture Evolution.  Αυτι θ νζα αρχιτεκτονικι ζχει αναπτυχκεί για να 

παρζχει υψθλι απόδοςθ που να ευκυγραμμίηεται με τισ απαιτιςεισ του LTE και του 

LTE Advanced, τθ νζα 4G τεχνολογία. Επομζνωσ, όταν ειςαχκεί το LTE Advanced, το 

δίκτυο κα μπορεί να διαχειριςτεί τθν περαιτζρω αφξθςθ ςτα data με λίγεσ αλλαγζσ. 

Θ εξζλιξθ αυτι τθσ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ προςφζρει πλεονεκτιματα ζναντι  

προθγοφμενων τοπολογιϊν και ςυςτθμάτων  που χρθςιμοποιοφνται για core δίκτυα 

κυψελωτϊν επικοινωνιϊν, με αποτζλεςμα να αναμζνεται θ υιοκζτθςι τθσ από τουσ 

παρόχουσ. 

Ραρακάτω κατονομάηονται μερικά από τα πιο ςθμαντικά πλεονεκτιματα: 

1) Αυξθμζνθ χωρθτικότθτα data:  Με το 3G LTE να προφζρει ρυκμοφσ download 

τθσ τάξθσ των 100Mbps και μεγάλο ενδιαφζρον να εςτιάηεται ςτθν ανάπτυξθ 

ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν για κινθτζσ επικοινωνίεσ, κα είναι αναγκαίο το δίκτυο 

να μπορεί να διαχειρίηεται πολφ μεγαλφτερθ ποςότθτα δεδομζνων. Θ εξζλιξθ 

τθσ αρχιτεκτονικισ κινείται προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 

2) All IP αρχιτεκτονικι:   Πταν το 3G αναπτφχκθκε, θ φωνι ακόμθ μεταδιδόταν 

ςαν δεδομζνα υπό μεταγωγι κυκλϊματοσ. Από τότε, υπάρχει μια αδιάκοπθ 

μετάβαςθ προσ τα IP data. Σφμφωνα με τθ νζα αρχιτεκτονικι ςυςτιματοσ, τα 

ςχιματα αυτισ τθσ Εξζλιξθσ Αρχιτεκτονικισ Συςτιματοσ ζχουν υιοκετιςει ζνα 

all IP δικτυακό configuration. 

3) Μειωμζνοσ χρόνοσ λανκάνουςασ κακυςτζρθςθσ (latency):   Λόγω του 

αυξθμζνου επιπζδου αλλθλεπίδραςθσ και των πιο γριγορων αποκρίςεων που 

απαιτοφνται, θ SAE εξελίχκθκε με τθ λογικι να εξαςφαλίηει ότι θ λανκάνουςα 

κακυςτζρθςθ κα μειωκεί ςτα 10ms περίπου. Αυτό με τθ ςειρά του εξαςφαλίηει  
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ότι οι εφαρμογζσ που κα χρθςιμοποιοφν το 3G LTE κα είναι επαρκϊσ 

αποκρίςιμεσ. 

4) Μειωμζνο κόςτοσ απόκτθςθσ εξοπλιςμοφ και λειτουργικό κόςτοσ (CAPEX and 

OPEX):  Kφριοσ ςκοπόσ κάκε παρόχου είναι θ μείωςθ του κόςτουσ. Είναι 

επομζνωσ βαςικό κάκε νζοσ ςχεδιαςμόσ να μειϊνει τόςο το κόςτοσ απόκτθςθσ 

εξοπλιςμοφ (CAPEX) όςο και το κόςτοσ λειτουργίασ (OPEX). Με τθ νζα επίπεδθ 

αρχιτεκτονικι που χρθςιμοποιείται για τθ SAE, μόνο δφο ειδϊν nodes 

χρθςιμοποιοφνται.  

Το νζο SAE δίκτυο είναι βαςιςμζνο ςτα GSM/WCDMA δίκτυα κορμοφ (CN) ϊςτε να 

παρζχει απλοποιθμζνεσ λειτουργίεσ και εφκολθ ανάπτυξθ. Ραρ’ όλα αυτά, τα SAE 

δίκτυα καταφζρνουν να προκαλοφν κάποιεσ μεγάλεσ αλλαγζσ και επιτρζπουν πολφ 

πιο αποδοτικό τρόπο μεταφοράσ δεδομζνων. Οι πιο ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ 

των SAE δικτφων από τα προγενζςτερά τουσ είναι: 

 Κοινόσ κόμβοσ-πφλθ για όλεσ τισ τεχνολογίεσ. 

 Βελτιςτοποίθςθ αρχιτεκτονικισ για τουσ χριςτεσ με μόνο 2 είδθ κόμβων. 

 All-IP προςανατολιςμζνο ςφςτθμα με IP προςανατολιςμζνα πρωτόκολλα ςε 

όλεσ τισ διαςυνδζςεισ. 

 Ενςωμάτωςθ τεχνολογιϊν εκτόσ των 3GPP τεχνολογιϊν. 

 Διαχωριςμόσ και βελτίωςθ του δικτφου ραδιοπρόςβαςθσ (UTRAN) και του 

δικτφου κορμοφ (CN), αναφορικά με το διαχωριςμό που χρθςιμοποιικθκε ςτα 

WCDMA/HSPA. 

 

 

Το βαςικό ςτοιχείο του LTE SAE δικτφου, όμωσ, είναι αυτό που ονομάηουμε Evolved 

Packet Core ι EPC. Αυτό ςυνδζει το eNODeBs, όπωσ ςχεδιαγραφείται ςτο 

παρακάτω ςχιμα:  

 

χιμα 2.48:  LTE SAE Evolved Packet Core 
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Ππωσ εφκολα διαφαίνεται, το EPC αποτελείται από τα ακόλουκα 4 βαςικά μζρθ:  

 Mobility Management Entity, MME: Το ΜΜΕ είναι ο βαςικόσ κόμβοσ για τθν 

πρόςβαςθ ςτο LTE SAE δίκτυο και τον ζλεγχο  λειτουργίασ του, διαχειριηόμενο 

τα εξισ κζματα: 

- Λχνθλάτθςθ του UE όταν είναι ςε Idle mode. 

- Ενεργοποίθςθ/απενεργοποίθςθ του Bearer. 

- Επιλογι του SGW για ζνα UE. 

- Intra-LTE handover περικλείοντασ και τον κόμβο εντοπιςμοφ του δικτφου 

κορμοφ. 

- Αλλθλεπίδραςθ με HSS για να πιςτοποιιςει το χριςτθ ςτθν επιςφναψθ 

roaming περιοριςμϊν. 

- Ρροςφζρει προςωρινζσ ταυτότθτεσ για τα τερματικά χρθςτϊν (UE). 

- Δρα ωσ τερματιςμόσ τθσ κρυπτογράφθςθσ των Non-Access-Stratum (NAS) 

ςθμάτων. Εκτόσ αυτοφ, χειρίηεται τθν αςφάλεια του κλειδιοφ διαχείριςθσ 

και άρα αποτελεί το ςθμείο όπου μπορεί να εφαρμοςτεί μια νομικι 

αναχαίτιςθ του ςιματοσ. 

- Ρερατϊνει τθν S3 διαςφνδεςθ παρζχοντασ τθν ελεγκτικι ςυνάρτθςθ για τθ 

φορθτότθτα των χρθςτϊν από τα 2G/3G δίκτυα ςτα LTE δίκτυα. 

- Ρερατϊνει, επίςθσ, τθ S6a διαςφνδεςθ του HSS5 για τα roaming τερματικά 

των χρθςτϊν. 

 

 Serving Gateway, SGW:  Το SGW είναι ζνα ςτοιχείο ςτρϊματοσ δεδομζνων 

μζςα ςτο LTE SAE. Ο βαςικόσ του ςκοπόσ είναι να διαχειρίηεται το επίπεδο 

φορθτότθτασ των χρθςτϊν και επίςθσ δρα ωσ το βαςικό όριο μεταξφ του 

δικτφου ραδιοπρόςβαςθσ (UTRAN) και του δικτφου κορμοφ (CN), κακϊσ και να 

ςυντθρεί τα κανάλια των δεδομζνων μεταξφ των base stations (eNodeBs)  και 

των κόμβων–πυλϊν PDN6, δρϊντασ ωσ μια διαςφνδεςθ για το δίκτυο 

δεδομζνων ςτο E-UTRAN. Τζλοσ, όταν τα τερματικά των χρθςτϊν (UE) κινοφνται 

μεταξφ περιοχϊν που εξυπθρετοφνται από διαφορετικά base stations 

(eNodeBs), το SGW λειτουργεί ωσ ζνασ ςτακερόσ εγγυθτισ πωσ τα κανάλια των 

δεδομζνων ςυνεχίηουν να διατθροφνται. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5HSS = Home Subscriber Server 
6PDN = Packet Data Network 

http://www.tekelec.com/products/lte-home-subscriber-server-hss.asp
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 PDN Gateway, PGW:  Θ LTE SAE PDN πφλθ προςφζρει ςυνδεςιμότθτα μεταξφ 

των τερματικϊν των χρθςτϊν και των εξωτερικϊν δικτφων πακζτων-δεδομζνων, 

ολοκλθρϊνοντασ, ζτςι, τθ ςυνάρτθςθ τθσ ειςόδου και τθσ εξόδου για τα 

δεδομζνα των τερματικϊν των χρθςτϊν. Τα τελευταία, μποροφν να ζχουν 

ςυνδεςιμότθτα με παραπάνω από ζνα PGW για τθν πρόςβαςθ ςε πολλαπλά 

PDNs. 

 

 Policy and Charging Rules Function, PCRF:  Είναι το γενικό όνομα για τθν 

οντότθτα μζςα ςτο LTE SAE EPC, θ οποία ανιχνεφει τθ ροι των υπθρεςιϊν, και 

ενιςχφει τθν πολιτικι διαχείριςθσ του φόρτου του δικτφου. Για εφαρμογζσ που 

απαιτοφν δυναμικι πολιτικι ι επιβολι ελζγχου του φόρτου κίνθςθσ 

χρθςιμοποιείται το ςτοιχείο δικτφου Applications Function, AF. 

 

 

 Ραρακάτω δίδεται θ ςχθματικι απεικόνιςθ τθσ διαςφνδεςθσ των 3 

τελευταίων αναφερκζντων μερϊν του εξελιγμζνου δικτφου κορμοφ (Evolved Packet 

Core - EPC), κακϊσ και του επιπρόςκετου ελεγκτικοφ ςτοιχείου AF και που 

περιγράφτθκαν  παραπάνω: 

 

 

 
 

χιμα 2.49:  LTE SAE PCRF Interfaces 
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Αςφάλεια ςτο LTE  

 Ωσ γνωςτόν, θ αςφάλεια αποτελεί ζνα μείηονοσ ςθμαςίασ κζμα ςτισ 

τθλεπικοινωνίεσ. Στο LTE, όπωσ και ςτα υπόλοιπα πρωτόκολλα, εγείρονται κζματα 

αςφάλειασ ςχετικά με τθν κωδικοποίθςθ, τθν κρυπτογράφθςθ του ςιματοσ και τθν 

προςταςίασ τθσ ταυτότθτασ του χριςτθ. Θ ζρευνα και θ ανάπτυξθ των ςυςτθμάτων 

αςφαλείασ ςυνεχίςτθκε από τισ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνταν ιδθ τα 

προγενζςτερα 3G πρωτόκολλα και οδιγθςε ςτισ ακόλουκεσ βελτιϊςεισ:  

 

 Ζνα νζο ιεραρχικό κλειδί ςυςτιματοσ ειςάχκθκε, που μπορεί να αλλάξει 

ανάλογα τθν περίπτωςθ 

 Οι LTE ςυναρτιςεισ αςφαλείασ για το Non-Access-Stratum (NAS) και το Access-

Stratum (AS) διαχωρίςτθκαν. Οι NAS ςυναρτιςεισ, πλζον, είναι αυτζσ για τισ 

οποίεσ θ διεργαςία ολοκλθρϊνεται μεταξφ του δικτφου κορμοφ (CN) και του 

τερματικοφ χριςτθ. Οι AS ςυναρτιςεισ περικλείουν τισ επικοινωνίεσ μεταξφ των 

ςυνόρων του δικτφου (πχ ND - UE) 

 Ειςάχκθκε θ αρχι τθσ προχωρθμζνθσ αςφάλειασ 

 LTE ςυναρτιςεισ αςφαλείασ προςτζκθκαν μεταξφ του υπάρχοντοσ 3G δικτφου 

και του LTE δικτφου 

 

Ζνα από τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία ςτθν αςφάλεια των GSM, UMTS και τϊρα LTE 

δικτφων είναι το κζμα τθσ μονάδασ ταυτοποίθςθσ χριςτθ (Subscriber Identity 

Module – SIM). Θ κάρτα αυτι μεταφζρει τθν ταυτότθτα του ςυνδρομθτι ςε μια 

κρυπτογραφθμζνθ μορφι και αυτό ζδινε τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να κρατά τθν 

ταυτότθτά του κατά τθν αλλαγι των χρθςιμοποιοφμενων τερματικϊν ςυςκευϊν 

(UE). Με τθ μετάβαςθ από το 2G (GSM) ςτο 3G (UMTS), θ ιδζα αυτι ενιςχφκθκε με 

βελτιϊςεισ όπωσ θ αφξθςθ τθσ μνιμθσ και τθσ χρθςτικότθτασ τθσ κάρτασ, 

δθμιουργϊντασ πλζον τθν ονομαηόμενθ USIM - UMTS Subscriber Identity Module. 

Συγκεκριμζνα για τα LTE ςυςτιματα, δφναται να χρθςιμοποιθκεί μόνο θ βελτιωμζνθ 

κάρτα (USIM) ςτο τερματικό του χριςτθ, ενϊ οι παλιζσ απλζσ SIM δεν κακίςτανται 

ςυμβατζσ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΟΣ ΛΛ: 

 

ΡΕΛΑΜΑΤΛΚΘ    ΔΛΑΤΑΞΘ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΘ 

 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλφεται θ διεξαγωγι του πειράματοσ που 

πραγματοποιικθκε για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τθν ενδεχόμενθ επιρροι 

τθσ WCDMA ακτινοβολίασ ςτα προκλθτά δυναμικά του ανκρϊπινα εγκεφάλου από 

ακουςτικό ερζκιςμα. Στθν πρϊτθ παράγραφο του κεφαλαίου, περιγράφεται λεπτομερϊσ θ 

πειραματικι διάταξθ που χρθςιμοποιικθκε και ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ο EMC ζλεγχοσ 

τθσ διάταξθσ που προαπαιτικθκε του πειράματοσ. Στθν τελευταία παράγραφο γίνεται θ 

ανάλυςθ τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ, με τθν αναφορά ςτθ νευροψυχολογικι δοκιμαςία 

(Hayling Test) που ακολουκικθκε ϊςτε να παραχκοφν τα προσ μελζτθ EGG και EPs ςιματα. 
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3.1 Πειραματικι Διάταξθ 

 
 Το πείραμα τθσ εργαςίασ πραγματοποιικθκε ςε εργαςτιριο που ςτεγάηεται 

ςτο Ερευνθτικό Πανεπιςτθμιακό Ινςτιτοφτο Ψυχικισ Υγιεινισ (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) του 

Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, υπό τθν αιγίδα του τμιματοσ 

Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν του Εκνικοφ 

Μετςόβιου Ρολυτεχνείου (ΕΜΡ). Στόχοσ του κζντρου αυτοφ είναι θ μελζτθ 

ψυχοφυςιολογικϊν φαινομζνων με τθν υποςτιριξθ τεχνογνωςίασ προερχόμενθσ 

από τον ελλθνικό χϊρο ςε ζνα περιβάλλον φιλικό και για τον εξεταηόμενο αλλά και 

για το επιςτθμονικό προςωπικό. Το εργαςτιριο ςτο οποίο δουλζψαμε αποτελείται 

από ζναν κωρακιςμζνο κάλαμο μονωμζνο από περιβαλλοντικζσ παρεμβολζσ 

(κλωβόσ Faraday) μζςα ςτον οποίο λαμβάνονται οι μετριςεισ του 

εγκεφαλογραφιματοσ (EEG), από μία διάταξθ δφο θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 

ςυνδεδεμζνων με μια πλατφόρμα χρονικοφ ςυςχετιςμοφ του αποςτελλόμενου και 

λαμβανόμενου ςιματοσ (trigger) και από ιατρικό υλικό για τθν διαδικαςία του 

θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ. 

  

 Ο κλωβόσ Faraday είναι απαραίτθτοσ για τθν ορκι διεξαγωγι των 

μετριςεων, κακϊσ προςτατεφει το εςωτερικό από τθν εξωτερικι θλεκτρομαγνθτικι 

ακτινοβολία. Θ λειτουργία ενόσ κλωβοφ μπορεί να προςεγγιςτεί με τθν ζννοια του 

ιδανικοφ κενοφ αγωγοφ, ο οποίοσ υπό τθν επίδραςθ εξωτερικοφ πεδίου 

αναδιοργανϊνει τα φορτία ςτθν επιφάνειά του, ακυρϊνοντασ το πεδίο ςτο 

εςωτερικό του. Θ μόνωςθ από αλουμίνιο που διακζτει ο κλωβόσ Faraday του 

εργαςτθρίου ςτο Ε.Ρ.Λ.Ψ.Υ. μασ επιτρζπει να κεωριςουμε ότι  εξαςφαλίηεται θ 

αντικειμενικότθτα των μετριςεων των EPs από παρεμβολζσ εξωτερικϊν 

θλεκτρομαγνθτικϊν πεδίων. Οι παρεμβολζσ αυτζσ ποικίλλουν ωσ προσ τθν 

προζλευςι τουσ, δθλαδι μπορεί να προζρχονται από τθν τροφοδοςία τθσ διάταξθσ 

του πειράματοσ, ι ακόμα και από ςυςκευζσ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ (π.χ. 

κινθτά τθλζφωνα). 

 

Θ πειραματικι διάταξθ, με τθν πλατφόρμα λιψθσ και επεξεργαςίασ των 

ςθμάτων του EEG, περιγράφεται ακολοφκωσ. Το άτομο ςτο οποίο γίνονται οι 

μετριςεισ βρίςκεται ςτον κάλαμο και φοράει ζνα ειδικό «ςκουφάκι» με τριάντα 

(30) θλεκτρόδια κεφαλισ, ενϊ δφο ακόμθ θλεκτρόδια τοποκετοφνται ςτουσ μυσ 

κοντά ςτα μάτια. Δυο θλεκτρόδια ςτουσ λοβοφσ των αυτιϊν αποτελοφν τθ γείωςθ. 

Τα θλεκτρόδια οδθγοφνται ςτον πολυπλζκτθ και ενιςχυτι (τθσ εταιρείασ 

BRAINTRONICS), αφοφ περάςουν από μια διαδικαςία προενίςχυςθσ. Τα 32 ςιματα 

οδθγοφνται ςτο διαφορικό ενιςχυτι όπου και υποβάλλονται ςε ενίςχυςθ. Το κζρδοσ 

του ενιςχυτι ζχει επιλεγεί ςτισ 50000.  
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Μετά τθν ενίςχυςθ το ςιμα ειςζρχεται ςε ζνα βακυπερατό (low pass) 

φίλτρο. Το φίλτρο «κόβει» ςυχνότθτεσ άνω των 35Hz, ϊςτε να αποφευχκεί 

παρεμβολι από το δίκτυο παροχισ ρεφματοσ που λειτουργεί ςτα 50Hz. Θ ζξοδοσ 

του ενιςχυτι οδθγεί ςε ζνα μετατροπζα αναλογικοφ ςε ψθφιακό ςιμα (A/D 

converter) ο οποίοσ καταλιγει ςτον ζναν από τουσ δφο θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ. 

Ο δεφτεροσ είναι εφοδιαςμζνοσ με κάρτα ανάκτθςθσ δεδομζνων DAQ 6035I τθσ ΝΙ. 

Μζςω τθσ κάρτασ λαμβάνονται τα 32 εγκεφαλικά ςιματα τα οποία αποκθκεφονται 

ςτθ μνιμθ του υπολογιςτι και οι κυματομορφζσ τουσ παρουςιάηονται ςτθν οκόνθ 

του. Θ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ ζχει τεκεί ςτο 1kHz, γεγονόσ που ςθμαίνει πωσ 

ςε κάκε ζνα από τα 32 θλεκτρόδια λαμβανόταν μια μζτρθςθ τάςθσ κάκε 1ms από 

τθν ζναρξθ ζωσ τθ λιξθ τθσ περιόδου αποκικευςθσ του EEG και των EPs. Θ 

περίοδοσ αυτι, επιλζχκθκε ςτα 1500ms για κάκε διαφορετικό ακουςτικό ερζκιςμα 

(ερϊτθςθ του Hayling Test7), με αποτζλεςμα να αποκθκεφονται ςυνολικά 1500 

μετριςεισ για κάκε θλεκτρόδιο μζτρθςθσ ςε κάκε ερϊτθςθ. Οι μετριςεισ των 

κυματομορφϊν των προκλθτϊν δυναμικϊν παρουςιάηονται ςτθν οκόνθ με τθ 

βοικεια του προγράμματοσ LabVIEW. Ο πρϊτοσ υπολογιςτισ, από τθν άλλθ, είναι 

αυτόσ που παράγει το trigger και αυτόσ που ζδωςε αρχικά το θχθτικό ςιμα και άρα 

το ακουςτικό ερζκιςμα ςτον εξεταηόμενο μζςω των ακουςτικϊν, τα οποία φοράει. 

Ζχει τθν δυνατότθτα να παρζχει πλικοσ θχθτικϊν ςθμάτων που προςφζρονται για 

ψυχιατρικι ανάλυςθ. Τζλοσ, ςθμαντικό μζροσ του εργαςτθρίου είναι τα υλικά 

ιατρικισ φφςθσ που χρθςιμοποιοφμε, κακϊσ και θ κάςκα του 

θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ, που ζχει ενςωματωμζνα τριάντα δφο (32) 

θλεκτρόδια είναι το πλζον ςθμαντικό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7Hayling Sentence Completion Test (HSCT). Βλ. παράγραφο 3.3.1. 



Διπλωματικι Εργαςία  Ρεριγραφι Ρειραματικισ Διαδικαςίασ 

-  123  - 
 

 
χιμα 3.1:  Θ πειραματικι διάταξθ 

 

 

χιμα 3.2:  Σο ςφςτθμα των δφο Θ/Τ ςτο εργαςτιριο Ψυχοφυςιολογίασ 
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χιμα 3.3:  Ο πολυπλζκτθσ και ενιςχυτισ τθσ Braintronics 

 

Οι κζςεισ των θλεκτροδίων είναι φανερζσ ςτθν εξωτερικι επιφάνεια τθσ 

κάςκασ ςαν άςπρεσ υποδοχζσ και πρόκειται για τυποποιθμζνθ κατανομι απαγωγϊν 

ςτθν επιφάνεια του εγκεφάλου βάςει του Διεκνοφσ Συςτιματοσ 

Θλεκτροεγκεφαλογραφίασ, όπωσ αναφζρκθκε ςτο κεφάλαιο 1 (ςφςτθμα 10 - 20, βλ. 

ςχιμα 3.5). Για τθν ςωςτι διεπαφι των θλεκτροδίων αυτϊν χρθςιμοποιοφμε ειδικά 

διθλεκτρικά υλικά, ουδζτερα όςων αφορά ςτθν επαφι τουσ με το κρανίο, τα μαλλιά 

και το δζρμα του εξεταηόμενου. Θ ςωςτι λειτουργία και ςφνδεςθ των θλεκτροδίων 

αυτϊν  μασ εξαςφαλίηει μετριςεισ πολλαπλζσ που ςτθν πορεία χριηουν ςυλλογικισ 

αξιολόγθςθσ. Ο κφριοσ λόγοσ, όμωσ, τθσ χριςθσ αυτϊν των υλικϊν είναι θ χαμθλι 

θλεκτρικι αντίςταςθ που παρουςιάηουν. Το γεγονόσ αυτό μασ εξαςφαλίηει 

ςθματολθψία με περιοριςμζνο κόρυβο και τθν μικρότερθ δυνατι εξαςκζνιςθ των 

μετροφμενων εγκεφαλικϊν δυναμικϊν.  Τα διθλεκτρικά αυτά είναι δφο ειδϊν. Το 

ζνα ζχει μορφι gel, το οποίο αραιϊνεται με νερό και με τθ βοικεια ςφριγγασ ροισ 

ειςάγεται ςε κάκε απαγωγι θ ποςότθτα, που είναι απαραίτθτθ για τθν επίτευξθ 

διεπαφισ. Αυτι θ ποςότθτα δεν είναι οριςμζνθ επακριβϊσ αλλά εμπειρικά. Θ 

παρουςία ςτο εργαςτιριο και οι δοκιμζσ που ζγιναν ζδειξαν ότι κάκε απαγωγι 

μπορεί να απαιτεί διαφορετικι ποςότθτα αυτοφ του gel. Το δεφτερο διθλεκτρικό 

είναι ςε μορφι πάςτασ και χρθςιμοποιείται για τα τζςςερα (4) θλεκτρόδια τα οποία 

είναι εξωτερικά γιατί δεν απάγονται επί του κρανίου. Συγκεκριμζνα υπάρχουν δφο 

θλεκτρόδια για τθν καταγραφι των αντιδράςεων των νεφρων των ματιϊν και δφο 

που καταγράφουν τα νεφρα των αυτιϊν. Τα πρϊτα ζχουν απολιξεισ που 

επικαλφπτονται με τθν πάςτα αυτι και επικολλοφνται ςτθν περιοχι γφρω από τα 

μάτια με ιατρικι αυτοκόλλθτθ γάηα (το ζνα τοποκετείται πλάι από τον αριςτερό 

οφκαλμό και το δεφτερο κάτω από τον δεξιό οφκαλμό). Τα δεφτερα τοποκετοφνται 

ςαν «ςκουλαρίκια» ςτουσ λοβοφσ των αυτιϊν του κάκε εξεταηόμενου, πάλι αφοφ 

επικαλυφκοφν τα «κλιψάκιά» τουσ με τθν πάςτα. 
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χιμα 3.4:  κουφάκι Θλεκτροεγκεφαλογράφθςθσ με ενςωματωμζνα τα θλεκτρόδια 

 

 

χιμα 3.5: Κατανομι και αρίκμθςθ θλεκτροδίων ςτθν επιφάνεια του κρανίου. 
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χιμα 3.6:  Ιατρικά υλικά 

 

 

 Σε όλθ τθν παραπάνω περιγραφι κα πρζπει να προςκζςουμε, τζλοσ, και τθν 

διάταξθ ακτινοβολίασ του εςωτερικοφ του κωρακιςμζνου καλάμου που 

εγκαταςτάκθκε ςτο εργαςτιριο, ϊςτε να δφναται να λθφκοφν μετριςεισ με ι χωρίσ 

τθν παρεμβολι μιασ ερευνοφμενθσ ακτινοβολίασ. Για το ςυγκεκριμζνο πείραμα, 

χρθςιμοποιιςαμε τθ γεννιτρια Agilent N5182A MXG RF Vector Signal Generator, θ 

οποία ανικει ςτο εργαςτιριο αςυρμάτου και επικοινωνίασ μεγάλων αποςτάςεων 

τθσ ςχολισ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν. Το ςιμα 

οδθγικθκε από τθ γεννιτρια μζςω καλωδίου μικουσ λίγων μζτρων (~2μ) ςτο 

εςωτερικό του κωρακιςμζνου καλάμου προσ μια μικρι κεραία κζρδουσ 5dBi. Θ 

ςυγκεκριμζνθ γεννιτρια μασ ζδωςε τθ δυνατότθτα τθσ ακριβοφσ εκπομπισ 

ραδιοκυμάτων ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν που αναφζρονται ςε πρωτοκόλλα 

κινθτισ τθλεφωνίασ, κακϊσ το ςιμα που εκπζμπει δεν είναι μονοχρωματικό αλλά 

με το επικυμθτό εφροσ ηϊνθσ, τθν επικυμθτι διαμόρφωςθ και κωδικοποίθςθ. Θ 

καινοτομία αυτι, ςυγκριτικά με τα πειράματα που είχαν γίνει κατά το παρελκόν για 

τον ζλεγχο τθσ επίδραςθσ των ραδιοκυμάτων ςτα προκλθτά δυναμικά του 

εγκεφάλου, είναι που κάνει και τα αποτελζςματα τθσ παροφςασ εργαςίασ 

εξζχουςασ ςθμαςίασ και εξαιρετικοφ ενδιαφζροντοσ. Θ ρφκμιςθ τθσ γεννιτριασ 

γινόταν μζςω ενόσ ακόμα υπολογιςτι, ο οποίοσ ιταν ςυνδεδεμζνοσ μαηί τθσ και 

χρθςιμοποιοφςε το πρόγραμμα λειτουργίασ τθσ. Τζλοσ, κατά τθ διάρκεια του 

πειράματοσ χρθςιμοποιικθκε ζνασ μετρθτισ ζνταςθσ ακτινοβολίασ, ϊςτε να 

ελζγχεται θ πραγματικι ζνταςθ εςωτερικά του κωρακιςμζνου καλάμου και 

ςυγκεκριμζνα ςε ςθμείο κοντά ςτο κρανίο του εξεταηόμενου, κακϊσ και ζνασ 

αναλυτισ φάςματοσ (spectrum analyzer) ϊςτε να ελζγχεται θ εκπομπι τθσ κεραίασ. 

 

 



Διπλωματικι Εργαςία  Ρεριγραφι Ρειραματικισ Διαδικαςίασ 

-  127  - 
 

3.2 Ζλεγχοσ υμβατότθτασ Οργάνων (EMC) 

 
 Ο ζλεγχοσ θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ8 μιασ χρθςιμοποιοφμενθσ 

διάταξθσ είναι βαςικι και αναγκαία προχπόκεςθ ϊςτε να διαφυλαχκεί θ 

απρόςκοπτθ λειτουργία  των θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν και οργάνων 

που εμπεριζχει. Κατά τθν εξζλιξθ και ανάπτυξθ, όμωσ,  των τθλεπικοινωνιϊν οι 

θλεκτρομαγνθτικζσ διαταραχζσ μεταξφ των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων 

γινόντουςαν όλο και πιο ζντονεσ. Ιδθ από τισ πρϊτεσ δεκαετίεσ του περαςμζνου 

αιϊνα ςυςτάκθκαν οι πρϊτεσ επιτροπζσ εξζταςθσ και αντιμετϊπιςθσ των 

παρεμβολϊν ςε διάφορεσ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ του κόςμου αλλά και 

δθμιουργικθκαν οι πρϊτεσ κοινοτικζσ οργανϊςεισ για τθν από κοινοφ επίλυςθ των 

προβλθμάτων των παρεμβολϊν (βλ. International Electrotechnical Commission). Το 

1990 θ IEC αρικμοφςε ιδθ 41 κράτθ-μζλθ και ςυνεργάηεται ςτενά με τον ISO 

(International Standards Organization). Για τθν Ευρϊπθ, φορζασ κζςπιςθσ προτφπων 

θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ είναι θ CENELEC (European Committee for 

Electrotechnical Standardization) και για τον τθλεπικοινωνιακό εξοπλιςμό είναι ο 

ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Από ελλθνικισ πλευράσ, ο 

φορζασ που ςυμμετζχει, ελζγχει και προτείνει ςτθ CENELEC τθν προτυποποίθςθ των 

ςυςκευϊν είναι ο ΕΛΟΤ (Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ). Επιδιϊξεισ όλων των 

παραπάνω επιτροπϊν είναι θ κατά το δυνατόν ελαχιςτοποίθςθ τθσ ακτινοβολίασ 

ιςχφοσ από τισ θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, ϊςτε να μθν επθρεάηουν τθ 

λειτουργία των υπολοίπων ςυςτθμάτων που βρίςκονται κοντά τουσ, κακϊσ και θ 

κατά το δυνατόν αφξθςθ τθσ ατρωςίασ τουσ ςε οποιαδιποτε τφπο παρεμβολισ. Θ 

πιςτοποίθςθ ότι μια ςυςκευι ανταποκρίνεται ςτισ διατάξεισ των προτφπων που 

ζχουν κεςπίςει οι παραπάνω οργανιςμοί και που εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςι του 

δίδεται από τον καταςκευαςτι του ι από εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο και 

ονομάηεται «Βεβαίωςθ CE». 

 

 Οι ςυςκευζσ και τα ςυςτιματα που παράγονται για ιατρικοφσ ςκοποφσ από 

μθχανικοφσ-καταςκευαςτζσ πρζπει να καταδεικνφουν πολφ υψθλό επίπεδο EMC. 

Στθν Ευρωπαϊκι ζνωςθ υπάρχουν τρεισ οδθγίεσ EMC για ιατρικζσ ςυςκευζσ οι 

οποίεσ αλλθλεπικαλφπτονται ςε αρκετά ςθµεία : 

 

-  θ Active Implantable Medical Device (AIMD) Directive - 90/385/EEC για τισ 

    εµφυτεφςιµεσ ςυςκευζσ. 

 

 
8Θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα (EMC) μιασ διάταξθσ ορίηουμε τθν ικανότθτα του να 

λειτουργεί ικανοποιθτικά ςτο θ/μ τθσ περιβάλλον, χωρίσ να προκαλεί ανεπικφμθτεσ θ/μ 

διαταραχζσ ςε οτιδιποτε βρίςκεται ςτο περιβάλλον αυτό. 
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-  θ In Vitro Diagnostic Device Directive (IVD) – 98/79/EC. 

-  θ Medical Device Directive (MDD) – 93/42/EEC. 

 

Ο περιςςότεροσ ιατρικόσ εξοπλιςμόσ ςυμμορφϊνεται με τθν MDD (Medical 

Device Directive) για να μπορεί να φζρει το χαρακτθριςμό CE Marking. Σ’ αυτιν τθν 

οδθγία, ενςωματϊκθκε το διεκνζσ πρότυπο EN60601-1-2 (εκδόκθκε ςτο European 

Official Journal το Δεκζμβριο του 2002) το οποίο κζτει τα όρια των εκπομπϊν και τα 

επίπεδα ατρωςίασ. Από το Νοζμβριο του 2004 είναι ςε ιςχφ το ανανεωμζνο 

πρότυπο EN60601-1-2 ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν και ςυχνότθτεσ ζωσ 2.500MHz. 

Σφμφωνα με αυτό το πρότυπο για ατρωςία από ακτινοβολία ςθμάτων από 80 ζωσ 

2.500 MHz θ ζνταςθ του πεδίου ςτο χϊρο που βρίςκεται ο εξοπλιςμόσ δεν πρζπει 

να ξεπερνά τα 3V/m ενϊ για εξοπλιςμό που είναι κρίςιμοσ για τθ ηωι των ατόμων 

δεν πρζπει να ξεπερνά τα 10V/m. 

 

 

 

χιμα 3.7:  Θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα ιατρικϊν μθχανθμάτων 

 

 Οι αςυμβατότθτεσ, ωςτόςο, ςυνεχίηουν να ελλοχεφουν και μποροφν να 

οδθγιςουν ςε δυςλειτουργίεσ κακϊσ επίςθσ και ςε λανκαςμζνεσ διαγνωςτικζσ, 

κεραπευτικζσ ι ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ, με αποτζλεςμα κάκε ςοβαρι επιςτθμονικι 

μελζτθ να απαιτεί τθν διεξαγωγι πρϊτιςτα ζλεγχο τθσ θλεκτρομαγνθτικισ 

ςυμβατότθτασ των ςυςκευϊν που εμπλζκονται ςτο πείραμα και ςτο περιβάλλον 

του. Ειδικά μιλϊντασ για ςιματα EEG, των οποίων θ ευαιςκθςία ςτο κόρυβο ζχει 

ιδθ αναφερκεί, αξίηει να ςθμειωκεί ότι ζνα επιπλζον πρόβλθμα μπορεί να 

προκφψει από τθν αποδιαμόρφωςθ των παλμϊν των RF ςθμάτων από μθ γραμμικά 

τμιματα των κυκλωμάτων των EEG ενιςχυτϊν. Επίςθσ, τα τελευταία χρόνια 

εξετάηονται προβλιματα θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ (EMC) που αφοροφν 

ςτα ςιματα τθσ κινθτισ τθλεφωνίασ. Βάςει όλων των παραπάνω και δεδομζνου ότι 
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θ πειραματικι διάταξθ των 32 θλεκτροδίων κα χρθςιμοποιθκεί για πειράματα όπου 

ζνα ςιμα κινθτισ επικοινωνίασ κα εκπζμπεται ςτο χϊρο διεξαγωγισ των 

πειραμάτων, ιταν απαραίτθτο να γίνουν EMC ζλεγχοι τθσ πειραματικισ διάταξθσ 

για να εξαςφαλιςκεί θ ατρωςία τθσ. 

 

 Ο ζλεγχοσ θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ τθσ εργαςτθριακισ διάταξθσ, 

ανάχκθκε ουςιαςτικά ςτον ζλεγχο τθσ ςυμβατότθτασ μεταξφ των οργάνων μζτρθςθσ 

του EEG και τθσ κεραίασ εκπομπισ, κακϊσ οι υπόλοιπεσ θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ 

ςυςκευζσ είχαν επανεπιβεβαιωκεί για τθ ςυμβατότθτά τουσ και δεν είχαν 

υπειςζλκει υπό κάποια τροποποίθςθ (προενιςχυτισ, ενιςχυτισ, φίλτρο, καλϊδια). 

Αντικζτωσ, θ κεραία ακτινοβολίασ ςτο εςωτερικό του κωρακιςμζνου καλάμου για 

πρϊτθ φορά κα χρθςιμοποιοφταν για τθν εκπομπι μθ μονοχρωματικισ 

ακτινοβολίασ και μάλιςτα πανομοιότυπθσ φφςθσ με τα τελευταία πρωτόκολλα τθσ 

κινθτισ επικοινωνίασ. Τα πρωτόκολλα που χρθςιμοποιικθκαν για τον ζλεγχο τθσ 

ςυμβατότθτάσ τουσ με τα όργανα λιψθσ του θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ είναι το 

Long Term Evolution (LTE) και το Wideband Code Division Multiplexing Access (W-

CDMA). Μάλιςτα, ο ζλεγχοσ όςον αναφορά το LTE πρωτόκολλο, κακότι είναι ακόμα 

ςε ερευνθτικό ςτάδιο και δεν ζχει κακιερωκεί ςε ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά, δεν 

περιορίςτθκε ςε μια μόνο παραλλαγι του, αλλά επεκτάκθκε για διαφορετικζσ 

διαμορφϊςεισ, ςυχνότθτεσ, φαςματικά εφρθ, ιςχφεισ ακτινοβολίασ του και τρόπουσ 

αμφιδρόμθςισ του. Από τθν άλλθ πλευρά ο EMC ζλεγχοσ υπό τθν ακτινοβολία 

ςιματοσ WCDMA πραγματοποιικθκε για το ςυγκεκριμζνο ςυνδυαςμό 

χαρακτθριςτικϊν που ζχει κακιερωκεί ςτα ςθμερινά τθλεπικοινωνιακά δίκτυα τθσ 

Ευρϊπθσ και με τον οποίο χρθςιμοποιικθκε το ςιμα και ςτθ ςυνζχεια του 

πειράματοσ για τον ζλεγχο πικανισ επίδραςισ του ςτα προκλθτά δυναμικά του 

ανκρϊπινου εγκεφάλου.  

 Θ διαδικαςία του ελζγχου τθσ ςυμβατότθτασ τθσ διάταξθσ αποτελοφταν από 

τθ μζτρθςθ τθσ τάςθσ ςε κάκε ζνα από τα 32 θλεκτρόδια για ζνα ςετ μετριςεων 

διάρκειασ 1500ms, πρϊτα χωρίσ ακτινοβολία και ςτθ ςυνζχεια υπό τθν ακτινοβολία 

από τθν κεραία του ερευνοφμενου πρωτοκόλλου. Τα μετροφμενα αυτά δυναμικά 

λαμβάνονταν από ομοίωμα ανκρϊπινου κεφαλιοφ, ςτο οποίο είχε τοποκετθκεί το 

ειδικό ςκουφάκι με τα θλεκτρόδια. Αν οι δφο λαμβανόμενεσ τιμζσ τάςθσ είχαν μικρι 

απόκλιςθ, ϊςτε να επαλθκεφουν τα απαιτοφμενα κριτιρια ςυμβατότθτασ (όπωσ 

είναι το t-test9), τότε το ςφςτθμα κακοριηόταν θλεκτρομαγνθτικά ςυμβατό.  

  

 

 
9 αλλιϊσ και «Student test». Βλζπε περιςςότερα ςτο κεφ. 4.2, όπου αναλφεται διεξοδικά το 

ςυγκεκριμζνο κριτιριο μζςα από τθν περιγραφι τθσ διαδικαςίασ που ακολουκικθκε για 

τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν θλεκτρομαγνθτικι ςυμβατότθτα τθσ διάταξθσ υπό 

ακτινοβολία LTE. 
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Ππωσ αναφζραμε και πρωτφτερα, ο ζλεγχοσ ςυμβατότθτασ για το 

πρωτόκολλο LTE πραγματοποιικθκε για πολλζσ παραλλαγζσ του τελευταίου, ϊςτε 

να βγουν χριςιμα ςυμπεράςματα ωσ προσ τα τελικϊσ επιλεγόμενα χαρακτθριςτικά 

του ςτα μελλοντικά τθλεπικοινωνιακά δίκτυα. Ζτςι, ςε κάκε δεφτερθ μζτρθςθ 

διάρκειασ 1500ms, θ κεραία ρυκμιηόταν να ακτινοβολεί ςε διαφορετικι παραλλαγι 

του LTE πρωτοκόλλου και τελικϊσ είχαμε ςε κάκε δεφτερο εξαγόμενο αρχείο από το 

LABVIEW τθν αντιςτοίχθςι του με μια διαφορετικι παραλλαγι ακτινοβολίασ του 

LTE. Τα αποτελζςματα του ελζγχου ςυμβατότθτασ για τισ παραλλαγζσ του 

πρωτοκόλλου LTE αναπαριςτϊνται ςτουσ πίνακεσ του κεφαλαίου 4.2.1, ενϊ για το 

πρωτόκολλο W-CDMA που επιλζχκθκε και ςτα πειράματα ελζγχου τθσ επίδραςθσ 

του ςτο EEG και τα EPs τουσ, το αποτζλεςμα ιταν, όπωσ ιταν αναμενόμενο, κετικό. 
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3.3 Hayling Test 
 

 

 Μετά τθν επιβεβαίωςθ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ τθσ διάταξθσ 

για ακτινοβολία ςιματοσ WCDMA, ιμαςτε ςε κζςθ να ξεκινιςουμε τθν εκτζλεςθ 

τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ. Ρριν τθν περιγραφι, όμωσ, τθσ πειραματικισ 

διαδικαςίασ, ασ αναφερκοφμε ςυνοπτικά ςτο τεςτ που χρθςιμοποιιςαμε για να 

προκαλζςουμε τα δυναμικά του εγκεφάλου που μετριςαμε. 

 Το test ςυμπλιρωςθσ προτάςεων Hayling (Hayling Sentence Completion Test 

(HSCT)) δθμιουργικθκε από τουσ Burgess και Shallice. Αποτελείται από δφο μζρθ. 

Στο Α’ μζροσ ο εξεταηόμενοσ ακοφει μια ςειρά προτάςεων ςτισ οποίεσ λείπει θ 

τελευταία λζξθ και καλείται να ςυμπλθρϊςει τθν κάκε πρόταςθ με μια λζξθ οφτωσ 

ϊςτε να προκφπτει ζνα λογικό νόθμα. Θ τελευταία λζξθ που λείπει ςυνδζεται 

άμεςα με τθν υπόλοιπθ πρόταςθ. Ρ.χ. ςτθν πρόταςθ «Αυτόσ ταχυδρόμθςε το 

γράμμα χωρίσ…» θ απάντθςθ «γραμματόςθμο» είναι αναμενόμενθ με 99% 

πικανότθτα ςφμφωνα με τα όςα βρικαν οι Bloom και Fishler. Δφο δοκιμζσ γίνονται 

και αφοφ ο εξεταηόμενοσ δϊςει ικανοποιθτικζσ απαντιςεισ ξεκινά θ διαδικαςία. Ο 

εξεταςτισ ςθμειϊνει τθν απάντθςθ και τον χρόνο ςτον οποίο αυτι εδόκθ. Αν ο 

εξεταηόμενοσ δεν απαντιςει, το test προχωρά ςτθν επόμενθ ερϊτθςθ. 

 Στο Β’ μζροσ του test ο εξεταηόμενοσ ακοφει πάλι μια ςειρά προτάςεων ςτισ 

οποίεσ λείπει θ τελευταία λζξθ και καλείται να ςυμπλθρϊςει τθν κάκε πρόταςθ με 

μια λζξθ οφτωσ ϊςτε να μθν προκφπτει κανζνα λογικό νόθμα. Θ διαδικαςία είναι 

ίδια όπωσ και ςτο Α’ μζροσ.  

 To test αυτό για τισ ανάγκεσ των πειραμάτων του Εργαςτθρίου 

Ψυχοφυςιολογίασ ςυμπλθρϊκθκε με ζνα Γ’ μζροσ. Αποτελείται από μια ςειρά 

ολοκλθρωμζνων προτάςεων, όπου μετά τθν αναπαραγωγι τθσ κακεμίασ,  ο 

εξεταηόμενοσ καλείται να επαναλάβει τθν τελευταία λζξθ. Θ θχογράφθςθ και 

επεξεργαςία των μθνυμάτων ζγινε με το λογιςμικό Cool Edit και οι τφποι των 

αρχείων που δθμιουργικθκαν είναι 16bit stereo. 
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3.4 Περιγραφι Πειράματοσ με Ανκρϊπουσ 
 

 

 Στο περιγραφζν πείραμα επιλζχκθκαν, χάριν ομοιογζνειασ του μετροφμενου 

δείγματοσ, να λάβουν μζροσ 15 άτομα παραπλιςιασ θλικίασ και μορφωτικοφ 

επιπζδου. Ο μζςοσ όροσ θλικίασ των 15 εκελοντϊν ιταν τα 24 ζτθ, εκ των οποίων 

κατά μζςο όρο τα 18,07 ιταν χρόνια εκπαίδευςθσ. Άρρενεσ ιταν οι 8 από τουσ 15 

και κιλεισ οι 7. Επιπλζον, οι εκελοντζσ ερωτικθκαν για το χρόνο κακθμερινισ 

χριςθσ του κινθτοφ τουσ τθλεφϊνου, προσ διερεφνθςθ πικανισ μεταλλαγισ του 

τρόπου επίδραςθσ τουσ από το WCDMA ραδιοκφμα, και ο μζςοσ όροσ ιταν τα 30’ 

και 20’’ κακθμερινισ ζκκεςθσ. Πλθ θ πειραματικι διαδικαςία τελζςτθκε ςφμφωνα 

με τισ ςυνκικεσ που προβλζπονται από τθ Διακιρυξθ του Ελςίνκι. 

 Το πείραμα ζλαβε χϊρα ςε δφο ςτάδια. Στο πρϊτο θ μζτρθςθ του 

θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ (EEG) και των προκλθτϊν δυναμικϊν (EPs) του 

εγκεφάλου από τα ακουςτικά ερεκίςματα του Hayling Test για μζροσ των 

εξεταηομζνων λαμβανόταν χωρίσ τθν παράλλθλθ ακτινοβολία ςιματοσ WCDMA από 

τθν κεραία ςτο εςωτερικό του κωρακιςμζνου καλάμου, ενϊ για τουσ υπόλοιπουσ 

υπό τθν επίδραςθ τθσ ακτινοβολίασ αυτισ. Στο δεφτερο ςτάδιο, θ ςυνκικθ 

ακτινοβολίασ αντιςτράφθκε για τον κάκε εκελοντι. Θ ζλλειψθ γνϊςθσ για τθν 

φπαρξθ ι µθ τθσ ακτινοβολίασ ςτισ δυο επιςκζψεισ τουσ ςτο Ε.Ρ.Λ.Ψ.Υ. ιταν 

απαραίτθτθ  για τθν αποφυγι φαινοµζνων αυκυποβολισ (single blind experiment). 

Οι δφο επιςκζψεισ ζγιναν ςτα τζλθ του Λουνίου ζωσ αρχζσ Λουλίου του 2011 με 

διαφορά τριϊν περίπου εβδομάδων. 

 Σε κάκε μια από τισ δυο επιςκζψεισ των εξεταηόμενων, θ διαδικαςία ιταν 

πανομοιότυπθ. Το προσ εξζταςθ άτομο που είχε ςειρά ειςερχόταν ςτο κωρακιςμζνο 

κάλαμο (κλωβόσ Faraday) και αφοφ ζπαιρνε κζςθ ςτο ειδικό κάκιςμα του 

εργαςτθρίου, φοροφςε το ςκουφάκι με τα ενςωματωμζνα θλεκτρόδια. Ο 

υπεφκυνοσ του εργαςτθρίου προςζκετε ςτισ 30 υποδοχζσ του ςκουφιοφ το ειδικό 

αγϊγιμο αραιωμζνο gel που περιγράψαμε προθγουμζνωσ για τθν καλφτερθ 

απαγωγι του προκλθτοφ δυναμικοφ, κακϊσ και τθν ειδικι διθλεκτρικι πάςτα ςτα 

τζςςερα εξωτερικά θλεκτρόδια, τα οποία επικολλοφνταν ςτα μάτια και τα αυτιά. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ προετοιμαςίασ, το προσ μζτρθςθ άτομο φοροφςε τα 

ακουςτικά που μετζφεραν το ακουςτικό ερζκιςμα του Hayling test από τον πρϊτο 

υπολογιςτι και ετοιμαηόταν να ξεκινιςει τθν πειραματικι διαδικαςία 

ςυμπλιρωςθσ των προτάςεων. Ταυτόχρονα, εξωτερικά του κωρακιςμζνου 

καλάμου, ετίκετο ςε λειτουργία ςτο δεφτερο υπολογιςτι του εργαςτθρίου το 

πρόγραμμα LABVIEW, που αποκικευε τθ ςθματολθψία των EEG και των EPs του 

εξεταηόμενου ατόμου για το ςυγκεκριμζνο test. Τζλοσ, εάν ο εξεταηόμενοσ 

επρόκειτο να πραγματοποιιςει το πείραμα υπό το ςτάδιο τθσ ακτινοβολίασ, ετίκετο 

ςε λειτουργία μζςω ενόσ τρίτου υπολογιςτι θ γεννιτρια που ζςτελνε το ςιμα 

WCDMA ςτθν κεραία εκπομπισ ςτο εςωτερικό του κωρακιςμζνου καλάμου και 
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όταν ο εξεταηόμενοσ ιταν ζτοιμοσ, ξεκινοφςε θ αναπαραγωγι των 30 ερωτιςεων 

του Hayling test. 

 Το ςυνολικό πείραμα για το κάκε άτομο αποτελοφταν από 3 Hayling tests 

(30 ερωτιςεων το κακζνα), τα οποία διαχωρίηονταν με ζνα διάλειμμα ϊςτε να 

ξεκουραςτεί ο εκελοντισ. Μερικζσ φορζσ, οι μετριςεισ που λαμβάνονταν δεν ιταν 

αναμενόμενου πλάτουσ και μορφισ είτε λόγω άγχουσ είτε λόγω κίνθςθσ του 

εξεταηομζνου. Μετά το τζλοσ και των 90 ερωτιςεων, αποκθκεφονταν οι μετριςεισ 

ςε ξεχωριςτό φάκελο με το όνομα του εκάςτοτε εξεταηομζνου, ο υπεφκυνοσ του 

εργαςτθρίου αφαιροφςε τα ακουςτικά και το ςκουφάκι από τον εκελοντι και 

ερχόταν ο επόμενοσ ςτθ ςειρά για να επαναλθφκεί από τθν αρχι όλθ θ 

προαναφερκείςα διαδικαςία.  

   

 

              
                            

χιμα 3.8:  Φωτογραφίεσ προετοιμαςίασ των εξεταηομζνων από τον υπεφκυνο του εργαςτθρίου 
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3.5  Αποκικευςθ και Οργάνωςθ των    

 Αποτελεςμάτων 
 

 

Κάκε λαμβανόμενθ μζτρθςθ, είτε κατά τον EMC ζλεγχο τθσ διάταξθσ είτε 

κατά το πείραμα με τουσ ανκρϊπουσ, αποκθκευόταν, μετά τθν ενίςχυςθ, το 

φιλτράριςμά και τθν ψθφιοποίθςι τθσ, μζςω του προγράμματοσ LABVIEW ςτον 2ο 

κατά ςειρά υπολογιςτι του εργαςτθρίου. Κάκε λαμβανόμενθ μζτρθςθ 

ςυμπεριλάμβανε τθν ταυτόχρονθ ςθματολθψία από 32 ανεξάρτθτα θλεκτρόδια 

1500 διαφορετικϊν τιμϊν, μιασ και ο χρόνοσ δειγματολθψίασ είχε επιλεχκεί ςτα 

1500ms ανά μζτρθςθ και θ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ είχε τεκεί ςτο 1kHz. 

Αποτζλεςμα των παραπάνω ιταν θ αποκικευςθ για κάκε μζτρθςθ 1500ms τιμϊν 

τάςθσ ανά θλεκτρόδιο ι 1500 Χ 32 (θλεκτρόδια) = 48000 τιμϊν τάςθσ ςυνολικά. 

Ειδικότερα, ςτο πείραμα με τουσ ανκρϊπουσ για τθν εξαγωγι του EEG και 

των EPs που προκαλοφνταν από το ακουςτικό ερζκιςμα, θ μζτρθςθ των 1500 τιμϊν 

τάςθσ ανά θλεκτρόδιο αφοροφςε ςτο ακόλουκο διάςτθμα: 

 

χιμα 3.9:  Χρονοδιάγραμμα μζτρθςθσ με ανκρϊπουσ 

 Το παραπάνω επαναλθπτικό διάγραμμα δείχνει τθν ζναρξθ ςθματολθψίασ 

αμζςωσ μετά το πζρασ τθσ ερϊτθςθσ του Hayling Test και τθ λιξθ τθσ αμζςωσ πριν 

το δεφτερο θχθτικό τόνο («μπιπ»). Θ ςυνολικι διάρκεια μζτρθςθσ ιταν 1500ms, εκ 

των οποίων τα πρϊτα 500ms αφοροφν ςτο EEG και τα επόμενα 1000ms ςτα EPs των 

εξεταηομζνων. Μετά τθν αναμονι περίπου 2-3s ϊςτε να δοκεί θ ανάλογθ απάντθςθ 

από τουσ τελευταίουσ, επαναλαμβάνεται όλθ θ προαναφερκείςα διαδικαςία για 

τθν επόμενθ ερϊτθςθ. 

`Πταν ολοκλθρϊνονταν όλεσ οι μετριςεισ, οι τιμζσ τουσ αποκθκεφονταν 

όπωσ προείπαμε μζςω του LABVIEW ςε ζνα ξεχωριςτό αρχείο text, 32 θλεκτρόδιων 

(ςτιλεσ) και 1500 Χ αρικμό των μετριςεων (γραμμζσ). Ωςτόςο, οι τιμζσ αυτζσ είναι 

αφενόσ ςτοιβατοποιθμζνεσ χωρίσ διακριτικά μεταξφ των διαφορετικϊν μετριςεων 
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που τισ προκάλεςαν και αφετζρου είναι υπολογιςμζνεσ μαηί με τθν ενίςχυςθ που 

τουσ προςτζκθκε. Για να γλιτϊςουμε τθ χρονοβόρα διαδικαςία να τροποποιιςουμε 

το κάκε αρχείο text ζνα-ζνα, χρθςιμοποιιςαμε κϊδικα ςε γλϊςςα matlab ο οποίοσ 

πρϊτα αφαιρεί τθν ενίςχυςθ των τιμϊν ϊςτε να λάβουμε τθν «κακαρι μζτρθςθ» ςε 

μVolts και ςτθ ςυνζχεια οργανϊνει τισ τιμζσ κάκε αρχείου ςε ζνα αρχείο Excel που 

αποτελείται από 32 sheets-θλεκτρόδια, όπου το κάκε sheet ζχει ςτιλεσ όςεσ ο 

αρικμόσ των μετριςεων με 1500 γραμμζσ-ςθματολθψίεσ θ κάκε μια  τουσ. 
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3.5.1  Οργάνωςθ των EMC μετριςεων υπό 

ακτινοβολία LTE  

 

 Ρριν τθν οργάνωςθ των  μετριςεων που πιραμε από τα εγκεφαλικά 

δυναμικά των ανκρϊπων κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των τριϊν Hayling test, 

αξίηει να αςχολθκοφμε με τα αποτελζςματα των μετριςεων που πιραμε κατά τον 

ζλεγχο τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ που πραγματοποιιςαμε μεταξφ τθσ 

χρθςιμοποιοφμενθσ διάταξθσ και τθσ LTE ακτινοβολίασ. Ο λόγοσ που αξίηει να 

αςχολθκοφμε με τθ ςυμβατότθτα του LTE πρωτοκόλλου είναι επειδι το τελευταίο 

είναι ακόμα ςε ερευνθτικό ςτάδιο και δεν ζχει κακιερωκεί ακόμα ςε ςυγκεκριμζνα 

χαρακτθριςτικά. Αξίηει, λοιπόν, να ερευνιςουμε τθ ςυμβατότθτα που κα ζχει ςτισ 

διάφορεσ παραλλαγζσ τθσ διαμόρφωςθσ του, τθσ ςυχνότθτάσ του, του φαςματικοφ 

του εφρουσ, τθσ ιςχφοσ ακτινοβολίασ του και των τρόπων αμφιδρόμθςισ του. 

 Για τθν οργάνωςθ, ωςτόςο των EMC μετριςεων, με τρόπο που να μασ 

βολεφει ςτθν εξαγωγι χριςιμων ςυμπεραςμάτων, χρειάςτθκε να τροποποιιςουμε 

ξανά τθ δομι που είχαμε φτιάξει με τθ βοικεια τθσ matlab. Ριο ςυγκεκριμζνα, μετά 

τθν 1θ μετατροπι των αρχείων που εξιχκθςαν από το LABVIEW, είχαμε χωρίςει τισ 

«κακαρζσ», πλζον, ςθματολθψίεσ ςε αρχεία Excel («workbooks») το πολφ 30 

ςτθλϊν-μετριςεων το κακζνα επί 32 φφλλων-θλεκτρόδιων («worksheet»). 

Ρροςπακϊντασ να αναδιατάξουμε τισ τελευταίεσ ςε μια πιο βολικι μορφι, όπου το 

κάκε φφλλο του Excel («sheet») να ςυγκεντρϊνει τισ ςθματολθψίεσ όλων των 

θλεκτροδίων για μια ςυγκεκριμζνθ παραλλαγι ακτινοβολίασ LTE (βλ. κεφ. 3.2 για 

τον τρόπο εξαγωγισ των EMC μετριςεων), χρθςιμοποιιςαμε τα macros του Excel. 

Με το macro που δθμιουργιςαμε (βλ. Παράρτημα 1), προςτίκεται ςτο τζλοσ κάκε 

workbook ζνα επιπλζον sheet ςτο οποίο τοποκετείται θ εκάςτοτε ςτιλθ-μζτρθςθ 

που ζχουμε επιλζξει ςτον κϊδικα του macro από όλα τα sheets-θλεκτρόδια του 

τρζχοντοσ workbook. Αποτζλεςμα είναι, αν πχ ζχουμε επιλζξει ςτο macro τθν 1θ 

ςτιλθ-μζτρθςθ, να δθμιουργθκεί ζνα επιπλζον sheet το οποίο ζχει αποκθκευμζνθ 

τθν 1θ μζτρθςθ που λάβαμε ςτον EMC ζλεγχο με 32 ςτιλεσ-θλεκτρόδια και 1500 

γραμμζσ-μετριςεισ. Αποκθκεφουμε ξεχωριςτά ςε νζο αρχείο Excel (workbook) το 

μόλισ δθμιουργθμζνο sheet και επαναλαμβάνουμε τθ διαδικαςία για τισ υπόλοιπεσ 

από τισ 29 ςτιλεσ-μετριςεισ του workbook που αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικι 

παραλλαγι ακτινοβολίασ LTE. Επειδι θ ακτινοβολία του LTE άλλαηε ςε κάκε 

δεφτερθ μζτρθςθ, από τισ 30 ςτιλεσ - μετριςεισ κάκε «παλαιοφ» workbook 

δθμιουργοφμε 15 νζα workbooks - «παραλλαγζσ ακτινοβολίασ». Πταν τελειϊςουμε 

με το τρζχον «παλαιό» workbook, ςυνεχίηουμε με τα υπόλοιπα «παλαιά» 

workbooks που είχαμε δθμιουργιςει κατά τθν αποκικευςθ των EMC μετριςεων 

υπό ακτινοβολία LTE.   
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 Ραρακάτω δίδονται οι πίνακεσ αντιςτοίχθςθσ του αρικμοφμενων 

μετριςεων, διάρκειασ 1500ms ζκαςτθ, με τισ διάφορεσ παραλλαγζσ τθσ 

ακτινοβολίασ LTE που χρθςιμοποιικθκαν για τθν οργάνωςθ των μετριςεων ςε 

βολικά, για τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία που κα ακολουκιςει, αρχεία.  

Ρίνακεσ αντιςτοίχθςθσ ερωτιςεων – παραλλαγϊν ακτινοβολίασ LTE: 

- TDD Dublexing: 

 

χιμα – Πίνακασ 3.10:  Παραλλαγζσ για LTE TDD Dublexing (17dbm) 

 

χιμα – Πίνακασ 3.11:  Παραλλαγζσ για LTE TDD Dublexing (10dbm) 
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 FDD Dublexing: 

 

χιμα – Πίνακασ 3.12:  Παραλλαγζσ για LTE FDD Dublexing (10dbm) 

 

   

 Τελικϊσ, ζχουμε δθμιουργιςει 161 καινοφργια workbooks με τισ 1500 

μετριςεισ τουσ ςε κάκε ζνα από τα 32 θλεκτρόδια-ςτιλεσ, όπου κάκε ζνα από τα 

160 workbooks αντιπροςωπεφει μια διαφορετικι παραλλαγι τθσ LTE ακτινοβολίασ 

που χρθςιμοποιιςαμε και το 1 εναπομείναν workbook αντιπροςωπεφει τισ EMC 

μετριςεισ που ζγιναν χωρίσ ακτινοβολία LTE. 

   

  Στο κεφάλαιο 4 χρθςιμοποιοφμε τα 161 αυτά αρχεία που 

δθμιουργιςαμε για να οργανϊςουμε τισ EMC μετριςεισ υπό ακτινοβολία LTE ι όχι 

με πιο εφχρθςτθ δομι, ϊςτε να εξάγουμε από τα τελευταία ςτατιςτικζσ 

παραμζτρουσ οι οποίεσ κα μασ βοθκιςουν ϊςτε να περιγράψουμε αρχικά τθν 

κανονικότθτα των μετριςεων και ςτθ ςυνζχεια ϊςτε να εξάγουμε μζςω του t-test 

ςυμπζραςμα για τθν ςυμβατότθτα τθσ LTE ακτινοβολίασ, ςτισ διάφορεσ παραλλαγζσ 

τθσ, με το ςφςτθμα ςθματολθψίασ των θλεκτροεγκεφαλικϊν δυναμικϊν. 

 

UE  (10dB m)
V/m

B S  (17dB m)
V/m

Q P S K 16Q AM 64Q AM Q P S K 16Q AM 64Q AM

O F F 1 0,5

737 1,4 2,3 4,5 6,7

1,5

8,9 10,11 12,13

3

lte_fdd_1
3 14,15 16,17 18,19 20,21 22,23 24,25

5 26,27 28,29,30 1,2 9,10 11,12 13,14 lte_fdd_2
10 3,4 5,6 7,8 15,16 17,18 19,20

942,5 1,4 21,22 25,26 27,28

1,8

21,22 23,24 25,26

3

lte_fdd_3

3 29,30 1,2 7,8 27,28 29,30 1,2 lte_fdd_4

5 9,10 11,12 13,14 3,4 5,6 7,8

10 15,16 17,18 19,20 9,10 11,12 13,14
1486,4 1,4 17,18 19,20 21,22

2,2

10,11 12,13 14,15

2,8

lte_fdd_5

3 23,24 25,26 27,28 16,17 18,19 20,21

5 29,30 1,2 3,4 22,23 24,25 26,27
10 5,6 7,8 9 28,29 30 4,5 lte_fdd_6

1960 1,4 6,7 8,9 10,11

2,9

13,14 15,16 17,18

3

lte_fdd_7

3 12,13 14,15 16,17 19,20 21,22 23,24

5 18,19 20,21 22,23 25,26 27,28 29,30

10 24,25 26,27 28,29 1,2 3,4 5,6 lte_fdd_8

15 1,2 3,4 5,6 7,8 9,10 11,12

20 7,8 9,10 11,12 13,14 15,16 17,18
2140 1,4 19,20 21,22 23,24

2

14,15 16,17 18,19

3

lte_fdd_9

3 25,26 27,28 29,30 20,21 22,23 24,25

5 1,2 3,4 5,6 26,27 28,29,30 1,2 lte_fdd_10

10 7 9,10 11,12 3,4 5,6 7,8
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3.5.2 Οργάνωςθ των EEG και EP μετριςεων υπό 

ακτινοβολία WCDMA 

 

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ του πειράματοσ για κάκε εξεταηόμενο, για κάκε 

condition (OFF/ON) και για κάκε αντίςτοιχο Hayling (A ι B ι C) ζχουμε 32 φφλλα-

sheet του Excel, ζνα για κάκε θλεκτρόδιο, τα οποία αποτελοφνται από 1500 

γραμμζσ που αντιςτοιχοφν ςε 1500 χρονικζσ ςτιγμζσ και 30 ςτιλεσ που θ κάκε µία 

αντιςτοιχεί ςε ερϊτθςθ του test Hayling. Το νόθμα των πολλϊν ερωτιςεων είναι θ 

αποκορυβοποίθςθ των μετριςεων, θ οποία τελικά επιτυγχάνεται βρίςκοντασ το 

μ.ο. των 30 ερωτιςεων για κάκε χρονικι ςτιγμι. Τα πρϊτα 500ms αντιςτοιχοφν ςτο 

EEG, γιατί είναι πριν το ακουςτικό ερζκιςμα, ενϊ τα επόμενα 1000 λαμβάνονται 

μετά τθν ζναρξθ του ακουςτικοφ ερεκίςματοσ όποτε είναι προκλθτά δυναμικά (EP).  

 Με τθ βοικεια κϊδικα γλϊςςασ matlab επεξεργαηόμαςτε τισ λαμβανόμενεσ 

μετριςεισ EEG και EP. Αρχικά, αφαιροφμε από κάκε τιμι του EEG το μζςο όρο όλων 

των τιμϊν του EEG (δθλαδι τον μ.ο. μεταξφ των 500 χρονικϊν τιμϊν και των 30 

ερωτιςεων). Στθ ςυνζχεια, αφαιροφμε από κάκε τιμι του EP το μ.ο. των τελευταίων 

100 ms του EEG. Θ τελευταία είναι μια πολφ ςυνθκιςμζνθ τακτικι ςτθν επεξεργαςία 

δεδομζνων θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ, θ όποια κατά κάποιο τρόπο κακιςτά πιο 

ομαλι τθ μετάβαςθ από το EEG ςτο EP.  Οι τροποποιθμζνεσ πλζον μετριςεισ που 

προκφπτουν για τα EEG και EP αποκθκεφονται ςε δφο διαφορετικά αρχεία xls με τθν 

αντίςτοιχθ ονομαςία. Συνοψίηοντασ, μετά το πζρασ τθσ εκτζλεςθσ του παραπάνω 

κϊδικα για όλα τα διακζςιμα αρχεία μασ, ζχουμε δθμιουργιςει ζνα πλικοσ από  

2 (ΟΝ/ΟFF) X 3 (Hayling A,B,C) X 15 (ςφνολο εκελοντϊν) X 2 (EEG/EP) = 180 αρχεία 

που τα ομαδοποιοφμε ανάλογα, ϊςτε να προχωριςουμε ςτθν ςτατιςτικι 

επεξεργαςία των μετριςεων, όπωσ κα αναλυκεί ςτο επόμενο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΘ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ  

ΣΩΝ  ΜΕΣΡΘΕΩΝ 

 
 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι μζκοδοι ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ των 

δεδομζνων του EMC ελζγχου και ςτθ ςυνζχεια του θλεκτροεγκεφαλικοφ ςιματοσ που 

καταγράφεται. Στο πρϊτο μζροσ, ςτισ παραγράφουσ 4.1 και 4.2, δίνονται ςυνοπτικά οι 

απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τουσ ςτατιςτικοφσ ελζγχουσ που εφαρμόςτθκαν ςτθν 

επεξεργαςία των μετριςεων και ακολοφκωσ  παρουςιάηονται τα αποτελζςματά τουσ για 

κάκε διαφορετικι περίπτωςθ μζτρθςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, δίνονται τα αποτελζςματα των 

ελζγχων από μετριςεισ που ςυλλαμβάνονται από ομοίωμα ανκρϊπινου εγκεφάλου για τον 

EMC ζλεγχο του ςυςτιματοσ κακϊσ και από μετριςεισ του ανκρϊπινου εγκεφάλου με ι 

χωρίσ τθν ακτινοβολία ςιματοσ.  Στο δεφτερο μζροσ του κεφαλαίου, ςτθν παράγραφο 4.3, θ 

ςτατιςτικι ανάλυςθ επεκτείνεται ςε διαφόρων ειδϊν ςυγκρίςεισ μεταξφ των μετριςεων 

που πάρκθκαν από το θλεκτροεγκεφαλογράφθμα για κάκε περίπτωςθ ακτινοβολίασ και 

ςτα αποτελζςματα που προκφπτουν από αυτζσ. 
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4.1    Ζλεγχοσ   Κανονικότθτασ των μετριςεων 

  

Το πρϊτο βιμα ςτθ ςτατιςτικι μελζτθ των μετριςεϊν μασ είναι ο ζλεγχοσ 

τθσ κανονικότθτάσ30  τουσ.  Το αποτζλεςμα αυτοφ του ελζγχου κα κακορίςει το αν 

κα επιλεγοφν παραμετρικά ι απαραμετρικά τεςτ για τθν περαιτζρω μελζτθ των 

μετριςεων ϊςτε να αποφανκοφμε για τθ ςθμαντικότθτα τουσ. Το τεςτ το οποίο 

επιλζχκθκε για κα εξετάςει τθν υπόκεςθ ότι οι μεταβλθτζσ προζρχονται από 

κανονικό πλθκυςμό είναι το Kolmogorov-Smirnov. 

 

Ζλεγχοι κανονικότθτασ Kolmogorov – Smirnov 

Οι ςτατιςτικοί ζλεγχοι Kolmogorov – Smirnov χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ 

αντί του x2 – ελζγχου ςτθν περίπτωςθ που το μζγεκοσ του δείγματοσ Ν είναι μικρό 

και όταν οι απόλυτεσ ςυχνότθτεσ τθσ κεωρθτικισ κατανομισ είναι μικρζσ. Είναι δφο 

ξεχωριςτοί ζλεγχοι που ςτθρίηονται ςτο ίδιο μακθματικό υπόβακρο. Αναφζρονται 

ςαν ζλεγχοσ «ενόσ δείγματοσ» ο οποίοσ αναπτφχκθκε από τον Kolmogorov και ζχει 

ςαν ςκοπό τον ζλεγχο καλισ προςαρμογισ ενόσ κεωρθτικοφ νόμου ςε μια 

εμπειρικι κατανομι ακροιςτικϊν ςυχνοτιτων και ςαν ζλεγχοσ «δφο δειγμάτων» 

(προτάκθκε από τον Smirnov) που αναφζρεται ςτθ ςφγκριςθ δφο ακροιςτικϊν 

κατανομϊν ςυχνοτιτων. Ο τελικόσ ςκοπόσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ είναι να 

διαπιςτωκεί αν τα δφο δείγματα προζρχονται ι όχι από τον ίδιο πλθκυςμό. 

 

Ο ζλεγχοσ Kolmogorov ςυγκρίνει τισ ακροιςτικζσ εμπειρικζσ με τισ 

αντίςτοιχεσ ακροιςτικζσ κεωρθτικζσ ςυχνότθτεσ, δθλαδι πρόκειται για ζναν 

απαραμετρικό ζλεγχο. Για τθν εφαρμογι του ακολουκοφνται τα εξισ ςτάδια: 

 Ταξινομοφνται τα δεδομζνα του δείγματοσ κατ’ αφξουςα τάξθ. 

 Υπολογίηεται θ ακροιςτικι εμπειρικι ςυχνότθτα cfi από τθ ςχζςθ cfi=i/N όπου  

i= 1, 2, …, Ν με Ν το μζγεκοσ του δείγματοσ. 

 Υπολογίηονται οι ακροιςτικζσ κεωρθτικζσ ςυχνότθτεσ (cFi) με βάςθ τθ 

κεωρθτικι κατανομι που επιλζχκθκε. 

 

 

 

 

 
10 «κανονικι»  ονομάηεται θ κατανομι που το ςφνολο των τιμϊν τθσ ςυγκεντρϊνεται γφρω 

από το μζςο και όςο «απομακρυνόμαςτε» από αυτόν, τόςο μειϊνονται και οι 

παρατθριςεισ (βλ. ςχιμα 4.1) 
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 Υπολογίηονται οι αποκλίςεισ από τθ κεωρθτικι κατανομι ανάλογα με το δείγμα 

και τον κεωρθτικό νόμο. Για τθν περίπτωςθ των διακριτϊν μεταβλθτϊν που 

εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςι μασ υπολογίηονται οι απόλυτεσ αποκλίςεισ μεταξφ 

ακροιςτικϊν κεωρθτικϊν ςυχνοτιτων (cFi) και των αντίςτοιχων εμπειρικϊν 

κεωρθτικϊν ςυχνοτιτων (cfi) και λαμβάνεται θ μζγιςτθ απόλυτθ διαφορά: D= 

max|cFi- cfi|. Ζπειτα εφαρμόηεται δίπλευροσ ζλεγχοσ όπου τίκεται μθδενικι 

υπόκεςθ Θ0 : cFi= cfi ζναντι τθσ εναλλακτικισ υπόκεςθ Θ1 : cFi ≠ cfi. Στθ 

ςυνζχεια ελζγχεται θ μθδενικι υπόκεςθ Θ0 ςτθ ςτάκμθ ςθμαντικότθτασ α για Ν 

βακμοφσ ελευκερίασ. Ο ζλεγχοσ γίνεται ςυγκρίνοντασ τθν τιμι D με τισ κρίςιμεσ 

τιμζσ του πίνακα των Kolmogorov – Smirnov για ζνα δείγμα. Αν D>Da τότε 

απορρίπτεται θ μθδενικι υπόκεςθ δθλαδι δεν υπάρχει καλι προςαρμογι του 

κεωρθτικοφ νόμου ςτθν κατανομι ςυχνοτιτων των τιμϊν τθσ μεταβλθτισ του 

δείγματοσ. Αν D<Da τότε γίνεται αποδεκτι θ μθδενικι υπόκεςθ. 

 

Ο ζλεγχοσ δφο δειγμάτων (Smirnov) είναι ζνασ ζλεγχοσ υπόκεςθσ που ζχει ςαν 

ςκοπό να διαπιςτωκεί αν δφο ανεξάρτθτα δείγματα προζρχονται ι όχι από τον ίδιο 

πλθκυςμό. Τα βιματα εργαςίασ ζχουν ωσ εξισ: 

 Ελζγχεται το ςφνολο των ςτοιχείων των δφο υπό εξζταςθ δειγμάτων με μεγζκθ 

Ν1 και Ν2. 

 Διατθρϊντασ τα δφο δείγματα ςε χωριςτζσ ςτιλεσ ταξινομοφνται όλα μαηί κατ’ 

αφξουςα τάξθ μεγζκουσ (ςαν να ιταν ζνα δείγμα). 

 Υπολογίηονται ς’ αυτιν τθ διάταξθ για κάκε δείγμα οι ακροιςτικζσ ςυχνότθτεσ 

cfi=i/ Ν1 όπου i= 1, 2, …, Ν1 και cfj/ Ν2 όπου j= 1, 2, …, Ν2 

 Υπολογίηονται οι διαφορζσ D= cf1,k- cf2,k με k=1, 2, …, (Ν1+Ν2) για το ςφνολο 

Ν1+Ν2 των τιμϊν τθσ παραμζτρου που εξετάηεται ςτα δφο δείγματα 

 Τίκεται θ μθδενικι υπόκεςθ Θ0 : τα δφο δείγματα προζρχονται από τον ίδιο 

πλθκυςμό ζναντι τθσ εναλλακτικισ υπόκεςθ Θ1 : τα δφο δείγματα προζρχονται 

από διαφορετικοφσ πλθκυςμοφσ. 

 Υπολογίηεται θ μζγιςτθ απόλυτθ διαφορά D= max | cf1,k- cf2,k | για k=1, 2, …, 

(Ν1+Ν2) και ςυγκρίνεται ςτθ ςτάκμθ ςθμαντικότθτασ για Ν1 και Ν2 βακμοφσ 

ελευκερίασ. Αν D>Da τότε απορρίπτεται θ μθδενικι υπόκεςθ δθλαδι τα δφο 

δείγματα προζρχονται από διαφορετικοφσ πλθκυςμοφσ. Αν D<Da τότε γίνεται 

αποδεκτι θ μθδενικι υπόκεςθ. 

 

 

Χρθςιμοποιϊντασ ειδικό λογιςμικό ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ για το τεςτ 

Kolmogorov – Smirnov παρατθροφμε πωσ όλεσ οι τιμζσ είναι πάνω από το ςφνθκεσ 

επίπεδο ςθμαντικότθτασ, ςυνεπϊσ ςυμπεραίνουμε τθν κανονικότθτα των 

μετριςεων που πιραμε για τον ζλεγχο EMC τθσ διάταξθσ με τα προαναφερκζντα 

ακτινοβολοφντα ςιματα.   
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Θ μορφι, ςυνεπϊσ, τθσ κανονικισ κατανομισ των μετριςεϊν μασ 

απεικονίηεται ςτο ακόλουκο ςχιμα και μποροφμε πλζον να κεωριςουμε ότι οι 

κατανομζσ ανικουν ςε παραμετροποιθμζνεσ οικογζνειεσ κατανομϊν πικανότθτασ, 

ϊςτε να εφαρμόςουμε τισ παραμετρικζσ μεκόδουσ ανάλυςθσ. 

 

 
χιμα 4.1: Γραφικζσ παραςτάςεισ κανονικϊν κατανομϊν (για πλθκυςμοφσ με 

ίςουσ μζςουσ μ και διακυμάνςεισ ς που φαίνονται ςτο ςχιμα). 

 

 

Θ παραμετρικι μζκοδοσ που επιλζχκθκε για να ελεγχκεί θ ςθμαντικότθτα 

των μετριςεων είναι ο ζλεγχοσ ιςότθτασ των μζςων ι αλλιϊσ το Student t-test. 
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4.2   Ζλεγχοσ Τποκζςεων 

 

Μεταξφ των ςυνθκζςτερα χρθςιμοποιοφμενων ελζγχων υποκζςεων ι 

ςτατιςτικϊν δοκιμαςιϊν ςθμαντικότθτασ (significance tests) που εφαρμόηονται ςε 

ομάδεσ δεδομζνων (πλθκυςμιακά δείγματα) είναι θ ςειρά των δοκιμαςιϊν Student. 

 

 

Student Test   (T-Test) 

 Σαν t-test ονομάηουμε γενικά οποιονδιποτε ζλεγχο υποκζςεων ςτον οποίο 

το ςτατιςτικό ακολουκεί τθν κατανομι Student. Βαςικι του προχπόκεςθ είναι θ 

κανονικότθτα των δεδομζνων, θ οποία αποδείχκθκε παραπάνω. Μια από τισ 

ςυνθκζςτερεσ δοκιμαςίεσ t-test είναι ο ζλεγχοσ ιςότθτασ των μζςων, δθλαδι θ 

ςφγκριςθ δφο μζςων τιμϊν. Το αποτζλεςμα αυτϊν των δοκιμαςιϊν είναι θ αποδοχι 

ι θ απόρριψθ τθσ μθδενικισ υπόκεςθσ H0. Θ μθδενικι υπόκεςθ γενικά δθλϊνει ότι: 

"Οι διαφορζσ, αποκλίςεισ ι ζκτροπα αποτελζςματα οφείλονται αποκλειςτικά ςε 

τυχαία και όχι ςε ςυςτθματικά ςφάλματα". Θ εναλλακτικι υπόκεςθ Θa δθλϊνει το 

ακριβϊσ αντίκετο. 

Για το t-test Ελζγχου Ιςότθτασ των Μζςων μθδενικι υπόκεςθ είναι θ ιςότθτα 

των μζςων τιμϊν (μ1 και μ2) δφο πλθκυςμϊν από τουσ οποίουσ εξιχκθςαν τα 

δείγματα n1 και n2 αντίςτοιχα. Θ εναλλακτικι υπόκεςθ είναι ότι οι μζςεσ τιμζσ 

διαφζρουν ςθμαντικά. Δθλαδι: 

 

     H0: μ1 = μ2        (Τυχαίεσ αποκλίςεισ) 

 Hα: μ1 ≠ μ2    (Συςτθματικζσ αποκλίςεισ) 

 

Εςφαλμζνθ απόρριψθ τθσ H0, ενϊ ιςχφει, ςυνιςτά ςφάλμα 1ου είδουσ, ενϊ 

εςφαλμζνθ αποδοχι τθσ H0, ενϊ δεν ιςχφει, ςυνιςτά ςφάλμα 2ου είδουσ. Πλεσ οι 

δοκιμαςίεσ ςθμαντικότθτασ παρζχουν αποτελζςματα ςε προκακοριςμζνθ ςτάκμθ 

εμπιςτοςφνθσ % (confidence level, CL%)11. Οι πλζον χρθςιμοποιοφμενεσ ςτάκμεσ 

εμπιςτοςφνθσ είναι 90%, 95% και 99%, με πλζον ςυνθκιςμζνθ το 95%. 

 

 

 

 
11 CL 95% ςθμαίνει ότι:  Σε περίπτωςθσ απόρριψθσ τθσ Ho, είμαςτε ςίγουροι ότι 
κάναμε το ςωςτό ςτο 95% ι περιςςότερο των περιπτϊςεων. Με άλλα λόγια, 
διακινδυνεφουμε μια πικανότθτα όχι μεγαλφτερθ από (100-95)/100 = 0,05 να κάνουμε 
ςφάλμα 1ου είδουσ. 
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Οι δφο μζςεσ τιμζσ και οι αντίςτοιχεσ τυπικζσ αποκλίςεισ υπολογίηονται με 

βάςθ τισ ακόλουκεσ γνωςτζσ εξιςϊςεισ: 
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Στθ ςυνζχεια υπολογίηεται θ εκ ςυνζνωςθσ, θ τυπικι απόκλιςθ s12: 

 

2 2
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Και τελικά υπολογίηεται το ςτατιςτικό ςτοιχείο t-πειραματικό texp: 

 

1 2
exp

12

1 2

| |

1 1

x x
t

S
n n




 
  
   

 

Θ τιμι του texp ςυγκρίνεται με τθν κρίςιμθ κεωρθτικι τιμι tth που αντιςτοιχεί 

ςτουσ δεδομζνουσ βακμοφσ ελευκερίασ Ν (εδϊ είναι N = n1 + n2 - 2) και ςτθν 

επιλεγμζνθ ςτάκμθ εμπιςτοςφνθσ. Ρίνακεσ κρίςιμων τιμϊν t βρίςκονται ςε όλα τα 

βιβλία ςτατιςτικισ. Εάν  texp > tth θ Θ0 απορρίπτεται, ειδάλλωσ θ Θ0 γίνεται 

αποδεκτι. 

Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ το tth μασ είναι 1.96, άρα από τισ μετριςεισ που 

πιραμε από κάκε ζνα από τα 32 θλεκτρόδια για κάκε είδοσ ακτινοβολίασ ελζγχουμε 

αν το texp του υπολείπεται τθσ τιμισ 1.96. Σε περίπτωςθ που texp < 1.96, οι μετριςεισ 

από το ςυγκεκριμζνο θλεκτρόδιο για τθ ςυγκεκριμζνθ ακτινοβολία γίνονται 

αποδεκτζσ, κακϊσ θ υπόκεςθ Θ0 γίνεται αποδεκτι (μ1 = μ2) και άρα θ μζτρθςθ είναι 

αποδεκτι. 
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Στθν επόμενθ παράγραφο παρακζτουμε για τισ μετριςεισ από τα 32 

θλεκτρόδια τουσ μζςουσ όρουσ και τυπικζσ αποκλίςεισ από αυτζσ ςε ςυνκικεσ 

ακτινοβολίασ ι μθ και ςτθ ςυνζχεια δίνονται τα αποτελζςματα επιτυχίασ του t-test 

ςε κάκε περίπτωςθ. Για οικονομία χϊρου, παρακζτουμε για το ςφνολο των 32 

θλεκτροδίων, ςε % ποςοςτό, τθ μζςθ τιμι, τθν τυπικι απόκλιςθ και το αποτζλεςμα 

του t-test των μετριςεων από τα 32 θλεκτρόδια για κάκε περίπτωςθ ακτινοβολίασ. 
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4.2.1  T-test μεταξφ EMC μετριςεων υπό 

ακτινοβολία ςιματοσ LTE ι όχι 

 

 Στο t-test Ελζγχου Ιςότθτασ των Μζςων, όπωσ είπαμε και προθγουμζνωσ, 

ελζγχουμε ουςιαςτικά αν θ διαφοροποίθςθ τθσ μζςθσ τιμισ δφο πλθκυςμϊν είναι 

αρκετι ϊςτε να κεωριςουμε ότι οι δυο πλθκυςμοί διαφζρουν ουςιαςτικά. Ο 

δεφτεροσ από τουσ παραπάνω δυο πλθκυςμοφσ (μετριςεων) προκφπτει από 

τροποποίθςθ που επιλκε ςτον πρϊτο πλθκυςμό.  Αν οι μζςεσ τιμζσ τουσ διαφζρουν 

ουςιαςτικά τότε κα ςθμαίνει πωσ θ τροποποίθςθ που επιλκε ςτον πρϊτο 

διαφοροποίθςε ιςχυρά τθν τιμι του αρχικοφ πλθκυςμοφ και άρα κρίνεται αναγκαίο 

να κεωρθκοφν ςτο εξισ ωσ δφο αυτοτελείσ και διαφορετικοί πλθκυςμοί. 

 Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ τθσ εργαςίασ μασ, ςτον πρϊτο πλθκυςμό του    

t-test αντιςτοιχεί πάντα το πλικοσ των (1500 Χ 32) μετριςεων από τα 32 

θλεκτρόδια του οργάνου θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ ςε ομοίωμα ανκρϊπινθσ 

κεφαλισ, χωρίσ τθν ακτινοβολία κανενόσ είδουσ ραδιοκφματοσ. Θ τιμζσ του πρϊτου 

πλθκυςμοφ, αν δεν είναι μθδζν, είναι λοιπόν λίγο πάνω ι λίγο κάτω από τα 0μV 

εξαιτίασ κάποιων μικρϊν κετικϊν ι αρνθτικϊν τάςεων ςτο ςφςτθμα πικανότατα 

από τα όργανα μζτρθςθσ και τθ κερμοκραςία (Θ/Μ κφματα δεν μποροφν να 

παρεμβάλουν, κακϊσ το ςφςτθμα είναι μονωμζνο μζςα ςε κλωβό Faraday). Από τθν 

άλλθ, ςτο δεφτερο πλθκυςμό του t-test αντιςτοιχεί κάκε φορά το πλικοσ των (1500 

Χ 32) μετριςεων από τα 32 θλεκτρόδια του οργάνου θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ 

ςε ομοίωμα ανκρϊπινθσ κεφαλισ, με διαφορετικϊν παραμζτρων ςιμα LTE κάκε 

φορά ςτο κεφάλι. 

 Συνεπϊσ, δθμιουργοφνται τόςα ηεφγθ πλθκυςμϊν που υπόκεινται ςε t-test 

ζλεγχο, όςα και τα διαφορετικά ςιματα ακτινοβόλθςθσ του κεφαλικοφ ομοιϊματοσ 

χρθςιμοποιιςουμε.  

Εμείσ, για τθν πλθρότθτα του πειράματοσ, χρθςιμοποιιςαμε και μετριςαμε 

τα αποτελζςματα από διάφορεσ παραλλαγζσ του εξεταηόμενου πρωτοκόλλου LTE, 

με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία μια μεγάλθσ γκάμασ ςτατιςτικϊν αποτελεςμάτων για 

κάκε πικανι παραλλαγι του ςιματοσ ακτινοβολίασ. Θ πρϊτθ διάκριςθ του 

χρθςιμοποιοφμενου πρωτοκόλλου επικοινωνίασ που ζγινε ιταν ωσ προσ το 

multiplexing method που κα χρθςιμοποιεί για τθν full-dublex επικοινωνία και θ 

οποία λαμβάνει χϊρα ςτθν πρϊτθ ςτιλθ των πινάκων. Στθ δεφτερθ ςτιλθ των 

ςτατιςτικϊν αποτελεςμάτων γίνεται θ διάκριςθ ωσ προσ τθν ιςχφ του ςιματοσ που 

επιλζχκθκε για τθν ακτινοβόλθςθ του κεφαλικοφ ομοιϊματοσ, ενϊ ςτθ ςυνζχεια οι 

παραλλαγζσ ζχουν να κάνουν με τθ διαμόρφωςθ, τθ ςυχνότθτα και το εφροσ ηϊνθσ 

που επιλζχκθκε να ζχει το ςιμα.  Σθμειϊνουμε πωσ ςτο Time Division Duplexing 



Διπλωματικι Εργαςία  Στατιςτικι Επεξεργαςία των Μετριςεων 

-  150  - 
 

(TDD) θ διαμόρφωςθ που επιλζχκθκε είναι οικουμενικι και μοναδικι, κακϊσ θ 

προδιαγραφι του πρωτοκόλλου δεν υποςτθρίηει κάποια διαφορετικι διαμόρφωςθ, 

εκτόσ τθσ QPSK. Αντικζτωσ, ςτο Frequency Division Dublexing (FDD) οι 

διαμορφϊςεισ που δφνανται να επιλεχκοφν και χρθςιμοποιθκοφν είναι με τθ ςειρά 

που αναγράφονται ςτουσ πίνακεσ Q-PSK, 16-QAM και 64-QAM. 

Τα ςτατιςτικά αποτελζςματα από τθ ςφγκριςθ των μετριςεων (από τα 

θλεκτρόδια του οργάνου θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ ςτο κεφαλικό ομοίωμα) 

μεταξφ τθσ περίπτωςθσ μθ-ακτινοβολίασ και τθσ κάκε διαφορετικισ 

περίπτωςθσ/παραλλαγισ ακτινοβόλθςθσ τθσ κεφαλισ, παρακζτονται ακολοφκωσ 

ςτουσ παρακάτω 4 πίνακεσ: 

 

Dublexing Power MOD f BW Average Stdr Dev t-test

1,4 -2,72865 6,312674 94%

3 -2,82463 6,484647 84%

5 -2,86586 6,504375 88%

10 -2,86146 6,473713 84%

1,4 -4,36727 6,675078 19%

3 -2,37557 6,633159 13%

5 -2,45192 6,64567 22%

10 -2,39682 6,630263 13%

1,4 -2,56827 6,363772 84%

3 -2,64163 6,379777 88%

5 -2,62524 6,36003 88%

10 -2,62605 6,350539 84%

1,4 -2,51006 6,464605 84%

3 -2,51183 6,46259 81%

5 -2,49456 6,441474 84%

10 -2,51103 6,4452 81%

15 -2,50317 6,421138 84%

20 -2,49139 6,422876 78%

1,4 7,240515 6,228454 0%

3 -1,60595 6,621574 13%

5 -1,54608 6,60947 19%

10 -1,57977 6,616578 13%

-2,81548 6,326535OFF

FDD

737

942,5

1486,4

1960

2140

QPSK10dBm
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Dublexing Power MOD f BW Average Stdr Dev t-test

1,4 -2,72865 6,312674 93,75%

3 -2,82463 6,484647 84,38%

5 -2,86586 6,504375 87,50%

10 -2,86146 6,473713 84,38%

1,4 -4,36727 6,675078 18,75%

3 -2,37557 6,633159 12,50%

5 -2,45192 6,64567 21,88%

10 -2,39682 6,630263 12,50%

1,4 -2,56827 6,363772 84,38%

3 -2,64163 6,379777 87,50%

5 -2,62524 6,36003 87,50%

10 -2,62605 6,350539 84,38%

1,4 -2,51006 6,464605 84,38%

3 -2,51183 6,46259 81,25%

5 -2,49456 6,441474 84,38%

10 -2,51103 6,4452 81,25%

15 -2,50317 6,421138 84,38%

20 -2,49139 6,422876 78,13%

1,4 7,240515 6,228454 0,00%

3 -1,60595 6,621574 12,50%

5 -1,54608 6,60947 18,75%

10 -1,57977 6,616578 12,50%

1,4 -2,72865 6,312674 93,75%

3 -2,82463 6,484647 84,38%

5 -2,86586 6,504375 87,50%

10 -2,86146 6,473713 84,38%

1,4 -4,36727 6,675078 18,75%

3 -2,37557 6,633159 12,50%

5 -2,45192 6,64567 21,88%

10 -2,39682 6,630263 12,50%

1,4 -2,56827 6,363772 84,38%

3 -2,64163 6,379777 87,50%

5 -2,62524 6,36003 87,50%

10 -2,62605 6,350539 84,38%

1,4 -2,51006 6,464605 84,38%

3 -2,51183 6,46259 81,25%

5 -2,49456 6,441474 84,38%

10 -2,51103 6,4452 81,25%

15 -2,50317 6,421138 84,38%

20 -2,49139 6,422876 78,13%

1,4 7,240515 6,228454 0,00%

3 -1,60595 6,621574 12,50%

5 -1,54608 6,60947 18,75%

10 -1,57977 6,616578 12,50%

942,5

1486,4

1960

2140

FDD 10dBm

16QAM

737

942,5

1486,4

1960

2140

64QAM

737

 
 χιμα – Πίνακασ 4.2:  

τατιςτικά αποτελζςματα μετριςεων για ςιμα LTE FDD και 10dBm ιςχφοσ. 
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Dublexing Power MOD f BW Average Stdr Dev t-test

1,4 -2,72865 6,312674 93,75%

3 -2,82463 6,484647 84,38%

5 -2,86586 6,504375 87,50%

10 -2,86146 6,473713 84,38%

1,4 -4,36727 6,675078 18,75%

3 -2,37557 6,633159 12,50%

5 -2,45192 6,64567 21,88%

10 -2,39682 6,630263 12,50%

1,4 -2,56827 6,363772 84,38%

3 -2,64163 6,379777 87,50%

5 -2,62524 6,36003 87,50%

10 -2,62605 6,350539 84,38%

1,4 -2,51006 6,464605 84,38%

3 -2,51183 6,46259 81,25%

5 -2,49456 6,441474 84,38%

10 -2,51103 6,4452 81,25%

15 -2,50317 6,421138 84,38%

20 -2,49139 6,422876 78,13%

1,4 7,240515 6,228454 0,00%

3 -1,60595 6,621574 12,50%

5 -1,54608 6,60947 18,75%

10 -1,57977 6,616578 12,50%

1,4 -2,72865 6,312674 93,75%

3 -2,82463 6,484647 84,38%

5 -2,86586 6,504375 87,50%

10 -2,86146 6,473713 84,38%

1,4 -4,36727 6,675078 18,75%

3 -2,37557 6,633159 12,50%

5 -2,45192 6,64567 21,88%

10 -2,39682 6,630263 12,50%

1,4 -2,56827 6,363772 84,38%

3 -2,64163 6,379777 87,50%

5 -2,62524 6,36003 87,50%

10 -2,62605 6,350539 84,38%

1,4 -2,51006 6,464605 84,38%

3 -2,51183 6,46259 81,25%

5 -2,49456 6,441474 84,38%

10 -2,51103 6,4452 81,25%

15 -2,50317 6,421138 84,38%

20 -2,49139 6,422876 78,13%

1,4 7,240515 6,228454 0,00%

3 -1,60595 6,621574 12,50%

5 -1,54608 6,60947 18,75%

10 -1,57977 6,616578 12,50%

942,5

1486,4

1960

2140

FDD 17dBm

16QAM

737

942,5

1486,4

1960

2140

64QAM

737
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Dublexing Power MOD f BW Average Stdr Dev t-test

1,4 -2,72865 6,312674 94%

3 -2,82463 6,484647 84%

5 -2,86586 6,504375 88%

10 -2,86146 6,473713 84%

1,4 -4,36727 6,675078 19%

3 -2,37557 6,633159 13%

5 -2,45192 6,64567 22%

10 -2,39682 6,630263 13%

1,4 -2,56827 6,363772 84%

3 -2,64163 6,379777 88%

5 -2,62524 6,36003 88%

10 -2,62605 6,350539 84%

1,4 -2,51006 6,464605 84%

3 -2,51183 6,46259 81%

5 -2,49456 6,441474 84%

10 -2,51103 6,4452 81%

15 -2,50317 6,421138 84%

20 -2,49139 6,422876 78%

1,4 7,240515 6,228454 0%

3 -1,60595 6,621574 13%

5 -1,54608 6,60947 19%

10 -1,57977 6,616578 13%

-2,81548 6,326535OFF

FDD 17dBm QPSK

737

942,5

1486,4

1960

2140

 

χιμα – Πίνακασ 4.3:  

τατιςτικά αποτελζςματα μετριςεων για ςιμα LTE FDD και 17dBm ιςχφοσ. 

 

 

Dublexing Power f BW Average Stdr Dev t-test

1,4 -2,85369 6,542831 16%

3 -2,98725 6,544291 16%

5 -2,74193 6,546078 9%

10 -2,81605 6,536942 9%

15 -2,78425 6,535277 13%

20 -2,80396 6,54076 13%

5 2,846924 5,794398 13%

10 -2,92976 6,206911 91%

15 -2,92842 6,200549 91%

10 -2,91655 6,183437 91%

15 -2,96554 6,172965 88%

20 -2,86431 6,168272 94%

5 -2,90792 6,165605 91%

10 -2,88467 6,108152 88%

TDD 10dBm

1880

2017,5

2350

2595
 

χιμα – Πίνακασ 4.4:  

τατιςτικά αποτελζςματα μετριςεων για ςιμα LTE TDD και 10dBm ιςχφοσ. 
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Dublexing Power f BW Average Stdr Dev t-test

1,4 -2,38481 6,277705 72%

3 -2,73584 6,304887 94%

5 -2,7618 6,276538 97%

10 -2,67346 6,277895 94%

15 -2,70488 6,275002 94%

20 -2,70694 6,284916 94%

5 -2,71593 6,542608 6%

10 -2,14518 6,53148 13%

15 -2,10206 6,535295 9%

10 -1,86372 6,540479 9%

15 -2,15472 6,535949 9%

20 -2,41491 6,552172 13%

5 1,568239 6,136691 19%

10 -2,81114 6,343048 91%

-2,77503 6,271913OFF

TDD 17dBm

1880

2017,5

2350

2595

 

χιμα – Πίνακασ 4.5:  

τατιςτικά αποτελζςματα μετριςεων για ςιμα LTE TDD και 17dBm ιςχφοσ. 

 

 

 

 

Ππωσ εφκολα παρατθροφμε από τθν τελευταία ςτιλθ, ςε μερικζσ 

περιπτϊςεισ, το t-πειραματικό12 (του t-test) των δυο ςυγκρινόμενων πλθκυςμϊν 

δεν ιταν μικρότερο του κρίςιμου 1.96, ϊςτε το αποτζλεςμα του t-test να καταςτεί 

επιτυχζσ.  

Στισ περιπτϊςεισ, λοιπόν αυτζσ, οι οποίεσ είναι χρωματιςμζνεσ και με 

κόκκινο χρϊμα προσ ευκολότερο διαχωριςμό κατά τθν ανάγνωςθ, οι μετριςεισ που 

πάρκθκαν κατά τθν ακτινοβόλθςθ των ςυγκεκριμζνων ςθμάτων LTE διζφεραν 

ουςιαςτικά από τισ μετριςεισ που πάρκθκαν ομοίωσ χωρίσ τθν φπαρξθ κάποιου 

ακτινοβολοφμενου ςιματοσ ςτο κεφαλικό ομοίωμα, κακϊσ texp > 1.96 και το t-test 

απζτυχε. 

 

 

 

 
12 Κυμίηουμε το τ-πειραματικό του t-test είναι: 
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Ωσ επακόλουκο, ςυμπεραίνουμε από το παραπάνω πωσ για τισ 

χρωματιςμζνεσ με κόκκινο ακτινοβολίεσ το ςφςτθμα μζτρθςθσ 

θλεκτροεγκεφαλογραφθμάτων δε καθίςταται θλεκτρομαγνθτικά ςυμβατό (EMC) με 

τθν κεραία εκπομπισ ςιματοσ LTE των ςυγκεκριμζνων ιδιοτιτων. 

 

Σε όλεσ τισ άλλεσ, ωςτόςο, περιπτϊςεισ ακτινοβολίασ οι λαμβανόμενεσ 

μετριςεισ δε διαφζρουν ςθμαντικά από εκείνεσ δίχωσ ακτινοβολία, ςυνεπϊσ για τισ 

μη-χρωματιςμζνεσ παραλλαγζσ του ςιματοσ LTE το ςφςτθμα μζτρθςθσ 

θλεκτροεγκεφαλογραφθμάτων καθίςταται θλεκτρομαγνθτικά ςυμβατό με κεραία 

εκπομπισ. 
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4.3  υγκρίςεισ Μετριςεων EEG  

 

 Ππωσ αναφζραμε και ςτθν παράγραφο 3.5.2 , ζχουμε ιδθ δθμιουργιςει:  

2 (ΟΝ/ΟFF) X 3 (Hayling A,B,C) X 15 (ςφνολο εκελοντϊν) X 2 (EEG/EP) = 180 αρχεία 

τφπου xls. Επειδι ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ μασ ενδιαφζρουν μόνο οι EEG 

μετριςεισ, ζχουμε να ομαδοποιιςουμε τα 90 μόνο από αυτά τα αρχεία. Θ 

ομαδοποίθςθ των τελευταίων γίνεται για να βγάλουμε το μζςο όρο των ενεργειϊν 

ανά θλεκτρόδιο από το ςφνολο των ατόμων κάκε φφλου (male/female). Στο 

παρακάτω ςχιμα φαίνεται εκτενϊσ θ ιεραρχία που ακολουκιςαμε. 

 

 
χιμα 4.6:   

Ιεραρχία των ομαδοποιιςεων που ακολουκικθκε για τθν οργάνωςθ των μετριςεων 

 

  

 Σε κάκε ζνα από τα 90 xls αρχεία, υπολογίςαμε, μζςω εντολϊν του Microsoft 

Excel, το άκροιςμα των τετραγϊνων των μV τθσ εκάςτοτε ςτιλθσ (που αναφζρεται 

ςε ζνα θλεκτρόδιο) για κάκε χρονικι ςτιγμι, για να βροφμε μία ποςότθτα που να 

αντιςτοιχεί ςτθν ενζργεια κάκε θλεκτροδίου, όπωσ φαίνεται από τον παρακάτω 

τφπο:  

Αρχεία 

OFF 

Hayling A 
Male 

Female 

Hayling B 
Male 

Female 

Hayling C 
Male 

Female 

ON 

Hayling A 
Male 

Female 

Hayling B 
Male 

Female 

Hayling C 
Male 

Female 
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Ο οποίοσ για ςφνολο διακριτϊν μετριςεων, και ειδικά για τθν περίπτωςι μασ, 

μεταςχθματίηεται ωσ εξισ: 

      

     

   

 

 

 

 Στθ ςυνζχεια, δθμιουργιςαμε ζνα ςυγκεντρωτικό xls με βάςθ το ςχιμα τθσ 

ιεραρχίασ των ομαδοποιιςεων, ϊςτε να βροφμε τουσ μζςουσ όρουσ των ενεργειϊν 

του κάκε θλεκτροδίου, για κάκε φφλο, ςε κάκε περίπτωςθ τεςτ (Hayling A,B,C)  και 

ςυνκικθσ ακτινοβολίασ (ON/OFF). 

Τα προσ ςφγκριςθ αποτελζςματα, ςε κάκε ζνα από τα 3 τεςτ (Hayling A,B,C), που 

ενδιαφζρουν είναι: 

 Male 0FF – Male ON 

 Female OFF – Female ON 

 Male OFF – Female OFF 

 Male ON – Female ON 

 

Τα διαγράμματα που προζκυψαν φαίνονται παρακάτω. 

 

-  Για το Hayling A ζχουμε το παρακάτω ςετ διαγραμμάτων: 

 

 
 

χιμα 4.7:  Hayling A (Male OFF vs Male ON) 

 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 

Εν
ζρ

γε
ια

 Θ
λε

κτ
ρ

ο
δ

ίω
ν 

Θλεκτρόδια 

Hayling A (Male OFF vs Male ON) 

Male OFF 

Male ON 



Διπλωματικι Εργαςία  Στατιςτικι Επεξεργαςία των Μετριςεων 

-  158  - 
 

 
 

χιμα 4.8:  Hayling A (Female OFF vs Female ON) 

 

 

 

 
 

χιμα 4.9:  Hayling A (Male OFF vs Female OFF) 
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χιμα 4.10:  Hayling A (Male ON vs Female ON) 

 

 

-  Αντίςτοιχα για το Hayling B: 

 

 
 

χιμα 4.11:  Hayling B (Male OFF vs Male ON) 
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χιμα 4.12:  Hayling B (Female OFF vs Female ON) 

 

 

 
 

χιμα 4.13:  Hayling B (Male OFF vs Female OFF) 
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χιμα 4.14:  Hayling B (Male ON vs Female ON) 

 

 

 

-  Και για το Hayling C: 

 

 
 

χιμα 4.15:  Hayling C (Male OFF vs Male ON) 
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χιμα 4.16:  Hayling C (Female OFF vs Female ON) 

 

 

 

 
 

χιμα 4.17:  Hayling C (Male OFF vs Female OFF) 
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χιμα 4.18:  Hayling C (Male ON vs Female ON) 
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 Τζλοσ, μασ ενδιαφζρει και θ ςφγκριςθ μεταξφ των ενεργειϊν των 

θλεκτροδίων ανάλογα μόνο με τον τφπο του test  ( με ςτακερά το φφλο και τθ 

ςυνκικθ ακτινοβολίασ κάκε φορά). Επομζνωσ προκφπτουν τα παρακάτω 

διαγράμματα: 

 

 

χιμα 4.19:  Male OFF (Haylings A, B, C) 

 

 

 

 

χιμα 4.20:  Female OFF (Haylings A, B, C) 
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χιμα 4.21:  Male ON (Haylings A, B, C) 

 

 

 

 

χιμα 4.22:  Female ON (Haylings A, B, C) 
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 Κατά τθ διάρκεια των πειραμάτων, παρατθριςαμε ότι κάποιεσ μετριςεισ 

εκελοντϊν δεν είχαν το επικυμθτό αποτζλεςμα που να αντιςτοιχεί ςε «κακαρι» 

κυματομορφι θλεκτροεγκεφαλογραφιματοσ, ενϊ ζμοιαηαν περιςςότερο με 

υψίςυχνο κόρυβο, πράγμα που οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθν ψυχολογία του 

εκάςτοτε εκελοντι, ι ςτθν κίνθςι του κατά τθ διάρκεια τθσ πειραματικισ 

διαδικαςίασ. Αυτζσ οι «προβληματικζσ» μετριςεισ αφοροφν κυρίωσ: 

 Σε όλεσ τισ μετριςεισ ON και OFF ενόσ εκελοντι. 

 Στο ON - Hayling A, ενόσ άλλου εκελοντι. 

 Σε όλα τα ΟFF και ςτο ΟΝ - Hayling C μίασ εκελόντριασ. 

 

Για λόγουσ πλθρότθτασ, παρακζτουμε τα αντίςτοιχα διαγράμματα που προκφπτουν 

για τουσ μζςουσ όρουσ των ενεργειϊν των θλεκτροδίων χωρίσ να λαμβάνουμε 

υπόψθ τισ «προβληματικζσ» μετριςεισ. 

 

 

-  Για το Hayling A ζχουμε το παρακάτω ςετ διαγραμμάτων: 

 

 

χιμα 4.23: 

  Hayling A (Male OFF vs Male ON) αγνοϊντασ τισ προβλθματικζσ μετριςεισ 
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χιμα 4.24: 

  Hayling A (Female OFF vs Female ON) αγνοϊντασ τισ προβλθματικζσ μετριςεισ 

 

 

 

χιμα 4.25: 

  Hayling A (Male OFF vs Female OFF) αγνοϊντασ τισ προβλθματικζσ μετριςεισ 
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χιμα 4.26: 

  Hayling A (Male ON vs Female ON) αγνοϊντασ τισ προβλθματικζσ μετριςεισ 

 

 

 

-  Αντίςτοιχα για το Hayling B: 

 

 

χιμα 4.27: 

  Hayling B (Male OFF vs Male ON) αγνοϊντασ τισ προβλθματικζσ μετριςεισ 
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χιμα 4.28: 

  Hayling B (Female OFF vs Female ON) αγνοϊντασ τισ προβλθματικζσ μετριςεισ 

 

 

 

χιμα 4.29: 

  Hayling B (Male OFF vs Female OFF) αγνοϊντασ τισ προβλθματικζσ μετριςεισ 
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χιμα 4.30: 

  Hayling B (Male ON vs Female ON) αγνοϊντασ τισ προβλθματικζσ μετριςεισ 

 

 

-  Και για το Hayling C: 

 

 

χιμα 4.31: 

  Hayling C (Male OFF vs Male ON) αγνοϊντασ τισ προβλθματικζσ μετριςεισ 
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χιμα 4.32: 

  Hayling C (Female OFF vs Female ON) αγνοϊντασ τισ προβλθματικζσ μετριςεισ 

 

 

 

χιμα 4.33: 

  Hayling C (Male OFF vs Female OFF) αγνοϊντασ τισ προβλθματικζσ μετριςεισ 
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χιμα 4.34: 

  Hayling C (Male ON vs Female ON) αγνοϊντασ τισ προβλθματικζσ μετριςεισ 

 

 

 

 

 Τζλοσ, προκφπτουν και τα αντίςτοιχα διαγράμματα για τθ ςφγκριςθ 

ενεργειϊν των θλεκτροδίων ανάλογα μόνο με τον τφπο του test  (με ςτακερά το 

φφλο και τθ ςυνκικθ ακτινοβολίασ κάκε φορά): 

 

 

χιμα 4.35: 

Male OFF (Haylings A, B, C) αγνοϊντασ τισ προβλθματικζσ μετριςεισ 
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χιμα 4.36: 

Female OFF (Haylings A, B, C) αγνοϊντασ τισ προβλθματικζσ μετριςεισ 

 

 

 

 

χιμα 4.37: 

Male ON (Haylings A, B, C) αγνοϊντασ τισ προβλθματικζσ μετριςεισ 

 

 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 

Εν
ζρ

γε
ια

 Θ
λε

κτ
ρ

ο
δ

ίω
ν 

Θλεκτρόδια 

Female OFF (Haylings A, B, C) 

Hayling A 

Hayling B 

Hayling C 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 

Εν
ζρ

γε
ια

 Θ
λε

κτ
ρ

ο
δ

ίω
ν 

Θλεκτρόδια 

Male ON (Haylings A, B, C) 

Hayling A 

Hayling B 

Hayling C 



Διπλωματικι Εργαςία  Στατιςτικι Επεξεργαςία των Μετριςεων 

-  174  - 
 

 

χιμα 4.38: 

Female ON (Haylings A, B, C) αγνοϊντασ τισ προβλθματικζσ μετριςεισ 

 

 

 

 

 

θμείωςθ:  Κατά τθν εξαγωγι των παραπάνω ςτατιςτικϊν διαγραμμάτων δε 

λάβαμε υπόψθ μασ τισ ενζργειεσ των θλεκτροδίων 3 και 17 κακότι αυτά 

αντιςτοιχοφν ςτθ δραςτθριότθτα των αυτιϊν, που εν προκειμζνω, ειδικά για τθν 

μελζτθ των εγκεφαλικϊν δυναμικϊν, δεν ενδιαφζρουν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 
  

 Στο τελευταίο κεφάλαιο αναπτφςςονται τα ςυμπεράςματα που εξάγονται από τθ 

ςτατιςτικι επεξεργαςία των μετριςεων, κακϊσ και από τθ ςυνολικι αποτίμθςθ τθσ 

εργαςίασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθν πρϊτθ παράγραφο επιςθμαίνονται οι προβλθματικζσ 

περιπτϊςεισ ακτινοβολίασ του LTE πρωτοκόλλου που προζκυψαν κατά τον EMC ζλεγχο, ενϊ 

ςτθ δεφτερθ παράγραφο παρατθροφνται οι διάφορεσ αλλθλεπιδράςεισ των μετροφμενων 

ενεργειϊν των θλεκτροδίων με τισ πειραματικζσ ςυνκικεσ. Εν κατακλείδι, ςτθν τελικι 

παράγραφο δίδεται θ ςυνολικι αποτίμθςθ τθσ εργαςίασ. 
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5.1  υμπεράςματα για τισ EMC  μετριςεισ 

του LTE 
 

 

Στθν 2θ παράγραφο του 4ου κεφαλαίου παρουςιάςαμε τα αποτελζςματα τθσ 

ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ των EMC μετριςεων που λάβαμε για τισ διάφορεσ 

παραλλαγζσ του LTE πρωτοκόλλου με τθ διάταξθ του εργαςτθρίου. Ο EMC ζλεγχοσ 

επεκτάκθκε ςε πολλζσ διαμορφϊςεισ, ςυχνότθτεσ, φαςματικά εφρθ, ιςχφεισ 

ακτινοβολίασ του και τρόπουσ αμφιδρόμθςθσ ϊςτε να εξαχκοφν χριςιμα 

ςυμπεράςματα ωσ προσ τθ ςυμπεριφορά των εκάςτοτε ερευνοφμενων παραλλαγϊν 

του ςυγκεκριμζνου πρωτοκόλλου. Αποτζλεςμα του παραπάνω ελζγχου (ζλεγχοσ 

ιςότθτασ των μζςων ι t-test) ιταν θ παρατιρθςθ ακραίων ςυμπεριφορϊν 

ςυμβατότθτασ ι μθ για κακζναν από τουσ προαναφερκζντεσ ςυνδυαςμοφσ 

χαρακτθριςτικϊν ακτινοβολίασ και άρα ο διαχωριςμόσ τουσ ςε δφο κατθγορίεσ ωσ 

προσ τθ ςυμβατότθτά τουσ με τθν εργαςτθριακι διάταξθ. Στθν πρϊτθ ανικει το 

μεγαλφτερο ποςοςτό των παραπάνω ςυνδυαςμϊν χαρακτθριςτικϊν LTE 

ακτινοβολίασ για τουσ οποίουσ οι λθφκείςεσ μετριςεισ από τα 32 θλεκτρόδια 

κακίςτανται κατά πλειοψθφία θλεκτρομαγνθτικά ςυμβατζσ και ςτθ δεφτερθ εκείνεσ 

που παρουςιάηουν αντίςτοιχα θλεκτρομαγνθτικι αςυμβατότθτα. Ραρακάτω 

παρουςιάηονται αναλυτικά οι «προβλθματικοί» ςυνδυαςμοί: 

 

 

Dublexing Power Modulation 
Frequency 

(MHz) 
Bandwidth 

(MHz) 

FDD 

10dBm 

QPSK 
942,5 1.4, 3, 5, 10 

2140 1.4, 3, 5, 10 

16 QAM 
942,5 1.4, 3, 5, 10 

2140 1.4, 3, 5, 10 

64 QAM 
942,5 1.4, 3, 5, 10 

2140 1.4, 3, 5, 10 

17dBm 

QPSK 
942,5 1.4, 3, 5, 10 

2140 1.4, 3, 5, 10 

16 QAM 
942,5 1.4, 3, 5, 10 

2140 1.4, 3, 5, 10 

64 QAM 
942,5 1.4, 3, 5, 10 

2140 1.4, 3, 5, 10 

χιμα – Πίνακασ 5.1:  «Προβλθματικοί» ςυνδυαςμοί για FDD LTE χαρακτθριςτικά 
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Dublexing Power Modulation 
Frequency 

(MHz) 
Bandwidth  

(MHz) 

TDD 

10dBm 

QPSK 

1880 1.4, 3, 5, 10, 15, 20 

2017,5 5 

17dBm 

2017,5 5, 10, 15 

2350 10, 15, 20 

2595 5 

χιμα – Πίνακασ 5.2:  «Προβλθματικοί» ςυνδυαςμοί για TDD LTE χαρακτθριςτικά 

 

 

 

Ππωσ διαφαίνεται και από τουσ παραπάνω δφο πίνακεσ, οι «προβλθματικοί» 

ςυνδυαςμοί των χαρακτθριςτικϊν για το FDD LTE ςιμα, ςε αντίκεςθ με το TDD LTE, 

παρουςιάηουν μια κανονικότθτα ωσ προσ τθ χρθςιμοποιοφμενθ ςυχνότθτα. 

Ειδικότερα, ςτο FDD LTE οι ςυχνότθτεσ των 942,5MHz και 2140MHz αποτυγχάνουν 

ςτον ζλεγχο EMC για κάκε δυνατό ςυνδυαςμό ιςχφοσ, διαμόρφωςθσ και εφρουσ 

ηϊνθσ που μελετικθκε. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να μποροφμε να αποφανκοφμε 

τθν απόρριψθ των παραπάνω δφο ςυχνοτιτων ςτο υπό διαμόρφωςθ LTE 

πρωτόκολλο ωσ προσ τθ χριςθ τουσ ςε εργαςτθριακζσ μετριςεισ EEG. Αντικζτωσ, 

ςτο TDD LTE οι «προβλθματικοί» ςυνδυαςμοί παρουςιάηουν μια τυχαιότθτα ωσ 

προσ τθ ςυνδυαηόμενθ ιςχφ και το εφροσ ηϊνθσ και δε μποροφμε να εξάγουμε 

κάποιο αντίςτοιχο γενικό ςυμπζραςμα.  
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5.2  υμπεράςματα για τισ EEG μετριςεισ 
 

  

 Ραρατθρϊντασ τα διαγράμματα που δόκθκαν ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, 

καταλιγουμε ςε κάποια ςυμπεράςματα, βλζποντασ τι ιςχφει για τθν πλειοψθφία 

των θλεκτροδίων ςτο κακζνα. Αναλυτικά, παρατθριςαμε τα εξισ: 

 

i) Θ πειραματικι ςυνκικθ (Hayling A,B,C) ςτουσ άντρεσ αλλάηει τθν κατανομι τθσ 

ενζργειασ ςτα θλεκτρόδια ανάλογα με τθν ακτινοβολία. Δθλαδι, ςτο Hayling A, 

ςτουσ άντρεσ, υπό τθν επίδραςθ ακτινοβολίασ τα περιςςότερα θλεκτρόδια 

ζχουν μεγαλφτερθ ενζργεια από ό,τι χωρίσ ακτινοβολία. Το ίδιο ιςχφει και ςτο 

Hayling B, όμωσ ςτο Hayling C τα πράγματα είναι αντίςτροφα. Αυτό ςθμαίνει ότι 

ςτουσ άνδρεσ υπάρχει αλλθλεπίδραςθ τθσ ακτινοβολίασ με τθν πειραματικι 

ςυνκικθ.  

 

    Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά ποιο ςυμπζραςμα προκφπτει 

κρίνοντασ από τθ ςυμπεριφορά των πλειοψθφοφντων θλεκτροδίων, κακϊσ και 

ποια είναι τα θλεκτρόδια που δεν ακολουκοφν το επικρατοφν μοτίβο 

(παρεκκλίνοντα θλεκτρόδια). 

 

Διάγραμμα 
υμπζραςμα για 

τισ Ενζργειεσ 

Παρεκκλίνοντα θλεκτρόδια  
(Με bold όςα παρεκκλίνουν 

ςθμαντικά) 
 

Hayling A 
Male OFF vs Male ON 

OFF < ON 1, 2, 20, 22, 23, 28 

Hayling B 
Male OFF vs Male ON 

OFF < ON 22, 23, 24 

Hayling C 
Male OFF vs Male ON 

OFF > ON 12, 13, 14, 30 

χιμα – Πίνακασ 5.3:  υμπζραςμα για τισ Ενζργειεσ ςε κάκε περίπτωςθ. 

 

 

 

 

Στα επόμενα ςχιματα φαίνονται τα παρεκκλίνοντα θλεκτρόδια για κάκε 

περίπτωςθ, και θ ςχετικι τουσ κζςθ (τυχόν γειτνίαςθ): 
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χιμα 5.4: χετικι κζςθ παρεκκλινόντων θλεκτροδίων για το ςυμπζραςμα του διαγράμματοσ: 

Hayling A Male OFF vs Male ON 

 

 
χιμα 5.5: χετικι κζςθ παρεκκλινόντων θλεκτροδίων για το ςυμπζραςμα του διαγράμματοσ: 

Hayling B Male OFF vs Male ON 
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χιμα 5.6: χετικι κζςθ παρεκκλινόντων θλεκτροδίων για το ςυμπζραςμα του διαγράμματοσ: 

Hayling C Male OFF vs Male ON 

 

 

ii) Θ πειραματικι ςυνκικθ (Hayling A,B,C) ςτισ γυναίκεσ αλλάηει επίςθσ τθν 

κατανομι τθσ ενζργειασ ςτα θλεκτρόδια ανάλογα με τθν ακτινοβολία. 

Παρατθροφμε ότι ςτα Hayling A και C τα περιςςότερα θλεκτρόδια ζχουν 

μεγαλφτερθ ενζργεια υπό τθν επίδραςθ ακτινοβολίασ, ενϊ το αντίκετο 

ςυμβαίνει ςτο Hayling B. 

 

Διάγραμμα 
υμπζραςμα 

για τισ 
Ενζργειεσ 

Παρεκκλίνοντα θλεκτρόδια  
(Με bold όςα παρεκκλίνουν 

ςθμαντικά) 

Hayling A 

Female OFF vs Female ON 
OFF < ON 1, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 19, 25 

Hayling B 

Female OFF vs Female ON 
OFF > ON 1, 2, 9, 11, 14, 19 

Hayling C 

Female OFF vs Female ON 
OFF < ON 8, 25, 26 

χιμα – Πίνακασ 5.7:  υμπζραςμα για τισ Ενζργειεσ ςε κάκε περίπτωςθ. 
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Τα παρεκκλίνοντα θλεκτρόδια και θ ςχετικι τουσ κζςθ φαίνονται ςτα 

παρακάτω ςχιματα: 

 
χιμα 5.8: χετικι κζςθ παρεκκλινόντων θλεκτροδίων για το ςυμπζραςμα του 

διαγράμματοσ: Hayling A Female OFF vs Female ON 

 
χιμα 5.9: χετικι κζςθ παρεκκλινόντων θλεκτροδίων για το ςυμπζραςμα του 

διαγράμματοσ: Hayling B Female OFF vs Female ON 
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χιμα 5.10: χετικι κζςθ παρεκκλινόντων θλεκτροδίων για το ςυμπζραςμα του 

διαγράμματοσ: Hayling C Female OFF vs Female ON 
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iii) Άξιο αναφοράσ αποτελεί, επίςθσ, θ κοινι ςυμπεριφορά που εντοπίηεται ςε 

οριςμζνα θλεκτρόδια ςτα διαγράμματα των μετριςεων μεταξφ διαφορετικϊν 

φφλων για κάκε Hayling test με ςτακερι τθ ςυνκικθ ακτινοβολίασ. 

 

Διάγραμμα 

Θλεκτρόδια με 
κοινι 

ςυμπεριφορά 
υψθλισ ενζργειασ 

Θλεκτρόδια με 
κοινι 

ςυμπεριφορά 
χαμθλισ 

ενζργειασ 

Θλεκτρόδια με 
ζντονα 

διαφορετικι 
ςυμπεριφορά 

μεταξφ δφο φφλων 

Hayling A 

(Male OFF vs 

Female OFF) 

7, 25, 26, 28 9, 14, 22, 31, 32 2 

Hayling A 

(Male ON vs 

Female ON) 

7, 10, 15, 25, 26, 

28 
2, 22 12, 14, 18 

Hayling B 

(Male OFF vs 

Female OFF) 

5, 6, 16, 28 9, 12 25, 26 

Hayling B 

(Male ON vs 

Female ON) 

1, 7, 25, 26 12, 22, 23, 24 10 

Hayling C 

(Male OFF vs 

Female OFF) 

16 12, 13, 14 24, 25 

Hayling C 

(Male ON vs 

Female ON) 

-  8, 12, 26 5, 28 

 

χιμα – Πίνακασ 5.11:  υμπζραςμα για τισ Ενζργειεσ ςε κάκε περίπτωςθ. 

 

 

Στον παραπάνω πίνακα παρακζτουμε, για κάκε περίπτωςθ 

διαγράμματοσ, εκτόσ από τα θλεκτρόδια που εμφανίηουν πανομοιότυπθ 

ςυμπεριφορά (υψθλισ ι χαμθλισ ενζργειασ) και τα θλεκτρόνια που 

εμφανίηουν ακραία διαφορετικι ςυμπεριφορά μεταξφ των δφο φφλων.  Τα 

θλεκτρόδια που εμφανίηουν τθν ίδια ςυμπεριφορά ςτα μιςά τουλάχιςτον από 

τα παραπάνω αναφερκζντα διαγράμματα επιςθμαίνονται με bold. Για 

παράδειγμα, παρατθροφμε ότι το θλεκτρόδιο 12 ςτα  4 από τα 6 διαγράμματα 
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αποτελεί θλεκτρόδιο κοινισ ςυμπεριφοράσ χαμθλισ ενζργειασ (βλ. τθ δεφτερθ 

ςτιλθ του παραπάνω πίνακα), και άρα ζχει επιςθμανκεί με bold. Επομζνωσ, 

μποροφμε χονδρικά να ποφμε, βάςει τθσ παραπάνω παραδοχισ, ότι: 

 Τα θλεκτρόδια που εμφανίηουν υψθλι ενζργεια τόςο ςτουσ άνδρεσ όςο 

και ςτισ γυναίκεσ είναι τα: 7, 25, 26, 28 

 Τα θλεκτρόδια που εμφανίηουν χαμθλι ενζργεια τόςο ςτουσ άνδρεσ όςο 

και ςτισ γυναίκεσ είναι τα: 12, 22 

 Δεν παρατθρικθκε κάποια επαναλθψιμότθτα ωσ προσ τα θλεκτρόδια 

που εμφάνιςαν ακραίεσ ςυμπεριφορζσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν. 

Επομζνωσ μποροφμε να ςυμπεράνουμε πωσ θ ςυγκεκριμζνθ (ακραία) 

ςυμπεριφορά είναι ςτοχαςτικι. 

 

 

 

iv) Ρολφ ςθμαντικό ςυμπζραςμα αποτελεί θ διαφοροποίθςθ των ενεργειϊν για 

διαφορετικά φφλα, με ςτακερζσ τισ υπόλοιπεσ παραμζτρουσ. Αναλυτικότερα: 

 

 Στο Hayling A OFF οι άνδρεσ εμφανίηουν ξεκάκαρα μικρότερθ ενζργεια 

από τισ γυναίκεσ, ενϊ ςτο αντίςτοιχο ON θ ενζργεια είναι περίπου θ 

ίδια. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ακτινοβολία προκάλεςε αφξθςθ τθσ ενζργειασ 

των ανδρικϊν προκλθτϊν δυναμικϊν, για τθν περίπτωςθ Hayling A. 

 Στο Hayling B OFF οι άνδρεσ εμφανίηουν επίςθσ ξεκάκαρα μικρότερθ 

ενζργεια από τισ γυναίκεσ, ενϊ ςτο αντίςτοιχο ON θ ενζργεια είναι 

περίπου θ ίδια για τα δυο φφλα, αλλά και ςυνολικά πολφ περιςςότερθ 

ςε ςχζςθ με το OFF. Αυτό ςθμαίνει ότι ναι μεν θ ακτινοβολία προκάλεςε 

αφξθςθ τθσ ενζργειασ των προκλθτϊν δυναμικϊν και για τα δφο φφλα 

αλλά επιπλζον θ αφξθςθ αυτι ιταν ςθμαντικά μεγαλφτερθ ςτουσ 

άνδρεσ (με αποτζλεςμα να παρατθρθκεί εξιςορρόπθςθ με τισ γυναίκεσ 

ςτο ON).  

 Στο Hayling C OFF δεν υπάρχει κάποια εμφανισ διαφοροποίθςθ μεταξφ 

ανδρϊν και γυναικϊν, ενϊ όμωσ ςτο αντίςτοιχο ON οι άνδρεσ 

εμφανίηουν ςαφζςτατα μικρότερθ ενζργεια, με ταυτόχρονθ διατιρθςθ 

των ενεργειϊν ςτισ γυναίκεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι, αντίκετα με τo Hayling 

B, ςτο Hayling C θ ακτινοβολία  προκάλεςε μείωςθ τθσ ενζργειασ των 

ανδρικϊν προκλθτϊν δυναμικϊν. 
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v) Τζλοσ, από τα ςχιματα 4.19 - 4.22 μποροφμε να δοφμε διαφορζσ ςτθν ενζργεια 

τόςο μεταξφ διαφορετικϊν φφλων, για ίδια ι διαφορετικι ςυνκικθ 

ακτινοβολίασ όςο και διαφοροποιιςεισ ανάλογα με τθν πειραματικι ςυνκικθ, 

με ςτακερζσ τισ υπόλοιπεσ παραμζτρουσ. Συγκεκριμζνα παρατθροφμε ότι: 

 

 Το Hayling C διατθρεί τθ μεγαλφτερθ ενζργεια ςε ςχζςθ με τα άλλα τεςτ 

για τθν πλειοψθφία των θλεκτροδίων, τόςο για τθν περίπτωςθ του 

MALE OFF όςο και FEMALE ON. Για τισ άλλεσ δφο περιπτϊςεισ (MALE ON 

και FEMALE OFF) δεν μπορεί να εξαχκεί κάποιο παρόμοιο ςυμπζραςμα, 

κακότι διακρίνεται μια τυχαιότθτα ωσ προσ τισ ενζργειεσ για κάκε 

Hayling ςυγκριτικά. 

 Επιπλζον παρατθροφμε ότι το MALE ON εμφανίηει, ακροιςτικά για τα 3 

Hayling, μεγαλφτερθ ενζργεια από ότι το MALE OFF. Στισ γυναίκεσ όμωσ 

ςυμβαίνει ακριβϊσ το αντίκετο. Το FEMALE ON υπολείπεται ενεργειακά 

του FEMALE OFF, ακροιςτικά για τα 3 τεςτ. 

 

vi) Το θλεκτρόδιο 27 παρατθροφμε πωσ ςε όλα τα διαγράμματα παρουςιάηει 

ςχεδόν μθδενικι ενζργεια ςυγκριτικά με τα υπόλοιπα θλεκτρόδια. Το γεγονόσ 

αυτό δε μασ προξενεί ζκπλθξθ, κακϊσ κατά τθ διάρκεια τθσ πειραματικισ 

διαδικαςίασ ο πολυπλζκτθσ που χρθςιμοποιικθκε είχε αναμμζνθ τθν 

αντίςτοιχθ ενδεικτικι λυχνία που ειδοποιοφςε για πρόβλθμα απαγωγισ. Ραρ’ 

όλθ τθν προςπάκεια που καταβάλαμε, δεν κατζςτθ τελικϊσ δυνατό να 

επιτευχκεί πλιρθσ απαγωγι ςτο ςυγκεκριμζνο θλεκτρόδιο. 
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5.3   υνολικι Αποτίμθςθ τθσ Εργαςίασ 

 
 Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν θ εξαγωγι γόνιμων ςυμπεραςμάτων 

αναφορικά με τθ ςυμβατότθτα εκπομπισ Θ/Μ ςιματοσ LTE και WCDMA με 

εξοπλιςμό θλεκτροεγκεφαλογράφθςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ επίδραςθσ τθσ 

WCDMA ακτινοβολίασ ςτα ανκρϊπινα εγκεφαλικά δυναμικά. Ρριν τθν ζναρξθ τθσ 

 πειραματικισ διαδικαςίασ μελετικθκε θ ςχετικι βιβλιογραφία που υπιρχε ςτο 

ςυγκεκριμζνο αντικείμενο και παρατζκθκαν τα βαςικά κεωρθτικά ςτοιχεία ςτο 

πρϊτο μζροσ τθσ εργαςίασ. Το ςφνολο του πειράματοσ πραγματοποιικθκε ςε ειδικά 

εξοπλιςμζνο εργαςτιριο, όπου ζγινε ο ζλεγχοσ ςυμβατότθτασ και θ μζτρθςθ των 

ςθμάτων εγκεφαλογράφθςθσ 15 εκελοντϊν. Τα εξαχκζντα αποτελζςματα από τον 

EMC ζλεγχο και τθν EEG ςθματολθψία αναλφκθκαν ςτισ δφο προθγοφμενεσ 

παραγράφουσ του κεφαλαίου. 

  Στθν περίπτωςθ των μετριςεων από τα EEG δυναμικά των εκελοντϊν, θ 

ζρευνα κατζδειξε ςθμαντικά ευριματα, αλλά μπορεί επίςθσ να επεκτακεί με 

περιςςότερεσ ςυγκρίςεισ ςε διάφορα επίπεδα, ανάλογα με το ενδιαφζρον του 

εκάςτοτε ερευνθτι. Ταυτόχρονα, θ μελζτθ χρειάηεται να ςυνεχιςτεί από ειδικά 

καταρτιςμζνουσ επιςτιμονεσ νευρολογίασ - ψυχιατρικισ ϊςτε να ςυςχετιςτοφν τα 

προκφπτοντα ςτατιςτικά αποτελζςματα με ςυγκεκριμζνεσ εγκεφαλικζσ λειτουργίεσ 

και ιδιομορφίεσ ανάλογα με το φφλο, τθ ςυνκικθ ακτινοβολίασ και το είδοσ του 

Hayling τεςτ.   

 Επιπλζον, προϊόν τθσ επεξεργαςίασ των μετριςεων υπιρξαν και τα ERP 

δυναμικά των εκελοντϊν, τα οποία διατίκενται προσ χριςθ ςτο προςωπικό του 

εργαςτθρίου αςυρμάτου και επικοινωνίασ μεγάλων αποςτάςεων για περαιτζρω 

ζρευνα. Θ ζρευνα αυτι ςυνίςταται ςτθ ςτατιςτικι επεξεργαςία των ςυγκεκριμζνων 

μετριςεων ϊςτε να εξαχκοφν τα αντίςτοιχα με το EEG ςυγκριτικά ςυμπεράςματα 

ανάλογα με τισ πειραματικζσ ςυνκικεσ και ακολοφκωσ ςτθν ερμθνεία τουσ από 

εξειδικευμζνο ιατρικό προςωπικό.  

 Συμπεραςματικά, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι θ παροφςα εργαςία εξάγει 

ςαφι και χριςιμα ςυμπεράςματα ωσ προσ τθ ςυμβατότθτα του LTE ςιματοσ με τα 

όργανα θλεκτροεγκεφαλογράφθςθσ, ενϊ παράλλθλα ςυνειςφζρει με τθν 

ολοκλιρωςι τθσ ςθμαντικά αποτελζςματα ςτθ μζχρι πρότινοσ βιβλιογραφία του 

κλάδου ελζγχου τθσ επίδραςθσ των εγκεφαλικϊν δυναμικϊν από τθν 

θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία και παραδίδει τθ ςκυτάλθ ςτθν ιατρικι επιςτιμθ 

ϊςτε να τα ερμθνεφςει. Είναι βζβαιο πωσ τα ερωτιματα που ςχετίηονται με το 

τελευταίο ερευνθτικό αντικείμενο δεν μποροφν να απαντθκοφν πλιρωσ ςτα 

πλαίςια τθσ ανάλυςθσ που διεξάγεται ςε μια διπλωματικι εργαςία. Χρειάηονται 

επιπλζον ζρευνεσ με μεγαλφτερα εξεταηόμενα δείγματα ϊςτε να προςεγγιςτεί 

επαρκϊσ θ επίδραςθ τθσ RF ακτινοβολίασ ςτον πολυςφνκετο ανκρϊπινο εγκζφαλο. 



Διπλωματικι Εργαςία 

 

-  190  - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διπλωματικι Εργαςία 

 

-  191  - 
 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΑ 
 

 ΡΑΑΤΘΜΑ 1:  Κϊδικασ του Excel macro 

 

Function LastCol(sh As Worksheet) 

    On Error Resume Next 

    LastCol = sh.Cells.Find(What:="*", _ 

                            After:=sh.Range("A1"), _ 

                            Lookat:=xlPart, _ 

                            LookIn:=xlFormulas, _ 

                            SearchOrder:=xlByColumns, _ 

                            SearchDirection:=xlPrevious, _ 

                            MatchCase:=False).Column 

    On Error GoTo 0 

End Function 

 

Sub AppendDataAfterLastColumn() 

    Dim sh As Worksheet 

    Dim DestSh As Worksheet 

    Dim Last As Long 

    Dim CopyRng As Range 

 

    With Application 

        .ScreenUpdating = False 

        .EnableEvents = False 

    End With 

 

    'Delete the sheet "RDBMergeSheet" if it exist 

    Application.DisplayAlerts = False 

    On Error Resume Next 

    ActiveWorkbook.Worksheets("RDBMergeSheet").Delete 

    On Error GoTo 0 

    Application.DisplayAlerts = True 

 

    'Add a worksheet with the name "RDBMergeSheet" 

    Set DestSh = ActiveWorkbook.Worksheets.Add 

    DestSh.Name = "RDBMergeSheet" 

 

    'loop through all worksheets and copy the data to the DestSh 

    For Each sh In ActiveWorkbook.Worksheets 

        If sh.Name <> DestSh.Name Then 
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            'Find the last Column with data on the DestSh 

            Last = LastCol(DestSh) 

 

            'Fill in the column(s) that you want to copy 

            Set CopyRng = sh.Range("a:a") 

 

            'Test if there enough rows in the DestSh to copy all the data 

            If Last + CopyRng.Columns.Count > DestSh.Columns.Count Then 

                MsgBox "There are not enough columns in the Destsh" 

                GoTo ExitTheSub 

            End If 

 

            'This example copies values/formats and Column width 

            CopyRng.Copy 

            With DestSh.Cells(1, Last + 1) 

                .PasteSpecial 8    ' Column width 

                .PasteSpecial xlPasteValues 

                .PasteSpecial xlPasteFormats 

                Application.CutCopyMode = False 

            End With 

 

        End If 

    Next 

 

ExitTheSub: 

 

    Application.Goto DestSh.Cells(1) 

    With Application 

        .ScreenUpdating = True 

        .EnableEvents = True 

    End With 

End Sub 
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