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Περίληψη

Η ταχεία εξάπλωση της χρήσης των UAVs έχει οδηγήσει στην παραγω-
γή τους σε μεγάλους αριθμούς και σε συνεπακόλουθη δραστική μείωση
του κόστους τους. Η ικανότητά τους να πετάνε σημαίνει ότι μπορούν να
κινηθούν σε είδη εδαφών όπου άλλου είδους ρομποτικά οχήματα θα αντιμε-
τώπιζαν δυσκολίες. Μια από τις εφαρμογές των UAVs που έχει προσελκύσει
το ενδιαφέρον των ερευνητών είναι η χρήση τους για την αντιμετώπιση
φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές
φορές δεν είναι δυνατό ή είναι επικίνδυνο να πλησιάσουν άνθρωποι την
περιοχή ενδιαφέροντος και η χρήση UAVs στη θέση των ανθρώπων είναι
ιδιαίτερα ελκυστική. Ένα αδύναμο σημείων των UAVs είναι η ανάγκη
επικοινωνίας με το σταθμό βάσης τους για την αποστολή τηλεμετρίας
ή δεδομένων που συλλέγουν. Σε εσωτερικούς χώρους και περιβάλλοντα
με εμπόδια, όπου δεν είναι δυνατό να υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ
του UAV και του σταθμού ελέγχου του, η επικοινωνία είναι ιδιαίτερα
δύσκολη ως αδύνατη. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην πε-
ριγραφή και προσομοίωση ενός συστήματος αναμετάδοσης σήματος, όπου
οι αναμεταδότες είναι τοποθετημένοι σε αυτόνομα UAVs.

Λέξεις κλειδιά: UAV, Τεχνητά Πεδία Δυναμικού, Εικονικές Δυνάμεις,
Αναμετάδοση σήματος, Διάδοση σήματος σε εσωτερικούς χώρους.



Abstract

The use of Unmanned Aerial Vehicles has seen a rapid increase in re-
cent years, resulting in cost reduction due to high volume production.
Their ability to fly, makes them capable to operate in unstructured
environments. These attributes have led many researchers to propose
the use of UAVs in disaster management, getting human responders out
of hazardous situations. One major drawback for this proposed use is
the need for communication between the UAV and ground station for
telemetry and data transfer. In indoor spaces and environments with
obstacles the retainment of such a communication is a challenge.
This diploma thesis tries to address this challenge by introducing
a signal relay scheme, in which the relays are placed on UAVs.

Keywords: UAV, Artificial Potential Fields, Virtual Forces, Signal
relaying, Signal propagation in indoor spaces.
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1 Εισαγωγή

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (Unmanned Aerial Vehicles), γνωστά και
ως drones, είναι ιπτάμενα συστήματα που λειτουργούν χωρίς την παρουσία
πιλότου. Μπορούν να ελεγχθούν είτε από ηλεκτρονικό εξοπλισμό που
φέρουν μαζί τους, οπότε είναι αυτόνομα, είτε από ένα σταθμό ελέγχου
στο έδαφος. Στην τελευταία περίπτωση είναι τηλεκατευθυνόμενα και
απαιτείται μια αξιόπιστη ασύρματη ζεύξη για τον έλεγχό τους. Αρχικά
αναπτύχθηκαν για τη χρησιμότητάς τους σε στρατιωτικές εφαρμογές,
πλέον όμως η χρήση τους έχει επεκταθεί και σε πληθώρα πολιτικών
εφαρμογών όπως γεωργία ακριβείας, τοπογραφία, επιτήρηση βιομηχανικών
χώρων, φωτογραφία, αξιολόγηση καταστροφών κ.ά. Η παγκόσμια αγορά UAV
για πολιτικούς σκοπούς ήταν 1.3 δις δολάρια το 2014 και αναμένεται
να ξεπεράσει τα 15 δις δολάρια το 2022, μια αύξηση μεγαλύτερη από
35% κατ' έτος.

Σχήμα 1: Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs).

Μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

• Μη επανδρωμένα αεροσκάφη σταθερής πτέρυγας. Αυτά βασίζονται στην
προς τα εμπρός κίνηση για την παραγωγή άντωσης. Έχουν τη δυνατό-
τητα να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και να μεταφέρουν αξιόλογα
ωφέλημα φορτία για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Όμως, για
την προσγείωση και την απογείωσή τους απαιτούν ένα μεγαλύτερο
ή μικρότερο διάδρομο αποπροσγείωσης (ανάλογα με τον αν χρησιμο-
ποιείται σύστημα εκτόξευσης με καταπέλτη και αλεξίπτωτο για την
ανάκτησή τους) ενώ δεν μπορούν να αιωρηθούν σε ένα σημείο ή να
πραγματοποιήσουν κλειστές στροφές.

• Μη επανδρωμένα αεροσκάφη περιστρεφόμενων πτερύγων. Ίπτανται χρη-
σιμοποιώντας το κατώρευμα που δημιουργούν τα στροφεία τους. Η
ικανότητα αιώρησης και κάθετης αποπροσγείωσης τα έχουν κάνει
τον πιο δημοφιλή τύπο UAVs για πολιτικές εφαρμογές, όμως έχουν
περιορισμένο χρόνο πτήσης (∼30 λεπτά) και δυνατότητα μεταφοράς
φορτίου.

• Υβριδικά συστήματα. Προσπαθούν να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα
των δύο προηγούμενων κατηγοριών. Έχουν αυξημένη πολυπλοκότητα
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και κόστος και δεν έχουν κατορθώσει να αποσπάσουν κάποιο αξιόλογο
μερίδιο τη αγοράς UAVs ως σήμερα.

Σχήμα 2: Στα αριστερά απεικονίζεται UAV περιστρεφόμενων
πτερύγων(εξακόπτερο), στο κέντρο UAV σταθερών πτερύγων και δεξιά

υβριδικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο βασικός λόγος για τη χρήση αυτόνομων ή απομακρυσμένα ελεγχόμενων
οχημάτων είναι συνήθως η μείωση του κόστους ή η εξάλειψη του κινδύνου
για την ανθρώπινη ζωή· τα μη επανδρωμένα συστήματα δεν χρειάζεται
να διαθέτουν την υποδομή για να υποστηρίξουν έναν άνθρωπο χειριστή
και άρα μπορούν να είναι μικρότερα και φθηνότερα από τα αντίστοι-
χα επανδρωμένα. Ταυτόχρονα μπορούν να επιχειρούν σε απομακρυσμένα ή
αφιλόξενα περιβάλλοντα για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα που ξεπερ-
νούν τα ανθρώπινα όρια, χωρίς να βάζουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.
Ένα σενάριο όπου τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά κάνουν ελκυστική
τη χρήση UAVs είναι αυτό της άμεσης επέμβασης(first response) σε μια
καταστροφή. UAVs εφοδιασμένα με κάμερα μπορούν να πλοηγηθούν στην
πληγείσα περιοχή ώστε να συλλέξουν πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους
διασώστες στην αξιολόγηση της κατάστασης, τον εντοπισμό ανθρώπων που
χρειάζονται βοήθεια και τη συνδρομή τους. Η ταχύτητα με την οποία
μπορούν να εκτελέσουν τις παραπάνω δραστηριότητες είναι συχνά κρίσιμη
για το τελικό αποτέλεσμα της όλης επιχείρησης.

Ο απομακρυσμένος έλεγχος UAVs για εφαρμογές ασφαλείας ,όπως αυτή
που περιγράφηκε προηγουμένως, απαιτεί την μετάδοση και λήψη δεδομένων
ελέγχου και βίντεο από και προς τον σταθμό βάσης πολλές φορές χωρίς
τη χρήση της υπάρχουσας υποδομής δικτύου· το UAV μπορεί να χρειαστεί
να επιχειρήσει σε κλειστό χώρο ή εξαιτίας κάποιας καταστροφής το
τοπικό δίκτυο επικοινωνιών να μην είναι λειτουργικό. Γίνεται έτσι
αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί μια ιδιωτική τοπική ζεύξη μεγάλου εύρους
ζώνης. Όμως οι επικοινωνίες υψηλού εύρους ζώνης έχουν περιορισμένη
εμβέλεια, επηρεάζονται σημαντικά από την αντανάκλαση και την απορ-
ρόφηση του σήματος από εμπόδια όπως τοίχους, πόρτες κτλ. και για
την επίτευξη υψηλής ποιότητας απαιτείτε οπτική επαφή. Μια λύση στα
παραπάνω προβλήματα είναι να εφοδιαστεί ένα UAV με κατάλληλο ασύρματο
και να χρησιμοποιηθεί ως αναμεταδότης. Η ιδέα της χρησιμοποίησης ενός
UAV ως αναμεταδότη σήματος παρουσιάστηκε περισσότερο από 20 χρόνια
πριν[2], ενώ η χρήση κινητών αναμεταδοτών σήματος για την βελτίω-
ση των επικοινωνιών σε περιβάλλον με εμπόδια αποτέλεσε το θέμα του
προγράμματος LANdroids της DARPA. Τα ιπτάμενα μη επανδρωμένα οχήμα-
τα αποτελούν μια αποτελεσματική λύση για την κίνηση σε μη δομημένα
περιβάλλοντα, η μαζική παραγωγή τους έχει μειώσει δραστικά το κόστος
τους και η αποτελεσματικότητά τους στη βελτίωση των επικοινωνιών έχει
τεκμηριωθεί στη βιβλιογραφία [3][4][5].
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Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή, μελέτη και
προσομοίωση ενός συστήματος από UAVs τα οποία λειτουργούν ως αναμε-
ταδότες σήματος μεταξύ ενός σταθμού βάσης και ενός UAV που ελέγχεται
από άνθρωπο. Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί σε εσωτερικό χώρο, όπου
εμπόδια απορροφούν το σήμα, εμποδίζοντας τη διάδοσή του και εμφα-
νίζονται ισχυρά φαινόμενα πολυόδευσης. Το λογισμικό που διαθέτουν
τα UAVs αναλαμβάνει τον έλεγχό τους και μπορεί να ακολουθεί προ-
σχεδιασμένες πορείες ή να δέχεται εντολές μετατόπισης, ταχύτητας ή
επιτάχυνσης. Για αυτό το λόγο θα εστιάσουμε στον έλεγχο της θέσης
τους στο χώρο ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικότερα ως αναμεταδότες
και δεν θα ασχοληθούμε με τη δυναμική των οχημάτων. Στο υπόλοιπο
της εργασίας οι όροι UAV, κινητό ρομπότ, αυτόνομο όχημα κ.τ.λ.π. θα
χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το ίδιο αυτόνομο ρομποτικό όχημα.

Η διπλωματική εργασία είναι οργανωμένη ως ακολούθως: Στο κεφάλαιο
2 γίνεται παρουσίαση της συναφούς βιβλιογραφίας και στο κεφάλαιο 3
διατυπώνεται το πρόβλημα που καλούμαστε να επιλύσουμε. Το κεφάλαιο
4 περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται η λύση
που προτείνεται στο κεφάλαιο 5. Το κεφάλαιο 6 ασχολείται με την
προσομοίωση του συστήματος και τέλος το κεφάλαιο 7 περιλαμβάνει τα
συμπεράσματα και τις επεκτάσεις.

2 Σχετικές εργασίες

Η ικανότητα μετάδοσης πληροφοριών σε μια ασύρματη ζεύξη δεδομένων
είναι στενά συνδεδεμένη με την ισχύ του σήματος στο δέκτη. Για να
υπολογιστεί η κατανομή της ισχύος ενός σήματος σε έναν εσωτερικό
χώρο, απαιτείται όχι μόνο ένας χάρτης αυτού του χώρου αλλά και πλη-
ροφορίες για τις ηλεκτρικές ιδιότητες των υλικών που τον απαρτίζουν.
Επιπλέον, επειδή ενδιαφερόμαστε για την τοποθέτηση αναμεταδοτών ώστε
να βελτιώσουμε ή να κάνουμε δυνατή την επικοινωνία, η κατανομή αυτή
πρέπει να υπολογίζεται για κάθε θέση του πομπού και του δέκτη στο
χώρο. Τέτοιου είδους πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνο κατά την διάρ-
κεια πειραμάτων και συστήματα που έχουν ως στόχο να λειτουργήσουν σε
πραγματικές συνθήκες πρέπει να προχωρήσουν σε απλουστεύσεις για το
μοντέλο επικοινωνίας. Οι ιδέες που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία
για την οργάνωση ενός δικτύου κινητών αναμεταδοτών σε περιβάλλον με
εμπόδια μπορούν να χωριστούν σε δύο γενικές κατηγορίες:

• Μέθοδοι που βασίζονται στη διατήρηση της οπτικής επαφής μεταξύ
των αναμεταδοτών. Οι μέθοδοι αυτοί θεωρούν τα φαινόμενα που
προκύπτουν από τη διακοπή της οπτικής επαφής μεταξύ πομπού και
δέκτη ως τον κύριο παράγοντα υποβάθμισης της επικοινωνίας και
προσπαθούν να τα εξαλείψουν με την επίτευξη οπτικής επαφής.
Έτσι, καταλήγουν να λύνουν ένα έκδοχο του προβλήματος pursuer-
evader, όπου ένα κινούμενο ρομπότ πρέπει να παραμείνει εντός
οπτικής επαφής ενός η περισσότερων άλλων ρομπότ. Μειονέκτημά
τους είναι ότι δεν συνυπολογίζουν τα φαινόμενα πολυόδευσης που
είναι ισχυρά σε εσωτερικούς χώρους και υψηλές συχνότητες, καθώς
και οι αυξημένες υπολογιστικές απαιτήσεις.

• Μέθοδοι που παίρνουν αποφάσεις για τη θέση των αναμεταδοτών με
βάση μετρήσεις της ποιότητας επικοινωνίας ή μοντέλα εκτίμησής
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της. Βασικό μειονέκτημα αυτών των μεθόδων είναι πως λαμβάνουν
αποφάσεις για τη θέση των αναμεταδοτών σε τοπικό επίπεδο με α-
ποτέλεσμα να εγκλωβίζονται σε τοπικά μέγιστα του σήματος και τα
χρησιμοποιούμενα μοντέλα χρειάζονται αναπροσαρμογή για διαφορε-
τικά περιβάλλοντα.

2.1 Μέθοδοι διατήρησης οπτικής επαφής

Όταν είναι διαθέσιμος ένας χάρτης του περιβάλλοντος, αυτός μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πλέγματος που καλύπτει τις
πιθανές θέσεις τοποθέτησης αναμεταδοτών, οι κόμβοι του οποίου συν-
δέονται με μια ακμή εάν δεν παρεμβάλλονται εμπόδια μεταξύ τους. Το
βάρος της ακμής επιλέγεται με βάση κάποια συνάρτηση εκτίμησης της
ποιότητας της επικοινωνίας. Έτσι, το πρόβλημα της εύρεσης των θέσεων
των αναμεταδοτών μετατρέπεται σε πρόβλημα αναζήτησης μονοπατιών σε
γράφους.

Στο [6] χρησιμοποιείτε μια τροποποιημένη έκδοση του αλγορίθμου
Bellman-Ford για να εντοπιστούν οι θέσεις που πρέπει να τοποθετηθούν
οι αναμεταδότες ώστε να βελτιστοποιηθεί μια συνάρτηση κόστους. Επι-
στρέφονται διάφορες διατάξεις ανάλογα με τον αριθμό των αναμεταδοτών
που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Η διαδικασία αυτή απαιτεί σημαντι-
κούς υπολογιστικούς πόρους, πρέπει να επαναλαμβάνεται για κάθε νέα
θέση του UAV που ελέγχεται από τον άνθρωπο, ενώ κατά τη διάρκεια
της μετακίνησης των αναμεταδοτών η διατήρηση της επικοινωνίας δεν
λαμβάνεται υπόψη.

Στο [7] οι συγγραφείς προτείνουν έναν αλγόριθμο για την δημιουργία
και διατήρηση επικοινωνίας οπτικής επαφής μεταξύ ομάδων ρομποτικών
οχημάτων. Η έξοδος του αλγορίθμου είναι μια σειρά από εντολές μετακί-
νησης. Με τη χρήση ενός συνόλου ευριστικών συναρτήσεων ελέγχονται με
τη σειρά οι θέσεις όπου μπορεί να βρεθεί ένα όχημα μέχρι να δημιουργη-
θεί ένα ελάχιστο επικαλύπτον δέντρο. Κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου
γίνεται χρήση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων από την προηγούμενη εκτέλεση,
όμως ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ο αλγόριθμος είναι
πολύ μεγάλος, ενώ μπορεί να μην επιστραφεί λύση ακόμη και αν υπάρχει.

Τέλος στο [8] αξιολογούνται διάφορες στρατηγικές για τη δημιουργία
πλέγματος κατάλληλου για την εύρεση των θέσεων όπου πρέπει να τοπο-
θετηθούν αναμεταδότες. Ο χώρος όπου θα τοποθετηθούν οι αναμεταδότες
διαιρείται σε πολύγωνα προεκτείνοντας τις ακμές που δημιουργούν τις
γωνίες των εμποδίων. Στο κέντρο βάρους αυτών των πολυγώνων τοποθε-
τούνται οι κόμβοι που σχηματίζουν το πλέγμα. Το παραγόμενο πλέγμα
έχει μικρό αριθμό κόμβων και ακμών, ενώ καλύπτει ικανοποιητικά το
χώρο. Για την επιλογή των θέσεων των αναμεταδοτών γίνεται αναζήτηση
του συντομότερου μονοπατιού, από το σταθμό βάσης στο ρομπότ επικε-
φαλής, στο γράφο που ορίζει αυτό το πλέγμα. Για να εφαρμοστεί αυτή η
μέθοδος ο χάρτης του περιβάλλοντος πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας
ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν οι γωνίες των εμποδίων.

Το πρόβλημα του σχεδιασμού διαδρομών ρομποτικών οχημάτων για τη
διατήρηση επικοινωνίας οπτικής επαφής μπορεί να αναπαρασταθεί ως ένα
πρόβλημα μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (MILP). Τα εμπόδια
περικλείονται σε κυρτά πολύεδρα, κάθε έδρα των οποίων συνεισφέρει μια
δυαδική ανισότητα που εξασφαλίζει ότι τα UAVs αναμεταδότες δεν θα
συγκρουστούν μαζί τους. Για να συμπεριληφθεί ο περιορισμός της οπτικής
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επαφής, ένας αριθμός ισοκατανεμημένων σημείων που βρίσκεται πάνω στο
ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει δύο αναμεταδότες απαιτείται να ικανοποιεί
τις ανισότητες για την αποφυγή εμποδίων. Επειδή το πρόβλημα του μικτού
ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού είναι NP-hard, μια λύση δεν μπορεί
να υπολογιστεί σε πραγματικό χρόνο.

Στο [9] γίνεται χρήση της τεχνικής receding horizon για να επι-
στραφεί μια μερική λύση σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Όμως παρά τη
χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, κατανεμημένου υπολογισμού και ισχυ-
ρού υπολογιστή (Pentium 4 στα 2.2GHz) ο χρόνος κάθε επανάληψης ήταν
1.3 δευτερόλεπτα. Επιπλέον δεν γίνεται προσπάθεια να βελτιστοποιηθεί
η ποιότητα της επικοινωνίας από άκρο σε άκρο.

2.2 Μέθοδοι που αξιοποιούν μετρήσεις της ποιότητας επικοινω-
νίας ή μοντέλο αυτής

Για την εύρεση των θέσεων που πρέπει να καταλάβουν τα ρομπότ α-
ναμεταδότες μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια μετρική της πραγματικής
ποιότητας επικοινωνίας. Στο [10] για να καταστεί δυνατή η επικοινωνία
με ένα ρομπότ που εξερευνά έναν εσωτερικό χώρο προτείνεται η χρήση
ρομπότ αναμεταδοτών που ακολουθούν το προπορευόμενο όχημα σχηματί-
ζοντας κομβόι. Όταν η ισχύς του σήματος μεταξύ του σταθμού βάσης και
του ρομπότ εξερευνητή πέσει κάτω από ένα όριο το τελευταίο ρομπότ
στο κομβόι σταματάει και γίνεται αναμεταδότης σήματος. Για την επα-
ναχρησιμοποίηση των αναμεταδοτών οι συγγραφείς αναφέρουν ότι, όταν
αυτοί δεν είναι πλέον απαραίτητοι, επιστρέφουν στην ουρά του κομβόι
με τη χρήση ενός χάρτη που έχει δημιουργήσει το ρομπότ εξερευνητής.

Στις εργασίες [11], [12] προτείνεται η χρήση εικονικών δυνάμεων
για την ανάπτυξη ενός δικτύου ρομπότ αναμεταδοτών. Τα ρομπότ αναμε-
ταδότες, οργανωμένα σε γραμμική διάταξη, έλκουν ή απωθούν το ένα το
άλλο με βάση την ισχύ του μεταξύ τους σήματος επικοινωνίας. Επιπρό-
σθετα στο μοντέλο εισάγονται δυνάμεις απώθησης μεταξύ εμποδίων και
ρομπότ αναμεταδοτών. Πρόκειται για εφαρμογή της μεθόδου των τεχνιτών
πεδίων δυναμικού στην πλοήγηση ρομποτικών οχημάτων. Δεν παρουσιάζον-
ται λύσεις για πολλά από τα παραδοσιακά προβλήματα αυτής της μεθόδου·
τα ρομπότ αναμεταδότες κινούνται άσκοπα στο χώρο λόγω ταλαντώσεων,
οι δυνάμεις απώθησης από τα εμπόδια δεν μπορούν να παρέχουν εγγυήσεις
αποφυγής σύγκρουσης μαζί τους, δυσκολεύονται να εισέλθουν σε στενούς
διαδρόμους και η λύση που περιληπτικά περιγράφουν οι συγγραφείς για
την αποφυγή εγκλωβισμού των ρομπότ αναμεταδοτών σε τοπικά ελάχιστα
δεν είναι αποτελεσματική.

Μια άλλη δυνατότητα είναι στη θέση μετρήσεων της ποιότητας επι-
κοινωνίας να χρησιμοποιείται κάποιο μοντέλο εκτίμησής της. Στο [13]
γίνεται μια προσπάθεια να συνδυαστεί μια μέθοδος καθολικής αναζήτησης
με μια μέθοδο τοπικής βελτιστοποίησης. Το ρομπότ επικεφαλής δημιουρ-
γεί ένα χάρτη του περιβάλλοντος με τη χρήση lidar και κάμερας, τον
οποίο χρησιμοποιεί για να βρει μια διαδρομή από το σταθμό βάσης μέχρι
τη θέση του με τη χρήση RRTs. Στη συνέχεια περιορίζει την κίνηση των
ρομπότ αναμεταδοτών στη διαδρομή που βρήκε και με τη χρήση εικονικών
δυνάμεων, ανάλογων της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος, υπολογίζει
τις θέσεις που πρέπει να τοποθετηθούν οι αναμεταδότες. Επειδή ο υ-
πολογισμός γίνεται κεντρικά, από το ρομπότ επικεφαλής, η ισχύς του
σήματος πάνω στη διαδρομή υπολογίζεται με τη χρήση ενός θεωρητι-
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κού μοντέλου που βασίζεται στη γνώση της γεωμετρίας του χώρου και
παραμέτρων που μετρήθηκαν πειραματικά. Όμως η γνώση της γεωμετρίας
του χώρου είναι ελλιπής (το εσωτερικό κλειστών χώρων είναι άγνωστο)
και επειδή χρησιμοποιείται μοναδική παράμετρος για την εισαγωγή της
επίδρασης των εμποδίων στο μοντέλο επικοινωνίας τελικά αυτό γίνεται
υπεραπλουστευμένο και ανακριβές. Επιπρόσθετα, η διαδρομή από το σταθ-
μό βάσης προς το ρομπότ επικεφαλής δεν είναι πάντα η ίδια και κατά
τη μετάβαση των αναμεταδοτών στη νέα διαδρομή δεν παρέχεται εγγύηση
διατήρησης της επικοινωνίας.

3 Διατύπωση του προβλήματος

Όπως συζητήθηκε και στην εισαγωγή, η ανάγκη για τη μεταφορά δε-
δομένων ελέγχου και βίντεο μεταξύ του UAV και του σταθμού ελέγχου
του οδηγεί στην απαίτηση της ύπαρξης μιας ασύρματης ζεύξης υψηλού
εύρους ζώνης άρα και συχνότητας. Οι επικοινωνίες υψηλών συχνοτήτων
έχουν περιορισμένη εμβέλεια, επηρεάζονται σημαντικά από την αντανά-
κλαση και την απορρόφηση του σήματος από εμπόδια και για την επίτευξη
υψηλής ποιότητας απαιτείτε οπτική επαφή. Ένας τρόπος να ξεπεραστεί ο
περιορισμός της επικοινωνίας είναι η χρήση αναμεταδοτών σήματος για
να παρακαμφθούν τα εμπόδια.

Οι αναμεταδότες τοποθετούνται πάνω σε UAVs με αποτέλεσμα να είναι
κινητοί. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πως πρέπει να κινηθούν ώστε να
παρακάμψουν τα εμπόδια και να αναμεταδώσουν το σήμα μεταξύ του σταθμού
εδάφους και του UAV επικεφαλής. Επειδή το UAV επικεφαλής κινείται
διαρκώς, πρέπει και οι αναμεταδότες να αναπροσαρμόζουν τη θέση τους.
Κατά τη διαδικασία αυτή δεν πρέπει να παρατηρούνται διαλείψεις στην
επικοινωνία του UAV επικεφαλής με το σταθμό εδάφους. Οι αναμεταδότες
εκτός από την παράκαμψη των εμποδίων για την επίτευξη επικοινωνίας
οπτικής επαφής πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους και τον περιορισμό
της μέγιστης εμβέλειας του ασυρμάτου τους. Αυτό μπορεί να γίνει είτε
φροντίζοντας ώστε να μην απομακρυνθούν ο ένας από τον άλλο πέρα μιας
απόστασης ή να μην επιτρέπεται να απομακρυνθούν άλλο εάν η ισχύς του
λαμβανόμενου σήματος πέσει κάτω από ένα όριο.

Τα UAVs πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν οι αναμεταδότες πρέπει να
είναι αυτόνομα. Το σύστημα των UAVs αναμεταδοτών είναι ένα υποστη-
ρικτικό σύστημα για την κύρια δραστηριότητα και δεν αναμένεται να
απασχολεί το χειριστή του συστήματος. Την ίδια στιγμή, η αυτόνομη
λειτουργία δεν επιβαρύνει το δίκτυο με την ανάγκη μετάδοσης επιπλέον
ροών βίντεο για τον απομακρυσμένο έλεγχο των UAVs αναμεταδοτών. Τα
UAVs είναι εφοδιασμένα με αυτόματο πιλότο επιφορτισμένο με την εκτί-
μηση του διανύσματος κατάστασης (sate vector) του οχήματος και τον
έλεγχό του, για την επίτευξη μιας προκαθορισμένης ταχύτητας ή επιτά-
χυνσης ή τη μεταφορά σε μια θέση που αποτελεί την εντολή ελέγχου. Για
αυτό το λόγο δεν θα ασχοληθούμε με τη δυναμική των οχημάτων, πρέπει
όμως να λάβουμε υπόψιν μας τους δυναμικούς περιορισμούς (μέγιστη τα-
χύτητα/επιτάχυνση) κατά τo σχεδιασμό των διαδρομών των UAVs. Την ίδια
στιγμή η αυτόνομη λειτουργία των UAVs αναμεταδοτών μπορεί να γίνει
με ένα τοπικό νόμο ελέγχου, ώστε να έχουμε ένα κατανεμημένο σύστημα.
Η κατανεμημένη φύση του συστήματος οδηγεί σε μειωμένες απαιτήσεις
ανταλλαγής δεδομένων και ευκολότερο υπολογισμό.
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Σχήμα 3: Αναμετάδοση σήματος από το σταθμό βάσης (πράσινος κύκλος)
στο UAV επικεφαλής (κόκκινος κύκλος) με τη χρήση UAVs-αναμεταδοτών

για να παρακαμφθούν τα εμπόδια.

Σε πολλές εφαρμογές, όπως η πρώτη επαφή με το σημείο μιας κατα-
στροφής, ο χώρος που θα πετάξουν τα UAVs γίνεται αιφνίδια γνωστός
και ένας χάρτης του περιβάλλοντος δεν μπορεί να είναι διαθέσιμος
εκ των προτέρων. Ο περιβάλλων χώρος γίνεται αντιληπτός με τη χρήση
αισθητήρων και επομένως τα εμπόδια εντοπίζονται μόνο όταν προσεγ-
γιστούν κάτω από μια απόσταση. Το γεγονός αυτό μας υποχρεώνει να
κάνουμε τους αναμεταδότες να παίρνουν αποφάσεις για το προς τα που
θα κινηθούν θεωρώντας γνώση του περιβάλλοντα χώρου μέσα σε μια σφαί-
ρα προκαθορισμένης ακτίνας, που εξαρτάται κάθε φορά από την εμβέλεια
των διαθέσιμων αισθητήρων. Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για
αυτόν τον σκοπό είναι ToF (time of flight) sonar, lazer ή infrared. Η
εμβέλεια αυτών των αισθητήρων είναι κατά κανόνα μικρότερη από την εμ-
βέλεια των ασυρμάτων με αποτέλεσμα να είναι δυνατό να υπάρχει εμπόδιο
που παρεμβάλεται μεταξύ δύο αναμεταδοτών αλλά αυτοί να μην μπορούν
να το αντιληφθούν, παρά μόνο παρατηρώντας τη μείωση στην ισχύ του
μεταξύ τους λαμβανόμενου σήματος.

Μια άλλη παράμετρος του προβλήματος είναι ο σχηματισμός στον οποίο
θα πρέπει να βρίσκονται οι αναμεταδότες. Μια γραμμική διάταξη με
αφετηρία το σταθμό ελέγχου και πέρας το UAV επικεφαλής εξασφαλίζει τη
μεγαλύτερη δυνατή ικανότητα παράκαμψης εμποδίων καθώς και εμβέλεια,
αλλά έχει μοναδικό σημείο αστοχίας. Εναλλακτικά, τα UAVs αναμεταδότες
μπορούν να σχηματίσουν έναν κ-συνδεδεμένο γράφο ώστε να συνεχίζει να
υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των κόμβων σε περίπτωση που αφαιρεθούν
κ-1 ζεύξεις. Στην παρούσα εργασία δεν θα εξετάσουμε τοπολογίες που
εισάγουν πλεονασμό με σκοπό την ανοχή σε σφάλματα υλικού και θα
υιοθετήσουμε τη γραμμική διάταξη.

Συμπερασματικά το πρόβλημα που καλούμαστε να επιλύσουμε μπορεί να
διατυπωθεί ως ακολούθως:

Διατήρηση ομάδας αυτόνομων UAVs-αναμεταδοτών σήματος σε διάταξη
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αλυσίδας μεταξύ του σταθμού βάσης και ενός UAV που ελέγχεται από άν-
θρωπο με σκοπό την επίτευξη επικοινωνίας οπτικής επαφής σε περιβάλλον
με εμπόδια, κάτω από τους παρακάτω περιορισμούς:

• Όχι εκ των προτέρων γνώση του περιβάλλοντος και γνώση του περι-
βάλλοντος μόνο σε μια περιορισμένη περιοχή γύρω από κάθε αναμε-
ταδότη.

• Επίτευξη διαρκούς επικοινωνίας μεταξύ του σταθμού βάσης και του
UAV επικεφαλής.

• Πεπερασμένη μέγιστη επιτάχυνση/ταχύτητα.

• Κατανεμημένος έλεγχος.

Μια μέθοδος σχεδίασης διαδρομών που μπορεί να λειτουργήσει χρη-
σιμοποιώντας μόνο τοπική γνώση του περιβάλλοντος, είναι δυνατό να
συμπεριλάβει τους δυναμικούς περιορισμούς της κίνησης των UAVs και
είναι υλοποιήσιμη με μικρό υπολογιστικό κόστος ώστε να μπορεί να την
εκτελέσει τοπικά κάθε UAV σε πραγματικό χρόνο είναι η μεθόδος σχε-
διάσης διαδρομών με τη χρήση τεχνιτών πεδίων δυναμικού. Στο επόμενο
κεφάλαιο θα ασχοληθούμε αρχικά με τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών
κυμάτων και στη συνέχεια θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτή τη μέθοδο.

4 θεωρητικό Υπόβαθρο

4.1 Ραδιοκυματική διάδοση

4.1.1 Εισαγωγή

Τα UAV αναμεταδότες σχηματίζουν ένα γραμμικό multi hop δίκτυο
μεταξύ του σταθμού βάσης και του UAV επικεφαλής. Η διεκπεραιοτική
ικανότητα(throughput) του δικτύου από άκρο σε άκρο καθορίζεται από τη
ζεύξη με το μικρότερο εύρος ζώνης. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε και
να εξισορροπήσουμε την διεκπεραιοτική ικανότητα των επιμέρους ζεύ-
ξεων. Η μέτρηση της διεκπεραιοτικής ικανότητας μιας ζεύξης απαιτεί
κάποιο χρόνο και στην περίπτωση των κινητών αναμεταδοτών η θέση του
αναμεταδότη μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Για το
λόγο αυτό δεν θα μετρήσουμε την ίδια τη διεκπεραιοτική ικανότητα αλλά
θα χρησιμοποιήσουμε το RSSI (Received Signal Strength Indicator) ως
μέτρο εκτίμησής της. Το RSSI είναι ένα μέτρο της ισχύος του λαμβανό-
μενου σήματος στο δέκτη, μπορεί να μετρηθεί άμεσα, είναι διαθέσιμο
από τις περισσότερες συσκευές επικοινωνιών και η σχέση του με τη
διεκπεραιωτική ικανότητα ενός ασύρματου δικτύου είναι γραμμική [14].
Εάν Pr είναι η ισχύς στο δέκτη και c μια σταθερά που εξαρτάται από
τον κατασκευαστή της συσκευής που μετράει το RSSI, η τιμή του δίνεται
από τη σχέση:

RSSI = 10logPr + c (1)

Ο υπολογισμός της στάθμης του λαμβανόμενος σήματος συναρτήσει της
απόστασης των σημείων της ζεύξης και η κατανόηση των φαινομένων που
την επηρεάζουν είναι σημαντικά ώστε να μπορέσουμε να μετακινήσουμε
τους κινητούς αναμεταδότες στα κατάλληλα σημεία και να ξεπεράσουμε
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απότομες μεταβολές στη στάθμη του σήματος. Για αυτό το λόγο ακο-
λουθεί μια παρουσίαση της θεωρίας μετάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών
κυμάτων,των μοντέλων απωλειών διάδοσης και των διαλείψεων.

4.1.2 Διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην ύλη

Με τον όρο διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων εννοούμε την
όδευσή τους από μια κεραία πομπού σε μια κεραία δέκτη σε ένα περιβάλλον
που συμμετέχουν τόσο το έδαφος όσο και διάφορες φυσικές ή τεχνητές
κατασκευές. Τα ηλεκτρικά και μαγνητικά φαινόμενα περιγράφονται από
τις εξισώσεις του Maxwell, οι οποίες στη σημειακή τους μορφή στην
ύλη είναι:

∇×−→
E = −∂

−→
B

∂t

∇×−→
H =

−→
J +

∂
−→
D

∂t

∇ ·−→D = ρ

∇ ·−→B = 0

(2)

Τα μεγέθη που εμφανίζονται στις παραπάνω εξισώσεις αντιπροσωπεύουν
διανυσματικά και βαθμωτά πεδία που είναι συναρτήσεις του χώρου και
του χρόνου (x, y, z, t). Αυτές οι ποσότητες ορίζονται ως ακολούθως:

−→
E είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (V /m).
−→
D είναι η διηλεκτρική μετατόπιση (Coulomb/m2).
−→
B είναι η μαγνητική επαγωγή (Wb/m2).
−→
H είναι η ένταση του μαγνητικού πεδίου (A/m).
−→
J είναι η πυκνότητα ρεύματος (A/m2).

ρ είναι η πυκνότητα ηλεκτρικού φορτίου (Coulomb/m3).

Οι εξισώσεις του Maxwell στην ολοκληρωτική τους μορφή ισχύουν
για οποιαδήποτε εκλογή των δρόμων, των επιφανειών και των όγκων,
όπου εκτείνονται οι διάφορες ολοκληρώσεις που σημειώνονται σε αυτές.
Στο εσωτερικό συνεχών μέσων μπορούν να πάρουν τη διαφορική τους
μορφή, η οποία δεν ισχύει για σημεία διαχωριστικών επιφανειών. Στα
σημεία αυτά, ισχύουν οι οριακές συνθήκες (προκύπτουν από την εφαρμογή
των ολοκληρωτικών εξισώσεων στη διαχωριστική επιφάνεια των υλικών)
που δείχνουν πως μεταβάλλονται τα πεδιακά μεγέθη κατά τη μετάβασή
τους από τη μια όψη της διαχωριστικής επιφάνειας στην άλλη. Εάν −→n
είναι το κάθετο μοναδιαίο στη διαχωριστική επιφάνεια, σ η επιφανειακή
πυκνότητα φορτίων και Js η επιφανειακή κατανομή ρεύματος τότε οι
συνοριακές συνθήκες είναι:

−→n × (
−→
D2 −

−→
D1) = 0

−→n × (
−→
H2 −

−→
H1) = Js

−→n · (−→B2 −
−→
B1) = 0

−→n · (
−→
D2 −

−→
D1) = σ

(3)
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Εάν κάποιο από τα σύνορα του μέσου στο οποίο εφαρμόζουμε τις εξισώσεις
εκτείνεται στο άπειρο τότε πρέπει να εφαρμοστεί μια οριακή συνθήκη
για το άπειρο γνωστή ως συνθήκη ακτινοβολίας, που αποτελεί έκφραση
της αρχής διατήρησης της ενέργειας. Ορίζει ότι τα πεδία σε άπειρη
απόσταση από την πηγή πρέπει ή να μηδενίζονται ή να διαδίδονται
απομακρυνόμενα από την πηγή.

Οι εξισώσεις 2 αντιστοιχούν σε 8 βαθμωτές εξισώσεις και περιλαμ-
βάνουν 12 αγνώστους, με τις κατανομές των φορτίων και ρευμάτων να
θεωρούνται γνωστές και συμβιβαστές με την εξίσωση συνέχειας. Από
αυτές τις 8 βαθμωτές εξισώσεις, στην περίπτωση των χρονομεταβλητών
πεδίων, γραμμικά ανεξάρτητες είναι μόνο έξι, αφού οι νόμοι του Gauss
για τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό είναι παραγόμενες εξισώσεις
(με χρήση και της εξίσωσης συνέχειας). Επομένως χρειαζόμαστε επι-
πλέον εξισώσεις. Τις εξισώσεις αυτές μας τις δίνουν οι συντακτικές
σχέσεις. Εκτός της μαθηματικής αναγκαιότητάς τους, οι συντακτικές
σχέσεις παρέχουν πληροφορίες για τη συμπεριφορά των υλικών υπό την
επίδραση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Υποθέτωντας ισοτροπικά, ο-
μοιογενή και γραμμικά υλικά, όταν εφαρμόζεται ένα ηλεκτρικό πεδίο−→
E σε ένα διηλεκτρικό προκαλείται πόλωση των μορίων του, η οποία
ενισχύει τη διηλεκτρική μετατόπιση. Για το διάνυσμα της ηλεκτρικής
πόλωσης

−→
P ισχύει ότι:

−→
P = ε0χe

−→
E

−→
D = ε0

−→
E +

−→
P = ε0(1 + χe)

−→
E = ε0εr

−→
E = ε

−→
E

(4)

Tο αδιάστατο μέγεθος εr = 1+χe ονομάζεται σχετική διηλεκτρική σταθερά
του υλικού και ε = ε0εr είναι διηλεκτρική σταθερά του. Κατ' αντιστοιχία
με τα διηλεκτρικά, εάν εφαρμοστεί ένα μαγνητικό πεδίο σε ένα μαγνητικό
υλικό προκαλείται μαγνήτιση του υλικού, που συμβολίζεται με

−→
M και

για την οποία ισχύει:

−→
M = χm

−→
H

−→
B = µ0(

−→
H +

−→
M) = µ0(1 + χm)

−→
H = µ0µr

−→
H = µ

−→
H

(5)

Το αδιάστατο μέγεθος μέγεθος µr = 1 + χm ονομάζεται σχετική μαγνητική
διαπερατότητα του μέσου και µ = µ0µr είναι η μαγνητική διαπερατότητά
του. Τέλος για υλικά με αγωγιμότητα σ ισχύει ο μικροσκοπικός νόμος
του Ohm:

−→
J = σ

−→
E (6)

Συνήθως, στην πράξη θεωρούμε ότι τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία
παρουσιάζουν ημιτονοειδή μεταβολή με το χρόνο. Στην περίπτωση αυτή,
όπου τα πεδία είναι μονοχρωματικά, τα μεγέθη μπορούν να πάρουν τη
μορφή:

−→
E (x, y, x, t) =

−→
A (x, y, z)cos(ωt+ ϕ) = Re{E(x, y, z)ejωt, }

όπου E(x, y, z) =
−→
A (x, y, z)ejϕ είναι ο φασιθέτης. Χρησιμοποιώντας την η-

μιτονική εξάρτηση των πεδιακών μεγεθών και την αναπαράσταση με τη
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χρήση φασιθετών οι εξισώσεις 2 μετασχηματίζονται στις:

∇× E = −jωB

∇×H = J + jωD

∇ ·D = ρ

∇ ·B = 0

(7)

Σε αυτή την περίπτωση η διηλεκτρική σταθερά και η μαγνητική διαπε-
ρατότητα γίνονται μιγαδικοί αριθμοί με το φανταστικό μέρος τους να
αντιπροσωπεύει τις απώλειες που προκαλεί το υλικό.

ε = ε′ − jε′′ = ε0(1 + χe)

µ = µ′ − jµ′′ = µ0(1 + χm)
(8)

Με βάση τα παραπάνω ο νόμος των Ampere-Maxwell γίνεται:

∇×H = jωD + J = jωεE + σE = jωε′E + (ωε′′ + σ)E = jω(ε′ − jε′′ − j
σ

ω
)E (9)

απ' όπου φαίνεται ότι οι απώλειες λόγω της εξασθένισης στο διη-
λεκτρικό (ωε′′) δεν διακρίνονται από τις απώλειες λόγο αγωγιμότητας
(σ). Ο όρος ωε′′ + σ μπορεί να θεωρηθεί ως η συνολική ενεργή αγωγι-

μότητα, ενώ το μέγεθος tanδ =
ωε′′ + σ

ωε′
ονομάζεται εφαπτομένη απωλειών

και είναι ο λόγος του φανταστικού μέρους του ρεύματος μετατόπισης
προς το πραγματικό. Είναι συνηθισμένο οι ιδιότητες των υλικών στις
μικροκυματικές συχνότητες να χαρακτηρίζονται με το πραγματικό μέρος
της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς και την εφαπτομένη απωλειών σε
μια συγκεκριμένη συχνότητα. Εάν ένα πρόβλημα ηλεκτρομαγνητισμού έχει
λυθεί υποθέτοντας διηλεκτρικό χωρίς απώλειες, οι απώλειες μπορούν να
εισαχθούν εύκολα στη λύση αντικαθιστώντας την πραγματική διηλεκτρική
σταθερά με τη μιγαδική· ε = ε′ − jε′′ = ε′(1− jtanδ) .

Υλικό Συχνότητα ε′ tanδ

Αλουμίνα 10GHz 9.5-10 0.0003
Κερί 10GHz 2.35 0.005

Οξείδιο του βηρυλλίου 10GHz 6.4 0.0003
Κεραμικό υλικό (Α-35) 3GHz 5.60 0.0041

Χαλαζίας 10GHz 3.78 0.0001
Αρσενιούχο γάλιο 10GHz 13 0.006

Γυαλί(Pyrex) 3GHz 4.82 0.0054
Νάιλον(610) 3GHz 2.84 0.012
Παραφίνη 10GHz 2.24 0.0002

Πλέξιγκλας 3GHz 2.60 0.0057
Πυρίτιο 10GHz 11.9 0.004
Τεφλόν 10GHz 2.08 0.0004

Απεσταγμένο νερό 3GHz 76.7 0.157

Πίνακας 1: Διηλεκτρική σταθερά και εφαπτομένη απωλειών για διάφορα
υλικά.

Είμαστε τώρα έτοιμοι να εξάγουμε την κυματική εξίσωση από τις
εξισώσεις του Maxwell και να διερευνήσουμε τους μηχανισμός διάδοσης
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των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην ύλη. Παίρνοντας τον στροβιλισμό
των δύο πρώτων εξισώσεων 7 (αγνοώντας την αγωγιμότητα, την οποία
μπορούμε να εισάγουμε αργότερα όπως είπαμε παραπάνω) έχουμε:

∇×
(
∇× E

)
= ∇×

(
−jωB

)
∇×

(
∇×H

)
= ∇× jωD

⇒
∇
(
∇ · E

)
−∇2E = −jωµ∇×H

∇
(
∇ ·H

)
−∇2H = jωε∇× E

⇒

−∇2E = −jωµ(jωεE)

−∇2H = jωε(−jωµH)
⇒

∇2E + ω2µεE = 0

∇2H + ω2µεH = 0

(10)

όπου χρησιμοποιήσαμε την ταυτότητα ∇ × ∇ × A = ∇
(
∇ ·A

)
− ∇2A και

υποθέσαμε ότι βρισκόμαστε σε περιοχή χωρίς πηγές (∇ · E = 0). Οι
εξισώσεις 10 είναι μια χρονοανεξάρτητη μορφή της κυματικής εξίσωσης
γνωστή ως εξίσωση Helmholtz. Ορίζουμε τη μιγαδική σταθερά διάδοσης γ
ως:

γ = α+ jβ = jω
√
µε = jω

√
µε′(1− j tan δ) (11)

με α την σταθερά εξασθένησης και β τη σταθερά φάσης, οπότε οι εξισώσεις
10 γίνονται:

∇2E − γ2E = 0

∇2H − γ2H = 0
(12)

Εάν υποθέσουμε ένα ηλεκτρικό πεδίο με μόνο x συνιστώσα και ομοιόμορφο
στις διευθύνσεις x και y ( ∂

∂x = ∂
∂y = 0) η παραπάνω εξίσωση απλοποιείται

στην:

∂2Ex

∂z2
− γ2Ex = 0 (13)

της οποίας οι λύσεις είναι:

Ex(z) = E+e−γz + E−eγz (14)

Πρόκειται για δύο επίπεδα κύματα, που ταξιδεύουν σε αντίθετες κα-
τευθύνσεις. Το κύμα που διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση έχει
συντελεστή διάδοσης της μορφής e−γz = e−αze−jβz ο οποίος στο πεδίο του
χρόνου είναι e−αzcos(ωt− βz). Βλέπουμε ότι το κύμα έχει ταχύτητα φάσης
υp = ω/β, μήκος κύματος λ = 2π/β και φθίνει εκθετικά με την απόσταση.
Το μαγνητικό πεδίο είναι:

Hy =
j

ωµ

∂Ex

∂z
=

−jγ

ωµ
(E+e−γz − E−eγz) =

1

η
(E+e−γz − E−eγz) (15)

όπου η =
jωµ

γ
είναι η χαρακτηριστική αντίσταση του μέσου διάδοσης.

Τα παραπάνω κύματα έχουν το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου προσανα-
τολισμένο σε μία σταθερή κατεύθυνση και ονομάζονται γραμμικά πολωμένα
κύματα. Εάν δύο επίπεδα κύματα ίσου πλάτους και κάθετα πολωμένα με-
ταξύ τους συνδυαστούν με μια διαφορά φάσης 90 μοιρών, το προκύπτον
κύμα θα είναι κυκλικά πολωμένο επειδή η κίνηση του διανύσματος του
ηλεκτρικού πεδίου θα διαγράφει έναν κύκλο με κέντρο το διάνυσμα διά-
δοσης. Μπορούν να δημιουργηθούν είτε ως δεξιόστροφα κυκλικά πολωμένα
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(RHCP), είτε ως αριστερόστροφα κυκλικά πολωμένα (LHCP). Το RHCP περι-
γράφει ένα κύμα όπου το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου περιστρέφεται
με τη φορά του ρολογιού, όταν κοιτάζει προς της κατεύθυνση διάδοσης.
Στην πιο γενική περίπτωση οι συνιστώσες του κύματος θα μπορούσαν να
είναι διαφορετικού πλάτους ή να έχουν διαφορά φάσης άλλη των 90 μοι-
ρών. Σε αυτή την περίπτωση προκύπτει ένα ελλειπτικά πολωμένο κύμα.
Τα κύματα αυτά χαρακτηρίζονται από τον λόγο μεταξύ των μεγίστων και
των ελαχίστων τιμών του στιγμιαίου ηλεκτρικού πεδίου ο οποίος είναι

γνωστός ως αξονικός λόγος (axial ratio), AR =
Emax

Emin
.

Σχήμα 4: Αναπαράσταση γραμμικά, κυκλικά και ελλειπτικά πολωμένου
κύματος.

Μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε με τη διάδοση κυμάτων σε περιοχές των
οποίων οι συστατικές παράμετροι δεν μεταβάλλονταν στο χώρο, όντας
άπειρες σε έκταση ως προς όλες τις κατευθύνσεις. Στην πράξη όμως
πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις οριακές συνθήκες που υφίστανται
μεταξύ των μέσων. Το αποτέλεσμα είναι να προκαλούνται αλλαγές στο
πλάτος, στη φάση, στην πόλωση και στην κατεύθυνση των διαδιδόμενων
κυμάτων. Σχεδόν όλες αυτές οι επιδράσεις μπορούν να γίνουν κατανοητές
με όρους συνδυασμών απλών μηχανισμών που διέπουν τα επίπεδα κύματα. Οι
μηχανισμοί διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων εκτός τις απευθείας
συνιστώσας είναι η ανάκλαση, η σκέδαση και η περίθλαση.

4.1.2.1 Ανάκλαση Όταν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα συναντούν ένα εμ-
πόδιο με πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από το μήκος κύματός τους,
όπως την επιφάνεια της γης, κτήρια ή τοίχους ανακλώνται. Το σχήμα
5 παρουσιάζει ένα επίπεδο κύμα που προσπίπτει πάνω σε μία επίπεδη
διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ δύο μέσων χωρίς απώλειες με διαφορε-
τικές μαγνητικές διαπερατότητες και διηλεκτρικές σταθερές. Υπάρχουν
δύο εκδοχές αυτού του φαινομένου, το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου
να έχει παράλληλη ή κάθετη πόλωση ως προς το επίπεδο σκέδασης. Ένα
τυχαίο προσπίπτον κύμα μπορεί φυσικά να έχει μια πόλωση που δεν εί-
ναι καμία από τις δύο που αναφέρθηκαν αλλά μπορεί να εκφραστεί ως
γραμμικός συνδυασμός αυτών.

Στην περίπτωση της παράλληλης πόλωσης (ΤΜ) το διάνυσμα του ηλε-
κτρικού πεδίου βρίσκεται στο επίπεδο xz και τα πεδιακά μεγέθη του
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Σχήμα 5: Επίπεδο κύμα προσπίπτον σε επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια.

προσπίπτοντος κύματος μπορούν να γραφούν ως:

Ei = E0(x̂cos θi − ẑ sin θi)e−jk1(xsin θi+z cos θi)

Hi =
E0

η1
ŷe−jk1(xsin θi+z cos θi)

(16)

όπου k1 = ω
√
µ1ϵ1 και η1 =

√
µ1/ϵ1 η σταθερά διάδοσης και η χαρακτηριστική

αντίσταση της περιοχής 1. Το ανακλώμενο και μεταδιδόμενο μεταδιδόμενο
κύμα είναι:

Er = E0Γ(x̂cos θr + ẑ sin θr)e−jk1(xsin θr−z cos θr)

Hr =
−E0Γ

η1
ŷe−jk1(xsin θr−z cos θr)

Et = E0T(x̂cos θt − ẑ sin θt)e−jk2(xsin θt+z cos θt)

Ht =
E0T
η2

ŷe−jk2(xsin θt+z cos θt)

(17)

εδώ Γ και T είναι οι συντελεστές ανάκλασης και διάδοσης που εκφράζουν
τον λόγο του ηλεκτρικού πεδίου του ανακλώμενου και μεταδιδόμενου
κύματος προς το ηλεκτρικό πεδίο του προσπίπτοντος κύματος και k2 =
ω
√
µ2ϵ2 και η2 =

√
µ2/ϵ2 είναι οι σταθερά διάδοσης και η χαρακτηριστική

αντίσταση της περιοχής 2. Οι σταθερές Γ, T, θr και θt είναι άγνωστοι.
Εφαρμόζοντας τις συνοριακές συνθήκες 3 (όπου εξαιτίας της μηδενικής
αγωγιμότητας Js = 0) στη διαχωριστική επιφάνεια των δύο μέσων στο z = 0
έχουμε:

ẑ × (Ei + Er − Et) = 0

ẑ × (Hi +Hr −Ht) = 0
⇒

E0 cos θie−jk1(xsin θi) + E0Γcos θre−jk1(xsin θr) = E0Γcos θre−jk1(xsin θr)

E0

η1
e−jk1(xsin θi+) − E0Γ

η1
e−jk1(xsin θr) =

E0T
η2

e−jk2(xsin θt

(18)

Και οι δύο πλευρές των παραπάνω εξισώσεων είναι συναρτήσεις του x
και επειδή η συνέχεια των εφαπτομενικών συνιστωσών του ηλεκτρικού
και του μαγνητικού πεδίου στο z = 0 πρέπει να ισχύει για κάθε x η
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μεταβολή ως προς x πρέπει να είναι η ίδια και στις δύο πλευρές των
εξισώσεων. Προκύπτει έτσι ότι:

k1 sin θi = k1 sin θr = k2 sin θt (19)

Αυτό το αποτέλεσμα είναι ο γνωστός νόμος του Snell:

θi = θr,

k1 sin θr = k2 sin θt
(20)

Χρησιμοποιώντας τον νόμο του Snell καταλήγουμε στην ακόλουθη έκφραση
για τους συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης:

Γ =
η2 cos θt − η1 cos θi
η2 cos θt + η1 cos θi

T =
2η2 cos θi

η2 cos θt + η1 cos θi

(21)

Παρατηρούμε ότι οι συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης εκτός από
τις ιδιότητες των μέσων διάδοσης είναι συνάρτηση και της γωνίας
πρόσπτωσης. Εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία έχουμε για την κάθετη
πόλωση (ΤΕ):

Γ =
η2 cos θi − η1 cos θt
η2 cos θi + η1 cos θt

T =
2η2 cos θi

η2 cos θi + η1 cos θt

(22)

Στο σχήμα 6 απεικονίζονται οι συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης
για κάθετη και παράλληλη πόλωση για τη διεπαφή αέρα-τσιμέντου. Στην
περίπτωση της παράλληλης πόλωσης (ΤΜ) ο συντελεστής ανάκλασης μηδε-
νίζεται για μια γωνία πρόσπτωσης. Η γωνία αυτή λέγεται γωνία Brewster
και ισχύει ότι sin θBrewster =

1√
1+ϵ1/ϵ2

.

Σχήμα 6: Συντελεστές ανάκλασης και μετάδοσης για διεπαφή
αέρα-τσιμέντου στο 1GHz [1].

4.1.2.2 Σκέδαση Η διαδικασία ανάκλασης που παρουσιάστηκε προηγου-
μένως έχει εφαρμογή σε λείες επιφάνειες. Καθώς η επιφάνεια στην οποία
προσπίπτει ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα γίνεται όλο και πιο τραχιά το
ανακλώμενο κύμα διασκορπίζεται ή σκεδάζεται (scattered) από την ε-
παφή του με έναν μεγάλο αριθμό σημείων στην επιφάνεια του υλικού.
Με αυτό τον τρόπο ελαττώνεται η ενέργεια στην κατοπτρική διεύθυνση
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και αυξάνεται η ενέργεια που ακτινοβολείται σε άλλες κατευθύνσεις. Ο
βαθμός σκέδασης εξαρτάται από τη γωνία πρόσπτωσης και την τραχύτητα
της επιφάνειας σε σύγκριση με το μήκος κύματος. Η φαινόμενη τρα-
χύτητα μειώνεται καθώς η γωνία πρόσπτωσης εμφανίζεται πιο κοντά σε
εφαπτομενική πρόσπτωση και καθώς το μήκος κύματος μεγαλώνει.

Σχήμα 7: Επίδραση της τραχύτητας της επιφάνειας κατά την ανάκλαση.

Μια επιφάνεια θεωρείται γενικά λεία αν τα κύματα που ανακλώνται
από την επιφάνεια πρέπει να μετατοπιστούν πολύ λίγο στη φάση το ένα
σε σχέση με το άλλο. Εάν υπάρχει διαφορά ύψους ∆h μεταξύ δύο σημείων
της επιφάνειας, τότε τα ανακλώμενα κύματα θα έχουν μια διαφορά φάσης
τη τάξεως:

∆ϕ =
4π∆hcos θi

λ
(23)

Ένα κριτήριο για να θεωρηθεί μια επιφάνεια λεία είναι η μετατόπιση
φάσης να είναι μικρότερη των 90 μοιρών που σημαίνει ότι:

∆h <
λ

8cos θi
(κριτήριο Rayleigh) (24)

Σχήμα 8: Το κριτήριο Rayleigh για την τραχύτητα επιφάνειας.
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Αυτό απεικονίζεται στο σχήμα 8. Για ακρίβεια οι επιφάνειες θεωρούνται
λείες μόνο όταν η η τραχύτητα είναι λιγότερη από το ένα τέταρτο της τι-
μής που υποδεικνύεται από το κριτήριο Rayleigh (κριτήριο Fraunhofer).
Όταν η επιφάνεια είναι ανώμαλη η ελάττωση των συντελεστών ανάκλασης
για τις κατοπτρικές συνιστώσες μπορεί να υπολογιστεί πολλαπλασιά-
ζοντας τον συντελεστή ανάκλασης με έναν συντελεστή τραχύτητας f, ο
οποίος εξαρτάται από την γωνία πρόσπτωσης και και την τυπική απόκλιση
του ύψους της επιφάνειας σs. Μια διατύπωση για αυτόν τον συντελεστή
είναι:

f(σs) = exp[−1

2
(
4πσs cos θi

λ
)2] (25)

4.1.2.3 Περίθλαση Η περίθλαση είναι το φαινόμενο της διάχυσης των
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων προς όλες τις κατευθύνσεις όταν αυτά συ-
ναντάνε ένα εμπόδιο ή μια οπή με διαστάσεις παραπλήσιες με το μήκος
κύματός τους. Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι η παρουσία ηλε-
κτρομαγνητικών κυμάτων σε περιοχές σκιάς πίσω από εμπόδια, κάτι που
μπορεί να γίνει κατανοητό αξιοποιώντας την αρχή του Huygens.

• Κάθε στοιχείο ενός κυματικού μετώπου σε ένα σημείο στο χρόνο μπο-
ρεί να θεωρηθεί ως πηγή δευτερογενών σφαιρικών κυματικών μετώπων,
κυματίδιων (wavelets).

• Η θέση του κυματικού μετώπου σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη στιγμή
αποτελεί την περιβάλλουσα όλων αυτών των κυματιδίων.

Σύμφωνα με την αρχή του Huygens θα έπρεπε ,να διαδίδονται κύματα
και προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του κύριου κύματος που
περιθλάται. Για να μην συμβαίνει αυτό ο Fresnel πρόσθεσε τον παράγοντα
κλίσης (inclination factor) , K(α), ώστε τα δευτερεύοντα κυματικά
μέτωπα να έχουν πλάτος ανομοιόμορφο με την κατεύθυνση. Ισχύει ότι:

K(α) =
1

2
(1 + cosα) = cos2

α

2
(26)

όπου α η γωνία μεταξύ της κατεύθυνσης που μελετάμε και της κάθετης
στο επίπεδο κυματικό μέτωπο. Είναι φανερό από το σχήμα 9 ότι για 180
μοίρες ο παράγοντας κλίσης μηδενίζεται.

Η πλέον απλή περίπτωση περίθλασης στις τηλεπικοινωνίες είναι η
περίθλαση από ευθεία ακμή (knife edge diffraction). Εάν υποθέσουμε
ότι ένα επίπεδο κύμα προσπίπτει σε ένα απορροφητικό ημιεπίπεδο, όπως
απεικονίζεται στο σχήμα 10, τότε το συνολικό πεδίο στο δέκτη Rx
υπολογίζεται με χρήση της θεωρίας της περίθλασης Fresnel, σύμφωνα με
την οποία οι συνεισφορές από τις άπειρες δευτερεύουσες πηγές Huygens
του κυματικού μετώπου αθροίζονται λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά μεγέθη
και τις φάσεις τους.
Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να εκφραστεί ως απώλειες διάδοσης, οι
οποίες συμβολίζουν τη μείωση της έντασης του πεδίου που οφείλεται στην
περίθλαση από ευθεία ακμή σε μονάδες dB ως συνάρτηση μιας παραμέτρου
περίθλασης ν:

Lke(ν) = −20log
(

E

E0

)
= −20log

(
1 + j

2

∫ ∞

ν
exp(−j

π

2
t2)dt

)
= −20log |F (ν)| (27)
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Σχήμα 9: Διάγραμμα του παράγοντα κλίσης.

Σχήμα 10: Περίθλαση από ευθεία ακμή.

όπου ν = h

√
2(d1 + d2)

d1d2λ
. Η εξασθένιση αποτυπώνεται στο σχήμα 11. Μπορεί

να εκτιμηθεί αριθμητικά με τον υπολογισμό των ολοκληρωμάτων Fresnel
ή να προσεγγιστεί για ν > 1 με ακρίβεια μεγαλύτερη του 1 dB:

Lke(ν) ≈ −20log
(

1

πν
√
2

)
≈ −20log

0.225

ν
(28)

Μια σημαντική τιμή είναι η Lke(ν) = 6 dB, δηλαδή η λαμβανόμενη
ισχύς μειώνεται τέσσερις φορές όταν η ακμή βρίσκεται ακριβώς στην
απευθείας διαδρομή μεταξύ πομπού και δέκτη. Μία χρήσιμη μέθοδος για
να υπολογίζουμε την περίθλαση ευθείας ακμής είναι σε συνάρτηση με την
παρεμπόδιση των ζωνών Fresnel γύρω από την ευθεία ακτίνα , σύμφωνα
με το σχήμα 12. Η n-οστή ζώνη Fresnel είναι η περιοχή εντός ενός
ελλειψοειδούς που οριοθετείται από τον γεωμετρικό τόπο των σημείων
που η απόστασή τους (a+ b)είναι μεγαλύτερη από την απευθείας διαδρομή
πομπού και δέκτη (d1+d2) κατά n ημίσεια μήκη κύματος. Εάν rn η n-οστή
ακτίνα της ζώνης και rn ≪ d1 και rn ≪ d2 τότε μια καλή προσέγγιση είναι
η:

rn ≈
√

nλd1d2
d1 + d2

(29)
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Σχήμα 11: Εξασθένιση περίθλασης από ευθεία ακμή.

Σχήμα 12: Ζώνες Fresnel.

Οι ζώνες Fresnel μπορεί να θεωρηθεί ότι περιέχουν την κύρια ενέρ-
γεια διάδοσης στα κύματα. Οι συνεισφορές μέσα στην πρώτη ζώνη είναι
όλες συμφασικές με συνέπεια όποια εμπόδια βρίσκονται εκτός της ζώνης
αυτής να έχουν μικρή επίδραση στο λαμβανόμενο σήμα. Η καθαρότητα της
ζώνης Fresnel, h/rn, μπορεί να εκφραστεί συναρτήσει της παραμέτρου
περίθλασης ν ως εξής:

ν ≈ h

√
2(d1 + d2)

λd1d2
=

h

rn

√
2n (30)

Όταν το 60% της περιοχής της πρώτης ζώνης Fresnel είναι καθαρό τότε
η παράμετρος ν έχει τιμή -0.8 και από το σχήμα 11 βλέπουμε ότι
οι απώλειες είναι 0 dB. Αυτή η καθαρότητα χρησιμοποιείται συχνά ως
κριτήριο προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον ένα αντικείμενο θα
αντιμετωπιστεί ως σημαντικό εμπόδιο.

4.1.3 Κύρια Μοντέλα διάδοσης

Οι τρόποι με τους οποίους τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα αλληλεπιδρούν
με την ύλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του πλάτους
του λαμβανόμενου σήματος στο δέκτη και αποτελούν τη βάση της θεωρίας
της γεωμετρικής οπτικής. Όμως, η εφαρμογή της απαιτεί τη γνώση της
γεωμετρίας του χώρου και των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των υλικών που
τον απαρτίζουν. Συνηθέστερα χρησιμοποιούνται απλοποιημένα μοντέλα τα
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οποία προσαρμόζονται στο εκάστοτε περιβάλλον με τη χρήση μετρήσεων.
Τα μοντέλα αυτά εστιάζουν στο να προβλέψουν τη μέση λαμβανόμενη
ισχύ σε κάποια απόσταση από τον πομπό και χρησιμοποιούνται για τον
υπολογισμό της περιοχής κάλυψής του. Για το σκοπό αυτό η εξασθένιση
του σήματος χωρίζεται σε τρία μέρη:

• Απώλειες διαδρομής.

• Σκίαση.

• Γρήγορες διαλείψεις.

Σχήμα 13: Συνιστώσες απωλειών διάδοσης.

Στον κενό χώρο η ισχύς του λαμβανόμενου σήματος δίνεται από την
εξίσωση του Friis:

Pr = (
λ

4πD
)2GtGrPt (31)

όπου Pr είναι η λαμβανόμενη ισχύς, λ είναι το μήκος κύματος, D
η απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη, Gt είναι το κέρδος της κεραίας
εκπομπής, Gr είναι το κέρδος της κεραίας λήψης και Pt η ισχύς εκπομπής.

Η εξίσωση του Friis περιγράφει τη διάδοση της ακτινοβολίας στο κενό
για την περιοχή του μακρινού πεδίου και λαμβάνει υπόψιν της μόνο την
εξασθένηση του σήματος λόγω των απωλειών ελεύθερου χώρου(free space
loss). Μπορεί να εφαρμοστεί όταν το κανάλι διάδοσης είναι ελεύθερο
από εμπόδια, διότι δεν συμπεριλαμβάνει μια πληθώρα φαινομένων που
εμφανίζονται κατά τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην ύλη.

Μια άλλη θεμελιώδης συνθήκη διάδοσης απεικονίζεται στο σχήμα 14.
Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι γνωστό ως μοντέλο επίπεδης γης ή δύο
ακτίνων (Plane earth/two ray model).Εδώ οι κεραίες εκπομπής και λήψης
βρίσκονται πάνω από ένα επίπεδο ανακλαστικό έδαφος σε ύψη ht και
hr αντίστοιχα, ώστε η διάδοση να πραγματοποιείται τόσο μέσω της
απευθείας διαδρομής μεταξύ πομπού και δέκτη όσο και μέσω ανάκλασης
από το έδαφος. Τα σήματα από αυτές τις δύο διαδρομές αθροίζονται
στον δέκτη με διαφορά φάσης που σχετίζεται με τη διαφορά μήκους των
δύο διαδρομών. Ένας τρόπος ανάλυσης της κατάστασης είναι με τη χρήση
της θεωρίας των ειδώλων σύμφωνα με την οποία η ανακλώμενη ακτίνα
προέρχεται από ένα είδωλο του πομπού ως προς το επίπεδο του εδάφους.
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Σχήμα 14: Διάδοση για το μοντέλο απωλειών επίπεδης γης.

Τότε, τα μήκη της διαδρομής της απευθείας και της ανακλώμενης ακτίνας
(r1 και r2 αντίστοιχα) δίνονται από:

r1 =
√

(ht − hr)2 + r2

r2 =
√

(ht + hr)2 + r2
(32)

Τότε η διαφορά του μήκους διαδρομής είναι:

(r1 − r2) = r

√(
ht + hr

r
)
2

+ 1−

√
(
ht − hr

r
)
2

+ 1

 (33)

Υποθέτοντας ότι τα ύψη των κεραιών είναι μικρά σε σχέση με τη μεταξύ
τους απόσταση (ht, hr ≪ r) και χρησιμοποιώντας το διωνυμικό θεώρημα,
1 + xn ≈ 1 + nx για x ≪ 1, το αποτέλεσμα είναι:

(r1 − r2) ≈
2hthr
r

(34)

Ενώ το συνολικό πλάτος του λαμβανόμενου σήματος είναι:

Etot = Edirect + Ereflected = Edirect

∣∣∣∣1 +Rexp(jk
2hthr
r

)

∣∣∣∣ (35)

όπου k είναι ο κυματικός αριθμός του ελεύθερου χώρου και θεωρούμε ότι
τα πλάτη των δύο κυμάτων διαφέρουν μόνο κατά την απώλεια ανάκλασης R
γιατί η διαφορά των μηκών των δύο διαδρομών είναι πολύ μικρή. Επειδή η
γωνία πρόσπτωσης είναι μεγάλη, έχουμε εφαπτομενική πρόσπτωση (grazing
incidence), το ανακλώμενο σήμα θα υποστεί αλλαγή φάσης 180 μοιρών και
θα ανακλαστεί σχεδόν πλήρως οπότε R ≈ −1. Δεδομένου ότι η λαμβανόμενη
ισχύς είναι ανάλογη του τετραγώνου του πλάτους και πως η απευθείας
διάδοση υπόκειται σε απώλειες ελεύθερου χώρου προκύπτει για το λόγο
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λαμβανόμενης προς μεταδιδόμενης ισχύος πως:

Pr

Pt
=

1

Pt
Pdirect

∣∣∣∣1− exp

(
jk

2hthr
r

)∣∣∣∣2 = 1

Pt
Pt

(
λ

4πr

)2∣∣∣∣1− exp

(
jk

2hthr
r

)∣∣∣∣2 =(
λ

4πr

)2∣∣∣∣1− exp

(
jk

2hthr
r

)∣∣∣∣2 = 2

(
λ

4πr

)2 [
1− cos

(
κ
2hthr
r

)] (36)

Το αποτέλεσμα παρουσιάζεται στο σχήμα 15 ως συνεχής γραμμή. Για
σύγκριση οι απώλειες ελεύθερου χώρου εμφανίζονται ως διακεκομμένη
γραμμή. Για μικρές αποστάσεις η επίδραση της παρεμβολής μεταξύ των
δύο διαδρομών μετάδοσης οδηγεί σε διακριτά μέγιστα και ελάχιστα,
ωστόσο καθώς η απόσταση αυξάνεται η απώλειες αυξάνουν μονοτονικά.
Η εξίσωση της ασυμπτωτικής διακεκομμένης γραμμής μπορεί να βρεθεί
θεωρώντας ότι για μικρές γωνίες cos θ ≈ 1 − θ2/2 οπότε η εξίσωση 36
απλοποιείται στην:

Pr

Pt
≈

(
λ

4πr
κ
2hthr
r

)2

≈ h2th
2
r

r4
(37)

Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη μορφή των απωλειών διάδοσης επίπεδης
γης. Παρατηρούμε ότι οι απώλειες είναι 40 dB ανά δεκάδα απόστασης σε
σύγκριση με τις απώλειες διάδοσης ελεύθερου χώρου που είναι 20 dB
ανά δεκάδα.

Σχήμα 15: Απώλειες διάδοση για το μοντέλο απωλειών επίπεδης γης.

4.1.4 Σκίαση

Τα μοντέλα απωλειών διάδοσης ελεύθερου χώρου και επίπεδης γης θε-
ωρούν ότι οι απώλειες αποτελούν συνάρτηση μόνο παραμέτρων όπως τα
ύψη των κεραιών, το περιβάλλον και η απόσταση. Συνεπώς οι απώλειες
διάδοσης για ένα σύστημα που λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο περι-
βάλλον θα είναι σταθερές για μια δεδομένη απόσταση πομπού δέκτη.
Στην πράξη συγκεκριμένα εδαφικά εμπόδια κατά μήκος μιας διαδρομής
θα είναι διαφορετικά για κάθε διαδρομή προκαλώντας μεταβολές στην

33



πραγματική ισχύ του λαμβανόμενου σήματος σε σχέση με την ονομαστική
τιμή. Μερικές διαδρομές θα υφίστανται αυξημένες απώλειες ενώ άλλες
θα παρεμποδίζονται σε μικρότερο βαθμό. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται
σκίαση (shadowing) ή αργές διαλείψεις (slow fading).

Σχήμα 16: Συνήθης μεταβολή της σκίασης με τη θέση του δέκτη
(αριστερά) και συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της σκίασης

(δεξιά).

Όταν ο δέκτης κινείται γύρο από τον πομπό σε μια σταθερή απόσταση
η μέση τοπική στάθμη του σήματος θα εμφανίζεται παρόμοια με το σχήμα
16 μετά την αφαίρεση της ενδιάμεσης (50%) στάθμης σε dB. Εάν στη
συνέχεια αποτυπωθεί η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του σήματος,
το σύνηθες αποτέλεσμα απεικονίζεται στο σχήμα 16. Η κατανομή της
ισχύος του σήματος είναι λογαριμοκανονική(log-normal), δηλαδή το σήμα
που μετριέται σε dB έχει μια κανονική κατανομή. Η μεταβολή εμφανίζεται
σε αποστάσεις συγκρίσιμες με τα πλάτη των κτηρίων και των λόφων
στην περιοχή, συνήθως δεκάδες ή εκατοντάδες μέτρα. Η τυπική απόκλιση
της κατανομής σκίασης είναι γνωστή ως μεταβλητότητα τοποθεσίας. Η
μεταβλητότητα τοποθεσίας ποικίλλει ανάλογα με τη συχνότητα, τα ύψη
των κεραιών και το περιβάλλον, κυμαίνεται συνήθως στο εύρος 5-12 dB.

Η εφαρμογή μιας λογαριθμοκανονικής κατανομής για τα μοντέλα σκίασης
μπορεί να αιτιολογηθεί ως εξής. Εάν θεωρηθεί ότι οι συνεισφορές
στην εξασθένιση του σήματος κατά μήκος της διαδρομής διάδοσης δρουν
ανεξάρτητα, τότε η συνολική εξασθένιση A, ως λόγος ισχύος, λόγω
ανεξάρτητων συνεισφορών Ai, ..., AN θα είναι το γινόμενο των συνεισφορών:

A = A1 ×A2 × ...×AN (38)

Εάν αυτό εκφραστεί σε λογαριθμική κλίμακα, το αποτέλεσμα είναι το
άθροισμα των επιμέρους απωλειών σε dB:

L = 10logA = 10log(A1 ×A2 × ...×AN ) = 10logA1 + 10logA2 + ...+ 10logAN

= L1 + L2 + ...+ LN

(39)
Αν όλες οι συνεισφορές λαμβάνονται ως τυχαίες μεταβλητές, τότε ισχύει
το κεντρικό οριακό θεώρημα και το L είναι μια τυχαία γκαουσιανή
μεταβλητή, οπότε το A πρέπει να είναι λογαριθμοκανονική.
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4.1.5 Διάλειψεις μικρής κλίμακας

Ο όρος διαλείψεις μικρής κλίμακας ή γρήγορες διαλείψεις χρησιμο-
ποιείται για να περιγράψει τις απότομες μεταβολές του πλάτους ή της
φάσης του σήματος σε μια σύντομη χρονική περίοδο ή διαδρομή, όπου
οι απώλειες διαδρομής μεγάλης κλίμακας είναι σταθερές. Η διάλειψη
προκαλείται από τη συμβολή δύο ή περισσότερων σημάτων στο δέκτη. Τα
σήματα αυτά, αρχικά αντίγραφα του ίδιου σήματος, φτάνουν στο δέκτη
μέσα από διαφορετικές διαδρομές διάδοσης, ώστε το τελικό σήμα να πα-
ρουσιάζει μεγάλες μεταβολές ανάλογα με την κατανομή της έντασης τους
και το σχετικό χρόνο διάδοσης και το εύρος ζώνης του μεταδιδόμενου
σήματος.

Σε αστικές περιοχές εμφανίζονται φαινόμενα διάλειψης μικρής κλίμα-
κας γιατί το ύψος των κεραιών είναι μικρότερο από το ύψος των κτηρίων
που τις περιβάλλουν, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένα μοναδικό κανά-
λι οπτικής επαφής μεταξύ τους. Ακόμη και όταν υπάρχει οπτική επαφή
μεταξύ του πομπού και του δέκτη συνεχίζουν να εμφανίζονται φαινόμενα
πολυόδευσης εξαιτίας ανακλάσεων από το έδαφος και τα κτήρια. Η φύση
αυτών των φαινομένων δεν είναι μόνο χωρική αλλά και χρονική αφού
ενδέχεται να υπάρχουν κινητά αντικείμενα στο χώρο, τα οποία μετα-
τρέπουν τα διάφορα ραδιοκανάλια μεταξύ πομπού και δέκτη σε χρονικά
μεταβαλλόμενα. Στους εσωτερικούς χώρους τα φαινόμενα διάλειψης μι-
κρής κλίμακας είναι αναπόφευκτα και έντονα. Παράγοντες που συντελούν
στην εμφάνισή τους είναι:

• Πολυόδευση. Η παρουσία στο ραδιοκανάλι εμποδίων που ανακλούν και
σκεδάζουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα δημιουργεί ένα περιβάλλον
που επιφέρει αλλαγές στο πλάτος και τη φάση των διαδιδόμενων
κυμάτων. Αυτά τα φαινόμενα έχουν σαν αποτέλεσμα στο δέκτη να
συμβάλουν πολλαπλές εκδόσεις του μεταδιδόμενου σήματος, έχοντας
μετατόπιση το ένα ως προς το άλλο στο πλάτος και το χρόνο.

• Κίνηση του πομπού ή του δέκτη. Η σχετική κίνηση μεταξύ πομπού
και δέκτη έχει σαν αποτέλεσμα την τυχαία διαμόρφωση συχνότητας
εξαιτίας του φαινομένου Doppler. Κάθε συνιστώσα του σήματος στο
δέκτη, μια για κάθε μια από τις πολλαπλές διαδρομές, υφίσταται
ξεχωριστή μετατόπιση συχνότητας.

• Κίνηση αντικειμένων του περιβάλλοντος. Εάν αντικείμενα που συ-
νιστούν μέρος του καναλιού κινούνται, τότε εισάγουν χρονικά με-
ταβαλλόμενη μετατόπιση συχνότητας Doppler σε κάθε συνιστώσα του
σήματος που διαδίδεται από διαφορετική διαδρομή. Εάν η ταχύτητα
κίνησής τους είναι μεγαλύτερη από τη σχετική ταχύτητα κίνησης
πομπού-δέκτη τότε κυριαρχεί η διάλειψη που προκαλούν, διαφορετικά
τα αποτελέσματα της κίνησής τους μπορούν να αγνοηθούν.

4.1.5.1 Διαλείψεις στενής και ευρείας ζώνης Οι διαλείψεις μικρής
κλίμακας διαιρούνται σε διαλείψεις στενής και ευρείας ζώνης ανάλογα
με το εύρος ζώνης του σήματος σε σχέση με το εύρος ζώνης του καναλιού
πολλαπλών διαδρομών. Στην περίπτωση των διαλείψεων στενής ζώνης, οι
διαλείψεις λόγω πολλαπλών διαδρομών προκύπτουν ως αποτέλεσμα μικρών
διαφορών μήκους της διαδρομής μεταξύ των ακτίνων που προέρχονται από
σκεδαστές στην κοντινή περιοχή του δέκτη. Αυτές οι διαφορές, της
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τάξεως λίγων μηκών κύματος, οδηγούν σε σημαντικές διαφορές φάσης.
Παρ' όλα αυτά όλες οι ακτίνες φτάνουν ουσιαστικά την ίδια χρονική
στιγμή οπότε όλες οι συχνότητες εντός μιας ευρείας ζώνης συχνοτήτων
επηρεάζονται με τον ίδιο τρόπο.

Αντίθετα, αν υπάρχουν αρκετοί ισχυροί σκεδαστές σε απόσταση συγ-
κρίσιμη με την απόσταση πομπού δέκτη οι χρονικές διαφορές μπορεί
να είναι σημαντικές. Εάν οι σχετικές καθυστερήσεις είναι μεγάλες σε
σύγκριση με τη βασική μονάδα πληροφορίας που μεταδίδεται μέσω του
διαύλου τότε το σήμα θα υποστεί σημαντική παραμόρφωση η οποία θα δια-
φέρει ανάλογα με το εύρος ζώνης του διαύλου. Μια σημαντική παράμετρος
χαρακτηρισμού του διαύλου ευρείας ζώνης είναι η ενεργός διασπορά κα-
θυστέρησης, τrms, η οποία είναι μέτρο της χρονικής διασποράς άφιξης
των πολυδιαδρομικών συνιστωσών στον δέκτη. Αν η ενεργός διασπορά
καθυστέρησης είναι πολύ μικρότερη από τη διάρκεια του συμβόλου ο
δίαυλος μπορεί να θεωρεί στενής ζώνης. Σύμφωνα με τη σύσταση P.1238
της ITU-R [15] η μέση ενεργός διασπορά καθυστέρησης σε έναν εσωτερι-
κό χώρο γραφείου είναι περίπου 100 ns. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό
με την εισαγωγή και ολοένα αυξανόμενη χρήση της τεχνικής διαμόρφω-
σης OFDM η οποία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αντιμετώπιση
των διαλείψεων ευρείας ζώνης σημαίνει ότι μπορούμε να θεωρήσουμε το
κανάλι ως δίαυλο στενής ζώνης.

4.1.5.2 Διαλείψεις στενής ζώνης Στρέφουμε τώρα την προσοχή μας στις
γρήγορες διαλείψεις στενής ζώνης. Κατά κανόνα δεν γίνεται κάποια
προσπάθεια να προβλεφθεί η ακριβής τιμή της ισχύος του σήματος που
προκύπτει από την πολυδιαδρομική διάδοση γιατί αυτό θα απαιτούσε
ακριβή γνώση των θέσεων και των ηλεκτρομαγνητικών ιδιοτήτων όλων των
σκεδαστών. Αντίθετα, χρησιμοποιείται μια στατιστική περιγραφή η οποία
είναι διαφορετική για τις περιπτώσεις οπτικής (LOS) και μη οπτικής
επαφής (NLOS).

Σύμφωνα με το κεντρικό οριακό θεώρημα , υπό ορισμένες προυποθέσεις,
ένα άθροισμα τυχαίων μεταβλητών προσεγγίζει πολύ κοντά σε μία κανονική
κατανομή. Στην περίπτωση NLOS τα πραγματικά και φανταστικά μέρη των
πολυδιαδρομικών συνιστωσών πληρούν τις προυποθέσεις αυτές δεδομένου
ότι αποτελούνται από το άθροισμα ενός μεγάλου αριθμού κυμάτων. Το
μιγαδικό σήμα βασικής ζώνης, α = x + jy, είμαι μια μιγαδική τυχαία
γκαουσιανή μεταβλητή.

Το μέτρο μιας μιγαδικής τυχαίας γκαουσιανής μεταβλητής είναι μια
τυχαία μεταβλητή με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας Rayleigh. Η
κατανομή Rayleigh είναι μια εξαιρετική προσέγγιση των στατιστικών
μεγεθών του πλάτους διαλείψεων για τους διαύλους διαλείψεων ασύρματων
επικοινωνιών σε καταστάσεις NLOS. Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε την
κατανομή του στιγμιαίου λόγου σήματος προς θόρυβο, γ, όταν το σήμα
εισόδου σε ένα δέκτη είναι Rayleigh με μέσο λόγο SNR Γ:

pγ(γ) =
1

Γ
e

−γ
Γ (40)

ενώ για την αθροιστική συνάρτηση κατανομής πιθανότητας ισχύει ότι:

Pr(γ < γs) = 1− e
−γs
Γ (41)

Το αποτέλεσμα απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα και είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για τον υπολογισμό των προυπολογισμών ζεύξεων καθώς αποτε-
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Σχήμα 17: Μιγαδικά δείγματα διαλείψεων του σήματος στην περίπτωση
NLOS(αριστερά) και θεωρητικές και πειραματικές κατανομές Rayleigh
για τυπική απόκλιση των πραγματικών ή φανταστικών μερών ίση με 1

(δεξιά).

λεί ένα εργαλείο για την επιλογή του περιθωρίου διαλείψεων σε κανάλια
NLOS.

Σχήμα 18: Κατανομή του λόγου SNR για έναν δίαυλο Rayleigh.

Στην κατάσταση LOS το λαμβανόμενο σήμα αποτελείται από μια τυχαία
πολυδιαδρομική συνιστώσα, το πλάτος της οποίας περιγράφεται από την
κατανομή Rayleigh, συν μια συνιστώσα οπτικής επαφής. Η ισχύς αυτής της
συνιστώσας είναι συνήθως μεγαλύτερη από τη συνολική πολυδιαδρομική
ισχύ. Στην περίπτωση αυτή το πλάτος του λαμβανόμενου σήματος ακολουθεί
την κατανομή Rice:

pR(r) =
r

σ2
e−(r2+s2)/2σ2

I0(
rs

σ2
) (42)

όπου σ2 είναι η μεταβλητότητα είτε των πραγματικών είτε των φανταστι-
κών συνιστωσών του πολυδιαδρομικού τμήματος και s είναι το μέγεθος
της συνιστώσας LOS. Η συνάρτηση I0 είναι η τροποποιημένη συνάρτηση
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Bessel πρώτου είδους και μηδενικής τάξης. Η συνάρτηση πυκνότητας πι-
θανότητας Rice εκφράζεται συνήθως συναρτήσει μιας παραμέτρου κ που
ορίζεται ως:

κ =
Ισχύς σταθερού μέρους
Ισχύς τυχαίαου μέρους

=
s2/2

σ2
=

s2

2σ2
(43)

Ακολούθως, η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας Rice μπορεί να γραφτεί
στη μορφή:

pR(r) =
2κr

s2
e−κr2/s2e−κI0(

2κr

s
) (44)

Η κατανομή Rice απεικονίζεται στο σχήμα 19 για ορισμένες τιμές του
κ διατηρώντας τη συνολική ισχύ σταθερή. Για πολύ μεγάλες τιμές του κ
η συνιστώσα οπτικής επαφής κυριαρχεί απόλυτα, πολύ μικρές διαλείψεις
υφίστανται, και ο δίαυλος αποκτά συμπεριφορά διαύλου προσθετικού
λευκού γκαουσιανού θορύβου (AWGN). Καθώς ο παράγοντας κ αυξάνεται η
πιθανότητα να λάβουν χώρα απότομες διαλείψεις μειώνεται. Επομένως ο
δίαυλος Rice είναι πιο φιλικός από την περίπτωση Rayleigh η οποία
αντιπροσωπεύει υπό μια έννοια την χειρότερη περίπτωση διαύλου κινητών
επικοινωνιών. Η κατανομή Rice ισχύει κάθε φορά που μια διαδρομή είναι
πολύ ισχυρότερη από την πολυδιαδρομική συνιστώσα. Αυτό συμβαίνει και
σε περιπτώσεις NLOS, όπου η ισχύς που σκεδάζεται από ένα αντικείμενο
είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Σχήμα 19: Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας Rice για διάφορες τιμές
του κ και σταθερή συνολική ισχύ (αριστερά) και χρονοσειρές σημάτων

με διαλείψεις Rice για διάφορες τιμές του κ (δεξιά).

4.1.6 Μοντέλα διάδοσης σε εσωτερικούς χώρους

Για την εμπειρική μοντελοποίηση της διάδοσης σε εσωτερικούς χώρους
υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η πρώτη αφορά τη μοντελοποί-
ηση της διάδοσης βάση ενός εκθετικού μοντέλου απωλειών διάδοσης προσ-
διορίζοντας τις παραμέτρους από μετρήσεις. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση
οδηγεί συνήθως σε σε εξαιρετικά μεγάλα σφάλματα στην περίπτωση των
εσωτερικών χώρων λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας των μηχανισμών διά-
δοσης μεταξύ των διάφορων τύπων κτηρίων και μεταξύ των διαφορετικών
διαδρομών εντός ενός κτηρίου.

Μια πιο επιτυχημένη προσέγγιση ακολουθείται από το μοντέλο Keenan-
Motley [16] όπου η απώλεια διάδοσης εσωτερικού χώρου χαρακτηρίζεται
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με έναν σταθερό εκθέτη απωλειών διάδοσης της τάξεως του 2 συν τους
επιπλέον παράγοντες απωλειών που σχετίζονται με τον αριθμό των ορόφων,
nf, και των τοίχων, nw, που τέμνονται από την απευθείας απόσταση r
που συνδέει πομπό και δέκτη. Έτσι:

L = L1 + 20logr + nfαf + nwαw (45)

όπου αf και αw είναι οι παράγοντες εξασθένισης ανά όροφο και ανά τοίχο
αντίστοιχα. Το L1 είναι οι απώλειες διάδοσης στην απόσταση αναφοράς
r = 1m.

Μια παρόμοια προσέγγιση έχει υιοθετηθεί από το μοντέλο που προ-
τείνεται στη σύσταση P.1238 της ITU-R [15] με τη διαφορά ότι μόνο οι
απώλειες λόγω ορόφων λαμβάνονται ρητά υπόψη και οι απώλειες μεταξύ
σημείων στον ίδιο όροφο συμπεριλαμβάνονται εμμέσως αλλάζοντας τον
εκθέτη απωλειών διάδοσης. Η βασική μεταβολή με τη συχνότητα θεωρεί-
ται ότι είναι ίδια όπως στον ελεύθερο χώρο παράγοντας την ακόλουθη
έκφραση:

LT = 20logf + 10nlogr + Lf (nf )− 28 (46)

όπου n είναι ο εκθέτης απωλειών διάδοσης (πίνακας 2) και Lf (nf ) είναι
οι απώλειες διείσδυσης από κάθε όροφο, οι οποίες μεταβάλλονται με τον
αριθμό των ορόφων nf στους οποίους έχει διεισδύσει το σήμα (πίνακας
3).

Συχνότητα (GHz)
Περιβάλλον

Οικιακό Γραφείου Εμπορικό

0.8 - 2.25 -
0.9 - 3.3 2.0
1.25 - 3.2 2.2
1.9 2.8 3.0 2.2
2.1 - 2.55 2.0
2.2 - 2.07 -
2.4 2.8 3.0 -
3.5 - 2.7 -
4 - 2.8 2.2

Πίνακας 2: Εκθέτες απωλειών διάδοσης n για το μοντέλο εσωτερικών
χώρων της ITU-R.

Τα προηγούμενα μοντέλο συχνά υπερεκτιμούν τις απώλειες για μεγάλο
αριθμό ορόφων. Αυτό συμβαίνει γιατί καθώς το σήμα εξασθενεί σημαντικά
διεισδύοντας στον ένα όροφο μετά τον άλλο η απευθείας διάδοση μεταξύ
πομπού και δέκτη παύει να είναι ο κυρίαρχος μηχανισμός διάδοσης και
η στάθμη του λαμβανόμενου σήματος "συγκρατείται" από ανακλώμενα και
περιθλώμενα κύματα τα οποία σταδιακά συνεισφέρουν όλα και μεγαλύτερο
μέρος της λαμβανόμενης ισχύος. Για το λόγο αυτό το μοντέλο διάδοσης
εντός κτηρίων COST231 πέραν μιας γραμμικής συνιστώσας απωλειών ανά-
λογης προς τον αριθμό των τοίχων στους οποίους έχει διεισδύσει το
σήμα ενσωματώνει έναν πιο σύνθετο όρο που εξαρτάται από τον αριθμό
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Συχνότητα (GHz)
Περιβάλλον

Οικιακό Γραφείου Εμπορικό

0.9 -
9 (1 όροφος)
19 (2 όροφοι)
24 (3 όροφοι)

-

1.8-2.0 4nf 15 + 4(n− 1) 6 + 3(nf − 1)

5.8 -
22 (1 όροφος)
28 (2 όροφοι)

-

Πίνακας 3: Παράγοντες διείσδυσης ορόφου Lf (nf ) για το μοντέλο
εσωτερικών χώρων της ITU-R.

των ορόφων που έχει διεισδύσει το σήμα παράγοντας μια απώλεια που
αυξάνει πιο αργά καθώς προστίθενται και άλλοι όροφοι μετά τον πρώτο.

LT = Lf + Lc +

W∑
i=1

Lwinwi + Lfn
((nf+2)/(nf+1)−b)
f (47)

όπου LF είναι οι απώλειες ελεύθερου χώρου για την απευθείας διαδρομή
πομπού και δέκτη, nwi, είναι ο αριθμός των τοίχων τύπου i που δια-
περνιούνται από την απευθείας διαδρομή, W είναι ο αριθμός των τύπων
των τοίχων, Lwi είναι η απώλεια διείσδυσης για ένα τοίχο τύπου i, nf

είναι ο αριθμός των ορόφων που διαπερνιούνται από τη διαδρομή, b και
Lc είναι εμπειρικά προερχόμενες σταθερές και Lf είναι οι απώλειες
διάδοσης ανά όροφο. Μερικές ενδεικτικές τιμές είναι Lw = 1.9 dB (900
MHz), 3.4 dB (1800 MHz) για λεπτούς τοίχους, 6.9 dB (1800 MHz) για
παχείς τοίχους, Lf = 14.8 dB (900 MHz), 18.3 dB (1800 MHz) και b =
0.46. Οι απώλειες διάδοσης λόγω ορόφων, δηλαδή ο τελευταίος όρος της
εξίσωσης 47 παρουσιάζονται στο σχήμα 20.

Σχήμα 20: Απώλειες λόγω ορόφου για το μοντέλο COST231 πολλαπλών
τοίχων.
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Στην παράγραφο 4.1.2.1 είδαμε πως οι συντελεστές ανάκλασης και
μετάδοσης εκτός από τις συστατικές παραμέτρους των υλικών είναι συ-
νάρτηση και της γωνίας πρόσπτωσης. Ένα μοντέλο που λαμβάνει υπόψη
του την εξάρτηση αυτή έχει προταθεί από τον Tuan [17]. Πρόκειται για
ένα εμπειρικό μοντέλο που ισχύει για συχνότητες από 900 MHz ως 5.7
GHz στο οποίο οι απώλειες διάδοσης έχουν τη γενική μορφή:

LT = k1 + k2logf + k3logr + nw(k4P1 + k5P2) + k6nf (48)

Οι σταθερές P1 και P2 σχετίζονται με τη γωνία πρόσπτωσης θ σε έναν
τοίχο. Διάφορες μορφές των P1 και P2 είχαν προταθεί στο [17] και μετά
από επαλήθευση του μοντέλου με μετρήσεις σε ένα χώρο γραφείου με
τσιμεντένιους τοίχους η απώλεια διάδοσης προκύπτει από :

LT = 19.07 + 37.3logf + 18.3logr + nw(21sin θ + 12.2(1− sin θ)) + 8.6nf (49)

Η σκίαση στους εσωτερικούς χώρους συνήθως μοντελοποιείται ως λο-
γαριθμοκανονική κατανομή. Διάφορες τιμές για τη μεταβλητότητα τοπο-
θεσίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Συχνότητα (GHz)
Περιβάλλον

Οικιακό Γραφείου Εμπορικό

0.8 - 3.4 -
1.8-2.0 8 10 10
3.5 - 8 -
5.2 - 12 -
5.8 - 17 -

Πίνακας 4: Μετρηθείσες τιμές για τη μεταβλητότητα τοποιεσίας σε
περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου από τη σύσταση P.1238 της ITU-R.

4.2 Τεχνητά Πεδία Δυναμικού

4.2.1 Εισαγωγή

Η χρήση των τεχνητών πεδίων δυναμικού για την εύρεση ενός μονοπα-
τιού από μια αρχική σε μια τελική θέση σε ένα περιβάλλον με εμπόδια
εισήχθη από τον Khatib το 1985[18]. Εξαιτίας της απλότητας και α-
ποτελεσματικότητάς της, η μέθοδος έχει γίνει ένας από τους βασικούς
τρόπους επίλυσης τέτοιων προβλημάτων. Διαισθητικά η μέθοδος λειτουρ-
γεί κάνοντας το ρομποτικό όχημα να κινείται σε ένα πεδίο τεχνητών
δυνάμεων. Η τελική θέση ασκεί ελκτική δύναμη και τα εμπόδια απω-
θητικές δυνάμεις. Επομένως, το δυναμικό που δημιουργείται στο χώρο
από αυτές τις δυνάμεις έχει δύο συνιστώσες· μία που αντιστοιχεί στην
ελκτική δύναμη και παρουσιάζει ελάχιστο στην τελική θέση και μια που
αντιστοιχεί στην υπέρθεση των απωθητικών δυνάμεων, δηλαδή:

U(x) = Uatt(x) + Urep(x) (50)
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Αρχικά, τα δυναμικά αυτά ορίστηκαν ως συναρτήσεις του διανύσματος
θέσης x:

Uatt(x) =
1

2
k∥x− xtarget∥2, k ∈ R+ (51)

Urep(x) =


1

2
η(

1

∥x− xobstacle∥
− 1

ρ0
)2 ∥x− xobstacle∥ < ρ0

0 ∥x− xobstacle∥ ≥ ρ0

, η ∈ R+ (52)

Με τις ελκτικές και απωστικές δυνάμεις να είναι:

Fatt(x) = −∇Uatt(x) = −k(x− xtarget)

Frep(x) = −∇Urep(x) =η(
1

∥x− xobstacle∥
− 1

ρ0
)

x− xobstacle
(∥x− xobstacle∥)3

∥x− xobstacle∥ < ρ0

0 ∥x− xobstacle∥ ≥ ρ0

(53)

Στις παραπάνω εξισώσεις το xobstacle επιλέγεται ώστε να είναι το πλη-
σιέστερο σημείο του εμποδίου στη θέση για την οποία υπολογίζουμε το
δυναμικό.

Σχήμα 21: Στο (b) απεικονίζεται ένα ελκτικό πεδίο δυναμικού, στο
(c) ένα απωστικό και στο (d) το άθροισμά τους. Η εικόνα (e)
παρουσιάζει διάφορες ισοδυναμικές γραμμές του τεχνητού πεδίου

δυναμικού και μια διαδρομή που προκύπτει ακολουθώντας την αρνητική
βαθμίδα του, η οποία φαίνεται στο (f). Εικόνα από το [19].

Για την εύρεση του μονοπατιού το ρομπότ θεωρείται ως σημειακή μάζα
που κινείται κάτω από την επίδραση των δυνάμεων του πεδίου δυναμικού.
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Σε κάθε σημείο η τεχνητή δύναμη καθορίζει την επιτάχυνση της σημειακής

μάζας, ẍ =
−∇U(x)

m
. Κάνοντας χρήση της γνώσης της δυναμικής του ρομπότ

υπολογίζονται οι δυνάμεις/ροπές που πρέπει να ασκηθούν ώστε το ρομπότ
να συμπεριφέρεται σαν τη σημειακή μάζα. Η παραπάνω μέθοδος βρίσκει τη
διαδρομή on-line και κατά συνέπεια είναι κατάλληλη για περιβάλλοντα
που δεν είναι εξ αρχής γνωστά, αλλά ανακαλύπτονται από το ρομποτικό
όχημα καθώς κινείται μέσα σε αυτά. Εάν υπάρχει πρότερη γνώση του
περιβάλλοντος υπάρχουν και άλλες απλούστερες μέθοδοι που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά.

Αρχικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατάβαση δυναμικού με το μονοπάτι
να αποτελείται από ένα σύνολο σημείων qi, τέτοιων ώστε:

qi = qi−1 + δi−1
F (qi−1)

∥F (qi−1)∥
(54)

Το δi−1 δηλώνει το μήκος του ιοστού τμήματος. Το μήκος αυτό πρέπει
να επιλεγεί αρκετά μικρό ώστε η νέα θέση που προκύπτει να βρίσκεται
στον ελεύθερο χώρο. Μια κατάλληλη επιλογή είναι το μισό της μέγιστης
απόστασης του ρομποτικού οχήματος από το πλησιέστερο εμπόδιο. Η τιμή
αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την απόσταση της τρέχουσας
και τελικής θέσης και εάν απαιτείται πρέπει να αναπροσαρμόζεται.

Η μέθοδος των τεχνητών πεδίου δυναμικού μπορεί να συνδυαστεί με
την αναζήτηση μονοπατιών σε γράφους για την εύρεση μιας διαδρομής. Ο
ελεύθερος χώρος γεμίζεται με ένα πλέγμα σημείων, με κάθε σημείο του
πλέγματος να είναι συνδεδεμένο με τα γειτονικά του σημεία. Θεωρούμε
ότι η ακμή που ενώνει δύο γειτονικά σημεία δεν τέμνει κάποιο εμπόδιο.
Σε αυτό το γράφο κάνουμε αναζήτηση καλύτερου πρώτα (BFS) με βάση τον
κόμβο που έχει τη μικρότερη δυναμική ενέργεια. Αυτή η τεχνική είναι
πρακτική μόνο για χώρους με μικρές διαστάσεις, έχει όμως το σημαντικό
πλεονέκτημα ότι μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία το πρόβλημα των
τοπικών ελαχίστων.

4.2.2 Τοπικά ελάχιστα

Τα τεχνητά πεδία δυναμικού βρίσκουν μια διαδρομή από την αρχική
στην τελική θέση χρησιμοποιώντας ως επί το πλείστον τοπικές πλη-
ροφορίες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η μέθοδος να έχει μικρό χρόνο
εκτέλεσης και να μην απαιτεί εκ των προτέρων γνώση του περιβάλλον-
τος, με συνέπεια να καθίσταται κατάλληλη για την αποφυγή εμποδίων και
την πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο. Όμως, το ίδιο αυτό χαρακτηριστικό
που τις δίνει τα παραπάνω πλεονεκτήματα είναι υπεύθυνο και για το
σημαντικότερο μειονέκτημά της · την εμφάνιση τοπικών ελαχίστων, τα
οποία εγκλωβίζουν το ρομποτικό όχημα μακριά από τη θέση στόχο. Για
την αποφυγή αυτής της κατάστασης έχει προταθεί μια πλειάδα δυνητικών
λύσεων στη βιβλιογραφία.

• Χρήση αρμονικών συναρτήσεων για τα ελκτικά και αποστικά δυναμικά.
Αρμονικές συναρτήσεις είναι οι συναρτήσεις που ικανοποιούν την
εξίσωση Laplace. Από τις ιδιότητες τους, ενδιαφέρον παρουσιάζει
το ότι οι μη σταθερές αρμονικές συναρτήσεις παρουσιάζουν ελάχι-
στα/μέγιστα μόνο στο σύνορο του χωρίου στο οποίο έχουν οριστεί.
Το γεγονός αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να σχηματιστούν τε-
χνητά πεδία δυναμικού απαλλαγμένα από τοπικά ελάχιστα. Στο [20]
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παρουσιάζεται μια μέθοδος αποφυγής εμποδίων με τη χρήση αρμονι-
κών συναρτήσεων. Οι επιφάνειες των εμποδίων μαζί με την τελική
θέση σχηματίζουν το όριο ενός χωρίου στο οποίο υπολογίζεται μια
διακριτή αρμονική συνάρτηση με τη μέθοδο της χαλάρωσης.

• Συναρτήσεις πλοήγησης (navigation functions)[21]. Οι συναρτήσεις
πλοήγησης είναι ειδικής μορφής συναρτήσεις με μοναδικό ελάχιστο
που ορίζονται για χώρους που περιλαμβάνουν εμπόδια γνωστής γεω-
μετρίας σε γνωστές θέσεις. Τέτοιου είδους συναρτήσεις έχουν κα-
τασκευαστεί για σφαιρικούς χώρους, αποτελούμενους από μια μεγάλη
σφαίρα που περιέχει άλλες μικρότερες που αναπαριστούν τα εμπόδια.
Η μεθοδολογία των συναρτήσεων πλοήγησης επεκτείνεται και εφαρμό-
ζεται σε χώρους που περιέχουν εμπόδια με γεωμετρία αστεροειδούς.
Με χρήση κατάλληλων σύμμορφων μετασχηματισμών, ένας τέτοιος μη
σφαιρικός χώρος μετασχηματίζεται σε σφαιρικό και, αντίστοιχα, η
συνάρτηση πλοήγησης ενός σφαιρικού κόσμου μετασχηματίζεται κα-
τάλληλα σε συνάρτηση πλοήγησης του πραγματικού κόσμου. Παρ όλο
που φαίνεται δύσκολο να κατασκευαστούν συναρτήσεις πλοήγησης για
ένα περιβάλλον που περιλαμβάνει εμπόδια αυθαίρετου σχήματος, η
κατασκευή αριθμητικών συναρτήσεων πλοήγησης σε μια αναπαράσταση
του χώρου με τη μορφή ορθογώνιου πλέγματος είναι μια ευκολότερη
υπόθεση. Μια απλή συνάρτηση πλοήγησης είναι η απόσταση manhattan
από την τελική θέση. Μπορεί να κατασκευαστεί εύκολα χρησιμοποιών-
τας έναν αλγόριθμο επέκτασης κύματος (wavefront expansion)[22].

• Πεδία στροβιλισμού (Vortex fields). Η ιδέα είναι να αντικατα-
σταθεί η δύναμη απώθησης γύρω από τα εμπόδια, με μια δύναμη που
υποχρεώνει το ρομποτικό όχημα να τα παρακάμψει. Η δύναμη αυτή
μπορεί να οριστεί ως:

F =

[ ∂U
∂y

−∂U
∂x

]
(55)

με το U να είναι το δυναμικό της εξίσωσης 52. Με αυτό τον
τρόπο κάθε σε κάθε σημείο γύρω από το εμπόδιο αντιστοιχίζεται
μια εφαπτομενική δύναμη στην ισοδυναμική γραμμή που διέρχεται από
αυτό. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν τοπικά ελάχιστα [23]. Όταν
το εμπόδιο παρακαμφθεί η δύναμη στροβιλισμού πρέπει να αφαιρεθεί,
διότι διαφορετικά το ρομποτικό όχημα θα συνεχίσει να κινείται
γύρω από το εμπόδιο. Αυτό μπορεί να γίνει παρακολουθώντας τη
γωνία που σχηματίζει η ελκτική δύναμη της τελικής θέσης και το
διάνυσμα της δύναμης στροβιλισμού. Όταν η γωνία γίνει μηδέν το
εμπόδιο έχει παρακαμφθεί και το πεδίο στροβιλισμού μπορεί να
αφαιρεθεί.

• Ανίχνευση τοπικού ελαχίστου. Όταν το ρομποτικό όχημα αντιληφθεί
ότι έχει παγιδευτεί σε κάποιο τοπικό ελάχιστο, ελέγχοντας εάν
έχει ακινητοποιηθεί σε κάποια απόσταση άνω ενός προκαθορισμένου
ορίου από την τελική θέση, μπορεί να εφαρμόσει κάποια στρατηγική
διαφυγής. Παραδείγματα τέτοιων στρατηγικών είναι η διενέργεια
τυχαίων κινήσεων για να βγει από το τοπικό ελάχιστο, η εισαγωγή
εικονικού σημειακού εμποδίου στο τοπικό ελάχιστο για να αναιρεθεί
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και η χρήση κάποιου διαδικαστικού αλγορίθμου εύρεσης μονοπατιών
όπως wall following.

4.2.3 Δευτερεύοντα προβλήματα

Εκτός από το πρόβλημα της ύπαρξης τοπικών ελαχίστων υπάρχουν και
άλλα υποδεέστερα προβλήματα.

• Αδυναμία του ρομποτικού οχήματος να φτάσει στην τελική θέση όταν
υπάρχουν κοντά εμπόδια (GNRON).

• Εμφάνιση ταλαντώσεων κατά την κίνηση κοντά σε εμπόδια.

• Η ελκτική δύναμη προς την τελική θέση αυξάνεται απεριόριστα.

4.2.4 Λύσεις

Η παραβολική συνάρτηση ελκτικού δυναμικού που παρουσιάστηκε προ-
ηγουμένως οδηγεί σε μια ελκτική δύναμη ανάλογη της απόστασης του
ρομποτικού οχήματος από την τελική θέση. Η δύναμη αυτή είναι μη
φραγμένη και κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες μπορεί να ξεπεράσει
τις απωστικές δυνάμεις και να οδηγήσει στην πρόσκρουση του οχήμα-
τος σε κάποιο εμπόδιο. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα έχει προταθεί
[19] η τροποποίηση του δυναμικού της τελικής θέσης με τη χρήση δύο
διαφορετικών συναρτήσεων. Κοντά στην τελική θέση χρησιμοποιείται μια
παραβολική συνάρτηση όπως η 51 επειδή η παραγόμενη δύναμη συγκλίνει
γραμμικά στο 0 και παρουσιάζει καλά χαρακτηριστικά ευστάθειας, ενώ
από μια απόσταση και μετά χρησιμοποιείται μια κωνική συνάρτηση δυνα-
μικού. Έτσι, το ελκτικό δυναμικό και η αντίστοιχη δύναμη γίνονται:

Uatt(x) =


1

2
κ1∥x− xtarget∥2 ∥x− xtarget∥ < ρlimit

κ2∥x− xtarget∥ ∥x− xtarget∥ ≥ ρlimit

, κ1, κ2 ∈ R+ (56)

Fatt(x) = −∇Uatt(x) =

−κ1(x− xtarget) ∥x− xtarget∥ < ρlimit

−κ2
x− xtarget

∥x− xtarget∥
∥x− xtarget∥ ≥ ρlimit

(57)

Όταν η τελική θέση βρίσκεται κοντά σε εμπόδια, η απόσταση μεταξύ του
ρομποτικού οχήματος και των εμποδίων και η απόσταση του ρομποτικού
οχήματος και της τελικής θέσης είναι πολύ μικρή με αποτέλεσμα οι
απωστικές δυνάμεις να είναι ισχυρότερες από την ελκτική δύναμη της
τελικής θέσης και το ρομποτικό όχημα να περιφέρεται πλησίον της
τελικής θέσης. Για την διόρθωση αυτής της κατάσταση το δυναμικό των
εμποδίων πρέπει να τροποποιηθεί ως ακολούθως [24]:

Urep(x) =


1

2
η(

1

∥x− xobstacle∥
− 1

ρ0
)2∥x− xtarget∥n ∥x− xobstacle∥ < ρ0

0 ∥x− xobstacle∥ ≥ ρ0

, η, n ∈ R+

(58)
Το πρόβλημα της εμφάνισης ταλαντώσεων στην πορεία του ρομποτικού

οχήματος όταν αυτό κινείται κοντά σε εμπόδια επισημάνθηκε στο [25].
Οι συγγραφείς αναλύουν τις συνθήκες που οδηγούν στην εμφάνιση του
προβλήματος και προτείνουν μια σειρά περιορισμών στο μέγεθος και
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το λόγο των ελκτικών και απωστικών δυνάμεων ώστε να αντιμετωπιστεί
το φαινόμενο. Παράλληλα παρουσιάζουν ένα συνδυασμό της μεθόδου των
τεχνητών πεδίου δυναμικού με πλέγματα εμπιστοσύνης (certainty grids)
που ονομάζουν virtual force field (VFF) ως μια μόνιμη λύση [26].

5 Σύστημα αναμετάδοσης σημάτων με τη χρήση αυτόνομων
UAVs

5.1 Εισαγωγή

Για την υλοποίηση ενός συστήματος αποτελούμενο από αυτόνομα UAV που
αναλαμβάνουν την αναμετάδοση σημάτων μεταξύ ενός UAV και του σταθμού
ελέγχου του, τα UAVs που λειτουργούν ως αναμεταδότες τοποθετούνται
σε μια γραμμική διάταξη σχηματίζοντας αλυσίδα.

Σκοπός του συστήματος είναι να κάνει βελτίωση της διεκπεραιωτικής
ικανότητας του γραμμικού δικτύου που σχηματίζουν τα UAVs από άκρο
σε άκρο, αξιοποιώντας την κινητικότητα των αναμεταδοτών. Για το λόγο
αυτό η θέση των UAVs αναμεταδοτών πρέπει να αναπροσαρμόζεται διαρκώς
για να αντισταθμίσει αλλαγές στον περιβάλλοντα χώρο και τη θέση του
UAV επικεφαλής.

Η θέση κάθε UAV αναμεταδότη ρυθμίζεται από ένα τεχνητό πεδίο δυ-
ναμικού. Στη θέση των δύο γειτονικών του UAVs τοποθετούνται ελκτικά
δυναμικά με την δύναμη που προκύπτει να ρυθμίζεται ούτως ώστε να
είναι αντιστρόφως ανάλογη της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος. Η
δύναμη αυτή προσομοιάζει τη δύναμη που ασκεί ένα ελατήριο που όμως
στη θέση της μεταβολής του μήκους του χρησιμοποιείται το αντίστροφο
της λαμβανόμενης ισχύος.Για να εξασφαλιστεί η συνοχή της διάταξης τα
εικονικά ελατήρια που συνδέουν τα γειτονικά UAVs συμπληρώνονται με
αποσβεστήρες.

ground
control
station

relay
UAV

relay
UAV

UAV

Σχήμα 22: Η διάταξη των UAVs αναμεταδοτών μεταξύ σταθμού βάσης και
UAV.

Για την αποφυγή σύγκρουσης των UAVs αναμεταδοτών με εμπόδια, στο
μοντέλο εισάγονται δυνάμεις απώθησης μεταξύ UAVs και εμποδίων ενερ-
γοποιούμενες από αισθητήρες προσέγγισης (sonar,infrared, ...).

relay
UAV

F

Σχήμα 23: Ανίχνευση εμποδίου από αισθητήρα προσέγγισης και εισαγωγή
δύναμης απώθησης.
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Τέλος για την αποφυγή παρεμβολής εμποδίων μεταξύ των UAVs ανα-
μεταδοτών θα γίνει ανίχνευσή τους παρατηρώντας την υποβάθμιση της
ποιότητας του λαμβανόμενου σήματος πέραν της εξάρτησής του από την
απόσταση των UAVs.

received
power

distanced

r

r
′

relay
UAV

relay
UAV

Σχήμα 24: Μείωση της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος εξαιτίας της
παρεμβολής εμποδίου.

5.2 Το μοντέλο ελατηρίων – αποσβεστήρων

Ο σχηματισμός έχει ένα ρομπότ επικεφαλής το οποίο ελέγχεται από το
χρήστη και το οποίο δεν επηρεάζεται από τα ελατήρια - αποσβεστήρες. Ο
σταθμός βάσης θεωρείται ακίνητος και ανάμεσά τους βρίσκονται τα UAVs
αναμεταδότες. Στο σχήμα 22 φαίνεται μια απλοποιημένη αναπαράσταση
του συστήματος. Η συνισταμένη δύναμη σε κάθε UAV αναμεταδότη από τα
ελατήρια και τους αποσβεστήρες είναι:

−−→
SDi =

−−−−→
sdi,i−1 +

−−−−→
sdi,i+1 (59)

με τη δύναμη που ασκεί κάθε ζεύγος ελατηρίου-αποσβεστήρα να υπολο-
γίζεται από την:

−−−−→
sdi,i+1 = −k·(s− s0)·

−−−→
di,i+1 − b·−−−→vi,i+1 (60)

όπου τα k και b είναι η σταθερά του ελατηρίου και του αποσβεστήρα
αντίστοιχα. Το μοναδιαίο διάνυσμα

−−−→
di,i+1 έχει κατεύθυνση από του UAV

i στο UAV i + 1 και το διάνυσμα −−−→vi,i+1 είναι η προβολή της σχετικής
ταχύτητας μεταξύ των UAVs στον άξονα που τα συνδέει. To s είναι η
ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος. Το s0 αντιπροσωπεύει την τιμή του
s στην κατάσταση ηρεμίας.

5.3 Ανίχνευση εμποδίων και δυνάμεις απώθησης

Τα αυτόνομα UAVs μπορούν να ανιχνεύουν εμπόδια με δύο τρόπους.
Ο πρώτος, με τη χρήση αισθητήρων προσέγγισης. Για να αποφευχθεί
η σύγκρουσης μαζί τους εισάγεται δύναμη απώθησης κάθετη στο κάθε
εμπόδιο. Όμως, όπως φαίνεται στο σχήμα 25, αυτό μπορεί να οδηγήσει
στον εγκλωβισμό των UAVs αναμεταδοτών στις γωνίες των εμποδίων (τοπικό
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ελάχιστο). H προβολή της δύναμης S2 του ελατηρίου στον κατακόρυφο
άξονα, S2v, ισούται με την σταθερά του ελατηρίου k επί την κατακόρυφη
απόσταση των δύο UAVs. Επομένως, για να μπορέσει να περάσει το UAV
τη γωνία πρέπει η κατακόρυφη απόστασή του με το επόμενο UAV να γίνει
μεγαλύτερη από την κατακόρυφη απόσταση από το προηγούμενο UAV. Γι
αυτό εκτός από την κάθετη δύναμη εισάγεται και εφαπτομενική δύναμη
σε κάθε εμπόδιο.

OBSTACLE

relay
UAV

relay
UAV

relay
UAV

E

S1

S2v
S2

Σχήμα 25: Εγκλωβισμός του UAV στη γωνία του εμποδίου.

• Η κάθετη δύναμη που δέχεται το UAV i από το εμπόδιο j που βρίσκεται
σε απόσταση Di,j από αυτό είναι:

−−→
Ei,j =


D0 −Di,j

Di,j − dmin
·
−→
di,j όταν Di,j < D0

0 διαφορετικά
(61)

Το
−→
di,j είναι το μοναδιαίο διάνυσμα από το εμπόδιο j στο UAV i, D0

είναι η απόσταση από την οποία θέλουμε να αρχίζει η εφαρμογή της
δύναμης απώθησης και dmin η ελάχιστη απόσταση στην οποία ένα UAV
θα μπορεί να πλησιάζει ένα εμπόδιο.

• Η εφαπτομενική δύναμη που δέχεται το UAV i από το εμπόδιο j είναι:

−→
Ti,j =


−∥

−−−−→
sdi,i+1∥·(si+1 − si−1)

2·
−→
ti,j ,si+1 − si−1 > 0

∥
−−−−→
sdi,i−1∥·(si+1 − si−1)

2·
−→
ti,j ,si+1 − si−1 < 0

0 όταν Di,j > D0

(62)

Το
−→
ti,j είναι το μοναδιαίο διάνυσμα που είναι κάθετο στο

−→
di,j και

έχει φορά από το UAV i στο UAV i + 1. Τα
−−−−→
sdi,i+1,

−−−−→
sdi,i−1 είναι οι

δυνάμεις που ασκούνται από το σύστημα ελατηρίων αποσβεστήρων και
τα si+1, si−1 είναι οι τιμές του rssi με το επόμενο/προηγούμενο
UAV.

Ο δεύτερος τρόπος ανίχνευσης εμποδίων γίνεται από την μείωση του
RSSI δυσανάλογα με το αντίστροφο του τετραγώνου της απόστασης με σκοπό
τον εντοπισμό παρεμβολής εμποδίου μεταξύ των UAVs και την υπερπήδησή
του.

Κάθε UAV το οποίο βρίσκεται σε απόσταση Di,i+1, Di−1,i από τα γειτονικά
του UAVs και λαμβάνει από αυτά σήμα με ποιότητα si+1, si−1 δέχεται την
κατακόρυφη δύναμη

−→
Ui με μέτρο:

Ui = (−20·logDi,i+1 − 20·logDi−1,i − si+1 − si−1 + c)− (z − z0) (63)
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κάνοντας το UAV να παίρνει ύψος για να αποκαταστήσει την επικοινωνία
οπτικής επαφής με τα γειτονικά του UAV, όταν μεταξύ τους παρεμβάλλεται
εμπόδιο. Η σταθερά c διαλέγεται έτσι ώστε η δύναμη να είναι μηδενική
όταν δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο.

5.4 Συνολική δύναμη και εξισώσεις κίνησης

Τέλος σε κάθε UAV ασκείται η δύναμη απόσβεσης

−→
Di = −d·−→vi (64)

η οποία συμβάλλει στην ευστάθεια του συστήματος και κάνει την κίνηση
των UAVs ευκολότερα υλοποιήσιμη από ένα πραγματικό σύστημα.

Συνοψίζοντας η συνολική δύναμη που δέχεται ένα UAV αναμεταδότης
είναι:

−→
Fi =

−−→
SDi +

Nk∑
k=1

(
−−→
Ei,k +

−→
Ti,j) +

−→
Ui +

−→
Di (65)

Γνωρίζοντας τις δυνάμεις που εφαρμόζει το μοντέλο σε κάθε UAV
αναμεταδότη μπορούμε να συνάγουμε τις εξισώσεις κίνησης:

v[n] = v[n− 1] +
F [n− 1]

m
·△ t

x[n] = x[n− 1] + v[n]·△ t =

x[n− 1] + v[n− 1]·△ t+
F [n− 1]

m
·(△t)2

(66)

5.5 Ευστάθεια του συστήματος

Θα μελετήσουμε την ευστάθεια του συστήματος χρησιμοποιώντας τις
εξισώσεις 66. Η μελέτη θα γίνει σε μία διάσταση διότι οι συνισταμένες
εξισώσεις είναι ασύζευκτες μεταξύ τους· η ταχύτητα και η μετατόπιση
μιας διάστασης δεν επηρεάζουν την ταχύτητα και τη μετατόπιση κάποιας
άλλης διάστασης. Θέλουμε να βρούμε τη φυσική απόκριση του συστήματος
και άρα δεν θα υπάρχει εξωτερική διέγερση, δηλαδή το UAV που ελέγχει
ο άνθρωπος θα είναι ακίνητο. Επειδή η δύναμη F περιέχει μη γραμμικούς
όρους θα χρησιμοποιήσουμε μια προσέγγιση μικρών μεταβολών γύρο από
τα κρίσιμα σημεία για να τους αντικαταστήσουμε. Τελικά θα πάρει τη
μορφή: F = −k

′
·x− b

′
·v, με τις σταθερές k

′
και b

′
να είναι το άθροισμα

των αντίστοιχων σταθερών επί τις μερικές παραγώγους της δύναμης ως
προς την θέση και την ταχύτητα. Χρησιμοποιώντας την μορφή αυτή,
της δύναμης F, μπορούμε να διατυπώσουμε την εξίσωση κατάστασης του
συστήματος:[

x[n]
v[n]

]
=

[
1 △t
0 1

]
·
[
x[n− 1]
v[n− 1]

]
+

△t

m
·
[
△t
1

]
·F [n− 1] = 1− (△t)2·

k
′

m
△t− (△t)2·

b
′

m

−△ t·
k

′

m
1−△t·

b
′

m

· [ x[n− 1]
v[n− 1]

] (67)

49



Για να είναι ευσταθές ένα κρίσιμο σημείο(F [n − 1] = 0) πρέπει το
μέτρο των ιδιοτιμών του παραπάνω πίνακα να είναι μικρότερο ή ίσο του
1. Η χαρακτηριστική εξίσωση είναι η παρακάτω:

z2 + (
k

′
·(△t)2

m
+

b
′
·△ t

m
− 2)·z + 1− b

′
·△ t

m
= 0 (68)

Οι ιδιοτιμές είναι συνάρτηση των σταθερών k
′
, b

′
, m και △t. Ιδιαίτερη

σημασία έχει η τιμή του k
′
για την οποία το σύστημα γίνεται ασταθές,

διότι το k
′
είναι η μόνη σταθερά η οποία μεταβάλλεται ανάλογα με τη

θέση των UAVs. Για παράδειγμα, όπως φαίνεται στην εικόνα 5 εάν ένα
UAV αναμεταδότης βρεθεί μέσα σε ένα διάδρομο οι δυνάμεις απώθησης από
τους δύο τοίχους δημιουργούν ένα "πηγάδι δυναμικού" το οποίο μπορεί
να προσεγγιστεί από δύο ελατήρια για μικρές μεταβολές από τη θέση
ισορροπίας. Οι σταθερές αυτών των ελατηρίων προστίθενται στο k

′
και

αν το σύστημα γίνει ασταθές το UAV θα καταστραφεί χτυπώντας στους
τοίχους.

x0

F1F2

θ2θ1

Σχήμα 26: ΣF = F1 + F2 ≈ (tan(θ1)− tan(θ2))·(x− x0) = −k·(x− x0)

Επομένως σχεδιάζουμε το γεωμετρικό τόπο ριζών για το k
′
, για επι-

λεγμένες τιμές των υπόλοιπων παραμέτρων και αξιολογούμε την ευστάθεια
του συστήματος.

Σχήμα 27: Γεωμετρικοί τόποι ριζών του συστήματος.
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5.6 Λεπτομέρειες υλοποίησης

Τα αυτόνομα UAVs λειτουργούν ως δρομολογητές μεταξύ του σταθμού
βάσης και του UAV που ελέγχεται από τον άνθρωπο σχηματίζοντας ένα
δίκτυο IP. Για το λόγο αυτό το καθ' ένα φέρει ασύρματο αποτελούμενο
από wifi AP και station που επικοινωνεί με το UAV μέσω σειριακής
θύρας.
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UAV
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AP STA

serial

AP

serial

Σχήμα 28: Ασύρματο δίκτυο των UAVs.

O κάθε ασύρματος λειτουργεί το AP και Station σε διαφορετικά κα-
νάλια ώστε να αποφεύγονται οι παρεμβολές, ενώ πραγματοποιεί και τη
δρομολόγηση των πακέτων στο δίκτυο. Οι πληροφορίες που χρειάζεται
κάθε UAV για να λειτουργήσει αυτόνομα μεταφέρονται στην κεφαλίδα
του δεδομενογράμματος IP. Ειδικότερα τα πιο πρόσφατα δεδομένα για
την ταχύτητα και την θέση του UAV εισάγονται στο πεδίο options της
κεφαλίδας κάθε εξερχόμενου δεδομενογράμματος IP και οι αντίστοιχες
πληροφορίες εξάγονται από κάθε εισερχόμενο δεδομενόγραμμα.
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field

Σχήμα 29: Πληροφορίες θέσης και ταχύτητας του UAV στο πεδίο options
του δεδομενογράμματος IP.

Ο ασύρματος συγκεντρώνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για
τη λειτουργία του συστήματος, είτε ανταλλάσσοντας κάποιες από αυτές
με τα γειτονικά του UAV μέσω του πεδίου options της κεφαλίδας του
δεδομενογράμματος IP είτε προσποιούμενος το σταθμό βάσης ώστε να
εκμαιεύσει τις πληροφορίες που χρειάζεται από τον αυτόματο πιλότο
του UAV στο οποίο είναι προσαρμοσμένος. Στη συνέχεια υπολογίζει τη
νέα επιτάχυνση του UAV με βάση το σύστημα ελατηρίων - αποσβεστήρων και
προσποιούμενος πάλι το σταθμό βάσης δίνει τη σχετική εντολή στο UAV.
Για την υλοποίηση αυτού του "ασύρματου" μπορούν να χρησιμοποιηθούν
δύο esp8266, το ένα ως slave κάνοντας χρήση μόνο του wifi του για να
προσφέρει στο master δύο διακριτές wifi διεπαφές.
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6 Προσομοίωση του συστήματος

6.1 Μέτρηση του συντελεστή εξασθένησης των τοίχων

Για τη μέτρηση του συντελεστή εξασθένησης των τοίχων ενός τυπικού
χώρου γραφείου χρησιμοποιήθηκαν δύο esp8266. Το ένα λειτουργούσε ως
AP και το δεύτερο ως station εφοδιασμένο με εφαρμογή που κατέγραφε
το RSSI και επέτρεπε τη συσχέτισή του με το σημείο μέτρησης.

6.1.1 Το ESP8266

Το esp8266 είναι ένα χαμηλού κόστους SoC με πλήρη TCP/IP στοίβα
και ενσωματωμένο WiFi(802.11 b/g/n). Διαθέτει έναν Tensilica L106
32-bit RISC επεξεργαστή στα 80 MHz, 17 ακροδέκτες γενικού σκοπού και
υποστήριξη για SPI/I2C/I2S/UART/ADC/PWM/IR Remote Control. Το WiFi
του μπορεί να λειτουργεί ως station, soft access point ή station
και soft access point ταυτόχρονα. Η ύπαρξη μοναδικού Physical Layer
(PHY) επιβάλλει τη λειτουργία του soft access point και του station
στο ίδιο κανάλι.

Σχήμα 30: Μπλοκ διάγραμμα του esp8266.

Είναι Harvard αρχιτεκτονικής με 96 KiB RAM δεδομένων και 64 KiB
RAM εντολών διαιρεμένη σε δύο τμήματα των 32 KiB. Ο κώδικας πρέπει
να βρίσκεται σε μια εξωτερική SPI Flash μνήμη. Κατά την εκκίνηση ο
bootloader, που βρίσκεται αποθηκευμένος σε μια εσωτερική μνήμη ROM
μαζί με κάποιο κώδικα βιβλιοθηκών, φορτώνει 32 KiB κώδικα στο ένα
τμήμα ενώ το δεύτερο τμήμα της RAM εντολών χρησιμοποιείτε σαν cache
της εξωτερικής μνήμης από την οποία προσκομίζονται τα απαιτούμενα
κάθε φορά τμήματα κώδικα. Ο προαναφερθείς τρόπος λειτουργίας της
μνήμης δεν είναι τελείως διαφανής για τον προγραμματιστή. Μπορεί να
υποδεικνύει την τοποθέτηση κώδικα στην εσωτερική μνήμη RAM ή την
εξωτερική flash μνήμη για λόγους απόδοσης και είναι υποχρεωμένος να
το κάνει όταν πρόκειται για ρουτίνες εξυπηρέτησης διακοπών που πρέπει
να τοποθετούνται στην εσωτερική μνήμη.

Η Espressif έχει κάνει διαθέσιμα δύο διαφορετικά SDKs για τον
προγραμματισμό του esp8266. Το ένα βασίζεται στο FreeRTOS, ενώ το
άλλο, NONOS SDK, σε ένα σύνολο APIs με τα οποία ο προγραμματιστής
μπορεί να κάνει χρήση των λειτουργιών του SoC (WiFi, περιφερεια-
κά, διαχείριση του συστήματος). Εξαιτίας της απουσίας λειτουργικού

52



συστήματος το NONOS SDK δεν χρονοπρογραμματίζει τις διεργασίες. Η
εκτέλεση του κώδικα του χρήστη, η λειτουργία του WiFi και η εξυπηρέ-
τηση της στοίβας TCP/IP αναλαμβάνονται από τον μοναδικό επεξεργαστή
του SoC με αποτέλεσμα ο χρήστης να πρέπει να δομήσει το πρόγραμμά
του σε μορφή διεργασιών που εθελούσια απελευθερώνουν τον επεξεργαστή
μετά από κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα ή ρουτίνων που καλούνται
από χρονιστές.[27][28][29]

Εκτός από τα SDKs της κατασκευάστριας εταιρίας υπάρχει και μια
πληθώρα άλλων που βασίζεται σε αυτά. Από αυτά για την ανάπτυξη της
εφαρμογής μας επιλέχθηκε το Arduino IDE. Το Arduino παρέχει μια
μεγάλη συλλογή βιβλιοθηκών, βασίζεται στο NONOS SDK και παρέχει ένα
περιβάλλον προγραμματισμού παρόμοιο με αυτό ενός μικροελεγκτή AVR.

Επειδή το esp8266 υπολογίζει την τιμή του RSSI από το preamble του
πλαισίου 802.11, η εφαρμογή δημιουργεί κίνηση δεδομένων στη ζεύξη
στέλνοντας διαρκώς πακέτα ping κάθε 50 ms για να γίνει δυνατή η
δειγματοληψία του RSSI με ρυθμό 20 Hz. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα
μέσω γραφικής διεπαφής να παρατηρεί και να αποθηκεύει το RSSI, να
κατεβάζει στον υπολογιστή του τις μετρήσεις και να διαχειρίζεται τη
συσκευή.

Σχήμα 31: Κύρια γραφική διεπαφή συσκευής καταγραφής RSSI.

6.1.2 Μετρήσεις

Στο σχήμα 32 φαίνεται η κάτοψη του χώρου όπου έγιναν οι μετρήσεις.
Πρόκειται για έναν απαιτητικό εσωτερικό χώρο, όπου οι στενοί διάδρομοι
λειτουργούν ως κυματοδηγοί και οι μεταλλικές πόρτες εισάγουν ισχυρά
φαινόμενα πολυόδευσης. Η κόκκινη διαδρομή δείχνει την πορεία που
ακολούθησε η συσκευή που μετρούσε το RSSI.

Στο σχήμα 33 είναι σχεδιασμένη η γραφική παράσταση του RSSI. Επειδή
οι μετρήσεις έγιναν σε εσωτερικό χώρο και δεν υπήρχε η δυνατότητα
χρησιμοποίησης GNSS για τη συσχέτιση της κάθε μέτρησης με τη θέση της
στο χώρο, οι μετρήσεις αριθμήθηκαν και έγινε μια συσχέτιση διάφορων
διαστημάτων μετρήσεων με θέσεις στο χώρο. Έτσι, το διάστημα μετρήσεων
από 200 - 800 αντιστοιχεί στο μέρος της διαδρομής όπου το κανάλι
από LOS έγινε NLOS εξαιτίας του τοίχου μεταξύ πομπού και δέκτη και
το διάστημα μετρήσεων 1000 - 5000 σε μια απόσταση 10 m μετά τη
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Σχήμα 32: Κάτοψη εσωτερικού χώρου δοκιμών και απεικόνιση διαδρομής
μέτρησης.

γωνία. Η επίδραση του τοίχου αντιστοιχεί σε μια μείωση της σιχύος
του λαμβανόμενου σήματος της τάξης των 10 dB.

Σχήμα 33: Απότομη μείωση του RSSI εξαιτίας της παρεμβολής τοίχου.

6.2 Προσομοίωση στο matlab

Η προσομοίωση της διάταξης έγινε με τη χρήση του matlab. Κατά την
προσομοίωση του συστήματος, ο υπολογισμός της ισχύος του σήματος στο
χώρο έγινε με τη χρήση του μοντέλου Keenan-Motley με τον συντελεστή
εξασθένησης των τοίχων να είναι ίσος με 10 dB (όπως μετρήθηκε). Για
το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε εφαρμογή η οποία αρχικά προσομοιώνει την
κίνηση των UAVs μέσα στο επιλεγμένο περιβάλλον και στην συνέχεια μέσω
μιας γραφικής διεπαφής δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να δει πως
θα κινηθούν τα UAVs στο χώρο. Ο χρήστης μπορεί να εξατομικεύσει τον
τρόπο που παρουσιάζονται τα δεδομένα.

Στην εικόνα 34 φαίνεται μια ορθογραφική προβολή του περιβάλλοντος
μαζί με τις τελικές θέσεις των UAVs. Ο σταθμός βάσης βρίσκεται στο
(0,0). Η διακεκομμένη γραμμή δείχνει την πορεία που ακολούθησε το
ελεγχόμενο από τον άνθρωπο UAV το οποίο κατέληξε στο σημείο (60,0).
Παρατηρούμε ότι τα UAVs αναμεταδότες έχουν πάρει θέση στις γωνίες των
εμποδίων για να τα παρακάμψουν ώστε να επιτευχθεί επικοινωνία οπτικής
επαφής. Οι ταχύτητα όλων των UAVs έχει μηδενιστεί όταν αυτά έχουν
λάβει τις τελικές τους θέσεις. Σε αυτή την προσομοίωση η δυνατότητα
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υπερπήδησης εμποδίων είχε απενεργοποιηθεί ώστε να φανεί η ικανότητα
της διάταξης να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον με
εμπόδια.

Σχήμα 34: Ορθογραφική προβολή της διάταξη των UAVs αναμεταδοτών
μεταξύ σταθμού βάσης και UAV.

Στην εικόνα 35 απεικονίζεται ένα στιγμιότυπο της προσομοίωσης με
τα UAVs να έχουν πάρει ύψος για να υπερπηδήσουν ένα εμπόδιο.

Σχήμα 35: Υπερπήδηση εμποδίου από τα UAVs.

7 Επίλογος

7.1 Συμπεράσματα

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία παρουσιάστηκε ένα σύστημα κινητών
αναμεταδοτών με τη χρήση UAVs για την επίτευξη επικοινωνίας οπτικής
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επαφής μεταξύ ενός UAV που ελέγχεται από άνθρωπο και του σταθμού βάσης
του. Το πρόβλημα της εύρεσης των θέσεων που πρέπει να τοποθετηθούν
οι αναμεταδότες κάτω από τον περιορισμό της οπτικής επαφής και της
μέγιστης εμβέλειας προσπαθώντας να εξισορροπηθεί η ισχύς του λαμ-
βανόμενου σήματος μεταξύ τους είναι NP-Hard (είναι πρόβλημα MILP).
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ανάγκη για σχεδιασμό πορείας
σε πραγματικό χρόνο με ελλειπή γνώση του περιβάλλοντος καθιστούν το
πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία ι-
διαίτερα απαιτητικό. Αποτελεί μέρος του γενικότερου προβλήματος της
επικοινωνίας ρομποτικών οχημάτων για τη συνεργατική επίτευξη ενός
στόχου και η εφαρμογή του σε μια πληθώρα διαφορετικών σεναρίων το
έχουν κάνει να προσελκύει μέχρι σήμερα το ενδιαφέρον των ερευνητών.

Η λύση που παρουσιάστηκε είναι μια προσεγγιστική λύση, που βασίζε-
ται στη χρήση της μεθόδου των τεχνητών πεδίων δυναμικού. Στην ενότητα
4.2.2 συμπεράναμε ότι χωρίς πλήρη γνώση του περιβάλλοντος δεν είναι
δυνατό να ξεπεραστεί το πρόβλημα της παγίδευσης σε τοπικά ελάχιστα
και άρα ο αλγόριθμος εύρεσης μονοπατιών με τη χρήση των τεχνιτών
πεδίων δυναμικού δεν είναι πλήρης. Ο πραγματικός κόσμος είναι ένα μη
δομημένο περιβάλλον και αυτό σημαίνει πως δεν έχουν εξαλειφθεί δομές
που δυσκολεύουν τον αλγόριθμο που χρησιμοποιούμε, ούτε έχουν όμως
προστεθεί. Η μεγάλη πλειοψηφία των εμποδίων δεν παρουσιάζουν μεγά-
λες κοιλότητες με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται ικανοποιητική ευχέρεια
στην υπερπήδησή τους και έτσι το προτεινόμενο σύστημα να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κάτω από πραγματικές συνθήκες.

7.2 Επεκτάσεις

Για να βελτιωθεί το σύστημα αναμετάδοσης μπορούν να γίνουν οι
ακόλουθες επεκτάσεις:

• Η απομόνωση των διαλείψεων μικρής κλίμακας έγινε με τη χρήση ενός
φίλτρου κινητού μέσου όρου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εισάγεται
καθυστέρηση στην απόκριση του συστήματος που μεταφράζεται σε
μειωμένη ταχύτητα για τους αναμεταδότες. Εναλλακτικά, μπορεί να
διερευνηθεί η δυνατότητα μείωσης της επίδρασης της πολυόδευσης
με τη χρήση κυκλικά πολωμένων κεραιών.

• Η μέθοδος εύρεσης μονοπατιών με τη χρήση τεχνιτών πεδίων δυναμι-
κού μπορεί να ενισχυθεί με την εισαγωγή ενός πλέγματος κατάληψης
(occupancy grid). Το πλέγμα κατάληψης είναι ένας στοχαστικός χάρ-
της που διατηρεί πληροφορίες για την πιθανότητα κατάληψης κάθε
κελιού ενός πλέγματος που χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει
τον περιβάλλοντα χώρο. Προσφέρει τη δυνατότητα συγχώνευσης με-
τρήσεων από πολλούς διαφορετικούς αισθητήρες και είναι κατάλληλο
για χρήση με αισθητήρες των οποίων οι μετρήσεις είναι αναξιόπι-
στες. Πέραν της βελτίωσης της αντίληψης του ρομποτικού οχήματος
για το περιβάλλον του, όταν ένα πλέγμα κατάληψης συνδυαστεί με
τη μέθοδο των τεχνητών πεδίων δυναμικού δημιουργείται μια νέα
και βελτιωμένη μέθοδος πλοήγησης που ονομάζεται virtual force
field (VFF) [26].
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Παράρτημα
I Κώδικας εφαρμογής καταγραφής RSSI

1

2 #include <ESP8266WiFi.h>
3 #include <Pinger.h>
4 #include <WiFiClient.h>
5 #include <ESP8266WiFiMulti.h>
6 #include <ESP8266WebServer.h>
7 #include <ESP8266mDNS.h>
8 #include <Ticker.h>
9 #include <Esp.h>

10 #include <FS.h>
11

12 #include "Uptime.h"
13 #include "Logger.h"
14 #include "Config.h"
15 #include "WebServerUtility.h"
16

17 extern "C" {
18
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19 #include "user_interface.h"
20 #include <lwip/icmp.h>
21

22 }
23

24 #define INTERRUPT_PIN 4
25 #define CONFIGFILENAME "/config.txt"
26 #define AP_ON_TIME 75 // x 4 seconds
27

28 ESP8266WiFiMulti wifiMulti;
29

30 Ticker timer;
31 Ticker rssiTimer;
32 bool recent_activity = false;
33 unsigned int delay_time = 1;
34 volatile bool timer_interrupt = false;
35 volatile bool ap_on = false;
36 volatile unsigned int ap_on_timer = 0;
37

38 char voltage[16] = "";
39 float voltages[128];
40 int voltages_cnt = 0;
41

42 char rssi_update_rate[16] = "";
43 char rssi_buf[4096];
44 long rssi[256];
45 unsigned long rssi_cnt = 0;
46 volatile bool rssi_run = false;
47

48 //timekeeping variables
49 volatile unsigned long timestamp = 0;
50 Uptime uptime = Uptime();
51

52 Logger rssiLogger;
53 Logger marksLogger;
54 Logger voltLogger;
55 Logger systemLogger;
56

57 Config config;
58

59 Pinger pinger;
60

61 ESP8266WebServer server(80);
62

63

64 //−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− SETUP FUNCTIONS −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
65

66 void wifiSetup() {
67

68 list<String> ssid = config.getList("STASSID");
69 list<String> pass = config.getList("STAPASSWORD");
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70 list<String>::const_iterator s;
71 list<String>::const_iterator p;
72

73 WiFi.mode(WIFI_STA);
74

75 for (p = pass.cbegin(), s = ssid.cbegin(); s != ssid.cend(); s++,
p++) {

76 Serial.println("WifiMulti.addAP(" + *s + "," + *p + ")");
77 wifiMulti.addAP((*s).c_str(), (*p).c_str());
78 }
79

80 Serial.print("Establishing wifi connection ");
81 WiFi.hostname(config.get("MDNS"));
82 wifiMulti.run();
83 delay(5000);
84 wifiMulti.run();
85

86 Serial.println("");
87 Serial.print("IP address: ");
88 Serial.println(WiFi.localIP());
89 }
90

91

92 void spiffsSetup() {
93

94 SPIFFS.begin();
95 Serial.println("\nSPIFFS started.\nContents:");
96

97 Dir dir = SPIFFS.openDir("/");
98 while (dir.next()) {
99 String fileName = dir.fileName();

100 size_t fileSize = dir.fileSize();
101 Serial.printf("FS File: %s, size: %s\r\n", fileName.c_str(),

formatBytes(fileSize).c_str());
102 }
103 Serial.printf("\n");
104 }
105

106

107 void logFilesSetup() {
108

109 int maxLogFileSize = String(config.get("MaxLogFileSize")).toInt()
;

110 int truncatedLogFileSize = String(config.get("
TruncatedLogFileSize")).toInt();

111

112 Serial.println("");
113 Serial.println("Initializing logging files...");
114

115 rssiLogger.setSeparator('\n');
116 rssiLogger.setFileName(config.get("RSSILogFile"));
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117 rssiLogger.setMaxLogFileSize(maxLogFileSize);
118 rssiLogger.setTruncatedLogFileSize(truncatedLogFileSize);
119

120 marksLogger.setSeparator('\n');
121 marksLogger.setFileName(config.get("MarksLogFile"));
122 marksLogger.setMaxLogFileSize(maxLogFileSize);
123 marksLogger.setTruncatedLogFileSize(truncatedLogFileSize);
124

125 voltLogger.setSeparator('\n');
126 voltLogger.setFileName(config.get("BatteryVoltageLogFile"));
127 voltLogger.setMaxLogFileSize(maxLogFileSize);
128 voltLogger.setTruncatedLogFileSize(truncatedLogFileSize);
129

130 systemLogger.setSeparator('\n');
131 systemLogger.setFileName(config.get("SystemLogFile"));
132 systemLogger.setMaxLogFileSize(maxLogFileSize);
133 systemLogger.setTruncatedLogFileSize(truncatedLogFileSize);
134

135 }
136

137 void pingSetup(){
138

139

140 pinger.OnReceive([](const PingerResponse& response)
141 {
142 if (response.ReceivedResponse)
143 {
144 Serial.printf(
145 "Reply from %s: bytes=%d time=%lums TTL=%d\n",
146 response.DestIPAddress.toString().c_str(),
147 response.EchoMessageSize − sizeof(struct icmp_echo_hdr),
148 response.ResponseTime,
149 response.TimeToLive);
150 }
151 else
152 {
153 Serial.printf("Request timed out.\n");
154 }
155

156 // Return true to continue the ping sequence.
157 // If current event returns false, the ping sequence is

interrupted.
158 return true;
159 });
160

161 pinger.OnEnd([](const PingerResponse& response)
162 {
163 // Evaluate lost packet percentage
164 float loss = 100;
165 if(response.TotalReceivedResponses > 0)
166 {
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167 loss = (response.TotalSentRequests − response.
TotalReceivedResponses) * 100 / response.TotalSentRequests
;

168 }
169

170 // Print packet trip data
171 Serial.printf(
172 "Ping statistics for %s:\n",
173 response.DestIPAddress.toString().c_str());
174 Serial.printf(
175 " Packets: Sent = %lu, Received = %lu, Lost = %lu (%.2f%%

loss),\n",
176 response.TotalSentRequests,
177 response.TotalReceivedResponses,
178 response.TotalSentRequests − response.TotalReceivedResponses,
179 loss);
180

181 // Print time information
182 if(response.TotalReceivedResponses > 0)
183 {
184 Serial.printf("Approximate round trip times in milli−seconds

:\n");
185 Serial.printf(
186 " Minimum = %lums, Maximum = %lums, Average = %.2fms\n",
187 response.MinResponseTime,
188 response.MaxResponseTime,
189 response.AvgResponseTime);
190 }
191

192 // Print host data
193 Serial.printf("Destination host data:\n");
194 Serial.printf(
195 " IP address: %s\n",
196 response.DestIPAddress.toString().c_str());
197 if(response.DestMacAddress != nullptr)
198 {
199 Serial.printf(
200 " MAC address: " MACSTR "\n",
201 MAC2STR(response.DestMacAddress−>addr));
202 }
203 if(response.DestHostname != "")
204 {
205 Serial.printf(
206 " DNS name: %s\n",
207 response.DestHostname.c_str());
208 }
209

210 return true;
211 });
212

213
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214 }
215

216

217 //
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

218

219

220 void pollSensors() {
221

222 int i;
223 float tmp = 0;
224 char buffer [128];
225

226 //Read ADC
227 voltages[voltages_cnt++] = analogRead(A0) * 0.00868;
228 if (voltages_cnt == 27) {
229

230 for (i = 0, tmp = 0; i < voltages_cnt; i++)
231 tmp += voltages[i];
232

233 tmp /= voltages_cnt;
234 dtostrf(tmp, 1, 3, voltage);
235 voltLogger.log(voltage);
236 voltages_cnt = 0;
237 }
238

239

240 //guard against heap memory fragmentation
241 if (ESP.getFreeHeap() < 8192) {
242 sprintf(buffer, "System rebooting due to low free RAM: %u", ESP

.getFreeHeap());
243 systemLogger.log(buffer);
244 ESP.restart();
245 }
246

247 }
248

249

250 void ICACHE_RAM_ATTR timer_callback() {
251

252 unsigned long new_timestamp = millis();
253 uptime.update(new_timestamp − timestamp);
254 timestamp = new_timestamp;
255 timer_interrupt = !timer_interrupt;
256 ap_on_timer = (ap_on_timer == 0) ? (0) : (ap_on_timer − 1);
257 }
258

259

260 void ICACHE_RAM_ATTR rssi_callback(){
261
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262 int i;
263

264 if(ap_on_timer == 0 && ap_on == false && WiFi.status() ==
WL_CONNECTED && rssi_run){

265

266 //GET RSSI
267 rssi[rssi_cnt % 256] = WiFi.RSSI();
268 rssi_cnt++;
269

270 if((rssi_cnt % 256) == 0){
271

272 for(i = 255; i >= 0; i−−)
273 sprintf(rssi_buf + (255 − i) * 13, "%6lu, %4li\n", rssi_cnt

− i, rssi[255−i]);
274

275

276 rssi_buf[256 * 13 − 1] = '\0';
277 rssiLogger.log(rssi_buf);
278 }
279

280 //SEND ICMP PACKET
281 pinger.Ping(WiFi.gatewayIP(), 1, 100);
282

283 }
284

285

286 }
287

288

289 void ICACHE_RAM_ATTR isr(){
290

291 if(ap_on && AP_ON_TIME − ap_on_timer > 1)
292 ap_on_timer = 1;
293 else
294 ap_on_timer = AP_ON_TIME;
295 }
296

297

298 void setup(void) {
299

300 Serial.begin(115200);
301

302 spiffsSetup();
303

304 Serial.println("Loading configuration file...");
305 Serial.println("Configuration Parameters:");
306 config.load(CONFIGFILENAME);
307 Serial.print(config);
308

309 logFilesSetup();
310
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311 wifi_set_sleep_type(LIGHT_SLEEP_T);
312 wifiSetup();
313

314 webServerSetup();
315

316 if (MDNS.begin(config.get("MDNS"))) {
317 Serial.printf("MDNS responder started with name: %s.local\n",

config.get("MDNS"));
318 }
319 MDNS.addService("http", "tcp", 80);
320

321 pinMode(INTERRUPT_PIN, INPUT_PULLUP);
322 attachInterrupt(INTERRUPT_PIN, isr, FALLING);
323 pinMode(A0, INPUT);
324

325 pingSetup();
326

327 timer.attach_ms(4000, timer_callback);
328 rssiTimer.attach_ms(50, rssi_callback);
329

330 systemLogger.log("Esp8266 booted successfully.");
331

332 }
333

334

335 void loop(void) {
336

337 server.handleClient();
338

339 MDNS.update();
340

341 if (timer_interrupt) {
342 pollSensors();
343 timer_interrupt = false;
344 }
345

346

347 //Activate AP
348 if (ap_on_timer > 0 && ap_on == false) {
349

350 unsigned int ip[4];
351 unsigned int sub[4];
352 uint8_t ip_t[4];
353 uint8_t sub_t[4];
354

355 sscanf(config.get("APIP"), "%u.%u.%u.%u", &ip[0], &ip[1], &ip
[2], &ip[3]);

356 sscanf(config.get("APSUBNET"), "%u.%u.%u.%u", &sub[0], &sub[1],
&sub[2], &sub[3]);

357

358 ip_t[0] = ip[0];
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359 ip_t[1] = ip[1];
360 ip_t[2] = ip[2];
361 ip_t[3] = ip[3];
362

363 sub_t[0] = sub[0];
364 sub_t[1] = sub[1];
365 sub_t[2] = sub[2];
366 sub_t[3] = sub[3];
367

368 WiFi.disconnect(true);
369 WiFi.mode(WIFI_AP);
370 WiFi.softAPConfig(ip_t, ip_t, sub_t);
371 WiFi.softAP(config.get("APSSID"));
372

373 Serial.println("Soft AP enabled.");
374 systemLogger.log("Soft AP enabled.");
375 ap_on = true;
376 }
377 //Switch ftom AP to station
378 else if (ap_on_timer == 0 && ap_on == true) {
379 WiFi.mode(WIFI_STA);
380 ap_on = false;
381 Serial.println("STA enabled.");
382 }
383 //If there is no AP available to connect sleep and try again
384 else if (ap_on_timer == 0 && ap_on == false && WiFi.status() !=

WL_CONNECTED && WiFi.scanComplete() != WIFI_SCAN_RUNNING) {
385

386

387 WiFi.forceSleepBegin();
388 delay(5000);
389 WiFi.forceSleepWake();
390 wifiMulti.run();
391 }
392

393 if (recent_activity) {
394 recent_activity = false;
395 delay_time = 1;
396 if (ap_on_timer > 0) ap_on_timer =AP_ON_TIME;
397 }
398

399

400 delay(delay_time);
401 delay_time = (delay_time + 1) % 512;
402

403

404

405 }

II Κώδικας προσομοίωσης στο Matlab

1
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2 % simulation parameters
3

4 relay_uav_num = 6; % number of relay UAVs
5 uav_mass = 10; % mass of UAVs (kg)
6

7 b = 20; % attenuator constant
8 b_chain = 1; % chain attenuator constant
9 k = 1; % spring constant

10 z_0 = 2; % default height level
11 dt = 0.1; % time step in seconds
12 timesteps = 4200; % number of time steps
13

14 Do = 3; % obstacle avoidance radius (m)
15 s_0 = 5; % rest value of rssi
16

17

18 % matrices to store rssi values
19

20 rssi_p = zeros(timesteps, relay_uav_num);
21 rssi_n = zeros(timesteps, relay_uav_num);
22

23 % matrices to store uav position,and velocity data
24 % in the form of column vectors
25

26 X = zeros(3, relay_uav_num+2, timesteps); % position of each UAV
27 V = zeros(3, relay_uav_num+2, timesteps); % speed of each UAV
28

29

30 % initialization of uav's positions and speeds
31

32 X(1,:,1) = [0:relay_uav_num+1];
33 X(3,:,1) = z_0 * ones(1,relay_uav_num+2);
34 X(3,1,:) = z_0 * ones(1,timesteps);
35

36 % create obstacles and lead uav path
37

38 [X(:,relay_uav_num+2,:), X(:,:,1), V(:,relay_uav_num+2,:),
obstacles] = constract_path(dt, timesteps, relay_uav_num+2, z_0)
;

39

40 % simulate the model
41

42 h = waitbar(0, 'Evaluating model...', 'CreateCancelBtn','
setappdata(gcbf,''canceling'',1)') ;

43

44 setappdata(h,'canceling',0);
45

46 for i = 1:(timesteps−1)
47

48 if getappdata(h,'canceling')
49 delete(h);
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50 return;
51 end
52

53 waitbar(i / timesteps, h, 'Evaluating model...') ;
54 [X(:,2:relay_uav_num+1,i+1), V(:,2:relay_uav_num+1,i+1), rssi_n

(i+1,:), rssi_p(i+1,:)] = motion_generator(X(:,:,i), V(:,:,i
), Do, obstacles, dt, uav_mass, b, b_chain, k, z_0, s_0);

55 end
56

57 delete(h);
58

59 % display the results
60 draw(X, V, rssi_n, rssi_p, obstacles, dt);
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