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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

 

 

 
Αντικείµενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η µελέτη των διαλείψεων 

πολυδιαδροµικής διάδοσης στις ασύρµατες επικοινωνίες, και η εξοµάλυνσή τους µε χρήση 

ευφυών κεραιών.  

Το ασύρµατο µέσο διάδοσης χαρακτηρίζεται από χωρο-χρονοµεταβλητή συνάρτηση 

µεταφοράς, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ιδιότητες, αλλά και σηµαντικές 

δυσκολίες κατά την υλοποίηση ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. Ένα σήµα το οποίο 

διέρχεται από τo ασύρµατο µέσο διάδοσης εν γένει καταφτάνει στον δέκτη έπειτα από 

ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση και σκέδαση. Το γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια την 

παρατηρούµενη γρήγορη µεταβολή της στιγµιαίας ισχύος του σήµατος, καθώς επίσης και την 

µεταβολή της τοπικής µέσης ισχύος και της µέσης ισχύος περιοχής, φαινόµενα τα οποία µε 

την σειρά τους επιδεινώνουν δραµατικά την ποιότητα του λαµβανόµενου σήµατος.    

Οι ευφυείς κεραίες έχουν προταθεί για την αντιµετώπιση των διαλείψεων 

πολυδιαδροµικής διάδοσης. Με χρήση ευφυών κεραιών στον ποµπό, τον δέκτη ή και τους 

δύο, καθίσταται δυνατή η ικανοποιητική εξοµάλυνση του φαινοµένου αυτού, µε 

αποδεδειγµένη ευεργετική επίδραση στην επίδοση ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος.  

Στην διατριβή εξετάζεται το φαινόµενο πολυδιαδροµικής διάδοσης, µε µια µελέτη η 

οποία εκτείνεται από την µαθηµατική θεµελίωση του φαινοµένου έως την µοντελοποίησή του 

για προσοµοίωση σε υπολογιστή. Χρησιµοποιώντας διαδεδοµένες τεχνικές ανάλυσης 

στοιχειοκεραιών, προτείνεται η µέθοδος των γενετικών αλγορίθµων για την σχεδίαση ευφυών 

κεραιών, µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν να χρησιµοποιηθούν για την 

εξοµάλυνση των διαλείψεων. Σε αυτήν την βάση παρουσιάζονται σχεδιάσεις κεραιών µε 

ενδιαφέροντα και καινοτόµα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν εφαρµογές 

στοχαστικής και ντετερµινιστικής µοντελοποίησης και προσοµοίωσης του ασύρµατου µέσου 

διάδοσης, όπου ενσωµατώνεται η δυνατότητα αξιολόγησης της επίδρασης µιας ευφυούς 

κεραίας στην ποιότητα του σήµατος. Τέλος, κατασκευάστηκαν διάφορα συστήµατα και 

υποσυστήµατα ευφυών κεραιών, τα οποία αξιολογήθηκαν ως προς την επίδοσή τους σε 

πραγµατικά περιβάλλοντα, όπου αποδείχθηκε στην πράξη η χρησιµότητά τους στην 

αντιµετώπιση των διαλείψεων πολυδιαδροµικής διάδοσης.  
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ABSTRACT 
 

 

 

 

 
The subject of this dissertation is the study of multipath fading in wireless 

communications, and the mitigation of this phenomenon by using smart antennas.  

The wireless propagation channel is characterized by a spatiotemporally varying transfer 

function, which presents very interesting properties, but also causes severe impairments 

during the implementation of a telecommunications system. A signal propagating through the 

wireless channel will in general arrive at the receiver after reflection, refraction and 

diffraction, i.e. scattering. This causes rapidly fluctuating instantaneous signal strength, and a 

non-constant local mean and area mean signal power. These phenomena will in turn severely 

deteriorate the quality of the received signal.  

Smart antennas are proposed in order to affront multipath fading. By using a smart 

antenna at the transmitter, receiver or both, a satisfactory mitigation of this phenomenon is 

being made possible, with a proven beneficial impact to the performance of a 

telecommunications system.  

Multipath fading is examined, with a study that starts from a mathematical background 

formation and ends to modeling and computer simulation. While using well-known antenna 

array analysis techniques, a genetic algorithm for the design of smart antennas with 

multipath-combat characteristics is proposed. On this basis, a large number of antenna array 

designs, with interesting and novel characteristics, are presented. Moreover, stochastic and 

deterministic channel modeling and simulation tools are developed, incorporating the 

capability of evaluation of smart antennas’ effect. Finally, a number of smart antenna systems 

and sub-systems are implemented, and their performance is evaluated in a real, strong 

multipath indoor environment. Thus, their eligibility and capability of mitigating multipath 

fading is proven in practice.    

 

Keywords: Wireless communications, wireless propagation channel, multipath fading, 

fading mitigation, channel simulation, spatio-temporal channel models, genetic algorithms, 

antenna arrays, smart antennas, adaptive arrays.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

 

 
Είµαστε όλοι µάρτυρες µιας τεχνολογικής επανάστασης στον χώρο των τηλεπικοινωνιών 

µε τεράστιες συνέπειες στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα έκαναν εφικτή την µετάβαση από τις 

οικονοµίες της βαριάς βιοµηχανίας στις οικονοµίες που βασίζονται στο µεγαλύτερο ποσοστό 

τους σε υπηρεσίες για την παραγωγή προστιθέµενης αξίας. Οι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν 

πλέον την δυνατότητα να δραστηριοποιούνται σε όλα τα µήκη και τα πλάτη του πλανήτη, µε 

ελευθερία κινήσεων η οποία ήταν ασύλληπτη στο παρελθόν, ενώ έχει δοθεί ώθηση και στην 

µικρή επιχειρηµατικότητα, καθώς ακόµα και οι µικρότερες επιχειρήσεις έχουν την 

δυνατότητα να οργανώνονται και να επιτυγχάνουν συνεργασίες σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Παράλληλα, δηµιουργούνται νέες δυνατότητες άσκησης πολιτικής και διπλωµατίας εκ 

µέρους των κυβερνήσεων. 

Ωστόσο, η χρήση της τεχνολογίας δεν είναι πάντα συµβατή µε τις ανάγκες µιας 

ανάπτυξης φιλικής προς το περιβάλλον και προς τις ανάγκες της ανθρωπότητας. Επί 

παραδείγµατι, η µετακίνηση της χρηµατικής και παραγωγικής βάσης των βιοµηχανιών σε 

χώρες µε πολύ φτηνό εργατικό δυναµικό µε παράλληλη διατήρηση της διοίκησης στις χώρες 

προέλευσης, κάτι που είναι εφικτό µόνο σήµερα, χάρη και στη ραγδαία ανάπτυξη των 

τηλεπικοινωνιών, οδηγεί σε ανεργία και υποβάθµιση µεγάλες µάζες εργαζόµενων στρωµάτων 

στις ανεπτυγµένες χώρες, αλλά και άθλιες συνθήκες εργασίας και υποβάθµισης στις χώρες 

προορισµού. Για άλλη µια φορά, γίνεται φανερός ο σηµαντικός ρόλος του επιστήµονα και 

του µηχανικού στο να αναλάβει σηµαντικές ευθύνες στο επίπεδο εφαρµογής της επιστήµης 

και της τεχνικής των οποίων είναι κάτοχος, µε στόχο αφενός την θεραπεία κοινωνικών 

προβληµάτων και αφετέρου την απρόσκοπτη παραγωγή και ανάπτυξη νέας γνώσης. 

Τα συστήµατα ασύρµατων επικοινωνιών έχουν γνωρίσει µια αξιοσηµείωτη ανάπτυξη από 

τότε που οι πρώτες υπηρεσίες κυψελώτων δικτύων έκαναν την εµφάνισή τους στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980. Από έναν κόσµο όπου ο κύριος τρόπος ηλεκτρονικής επικοινωνίας ήταν 

το κλασσικό τηλέφωνο και αργότερα το διαδίκτυο, ένας κόσµος απεριόριστης κινητής 

επικοινωνίας γίνεται πραγµατικότητα. Παράλληλα, πραγµατοποιείται µια µετάβαση στην 
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υποδοµή των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, που χαρακτηρίζεται από την εγκατάλειψη της 

αναλογικής και την στροφή προς την ψηφιακή τεχνολογία και υποδοµές.  

Οι απαρχές των ασύρµατων συστηµάτων εντοπίζονται στον Maxwell ο οποίος πρότεινε 

µια µαθηµατική θεωρία για τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα το 1861, και στον Hertz, ο οποίος 

πρώτος απέδειξε πρακτικά την ύπαρξη αυτών των κυµάτων το 1887. Ωστόσο, µόνο µετά την 

εφεύρεση του ασύρµατου από τον Marconi το 1895 ξεκίνησε η πραγµατική ανάπτυξη των 

τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων. Το πρώτο τέτοιο σύστηµα εγκαταστάθηκε το 1921 στην 

αστυνοµία του Detroit και λειτουργούσε µε φέρον στα 2MHz. Με την εφεύρεση της 

διαµόρφωσης FM από τον Armstrong στα 1933 έγινε δυνατή η χρήση υψηλότερης 

συχνότητας φέροντος και µεγαλύτερου εύρους καναλιών. Η Bell Systems εισήγαγε το 

περίφηµο Personal Correspondence System, µε φέρον στα 120ΜHz και κανάλια εύρους 

120kHz. Αυτό ήταν και το πρώτο σύστηµα µε δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο σταθερής 

τηλεφωνίας. Ωστόσο, η επέκταση ενός τέτοιου συστήµατος για µεγάλο αριθµό χρηστών 

απαιτούσε υπερβολικά µεγάλο εύρος ζώνης. Η λύση δόθηκε µε την σύλληψη των κυψελωτών 

δικτύων από τον Ring στα Bell Laboratories το 1947. Σύµφωνα µε την αρχή των κυψελωτών 

δικτύων, η περιοχή κάλυψης διαιρείται σε υποπεριοχές (cells) στις οποίες χρησιµοποιείται 

ένα υποσύνολο του διαθέσιµου εύρους ζώνης. Το πρώτο αναλογικό κυψελωτό σύστηµα 

εµφανίστηκε στην Ιαπωνία το 1979 από την NTT. To 1981 η Ericsson εγκατέστησε ένα 

αντίστοιχο σύστηµα στην Νορβηγία, ενώ το 1983 η ΑΤ&Τ εγκατέστησε το πρώτο υψηλής 

χωρητικότητας κυψελωτό σύστηµα στο Σικάγο, γνωστό και ως Advanced Mobile Phone 

Service (AMPS).  

Έκτοτε, οι κυψελωτές κινητές επικοινωνίες έχουν εξελιχθεί ταχύτατα και σήµερα 

παρέχουν τηλεφωνικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 1 δισεκατοµµύριο συνδροµητές 

παγκοσµίως. Τα κυψελωτά δίκτυα 2ης γενιάς που εισήχθησαν στς αρχές του 1990, 

χρησιµοποιούν ψηφιακή διαµόρφωση και προσφέρουν βελτιωµένη χρήση του φάσµατος και 

ποιότητα υπηρεσίας. Το πιο γνωστό και εκτεταµένο τέτοιο σύστηµα είναι το Global System 

for Mobile (GSM), αλλά στις ΗΠΑ λειτουργούν κυρίως τα συστήµατα IS-136 (µε χρήση 

Time Divided Multiple Access - TDMA) και IS-95 (µε χρήση Code Divided Multiple Access 

- CDMA). Άλλα πρότυπα συστηµάτων 2ης γενιάς είναι τα DCS1800/PCS1900 στην Ευρώπη 

και το PDC στην Ιαπωνία. Στους Πίνακες 1, 2 και 3 παρουσιάζονται τα κύρια πρότυπα 

επικοινωνιών και ραδιοδιάδοσης σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία [Rap1999].  

Η ζήτηση για όλο και µεγαλύτερους ρυθµούς µετάδοσης έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη 

των λεγόµενων κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς (3G). Στόχος των συστηµάτων αυτών 

είναι, πέρα από τηλεφωνικές υπηρεσίες, η δυνητική παροχή πολύ υψηλών ρυθµών µετάδοσης 

για παρακολούθηση αρχείων ήχου και video, σε µεµονωµένους χρήστες. Η προσπάθεια για 

την προτυποποίηση του 3G, αν και δεν ευοδώθηκε σε ένα κοινά αποδεκτό πρότυπο, 

εντούτοις κατέληξε στο πρότυπο UMTS, το οποίο θεωρείται ότι θα κυριαρχήσει στις κινητές 
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επικοινωνίες τα αµέσως επόµενα χρόνια. Συγκεκριµένα, προβλέπονται σηµαντικά 

υψηλότεροι ρυθµοί µετάδοσης, οι οποίοι φτάνουν τα 9.6kbps για δορυφορικές επικοινωνίες, 

144kbps για χρήστες που κινούνται µε υψηλές ταχύτητες, 384kbps για χρήστες που κινούνται 

µε χαµηλές ταχύτητες, καθώς και 2Mbps για ακίνητους χρήστες. Επίσης, στο επίπεδο της 

ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service – QoS) προβλέπονται πολύ πιο αυστηροί 

περιορισµοί και επιπλέον υπηρεσίες, όπως αναµονή και αναγνώριση κλήσεων, αποθήκευση 

και προώθηση κ.α. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κύρια πρότυπα ασύρµατης επικοινωνίας στις ΗΠΑ. 
Πρότυπο Τύπος Έτος Σχήµα 

Πολλαπλής 

Πρόσβασης  

Ζώνη 

Συχνοτήτων 

∆ιαµόρφωση Εύρος Ζώνης 

AMPS Cellular 1983 FDMA 824-894MHz FM 30kHz 

NAMPS Cellular 1992 FDMA 824-894MHz FM 10kHz 

USDC Cellular 1991 TDMA 824-894MHz DQPSK 30kHz 

CDPD Cellular 1993 FH/Packet 824-894MHz GMSK 30kHz 

IS-95 Cellular/PCS 1993 CDMA 824-894MHz 

1.8-2.0GHz 

QPSK/BPSK 1.25MHz 

GSC Paging 1970’s Simplex Several FSK 12.5kHz 

POCSAG Paging 1970’s Simplex Several FSK 12.5kHz 

FLEX Paging 1993 Simplex Several 4-FSK 15kHz 

DCS1900(GSM) PCS 1994 TDMA 1.85-1.99GHz GMSK 200kHz 

PACS Cordless/PCS 1994 TDMA/FDMA 1.85-1.99GHz DQPSK 300kHz 

MIRS SMR/PCS 1994 TDMA Several QAM 25kHz 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κύρια πρότυπα ασύρµατης επικοινωνίας στην Ευρώπη. 
Πρότυπο Τύπος Έτος Σχήµα 

Πολλαπλής 

Πρόσβασης  

Ζώνη 

Συχνοτήτων 

∆ιαµόρφωση Εύρος Ζώνης 

E-TACS Cellular 1985 FDMA 900Mhz FM 25kHz 

NMT-450 Cellular 1981 FDMA 450-470MHz FM 25kHz 

NMT-900 Cellular 1986 FDMA 890-960MHz FM 12.5kHz 

GSM Cellular/PCS 1990 TDMA 890-960MHz GMSK 200kHz 

C-450 Cellular 1985 FDMA 450-465MHz FM 20kHz/10kHz 

ERMES Paging 1993 FDMA Several 4-FSK 25kHz 

CT2 Cordless 1989 FDMA 864-868MHz GFSK 100kHz 

DECT Cordless 1993 TDMA 1880-1900MHz GFSK 1.728MHz 

DCS1800 Cordless/PCS 1993 TDMA 1710-1880MHz GMSK 200kHz 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Κύρια πρότυπα ασύρµατης επικοινωνίας στην Ιαπωνία. 
Πρότυπο Τύπος Έτος Σχήµα 

Πολλαπλής 

Πρόσβασης  

Ζώνη 

Συχνοτήτων 

∆ιαµόρφωση Εύρος Ζώνης 

JTACS Cellular 1988 FDMA 860-925MHz FM 25kHz 

PDC Cellular 1993 TDMA 810-1501 MHz DQPSK 25kHz 

NTT Cellular 1979 FDMA 400-800 MHz FM 25kHz 

NTACS Cellular 1993 FDMA 843-925 MHz FM 12.5kHz 

NTT Paging 1979 FDMA 280 MHz FSK 12.5kHz 

NEC Paging 1979 FDMA Several FSK 10kHz 

PHS Cordless 1993 TDMA 1895-1907 MHz DQPSK 00kHz 

 

Παράλληλα µε την ανάπτυξη των τηλεφωνικών συστηµάτων έχει συντελεστεί και η 

ανάπτυξη του διαδικτύου σε ευρύτατη κλίµακα. Πέρα από την κλασσική διαδικτυακή 

υποδοµή µέσω καλωδίου, προσφέρονται και είναι προσιτές λύσεις ασύρµατης δικτύωσης. 

Χωρίς υπερβολή, δηµιουργείται µε ταχείς ρυθµούς ένα νέφος τοπικών ασυρµάτων δικτύων το 

οποίο λειτουργεί παράλληλα µε τα δίκτυα µέσω καλωδίου και τα κυψελωτά δίκτυα. Όπως και 

στην περίπτωση της σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου, τα ασύρµατα δίκτυα έχουν 

ακολουθήσει διαφορετικούς ρυθµούς και κατευθύνσεις ανάπτυξης ανάλογα µε το αν 

πρόκειτα για δίκτυα µετάδοσης φωνής ή δεδοµένων. Αυτός ο διαχωρισµός οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στις ανάγκες µετάδοσης του είδους των δεδοµένων, οι οποίες διαµορφώνονται 

κυρίως από αυτό που αναµένει ο χρήστης της υπηρεσίας. Έτσι, στις υπηρεσίες φωνής ο 

χρήστης απαιτεί την µετάδοση σχετικά µικρού όγκου δεδοµένων µε ελάχιστη καθυστέρηση, 

το αντίθετο από αυτό που απαιτείται από τις υπηρεσίες δεδοµένων. Για αυτόν τον λόγο η 

µετάδοση φωνής γίνεται κυρίως µε δίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος, ενώ η µετάδοση 

δεδοµένων µε δίκτυα µεταγωγής πακέτου. Όπως αναµένεται, οι οµάδες εργασίας 

προτυτοποίησης υποστηρίζονται και σπονσοράρονται από βιοµηχανικούς εταίρους ανάλογα 

µε το πεδίο δραστηριότητας. Έτσι, οµάδες όπως οι GSM, DECT κ.α. υποστηρίζονται κυρίως 

από εκπροσώπους τηλεφωνικών εταιριών, ενώ οµάδες όπως οι IEEE 802.11, WINForum, 

HIPERLAN κ.α. από εκπροσώπους κατασκευαστών δικτύων δεδοµένων. Συνεπώς, 

δηµιουργούνται ερωτήµατα σχετικά µε το τελικό αποτέλεσµα, και το κατά πόσον αυτό θα 

είναι συνέπεια τεχνολογικής ή οικονοµικής υπεροχής κάποιας από τις προτεινόµενες λύσεις.  

Μέχρι στιγµής, η ολοκλήρωση αυτών των δικτύων σε ένα ενιαίο δικτύο δεν έχει γίνει 

ακόµη εφικτή, αλλά είναι ήδη ορατή η στιγµή του λεγόµενου “seamless ubiquitous 

computing”. Ταυτόχρονα, διαφαίνεται ήδη η δυνατότητα ολοκλήρωσης των δικτύων 

επικοινωνιών και πλοήγησης (navigation-communications), µε στόχο την δηµιουργία νέων, 

εξωτικών υπηρεσιών για τους χρήστες [Rug2006] . Η ανάπτυξη ολοένα µεγαλύτερων ρυθµών 

µετάδοσης πληροφορίας καθώς και του 6ης γενιάς πρωτοκόλλου διαδικτύου (IPv6) θεωρείται 

ότι θα συµβάλλει σηµαντικά στην υλοποίηση αυτού του στόχου [Dix2006]. Ήδη 
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προσφέρονται δυνατότητες τηλεφωνικής επικοινωνίας µε δίκτυα µεταγωγής πακέτου, µε 

ικανοποιητική διείσδυση στην αγορά. Οι οµάδες εργασίας για το πρότυπο κινητών 

επικοινωνιών τέταρτης γενιάς (4G) έχουν ήδη συγκροτηθεί και εργάζονται εντατικά προς 

αυτήν την κατεύθυνση, ενώ ένα από τα πιο σηµαντικά ζητήµατα που πρέπει να επιλυθούν 

αποτελεί το θέµα της διαχείρισης του ραδιοφάσµατος σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Η χρήση έξυπνων κεραιών θεωρείται ότι θα γνωρίσει εκρηκτική επέκταση στα 

µελλοντικά συστήµατα ασύρµατων επικοινωνιών. Ο λόγος είναι ότι η υπερβολικά υψηλή 

ζήτηση υπηρεσιών επικοινωνίας δεν αφήνει περιθώρια χρήσης τεχνικών µόνο στο πεδίο του 

χρόνου για την ένταση της εκµετάλλευσης του έυρους ζώνης. Η χρήση στοιχειοκεραιών και 

έξυπνων κεραιών προσθέτει ακόµη µια διάσταση στην επεξεργασία των σηµάτων – τον 

χώρο. Με σωστή χρήση, η διάσταση αυτή µπορεί να προσφέρει σηµαντική βελτίωση της 

χρήσης του ραδιοαφάσµατος και της χωρητικότητας του καναλιού, χωρίς αύξηση της 

εκπεµπόµενης ισχύος. Έχει αποδειχθεί θεωρητικά ότι µε χρήση έξυπνων κεραιών τόσο στον 

ποµπό όσο και στον δέκτη είναι δυνατή η επίτευξη χωρητικότητας καναλιού η οποία 

υπερβαίνει την προβλεπόµενη από το θεώρηµα του Shannon [Pau2003]. Τις ώρες που 

γράφονται αυτές οι γραµµές (12 Μάη 2006) η DoCoMo στην Ιαπωνία ανακοινώνει την 

επίτευξη επαναστατικών ρυθµών µετάδοσης της τάξης των 2.5Gpbs µε ένα σύστηµα ΜΙΜΟ 

4x4. Συγκριτικά, τα συστήµατα 3G θεωρητικά επιτυγχάνουν ως 2Mbps για ακίνητους 

χρήστες.  

Με την παρούσα διατριβή επιχειρείται η µελέτη και αξιολόγηση της επίδρασης των 

έξυπνων κεραιών στην επίδοση συστηµάτων ασύρµατων επικοινωνιών. Στο κεφάλαιο 1 

πραγµατοποιείται µια θεωρητική εισαγωγή στα κανάλια ασύρµατων και κινητών 

επικοινωνιών, µε ιδιαίτερη έµφαση στα χαρακτηριστικά εκείνα που θα µας απασχολήσουν 

στα επόµενα κεφάλαια. Μελετώνται διεξοδικά οι διαλείψεις µεγάλης και µικρής κλίµακας, 

καθώς και οι νόµοι διάδοσης του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου. Αναλύονται οι συναρτήσεις 

µετάδοσης χρονοµεταβλητών καναλιών, καθώς και χαρακτηριστικά µεγέθη για την ποιότητα 

του καναλιού, όπως το εύρος ζώνης συνοχής, ο χρόνος συνοχής και η απόσταση συνοχής. 

Πραγµατοποιείται µια συνολική και εις βάθος διερεύνηση των συναρτήσεων καναλιού, και 

εξάγονται συναρτήσεις συσχέτισης µεταξύ τους. Τέλος, παρατίθεται µια σύντοµη απόδειξη 

για την αύξηση της χωρητικότητας του καναλιού µε χρήση έξυπνων κεραιών.  

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται εισαγωγή στην τεχνολογία των ευφυών κεραιών. 

Πραγµατοποιείται µια συνοπτική µελέτη και ταξινοµούνται τα είδη των συστηµάτων ευφυών 

κεραιών. Παρουσιάζονται αριθµητικές τεχνικές για την σχεδίαση κεραιών και 

στοιχειοκεραιών, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν κατά την σχεδίαση κεραιών στην παρούσα 

διατριβή. Συγκεκριµένα, αναλύονται οι τεχνικές επαγόµενης ηλεκτρεγερτικής δύναµης 

(induced EMF ή απλώς EMF για συντοµία) και η µέθοδος των ροπών (MoM), ενώ 

αναφέρεται και η ανάλυση στοιχειοκεραιών µέσω της µήτρας αντιστάσεων, και τα ισοδύναµα 
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κυκλώµατα εκποµπής και λήψης. Τέλος, παρουσιάζεται µια µέθοδος υπολογισµού του πεδίου 

στοιχειοκεραίας αποτελούµενης από διαφορετικά στοιχεία.  

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται µια εισαγωγή στους γενετικούς αλγορίθµους, καθώς η 

πλειονότητα των σχεδιάσεων πραγµατοποιήθηκε µε χρήση γενετικών αλγορίθµων. 

Περιγράφονται οι αρχές και οι µηχανισµοί λειτουργίας των γενετικών αλγορίθµων. 

Αναφέρονται τα κύρια πλεονεκτήµατά τους έναντι άλλων παραδοσιακών µεθόδων 

βελτιστοποίησης και εξηγείται η χρησιµότητά τους στην αντιµετώπιση σύνθετων 

ηλεκτροµαγνητικών προβληµάτων, ενώ καθίσταται σαφής η ευελιξία της µεθόδου και οι 

εφαρµογές της.  

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται το σύνολο των έξυπνων κεραιών που σχεδιάστηκαν µε 

χρήση γενετικών αλγορίθµων και άλλων τεχνικών. Η παρουσίαση περιλαµβάνει σχεδίαση 

κεραιών µε αυθαίρετη και µη συµµετρική τοπολογία, καθώς και µη συµµετρικά διαγράµµατα 

ακτινοβολίας. Επίσης, κεραίες οι οποίες λειτουργούν σε δύο διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων, 

και κεραίες οι οποίες έχουν την δυνατότητα να παραµείνουν λειτουργικές ακόµα και µετά 

από ενδεχόµενη καταστροφή κάποιου στοιχείου τους, ακόµη και διατηρώντας σταθερούς 

συντελεστές διεγέρσεως. Τέλος, εφαρµόζεται η αρχή υπολογισµού του διαγράµµατος 

ακτινοβολίας στοιχειοκεραιών διαφορετικών στοιχείων, για την διόρθωση των διεγέρσεων σε 

πραγµατικές, πρακτικές στοιχειοκεραίες. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση 

µιας στοιχειοκεραίας αποτελούµενης από οριζόντια πολωµένα δίπολα και παρασιτικά 

στοιχεία.  

Στο κεφάλαιο 5 αναλύεται και αξιολογείται η επίδραση των κεραιών αυτών σε υποθετικά 

κανάλια ασύρµατων επικοινωνιών. Παρουσιάζονται διαφορα µοντέλα προσοµοίωσης 

καναλιών τα οποία έχουν αναπτυχθεί, ενώ η αξιολόγηση βασίζεται στα χαρακτηριστικά 

µεγέθη που εισάγονται στο κεφάλαιο 1. Επίσης, στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται διάφορες 

εφαρµογές που αναπτύχθηκαν µε στόχο την προσοµοίωση του καναλιού κινητών 

επικοινωνιών εσωτερικών χώρων. Οι σχετικές προτεινόµενες εφαρµογές καλύπτουν ευρέως 

το συγκεκριµένο πεδίο, αφού περιλαµβάνουν στοχαστικά και ντετερµινιστικά µοντέλα 

προσοµοίωσης, καθώς και προσοµοίωση της επίδρασης από την εφαρµογή ευφυών κεραιών.  

Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται πρακτικές υλοποιήσεις συστηµάτων και 

υποσυστηµάτων έξυπνων κεραιών. Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται ένας στροφέας φάσης για 

κυκλώµατα διαµόρφωσης λοβού ακτινοβολίας (beamforming) ο οποίος λειτουργεί στα 

2.4GHz, µια κεραία µεταγωγής λοβού τύπου ESPAR, επίσης στα 2.4GHz, η σχεδίαση της 

οποίας βασίζεται στην χρήση µήτρας αντιστάσεων και σε µετρήσεις πραγµατικών στοιχείων, 

καθώς και µια πλήρως προσαρµοζόµενη κεραία. Η πλήρως προσαρµοζόµενη κεραία διαθέτει 

πλήρεις αλυσίδες RF/IF καθώς και κύκλωµα ψηφιακού ελέγχου, ενώ είναι κατάλληλη για 

εφαρµογές SBA, προσαρµοστικών αλγορίθµων, εκτίµησης DoA, εφαρµογές ΜΙΜΟ κλπ. Η 

κεραία αυτή αξιολογήθηκε στην πράξη, σε πραγµατικό περιβάλλον πολυδιαδροµικής 
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διάδοσης εσωτερικού χώρου, όπου αποδείχθηκε η ευεργετική της επίδραση στην ποιότητα 

του λαµβανόµενου σήµατος σε σχέση µε την χρήση απλού οµοιοκατευθυντικού δέκτη. 

Η διατριβή ολοκληρώνεται µε συµπεράσµατα και προτάσεις για µελλοντική εργασία στο 

κεφάλαιο 7, το οποίο περιέχει και επιχειρήµατα για την συµβολή της διατριβής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

 

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΕΣΟ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ 

 ∆ΙΑΛΕΙΨΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

 

 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ. 

Ένα σήµα το οποίο διέρχεται από τo ασύρµατο µέσο διάδοσης, εν γένει καταφτάνει στον 

δέκτη έπειτα από ανάκλαση, διάθλαση, περίθλαση και σκέδαση. Η ανάκλαση και η διάθλαση 

προκύπτουν όταν το µέτωπο κύµατος προσπίπτει σε µια επιφάνεια µε µέγεθος πολύ 

µεγαλύτερο του µήκους κύµατος. Η  περίθλαση, σύµφωνα µε την αρχή του Huygens, 

προκύπτει όταν ανάµεσα στον ποµπό και στον δέκτη υπάρχει ένα εµπόδιο, συνήθως αιχµηρό, 

οπότε δηµιουργούνται δευτερεύοντα κύµατα όπισθεν του εµποδίου και προς την µεριά του 

δέκτη. Ο όρος σκέδαση είναι το αντίστοιχο του scattering και υπονοεί την ύπαρξη µικρού 

εµποδίου µε µέγεθος της τάξης του µήκους κύµατος, αλλά συχνά χρησιµοποιείται στην 

βιβλιογραφία για να υποδηλώσει συνολικά τους µηχανισµούς διάδοσης ενός κύµατος στο 

κανάλι. Επιπλέον, όταν ένα κύµα ανακλάται πάνω σε µια ανώµαλη επιφάνεια της οποίας η 

τραχύτητα έχει τάξη µεγέθους ίδια µε του µήκους κύµατος, υπάρχει διάχυση του 

προσπίπτοντος κύµατος προς όλες τις κατευθύνσεις. Η διάχυση ελέγχεται µε το κριτήριο 

Rayleigh που υπολογίζει την κρίσιµη τραχύτητα µέσω του µήκους κύµατος και της γωνίας 

πρόσπτωσης [Rap1999]. Ως φυσική συνέπεια αυτών των µηχανισµών, στον δέκτη 

καταφτάνει ταυτόχρονα ένας µεγάλος αριθµός αντιγράφων του εκπεµπόµενου σήµατος, το 

καθένα µε διαφορετικό πλάτος, φάση και καθυστέρηση, προκαλώντας κυµάτωση ή 

διαλείψεις στην λαµβανόµενη ισχύ, λόγω πολυδιαδροµικής διάδοσης (multipath fading) 

[Pah1995], [Rap1999], [Stu2001], [Pau2003].  

Η στιγµιαία λαµβανόµενη ισχύς εξαρτάται από την µέση εξασθένηση λόγω της 

απόστασης ποµπού-δέκτη, την ύπαρξη διαλείψεων µεγάλης κλίµακας (large-scale fading) και 

την ύπαρξη διαλείψεων µικρής κλίµακας (small-scale fading). Η µέση εξασθένηση προκύπτει 

από τον τετραγωνικό νόµο διάδοσης και απώλειες λόγω διάθλασης και ανάκλασης πάνω από 

τέλεια ή ατελή γη. Εκ πρώτης όψεως ίσως φαντάζει παράδοξο, αλλά µια σχετικά ισχυρή µέση 

εξασθένηση είναι απαραίτητη για τα κυψελωτά συστήµατα. Ο λόγος είναι ότι η ισχυρή 
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εξασθένηση επιτρέπει µικρές αποστάσεις επαναχρησιµοποίησης, κάτι το οποίο συνεπάγεται 

καλύτερη εκµετάλλευση του φάσµατος και µεγαλύτερη χωρητικότητα περιοχής [Rap1999].  

Οι διαλείψεις µεγάλης κλίµακας αναφέρονται στο φαινόµενο τυχαίας κυµάτωσης της 

τοπικής µέσης ισχύος σε αποστάσεις πολύ µεγαλύτερες του µήκους κύµατος, λόγω τυχαίων 

εµποδίων µεγάλων διαστάσεων ανάµεσα στον ποµπό και τον δέκτη (κτίρια κλπ.). Οι 

διαλείψεις µικρής κλίµακας αναφέρονται στην ταχύτατη και ισχυρή κυµάτωση της 

λαµβανόµενης ισχύος εντός αποστάσεων της τάξης του µήκους κύµατος, η οποία οφείλεται 

στην διανυσµατική συµβολή των αντιγράφων του σήµατος λόγω πολυδιαδροµικής διάδοσης. 

Είναι σύνηθες φαινόµενο να παρατηρούνται διαλείψεις µικρής κλίµακας της τάξης των 30-

40dB στην λαµβανόµενη ισχύ, µέσα σε αποστάσεις της τάξης του µήκους κύµατος 

[Pah1995], [Rap1999], [Stu2001].  

 

1.2 ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ. 

Σε ιδανικές συνθήκες ελεύθερου χώρου ισχύει ο νόµος του αντίστροφου τετραγώνου για 

την εξασθένηση διάδοσης, ο οποίος συνδέει την ισχύ λήψης rP  και την ισχύ εκποµπής tP  

µέσω της εξίσωσης του Friis [Jak1974], [Rap1994] 
2

4
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

d
GGPP rttr π

λ
                                              (1.1) 

όπου tG  και rG  είναι το κέρδος της κεραίας ποµπού και δέκτη αντίστοιχα, λ  είναι το µήκος 

κύµατος και d  είναι η απόσταση ποµπού-δέκτη. Από την εξίσωση (1.1) προκύπτει ότι η 

απώλεια ισχύος είναι 20dB/δεκάδα. Η εξίσωση ελεύθερου χώρου έχει εφαρµογή π.χ. σε 

δορυφορικά συστήµατα ή µικροκυµατικές ζεύξεις (links).  

Η ισοδύναµη ισοτροπικά ακτινοβολούµενη ισχύς (EIRP – Effective Isotropically 

Radiated Power) δίνεται από την εξίσωση 

ttGPEIRP =                                                       (1.2) 

και αντιπροσωπεύει την ισχύ εκποµπής ισοτροπικού ακτινοβολητή για ισοδύναµη ζεύξη. Η 

ισοδύναµη ακτινοβολούµενη ισχύς (ERP – Effective Radiated Power) αντιστοιχεί στην ισχύ 

εκποµπής διπόλου µήκους 2/λ  στην κατεύθυνση µεγίστου, για ισοδύναµη ζεύξη. Επειδή το 

κέρδος διπόλου είναι 1.64 ( dBd0dBi15.2 = ) ισχύει ότι dB15.2−= dBmdBm EIRPERP  

[Rap1999].    

Στην περίπτωση κυψελωτών ή άλλων επίγειων συστηµάτων, εκτός από το απευθείας 

κύµα υπάρχει και µια ανάκλαση από την επιφάνεια της γης, η οποία συµβάλλει 

καταστροφικά στον δέκτη. Η επιφάνεια της γής θεωρείται ως επίπεδο απείρων διαστάσεων 

µε άπειρη αγωγιµότητα, οπότε η λαµβανόµενη ισχύς δίνεται από την σχέση [Stu2001] 
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                            (1.3) 

όπου th  και rh  είναι τα ενεργά ύψη της κεραίας ποµπού και δέκτη αντίστοιχα. Η µέση 

εξασθένηση διάδοσης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ελαχίστων και µεγίστων ενώ το 

τελευταίο µέγιστο παρουσιάζεται στην θέση d  όπου 
2

2
2

π
λ
π

=
⋅
d

hh rt .  

Στην περίπτωση όπου rt hhd >>  κάνουµε χρήση της ταυτότητας xx ≈sin  για µικρά 

x , οπότε η εξίσωση (1.3) ξαναγράφεται ως  
2

2 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

d
hh

GGPP rt
rttr                                               (1.4) 

Στην προκειµένη περίπτωση, παρατηρείται ότι η εξασθένηση δεν εξαρτάται από την 

συχνότητα λειτουργίας, ενώ η απώλεια ισχύος είναι 40dB/δεκάδα.  

Ένα απλό µοντέλο διάδοσης είναι εκείνο που περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση 

[Rap1999]: 

)/(log10 0100 ddPP dBmdBmr β−=                                  (1.5) 

όπου dBmP0  είναι η λαµβανόµενη ισχύς που µετράται µε τον δέκτη να βρίσκεται σε γνωστή 

απόσταση 0d  από τον ποµπό, και β  είναι ο συντελεστής εξασθένησης. Στην εξίσωση (1.5) η 

λαµβανόµενη ισχύς εννοείται ως η µέση ισχύς όλων των πιθανών µετρήσεων για δοθείσα 

απόσταση d . Ακόµη, η ισχύς αναφοράς  dBmP0  πρέπει να µετρηθεί σε συνθήκες ελεύθερου 

χώρου και στο µακρινό πεδίο της κεραίας του ποµπού και του δέκτη. Ο συντελεστής 

εξασθένησης εξαρτάται από το συγκεκριµένο περιβάλλον. Σε πραγµατικά περιβάλλοντα, ο 

συντελεστής εξασθένησης β  ποικίλλει από 2.5 έως 6 [Pau2003]. Στο σχήµα 1.1 

απεικονίζονται τυπικά περιβάλλοντα διάδοσης. 

 
Σχήµα 1.1: Τυπικά περιβάλλοντα διάδοσης. 

 

Για λόγους πληρότητας αναφέρεται ότι στην περίπτωση όπου η στάθµη θορύβου είνα 

γνωστή οι εξισώσεις (1.1)-(1.5) χρησιµεύουν στον υπολογισµό του λόγου ισχύος φέροντος-
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προς-θόρυβο (CNR – Carrier to Noise Ratio). Η φόρµουλα η οποία συνδέει το CNR µε τις 

παραµέτρους των κεραιών ποµπού και δέκτη και του µέσου διάδοσης ονοµάζεται link budget 

[Stu2001]. 

 

Μοντέλα διάδοσης για την µέση εξασθένηση σε περιβάλλοντα εξωτερικού 

χώρου. 

Για τα περιβάλλοντα εξωτερικού χώρου έχουν προταθεί αρκετά εµπειρικά µοντέλα 

διάδοσης και εξασθένησης εναλλακτικά της εξίσωσης (1.5), όπως το µοντέλο Longley-Rice 

[Lon1968], [Lon1978]. Ειδικά για κυψελωτά συστήµατα αναφέρονται τα µοντέλα του 

Okumura [Oku1968], του Hata [Hat1980], του Lee [Lee1986] και το COST-231 του Καναδά 

[COST231]. Τα µοντέλα αυτά συνήθως απαιτούν µια ελάχιστη απόσταση ποµπού-δέκτη 

καθώς και ένα ελάχιστο ύψος των κεραιών στον ποµπό και στον δέκτη, αλλιώς η εξασθένηση 

εξαρτάται ισχυρά από την συγκεκριµένη µορφολογία του εδάφους και παρατηρούνται 

µεγάλες αποκλίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιµοποιούνται τοπογραφικά σχέδια της 

περιοχής για την πρόβλεψη της εξασθένησης, κατ’ αναλογία µε τις ντετερµινιστικές 

µεθόδους προσοµοίωσης που θα εξεταστούν στο κεφάλαιο 5 για τις διαλείψεις µικρής 

κλίµακας. 

 

Μοντέλο Longley-Rice. 
Το µοντέλο Longley-Rice είναι χρήσιµο για την πρόβλεψη της εξασθένησης σε 

συχνότητες στο διάστηµα 40MHz-100GHz. Η µέση εξασθένηση υπολογίζεται βάσει της 

γεωµετρίας της γης και τα χαρακτηριστικά της τροπόσφαιρας. Για κοντινές αποστάσεις 

χρησιµοποιείται το µοντέλο της επίπεδης γης, ενώ λαµβάνεται υπόψιν και η περίθλαση.  

 

Μοντέλa Okumura-Hata και Lee. 

Το µοντέλο του Hata είναι ευρύτατα διαδεδοµένο για τις συχνότητες 150-1000MHz. 

Βασίζεται στις µετρήσεις των Okumura et al. στην περιοχή του Τόκιο [Oku1968], για αυτό 

και είναι επίσης γνωστό ως µοντέλο Okumura-Hata. Θεωρείται αρκετά χρήσιµο µε µικρές 

µετατροπές και για άλλες περιοχές, οι οποίες διαθέτουν µορφολογία ανάλογη µε του Τόκιο, ή 

µπορούν να αντιστοιχηθούν µε περιοχές του Τόκιο (π.χ. σε πόλεις των βορείων Η.Π.Α. 

συνηθίζεται να µοντελοποιείται το κέντρο της πόλης ως προαστιακή περιοχή του Τόκιο κ.ο.κ. 

[Stu2001]). Το µοντέλο του Lee είναι γνωστό και ως µοντέλο «περιοχή-ανά-περιοχή». Όπως 

και το µοντέλο Okumura-Hata χρησιµοποιείται ευρύτατα για την πρόβλεψη της εξασθένησης 

διάδοσης σε αστικές περιοχές.  
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Το µοντέλο COST-231. 

Τα σύγχρονα και µελλοντικά συστήµατα επικοινωνιών θα λειτουργούν σε συχνότητες 

αρκετά µεγαλύτερες από το 1GHz, οπότε τελευταία έχουν προταθεί µοντέλα διάδοσης και για 

µεγαλύτερες συχνότητες. Το µοντέλο COST231-Hata έχει προταθεί από τους Mogensen et al. 

[Mog1991] προκειµένου να επεκτείνει το µοντέλο του Hata. Αντίστοιχο µοντέλο αποτελεί το 

µοντέλο COST231-Walfish-Ikegami, το οποίο διακρίνει ανάµεσα σε περιπτώσεις όπου η 

ευθεία οπτικής επαφής (Line Of Sight - LOS) είναι καθαρή από εµπόδια ή όχι (Non Line Of 

Sight - NLOS). Ένα τρίτο µοντέλο το οποίο έχει εφαρµογή για τις συχνότητες λετουργίας των 

προσωπικών συστηµάτων επικοινωνίας (Personal Communications Systems – PCS), το οποίο 

είναι αποτέλεσµα εργασίας από κοινού τεχνικής οµάδας για τον προσδιορισµό 

χαρακτηριστικών του καναλιού [JTC1994], προτείνει τον διαχωρισµό της περιοχής ανάµεσα 

στον ποµπό και στον δέκτη σε τρεις περιοχές. Οι δύο πρώτες περιοχές διαθέτουν καθαρό 

LOS ενώ η τρίτη όχι. Κάθε περιοχή χαρακτηρίζεται από διαφορετικό συντελεστή 

εξασθένησης.  

 

Το µοντέλο κρίσιµης απόστασης. 

Για πολύ µικρές αποστάσεις και ύψη κεραιών σε εξωτερικούς χώρους, έχει προταθεί η 

παρακάτω εξίσωση [Wil1984], [Har1989], [Pra1991], [Stu2001]  

ba
t

r gdd
kP

P
)/1( +

= .                                              (1.6) 

Η παράµετρος k  εξαρτάται από τα κέρδη των κεραιών. Σε µικρές αποστάσεις κυριαρχεί 

η διάδοση ελεύθερου χώρου οπότε 2≈a , ενώ σε µεγαλύτερες αποστάσεις ]6,2[∈b . Η 

απόσταση γονάτου g  κυµαίνεται από 150 ως 300m.  

 

Μοντέλα διάδοσης για την µέση εξασθένηση σε περιβάλλοντα εσωτερικού 

χώρου. 

Για περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου, όπως κτίρια κλπ., έχουν γίνει εκτεταµένες µελέτες 

τα τελευταία χρόνια, αφού είναι αρκετά διαδεδοµένα πλέον τα τοπικά ασύρµατα δίκτυα 

(Wireless Local Area Networks - WLANs) και τα συστήµατα PCS. Εν γένει, η εξασθένηση 

διάδοσης ποικίλλει σηµαντικά στα περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου. Τυπικές τιµές 

συντελεστή εξασθένησης αναφέρονται από 1.8 έως 3.0 [Stu2001], αλλά σχετικές εργασίες 

δείχνουν ότι µπορεί να ποικίλλει από 1.2 µέχρι 6.5 [Ale1983], [Pah1995]. Σηµειώνεται ότι σε 

κάθε περίπτωση είναι καταλυτική η επιλογή ζώνης συχνοτήτων για την αξιοπιστία κάθε 

µοντέλου που προτείνεται. 

Επίσης, η εξασθένηση εξαρτάται από το αν το σήµα πρέπει να διαπεράσει έναν ή 

περισσότερους ορόφους, έναν ή περισσότερους τοίχους κ.ο.κ., οπότε έχουν προταθεί και τα 
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ανάλογα µοντέλα διάδοσης. Συγκεκριµένα, κάθε όροφος εισάγει µια σταθερή εξασθένηση 

ανεξάρτητα της απόστασης ποµπού-δέκτη [Mot1988]. Έτσι, η εξασθένηση κυµαίνεται από 15 

έως 20dB για τον πρώτο όροφο και από 6 έως 10dB για κάθε επόµενο όροφο µέχρι 4 

ορόφους. Από τον 5ο όροφο και πάνω η εξασθένηση παρατηρείται ότι δεν αυξάνεται 

σηµαντικά [Stu2001]. Ωστόσο, διαφορετικές µετρήσεις δίνουν αντιφατικά αποτελέσµατα. Σε 

άλλα κτίρια η εξασθένηση ορόφου εξαρτάται ισχυρά από την συχνότητα (έως και µια τάξη 

µεγέθους διαφορετική µεταξύ 915MHz και 1900MHz), ενώ σε άλλα κτίρια η εξασθένηση 

παραµένει περίπου σταθερή [Rap1999], [Sei1992]. 

Ανάλογες µετρήσεις έχουν γίνει και για την διείσδυση µέσα από τοίχους, όπου όµως έχει 

παρατηρηθεί ότι η εξασθένηση δεν φθίνει όσο ο αριθµός των τοίχων αυξάνεται, όπως γίνεται 

µε τους ορόφους [Stu2001]. Τα χωρίσµατα διακρίνονται σε τοίχους και απλά χωρίσµατα από 

πλαστικό και γυαλί, όπως αυτά που συναντώνται σε γραφεία κλπ. 

Ένα εναλλακτικό µοντέλο διάδοσης σε εσωτερικούς χώρους έχει προταθεί από τον 

Akerberg [Ake1988], [Ake1989], όπου το κανάλι διαχωρίζεται σε περιοχές διαφορετικού 

συντελεστή εξασθένησης, όπως στο µοντέλο JTC κυψελωτών συστηµάτων [JTC1994].  

 

Τεχνικές για συγκεκριµένα περιβάλλοντα. 

Μια ειδική κατηγορία τεχνικών πρόβλεψης διάδοσης για περιβάλλοντα τόσο εξωτερικού 

όσο και εσωτερικού χώρου είναι οι τεχνικές ray-tracing. Έχουν προταθεί εργαλεία βασισµένα 

σε τεχνικές ray-tracing, τα οποία υπολογίζουν επίσης τα χαρακτηριστικά των διαλείψεων 

µικρής και µεγάλης κλίµακας [Sei1994], [Cho2006], όπως θα αναλυθεί διεξοδικότερα στο 

κεφάλαιο 5.    

 

1.3 ∆ΙΑΛΕΙΨΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. 

Επιπλέον της εξασθένησης διάδοσης, η λαµβανόµενη ισχύς του σήµατος παρουσιάζει 

κυµάτωση  ή διαλείψεις γύρω από την µέση τιµή περιοχής η οποία προβλέπεται από την 

εξίσωση (1.5). Η κυµάτωση αυτή αναλύεται σε δύο πολλαπλασιαζόµενους παράγοντες, 

συγκεκριµένα τις διαλείψεις µεγάλης και µικρής κλίµακας. Οι διαλείψεις µεγάλης κλίµακας 

οφείλονται σε φαινόµενα «σκίασης» - η σκίαση αναφέρεται στην ισχυρή επίδραση 

αντικειµένων του περιβάλλοντος µε µεγάλες διαστάσεις, όπως κτίρια κλπ. - τα οποία 

διατηρούνται σε αποστάσεις αρκετά µεγαλύτερες του µήκους κύµατος. Η σκίαση εξαρτάται 

σηµαντικά από την σχετική γεωµετρία των αντικειµένων αυτών και των ζωνών Fresnel. 

Συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι ότι η τοπική µέση ισχύς που µετράται σε αντίστοιχες 

αποστάσεις µεταβάλλεται ανάλογα µε την ύπαρξη ή µη τέτοιων αντικειµένων µεγάλου 

µεγέθους. Αµελώντας προς το παρόν τις διαλείψεις µικρής κλίµακας, η λαµβανόµενη ισχύς 

γίνεται 
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dBdBmdBmr ddPP εβ +−= )/(log10 0100                              (1.7) 

όπου dBε  είναι µια κανονική τυχαία µεταβλητή µηδενικής µέσης τιµής (σε dB) η οποία 

οφείλεται στην τυχαιότητα που εισάγουν οι διαλείψεις µεγάλης κλίµακας [Cox1984], 

[Ber1987]. 

Η στατιστική κατανοµή της τοπικής µέσης ισχύος έχει µελετηθεί πειραµατικά. Ωστόσο 

έχει παρατηρηθεί ότι η τοπική µέση τιµή της στιγµιαίας λαµβανόµενης ισχύος υπό συνθήκες 

διαλείψεων µικρής κλίµακας τύπου Rayleigh προσεγγίζει την λογαριθµοκανονική κατανοµή 

(log-normal distribution) [Jak1994]. Για αυτόν τον λόγο οι διαλείψεις µεγάλης κλίµακας 

αναφέρονται και ως λογαριθµοκανονική σκίαση [Rap1999]. Πιο συγκεκριµένα, η τοπική 

µέση ισχύς στην περίπτωση αυτή ακολουθεί την κατανοµή  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−= 2

2

2
)(exp

2
1)(

ss
X

x
x

xf
σ
µ

σπ
.                                  (1.8) 

Στην εξίσωση (1.8), το )(log10 10 rPx =  εκφράζει την κυµάτωση µεγάλης κλίµακας της 

τοπικής µέσης ισχύος σε dB, ενώ τα µεγέθη µ  και sσ  αναπαριστούν την µέση τιµή και την 

τυπική απόκλιση της τοπικής µέσης ισχύος αντίστοιχα [Pap1990].  

(Εδώ κρίνεται σκόπιµο να διασαφηνιστούν κάποιοι ορισµοί και αντιστοιχίσεις µε την 

αγγλική ορολογία. Ο όρος διακύµανση αντιστοιχεί στον όρο fluctuation. Η τυπική απόκλιση 

στην αγγλική βιβλιογραφία αναφέρεται ως standard deviation, ενώ ο όρος διασπορά 

αντιστοιχίζεται µε τον όρο spread [Pap1990], [Pap1991]. Υπενθυµίζεται ότι στην ελληνική 

βιβλιογραφία η διασπορά ισούται µε το τετράγωνο της τυπικής απόκλισης. Η µεταβλητότητα 

αναφέρεται ως variance (εξ ου και οι όροι covariance, autocovariance, ήτοι 

συµµεταβλητότητα, αυτοσυµµεταβλητότητα κλπ.), ενώ η συσχέτιση ως correlation (εξ ου και 

οι όροι αυτοσυσχέτιση, ετεροσυσχέτιση, ήτοι autocorrelation, croscorrelation κλπ.). Ο όρος 

variance ενίοτε χρησιµοποιείται µε την έννοια της διασποράς.) 

 
Σχήµα 1.2: Οι διαλείψεις µεγάλης κλίµακας ως µια τυχαία µεταβλητή γύρω από την µέση 

τιµή περιοχής. 
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Η παράµετρος sσ  είναι γνωστή ως τυπική απόκλιση σκίασης ή τυπική απόκλιση 

διαλείψεων µεγάλης κλίµακας. Η τιµή του µ είναι ίση µε την τιµή που προκύπτει από την 

εξισώση (1.5), ενώ η τιµή του sσ  είναι ίση µε την τυπική απόκλιση του dBε  της εξίσωσης 

(1.7). Μια τυπική τιµή για το sσ  είναι τα 8dB [Stu2001]. Το σχήµα 1.2 απεικονίζει την 

σχέση ανάµεσα στην µέση εξασθένηση και τις διαλείψεις µεγάλης κλίµακας, µέσω ενός 

παραδείγµατος διάδοσης πάνω από τέλεια γη, όπου όµως η τοπική µέση ισχύς σε dBm 

ακολουθεί κανονική κατανοµή µε µέση τιµή -70dBm και τυπική απόκλιση 8dB.  

Για διευκρινιστικούς λόγους, αναφέρεται ότι η τιµή της ισχύος που δίνεται από την 

εξίσωση (1.5) αναφέρεται ως µέση τιµή περιοχής, ενώ ένα ενδεχόµενο της τυχαίας 

µεταβλητής που δίνεται από την εξίσωση (1.7) αναφέρεται ως τοπική µέση τιµή. Η µέση τιµή 

περιοχής παραµένει σταθερή σε µια ορισµένη περιοχή. Η τοπική µέση τιµή είναι σταθερή 

τοπικά αλλά µεταβάλλεται σε αποστάσεις µεγάλες συγκρινόµενες µε το µήκος κύµατος, µέσα 

σε µια ορισµένη περιοχή. 

Η σχέση σκίασης και µέσης εξασθένησης  γίνεται πιο κατανοητή µέσα από το σχήµα 1.3. 

Παρουσιάζονται δύο περιοχές, µέ διαφορετική µέση εξασθένηση η καθεµία (οι κλίµακες 

απόστασης είναι σχετικές στο σχήµα). Ωστόσο, µέσα σε κάθε περιοχή, είναι δυνατόν η 

τοπική µέση ισχύς του σήµατος να είναι διαφορετική ανάλογα µε τον αριθµό εµποδίων 

ανάµεσα σε ποµπό και δέκτη.  

 
Σχήµα 1.3: Σχηµατική αναπαράσταση του µηχανισµού σκίασης. 

 

Προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι αρκετοί συγγραφείς θεωρούν ότι η τοπική µεση 

τιµή της περιβάλλουσας ακολουθεί λογαριθµοκανονική κατανοµή µε τυπική απόκλιση dBε  

[Fre1979], [Mua1982], ενώ άλλοι θεωρούν ότι η τοπική µέση ισχύς (τετράγωνο της 

περιβάλλουσας) ακολουθεί λογαριθµοκανονική επίσης κατανοµή µε την ίδια τυπική 

απόκλιση [Moc1990], [Pra1991], [Lin1992], [Rap1999]. Στην πραγµατικότητα, και τα δύο 

αυτά µεγέθη ακολουθούν λογαριθµοκανονική κατανοµή µε την ίδια απόκλιση, αλλά 

διαφορετική µέση τιµή, οπότε πρέπει να ξεκαθαρίζεται κάθε φορά για το ποιά περίπτωση 

πρόκειται [Stu2001].  

Οι τιµές του sσ  ποικίλλουν από 5 έως 12dB, ενώ µια τυπική τιµή για µακροκυψέλες 

είναι τα 8dB. Έχει παρατηρηθεί ότι η τιµή του sσ  αυξάνει ελαφρά µε την αύξηση της 

συχνότητας (0.8dB µεγαλύτερο στα 1800MHz από ό,τι στα 900MHz). Από την άλλη είναι 
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σχετικά σταθερή ως προς την απόσταση ποµπού-δέκτη, ακόµη και για αποστάσεις πολύ 

κοντινές στον ποµπό. Η τυπική απόκλιση sσ  σε µικροκυψέλες κυµαίνεται από 4 έως 13dB. 

Επίσης, από αρκετές µελέτες συνάγεται ότι η τιµή του sσ  µικραίνει όσο πιο πυκνή είναι η 

δόµηση µιας αστικής περιοχής (urbanization). Επί παραδείγµατι, οι Mockford et al. 

[Moc1990] συµπεραίνουν ότι το sσ  είναι από 1.3 έως 1.8dB υψηλότερο σε µια προαστιακή 

περιοχή από ό,τι σε µια κεντρική αστική περιοχή [Stu2001]. 

 

Μοντέλα προσοµοίωσης των διαλείψεων µεγάλης κλίµακας. 

Στην βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορες µέθοδοι για την προσοµοίωση των διαλείψεων 

µεγάλης κλίµακας µε υπολογιστή. Όσο και αν φαίνεται εύκολη διαδικασία να αναπτύξει 

κανείς µια γεννήτρια τυχαίων αριθµών και να την εφαρµόσει στην εξίσωση (1.7), µια 

σηµαντική δυσκολία µε την προσοµοίωση σκίασης είναι να συµπεριληφθεί η συσχέτιση των 

διαλείψεων µεγάλης κλίµακας στην διάσταση του χώρου [Stu2001]. Μια απλή αλλά 

αποτελεσµατική τεχνική έχει προταθεί από τον Gudmundson [Gud1991], όπου οι 

λογαριθµοκανονικές διαλείψεις µεγάλης κλίµακας µοντελοποιούνται σαν Gaussian 

διαδικασίες λευκού θορύβου, οι οποίες φιλτράρονται από ένα βαθυπερατό φίλτρο πρώτης 

τάξης. Η τοπική µέση τιµή της περιβάλλουσας σήµατος (ή η τοπική µέση ισχύς, ανάλογα) σε 

µια θέση k , dBmkΩ , δίνεται αναδροµικά από την σχέση 

kdBmkdBmk υζζ )1(1 −+Ω⋅=Ω +                                    (1.9) 

όπου ζ  είναι µια παράµετρος που εξαρτάται από την επιθυµητή χωρική συσχέτιση των 

διαλείψεων και  kυ  είναι µια κανονική τυχαία µεταβλητή µε µηδενική µέση τιµή. Με την 

µέθοδο αυτή παράγονται διαλείψεις µεγάλης κλίµακας οι οποίες αποσυσχετίζονται εκθετικά 

µε την απόσταση. Βέβαια, έχει αποδειχθεί ότι οι διαλείψεις µεγάλης κλίµακας δεν µπορεί να 

αποσυσχετίζονται εκθετικά µε την απόσταση [Man1996], ωστόσο η µέθοδος του 

Gudmundson είναι χρήσιµη λόγω της απλότητάς της και ελλείψει κάποιας καλύτερης 

τεχνικής [Stu2001]. Φυσικά, είναι δυνατόν κανείς να χρησιµοποιήσει τοπογραφικά σχέδια 

της περιοχής (για µακροκυψέλες) ή αρχιτεκτονικά σχέδια και τεχνικές όπως ray-tracing (για 

µικρο- και πικοκυψέλες) προκειµένου να προβλέψει τις τιµές χαρακτηριστικών µεγεθών για 

την σκίαση. Ωστόσο, η διακριτικότητα (resolution) των σχεδίων αυτών πρέπει να είναι πολύ 

µεγαλύτερη από ό,τι εκείνων που χρησιµοποιούνται για την µέση εξασθένηση. 

 

1.4 ∆ΙΑΛΕΙΨΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. 

Οι διαλείψεις µικρής κλίµακας αναφέρονται στο φαινόµενο της ταχύτατης και ισχυρής 

κυµάτωσης της στιγµιαίας λαµβανοµένης ισχύος συναρτήσει του χώρου, του χρόνου και της 
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συχνότητας. Οι διαλείψεις µικρής κλίµακας προκαλούνται από την ύπαρξη ενός µεγάλου 

αριθµού συνιστωσών του εκπεµπόµενου σήµατος, τα οποία καταφτάνουν στον δέκτη 

ταυτόχρονα, µε διαφορετικό πλάτος, φάση και καθυστέρηση, και προστίθενται διανυσµατικά. 

Η χρονοµεταβλητή φύση των διαλείψεων µικρής κλίµακας οφείλεται στην  σχετική κίνηση 

του ποµπού και του δέκτη ή των σκεδαστών γύρω από αυτούς.  Στην περίπτωση όπου οι 

σκεδαστές είναι ακίνητοι, οι διαλείψεις είναι καθαρά φαινόµενο χωρικό. Ο µέσος όρος της 

στιγµιαίας ισχύος, όπως προκύπτει από τις διαλείψεις µικρής κλίµακας, είναι η τοπική µέση 

ισχύς του σήµατος που συζητήθηκε προηγουµένως.  

Στο σχήµα 1.4 παρουσιάζεται εποπτικά η επίδραση της µέσης εξασθένησης διάδοσης, 

των διαλείψεων µεγάλης και των διαλείψεων µικρής κλίµακας, στην ισχύ του λαµβανόµενου 

σήµατος. Οι διαλείψεις µικρής κλίµακας επιδεινώνουν σηµαντικά τον λόγο σήµατος-προς-

θόρυβο (SNR-Signal to Noise Ratio) και την επίδοση του συστήµατος. Η επίδρασή τους 

µειώνεται σηµαντικά µε διάφορες τεχνικές διαφορισιµότητας (diversity), καθώς και 

εξειδικευµένες τεχνικές διαµόρφωσης και κωδικοποίησης [Pro1995]. Όπως προαναφέρθηκε, 

η σύγχρονη τάση είναι οι διαλείψεις µικρής κλίµακας να αντιµετωπίζονται µε χρήση ευφυών 

κεραιών στον ποµπό και στον δέκτη. 

 
Σχήµα 1.4: Συνδυασµένη επίδραση µέσης εξασθένησης, διαλείψεων µεγάλης και διαλείψεων 

µικρής κλίµακας. 

 

Στα επόµενα, θεωρείται ότι οι κεραίες είναι κάθετα τοποθετηµένες µε παράλληλη 

πόλωση (κάθετη στο έδαφος). Η υπόθεση αυτή ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα των 

κινητών επικοινωνιών, καθώς η κεραία δέκτη θεωρείται κάθετα πολωµένη, ενώ οι κεραίες 

βάσης µπορεί να παρουσιάζουν κάποιο tilt, το οποίο όµως είναι συνήθως µικρό. Επιπλέον, 

γίνεται η υπόθεση ότι η απόσταση ποµπού-δέκτη είναι αρκετά µεγάλη ώστε το περιβάλλον 

διάδοσης να µπορεί να θεωρήθει δισδιάστατο.  

 
Σχήµα 1.5: Τυπικός δέκτης και n-οστή συνιστώσα λαµβανόµενου σήµατος. 
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Στο σχήµα 1.5 απεικονίζεται η περίπτωση ενός κινητού δέκτη ο οποίος κινείται µε 

ταχύτητα 
→

)(tu  και δέχεται την n-οστή συνιστώσα του σήµατος υπό γωνία )(tnθ . Η κάθετη 

πόλωση σηµαίνει ότι το ηλεκτρικό πεδίο είναι συγγραµικό µε τον άξονα z. Η µετατόπιση 

Doppler )(, tv nDo  της n-οστής συνιστώσας του λαµβανόµενου σήµατος λόγω της κίνησης του 

δέκτη δίνεται από την εξίσωση 

)(cos)()(, ttvtv nmnDo θ=                                            (1.10) 

όπου λ/)()( tutvm =  είναι η µέγιστη µετατόπιση Doppler η οποία προκύπτει όταν η γωνία 

άφιξης είναι °= 0)(tnθ . Όταν ο κινητός δέκτης κινείται προς την κατεύθυνση άφιξης του n-

οστού κύµατος η µετατόπιση Doppler είναι θετική, ενώ όταν κινείται αποµακρυνόµενος από 

το κύµα τότε η µετατόπιση Doppler είναι αρνητική.  

Έστω ότι µεταδίδεται το πραγµατικό σήµα  

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡= )2exp()(Re)(

~
tfjtsts cπ                                         (1.11) 

όπου )(
~

ts  είναι η µιγαδική περιβάλλουσα (ισοδύναµη βαθυπερατή αναπαράσταση) του 

σήµατος και cf  είναι η συχνότητα φέροντος. Αν το συνολικό σήµα αποτελείται από Ν 

συνιστώσες, τότε το λαµβανόµενο σήµα είναι της µορφής (αµελείται ο λευκός θόρυβος) 
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όπου )(),( ttC nn τ  είναι το πλάτος και η καθυστέρηση της n-οστής συνιστώσας. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η ταχύτητα του δέκτη, η γωνία άφιξης, το πλάτος και η 

καθυστέρηση του κάθε αντιγράφου του σήµατος είναι χρονικά εξαρτώµενα µεγέθη. Για 

λόγους απλότητας, στα επόµενα θα χρησιµοποιήσουµε τον συµβολισµό 
→

u , nθ , nC  και nτ  

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι τα µεγέθη αυτά είναι χρονικά σταθερά.  

Επιστρέφοντας, στην εξίσωση (1.12) )(
~

tr  είναι η µιγαδική περιβάλλουσα του 

λαµβανόµενου σήµατος που δίνεται από την εξίσωση 

∑
=

−−=
N

n
nnn tstjCtr

1

~~
)())(exp()( τφ                                     (1.13) 

όπου  

])[(2)( ,, tvvft nDonnDocn −+= τπφ                                      (1.14) 

είναι η φάση της n-οστής συνιστώσας.  

Προφανώς, η απόκριση του καναλιού ),( τtg  δίνεται από την εξίσωση 
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∑
=

−−=
N

n
nnn tjCtg

1
)())(exp(),( ττδφτ                                 (1.15) 

όπου (.)δ  είναι η συνάρτηση δέλτα.   

Από την εξίσωση (1.14) προκύπτει ότι, λόγω του όρου ncf τ , ακόµα και πολύ µικρές 

µεταβολές στην καθυστέρηση nτ  δηµιουργούν µεγάλες µεταβολές στην φάση της 

συγκεκριµένης συνιστώσας. Επί παραδείγµατι, στην συχνότητα 2.4GHz (ζώνη ISM-WLAN) 

µια διαφορά στην καθυστέρηση ίση µε την περίοδο του φέροντος 0.417ns αντιστοιχεί σε 

διαφορά φάσης ίση µε π2 . Αντίστοιχα, η µετακίνηση του δέκτη κατά 12.5cm στην 

κατεύθυνση διάδοσης αντιστοιχεί στην ίδια διαφορά φάσης. Συνεπώς, µια καλή προσέγγιση 

για την κατανοµή πιθανότητας της φάσης των συνιστωσών του λαµβανόµενου σήµατος 

θεωρείται συνήθως η οµοιόµορφη κατανοµή στο διάστηµα ]2,0[ π  [Har2002].  

 

∆ιαλείψεις επίπεδες ως προς την συχνότητα (frequency flat fading). 

Αν οι διαφορές στις καθυστερήσεις jiji ≠∀− ,ττ  είναι πολύ µικρές συγκρινόµενες µε 

την περίοδο συµβόλου sT  (ή µε το αντίστροφο του εύρους ζώνης µετάδοσης του σήµατος) 

τότε οι καθυστερήσεις nτ  της εξίσωσης (1.15), για την συνάρτηση δέλτα, προσεγγίζονται 

από µια ενιαία καθυστέρηση 
^
τ  ως εξής: 

)()()())(exp(),(
^

1

^
ττδττδφτ −=−−= ∑

=

tgtjCtg
N

n
nn .                (1.16) 

Η εξίσωση (1.16) είναι απολύτως συµβατή µε την παρατήρηση του Pahlavan ότι στην 

περίπτωση σηµάτων στενής ζώνης (ιδανικά αδιαµόρφωτου φέροντος) η ισχύς του 

λαµβανόµενου σήµατος προκύπτει µετά από διανυσµατική άθροιση της ισχύος όλων των 

επιµέρους συνιστωσών [Pah1995].  Επί παραδείγµατι, στην περίπτωση µετάδοσης 

αδιαµόρφωτου φέροντος, 1)(
~

=ts , και µηδενικής ταχύτητας δέκτη, η ισχύς του 

λαµβανόµενου σήµατος δίνεται από την εξίσωση  
2

1

2

1

2 )2exp())(exp()( ∑∑
==

−=−==
N

n
ncn

N

n
nnr fjCtjCtgP τπφ          (1.17) 

Για πραγµατικά συστήµατα, τα πλάτη nC  δεν µεταβάλλονται πολύ [Rap1999], όµως η 

φάση µεταβάλλεται σηµαντικά. Αυτό είναι προφανές, αφού η συχνότητα φέροντος είναι 

υψηλή, οπότε οι µικρές διαφορές στην καθυστέρηση συνεχίζουν να επηρεάζουν την φάση 

κάθε συνιστώσας.  

Η εξίσωση (1.16), όπως και η εξίσωση (1.15), περιγράφουν ένα ραδιοκανάλι 

χρονοµεταβλητό, όπου υπολογίζεται η απόκριση του καναλιού την χρονική στιγµή t  σε έναν 
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κρουστικό παλµό ο οποίος µεταδόθηκε την χρονική στιγµή τ−t  [Pro1995]. Η διάσταση του 

χρόνου t  αντιστοιχεί στην µεταβολή του καναλιού στον χρόνο, είτε ως αποτέλεσµα της 

κίνησης του δέκτη είτε ως αποτέλεσµα της αλλαγής της θέσης των σκεδαστών, και 

αντιστοιχεί στην διασπορά Doppler και στην συχνότητα Doppler v . Η συχνότητα Doppler 

είναι κατά κάποιο τρόπο η συχνότητα µεταβολής του περιβάλλοντος. Η συνιστώσα της 

καθυστέρησης τ  περιγράφει την µεταβολή του σήµατος και αντιστοιχεί στην συχνότητα του 

σήµατος f  [Pau2003].  

Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί είναι ότι η παραδοχή jiTsji ≠∀<<− ,ττ  για την 

συνάρτηση δέλτα, η οποία οδηγεί στην εξίσωση (1.16), συνεπάγεται διαλείψεις επίπεδες ως 

προς την συχνότητα (frequency flat fading). Πράγµατι, η συνάρτηση µεταφοράς του 

καναλιού από την εξίσωση (1.16) προκύπτει ως 

)2exp()(),(
^
τπfjtgftT −= .                                       (1.18) 

Προφανώς, αφού )(),( tgftT =  όλο το φασµατικό περιεχόµενο του σήµατος υφίσταται 

οµοιόµορφες διαλείψεις κάθε χρονική στιγµή, µε πλάτος ίσο µε )(tg  [Stu2001].  

Η ιδανική περίπτωση επίπεδων διαλείψεων υφίσταται κατά την µετάδοση ενός 

αδιαµόρφωτου φέροντος όπου 1)(
~

=ts . Από τις εξισώσεις (1.12), (1.13) και (1.16) 

προκύπτει ότι το ζωνοπερατό λαµβανόµενο σήµα ισούται µε [ )()(
~

tgtr = ]: 

)2sin()()2cos()()2sin()()2cos()()( tftgtftgtftrtftrtr cQcIcQcI ππππ −=−=     (1.19) 

όπου  

( )∑
=

=
N

n
nnI tCtg

1
)(cos)( φ   , ( )∑

=

=
N

n
nnQ tCtg

1
)(sin)( φ                     (1.20) 

είναι η συµφασική και η ορθογωνική συνιστώσα του ζωνοπερατού λαµβανόµενου σήµατος 

αντίστοιχα. Για µεγάλες τιµές του N  το κεντρικό οριακό θεώρηµα προβλέπει ότι οι 

συνιστώσες )(),( tgtg QI  µπορούν να θεωρηθούν ως κανονικές τυχαίες διαδικασίες 

[Pap1991]. Αν υποτεθεί ότι η ζωνοπερατή διαδικασία )(tr  είναι στατική µε την ευρεία 

έννοια, τότε η αυτοσυσχέτισή της θα είναι 

)2sin()()2cos()()(

)2sin()]()([)2cos()]()([)(
)]()([)(

∆tf∆tR∆tf∆tR∆tR

∆tfttgtgE∆tfttgtgE∆tR
ttrtrE∆tR

cgIgQcgIgIrr

cIQcIIrr

rr

ππ

ππ

−=

⇒∆+−∆+=
⇒∆+=

(1.21) 

όπου [.]E  δηλώνει τον µέσο συνόλου και  

)()( ∆tR∆tR gQgQgIgI =  , )()()( ∆tR∆tR gQgItgIgQ −= .                     (1.22) 
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Όπως αναφέρθηκε, η φάση )(tnφ  συνήθως θεωρείται ότι ακολουθεί οµοιόµορφη 

κατανοµή στο διάστηµα ]2,0[ π  αφού 1>>ncf τ . Επίσης, οι φάσεις mntt mn ≠),(),( φφ  

είναι στατιστικά ανεξάρτητες αφού οι αντίστοιχες καθυστερήσεις και µετατοπίσεις Doppler 

είναι επίσης ανεξάρτητες. Με αυτές τις παραδοχές η αυτοσυσχέτιση της συµφασικής (ή της 

ορθογωνικής) συνιστώσας γίνεται  

)]cos2[cos(
2

)( θπθ ∆tfE∆tR m
p

gIgI

Ω
=                              (1.23) 

όπου [.]θE  δηλώνει µέση τιµή ως προς όλες τις γωνίες άφιξης και  

∑
=

=+=Ω
N

n
nQIp CtgEtgE

1

222 )]([)]([                               (1.24) 

είναι η µέση λαµβανόµενη ισχύς περιβάλλουσας. Η εξίσωση (1.24) ισχύει ανεξαρτήτως της 

κατανοµής ισχύος ή της συνάρτησης κέρδους της κεραίας δέκτη ως προς την γωνία άφιξης, 

αφού ο τελεστής µέσης τιµής απαλοίφει τα γινόµενα jitt ji ,)),(sin())(cos( ∀⋅ φφ  και 

jitt ji ≠∀⋅ )),(cos())(cos( φφ . Πράγµατι, η µιγαδική περιβάλλουσα δίνεται από την σχέση 

)()()(
~

tjgtgtr QI +=  και συνεπώς η µέση ισχύς της µιγαδικής περιβάλλουσας είναι 

)]([)]([)( 22
2~

tgEtgEtrE QIp +=
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=Ω . Παρόµοια συµπεράσµατα περιγράφονται και στην 

εργασία του Rappaport, όπου αποδεικνύεται ότι όταν ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης των 

πλατών είναι µηδενικός, ή όταν οι φάσεις των συνιστωσών είναι ανεξάρτητες ταυτόσηµα 

κατανεµηµένες (independent identically distibuted, i.i.d.), τότε η µέση ισχύς δίνεται από την 

εξίσωση (1.24) [Rap1999, p.150]. Προκαταβολικά αναφέρεται ότι η ίδια εξίσωση ισχύει και 

στην περίπτωση σήµατος ευρείας ζώνης.  

Για διευκρινιστικούς λόγους αναφέρεται ότι η µέση ισχύς περιβάλλουσας ισούται µε ένα 

συγκεκριµένο ενδεχόµενο της τυχαίας µεταβλητής που περιγράφεται από την εξίσωση (1.7). 

Εν γένει η µέση τιµή του σήµατος που υφίσταται διαλείψεις µικρής κίµακας ισούται µε ένα 

ενδεχόµενο της τοπικής µέσης τιµής, ακόµα και στην περίπτωση των επιλεκτικών ως προς 

την συχνότητα διαλείψεων.  

Παροµοίως, η συνάρτηση ετεροσυσχέτισης )(∆tRgIgQ  δίνεται από την σχέση 

)]cos2[sin(
2

)( θπθ ∆tfE∆tR m
p

gIgQ

Ω
=                                 (1.25) 

Ο υπολογισµός των συναρτήσεων συσχέτισης των εξισώσεων (1.23) και (1.25) 

προϋποθέτει την γνώση της κατανοµής της λαµβανόµενης ισχύος και του κέρδους της 

κεραίας ως προς την γωνία άφιξης , )(),( θθ rGp , αντίστοιχα. Ένα δηµοφιλές µοντέλο 
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διάδοσης προβλέπει ότι το λαµβανόµενο σήµα προκύπτει ως η υπέρθεση οριζοντίων κυµάτων 

που καταφτάνουν µε οµοιόµορφη κατανοµή ισχύος ως προς την γωνία άφιξης, δηλαδή 

],[),2/(1)( ππθπθ −∈=p . Αυτή παραµένει µια καλή προσέγγιση όσο η απόσταση που 

διανύουν τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα είναι µεγάλη σε σχέση µε το ύψος των κεραιών 

µετάδοσης και λήψης, µια συνθήκη που εν γένει ισχύει τόσο στα κυψελωτά δίκτυα κινητών 

επικονωνιών όσο και στις περισσότερες περιπτώσεις WLAN συστηµάτων. Το µοντέλο αυτό 

προτάθηκε αρχικά από τον Clarke [Cla1968], έγινε ευρύτερα αποδεκτό και είναι γνωστό ως 

διαλείψεις Rayleigh, ενώ επίσης αναλύεται και στο κεφάλαιο 5. Αν θεωρήσουµε δισδιάστατη 

ισοτροπική διάδοση και οµοιόµορφο διάγραµµα ακτινοβολίας στον δέκτη, τότε η 

αυτοσυσχέτιση της εξίσωσης (1.23) γίνεται 

)2(
2

)( 0
p

gIgI ∆tfJ∆tR mπ
Ω

=                                         (1.26) 

όπου )2(0 ∆tfJ mπ  είναι η συνάρτηση Bessel πρώτου είδους, µηδενικής τάξης, η οποία 

δίνεται από την σχέση ∫=
π

θθ
π 00 )sincos(1)( dxxJ . Η κανονικοποιηµένη συνάρτηση 

)2//()( pgIgI Ω∆tR  απεικονίζεται στο σχήµα 1.6 ως προς ∆tfm .  

 

Σχήµα 1.6: Η κανονικοποιηµένη συνάρτηση )2//()( pgIgI Ω∆tR . 

 

Για να δοθεί έµφαση στο γεγονός ότι )()(),()()()(
~

tgtrtgtrtgtr QQII ==⇒=  (σαν 

συνέπεια της υπόθεσης 1)(
~

=ts ), ο κάθετος άξονας του σχήµατος 1.6 έχει οριστεί ως 

)2//()()2//()( pgIgIprIrI Ω=Ω ∆tR∆tR . Επίσης, ο οριζόντιος άξονας του σχήµατος 1.6, 

∆tfm , ισούται µε λλ // ∆x∆tu =⋅  όπου ∆x  είναι η απόσταση που διανύει ο δέκτης σε 

χρόνο ∆t . Με άλλα λόγια ο άξονας ∆tfm  αντιστοιχίζεται υπό µια έννοια και στο πεδίο του 

χώρου και οι µονάδες του µπορούν να θεωρηθούν ως κλάσµα του µήκους κύµατος λ . Η 

εξίσωση (1.26) ξαναγράφεται ως  
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)2(
2

)( 0
p

gIgI λ
π ∆xJ∆xR

Ω
= .                                        (1.27) 

Έτσι, από το σχήµα 1.6 προκύπτει ότι σε αποστάση λ4.0  η αυτοσυσχέτιση των QI gg ,  

µηδενίζεται. Αποδεικνύεται ότι ανάλογα συµπεράσµατα ισχύουν και για την 

αυτοσυµµεταβλητότητα της περιβάλλουσας του σήµατος καθώς και για την 

αυτοσυµµεταβλητότητα του τετραγώνου της περιβάλλουσας του σήµατος [Stu1995], 

[Stu2001]. Αυτή είναι µια πολύ χρήσιµη παρατήρηση για συστήµατα diversity καθώς και για 

συστήµατα MIMO που θα συζητηθούν αργότερα.  

Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι στην περίπτωση κυλινδρικής συµµετρίας, όταν 

δύο κεραίες είναι τοποθετηµένες σε απόσταση µεταξύ τους λ4.0≈∆x , σε ένα πλούσιο σε 

σκεδαστές περιβάλλον, τότε η ετεροσυσχέτιση των σηµάτων τα οποία αυτές λαµβάνουν 

αναµένεται να τείνει στο µηδέν.  

Παρόµοια συµπεράσµατα ισχύουν και στην περίπτωση όπου οι σκεδαστές είναι 

οµοιόµορφα κατανεµηµένοι σε σφαίρα περικλείουσα τον δέκτη (σφαιρική συµµετρία). 

Αποδεικνύεται ότι η αυτοσυσχέτιση του σήµατος  )(∆xR  -όπου αµελούνται τα πεδία της 

καθυστέρησης και του χρόνου- υπακούει στην εξίσωση [Abh1999] 

)/2(sinc
/2

)/2sin(
)( c

c

c ∆x
∆x
∆x

∆xR λπ
λπ
λπ

=∝ .                     (1.28) 

Στην περίπτωση αυτή η συνάρτηση ετεροσυσχέτισης µηδενίζεται όταν η απόσταση των 

κεραιών γίνει 2/λ . Τόσο στην περίπτωση της σφαιρικής όσο και στην περίπτωση της 

κυλινδρικής συµµετρίας η κατεύθυνση του άξονα x στον χώρο δεν επηρέαζει το αποτέλεσµα.  

Προσοχή χρειάζεται στο ότι οι συναρτήσεις χωρικής αυτοσυσχέτισης των εξισώσεων 

(1.27) και (1.28) προκύπτουν για τις συγκεκριµένες κατανοµές γωνίας και κέρδους κεραίας. 

Με διαφορετικές αρχικές υποθέσεις για τις κατανοµές αυτές ο τύπος της αυτοσυσχέτισης 

παίρνει αρκετά διαφορετικές µορφές [Luo2001]. Έχει δειχθεί ότι ο βαθµός συσχέτισης 

µεταξύ των σηµάτων που λαµβάνονται από τις κεραίες µιας στοιχειοκεραίας αυξάνεται, όσο 

η διασπορά της γωνίας άφιξης µικραίνει [Ert1998], [Lee1982], [Ada1986b]. 

Συνεχίζοντας µε τις συναρτήσεις συσχέτισης, η ετεροσυσχέτιση )(∆tRgIgQ  στην 

περίπτωση ισοτροπικής σκέδασης (µοντέλο Clarke) γίνεται  

0)( =∆tRgIgQ .                                                  (1.29) 

Τούτο σηµαίνει ότι οι συνιστώσες QI gg ,  είναι ασυσχέτιστες και, ως κανονικές 

µεταβλητές, είναι ανεξάρτητες. Το γεγονός αυτό είναι άµεση απόρροια της υπόθεσης 

ισοτροπικής σκέδασης µε κυλινδρική συµµετρία και οµοιοκατευθυντικού δέκτη και δεν 

ισχύει γενικά. Για λόγους πληρότητας αναφέρεται ότι η φασµατική πυκνότητα ισχύος των 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

61

)(),( tgtg QI  δεν είναι άλλη από τον µετασχηµατισµό Fourier των )(),( ∆tR∆tR gQgQgIgI  

αντίστοιχα: { })()( ∆tRFvS gIgIgIgI = . 

Η αυτοσυσχέτιση της µιγαδικής περιβάλλουσας του λαµβανόµενου σήµατος, 

)()()(
~

tjgtgtr QI += , είναι ίση µε 

)(j)()( gIgQgIgI
r

~~ ∆tR∆tR∆tR
r

+=                                   (1.30) 

ενώ η φασµατική πυκνότητα ισχύος της είναι 

)]([)]([)()() tRjFtRFvjSvS(vS gIgQgIgIgIgQgIgIgg ∆+∆=+= .       (1.31) 

Για ισοτροπική σκέδαση (περιβάλλουσα Rayleigh), 0)( =vS gIgQ  και  

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≥

≤
−

Ω

=

m

m

mm

p

gIgI

vv

vv
vvvvS

,0

,
)/(1

1
2)( 2π .                           (1.32) 

Η φασµατική πυκνότητα ισχύος απεικονίζεται στο σχήµα 1.7, όπου φαίνεται και η 

περίπτωση ύπαρξης µιας κυρίαρχης συνιστώσας (συνήθως λόγω οπτικής επαφής) σε µια 

συχνότητα, η οποία θα αναλυθεί παρακάτω.  

 
Σχήµα 1.7: Φασµατική πυκνότητα Doppler για ισοτροπική σκέδαση µε κυρίαρχη συνιστώσα. 

 

Αντίστοιχα, η αυτοσυσχέτιση του σήµατος )(tr , )(∆tRrr , δίνεται από την σχέση  

)]2exp()(Re[)( ∆tfj∆tR∆tR cggrr π= .                              (1.33) 

Αποδεικνύεται ότι η φασµατική πυκνότητα ισχύος του σήµατος )(tr , )(vSrr , δίνεται 

από [Stu2001] 

)]()([
2
1)( cggcggrr fvSfvSvS −−+−=                              (1.34) 

δηλαδή δεν είναι άλλο από την (βαθυπερατή) φασµατική πυκνότητα ισχύος )(vS gg  

µετατοπισµένη κατά )( cf+  και )( cf−  ως προς την συχνότητα, κατ’ αναλογία µε την 
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διαµόρφωση σήµατος κατά πλάτος. Για ισοτροπική σκέδαση, η φασµατική πυκνότητα ισχύος 

)(vSrr δίνεται από την εξίσωση 

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≥−

≤−
−−

Ω

=

mc

mc

mcm

p

rr

vfv

vfv
vfvvvS

,0

,
]/)[(1

1
4)( 2π .                      (1.35) 

Η φασµατική πυκνότητα ισχύος προκύπτει και µε γεωµετρικό-διαισθητικό τρόπο, ο 

οποίος µπορεί να φανεί πιο χρήσιµος [Jak1994], [Stu2001]. Καθώς ο αριθµός των 

εισερχόµενων συνιστωσών τείνει στο άπειρο, η ισχύς που περιέχεται σε κλάσµα γωνίας 

άφιξης θd  τείνει σε µια συνεχή αντί για διακριτή κατανοµή. Έστω ότι θθ dp )(  είναι η 

ισχύς που περιέχεται σε κλάσµα γωνίας θd  και ότι το κέρδος της κεραίας είναι )(θG . 

Αντίστοιχα, η ισχύς µοιράζεται σε κλάσµατα συχνότητας Doppler ως dvvSrr )( . Όµως ,για 

κάθε γωνία θ  η αντίστοιχη συχνότητα Doppler θα είναι cm fvv += )cos()( θθ . Συνεπώς  

θdfvvdv cm
22 )( −−= .                                        (1.36) 

Γνωρίζουµε ότι ισχύει η σχέση 

θθθθθπ dpGpGdvvSrr )]()()()([
4

)( −−+
Ω

=                     (1.37) 

όπότε τελικά προκύπτει 

)]()()()([
)(4

)(
22

θθθθπ −−+
−−

Ω
= pGpG

fvv
vS

cm

rr .           (1.38) 

Η εξίσωση (1.38) είναι πολύ χρήσιµη, διότι καταλήγει στο φάσµα Doppler για αυθαίρετη 

κατανοµή ισχύος προς γωνία άφιξης και κέρδος κεραίας δέκτη. Στην περίπτωση ισοτροπικής 

σκέδασης ( πθ 2/1)( =p ) και οµοιόµορφου διαγράµµατος ακτινοβολίας δέκτη η εξίσωση 

(1.38) καταλήγει ακριβώς στην εξίσωση (1.35). Ένα σηµαντικό συµπέρασµα είναι ότι το 

φάσµα Doppler του σχήµατος 1.7 προκύπτει άµεσα από την υπόθεση ισοτροπικής σκέδασης 

και οµοιόµορφου διαγράµµατος ακτινοβολίας. Με κατάλληλη επιλογή διαγράµµατος 

ακτινοβολίας θα είχε προκύψει διαφορετικό φάσµα Doppler. Με την παρατήρηση αυτή είναι 

δυνατή η µορφοποίηση του φάσµατος Doppler όταν η κατανοµή ισχύος προς γωνία άφιξης 

είναι γνωστή και το αντίστροφο.  

Η µιγαδική περιβάλλουσα )()()(
~

tjgtgtr QI +=  είναι µια Gaussian µιγαδική 

διαδικασία, στατική µε την ευρεία έννοια [Stu2001]. Οι συνιστώσες )(),( tgtg QI  είναι 

ανεξάρτητες, ταυτόσηµα κατανεµηµένες κανονικές διαδικασίες, µε µηδενική µέση τιµή και 

ίση διασπορά, έστω 0b . Η µιγαδική περιβάλλουσα του σήµατος, )(ta , ορίζεται ως το µέτρο 
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της µιγαδικής περιβάλλουσας ( )()( tgta = ) και αποδεικνύεται ότι σε κάθε χρονική στιγµή t  

ακολουθεί κατανοµή Rayleigh [Bla2002] η οποία δίνεται από την εξίσωση 

)(2)(

2

xstepexxf p

x

p
a

Ω
−

Ω
=                                            (1.39) 

όπου η τιµή της µέσης ισχύος 0
2 2][ baEp ==Ω  αντιστοιχεί στην τοπική µέση ισχύ του 

λαµβανόµενου σήµατος (δηλαδή σε ένα ενδεχόµενο της τυχαίας µεταβλητής της εξίσωσης 

(1.7)), ενώ η συνάρτηση )(xu  είναι η µοναδιαία βηµατική συνάρτηση η οποία δίνεται από 

την εξίσωση 

⎩
⎨
⎧

∈<
∈≥

=
Rxx
Rxx

xu
,0,0
,0,1

)( .                                             (1.40) 

∆ιευκρινιστικά αναφέρεται ότι 0b  είναι η διασπορά και, υπό µία έννοια, η µέση ισχύς της 

συµφασικής ή της ορθογωνικής συνιστώσας, ενώ 02b  είναι η µέση ισχύς της περιβάλλουσας. 

Η µέση τιµή της περιβάλλουσας είναι 
42

][ 0 pb
aE

Ω⋅
=

⋅
=

ππ
 ενώ η διασπορά της 

περιβάλλουσας δίνεται από την σχέση  2
RayleighRayleighb σ=  

22 ])[(][ aEaE −= )4/1()2/2(0 ππ −Ω=−= pb  [Bla2002]. (Υπενθυµίζεται ότι εν γένει 

22 ])[(][ aEaE ≠ ).  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κατανοµή Rayleigh αποδεικνύεται ότι είναι η κατανοµή που 

ακολουθεί και η περιβάλλουσα του λευκού Gaussian θορύβου [Ric1944], [Ric1945]. 

Η αντίστοιχη κατανοµή του τετραγώνου της περιβάλλουσας, 
22 )()( tgta = , σε κάθε 

χρονική στιγµή t  ακολουθεί εκθετική κατανοµή η οποία δίνεται από την εξίσωση 

)exp(1)(2

pp
a

xxf
Ω

−
Ω

=                                           (1.41) 

Η κατανοµή του τετραγώνου της περιβάλλουσας είναι πολύ σηµαντικη διότι είναι 

ανάλογη µε την στιγµιαία ισχύ του λαµβανόµενου σήµατος. Αξίζει να αναφερθεί ότι η µέση 

τιµή της κατανοµής της εξίσωσης (1.41) είναι ίση µε την µέση ισχύ της εξίσωσης (1.39).  

Όσον αφορά την φάση της µιγαδικής περιβάλλουσας, αυτή υπακούει στην εξίσωση 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= −

)(
)(

tan)( 1

tg
tg

t
I

Qφ .                                             (1.42) 

Για διαλείψεις τύπου Rayleigh, οι )(),( tgtg QI  είναι ανεξάρτητες, ταυτόσηµα 

κατανεµηµένες κανονικές τυχαίες µεταβλητές µε µηδενική µέση τιµή σε κάθε χρονική στιγµή 
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t , συνεπώς η φάση )(tφ  κατανέµεται οµοιόµορφα στο διάστηµα ]2,0[ π . Αυτό το 

συµπέρασµα είναι άµεση συνέπεια της υπόθεσης ότι υφίστανται διαλείψεις τύπου Rayleigh. 

Για άλλου τύπου κανάλια η φάση της µιγαδικής περιβάλλουσας δεν είναι οµοιόµορφα 

κατενηµένη. ∆εν πρέπει να συγχέεται η φάση της µιγαδικής περιβάλλουσας µε την φάση 

κάθε εισερχόµενης συνιστώσας. 

Συχνά η κατανοµή της λαµβανόµενης ισχύος ως προς την γωνία άφιξης δεν είναι 

οµοιόµορφη. Ένα διαδεδοµένο µοντέλο διάδοσης προβλέπει µια κυρίαρχη (specular) 

συνιστώσα σε κάποια συγκεκριµένη γωνία άφιξης, µε ισχύ αρκετά πιο πάνω από τις 

υπόλοιπες οµοιόµορφα κατανεµηµένες συνιστώσες. Η συνιστώσα αυτή αναφέρεται σαν 

συνιστώσα LOS (Line-Of-Sight), ενώ οι υπόλοιπες ως συνιστώσες σκέδασης. Ο όρος οπτική 

επαφή αναφέρεται µε την ηλεκτροµαγνητική έννοια και περιγράφει την κατάσταση όπου 

τουλάχιστον η πρώτη ζώνη Fresnel µεταξύ των κεραιών ποµπού-δέκτη είναι απαλλαγµένη 

από εµπόδια [Καν2006], [Rap1999]. Ο περιορισµός αυτός  βασίζεται στην γνωστή αρχή του 

Huyghens στην οπτική, από όπου αποδεικνύεται ότι µόνο το µέρος της επιφάνειας του 

µετώπου κύµατος το οποίο περιέχεται εντός της πρώτης ζώνης Fresnel συµβάλλει ουσιαστικά 

στον καθορισµό του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου στο σηµείο λήψης [Καν2006]. Η κατανοµή 

της ισχύος προς την γωνία άφιξης περιγράφεται από µια εξίσωση της µορφής 

)(
1

)(
1

1)( 0

^
θθδθθ −

+
+

+
=

K
Kp

K
p                                (1.43) 

όπου )(
^
θp  αντιστοιχεί στις συνιστώσες που προκύπτουν από σκέδαση και K  είναι ο λόγος 

ισχύος της συνιστώσας LOS προς την µέση ισχύ των συνιστωσών σκέδασης. Οι συνάρτησεις 

συσχέτισης )(),( ∆tR∆tR gIgQgIgI  των εξισώσεων (1.26) και (1.29) τώρα γίνονται 

))cos(2cos(
21
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1)( 00 θππ ∆tv
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K∆tfJ
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p

gIgI ⋅
Ω
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=     (1.44) 

))cos(2sin(
21

)( 0θπ ∆tv
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Ω

+
= .                         (1.45) 

Η φασµατική πυκνότητα ισχύος της µιγαδικής περιβάλλουσας παίρνει την µορφή  

)(
1

)(
1

1)( vS
K

KvS
K

vS LOS
gg

scatter
gggg +

+
+

=                             (1.46) 

δηλαδή αναλύεται σε δύο συνιστώσες εκ των οποίων η συνιστώσα σκέδασης έχει ακριβώς 

την ίδια µορφή µε την περίπτωση ισοτροπικής σκέδασης ενώ η συνιστώσα LOS θα είναι 

ανάλογη µε µια κρουστική συνάρτηση στην θέση )cos( 0θmv , ήτοι ( ))cos( 0θδ mvv −  

[Stu2001], όπως φαίνεται και στο σχήµα 1.7. Ανάλογα συµπερασµατα προκύπτουν και για το 

φάσµα ισχύος )(vSrr . 
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Στην περίπτωση αυτή, οι συνιστώσες )(),( tgtg QI  σε κάθε χρονική στιγµή t , είναι 

Gaussian τυχαίες µεταβλητές µε µέση τιµή )(),( tmtm QI  αντίστοιχα. Αν και πάλι θεωρηθεί 

ότι είναι ασυσχέτιστες τυχαίες µεταβλητές µε ίση τυπική απόκλιση 0b , τότε το πλάτος της 

µιγαδικής περιβάλλουσας αποδεικνύεται ότι ακολουθεί κατανοµή Rice η οποία δίνεται από 

την εξίσωση 

)()2()exp(2)( 0

22

xstepxsIsxxxf
ppp

a ΩΩ
+

−
Ω

=                           (1.47) 

όπου )(0 xI  είναι η τροποποιηµένη συνάρτηση Bessel πρώτου είδους µηδενικής τάξης, η 

οποία ορίζεται ως ∫ −=
π

θ θ
π

2

0

cos

2
1)( dexI x

o . 

Η παράµετρος s , όπου )()( 222 tmtms QI += , δείχνει την συνδυασµένη µετατόπιση των 

)(),( tgtg QI  από την µέση τιµή µηδέν. Συνηθίζεται οι συνιστώσες )(),( tgtg QI  να 

θεωρούνται στατικές µε την ευρεία έννοια, οπότε QQII mtmmtm == )(,)( , ενώ επίσης 

πολλές φορές θεωρούνται και ίσης ισχύος οπότε QI mm =  (όπως επί παραδείγµατι όταν 

µεταδίδεται σήµα µε διαµόρφωση QPSK [Har2002]).  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κατανοµή Rice προκύπτει και στην περίπτωση µετάδοσης 

αδιαµόρφωτου φέροντος από κανάλι προσθετικού λευκού Gaussian θορύβου [Ric1948]. 

Οι διαλείψεις που ακολουθούν την κατανοµή της εξίσωσης (1.47) αναφέρονται ως 

διαλείψεις τύπου Rice. Ο παράγοντας K  συνδέεται µε την παράµετρο s  µέσω της σχέσης 

)2/( 0
2 bsK = , οπότε µπορεί να γραφτεί 

1
2

+

Ω
=

K
K

s p  , 
1

2 0 +

Ω
=

K
b p ,                                         (1.48) 

0
22 2][ bsaE p +=Ω= .                                           (1.49) 

Αναλόγως, η κατανοµή Rice ξαναγράφεται συναρτήσει του παράγοντα K  ως 

)())1(2())1(exp()1(2)( 0

2

xuKKxIxKKKxxf
ppp

a Ω
+

Ω
+

−−
Ω

+
= .       (1.50) 

Αντίστοιχα, το τετράγωνο του µέτρου της µιγαδικής περιβάλλουσας,το οποίο αντιστοιχεί 

στην στιγµιαία ισχύ του λαµβανόµενου σήµατος, ακολουθεί µη-κεντρική κατανοµή χ-

τετραγωνό µε δύο βαθµούς ελευθερίας: 

)())1(2())1(exp()1()( 02 xuxKKIxKKKxf
ppp

a Ω
+

Ω
+

−−
Ω
+

= .         (1.51) 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση όπου 1>>K  η εξίσωση (1.43) µετατρέπεται σε 

µια κρουστική συνάρτηση, δηλαδή πρακτικά υφίσταται µόνο η συνιστώσα LOS η οποία 

παραµορφώνεται αποκλειστικά από λευκό θόρυβο. Στην αντίθετη περίπτωση όπου 0=K  το 

σήµα LOS δεν υφίσταται και η κατανοµή Rice της εξίσωσης (1.50) εκφυλίζεται στην 

κατανοµή Rayleigh.  

Στην βιβλιογραφία έχουν προταθεί ακόµα πιο εκλεπτυσµένες κατανοµές για το 

λαµβανόµενο σήµα, όπως η κατανοµή Nakagami [Nak1960] για τον χαρακτηρισµό 

ραδιοδιαύλων υψηλών συχνοτήτων. Πρόκειται για µια εµπειρική κατανοµή η οποία ταιριάζει 

καλύτερα µε τα εµπειρικά δεδοµένα, αλλά στερείται φυσικής ερµηνείας. Η κατανοµή 

Nakagami δίνεται από την εξίσωση 

2/1),exp(
)(

2)(
212

≥
Ω

−
ΩΓ

=
−

mmx
m

xmxf
p

m
p

mm

a .                        (1.52) 

Η κατανοµή Nakagami χρησιµοποιείται ευρέως διότι περιγράφει µε ακρίβεια εµπειρικές 

παρατηρήσεις, και διότι µε κατάλληλη επιλογή των παραµέτρων της µπορεί να προσεγγίσει 

ικανοποιητικά τόσο την κατανοµή Rayleigh όσο και την κατανοµή Rice.  

Η συνδυασµένη επίδραση διαλείψεων µικρής και µεγάλης κλίµακας µοντελοποιείται από 

την ολοκλήρωση της κατανοµής Rayleigh πάνω σε όλες τις τιµές του sσ  της εξίσωσης (1.8). 

Η κατανοµή που προκύπτει ονοµάζεται κατανοµή Suzuki από τον εµπνευστή της [Suz1977], 

και δίνεται από την εξίσωση 

∫
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2
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exp()( s

normalnormalsss
a d

xxxxf σ
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σπσ
 (1.53) 

όπου x  είναι η τιµή του µέτρου της περιβάλλουσας και normallogvar  είναι η µεταβλητότητα 

(variance) της λογαριθµικής κατανοµής.  

Για λόγους πληρότητας αναφέρεται και η κατανοµή Weibull η οποία χρησιµοποιείται για 

την µοντελοποίηση των διαλείψεων της περιβάλλουσας. Η κατανοµή Weibull δίνεται από την 

εξίσωση 

0,)exp()()( 1 ≥−= − x
s
rxrasrxf ss

a σσ
                              (1.54) 

όπου σ  είναι η τυπική απόκλιση, s  είναι παράµετρος που καθορίζει το σχήµα της 

κατανοµής, και 5.0)]/2()/2[( ssr Γ= , όπου (.)Γ  είναι η συνάρτηση Γάµµα.  

Περαιτέρω, ορίζονται δύο πολύ σηµαντικά στατιστικά µεγέθη δεύτερης τάξης, τα οποία 

χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην αξιολόγηση των διαλείψεων και σχετίζονται µε την 

περιβάλλουσα του σήµατος )(tr . Το πρώτο είναι ο ρυθµός διάσχισης επιπέδου διάλειψης, ή 

ρυθµός διαλείψεων, που ορίζεται ως ο ρυθµός µε τον οποίο η περιβάλλουσα διασχίζει (προς 
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µια κατεύθυνση) ένα προκαθορισµένο επίπεδο σε σχέση µε την µέση τιµή της. Το δεύτερο 

µέγεθος είναι η µέση διάρκεια διαλείψεων, δηλαδή το ποσοστό του χρόνου στο οποίο το 

σήµα παραµένει κάτω από ένα προκαθορισµένο επίπεδο. Τα µεγέθη αυτά επηρεάζονται από 

την ταχύτητα του δέκτη ή/και από την ταχύτητα µε την οποία µεταβάλλεται το κανάλι, 

δηλαδή την ταχύτητα και την κατεύθυνση κίνησης των σκεδαστών.  

Ο ρυθµός διάσχισης LLCR  του επιπέδου L  ενός σήµατος µε rms ισχύ prmsL Ω= , 

δίνεται στην περίπτωση διαλείψεων Rice από την εξίσωση [Stu2001] 

))1(2())1(exp()1(2 0
2 +ΚΚ+−−+= ρρρπ IKKvKLCR mL           (1.55) 

όπου rmsLL /=ρ .  

Για διαλείψεις Rayleigh όπου 0=K , η παραπάνω εξίσωση εκφυλίζεται στην  

)exp(2 2ρρπ −= mL vLCR .                                       (1.56) 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ρυθµός διάσχισης του επιπέδου 0=ρ dB είναι σχεδόν 

ανεξάρτητος του παράγοντα K  και χρησιµοποιείται για την εύρεση της ταχύτητας του δέκτη 

[Stu2001].  

Στην περίπτωση διαλείψεων τύπου Rice η µέση διάρκεια διαλείψεων δίνεται από την 

εξίσωση 

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

0

2

++−−+

+−
=

KKIKKvK
KKQ

AFD
m

L ρρπ
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             (1.57) 

όπου η συνάρτηση ),( yxQ  είναι η συνάρτηση Marcum. Στην περίπτωση διαλείψεων 

Rayleigh η µέση διάρκεια διαλείψεων δίνεται από την εξίσωση 

πρ
ρ

2
1)exp( 2

m
L v

AFD −
= .                                               (1.58) 

Ολοκληρώνοντας µε τις επίπεδες ως προς την συχνότητα διαλείψεις, πρέπει να αναφερθεί 

ότι η φασµατική πυκνότητα ισχύος του ζωνοπερατού σήµατος, όπως δίνεται από τις 

εξισώσεις (1.32) ή (1.46) και το σχήµα 1.7, προκύπτει λόγω της επίδρασης της κίνησης του 

δέκτη, ή της σχετικής κίνησης των σκεδαστών ως προς τον δέκτη. Πιο συγκεκριµένα, κάθε 

συνιστώσα του εισερχόµενου σήµατος είναι µετατοπισµένη στην συχνότητα λόγω του 

φαινοµένου Doppler. Στην περίπτωση που οι συνιστώσες καταφτάνουν µε συνεχή κατανοµή 

ως προς την γωνία άφιξης, το τελικό σήµα υφίσταται ένα «άπλωµα» (spread-διασπορά) του 

φάσµατος. Έτσι, παρόλο που υποτέθηκε µετάδοση αδιαµόρφωτου φέροντος, το τελικό σήµα 

έχει συνεχές φάσµα. Το «απλώµα» του φάσµατος είναι γνωστό ως Doppler spread µε ορατή 

συνέπεια την διακύµανση της ισχύος του σήµατος µε τον χρόνο t .  

Ο ρυθµός διαλείψεων και η µέση διάρκεια διαλείψεων συνδέονται άµεσα µε το εύρος 

ζώνης του Doppler spread, το οποίο είναι ένα µέτρο του πόσο γρήγορα µεταβάλλεται χρονικά 
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το κανάλι, αφού είναι ανάλογο της ταχύτητας του δέκτη. Η παρατήρηση αυτή είναι πολύ 

σηµαντική καθώς ο ρυθµός σύγκλισης των προσαρµοζόµενων στοιχείων του δέκτη πρέπει να 

είναι µικρότερος από τον ρυθµό µεταβολής του καναλιού [Pah1995]. 

 

∆ιαλείψεις επιλεκτικές ως προς την συχνότητα (frequency selective fading). 

Στην προηγούµενη παράγραφο αναλύθηκε η περίπτωση όπου οι διαφορές των χρονικών 

καθυστερήσεων µε τις οποίες οι συνιστώσες του σήµατος καταφτάνουν στον δέκτη είναι 

µικρές συγκρινόµενες µε το αντίστροφο του εύρους ζώνης WB/1  ή την περίοδο συµβόλου 

sT . Υπό αυτές τις προυποθέσεις, οι καθυστερηµένες συνιστώσες δεν εµπλέκονται στο πεδίο 

του χρόνου µε τις συνιστώσες του επόµενου συµβόλου, ενώ το πλάτος και η φάση υφίστανται 

επίπεδες διαλείψεις στο πεδίο της συχνότητας.  

Για να γίνει κατανοητός ο παραπάνω ισχυρισµός για τις επίπεδες διαλείψεις του πλάτους 

και της φάσης στο πεδίο της συχνότητας, θεωρείστε ότι οι συχνότητες είναι συγκεντρωµένες 

στην περιοχή Wc Bf ± , οπότε η µέγιστη απόσταση συχνοτήτων του σήµατος είναι WB2 , 

όπος φαίνεται στο σχήµα 1.8.  

 
Σχήµα 1.8: ∆ιαφορές φάσης στο πεδίο της συχνότητας, λόγω διαφοράς καθυστέρησης.  

 

Έστω ότι η µέγιστη διαφορά καθυστερήσεων άφιξης είναι max12 )()( τττ ∆=− . Όποια 

και αν είναι η φάση του σήµατος σε κάθε συχνότητα, η µέγιστη στροφή φάσης για µια τυχαία 

συχνότητα ],[1 WcWc BfBff +−∈ , θα είναι max1 )( τ∆f ⋅ . Συνεπώς η µέγιστη διαφορά 

στροφών φάσης θα είναι max)(2 τ∆BW . Όµως, έχει υποτεθεί ότι ⇒<< WB∆ /1)( maxτ  

1)( max <<⇒ WB∆τ . Σε αντίθεση λοιπόν µε την στροφή φάσης της κάθε συνιστώσας η 

οποία εξαρτάται ισχυρά από µικρές καθυστερήσεις λόγω του πολλαπλασιασµού µε την 

υψηλή συχνότητα 1f , η µέγιστη διαφορά στροφών φάσης είναι µικρή για µικρές διαφορές 

καθυστερήσεων. Κατά συνέπεια, αφού η µέγιστη διαφορά στροφών φάσης είναι µικρή, 

µπορεί να θεωρηθεί ότι όλες οι συχνοτικές συνιστώσες του παλµού θα καταφτάνουν µε την 

ίδια στροφή φάσης. Συνεπώς αποδεικνύεται ότι η φάση υφίσταται επίπεδες διαλείψεις στο 
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πεδίο της συχνότητας. Επιπλέον, αφού όλες οι συχνοτικές συνιστώσες του σήµατος έχουν την 

ίδια στροφή φάσης και τα χρονικά καθυστερηµένα αντίγραφα προστίθενται διανυσµατικά, 

προκύπτει ότι αποκλείεται η περίπτωση να ενισχυθεί ή να εξασθενηθεί κάποιο κοµµάτι του 

εύρους ζώνης του σήµατος περισσότερο από τα υπόλοιπα. Συνεπώς, το πλατός επίσης 

υφίσταται επίπεδες διαλείψεις στο πεδίο της συχνότητας.  

Ωστόσο, αν η µέγιστη διαφορά στις καθυστερήσεις max)( τ∆  είναι µεγάλη ή συγκρίσιµη 

σε σχέση µε την διάρκεια συµβόλου, τότε οι καθυστερηµένες συνιστώσες εµπλέκονται στο 

επόµενο σύµβολο (ή στα επόµενα) δηµιουργώντας έτσι µια ιδιότυπη κατάσταση 

διασυµβολικής παρεµβολής. Αντίστοιχα, τα πλάτη και οι διαφορές φάσης στο πεδίο της 

συχνότητας θα υφίστανται σηµαντικά διαφορετικές διακυµάνσεις, ενώ όσο η διαφορά 

max)( τ∆  µεγαλώνει, ακόµα και κοντινές συχνότητες θα υφίστανται διαφορετική διακύµανση. 

Σε αυτήν την περίπτωση το κανάλι προκαλεί παραµόρφωση πλάτους και φάσης στο σήµα και 

οι διαλείψεις που υφίσταται το σήµα χαρακτηρίζονται επιλεκτικές ως προς την συχνότητα.  

Σε αντίθεση µε τις επίπεδες ως προς την συχνότητα διαλείψεις, η ιδανική περίπτωση 

επιλεκτικών ως προς την συχνότητα διαλείψεων υφίσταται όταν µεταδίδεται ένα σήµα µε 

άπειρο εύρος ζώνης, δηλαδή η κρουστική συνάρτηση. Η κρουστική απόκριση του καναλιού 

περιγράφεται από την εξίσωση (1.15) και επαναλαµβάνεται εδώ για ευκολία: 

∑
=

−−=
N

n
nnn tjCtg

1
)())(exp(),( ττδφτ                           (1.59) 

Ιδανικά, τα µονοπάτια κάθε συνιστώσας είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους, οπότε οι 

διαφορές φάσεις των εισερχόµενων συνιστωσών δεν µεταβάλλουν την ισχύ του καναλιού. 

Με άλλα λόγια, οι κρουστικοί παλµοί που καταφτάνουν σε διαφορετικές καθυστερήσεις δεν 

αλληλεπιδρούν [Pah1995], [Rap1999]. Συνεπώς, η λαµβανόµενη ισχύς δίνεται από την 

εξίσωση  

∑
=

=
N

n
nr CP

1

2                                                   (1.60) 

Από την εξίσωση (1.60) προκύπτει ότι, στην περίπτωση που το εύρος ζώνης σήµατος 

είναι αρκετά µεγάλο ώστε να διακρίνονται τα µονοπάτια πολυδιαδροµικής διάδοσης, τότε η 

λαµβανόµενη ισχύς δίνεται από το άθροισµα των τετραγώνων κάθε συνιστώσας [Rap1999]. 

Από την εξίσωση (1.17) προκύπτει ότι η ισχύς δίνεται µετά απο διανυσµατική άθροιση στην 

περίπτωση αδιαµόρφωτου φέροντος. Όµως, όπως φαίνεται από την εξίσωση (1.24), η µέση 

ισχύς στην περίπτωση αδιαµόρφωτου φέροντος ισούται µε την ισχύ στην περίπτωση 

κρουστικού παλµού. ∆ηλαδή, η παρατήρηση ότι η ισχύς σε περίπτωση αδιαµόρφωτου 

φέροντος είναι µικρότερη ή ίση από την ισχύ στην περίπτωση κρουστικού παλµού δεν είναι 

σωστή [Pah1995, p.51]. Κάτι τέτοιο θα απαγόρευε η µέση ισχύς του καναλιού στην 

περίπτωση αδιαµόρφωτου φέροντος να ισούται µε την µέση ισχύ στην περίπτωση 
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κρουστικού παλµού. Πράγµατι, έστω η περίπτωση δύο συνιστωσών αδιαµόρφωτου φέροντος 

µε µηδενική ταχύτητα δέκτη. Η εξίσωση (1.17) δίνει  

( ) ( )
)sinsincos(cos2)()(

sinsincoscos

)sinsin(coscos))(exp(

212121
2

2
2

1

2
2211

2
2211

2
22112211

2

1

φφφφ

φφφφ

φφφφφ

+++=

⇒+++=

⇒+−+=−= ∑
=

CCCCP

CCCCP

CCjCCtjCP

r

r

N

n
nnr

(1.61) 

Στην περίπτωση όπου 121 == CC  και 01 =φ  η ισχύς της εξίσωσης (1.61) συγκρίνεται 

στο σχήµα 1.9 µε την ισχύ της εξίσωσης (1.60) Προφανώς, η ισχύς της εξίσωσης (1.61) 

µπορεί να είναι µικρότερη ή µεγαλύτερη από την ισχύ της εξίσωσης (1.60), αλλά οι µέσες 

ισχείς ταυτίζονται. Στο ίδιο συµπέρασµα µε διαφορετικό τρόπο καταλήγει και ο Rappaport 

[Rap1999]. 

 
Σχήµα 1.9: Ισχύς καναλιού σε απλοποιηµένη περίπτωση µετάδοσης αδιαµόρφωτου φέροντος 

ή κρουστικού παλµού.  

 

Συµπεραίνεται λοιπόν ότι οι διακυµάνσεις στην λαµβανόµενη ισχύ θα είναι πολύ 

µικρότερες στην περίπτωση µεγάλου εύρους ζώνης από ό,τι στην περίπτωση µικρού εύρους 

ζώνης σήµατος, ακόµη και για το ίδιο περιβάλλον ανακλάσεων. Ο λόγος είναι ακριβώς η 

επίδραση των φάσεων στην λαµβανόµενη ισχύ στην δεύτερη περίπτωση [Pah1995], 

[Rap1999], ενώ στην πρώτη περίπτωση και για πρακτικά συστήµατα τα πλάτη των 

διαφορετικών συνιστωσών δεν µεταβάλλονται τόσο πολύ [Rap1999]. Συµπερασµατικά, η 

τοπική µέση ισχύς είναι ισοδύναµη για διαλείψεις επίπεδες και επιλεκτικές ως προς την 

συχνότητα, όµως οι επίπεδες διαλείψεις παρουσιάζουν πιο µεγάλη και γρήγορη µεταβολή 

στην στιγµιαία ισχύ [Rap1999]. Οι παρατηρήσεις αυτές έχουν επιβεβαιωθεί και πειραµατικά 

[Haw1991].   

Συχνά, τα επιλεκτικά ως προς την συχνότητα κανάλια µοντελοποιούνται ως το άθροισµα 

πολλαπλών καναλιών επίπεδων ως προς την συχνότητα, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 1.10. 

Ενα κανάλι επίπεδων διαλείψεων µοντελοποιείται ως µια έλλειψη όπως φαίνεται στο σχήµα, 

η οποία αντιστοιχεί σε ένα πλήθος συνιστωσών. Φυσικά, η φάση κάθε συνιστώσας εισόδου 
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ακολουθεί οµοιόµορφη κατανοµή στο διάστηµα )2,0[ π  (οι σκεδαστές δεν είναι 

τοποθετηµένοι ακριβώς πανω στην έλλειψη). Αντίθετα, ένα κανάλι επιλεκτικό ως προς την 

συχνότητα µοντελοποιείται ως πολλές τέτοιες ελλείψεις, όπου κάθε µία αντιστοιχεί σε µια 

διαφορετική καθυστέρηση. Σε αστικά και προαστιακά περιβάλλοντα, οι ελλείψεις 

αντιστοιχούν σε σκεδαστές όπως υψηλά κτίρια από την µία και αποµακρυσµένα 

µορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως βουνά κλπ., από την άλλη. Το µοντέλο των ελλείψεων 

χρησιµοποιείται και για την µοντελοποίηση καναλιών εσωτερικού χώρου, όπως το µοντέλο 

GBSBEM [Lib1996], [Lib1999]. 

 
Σχήµα 1.10: Γεωµετρικά µοντέλα ελλείψεων για επίπεδα και επιλεκτικά ως προς την 

συχνότητα κανάλια. 

 

Η µιγαδική βαθυπερατή απόκριση του καναλιού στην γενική της µορφή είναι µια 

χρονοµεταβλητή συνάρτηση. Στην περίπτωση διακριτών εισερχόµενων συνιστωσών δίνεται 

από την εξίσωση (1.15) ή (1.58), ενώ στην γενική περίπτωση από µια συνάρτηση ),( tp τ  

όπου  

∫
∞

−=
0

~~
),()()( τττ dtptstr .                                         (1.62) 

Η απόκριση ),( tp τ  αναφέρεται ως συνάρτηση διασποράς καθυστέρησης εισόδου 

[Bel1963] ή ως απόκριση στα πεδία καθυστέρησης-χρόνου. Η φυσική της σηµασία 

ερµηνεύεται ως η απόκριση του καναλιού την χρονική στιγµή t  σε έναν κρουστικό παλµό 

που εφαρµόστηκε την χρονική στιγµή τ−t . Το ολοκλήρωµα της εξίσωσης (1.62) έχει κάτω 

όριο 0 λόγω αιτιατότητας (δεν είναι δυνατό να υπάρχει απόκριση πριν την εφαρµογή 

εισόδου). Αν η απόκριση ),( tp τ  µπορεί να δειγµατοληπτηθεί στο πεδίο της καθυστέρησης 

µε περίοδο τ∆ , η εξίσωση (1.62) ξαναγράφεται ως  

∑
=

⋅⋅−=
M

m
∆m∆tgm∆tstr

0

~~
),()()( τττ .                                 (1.63) 

όπου )(),(),( ττδττ m∆tpm∆tg −= . (Σιωπηρά έχει γίνει η παραδοχή ότι η συνεχής 

κρουστική απόκριση του καναλιού συµβολίζεται µε ),( tp τ , ενώ η διακριτή µε ),( τtg , 

όπως µέχρι τώρα). 
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Η εξίσωση (1.63) αντιστοιχεί σε ένα φίλτρο µε τάπες (taps) και χρονικά εξαρτηµένα βάρη 

σε κάθε τάπα, όπως φαίνεται στο σχήµα 1.11. Προσοχή χρειάζεται ότι ειδικά στο σχήµα 1.11, 

το σύµβολο ⊗  σηµαίνει πολλαπλασιασµός και όχι συνέλιξη όπως συνηθίζεται στην 

βιβλιογραφία. Η εξίσωση (1.63) αντιστοιχεί επίσης στο µοντέλο του σχήµατος 1.10 µε 

κατάλληλη επιλογή ελλείψεων (συνεχή κατανοµή ελλείψεων). Προφανώς, κάθε συνάρτηση 

),( τm∆tg  υπόκειται σε διαλείψεις επίπεδες ως προς την συχνότητα. Ωστόσο, υπάρχει 

περίπτωση οι ελλείψεις του σχήµατος 1.10 να έχουν αυθαίρετη και διακριτή κατανοµή, οπότε 

∑
=

⋅−=
M

i
ii tgtstr

0

~~
),()()( ττ  [Pah1995]. Στην περίπτωση αυτή επιλέγονται κατάλληλα οι 

τάπες και οι καθυστερήσεις όπως φαίνεται στο σχήµα 1.12.  

 
Σχήµα 1.11: Φίλτρο µε τάπες για την προσοµοίωση του επιλεκτικού ως προς την συχνότητα 

καναλιού. 

 

 
Σχήµα 1.12: Τροποποιηµένο φίλτρο µε τάπες για την γενική περίπτωση επιλεκτικού ως προς 

την συχνότητα καναλιού. 

 

Το σχήµα 1.12 εξηγεί την αρχή λειτουργίας του δέκτη Rake. Ο δέκτης Rake είναι µια 

µορφή διαφορισιµότητας στον δέκτη και στηρίζεται στην ύπαρξη πολλών αντιγράφων του 

σήµατος, τα οποία ιδανικά είναι ανεξάρτητα και καταφτάνουν σε διαφορετικές χρονικές 

στιγµές στον δέκτη. Με κατάλληλη επεξεργασία του σήµατος, είναι δυνατόν αυτά τα 

αντίγραφα να χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση ενός σχήµατος διαφορισιµότητας 

[Pri1958], [Pro1995]. 

Ο διπλός µετασχηµατισµός Fourier της απόκρισης ),( tp τ  στο πεδίο της καθυστέρησης 

και του χρόνου είναι µια συνάρτηση της συχνότητας σήµατος και της συχνότητας Doppler, 

),( vfP , η οποία συνδέει τα φάσµατα εισόδου και εξόδου του σήµατος µέσω της εξίσωσης 

∫
+∞

∞−
−−= dvvvfPvfSfR ),()()(

~~
.                                  (1.64) 
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Αν η συχνότητα Doppler v  δειγµατοληπτηθεί ανά ∆v , η παραπάνω εξίσωση 

ξαναγράφεται ως  

∑
=

⋅⋅−⋅−=
M

m
∆v∆vm∆vmfP∆vmfSfR

0

~~
),()()(                     (1.65) 

όπότε το κανάλι µπορεί να αναπαρασταθεί ως µία τράπεζα φίλτρων, το καθένα µε συνάρτηση 

µεταφοράς vvmfP ∆∆ ),(  και µετατόπιση Doppler ∆v  [Stu2001].  

Ο µετασχηµατισµός Fourier της απόκρισης ),( tp τ  στο πεδίο της καθυστέρησης είναι 

µια συνάρτηση του χρόνου και της συχνότητας σήµατος, ),( tfT , η οποία συνδέει το φάσµα 

εξόδου µε το σήµα εισόδου µε βάση την εξίσωση 

∫
+∞

∞−
= dffjtfTfStr )2exp(),()()(

~~
τπ .                                 (1.66) 

Τέλος, ο µετασχηµατισµός Fourier της απόκρισης ),( tp τ  στο πεδίο του χρόνου είναι µια 

συνάρτηση της καθυστέρησης και της συχνότητας Doppler, ),( vU τ , η οποία συνδέει τα 

σήµατα εισόδου και εξόδου µε την εξίσωση 

∫ ∫
+∞

∞−

+∞

∞−
−−= ττπττ dvdfjvUtstr )2exp(),()()(

~~
.                        (1.67) 

Η συνάρτηση ),( vU τ  αναφέρεται ως συνάρτηση καθυστέρησης-Doppler, και είναι πολύ 

σηµαντική διότι προσφέρει ένα µέτρο της ισχύος του καναλιού συναρτήσει της 

καθυστέρησης και της συχνότητας Doppler.  

Οι τέσσερις συναρτήσεις µεταφοράς του καναλιού απεικονίζονται στο σχήµα 1.13, όπου 

ο χαρακτηρισµός SISO (Single Input Single Output) υποδεικνύει κανάλι µε µια κεραία 

εκποµπής και µια κεραία λήψης µόνο. Στο σχήµα 1.13 φαίνεται ότι οι συναρτήσεις 

µεταφοράς συνδέονται µεταξύ τους µε µετασχηµατισµούς Fourier στο πεδίο της 

καθυστέρησης/συχνότητας σήµατος ή χρόνου/συχνότητας Doppler, όπως επί παραδείγµατι 

φαίνεται από τις εξισώσεις.  

∫
+∞

∞−
= dtvtjtpvU )2exp(),(),( πττ                                   (1.68) 

∫
+∞

∞−
−= dvvtjvUtp )2exp(),(),( πττ .                               (1.69) 

 
Σχήµα 1.13: Συναρτήσεις µεταφοράς καναλιού SISO.  
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Εφόσον η απόκριση ),(),(),( tjptptp QI τττ +=  µπορεί να µοντελοποιηθεί ως µια 

µιγαδικη στοχαστική διαδικασία µε κανονική κατανοµή, όπου οι συνιστώσες 

),(),,( tptp QI ττ  είναι συσχετισµένες στοχαστικές διαδικασίες µε κανονική κατανοµή, 

προκύπτει ότι όλες οι συναρτήσεις µεταφοράς είναι στοχαστικές ανελίξεις. Ένας πλήρης 

χαρακτηρισµός του καναλιού θα απαιτούσε την εύρεση όλων των από κοινού κατανοµών 

πυκνότητας για τις τέσσερις αποκρίσεις, κάτι πρακτικά αδύνατο. Για τον λόγο αυτό, συνήθως 

επιχειρείται η εύρεση των αντίστοιχων συναρτήσεων συσχέτισης. Αν οι ανελίξεις είναι 

κανονικές (Gaussian) τότε οι µέσες τιµές και οι αυτοσυσχετίσεις επαρκούν για µια 

κατανόηση του καναλιού. Στα επόµενα οι αποκρίσεις θεωρούνται κανονικές ανελίξεις µε 

µηδενική µέση τιµή, οπότε εξετάζονται µόνο οι αυτοσυσχετίσεις. Μέση τιµή διαφορετική 

από την µηδενική µπορεί να προκύψει στην περίπτωση µιας ισχυρής LOS συνιστώσας, η 

οποία µοντελοποιείται ως µια κρουστική συνάρτηση µε κατάλληλο πλάτος, στην  κατάλληλη 

καθυστέρηση και χρονική στιγµή. Οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης των τεσσάρων 

αποκρίσεων του καναλιού ορίζονται ως εξής [Par1992], [Pro1995], [Stu2001]: 

)],(),([
2
1),;,( 22

*
112121 ττττ tptpEttRpp =                            (1.70) 

)],(),([
2
1),;,( 22

*
112121 tfTtfTEttffRTT =                            (1.71) 

)],(),([
2
1),;,( 22

*
112121 vUvUEvvRUU ττττ =                           (1.72) 

)],(),([
2
1),;,( 22

*
112121 vfPvfPEvvffRPP = .                          (1.73) 

Οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης συνδέονται µεταξύ τους µε διπλούς µετασχηµατισµούς 

Fourier, κατ’αναλογία µε τις αντίστοιχες αποκρίσεις, όπως φαίνεται στο σχήµα 1.14. Επί 

παραδείγµατι  

∫ ∫
+∞

∞−

+∞

∞−
−= 21221121212121 ))(2exp(),;,(),;,( dtdttvtvjttRvvR ppUU πττττ      (1.74) 

∫ ∫
+∞

∞−

+∞

∞−
−−= 21221121212121 ))(2exp(),;,(),;,( dvdvtvtvjvvRttR UUpp πττττ .  (1.75) 

 
Σχήµα 1.14: Σχέση αυτοσυσχετίσεων συναρτήσεων µεταφοράς καναλιού SISO. 
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1.5 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΩΣ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΥΧΑΙΟ ∆ΙΑΝΥΣΜΑ. 

Το κανάλι κινητών επικοινωνιών µπορεί να θεωρηθεί ως ένα γραµµικό σύστηµα, το 

οποίο είναι µεταβαλλόµενο τόσο χρονικά όσο και χωρικά. Τούτο σηµαίνει ότι η κρουστική 

απόκριση του καναλιού δεν είναι σταθερή για διαφορετικές χρονικές στιγµές, ούτε είναι 

σταθερή για διαφορετικές θέσεις του ποµπού ή του δέκτη.  

Η µιγαδική περιβάλλουσα της κρουστικής απόκρισης του καναλιού ),,(
→

dtp τ , συχνά 

αναφερόµενη απλώς και ως απόκριση καναλιού, είναι µια συνάρτηση του χρόνου t  και της 

θέσης 
→

d , όπου 
→

d  είναι το διάνυσµα θέσης του δέκτη ως προς µια αυθαίρετα οριζόµενη αρχή 

των αξόνων. Ο ποµπός συνήθως θεωρείται ακίνητος, χωρίς βλάβη της γενικότητας. Αν 

παραβλεφθεί  η χρονική και τοπική εξάρτηση η απόκριση γράφεται ως )(τp . Η 

καθυστέρηση τ  υποδηλώνει ότι το σήµα εκπέµφθηκε από τον ποµπό την χρονική στιγµή 

τ−t . Σε αντιστοιχία µε όσα ειπώθηκαν στην παράγραφο 1.4, ο χρόνος t  αντιστοιχεί στην 

συχνότητα Doppler ενώ η καθυστέρηση τ  στην συχνότητα του σήµατος.  

Αν θεωρηθεί ότι η περιβάλλουσα )(τp  δειγµατοληπτείται µε περίοδο sτ , µπορεί να 

περιγραφεί µέσω κατάλληλου διανύσµατος, ενώ αντίστοιχα η απόκριση ),,(
→

dtp τ  µπορεί να 

περιγραφεί ως τυχαίο ως προς τον χρόνο και χώρο διάνυσµα [Van1983], [Hay1995]. Η 

απόκριση ),,(
→

dtp τ  µπορεί να αναπαρασταθεί ισοδύναµα µε µετασχηµατισµούς Fourier της 

καθυστέρησης ή του χρόνου, ή µετασχηµατισµούς γωνίας της απόστασης [Dur2000], 

[Pau2003]. Ο µετασχηµατισµός γωνίας της απόστασης ορίζεται παρακάτω.  

Στα επόµενα γίνεται χρήση του τελεστή µέσης τιµής συνόλου [.]E . Η µέση τιµή 

συνόλου έχει την εξής έννοια: γράφοντας, επί παραδείγµατι, )],,([
→

dtpE τ , εννοείται η µέση 

τιµή της απόκρισης ),,(
→

dtp τ  για µια συγκεκριµένη τριπλέτα ),,(
→

dtτ . Τούτο προϋποθέτει 

την διεξαγωγή ενός –θεωρητικού- τυχαίου πειράµατος. Για την εύρεση της µέσης τιµής θα 

έπρεπε να επαναληφθεί άπειρες φορές η µέτρηση της απόκρισης ),,(
→

dtp τ  σε ένα 

συγκεκριµένο περιβάλλον, για τις ίδιες τιµές ),,(
→

dtτ , ενώ η διαφορά στην µέτρηση θα 

ανακύπτει όχι ως αποτέλεσµα θορύβου (ο οποίος αµελείται εδώ) αλλά ως αποτέλεσµα της 

τυχαιότητας του καναλιού. Αρκετά συχνά, επιλέγεται να µετράται η χρονική ή χωρική µέση 

τιµή των µεγεθών, λόγω πρακτικών δυσκολιών, παρ’όλο που οι αποκρίσεις των καναλιών δεν 

είναι εργοδικές στοχαστικές διαδικασίες. Στην δεύτερη περίπτωση, συχνά επιλέγεται η 

χωρική δειγµατοληψία του καναλιού σε διαστήµατα λ25.0 , µε µέγιστη απόσταση 6m σε 
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εξωτερικούς χώρους και 2m σε εσωτερικούς χώρους, στις συχνότητες 450MHz-6GHz. Με 

αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η πόλωση των αποτελεσµάτων λόγω σκίασης [Rap1999].  

Κατ’ αναλογία µε τα προηγούµενα, πέραν των αποκρίσεων ),,(
→

dtp τ , ),,(
→

dvU τ , 

),,(
→

dtfT , ),,(
→

dvfP  ορίζονται και οι αποκρίσεις ),,( θτ tA , ),,( θτ vB , ),,( θtfC , 

),,( θvfD , όπου η µεταβλητή θ  δηλώνει εξάρτηση ως προς την γωνία άφιξης για τον δέκτη 

ή την γωνία εκκίνησης για τον ποµπό.  

 
Σχήµα 1.15: Αλληλεξάρτηση θέσης και γωνίας άφιξης. 

 

Η αλληλεξάρτηση θέσης 
→

d  και γωνίας θ  αποσαφηνίζεται µε την βοήθεια του σχήµατος  

1.15. Αν υποτεθεί ότι η θέση 
→

d  βρίσκεται πάνω στον άξονα x, τότε παραµετροποιείται µε 

την βαθµωτή µεταβλητή ]2/,2/[ uu DDx −∈ . Αν το προσπίπτον κύµα καταφτάνει από 

γωνία θ  όπως στο σχήµα 1.15, προκύπτει ότι  

 )sin()sin()()( θθ xACAB == .                                  (1.76) 

Συνεπώς, η απόσταση που διανύει το µέτωπο κύµατος για να φτάσει από την πρώτη κεραία 

στην δεύτερη σχετίζεται µε την απόσταση των κεραιών και την γωνία άφιξης µέσω της 

σχέσης (1.75). Η διαφορά φάσης µεταξύ των σηµάτων που καταφτάνουν στις δύο κεραίες 

δίνεται από )sin(2)( θ
λ
π xABk =⋅ . Είναι λογικό να οριστεί ο µετασχηµατισµός γωνίας της 

απόκρισης ),,( θτ tA  µέσω της εξίσωσης [Pau2003] 

∫
+

−
−=

π

π
θθ

λ
πθττ dxjtAxtp ))sin(2exp(),,(),,( .                     (1.77) 

Μέσω της εξίσωσης (1.77) δίνεται ένας ορισµός για την σχέση των αποκρίσεων στα πεδία 

της θέσης-απόσταση και της γωνίας άφιξης.  

Η χρησιµότητα της απόκρισης ),,( θτ tA  φαίνεται από το εξής: Έστω ότι γύρω από τον 

δέκτη, σε κάποια χρονική στιγµή t,  υφίσταται πλήθος σκεδαστών, κάθε ένας από τους 

οποίους αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη καθυστέρηση και γωνία άφιξης σήµατος στον δέκτη. Η 
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απόκριση ),,( ii tA θτ  µπορεί να θεωρηθεί ως το πλάτος σήµατος που αντιστοιχεί στην 

καθυστέρηση iτ  και στην γωνία iθ . 

Στο σχήµα 1.16 απεικονίζονται οι σχέσεις των αποκρίσεων καναλιού στην περίπτωση 

χωρο-χρονοµεταβλητού καναλιού SISO, όπου F υποδηλώνει µετασχηµατισµό Fourier και Α 

µετασχηµατισµό γωνίας.  

 
Σχήµα 1.16: Συναρτήσεις µεταφοράς χωρο-χρονοµεταβλητού καναλιού SISO.  

 

1.6 ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ. 

Υπάρχουν τρεις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες στατιστικές ιδιότητες της απόκρισης καναλιού, 

οι οποίες αρκετά συχνά ισχύουν στην πράξη. Αυτές είναι η στατικότητα µε την ευρεία έννοια, 

η ασυσχέτιστη σκέδαση και η οµοιογένεια. Ο όρος στατικότητα, και όχι στασιµότητα, 

αντιστοιχεί στον όρο stationary, όπως υποδεικνύεται από την ελληνική µετάφραση 

αντίστοιχων εργασιών [Hay1995]. Κάθε µια από αυτές τις ιδιότητες εξετάζεται ακολούθως.  

 

Στατικότητα µε την ευρεία έννοια. 

Μια πολύ σηµαντική κατηγορία αποκρίσεων καναλιού είναι οι στατικές αποκρίσεις µε 

την ευρεία έννοια (WSS - Wide Sense Stationary). Υπενθυµίζεται ότι στατικές µε την ευρεία 

έννοια είναι οι ανελίξεις οι οποίες έχουν σταθερή µέση τιµή, και των οποίων η 

αυτοσυσχέτιση εξαρτάται µόνο από την διαφορά χρόνου και όχι από τις συγκεκριµένες 

χρονικές στιγµές για τις οποίες υπολογίζεται. Οι διαλείψεις σε ένα κανάλι WSS έχουν 

χαρακτηριστικά τα οποία παραµένουν σταθερά µέσα σε µικρά χρονικά διαστήµατα, ενώ οι 

αποκρίσεις είναι ασυσχέτιστες για διαφορετικές τιµές της συχνότητας Doppler. Αµελώντας 

την διάσταση του χώρου, οι εξισώσεις συσχέτισης (1.70)-(1.73) γράφονται ως 

),;(),;,( 2121 ττττ ∆tR∆tttR pppp =+                               (1.78) 

);,(),;,( 2121 ∆tffR∆tttffR TTTT =+                              (1.79) 

)'(),,()',;,( 2121 vvvvvR UUUU −= δττψττ                           (1.80) 

)'(),,()',;,( 2121 vvvffvvffR PPPP −= δψ                           (1.81) 

όπου 
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)()2exp(),;();,( 2121 ∫
+∞

∞−
⋅⋅⋅−= ∆td∆tvj∆tRv ggUU πττττψ               (1.82) 

)()2exp();,();,( 2121 ∫
+∞

∞− ΤΤ ⋅⋅⋅−= ∆td∆tvj∆tffRvffPP πψ .            (1.83)  

Είναι φανερό ότι η αυτοσυσχέτιση στο πεδίο του χρόνου εξαρτάται µόνο από την χρονική 

διαφορά ∆t . Αυτή η παρατήρηση είναι δικαιολογηµένη στα περισσότερα ραδιοκανάλια για 

ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα uT . Επίσης, για 'vv ≠ , η αυτοσυσχέτιση παίρνει τιµές 

µηδενικές, υποδεικνύντας ότι για διαφορετικες µετατοπίσεις Doppler οι αποκρίσεις είναι 

ασυσχέτιστες [Bel1963]. 

 

Ασυσχέτιστη σκέδαση. 

Η ασυσχέτιστη σκέδαση (US – Uncorrelated Scattering) είναι η στατικότητα µε την 

ευρεία έννοια στο πεδίο της συχνότητας σήµατος, το δυαδικό ανάλογο της στατικότητας µε 

την ευρεία έννοια στο πεδίο του χρόνου. Οι σκεδαστές οι οποίοι συµβάλλουν στην 

δηµιουργία της πολυδιαδροµικής διάδοσης και της διασποράς καθυστέρησης, έχουν 

ασυσχέτιστη καθυστέρηση. Τούτο σηµαίνει ότι οι αποκρίσεις του καναλιού είναι 

ασυσχέτιστες για διαφορετικές τιµές της καθυστέρησης, δηλαδή η αυτοσυσχέτιση της 

απόκρισης καναλιού στο πεδίο της καθυστέρησης µηδενίζεται όταν 0≠∆τ . Οι 

αυτοσυσχετίσεις των αποκρίσεων του καναλιού ξαναγράφονται ως 

)'();,()',;,( 2121 ττδτψττ −= ttttR pppp                                (1.84) 

),;(),;,( 2121 tt∆fRtt∆fffR TTTT =+                                    (1.85) 

)'(),;(),;',( 2121 ττδτψττ −= vvvvR UUUU                             (1.86) 

),,(),;,( 2121 vv∆fRvv∆fffR PPPP =+                                 (1.87) 

όπου 

)()2exp(),;();,( 2121 ∫
+∞

∞− ΤΤ ⋅⋅⋅⋅= ∆fd∆fjtt∆fRttpp τπτψ                (1.88) 

)()2exp(),;(),;( 2121 ∫
+∞

∞−
⋅⋅⋅= ∆fd∆fjvv∆fRvv PPUU τπτψ .             (1.89) 

 

Το κανάλι WSSUS. 

Ο συνδυασµός στατικότητας µε την ευρεία έννοια και ασυσχέτιστης σκέδασης αποτελεί 

το γνωστό µοντέλο WSSUS, σύµφωνα µε το οποίο η απόκριση του καναλιού είναι στατική 

στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο της συχνότητας σήµατος, καθώς επίσης έχει 

ασυσχέτιστες τιµές για διαφορετικές τιµές της συχνότητας Doppler ή της καθυστέρησης. Οι 

αυτοσυσχετίσεις των αποκρίσεων του καναλιού ξαναγράφονται ως 

)'();()',;,( ττδτψττ −=+ ∆t∆tttR pppp                              (1.90) 
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);(),;,( ∆t∆fR∆ttt∆fffR TTTT =++                                 (1.91) 

)'()'();()',;',( vvvvvR UUUU −−= δττδτψττ                        (1.92) 

)'(),()',;,( vvv∆fvv∆fffR PPPP −=+ δψ                           (1.93) 

Οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης των εξισώσεων (1.90)-(1.93) συνδέονται µεταξύ τους µε 

µετασχηµατισµούς, Fourier όπως φαίνεται και από το σχήµα 1.17 (π.χ. 

∫
+∞

∞−
⋅⋅⋅= )()2exp();();( ∆fd∆fjv∆fv PPUU τπψτψ , ∫

+∞

∞−
⋅⋅⋅−=∆ ττπψψ d∆fjvtvf UUPP )2exp();();( ). 

∆ύο συναρτήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Η συνάρτηση );( tfRTT ∆∆  δίνει την 

αυτοσυσχέτιση του καναλιού ως προς τις διαφορές συχνότητας σήµατος και χρόνου, και 

αναφέρεται και ως συνάρτηση διαφοράς συχνότητας – διαφοράς χρόνου [Pah1995], 

[Pau2003]. Η συνάρτηση );( vUU τψ  αντιστοιχεί στην µέση ισχύ του καναλιού συναρτήσει 

της καθυστέρησης και της συχνότητας Doppler, και αναφέρεται ως συνάρτηση σκέδασης 

[Pah1995], [Stu2001].  

 
Σχήµα 1.17: Σχέσεις συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης για κανάλι WSSUS. 

 

Οµοιογένεια. 

Σε ένα οµοιογενές κανάλι (HO – Homogeneous) θεωρείται ότι η στατιστική συµπεριφορά 

της απόκρισης καναλιού είναι στατική µε την ευρεία έννοια στην διάσταση του χώρου, και 

µέσα σε µικρές αποστάσεις. Τούτο σηµαίνει ότι η αυτοσυσχέτιση της απόκρισης καναλιού 

στο πεδίο του χώρου εξαρτάται µόνο από την απόσταση και όχι από τις συγκεκριµένες θέσεις 

για τις οποίες υπολογίζεται. Η οµοιογένεια απαιτεί οι σκεδαστές να έχουν στατιστικά 

οµοιοκατευθυντική σκέδαση και γραµµική οµοιοµορφία [Pau2003]. Εντελώς ανάλογα µε τα 

προηγούµενα, οι αποκρίσεις του καναλιού για διαφορετικες γωνίες άφιξης θα είναι 

ασυσχέτιστες. Οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης των αποκρίσεων του καναλιού 

ξαναγράφονται ως 

);,;,(),;,;,( 21212121

→→→→

=+ ∆dttR∆dddttR pppp ττττ                             (1.94) 

     );,;,(),;,;,( 21212121

→→→→

=+ ∆dttffR∆dddttffR TTTT                            (1.95) 

);,;,(),;,;,( 21212121

→→→→

=+ ∆dvvttR∆dddvvttR UUUU                             (1.96) 
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     );,;,(),;,;,( 21212121

→→→→

=+ ∆dvvffR∆dddvvffR PPPP                          (1.97) 

)'(),,;,()',;,;,( 21212121 θθδθττψθθττ −= ttttR AAAA                         (1.98) 

)'();,;,()',;,;,( 21212121 θθδθψθθ −= ttffttffR CCCC                        (1.99) 

)'();,;,()',;,;,( 21212121 θθδθτψθθττ −= vvtvvR BBBB                       (1.100) 

)'();,;,()',;,;,( 21212121 θθδθψθθ −= vvffvvffR DDDD                     (1.101) 

ενώ αν απλοποιηθεί η διανυσµατική θέση 
→

d  από την βαθµωτή θέση x , οι εξισώσεις αυτές 

ξαναγράφονται ως 

);,;,(),;,;,( 21212121 ∆xttR∆xxxttR pppp ττττ =+                              (1.102) 

     );,;,(),;,;,( 21212121 ∆xttffR∆xxxttffR TTTT =+                              (1.103) 

);,;,(),;,;,( 21212121 ∆xvvttR∆xxxvvttR UUUU =+                               (1.104) 

     );,;,(),;,;,( 21212121 ∆xvvffR∆xxxvvffR PPPP =+                            (1.105) 

)'(),,;,()',;,;,( 21212121 θθδθττψθθττ −= ttttR AAAA                         (1.106) 

)'();,;,()',;,;,( 21212121 θθδθψθθ −= ttffttffR CCCC                        (1.107) 

)'();,;,()',;,;,( 21212121 θθδθτψθθττ −= vvtvvR BBBB                        (1.108) 

)'();,;,()',;,;,( 21212121 θθδθψθθ −= vvffvvffR DDDD .                    (1.109) 

 

Το κανάλι WSSUS-HO. 

Ο συνδυασµός στατικότητας µε την ευρεία έννοια, ασυσχέτιστης σκέδασης  και 

οµοιογένειας αποτελεί το γνωστό µοντέλο καναλιού WSSUS-ΗΟ. Σε ένα κανάλι WSSUS-

HO, η αυτοσυσχέτιση της απόκρισης εξαρτάται µόνο από τις διαφορές στα πεδία του χρόνου, 

της συχνότητας σήµατος και της θέσης, ενώ παίρνει µηδενικές τιµές για διαφορετικές τιµές 

της καθυστέρησης, της συχνότητας Doppler ή της γωνίας άφιξης (για τον δέκτη) και 

εκκίνησης (για τον ποµπό). Τούτο σηµαίνει ότι σήµατα µε διαφορετική καθυστέρηση ή 

διαφορετική συχνότητα Doppler ή διαφορετική γωνία άφιξης θα είναι µεταξύ τους 

ασυσχέτιστα. Οι εξισώσεις (1.102)-(1.109) γίνονται 

)'();;(),;',;,( ττδτψττ −=++ ∆x∆t∆xxx∆tttR pppp                            (1.110) 

     );;(),;,;,( ∆x∆t∆fR∆xxx∆ttt∆fffR TTTT =+++                            (1.111) 

)'()'();;(),;',;',( vv∆xv∆xxxvvR UUUU −−=+ δττδτψττ                    (1.112) 

     )'();;(),;',;,( vv∆xv∆f∆xxxvv∆fffR PPPP −=++ δψ                      (1.113) 

)'()'(),;()',;',;,( θθδττδθτψθθττ −−=+ ∆t∆tttR AAAA                      (1.114) 

)'();;()',;,;,( θθδθψθθ −=++ ∆t∆f∆ttt∆fffR CCCC                        (1.115) 
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)'()'()'();;()',;',;',( θθδδττδθτψθθττ −−−= vvvvvR BBBB                (1.116) 

)'()'();;()',;',;,( θθδδθψθθ −−=+ vvv∆fvv∆fffR DDDD .               (1.117) 

Εντελώς ανάλογα προς το σχήµα 1.17, οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης των εξισώσεων 

(1.110)-(1.117) θα συνδέονται µεταξύ τους µε µετασχηµατισµούς Fourier και γωνίας, όπως 

φαίνεται από το σχήµα 1.18. Ανάλογα προς την συνάρτηση );( ∆t∆fRTT , η συνάρτηση 

);;( ∆x∆t∆fRTT  δίνει την αυτοσυσχέτιση του καναλιού ως προς τις διαφορές συχνότητας 

σήµατος, χρόνου και θέσης, και ορίζεται εδώ ως συνάρτηση διαφοράς συχνότητας–διαφοράς 

χρόνου-διαφοράς θέσης. Η συνάρτηση );;( θτψ vBB  δίνει την µέση ισχύ του καναλιού 

συναρτήσει της καθυστέρησης, της συχνότητας Doppler και της γωνίας, και ορίζεται εδώ ως 

συνάρτηση σκέδασης, σε αντικατάσταση της συνάρτησης σκέδασης );( vUU τψ . 

 
Σχήµα 1.18: Σχέσεις συναρτήσεων αυτοσυσχέτισης για κανάλι WSSUS-HO. 

 

Προσοχή χρειάζεται στο εξής: από την αρχή της αµοιβαιότητας, οι αποκρίσεις στο πεδίο 

της καθυστέρησης και του χρόνου είναι ίδιες από τον ποµπό στον δέκτη και από τον δέκτη 

στον ποµπό. Θα µπορούσε να υποτεθεί ότι η η αρχή της αµοιβαιότητας ισχύει και για τις 

κατανοµές γωνίας άφιξης, ισχύος προς γωνίας άφιξης κλπ. Ωστόσο, η αρχή της 

αµοιβαιότητας πρέπει να εφαρµόζεται µε προσοχή στο ασύρµατο µέσο διάδοσης [Jak1994], 

[Pau2003]. Επί παραδείγµατι, σε ένα κυψελωτό δίκτυο, στην µεριά του κινητού σταθµού οι 

συνιστώσες του σήµατος καταφτάνουν µε οµοιόµορφη γωνία άφιξης στο διάστηµα ]2,0[ π , 

ενώ στον σταθµό βάσης είναι συγκεντρωµένες γύρω από κάποια γωνία προς την γενική 

κατεύθυνση του κινητού. Συνεπώς οι κατανοµές που αφορούν την γεωµετρική φύση του 

καναλιού δεν υπακούν απαραίτητα στην αρχή της αµοιβαιότητας. 

 

1.7 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΚΕ∆ΑΣΗΣ. 

Οι συναρτήσεις σκέδασης είναι στατιστικά µεγέθη της απόκρισης τα οποία είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµα για τον χαρακτηρισµό του καναλιού. Στην βιβλιογραφία χρησιµοποιείται 

αδιακρίτως ο όρος συνάρτηση σκέδασης τόσο για την συνάρτηση );( vUU τψ  (και εδώ 
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χρησιµοποιείται ο ίδιος όρος για την συνάρτηση );;( θτψ vBB ) όσο και για τις συναρτήσεις 

σκέδασης που ορίζονται ακολούθως. Σηµειώνεται ότι οι συναρτήσεις που περιγράφονται 

στην συνέχεια προυποθέτουν κανάλι WSSUS ή κανάλι WSSUS-HO.  

 

Συνάρτηση σκέδασης Doppler-καθυστέρησης. 

Η συνάρτηση σκέδασης Doppler-καθυστέρησης );(, τψ vDeDo , ή απλώς συνάρτηση 

σκέδασης );( vUU τψ ,  ισούται µε την µέση τιµή στα πεδία καθυστέρησης και συχνότητας 

Doppler του τετραγώνου του µέτρου της απόκρισης );( vU τ . Συνεπώς, η συνάρτηση 

σκέδασης Doppler-καθυστέρησης είναι η µέση ισχύς του καναλιού συναρτήσει της 

συχνότητας Doppler και της καθυστέρησης. Η συνάρτηση αυτή ορίζεται και ως [Pau2003] 

[ ]
u

v

TDeDo T
vUE

v
u

2
,

,

);(
lim);(

τ
τψ τ

∞→
=                                (1.118) 

όπου ο τελεστής [.],vEτ  σηµαίνει µέση τιµή στο πεδίο της καθυστέρησης και της συχνότητας 

Doppler, ενώ uT  είναι το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο ισχύει η στατικότητα µε την 

ευρεία έννοια. Εφ’όσον έχει υποτεθεί ότι το κανάλι είναι στατικό µε την ευρεία έννοια, η 

συνάρτηση );(, τψ vDeDo  είναι επίσης ο µετασχηµατισµός Fourier της αυτοσυσχέτισης 

);( τψ tpp ∆ , όπως φαίνεται και από το σχήµα 1.18.  

 

Συνάρτηση σκέδασης γωνίας-καθυστέρησης. 

Η συνάρτηση αυτή ορίζεται ως [Pau2003] 

 [ ]2
,, );();( θττθψ θτ QEDeA =                                      (1.119) 

όπου ο τελεστής [.],θτE  σηµαίνει µέση τιµή στο πεδίο της καθυστέρησης και της γωνίας, 

ενώ έχει γίνει απαλοιφή της διάστασης του χρόνου. Ισχύει δηλαδή ότι );;();(
^

θτθτ vBQ = , 

µε απαλοιφή της συχνότητας Doppler, ή );;(),(
^

θτθτ ∆tAQ =  µε απαλοιφή της διαφοράς 

χρόνου και 0=∆t . Η συνάρτηση σκέδασης γωνίας-καθυστέρησης έχει την έννοια ότι, για 

οποιαδήποτε χρονική στιγµή ή συχνότητα Doppler, αυτή αποτελεί την µέση τιµή του 

τετραγώνου του µέτρου της απόκρισης );( θτQ . Αντιστοιχεί δηλαδή στην µέση ισχύ του 

καναλιού συναρτήσει της γωνίας και της καθυστέρησης. 
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Συνάρτηση σκέδασης Doppler-γωνίας-καθυστέρησης. 

Η συνάρτηση σκέδασης Doppler-γωνίας-καθυστέρησης, );;(,,0
τθψ vDeAD , ή απλώς 

συνάρτηση σκέδασης );;( θτψ vBB , αντιστοιχεί στην µέση ισχύ του καναλιού συναρτήσει της 

συχνότητας Doppler, της γωνίας άφιξης ή εκκίνησης και της καθυστέρησης. Η συνάρτηση 

αυτή ορίζεται και ως [Pau2003] 

[ ]
u

v

TDeAD T
vBE

v
u

2
,,

,,

);;(
lim);;(

0

θτ
τθψ θτ

∞→
= .                        (1.120) 

Κατά αντιστοιχία µε τα προηγούµενα, η συνάρτηση αυτή αντιπροσωπεύει την µέση ισχύ 

του καναλιού ως συνάρτηση της συχνότητας Doppler, της γωνίας και της καθυστέρησης.  

 

Περιθώριες συναρτήσεις. 

Φάσµα ισχύος Doppler. 

Το φάσµα ισχύος Doppler, )(vDoψ , το οποίο πρωτοεισήχθη ως έννοια από τον Gans 

[Gan1972], [Ert1998], αντιστοιχεί στην κατανοµή της ισχύος του καναλιού συναρτήσει της 

συχνότητας Doppler. ∆ίνεται από την σχέση 

∫∫ == µαχµαχ

ο

ττ
ττψττψψ

00 , );(),()( dvdvv UUDDD eo
.                (1.121) 

Πρόκειται δηλαδή για το περιθώριο ολοκλήρωµα της συνάρτησης σκέδασης Doppler-

καθυστέρησης ως προς την καθυστέρηση. Το άνω όριο του ολοκληρώµατος περιορίζεται από 

την τιµή maxτ  που είναι η µέγιστη καθυστέρηση που παρατηρείται, ενώ το κάτω όριο του 

ολοκληρώµατος ισούται µε µηδέν λόγω της αρχής της αιτιατότητας. Το φάσµα ισχύος 

Doppler ορίζεται ισοδύναµα και ως 

);0()( v∆fv PPDo
==ψψ                                      (1.122) 

(εκ του ότι  

)();0(

);();0(

)02exp();();0(

)2exp();();(

vv

dvv

djvv

d∆fjvvf

DoPP

UUPP

UUPP

UUPP

ψψ

ττψψ

ττπτψψ

ττπτψψ

=

⇒=

⇒⋅⋅⋅−=

⇒⋅⋅⋅−=∆

∫
∫
∫

∞+

∞−

∞+

∞−

+∞

∞−

).            (1.123) 

 

Φάσµα ισχύος γωνίας. 

Το φάσµα ισχύος γωνίας, )(θψ A , αντιστοιχεί στην κατανοµή ισχύος του καναλιού 

συναρτήσει της γωνίας άφιξης (ή εκκίνησης). ∆ίνεται από την σχέση 
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 dvdvd BBDAA e
τθτψττθψθψ

ττ

∫ ∫∫
+∞

∞−
== ),,(),()( maxmax

00 , .           (1.124) 

Πρόκειται δηλαδή για το περιθώριο ολοκλήρωµα της συνάρτησης σκέδασης γωνίας-

καθυστέρησης ως προς την καθυστέρηση. Ανάλογα µε τα προηγούµένα, το φάσµα ισχύος 

γωνίας ορίζεται ισοδύναµα ως 

);0;0()( θψθψ === ∆t∆fCCA .                               (1.125) 

 

Προφίλ ισχύος-καθυστέρησης. 

Το προφίλ ισχύος-καθυστέρησης, )(τψ De , αντιστοιχεί στην κατανοµή της ισχύος του 

καναλιού συναρτήσει της καθυστέρησης του σήµατος. ∆εν ορίζεται ως φάσµα διότι έγκειται 

στο πεδίο της καθυστέρησης, σε αντίθεση µε το φάσµα ισχύος Doppler και το φάσµα ισχύος 

γωνίας. Το προφίλ ισχύος καθυστέρησης δίνεται από την εξίσωση 

∫∫ −

+

−
==

π

π
θτθψτψτψ

ο
ddvv

e

c

c
ee DA

vv

vv DDD ),(),()( ,,
max

max

.               (1.126) 

Η εξίσωση (1.126) ξαναγράφεται ως 

∫
+∞

∞−
= dvvUUDe

),()( τψτψ                                        (1.127) 

∫ ∫∫ ∫ −

+∞

∞−−

+∞

∞−
==

π

π

π

π
θτθψθθτψτψ dvdvdvdv DeADBBDe

),,(),,()( ,,0
.     (1.128) 

Το προφίλ ισχύος-καθυστέρης µπορεί να οριστεί ισοδύναµα ως 

);0()( τψτψ =∆= tppDe
                                       (1.129) 

)0;;0()( =∆=∆= xtppDe
τψτψ .                                (1.130) 

Ανάλογα αποτελέσµατα ισχύουν για όλες τις συναρτήσεις σκέδασης και προφίλ ισχύος, 

είτε ως περιθώρια ολοκληρώµατα της συνάρτησης σκέδασης 

);;();;(,,0
θτψτθψ vv BBDeAD = , είτε ως ειδικές περιπτώσεις των συναρτήσεων 

);;( ∆x∆tpp τψ , );;( ∆xv∆fPPψ , );;( θψ ∆t∆fCC , );( τψ ∆tpp , );( v∆fPPψ . Τέλος, 

σηµειώνεται ότι οι συναρτήσεις σκέδασης εξαρτώνται σηµαντικά από τον τύπο και την 

σχετική διάταξη των χρησιµοποιούµενων κεραιών [Lee1982]. 

 

Συνιστώσες LOS. 

Οι τυχόν υπάρχουσες συνιστώσες οπτικής επαφής µεταξύ ποµπού-δέκτη, εξ ορισµού, δεν 

διασπείρονται στα πεδία της συχνότητας Doppler, της καθυστέρησης και της γωνίας. Οι 

συνιστώσες αυτές αναπαριστώνται από µια κρουστική συνάρτηση τοποθετηµένη σε 

συγκεκριµένη συχνότητα Doppler, γωνία άφιξης ή καθυστέρηση αντίστοιχα. Κάθε 

συνάρτηση σκέδασης τότε θα περιέχει και την αντίστοιχη κρουστική συνάρτηση. 
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1.8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΑΛΕΙΨΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ. 

∆ιασπορά Doppler – ∆ιαλείψεις επιλεκτικές ως προς τον χρόνο (γρήγορες/αργές).  

Η χρονικά µεταβαλλόµενη φύση του ραδιοδιαύλου, η οποία οφείλεται είτε στην κίνηση 

των σκεδαστών είτε στην σχετική κίνηση ποµπού-δέκτη, έχει σαν συνέπεια να παρατηρείται 

διασπορά του λαµβανόµενου σήµατος στο πεδίο της συχνότητας λόγω του φαινοµένου 

Doppler. Ένα φέρον µε συχνότητα cf  το οποίο διαδίδεται µέσω ενός τέτοιου ραδιοδιαύλου 

θα υποστεί διασπορά του φασµατικού του περιεχοµένου σε ένα πεπερασµένο διάστηµα 

maxvfc ± , όπου maxv  είναι η µέγιστη µετατόπιση Doppler στο πεδίο της συχνότητας. Ας 

σηµειωθεί ότι για την µετατόπιση Doppler χρησιµοποιείται το σύµβολο v  για να γίνεται 

διάκριση µεταξύ της συχνότητας Doppler, που συνδέεται µε την µεταβαλλόµενη φύση του 

καναλιού στο πεδίο του χρόνου t , και της συχνότητας που περιγράφει το φασµατικό 

περιεχόµενο του σήµατος, η οποία συνδέεται µε την καθυστέρηση του σήµατος τ  και 

συµβολίζεται µε f . Το φάσµα ισχύος Doppler, ( )voDψ , είναι η µέση ισχύς της εξόδου του 

καναλιού συναρτήσει της συχνότητας Doppler και απεικονίζει την διασπορά («άπλωµα») του 

φάσµατος µέσα στο διάστηµα maxmax vfvvf cc +<<− . 

Στην περίπτωση καναλιού τύπου Rayleigh, όπου οι σκεδαστές είναι οµοιόµορφα 

κατανεµηµένοι σε σταθερή απόσταση γύρω από τον δέκτη, ενώ η κεραία του δέκτη έχει 

οµοιόµορφο διάγραµµα ακτινοβολίας, το φάσµα ισχύος Doppler έχει το κλασσικό σχήµα U 

όπως περιγράφηκε από τον Jakes [Jak1994]. Το φάσµα Doppler εξαρτάται σηµαντικά από 

τον τύπο των χρησιµοποιούµενων κεραιών [Lee1982]. Στην πράξη, το φάσµα Doppler µπορεί 

να έχει ακανόνιστο σχήµα, το οποίο πολλές φορές προσεγγίζεται από µια εκθετική 

συνάρτηση [Bau2000].  

Το φάσµα ισχύος Doppler χαρακτηρίζεται ποσοτικά από την διασπορά Doppler και τον 

χρόνο συνοχής του καναλιού. Η rms διασπορά Doppler ορίζεται ως η ρίζα του µέσου 

τετραγωνικού εύρους ζώνης του φάσµατος Doppler (rms bandwidth) και δίνεται από την 

εξίσωση 

( )
∫

∫ −
=

F oD

F oD
RMS dvv

dvvvv
v

)(

)(
2

ψ

ψ
                                       (1.131) 

όπου το διάστηµα ολοκλήρωσης F  αντιστοιχεί στο διάστηµα maxmax vfvvf cc +<<− , 

ενώ η µέση συχνότητα του φάσµατος Doppler, v , δίνεται από την εξίσωση 

∫
∫=

F oD

F oD

dvv

dvvv
v

)(

)(

ψ

ψ
.                                             (1.132) 
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Στην περίπτωση καναλιού τύπου Rice, το φάσµα ισχύος Doppler περιέχει επίσης µια 

διακριτή συνιστώσα σε συχνότητα η οποία αντιστοιχεί στην σχετική κίνηση ποµπού-δέκτη 

και στην γωνία άφιξης του σήµατος οπτικής επαφής. Η συνιστώσα αυτή έχει πλάτος που 

συνδέεται µε τον συντελεστή K  της εξίσωσης (1.43) [Pau2003]. 

Ο χρόνος συνοχής του καναλιού ερµηνεύεται ως το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο η 

απόκριση του καναλιού µπορεί να θεωρηθεί σταθερή. Όσο µεγαλύτερος είναι ο χρόνος 

συνοχής τόσο πιο αργά µεταβάλλεται το κανάλι και αντιστρόφως. Ο χρόνος συνοχής 

ποσοτικά εκφράζεται ως το διάστηµα εκείνο το οποίο απαιτείται ώστε ο συντελεστής 

αυτοσυσχέτισης του λαµβανόµενου σήµατος να πέσει κάτω από ένα ορισµένο ποσοστό (π.χ. 

0.5 ή 0.7).  

Η συνάρτηση ),0( ∆t∆fRTT =  αποτελεί ένα µέτρο της αυτοσυσχέτισης του καναλιού. 

Σηµειωτέον ότι η συνάρτηση ),0( ∆t∆fRTT =  και η συνάρτηση );0()( v∆fv PPDo
==ψψ  

αποτελούν ζεύγος µετασχηµατισµού Fourier (συνεπώς το φάσµα Doppler µπορεί να οριστεί 

και ως ο µετασχηµατισµός Fourier της αυτοσυσχέτισης του καναλιού σε ηµιτονοειδές φέρον). 

Ως εκ τούτου, ο χρόνος συνοχής ορίζεται ανάλογος του αντιστρόφου της rms διασποράς 

Doppler ή της µέσης µετατόπισης Doppler [Stu2001], ή ως το χρονικό διάστηµα ∆t  που 

απαιτείται ώστε η αυτοσυσχέτιση ),0( ∆t∆fRTT =  να πέσει κάτω από ένα ορισµένο 

ποσοστό. Στην περίπτωση όπου το απαιτούµενο ποσοστό του συντελεστή αυτοσυσχέτισης 

είναι 0.7 ο χρόνος συνοχής δίνεται από [Pau2003] 

RMS
C v

T 1
≈ .                                                 (1.133) 

Ωστόσο, στην βιβλιογραφία αναφέρονται επίσης διαφορετικές τιµές για τον χρόνο 

συνοχής. Έτσι, αν ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης είναι 0.5 ο χρόνος συνοχής είναι ίσος µε 

)16/(9 RMSC vT π≈ . Σαν γενική φόρµουλα υπολογισµού του χρόνου συνοχής αναφέρεται 

επίσης και ο τύπος RMSC vT /423.0≈  [Rap1999]. 

Στην βιβλιογραφία, στην περίπτωση όπου ο χρόνος συνοχής είναι µικρότερος από την 

διάρκεια συµβόλου (ή το αντίστροφο του εύρους ζώνης του σήµατος πληροφορίας), οι 

διαλείψεις αναφέρονται ως γρήγορες, ενώ αν είναι µεγαλύτερος αναφέρονται ως αργές 

[Rap1999]. Ωστόσο, συχνά στην βιβλιογραφία αναφέρονται ως γρήγορες διαλείψεις οι 

διαλείψεις µικρής κλίµακας και ως αργές οι διαλείψεις µεγάλης κλίµακας-σκίαση. Εδώ 

υιοθετείται ο πρώτος ορισµός. Γενικά για να είναι οι διαλείψεις επίπεδες προς τον χρόνο 

πρέπει Cs TT << . Ως σχετικά όρια αναφέρονται τόσο το Cs TT 1.0<  όσο και το Cs TT 5.0< . 

Στην αντίθετη περίπτωση οι διαλείψεις χαρακτηρίζονται επιλεκτικές ως προς τον χρόνο.  

Επίσης, αν το εύρος ζώνης του σήµατος είναι πολύ µεγαλύτερο του εύρους ζώνης του 

φάσµατος Doppler, τότε το φαινόµενο Doppler δεν επηρεάζει το σήµα [Rap1999]. 
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Το φάσµα Doppler µπορεί να µετρηθεί πρακτικά µε την µετάδοση ενός αδιαµόρφωτου 

φέροντος και την καταγραφή της αυτοσυσχέτισης του λαµβανόµενου σήµατος. Έπειτα, το 

φάσµα Doppler προκύπτει ως ο µετασχηµατισµός Fourier αυτής της αυτοσυσχέτισης. Το 

εύρος του φάσµατος Doppler είναι επίσης ένα µέτρο του ρυθµού διαλείψεων στο κανάλι 

[Pah1995]. Το εύρος και η rms διασπορά του φάσµατος Doppler εξαρτώνται από την 

ταχύτητα του ποµπού και του δέκτη και την κίνηση των σκεδαστών στο περιβάλλον. Σε ένα 

στατικό περιβάλλον η rms διασπορά Doppler θα είναι µηδενική. Γενικά, η διασπορά Doppler 

αναµένεται να έχει µέγεθος της τάξης του λ/u , όπου u  είναι η µέγιστη σχετική ταχύτητα 

σκεδαστών και λ  το µήκος κύµατος.  

 

∆ιασπορά καθυστέρησης – ∆ιαλείψεις επιλεκτικές ως προς την συχνότητα.  

Σε ένα κανάλι πολυδιαδροµικής διάδοσης, στον δέκτη καταφτάνουν πολλές 

καθυστερηµένες εκδοχές του σήµατος εκποµπής. Όπως ορίστηκε προηγουµένως, το 

διάγραµµα της λαµβανόµενης ισχύος ως προς την καθυστέρηση της κάθε συνιστώσας του 

σήµατος καλείται προφίλ ισχύος-καθυστέρησης. Το διάγραµµα αυτό έχει νόηµα να µετρηθεί 

µόνο αν ο χρόνος συνοχής του καναλιού είναι µεγαλύτερος από την µέγιστη καθυστέρηση 

που παρατηρείται, ώστε κατά την διάρκεια των µετρήσεων το κανάλι να παραµένει 

ουσιαστικά αµετάβλητο. Ένα κλασσικό µοντέλο για το προφίλ ισχύος-καθυστέρησης είναι το 

διπλά εκθετικό µοντέλο όπου η διαφορά στις καθυστερήσεις αυξάνει εκθετικά ενώ το πλάτος 

των συνιστώσων του λαµβανόµενου σήµατος µειώνεται εκθετικά µε την καθυστέρηση 

[Ada1986a], [Bra1991].  

Η διασπορά καθυστέρησης χαρακτηρίζεται ποσοτικά από την ρίζα της µέσης 

τετραγωνικής διασποράς καθυστέρησης (rms delay spread) και το εύρος ζώνης συνοχής του 

καναλιού. Η rms διασπορά καθυστέρησης δίνεται από την εξίσωση 
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RMS                                        (1.134) 

όπου )(τψ De  είναι η συνάρτηση του προφίλ ισχύος-καθυστέρησης, maxτ  είναι η µέγιστη 

καθυστέρηση που παρατηρείται και τ   είναι η µέση καθυστέρηση και δίνεται από την 

εξίσωση 

∫
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.                                              (1.135) 

Στην περίπτωση µετάδοσης κρουστικού παλµού (ή µεγάλου εύρους ζώνης σήµατος), η 

rms διασπορά καθυστέρησης µπορεί να υπολογιστεί µε την βοήθεια της [Pah1995], 

[Rap1999] 
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22 )(τττ −=RMS                                               (1.136) 
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Η εξίσωση (1.137) θα χρησιµοποιηθεί αργότερα στο κεφάλαιο 5 κατά την προσοµοίωση 

κρουστικής απόκρισης καναλιού. Οι εξισώσεις (1.134) και (1.136) χρησιµεύουν για τον 

υπολογισµό της rms διασποράς καθυστέρησης σε συγκεκριµένο σηµείο και χρονική στιγµή. 

Για τον στατιστικό χαρακτηρισµό της διασποράς καθυστέρησης, είναι απαραίτητος ο 

υπολογισµός της rms διασποράς καθυστέρησης σε διαφορετικά σηµεία ή χρονικές στιγµές. 

Τυπικό στατιστικό µέγεθος της διασποράς καθυστέρησης είναι η τυπική απόκλιση της rms 

διασποράς καθυστέρησης 
RMSτσ . 

Καθώς το προφίλ ισχύος είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, θα επιµείνουµε λίγο στην περιγραφή 

του. Αναφερόµενοι στο σχήµα 1.19, ορίζεται το πλάτος xW  του προφίλ µέσα στο οποίο 

περιέχεται το %x  της συνολικής ισχύος, ενώ τα εµβαδά του προφίλ εκατέρωθεν του πλάτους 

xW  είναι ίσα µεταξύ τους. ∆ηλαδή, 13 ττ −=xW  όπου 
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Ένα άλλο σηµαντικό µέγεθος είναι το πλάτος 12 ττ −=PW  στο οποίο η ισχύς παραµένει 

σε ένα επίπεδο P dB κάτω από την µέγιστη τιµή της.  

 
Σχήµα 1.19: Τυπικό προφίλ ισχύος-καθυστέρησης. 

 

Το προφίλ ισχύος παίζει καθοριστικό ρόλο για το αν απαιτείται εξισορροπητής 

(equalizer) στον δέκτη. Αν η µέγιστη διαφορα καθυστέρησης (excess delay spread) είναι 
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πάνω από 10% µε 20% της διάρκειας συµβόλου, τότε συνήθως απαιτείται εξισορροπητής 

[Stu2001].  

Πρακτικά, η µέτρηση του προφίλ ισχύος-καθυστέρησης γίνεται µε την µετάδοση ενός 

παλµού πολύ µικρής διάρκειας και η καταγραφή της «ηχούς» του στον δέκτη, Εναλλακτικά, 

µπορεί να µετρηθεί η απόκριση συχνότητας του καναλιού σε ένα µεγάλο εύρος ζώνης 

συχνοτήτων, και κατόπιν να υπολογιστεί το προφίλ ισχύος-καθυστέρησης µε αντίστροφο 

µετασχηµατισµό Fourier [Pah1995], [Mit2005d]. Εν γένει, η rms διασπορά καθυστέρησης 

παίρνει µικρότερες τιµές για µικρότερη ακτίνα κυψέλης, ακριβώς επειδή το µήκος που 

διανύουν οι συνιστώσες πολυδιαδροµικής διάδοσης είναι µικρότερο. Τυπικές τιµές για την 

rms διασπορά καθυστέρησης είναι 1-10µs για κυψέλες κινητής τηλεφωνίας, 300ns για 

εσωτερικό κτιρίων µε µεγάλους ανοιχτούς χώρους και µεταλλικές επιφάνειες, και ως 30-60ns 

για εσωτερικό κτιρίων µε δωµάτια και  λίγες µεταλλικές επιφάνειες [Stu2001].  

Μεγάλη διασπορά καθυστέρησης έχει σαν συνέπεια η µέγιστη καθυστέρηση max)(∆t  να 

είναι µεγαλύτερη ή συγκρίσιµη µε την διάρκεια του σήµατος πληροφορίας, οπότε υπάρχει 

αλληλοεπικάλυψη των παλµών του σήµατος. Αυτό προκαλεί διαλείψεις επιλεκτικές ως προς 

την συχνότητα. Το εύρος ζώνης συνοχής αποτελεί ένα µέτρο για να χαρακτηριστεί ένα 

κανάλι επιλεκτικό ως προς την συχνότητα. Το εύρος ζώνης συνοχής είναι το διάστηµα στο 

πεδίο της συχνότητας το οποίο απαιτείται ώστε ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης της 

απόκρισης του καναλιού να πέσει κάτω από ένα ορισµένο ποσοστό, π.χ. 0.5 ή 0.7.  

Πιο συγκεκριµένα, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης ),0( ∆f∆tRTT =  αποτελεί ένα µέτρο 

της αυτοσυσχέτισης του καναλιού. Σηµειωτέον ότι η συνάρτηση ),0( ∆f∆tRTT =  και η 

συνάρτηση );0()( τψτψ == ∆tppDe
 αποτελούν ζεύγος µετασχηµατισµού Fourier. Ως εκ 

τούτου, το εύρος ζώνης συνοχής ορίζεται να είναι ανάλογο του αντιστρόφου της rms 

διασποράς καθυστέρησης ή της µέσης καθυστέρησης, ή ως η διαφορά στην συχνότητα που 

απαιτείται ώστε η σνάρτηση ),0( ∆f∆tRTT =  να πέσει κάτω από ένα ορισµένο ποσοστό. Αν 

ο απαιτούµενος µέγιστος συντελεστής αυτοσυσχέτισης για τον υπολογισµό του εύρους ζώνης 

συνοχής είναι 0.7, τότε αυτό δίνεται προσεγγιστικά από την εξίσωση [Pau2003] 

RMS
CB

τ
1

≈ .                                                   (1.140) 

Αναφέρεται επίσης ότι το εύρος ζώνης συνοχής παίρνει την τιµή RMSCB τ50/1≈  για 

συντελεστή αυτοσυσχέτισης 0.9, και την τιµή RMSCB τ5/1≈  για συντελεστή 

αυτοσυσχέτισης 0.5 [Rap1999]. 

Αν το εύρος ζώνης του σήµατος πληροφορίας είναι µικρότερο από το εύρος ζώνης 

συνοχής, τότε το κανάλι δεν παρουσιάζει διαλείψεις επιλεκτικές ως προς την συχνότητα. 

Γενικά αναφέρεται ότι, για να είναι οι διαλείψεις επίπεδες ως προς την συχνότητα, θα πρέπει  
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Cs BB << . Ως όρια επιπεδότητας αναφέρονται τόσο το Cs BB 1.0<  όσο και το 

Cs BB 5.0< . Όµως επειδή ss BT /1∝  χρειάζεται προσοχή στον χαρακτηρισµό των 

διαλείψεων ως επίπεδων τόσο ως προς τον χρόνο όσο και προς την συχνότητα. Στο σχήµα 

1.20 διακρίνονται οι τέσσερις περιπτώσεις επίπεδων και επιλεκτικών διαλείψεων ως προς τον 

χρόνο και την συχνότητα [Rap1999]. Στο σχήµα 1.20, Cs TT ,  είναι η περίοδος συµβόλου και 

ο χρόνος συνοχής αντίστοιχα, Cs BB ,  είναι το εύρος ζώνης σήµατος και συνοχής αντίστοιχα, 

και RMSRMS v,τ  είναι η rms διασπορά καθυστέρησης και Doppler αντίστοιχα. 

 
Σχήµα 1.20: Επίπεδες και επιλεκτικές διαλείψεις ως προς τον χρόνο και την συχνότητα. 

 

Στον πίνακα 1.1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι συναρτήσεις σκέδασης και 

αυτοσυσχέτισης που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της διασποράς Doppler, της 

διασποράς καθυστέρησης, τον χρόνο και το εύρος ζώνης συνοχής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: Συναρτήσεις και σχέσεις για τον υπολογισµό διασπορών Doppler και 

καθυστέρησης, χρόνου και έυρους ζώνης συνοχής. 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

∆ΙΑΣΠΟΡΩΝ. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΧΗΣ. 
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∆ιασπορά γωνίας – ∆ιαλείψεις επιλεκτικές ως προς την απόσταση. 

Η διασπορά γωνίας έχει διαφορετικό νόηµα για τον ποµπό και τον δέκτη. Έτσι, η 

διασπορά γωνίας στον δέκτη αναφέρεται στην διασπορά της γωνίας άφιξης των συνιστωσών 

του εκπεµπόµενου σήµατος οι οποίες καταφτάνουν στον δέκτη, ενώ η διασπορά γωνίας στον 

ποµπό αναφέρεται στην διασπορά της γωνίας εκκίνησης των εκπεµπόµενων συνιστώσων οι 
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οποίες τελικά καταφτάνουν στον δέκτη και συµβάλλουν στην δηµιουργία πολυδιαδροµικής 

διάδοσης. Η rms διασπορά γωνίας δίνεται από την εξίσωση 

( )
∫
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− Α−
= π

π

π
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θθψθθ
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d

d
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                                       (1.141) 

όπου )(θψ Α  είναι το προφίλ της γωνίας άφιξης προς την λαµβανόµενη ισχύ, ενώ η µέση 

γωνία άφιξης θ  δίνεται από την εξίσωση 
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Η διασπορά γωνίας αποτελεί ένα µέτρο της διασποράς του λαµβανόµενου σήµατος στον 

χώρο. Η απόσταση συνοχής, CD , είναι η απόσταση ή το διάστηµα στο πεδίο του χώρου µέσα 

στο οποίο η λαµβανόµενη ισχύς παραµένει σταθερή και ορίζεται ως το διάστηµα µέσα στο 

οποίο η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης στην διάσταση του χώρου δεν πέφτει κάτω από κάποιο 

ποσοστό (π.χ. 0.5 ή 0.7). Το φάσµα ισχύος γωνίας είναι );0;0()( θψθψ === ∆t∆fCCA , 

ενώ ένα µέτρο της αυτοσυσχέτισης του καναλιού αποτελεί η συνάρτηση 

);0,0( ∆x∆f∆tRTT == , συναρτήσεις οι οποίες αποτελούν ζεύγος µετασχηµατισµού θέσης 

(όχι Fourier). Συνεπώς η απόσταση συνοχής ορίζεται ανάλογη του αντιστρόφου της 

διασποράς γωνίας ως  

RMS
CD

θ
1

∝ .                                                    (1.143) 

ή του αντιστρόφου της µέσης γωνίας άφιξης (ή εκκίνησης). Εναλλακτικά, ορίζεται ως η 

απόσταση που απαιτείται ώστε η συνάρτηση );0,0( ∆x∆f∆tRTT ==  να πέσει κάτω από 

ένα ορισµένο ποσοστό.  

Μεγάλη διασπορά γωνίας συνεπάγεται µικρή απόσταση συνοχής και αντίστροφα. Για να 

χαρακτηριστεί ένα κανάλι επίπεδο ως προς τον χώρο θα πρέπει Caa DD <<  όπου aaD  η 

µέγιστη απόσταση µεταξύ των στοιχείων της στοιχειοκεραίας του δέκτη (ή του ποµπού). 

Ωστόσο, αν το κανάλι είναι επίπεδο προς τον χώρο η αυτοσυσχέτιση των σηµάτων που 

λαµβάνονται από τα στοιχεία της κεραίας του δέκτη θα είναι πολύ µεγάλη. Κάτι τέτοιο είναι 

ανεπιθύµητο σε συστήµατα διαφορισιµότητας (diversity) και συστήµατα ΜΙΜΟ (Multiple 

Input Multiple Output). Για αυτό συνήθως είναι επιθυµητό aaC DD << . Εντελώς ανάλογα µε 

τα προηγούµενα µπορεί κανείς να θεωρήσει ότι ικανοποιητικές αποστάσεις θεωρούνται οι 

aaC DD 1.0=  και aaC DD 5.0= . Υπενθυµίζεται ότι στην παράγραφο 1.4 συζητήθηκε η 

συνθήκη για ασυσχέτιστη λήψη µε συγκεκριµένη κατανοµή γωνιών άφιξης και 
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κατευθυντικότητας κεραιών. Ανάλογες εργασίες έχουν γίνει για διαφορετικούς τύπους 

κεραιών και κατανοµές γωνίας άφιξης και ισχύος προς γωνίας άφιξης.  

 Στον πίνακα 1.2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι συναρτήσεις σκέδασης και 

αυτοσυσχέτισης που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της διασποράς Doppler, 

καθυστέρησης και γωνίας, καθώς και του χρόνου, του εύρους ζώνης και της απόστασης 

συνοχής. Ο πίνακας 1.2 συµπληρώνει τον πίνακα 1.1 για χωρο-εξαρτώµενα κανάλια.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: Σχέσεις για τον υπολογισµό διασπορών Doppler, καθυστέρησης και γωνίας, 

χρόνου, έυρους ζώνης και απόστασης συνοχής. 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

∆ΙΑΣΠΟΡΩΝ. 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΧΗΣ. 
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1.9 ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΙΜΟ. 

Η χρήση έξυπνων κεραιών τόσο στον ποµπό όσο και στον δέκτη έχει προταθεί για την 

επίτευξη χωρητικοτήτων καναλιού οι οποίες θεωρητικά υπερβαίνουν την χωρητικότητα η 

οποία προβλέπεται από το θεώρηµα του Shannon [Sha1948], [Fos1996], [Fos1998], 

[Tel1999], [Pau2003]. Τα κανάλια όπου γίνεται χρήση έξυπνων κεραιών τόσο στον ποµπό 

όσο και στον δέκτη είναι γνωστά ως κανάλια ΜΙΜΟ (Multiple Input Multiple Output). Κατ’ 

αντιστοιχία, αν δεν γίνεται καθόλου χρήση έξυπνων κεραιών µιλάµε για καναλι SISO (Single 

Input Single Output), αν µια έξυπνη κεραία είναι εγκατεστηµένη µόνο στον ποµπό για κανάλι 

SIMO, και αν µια έξυπνη κεραία είναι εγκατεστηµένη µόνο στον δέκτη για κανάλι MISO. 

 

Κανάλι SISO. 

Απαλοίφοντας προσωρινά το πεδίο του χώρου-θέσης, ορίζουµε ως ),( th τ  την χρονικά 

µεταβαλλόµενη κρουστική απόκριση του συστήµατος η οποία περιλαµβάνει την επίδραση 

του φίλτρου εξόδου του ποµπού, της απόκρισης καναλιού ),( tp τ και του προσαρµοσµένου 

φίλτρου στον δέκτη. Η απόκριση συστήµατος συχνά αναφέρεται και ως απόκριση καναλιού 

αδιακρίτως. Η απόκριση συστήµατος ορίζεται ως η απόκριση του συστήµατος την χρονική 
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στιγµή t  σε µια κρουστική συνάρτηση η οποία εκπέµφθηκε την χρονική στιγµή τ−t . Όπως 

και η ),( tp τ , η απόκριση ),( th τ  είναι επίσης η µιγαδική περιβάλλουσα της ζωνοπερατής 

κρουστικής απόκρισης. Η µιγαδική περιβάλλουσα του εκπεµπόµενου σήµατος, )(ts , και η 

µιγαδική περιβάλλουσα του λαµβανόµενου σήµατος, )(ty , συνδέονται µε την σχέση 

)(),()(),()(
0

tsthdttsthty total ∗=−= ∫ τττ
τ

                         (1.144) 

όπου ∗  είναι το σύµβολο της συνέλιξης. Οι µιγαδικές περιβάλλουσες δεν συµβολίζονται 

µε χρήση του ~ εδώ, για λόγους παρουσίασης, όπως θα γίνει φανερό στην συνέχεια.  

 

Κανάλι SIMO. 

Ένα κανάλι SIMO διαθέτει έστω RM  κεραίες λήψης, δηλαδή µπορεί να αναπαρασταθεί 

από RM  κρουστικές αποκρίσεις ),( thi τ . Η κρουστική απόκριση ενός καναλιού SIMO είναι 

ένα διάνυσµα 1×RM : 

T

M thththth
R ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡=

→

),(...),(),(),( 21 ττττ .                          (1.145) 

Το λαµβανόµενο σήµα στην κεραία i δίνεται από την σχέση 

)(),()( tsthty ii ∗= τ                                             (1.146) 

οπότε τα λαµβανόµενα σήµατα µπορούν να αναπαρασταθούν από ένα διάνυσµα )(ty
→

 όπου 

)(),()( tsthty ∗=
→→

τ .                                             (1.147) 

Κανάλι MISO. 

Κατ’ αναλογία, ένα κανάλι MISO διαθέτει TM  κεραίες εκποµπής και µπορεί να 

αναπαρασταθεί από TM  κρουστικές αποκρίσεις. Η κρουστική απόκριση ενός καναλιού 

MISO είναι ένα διάνυσµα TM×1 : 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

→

),(...),(),(),( 21 thththth
TM ττττ .                            (1.148) 

Το σήµα εξόδου δίνεται από την σχέση 

)(),()( tsthty
→→

∗= τ .                                             (1.149) 

 

Κανάλι ΜΙΜΟ. 

Ένα κανάλι ΜΙΜΟ θα διαθέτει RM  κεραίες λήψης και TM  κεραίες εκποµπής. Η 

κρουστική απόκριση του καναλιού θα είναι ένας πίνακας TR MM ×  ο οποίος θα περιέχει 

όλες τις αποκρίσεις από τον ποµπό j στον δέκτη i : 
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⎥
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⎥
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ththth

ththth

ththth

tH

TRRR

T

T

MMMM

M

M

τττ

τττ

τττ

τ .                     (1.150) 

Το διάνυσµα 
T

jMjj ththth
R ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ ),(...),(),( ,,2,1 τττ  είναι το αποτύπωµα του καναλιού το 

οποίο µεταδίδεται από τον ποµπό j στην στοιχειοκεραία λήψης. Αν 
T

M tytytyty
R ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡=

→

)(...)()()( 21  και 
T

M tstststs
T ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡=

→

)(...)()()( 21  είναι τα διανύσµατα 

των σηµάτων εξόδου και εισόδου αντίστοιχα, αυτά συνδέονται µεταξύ τους µε την σχέση 

)(),()( tstHty
→→

∗= τ .                                         (1.151) 

 

1.10 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ. 

Η χωρητικότητα καναλιού είναι ένα θεωρητικό άνω φράγµα στον ρυθµό µετάδοσης 

πληροφορίας χωρίς λάθη που µπορεί να υποστηριχθεί σε ένα συγκεκριµένο δίαυλο 

επικοινωνίας, και συνήθως δεν επιτυγχάνεται σε πρακτικά συστήµατα επικοινωνιών. Η 

χωρητικότητα καναλιού για κανάλι SISO µε λευκό θόρυβο έχει υπολογιστεί θεωρητικά από 

τον Shannon ήδη από το 1948 [Sha1948] και ισούται µε 

)/1(log 02 NEC s+=                                           (1.152) 

όπου C  είναι η χωρητικότητα του καναλιού, sE  είναι η ενέργεια συµβόλου και 0N  είναι η 

πυκνότητα ισχύος θορύβου. Σε χωροχρονοµεταβλητά κανάλια, αφ’ενός µεν παρουσιάζονται 

διαλείψεις, αφ’ετέρου δε υφίσταται και µια διάσταση του χώρου. Αποτελέσµατα σχετικά µε 

την χωρητικότητα τέτοιων καναλιών έχουν εξαχθεί µόνο πολύ πρόσφατα [Pau2003]. 

 

Χωρητικότητα SIMO-MISO. 

Η χωρητικότητα καναλιού SIMO ή MISO είναι ειδική περίπτωση της χωρητικότητας 

καναλιού ΜΙΜΟ. Για κανάλι SIMO η χωρητικότητα δίνεται από την σχέση [Pau2003] 

( )Rs MNEC )/(1log 02 +=                                    (1.153) 

υπάρχει δηλαδή µια λογαριθµική αύξηση της χωρητικότητας µε την αύξηση του αριθµού 

κεραιών στον δέκτη RM  σε σχέση µε την χωρητικότητα του καναλιού SISO.  
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Για κανάλι MISO χωρίς γνώση του καναλιού στον ποµπό, οι κεραίες του ποµπού δεν 

µπορούν να µοιράσουν κατάλληλα την ισχύ της εκπεµπόµενης πληροφορίας. Μια λογική 

απόφαση είναι να µοιραστεί η ισχύς της εκπεµπόµενης πληροφορίας εξίσου στις κεραίες του 

ποµπού, οπότε η «χωρητικότητα» του καναλιού είναι ίση µε την χωρητικότητα του καναλιού 

SISO, )/1(log 02 NEs+ . Βέβαια, αυτός ο ρυθµός µετάδοσης δεν είναι χωρητικότητα βάσει 

ορισµού, διότι µια διάνοια θα µπορούσε να µαντέψει την βέλτιστη εκποµπή της πληροφορίας. 

Από την άλλη, όταν η απόκριση καναλιού είναι γνωστή πλήρως στον ποµπό, τότε η 

χωρητικότητα καναλιού MISO µε TM  κεραίες στον ποµπό γίνεται 

( )Ts MNEC )/(1log 02 += .                                   (1.154) 

Σηµειώνεται ότι για τον δέκτη θεωρείται πάντα πλήρης γνώση της απόκρισης καναλιού. 

 

Χωρητικότητα ΜΙΜΟ. 

Έστω ότι η απόκριση H  του καναλιού MIMO δεν είναι γνωστή στον ποµπό. Τότε, όπως 

και στην περίπτωση του καναλιού MISO, θεωρείται ότι η ισχύς του σήµατος πληροφορίας 

µοιράζεται εξίσου στις κεραίες του ποµπού. Η «χωρητικότητα» του καναλιού αυτού είναι 

[Pau2003] 

∑
=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

r

i
i

T

s

NM
E

C
1 0

2 )1log λ                                   (1.155) 

όπου r  είναι η τάξη και iλ  οι θετικές ιδιοτιµές του πίνακα HHH , ενώ HH  είναι ο πίνακας 

που προκύπτει µε συζυγή αντιµετάθεση των στοιχείων του H . Η «χωρητικότητα» του 

καναλιού είναι το άθροισµα r  καναλιών SISO, κάθε ένα µε κέρδος ισχύος ίσο µε iλ .  

Οµοίως µε τα προηγούµενα, η «χωρητικότητα» της παραπάνω εξίσωσης δεν είναι 

χωρητικότητα µε την αυστηρή έννοια του όρου. Όταν υπάρχει γνώση του καναλιού στον 

ποµπό, η ισχύς εκποµπής διαµοιράζεται κατάλληλα στις κεραίες του ποµπού. ∆ιάφοροι 

αλγόριθµοι έχουν προταθεί για την κατάλληλη εκποµπή πληροφορίας σε κανάλια ΜΙΜΟ 

[Mar2002], [Pau2003]. Υπενθυµίζεται ότι θεωρείται πάντα πλήρης γνώση του καναλιού στον 

δέκτη. H περίπτωση όπου το κανάλι είναι άγνωστο τόσο στον ποµπό όσο και στον δέκτη 

αποτελεί τρέχον αντικείµενο έρευνας [Mar1999], [Zhe2002], [Has2002]. 

Η χωρητικότητα του καναλιού µε την αυστηρή έννοια του όρου υπολογίζεται θεωρώντας 

ίσο αριθµό κεραιών σε ποµπό και δέκτη, MMM RT == , καθώς και ορθογώνιο κανάλι, 

δηλαδή M
HH IMHHHH )/1(== , όπου θεωρείται ότι η εκπεµπόµενη ισχύς είναι 

µοναδιαία και MI  είναι ο µοναδιαίος πίνακας Μ-τάξης. Σε αυτήν την περίπτωση η 

χωρητικότητα καναλιού ΜΙΜΟ δίνεται από την σχέση  

)/1(log 02 NEMC s+=                                       (1.156) 
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δηλαδή υπάρχει µια γραµµική αύξηση της χωρητικότητας µε την αύξηση του αριθµού των 

χρησιµοποιούµενων κεραιών σε σχέση µε την χωρητικότητα καναλιού SISO. Επιπλεόν, για 

λόγους πληρότητας, αναφέρεται ότι η χωρητικότητα τυχαίου καναλιού ΜΙΜΟ τείνει σε 

γραµµική αύξηση µε τον αριθµό των χρησιµοποιούµενων κεραιών όταν ο αριθµός αυτός 

τείνει στο άπειρο, δηλαδή )/1(log 02 NEMC sM
+→

∞→
. 

 

1.11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. 

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρήθηκε µια εξοικείωση µε τα θεωρητικά εργαλεία που 

χρησιµοποιούνται ευρέως για τον χαρακτηρισµό και την περιγραφή του καναλιού κινητών 

επικοινωνιών. Η εισαγωγή αυτή είναι απαραίτητη για την παρουσίαση της επίδρασης της 

χρήσης ευφυών κεραιών στην επίδοση τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, και την 

ποσοτικοποίηση των ποιοτικών αλλαγών που παρατηρούνται στο κανάλι. Ωστόσο, η 

παρουσίαση των διαδεδοµένων µοντέλων που χρησιµοποιούνται για την µοντελοποίηση-

προσοµοίωση των διαλείψεων µικρής κλίµακας µε υπολογιστή αναστέλλεται µέχρι το 

κεφάλαιο 5. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ 

  

 
2.1 ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΑ. 

Την τελευταία δεκαετία έχει σηµειωθεί σηµαντική ανάπτυξη των συστηµάτων έξυπνων 

κεραιών, µε στόχο την κάλυψη των ραγδαία αυξανόµενων αναγκών ζήτησης 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών [Rap1998]. Τα συστήµατα ασύρµατων επικοινωνιών νέας 

γενιάς (κυψελωτά δίκτυα 3ης και 4ης γενιάς, τοπικά δίκτυα, ολοκληρωµένα δίκτυα) απαιτούν 

υψηλότερους ρυθµούς µετάδοσης δεδοµένων, µε ευρύτερη κάλυψη, για έναν αυξανόµενο 

αριθµό χρηστών. Η χρήση του ραδιοφάσµατος επεκτείνεται προς υψηλότερες φέρουσες 

συχνότητες, όπου είναι µεν διαθέσιµο µεγαλύτερο εύρος ζώνης αλλά η εξασθένηση διάδοσης 

είναι µεγαλύτερη. Η αύξηση της ισχύος εκποµπής µπορεί να χρησιµοποιηθεί έµµεσα για την 

αύξηση του ρυθµού µετάδοσης (µέσω της παρεπόµενης καταστολής των παρεµβολών, της 

πολυδιαδροµικής διάδοσης, του λόγου σήµατος προς θόρυβο κλπ.), αλλά είναι οικονοµικά 

ασύµφορη, ενώ προσκρούει στην νοµοθεσία περί ασφάλειας πληθυσµού. Εναλλακτικά, 

προτείνεται η ανάπτυξη πυκνότερου δικτύου ή/και εναλλακτικές τεχνικές διαµόρφωσης, 

κωδικοποίησης κλπ. 

Η τεχνολογία ευφυών κεραιών αποδεδειγµένα προσφέρει την δυνατότητα υψηλότερης 

χωρητικότητας στα ασύρµατα δίκτυα, µειώνοντας αποτελεσµατικά τις πολλαπλές διαδροµές 

και τη διασυµβολική παρεµβολή, χωρίς να είναι απαραίτητοι περισσότεροι φασµατικοί ή 

ενεργειακοί πόροι [Rap1998]. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη συγκέντρωση της ακτινοβολίας στην 

επιθυµητή µόνο κατεύθυνση, και την προσαρµογή της στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του 

περιβάλλοντος και της ζήτησης. Στην ουσία, οι ευφυείς κεραίες είναι στοιχειοκεραίες µε 

ηλεκτρονικά προσαρµοζόµενα και ελεγχόµενα χαρακτηριστικά ακτινοβολίας (ωστόσο, οι 

έξυπνες κεραίες είναι δυνατό να διαθέτουν διαφορετικών τύπων στοιχεία, µε διαφορετικό 

προσανατολισµό). Τα ακτινοβολούντα στοιχεία δεν διαθέτουν ευφυΐα, αλλά η ψηφιακή 

επεξεργασία του σήµατος καθιστά το σύστηµα ευφυές. Ο ορισµός αυτός είναι πολύ ευρύς και 

περιλαµβάνει τόσο την µορφοποίηση του διαγράµµατος-λοβού ακτινοβολίας (beamforming) 

όσο και τις περιπτώσεις διαφορισιµότητας κεραίας (antenna diversity) ή τα συστήµατα 
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MIMO. Ένας πιο στενός ορισµός για τις έξυπνες κεραίες περιλαµβάνει µόνο τις κεραίες 

µορφοποίησης διαγράµµατος ακτινοβολίας, και είναι ο ορισµός που χρησιµοποιείται εδώ.  

Οι ευφυείς κεραίες µορφοποίησης διαγράµµατος ακτινοβολίας αποτελούνται από ένα 

σύνολο ακτινοβολητών, µε τα σήµατα τους να συνδυάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

σχηµατίζουν ένα κινούµενο ή µετατρέψιµο επιθυµητό διάγραµµα ακτινοβολίας [Lib1999]. Εν 

γένει, οι κεραίες αυτές αποτελούνται από στοιχεία τοποθετηµένα σε κοντινές θέσεις µεταξύ 

τους, σε αποστάσεις της τάξης του µισού µήκους κύµατος. Αντίθετα, τα στοιχεία των 

κεραιών που χρησιµοποιούνται για διαφορισιµότητα ή συστήµατα ΜΙΜΟ είναι 

τοποθετηµένα σε πιο µακρινές αποστάσεις µεταξύ τους, αφού απαιτείται ασυσχέτιστη λήψη 

[Luo2001], [Stu2001], [Pau2003].  

 

Τύποι ευφυών κεραιών. 

Οι ευφυείς κεραίες, µε την στενή έννοια που ορίστηκε παραπάνω, διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες [Rap1998], [Lib1999]: 

1. Ευφυείς κεραίες µεταγωγής λοβού (switched-beam arrays). 

2. Ευφυείς κεραίες προσαρµοζόµενης φάσης (phased arrays). 

3. Πλήρως προσαρµοζόµενες ευφυείς κεραίες (adaptive arrays). 

Οι κεραίες µεταγωγής λοβού αποτελούν ειδική κατηγορία ευφυών κεραιών, όπου η 

κεραία διαθέτει έναν περιορισµένο αριθµό δυνατών διαγραµµάτων ακτινοβολίας, όπως 

φαίνεται στο σχήµα 2.1.  

 
Σχήµα 2.1: Ευφυής κεραία µεταγωγής λοβού. 

 

Όταν ένα εισερχόµενο σήµα εντοπιστεί, η κεραία αναγνωρίζει τον καταλληλότερο για 

λήψη λοβό, µε βάση κάποιο κριτήριο (µεγιστοποίηση λαµβανόµενης ισχύος, ελαχιστοποίηση 

ρυθµού λαθών ή άλλο), και στη συνέχεια µεταπηδά σε αυτόν για την επικοινωνία µε τον 

χρήστη. Εναλλακτικά, η κεραία µπορεί να ελέγχει περιοδικά και τους ανενεργούς λοβούς, 

αφού, λόγω κίνησης του χρήστη ή αλλαγής του περιβάλλοντος, είναι δυνατόν κάποιος 

ανενεργός λοβός να ικανοποιεί καλύτερα τα κριτήρια επιλογής κατά την διάρκεια της 

συνοµιλίας. Στην έξοδο των κεραιών µεταγωγής λοβού µπορεί να εµφανίζονται ταυτόχρονα 

όλοι οι δυνατοί λοβοί, όπως µε τις κεραίες πίνακα Butler [But1961], [Col1985], ή να 
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εµφανίζεται µόνο ένας λοβός κάθε χρονική στιγµή [Lib1999] (σχήµατα 2.1a και 2.1b 

αντίστοιχα).  

Οι κεραίες µεταγωγής λοβού είναι συγκριτικά απλούστερες και πιο φθηνές από τις 

προσαρµοζόµενες κεραίες, ενώ προσφέρουν αρκετά από τα πλεονεκτήµατα των κεραιών 

αυτών. Πρόσφατα έχουν προταθεί τεχνικές για κεραίες µεταγωγής λοβού µε χρήση 

παρασιτικών στοιχείων και ενός µόνο ενεργού ακτινοβολητή, κάτι που συνεπάγεται ακόµη 

µεγαλύτερη µείωση του κόστους [Ohi2000], [Sun2004], [Βαρ2005]. Το φυσικό µειονέκτηµα 

των κεραιών µεταγωγής λοβού είναι ότι δεν διαθέτουν την δυνατότητα απόρριψης 

παρεµβολής από διπλανούς χρήστες, αφού δεν διαθέτουν την δυνατότητα να προσαρµόζουν 

δυναµικά το διάγραµµα ακτινοβολίας τους.  

Οι ευφυείς κεραίες προσαρµογής φάσης και πλήρους προσαρµογής δεν έχουν έναν 

προκαθορισµένο αριθµό δυνατών διαγραµµάτων ακτινοβολίας. Αντίθετα, διαθέτουν σε κάθε 

στοιχείο έναν ελεγχόµενο στροφέα φάσης τα µεν, ή έναν ελεγχόµενο στροφέα φάσης και 

έναν ενισχυτή µε ελεγχόµενο κέρδος τα δε, µε την βοήθεια των οποίων µορφοποιούν το 

διάγραµµα ακτινοβολίας της κεραίας [Lib1999]. Προφανώς, η σηµαντική διαφορά µεταξύ 

αυτών των δύο κατηγοριών είναι ότι οι πλήρως προσαρµοζόµενες κεραίες διαθέτουν έναν 

ακόµη βαθµό ελευθερίας σε κάθε στοιχείο, µε την έννοια ότι ελέγχεται και το πλάτος του 

σήµατος κάθε στοιχείου εκτός από την φάση. Η αρχή λειτουργίας των προσαρµοζόµενων 

κεραιών φαίνεται στο σχήµα 2.2. 

 
Σχήµα 2.2: Προσαρµοζόµενη κεραία. 

 

Στα συστήµατα προσαρµοζόµενων κεραιών προσφέρεται η δυνατότητα δυναµικής 

στροφής του κύριου λοβού προς την κατεύθυνση του χρήστη µε ταυτόχρονη δηµιουργία 

µηδενισµών στο διάγραµµα ακτινοβολίας προς την κατεύθυνση των παρεµβολών. Η 

µορφοποίηση του διαγράµµατος ακτινοβολίας πραγµατοποιείται είτε µε αναλογικούς 

ενισχυτές και στροφείς φάσης, είτε µε ψηφιοποίηση των σηµάτων κάθε στοιχείου και 

ψηφιακή διαµόρφωση των διαγράµµατων ακτινοβολίας, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 2.3 

[Lit1996]. Το πλεονέκτηµα των ψηφιακών έξυπνων κεραιών είναι ότι στην έξοδο 

προσφέρονται, θεωρητικά ταυτόχρονα, άπειροι λοβοί για επεξεργασία, αφού η µορφοποίηση 

των λοβών γίνεται ψηφιακά. Ωστόσο, οι αναλογικοψηφιακοί µετατροπείς είναι µέχρι και 
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σήµερα αρκετά αργοί, δεν λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες, και είναι ιδιαίτερα ακριβοί 

(κόστος απόκτησης). 

 
Σχήµα 2.3: Αναλογική και ψηφιακή διαµόρφωση διαγράµµατος ακτινοβολίας. 

 

Πλεονεκτήµατα ευφυών κεραιών. 

Η σηµαντικότερη επίδραση στην επίδοση ενός δικτύου ασύρµατων επικοινωνιών από την 

χρήση ευφυών κεραιών είναι η αύξηση της χωρητικότητας [God1997], [Lib1999], 

[Mar2002], [Pau2003]. Αυτό µεταφράζεται είτε σε υψηλότερους ρυθµούς µετάδοσης για τους 

υπάρχοντες χρήστες, είτε σε περισσότερους χρήστες για τους ίδιους ρυθµούς µετάδοσης 

[Var2003]. Μέσω της επιλεκτικής ενίσχυσης επιθυµητών σηµάτων και απόρριψης των 

παρεµβολών, επιτυγχάνεται η αύξηση του ρυθµού µετάδοσης χωρίς αύξηση της 

εκπεµπόµενης ισχύος ή του απαιτούµενου εύρους ζώνης. Ένα ενδιαφέρον σενάριο που συχνά 

προκύπτει στα νέας γενιάς τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, είναι εκείνο όπου σποραδικά κάποιοι 

χρήστες απαιτούν πολύ µεγάλο ρυθµό µετάδοσης (π.χ. µεταφορά video), ενώ οι υπόλοιποι 

χρήστες χρειάζονται χαµηλούς ρυθµούς µετάδοσης. Σε αυτήν την περίπτωση οι ευφυείς 

κεραίες µπορεί να χρησιµοποιηθούν για βελτιστοποίηση της ισοστάθµισης του φορτίου 

ζήτησης (load balancing), κατευθύνοντας το διάγραµµα ακτινοβολίας προς τους χρήστες µε 

υψηλές απαιτήσεις ρυθµού µετάδοσης. Με αυτόν τον τρόπο δεν επηρεάζεται η µέση 

χωρητικότητα του δικτύου αλλά βελτιώνεται το επίπεδο της παρεχόµενης υπηρεσίας και η 

ποιότητα της υπηρεσίας (Quality of Service – QoS).  

Στα κυψελωτά συστήµατα TDMA η αύξηση του λόγου σήµατος προς παρεµβολή (Signal 

to Interference Ratio – SIR) µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της απαιτούµενης απόστασης 

επαναχρησιµοποίησης συχνότητας µε συνέπεια την αύξηση της χωρητικότητας [Rap1999], 

[Mit2004a]. Παροµοίως, στα συστήµατα CDMA η µείωση των παρεµβολών βελτιώνει 

σηµαντικά την επίδοση του συστήµατος, αφού µειώνει τις συνέπειες των ψευδο-ορθογωνικών 

κωδικών διασποράς. Επίσης, στα συστήµατα CDMA οι ευφυείς κεραίες µπορούν να 

βοηθήσουν στην αντιµετώπιση του φαινοµένου near-far που προκύπτει όταν ένας χρήστης 

είναι πολύ κοντά στον σταθµό βάσης σε σχέση τους υπόλοιπους.  

Στην πραγµατικότητα, οι ευφυείς κεραίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν και στην 

περίπτωση όπου για οικονοµικούς λόγους απαιτείται πιο αραιό δίκτυο, χωρίς αύξηση της 

εκπεµπόµενης ισχύος, αλλά µε την αντίστοιχη υποβάθµιση της χωρητικότητας. Επί 
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παραδείγµατι, σε αραιοκατοικηµένες περιοχές, η χρήση ευφυών κεραιών µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την αύξηση του µεγέθους των κυψελών, χωρίς επιπτώσεις στο QoS.  

Μια από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές των ευφυών κεραιών (στην πραγµατικότητα αυτό 

είναι το αντικείµενο της διατριβής!) είναι για την µείωση των επιπτώσεων του φαινοµένου 

της πολυδιαδροµικής διάδοσης. Οι ευφυείς κεραίες µπορούν να κατευθύνουν το διάγραµµα 

ακτινοβολίας µε τρόπο ώστε να λαµβάνονται ορισµένες µόνο συνιστώσες του σήµατος και να 

απορρίπτονται οι συνιστώσες σκέδασης. Έτσι, είναι δυνατή η εξοµάλυνση των διαλείψεων 

µικρής κλίµακας, µε ορατές ευεργετικές συνέπειες στις διακυµάνσεις της ισχύος, την 

διασυµβολική παρεµβολή, τις επιλεκτικές διαλείψεις, την διασπορά του φάσµατος Doppler 

κλπ. Με τις ευφυείς κεραίες µειώνεται η απόσταση συνοχής, προσφέροντας αυσχέτιστη λήψη 

και βελτίωση των συστηµάτων διαφορισιµότητας κεραίας. Ακόµη, προσφέρεται µια νέα 

τεχνική διαφορισιµότητας, η διαφορισιµότητα διαγράµµατος ακτινοβολίας (radiation pattern 

diversity). Ωστόσο, η τάση στο πεδίο των ευφυών κεραιών είναι πλέον ουσιαστικά προς την 

εκµετάλλευση της πολυδιαδροµικής διάδοσης. Με κατάλληλη στροφή της φάσης των 

συνιστωσών σκέδασης, είναι δυνατή τελικά η δηµιουργία εποικοδοµητικής συµβολής στον 

δέκτη, και η αύξηση µε τον τρόπο αυτό του ρυθµού µετάδοσης και της χωρητικότητας της 

ζεύξης [Fos1998], [Gol1999a]. Τα συστήµατα ΜΙΜΟ έχουν προταθεί πρόσφατα και 

παρουσιάζουν δραµατική αύξηση της θεωρητικής χωρητικότητας του καναλιού [Pau2003].  

Τέλος, οι ευφυείς κεραίες έχουν προταθεί για υλοποίηση νέων υπηρεσιών, όπως η 

ανίχνευση της γωνίας άφιξης του σήµατος (Direction of Arrival – DoA) [Lib1999]. Η 

ανίχνευση της γωνίας άφιξης µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την βέλτιστη µορφοποίηση 

του διαγράµµατος ακτινοβολίας είτε για τον εντοπισµό της ασύρµατης συσκευής [Lib1999]. 

Η πληροφορία για την θέση της ασύρµατης συσκευής έχει σηµαντικές εφαρµογές, όπως ο 

εντοπισµός των κλήσεων έκτακτης ανάγκης, η παροχή υπηρεσιών και η τιµολόγηση στον 

χρήστη ανάλογα µε την θέση του κλπ. Επίσης, έχουν προταθεί η δυναµική δηµιουργία «επί 

τούτου δικτύων» (ad-hoc networks) βάσει της θέσης των κινητών κόµβων [Tho2006], 

αλγόριθµοι δροµολόγησης σε δίκτυα αισθητήρων [Yon2005] κλπ.  

 

Ανοιχτά ζητήµατα προς διερεύνηση. 

Οι ευφυείς κεραίες είναι µια σχετικά νέα και επαναστατική τεχνολογία, µε πολλά 

ερευνητικά περιθώρια στην σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρµογή τους. Τα πιο σηµαντικά 

ζητήµατα προς βελτιστοποίηση είναι το µέγεθος, καθώς και το κόστος ανάπτυξης και χρήσης 

των ευφυών κεραιών. Στόχος είναι η χρήση των ευφυών κεραιών να επεκταθεί και στους 

κινητούς σταθµούς, ώστε να γίνει δυνατή η πλήρης εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που 

προσφέρονται.  

Ένα σηµαντικό ζήτηµα που προκύπτει είναι η ενσωµάτωση των αλγορίθµων και των 

νέων δυνατοτήτων των ευφυών κεραιών στα πρότυπα τηλεπικοινωνιών. Στα κυψελωτά 
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συστήµατα 2ης γενιάς (GSM), αλλά και στα ασύρµατα τοπικά δίκτυα (Wireless Local Area 

Network – WLAN), τα δίκτυα αισθητήρων (sensor networks) κ.α. δεν προβλέπεται η χρήση 

ευφυών κεραιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά την αποδεδειγµένα αυξηµένη χωρητικότητα 

δικτύου και αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση του ραδιοφάσµατος, οι ευφυείς κεραίες δεν 

έχουν ακόµη υιοθετηθεί σε µεγάλο βαθµό από τους παρόχους κινητών επικοινωνιών, όπως οι 

εταιρίες κυψελωτών συστηµάτων και κινητής τηλεφωνίας [Ray2005]. Στα συστήµατα 3ης και 

4ης γενιάς αντίθετα προβλέπεται η χρήση ευφυών κεραιών, και αναµένεται η υιοθέτηση αυτής 

της τεχνολογίας να προωθήσει ακόµη περισσότερο την ανάπτυξη της τεχνολογίας των 

ευφυών κεραιών.  

 

Ανάλυση ευφυών κεραιών. 

Όπως προαναφέρθηκε, στην ουσία οι ευφυείς κεραίες ουσιαστικά δεν είναι άλλο παρά 

στοιχειοκεραίες µε ηλεκτρονικά προσαρµοζόµενα και ελεγχόµενα χαρακτηριστικά 

ακτινοβολίας. Για την ανάλυση και τον υπολογισµό των ηλεκτροµαγνητικών 

χαρακτηριστικών των ευφυών κεραιών (πεδίο, διάγραµµα ακτινοβολίας, αντίσταση εισόδου 

κλπ.) είναι απαραίτητη η χρήση αριθµητικών µεθόδων επίλυσης, όπως η µέθοδος των 

βοηθητικών πηγών (Method of Auxiliary Sources – MAS), η µέθοδος των πεπερασµένων 

στοιχείων (Finite Elements Method – FEM) κλπ. Από τις πιο διαδεδοµένες µεθόδους για την 

ανάλυση κεραιών, τον υπολογισµό των ρευµατικών κατανοµών, του πεδίου και του 

διαγράµµατος ακτινοβολίας, είναι η µέθοδος της επαγόµενης ηλεκτρεγερτικής δύναµης 

(induced ElectroMotive Force – EMF) και η µέθοδος των ροπών (Method of Moments – 

MoM). Οι µέθοδοι αυτές χρησιµοποιήθηκαν στην διατριβή και µια συνοπτική παρουσίασή 

τους ακολουθεί παρακάτω.  

Κατά την διάρκεια της διατριβής, σε µερικές περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε το εµπορικό 

πακέτο SuperNec [Fou2000]. Το πακέτο αυτό χρησιµοποιεί µια υβριδική µέθοδο ανάλυσης η 

οποία αποτελείται από την µέθοδο των ροπών (Method of Moments – MoM) και την 

οµοιόµορφη θεωρία περίθλασης (Uniform Theory of Diffraction – UTD). Πιο συγκεκριµένα, 

η MoM χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των ρευµάτων και του πεδίου ακτινοβολίας από 

κεραίες και µεταλλικά αντικείµενα, ενώ η UTD για τον υπολογισµό της επίδρασης 

διηλεκτρικών επιφανειών και τρισδιάστατων αντικειµένων. Για περισσότερες πληροφορίες 

πάνω στην µέθοδο UTD, ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης παραπέµπεται στην εργασία των 

Kouyoumjian και Pathak [Kou1974], των Pathak et al. [Pat1980], και των McNamara et al. 

[Nam1990]. 
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2.2 ΜΕΘΟ∆ΟΣ EMF. 

Η µέθοδος EMF είναι µια κλασσική µέθοδος υπολογισµού της ιδίας και αµοιβαίας 

αντίστασης γραµµικών στοιχείων. Τα στοιχεία πρέπει να είναι παράλληλα µεταξύ τους, είτε 

στο ίδιο επίπεδο είτε µε υψοµετρική διαφορά. Θεωρείται απλή στην υλοποίηση αλλά 

παρουσιάζει µειωµένη ακρίβεια στους υπολογισµούς συγκριτικά µέ άλλες µεθόδους. Ωστόσο 

είναι ακριβής σε περίπτωση διπόλων µε µήκος ίσο µε το µισό µήκος κύµατος  [Kin2002]. Η 

µέθοδος EMF υποθέτει ηµιτονοειδή κατανοµή ρεύµατος πάνω στο γραµµικό στοιχείο όπως 

φαίνεται από την εξίσωση 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −= zlkIzI

2
sin)( max                                            (2.1) 

όπου maxI  είναι το πλάτος της ρευµατικής κατανοµή επί διπόλου µήκους l , τοποθετηµένου 

παράλληλα στον άξονα z , και λπ /2=k  όπου λ  το µήκος κύµατος.  

 
Σχήµα 2.4: ∆ίπολο στον ελεύθερο χώρο. 

 

Η κατανοµή του ρεύµατος υποθέτει µηδενικές εφαπτοµενικές συνιστώσες, δηλαδή η 

πυκνότητα ρεύµατος έχει συνιστώσα µόνο κατά τον άξονα z . 

Το δίπολο θεωρείται τροφοδοτούµενο κεντρικά, µε σηµείο τροφοδότησης που συµπίπτει 

µε την αρχή των αξόνων. Σε αντίθετη περίπτωση, η εξίσωση (2.1) µπορεί να τροποποιηθεί 

κατάλληλα. Όπως φαίνεται από την εξίσωση (2.1), η τιµή του ρεύµατος επί του σηµείου 

0=z  (ρεύµα βάσης) δίνεται από την σχέση 

)2/sin()0( max klII = .                                                 (2.2) 

Συνεπώς, το ρεύµα εισόδου (βάσης) εξαρτάται από το µήκος του διπόλου.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην πραγµατικότητα η ρευµατική κατανοµή επί των στοιχείων 

δεν ισούται µε αλλά προσεγγίζει την ηµιτονοειδή, και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον 

οποίον η µέθοδος EMF παρουσιάζει µειωµένη ακρίβεια. Φυσικά, είναι δυνατή η υπόθεση 

διαφορετικής κατανοµής επί των στοιχείων [Καψ1999]. Αµεση συνέπεια των παραπάνω είναι 

ότι στην περίπτωση στοιχειοκεραίας αποτελούµενης από M  δίπολα, µόνο η γνώση του 

πλάτους του ρεύµατος στο σηµείο τροφοδότησης είναι αρκετή για τον πλήρη χαρακτηρισµό 

της κεραίας, λόγω της υπόθεσης ηµιτονοειδούς κατανοµής.  
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Η ιδία αντίσταση κεραίας αναφέρεται στην αντίσταση εισόδου της κεραίας η οποία 

ιδανικά µετράται σε συνθήκες ελεύθερου χώρου. Είναι η αντίσταση εισόδου που παρουσιάζει 

η κεραία από κατασκευής. Αντίθετα, όταν η κεραία βρίσκεται σε αλληλεπίδραση µε άλλα 

αντικείµενα (µεταλλικά ή διηλεκτρικά, άλλες κεραίες κλπ.) τότε στα αντικείµενα αυτά 

επάγεται ρευµατική κατανοµή, η οποία µε την σειρά της επηρεάζει το πλάτος του ρεύµατος 

στην κεραία (στην πραγµατικότητα επηρεάζει την ίδια την µορφή της ρευµατικής κατανοµής, 

αλλά θεωρείται ότι επηρεάζεται µόνο το πλάτος). Για τον προσδιορισµό της αλληλεπίδρασης 

κεραίας-περιβάλλοντος ορίζεται η αµοιβαία αντίσταση κεραίας-περιβάλλοντος, η οποία 

εξειδικεύεται ως αµοιβαία αντίσταση της κεραίας µε συγκεκριµένα αντικείµενα, π.χ. 

αµοιβαία αντίσταση µεταξύ δύο διπόλων κλπ.  

 Η ιδία αντίσταση διπόλου δίνεται από την εξίσωση [Καψ1999], [Bal1997], [Kin2002] 

∫
+

−

=−=
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Z ρ                                 (2.3) 

όπου ),( zaEz =ρ  είναι το εφαπτοµενικό ηλεκτρικό πεδίο πανω στην επιφάνεια του 

διπόλου, και a  είναι η ακτίνα του διπόλου. Αντικαθιστώντας τις σχετικές εκφράσεις για το 

ηλεκτρικό πεδίο και το ρεύµα προκύπτει [Καψ1999], [Βαρ2005] 
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όπου 12 −=j , ενώ από το σχήµα 2.4 προκύπτει ότι πάνω στην επιφάνεια της κεραίας ισχύει 

( )22
1 2/ zlaR −+=                                                 (2.5) 

( )22
2 2/ zlaR ++=                                                 (2.6) 

22 zaR += .                                                       (2.7) 

Το ολοκλήρωµα της εξίσωσης (2.4) είναι δυνατόν να υπολογιστεί αριθµητικά µε την 

βοήθεια των συναρτήσεων ολοκληρωτικού ηµιτόνου )(xSi  και ολοκληρωτικού συνηµιτόνου 

)(xCi . Στην περίπτωση λεπτών διπόλων λ<<a  ισχύει [Βαρ2005] 
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Η ιδία αντίσταση όπως ορίζεται από την εξίσωση (2.3) και υπολογίζεται στην εξισώσεις 

(2.4), (2.8) και (2.9), αναφέρεται στο ρεύµα βάσης. Στην περίπτωση που αναφέρεται στην 
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µέγιστη τιµή του ρεύµατος βάσης θα συνδέεται µε την αντίσταση που αναφέρεται στο ρεύµα 

βάσης µε την εξίσωση [Καψ1999] 

)2/(sin
(max)

)()0()((max) 22
max

2

kl
Z

inputZ
I

IinputZZ ii
iiiiii =⇒= .              (2.10) 

Όπως φαίνεται από την εξίσωση (2.10), για µήκη διπόλου τέτοια ώστε λnl = , η 

αντίσταση εισόδου σύµφωνα µε την µέθοδο απειρίζεται, ενώ στην πράξη λαµβάνει µεγάλες 

τιµές χωρίς να απειρίζεται. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην υπόθεση ηµιτονοειδούς 

κατανοµής και είναι επίσης αδυναµία της µεθόδου. Ωστόσο, µε υπόθεση διαφορετικής 

κατανοµής δίνονται ακριβέστερα αποτελέσµατα [Καψ1999]. Από την άλλη, όταν 

λ)
2

14( +
=

nl , π.χ. 2/λ=l , οι δύο αντιστάσεις (θεωρητική και πρακτική) ταυτίζονται.  

Η αµοιβαία αντίσταση µεταξύ δύο παράλληλων διπόλων δίνεται από την εξίσωση 

∫
+
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2/
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, )()(
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1 i

i

l

l
iijz
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ij
ij dzzIzE

III
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Z                             (2.11) 

όπου ijV  είναι η επαγόµενη τάση στο δίπολο i  λόγω του ρεύµατος που διαρρέει το δίπολο j , 

ijzE ,  είναι το εφαπτόµενο ηλεκτρικό πεδίο στην επιφάνεια του διπόλου i  που προκαλείται 

από την ακτινοβολία του διπόλου j , και )(zI i  είναι η ρευµατική κατανοµή επί του δεύτερου 

διπόλου. Το δίπολο i  έχει µήκος il . Σηµειώνεται ότι jiij ZZ = , από το θεώρηµα 

αµοιβαιότητας. 

Αντικαθιστώντας τις εκφράσεις για το ρεύµα και το πεδίο η εξίσωση (2.11) γίνεται  
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όπου   

( )22
1 2/jlhzdR −++=                                               (2.13) 

( )22
2 2/jlhzdR +++=                                               (2.14) 

22 )( hzdr ++=                                                      (2.15) 

και hd ,  είναι η οριζόντια και κατακόρυφη απόσταση µεταξύ των διπόλων αντίστοιχα.  

Στην ειδική περίπτωση όπου τα δίπολα έχουν το ίδιο µήκος και µηδενική κατακόρυφη 

απόσταση, ισχύει ότι [Bal1997], [Βαρ2005] 
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[ ])()()(2
)2/(sin

30]Re[ 2102 uCuCuCi
kl

Z iiij −−=                      (2.16) 

[ ])()()(2
)2/(sin

30]Im[ 2102 uSuSuSi
kl

Z iiij −−−=                      (2.17) 

όπου  

kdu =0                                                           (2.18) 

)( 22
1 lldku ++=                                                 (2.19) 

)( 22
2 lldku −+=                                                (2.20) 

και lll ji == . Με την βοήθεια των παραπάνω εξισώσεων είναι δυνατός ο υπολογισµός των 

ιδίων και αµοιβαίων αντιστάσεων µεταξύ διπόλων, αλλά και εν γένει γραµµικών παράλληλων 

κεραιών.  

Σηµείωνεται ότι όλες οι εξισώσεις υπολογισµού αµοιβαίας αντίστασης αναφέρονται στην 

αµοιβαία αντίσταση βάσει των ρευµάτων βάσης. Στην περίπτωση όπου απαιτείται ο 

υπολογισµός αµοιβαίας αντίστασης βάσει των µέγιστων ρευµάτων των κατανοµών πρέπει να 

ληφθεί υπόψιν η σχέση µεταξύ του ρεύµατος βάσης και µέγιστου ρεύµατος για κάθε δίπολο, 

αναλόγως µε την εξίσωση (2.10). Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στην EMF ο 

ενδιαφερόµενος αναγνώστης παραπέµπεται στην εργασία του Balanis [Bal1997], αλλά και 

του Pistolkors [Pis1929], του Bechmann [Bec1931], του Carter [Car1932], του Burgess 

[Bur1944], των Schelkunoff και Friis [Sch1952],  του King [Kin1957], των King et al. 

[Kin2002], και του Kraus [Kra1988].  

 

2.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜοΜ. 

Κατά τον υπολογισµό άγνωστων ρευµατικών κατανοµών στην επιφάνεια κεραιών 

προκύπτουν ολοκληρωτικές ή ολοκληρωδιαφορικές εξισώσεις οι οποίες µπορούν να 

επιλυθούν µε την µέθοδο ΜοΜ.  Η µέθοδος ΜοΜ είναι γενικότερη της EMF, µε την έννοια 

ότι δεν περιορίζεται µόνο σε γραµµικές κεραίες, ενώ η ρευµατική κατανοµή κατά µήκος της 

κεραίας υπολογίζεται κατά την εφαρµογή της µεθόδου. Επίσης, η µέθοδος ΜοΜ µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό της ιδίας και αµοιβαίας αντίστασης, όπως και η µέθοδος 

EMF. Η ακρίβεια και η ταχύτητα εκτέλεσης της ΜοΜ εξαρτάται από την επιλογή των 

κατάλληλων ολοκληρωτικών εξισώσεων, των συναρτήσεων βάσης κ.α. Οι ολοκληρωτικές 

εξισώσεις διακρίνονται σε ηλεκτρικού πεδίου (Electric Field Integral Equations – EFIE) και 

µαγνητικού πεδίου (Magnetic Field Integral Equation – MFIE). Η µέθοδος των ροπών 

χρησιµοποιείται για τον υπολογισµο άγνωστων ρευµατικών κατανοµών σε µικροταινιακά 

µικροκυµατικά κυκλώµατα [Mom2004a], τυπωµένες και επίπεδες κεραίες, δίπολα και 

γραµµικές κεραίες [Bal1997], [Kin2002] κ.α.  
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Ειδικότερα στην περίπτωση διπόλων θεωρείται ότι το ρεύµα στα άκρα της κεραίας 

µηδενίζεται, δηλαδή 0)2/()2/( =−= lIlI . Στην συνέχεια υπολογίζεται το ηλεκτρικό (ή 

µαγνητικό) πεδίο συναρτήσει της άγνωστης ρευµατικής κατανοµής και εφαρµόζεται η οριακή 

συνθήκη για το ηλεκτρικό πεδίο κατά µήκος της κεραίας. Στην περίπτωση ιδανικού αγωγού 

(άπειρης αγωγιµότητας) η οριακή συνθήκη προβλέπει ότι στο σηµείο τροφοδότησης του 

διπόλου το εφαπτοµενικό ηλεκτρικό πεδίο έχει σταθερό πλάτος ενώ πάνω στην επιφάνεια του 

αγωγού µηδενίζεται. Στο σχήµα 2.5 απεικονίζεται η περίπτωση ενός διπόλου το οποίο 

διεγείρεται µε σταθερή τάση-ηλεκτρικό πεδίο στο σηµείο τροφοδότησης. Το σηµείο 

τροφοδότησης µοντελοποιείται ως πολύ µικρό διάκενο-δέλτα µήκους b  (delta-gap 

excitation). Το διάκενο-δέλτα είναι η απλούστερη και πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη µορφή 

διέγερσης διπόλου [Βαρ2005]. Μια εναλλακτικη µορφή διέγερσης είναι η γεννήτρια 

µαγνητικού δακτυλίου, η οποία αντικαθιστά την πηγή τάσης και το διάκενο δέλτα στο σηµείο 

τροφοδότησης του διπόλου (equivalent magnetic ring current) [Bal1997].  

 
Σχήµα 2.5: ∆ίπολο διεγειρόµενο µε σταθερή τάση σε διάκενο δέλτα και ισοδύναµη κεντρική 

νηµατοειδής ρευµατική κατανοµή.  

 

Αν στο άνοιγµα του σηµείου τροφοδότησης, b , το πλάτος του πεδίου είναι )0(E , τότε η 

αντίσταση εισόδου της κεραίας είναι )0(/)0( IEbZin ⋅= . Οι συνοριακές συνθήκες για την 

περίπτωση του σχήµατος 2.5 γίνονται [Καψ1999] 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

<<

<<−−
=

2/2/,0

2/2/,
)(

lzb

lzbE
zE

g
.                                     (2.21) 

Σηµειώνεται ότι λόγω της υπόθεσης µηδενικών εφαπτοµενικών ρευµάτων στην επιφάνεια 

της κεραίας το διανυσµατικό δυναµικό είναι παράλληλο µε το δίπολο. 

∆ύο δηµοφιλείς EFIEs είναι η ολοκληροδιαφορική εξίσωση του Pocklington και η 

ολοκληρωτική εξίσωση του Hallen. Υποθέτοντας ότι η ισοδύναµη νηµατοειδής ρευµατική 

κατανοµή κατά µήκος του κεντρικού άξονα πολύ λεπτού αγωγού )( λ<<a  είναι ίση µε 
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)'(zI , και λαµβάνοντας υπόψιν τις συνοριακές συνθήκες (2.21), η ολοκληρωδιαφορική 

εξίσωση Pocklington πάνω στην εξωτερική επιφάνεια της κεραίας )2/2/,( lzla <<−=ρ  

γράφεται ως [Bal1997], [Καψ1999] 
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όπου ', zz  είναι σηµεία παρατήρησης επί της επιφανείας του αγωγού και σηµεία 

ολοκλήρωσης επί του κεντρικού άξονα του αγωγού αντίστοιχα, ενώ  

22 )'( zzar −+= .                                             (2.23) 

Η εξίσωση Pocklington γίνεται ευκολότερα επιλύσιµη µε την τροποποίηση του Hallen. Η 

ολοκληρωτική εξίσωση του Hallen προκύπτει από επίλυση διαφορικής εξίσωσης δεύτερης 

τάξης για το διανυσµατικό δυναµικό zA , το οποίο θεωρείται άρτια συνάρτηση του z  στην 

περίπτωση κεντρικά τροφοδοτούµενου διπόλου. Μετά από σχετική ανάλυση η εξίσωση του 

Hallen γράφεται ως [Bal1997], [Βαρ2005] 

[ ])sin()2/()cos(')'(
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2/
zkVkzBjdzzI
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el
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jkr
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⋅∫−

−

µ
ε

π
                (2.24) 

όπου ε  η διηλεκτρική σταθερά και µ  η µαγνητική διαπερατότητα, V  η τάση 

τροφοδότησης, και B  σταθερά η οποία προκύπτει από την οριακή συνθήκη µηδενισµού του 

ρεύµατος στα άκρα του αγωγού.  

Οι εξισώσεις (2.22) και (2.24) είναι εξισώσεις της µορφής [Bal1997] 

hgF =][                                                            (2.25) 

όπου [.]F  είναι γραµµικός τελεστής ( ][][][ 22112211 gFagFagagaF +=+ ), g η άγνωστη 

ρευµατική κατανοµή και h  η γνωστή διέγερση. Στην προκειµένη περίπτωση ο τελεστής [.]F  

είναι ολοκλήρωµα (Hallen), ή ολοκλήρωµα και διαφόριση (Pocklington).  

Η µέθοδος των ροπών υποθέτει την κατάτµηση του γραµµικού αγωγού σε N  το πλήθος 

στοιχειώδη µη επικαλυπτόµενα τµήµατα (segments). Κατόπιν, η ρευµατική κατανοµή g  

εκφράζεται ως άθροισµα N  συναρτήσεων βάσης Nngn ,...,1, = , όπως στην εξίσωση 

∑
=

=
N

n
nn zgazg

1

)'()'( .                                               (2.26) 

Οι πιο συνηθισµένες συναρτήσεις βάσης ng  είναι οι σταθερές, οι γραµµικές (τριγωνικές), οι 

ηµιτονοειδείς και οι συναρτήσεις περικεκοµµένου συνηµιτόνου [Bal1997]. Επίσης έχουν 

προταθεί συναρτήσεις οι οποίες είναι µη µηδενικές σε όλο το µήκος του αγωγού. Υπό αυτήν 

την έννοια, η µέθοδος EMF µπορεί να θεωρηθεί σαν ειδική υποπερίπτωση της MoM, µε ένα 

µοναδικό στοιχειώδες τµήµα και µια µοναδική συνάρτηση βάσης. Αν και διαισθητικά 
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αναµένεται η ακρίβεια της ΜοΜ να βελτιώνεται µε άυξηση του αριθµού και µείωση του 

µήκους των στοιχειωδών τµηµάτων, αυτό ισχύει µέχρι ένα άνω όριο. Εν γένει προτείνεται ο 

λόγος ακτίνας αγωγού προς µήκος στοιχειώδους τµήµατος να µην υπερβαίνει το 10%, αλλιώς 

πιθανώς η υπολογιζόµενη ένταση του ρεύµατος στα άκρα του αγωγού να παρουσιάζει 

ταλαντωτική συµπεριφορά [ΜοΜ2004b]. 

Αντικατάσταση της (2.26) στην (2.25) δίνει 

hgFa
N

n
nn =∑

=1
][ .                                                (2.27) 

Οι συναρτήσεις βάσης επιλέγονται κατάλληλα ώστε οι εκφράσεις ][ ngF  να 

υπολογίζονται σε αναλυτική µορφή [Bal1997]. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται µόνο η 

εύρεση των σταθερών na . Η εξίσωση (2.27) αποτελεί ένα σύστηµα µιας εξίσωσης µε N  

αγνώστους. Ωστόσο, µε επιβολή συνοριακών συνθηκών σε N  διαφορετικά σηµεία είναι 

δυνατή η κατασκευή ενός συστήµατος N  εξισώσεων µε N  αγνώστους, από την εξίσωση 

(2.27) η οποία παίρνει την µορφή [Bal1997] 

NmhgFa m

N

n
nn ,...,1,][

1
==∑

=

.                                     (2.28) 

Η εξίσωση (2.28) γράφεται σε µορφή πινάκων ως 

][]][[ mnmn VIZ =                                                   (2.29) 

όπου ][ nmn gFZ = , nn aI =  και mm hV = . Συνεπώς οι άγνωστοι συντελεστές na  

υπολογίζονται από την εξίσωση 

][][][ 1
mmnn VZI −= .                                                (2.30) 

Με την βοήθεια της εξίσωσης (2.30) υπολογίζεται η άγνωστη ρευµατική κατανοµή και 

κατόπιν είναι δυνατός ο υπολογισµός του πεδίου της κεραίας όπως αναλύεται στην 

παράγραφο 2.5. Επίσης, είναι δυνατός ο υπολογισµός της ιδίας αντίστασης του στοιχείου ή 

της αµοιβαίας αντίστασης µεταξύ στοιχείων. Για περισσότερα στοιχεία πάνω στην µέθοδο 

των ροπών ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης παραπέµπεται στην εργασία του Balanis 

[Bal1997], αλλά επίσης και στις εργασίες του Richmond [Ric1965], του Harrington 

[Har1967]-[Har1968], του Mittra [Mit1973], του Tsai [Tsa1978], των Moore και Pizer 

[Moo1984], και του Wang [Wan1991]. 

 

2.4 ΜΗΤΡΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ. 

Έστω στοιχειοκεραία αποτελούµενη από πλήθος στοιχείων ίσο µε M . Στην περίπτωση 

αυτή η µορφή της κατανοµής του ρεύµατος σε κάθε στοιχείο µπορεί να θεωρηθεί κατά 

προσέγγιση ηµιτονοειδής στην περίπτωση της EMF, ή ίδια µε αυτήν που προκύπτει για κάθε 

µεµονωµένο στοιχείο µε επίλυση των ολοκληρωτικών εξισώσεων στην περίπτωση της MoM. 
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Σε κάθε περίπτωση, για τον πλήρη προσδιορισµό της ρευµατικής κατανοµής στα στοιχεία της 

κεραίας απαιτείται µόνο η γνώση του αντίστοιχου ρεύµατος στο σηµείο τροφοδότησης, το 

οποίο συµβολίζεται µε iI . Η τάση τροφοδότησης κάθε στοιχείου συµβολίζεται µε iV . Αν ijV  

είναι η τάση που επάγεται στοι στοιχείο i  λόγω της ρευµατικής κατανοµής του στοιχείου j  

θα ισχύει  

jijij IZV = .                                                        (2.31) 

Λόγω της αρχής διατήρησης του φορτίου (η αντίσταση εισόδου µιας κεραίας δεν είναι 

άπειρη) θα πρέπει να ισχύει [Καψ1999] 
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Η σχέση (2.32) γράφεται σε µορφή πινάκων ως 
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Όταν οι επιβαλλόµενες τάσεις είναι γνωστές, οι ρευµατικές κατανοµές θα δίνονται από 

την εξίσωση 

                                                        (2.34) 

Μέσω της εξίσωσης (2.34) υπολογίζονται οι ρευµατικές κατανοµές των στοιχείων και 

από εκεί το πεδίο της στοιχειοκεραίας, όπως θα περιγραφεί στην παράγραφο 2.6. 

Αντίστροφα, αν είναι γνωστά τα απαραίτητα πλάτη ρεύµατος για την επίτευξη επιθυµητού 

διαγράµµατος ακτινοβολίας, η εξίσωση (2.33) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό 

των απαραίτητων επιβαλλόµενων τάσεων.  

Η αντίσταση εισόδου κάθε στοιχείου στο σηµείο τροφοδότησης θα δίνεται από την 

εξίσωση  
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jij
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inputi I
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=== 1

, .                                            (2.35) 

H τιµή της ιδίας αντίστασης υπολογίστηκε όταν η κεραία είναι µόνη στον χώρο και είναι 

διαφορετική από ό,τι µε την παρουσία άλλων στοιχείων. Επίσης, η αµοιβαία αντίσταση των 

στοιχείων ανά δυό µεταβάλλεται µε την παρουσία άλλων στοιχείων [Καψ1999]. Ο 

Παπακανέλλος, χρησιµοποιώντας την µέθοδο MAS, υπολόγισε την διαφοροποίηση στην ιδία 

και αµοιβαία αντίσταση στοιχείων µε και χωρίς την παρουσία άλλων στοιχείων [Παπ2004]. 

Παρόµοια συµπεράσµατα παρουσιάζονται στην εργασία των Chang και King [Cha1968], και 

των King-Fikioris-Mack [Kin2002]. Ωστόσο, οι διαφοροποίησεις αυτές θεωρούνται σχετικά 
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µικρές, µπορούν όµως να γίνουν αρκετά σηµαντικές όταν τα στοιχεία είναι τοποθετηµένα σε 

πολύ κοντινές αποστάσεις [Καψ1999]. Ένας πιο ακριβής υπολογισµός των ιδίων και 

αµοιβαίων αντιστάσεων µπορεί να γίνει µε εφαρµογή της µεθόδου EMF ή ΜοΜ απευθείας 

στην διάταξη της στοιχειοκεραίας. Ο Mack προτείνει µεθόδους για µέτρηση της ιδίας και 

αµοιβαίας αντίστασης απευθείας στην διάταξη της στοιχειοκεραίας [Kin2002].  

Στην πραγµατικότητα, ακόµη και η µορφή της ρευµατικής κατανοµής διαφοροποιείται µε 

την παρουσία περισσότερων στοιχείων. Συνεπώς, για µέγιστη ακρίβεια στους υπολογισµούς 

προτείνεται η εφαρµογή της µεθόδου των ροπών (ή άλλης µεθόδου όπως η µέθοδος MAS και 

η µέθοδος FEM) στην διάταξη της στοιχειοκεραίας, για υπολογισµό τόσο της µορφής όσο και 

του πλάτους των ρευµατικών κατανοµών σε κάθε στοιχείο.  

Τέλος, σηµειώνεται ότι στην περίπτωση όπου οι ακροδέκτες κάποιου στοιχείου είναι 

ανοιχτοκυκλωµένοι, η τιµή του ρεύµατος στο σηµείο τροφοδότησης είναι µηδενική, όµως η 

ρευµατική κατανοµή στο σώµα της κεραίας δεν είναι µηδενική. Με χρήση της εξίσωσης 

(2.33) ωστόσο, η επίδραση του ανοιχτοκυκλωµένου στοιχείου δεν συνυπολογίζεται. Κατά 

προσέγγιση θεωρείται ότι σε αυτήν την περίπτωση η ρευµατική κατανοµή στο 

ανοιχτοκυκλωµένο στοιχείο µπορεί να αγνοηθεί [Καψ1999].  

 

2.5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΚΕΡΑΙΑΣ. 

Υπολογισµός ηλεκτρικού πεδίου και διαγράµµατος ακτινοβολίας στοιχείου. 

Το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο κάθε κεραίας µπορεί να υπολογιστεί αν είναι γνωστή η 

ρευµατική κατανοµή πάνω στην κεραία. Πιο συγκεκριµένα, το πεδίο διπόλου, για a≥ρ  αν 

2/lz < , ή ρ∀  αν 2/lz ≥ , µπορεί να υπολογιστεί µέσω της ισοδύναµης νηµατοειδούς 

ρευµατικής κατανοµής στον άξονα του αγωγού, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.5.  

Αναφερόµενοι στο σχήµα 2.5, και υποθέτοντας τέλειο αγωγό µε ρευµατική κατανοµή 

συγκεντρωµένη στην επιφάνεια του διπόλου [Kin2002] και επιφανειακή πυκνότητα ρεύµατος 

παράλληλη µε τον άξονα του αγωγού, το διανυσµατικό δυναµικό στο σηµείο παρατήρησης P 

δίνεται από την εξίσωση [Kin2002] 

∫
−

−

==
2/

2/

0
^^

')'(
4

l

l

jkr

z dz
r

ezIzAzA
π
µ

                                 (2.36) 

όπου 
^
z  είναι το µοναδιαίο διάνυσµα στην κατεύθυνση του άξονα z  και 0µ  η µαγνητική 

διαπερατότητα του χώρου διάδοσης του κύµατος. Το βαθµωτό δυναµικό αντίστοιχα δίνεται 

από την σχέση 

∫
−

−

=
2/

2/0

')'(
4

1 l

l

jkr

dz
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ezq
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φ                                         (2.37) 
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όπου 0ε  είναι η διηλεκτρική σταθερά, ( )'/)'()'( dzzdIjzq ⋅=
ω

 είναι η πυκνότητα φορτίου 

στον αγωγό, και fπω 2=  είναι η κυκλική συχνότητα του ρεύµατος.  

Το µαγνητικό και ηλεκτρικό πεδίο συναρτήσει του διανυσµατικού και του βαθµωτού 

δυναµικού δίνονται από τις σχέσεις 

AB ×∇=                                                        (2.38) 

AjEAjE ωφω −−∇=⇒=+×∇ 0)( .                             (2.39) 

Αποδεικνύεται ότι για αποστάσεις του σηµείου παρατήρησης από την κεραία πολύ 

µεγαλύτερες του µήκους κύµατος και των διαστάσεων της κεραίας, µόνο η κάθετη στην 

διεύθυνση διάδοσης συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου διατηρείται [Καψ1999]. Το ηλεκτρικό 

πεδίο στο µακράν πεδίο γραµµικής κεραίας (far field) δίνεται από την προσεγγιστικη σχέση 

∫
−

−

⋅==
2/

2/

0
^^

')'(sin
4

),,(
l

l

jkr

dz
r

ezI
j

rEE θ
π
ωµ

θθφθθ .                 (2.40) 

Αντίστοιχα, για το µαγνητικό πεδίο µόνο η φ -συνιστώσα διατηρείται στο µακράν πεδίο.  

Αναφερόµενοι στο σχήµα 2.5, η απόσταση r  από το στοιχειώδες τµήµα της ισοδύναµης 

νηµατοειδούς ρευµατικής κατανοµής προς το σηµείο παρατήρησης υπολογίζεται από τον 

νόµο των συνηµιτόνων ως 

)cos('2)'( 22 θzrzRr ⋅−+= .                                   (2.41) 

Η εξίσωση (2.41) ξαναγράφεται ως 

)cos('2'1
2

θ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

R
zr

R
zRr .                                 (2.42) 

Όµως 2/1)1( 2/1 xx −≈− , ενώ επίσης στο µακράν πεδίο ισχύει ότι 22 )'(zR >> . 

Αµελώντας τον µη γραµµικό όρο, η εξίσωση (2.41) ξαναγράφεται ως [Καψ1999], [Kin2002] 

θcos'zRr −=  , 1)( 2 >>kr .                                      (2.43) 

Στην περίπτωση αυτή, ο όρος πλάτους r/1  στο ολοκλήρωµα της εξίσωσης (2.40) 

αντικαθίσταται από τον όρο R/1 , ενώ ο όρος φάσης jkre−  αντικαθίσταται βάσει της 

εξίσωσης (2.42) από τον όρο )cos'exp( θjkzjkR +− . Η εξίσωση (2.40) γίνεται 

 ∫
−

−

⋅⋅=
2/

2/

cos'0 ')'(sin
4

),,(
l

l

jkz
jkR

dzezI
R

ej
RE θ

θ θ
π
ωµ

φθ .                (2.44) 

Μετά από µερικές πράξεις, η εξίσωση (2.44) ξαναγράφεται ως [Kin2002] 

)2/,(
2

)0(),,( 0 klF
R

ejnIRE
jkR

θ
π

φθθ ⋅⋅=
−

                           (2.45) 

όπου  
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∫
−

=
2/

2/

cos'
0 ')'(

)0(2
sin)2/,(

l

l

jkz dzezI
I

kklF θθθ .                            (2.46) 

Ο όρος )2/,(0 klF θ  αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως συντελεστής πεδίου ή 

συντελεστής στοιχείου (field factor, element factor) και περιέχει όλες τις κατευθυντικές 

ιδιότητες ενός γραµµικού ακτινοβολητή. 

Για ηµιτονοειδή κατανοµή της ρευµατικής κατανοµής, το ηλεκτρικό και το µαγνητικό 

πεδίο θα δίνονται από την εξίσωση [Καψ1999] 

)sin(

)
2

cos()cos
2

cos(

4
),,(),,(

θ

θ

π
φθφθ φθ

lklk

R
ejnkI

RnHRE
jkR

m
−

==
−

         (2.47) 

όπου π120=n Ohms είναι η αντίσταση του κενού χώρου και HB 0µ= . Σηµειώνεται ότι 

σε όλες τις παραπάνω εξισώσεις η αντίσταση του κενού χώρου είναι 00 /εµ=n , ενώ η 

ταχύτητα του φωτός είναι 00/1 εµ=c . Επίσης, στην περίπτωση όπου ο αέρας 

αντικατασταθεί από άλλο υλικό, η διηλεκτρική σταθερά και η µαγνητική διαπερατότητα του 

ελεύθερου χώρου αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα µεγέθη για το συγκεκριµένο υλικό.  

Το διάγραµµα ακτινοβολίας ηλεκτρικού πεδίου (electric field radiation pattern), ή απλώς 

διάγραµµα πεδίου (field pattern), είναι µια συνάρτηση των ),( φθ  µόνο, η οποία αποτελεί την 

κανονικοποιηµένη έκφραση του πεδίου και δεν εξαρτάται από την απόσταση του σηµείου 

παρατήρησης από το στοιχείο. Το µη κανονικοποιηµένο διάγραµµα πεδίου προκύπτει από 

την εξίσωση (2.44), (2.45) ή (2.47) ως 

),,(),( φθφθ θ RERU =                                            (2.48) 

όπου το ),( φθU  είναι συνάρτηση των φθ ,  µόνο, καθώς 1=− jkRe .  

Το κανονικοποιηµένο διάγραµµα πεδίου δίνεται από τις εξισώσεις 

{ }),[],2/,2/[:),,(max
),,(

),(
ππφππθφθ

φθ
φθ

θ

θ

−∈−∈
=

ii
normalized RE

RE
U         (2.49) 

{ }),[],2/,2/[:),(max
),(),(

ππφππθφθ
φθφθ

−∈−∈
=

ii
normalized U

UU .         (2.50) 

Το διάγραµµα ακτινοβολίας υπολογίζεται συνήθως µόνο για επιλεγµένες τιµές του θ  ή 

φ . Εφίσταται η προσοχή στο ότι πολλές φορές στην βιβλιογραφία συνηθίζεται να 

αναφέρονται αδιακρίτως το διάγραµµα και το κανονικοποιηµένο διάγραµµα ως έννοιες 

ταυτόσηµες.  
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Μερικές φορές είναι απαραίτητη η διατήρηση των χαρατηριστικών φάσης του 

διαγράµµατος ακτινοβολίας. Ορίζεται το µιγαδικό διάγραµµα πεδίου (sic), από τις εξισώσεις 

(2.44), (2.45) ή (2.47), ως 

),,(),,( φθφθ θ RERRQ ⋅=                                            (2.51) 

όπου ανάλογα µε το αν χρησιµοποιείται η εξίσωση (2.44), (2.45) ή (2.47), γίνεται 

∫
−
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cos'0 ')'(sin
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RQ θθ
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φθ                          (2.52) 

)2/,(
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)0(),,( 0 klFejnIRQ jkR θ
π

φθ ⋅⋅= −                                      (2.53) 
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θ

π
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lklk
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jnkI
RQ jkRm

−
⋅⋅= −                         (2.54) 

Όπως είναι φανερό, το διάγραµµα ακτινοβολίας και το µιγαδικό διάγραµµα ακτινοβολίας 

συνδέονται µεταξύ τους µε την σχέση 

),,(),( φθφθ RQU = .                                            (2.55) 

 

Υπολογισµός ηλεκτρικού πεδίου και διαγράµµατος ακτινοβολίας 

στοιχειοκεραίας. 

Στο σχήµα 2.6 απεικονίζεται η σχετική γεωµετρία του m -οστού στοιχείου κεραίας, 

αποτελούµενης από M  το πλήθος στοιχεία, και σηµείου παρατήρησης P . Υπενθυµίζεται ότι 

ο αυστηρός ορισµός της στοιχειοκεραίας συµπεριλαµβάνει τον περιορισµό τα στοιχεία να 

έχουν τον ίδιο προσανατολισµό [Καψ1999], χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο για µια ευφυή 

κεραία.  

Αν το ηλεκτρικό πεδίο αναφοράς (δηλαδή µε µοναδιαία ρευµατική διέγερση, 1)0( =mI ) 

του m-στοιχείου είναι )( '
mm RE , τότε το συνολικό πεδίο της στοιχειοκεραίας θα δίνεται από 

την σχέση 

∑∑
==

==
M

m
mmmmm

M

m
mmm REcREcRE

1

'''

1

' ),,()()( φθ .                       (2.56) 

όπου mc  είναι µιγαδικοί ρευµατικοί συντελεστές, οι οποίοι αντιστοιχούν στην τροφοδότηση 

κάθε στοιχείου. Τα mc  µπορεί να είναι µιγαδικοί αριθµοί.  

Το ηλεκτρικό πεδίο )( '
mm RE  είναι το πεδίο αναφοράς κάθε στοιχείου όταν όλα τα 

υπόλοιπα είναι τερµατισµένα [Bla2005]. Πεδίο αναφοράς σηµαίνει πεδίο ως προς µοναδιαία 

διέγερση ρεύµατος, και θεωρείται ότι είναι ανεξάρτητο του πλάτους της διέγερσης. 

Προφανώς, θα είναι διαφορετικής µορφής από ό,τι το πεδίο του αντίστοιχου στοιχείου όταν 
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αυτό είναι µόνο στον χώρο (isolated element). Αυτό οφείλεται στην σύζευξη (coupling) 

µεταξύ των στοιχείων, η οποία εν µέρει µπορεί να ποσοτικοποιηθεί µε την µήτρα 

αντιστάσεων. Αν χρησιµοποιηθεί το πεδίο του στοιχείου όταν αυτό είναι µόνο στον χώρο 

(isolated pattern) τότε το αποτέλεσµα δεν θα είναι τόσο ακριβές. 

 
Σχήµα 2.6: Γεωµετρία στοιχείων κεραίας ως προς σηµείο παρατήρησης.  

 

Όπως φαίνεται και από το σχήµα 2.6, µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι προσεγγίσεις 

RRmmm ≈≈≈ ''' ,, φφθθ , για τον υπολογισµό του µέτρου του πεδίου,         (2.57) 

mmm RRR ψcos' −≈ , για τον υπολογισµό της φάσης του πεδίου.              (2.58) 

Η εξίσωση (2.56) ξαναγράφεται ως 
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           (2.59) 

όπου  

),,(),(
2

),( ' φθφθ
π

φθ mmmm RQFjnL ∝=                          (2.60) 

είναι ένας παράγοντας αντίστοιχος µε τον συντελεστή στοιχείου )2/,( lFm θ , ο οποίος 

αντιστοιχεί στις κατευθυντικές ιδιότητες του κάθε στοιχείου και είναι ανεξάρτητος από την 

απόσταση '
mR .  

Αντίστοιχα,  
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Όµως, όπως έχει υποτεθεί, 1)0( =mI  αφού ο ρευµατικός συντελεστής καθορίζεται από 

το mc , οπότε λαµβάνοντας υπόψιν και τις απλοποιήσεις των εξισώσεων (2.57)-(2.58), η 

εξίσωση (2.61) ξαναγράφεται ως 
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= .                         (2.62) 

Περαιτέρω, η εξίσωση (2.59) ξαναγράφεται ως 
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),()cosexp(),,( φθψφθθ                 (2.63)  

Το διάγραµµα ακτινοβολίας πεδίου της στοιχειοκεραίας, ),,(),( φθφθ θ RERU = , θα 

δίνεται από την σχέση  
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       (2.64) 

όπου 
^
R  είναι το µοναδιαίο διάνυσµα στην διεύθυνση παρατήρησης R .  

Τέλος, σηµειώνεται ότι κατά τον υπολογισµό των ),,(),,( φθφθ RQL mm , προτείνεται η 

αντίσταση τερµατισµού των υπολοίπων στοιχείων να είναι ίση µε την χαρακτηριστική τους 

αντίσταση [Bla2005]. Με τον όρο αυτόν δεν είναι σαφές αν εννοοείται η χαρακτηριστική 

αντίσταση του συστήµατος µέτρησης ή η συζυγής µιγαδική της αντίστασης εισόδου της 

κεραίας στην συχνότητα λειτουργίας. Ωστόσο, µε βάση την µέχρι τώρα συζήτηση 

προτείνεται η δεύτερη προσέγγιση, ώστε κατά τον υπολογισµό να µην λαµβάνονται υπόψιν οι 

ανακλάσεις στους ακροδέκτες της κεραίας. Οι ανακλάσεις αυτές µπορούν να 

συµπεριληφθούν αργότερα, χρησιµοποιώντας ισοδύναµα κυκλωµατικά µοντέλα λήψης, όπως 

θα περιγραφεί στην συνέχεια. Τα διαγράµµατα ),,( φθRQm  στην βιβλιογραφία αναφέρονται 

ως ενεργά, ενσωµατωµένα ή επί τόπου διαγράµµατα [Bla1971], [Bla1983], [Kel1993], 

[Bla2005], ενώ προσοχή χρειάζεται στο ότι συχνά αναφέρονται ως ενεργά ή ενσωµατωµένα 

κλπ. διαγράµµατα τα ),,(),( φθφθ RQU mm = , αδιακρίτως.  

Τα διαγράµµατα ),,( φθRQm  µπορούν να προκύψουν µε εφαρµογή της µεθόδου ΜοΜ 

απευθείας στην διάταξη της στοιχειοκεραίας, αλλά τότε προκύπτει ούτως ή άλλως το 

διάγραµµα της στοιχειοκεραίας. Εναλλακτικά, µε το ανάλογο κόστος στην ακρίβεια των 

αποτελεσµάτων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα διαγράµµατα ακτινοβολίας κάθε στοιχείου 
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όταν αυτό είναι µόνο στον χώρο, να υπολογιστεί η µήτρα αντιστάσεων, και να υπολογιστούν 

οι ρευµατικοί συντελεστές από τους συντελεστές τάσης µέσω της εξίσωσης (2.34).  

Στην περίπτωση όπου τα διαγράµµατα ),( φθmL  των στοιχείων είναι όλα ίσα µε 

),(0 φθL , τότε η εξίσωση (2.64) εκφυλίζεται στην  
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φθφθφθ .             (2.65) 

Ο συντελεστής στοιχειοκεραίας (array factor – AF) εξαρτάται µόνο από την γεωµετρία 

της κεραίας και τις σχετικές διεγέρσεις των στοιχείων. Στην πραγµατικότητα, τα 

διαγράµµατα ),( φθmL  δεν µπορεί να είναι ίσα, ακόµα και όταν χρησιµοποιούνται 

πανοµοιότυπα στοιχεία, λόγω της επίδρασης του coupling.  

 

2.6 ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΕΡΑΙΩΝ. 

Έστω δύο κεραίες οι οποίες λειτουργούν ως ζεύγος ποµπού-δέκτη, όπως απεικονίζεται 

στο σχήµα 2.7. Η κεραία-ποµπός χαρακτηρίζεται από αντίσταση εισόδου 1,inZ  ενώ η κεραία-

δέκτης είναι συνδεδεµένη σε φορτίο LZ . 

 
Σχήµα 2.7: Ζεύγος ποµπού-δέκτη. 

 

Όταν µια κεραία λειτουργεί σαν ποµπός, θεωρείται ως φορτίο 1,inZ  συνδεδεµένο µε την 

πηγή σήµατος gV  εσωτερικής αντίστασης gZ , όπως φαίνεται στο σχήµα 2.8 [Καψ1999]. Η 

τάση στα άκρα της κεραίας είναι ίση µε 1V .  

 
Σχήµα 2.8: Ισοδύναµο κύκλωµα κεραίας εκποµπής.  

 

Αντίστοιχα, όταν µια κεραία λειτουργεί ως δέκτης, θεωρείται ως πηγή TV  µε εσωτερική 

αντίσταση TZ  η οποία είναι συνδεδεµένη µε το φορτίο LZ , όπως φαίνεται στο σχήµα 2.9 

[Καψ1999].  
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Σχήµα 2.9: Ισοδύναµο κύκλωµα κεραίας λήψης.  

 

Αναφερόµενοι στο σχήµα 2.7, ισχύουν οι εξισώσεις 

2121111 IZIZV +=                                                   (2.66) 

2221122 IZIZV +=                                                 (2.67) 

LZIV ⋅−= 22 .                                                     (2.68) 

Από τις εξισώσεις (2.66)-(2.68) προκύπτει ότι  

0)( 121222 =++ ZIZZI L .                                         (2.69) 

Αναφερόµενοι στο σχήµα 2.9, ισχύουν οι σχέσεις 

22ZZT =                                                            (2.70) 

2IIT =                                                              (2.71) 

121ZIVT −= .                                                        (2.72) 

Από την εξίσωση (2.72) προκύπτει ότι η τάση που επάγεται στον δέκτη οφείλεται στο 

ρεύµα του ποµπού και στην σύζευξη των δύο κεραιών. Από το σχήµα 2.9 προκύπτει ότι 

)( LTTT ZZIV += .                                                 (2.73) 

Με εφαρµογή των (2.70)-(2.72) στην (2.73), επαληθεύεται η εξίσωση (2.69). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 

ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

 

 
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Γενικά. 

Οι γενετικοί αλγόριθµοι αποτελούν µια εύρωστη κλάση στοχαστικών αλγορίθµων 

βελτιστοποίησης, βασισµένη στους µηχανισµούς της φυσικής επιλογής και εξέλιξης. Είναι 

ιδιαίτερα κατάλληλοι για επίλυση ασυνεχών, µη γραµµικών, µη διαφορίσιµων, 

πολυµεταβλητών προβληµάτων, µε έναν ή περισσότερους στόχους βελτιστοποίησης 

(µονοδιάστατα-πολυδιάστατα προβλήµατα). Ωστόσο, αν και έχουν προταθεί προ αρκετών 

δεκαετιών, µόνο πολύ πρόσφατα έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως για την βελτιστοπίης 

ηλεκτροµαγνητικών προβλήµατων [Gol1989a], [Mic1994b], [Hau1995], [Alt1997a], 

[Joh1997], [Wei1997], [Sam1999].  

Ήδη από την δεκαετία του 1960 έχει υπάρξει έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη 

τεχνικών βελτιστοποίησης οι οποίες θα µιµούνται φυσικές διαδικασίες, που 

χρησιµοποιούνται από ζωντανούς οργανισµούς ή τεχνητά συστήµατα προκειµένου να 

επιτύχουν είτε την προσαρµογή τους στο φυσικό περιβάλλον είτε κάποια επιθυµητή 

συµπεριφορά. Οι τεχνικές αυτές χαρακτηρίστικαν µε τον όρο εξελικτικός υπολογισµός 

(evolutionary computation). Επί παραδείγµατι, έχουν αναπτυχθεί αλγόριθµοι 

βελτιστοποίησης οι οποίοι έχουν δανειστεί τις τεχνικές προσανατολισµού και επικοινωνίας 

των µυρµηγκιών (ant colony optimization) [Ebe2001], [Dor2004], τεχνικές βασισµένες στον 

πολωµένο συνωστισµό σωµατιδίων-µελών αγέλης (particle swarm optimization) [Shi1998], 

[Rat2004], [Lia2006], τεχνικές βασισµένες στην αποφυγή οδυνηρών καταστάσεων (tabu 

search optimization) [Cvi1995], [Glo1997], [Reg2005],  τεχνικές οι οποίες µιµούνται την 

συµπεριφορά του ατσαλιού όταν ζεσταίνεται και ψύχεται απότοµα (simulated annealing) 

[Kir1983], [Cer1985] κλπ.  

Οι γενετικοί αλγόριθµοι είναι από τις πιο αντιπροσωπευτικές κλάσεις τεχνικών 

εξελικτικού υπολογισµού. Η πρώτη αναφορά στον όρο αποδίδεται στον Bagley, ο οποίος 

στην διατριβή του ασχολήθηκε µε την εφαρµογή και συµπεριφορά προσαρµοζόµενων 

συστηµάτων τα οποία µεταξύ άλλων χρησιµοποιούν και γενετικούς αλγορίθµους [Bag1967]. 
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Ωστόσο, η έννοια των γενετικών αλγορίθµων ως αντιπροσωπευτική µέθοδος εξελικτικής 

βελτιστοποίησης οφείλεται στον Holland, τους συναδέλφους και φοιτητές του, στόχος των 

οποίων ήταν η αποµόνωση και περιγραφή των προσαρµοστικών διαδικασιών φυσικών 

συστηµάτων, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στην σχεδίαση προγραµµάτων 

βελτιστοποίησης [Hol1975]. Καθοριστική είναι επίσης η συµβολή του De Jong, µαθητή του 

Holland, πάνω στην κατανόηση της συµπεριφοράς των γενετικών αλγορίθµων [DeJ1975].  

Έκτοτε, η εξέλιξη των γενετικών αλγορίθµων συνέτεινε ώστε να κατέχουν σηµαντική 

θέση µεταξύ των στοχαστικών και εξελικτικών τεχνικών βελτιστοποίησης, ενώ θεωρούνται 

ίσως η πιο σηµαντική τεχνική εξελικτικής βελτιστοποίησης ηλεκτροµαγνητικών 

προβληµάτων [Βαρ2005]. Κλασσικές υλοποιήσεις γενετικών αλγορίθµων σε ελεύθερο 

κώδικα είναι διαθέσιµες για ερευνητές και σχεδιαστές [Hou1995], [Hun1996]. Η εγκυρότητα 

των γενετικών αλγορίθµων, στον βαθµό που προσοµοιώνουν ικανοποιητικά τις πραγµατικές 

διαδικασίες γενετικής εξέλιξης, δικαιολογείται τόσο µαθηµατικά, όπως θα αναλυθεί 

παρακάτω, όσο και διαισθητικά, όπως προκύπτει από το γεγονός της απόλυτης κυριαρχίας 

της φυσικής επιλογής ως µηχανισµού εξέλιξης των ειδών [Dar1859]. Ενισχυτικά 

υποσηµειώνεται ότι νεότερες έρευνες αποδεικνύουν την εγγενή τάση χηµικών, βιολογικών 

κλπ. κλειστών συστηµάτων προς την αυτοοργάνωση και εξέλιξη [Pri1994], [Pri1997].  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι, ενώ όλες οι στοχαστικές µέθοδοι 

βελτιστοποίησης είναι ισχυρές, δεν υπάρχει µια ευρέως αποδεκτή µέθοδος η οποία να 

χαρακτηρίζεται ως «η καλύτερη». Ένα παράδειγµα δίνεται από τους Coleman et al., οι οποίοι 

συνέκριναν τους γενετικούς αλγορίθµους µε άλλες στοχαστικές διαδικασίες κατά την επίλυση 

ενός συγκεκριµένου ηλεκτροµαγνητικού προβλήµατος [Col2004].  

Οι γενετικοί αλγόριθµοι λειτουργούν στην βάση µιας κατάλληλης παραµετροποίησης του 

προς βελτιστοποίηση προβλήµατος. Ο χώρος λύσεων του προβλήµατος ορίζεται ως το πεδίο 

ορισµού της συνάρτησης, µεγιστοποίηση της οποίας συνεπάγεται βελτιστοποίηση του 

προβλήµατος και αντιστρόφως. Στην ορολογία των γενετικών αλγορίθµων η συνάρτηση αυτή 

ονοµάζεται αντικειµενική συνάρτηση (objective function, fitness function). Προφανώς δεν 

υπάρχει µόνο µια αντικειµενική συνάρτηση για ένα συγκεκριµένο πρόβληµα. Ο χώρος 

λύσεων θα περιλαµβάνει όλες τις παραµέτρους οι οποίες επηρεάζουν το πρόβληµα και 

αποτελούν µεταβλητές της αντικειµενικής συνάρτησης. Ανάλογα µε τις αρχικές συνθήκες 

που τροφοδοτείται ο αλγόριθµος, µπορεί είτε να καταλήξει στην απόλυτα βέλτιστη λύση του 

προβλήµατος (σφαιρική λύση – the optimum solution, global optimum solution), είτε να 

καταλήξει σε κάποιο τοπικό µέγιστο (an optimum solution, local optimum, local maximum).  

Κατά την λειτουργία του γενετικού αλγορίθµου, αρχικά δηµιουργούνται τυχαία 

διανύσµατα. Τα στοιχεία κάθε διανύσµατος αντιστοιχούν στις παραµέτρους του 

προβλήµατος. Κάθε παράµετρος του προβλήµατος αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως γονίδιο, 

ενώ κάθε τυχαίο διάνυσµα αναφέρεται ως χρωµόσωµα [Sam1999]. Το σύνολο των τυχαίων 
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διανυσµάτων αναφέρεται ως πληθυσµός ή γενιά. Κατόπιν, για κάθε χρωµόσωµα εκτελείται η 

αντικειµενική συνάρτηση, και η προκύπτουσα τιµή αντιστοιχίζεται ως fitness (ή 

καταλληλότητα) του συγκεκριµένου χρωµοσώµατος. Με τον τρόπο αυτόν αξιολογείται κατά 

πόσον το συγκεκριµένο χρωµόσωµα αποτελεί µια καλή λύση. Η κατασκευή της 

αντικειµενικής συνάρτησης θεωρείται από τις πιο σηµαντικές διαδικασίες για την επιτυχή 

λειτουργία ενός γενετικού αλγόριθµου [Sam1999]. Στην συνέχεια, πραγµατοποιείται µια 

στοχαστική διερεύνηση του χώρου λύσεων µέσω προσοµοίωσης της γενετικής εξέλιξης των 

χρωµοσωµάτων, όπως θα περιγραφεί αναλυτικότερα στην συνέχεια. Εν γένει, τα 

χρωµοσώµατα µε µεγαλύτερη τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης θα τείνουν να επιλέγονται 

συχνότερα για αναπαραγωγή. Αυτό εξασφαλίζεται µέσω τελεστών επιχιασµού και 

πολωµένους τελεστές επιλογής. Προκειµένου να διερευνηθεί πιο αποτελεσµατικά ο χώρος 

λύσεων και να εµποδιστεί ο εγκλωβισµός του γενετικού αλγορίθµου σε τοπικά µέγιστα, 

συχνά επιλέγεται η εµπλοκή ενός τελεστή µετάλλαξης, ο οποίος τυχαία µεταβάλλει κάποιο 

γονίδιο ενός χρωµοσώµατος. Εν τέλει, δηµιουργείται ένας νέος πληθυσµός. Τα νέα 

χρωµοσώµατα κάθε γενιάς αναφέρονται ως «παιδιά», ενώ οι άµεσοι πρόγονοί τους 

αναφέρονται ως «γονείς», και η διαδικασία επαναλαµβάνεται εκ νέου µέχρι την ικανοποίηση 

ενος κριτηρίου σύγκλισης.  

Συµπερασµατικά, οι γενετικοί αλγόριθµοι κινούνται σε δύο επίπεδα έρευνας, δηλαδή 

εκτελούν µια συνδυασµένη τοπική και σφαιρική έρευνα για τον εντοπισµό της απόλυτα 

βέλτιστης λύσης [Hau1994], [Jon1997], [Alt1997a]. Οι τελεστές επιχιασµού και µετάλλαξης 

υλοποιούν µια τυχαία έρευνα στο σύνολο του χώρου λύσεων, µε στόχο την έυρεση της 

απόλυτα βέλτιστης λύσης, ενώ ο τελεστής επιλογής περιορίζει τον γενετικό στην έρευνα για 

ένα τοπικό µέγιστο το οποίο θα συµπίπτει µε το συνολικό. Σχηµατικά είναι σαν να 

υφίστανται δύο χώροι στους οποίους κινείται η έρευνα του γενετικού αλγορίθµου, από την 

µία ο χώρος των κωδικοποιηµένων παραµέτρων και από την άλλη ο χώρος λύσεων 

[Βαρ2005]. 

 

Εφαρµογές γενετικών αλγορίθµων στην σχεδίαση κεραιών και 

ηλεκτροµαγνητικών διατάξεων.  

Οι γενετικοί αλγόριθµοι έχουν χρησιµοποιηθεί σε πληθώρα εφαρµογών σχεδίασης και 

βελτιστοποίησης ηλεκτροµαγνητικών διατάξεων, και ειδικότερα κεραίες και ακτινοβολητές. 

Μια εκτεταµένη συλλογή και ανάλυση γενετικών αλγορίθµων για σχεδίαση επίπεδων και 

γραµµικών κεραιών, στοιχειοκεραιών, µικροκυµατικών φίλτρων, ελαχιστοποίηση ίχνους 

σκέδασης και µαγνητικών διατάξεων παρουσιάζεται στην εργασία των Samii και Michielssen 

[Sam1999].  
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Ωστόσο η εφαρµογή των γενετικών αλγορίθµων στην σχεδίαση κεραιών χρονολογείται 

λίγο νωρίτερα. Ο Haupt παρουσίασε µια µέθοδο για την εκτέλεση του λεγόµενου array 

thinning σε µεγάλες στοιχειοκεραίες [Hau1994], [Hau1999]. Με την τεχνική array thinning, 

µεµονωµένα στοιχεία µιας γραµµικής ή επίπεδης στοιχειοκεραίας, αποτελούµενης από 

µεγάλο πλήθος στοιχείων, τίθενται εκτός λειτουργίας προκειµένου να αποκτήσει η 

στοιχειοκεραία επιθυµητά χαρακτηριστικά ακτινοβολίας. Οι Jones και Joines πρότειναν έναν 

δυαδικό γενετικό αλγόριθµο (δυαδική αναπαράσταση παραµέτρων) για σχεδίαση Yagi-Uda 

κεραιών, µε ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της αντίστασης εισόδου [Jon1997], ενώ οι Altshuler 

και Linden παρουσίασαν παραδείγµατα σχεδίασης συρµάτινων κεραιών [Alt1997a]. Ο 

Linden επίσης πρότεινε έναν γενετικό αλγόριθµο µε παραµετροποίηση πραγµατικών αριθµών 

για σχεδίαση συρµάτινων κεραιών [Lin1997]. Με τον ίδιο τύπο παραµετροποίησης 

παρουσίασαν σχεδιάσεις κεραιών οι Yan και Lu [Yan1997a], και οι Ramos et al. [Ram2003]. 

Οι Haupt και Haupt περιέγραψαν τεχνικές για τον προσδιορισµό βέλτιστων τιµών για το 

µέγεθος του πληθυσµού και του ρυθµού µετάλλαξης ενός απλού γενετικού αλγορίθµου για 

σχεδίαση διαγραµµάτων ακτινοβολίας [Hau2000]. 

Η περίπτωση της αστοχίας στοιχείων µιας στοιχειοκεραίας, η οποία περιγράφεται 

αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 4, έχει αντιµετωπιστεί από τους Yeo και Lu, µε χρήση 

γενετικού αλγορίθµου για τον υπολογισµό κατάλληλων συντελεστών διέγερσης των 

εναποµεινάντων στοιχείων [Yeo1999]. Οι Bucci et al. ανέπτυξαν µια τεχνική για τον 

εντοπισµό των στοιχείων που έχουν υποστεί βλάβη, χρησιµοποιώντας δεδοµένα από το 

διάγραµµα ακτινοβολίας της κεραίας µόνο [Buc2000].  

Η εφαρµογή γενετικών αλγορίθµων στην σχεδίαση κεραιών µε συγκεκριµένες γωνίες 

µηδενισµού του διαγράµµατος ακτινοβολίας, µε στόχο την απόρριψη παρεµβολών (array 

nulling), έχει προταθεί είτε σε συνδυασµό µε µικρές µετακινήσεις των στοιχείων γύρω από 

την θέση ισορροπίας τους [Ten1994], είτε µε µικρές µεταβολές των φάσεών τους µόνο 

[Hau1997]. Οι Ares-Pena et al. παρουσίασαν µεθόδους για την επίτευξη επιθυµητού ύψους 

πλευρικών λοβών και θέσεων µηδενισµών του διαγράµµατος ακτινοβολίας, µαζί µε 

συνδυασµένες τεχνικές γενετικών αλγορίθµων και simulated annealing για array thinning 

[Are1999]. Επίτευξη επιθυµητού ύψους πλευρικών λοβών κατά την περιστροφή του 

διαγράµµατος ακτινοβολίας µιας στοιχειοκεραίας έχει παρουσιαστεί επίσης από τους Bray et 

al. [Bra2002].  

Οι Johnson και Samii παρουσίασαν µια τεχνική βασισµένη στους γενετικούς 

αλγορίθµους και στην µέθοδο των ροπών για την σχεδίαση ολοκληρωµένων κεραιών ευρείας 

ζώνης [Joh1999a]. Μεθόδους για σχεδίαση κεραιών ευρείας ζώνης έχουν παρουσιάσει επίσης 

οι Altman et al. [Alt1997b].  

Περαιτέρω, οι Werner et al. παρουσίασαν µια τεχνική για την βελτιστοποίηση κάθετων 

διπόλων υπεράνω επίπεδης γης [Wer1997]. Οι Schlub et al. παρουσίασαν µια στοιχειοκεραία 
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µεταγωγής λοβού πέντε παρασιτικών και ενός κεντρικού ενεργού στοιχείου [Sch2000b]. Τα 

παρασιτικά στοιχεία είναι φορτωµένα µε κατάλληλο φορτίο, εκτός από ένα το οποίο είναι 

ανοιχτοκυκλωµένο.  Οι Rogers et al. παρουσίασαν µια πολύ ενδιαφέρουσα εργασία για 

βελτιστοποίηση µονοπόλων ιδιαίτερα ευρείας ζώνης, µε χρήση παράλληλων κυκλωµάτων 

πηνίου και αντίστασης, σε διάφορα σηµεία πάνω στα µονόπολα [Rog2003]. Ο Hong 

παρουσίασε µια παραλλαγή της µεθόδου MUSIC µε γενετικούς αλγορίθµους, για τον 

εντοπισµό της γωνίας άφιξης πολλαπλών πηγών στην περίπτωση όπου τα στοιχεία της 

κεραίας δεν είναι τοποθετηµένα ακριβώς στις ονοµαστικές τους θέσεις [Hon1993], ενώ 

αντίστοιχα ο Varlamos παρουσίασε µια τεχνική για εντοπισµό γωνιών άφιξης σήµατος 

βασισµένη στους γενετικούς αλγορίθµους [Var2004a].  

Τέλος, ο Linden παρουσίασε µια µέθοδο για την ανίχνευση του εγκλωβισµού του 

γενετικού σε µια µικρή περιοχή, οπότε διακόπτει τον γενετικό και εφαρµόζει µια συµβατική 

µέθοδο τοπικής σύγκλισης [Lin2000], ενώ οι Boeringer et al. παρουσίασαν έναν γενετικό ο 

οποίος µεταβάλλει δυναµικά τις παραµέτρους του (επιχιασµός και µετάλλαξη) και 

χρησιµοποιείται για σχεδίαση ευφυών κεραιών [Boe2005].  

 

Γενετικοί αλγόριθµοι και παραδοσιακές τεχνικές βελτιστοποίησης.   

Οι µέθοδοι βελτιστοποίησης διακρίνονται χονδρικά σε δύο κατηγορίες: τις τοπικές και τις 

σφαιρικές µεθόδους, οι οποίες συνήθως ισοδυναµούν µε ντετερµινιστικές και στοχαστικές 

µεθόδους αντίστοιχα. Οι τοπικές µέθοδοι εξαρτώνται ισχυρά από τις αρχικές συνθήκες του 

προβλήµατος, ενώ οι σφαιρικές µέθοδοι είναι σχετικά ανεπηρέαστες. Οι γενετικοί αλγόριθµοι 

ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία, ωστόσο διαθέτουν µερικά από τα πλεονεκτήµατα της 

πρώτης κατηγορίας. Η σύγκριση µεταξύ των διάφορων µεθόδων βελτιστοποίησης θα γίνει 

στα πεδία της ευρωστίας και της ευστάθειας, της εύρεσης τοπικού ή σφαιρικού µεγίστου, της 

ταχύτητας σύγκλισης, της επεκτασιµότητας, της πολυπλοκότητας και της δυνατότητας να 

αντιµετωπίζονται πολυµεταβλητά-πολυδιάστατα προβλήµατα.  

Λόγω του τρόπου λειτουργίας τους, οι τοπικές µέθοδοι πολύ συχνά θέτουν περιορισµούς 

για τον χώρο λύσεων, όπως η συνέχεια και η διαφορισιµότητα. Επί παραδείγµατι, η τεχνική 

Davidon-Fletcher-Powell απαιτεί την ύπαρξη τουλάχιστον πρώτης παραγώγου στον χώρο 

λύσεων [Joh1999b]. Από την άλλη, οι σφαιρικές µέθοδοι, καθώς δεν θέτουν περιορισµούς 

στον χώρο λύσεων, είναι πολύ πιο εύρωστες όσον αφορά την αντιµετώπιση χώρων λύσεων 

µε άγνωστη συµπεριφορά (ευρωστία – robustness – ορίζεται η ιδιότητα µιας τεχνικής ή 

αλγορίθµου να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και να µην παράγει λανθασµένα αποτελέσµατα, 

ακόµα και όταν δέχεται σαν είσοδο µη αποδεκτές παραµέτρους). Προφανώς, οι σφαιρικές 

µέθοδοι υπερέχουν και στο θέµα της ευστάθειας, καθώς για τις τοπικές µεθόδους υπάρχουν 

όρια στον χώρο λύσεων εκατέρωθεν των οποίων η λύση είναι πολύ διαφορετική (π.χ. αρχικές 

συνθήκες εκατέρωθεν θέσεων τοπικών ελαχίστων).  
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Όσον αφορά την εύρεση τοπικού ή σφαιρικού µεγίστου, οι σφαιρικές µέθοδοι διαθέτουν 

πλεονέκτηµα, καθώς διερευνούν συνολικά τον χώρο λύσεων ανεξάρτητα από τις αρχικές 

συνθήκες. Αντίθετα, οι τοπικές µέθοδοι, ανάλογα µε τις αρχικές συνθήκες, συνήθως 

παγιδεύονται στην περιοχή τοπικών µεγίστων. Ωστόσο, ακριβώς λόγω της εξάρτησης των 

τοπικών µεθόδων από τον χώρο λύσεων, οι µέθοδοι αυτές υπερέχουν όσον αφορά την 

ταχύτητα σύγκλισης από τις σφαιρικές µεθόδους [Joh1999b]. Οι σφαιρικές µέθοδοι είναι 

επίσης πιο ευάλωτες σε προβλήµατα µε µεγάλους χώρους λύσεων, δηλαδή µειονεκτούν στο 

ζήτηµα της επεκτασιµότητας και της πολυπλοκότητας. Τέλος, τόσο οι σφαιρικές όσο και οι 

τοπικές τεχνικές διαθέτουν την δυνατότητα να αντιµετωπίσουν πολυδιάστατα και 

πολυµεταβλητά προβλήµατα.  

Οι γενετικοί αλγόριθµοι ωστόσο, διατηρώντας τα πλεονεκτήµατα των σφαιρικών 

µεθόδων, διαθέτουν και ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα των τοπικών µεθόδων, ή εν πάσει 

περιπτώσει δεν παρουσιάζουν τόσο έντονα τα µειονεκτήµατα των σφαιρικών µεθόδων. 

Βασικός στόχος των γενετικών αλγορίθµων είναι η διατήρηση µιας ισορροπίας ανάµεσα στην 

ευρωστία και τον ρυθµό σύγκλισης. Στον πίνακα 3.1 γίνεται µια σύγκριση των γενετικών 

αλγορίθµων (genetic algorithms – GAs) µε τις πιο αντιπροσωπευτικές τεχνικές τοπικής και 

σφαιρικής βελτιστοποίησης: την µέθοδο συζυγούς κλίσης (conjugate gradient – CG) και την 

µέθοδο τυχαίου περιπάτου (random walk) [Joh1999b].  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: Σύγκριση γενετικών αλγορίθµων και παραδοσιακών τεχνικών.  
 CG Random GA 

Εύρεση 

σφαιρικών µεγίστων 
- Ο + 

Μη συνεχής 

χώρος λύσεων 
- + + 

Μη διαφορίσιµος 

χώρος λύσεων 
- + + 

Ταχύτητα 

σύγκλισης 
+ - Ο 

 

Οι γενετικοί αλγόριθµοι προσελκύουν σηµαντικούς ερευνητικούς πόρους, αποτελούν 

αναπόσπαστο πλέον εργαλείο για τον σχεδιαστή ηλεκτροµαγνητικών διατάξεων, ενώ 

θεωρείται ότι µελλοντικά θα υπάρξει ακόµα µεγαλύτερη ανάπτυξή τους  καθώς και αποδοχή 

τους από την ερευνητική κοινότητα ως εργαλείο σχεδίασης και βελτιστοποίησης [Gol1999b]. 

Οι λόγοι είναι τόσο τεχνικής όσο και οικονοµικής φύσεως. Τεχνικά, η επιτυχία των γενετικών 

αλγορίθµων στο εργαστήριο της φύσης, επιτρέπει την ανάπτυξη της πεποίθησης για την 

ύπαρξη λύσης, ακόµα και στα πιο αντίξοα προβλήµατα βελτιστοποίησης. Από την άλλη, η 

ικανότητα των γενετικών αλγορίθµων να αντιµετωπίζουν πληθώρα ετερογενών 
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προβληµάτων, όπως γραµµικά και µη-γραµµικά, συνεχή και ασυνεχή, διαφορίσιµα και µη 

διαφορίσιµα προβλήµατα κλπ., τους καθιστά µια ιδανική επιλογή για όλες τις περιπτώσεις. 

Πρόσφατα, έχουν προταθεί προσαρµοζόµενοι γενετικοί αλγόριθµοι οι οποίοι διαθέτουν 

επεκτασιµότητα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε προβλήµατα αυξηµένης 

πολυπλοκότητας, µε υπολογιστικό κόστος τετραγωνικής τάξης ως προς το µέγεθος του 

προβλήµατος - )( 2nO . Πρόσφατες εκτιµήσεις για την πολυπλοκότητα των γενετικών 

αλγορίθµων τους κατατάσσουν στο διάστηµα µεταξύ ))log(( nnO  και )( 2nO  [Gol1991a], 

[Gol1991b]. Από οικονοµικής απόψεως, οι γενετικοί αλγόριθµοι έχουν το πλεονέκτηµα ότι 

αποτελούν οικονοµική επένδυση σε σχέση µε τον χρόνο εκπαίδευσης και το κόστος 

απόκτησης και συντήρησης, καθώς είναι σχετικά εύκολη η εκµάθηση και η ενηµέρωση πάνω 

στο αντικείµενο. Επίσης, οι γενετικοί αλγόριθµοι δεν απαιτούν αλλαγές στα τεχνικά µοντέλα 

ανάλυσης του προβλήµατος, καθώς δέχονται ως είσοδο οποιαδήποτε µορφοποίηση 

δεδοµένων  εξόδου (output data format). Φυσικά, αυτό συµβαίνει µε το αντίστοιχο κόστος 

στον χρόνο βελτιστοποίησης, αλλά η εξέλιξη της ταχύτητας εκτέλεσης των γενετικών 

αλγορίθµων µέσω υβριδικών τεχνικών (όπως π.χ. παράλληλοι γενετικοί αλγόριθµοι 

[Mic1994a]) θεωρείται ότι θα προσφέρει ικανοποιητική διέξοδο από αυτό το πρόβληµα.  

 

3.2 ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ. 

Οι γενετικοί αλγόριθµοι, ή απλώς γενετικοί, ολοκληρώνουν την διαδικασία 

βελτιστοποίησης σε τουλάχιστον έξι βήµατα, όπως περιγράφεται και από το σχήµα 3.1 

[Joh1999b]: 

1. Κωδικοποίηση του χώρου λύσεων σε γονίδια. 

2. Κατασκευή χρωµοσωµάτων από τα γονίδια.  

3. Κατασκευή ενός αρχικού πληθυσµού τυχαίων χρωµοσωµάτων.  

4. Υπολογισµός αντικειµενικής συνάρτησης για όλα τα µέλη του πληθυσµού.  

5. Επιλογή, επιχιασµός και µετάλλαξη εώς ότου δηµιουργηθούν αρκετά νέα 

χρωµοσώµατα ώστε να αποτελούν µια νέα γενιά.  

6. Αντικατάσταση παλιού πληθυσµού από την νέα γενιά και επανάληψη αλγορίθµου 

από το βήµα 4. 

 

Κωδικοποίηση και κατασκευή χρωµοσωµάτων. 

Οι γενετικοί αλγόριθµοι λειτουργούν µε κωδικοποιηµένες αναπαράστασεις των 

παραµέτρων του προβλήµατος αντί για τις ίδιες τις παραµέτρους. Η κωδικοποίηση 

παραµέτρων είναι απλά µια ένα προς ένα αντιστοίχιση του χώρου παραµέτρων στον χώρο 

των γονιδίων, όπου κάθε παράµετρος κωδικοποιείται ως ένα γονίδιο. Ο χώρος παραµέτρων 
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ισούται µε τον χώρο λύσεων και διαφέρει από τον χώρο έρευνας, ο οποίος είναι ο χώρος των 

κωδικοποιηµένων παραµέτρων ή γονιδίων.  

Συνήθως χρησιµοποιείται δυαδική κωδικοποίηση, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

οποιαδήποτε κωδικοποίηση µε πεπερασµένο αλφάβητο (τριαδική, τετραδική κλπ.) Επίσης, 

χρησιµοποιείται κωδικοποίηση κινητής υποδιαστολής, καθώς και µεικτοί τύποι 

κωδικοποίησης [Yan1997a]. Εν γένει, προτιµώνται κωδικοποίησεις οι οποίες σχετίζονται µε 

φυσικές ιδιότητες του χώρου παραµέτρων, αλλά και κωδικοποιήσεις µε αλφάβητο ελάχιστης 

τάξης όπως θα περιγραφεί στην συνέχεια. 

 
Σχήµα 3.1: Σχηµατικό διάγραµµα απλού γενετικού αλγορίθµου.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2: Κωδικοποίηση παραµέτρων, κατασκευή γονιδίων και χρωµοσωµάτων.  
 Μήκος = 12 Πλάτος = 5 Ύψος = 6 Πυκνότητα = 3 

Σχηµατισµός 

Γονιδίου 
[1100], [12] [0101], [05] [0110], [06] [0011], [03] 

∆υαδική 

Κωδικοποίηση 
{1100010101100011} 

Κωδικοποίηση 

Κιν. Υποδιαστολής 
{12, 05, 06, 03} 

Μικτή 

Κωδικοποίηση 
{11000101, 06, 0011} 
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Στην δυαδική κωδικοποίηση, κάθε παράµετρος αναπαρίσταται από µια  πεπερασµένου 

µήκους συµβολοακολουθία άσσων και µηδενικών. Το µήκος κάθε γονιδίου µπορεί να είναι 

διαφορετικό. Τα γονίδια συνδυάζονται µεταξύ τους για την κατασκευή χρωµοσωµάτων, τα 

οποία µε την σειρά τους είναι συµβολοακολουθίες άσσων και µηδενικών. Η διάταξη των 

γονιδίων µέσα στο χρωµόσωµα παραµένει σταθερή κατά την εκτέλεση του γενετικού. Στον 

πίνακα 3.2 φαίνεται ένα παράδειγµα κωδικοποίησης και κατασκευής χρωµοσωµάτων µε 

δυαδική κωδικοποίηση, κωδικοποίηση κινητής υποδιαστολής και µεικτή κωδικοποίηση. 

Από την παραπάνω περιγραφή γίνεται φανερή η διαφορά µεταξύ της κατασκευής 

γονιδίων και χρωµοσωµάτων. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η διάταξη των γονιδίων µέσα στο 

χρωµόσωµα. Προτείνεται τα γονίδια που αντιστοιχούν σε οµοειδείς παραµέτρους να 

διατάσσονται σε γειτονικές θέσεις µέσα στο χρωµόσωµα [Sam1999]. Παραδείγµατος χάριν, 

κατά την βελτιστοποίηση στοιχειοκεραιών είναι προτιµότερο να µπουν πρώτα όλα τα γονίδια 

που αντιστοιχούν σε θέσεις στοιχείων, µετά όλα τα γονίδια που αντιστοιχούν σε πλάτη 

συντελεστών εξασθένησης και τέλος όλα τα γονίδια που αντιστοιχούν σε φάσεις 

συντελεστών εξασθένησης. Η διάταξη αυτή θεωρείται ότι θα δώσει πιο αποδοτικό γενετικό 

από ό,τι η διάταξη όπου πρώτα µπαίνουν η θέση, το πλάτος και η φάση του πρώτου 

στοιχείου, µετά η θέση, το πλάτος και η φάση του δεύτερου στοιχείου κ.ο.κ. 

 

Αρχικοποίηση γενετικού αλγορίθµου, αντικατάσταση πληθυσµού και 

τερµατισµός γενετικού αλγορίθµου.  

Η αρχικοποίηση του γενετικού αλγορίθµου συνίσταται στον σχηµατισµό ενός συνόλου 

χρωµοσωµάτων. Ο αριθµός των χρωµοσωµάτων που περιλαµβάνονται στον πληθυσµό 

ονοµάζεται µέγεθος του πληθυσµού και είναι µια σηµαντική παράµετρος για την λειτουργία 

του γενετικού αλγορίθµου. Εν γένει ένας µεγάλος πληθυσµός θα δώσει την ευκαιρία πιο 

εξαντλητικής έρευνας του χώρου λύσεων, αλλά θα επιβραδύνει την ταχύτητα εκτέλεσης.  

Οι γενετικοί αλγόριθµοι που διατηρούν σταθερό µέγεθος πληθυσµού, και όπου ο 

πληθυσµός γονέων αντικαθίσταται πλήρως από τον πληθυσµό των παιδιών καλείται 

γενετησιακός γενετικός αλγόριθµος (generational genetic algorithm). Υπάρχουν αλγόριθµοι 

οι οποίοι µεταβάλλουν το µέγεθος του πληθυσµού σε νεότερες γενιές, αλλά και γενετικοί 

αλγόριθµοι οι οποίοι διατηρούν έναν βαθµό αλληλοεπικάλυψης µεταξύ των γενεών 

(overlapping generations), δηλαδή διατηρούν κάποιους γονείς και στον νέο πληθυσµό, όπως 

οι γενετικοί σταθερής κατάστασης (steady-state genetic algorithms). 

Ο γενετικός αλγόριθµος τερµατίζεται µόλις ικανοποιηθούν ένα ή περισσότερα κριτήρια 

τερµατισµού. Έχουν προταθεί διάφορα πιθανά κριτήρια τερµατισµού, όπως η αντικειµενική 

συνάρτηση ενός ατόµου να υπερβεί ένα προκαθορισµένο όριο, ή να πραγµατοποιηθεί ένας 

µέγιστος αριθµός γενεών του γενετικού. Άλλα κριτήρια περιλαµβάνουν την περίπτωση όπου 
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η διαφορά µεταξύ της µέγιστης και µέσης αντικειµενικής συνάρτησης πληθυσµού παραµένει 

στάσιµη (δηλαδή κάτω από ένα προκαθορισµένο όριο) για έναν προκαθορισµένο αριθµό 

γενεών, ή όταν  µέγιστη και η µέση αντικειµενική συνάρτηση εξισώνονται, κλπ.  

 

Αντικειµενική συνάρτηση.   

Η αξιολόγηση κάθε πληθυσµού γίνεται µε την βοήθεια της αντικειµενικής συνάρτησης, η 

οποία αξιολογεί όλα τα µέλη ως προς την καταλληλότητά τους ως λύσεις του προβλήµατος. 

Η αντικειµενική συνάρτηση είναι ο µοναδικός σύνδεσµος ανάµεσα στον γενετικό αλγόριθµο 

και στο πραγµατικό πρόβληµα το οποίο βελτιστοποιείται. Οι µόνοι περιορισµοί οι οποίοι 

τίθενται για την αντικειµενική συνάρτηση είναι οι εξής: 

i. Μεγαλύτερες τιµές της αντικειµενικής συνάρτησης αντιστοιχούν σε καλύτερες λύσεις. 

ii. Η αντικειµενική συνάρτηση λαµβάνει µόνο θετικές τιµές.  

Αν είναι επιθυµητή η ελαχιστοποίηση κάποιας συνάρτησης, ο πρώτος περιορισµός 

εύκολα ικανοποιείται, κατασκευάζοντας µια συνάρτηση µεγιστοποίηση της οποίας 

συνεπάγεται ελαχιστοποίηση της επιθυµητής συνάρτησης. Παροµοίως, αν η επιθυµητή 

συνάρτηση λαµβάνει αρνητικές τιµές, είναι δυνατή η πρόσθεση µιας σταθεράς ίσης µε την 

ελάχιστη τιµή της συνάρτησης για να κατασκευαστεί µια συνάρτηση η οποία ικανοποιεί τον 

δεύτερο περιορισµό.  

Όπως προαναφέρθηκε, η κατασκευή της αντικειµενικής συνάρτησης αποτελεί µια 

ιδιαίτερα σηµαντική διαδικασία για την λειτουργία του γενετικού. Όχι µόνο πρέπει να 

περιγράφει µε ακρίβεια το πρόβληµα και να µην αφήνει περιθώρια βελτιστοποίησης του 

εαυτού της χωρίς βελτιστοποίηση του προβλήµατος και το αντίστροφο, αλλά πρέπει επίσης 

να µην παγιδεύει τον γενετικό σε πρόωρη σύγκλιση, όπως θα εξηγηθεί  αργότερα. Πρέπει 

επίσης, όσο είναι δυνατόν, το σφαιρικό βέλτιστο να είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από τα 

τοπικά βέλτιστα.  

 

Τελεστές επιλογής. 

Η επιλογή αποτελεί το στάδιο εκείνο κατά το οποίο επιλέγονται µέλη του πληθυσµού για 

επιχιασµό και µετάλλαξη. Η επιλογή καταδεικνύει την σηµασία της αντικειµενικής 

συνάρτησης, καθώς στηρίζεται αποκλειστικά στα αποτελέσµατα του υπολογισµού της 

αντικειµενικής συνάρτησης για τον χαρακτηρισµό ενός µέλους του πληθυσµού ως 

«κατάλληλου» ή «µη κατάλληλου». Οι τελεστές επιλογής µπορεί να είναι ντετερµινιστικοί, 

ωστόσο προτείνεται να χρησιµοποιούνται στοχαστικοί τελεστές, ώστε να προσοµοιωθεί 

καλύτερα η διαδικασία φυσικής επιλογής. Οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενοι τελεστές 

επιλογής είναι η επιλογή αποδεκατισµού του πληθυσµού (population decimation selection), η 

επιλογή ρουλέτας (roulette whell selection) και η επιλογή τουρνουά (tournament selection).  
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Η επιλογή µε αποδεκατισµό του πληθυσµού αποτελεί την απλούστερη υλοποίηση εν 

µέρει ντετερµινιστικού τελεστή επιλογής. Με βάση την τεχνική αυτή, τα µέλη του 

πληθυσµού κατατάσσονται µε βάση την αντικειµενική τους συνάρτηση και αγνοούνται όλα 

τα µέλη µε τιµή αντικειµενικής κάτω από ένα αυθαίρετο όριο. Τα εναποµείναντα µέλη 

λαµβάνουν µέρος στην διαδικασία αναπαραγωγής µε τελεστές επιχιασµού, όπως θα 

περιγραφεί παρακάτω. Στην πιο ακραία εκδοχή αυτής της τεχνικής, τα εναποµείναντα µέλη 

ζευγαρώνουν µε τυχαίο τρόπο, δηλαδή µετά τον αποδεκατισµό τα εναποµείναντα µέλη 

θεωρούνται το ίδιο αξιόλογα. Το µειονέκτηµα αυτής της διαδικασίας επιλογής είναι ότι 

µπορεί να εξαλειφθούν πολύ νωρίς µέλη µε χρήσιµο γενετικό υλικό, τα οποία όµως 

χαρακτηρίζονται από χαµηλή αντικειµενική συνάρτηση.  

Η επιλογή ρουλέτας από την άλλη αποτελεί την απλούστερη υλοποίηση στοχαστικής 

επιλογής, ενώ αποτελεί και τον πιο δηµοφιλή τελεστή επιλογής. Με βάση αυτήν την τεχνική, 

κάθε µέλος του πληθυσµού έχει µια πιθανότητα επιλογής η οποία αντιστοιχεί στην αναλογία 

της αντικειµενικής του συνάρτησης προς το άθροισµα των αντικειµενικών συναρτήσεων 

όλων των µελών του πληθυσµού. Με άλλα λόγια, κάθε µέλος του πληθυσµού καταλαµβάνει 

έναν χώρο πάνω σε µια ρουλέτα, το µέγεθος του οποίου αναλογεί στην τιµή της 

αντικειµενικής του συνάρτησης. Στην συνέχεια, επιλέγεται ένα σηµείο της ρουλέτας µέσω 

επιλογής ενός αριθµού µε οµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας πιθανότητας. Με την 

διαδικασία αυτή όλα τα µέλη διατηρούν την ελπίδα επιλογής και ζευγαρώµατος. Η τάξη 

πολυπλοκότητας της επιλογής ρουλέτας είναι )( 2nO . 

Η επιλογή τουρνουά είναι επίσης στοχαστική διαδικασία, και θεωρείται από τις πιο 

αποτελεσµατικές για διάφορα προβλήµατα. Με την τεχνική αυτή, πραγµατοποιούνται δύο 

βήµατα. Πρώτον, επιλέγεται τυχαία και χωρίς να λαµβάνεται υπόψιν η αντικειµενική 

συνάρτηση, ένας αριθµός χρωµοσωµάτων από τον πληθυσµό. Κατόπιν, από τα επιλεγµένα 

µέλη, επιλέγεται για ζευγάρωµα το µέλος εκείνο µε την µέγιστη αντικειµενική συνάρτηση. 

Και µε αυτήν την τεχνική τα µέλη µε χαµηλότερες αντικειµενικές συναρτήσεις διατηρούν 

ελπίδες για επιλογή, αν και σε µικρότερο βαθµό από ό,τι µε την επιλογή ρουλέτας. 

Σηµειώνεται ότι, συνήθως, τόσο η επιλογή ρουλέτας όσο και η επιλογή τουρνουά 

υλοποιούνται µε επανατοποθέτηση των µελών στον πληθυσµό για πιθανή επανεπιλογή, αν 

και κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό. Η τάξη πολυπλοκότητας της επιλογής τουρνουά είναι 

)(nO , είναι δηλαδή σηµαντικά πιο γρήγορη από την επιλογή ρουλέτας. Σηµειώνεται ότι η 

επιλογή τουρνουά επιτρέπει τον συνδυασµό γενετικών αλγορίθµων και της τεχνικής 

simulated annealing [Kir1983], επιλέγοντας αριθµό συµµετεχόντων στο τουρνουά ίσο µε δύο 

και χρησιµοποιώντας το κριτήριο Metropolis [Met1953] για την τελική επιλογή [Wei1999].  

Πέρα από αυτές τις κλασσικές µεθόδους επιλογής προτείνονται η επιλογή µε κατάταξη, η 

επιλογή ζευγαρώµατος καλύτερων µε χειρότερους (Best-Mate-Worst, BMW), η επιλογή 
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ζευγαρώµατος οµοίων (Adjacent-Fitness-Pairing, AFP), και η επιλογή ζευγαρώµατος του 

αυτοκράτορα (Emperor-Mate-Selection, EMS) [Βαρ2005].  

Η επιλογή µε κατάταξη περιλαµβάνει φθίνουσα ταξινόµηση των µελών του πληθυσµού 

µε βάση την αντικειµενική τους συνάρτηση και χρήση µιας προκαθορισµένης αθροιστικής 

κατανοµής πιθανότητας για την επιλογή κάποιου µέλους. Η επιλογή BMW περιλαµβάνει 

ντετερµινιστικό ζευγάρωµα του πρώτου καλύτερου µέλους µε το πρώτο χειρότερο, του 

δέυτερου καλύτερου µε το δεύτερο χειρότερο, κ.ο.κ. Η επιλογή AFP περιλαµβάνει 

ζευγάρωµα του πρώτου καλύτερου µε το δεύτερο καλύτερο µέλος, του τρίτου καλύτερου µε 

το τέταρτο καλύτερο, κ.ο.κ. Τέλος, η επιλογή EMS περιλαµβάνει ζευγάρωµα του καλύτερου 

µέλους µε όλα τα µονά ή ζυγά µέλη, ή όλα τα µέλη κατά σειρά. Η επιλογή EMS είναι η 

µοναδική η οποία επιτρέπει ελεύθερο ζευγάρωµα του καλύτερου χρωµοσώµατος µε όλα τα 

µέλη του πληθυσµού, ανεξαρτήτως αντικειµενικής συνάρτησης.  

Τέλος, η κλιµάκωση (scaling) της αντικειµενικής συνάρτησης είναι µια τεχνική η οποία 

προτείνεται ώστε να προσδώσει επιθυµητά γραµµικά ή άλλα χαρακτηριστικά στην 

αντικειµενική συνάρτηση. Παραδείγµατος χάριν, είναι πιθανόν µια αντικειµενική συνάρτηση 

τετραγωνικού νόµου να παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις στην διαφορά των τιµών της 

αντικειµενικής συνάρτησης µεταξύ γειτονικών ως προς την καταλληλότητα µελών. Με την 

κλιµάκωση είναι δυνατή η εξοµάλυνση αυτής της κατάστασης. Η κλιµάκωση παρουσιάζει 

οµοιότητες µε την προέµφαση και αποέµφαση του σήµατος όταν αυτό διέρχεται από µη 

γραµµικό δίαυλο [Hay1995].  

 

Τελεστές επιχιασµού.  

Οι τελεστές επιχιασµού (crossover operators) αποτελούν τον βασικότερο µηχανισµό 

λειτουργίας του γενετικού, αφού είναι υπεύθυνοι για την ανάµειξη γενετικού υλικού και την 

µεταφορά του στις επόµενες γενιές. Ο επιχιασµός είναι ουσιαστικά η δηµιουργία ενός, δύο ή 

περισσότερων παιδιών από δύο γονείς, και λαµβάνει χώρα µε πιθανότητα crossp . Κατά τον 

επιχιασµό, το γενετικό υλικό των γονέων διασπάται και το παιδί παραλαµβάνει γενετικό 

υλικό και από τους δύο γονείς µε τυχαίο τρόπο. Με αυτήν την έννοια, είναι προφανές ότι 

στην κωδικοποίηση κινητής υποδιαστολής ο επιχιασµός δεν µπορεί να διαταράξει το γενετικό 

υλικό µεµονωµένου γονιδίου, καθώς σε αυτήν την περίπτωση ανταλλάσσονται ολόκληρα 

γονίδια. Εξαίρεση αποτελούν οι γενετικοί µε αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής,, οι 

οποίοι κωδικοποιούνται απευθείας στον χώρο των χρωµοσωµάτων µε δυαδικές θέσεις, οι 

οποίες αντιστοιχούν στην βάση και στον εκθέτη της παραµέτρου.  

Οι σηµαντικότεροι τελεστές επιχιασµού είναι ο επιχιασµός ενός σηµείου (single point 

crossover), ο επιχιασµός δύο σηµείων (two point crossover), ο οµοιόµορφος επιχιασµός, ο 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

131

αριθµητικός επιχιασµός, ο ευριστικός επιχιασµός, ο τετραγωνικός επιχιασµός κ.α. 

[Sam1999]. 

Ο επιχιασµός ενός σηµείου περιλαµβάνει τυχαία επιλογή µιας θέσης µέσα στο 

χρωµόσωµα και ανταλλαγή του γενετικού υλικού των γονέων εκατέρωθεν του σηµείου 

αυτού. Ο τελεστής διπλού επιχιασµού είναι µια παραλλαγή του επιχιασµού µονού σηµείου 

όπου επιλέγονται δύο σηµεία µέσα στο χρωµόσωµα. Ο επιχιασµός διπλού σηµείου διατηρεί 

αναλλοίωτα το πρώτο και το τελευταίο bit  των γονέων, αλλά ταυτόχρονα διασπά 

περισσότερο το γενετικό υλικό, κάτι το οποίο εµποδίζει την επιβίωση σχηµάτων σε επόµενες 

γενιές (ο ορισµός των σχηµάτων γίνεται στην παράγραφο 3.3). Η λειτουργία του επιχιασµού 

ενός και δύο σηµείων απεικονίζεται στο σχήµα 3.2. 

 
Σχήµα 3.2: Ο επιχιασµός ενός και δύο σηµείων.  

 

Ο οµοιόµορφος επιχιασµός είναι η ακραία εφαρµογή της έννοιας της διάσπασης του 

γενετικού υλικού, και περιλαµβάνει δηµιουργία παιδιών όπου σε κάθε θέση του 

χρωµοσώµατος επιλέγεται το γενετικό υλικό του ενός ή του άλλου γονέα µε βάση κάποια 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (συνήθως της οµοιόµορφης). 

Ο αριθµητικός επιχιασµός συνίσταται στην εκτέλεση κάποιας λογικής πράξης µεταξύ του 

γενετικού υλικού των δύο χρωµοσωµάτων, όπως AND, OR κλπ., ή κάποιου γραµµικού 

συνδυασµού των γονιδίων για γενετικούς κινητής υποδιαστολής. 

Για λόγους πληρότητας αναφέρονται επίσης ο ευριστικός και ο τετραγωνικός επιχιασµός, 

οι οποίοι χρησιµοποιούνται σε γενετικούς κινητής υποδιαστολής [Βαρ2005]. 

Πέρα από τους κλασσικούς τελεστές επιχιασµού, υπάρχουν επίσης η αναπαραγωγή 

σταθερής κατάστασης και ο ελιτισµός [Sam1999]. Στην αναπαραγωγή σταθερής κατάστασης, 

δεν αντικαθίσταται όλος ο πληθυσµός γονέων από τον πληθυσµό παιδιών. Ένα κοµµάτι του 

πληθυσµού γονέων επιλέγεται και µεταφέρεται αυτούσιο στον νέο πληθυσµό. Ο ελιτισµός 

είναι ειδική υποπερίπτωση αυτής της τεχνικής, όπου το βέλτιστο µέλος του παλιού 

πληθυσµού µεταφέρεται αυτούσιο στον νέο πληθυσµό. Είναι φανερό ότι η αναπαραγωγή 

σταθερής κατάστασης και ο ελιτισµός δεν είναι τελεστές επιχιασµού µε την αυστηρή έννοια, 
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αφού δεν υφίσταται επιχιασµός. Ωστόσο, κατατάσσονται στους τελεστές επιχιασµού και όχι 

στους τελεστές επιλογής διότι µεταφέρουν γενετικό υλικό από τον παλιό στον νέο πληθυσµό.  

 

Τελεστές µετάλλαξης.  

Οι τελεστές µετάλλαξης αποτελούν έναν τρόπο διερεύνησης περιοχών του χώρου λύσεων 

οι οποίες δεν αντιπροσωπεύονται στα τρέχοντα χρωµοσώµατα του πληθυσµού. Η µετάλλαξη 

λαµβάνει χώρα µε πιθανότητα mutp , και συνίσταται στην µεταβολή ενός τυχαία επιλεγµένου 

σηµείου µέσα στο χρωµόσωµα, όπως φαίνεται στο σχήµα 3.3. Για δυαδική αναπαράσταση, η 

µετάλλαξη είναι απλά η µετατροπή του άσσου σε µηδενικό και του µηδενικού σε άσσο. Σε 

αλφάβητα µεγαλύτερης τάξης επιλέγεται ένα στοιχείο του αλφαβήτου µε κάποια πιθανότητα. 

Εν γένει προτείνεται η πιθανότητα µετάλλαξης να διατηρείται χαµηλή, καθώς η µετάλλαξη 

αποπροσανατολίζει την διαδικασία γενετικής σύγκλισης σε βέλτιστες τιµές. Αν απαιτείται 

υψηλή τιµή πιθανότητας µετάλλαξης για την οµαλή λειτουργία του γενετικού, πιθανότατα 

υπάρχει κάποιο σοβαρό σφάλµα στην συγκεκριµένη υλοποίηση του αλγορίθµου.  

 
Σχήµα 3.3: Ο µηχανισµός της µετάλλαξης.  

 

Σε γενετικούς κινητής υποδιαστολής, η µετάλλαξη υλοποιείται ως τυχαία µεταβολή ενός 

γονιδίου. Οι τύποι της µετάλλαξης κινητής υποδιαστολής είναι η οµοιόµορφη (uniform), η 

ανοµοιόµορφη (non-uniform), η πολλαπλά ανοµοιόµορφη (multi-non-uniform) και η 

συνοριακή µετάλλαξη (boundary mutation).  

Στην οµοιόµορφη µετάλλαξη, επιλέγεται τυχαία ένα γονίδιο, και η τιµή του µεταβάλλεται 

µε βάση µια οµοιόµορφα κατανεµηµένη τυχαία µεταβλητή εντός των επιτρεπόµενων ορίων. 

Η ανοµοιόµορφη µετάλλαξη απλά είναι η διαδικασία όπου η νέα τιµή του γονιδίου δεν 

επιλέγεται οµοιόµορφα από το σύνολο των επιτρεπόµενων τιµών, αλλά επιλέγεται µε βάση 

κάποια διαφορετική κατανοµή. Συχνά αυτή η κατανοµή είναι η Gaussian κατανοµή µε τυπική 

απόκλιση ίση µε το 10% του έυρους των επιτρεπόµενων τιµών [Wei1999]. Η πολλαπλά 

ανοµοιόµορφη µετάλλαξη είναι η ανοµοιόµορφη µετάλλαξη όπου όµως υφίστανται 

µετάλλαξη άνω του ενός γονίδια µέσα στο χρωµόσωµα. Τέλος, η συνοριακή µετάλλαξη, ενώ 

προβλέπει τυχαία επιλογή γονιδίου, η νέα τιµή του γονιδίου επιλέγεται ντετερµινιστικά να 

ισούται µε το άνω ή κάτω όριο των επιτρεπόµενων τιµών (ή επιλέγεται τυχαία το άνω ή κάτω 

όριο µε πιθανότητα 0.5).  
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3.3 ΘΕΩΡΗΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ. 

Το θεώρηµα σχήµατος αποτελεί το θεµελιώδες θεώρηµα των γενετικών αλγορίθµων και 

ταυτόχρονα  την απόδειξη για τις δυνατότητες σύγκλισης των γενετικών αλγορίθµων. 

Βασίζεται στην έννοια των φορµών οµοιότητας που εισήχθησαν από τον Holland [Ho1975], 

[Hol1992b]. Η φόρµα οµοιότητας, ή σχήµα, προσδιορίζει υποσύνολα χρωµοσωµάτων µε 

βάση την ισότητα παραµέτρων σε ίδιες θέσεις µέσα στο χρωµόσωµα. Για να γίνει πιο 

κατανοητή η έννοια του σχήµατος, έστω γενετικός αλγόριθµος δυαδικής αναπαράστασης 

παραµέτρων µε δέκα bit ανά χρωµοσωµα. Στο σχήµα 3.4 απεικονίζονται τα µέλη του 

σχήµατος 10*01*1*11=H .  

Το σύµβολο * χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει αδιάφορες θέσεις. Αντίστοιχα, 

ορίζεται ως διαµερισµός σχήµατος (schema partition), το σύνολο των σχηµάτων µε τις ίδιες 

αδιάφορες και µη-αδιάφορες θέσεις. Αν το σύµβολο # χρησιµοποιηθεί για να δηλώσει µη-

αδιάφορες θέσεις, τότε ο διαµερισµός *#*#*=P  θα περιέχει τα σχήµατα *0*0*1 =H , 

*1*0*2 =H , *1*1*3 =H  και *0*1*4 =H . 

 
Σχήµα 3.4: Η έννοια του σχήµατος.  

 

Από τον ορισµό του σχήµατος γίνεται φανερό ότι ένα σχήµα είναι δυνατόν να 

αντιπροσωπεύει χρωµοσώµατα τα οποία στην πραγµατικότητα δεν εµφανίζονται στον 

πληθυσµό. Επίσης, ένα χρωµόσωµα µπορεί να ανήκει σε ένα ή περισσότερα σχήµατα. Αφού 

η ορολογία των γενετικών το επιτρέπει, µπορούµε να δούµε τα σχήµατα σαν χαρακτηριστικά 

κοινωνικών οµάδων, όπου ένα άτοµο µπορεί να ανήκει σε µία ή περισσότερες κοινωνικές 

οµάδες, ενώ από την άλλη δεν είναι απαραίτητο όλα τα χαρακτηριστικά µιας κοινωνικής 

οµάδας να εµφανίζονται σε έναν συγκεκριµένο πληθυσµό. 

Κάθε χρωµοσωµατική δοµή αντιστοιχεί σε έναν ορισµένο αριθµό σχηµάτων. 

Αποδεικνύεται ότι αν το αλφάβητο που χρησιµοποιείται για την κωδικοποίηση των 

παραµέτρων έχει τάξη k , και τα χρωµοσώµατα έχουν µήκος L , τότε ο αριθµός των 

σχηµάτων για την συγκεκριµένη χρωµοσωµατική δοµή είναι [Joh1999b] 

( )L
schemata kN 1+= .                                                    (3.1) 
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Έτσι, για τον πληθυσµό του σχήµατος 3.4 υπάρχουν ( ) 1010 312 =+  σχήµατα. 

Όλα τα χρωµοσώµατα που ανήκουν σε ένα συγκεκριµένο σχήµα µοιράζονται τα 

συλλογικά χαρακτηριστικά του σχήµατος. Τα σχήµατα είναι πολύ σηµαντική έννοια στους 

γενετικούς αλγορίθµους, διότι προσφέρουν έναν αυστηρό τρόπο περιγραφής κοινών 

χαρακτηριστικών και εξελικτικής διατήρησης ή εξαφάνισης αυτών των χαρακτηριστικών. Η 

διατήρηση ή εξαφάνιση ενός σχήµατος στις νέες γενιές ενός γενετικού εξαρτάται κυρίως από 

την τάξη, το µήκος και την αντικειµενική συνάρτηση του σχήµατος [Wei1999].  

Η τάξη του σχήµατος, )(HO , είναι ο αριθµός των µη-αδιάφορων θέσεων στο σχήµα. 

Έτσι, στο σχήµα 3.4, το εικονιζόµενο σχήµα είναι τάξης 7. Ο αριθµός των µελών ενός 

σχήµατος δίνεται από την εξίσωση 
)(HOL

members kN −= .                                                   (3.2) 

Προφανώς, το σχήµα 10*01*1*11=H  διαθέτει 822 3710 ==−  µέλη. Ένα σχήµα έχει 

περισσότερα µέλη όταν ο αριθµός των αδιαφορων θέσεων είναι µεγάλος. Όταν ο αριθµός των 

αδιάφορων θέσεων συµπίπτει µε το µήκος του χρωµοσώµατος, τότε το σχήµα αντιστοιχεί στο 

σύνολο των πιθανών χρωµοσωµάτων, ενώ όταν ο αριθµός των αδιάφορων θέσεων είναι 

µηδέν, τότε το σχήµα περιέχει µόνο ένα µέλος. Με άλλα λόγια, ένα σχήµα µεγάλης τάξης 

αντιστοιχεί σε πιο συγκεκριµένη συµπεριφορά από ό,τι ένα σχήµα µικρής τάξης.  

Ως µήκος του σχήµατος, )(Hδ , ορίζεται το µήκος ανάµεσα στην πρώτη και την 

τελευταία µη-αδιάφορη θέση του σχήµατος. Έτσι, το σχήµα 10*01*1*11=H  έχει µήκος 

9110 =− , ενώ το σχήµα *1*01*1*1*2 =H  έχει µήκος 729 =− . Σηµειώνεται ότι ο 

ορισµός του µήκους χρωµοσώµατος από το µήκος σχήµατος είναι τελείως διαφορετικός.  

Επίσης, η αντικειµενική συνάρτηση σχήµατος, )(Hf , ορίζεται ως ο µέσος όρος των 

αντικειµενικών συναρτήσεων όλων των µελών του σχήµατος τα οποία είναι παρόντα στον 

πληθυσµό. Σηµειώνεται ότι η αντικειµενική συνάρτηση σχήµατος όπως ορίζεται εδώ δεν 

περιλαµβάνει όλα τα µέλη του σχήµατος, αλλά µόνο τα µέλη του σχήµατος τα οποία 

εµφανίζονται στον πληθυσµό, οπότε µπορεί να διαφέρει από γενιά σε γενιά. Αντίθετα, η 

συνολική αντικεικενική συνάρτηση σχήµατος,  )(HOAF , ορίζεται ως ο µέσος όρος των 

αντικειµενικών συναρτήσεων όλων των µελών του σχήµατος, ανεξαρτήτως του αν 

εµφανίζονται στον πληθυσµό ή όχι.  

Η µέση συνάρτηση πληθυσµού, popf , ορίζεται ως ο µέσος όρος όλων των 

αντικειµενικών συναρτήσεων όλων των µελών του πληθυσµού. Και πάλι σηµειώνεται ότι η 

µέση συνάρτηση πληθυσµού ορίζεται για τα παρόντα µέλη στον πληθυσµό, οπότε µπορεί να 

διαφέρει από γενιά σε γενιά.  
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Με βάση τους παραπάνω ορισµούς, το θεµελιώδες θεώρηµα σχήµατος συνοψίζεται στο 

συµπέρασµα ότι, για επιλογή ρουλέτας, επιχιασµό µονού σηµείου, και χαµηλούς ρυθµούς 

µετάλλαξης, ισχύει [Hol1992b] 

⎟
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⎜
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⎛ ⋅−

−
⋅−⋅⋅≥+ mutcross

pop

pHO
L

Hp
f

HftHmtHm )(
1
)(1)(),()1,( δ

            (3.3) 

όπου ),( tHm  είναι ο αριθµός των χρωµοσωµάτων του σχήµατος H  τα οποία εµφανίζονται 

στον πληθυσµό της γενιάς t  (ή µε άλλα λόγια ο αριθµός των εµφανίσεων του σχήµατος στην 

γενιά t ), crossp  είναι η πιθανότητα επιχιασµού και mutp  είναι η πιθανότητα µετάλλαξης. Η 

ισότητα της ανίσωσης (3.3) προκύπτει ως η χειρότερη περίπτωση, όπου θεωρείται ότι ο 

επιχιασµός και η µετάλλαξη, όταν δρουν, δεν έχουν ποτέ ως αποτέλεσµα την δηµιουργία 

µελών του υπό εξέταση σχήµατος, ενώ όταν δρουν σε µέλη κάποιου σχήµατος, ποτέ δεν 

παράγουν µέλη του ίδιου σχήµατος [Wei1999]. 

Το θεώρηµα σχήµατος της ανίσωσης (3.3) συνεπάγεται ότι αν 0== mutcross pp , τότε 

σχήµατα µε αντικειµενική συνάρτηση µεγαλύτερη της µέσης αντικειµενικής συνάρτησης 

πληθυσµού popf  θα εµφανίζονται µε µεγαλύτερη συχνότητα στις νέες γενιές. Επίσης, αν ο 

λόγος mfHf /)(  παραµένει σταθερός, σχήµατα µικρής τάξης και µικρού µήκος µε 

αντικειµενική συνάρτηση αρκετά µεγαλύτερη της popf  θα εµφανίζονται µε µεγαλύτερη 

συχνότητα στις νέες γενιές. Τα σχήµατα µικρής τάξης και µήκους µε αντικειµενική 

συνάρτηση αρκετά άνω της µέσης popf  ονοµάζονται δοµικά σχήµατα ή δοµικά στοιχεία 

(Building Blocks – BB).  

Ουσιαστικά, η συνθήκη ώστε ένα σχήµα να επιβιώνει ή/και να κυριαρχεί σε επόµενες 

γενιές δίνεται από την εξίσωση 

1)(
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)(1)(
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⎜
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f

Hf δ
.                            (3.4) 

Λόγω της ικανότητας των ΒΒ να επιβιώνουν και να κυριαρχούν, θεωρείται καλή 

πρακτική να κατασκευάζεται ο γενετικός έτσι ώστε σχήµατα µικρού µήκους και τάξης να 

συνεισφέρουν κατά κύριο λόγο στην βελτιστοποίηση του προβλήµατος ή της αντικειµενικής 

συνάρτησης. Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται και από πειραµατικά δεδοµένα [Wei1999].  

Αντίστοιχα, το θεώρηµα σχήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εξηγήσει γιατί 

διάφορα προβλήµατα (ή αντικειµενικές συναρτήσεις) δεν είναι κατάλληλα για επίλυση µε 

γενετικούς αλγορίθµους. Τέτοιου είδους αντικειµενικές συναρτήσεις καλούνται και 

παραπλανητικές συναρτήσεις, οι οποίες ονοµάζονται έτσι από το γεγονός ότι παραπλανούν 

τον γενετικό αλγόριθµο ώστε να συγκλίνει σε µη βέλτιστες λύσεις.  
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Ένας διαµερισµός καλείται παραπλανητικός, όταν το σχήµα iH  του διαµερισµού, το 

οποίο περιέχει το µέλος µε την µέγιστη αντικειµενική συνάρτηση στον διαµερισµό, έχει 

συνολική αντικειµενική συνάρτηση )( iHOAF  µικρότερη από ένα άλλο σχήµα jH  του 

διαµερισµού, το οποίο σχήµα jH  δεν περιέχει µέλος µέγιστης αντικειµενικής συνάρτησης 

(µέγιστη πάντα στα πλαίσια του διαµερισµού). ∆ηλαδή )()( ji HOAFHOAF < . Αν ως τάξη 

του διαµερισµού οριστεί η τάξη των σχηµάτων του, δηλαδή ο αριθµός των µη-αδιάφορων 

θέσεων, τότε µια αντικειµενική συνάρτηση ονοµάζεται παραπλανητική k -τάξης, όταν ο 

µέγιστης τάξης παραπλανητικός διαµερισµός που αντιστοιχεί είναι τάξης k .  

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, αντικειµενικές συναρτήσεις µε παραπλανητικούς 

διαµερισµούς, και ιδιαίτερα µε παραπλανητικούς διαµερισµούς οι οποίοι διαθέτουν 

χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν να κυριαρχούν όπως φαίνεται από την εξίσωση (3.4), 

θα παραπλανήσουν τον γενετικό σε µη βέλτιστες λύσεις. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι δυνατόν να επιλεχθεί µεγάλη πιθανότητα µετάλλαξης, 

ώστε να αποτραπεί ο γενετικός από το να εµπλακεί σε παραπλανητικούς διαµερισµούς. 

Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση ο γενετικός ουσιαστικά χάνει το νόηµά του, διότι ο κύριος 

τελεστής του γενετικού είναι ο τελεστής επιχιασµού. Είναι κοινή διαπίστωση ότι όταν κανείς 

αναγκάζεται να διαλέξει µεγάλες τιµές για την πιθανότητα µετάλλαξης, προκειµένου να 

λειτουργήσει ο γενετικός, ουσιαστικά θα πρέπει να προσανατολιστεί στην επίλυση του 

προβλήµατος µε διαφορετικές τεχνικές, όπως οι στρατηγικές εξέλιξης [Wei1999].  

 

3.4 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ. 

Πέρα από τον απλό γενετικό αλγόριθµο, οι αρχές του οποίου παρουσιάστηκαν στην 

παράγραφο 3.2, έχουν κατά καιρούς προταθεί διάφορες τεχνικές για την βελτίωση της 

επίδοσης των γενετικών αλγορίθµων. Ορισµένες από αυτές παρουσιάζονται παρακάτω 

[Wei1999].  

 

Προχωρηµένες τεχνικές κωδικοποίησης παραµέτρων. 

Η πλειοψηφία των χρησιµοποιούµενων γενετικών αλγορίθµων χρησιµοποιεί την δυαδική 

αναπαράσταση για την κωδικοποίηση των παραµέτρων, ενώ µερικοί σχεδιαστές προτιµούν 

την αναπαράσταση κινητής υποδιαστολής. Ο λόγος για την επικράτηση της δυαδικής 

αναπαράστασης σε βάρος των αλφαβήτων µεγαλύτερης τάξης, είναι ότι η δυαδική 

αναπαράσταση επιτρέπει τον µέγιστο αριθµό διαφορετικών σχηµάτων.  

Πράγµατι, έστω αλφάβητο τάξης k  και έστω ότι ένα συγκεκριµένο πρόβληµα απαιτεί 

χρωµοσώµατα µήκους L  για να περιγραφεί µε δυαδική αναπαράσταση. Τα πιθανά 

χρωµοσώµατα στην δυαδική περίπτωση είναι L2 . Αν απαιτείται η κωδικοποίηση των 
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χρωµοσωµάτων µε αναπαράσταση τάξης k , το νέο µήκος m  των χρωµοσωµάτων πρέπει να 

είναι τέτοιο ώστε Lmk 2≥ . Αν Nk m ∈  τότε το µήκος των χρωµοσωµάτων θα δίνεται από 

την εξίσωση  

)(log2 k
Lm = .                                                         (3.5) 

Συνεπώς, ο αριθµός των σχηµάτων µε αλφάβητο τάξης k  θα είναι ίσος µε 
)(log/ 2)1()1( kLm

schemata kkN +=+= .                                   (3.6) 

Εύκολα αποδεικνύεται ότι η συνάρτηση της εξίσωσης (3.6) είναι φθίνουσα για 2≥k , 

συνεπώς ο µέγιστος αριθµός σχηµάτων είναι δυνατός µόνο για την δυαδική αναπαράσταση.  

Το πρόβληµα µε την δυαδική αναπαράσταση είναι ότι η απόσταση Hamming µεταξύ 

διαδοχικών αριθµών δεν είναι πάντα ίση µε την µονάδα. Η απόσταση Hamming µεταξύ δύο 

δυαδικών αριθµών είναι ο αριθµός των δυαδικών θέσεων στις οποίες οι δύο δυαδικοί αριθµοί 

διαφέρουν, και αποτελεί την βάση για τους κώδικες Hamming. Ως παράδειγµα αναφέρεται 

ότι η απόσταση Hamming του 7 (=0111) και του 8(=1000) είναι 4. Η ύπαρξη ασυνεχειών 

Hamming έχει σαν συνέπεια οι αλλαγές στον δυαδικό κώδικα των χρωµοσωµάτων λόγω 

µετάλλαξης, συχνά να µετατοπίζουν το γενετικό υλικό σε θέσεις τελείως άσχετες µε την 

αρχική τιµή του.  

Για να αντιµετωπιστεί αυτό το φαινόµενο, προτείνεται η κωδικοποίηση Gray, σύµφωνα 

µε την οποία η απόσταση Hamming µεταξύ διαδοχικών αριθµών είναι πάντα ίση µε 1 

[Mat1987], [Wak1990]. Ωστόσο, καθώς ο κύριος τελεστής των γενετικών αλγορίθµων είναι ο 

επιχιασµός, η κωδικοποίηση Gray αµφισβητείται ως προς την αποτελεσµατικότητά της 

[Hau1996]. Στην πραγµατικότητα, για κάθε δύσκολα βελτιστοποίησιµη συνάρτηση στον 

αρχικό χώρο λύσεων, αντιστοιχεί µια δύσκολα βελτιστοποιήσιµη συνάρτηση στον κατά Gray 

κωδικοποιηµένο χώρο λύσεων [Wei1999].  

Εναλλακτικά, η χρήση κωδικοποίησης κινητής υποδιαστολής προτείνεται ως η λύση για 

το πρόβληµα των ασυνεχειών Hamming. Φυσικά, από την σκοπιά του αριθµού δυνατών 

σχηµάτων, η κωδικοποίηση κινητής υποδιαστολής είναι καταστροφική.  

 

Τεχνικές διατήρησης υποσχόµενων περιοχών γενετικού υλικού (γωνίτσες – 

niches).  

Αρκετά συχνά η εξελικτική θεωρία του ∆αρβίνου γίνεται αντικείµενο παρεξήγησης και 

παρερµηνειών, καθώς εκφυλίζεται σε εκφράσεις όπως «επιβίωση του ισχυροτέρου» κλπ., ενώ 

έχει χρησιµοποιηθεί κατά καιρούς για την δικαιολόγηση φυλετικών διακρίσεων κ.ο.κ. Στην 

πραγµατικότητα, η δαρβινική θεωρία αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία για την 

κατανόηση της κίνησης της ύλης, τόσο σε βιολογικό όσο και σε πιο στοιχειώδες επίπεδο.  
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Στο πλαίσιο των γενετικών αλγορίθµων, έχει παρατηρηθεί το συχνό φαινόµενο, σχήµατα 

τα οποία περιέχουν το σφαιρικό βέλτιστο, να αντιπροσωπεύονται στις αρχικές γενιές 

πληθυσµού από µέλη τα οποία δεν αντιστοιχούν σε µεγάλη αντικειµενική συνάρτηση. Το 

αποτέλεσµα είναι αυτά τα µέλη να εξαλείφονται γρήγορα, ενώ θα µπορούσαν να δώσουν 

απογόνους µε ισχυρά χαρακτηριστικά. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση, που σχετίζεται µε την προηγούµενη, είναι ότι στα 

πραγµατικά οικοσυστήµατα σπανίως συναντώνται απόλυτοι κυρίαρχοι. Συνήθως, κάθε 

οργανισµός αναπτύσσεται σε ένα υποσύνολο του οικοσυστήµατος, καταλαµβάνοντας µια 

«γωνίτσα» (niche) όπου έρχεται σε αντιπαράθεση µε τους ανταγωνιστικούς οργανισµούς. 

Συνεπώς, ένα ικανός οργανισµός µπορεί να εξαφανιστεί αν είναι αρκετά άτυχος ώστε να 

συµπέσει στον ίδιο χώρο µε έναν ακόµα ικανότερο ανταγωνιστή. Αντίστροφα, ένας όχι τόσο 

ικανός οργανισµός µπορεί να επιβιώσει και να κυριαρχήσει αν του αντιστοιχεί ένα ήρεµο 

περιβάλλον. Άµεσο αποτέλεσµα των παραπάνω είναι ότι ένας οργανισµός µε την δυνατότητα 

να εξερευνά και να ανακαλύπτει χώρους µε χαµηλό ανταγωνισµό έχει αυξηµένες 

δυνατότητες επιβίωσης.  

Το σκεπτικό των ζωτικών χώρων µπορεί να ενσωµατωθεί στους γενετικούς, υλοποιώντας 

τελεστές επιλογής οι οποίοι λαµβάνουν υπόψιν τους την ύπαρξη πολλών τοπικά βέλτιστων 

χρωµοσωµάτων. Ο πιο σηµαντικός σχετικός τελεστής είναι ο τελεστής επιµερισµού (sharing 

operator) ο οποίος αναλαµβάνει να µειώσει την τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης ενός 

µέλους αναλογικά µε την πυκνότητα του πληθυσµού γύρω από αυτό το µέλος [Gol1987], 

[Wei1999]. Άλλοι σχετικοί τελεστές είναι ο τελεστής µαζικοποίησης (crowding operator) 

[DeJ1975] και ο τελεστής προεπιλογής (preselection) [Cav1970].  

Οι τεχνικές που περιγράφονται σε αυτήν την παράγραφο είναι χρήσιµες, εκτός των 

άλλων, και σε προβλήµατα πολλαπλών στόχων βελτιστοποίησης (πολυδιάστατα), καθώς 

επιτρέπουν την εξερεύνηση πολλών τοπικών µεγίστων ταυτόχρονα.  

 

Γενετικοί αλγόριθµοι αποσύνθεσης χώρου κωδικοποιηµένων παραµέτρων, 

γενετικοί αλγόριθµοι βελτιστοποίησης σχήµατος, συµπαγείς γενετικοί 

αλγόριθµοι, στρατηγικές εξέλιξης.  

Οι γενετικοί αλγόριθµοι αποσύνθεσης (Domain Decomposition Genetic Algorithms – 

DDGAs) λειτουργούν διασπώντας το χρωµόσωµα σε µικρότερα χρωµοσώµατα, και στην 

συνέχεια βελτιστοποιούν το κάθε µικρότερο χρωµόσωµα ξεχωριστά. ∆ιαφορετικοί τελεστές 

επιλογής, επιχιασµού και µετάλλαξης µπορούν να επιλεγούν για κάθε µικρότερο χρωµόσωµα, 

όπως επίσης και εν γένει διαφορετικές τεχνικές αρχικοποίησης, τερµατισµού κλπ. Στην 

περίπτωση αυτή οι DDGAs ονοµάζονται υβριδικοί DDGAs (Hybrid DDGAs), ενώ αν 
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χρησιµοποιούνται ίδιες τεχνικές και παράµετροι για την βελτιστοποίηση των ξεχωριστών 

χρωµοσωµάτων οι DDGAs ονοµάζονται κοινοτικοί (Community DDGAs).  

Οι γενετικοί αλγόριθµοι βελτιστοποίησης σχήµατος (µε τον παραπλανητικό αγγλικό όρο 

Gene Expression Messy Genetic Algorithms – GEMGA) αφιερώνουν το µεγαλύτερο κοµµάτι 

της εξερεύνησης του χώρου λύσεων στην βελτιστοποίηση σχηµάτων. Αποπειρώνται να 

βρουν συσχετίσεις µεταξύ συγκεκριµένων σχηµάτων και συµπεριφορών του γενετικού 

αλγόριθµου, ώστε να συµβάλλουν στην σύγκλιση του γενετικού αλγορίθµου.  

Ο συµπαγής γενετικός αλγόριθµος (COmpact Genetic Algorithm – COGA), είναι µια 

πολύ ιδιαίτερη περίπτωση γενετικού αλγορίθµου ο οποίος δεν κάνει χρήση πληθυσµού. 

Αντίθετα, χρησιµοποιεί έναν εικονικό πληθυσµό µέσω ενός διανύσµατος πιθανοτήτων ip , οι 

οποίες περιγράφουν την πιθανότητα η βέλτιστη λύση να ισούται µε άσσο στην θέση i .  

Τέλος, οι στρατηγικές εξέλιξης (Evolution Strategies – ES) αποτελούν µια κλάση 

εξελικτικών τεχνικών, οι οποίες βασίζονται κυρίως στον τελεστή της µετάλλαξης. Ιστορικά 

ανακαλύφθηκαν και εξελίχθηκαν ξεχωριστά από τους γενετικούς αλγορίθµους, για αυτό είναι 

πιο διαδεδοµένη πρακτική να χρησιµοποιούνται µε κωδικοποίηση κινητής υποδιαστολής. Οι 

στρατηγικές εξέλιξης συχνά χρησιµοποιούνται ως εναλλακτική τεχνική όταν οι γενετικοί 

αλγόριθµοι αποτυγχάνουν ή είναι αποδοτικοί µόνο για µεγάλες τιµές της πιθανότητας 

µετάλλαξης.  

 

3.5 ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ. 

Με την εκτεταµένη διάδοση των γενετικών αλγορίθµων, έχουν υπερισχύσει ορισµένοι 

εµπειρικοί κανόνες για την επιλογή κατάλληλων παραµέτρων, µε στόχο την βελτιστοποίηση 

της λειτουργίας των γενετικών αλγορίθµων. Οι βασικές παράµετροι που συνήθως επιλέγονται 

είναι η χρήση δυαδικού γενετικού ή γενετικού κινητής υποδιαστολής, το πλήθος των bits που 

χρησιµοποιούνται για την κωδικοποίηση κάθε παραµέτρου, το µέγεθος του πληθυσµού, η 

πιθανότητα επιχιασµού, η πιθανότητα µετάλλαξης, το ποσοστό επικάλυψης για γενετικούς 

σταθερής κατάστασης, κ.α. [Lin1999], [Βαρ2005].  

Η χρήση γενετικού δυαδικής αναπαράστασης ή κινητής υποδιαστολής ουσιαστικά 

επαφίεται στον χρήστη, και συνήθως προκύπτει µετά από δοκιµαστικές εκτελέσεις και των 

δύο τύπων γενετικών. Βέβαια, γενικά προτείνεται η δυαδική αναπαράσταση όταν οι 

παράµετροι είναι διακριτές, και αντίστοιχα η κινητή υποδιαστολή όταν οι παράµετροι είναι 

συνεχείς. Επίσης, όταν υπάρχει µεγάλη διαφορά στο εύρος των τιµών µεταξύ των 

παραµέτρων, συχνά είναι απαραίτητη µια διαδικασία αντιστοίχισης παραµέτρων και 

γονιδίων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να εξαντληθούν οι δυνατότητες 

αναπαράστασης κινητής υποδιαστολής του υποκείµενου υπολογιστικού συστήµατος. 

Αντίστοιχα, ο αριθµός των χρησιµοποιούµενων bits ανά γονίδιο πρέπει να λαµβάνει υπόψιν 
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την διαθέσιµη υπολογιστική ισχύ, αλλά και την βελτιωµένη ακρίβεια µε χρήση περισσότερων 

bits.  

Η πιο σηµαντική παράµετρος θεωρείται το µέγεθος του πληθυσµού [Lin1999]. Το 

µέγεθος του πληθυσµού προσδιορίζει το µέγεθος της δεξαµενής γενετικού υλικού, και 

διαισθητικά µπορεί να υποτεθεί ότι όσο µεγαλύτερο είναι τόσο καλύτερη θα είναι η 

συµπεριφορά του γενετικού. Ωστόσο, το µέγεθος του πληθυσµού προκαλεί προβλήµατα µετά 

από κάποιο όριο. Οι πληθυσµοί µε µεγάλο µέγεθος κινούνται αργά προς την σύγκλιση, ενώ 

επιβραδύνουν και την διαδικασία του κύκλου αναπαραγωγής. Θεωρείται ότι ο µεγάλος 

πληθυσµός τείνει να εξερευνά «λόφους» µεγάλης επιφανείας και µικρής κλίσης στον χώρο 

λύσεων, υποτιµώντας «λόφους» µικρής επιφανείας και µεγάλης κλίσης οι οποίοι µπορεί να 

περιέχουν την σφαιρικά βέλτιστη λύση. Από την άλλη, οι πληθυσµοί µε µικρό µέγεθος δεν 

διαθέτουν ικανή διασπορά γενετικού υλικού για να εξερευνήσουν αποτελεσµατικά των χώρο 

λύσεων. Σαν γενική κατευθυντήρια γραµµή, προτείνεται το µέγεθος του πληθυσµού να είναι 

περίπου ίσο µε πέντε έως έξι φορές τον αριθµό των bits µέσα στο χρωµόσωµα [Lin1999]. 

Μια σχετικά νέα τεχνική, αποκαλούµενη κινητός γενετικός αλγόριθµος, έχει προταθεί από 

τον Μητρόπουλο για την επιλογή βέλτιστου µεγέθους πληθυσµού [Μητ2005].  

Η πιθανότητα επιχιασµού επίσης αποτελεί αρκετά σηµαντική παράµετρο. Εν γένει ο 

επιχιασµός είναι ο κύριος τελεστής ανταλλαγής και διάδοσης γενετικού υλικού, οπότε πρέπει 

να εκτελείται µε µεγάλη πιθανότητα. Υψηλότερες τιµές της πιθανότητας επιχιασµού 

εξασφαλίζουν ταχύτερη εξερεύνηση του χώρου λύσεων. Τυπικές τιµές για την πιθανότητα 

επιχιασµού κυµαίνονται στο διάστηµα 0.7-0.9, και κυρίως γύρω από το 0.8 [Lin1999]. 

Αντίθετα από τον επιχιασµό, η µετάλλαξη αντιµετωπίζεται από τον γενετικό σαν 

«θόρυβος» ο οποίος τυχαία ίσως δηµιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες. Για αυτόν τον λόγο η 

πιθανότητα µετάλλαξης επιλέγεται χαµηλή, συνήθως µικρότερη από 0.05 [Lin1999]. Μερικές 

φορές, µεγαλύτερες πιθανότητες µετάλλαξης προκαλούν ταχύτερη σύγκλιση, αλλά ελλοχεύει 

ο κίνδυνος πρόωρης σύγκλισης [Βαρ2005].  

Το ποσοστό επικάλυψης µεταξύ διαδοχικών πληθυσµών (για γενετικούς σταθερής 

κατάστασης) δεν επηρεάζει τόσο ισχυρά την λειτουργία του γενετικού. Ωστόσο, ποσοστά 

επικάλυψης 30% φαίνεται ότι συνδέονται µε ικανοποιητική επίδοση του γενετικού [Lin1999] 

(σηµειώνεται ότι ποσοστό επικάλυψης 30% σηµαίνει ότι το 70% του πληθυσµού 

αντικαθίσταται σε διαδοχικές γενεές).  

Πέρα από αυτούς τους εµπειρικούς κανόνες, η πλούσια εµπειρία στην χρήση γενετικών 

αλγορίθµων έχει οδηγήσει και σε ορισµένες τυπικές διαδικασίες για την βελτίωση της 

επίδοσης των γενετικών αλγορίθµων σε περίπτωση όπου αυτή δεν κρίνεται ικανοποιητική. 

Μια ιδιαίτερα εκτεταµένη συζήτηση, και ταυτόχρονα υλικό για περαιτέρω ενασχόληση, 

περιέχεται στην εργασία του Linden [Lin1999].  
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ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 

ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 

 

 
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

Στα κεφάλαια 2 και 3 παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές ανάλυσης και υπολογισµού 

πεδίου στοιχειοκεραίας και  ορισµένες τεχνικές βελτιστοποίησης µε χρήση γενετικών 

αλγορίθµων αντίστοιχα. Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα αριθµητικά 

αποτελέσµατα που προέκυψαν απο την εφαρµογή των γενετικών αλγορίθµων στην σχεδίαση 

ευφυών κεραιών. Παρά την αυξηµένη πολυπλοκότητα, οι ευφυείς κεραίες που σχεδιάστηκαν 

αποτελούνται στην πλειοψηφία τους απο στοιχεία µε µεταβλητό πλάτος και φάση, αφού ο 

σχηµατισµός επιθυµητών διαγραµµάτων ακτινοβολίας µεταβάλλοντας την φάση µόνο απαιτεί 

πολύ µεγαλύτερο αριθµό στοιχείων [Def1988], [Yeo1999].   

Στα πλαίσια της διδακτορικης διατριβής έχει αναπτυχθεί γενετικός αλγόριθµος 

βελτιστοποίησης ευφυών κεραιών, βασισµένος στην πρότερη εργασία των Houck et al. 

[Hou1995]. Με διάφορες παραλλαγές του προτεινόµενου γενετικού αλγορίθµου έχουν 

σχεδιαστεί και βελτιστοποιηθεί οµοιόµορφες κυκλικές κεραίες, επίπεδες κεραίες αυθαίρετης 

τοπολογίας και επίπεδες κεραίες µε µη συµµετρικά διαγράµµατα ακτινοβολίας, κεραίες µε 

πιθανότητα αστοχίας στοιχείων ή/και διπλής ζώνης συχνοτήτων λειτουργίας κ.α. Επίσης, έχει 

πραγµατοποιηθεί παραµετρική µελέτη σχεδίασης κεραιών, θεωρώντας εκ των προτέρων 

γνωστή την πιθανότητα αστοχίας στοιχείου, καθώς και µελέτη σχεδίασης κεραιών µε 

πραγµατικά στοιχεία του εµπορίου, όπου πολλές παραδοχές που γίνονται συνήθως για τα 

ιδεατά στοιχεία δεν ισχύουν. Τέλος, θα παρουσιαστεί η σχεδίαση µιας παρασιτικής κεραίας 

µε µια νέα τεχνική, η οποία δεν στηρίχθηκε στους γενετικούς αλγορίθµους και βασίζεται 

στην τοποθέτηση διακοπτών πάνω στο σώµα γραµµικών στοιχείων.  

Μετά από εκτεταµένη βιβλιογραφική έρευνα προέκυψε το συµπέρασµα ότι, για 

πρακτικούς λόγους, δύο είναι οι κυριότερες τοπολογίες που χρησιµοποιούνται για την 

ανάπτυξη ευφυών κεραιών: η οµοιόµορφη γραµµική και η οµοιόµορφη κυκλική 

στοιχειοκεραία [Bal1997], [Kra1998], [Καψ1999], [Kin2002]. Η γραµµική τοπολογία είναι 

διαδεδοµένη κυρίως λόγω της απλότητάς της όσον αφορά την ανάλυση του πεδίου και τον 
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υπολογισµό διαφόρων αναλυτικών εκφράσεων σχετικά µε την αυτοσυσχέτιση της απόκρισης 

καναλιού πάνω στην στοιχειοκεραία [Stu2001], [Pau2003]. Η κυκλική στοιχειοκεραία 

προτιµάται, λόγω κυλινδρικής συµµετρίας, σε περιπτώσεις όπου οι γωνίες άφιξης και 

εκκίνησης ακολουθούν οµοιόµορφη κατανοµή στο διάστηµα )2,0[ π .  

Επιλέχθηκε η διεξοδική ανάλυση και πολύπλευρη εξέταση της κυκλικής στοιχειοκεραίας, 

εκτός των άλλων και λόγω της ήδη υπάρχουσας εκτεταµένης ανάλυσης της γραµµικής 

τοπολογίας στην βιβλιογραφία. Πέραν τούτου, υιοθετήθηκε η κλασσική παραδοχή 

οµοιόµορφης κατανοµής της γωνίας άφιξης σήµατος, για λόγους που περιγράφηκαν στο 

κεφάλαιο 1 και θα αναπτυχθούν και στο κεφάλαιο 5, οπότε η κυκλική κεραία παρουσιάζει 

πλεονέκτηµα λόγω κυλινδρικής συµµετρίας. Άλλωστε, σε πρακτικές περιπτώσεις 

εγκατάστασης και λειτουργίας µιας ευφυούς κεραίας δεν είναι δυνατόν να παρθεί µια 

πολωµένη απόφαση σχετικά µε τον προσανατολισµό της κεραίας. Τούτο ισχύει πολύ 

περισσότερο στην περίπτωση εγκατάστασης στοιχειοκεραίας σε κινητά τερµατικά.  

Επιπλέον, η κυκλική τοπολογία παρουσιάζει και µια σειρά πλεονεκτήµατα τα οποία 

βαραίνουν αποφασιστικά σε πρακτικές εφαρµογές. Όλα τα διαγράµµατα µιας κυκλικής 

κεραίας µεταγωγής λοβού προκύπτουν µε απλή αντιµετάθεση των συντελεστών διέγερσης, 

λόγω κυλινδρικής συµµετρίας. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, κατά την σχεδίαση της κεραίας 

µόνο οι συντελεστές των µισών στοιχείων χρειάζεται να βελτιστοποιηθούν, µειώνοντας τις 

παραµέτρους προς βελτιστοποίηση στο µισό. Οι συντελεστές διέγερσης των υπολοίπων 

στοιχείων επιλέγονται βάσει συµµετρίας. Είναι προφανές ότι για αυτούς τους λόγους η 

κυκλική στοιχειοκεραία, εκτός των άλλων, επιτρέπει και ευκολότερη κατασκευή.  

Σε όλες τις περιπτώσεις σχεδίασης κεραιών µεταγωγής λοβού, αντικειµενικός στόχος 

είναι η κάλυψη του οριζοντίου επιπέδου µε έναν πεπερασµένο αριθµό αλληλοαποκλειόµενων 

διαγραµµάτων ακτινοβολίας. Τα επιθυµητά διαγράµµατα ακτινοβολίας στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων διαθέτουν έναν κύριο λοβό προς µια επιθυµητή κατεύθυνση και, ιδανικά, 

άπειρο λόγο ισχύος πλευρικών προς κύριο λοβό (Relative Side Lobe Level, R.S.L.L.), για 

βέλτιστη απόρριψη των παρεµβολών. Το επιθυµητό εύρος ηµίσειας ισχύος του κύριου λοβού 

είναι συνήθως N/2π  (για γραµµική ή επίπεδη κεραία), όπου N  είναι το πλήθος των 

στοιχείων της στοιχειοκεραίας και στην περίπτωση αυτή ισούται µε το πλήθος των 

επιθυµητών διαγράµµατων µεταγωγής που διαθέτει η στοιχειοκεραία. Ταυτόχρονα, ο κύριος 

λοβός κάθε διαγράµµατος της στοιχειοκεραίας παρουσιάζει µηδενισµό στις θέσεις µεγίστου 

του επόµενου και προηγούµενου διαγράµµατος της ίδιας στοιχειοκεραίας. Με αυτές τις 

προδιαγραφές  για το εύρος ηµίσειας ισχύος και τους µηδενισµούς των διαγραµµάτων, 

επιτυγχάνεται από την µία οµοιόµορφη καλυψη του οριζοντίου επιπέδου, µη επιτρέποντας 

τυφλές γωνίες όπου δεν θα καλύπτεται η επικοινωνία µε κινητό δέκτη, και από την άλλη 
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ελάχιστη συσχέτιση µεταξύ των διαγραµµάτων µεταγωγής της στοιχειοκεραίας. Σηµειώνεται 

ότι οι δύο αυτές απαιτήσεις είναι ανταγωνιστικές µεταξύ τους (επιλογή trade-off).  

Ειδικότερα η επιλογή αριθµού διατιθέµενων διαγραµµάτων ακτινοβολίας ίσου µε τον 

αριθµό των στοιχείων της κεραίας, ενώ δεν είναι απαραίτητη, συνήθως αποδίδει διαγράµµατα 

µε πιο επιθυµητά χαρακτηριστικά όπως θα δειχθεί στην συνέχεια [Βαρ2005]. Αν τα 

επιθυµητά διαγράµµατα είναι περισσότερα τότε γίνεται συµβιβασµός στο σχήµα τους, ενώ αν 

είναι λιγότερα τότε γίνεται υποεκµετάλλευση των δυνατοτήτων της στοιχειοκεραίας.   

Στα επόµενα, οι γενετικοί αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται είναι αναπαράστασης 

κινητής υποδιαστολής, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Οι τελεστές επιλογής είναι τύπου 

ρουλέτας ή τουρνουά. Οι τελεστές επιχιασµού είναι τύπου ενός σηµείου, δύο σηµείων, ή 

αριθµητικοί. Τέλος, οι τελεστές µετάλλαξης είναι οµοιόµορφοι ή συνοριακής µετάλλαξης 

[Gol1989a], [Sam1999]. Σε κάθε περίπτωση βελτιστοποίησης που εξετάζεται, εκτελέστηκαν 

πολλαπλές παραλλαγές του γενετικού αλγορίθµου και παρουσιάζονται µόνο τα βέλτιστα 

αποτελέσµατα.  

 

4.2 ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΚΕΡΑΙΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ 

ΛΟΒΟΥ. 

Γενικά – αντικειµενική συνάρτηση γενετικού αλγορίθµου.  

Κινούµενοι στα πλαίσια της προηγούµενης παραγράφου, παρουσιάζονται εδώ τα 

αποτελέσµατα σχεδίασης οµοιόµορφων κυκλικών ευφυών κεραιών µεταγωγής λοβού. Οι 

σχεδιασθείσες κεραίες αποτελούνται από 4, 8 ή 16 δίπολα, τοποθετηµένα οµοιόµορφα σε 

κύκλο σταθερής ακτίνας R , κάθετα προς το οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήµα 4.1 

για την περίπτωση 8 διπόλων. Το πρώτο δίπολο θεωρείται ότι τοποθετείται πάντα στην θέση 

)0,(R , χωρίς βλάβη της γενικότητας. Οι παράµετροι προς βελτιστοποίηση θα είναι η ακτίνα 

του κύκλου και οι ρευµατικοί συντελεστές κάθε στοιχείου. Με εφαρµογή της µεθόδου της 

επαγόµενης ηλεκτρεγερτικής δύναµης (induced ElectroMotive Force – EMF) υπολογίζονται 

οι τάσεις τροφοδότησης κάθε στοιχείου, µε πρόσθετες παραµέτρους την ακτίνα και το µήκος 

των στοιχείων, a  και L  αντίστοιχα. Το κέρδος της κεραίας στο οριζόντιο επίπεδο εξαρτάται 

από τα a  και L , κάτι το οποίο δεν ισχύει για τον συντελεστή στοιχειοκεραίας (Array Factor 

– AF). Οι γωνίες σκόπευσης θα είναι ευθυγραµµισµένες είτε µε τις διχοτόµους µεταξύ των 

στοιχείων είτε µε τις ίδιες τις γωνίες θέσης των στοιχείων, κάτι που θα συντελέσει στην 

εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τις βέλτιστες σκοπεύσεις. Η µεταγωγή της κεραίας στο 

επιθυµητό διάγραµµα ακτινοβολίας πραγµατοποιείται µε διακόπτες οι οποίοι συνδέουν το 

κάθε στοιχείο µε κατάλληλο κύκλωµα ενίσχυσης και στροφής φάσης.  
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Σχήµα 4.1: Τοπολογία οµοιόµορφης κυκλικής στοιχειοκεραίας 8 στοιχείων. 

 

 
Σχήµα 4.2: Επιθυµητό κανονικοποιηµένο διάγραµµα ακτινοβολίας για δίανυσµα ίσο µε 

[ ]dB10,45,23 °°  ή [ ]dB10,23,23 °° . 

 

Τα επιθυµητά διαγράµµατα ακτινοβολίας περιγράφονται µε ένα διάνυσµα τριών σηµείων 

[Mit2004a], [Mit2005b], [Mit2005c], [Mit2005e], [Mit2006b], [Mit2006c], [Mit2006d], 

[Mit2006e], [Mit2006f].  

Το πρώτο σηµείο είναι η γωνία σκόπευσης του κύριου λοβού, το δεύτερο σηµείο είναι το 

εύρος ηµίσειας ισχύος, και το τρίτο σηµείο είναι ο µέγιστος λόγος ισχύος πλευρικών λοβών 

προς κύριο. Με το εύρος ηµίσειας ισχύος ορίζεται εµµέσως και το εύρος µηδενισµών του 

κύριου λοβού, από τον προσεγγιστικό τύπο [Καψ1999] 

dB30 2 ∆⋅≈∆ .                                                      (4.1) 

Το τρίτο σηµείο του διανύσµατος ουσιαστικά ορίζει µια µάσκα κάτω από την οποία πρέπει να 

περιορίζεται το διάγραµµα ακτινοβολίας της κεραίας για γωνίες εκτός του κύριου λοβού. Στα 

σχήµατα 4.2a και 4.2b φαίνεται ένα παράδειγµα επιθυµητού διαγράµµατος όταν το 

αντίστοιχο διάνυσµα είναι ίσο µε [ ]dB10,45,23 °°  ή [ ]dB10,23,23 °°  αντίστοιχα. Στην περιοχή 

των πλευρικών λοβών είναι αδιάφορο αν το πραγµατικό διάγραµµα έχει µέτρο µικρότερο από 

το επιθυµητό. Αντίθετα, στην περιοχή του κύριου λοβού, απαιτείται το επιθυµητό και το 

πραγµατικό διάγραµµα να ταυτίζονται. Σηµειώνεται ότι, πέρα από το διάνυσµα επιθυµητού 

διαγράµµατος, δεν λαµβάνεται κανένα άλλο µέτρο για την µορφοποίηση του διαγράµµατος 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

145

ακτινοβολίας, γεγονός που κάθιστά την µέθοδο που προτείνεται ιδιαίτερα απλή στην 

εφαρµογή και την χρήση της, ενώ η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου επιδεικνύεται µε τις 

πραγµατοποιηθείσες σχεδιάσεις.  

Κάθε χρωµόσωµα του γενετικού αλγορίθµου αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη υλοποίηση 

της στοιχειοκεραίας. Αν N  είναι ο αριθµός των στοιχείων, τότε τα N  πρώτα γονίδια 

αντιστοιχούν στο πλάτος των συντελεστών διέγερσης, τα N  επόµενα στην φάση των 

συντελεστών διέγερσης, ενώ το τελευταίο γονίδιο αντιστοιχεί στην ακτίνα του κύκλου. Για 

κάθε χρωµόσωµα υπολογίζεται το διάγραµµα ακτινοβολίας, το οποίο δειγµατοληπτείται κάθε 

°5.2  και συγκρίνεται µε το επιθυµητό. Σε κάθε θέση, το λάθος ανάµεσα στο επιθυµητό και 

το υπολογιζόµενο δίαγραµµα δίνεται από την σχέση 

 

 

 

=ie                                                                              

 

 

 

Κατόπιν, το αθροιστικό σφάλµα ανάµεσα στο επιθυµητό και το υπολογιζόµενο 

διάγραµµα δίνεται από την σχέση 

∑=
i

ieA .                                                            (4.3) 

Τέλος, η αντικειµενική συνάρτηση υπολογίζεται από τον τύπο [Sam1999] 

A
OF

+
=

1
1 .                                                          (4.4) 

Ο τύπος υπολογισµού (4.4) περιορίζει τις τιµές της συνάρτησης στο διάστηµα 

]1,0(∈OF . Όσο το πραγµατικό διάγραµµα προσεγγίζει το επιθυµητό, το αθροιστικό σφάλµα 

A  τείνει στο µηδέν και η αντικειµενική συνάρτηση OF  τεινει στο 1, ενώ στον αντίποδα, όσο 

πιο διαφορετικά είναι τα δύο διαγράµµατα µεταξύ τους, τόσο πιο µεγάλο είναι το σφάλµα A  

και η συνάρτηση OF  τείνει στο 0. Η εξίσωση (4.4) µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως µέτρο 

του βαθµού οµοιότητας µεταξύ δύο διαγραµµάτων ακτινοβολίας (µέτρο της ετεροσυσχέτισης 

µεταξύ δύο διαγραµµάτων).  

 

Στοιχειοκεραία 16 στοιχείων.  

Με βάση τα παραπάνω παρουσιάζεται η σχεδίαση στοιχειοκεραίας αποτελούµενης από 

16=N  δίπολα. Τα δίπολα είναι τοποθετηµένα σε γωνίες °°°° 5.337,...,45,5.22,0 , το 

επιθυµητό εύρος ηµίσειας ισχύος είναι ίσο µε °== 5.228//2 ππ N  και οι γωνίες σκόπευσης 

2

,

,,

idesired

idesiredicalculated

U
UU −

, για πλευρικούς λοβούς αν idesiredicalculated UU ,, >      (4.2b) 

               0                    , για πλευρικούς λοβούς αν  idesiredicalculated UU ,, < .   (4.2c) 
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U
UU −

, για τον κύριο λοβό                                                       (4.2a) 
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των διαγραµµάτων ακτινοβολίας θα είναι ίσες είτε µε °°°° 5.337,...,45,5.22,0 , είτε µε 

°°°° 75.348,...,50.56,75.33,25.11 . Η συχνότητα λειτουργίας επιλέγεται ίση µε 4.2=f GHz, 

ώστε να συµπίπτει µε τις ελεύθερες συχνότητες ISM (Industrial-Scientific-Medicin), 

σύµφωνα µε τα πρότυπα 802.11b/g της IEEE. Η ακτίνα και το µήκος των διπόλων 

επιλέγονται ίσα µε λ01.0=a  και 2/λ=L  αντίστοιχα.  

 

Γωνίες σκόπευσης στις °°°° 5.337,...,45,5.22,0 . 

Στην περίπτωση όπου οι γωνίες σκόπευσης ισούνται µε °°°° 5.337,...,45,5.22,0 , ο 

γενετικός αλγόριθµος εκτελείται για βελτιστοποίηση µόνο του διαγράµµατος που σκοπεύει 

προς τις °0 . Τα υπόλοιπα διαγράµµατα προκύπτουν µε αντιµετάθεση των συντελεστών 

διέγερσης, λόγω κυλινδρικής συµµετρίας όπως προαναφέρθηκε. Επίσης λόγω κυλινδρικής 

συµµετρίας, για το συγκεκριµένο διάγραµµα ο συντελεστής διέγερσης του 2ου στοιχείου 

ισούται µε του 16ου στοιχείου, του 3ου µε του 15ου , ..., και του 8ου µε του 10ου, όπως φαίνεται 

και στο σχήµα 4.3 όπου ic  είναι ο συντελεστής διέγερσης του i -στοιχείου. Ανάλογες 

διαπιστώσεις ισχύουν για τα διαγράµµατα που σκοπεύουν στις υπόλοιπες γωνίες.   

Τα αποτελέσµατα για την σχεδιασθείσα κεραία συνοψίζονται στον πίνακα 4.1, ενώ στα 

σχήµατα 4.4a και 4.4b απεικονίζονται το κανονικοποιηµένο διάγραµµα της κεραίας στις °0  

και τα κανονικοποιηµένα διαγράµµατα της κεραίας σε όλο το οριζόντιο επίπεδο, αντίστοιχα.  

 
Σχήµα 4.3: Τοπολογία ευφυούς κεραίας 16 στοιχείων µε γωνία σκόπευσης στις 0°. 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 4.1, η κεραία έχει ακτίνα 716.5=R cm και έυρος 

ηµίσειας ισχύος ίσο µε 30°. Είναι προφανές ότι, αν και η συγκεκριµένη στοιχειοκεραία 

παρουσιάζει αρκετά καλό λόγο πλευρικών λοβών (11.51dB), ωστόσο υπάρχει σηµαντική 

αλληλοεπικάλυψη µεταξύ γειτονικών διαγραµµάτων. Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί µειονέκτηµα 

για την πλειονότητα των περιπτώσεων, ωστόσο υποδεικνύει σπατάλη στοιχείων (και κατ’ 

επέκταση κυκλωµάτων εκποµπής και λήψης), αφού το οριζόντιο επίπεδο θα µπορούσε να 
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καλυφθεί µε λιγότερο επικαλυπτόµενα διαγράµµατα µε ύψος ισχύος στα σηµεία τοµής ίσο µε 

3dB (αντί για 1.60dB).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 16 στοιχείων µε γωνία σκόπευσης 0°. 
Στοιχειοκεραία 16 στοιχείων, γωνία σκόπευσης στις 0°. 

1c  )00.0exp(17.0 j  maxφ  0° 

2c  )43.1exp(91.0 j  dB3,−φ  345° 

Σηµείο τοµής µε δεξιά 

διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

11.25° 

3c  )44.2exp(00.1 j  
dB3,+φ  15° 

4c  )75.3exp(41.0 j  
dB3φ∆  30° 

Ύψος ισχύος στο δεξιά 

σηµείο τοµής 
-1.60dB 

5c  )46.3exp(80.0 j  Max 
R.S.L.L. 

11.51dB 

6c  )18.0exp(74.0 j  R  5.716cm 

Σηµείο τοµής µε 

αριστερά διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

348.75° 

7c  )21.0exp(56.0 j  a  0.125cm 

8c  )67.1exp(21.0 j  L  6.25cm 

Ύψος ισχύος στο 

αριστερά σηµείο τοµής 
-1.60dB 

9c  )20.4exp(21.0 j     

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.831 

 

 
Σχήµα 4.4: Κανονικοποιηµένα διαγράµµατα ακτινοβολίας ισχύος στοιχειοκεραίας 16 

στοιχείων µε γωνίες σκόπευσης στις °°°° 5.337,...,45,5.22,0 .  
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Γωνίες σκόπευσης στις °°°° 75.348,...,50.56,75.33,25.11 . 

Παροµοίως µε την προηγούµενη περίπτωση, ο αλγόριθµος εκτελείται µόνο για το 

διάγραµµα που σκοπεύει στις °25.11 . Αντίστοιχα, για το συγκεκριµένο διάγραµµα, ο 

συντελεστής του 2 ου στοιχείου ισούται µε του 1 ου, του 3 ου µε του 16 ου, του 4 ου µε του 15 ου, 

… , και του 9 ου µε του 10ου, όπως φαίνεται στο σχήµα 4.5. 

 
Σχήµα 4.5: Τοπολογία ευφυούς κεραίας 16 στοιχείων µε γωνία σκόπευσης στις 11.25°. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2: Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 16 στοιχείων µε γωνία σκόπευσης 11.25°. 
Στοιχειοκεραία 16 στοιχείων, γωνία σκόπευσης στις 11.25°. 

1c  )66.1exp(76.0 j  maxφ  11° 

2c  )94.0exp(34.0 j  dB3,−φ  359° 

Σηµείο τοµής µε δεξιά 

διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

22.5° 

3c  )19.4exp(60.0 j  
dB3,+φ  23° 

4c  )93.4exp(00.1 j  
dB3φ∆  24° 

Ύψος ισχύος στο δεξιά 

σηµείο τοµής 
-2.79dB 

5c  )84.2exp(17.0 j  Max 
R.S.L.L. 

13.30dB 

6c  )24.4exp(00.1 j  R  10.859cm 

Σηµείο τοµής µε 

αριστερά διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

360° 

7c  )00.0exp(83.0 j  a  0.125cm 

8c  )07.0exp(53.0 j  L  6.25cm 

Ύψος ισχύος στο 

αριστερά σηµείο τοµής 
-2.79dB 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.904 
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Σχήµα 4.6: ∆ιαγράµµατα ακτινοβολίας ισχύος στοιχειοκεραίας 16 στοιχείων µε γωνίες 

σκόπευσης στις °°°° 75.348,...,50.56,75.33,25.11 . 

 

Τα αποτελέσµατα για την συγκεκριµένη στοιχειοκεραία παρουσιάζονται στον πίνακα 4.2 

και στα σχήµατα 4.6a και 4.6b. Η ακτίνα της στοιχειοκεραίας είναι 859.10=R cm, ενώ το 

εύρος ηµίσειας ισχύος είναι 24°. Ταυτόχρονα, το ύψος των πλευρικών λοβών δεν υπερβαίνει 

τα 13.30dB. Προκύπτει ότι, αντίθετα µε την προηγούµενη περίπτωση, η στοιχειοκεραία αυτή 

καλύπτει µε ιδιαίτερα ικανοποιητικό τρόπο το οριζόντιο επίπεδο µε 16 διαφορετικά 

διαγράµµατα, τα οποία διαθέτουν τον επιθυµητό βαθµό αληλοεπικάλυψης, ενώ ταυτόχρονα 

παρουσιάζει καλύτερη επίδοση ως προς το ύψος των πλευρικών λοβών. Ταυτόχρονα, η 

µεγάλη ακτίνα της κεραίας επιτρέπει µικρότερο συντελεστή ετεροσυσχέτισης µεταξύ των 

σηµάτων λήψης από κάθε στοιχείο, όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 1. Έτσι, µε την κεραία 

αυτή επιτρέπεται εκτός των άλλων και η ευκολότερη ανάπτυξη τεχνικών διαφορισιµότητας 

και ΜΙΜΟ. Συνεπώς κρίνεται ότι είναι προτιµότερη η επιλογή γωνιών σκόπευσης προς τις 

γωνίες °°°° 75.348,...,50.56,75.33,25.11 . 

 

Στοιχειοκεραία 8 στοιχείων.  

Η στοιχειοκεραία 8 στοιχείων αποτελείται από 8=N  δίπολα, τοποθετηµένα σε γωνίες 

°°°°°°°° 315,270,225,180,135,90,45,0 . Το εύρος ηµίσειας ισχύος επιθυµείται να είναι ίσο µε 

°== 454//2 ππ N , ενώ οι γωνίες σκόπευσης των διαγραµµάτων ακτινοβολίας θα είναι ίσες 

είτε µε 0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º, 315º, είτε µε 22.5º, 67.5º, 112.5º, 157.5º, 202.5º, 

247.5º, 292.5º, 337.5º. Η συχνότητα λειτουργίας, η ακτίνα και το µήκος των διπόλων 

επιλέγονται επίσης ίσα µε 4.2=f GHz, λ01.0=a  και 2/λ=L  αντίστοιχα. 

 

Γωνίες σκόπευσης στις °°°°°°°° 315,270,225,180,135,90,45,0 . 

Ο γενετικός αλγόριθµος εκτελείται µόνο για το διάγραµµα που σκοπεύει προς τις °0 , ενώ 

επιβάλλεται εξίσωση των συντελεστών διέγερσης του 2ου και του 8ου στοιχείου, του 3ου και 
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του 7ου, και του 4ου µε του 6ου. Τα αποτελέσµατα της σχεδίασης συνοψίζονται στον πίνακα 

4.3 και στα σχήµατα 4.7a και 4.7b. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 8 στοιχείων µε γωνία σκόπευσης °0 . 
Στοιχειοκεραία 8 στοιχείων, γωνία σκόπευσης στις 0°. 

1c  )08.1exp(41.0 j  maxφ  0° 

2c  )97.3exp(64.0 j  dB3,−φ  329° 

Σηµείο τοµής µε δεξιά 

διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

22.5° 

3c  )00.0exp(00.1 j  
dB3,+φ  24° 

4c  )90.1exp(72.0 j  
dB3φ∆  55° 

Ύψος ισχύος στο δεξιά 

σηµείο τοµής 
-2.42dB 

5c  )70.4exp(67.0 j  Max 
R.S.L.L. 

14.06dB 

Σηµείο τοµής µε 

αριστερά διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

337.5° 

R  3.067cm 

a  0.125cm  

L  6.25cm 

Ύψος ισχύος στο 

αριστερά σηµείο τοµής 
-2.42dB 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.899 

 

 
Σχήµα 4.7: Κανονικοποιηµένα διαγράµµατα ακτινοβολίας ισχύος στοιχειοκεραίας 8 

στοιχείων µε γωνίες σκόπευσης στις °°°°°°°° 315,270,225,180,135,90,45,0 . 

 

Η ακτίνα του κύκλου είναι αυτήν την φορά ίση µε 067.3=R cm. Προκύπτει, επίσης, ότι 

το εύρος ηµίσειας ισχύος της κεραίας είναι µεγαλύτερο απο το επιθυµητό, όπως ακριβώς και 

στην αντίστοιχη περίπτωση κεραίας 16 στοιχείων. Οµοίως, η ισχύς στα σηµεία τοµής των 
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διαγραµµάτων απέχει 0.6dB από το ιδανικό των 3dB. Ο λόγος πλευρικών λοβών είναι 

ωστόσο εξαιρετικός, ξεπερνώντας τα 14dB. Τέλος, η αντικειµενική συνάρτηση έχει τιµή ίση 

µε 899.0=OF . 

 

Γωνίες σκόπευσης στις °°°°°°°° 5.337,5.292,5.247,5.202,5.157,5.112,5.67,5.22  . 

Παροµοίως, ο γενετικός αλγόριθµος εκτελείται µόνο για το διάγραµµα που σκοπεύει 

προς τις °5.22 , ενώ επιβάλλεται εξίσωση των συντελεστών διέγερσης του 2ου και του 1ου 

στοιχείου, του 3ου και του 8ου, του 4ου µε του 7ου, και του 5ου και του 6ου. Τα αποτελέσµατα 

της σχεδίασης συνοψίζονται στον πίνακα 4.4 και στα σχήµατα 4.8a και 4.8b. 

   

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4: Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 8 στοιχείων µε γωνία σκόπευσης 22.5°. 
Στοιχειοκεραία 8 στοιχείων, γωνία σκόπευσης στις 22.5°. 

1c  )08.1exp(41.0 j  maxφ  22.5° 

2c  )97.3exp(64.0 j  dB3,−φ  359° 

Σηµείο τοµής µε δεξιά 

διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

45° 

3c  )00.0exp(00.1 j  
dB3,+φ  46° 

4c  )90.1exp(72.0 j  
dB3φ∆  47° 

Ύψος ισχύος στο δεξιά 

σηµείο τοµής 
-2.27dB 

Max 
R.S.L.L. 

13.33dB 

Σηµείο τοµής µε 

αριστερά διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

0° 

R  8.285cm 

a  0.125cm 

 

L  6.25cm 

Ύψος ισχύος στο 

αριστερά σηµείο τοµής 
-2.27dB 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.918 

 

Η ακτίνα του κύκλου είναι αυτήν την φορά ίση µε 285.8=R cm. Η συµπεριφορά της 

κεραίας κρίνεται γενικά καλύτερη από ό,τι µε γωνία σκόπευσης στις 0°.  Το εύρος ηµίσειας 

ισχύος της κεραίας είναι κοντά στο ιδανικό, ίσο µε 47°. Ωστόσο, έχει θυσιαστεί µέρος του 

R.S.L.L., το οποίο όµως παραµένει αρκετά υψηλό, ίσο µε 13.33dB. Τέλος, η αντικειµενική 

συνάρτηση έχει τιµή ίση µε 918.0=OF . 
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Σχήµα 4.8: Κανονικοποιηµένα διαγράµµατα ακτινοβολίας ισχύος στοιχειοκεραίας 8 

στοιχείων µε γωνίες σκόπευσης στις °°°°°°°° 315,270,225,180,135,90,45,0 . 

 

Στοιχειοκεραία 4 στοιχείων.  

Τέλος, παρουσιάζεται η σχεδίαση στοιχειοκεραίας 4 στοιχείων, αποτελούµενη από 

4=N  δίπολα, τοποθετηµένα σε γωνίες °°°° 270,180,90,0 . Το επιθυµητό εύρος ηµίσειας 

ισχύος είναι ίσο µε °== 902//2 ππ N , ενώ οι γωνίες σκόπευσης των διαγραµµάτων 

ακτινοβολίας θα είναι ίσες είτε µε °°°° 270,180,90,0  είτε µε °°°° 315,225,135,45 . Η 

συχνότητα λειτουργίας, η ακτίνα και το µήκος των διπόλων επιλέγονται ίσα µε 4.2=f GHz, 

λ01.0=a  και 2/λ=L  αντίστοιχα, όπως σε όλες τις προηγούµενες περιπτώσεις. 

 

Γωνίες σκόπευσης στις °°°° 270,180,90,0 . 

Ο γενετικός αλγόριθµος εκτελείται µόνο για το διάγραµµα που σκοπεύει προς τις °0 , 

ενώ επιβάλλεται εξίσωση των συντελεστών διέγερσης του 2ου και του 4ου στοιχείου. Τα 

αποτελέσµατα της σχεδίασης συνοψίζονται στον πίνακα 4.5 και στα σχήµατα 4.9a και 4.9b. 

Η κεραία έχει ακτίνα 54.2=R cm. Από τον πίνακα 4.5 προκύπτει καταρχήν ότι το εύρος 

ηµίσειας ισχύος είναι ίσο µε 77°, για πρώτη φορά µικρότερο από το επιθυµητό. Αυτό 

αντανακλάται και στο ύψος της ισχύος στα σηµεία τοµής των διαγραµµάτων, το οποίο είναι 

ίσο µε -4.12dB, µικρότερο κατά 1.12dB από το επιθυµητό. Τούτο σηµαίνει ότι η κεραία έχει 

τυφλές γωνίες, δηλαδή υπάρχουν περιοχές στο οριζόντιο επίπεδο οι οποίες δεν «φωτίζονται» 

ικανοποιητικά από την κεραία. Ωστόσο, το R.S.L.L. είναι πολύ καλό, ίσο µε 13.59dB. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5: Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 4 στοιχείων µε γωνία σκόπευσης 0°. 
Στοιχειοκεραία 4 στοιχείων, γωνία σκόπευσης στις 0°. 

1c  )19.2exp(63.0 j  maxφ  0° 

2c  )52.4exp(00.1 j  dB3,−φ  322° 

Σηµείο τοµής µε δεξιά 

διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

45° 

3c  )00.0exp(91.0 j  
dB3,+φ  39° 

dB3φ∆  77° 

Ύψος ισχύος στο δεξιά 

σηµείο τοµής 
-4.12dB 

Max 
R.S.L.L. 

13.59dB 

Σηµείο τοµής µε 

αριστερά διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

315° 

R  2.54cm 

a  0.125cm 

 

L  6.25cm 

Ύψος ισχύος στο 

αριστερά σηµείο τοµής 
-4.12dB 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.904 

 

 
Σχήµα 4.9: Κανονικοποιηµένα διαγράµµατα ακτινοβολίας ισχύος στοιχειοκεραίας 8 

στοιχείων µε γωνίες σκόπευσης στις °°°°°°°° 315,270,225,180,135,90,45,0 . 

 

Γωνίες σκόπευσης στις °°°° 315,225,135,45 . 

Παροµοίως, ο γενετικός αλγόριθµος εκτελείται µόνο για το διάγραµµα που σκοπεύει 

προς τις °45 , ενώ επιβάλλεται εξίσωση των συντελεστών διέγερσης του 2ου και του 1ου, και 

του 3ου και του 4ου στοιχείου. Τα αποτελέσµατα της σχεδίασης συνοψίζονται στον πίνακα 4.6 

και στα σχήµατα 4.10a και 4.10b. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6: Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 4 στοιχείων µε γωνία σκόπευσης 45°. 
Στοιχειοκεραία 4 στοιχείων, γωνία σκόπευσης στις 0°. 

1c  )00.0exp(00.1 j  maxφ  45° 

2c  )87.1exp(00.1 j  dB3,−φ  354° 

Σηµείο τοµής µε δεξιά 

διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

90° 

dB3,+φ  96° 

dB3φ∆  102° 

Ύψος ισχύος στο δεξιά 

σηµείο τοµής 
-2.35dB 

Max 
R.S.L.L. 

10.98dB 

Σηµείο τοµής µε 

αριστερά διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

360° 

R  2.59cm 

a  0.125cm 

 

L  6.25cm 

Ύψος ισχύος στο 

αριστερά σηµείο τοµής 
-2.35dB 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.801 

 

 
Σχήµα 4.10: Κανονικοποιηµένα διαγράµµατα ακτινοβολίας ισχύος στοιχειοκεραίας 4 

στοιχείων µε γωνίες σκόπευσης στις °°°° 315,225,135,45 . 

 

Η ακτίνα του κύκλου είναι ίση µε 59.2=R cm, ακριβώς όσο και στην προηγούµενη 

περίπτωση. Το εύρος ηµίσειας ισχύος είναι τώρα µεγαλύτερο από το επιθυµητό κατά 12°, 

γεγονός το οποίο αντανακλάται στην επιδείνωση του R.S.L.L. 

 

Συµπεράσµατα. 

Από τις σχεδιασθείσες οµοιόµορφες κυκλικές στοιχειοκεραίες που παρουσιάστηκαν, 

προκύπτει το βασικό συµπέρασµα ότι τα διαγράµµατα ακτινοβολίας βελτιώνονται µε την 
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αύξηση του αριθµού των στοιχείων. Αύξηση του αριθµού των στοιχείων συνεπάγεται αύξηση 

των βαθµών ελευθερίας, ενώ τα τελικά διαγράµµατα κατατέµνουν το οριζόντιο επίπεδο µε 

µεγαλύτερη διακριτική ανάλυση από ό,τι µε λιγότερα στοιχεία. Επιπλέον, οι παρεµβολές 

αποµονώνονται πιο αποτελεσµατικά, µε συνέπεια την εξοµάλυνση των διαλείψεων λόγω 

πολυδιαδροµικής διάδοσης.  

Το R.S.L.L. είναι µια ιδιότητα ανταγωνιστική µε το εύρος ηµίσειας ισχύος dB3∆ , και 

παρατηρείται ότι για στοιχειοκεραίες µε σταθερό αριθµό στοιχείων, η αύξηση του R.S.L.L. 

συνεπάγεται µείωση του dB3∆  και αντίστροφα. Επίσης, παρά τις περί του αντιθέτου 

προβλέψεις, οι στοιχειοκεραίες 8 στοιχείων παρουσιάζουν καλύτερο R.S.L.L. από ό,τι οι 

στοιχειοκεραίες 16 στοιχείων, χωρίς σηµαντικούς συµβιβασµούς στην µορφή των 

διαγραµµάτων. Συνεπώς, ίσως οι στοιχειοκεραίες 8 στοιχείων µπορούν να χαρακτηριστούν 

ως οι πλέον ισορροπηµένες µεταξύ των παραδειγµάτων που εξετάστηκαν. Ακόµη, οι τιµές 

του R.S.L.L. γενικά κυµαίνονται στα 11-14dB, ανεξάρτητα από τον αριθµό των στοιχείων.  

Ένα γενικό συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι, για τις πραγµατοποιηθείσες σχεδιάσεις, 

η ακτίνα του κύκλου που προκύπτει για γωνίες σκόπευσης ευθυγραµµισµένες µε τις 

διχοτόµους των στοιχείων είναι σχεδόν πάντα αρκετά µεγαλύτερη από την ακτίνα του κύκλου 

που προκύπτει για γωνίες σκόπευσης ευθυγραµµισµένες µε τις γωνίες των στοιχείων. Αυτή 

είναι µια πολύ σηµαντική παρατήρηση, η οποία έχει κρίσιµη εφαρµογή στην περίπτωση όπου 

η πλήρως προσαρµοζόµενη κεραία καλείται, πέρα από την µεταγωγή διαγράµµατος 

ακτινοβολίας, να παίξει και τον ρόλο συστήµατος διαφορισιµότητας ή ΜΙΜΟ. Σηµειώνεται, 

ωστόσο, ότι αυτό το συµπέρασµα ισχύει µόνο για τον συγκεκριµένο γενετικό αλγόριθµο. Η 

γενίκευσή του µπορεί να στηρίζεται µόνο σε ατελή επαγωγή, και προϋποθέτει σηµαντικό 

αριθµό δοκιµών µε ποικιλία διαφορετικών αλγορίθµων και τεχνικών.  

Τέλος, ένα ακόµη γενικό συµπέρασµα που προκύπτει, είναι ότι καταλληλότερες γωνίες 

σκόπευσης είναι οι διχοτόµοι µεταξύ των στοιχείων της κεραίας, παρά οι γωνίες των ίδιων 

των στοιχείων. Πράγµατι, σε όλες τις σχεδιάσεις, οι στοιχειοκεραίες που σκόπευαν στις 

διχοτόµους των στοιχείων, αποδείχθηκαν αποτελεσµατικότερες σε όρους R.S.L.L. και 

οµοιόµορφης κάλυψης του οριζοντίου επιπέδου, από τις αντίστοιχες στοιχειοκεραίες ίσου 

αριθµού στοιχείων µε γωνίες σκόπευσης πάνω στις γωνίες των στοιχείων.  

 

4.3 ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ. 

Εισαγωγή. 

Μετά την εισαγωγική ανάλυση οµοιόµορφων κυκλικών στοιχειοκεραίων, 

παρουσιάζονται τώρα τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των γενετικών αλγορίθµων σε 

προβλήµατα σχεδίασης επίπεδων κεραιών µε ανοµοιόµορφη διάταξη, επίπεδων συµµετρικών 
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κεραιών µε ασύµµετρα διαγράµµατα ακτινοβολίας, καθώς και επίπεδων ανοµοιόµορφων 

κεραιών οι οποίες καλύπτουν τόξο του οριζοντίου επιπέδου [Mit2004a].  

Στην συγκεκριµένη εργασία παρουσιάστηκαν κεραίες αποτελούµενες από 5 ή 6 στοιχεία, 

ενώ ο αριθµός των διαγραµµάτων ακτινοβολίας είναι 4 ή 8, µε γωνίες σκόπευσης 

°°°° 270,180,90,0  ή °°°°°°°° 315,270,225,180,135,90,45,0  αντίστοιχα. Οι θέσεις των στοιχείων 

είτε επιλέγονται από τον γενετικό (αυθαίρετη τοποθέτηση), είτε θεωρείται ότι σχηµατίζουν 

µια συµµετρική κυκλική κεραία µε ένα κεντρικό στοιχείο, οπότε ο γενετικός αποφασίζει µόνο 

για την ακτίνα και την γωνία τοποθέτησης του πρώτου στοιχείου του κύκλου. Επιπλέον, ο 

γενετικός αλγόριθµος χρησιµοποιείται για την σχεδίαση µιας κεραίας µε αυθαίρετη 

τοποθέτηση των στοιχείων, η οποία καλύπτει τις πρώτες 120° του οριζοντίου επιπέδου µε 4 

διαγράµµατα ακτινοβολίας τα οποία σκοπεύουν στις °°°° 105,75,45,15 .  

Η συνεισφορά της συγκεκριµένης εργασίας θεωρείται ότι είναι η επίδειξη των 

δυνατοτήτων των γενετικών αλγορίθµων να αντιµετωπίζουν µε επιτυχία την σχεδίαση 

επίπεδων κεραιών, επιλέγοντας ταυτόχρονα τις θέσεις των στοιχείων. ∆ηλαδή, οι γενετικοί 

αλγόριθµοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν ακόµη και στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει 

κάποια ένδειξη για την βέλτιστη τοπολογία της στοιχειοκεραίας. Επίσης, λόγω του γεγονότος 

ότι δεν ισχύει η κυλινδρικη συµµετρία, οι θέσεις των στοιχείων πρέπει να βελτιστοποιούνται 

ταυτόχρονα για όλα τα επιθυµητά διαγράµµατα. Αυτό επιτυγχάνεται µε µια νέα 

παρουσιαζόµενη τεχνική, η οποία πραγµατοποιεί κατάλληλη τοποθέτηση των στοιχείων µε 

στόχο την ισοζυγισµένη επίδοση της στοιχειοκεραίας για όλα τα επιθυµητά διαγράµµατα.  

Όλα τα δίπολα που χρησιµοποιούνται θεωρείται ότι έχουν ακτίνα λ002.0=a  και µήκος 

λ5.0=L , ενώ η συχνότητα λειτουργίας είναι 4.2=f GHz, κατάληλη για συστήµατα WLAN 

802.11b/g (Wireless Local Area Networks). Το διάγραµµα ακτινοβολίας λεπτού διπόλου 

( La ,λ<< ) είναι σταθερό ως προς την γωνία φ  και δίνεται από την σχέση [Bal1997], 

[Καψ1999] 
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κατά µήκος του διπόλου. Εφόσον εξετάζεται µόνο το οριζόντιο επίπεδο ( °= 90θ ), το δίπολο 

θα έχει σταθερό διάγραµµα ακτινοβολίας ίσο µε 

2/

2

2

02

0, 21
2

cos1

2
)2/(

λ
ππ

π
=

=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

==
L

mm
dd

nI
Lk

nI
UU .                      (4.6) 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

157

Συνεπώς, το διάγραµµα ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας στο οριζόντιο επίπεδο θα είναι 

ίσο µε  
2

0, )()( φφ AFUU d=                                                 (4.7) 

όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 2, όπου ο συντελεστής στοιχειοκεραίας AF δίνεται από τον 

τύπο 

( )∑
=

−=
M

m
mmm rjkcAF

1
0 )cos(exp)( φφφ                                  (4.8) 

όπου M  είναι ο αριθµός των στοιχείων, λπ /20 =k , mc  είναι ο ρευµατικός συντελεστής 

διέγερσης του m -στοιχείου και mmr φ,  είναι η ακτίνα και η γωνία του m -στοιχείου ως προς 

την αρχή των αξόνων.  

Οι ρευµατικοί συντελεστές σχετίζονται µε τους συντελεστές τάσης µέσω της σχέσης  

IZV ⋅=                                                         (4.9) 

όπου V  είναι το διάνυσµα τάσεων, I  είναι το διάνυσµα ρευµάτων και Z  είναι η µήτρα 

αντιστάσεων. Οι ιδίες και αµοιβαίες αντιστάσεις µεταξύ των στοιχείων υπολογίζονται µε την 

µέθοδο EMF η οποία παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 2. 

 

Τροποποιήσεις στον γενετικό και την αντικειµενική συνάρτηση. 

Κατά την σχεδίαση οµοιόµορφων κυκλικών στοιχειοκεραιών, η δοµή του χρωµοσώµατος 

προέβλεπε την τοποθέτηση αρχικά των πλατών των ρευµατικών συντελεστών, κατόπιν των 

φάσεων, και τέλος της ακτίνας του κύκλου. Η συγκεκριµένη δοµή προέκυψε από το γεγονός 

ότι η τοπολογία της κεραίας ήταν εκ των προτέρων αποφασισµένη, ενώ ταυτόχρονα αρκούσε 

µόνο ένα διάγραµµα να βελτιστοποιηθεί αφού, λόγω κυλινδρικής συµµετρίας, τα υπόλοιπα 

θα προέκυπταν µε αντιµετάθεση.  

Ωστόσο, ο γενετικός αλγόριθµος καλείται να επιλέξει αυθαίρετες θέσεις στοιχείων για 

την ανοµοιόµορφη στοιχειοκεραία. Συνεπώς, στις αρχικές θέσεις του χρωµοσώµατος 

τοποθετούνται οι θέσεις των στοιχείων στον άξονα x , και αµέσως κατόπιν οι θέσεις των 

στοιχείων στον άξονα y .  

Περαιτέρω, λόγω ασυµµετρίας, οι συντελεστές διέγερσης οι οποίοι απαιτούνται για 

σχηµατισµό των διαγραµµάτων ακτινοβολίας δεν προκύπτουν µε αντιµετάθεση. Συνεπώς, οι 

επόµενες θέσεις του χρωµοσώµατος καταλαµβάνονται από τα πλάτη των συντελεστών 

διέγερσης για κάθε γωνία σκόπευσης ξεχωριστά, δηλαδή πρώτα τα πλάτη για σκόπευση στις 

°0 , µετά τα πλάτη για σκόπευση στις °45  κ.ο.κ. Κατόπιν, τοποθετούνται οι φάσεις των 

συντελεστών διέγερσης για κάθε γωνία σκόπευσης ξεχωριστά. Έτσι, για µια στοιχειοκεραία 6 

στοιχείων µε 8 διαγράµµατα ακτινοβολίας, ο αριθµός των γονιδίων στο χρωµόσωµα θα είναι 
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ίσος µε 108868666 =⋅+⋅++ . Όπως είναι εύκολα κατανοητό, το υπολογιστικό φορτίο είναι 

πολύ µεγαλύτερο από ό,τι στην οµοιόµορφη περίπτωση.  

Επιπλέον, στην εργασία αυτή επιχειρήθηκε οι συντελεστές διέγερσης στο χρωµόσωµα να 

αντιστοιχούν στους συντελεστές τάσης και όχι στους ρευµατικούς συντελεστές. Με αυτόν 

τον τρόπο, ο γενετικός αντιµετωπίζει απευθείας ένα πρακτικό πρόβληµα, αφού σε 

πραγµατικά συστήµατα µόνο οι συντελεστές τάσης είναι άµεσα ελέγξιµοι Ωστόσο, για κάθε 

χρωµόσωµα, επιβάλλεται ο υπολογισµός της µήτρας αντιστάσεων για τον υπολογισµό των 

ρευµατικών συντελεστών και του διαγράµµατος ακτινοβολίας. Παράλληλα, λοιπόν, 

εξετάζεται η ευρωστία του γενετικού αλγορίθµου σε ένα ιδιαίτερα βαρύ πρόβληµα 

βελτιστοποίησης.  

Από την άλλη µεριά, η ανάγκη βελτιστοποίησης περισσότερων του ενός διαγραµµάτων 

ακτινοβολίας ταυτόχρονα, εξουδετερώνει την χρησιµότητα της αντικειµενικής συνάρτησης 

όπως ορίστηκε µε την εξίσωση (4.4). Ο λόγος είναι ότι οι θέσεις των στοιχείων πρέπει να 

βελτιστοποιηθούν ταυτόχρονα για όλα τα διαγράµµατα. Μια απλή αντιµετώπιση θα 

περιλάµβανε βελτιστοποίηση θέσεων µόνο για ένα διάγραµµα, και κατόπιν βελτιστοποίηση 

µόνο των συντελεστών διέγερσης για τα υπόλοιπα διαγράµµατα. Προφανώς, µε αυτόν τον 

τρόπο ευνοείται κατά πολύ το πρώτο διάγραµµα, ενώ τα υπόλοιπα πρέπει να συµβιβαστούν 

µε µια δευτερεύουσας, ίσως, σηµασίας βελτιστοποίηση των διεγέρσεων.  

Η λύση που προτείνεται είναι, για κάθε χρωµόσωµα, να υπολογιστούν ταυτόχρονα όλα 

τα διαγράµµατα ακτινοβολίας Κάθε διάγραµµα συγκρίνεται µε το αντίστοιχο επιθυµητό του, 

µε βάση τις εξισώσεις (4.2) και (4.3). Η αντικειµενική συνάρτηση της εξίσωσης (4.4) 

αντικαθίσταται από την αντικειµενική συνάρτηση για περισσότερα του ενός διαγράµµατα µε 

βάση την σχέση 

),..,,(1
1

21 NAAAg
OF

+
=                                           (4.10) 

όπου N  είναι ο αριθµός των επιιυµητών διαγραµµάτων και iA  είναι το αθροιστικό σφάλµα 

µεταξύ του i -οστού διαγράµµατος και του αντίστοιχου επιθυµητού. Η συνάρτηση 

),..,,( 21 NAAAg  ορίζεται ως η µέση τιµή των αθροιστικών σφαλµάτων µέσω της σχέσης 

∑
=

==
N

n
iiN A

N
AmAAAg

1
21

1)(),..,,( .                                (4.11) 

Με τον τρόπο αυτό, όλα τα διαγράµµατα πιέζονται ταυτόχρονα για βελτιστοποίηση, 

αφού πρέπει όλα τα διαγράµµατα να βελτιστοποιηθούν, προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η 

αντικειµενική συνάρτηση της εξίσωσης (4.10).  

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του γενετικού, παρατήρηθηκε ότι ορισµένες φορές η µέση 

τιµή των αθροιστικών σφαλµάτων ήταν ικανοποιητική, αλλά ένας µικρός αριθµός 

διαγραµµάτων (1 ή 2) απείχαν πολύ από τα επιθυµητά. Για την αντιµετώπιση αυτού του 
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φαινοµένου, επιλέχθηκε η συνάρτηση ),..,,( 21 NAAAg  να οριστεί ως το άθροισµα της µέσης 

τιµής και της τυπικής απόκλισης των αθροιστικών σφαλµάτων iA , όπως στην σχέση 

)()(),..,,( 21 iiN AAmAAAg σ+= .                                    (4.12) 

Με την εξίσωση (4.12), τα αθροιστικά σφάλµατα πιέζονται όχι απλώς να 

βελτιστοποιηθούν, αλλά ταυτόχρονα να έχουν παραπλήσιες τιµές µεταξύ τους. Έτσι, 

αποφεύγεται το φαινόµενο ορισµένα iA  να είναι πολύ µικρά και άλλα πολύ µεγάλα.  

Σηµειώνεται ότι µε οποιονδήποτε ορισµό της συνάρτησης ),..,,( 21 NAAAg , είτε µε την 

εξίσωση (4.11) είτε µε την εξίσωση (4.12), το πεδίο τιµών της αντικειµενικής συνάρτησης 

παραµένει ]1,0( , µε την τιµή «1» να αντιστοιχεί στην βέλτιστη σχεδίαση.  

Μια εναλλακτική πρόταση για ταυτόχρονη βελτιστοποίηση διαγραµµάτων ακτινοβολίας 

στηρίζεται στον γεωµετρικό µέσο των αθροιστικών σφαλµάτων και έχει παρουσιαστεί από 

τον Βαρλάµο [Βαρ2005].  

 

Αποτελέσµατα – επίπεδη ανοµοιόµορφη στοιχειοκεραία και επίπεδη συµµετρική 

στοιχειοκεραία µε ασύµµετρα διαγράµµατα. 

Οι σχεδιαστικές απαιτήσεις για τις κεραίες που παρουσιάζονται περιλαµβάνουν πλήρη 

κάλυψη του οριζοντίου επιπέδου µε 4 ή 8 διαγράµµατα, τα οποία να διαθέτουν το ελάχιστο 

δυνατό εύρος ηµίσειας ισχύος και ταυτόχρονα το ελάχιστο δυνατό λόγο R.S.L.L. 

∆οκιµάζονται κεραίες 5 ή 6 στοιχείων, σε αυθαίρετη ή κυκλική τοπολογία.  

Η συµµόρφωση των κεραιών µε τα επιθυµητά διαγράµµατα αξιολογείται µε βάση το 

µέσο σφάλµα σκόπευσης (Mean Main Beam Error – M.M.B.E.), το εύρος ηµίσειας ισχύος 

και τον λόγο R.S.L.L. Το M.M.B.E. ορίζεται εδώ ως το µέσο απόλυτο σφάλµα σκόπευσης 

του κύριου λοβού των διαγραµµάτων από την επιθυµητή γωνία. Όπως είναι αναµενόµενο, τα 

διαγράµµατα ακτινοβολίας δεν σκοπεύουν απαραίτητα ακριβώς στην επιθυµητή γωνια, οπότε 

το Μ.Μ.Β.Ε. χρησιµοποιείται ακριβώς για να αξιολογήσει αυτό το χαρακτηριστικό.  

 

Στοιχειοκεραία 5 στοιχείων.  

Αρχικά επιχειρήθηκε η ικανοποίηση των σχεδιαστικών απαιτήσεων µε µια κεραία 

αποτελούµενη από 5 στοιχεία. Με την βοηθεια του γενετικού αλγορίθµου σχεδιάστηκε µια 

κεραία 5 στοιχείων, µε αυθαίρετη τοπολογία, η οποία καλύπτει το οριζόντιο επίπεδο µε 4 

διαφορετικά διαγράµµατα. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 4.7, το µέσο εύρος ηµίσειας 

ισχύος για αυτήν την κεραία είναι ίσο µε 52.5°, το µέσο R.S.L.L. είναι ίσο µε 9.86dB, και το 

Μ.Μ.Β.Ε. είναι ίσο µε 2°. Η αντικειµενική συνάρτηση ισούται µε 0.855. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.7: Επίδοση στοιχειοκεραίας 5 στοιχείων µε 4 διαγράµµατα ακτινοβολίας και 

αυθαίρετη τοπολογία στοιχείων. 
5 στοιχεία, 4 διαγράµµατα, αυθαίρετη τοπολογία. 

# ∆ιαγράµµατος 1 2 3 4 

maxφ  -2° 88° 177° 271° 

Β− δφ 3,  -28.7° 63.0° 150.5° 245.9° 

Β+ δφ 3,  26.4° 113.1° 206.0° 295.2° 

Β∆ δφ3  55.1° 50° 55.5° 49.3° 

R.S.L.L. 9.68dB 10.17dB 9.71dB 9.90dB 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.855 

 

Αν επιλεγεί κυκλική τοπολογία κεραίας µε ένα κεντρικό στοιχείο (οµοιόµορφη διάταξη 4 

στοιχείων στην περιφέρεια κύκλου, ένα στοιχείο τοποθετηµένο κάθετα στην αρχή των 

αξόνων), τότε η εικόνα αλλάζει σηµαντικά. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 4.8, το µέσο 

R.S.L.L. είναι ίσο µε 8.47dB, το µέσο εύρος ηµίσειας ισχύος είναι ίσο µε 30.9°, ενώ το 

Μ.Μ.Β.Ε. είναι ίσο µε 0°. Η αντικειµενική συνάρτηση γίνεται ίση µε 0.880.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8: Επίδοση στοιχειοκεραίας 5 στοιχείων µε 4 διαγράµµατα ακτινοβολίας και 

κυκλική τοπολογία στοιχείων (ένα κεντρικό). 
5 στοιχεία, 4 διαγράµµατα, κυκλική τοπολογία µε κεντρικό στοιχείο. 

# ∆ιαγράµµατος 1 2 3 4 

maxφ  0° 90° 180° 270° 

Β− δφ 3,  -15.3° 74.6° 164.5° 254.5° 

Β+ δφ 3,  15.3° 105.5° 195.5° 285.5° 

Β∆ δφ3  30.7° 30.9° 31° 30.9° 

R.S.L.L. 8.45dB 8.42dB 8.65dB 8.34dB 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.880 

 

Με επιλογή κυκλικής τοπολογίας, το M.M.B.E. τελειοποιείται, ενώ υπάρχει σηµαντική 

µείωση στο εύρος ηµίσειας ισχύος, µε ταυτόχρονα µικρή αύξηση του R.S.L.L. Η αύξηση του 

R.S.L.L. οφείλεται στην µείωση του dB3φ∆ . Ωστόσο η αύξηση του R.S.L.L. δεν κρίνεται 

ιδιαίτερα µεγάλη, γεγονός που υποδεικνύει ισορροπηµένη εκποµπή ισχύος από πλευρικούς 

λοβούς.  

Η στοιχειοκεραία 5 στοιχείων δοκιµάστηκε επίσης στον σχηµατισµό 8 διαγραµµάτων 

ακτινοβολίας. Με αυθαίρετη τοπολογία, επιτυγχάνεται µέσο εύρος ηµίσειας ισχύος ίσο µε 
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53.5°, µέσο R.S.L.L. ίσο µε 8.73dB και Μ.Μ.Β.Ε. ίσο µε 6.4°, ενώ η αντικειµενική 

συνάρτηση έχει τιµή ίση µε 0.781, όπως φαίνεται από τον πίνακα 4.9. Συγκριτικά µε την 

αντίστοιχη κεραία 4 διαγραµµάτων, παρατηρείται παρόµοιο εύρος ηµίσειας ισχύος, ελαφρά 

χειρότερο R.S.L.L., αλλά και µια αστοχία στις γωνίες σκόπευσης αρκετά σηµαντική. Η 

αντικειµενική συνάρτηση είναι αισθητά µικρότερη, όπως αναµενόταν.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9: Επίδοση στοιχειοκεραίας 5 στοιχείων µε 8 διαγράµµατα ακτινοβολίας και 

αυθαίρετη τοπολογία στοιχείων. 
5 στοιχεία, 8 διαγράµµατα, αυθαίρετη τοπολογία. 

# 

∆ιαγράµµατος 

1 2 3 4 5 6 7 8 

maxφ  0° 49° 87° 119° 192° 225° 269° 300° 

Β− δφ 3,  -36.6° 24.5° 65.3° 95.6° 151.5° 200.2° 246.9° 276.3° 

Β+ δφ 3,  32.2° 72.5° 110.3° 147.4° 220.6° 247.8° 291.6° 330.1° 

Β∆ δφ3  68.8° 47.9° 45.1° 51.2° 69.1° 47.6° 44.7° 53.7° 

R.S.L.L. 7.80dB 8.57dB 11.31dB 6.81dB 7.57dB 9.11dB 10.83dB 7.87dB 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.880 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10: Επίδοση στοιχειοκεραίας 5 στοιχείων µε 8 διαγράµµατα ακτινοβολίας και 

κυκλική τοπολογία στοιχείων (ένα κεντρικό στοιχείο). 
5 στοιχεία, 8 διαγράµµατα, κυκλική τοπολογία µε κεντρικό στοιχείο. 

# 

∆ιαγράµµατος 
1 2 3 4 5 6 7 8 

maxφ  359° 41° 89° 131° 179° 221° 269° 311° 

Β− δφ 3,  327.3° 9.5° 57.1° 99.5° 147.5° 189.5° 237.2° 279.5° 

Β+ δφ 3,  29.7° 71.0° 120.8° 160.7° 210.2° 251.4° 300.1° 341.0° 

Β∆ δφ3  63.6° 61.5° 63.9° 61.2° 63.3° 61.9° 62.9° 61.5° 

R.S.L.L. 9.66dB 10.35dB 9.66dB 10.35dB 9.66dB 10.35dB 9.66dB 10.35dB 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.797 

 

Αντίθετα, µε κυκλική τοπολογία, η στοιχειοκεραία 5 στοιχείων µε 8 διαγράµµατα 

παρουσιάζει µέσο εύρος ηµίσειας ισχύος ίσο µε 62.5°, µέσο R.S.L.L. ίσο µε 10.00dB και 

Μ.Μ.Β.Ε. ίσο µε 2.5°. Εκτός από ένα αυξηµένο εύρος ηµίσειας ισχύος, οι υπόλοιπες 

επιδόσεις κρίνονται αρκετά ικανοποιητικές, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.10. 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

162

Σαν γενικό συµπέρασµα για την στοιχειοκεραία 5 στοιχείων, µπορεί να παρατηρηθεί ότι 

όσον αφορά την κάλυψη του οριζοντίου επιπέδου µε 4 διαγράµµατα, τόσο η αυθαίρετη 

τοπολογία όσο και η κυκλική παρουσιάζουν παρόµοια επίδοση. Αντίθετα, για τα 8 

διαγράµµατα, η κυκλική τοπολογία κρίνεται αρκετά καλύτερη.  

 

Στοιχειοκεραία 6 στοιχείων.  

Έπειτα από τις δοκιµές µε την στοιχειοκεραία 5 στοιχείων, προστέθηκε ένα 6ο στοιχείο 

προκειµένου να µελετηθεί η ευνοϊκή επίδρασή του στην συµπεριφορά της στοιχειοκεραίας. 

Τα χαρακτηριστικά για την στοιχειοκεραία 6 στοιχείων µε 4 διαγράµµατα ακτινοβολίας 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4.11. Το µέσο εύρος ηµίσειας ισχύος είναι ίσο µε 38.9°, το µέσο 

R.S.L.L. είναι ίσο µε 11.34dB, και το Μ.Μ.Β.Ε. είναι ίσο µε 2.5°. Η αντικειµενική 

συνάρτηση είναι ίση µε 0.974, πολύ αυξηµένη σε σχέση µε την αντίστοιχη περίπτωση 

κεραίας 5 στοιχείων.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.11: Επίδοση στοιχειοκεραίας 6 στοιχείων µε 4 διαγράµµατα ακτινοβολίας και 

αυθαίρετη τοπολογία στοιχείων. 
6 στοιχεία, 4 διαγράµµατα, αυθαίρετη τοπολογία. 

# ∆ιαγράµµατος 1 2 3 4 

maxφ  358° 94° 180° 274° 

Β− δφ 3,  340.5° 74.0° 161.0° 254.0° 

Β+ δφ 3,  17° 114.5° 198.5° 295° 

Β∆ δφ3  36.5° 40.5° 37.5° 41° 

R.S.L.L. 11.79dB 11.25dB 11.14dB 11.29dB 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.974 

 

Αντίθετα, όταν επιλέγεται κυκλική τοπολογία, η συµπεριφορά της στοιχειοκεραίας 6 

στοιχείων είναι χειρότερη από την αντίστοιχη περίπτωση κεραίας 5 στοιχείων, ή την 

περίπτωση κεραίας 6 στοιχείων µε αυθαίρετη τοπολογία που εξετάστηκε προηγουµένως. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.12, η αντικειµενική συνάρτηση είναι ίση µε 0.801, το µέσο 

εύρος ηµίσειας ισχύος είναι ίσο µε 57.8°, το µέσο R.S.L.L. είναι ίσο µε 9.26dB και το 

Μ.Μ.Β.Ε. είναι ίσο µε 3.5°.  

Παρατηρείται ότι για την περίπτωση κάλυψης του επιπέδου µε 4 διαγράµµατα, η κυκλική 

κεραία 5 στοιχείων είναι καλύτερη από την αυθαίρετης τοπολογίας 5 στοιχείων, ενώ αντίθετα 

η αυθαίρετης τοπολογίας 6 στοιχείων είναι καλύτερη από την κυκλική 6 στοιχείων. Αυτό 

πιθανότατα οφείλεται στο ότι η κυκλική κεραία 5 στοιχείων είναι συµµετρική για κάλυψη του 

επιπέδου µε 4 διαγράµµατα, αφού διαθέτει 4 στοιχεία συµµετρικά τοποθετηµένα στην 
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περιφέρεια του κύκλου. Αντίθετα, η κυκλική κεραία 6 στοιχείων δεν διαθέτει συµµετρία κατά 

την κάλυψη του οριζοντίου επιπέδου µε 4 διαγράµµατα. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν 

διατηρείται στην περίπτωση 8 διαγράµµατων, όπως θα συζητηθεί αµέσως παρακάτω. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.12: Επίδοση στοιχειοκεραίας 6 στοιχείων µε 4 διαγράµµατα ακτινοβολίας και 

κυκλική τοπολογία στοιχείων (ένα κεντρικό στοιχείο). 
6 στοιχεία, 4 διαγράµµατα, κυκλική τοπολογία µε κεντρικό στοιχείο. 

# ∆ιαγράµµατος 1 2 3 4 

maxφ  358° 92° 179° 261° 

Β− δφ 3,  329.5° 63° 152° 241° 

Β+ δφ 3,  28° 119.5° 210° 299° 

Β∆ δφ3  58.5° 56.5° 58° 58° 

R.S.L.L. 9.56dB 9.36dB 9.23dB 8.90dB 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.801 

 

Παροµοίως, η κεραία 6 στοιχείων µε αυθαίρετη τοπολογία βελτιστοποιείται ώστε να 

καλύπτει το οριζόντιο επίπεδο µε 8 διαγράµµατα. Το µέσο εύρος ηµίσειας ισχύος είναι ίσο µε 

46.3°, το µέσο R.S.L.L. είναι ίσο µε 8.57dB και το Μ.Μ.Β.Ε. είναι ίσο µε 7.4°, ενώ η 

αντικειµενική συνάρτηση είναι ίση µε 0.738 όπως φαίνεται στον πίνακα 4.13. Επιπλέον, στον 

πίνακα 4.14 περιέχονται οι θέσεις των στοιχείων της κεραίας στο οριζόντιο επίπεδο. Πέρα 

από µια σηµαντική απόκλιση του Μ.Μ.Β.Ε., η στοιχειοκεραία κρίνεται ότι παρουσιάζει 

ικανοποιητική επίδοση. 

Η στοιχειοκεραία 6 στοιχείων επίσης διαθέτει την δυνατότητα κάλυψης του επιπέδου µε 

8 διαγράµµατα, όπως φαίνεται από τον πίνακα 4.14. Το µέσο εύρος ηµίσειας ισχύος σε αυτήν 

την περίπτωση είναι ίσο µε 59°, το µέσο R.S.L.L. είναι ίσο µε 9.11dB, το Μ.Μ.Β.Ε. είναι ίσο 

µε 2.25° και η αντικειµενική συνάρτηση είναι ίση µε 0.811.  

Από τους πίνακες 4.13 και 4.14 προκύπτει ότι η κεραία µε κυκλική τοπολογία διαθέτει 

µεγαλύτερο εύρος ηµίσειας ισχύος και ταυτόχρονα χαµηλότερο ύψος πλευρικών λοβών. Η 

αντικειµενική συνάρτηση για την κυκλική κεραία είναι µεγαλύτερη από ό,τι για την κεραία 

αυθαίρετης τοπολογίας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.13: Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 6 στοιχείων µε 8 διαγράµµατα 

ακτινοβολίας και αυθαίρετη τοπολογία στοιχείων. 
6 στοιχεία, 8 διαγράµµατα, αυθαίρετη τοπολογία. 

# 

∆ιαγράµµατος 
1 2 3 4 5 6 7 8 

maxφ  -11° 60° 95° 135° 176° 241° 277° 314° 

Β− δφ 3,  -33.0° 36.5° 76.5° 115.0° 149.0° 221.0° 259.5° 296.5° 

Β+ δφ 3,  21.0° 79.5° 116° 156.5° 210.5° 277.5° 296.0° 334.5° 

Β∆ δφ3  54.0° 43.0° 39.5° 41.5° 61.5° 56.5° 36.5° 38.0° 

R.S.L.L. 7.44dB 5.33dB 10.29dB 8.78dB 10.28dB 6.95dB 10.81dB 8.64dB 

1V  41.255.0 je  29.484.0 je  75.137.0 je  38.388.0 je 28.540.0 je 93.423.0 je  00.057.0 je 55.006.0 je  

2V  28.667.0 je  04.519.0 je  00.016.0 je  00.100.0 je 66.149.0 je 00.000.1 je  60.300.1 je  70.124.0 je  

3V  46.214.0 je  74.500.0 je  17.384.0.0 je 41.100.1 je  78.100.1 je  5.046.0 je  28.643.0 je 74.308.0 je  

4V  09.356.0 je  06.147.0 je  50.434.0 je  98.110.0 je 95.442.0 je 04.260.0 je  98.374.0 je 69.542.0 je  

5V  76.464.0 je  02.239.0 je  94.305.0 je  60.043.0 je 42.313.0 je 28.645.0 je  22.615.0 je 89.210.0 je  

6V  28.600.1 je  02.100.1 je  23.300.1 je  78.300.1 je  66.300.1 je  10.480.0 je  52.180.0 je 18.253.0 je  

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.738 

 

Επίσης, από τους πίνακες 4.13 και 4.14, παρατηρείται ότι η τυπική απόκλιση του εύρους 

ηµίσειας ισχύος είναι µικρότερη στην περίπτωση κυκλικής τοπολογίας. Αυτό υποδηλώνει 

µικρότερη διαφοροποίηση µεταξύ των διαγραµµάτων από ό,τι για την κεραία αυθαίρετης 

τοπολογίας, κάτι το οποίο ήταν αναµενόµενο. Αυτή η ιδιότητα είναι επιθυµητή για 

λειτουργία µεταγωγής λοβού, ωστόσο έχουν παρουσιαστεί επιχειρήµατα ότι κεραίες µε 

ασύµµετρα διαγράµµατα ακτινοβολίας παρουσιάζουν καλύτερη επίδοση κατά την διαδικασία 

εκτίµησης της γωνίας άφιξης εισερχόµενου σήµατος [Var2004a]. 

Στο σχήµα 4.11 απεικονίζονται οι θέσεις των στοιχείων της κεραίας 6 στοιχείων µε 8 

διαγράµµατα ακτινοβολίας και αυθαίρετη ή κυκλική τοπολογία. Οι ίδιες θέσεις 

καταγράφονται στους πίνακες 4.15 και 4.16. Τα 8 διαγράµµατα ακτινοβολίας της 

στοιχειοκεραίας 6 στοιχείων µε αυθαίρετη τοπολογία και γωνίες σκόπευσης  

°°°°°°°° 315,270,225,180,135,90,45,0  παρουσιάζονται στa σχήµατα 4.12(a)-(h), ενώ τα 

αντίστοιχα 8 διαγράµµατα της κυκλικής κεραίας 6 στοιχείων παρουσιάζονται στa σχήµατα 

4.13(a)-(h). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.14: Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 6 στοιχείων µε 8 διαγράµµατα 

ακτινοβολίας και κυκλική τοπολογία στοιχείων (ένα κεντρικό). 
6 στοιχεία, 8 διαγράµµατα, κυκλική τοπολογία µε κεντρικό στοιχείο. 

# 

∆ιαγράµµατος 
1 2 3 4 5 6 7 8 

maxφ  357° 38° 90° 135° 180° 222° 274° 314° 

Β− δφ 3,  328.5° 9.5° 59.5° 107.0° 151.0° 193.0° 245.0° 284.5° 

Β+ δφ 3,  26.5° 72.0° 118.5° 164.0° 210.0° 253.5° 303.0° 345.5° 

Β∆ δφ3  57.0° 61.5° 59.0° 57.0° 59.0° 60.5° 58.0° 60.0° 

R.S.L.L. 8.85dB 9.45dB 9.03dB 8.91dB 8.56dB 10.01dB 9.01dB 9.09dB 

1V  85.531.0 je  15.451.0 je  17.500.0 je 92.300.1 je  33.362.0 je 28.526.0 je  70.199.0 je  25.476.0 je  

2V  56.400.1 je  45.579.0 je  85.353.0 je 62.458.0 je 32.415.0 je 24.206.0 je  97.239.0 je 78.467.0 je  

3V  88.038.0 je  28.640.0 je  48.200.1 je  88.182.0 je 66.129.0 je 22.014.0 je  00.041.0 je  48.000.0 je  

4V  43.447.0 je  15.400.0 je  48.247.0 je 88.190.0 je 51.500.1 je  19.414.0 je  93.251.0 je  94.000.0 je  

5V  58.145.0 je  91.434.0 je  20.214.0 je 63.455.0 je 20.039.0 je 18.331.0 je  28.600.1 je  93.461.0 je  

6V  04.572.0 je  64.137.0 je  43.017.0 je 87.119.0 je 30.350.0 je 57.518.0 je  28.676.0 je  26.300.1 je  

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.811 

 

 
Σχήµα 4.11: Θέσεις στοιχείων στοιχειοκεραίας 6 στοιχείων µε 8 διαγράµµατα ακτινοβολίας 

και (a) αυθαίρετη ή (b) κυκλική τοπολογία στοιχείων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.15: Θέσεις στοιχείων στοιχειοκεραίας 6 στοιχείων µε 8 διαγράµµατα 

ακτινοβολίας και αυθαίρετη τοπολογία στοιχείων. 
6 στοιχεία, 8 διαγράµµατα, αυθαίρετη τοπολογία. 

# Στοιχείου 1 2 3 4 5 6 

Ακτίνα (m) 0.0593 0.0603 0.0752 0.0001 0.1104 0.0622 

Γωνία (rad) 1.1955 3.2025 2.9515 3.8206 0.3680 3.0221 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.16: Θέσεις στοιχείων στοιχειοκεραίας 6 στοιχείων µε 8 διαγράµµατα 

ακτινοβολίας και κυκλική τοπολογία στοιχείων. 
6 στοιχεία, 8 διαγράµµατα, κυκλική τοπολογία. 

# Στοιχείου 1 2 3 4 5 6 

Ακτίνα (m) 0.0000 0.0452 0.0452 0.0452 0.0452 0.0452 

Γωνία (rad) 0.0000 0.4231 1.6797 2.9364 4.1930 5.4496 

 

 
Σχήµα 4.12: ∆ιαγράµµατα ακτινοβολίας ισχύος στοιχειοκεραίας 6 στοιχείων µε αυθαίρετη 

τοπολογία 

 

 
Σχήµα 4.13: ∆ιαγράµµατα ακτινοβολίας ισχύος στοιχειοκεραίας 6 στοιχείων µε κυκλική 

τοπολογία. 
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Αποτελέσµατα – επίπεδη ανοµοιόµορφη στοιχειοκεραία µε επιλεγόµενη κάλυψη 

µέρους κυκλικού τόξου του οριζοντίου επιπέδου.  

Καταλήγοντας, ο γενετικός αλγόριθµος χρησιµοποιήθηκε για την σχεδίαση 

στοιχειοκεραίας, η οποία να καλύπτει τις πρώτες 120° του οριζοντίου επιπέδου µε 4 

διαγράµµατα ακτινοβολίας. Οι γωνίες σκόπευσης των διαγραµµάτων απαιτείται να είναι ίσες 

µε °°°° 105,75,45,15 , ενώ το εύρος ζώνης των διαγραµµάτων πρέπει να είναι ίσο 

µε °=°=∆ 304/120/ Nφ , όπου °=∆ 120φ  είναι το συνολικό τόξο που πρέπει να καλυφθεί 

και N  είναι ο αριθµός των διαγραµµάτων. Ο λόγος R.S.L.L. πρέπει να είναι µέγιστος.  

Μια κεραία αυτού του είδους µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συστήµατα τοµεακών 

κεραιών (sector antennas), τα οποία είναι διαδεδοµένα σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 2ης 

γενιάς. Συνήθως επιλέγονται τοµεακές κεραίες τόξου 120°, οπότε τα αντίστοιχα συστήµατα 

είναι γνωστά ως 3-sector antennas. Με την προτεινόµενη τεχνική, κάθε τοµέας διαιρείται 

επιπλέον µε συνολικά 4 διαφορετικά διαγράµµατα, µε στόχο την βελτιωµένη κάλυψη, 

εξυπηρέτηση µεµονωµένων χρηστών, την µείωση των παρεµβολών και της πολυδιαδροµικής 

διάδοσης κλπ.  

Στην περίπτωση στοιχειοκεραίας 5 στοιχείων µε αυθαίρετη τοπολογία, το µέσο εύρος 

ηµίσειας ισχύος είναι ίσο µε 48.2°, το µέσο R.S.L.L. είναι ίσο µε 9.24dB, το Μ.Μ.Β.Ε. είναι 

ίσο µε 2.5° και η αντικειµενική συνάρτηση είναι ίση µε 0.754, όπως φαίνεται στον πίνακα 

4.17.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.17: Επίδοση στοιχειοκεραίας 5 στοιχείων, µε 4 διαγράµµατα ακτινοβολίας και 

αυθαίρετη τοπολογία στοιχείων, η οποία καλύπτει τόξο του οριζοντίου επιπέδου. 
5 στοιχεία, 4 διαγράµµατα, αυθαίρετη τοπολογία, κάλυψη µέρους του οριζοντιίου επιπέδου. 

# ∆ιαγράµµατος 1 2 3 4 

maxφ  15° 50° 71° 106° 

Β− δφ 3,  -13.2° 27.0° 48.5° 83.0° 

Β+ δφ 3,  40.4° 71.7° 95.7° 130.4° 

Β∆ δφ3  53.7° 44.6° 47.2° 47.4° 

R.S.L.L. 9.01dB 8.98dB 9.52dB 9.44dB 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.754 

 

Αντίστοιχα, η στοιχειοκεραία 6 στοιχείων, παρουσιάζει µέσο εύρος ηµίσειας ισχύος ίσο 

µε 42.6°, µέσο R.S.L.L. ίσο µε 9.73dB και Μ.Μ.Β.Ε. ίσο µε 3.5°, όπως φαίνεται στον πίνακα 

4.18. Η αντικειµενική συνάρτηση στην περίπτωση αυτή είναι ίση µε 0.803. Παρατηρείται 

ελαφρά βελτίωση σχετικά µε την κεραία 5 στοιχείων. Οι συντελεστές τάσης της κεραίας 6 
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στοιχείων περιέχονται επίσης στον πίνακα 4.18, ενώ  στον πίνακα 4.19 περιέχονται οι θέσεις 

των στοιχείων. Τέλος, στο σχήµα 4.14 απεικονίζονται τα διαγράµµατα της κεραίας.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.18: Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 6 στοιχείων, µε 4 διαγράµµατα 

ακτινοβολίας και αυθαίρετη τοπολογία στοιχείων, η οποία καλύπτει τόξο  

του οριζοντίου επιπέδου. 
6 στοιχεία, 4 διαγράµµατα, αυθαίρετη τοπολογία, κάλυψη µέρους του οριζοντιίου επιπέδου. 

# ∆ιαγράµµατος 1 2 3 4 

maxφ  15° 45° 69° 97° 

Β− δφ 3,  23.0° 57.0° 85.5° 112.0° 

Β+ δφ 3,  73.0° 100.0° 122.0° 153.0° 

Β∆ δφ3  50.0° 43.0° 36.5° 41.0° 

R.S.L.L. 8.36dB 10.32dB 10.68dB 9.55dB 

1V  49.444.0 je  66.266.0 je  39.442.0 je  28.600.1 je  

2V  42.279.0 je  00.077.0 je  00.096.0 je  16.277.0 je  

3V  42.442.0 je  28.616.0 je  18.343.0 je  37.122.0 je  

4V  50.031.0 je  92.432.0 je  28.607.0 je  73.327.0 je  

5V  40.500.1 je  06.146.0 je  57.046.0 je  50.200.1 je  

6V  78.181.0 je  36.397.0 je  99.000.1 je  53.083.0 je  

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.803 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.19: Θέσεις στοιχείων κεραίας 6 στοιχείων, µε 4 διαγράµµατα ακτινοβολίας και 

αυθαίρετη τοπολογία στοιχείων, η οποία καλύπτει τόξο του οριζοντίου επιπέδου. 
6 στοιχεία, 4 διαγράµµατα, αυθαίρετη τοπολογία, κάλυψη µέρους του οριζοντιίου επιπέδου. 

# Στοιχείου 1 2 3 4 5 6 

Ακτίνα (m) 0.0593 0.0603 0.0752 0.0001 0.1104 0.0622 

Γωνία (rad) 1.1955 3.2025 2.9515 3.8206 0.3680 3.0221 

 

Συµπεράσµατα. 

Στην συγκεκριµένη εργασία [Mit2004a], παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα της 

εφαρµογής των γενετικών αλγορίθµων στην σχεδίαση επίπεδων κεραιών µε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά. Σχεδιάστηκαν και παρουσιάστηκαν κεραίες µε ανοµοιόµορφη τοπολογία, η 

οποία επιλέγεται από τον γενετικό, ενώ παρουσιάστηκε επίσης η δυνατότητα του γενετικού 

αλγορίθµου να βελτιστοποιεί ταυτόχρονα περισσότερα του ενός διαγράµµατα ακτινοβολίας. 
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Σχήµα 4.14: 4 ∆ιαγράµµατα ακτινοβολίας ισχύος κεραίας 6 στοιχείων, µε αυθαίρετη 

τοπολογία στοιχείων, η οποία καλύπτει τόξο του οριζοντίου επιπέδου. 

  

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν αναφέρονται σε κεραίες 5 και 6 στοιχείων. Η 

πρόσθεση 6ου στοιχείου βελτιώνει σηµαντικά την συµπεριφορά της κεραίας σε όλες τις 

περιπτώσεις, όπως ήταν αναµενόµενο. Επίσης, όταν η τοπολογία της κεραίας είναι 

συµµετρική, τα αποτελέσµατα είναι εν γένει καλύτερα από ό,τι για αυθαίρετη τοπολογία, 

χωρίς, ωστόσο, η αυθαίρετη τοπολογία να υστερεί σηµαντικά. Η µοναδική περίπτωση όπου η 

αυθαίρετη τοπολογία κατέληξε σε κεραία µε ανώτερη συµπεριφορά, ήταν στην κεραία 6 

στοιχείων µε 4 διαγράµµατα ακτινοβολίας. Τέλος, παρουσιάστηκε η σχεδίαση τοµεακής 

κεραίας, µε αυθαίρετη τοπολογία στοιχείων, ώστε να επιδειχθούν οι δυνατότητες του 

γενετικού αλγορίθµου, αφού στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει συµµετρική τοπολογία.  

 

4.4 ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ∆ΙΠΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ. 

Εισαγωγή – Γενικά. 

Η δυνατότητα λειτουργίας σε περισσότερες από µια ζώνες συχνοτήτων αποτελεί 

σηµαντικό στόχο κατά την σχεδίαση κεραιών, αφού επιτρέπει την ταυτόχρονη παροχή 

ολοκληρωµένων υπηρεσιών µέσω διαφορετικών δικτύων. Επί παραδείγµατι, υπάρχουν 

συστήµατα όπου το διαθέσιµο φάσµα εξαπλώνεται σε διαφορετικές περιοχές συχνοτήτων, 

όπως τα κυψελωτά δίκτυα (GSM900/GSM1800/UMTS), ή τα τοπικά ασύρµατα δίκτυα 

(WiFi/WiMAX). Η δυνατότητα λειτουργίας σε δύο, τρεις ή περισσότερες ζώνες συχνοτήτων 

είναι σηµαντική, εκτός των άλλων, και για την ανάπτυξη συστηµάτων 

επαναπροσδιοριζόµενης ραδιολειτουργίας µέσω λογισµικού (software defined radio – 

reconfigurable radio) ή συστηµάτων επικοινωνίας ολοκληρωµένων δικτύων (integrated 

networks).  

Στην βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετά ενδιαφέροντα ερευνητικά αποτελέσµατα πάνω 

στις κεραίες διπλής ζώνης λειτουργίας (dual band antennas – dual band antenna arrays). Οι 

Maci και Gentili παρέχουν µια επισκόπηση διάφορων τεχνικών για την σχεδίαση τυπωµένων 

κεραίων διπλής ζώνης συχνοτήτων [Mac1997]. Οι τυπωµένες κεραίες αποτελούν µια 
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ελκυστική επιλογή, λόγω των µικρών διαστάσεων και βάρους, καθώς και της άµεσης 

συµβατότητας µε µονολιθικά ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Για αυτούς τους λόγους, οι 

τυπωµένες κεραίες χρησιµοποιούνται ευρέως σε δίκτυα προσωπικών επικοινωνιών, καθώς 

και σε αεροναυτικές εφαρµογές, όπως ραντάρ τυπωµένα στο σώµα του αεροσκάφους κλπ. 

Ωστόσο, η λειτουργία σε δύο ζώνες συχνοτήτων είναι δυσχερής, λόγω της εγγενούς ιδιότητας 

του τυπωµένου στοιχείου να συντονίζεται ισχυρά γύρω από µια συγκεκριµένη συχνότητα. 

Για αυτόν τον λόγο, οι στοιχειοκεραίες τυπωµένων στοιχείων διπλής ζώνης συχνοτήτων 

αποτελούνται συνήθως από δύο ξεχωριστά υποσυστήµατα-στοιχειοκεραίες, καθένα από τα 

οποία καλύπτει µόνο µια ζώνη συχνοτήτων. Οι ερευνητικές προσπάθειες στρέφονται στην 

αντιµετώπιση του προβλήµατος µε χρήση µιας µοναδικής στοιχειοκεραίας, µε δύο 

συχνότητες συντονισµού, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το µέγεθος και το κόστος των 

στοιχειοκεραιών. Οι Maci και Gentili αναλύουν διεξοδικά τις πιθανές τεχνικές για να 

επιτευχθεί λειτουργία τυπωµένων στοιχείων σε δύο ζώνες συχνοτήτων, εξετάζοντας διάφορα 

σχήµατα στοιχείων (τετραγωνικά, κυκλικά, κ.α.) και τεχνικές.  

Οι Tungshing και Yeongming έχουν παρουσιάσει µια τυπωµένη στοιχειοκεραία δύο 

συχνοτήτων λειτουργίας µε επιθυµητό διάγραµµα ακτινοβολίας [Tun1995]. Η σχεδίασή τους 

βασίζεται ακριβώς σε δύο υπο-στοιχειοκεραίες, οι οποίες είναι τοποθετηµένες η µία επάνω 

από την άλλη και είναι ηλεκτροµαγνητικά συζευγµένες µέσω ανοίγµατος στο διηλεκτρικό 

υπόστρωµα.  

Οι Pokuls et al. παρουσίασαν µια µικροταινιακή σχισµοκεραία, διπλής ζώνης 

συχνοτήτων και διπλής πόλωσης, για χρήση σε εφαρµογές synthetic aperture radar 

[Pok1998]. Η σχεδίαση πραγµατοποιήθηκε έπειτα από αρκετές δοκιµές εναλλακτικών 

αρχιτεκτονικών για την κεραία, και µε τέτοιο τρόπο, ώστε η προτεινόµενη µέθοδος να είναι 

εφαρµόσιµη και για άλλα ζεύγη συχνοτήτων µε τον ίδιο λόγο µήκους κύµατος,. Οι 

αρχιτεκτονικές που αξιολογήθηκαν περιλαµβάνουν τυπωµένα στοιχεία και για τις δύο ζώνες 

συχνοτήτων, τυπωµένα στοιχεία για την πρώτη ζώνη και σχισµές για την δεύτερη ή 

αντίστροφα, και τέλος τυπωµένα δίπολα και για τις δύο ζώνες. Ουσιαστικά, τα στοιχεία της 

πρώτης ζώνης είναι τοποθετηµένα ακριβώς επάνω από τα στοιχεία της δεύτερης. Οι Pokuls et 

al.  σχεδίασαν και κατασκεύσαν µια πρωτότυπη κεραία µε την προτεινόµενη τεχνική, η οποία 

λειτουργεί στα 5.3GHz και 9.6GHz (Χ- και C- ζώνες αντίστοιχα).  

 Μια παρόµοια τεχνική παρουσιάστηκε από τους Pozar και Targonski για την σχεδίαση 

στοιχειοκεραίας διπλής ζώνης λειτουργίας και διπλής πόλωσης [Poz2001]. Με αυτήν την 

τεχνική, οι Pozar και Targonski  κατασκεύασαν µια κεραία που λειτουργεί στις L- και X- 

ζώνες, επιλέγοντας µια στοιχειοκεραία 2x2 στοιχείων για την L-ζώνη η οποία είναι 

τοποθετηµένη πάνω από µια στοιχειοκεραία 12x16 στοιχείων για την X-ζώνη. Αφού 

ανέπτυξαν τις απαιτούµενες προδιαγραφές για την κεραία τους, παρέθεσαν µετρήσεις οι 

οποίες αποδεικνύουν την συµµόρφωση της κεραίας µε τις προδιαγραφές αυτές.  
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Οι Gao και Li παρουσίασαν την ανάλυση µιας τυπωµένης κεραίας σε δύο διαφορετικές 

συχνότητες, µε χρήση µεθόδου πεπερασµένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου (Finite 

Differences Time Domain – FDTD) [Gao1999], ενώ οι Gao et al. παρουσίασαν µια παρόµοια 

ανάλυση συνοδευόµενη από σχετικές µετρήσεις [Gao2005]. Οι µελέτες αυτές περιλαµβάνουν 

την αξιολόγηση της επίδρασης διάφορων παραγόντων σχεδίασης, όπως  η διηλεκτρική 

σταθερά του υποστρώµατος κ.α.  

Οι Zaharis et al. παρουσίασαν µια κεραία διπλής ζώνης για σταθµούς βάσης, η οποία 

λειτουργεί στα 900MHz και 1800MHz [Zah2000]. Η κεραία τους αποτελείται από γραµµικές 

κεραίες-σύρµατα, ενώ η ανάλυση και η βελτιστοποίηση της κεραίας πραγµατοποιήθηκαν µε 

χρήση της µεθόδου των ροπών (MoM) και προσοµοίωση της συµπεριφοράς ψυχόµενου 

ατσαλιού (simulated annealing). Η σχεδίαση περιλαµβάνει και µελέτη των στοιχείων της 

κεραίας, καθένα από τα οποία είναι δίπολο καλυµµένο µε διηλεκτρικό υλικό, σε σύζευξη  µε 

ένα παρασιτικό στοιχείο.Το εύρος ηµίσειας ισχύος της κεραίας είναι 120° και επιτυγχάνεται 

µε χρήση γωνιακού ανακλαστήρα γωνίας 120°. Η κεραία τροφοδοτείται µε κύκλωµα 

τυπωµένης µικροταινίας, ενώ σχετικές µετρήσεις αποδεικνύουν την καταλληλότητα της 

κεραίας για τις επιθυµητές ζώνες συχνοτήτων.  

Οι Eade και Whitehurst παρουσίασαν µια φασική στοιχειοκεραία τυπωµένων, 

αλληλοεπικαλυπτόµενων διπόλων για εφαρµογές ραντάρ [Ead2001]. Στην σχετική εργασία 

αναλύονται τα σηµαντικά σηµεία που πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά την σχεδίαση τέτοιου 

τύπου κεραίων, τόσο για την σχεδίαση στοιχείων όσο και για την σχεδίαση της ίδιας της 

στοιχειοκεραίας.  

Οι Wang και Lee παρουσίασαν µια κεραία διπλής ζώνης για εφαρµογή σε κινητούς 

δέκτες σε συστήµατα IMT-2000 [Wan2002]. Αρχικά, επιχειρείται µια συγκέντρωση των 

βασικότερων τεχνικών σχεδίασης τυπωµένων κεραιών, βάσει των εγγενών χαρακτηριστικών 

κάθε τεχνικής (49 τεχνικές!). Οι τεχνικές αυτές µπορεί να βασίζονται είτε στην αύξηση του 

πάχους του διηλεκτρικού υποστρώµατος, µε σηµαντικές όµως παρενέργειες στα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά της κεραίας, είτε στην σχεδίαση κεραιών µε συντονισµό σε κατάλληλες 

συχνότητες. Η σχεδίαση κατάλληλου συντονισµού µπορεί να βασίζεται είτε στην υλοποίηση 

τυπωµένων στοιχείων (patch) µε δύο συχνότητες συντονισµού (twin-mode dual-frequency 

patch), είτε στην υλοποίηση διαφορετικών στοιχείων για κάθε συχνότητα (multiple-patch 

dual-frequency array). Συνήθως, το κάθε patch τερµατίζεται σε µεταβλητά φορτία, ως επί το 

πλείστον επαγωγικά ή χωρητικά Κατόπιν, οι Wang και Lee εφαρµόζουν δύο προτεινόµενες 

τεχνικές για την ανάπτυξη σχετικών κεραιών, οι οποίες δοκιµάζονται σε συστήµατα ΙΜΤ-

2000.  Η πρώτη τεχνική βασίζεται στην χρήση ηµικυκλικών στοιχείων, ενώ η δεύτερη στην 

χρήση τετραγωνικών στοιχείων. Το εύρος ζώνης που επιτυγχάνεται είναι 25.6% και 34.4% 

αντίστοιχα για τις δύο τεχνικές, το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό.  
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Ο Lu πρότεινε µια νέα τεχνική η οποία βασίζεται στην χάραξη σχισµών σχήµατος L µέσα 

σε κυκλικά patch, µε στόχο την ανάπτυξη τυπωµένων κεραιών µε ευρυζωνικά 

χαρακτηριστικά και λειτουργία σε δύο ζώνες συχνοτήτων [Lu2003]. Χρησιµοποιώντας την 

προτεινόµενη µέθοδο, επιτυγχάνεται εύρος ζώνης 7.0-12.5% για την κάτω συχνότητα και 

18.9-21.5% για την πάνω συχνότητα. Ο λόγος συχνοτήτων είναι καθορίσιµος ανάµεσα στα 

όρια 1.31-1.61, υπολογίζοντας κατάλληλα το µήκος της L-σχισµής µέσα στο τυπωµένο patch. 

Το προτεινόµενο τυπωµένο στοιχείο κατασκευάστηκε και µετρήθηκε, ενώ επίσης 

χρησιµοποιήθηκε ως στοιχείο 2x2 στοιχειοκεραίας µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα Οι 

συχνότητες λειτουργίας των πρωτότυπων κεραιών περιλάµβαναν την ζώνη PCS µε κεντρική 

συχνότητα ίση µε 1734MHz και έυρος ζώνης 218MHz, και την ζώνη WLAN µε κεντρικές 

συχνότητες 2388MHz και 2628MHz και εύρος ζώνης 517MHz.   

Οι Crispim et al. παρουσιάσαν µια τυπωµένη στοιχειοκεραία µικρών διαστάσεων για 

συστήµατα ΜΙΜΟ δύο συχνοτικών ζωνών [Cri2004]. Η στοιχειοκεραία αποτελείται από 4 

τυπωµένα στοιχεία µε σχισµές σχήµατος U, διατεταγµένα σε στοίβα, ενώ καλύπτει τις 

υπηρεσίες  UMTS και HIPERLAN/2.   

Οι Azad και Ali παρουσίασαν µια κεραία διπλής ζώνης τύπου ανεστραµµένου F (PIFA), 

για χρήση σε κινητούς δέκτες κυψελωτών συστηµάτων, επιτυγχάνοντας µείωση του µεγέθους 

της κεραίας κατά 50% µε χρήση της γεωµετρίας καµπυλών Hilbert [Aza2005]. Με την 

γεωµετρία Hilbert αυξάνεται το µήκος των αγώγιµων δρόµων όπου αναπτύσσεται η 

ρευµατική κατανοµή της κεραίας, κάνοντας δυνατή την σµίκρυνση της κεραίας. Η 

συγκεκριµένη κεραία λειτουργεί ικανοποιητικά στις συχνότητες των 900MHz και 1900MHz 

και το µικρό της µέγεθος επιτρέπει την εκτύπωσή της στο εσωτερικό κινητών τερµατικών 

συσκευών.   

Οι Eldek et al. παρουσίασαν µια κεραία µε δύο ευρείες ζώνες συχνοτήτων λειτουργίας, 

βασισµένη σε τετραγωνικές σχισµές και stub συντονισµού σχήµατος U, κατάλληλη για όλα 

τα γνωστά κυψελωτά συστήµατα και τις συχνότητες WiFi [Eld2005]. Η προτεινόµενη κεραία 

παρουσιάζει επίσης µεγάλο εύρος ζώνης (18% στις χαµηλές συχνότητες και 82% στις 

υψηλές) και διπλή πόλωση.  

Οι Shynu et al. παρουσίασαν µια µικροταινιακή επαναπροσδιοριζόµενη (reconfigurable) 

στοιχειοκεραία, διπλής ζώνης συχνοτήτων, η οποία στηρίζεται σε πυκνωτές ελεγχόµενους 

από τάση (varactors) [Shy2006]. Τα στοιχεία της κεραίας αποτελούν τετραγωνικά patch µε 

εξαγωνικές σχισµές οι οποίες διαθέτουν εκτεταµένα άκρα. Με χρήση varactors στα άκρα των 

εξαγωνικών σχισµών επιτυγχάνεται συντονισµός του ισοδύναµου µήκους των άκρων της 

σχισµής, επιτρέποντας µε τον τρόπο αυτόν τον δυναµική αναπροσαρµογή (reconfiguration) 

της κεραίας. Το εύρος συντονισµού καλύπτει τις συχνότητες 1037-1394MHz και 1359-

1485MHz, ενώ είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι δεν απαιτούνται επιπρόσθετα κυκλώµατα 

προσαρµογής για όλο το εύρος συντονισµού, παρά το µέγεθός του. Συγκριτικά µε τα 
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τετραγωνικά patch η προτεινόµενη κεραία έχει ελαττωµένο µέγεθος κατά 80% και 65% για 

κάθε ζώνη συχνοτήτων αντίστοιχα..  

Παρ’ όλα αυτά, ελάχιστα αποτελέσµατα έχουν παρουσιαστεί για στοιχειοκεραίες 

µεταγωγής λοβού διπλής ζώνης συχνοτήτων λειτουργίας. Μια σχετική εργασία έχει 

παρουσιαστεί από τους Schlub et al. σχετικά µε την σχεδίαση µιας παρασιτικής 

στοιχειοκεραίας µεταγωγής λοβού, η οποία βασίζεται στην χρήση ενός κεντρικού ενεργού 

στοιχείου και 4 ή 5 παρασιτικών στοιχείων τοποθετηµένων οµοιόµορφα πάνω στην 

περιφέρεια κύκλου [Sch2000a], [Sch2000b].  

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής έχουν σχεδιαστεί στοιχειοκεραίες µεταγωγής 

λοβού, διπλής ζώνης συχνοτήτων λειτουργίας, τόσο µε µεταβλητούς συντελεστές διέγερσης 

[Mit2005b], [Mit2005c], [Mit2006e], όσο και µε σταθερούς συντελεστές διέγερσης 

[Mit2006c]. Σε αυτήν την παράγραφο παρουσιάζεται η πρώτη περίπτωση, ενώ στην 

παράγραφο 4.5 η δεύτερη. Και στις δύο περιπτώσεις, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της 

παραγράφου 4.2, η κεραία αποτελείται από 8 γραµµικά στοιχεία – δίπολα, τοποθετηµένα σε 

οµοιόµορφο κυκλικό σχηµατισµό, µε τις γωνίες σκόπευσης να συµπίπτουν µε τις διχοτόµους 

των γωνίων των στοιχείων. Το επιθυµητό εύρος ηµίσειας ισχύος είναι ίσο µε 4/8/2 ππ = , 

ενώ παράλληλα απαιτείται µεγιστοποίηση του R.S.L.L. Οι ζώνες συχνοτήτων της κεραίας 

επιλέχθηκαν ίσες µε 2.4-2.5GHz και 3.4-3.6GHz, για λειτουργία σε δίκτυα WiFi και 

WiMAX.  

 

Σχεδίαση διπόλου διπλής ζώνης συχνοτήτων λειτουργίας.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σχεδίαση µιας στοιχειοκεραίας διπλής ζώνης 

συχνοτήτων λειτουργίας είναι, καταρχήν, η σχεδίαση ενός στοιχείου για τις επιθυµητές 

συχνότητες. Στην περίπτωση στοιχείων-διπόλων οι παράµετροι της σχεδίασης 

περιλαµβάνουν την ακτίνα και το µήκος του διπόλου. Λόγω των µικρών διαστάσεων του 

χώρου λύσεων (δύο µεταβλητές µόνο) δεν θα επιχειρηθεί γενετική προσέγγιση, αλλά θα 

παρουσιαστεί µια µέθοδος εξαντλητικής αναζήτησης (brute force) µε κριτήριο µια νέα 

αντικειµενική συνάρτηση που θα οριστεί αµέσως παρακάτω. Βασικός περιορισµός για την 

σχεδίαση είναι η διατήρηση λεπτού διπόλου, οπότε επιλέγεται ]mm25.1,mm0125.0[∈a , ενώ 

για το µήκος του διπόλου επιλέγεται ]cm25,cm25.1[∈L . Για συχνότητα λειτουργίας ίση µε 

4.2=f GHz, το µήκος κύµατος είναι 5.12=λ cm, οπότε τα αντίστοιχα διαστήµατα γίνονται 

]100/,λ/10000[ λ∈a  και ]2,10/[ λλ∈L . Αντικειµενικός στόχος της σχεδίασης είναι η 

µεγιστοποίηση του κέρδους του διπόλου στο οριζόντιο επίπεδο, ταυτόχρονα µε τον 

µηδενισµό του φανταστικού µέρους της αντίστασης εισόδου (ιδία αντίσταση) του διπόλου. 

Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται µέγιστη ακτινοβόληση ισχύος και ελαχιστοποίηση της 
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κατανάλωσης αέργου ισχύος.  Παράλληλα, είναι επιθυµητή η διατήρηση χαµηλού 

πραγµατικού µέρους αντίστασης εισόδου, ιδανικά ίσο µε 75 ή 90Ohm.  

Το διάγραµµα ακτινοβολίας για λεπτά δίπολα ( La ,λ<< ) δίνεται από την εξίσωση (4.5), 

από την οποία προκύπτει ότι, για λεπτά δίπολα, το κέρδος είναι συνάρτηση µόνο του µήκους. 

Εφόσον αντικειµενικός στόχος είναι η µεγιστοποίηση του κέρδους, ορίζονται οι συναρτήσεις 

κόστους )(),( 21 LALA , για τις συχνότητες 2.4GHz και 3.5GHz αντίστοιχα, µέσω των 

εξισώσεων 

GHz4.2,2/
1 )(

1)(
==

=
fLGain

LA
πθ

                                       (4.13) 

GHz5.3,2/
2 )(

1)(
==

=
fLGain

LA
πθ

.                                      (4.14) 

Συνεπώς, µεγιστοποίηση του κέρδους συνεπάγεται ελαχιστοποίηση των συναρτήσεων 

κόστους και αντίστροφα.  

Αντίθετα, η ιδία αντίσταση εισόδου διπόλου εξαρτάται τόσο από το µήκος όσο και από 

την ακτίνα του. Στο σχήµα 4.15 απεικονίζονται διαγράµµατα του πραγµατικού και 

φανταστικού µέρους της ιδίας αντίστασης διπόλου ως προς το µήκος του, για διάφορες 

ακτίνες, όπως υπολογίστηκαν µε χρήση της µεθόδου των ροπών. Όπως φαίνεται, τόσο το 

πραγµατικό όσο και το φανταστικό µέρος της ιδίας αντίστασης διπόλου «εξοµαλύνονται» µε 

την αύξηση της ακτίνας διπόλου. Οι τιµές της φανταστικής ιδίας αντίστασης µεταβάλλονται 

µε µικρότερο ρυθµό ως προς το µήκος, δηλαδή οι κλίσεις των διαγράµµατων µειώνονται. 

Ένα άµεσο συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι η αύξηση της ακτίνας του διπόλου έχει σαν 

συνέπεια την αύξηση του εύρους ζώνης του διπόλου. Συνεπώς, για µια σχεδίαση ευρείας 

ζώνης, λογικό είναι να απαιτήσει κανείς την µέγιστη ακτίνα διπόλου που είναι διαθέσιµη 

κατασκευαστικά. Φυσικά, όσο αυξάνεται η ακτίνα του διπόλου, η παραδοχή λεπτού διπόλου 

παύει να ισχύει, οπότε τόσο η εξίσωση (4.5) όσο και τα διαγράµµατα του σχήµατος 4.15 

παρουσιάζουν αποκλίσεις από την πραγµατικότητα. 

Οι συναρτήσεις κόστους οι σχετιζόµενες µε την φανταστική αντίσταση εισόδου, 

),(),,( 43 LaALaA , θα δίνονται από τις εξισώσεις 

{ }GHz4.2113 ),(Im
100

1),( == fLaZLaA                                  (4.15) 

{ }GHz5.3114 ),(Im
100

1),( == fLaZLaA .                                (4.16) 

Ο συντελεστής 100/1  στις εξισώσεις (4.15) και (4.16) τοποθετήθηκε για λόγους κλίµακας, 

αφού το διάστηµα τιµών του φανταστικού µέρους της αντίστασης εισόδου είναι πολύ 

µεγαλύτερο από το διάστηµα τιµών για τα κέρδη. 
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Σχήµα 4.15: Πραγµατικό και φανταστικό µέρος ιδίας αντίστασης διπόλου. 

 

Παροµοίως, οι συναρτήσεις κόστους οι σχετιζόµενες µε την πραγµατική αντίσταση 

εισόδου, ),(),,( 65 LaALaA , θα δίνονται από τις εξισώσεις 

{ }GHz4.2115 ),(Re
100

1),( == fLaZLaA                                  (4.17) 

{ }GHz5.3116 ),(Re
100

1),( == fLaZLaA .                                (4.18) 

Με τρόπο παρόµοιο µε την από κοινού βελτιστοποίηση διαφορετικών διαγραµµάτων 

στοιχειοκεραίας, ορίζεται η µέση συνάρτηση κόστους από την εξίσωση 

6
),(),(),(),()()(

),( 654321 LaALaALaALaALALA
LamA

+++++
=        (4.19) 

και η αντικειµενική συνάρτηση του προβλήµατος βελτιστοποίησης από την εξίσωση  

Am
OF

+
=

1
1 .                                                  (4.20) 

Μεγιστοποίηση της OF  συνεπάγεται βελτιστοποίηση του προβλήµατος και αντίστροφα. 

Προφανώς, ]1,0(∈OF . Η διµεταβλητή αντικειµενική συνάρτηση ως προς a  και L  

απεικονίζεται στο σχήµα 4.16, ενώ έχει την τάση να παρουσιάζει µεγαλύτερο µέτρο για 

µεγαλύτερες ακτίνες διπόλου, όπως αναµενόταν. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριµένα µήκη του 

διπόλου (τα οποία αντιστοιχούν σε «κορυφογραµµές» της επιφάνειας που απεικονίζεται στο 

σχήµα 4.16) όπου η αντικειµενική συνάρτηση διατηρεί υψηλές τιµές. Στο σχήµα 4.17(a) 

απεικονίζεται η αντικειµενική συνάρτηση ως προς µήκος διπόλου, για διάφορες ακτίνες. 
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Σχήµα 4.16: ∆ισδιάστατη αντικειµενική συνάρτηση διπόλου διπλής ζώνης συχνοτήτων ως 

προς a  και L . 

 

 
Σχήµα 4.17: Αντικειµενική συνάρτηση διπόλου διπλής ζώνης συχνοτήτων. 

 

Από το σχήµα 4.17(a) παρατηρείται µια µετατόπιση προς τα πάνω και αριστερά της 

αντικειµενικής συνάρτησης µε την αύξηση της ακτίνας. Γενικά υπάρχουν τέσσερα τοπικά 

µέγιστα, αλλά µόνο τα τοπικά µέγιστα #1 και #4 είναι σηµαντικά. Έστω ότι για 

κατασκευαστικούς λόγους επιλέγεται ακτίνα διπόλου ίση µε mm1=a . Στην περίπτωση αυτή 

η αντικειµενική συνάρτηση φαίνεται στο σχήµα 4.17(b). Η συνάρτηση λαµβάνει την µέγιστη 

τιµή ίση µε 0.4526=OF  για cm25.4=L .  

Στο σχήµα 4.18(b), απεικονίζεται το φανταστικό µέρος της ιδίας αντίστασης µε 

παράµετρο την συχνότητα, για mm1=a . Όπως φαίνεται, υπάρχουν τιµές του µήκους για τις 

οποίες η φανταστική αντίσταση µηδενίζεται. Ωστόσο, αυτό δεν συµβαίνει ταυτόχρονα για τις 

δύο συχνότητες. Το πρώτο µήκος µηδενισµού για 4.2=f GHz είναι cm69.5=L  ενώ το 

πρώτο και δεύτερο µήκος µηδενισµού για 5.3=f GHz είναι cm81.3=L  και cm71.6=L . 

Αν ο αλγόριθµος λάµβανε υπόψιν µόνο την φανταστική αντίσταση, θα έπρεπε να επιλεγεί 
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µήκος διπόλου περίπου ανάµεσα στο πρώτο και δεύτερο µήκος µηδενισµού για 4.2=f GHz  

και 5.3=f GHz αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήµα 4.18(b). Ωστόσο, όπως φαίνεται στο 

σχήµα 4.18(a), για το συγκεκριµένο µήκος οι τιµές της πραγµατικής αντίστασης είναι πολύ 

υψηλές και για τις δύο συχνότητες. Όπως αναµενόταν, ο αλγόριθµος επιλέγει ισορροπηµένο 

µήκος ανάµεσα στα πρώτα µήκη µηδενισµού του φανταστικού µέρους της αντίστασης για 

4.2=f GHz  και 5.3=f GHz, όπως φαίνεται στο σχήµα 4.18, λαµβάνοντας υπόψιν και τις 

απαιτήσεις για το κέρδος.  

 
Σχήµα 4.18: Πραγµατικό και φανταστικό µέρος αντίστασης εισόδου, mm1=a . 

 

Συµπερασµατικά, σε αυτήν την υποπαράγραφο παρουσιάστηκε η σχεδίαση ενός διπόλου 

διπλής ζώνης συχνοτήτων, µε βάση το κέρδος και το φανταστικό µέρος της ιδίας του 

αντίστασης. Επιλέγοντας mm1=a , το βέλτιστο µήκος διπόλου είναι cm25.4=L , το οποίο 

αντιστοιχεί σε ιδία αντίσταση Ohm32.110-Ohm09.30Z11 j=  για 4.2=f GHz και 

Ohm76.41Ohm79.106Z11 j+= για 5.3=f GHz, καθώς επίσης και σε κέρδος 518.0G =  για 

4.2=f GHz και 987.0G =  για 5.3=f GHz. 

 

Γενετική σχεδίαση στοιχειοκεραίας διπλής ζώνης συχνοτήτων λειτουργίας.  

Βελτιστοποίηση στα 2.4GHz και προσαρµογή στα 3.5GHz.  

Αρχικά, παρουσιάζεται η βελτιστοποίηση οµοιόµορφης κυκλικής στοιχειοκεραίας στα 

2.4GHz, όπως στην παράγραφο 4.2, οπότε για τον προσδιορισµό της ακτίνας του κύκλου 

λαµβάνεται υπόψιν µόνο η λειτουργία της κεραίας σε αυτήν την συχνότητα. Κατόπιν, 

επιλέγονται κατάλληλοι συντελεστές διέγερσης για την συχνότητα των 3.5GHz.  

Η ακτίνα κύκλου, οι ρευµατικοί συντελεστές διέγερσης και τα διαγράµµατα ακτινοβολίας 

για την συχνότητα 4.2=f GHz και γωνία σκόπευσης °5.22  περιλαµβάνονται στον πίνακα 

4.4 και στο σχήµα 4.8, ενώ έχουν µεταφερθεί στον πίνακα 4.20 και στο σχήµα 4.19 

αντίστοιχα για ευκολία. Το µήκος και η ακτίνα κάθε διπόλου έχουν υπολογιστεί ίσα µε 

cm63.6=L  και mm1=a  αντίστοιχα.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.20: Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 8 στοιχείων µε γωνία σκόπευσης 22.5°, 

4.2=f GHz. 

Στοιχειοκεραία 8 στοιχείων, γωνία σκόπευσης στις 22.5°, f=2.4GHz. 

1c  )08.1exp(41.0 j  maxφ  22.5° 

2c  )97.3exp(64.0 j  dB3,−φ  359° 

Σηµείο τοµής µε δεξιά 

διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

45° 

3c  )00.0exp(00.1 j  
dB3,+φ  46° 

4c  )90.1exp(72.0 j  
dB3φ∆  47° 

Ύψος ισχύος στο δεξιά 

σηµείο τοµής 
-2.27dB 

Max 
R.S.L.L. 

13.33dB 

Σηµείο τοµής µε 

αριστερά διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

0° 

R  8.285cm 

a  0.1cm 

 

L  6.63cm 

Ύψος ισχύος στο 

αριστερά σηµείο τοµής 
-2.27dB 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.918 

 

Ο γενετικός αλγόριθµος εκτελείται για 5.3=f GHZ και ακτίνα κύκλου σταθερή και ίση 

µε 285.8=R cm. Τα σχετικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 4.21, όπου φαίνεται 

ότι η αντικειµενική συνάρτηση είναι ίση µε 636.0=OF , ενώ το εύρος ηµίσειας ισχύος είναι 

23° και το R.S.L.L. είναι ίσο µε 4.67dB. Προφανώς, η στοιχειοκεραία δεν παρουσιάζει 

καθόλου ικανοποιητική λειτουργία, συνεπώς η προσαρµογή στοιχειοκεραίας 

βελτιστοποιηµένης στα 2.4GHz µε στόχο την λειτουργία στα 3.5GHz δεν είναι εφικτή.  

 
Σχήµα 4.19: Κανονικοποιηµένα διαγράµµατα ακτινοβολίας ισχύος στοιχειοκεραίας 8 

στοιχείων µε γωνίες σκόπευσης στις °°°°°°°° 315,270,225,180,135,90,45,0 . 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.21: Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 8 στοιχείων µε γωνία σκόπευσης 22.5°, 

5.3=f GHz, η οποία προέκυψε από προσαρµογή στοιχειοκεραίας βελτιστοποιηµένης στα 

2.4GHz.  
Στοιχειοκεραία 8 στοιχείων, γωνία σκόπευσης στις 22.5°, f=3.5GHz. 

1c  )00.0exp(94.0 j  maxφ  22.5° 

2c  )81.3exp(57.0 j  dB3,−φ  11° 

Σηµείο τοµής µε δεξιά 

διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

45° 

3c  )14.1exp(66.0 j  
dB3,+φ  34° 

4c  )39.5exp(00.1 j  
dB3φ∆  23° 

Ύψος ισχύος στο δεξιά 

σηµείο τοµής 
-17.36dB 

Max 
R.S.L.L. 

4.67dB 

Σηµείο τοµής µε 

αριστερά διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

0° 

R  8.285cm 

a  0.1cm 

 

L  6.63cm 

Ύψος ισχύος στο 

αριστερά σηµείο τοµής 
-17.36dB 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.636 

 

Βελτιστοποίηση στα 3.5GHz και προσαρµογή στα 2.4GHz.  

Η αντίστροφη πορεία προβλέπει βελτιστοποίηση της στοιχειοκεραίας στα 3.5GHz και 

προσαρµογή των συντελεστών διέγερσης για λειτουργία στα 2.4GHz. Στον πίνακα  4.22 

παρουσιάζεται η βελτιστοποιηµένη στοιχειοκεραία για λειτουργία στα 3.5GHz, όπου 

διακρίνεται εύρος ηµίσειας ισχύος ίσο µε 51°, R.S.L.L. ίσο µε 13.36dB, και αντικειµενική 

συνάρτηση ίση µε 0.916.  

Στον πίνακα 4.23 παρουσιάζεται η ίδια στοιχειοκεραία προσαρµοσµένη για λειτουργία 

στα 2.4GHz. Το εύρος ηµίσειας ισχύος είναι ίσο µε 43°, το R.S.L.L. ίσο µε 13.22dB, και η 

αντικειµενική συνάρτηση ίση µε 0.912. Προκύπτει ότι η στοιχειοκεραία αυτή λειτουργεί 

ικανοποιητικά, µε κατάλληλη αλλαγή των συντελεστών διέγερσης, τόσο για 5.3=f GHz 

όσο και για 4.2=f GHz. Το γεγονός ότι η προσαρµογή των συντελεστών διέγερσης ήταν 

επιτυχής σε αυτήν την περίπτωση, οφείλεται στην µικρότερη ακτίνα κύκλου που προέκυψε 

από βελτιστοποίηση της στοιχειοκεραίας στα 3.5GHz. Η ακτίνα κύκλου που υπολογίστηκε 

από τον γενετικό ήταν 714.5=R cm, ενώ το µήκος κύµατος στην ίδια συχνότητα είναι 

57.8=λ cm, οπότε 667.0/ =λR . Μεταβαίνοντας στα 2.4GHz, η ακτίνα κύκλου είναι 
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µικρότερη από το µισό µήκος κύµατος (=0.125cm), οπότε η βελτιστοποίηση των 

συντελεστών διέγερσης ήταν επιτυχής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.22: Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 8 στοιχείων µε γωνία σκόπευσης 22.5°, 

5.3=f GHz. 

Στοιχειοκεραία 8 στοιχείων, γωνία σκόπευσης στις 22.5°, f=3.5GHz. 

1c  )98.3exp(00.1 j  maxφ  22.5° 

2c  )00.2exp(03.0 j  dB3,−φ  -3° 

Σηµείο τοµής µε δεξιά 

διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

45° 

3c  )87.0exp(29.0 j  
dB3,+φ  48° 

4c  )00.0exp(91.0 j  
dB3φ∆  51° 

Ύψος ισχύος στο δεξιά 

σηµείο τοµής 
-2.12dB 

Max 
R.S.L.L. 

13.36dB 

Σηµείο τοµής µε 

αριστερά διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

0° 

R  5.714cm 

a  0.1cm 

 

L  6.63cm 

Ύψος ισχύος στο 

αριστερά σηµείο τοµής 
-2.12dB 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.916 

 

Αντίθετα, κατά την βελτιστοποίηση της κεραίας για λειτουργία στα 2.4GHz, η ακτίνα 

κύκλου ήταν 285.8=R cm, µε µήκος κύµατος 5.12=λ cm και λόγο 663.0/ =λR  

(σηµειώστε την οµοιότητα των λόγων  λ/R  στις δύο περιπτώσεις). Ωστόσο, στα 3.5GHz η 

ακτίνα αυτή είναι σχεδόν ίση µε το µήκος κύµατος, οπότε η εύρεση κατάλληλων 

συντελεστών διέγερσης δεν κατέστη δυνατή. Παρόµοια συµπεράσµατα για την αδυναµία 

σχηµατισµού διαγραµµάτων ακτινοβολίας και παρουσίας ισχυρών πλευρικών λοβών (grating 

lobes), στην περίπτωση όπου οι αποστάσεις µεταξύ των στοιχείων είναι µεγάλες, έχουν 

παρουσιαστεί από τον Balanis [Bal1999] και από τους Sun et al. [Sun2004]. Μάλιστα, 

ειδικότερα για τις οµοιόµορφες γραµµικές στοιχειοκεραίες, υπάρχουν κλειστές εκφράσεις 

όπου αποδεικνύεται ότι µε την αύξηση της απόστασης των στοιχείων το εύρος ηµίσειας 

ισχύος και το κέρδος µειώνονται, ενώ οι πλευρικοί λοβοί ενισχύονται [Bal1999].  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.23: Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 8 στοιχείων µε γωνία σκόπευσης 22.5°, 

4.2=f GHz, η οποία προέκυψε από προσαρµογή στοιχειοκεραίας βελτιστοποιηµένης στα 

3.5GHz.  
Στοιχειοκεραία 8 στοιχείων, γωνία σκόπευσης στις 22.5°, f=3.5GHz. 

1c  )29.3exp(39.0 j  maxφ  22.5° 

2c  )63.4exp(38.0 j  dB3,−φ  2° 

Σηµείο τοµής µε δεξιά 

διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

45° 

3c  )91.1exp(40.0 j  
dB3,+φ  43° 

4c  )81.2exp(28.0 j  
dB3φ∆  41° 

Ύψος ισχύος στο δεξιά 

σηµείο τοµής 
-3.42dB 

Max 
R.S.L.L. 

13.22dB 

Σηµείο τοµής µε 

αριστερά διάγραµµα 

ακτινοβολίας 

0° 

R  5.714cm 

a  0.1cm 

 

L  6.63cm 

Ύψος ισχύος στο 

αριστερά σηµείο τοµής 
-3.42dB 

Τιµή αντικειµενικής συνάρτησης 0.912 

 

Στο σχήµα 4.20  απεικονίζονται τα διαγράµµατα ακτινοβολίας ισχύος που αντιστοιχούν 

στους πίνακες 4.22 και 4.23 (βέλτιστες σχεδιάσεις), στα 2.4GHz και 3.5GHz για γωνίες 

σκόπευσης 22.5° και 67.5° αντίστοιχα. Παρατηρείται ότι στα 2.4GHz το εύρος ηµίσειας 

ισχύος είναι µικρότερο από ό,τι στα 3.5GHz, όπως συµπεραινέται και από τους αντίστοιχους 

πίνακες.  

 
Σχήµα 4.20: ∆ιαγράµµατα ακτινοβολίας ισχύος dual-band στοιχειοκεραίας µε µεταβλητούς 

συντελεστές διέγερσης, για 4.2=f GHz και 5.3=f GHz, µε γωνίες σκόπευσης 22.5° και 

67.5° αντίστοιχα. 
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Ταυτόχρονη βελτιστοποίηση στα 2.4GHZ και 3.5GHz.  

Τέλος, έχει σχεδιαστει στοιχειοκεραία διπλής ζώνης συχνοτήτων λειτουργίας, µε 

διαφορετικούς συντελεστές διέγερσης σε κάθε συχνότητα, οι οποίοι σχεδιάστηκαν 

ταυτόχρονα για λειτουργία στις δύο ζώνες συχνοτήτων [Mit2006e]. Η σχεδίαση αυτή δεν 

παρουσιάζεται για λόγους συντοµίας, αφού η βελτιστοποίηση της στοιχειοκεραίας στα 

3.5GHz και η κατόπιν προσαρµογή των διεγέρσεων για λειτουργία στα 2.4GHz καταλήγει σε 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα, όπως φαίνεται από τους πίνακες 4.22 και 4.23.  

 

4.5 ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ∆ΙΠΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ. 

Έπειτα από την σχεδίαση και παρουσίαση ευφυούς κεραίας µεταγωγής λοβού µε δύο 

ζώνες συχνοτήτων λειτουργίας και µεταβλητούς συντελεστές διέγερσης, έγινε προσπάθεια να 

σχεδιαστεί παρόµοια κεραία αλλά µε σταθερούς συντελεστές διέγερσης [Mit2006c]. Το 

πλεονέκτηµα της διατήρησης σταθερών συντελεστών διέγερσης είναι αφενός µεν η 

σηµαντική µείωση του αριθµού κυκλωµάτων µεταβλητού κέρδους και φάσης και 

κυκλωµάτων ελέγχου, αφετέρου δε η δυνατότητα η κεραία να λειτουργεί ταυτόχρονα και στις 

δύο ζώνες συχνοτήτων. ∆ηλαδή, µε τον τρόπο αυτόν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκποµπή και 

λήψη και στις δύο ζώνες, χωρίς να είναι απαραίτητη η µεταγωγή της εξόδου της κεραίας στα 

κατάλληλα κυκλώµατα.  

Η διατήρηση σταθερών συντελεστών διέγερσης επιτυγχάνεται µε µια προτεινόµενη 

συστηµατική διαδικασία από κοινού βελτιστοποίησης των παραµέτρων της στοιχειοκεραίας 

για τις δύο ζώνες συχνοτήτων, µε ταυτόχρονη αξιοποίηση της σύζευξης µεταξύ των 

στοιχείων της κεραίας. Χρησιµοποιείται η τεχνική ταυτόχρονης βελτιστοποίησης 

διαγραµµάτων στοιχειοκεραίας που εισήχθη στην παράγραφο 4.3. Για την συγκεκριµένη 

σχεδίαση, το χρωµόσωµα του γενετικού αλγορίθµου περιείχε 19 στοιχεία: τα πλάτη των 

συντελεστών διέγερσης τάσης, τις αντίστοιχες φάσεις, την ακτίνα του κύκλου, και τέλος την 

ακτίνα και το µήκος κάθε διπόλου. Για κάθε χρωµόσωµα υπολογίζεται το αθροιστικό σφάλµα 

µεταξύ επιθυµητού και υπολογιζόµενου διαγράµµατος ακτινοβολίας, 2400A  για 4.2=f GHz, 

2500A  για 5.2=f GHz, 3400A  για 4.3=f GHz,  και 3600A  για 6.3=f GHz, όπως 

περιγράφεται από τις εξισώσεις 4.2 και 4.3. Έπειτα, η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης 

δίνεται από την εξίσωση 

Am
OF

+
=

1
1                                                          (4.21) 

όπου  

4
3600340025002400 AAAA

mA
+++

= .                                        (4.22) 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

183

Με βάση την προτεινόµενη τεχνική, σχεδιάστηκε επίπεδη, οµοιόµορφη κυκλική 

στοιχειοκεραία 8 στοιχείων-διπόλων, όπως στο σχήµα 4.1. Οι προδιαγραφές των 

διαγραµµάτων ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας περιλαµβάνουν οµοιόµορφη κάλυψη του 

οριζοντίου επιπέδου µε 8 διαγράµµατα ακτινοβολίας, µε γωνίες σκόπευσης ίσες µε 

°°°°°°°° 5.337,5.292,5.247,5.202,5.157,5.112,5.67,5.22 , εύρος ηµίσειας ισχύος ίσο µε 

°== 454//2 ππ N , και µέγιστο λόγο R.S.L.L. Για λόγους πληρότητας, σηµειώνεται ότι π.χ. 

το διάνυσµα επιθυµητού διαγράµµατος ακτινοβολίας είναι ίσο µε ]dB20,45,5.22[ °°  για γωνία 

σκόπευσης ίση µε 22.5° (έχει επιλεγεί υπερβολικά υψηλός λόγος R.S.L.L. ώστε να ασκηθεί 

πίεση στον αλγόριθµο για να καλυφθεί το σχετικό κριτήριο).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.24: Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 8 στοιχείων µε γωνία σκόπευσης 22.5°, 

διπλή ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας (2.4-2.5GHz και 3.4-3.6GHz), και σταθερούς 

συντελεστές διέγερσης. 
Στοιχειοκεραία 8 στοιχείων, γωνία σκόπευσης στις 22.5°, 

ζώνες συχνοτήτων 2.4-2.5GHz και 3.4-3.6GHz, και σταθεροί συντελεστές διέγερσης. 

Ακτίνα κύκλου 3.8cm 1V  )00.4exp(50.0 j  

Ακτίνα διπόλου 1.8mm 2V  )76.4exp(26.0 j  

Μήκος διπόλου 5.9cm 3V  )00.0exp(22.0 j  

Εύρος Ηµίσειας Ισχύος 48°/47° 4V  )63.4exp(70.0 j  

R.S.L.L. 11.91dB/11.98dB 5V  )92.2exp(00.1 j  

Μ.Μ.Β.Ε. 0.5° 6V  )60.2exp(48.0 j  

Αντικειµενική συνάρτηση 0.93 7V  )38.4exp(70.0 j  

 8V  )72.0exp(07.0 j  

 

Τα χαρακτηριστικά της κεραίας και οι συντελεστές διέγερσης και για τις δύο ζώνες 

συχνοτήτων παρουσιάζονται στον πίνακα 4.24. Τα διαγράµµατα ακτινοβολίας για 2.4-

2.5GHz και 3.4-3.6GHz απεικονίζονται στα σχήµατα 4.21(a) και 4.21(b) αντίστοιχα. Όπως 

προκύπτει µε σύγκριση του πίνακα 4.24 και 4.23-4.22, τόσο η αντικειµενική συνάρτηση όσο 

και ο λόγος R.S.L.L. παρουυσιάζουν µια ελαφρά υποβάθµιση σε σχέση µε την περίπτωση 

διαφορετικών συντελεστών διέγερσης για κάθε ζώνη συχνοτήτων, κάτι το οποίο ήταν 

βεβαίως αναµενόµενο. Ωστόσο, η κεραία µε σταθερούς συντελεστές διέγερσης παρουσιάζει 

βελτιωµένο και πιο εξισορροπηµένο εύρος ηµίσειας ισχύος. 
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Σχήµα 4.21: ∆ιαγράµµατα ακτινοβολίας ηλεκτρικού πεδίου dual-band στοιχειοκεραίας µε 

σταθερούς συντελεστές διέγερσης, για (a) 5.24.2 −=f GHz και (b) 6.34.3 −=f GHz, µε 

γωνία σκόπευσης 22.5°. 
 

4.6 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΕΡΑΙΑΣ – ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ. 

Εισαγωγή – Γενικά. 

Οι ευφυείς κεραίες χρησιµοποιούνται σε µια ευρεία γκάµα δικτύων, από κυψελωτά 

συστήµατα έως δίκτυα δορυφορικών επικοινωνιών. Αρκετά συχνά, οι κεραίες αυτές είναι 

εγκατεστηµένες σε σηµεία µε δύσκολη πρόσβαση, όπως κορυφές ορέων, αποµακρυσµένα 

νησιά κλπ., οπότε η συντήρηση και επισκευή σε περίπτωση βλάβης είναι ιδιαίτερα 

χρονοβόρα και δαπανηρή. Πολύ περισσότερο, στην περίπτωση δορυφορικών 

τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων εξοπλισµένων µε ευφυείς κεραίες, η συντήρηση και 

επισκευή της κεραίας ίσως είναι αδύνατη. Ακόµη και στην περίπτωση άµεσης πρόσβασης 

στην εγκατάσταση της κεραίας, κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική η δυνατότητα αυτής να 

διατηρεί ως ένα βαθµό την επίδοσή της, ανάµεσα σε µακρές περιόδους συντήρησης ή µετά 

από βλάβη και µέχρι την επισκευή.  

Ωστόσο, είναι γνωστό και αναµενόµενο ότι σε περίπτωση βλάβης ενός ή περισσότερων 

στοιχείων της κεραίας τα χαρακτηριστικά ακτινοβολίας της αλλοιώνονται σηµαντικά. Η 

βλάβη ενός στοιχείου της κεραίας είναι ένας ευρύς ορισµός και µπορεί να περιλαµβάνει 

φυσική βλάβη του ίδιου του στοιχείου ή βραχυκύκλωση/κατάστροφη των RF ηλεκτρονικών 

εξαρτηµάτων και των εξαρτηµάτων ελέγχου για το συγκεκριµένο στοιχείο. Σε µια τέτοια 

περίπτωση το διάγραµµα ακτινοβολίας παραµορφώνεται, η αντίσταση εισόδου των στοιχείων 

µεταβάλλεται, η τάξη της κεραίας υποβαθµίζεται (για συστήµατα ΜΙΜΟ) κ.ο.κ. Η σχετική 

παρεπόµενη παραµόρφωση του διαγράµµατος ακτινοβολίας είναι αρκετά σηµαντική, αφού 

στην περίπτωση οµοιόµορφα διεγειρόµενων στοιχειοκεραιών, η απώλεια ενός µόνο στοιχείου 
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έχει σαν συνέπεια την αύξηση της στάθµης των πλευρικών λοβών κατά 2)/1( N , όπου N  

είναι το πλήθος των στοιχείων της κεραίας [Mai1996]. 

Στα επόµενα, θεωρείται ότι η ανίχνευση της βλάβης/αστοχίας στοιχείου 

πραγµατοποιείται µε µέτρηση του συντελεστή ανάκλασης στην είσοδο του στοιχείου. 

Εφόσον ο συντελεστής ανάκλασης µεταβληθεί σηµαντικά και για αρκετό χρονικό διάστηµα, 

τούτο θεωρείται ότι οφείλεται σε µόνιµη αλλαγή στην συµπεριφορά του στοιχείου. Σε αυτήν 

την περίπτωση, η τροφοδοσία του στοιχείου διακόπτεται µε ανοιχτοκύκλωση των άκρων του. 

Η τάση που εφαρµόζεται στα άκρα του στοιχείου µηδενίζεται, ενώ το πλάτος της ρευµατικής 

κατανοµής στο ανοιχτοκυκλωµένο στοιχείο, η οποία προκαλείται λόγω σύζευξης µε τα 

εναποµείναντα ενεργά στοιχεία, είναι πολύ µικρότερο συγκρινόµενο µε το πλάτος της 

ρευµατικής κατανοµής στο ίδιο στοιχείο όταν είναι τερµατισµένο ή βραχυκυκλωµένο.  

Έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον έχει συγκεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη 

σχεδιαστικών µεθόδων µε στόχο την διατήρηση των χαρακτηριστικών ακτινοβολίας της 

κεραίας ακόµα και µετά από βλάβη του υλικού. Μια εύλογη αντιµετώπιση του ζητήµατος 

περιλαµβάνει επανακαθορισµό των συντελεστών διέγερσης της κεραίας, µε στόχο την 

αποκατάσταση του διαγράµµατος ακτινοβολίας της µετά από αστοχία στοιχείου. Ο 

επανακαθορισµός των συντελεστών διέγερσης έχει προταθεί τόσο µε συµβατικές µεθόδους 

όσο και µε χρήση στοχαστικών µεθόδων-γενετικών αλγορίθµων. Ωστόσο, σε όλες τις 

σχετικές περιπτώσεις στην βιβλιογραφία, η πιθανότητα αστοχίας στοιχείου δεν λαµβάνεται 

υπόψιν στα αρχικά στάδια σχεδίασης της κεραίας. Συνεπώς, ακόµη και µετά από 

επανακαθορισµό των συντελεστών διέγερσης, στην πραγµατικότητα η επίδοση του 

διαγράµµατος ακτινοβολίας της κεραίας δεν επανέρχεται στα προ της αστοχίας επίπεδα.  

Εφόσον η µεταβολή των αποστάσεων µεταξύ των στοιχείων δεν είναι πρακτικά 

εφαρµόσιµη, ο Peters πρότεινε µια ντετερµινιστική µέθοδο ελαχιστοποίησης της συζυγούς 

κλίσης µιας ειδικά κατασκευασµένης, µη-γραµµικής συνάρτησης βελτιστοποίησης, µε στόχο 

τον επανακαθορισµό του πλάτους και της φάσης των εναποµεινάντων λειτουργικών 

στοιχείων σε επίπεδες στοιχειοκεραίες [Pet1991]. Η µέθοδος έχει σχεδιαστεί µε κύριο στόχο 

την διατήρηση του επιθυµητού λόγου R.S.L.L. και της συµµετρίας των διαγραµµάτων 

ακτινοβολίας εκατέρωθεν της γωνίας σκόπευσης του κύριου λοβού, για κεραίες αθροίσµατος 

ή διαφοράς (sum or difference mode, εννοούνται κεραίες οι οποίες παρουσιάζουν µέγιστο ή 

µηδενισµό σε γωνία 90° από τον άξονά τους αντίστοιχα), και στηρίζεται στην σχετική µέθοδο 

των Hestenes και Stiefel [Hes1952]. Μελετώνται, επίσης, τα όρια της µεθόδου, σχετικά µε 

τον µέγιστο αριθµό ελαττωµατικών στοιχείων που µπορεί να αντιµετωπίσει. Στην σχετική 

ανάλυση θεωρούνται ιδανικά, πανοµοιότυπα στοιχεία, µε ταυτόσηµα χαρακτηριστικά 

ακτινοβολίας, καθώς επίσης αµελούνται οι συνέπειες των φαινοµένων σύζευξης, οπότε τα 

ελαττωµατικά στοιχεία απλώς απαλοίφονται από την µήτρα αντιστάσεων.  
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Οι Er και Hui πρότειναν έναν απλό αλγόριθµο, βασισµένο σε τετραγωνικές και 

γραµµικές προσεγγίσεις του συντελεστή στοιχειοκεραίας, προκειµένου να προσδιορίσουν 

νεόυς συντελεστές διέγερσης, µε στόχο την διατήρηση του µέγιστου δυνατού R.S.L.L. 

ταυτόχρονα µε το µέγιστο δυνατό εύρος ηµίσειας ισχύος [Er1991].  

Ο Mailloux πρότεινε µια µέθοδο διόρθωσης ελαττωµατικών στοιχείων, κατάλληλη για 

στοιχειοκεραίες λήψης µε ψηφιακή διαµόρφωση διαγράµµατος ακτινοβολίας [Mai1996]. 

Ουσιαστικά, η προτεινόµενη µέθοδος δεν αποτελεί µέθοδο επανακαθορισµού των 

συντελεστών διέγερσης των εναποµεινάντων στοιχείων, αλλά µια µέθοδο αναπαραγωγής των 

σηµάτων των ελαττωµατικών στοιχείων, τα οποία δεν λειτουργούν πια. Η µέθοδος ωστόσο 

δεν λαµβάνει υπόψιν φαινόµενα σύζευξης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της 

µεθόδου είναι η γνώση της γωνίας άφιξης του εισερχόµενου σήµατος, έστω και µε αρκετά 

χαµηλή ακρίβεια. Η µέθοδος επιδεικνύεται µε εφαρµογή στην περίπτωση ενός επιθυµητού 

σήµατος και µιας πηγής παρεµβολών.  

Η µέθοδος του Mailloux εξελίχθηκε από τον ίδιο και τον Steyskal, ώστε να αντιµετωπίζει 

και περιπτώσεις περισσότερων σηµάτων από διαφορετικές γωνίες άφιξης [Ste1998]. Η 

µέθοδος αντιµετωπίζει την περίπτωση M  σηµάτων ενδιαφέροντος, τα οποία καταφτάνουν 

από ισάριθµες γωνίες, και τα οποία επεξεργάζεται χρησιµοποιώντας ίσο αριθµό λειτουργικών 

στοιχείων της κεραίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση των γωνιών άφιξης µε 

σχετικά υψηλή ακρίβεια.   

Οι Yeo και Lu παρουσίασαν µια µέθοδο για την αντιµετώπιση αστοχίας στοιχείων, µε 

χρήση γενετικών αλγορίθµων και τριών διαφορετικών τελεστών επιλογής [Yeo1999], η οποία 

αποτελεί εξέλιξη εργασίας των Yan και Lu για σχηµατισµό επιθυµητών διαγραµµάτων 

ακτινοβολίας και µείωση του R.S.L.L [Yan1997a]. Η προτεινόµενη µέθοδος 

χρησιµοποιήθηκε για την αντιµετώπιση αστοχίας δύο και τριών στοιχείων, σε γραµµική 

κεραία 32 στοιχείων σχεδιασµένη µε την µέθοδο Dolph-Chebyshev.  

Οι Rodriguez et al. επίσης αντιµετώπισαν το πρόβληµα επανακαθορισµού των 

συντελεστών διέγερσης χρησιµοποιώντας γενετικούς αλγορίθµους [Rod2000]. Με την 

προτεινόµενη µέθοδο, τα λειτουργικά στοιχεία αναλύονται και ανακαλύπτεται ο ελάχιστος 

αριθµός στοιχείων, των οποίων απαιτείται µεταβολή των συντελεστών διέγερσης ώστε τα 

διαγράµµατα ακτινοβολίας να διατηρήσουν ικανοποιητικά χαρακτηριστικά. Αναφέρεται η 

εφαρµογή της µεθόδου στην περίπτωση στοιχειοκεραίας µε τρεις απώλειες στοιχείων, όπου 

σηµειώθηκε επανάκαµψη του διαγράµµατος ακτινοβολίας µε µεταβολή της διέγερσης στο 1/3 

των εναποµεινάντων στοιχείων.  

Νεώτερα αποτελέσµατα πάνω στο αντικείµενο της αντιµετώπισης αστοχίας στοιχείων 

κεραίας περιλαµβάνουν την εργασία των Ling-Ling και Da-Gang., όπου προτείνεται ένας 

συνδυασµός γενετικού αλγορίθµου και γρήγορου µετασχηµατισµού Fourier (Fast Fourier 

Transform – FFT) [Lin2003]. Ο γρήγορος µετασχηµατισµός Fourier χρησιµοποιείται για την 
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επιτάχυνση της διαδικασίας υπολογισµού του διαγράµµατος ακτινοβολίας, επιτρέποντας την 

ταχύτερη εκτέλεση του γενετικού αλγορίθµου. Επίσης, οι Zainud-Deen et al. πρότειναν µια 

ορθογωνική µέθοδο για τον επανακαθορισµό των συντελεστών διέγερσης [Zai2004]. Στην 

σχετική εργασία παρουσιάζεται η επίδραση του αριθµού των χαλασµένων στοιχείων, της 

απόστασης µεταξύ των στοιχείων, και του σχήµατος του επιθυµητού διαγράµµατος, πάνω 

στην επίδοση του προτεινόµενου αλγορίθµου. Τέλος, οι Gu et al. επέδειξαν την δυνατότητα 

µιας µεθόδου προβολής διανυσµάτων (vector space projection method, VSP) να 

επανασχεδιάζει κεραίες οι οποίες παρουσίασαν βλάβη στοιχείων [Gu2004].  

Αντίθετα, στις σχετικές εργασίες στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, η πιθανότητα 

αστοχίας λαµβάνεται υπόψιν κατά την σχεδίαση της κεραίας (προλαµβάνεται), µε σηµαντικά 

και ενδιαφέροντα αποτελέσµατα [Mit2005e], [Mit2006b], [Mit2006f]. Αν η πιθανότητα 

αστοχίας στοιχείου ληφθεί υπόψιν στα αρχικά στάδια της σχεδίασης, αποδεικνύεται ότι ο 

επανακαθορισµός των συντελεστών διέγερσης είναι πιο αποδοτικός και η αστοχία στοιχείου 

αντιµετωπίζεται µε µεγαλύτερη επιτυχία.  

Πιο συγκεκριµένα, στην παρούσα παράγραφο, θα δειχθεί ότι αν η πιθανότητα αστοχίας 

στοιχείου αγνοηθεί, η κεραία παρουσιάζει άριστη επίδοση υπό κανονικές συνθήκες 

λειτουργίας, ωστόσο η επίδοσή της υποβαθµίζεται σηµαντικά µετά την αστοχία, ακόµη και 

µε επανακαθορισµό των συντελεστών διέγερσης. Αντίθετα, αν η πιθανότητα αστοχίας ληφθεί 

υπόψιν, τότε η επίδοση της κεραίας υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι ελαφρά 

χειρότερη από την προηγούµενη περίπτωση, ωστόσο µετά την αστοχία στοιχείου η επίδοση 

αυτή δεν υποβαθµίζεται περισσότερο αν οι συντελεστές διέγερσης επανακαθοριστούν. Με 

τον τρόπο αυτό, η κεραία επιδεικνύει ισοζυγισµένη συµπεριφορά ανάµεσα στις δύο 

περιπτώσεις – κανονικής λειτουργίας και λειτουργίας υπό βλάβη [Mit2005e].  

Η προτεινόµενη τεχνική επιδεικνύεται µε εφαρµογή στην περίπτωση µιας οµοιόµορφης 

κυκλικής στοιχειοκεραίας µεταγωγής λοβού, 8 στοιχείων, η οποία καλύπτει οµοιόµορφα το 

οριζόντιο επίπεδο µε 8 διαγράµµατα ακτινοβολίας. Θα εξεταστούν δύο σετ γωνιών 

σκόπευσης, είτε 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° και 315°   είτε 22.5°, 67.5°, 112.5°, 

157.5°, 202.5°, 247.5°, 292.5° και 337.5°. Όπως και στα προηγούµενα, τα στοιχεία της 

κεραίας είναι δίπολα, τοποθετηµένα κάθετα στο οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήµα 

4.1. Το εύρος ηµίσειας ισχύος της στοιχειοκεραίας είναι °== 454//2 ππ N , ενώ απαιτείται 

µέγιστος λόγος R.S.L.L.  

 

Αντιµετώπιση ενδεχοµένου αστοχίας στοιχείου a posteriori. 

Σχεδίαση κεραίας για λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες.  

Στην περίπτωση όπου το ενδεχόµενο αστοχίας λαµβάνεται υπόψιν a posteriori, ο 

επανακαθορισµός των συντελεστών διέγερσης της κεραίας µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο 
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πάνω στην βάση της σχεδίασης της κεραίας για λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες. Για την 

σχεδίαση στοιχειοκεραίας 8 στοιχείων χρησιµοποιείται ένα χρωµόσωµα µε 19 γονίδια. Τα 16 

πρώτα γονίδια αντιστοιχούν στα πλάτη και τις φάσεις των συντελεστών τάσης για κάθε 

στοιχείο, το 17ο γονίδιο αντιστοιχεί στην ακτίνα του κύκλου, ενώ τα 2 τελευταία γονίδια 

αντιστοιχούν στην ακτίνα και το µήκος των διπολικών στοιχείων. Οι ρευµατικοί συντελεστές 

υπολογίζονται µε την βοήθεια της µεθόδου EMF, οπότε το διάγραµµα ακτινοβολίας της 

κεραίας υπολογίζεται µε τις µεθόδους που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 2. Στον πίνακα 4.25 

παρουσιάζονται οι συντελεστές τάσης και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά δύο οµοιόµορφων 

κυκλικών στοιχειοκεραιών, οι οποίες σχεδιάστηκαν µε την βοήθεια του γενετικού 

αλγορίθµου και έχουν γωνίες σκόπευσης στις 0° και στις 22.5° αντίστοιχα. Τα αντίστοιχα 

διαγράµµατα ακτινοβολίας απεικονίζονται στο σχήµα 4.22, ενώ τα υπόλοιπα διαγράµµατα, 

τα οποία καλύπτουν οµοιόµορφα το οριζόντιο επίπεδο, προκύπτουν µε απλή αντιµετάθεση 

των συντελεστών διέγερσης λόγω κυλινδρικής συµµετρίας. Οι διαφοροποιήσεις των πινάκων 

4.3 και 4.4 µε τον πίνακα 4.25, οφείλονται στο ότι οι συντελεστές διέγερσης κάθε στοιχείου 

για τις στοιχειοκεραίες του πίνακα 4.25 είναι διαφορετικοί µεταξύ τους, ενώ επίσης 

χρησιµοποιούνται συντελεστές τάσης αντί για ρευµατικούς συντελεστές. Αυτό έχει σαν 

συνέπεια η ακτίνα και το µήκος κάθε διπόλου να επιλέγεται από τον γενετικό αλγόριθµο.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.25: Χαρακτηριστικά οµοιόµορφης κυκλικής στοιχειοκεραίας 8 στοιχείων, a 

posteriori αντιµετώπιση αστοχίας στοιχείου, όλα τα στοιχεία εν λειτουργία, γωνίες 

σκόπευσης 0° και 22.5°.  
Κύριος λοβός στις 0° (κεραία #1) Κύριος λοβός στις 22.5° (κεραία #2) 

1V  )28.6exp(59.0 j  maxφ  -1° 1V  )63.3exp(49.0 j  maxφ  22° 

2V  )58.0exp(00.1 j  
dB3,−φ  -24° 2V  )29.4exp(32.0 j

dB3,−φ  -1° 

3V  )92.1exp(58.0 j  
dB3,+φ  22° 3V  )02.3exp(45.0 j  

dB3,+φ  44° 

4V  )74.4exp(96.0 j  
dB3φ∆  46° 4V  )00.0exp(71.0 j  

dB3φ∆  45° 

5V  )01.5exp(70.0 j  Max 
R.S.L.L. 

14.27dB 5V  )44.4exp(59.0 j  Max 
R.S.L.L. 

14.89dB 

6V  )54.4exp(00.1 j  R 0.0665m 6V  )77.4exp(00.1 j  R 0.0618m 

7V  )34.2exp(30.0 j  a 0.0002m 7V  )08.0exp(63.0 j  a 0.0010m 

8V  )00.0exp(73.0 j  L 0.0828m 8V  )09.3exp(54.0 j  L 0.0758m 

 Objective 
Function 

0.9358  Objective 
Function 

0.9470 
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Σχήµα 4.22: ∆ιαγράµµατα ακτινοβολίας ηλεκτρικού πεδίου οµοιόµορφης κυκλικής 

στοιχειοκεραίας 8 στοιχείων, a posteriori αντιµετώπιση αστοχίας στοιχείου, όλα τα  

στοιχεία εν λειτουργία, γωνίες σκόπευσης 0° και 22.5°. 

 

Για κάθε µια από τις δύο κεραίες του πίνακα 4.25, προσοµοιώνεται η βλάβη του 

στοιχείου το οποίο βρίσκεται στην θέση )0,(R  - πρώτο στοιχείο. Στην περίπτωση αυτή 

απαιτείται βελτιστοποίηση των συντελεστών διέγερσης για κάθε γωνία σκόπευσης 

ξεχωριστά, καθώς παύει να ισχύει η  κυλινδρική συµµετρία. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει 

συµµετρία γύρω από τον άξονα xx' , οπότε για την κεραία #1 απαιτείται βελτιστοποίηση 

µόνο των διαγραµµάτων µε γωνία σκόπευσης °°°°° 180,135,90,45,0 , ενώ για την κεραία #2 

απαιτείται βελτιστοποίηση µόνο των διαγραµµάτων µε γωνία σκόπευσης 

°°°° 5.157,5.112,5.67,5.22 .  

 

A posteriori προσαρµογή κεραίας #1 σε περίπτωση βλάβης.  

Στην περίπτωση της κεραίας #1 και γωνία σκόπευσης 0°, η υποβάθµιση του 

διαγράµµατος ακτινοβολίας αντανακλάται στα στοιχεία του πίνακα 4.26 και στο σχήµα 

4.23(a). Όπως φαίνεται από τον πίνακα, η υποβάθµιση του R.S.L.L., τόσο µε διορθωµένους 

όσο και χωρίς διορθωµένους συντελεστές τάσης, είναι περίπου ίση µε 4dB, µε την πρώτη 

περίπτωση να υπερέχει κατά 0.18dB από την δεύτερη. Ουσιαστικά, στην συγκεκριµένη 

περίπτωση, ο επανακαθορισµός των συντελεστών διέγερσης δεν στάθηκε δυνατό να 

επιδιορθώσει αισθητά την επίδοση του διαγράµµατος. Ωστόσο, όπως θα φανεί και στα 

επόµενα, η κεραία #1, µε διορθωµένους συντελεστές, παρουσιάζει την χειρότερη επίδοση για 

γωνία σκόπευσης 45°, από ό,τι για οποιαδήποτε άλλη γωνία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.26: A posteriori προσαρµογή κεραίας #1, γωνία σκόπευσης 0°. 
Προ προσαρµογής Μετά προσαρµογή 

maxφ  -2° 1V  )30.0exp(59.0 j  maxφ  8° 

dB3,−φ  -23° 2V  )47.4exp(59.0 j  
dB3,−φ  -16° 

dB3,+φ  19° 3V  )98.1exp(00.1 j  
dB3,+φ  28° 

dB3φ∆  42° 4V  )00.1exp(80.0 j  
dB3φ∆  44° 

Max R.S.L.L. 10.11dB 5V  )75.1exp(58.0 j  Max R.S.L.L. 10.29dB 

R 0.0665m 6V  )73.2exp(34.0 j  R 0.0665m 

a 0.0002m 7V  )00.0exp(52.0 j  a 0.0002m 

L 0.0828m L 0.0828m 

Objective 
Function 

- 
 

Objective 
Function 

0.7415 

 

 
Σχήµα 4.23: Σύγκριση διαγραµµάτων πεδίου, a posteriori προσαρµογή κεραίας #1. 

 

Στον πίνακα 4.27 και στο σχήµα 4.23(b) περιέχονται τα αποτελέσµατα του 

επανακαθορισµού των διεγέρσεων για την κεραία #1 και γωνία σκόπευσης 45°. Προκύπτει 

ότι εµφανίζεται µια διεύρυνση του εύρους ηµίσειας ισχύος, η οποία δεν διορθώνεται. 

Παράλληλα, όµως, παρατηρείται µια υποβάθµιση του R.S.L.L. κατά 6.68dB, το οποίο 
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διορθώνεται κατά 2.52dB για να ανέλθει στο επίπεδο των 10.10dB, έπειτα από την διόρθωση 

των διεγέρσεων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.27: A posteriori προσαρµογή κεραίας #1, γωνία σκόπευσης 45°. 
Προ προσαρµογής Μετά προσαρµογή 

maxφ  42° 1V  )00.0exp(65.0 j  maxφ  41° 

dB3,−φ  19° 2V  )76.5exp(00.1 j  
dB3,−φ  17° 

dB3,+φ  71° 3V  )35.3exp(20.0 j  
dB3,+φ  68° 

dB3φ∆  52° 4V  )34.1exp(98.0 j  
dB3φ∆  51° 

Max R.S.L.L. 7.59dB 5V  )97.0exp(66.0 j  Max R.S.L.L. 10.10dB 

R 0.0665m 6V  )73.1exp(84.0 j  R 0.0665m 

a 0.0002m 7V  )16.3exp(28.0 j  a 0.0002m 

L 0.0828m L 0.0828m 

Objective 
Function 

- 
 

Objective 
Function 

0.6977 

 

Συνεχίζοντας, για γωνία σκόπευσης 90°, τα σχετικά αποτελέσµατα περιέχονται στον 

πίνακα 4.28, ενώ τα αντίστοιχα διαγράµµατα ακτινοβολίας απεικονίζονται στο σχήµα 

4.23(c). Παρατηρείται µια ισχυρή διεύρυνση του εύρους ηµίσειας ισχύος, η οποία 

διορθώνεται µε αρκετή επιτυχία, καθώς και υποβάθµιση του R.S.L.L. κατά 6.28dB, η οποία 

επίσης διορθώνεται κατά 4.26dB, στο επίπεδο των 12.25dB. 

   

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.28: A posteriori προσαρµογή κεραίας #1, γωνία σκόπευσης 90°. 
Προ προσαρµογής Μετά προσαρµογή 

maxφ  87° 1V  )11.5exp(55.0 j  maxφ  89° 

dB3,−φ  62° 2V  )49.5exp(44.0 j  
dB3,−φ  66° 

dB3,+φ  125° 3V  )47.5exp(42.0 j  
dB3,+φ  112° 

dB3φ∆  63° 4V  )92.2exp(34.0 j  
dB3φ∆  46° 

Max R.S.L.L. 7.99dB 5V  )88.0exp(94.0 j  Max R.S.L.L. 12.25dB 

R 0.0665m 6V  )00.0exp(33.0 j  R 0.0665m 

a 0.0002m 7V  )08.1exp(00.1 j  a 0.0002m 

L 0.0828m L 0.0828m 

Objective 
Function 

- 
 

Objective 
Function 

0.8676 
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Παροµοίως, στον πίνακα 4.29 περιέχονται τα αποτελέσµατα για γωνία σκόπευσης 135°, 

ενώ στο σχήµα 4.23(d) απεκονίζονται τα αντίστοιχα διαγράµµατα. Καταρχήν, παρατηρείται 

µια πολύ ισχυρή απόκλιση της γωνίας σκόπευσης, η οποία διορθώνεται µε αρκετή επιτυχία. 

Επίσης, παρατηρείται µια εξαιρετικά ισχυρή υποβάθµιση του R.S.L.L., η οποία εν µέρει 

διορθώνεται, για να ανέλθει στο επίπεδο των 10.03dB. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψιν το 

µέγεθος της υποβάθµισης του R.S.L.L., η διόρθωση αυτή κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητική. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.29: A posteriori προσαρµογή κεραίας #1, γωνία σκόπευσης 135°. 
Προ προσαρµογής Μετά προσαρµογή 

maxφ  157° 1V  )14.3exp(57.0 j  maxφ  127° 

dB3,−φ  137° 2V  )40.4exp(96.0 j  
dB3,−φ  103° 

dB3,+φ  177° 3V  )66.4exp(68.0 j  
dB3,+φ  149° 

dB3φ∆  40° 4V  )61.4exp(89.0 j  
dB3φ∆  46° 

Max R.S.L.L. 3.45dB 5V  )43.1exp(84.0 j  Max R.S.L.L. 10.03dB 

R 0.0665m 6V  )00.0exp(00.1 j  R 0.0665m 

a 0.0002m 7V  )07.0exp(52.0 j  a 0.0002m 

L 0.0828m L 0.0828m 

Objective 
Function 

- 
 

Objective 
Function 

0.7113 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.30: A posteriori προσαρµογή κεραίας #1, γωνία σκόπευσης 180°. 
Προ προσαρµογής Μετά προσαρµογή 

maxφ  199° 1V  )71.1exp(96.0 j  maxφ  183° 

dB3,−φ  180° 2V  )48.3exp(87.0 j  
dB3,−φ  162° 

dB3,+φ  219° 3V  )00.0exp(91.0 j  
dB3,+φ  206° 

dB3φ∆  39° 4V  )68.0exp(79.0 j  
dB3φ∆  44° 

Max R.S.L.L. 4.12dB 5V  )14.0exp(00.1 j  Max R.S.L.L. 11.01dB 

R 0.0665m 6V  )11.0exp(30.0 j  R 0.0665m 

a 0.0002m 7V  )58.1exp(86.0 j  a 0.0002m 

L 0.0828m L 0.0828m 

Objective 
Function 

- 
 

Objective 
Function 

0.7145 

 

Τέλος, στον πίνακα 4.30 και στο σχήµα 4.23(e) περιέχονται τα αποτελέσµατα για γωνία 

σκόπευση ίση µε 180°. Επίσης παρατηρείται µια ιδιαίτερα ισχυρή µετατόπιση της γωνίας 
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σκόπευσης του κύριου λοβού (κατά 19°), η οποία διορθώνεται ικανοποιητικά στις 183°. 

Επίσης, ο λόγος R.S.L.L. παρουσιάζει ισχυρή υποβάθµιση στο επίπεδο των 4.12dB. Ωστόσο, 

έπειτα από επανακαθορισµό των διεγέρσεων, ο λόγος R.S.L.L. διορθώνεται στο 

ικανοποιητικό επίπεδο των 11.01dB. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.31: Συγκριτικά αποτελέσµατα a posteriori προσαρµογής κεραίας #1 ως προς 

γωνία σκόπευσης (µετά προσαρµογή). 

 0° 45° 90° 135° 180° 

maxφ  8° 41° 89° 127° 183° 

dB3,−φ  -16° 17° 66° 103° 162° 

dB3,+φ  28° 68° 112° 149° 206° 

dB3φ∆  44° 51° 46° 46° 44° 

Max R.S.L.L. 10.29dB 10.10dB 12.25dB 10.03dB 11.01dB 

R 0.0665m 

a 0.0002m 

L 0.0828m 

Objective Function 0.7415 0.6977 0.8676 0.7113 0.7145 

 

Συνοψίζοντας, στον πίνακα 4.31 παρουσιάζεται µια σύγκριση επίδοσης των 

διαγραµµάτων της κεραίας, έπειτα από διόρθωση των διεγέρσεων. Αξίζει να σηµειώθει ότι, 

από όλες τις περιπτώσεις οι οποίες εξετάστηκαν, η γωνία σκόπευσης των 45° αντιστοιχεί 

στην µικρότερη τιµή αντικειµενικής συνάρτησης. 

 

A posteriori προσαρµογή κεραίας #2 σε περίπτωση βλάβης. 

Μια παρόµοια ανάλυση µε την προσαρµογή της κεραίας #1, πραγµατοποιήθηκε και για 

την κεραία #2. Για λόγους πληρότητας, στους πίνακες 4.32-35 και στα σχήµατα 4.24(a)-(d) 

παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσµατα, ώστε να εξαχθούν και τα απαραίτητα 

συµπεράσµατα.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.32: A posteriori προσαρµογή κεραίας #2, γωνία σκόπευσης 22.5°. 
Προ προσαρµογής Μετά προσαρµογή 

maxφ  20° 1V  )00.0exp(00.1 j  maxφ  20° 

dB3,−φ  2° 2V  )65.4exp(78.0 j  
dB3,−φ  -1° 

dB3,+φ  38° 3V  )94.1exp(90.0 j  
dB3,+φ  41° 

dB3φ∆  36° 4V  )88.0exp(85.0 j  
dB3φ∆  42° 

Max R.S.L.L. 5.29dB 5V  )29.0exp(57.0 j  Max R.S.L.L. 11.46dB 

R 0.0618m 6V  )24.2exp(89.0 j  R 0.0618m 

a 0.0010m 7V  )15.5exp(80.0 j  a 0.0010m 

L 0.0758m L 0.0758m 

Objective 
Function 

- 
 

Objective 
Function 

0.7830 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.33: A posteriori προσαρµογή κεραίας #2, γωνία σκόπευσης 67.5°. 
Προ προσαρµογής Μετά προσαρµογή 

maxφ  77° 1V  )02.5exp(00.1 j  maxφ  73° 

dB3,−φ  53° 2V  )85.5exp(50.0 j  
dB3,−φ  48° 

dB3,+φ  105° 3V  )91.3exp(87.0 j  
dB3,+φ  96° 

dB3φ∆  52° 4V  )02.1exp(83.0 j  
dB3φ∆  48° 

Max R.S.L.L. 9.41dB 5V  )03.5exp(55.0 j  Max R.S.L.L. 11.29dB 

R 0.0618m 6V  )00.0exp(36.0 j  R 0.0618m 

a 0.0010m 7V  )46.0exp(22.0 j  a 0.0010m 

L 0.0758m L 0.0758m 
Objective 
Function 

- 
 Objective 

Function 
0.7802 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.34: A posteriori προσαρµογή κεραίας #2, γωνία σκόπευσης 112.5°. 
Προ προσαρµογής Μετά προσαρµογή 

maxφ  134° 1V  )82.3exp(22.0 j  maxφ  106° 

dB3,−φ  111° 2V  )81.3exp(69.0 j  
dB3,−φ  81° 

dB3,+φ  155° 3V  )99.3exp(36.0 j  
dB3,+φ  133° 

dB3φ∆  44° 4V  )49.2exp(44.0 j  
dB3φ∆  52° 

Max R.S.L.L. 5.93dB 5V  )00.0exp(76.0 j  Max R.S.L.L. 11.60dB 

R 0.0618m 6V  )23.4exp(99.0 j  R 0.0618m 

a 0.0010m 7V  )65.4exp(00.1 j  a 0.0010m 

L 0.0758m L 0.0828m 

Objective 
Function 

- 
 

Objective 
Function 

0.7571 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.35: A posteriori προσαρµογή κεραίας #2, γωνία σκόπευσης 157.5°. 
Προ προσαρµογής Μετά προσαρµογή 

maxφ  179° 1V  )87.2exp(00.1 j  maxφ  151° 

dB3,−φ  159° 2V  )70.5exp(79.0 j  
dB3,−φ  129° 

dB3,+φ  200° 3V  )00.0exp(38.0 j  
dB3,+φ  172° 

dB3φ∆  41° 4V  )14.0exp(79.0 j  
dB3φ∆  43° 

Max R.S.L.L. 7.06dB 5V  )77.4exp(67.0 j  Max R.S.L.L. 9.92dB 

R 0.0618m 6V  )90.1exp(78.0 j  R 0.0618m 

a 0.0010m 7V  )20.1exp(67.0 j  a 0.0010m 

L 0.0758m L 0.0758m 

Objective 
Function 

- 
 

Objective 
Function 

0.6970 
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Σχήµα 4.24: Σύγκριση διαγραµµάτων πεδίου, a posteriori προσαρµογή κεραίας #2. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.36: Συγκριτικά αποτελέσµατα a posteriori προσαρµογής κεραίας #2 ως προς 

γωνία σκόπευσης (µετά προσαρµογή). 

 22.5° 67.5° 112.5° 157.5° 

maxφ  20° 73° 106° 151° 

dB3,−φ  -1° 48° 81° 129° 

dB3,+φ  41° 96° 133° 172° 

dB3φ∆  42° 48° 52° 43° 

Max R.S.L.L. 11.46dB 11.29dB 11.60dB 9.92dB 

R 0.0618m 

a 0.0010m 

L 0.0758m 

Objective Function 0.7830 0.7802 0.7571 0.6970 

 

Στον πίνακα 4.36 παρουσιάζεται µια σύγκριση επίδοσης των διαγραµµάτων της κεραίας 

#2, έπειτα από διόρθωση των διεγέρσεων. Αξίζει να σηµειώθει ότι, από όλες τις περιπτώσεις 

οι οποίες εξετάστηκαν για την κεραία #2, η γωνία σκόπευσης των 157.5° αντιστοιχεί στην 

µικρότερη τιµή αντικειµενικής συνάρτησης. 

 

Σύγκριση a posteriori προσαρµογής κεραίας #1 και κεραίας #2 στο ενδεχόµενο 

αστοχίας στοιχείου. 

Με απευθείας σύγκριση των σχηµάτων 4.23 και 4.25, αλλά και των πινάκων 4.31 και 

4.36, προκύπτει ότι η κεραία #2, µετά από διόρθωση των συντελεστών διέγερσης, 
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παρουσιάζει ελαφρά µόνο καλύτερη συµπεριφορά από την κεραία #1. Αυτό ισχύει τόσο για 

τον λόγο R.S.L.L., όσο και για την τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης. Προφανώς, το 

συµπέρασµα αυτό προκύπτει κατά µέσο όρο, αφού τα διαγράµµατα των κεραιών είναι 

διαφορετικά, λόγω απώλειας της κυλινδρικής συµµετρίας.  

Επίσης, τόσο στην περίπτωση της κεραίας #1 όσο και στην περίπτωση της κεραίας #2, 

παρατηρείται ότι, χωρίς ενηµέρωση των διεγέρσεων, η γωνία σκόπευσης του κύριου λοβού 

εκτρέπεται σηµαντικά από την επιθυµητή γωνία, ειδικά για εκείνες τις επιθυµητές γωνίες 

σκόπευσης οι οποίες απέχουν περισσότερες µοίρες από το χαλασµένο στοιχείο. Πράγµατι, 

όσο κινούµαστε προς τις 180°, τόσο τα διαγράµµατα της κεραίας #1 όσο και της κεραίας #2 

εκτρέπονται από την επιθυµητή κατεύθυνση.  

Το κυριότερο συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι, ακόµη και µετά από ενηµέρωση των 

διεγέρσεων, κανένα από τα διαγράµµατα δεν ανακτά την προ της βλάβης επίδοση του, όπως  

αναµενόταν. Ωστόσο, η επιδείνωση των διαγραµµάτων χωρίς διόρθωση των διεγέρσεων είναι 

εξαιρετικά σοβαρή, γεγονός που αποδεικνύει την κρισιµότητα ύπαρξης εφεδρικών 

συντελεστών διέγερσης για την περίπτωση όπου κάποιο στοιχείο της κεραίας παρουσιάσει 

αστοχία.  

 

Αντιµετώπιση ενδεχοµένου αστοχίας στοιχείου a priori. 

Η αστοχία στοιχείου είναι δυνατόν να προληφθεί σχεδιάζοντας κατάλληλα την 

στοιχειοκεραία, ώστε η διόρθωση των συντελεστών να επαναφέρει σε µεγαλύτερο βαθµό τα 

διαγράµµατα ακτινοβολίας στην πρότερη απόδοσή τους. Η ανάλυση εστιάζεται κυρίως στην 

µελέτη της επίδρασης της εκ των προτέρων σχεδίασης της κεραίας λαµβάνοντας υπόψιν το 

ενδεχόµενο (δυνατότητα) αστοχίας στοιχείου. Θα δειχθεί ότι, σε αυτήν την περίπτωση, η 

προκύπτουσα σχεδιασθείσα στοιχειοκεραία παρουσιάζει λίγο χειρότερη επίδοση υπό 

κανονικές συνθήκες λειτουργίας (από ό,τι αν δεν είχε ληφθεί υπόψιν η πιθανότητα αστοχίας), 

αλλά πολύ βελτιωµένη επίδοση έπειτα από διόρθωση των συντελεστών (σε σχέση µε την 

αντίστοιχη επίδοση µετά από διόρθωση των συντελεστών, αλλά χωρίς να έχει ληφθεί υπόψιν 

η πιθανότητα αστοχίας εκ των προτέρων).  

Σηµειώνεται ότι η πιθανότητα αστοχίας έχει την έννοια της δυνατότητας αστοχίας, 

δηλαδή ότι υφίσταται η περίπτωση αστοχίας στοιχείου. Ουσιαστικά, αυτό συνεπάγεται ότι η 

πιθανότητα αστοχίας στοιχείου είναι 50%. Στην παράγραφο 4.7 παρουσιάζεται µια µελέτη 

όπου λαµβάνεται υπόψιν αυτή καθαυτή η πιθανότητα αστοχίας στοιχείου, ενώ επίσης 

συζητάται η δυνατότητα διατήρησης σταθερών συντελεστών διέγερσηςµ ανεξαρτήτως 

αστοχίας ή µη.  

Ένα σηµαντικό σηµείο στην a priori ανάλυση είναι ότι, λόγω καταστροφής της 

κυλινδρικής συµµετρίας, η από κοινού και ταυτόχρονη βελτιστοποίηση της κεραίας για 

κανονική λειτουργία και λειτουργία υπό βλάβη ιδανικά πρέπει να περιλαµβάνει 6 
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διαγράµµατα για την κεραία #1 και 5 διαγράµµατα για την κεραία #2, όπως αναλύθηκε 

προηγουµένως, λόγω διατήρησης της αξονικής συµµετρίας. Τούτο σηµαίνει ότι για κάθε 

µέλος του πληθυσµού, ο γενετικός αλγοριθµός πρέπει να υπολογίζει υπεράριθµα 

διαγράµµατα ακτινοβολίας, γεγονός που καθιστά την εκτέλεσή του χρονοβόρα, κάτι που 

παρατήρηθηκε επίσης κατά την εκτέλεση του γενετικού αλγορίθµου για την εξαγωγή των 

αποτελεσµάτων της παραγράφου 4.3.  

Προτείνεται, αντί να βελτιστοποιούνται ταυτόχρονα όλα τα διαγράµµατα της 

στοιχειοκεραίας, να βελτιστοποιείται το διάγραµµα υπό κανονικές συνθήκες και το χειρότερο 

διάγραµµα για λειτουργία υπό βλάβη. ∆υστυχώς, δεν υφίσταται µεθοδολογία για την ασφαλή 

πρόβλεψη του χειρότερου διαγράµµατος έπειτα από αστοχία, αφού η διόρθωση των 

συντελεστών διέγερσης απαγορεύει κάτι τέτοιο. Λόγω της έλλειψης µιας µεθόδου για την 

ασφαλή αυτή πρόβλεψη, το χειρότερο διάγραµµα µετά την αστοχία και την προσαρµογή των 

συντελεστών επιλέγεται αυθαιρέτως ως το διάγραµµα το οποίο βρίσκεται πλησιέστερα στο 

χαλασµένο στοιχείο. Τα αποτελέσµατα που θα παρουσιαστούν παρακάτω αποδεικνύουν ότι 

πράγµατι µε αυτήν την επιλογή επιτυγχάνεται βελτίωση της σχεδίασης της κεραίας, και µια 

ισοζυγισµένη συµπεριφορά και επίδοση αυτής. Εξάλλου, εκτελέστηκαν δοκιµαστικές 

εκτελέσεις της µεθόδου µε διαφορετικές προβλέψεις για το χειρότερο διάγραµµα µετά την 

αστοχία και την προσαρµογή των συντελεστών, και τα αποτελέσµατα ήταν ελαφρά χειρότερα 

από ό,τι πριν. Φυσικά, αυτό το συµπέρασµα δεν έχει γενική ισχύ.  

Το χρωµόσωµα του γενετικού αλγορίθµου περιλαµβάνει 33 γονίδια: κατά σειρά, 15 

πλάτη συντελεστών τάσης και 15 αντίστοιχες φάσεις, ακτίνα κύκλου, ακτίνα διπόλου και 

µήκος διπόλου. Με αυτόν τον τρόπο, η ακτίνα του κύκλου και η ακτίνα και το µήκος διπόλου 

βελτιστοποιούνται ταυτόχρονα για λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες και υπό βλάβη. Το 

διάγραµµα για κανονικές συνθήκες υπολογίζεται µε τα πρώτα 8 πλάτη και τις πρώτες 8 

φάσεις, συγκρίνεται µε το επιθυµητό, και κατόπιν υπολογίζεται το αθροιστικό σφάλµα µέσω 

της εξίσωσης (4.3). Οµοίως, το αθροιστικο λάθος του διαγράµµατος για λειτουργία υπό 

βλάβη υπολογίζεται µε τα υπόλοιπα πλάτη και φάσεις. Η αντικειµενική συνάρτηση του 

γενετικού υπολογίζεται µέσω της εξίσωσης (4.11).  

Χρησιµοποιώντας την προτεινόµενη µέθοδο, σχεδιάζεται στοιχειοκεραία µε στόχο την 

ικανοποιητική λειτουργία για γωνία σκόπευσης στις 0° (κεραία #1). Στον πίνακα 4.37 

παρουσιάζονται τα σχετικά αποτελέσµατα. Παρατηρείται ότι τα χαρακτηριστικά 

αρχιτεκτονικής της κεραίας (ακτίνα κύκλου, ακτίνα και µήκος διπόλου) είναι διαφορετικά 

από ό,τι στην περίπτωση όπου η πιθανότητα αστοχίας στοιχείου δεν λαµβάνεται υπόψιν. Στο 

σχήµα 4.25(a) απεικονίζονται τα διαγράµµατα που περιέχονται στον πίνακα 4.37. 

Κατόπιν, οι συντελεστές διέγερσης βελτιστοποιούνται για κάθε γωνία σκόπευσης 

ξεχωριστά. Τα σχετικά αποτελέσµατα περιλαµβάνονται στον πινακα 4.38, ενώ τα αντίστοιχα 

διαγράµµατα απεικονίζονται στα σχήµα 4.25(b)-4.25(e). Για λόγους συντοµίας, στον πίνακα 
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4.38 δεν περιλαµβάνονται οι συντελεστές διέγερσης, παρά µόνο τα χαρακτηριστικά επίδοσης 

και αρχιτεκτονικής της κεραίας.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.37: Αποτελέσµατα από κοινού προσοµοίωσης, γωνία σκόπευσης 0°, κεραία #1. 
 8 στοιχεία 7 στοιχεία  8 στοιχεία 7 στοιχεία 

1V  )43.4exp(64.0 j  )28.1exp(35.0 j  maxφ  -1° -1° 

2V  )00.0exp(48.0 j  )76.4exp(44.0 j  
dB3,−φ  -24° -25° 

3V  )68.4exp(28.0 j  )79.1exp(69.0 j  
dB3,+φ  22° 22° 

4V  )70.1exp(00.1 j  )81.0exp(00.1 j  
dB3φ∆  46° 47° 

5V  )77.1exp(99.0 j  )03.2exp(21.0 j  Max R.S.L.L. 12.77dB 11.97dB 

6V  )86.1exp(86.0 j  )23.4exp(27.0 j  R 0.0615m 

7V  )13.4exp(52.0 j  )00.0exp(09.0 j  a 0.0002m 

8V  )59.0exp(39.0 j  - L 0.0623m 

   Αντικειµενική 
συνάρτηση 

0.8544 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.38: Αποτελέσµατα από κοινού προσοµοίωσης, γωνίες σκόπευσης 45°, 90°, 

135° και 180°, κεραία #1. 
 45° 90° 135° 180° 

maxφ  40° 89° 141° 179° 

dB3,−φ  18° 66° 115° 156° 

dB3,+φ  67° 112° 164° 202° 

dB3φ∆  49° 46° 49° 46° 

Max R.S.L.L. 11.14dB 13.67dB 11.21dB 11.98dB 

R 0.0615m 

a 0.0002m 

L 0.0623m 

Αντικειµενική 
συνάρτηση 

0.7474 0.9137 0.7602 0.8288 

 

Επιπλέον, η προτεινόµενη µέθοδος χρησιµοποιείται για να σχεδιαστεί στοιχειοκεραία µε 

ικανοποιητική επίδοση για γωνία σκόπευσης 22.5° (κεραία #2), τόσο υπό κανονικές 

συνθήκες όσο και υπό βλάβη. Στον πίνακα 4.39 και στο σχήµα 4.26(a) παρουσιάζονται τα 

σχετικά αποτελέσµατα και διάγραµµα πεδίου αντίστοιχα. 

Κατόπιν, οι συντελεστές τάσης των διαγραµµάτων για γωνίες σκόπευσης 67.5°, 112.5° 

και 157.5° βελτιστοποιούνται ξεχωριστά και παρουσιάζονται στον πίνακα 4.40, ενώ τα 
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αντίστοιχα διαγράµµατα παρουσιάζονται στα σχήµα 4.26(b)-(d). Οµοίως, για λόγους 

συντοµίας, στον πίνακα 4.40 δεν περιλαµβάνονται οι συντελεστές διέγερσης. Παρατηρήστε 

ότι οι ακτίνες κύκλου για τις δύο κεραίες (#1 και #2) είναι συµπτωµατικά ίδιες! 

 

 
Σχήµα 4.25: ∆ιαγράµµατα πεδίου, a priori προσαρµογή κεραίας #1. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.39: Αποτελέσµατα από κοινού προσοµοίωσης, γωνία σκόπευσης 22.5°,  

κεραία #2. 
 8 στοιχεία 7 στοιχεία  8 στοιχεία 7 στοιχεία 

1V  )68.1exp(72.0 j  )35.0exp(56.0 j  maxφ  23° 19° 

2V  )34.1exp(96.0 j  )63.4exp(57.0 j  
dB3,−φ  -2° -5° 

3V  )59.0exp(37.0 j  )85.1exp(00.1 j  
dB3,+φ  45° 42° 

4V  )61.3exp(84.0 j  )46.0exp(90.0 j  
dB3φ∆  47° 47° 

5V  )05.2exp(94.0 j  )92.0exp(58.0 j  Max R.S.L.L. 12.34dB 11.36dB 

6V  )73.2exp(55.0 j  )75.1exp(54.0 j  R 0.0615m 

7V  )25.3exp(87.0 j  )00.0exp(22.0 j  a 0.0008m 

8V  )00.0exp(00.1 j  - L 0.1134m 

   Αντικειµενική 
συνάρτηση 

0.7993 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.40: Αποτελέσµατα από κοινού προσοµοίωσης, γωνίες σκόπευσης 67.5°, 112.5° 

και 157.5°, κεραία #2. 
 67.5° 112.5° 157.5° 

maxφ  67° 112° 159° 

dB3,−φ  44° 88° 138° 

dB3,+φ  92° 135° 182° 

dB3φ∆  48° 47° 44° 

Max R.S.L.L. 11.83dB 11.96dB 11.76dB 

R 0.0615m 

a 0.0008m 

L 0.1134m 

Αντικειµενική 
συνάρτηση 

0.7684 0.8183 0.7849 

 

 
Σχήµα 4.26: ∆ιαγράµµατα πεδίου, a priori προσαρµογή κεραίας #2. 

 

Συµπεράσµατα. 

Στην συγκεκριµένη εργασία εξετάστηκε η εξοµάλυνση των συνεπειών λόγω αστοχίας 

στοιχείου ευφυούς στοιχειοκεραίας, µε χρήση γενετικών αλγορίθµων. Μελετήθηκαν τόσο η 

περίπτωση της a posteriori όσο και η περίπτωση της a priori αντιµετώπισης. Στην πρώτη 

περίπτωση επανακαθορίζονται νέοι συντελεστές διέγερσης µε την βοήθεια του γενετικού και 

η επιδείνωση της συµπεριφοράς της στοιχειοκεραίας µετριάζεται, ωστόσο παραµένει 

σηµαντική. Στην δεύτερη περίπτωση προτάθηκε µια τεχνική για την βελτίωση της ταχύτητας 

εκτέλεσης του γενετικού, µε βελτιστοποίηση ενός διαγράµµατος µόνο υπό συνθήκες βλάβης. 

Μέσω αριθµητικών αποτελεσµάτων δείχθηκε ότι στην περίπτωση της a priori αντιµετώπισης 

η κεραία παραµένει πλήρως λειτουργική, ακόµη και µετά από βλάβη, αφού η επιδείνωση 
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µετριάζεται σηµαντικά. Η από κοινού βελτιστοποίηση των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών 

της κεραίας έχει ως αποτέλεσµα την ελαφρά επιδείνωση της συµπεριφοράς της κεραίας υπό 

κανονικές συνθήκες λειτουργίας, αλλά και την εξαιρετική βελτίωσή της σε περίπτωση 

βλάβης. Συνεπώς, η επίδοσης της κεραίας είναι πιο ισοζυγισµένη.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.41: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για κεραία #1. 
  Μέσο R.S.L.L. M.M.B.E. M.B.W.E. 

8 στοιχεία 14.27dB 1.0° 1.0° Ξεχωριστή 

βελτιστοποίηση 7 στοιχεία 10.71dB 4.7° 2.3° 

8 στοιχεία 12.77dB 1.0° 1.0° Από κοινού 

βελτιστοποίηση 7 στοιχεία 11.95dB 3.3° 2.6° 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.42: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για κεραία #2. 
  Μέσο R.S.L.L. M.M.B.E. M.B.W.E. 

8 στοιχεία 14.89dB 0.0° 0.0° Ξεχωριστή 

βελτιστοποίηση 7 στοιχεία 11.04dB 5.3° 3.8° 

8 στοιχεία 12.34dB 0.0° 2.0° Από κοινού 

βελτιστοποίηση 7 στοιχεία 11.73dB 1.5° 2.0° 

 

Το συµπέρασµα για την ισοζυγισµένη συµπεριφορά της κεραίας συνάγεται και από τους 

πίνακες 4.41 και 4.42, όπου παρουσιάζονται συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τις σχεδιάσεις 

των κεραιών #1 και #2 αντίστοιχα. Η συµπεριφορά της κεραίας ποσοτικοποιείται µε µέσους 

όρους, λόγω απώλειας της κυλινδρικής συµµετρίας. Το µέσο R.S.L.L. είναι ο µέσος όρος των 

λόγων κύριου προς πλευρικούς λοβούς για όλα τα διαγράµµατα, το Μ.Μ.Β.Ε. είναι το µέσο 

σφάλµα σκόπευσης κύριου λοβού, όπως ορίστηκε προηγουµένως, ενώ το M.B.W.E. είναι το 

µέσο σφάλµα εύρους ηµίσειας ισχύος (Mean BeamWidth Error). Επί παραδείγµατι, το µέσο 

R.S.L.L. για την κεραία #1 µε ξεχωριστή βελτιστοποίηση είναι 14.27dB και 10.71dB, για να 

γίνει 12.77dB και 11.95dB αντίστοιχα µε από κοινού βελτιστοποίηση. Είναι φανερή η τάση 

εξοµάλυνσης των διαφορών και εξίσωσης της συµπεριφοράς της κεραίας µε ή χωρίς βλάβη 

στοιχείου. Ακόµη εντυπωσιακότερο είναι το αποτέλεσµα για το M.B.W.E. της κεραίας #2, 

όπου µε ξεχωριστή βελτιστοποίηση για µεν 8 στοιχεία είναι τέλειο αλλά για 7 στοιχεία είναι 

αρκετά σηµαντικό, ενώ µε από κοινού βελτιστοποίηση οι τιµές του µεγέθους για τις δύο 

περιπτώσεις εξισώνονται.  
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4.7 ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ – ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ. 

Γενικά. 

Παρά την προτεινόµενη διόρθωση των διεγέρσεων µιας στοιχειοκεραίας, προκειµένου 

αυτή να ανταποκριθεί στο ενδεχόµενο αστοχία στοιχείου, υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάτι 

τέτοιο είναι αδύνατον, κυρίως για λόγους κόστους. Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι είναι δυνατή η 

ως ένα βαθµό διατήρηση ικανοποιητικών διαγραµµάτων ακτινοβολίας, ακόµη και µε 

σταθερούς συντελεστές διέγερσης. Η διατήρηση σταθερών διεγέρσεων επιτρέπει την 

απρόσκοπτη λειτουργία της κεραίας, χωρίς ενδιάµεσα χρονικά διαστήµατα διορθώσεων και 

χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη µεθόδων ανίχνευσης της αστοχίας ή µεθόδων που 

ταυτοποιούν το χαλασµένο στοιχείο.  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µια µέθοδος, η οποία βασίζεται σε κατάλληλα 

κατασκευασµένες συναρτήσεις κόστους και σε έναν γενετικό αλγόριθµο, προκειµένου να 

αντιµετωπιστεί η αστοχία στοιχείου από τα πρώιµα στάδια της σχεδίασης, όταν η πιθανότητα 

αστοχίας είναι γνωστή [Mit2006b]. ∆ηλαδή, λαµβάνεται υπόψιν όχι µόνο η δυνατότητα να 

παρουσιαστεί αστοχία, αλλά αυτή καθαυτή η πιθανότητα εµφάνισής της. ∆εδοµένα για την 

πιθανότητα αστοχίας µπορούν να παρέχονται από στατιστική επεξεργασία στοιχείων από την 

γραµµή παραγωγής ή το τµήµα εξυπηρέτησης της κατασκευάστριας εταιρίας. Παράλληλα, µε 

την προτεινόµενη µέθοδο διατηρούνται σταθεροί συντελεστές διέγερσης, µε ή χωρίς αστοχία 

στοιχείου.  

Παρόµοια µε τις προηγούµενες περιπτώσεις, η προτεινόµενη µέθοδος επιδεικνύεται µέσω 

εφαρµογής στην περίπτωση µιας οµοιόµορφης, κυκλικής στοιχειοκεραίας η οποία λειτουργεί 

στα 2.4GHz. Η κεραία αποτελείται από 8=M  ταυτόσηµα δίπολα τοποθετηµένα παράλληλα 

µεταξύ τους και κάθετα στο οριζόντιο επίπεδο. Το πρώτο δίπολο είναι τοποθετηµένο στην 

θέση )0,(R  όπου R  είναι η ακτίνα του κύκλου, ενώ το κέντρο της στοιχειοκεραίας συµπίπτει 

µε την αρχή των αξόνων, όπως φαίνεται στο σχήµα 4.1. Οι προδιαγραφές της κεραίας 

περιλαµβάνουν οµοιόµορφη κάλυψη του οριζοντίου επιπέδου µε 8 διαγράµµατα 

ακτινοβολίας, µε γωνίες σκόπευσης 22.5°, 67.5°, 112.5°, 157.5°, 202.5°, 247.5°, 292.5° και 

337.5°. Το επιθυµητό εύρος ηµίσειας ισχύος είναι 45° ( M/2π  όπου M  ο αριθµός των 

στοιχείων), ενώ επιθυµείται µεγιστοποίηση του λόγου R.S.L.L. Η σύζευξη µεταξύ των 

στοιχείων και η µήτρα αντιστάσεων υπολογίζονται µε την βοήθεια της µεθόδου EMF.  

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της θεωρούµενης πιθανότητας αστοχίας, η σχεδίαση 

της κεραίας πραγµατοποιείται από κοινού, τόσο για λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες όσο 

και για λειτουργία υπό βλάβη. Το χρωµόσωµα του γενετικού αποτελείται από 19 γονίδια: 8 

γονίδια για τα πλάτη των συντελεστών τάσης (8 για κανονική λειτουργία, ενώ για λειτουργία 
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υπό βλάβη απλά το πρώτο γονίδιο αµελείται), 8 γονίδια για τις αντίστοιχες φάσεις, και 3 

γονίδια για την ακτίνα κύκλου, την ακτίνα και το µήκος διπόλου αντίστοιχα.  

Το επιθυµητό διάγραµµα ακτινοβολίας αναπαρίσταται από ένα διάνυσµα τριών σηµείων, 

όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4.2 (το πρώτο σηµείο είναι η γωνία σκόπευσης του 

κύριου λοβού, το δεύτερο σηµείο είναι το εύρος ηµίσειας ισχύος, και το τρίτο σηµείο είναι ο 

µέγιστος λόγος πλευρικών λοβών προς κύριο). Κάθε υπολογιζόµενο διάγραµµα συγκρίνεται 

µε το επιθυµητό διάγραµµα, ενώ η σύγκριση αυτή ποσοτικοποιείται µε το αθροιστικό 

σφάλµα και την αντικειµενική συνάρτηση, όπως ορίζονται µε τις εξισώσεις (4.3) και (4.4) 

αντίστοιχα. Οι συναρτήσεις κόστους και η αντικειµενική συνάρτηση του γενετικού 

βασίζονται στο αθροιστικό σφάλµα και την αντικειµενική συνάρτηση κάθε υπολογιζόµενου 

διαγράµµατος ακτινοβολίας, όπως θα περιγραφεί παρακάτω.  

 

Συναρτήσεις κόστους και αντικειµενική συνάρτηση αλγορίθµου. 

Η δυνατότητα αστοχίας αµελείται κατά τα στάδια της σχεδίασης (περίπτωση Α).  

Στην περίπτωση της οµοιόµορφης κυκλικής στοιχειοκεραίας, µόνο ένα διάγραµµα 

ακτινοβολίας οφείλεται να βελτιστοποιηθεί µε χρήση της εξίσωσης (4.4), λόγω κυλινδρικής 

συµµετρίας. Τα αθροιστικά λάθη είναι όλα ίσα µεταξύ τους, όπως φαίνεται από  

∑===== −
°

−
°

−
°

i
i

elementselementselements eAAAA 8
5.337

8
5.67

8
5.22 ...                         (4.23) 

όπου elementsmA −
φ  είναι το αθροιστικό σφάλµα για την κεραία m-στοιχείων (8 για κανονική 

λειτουργία, 7 για λειτουργία υπό αστοχία στοιχείου), και το διάγραµµα ακτινοβολίας µε 

γωνία σκόπευσης φ . Η βελτιστοποίηση της στοιχειοκεραίας 8 στοιχείων, χωρίς να 

λαµβάνεται υπόψιν η πιθανότητα αστοχίας, συνεπάγεται την σύγκλιση του αλγορίθµου και 

την ύπαρξη ενός βέλτιστου χρωµοσώµατος. Το χρωµόσωµα αυτό αντιστοιχεί σε ένα βέλτιστο 

αθροιστικό σφάλµα elements
bestA −

°
8

5.22, , ενώ η αντικειµενική συνάρτηση του γενετικού υπολογίζεται 

από 

elements
best

A
OA

OF
−+

=
8

5.22,1

1 .                                              (4.24)  

Όπως και προηγουµένως, µπορεί να θεωρηθεί χωρίς βλάβη της γενικότητας ότι η αστοχία 

παρουσιάζεται πάντα στο πρώτο στοιχείο στην θέση )0,(R , ενώ στην παράγραφο 4.6 

δείχθηκε ότι χωρίς επανακαθορισµό των συντελεστών διέγερσης τα διαγράµµατα 

ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας υποβαθµίζονται σηµαντικά. Αν και δεν υφίσταται κάποια 

βελτιστοποίηση των διαγραµµάτων της στοιχειοκεραίας 7 στοιχείων που προκύπτει, 

διατηρείται ο συµβολισµός elements
bestA −7

,φ  για να υποδεικνύει την σύγκλιση του αλγορίθµου και 

να γίνεται η διάκριση από το αθροιστικό σφάλµα ενός οποιουδήποτε χρωµοσώµατος.  
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Το αθροιστικό σφάλµα των διαγραµµάτων της στοιχειοκεραίας 7 στοιχείων που 

προκύπτει είναι διαφορετικό για κάθε γωνία σκόπευσης, όµως η συµµετρία διατηρείται κατά 

τον άξονα x. Συνεπώς, το µέρος της συνάρτησης κόστους που αντιστοιχεί στην αστοχία θα 

υπολογίζεται ως ο µέσος όρος των αθροιστικών σφαλµάτων για την κεραία 7 στοιχείων και 

γωνίες σκόπευσης 22.5°, 67.5°, 112.5° και 157.5°, όπως φαίνεται από  

)(
4
1)1()( 7

5.157,
7

5.112,
7

5.67,
7

5.22,
8

5.22,
elements

best
elements

best
elements

best
elements

best
elements

bestA AAAApAppC −
°

−
°

−
°

−
°

−
° +++⋅⋅+⋅−= (4.25) 

οπου p  είναι η πιθανότητα αστοχίας.  

Παρατηρήστε ότι η συνάρτηση AOF  στην εξίσωση (4.24) δεν είναι συνάρτηση της 

πιθανότητας αστοχίας p . Αντίθετα, η συνάρτηση κόστους της εξίσωσης (4.25) είναι 

γραµµική συνάρτηση του p , αφού τόσο ο όρος elements
bestA −

°
8

5.22,  όσο και ο όρος 

)(
4
1 7

5.157,
7

5.112,
7

5.67,
7

5.22,
elements

best
elements

best
elements

best
elements

best AAAA −
°

−
°

−
°

−
° +++⋅  είναι σταθεροί.  

Για λόγους που θα φανούν παρακάτω, ορίζεται η αντίστοιχη αντικειµενική συνάρτηση 

)(' pOFA  µέσω της εξίσωσης  

)(1
1)('

pC
pOF

A
A

+
= .                                             (4.26) 

Η αντίστοιχη αντικειµενική συνάρτηση δεν έχει φυσικό νόηµα, εφόσον η βελτιστοποίηση 

της κεραίας πραγµατοποιείται µε την βοήθεια της αντικειµενικής συνάρτησης όπως αυτή 

υπολογίζεται από την εξίσωση (4.24).  

 

Η πιθανότητα αστοχίας λαµβάνεται υπόψιν κατά τα στάδια της σχεδίασης 

(περίπτωση Β).  

Σε αυτήν την περίπτωση, η στοιχειοκεραία βελτιστοποιείται ταυτόχρονα για 

ισοζυγισµένη λειτουργία. Η διαδικασία αυτή είναι ουσιαστικά µια διαδικασία 

βελτιστοποίησης µέσω παραχώρησης (yield optimization), συναρτήσει της πιθανότητας 

αστοχίας. Ένα κρίσιµο σηµείο είναι ότι τα αθροιστικά σφάλµατα είναι πλέον συνάρτηση της 

πιθανότητας p , αφού τα χαρακτηριστικά της κεραίας (ακτίνα κύκλου, ακτίνα-µήκος 

διπόλου, διεγέρσεις) καθορίζονται συναρτήσει του p . Συνεπώς, για κάθε πιθανότητα p  η 

συνάρτηση κόστους είναι ίση µε 

))()()()((
4
1)()1()( 7

5.167,
7

5.112,
7

5.67,
7

5.22,
8

5.22, pBpBpBpBppBppC elements
best

elements
best

elements
best

elements
best

elements
bestB

−
°

−
°

−
°

−
°

−
° +++⋅⋅+⋅−=  (4.27) 

όπου )( pB elementsm−
φ  είναι η συνάρτηση αθροιστικού σφάλµατος της στοιχειοκεραίας m-

στοιχείων µε γωνία σκόπευσης φ  (χρησιµοποιείται διαφορετικός συµβολισµός για να 
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αποφευχθεί η σύγχυση µε το σφάλµα elementsmA −
φ ). Η αντικειµενική συνάρτηση του γενετικού 

αλγορίθµου θα δίνεται από 

)(1
1)(

pC
pOF

B
B

+
=  .                                                  (4.28) 

 

Αριθµητικά αποτελέσµατα. 

Περίπτωση Α. 

Με βάση την προτεινόµενη µέθοδο και τις επιθυµητές προδιαγραφές, σχεδιάστηκε 

στοιχειοκεραία 8 στοιχείων δίχως να λαµβάνεται υπόψιν η δυνατότητα αστοχίας στοιχείου. 

Τα χαρακτηριστικά της στοιχειοκεραίας για γωνία σκόπευσης 22.5º περιέχονται στον πίνακα 

4.42. Στο σχήµα 4.27 απεικονίζονται το διάγραµµα της στοιχειοκεραίας στις 22.5º χωρίς 

αστοχία στοιχείου, καθώς και το διάγραµµα της στοιχειοκεραίας µε αστοχία του στοιχείου 

#1, για γωνία σκόπευσης 67.5 º. Σηµείωνεται ότι στις 67.5 º παρατηρείται η εντονότερη 

υποβάθµιση (worst case) του διαγράµµατος της στοιχειοκεραίας µετά από αστοχία του 

στοιχείου #1, από κάθε άλλη γωνία σκόπευσης.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.42: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα – χαρακτηριστικά στοιχειοκεραιών 

περίπτωσης Α και Β. 
 Περίπτωση A Περίπτωση Β, p=0.20 Περίπτωση B, p=0.85 

1V  )17.2exp(87.0 j  )26.2exp(78.0 j  )35.2exp(77.0 j  

2V  )55.2exp(65.0 j  )59.1exp(77.0 j  )85.1exp(48.0 j  

3V  )51.3exp(85.0 j  )55.3exp(00.1 j  )23.3exp(00.1 j  

4V  )28.0exp(60.0 j  )32.5exp(41.0 j  )87.4exp(65.0 j  

5V  )96.2exp(40.0 j  )52.3exp(65.0 j  )52.2exp(23.0 j  

6V  )64.0exp(02.0 j  )39.3exp(10.0 j  )73.3exp(45.0 j  

7V  )54.0exp(16.0 j  )76.4exp(63.0 j  )79.4exp(84.0 j  

Συντελεστές 

∆ιέγερσης Τάσης 

8V  )77.3exp(00.1 j  )16.3exp(76.0 j  )40.3exp(74.0 j  

Ακτίνα Κύκλου R (cm) 4.01 3.44 3.45 

Ακτίνα ∆ιπόλου a (mm) 2.2 2.1 3.8 

Μήκος ∆ιπόλου L (cm) 6.38 6.3 6.48 

Αντικειµενική  

Συνάρτηση Af  ή )( pf B  0.9120 0.90 0.89 
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Σχήµα 4.27: ∆ιαγράµµατα ακτινοβολίας, περίπτωση Α, στοιχειοκεραία 8 στοιχείων-22.5º και 

7 στοιχειων-67.5º. 

 

Η συνάρτηση κόστους της σχεδίασης συναρτήσει της πιθανότητας αστοχίας 

απεικονίζεται στο σχήµα 4.28. Για σύγκριση, στο σχήµα 4.28 περιέχεται επίσης η αντίστοιχη 

αντικειµενική συνάρτηση της περίπτωσης Α, )(' pOFA , όπως υπολογίζεται από την εξίσωση 

(4.26).  

 
Σχήµα 4.28: Συναρτήσεις κόστους και αντικειµενικές συναρτήσεις, περίπτωση Α και Β.  

 

Η συνάρτηση κόστους στην περίπτωση Α είναι µια γραµµική συνάρτηση της 

πιθανότητας αστοχίας. Πράγµατι, η εξίσωση (4.25) ξαναγράφεται ως  

10)( cpcpCA ⋅+=                                                       (4.29) 

όπου οι παράµετροι 10 ,cc  δίνονται από τις εξισώσεις  

elements
bestAc −

°= 8
5.22,0                                                          (4.30) 
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( ) elements
best

elements
best

elements
best

elements
best

elements
best AAAAAc −

°
−

°
−

°
−

°
−

° −+++⋅= 8
5.22,

7
5.157,

7
5.112,

7
5.67,

7
5.22,1 4

1 .           (4.31) 

Στο σχήµα 4.28 προφανώς 01 >c , αλλά τίποτα δεν αποκλείει την περίπτωση 01 ≤c . Θα ήταν 

πραγµατικά πολύ ενδιαφέρουσα η περίπτωση µιας στοιχειοκεραίας όπου η συνάρτηση 

κόστους βελτιώνεται όταν η πιθανότητα αστοχίας στοιχείου αυξάνεται! (φυσικά κάτι τέτοιο 

είναι αδύνατον, και αν εµφανιστεί µια τέτοια περίπτωση θα οφείλεται σε κάκιστη σχεδίαση 

της στοιχειοκεραίας 8 στοιχείων). Η ασυµπτωτική µορφή της αντίστοιχης αντικειµενικής 

συνάρτησης της περίπτωσης Α, ( ) 1
)(1

−
+ pCA , οφείλεται ακριβώς στην γραµµική µορφή 

της συνάρτησης κόστους )( pCA .  

 

Περίπτωση Β.  

Στην συνέχεια, σχεδιάστηκε στοιχειοκεραία µε βάση την αντικειµενική συνάρτηση της 

εξίσωσης (4.28). Στην πραγµατικότητα σχεδιάστηκαν 51 στοιχειοκεραίες, για ]1,0[∈p  και 

βήµα 05.0=∆p . Για κάθε τιµή του p  οι συντελεστές διέγερσης και η αρχιτεκτονική της 

κεραίας επιλέγονται επιδιώκοντας ισοζυγισµένη λειτουργία, η οποία επιβάλλεται µε την 

συνάρτηση κόστους της εξίσωσης (4.27). 

 
Σχήµα 4.29: ∆ιαγράµµατα ακτινοβολίας, περίπτωση Β, (a) 20.0=p  και (b) 85.0=p . 

 

Στον πίνακα 4.42 περιέχονται τα χαρακτηριστικά της στοιχειοκεραίας για πιθανότητα 

αστοχίας µε 20.0=p  και 85.0=p . Στο σχήµα 4.29(a) απεικονίζεται το διάγραµµα της 

στοιχειοκεραίας 8 στοιχείων για την περίπτωση Β µε 20.0=p  και γωνία σκόπευσης 22.5º, 

και το αντίστοιχο διάγραµµα 7 στοιχείων και γωνία σκόπευσης 67.5º. Σηµειώνεται ότι η 

γωνία σκόπευσης 67.5º αντιπροσωπεύει την γωνία δυσµενέστερης επιδείνωσης. Τα 

αντίστοιχα διαγράµµατα µε 85.0=p  παρουσιάζονται στο σχήµα 4.29(b). Στο σχήµα 4.29(b) 

διακρίνεται ότι η γωνία δυσµενέστερης επιδείνωσης για 85.0=p  είναι στις 112.5º.  
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Όπως παρατηρείται από το σχήµα 4.29, ο αλγόριθµος επιτυγχάνει να επιλέξει κατάλληλες 

διεγέρσεις και τοπολογία για ισοζυγισµένη συµπεριφορά, ανάλογα µε την πιθανότητα 

αστοχίας. Επί παραδείγµατι, για 20.0=p  είναι πιθανότερο η στοιχειοκεραία να λειτουργεί 

κανονικά στο µεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου. Πράγµατι, το διάγραµµα ακτινοβολίας είναι 

εµφανώς καλύτερο για συνθήκες κανονικής λειτουργίας. Αντίθετα, για 85.0=p , η 

στοιχειοκεραία θα λειτουργεί υπό συνθήκες αστοχίας στοιχείου στο µεγαλύτερο ποσοστό του 

χρόνου. Όπως φαίνεται από το σχήµα 4.29(b), σε αυτήν την περίπτωση το διάγραµµα 

ακτινοβολίας µε αστοχία στοιχείου είναι σχετικά καλύτερο από το διάγραµµα ακτινοβολίας 

για λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες. Η διαφορά δεν είναι τόσο εντυπωσιακή όσο στο 

σχήµα 4.29(a), αφού υπό κανονικές συνθήκες η κεραία αποτελείται από 8 αντί για 7 στοιχεία, 

οπότε είναι δύσκολο µια κεραία των 7 στοιχείων να παρουσιάσει καλύτερο διάγραµµα 

ακτινοβολίας.  

 
Σχήµα 4.30: Συµπεριφορά των όρων της συνάρτησης κόστους )( pCB  συναρτήσει του p . 

 

Η συνάρτηση κόστους και η αντικειµενική συνάρτηση της κεραίας για την περίπτωση Β, 

απεικονίζονται στο σχήµα 4.28 συναρτήσει της πιθανότητας αστοχίας. Όπως φαίνεται από το 

σχήµα, η συνάρτηση κόστους παραµένει σχετικά σταθερή µε την πιθανότητα αστοχίας. 

Τούτο συµβαίνει διότι, στην περίπτωση Β, τα αθροιστικά σφάλµατα )( pB elementsm−
φ  είναι 

συναρτήσεις του p , και προσαρµόζονται, µε την βοήθεια του γενετικού αλγορίθµου, 

ανάλογα µε την τιµή του p . Πράγµατι, η συµπεριφορά της συνάρτησης κόστους )( pCB  

µπορεί να εξηγηθεί µε ανάλυση των όρων του δεύτερου σκέλους της εξίσωσης (4.27). Στο 

σχήµα 4.30 απεικονίζονται οι γραφικές παραστάσεις των όρων )(8
5.22, pB elements

best
−

°  και 

))()()()((
4
1 7

5.167,
7

5.112,
7

5.67,
7

5.22, pBpBpBpB elements
best

elements
best

elements
best

elements
best

−
°

−
°

−
°

−
° +++⋅ . Ο πρώτος όρος αντιστοιχεί στην 

λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες, ενώ ο δεύτερος όρος στην λειτουργία υπό συνθήκες 

αστοχίας στοιχείου. Όταν η πιθανότητα αστοχίας είναι µικρή ( 0≈p ), ο κυρίαρχος όρος του 
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δεύτερου σκέλους της εξίσωσης (4.27) είναι ο )()1( 8
5.22, pBp elements

best
−

°⋅− . Συνεπώς, θα έπρεπε ο 

όρος )(8
5.22, pB elements

best
−

°  να διατηρείται µικρός, ενώ οι επιπτώσεις µεγάλων τιµών του όρου 

))()()()((
4
1 7

5.167,
7

5.112,
7

5.67,
7

5.22, pBpBpBpB elements
best

elements
best

elements
best

elements
best

−
°

−
°

−
°

−
° +++⋅  στην αντικειµενική συνάρτηση 

δεν είναι σηµαντικές. Πράγµατι, όπως φαίνεται από το σχήµα 4.30, αυτή είναι ακριβώς η 

εικόνα που παρουσιάζεται. Αντιθέτα, όταν 1≈p , ο κυρίαρχος όρος είναι ο 

))()()()((
4
1 7

5.167,
7

5.112,
7

5.67,
7

5.22, pBpBpBpB elements
best

elements
best

elements
best

elements
best

−
°

−
°

−
°

−
° +++⋅ , ο οποίος όπως φαίνεται από το 

σχήµα 4.30 καταπιέζεται, ενώ δίνεται η δυνατότητα στον όρο )(8
5.22, pB elements

best
−

°  να λάβει µεγάλες 

τιµές χωρίς επιπτώσεις.  

Αντίστοιχα, η σταθερότητα της αντικειµενικής συνάρτησης µε την πιθανότητα αστοχίας, 

οφείλεται ακριβώς στην διατήρηση σχεδόν σταθερής συνάρτησης κόστους.  

 

Συµπέρασµα.  

Παρουσιάστηκε η δυνατότητα αντιµετώπισης του ενδεχοµένου αστοχίας στοιχείου 

ευφυούς κεραίας µεταγωγής λοβού, χωρίς επανακαθορισµό των συντελεστών διέγερσης και 

λαµβάνοντας υπόψιν την πιθανότητα αστοχίας στοιχείου. Παρουσιάστηκε τεχνική βασισµένη 

στους γενετικούς αλγορίθµους, η οποία επιτυγχάνει την ισοζυγισµένη συµπεριφορά της 

στοιχειοκεραίας, διατηρώντας µε αυτόν τον τρόπο πλήρως την λειτουργικότητα της κεραίας 

ακόµα και µετά από αστοχία στοιχείου. Η χρησιµότητα του γενετικού αντανακλάται από το 

σχήµα 4.29, όπου το σχήµα των διαγραµµάτων ακτινοβολίας εξαρτάται µε εποικοδοµητικό 

τρόπο από την πιθανότητα αστοχίας, καθώς και από το σχήµα 4.30, όπου φαίνεται ότι οι όροι 

της συνάρτησης κόστους, όταν λαµβάνεται υπόψιν η αστοχία στοιχείου, υποχωρούν ή 

αυξάνονται εξαρτώµενες από την πιθανότητα αστοχίας (είναι φανερή η αναλογία µε τεχνικές 

yield optimization).  

 

4.8 ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ.  

Ολοκληρώνοντας την µελέτη στοιχειοκεραιών διπλής ζώνης λειτουργίας και 

αντιµετώπισης αστοχίας στοιχείου, παρουσιάζονται τώρα οι σχετικές εργασίες όπου οι δύο 

αυτές ανάγκες συνδυάζονται σε µια απαιτητική σχεδίαση. Η από κοινού σχεδίαση της 

κεραίας, µε απαίτηση ικανοποίησης όλων των προδιαγραφών ταυτόχρονα, καταλήγει σε µια 

ισορροπηµένη σχεδίαση των αρχιτεκτονικών στοιχείων της κεραίας, ενώ ταυτόχρονα είναι 

µια ευκαιρία να αξιολογηθούν οι δυνατότητες σύγκλισης του γενετικού µε ένα χρωµόσωµα 

πολύ µεγάλων διαστάσεων. Από την άλλη, διερευνάται η δυνατότητα διατήρησης σταθερών 

διεγέρσεων για λειτουργία διπλής ζώνης συχνοτήτων, καθώς και η δυνατότητα 
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βελτιστοποίησης και επιλογής ενός ενιαίου σετ συντελεστών διέγερσης, οι οποίοι 

επιβάλλονται ανεξάρτητα από ζώνη συχνοτήτων και αστοχία ή µη στοιχείου [Mit2006f]. Με 

τον τρόπο αυτόν ολοκληρώνεται η µελέτη ευφυών κεραιών διπλής ζώνης συχνοτήτων και του 

ενδεχοµένου αστοχίας στοιχείου.  

 

Ισοζυγισµένη σχεδίαση χωρίς διατήρηση σταθερών συντελεστών διέγερσης. 

Όπως προαναφέρθηκε, στην εργασία αυτή περιλαµβάνεται µια ισορροπηµένη σχεδίαση 

των χαρακτηριστικών της κεραίας, η οποία επιτρέπει την λειτουργία της σε δύο ζώνες 

συχνοτήτων, µε και χωρίς αστοχία στοιχείου, όπου σε κάθε περίπτωση επιλέγεται 

διαφορετικός συνδυασµός συντελεστών διέγερσης. Όπως και προηγουµένως, η ταυτόχρονη 

και από κοινού βελτιστοποίηση αρχικά πραγµατοποιείται µόνο για τέσσερα διαγράµµατα 

ακτινοβολίας (δύο για κανονική λειτουργία στα 2.4GHz και 3.5GHz, και δύο για λειτουργία 

υπό αστοχία στοιχείου στα 2.4GHz και 3.5GHz, όλα για γωνία σκόπευσης 22.5º). Το 

χρωµόσωµα στην περίπτωση αυτή αποτελείται από 63 γονίδια: 30 γονίδια-πλάτη 

συντελεστών διέγερσης (16 για λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες στα 2.4GHz και 3.5GHz, 

14 για λειτουργία υπό αστοχία στοιχείου στα 2.4GHz και 3.5GHz), 30 γονίδια-φάσεις 

συντελεστών διέγερσης αντιστοίχως, και 3 γονίδια για την ακτίνα κύκλου και την ακτίνα και 

το µήκος των διπόλων. Η αντικειµενική συνάρτηση υπολογίζεται µέσω της εξίσωσης (4.4), 

όπου το αθροιστικό σφάλµα αντικαθίσταται από το µέσο αθροιστικό σφάλµα των τεσσάρων 

υπολογιζόµενων διαγραµµάτων.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.43: Συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής και επίδοσης 

στοιχειοκεραίας: κανονική λειτουργία και λειτουργία υπό βλάβη, γωνία σκόπευσης 22.5º. 
Ακτίνα Κύκλου 4cm 

Ακτίνα ∆ιπόλου 1mm 

Μήκος ∆ιπόλου 6.53cm 

Εύρος Ηµίσειας Ισχύος 45° - 49° 

R.S.L.L. 10.00dB - 12.55dB 

M.M.B.E. 2° 

Αντικειµενική 

Συνάρτηση 
0.8853 

 

Οι προδιαγραφές της οµοιόµορφης, κυκλικής στοιχειοκεραίας 8 στοιχείων ορίζονται 

όπως και προηγουµένως: οµοιόµορφη κάλυψη του οριζοντίου επιπέδου από 8 διαγράµµατα 

ακτινοβολίας µε γωνίες σκόπευσης 22.5°, 67.5°, 112.5°, 157.5°, 202.5°, 247.5°, 292.5° και 

337.5°, το επιθυµητό εύρος ηµίσειας ισχύος είναι 45° ( N/2π  όπου N  ο αριθµός των 

στοιχείων), ενώ επιθυµείται µεγιστοποίηση του λόγου R.S.L.L. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.44: Συντελεστές διέγερσης κεραίας 8 στοιχείων, γωνία σκόπευσης 22.5º. 
Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 8 στοιχείων, γωνία σκόπευσης 

22.5°. 

 2.45GHz 3.5GHz 

1V  )46.2exp(90.0 j  )6.4exp(67.0 j  

2V  )58.3exp(62.0 j  )6.4exp(47.0 j  

3V  )36.4exp(00.1 j  )06.0exp(47.0 j  

4V  )24.6exp(50.0 j  )46.3exp(34.0 j  

5V  )54.2exp(31.0 j  )01.4exp(10.0 j  

6V  )98.4exp(10.0 j  )58.4exp(40.0 j  

7V  )00.1exp(85.0 j  )42.3exp(30.0 j  

8V  )22.4exp(00.1 j  )40.0exp(51.0 j  

 

Με βάση την προτεινόµενη µέθοδο, σχεδιάστηκε στοιχειοκεραία 8 στοιχείων. Στον 

πίνακα 4.43 περιέχονται τα συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικής και επίδοσης της 

σχεδιασθείσας στοιχειοκεραίας, ενώ στον πίνακα 4.44 περιέχονται οι συντελεστές διέγερσης 

της στοιχειοκεραίας υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και γωνία σκόπευσης 22.5º. Οι 

συντελεστές διέγερσης της στοιχειοκεραίας υπό συνθήκες αστοχίας στις 22.5º 

βελτιστοποιούνται από κοινού µε τους συντελεστές κανονικής λειτουργίας, και περιέχονται 

στους πίνακες 4.45 και 4.46 για 45.2=f GHz  και 5.3=f GHz αντίστοιχα. 

Κατόπιν, οι συντελεστές διέγερσης της στοιχειοκεραίας, υπό συνθήκες αστοχίας 

στοιχείου, βελτιστοποιούνται για κάθε γωνία σκόπευσης (εκτός των 22.5º) ξεχωριστά, και 

παρουσιάζονται στους πίνακες 4.45 και 4.46. 

Τα διαγράµµατα ακτινοβολίας της σχεδιασθείσας στοιχειοκεραίας παρουσιάζονται στο 

σχήµα 4.31. Στο σχήµα 4.31(a) απεικονίζονται τα διαγράµµατα ακτινοβολίας για 

45.2=f GHz  και 5.3=f GHz και γωνίες σκόπευσης 67.5º και 22.5º αντίστοιχα. Τα 

διαγράµµατα στις υπόλοιπες γωνίες προκύπτουν µε αντιµετάθεση των συντελεστών 

διέγερσης του πίνακα 4.44, λόγω κυλινδρικής συµµετρίας. Στο σχήµα 4.31(b) απεικονίζεται η 

δυσµενέστερη περίπτωση διαγράµµατος για 45.2=f GHz, η οποία προκύπτει στις 67.5º. 

Όπως είναι φανερό, χωρίς ενηµέρωση των συντελεστών διέγερσης το διάγραµµα 

ακτινοβολίας παραµορφώνεται ισχυρά, ενώ η εξοµάλυνσή του είναι σηµαντική έπειτα από 

ενηµέρωση των διεγέρσεων. Ανάλογα συµπεράσµατα προκύπτουν και για 5.3=f GHz από 

το σχήµα 4.31(c).  
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     ΠΙΝΑΚΑΣ 4.45: Συντελεστές διέγερσης στοιχειοκεραίας 7 στοιχείων, 2.45GHz.             

 
Γωνία σκόπευσης 

22.5° 

Γωνία σκόπευσης 

67.5° 

Γωνία σκόπευσης 

112.5° 

Γωνία σκόπευσης 

157.5° 

1V  - - - - 

2V  )51.4exp(92.0 j  )32.0exp(63.0 j  )12.6exp(59.0 j  )62.0exp(27.0 j  

3V  )46.5exp(94.0 j  )11.5exp(72.0 j  )23.3exp(71.0 j  )32.4exp(82.0 j  

4V  )88.1exp(54.0 j  )45.1exp(98.0 j  )32.3exp(54.0 j  )12.2exp(52.0 j  

5V  )98.3exp(78.0 j  )78.3exp(48.0 j  )12.5exp(89.0 j  )53.2exp(47.0 j  

6V  )25.1exp(38.0 j  )11.0exp(42.0 j  )45.1exp(44.0 j  )21.4exp(56.0 j  

7V  )12.3exp(31.0 j  )02.0exp(23.0 j  )44.4exp(41.0 j  )03.0exp(36.0 j  

8V  )03.0exp(95.0 j  )65.2exp(72.0 j  )86.1exp(22.0 j  )01.3exp(04.0 j  

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 4.46: Συντελεστές διέγερσης στοιχειοκεραίας 7 στοιχείων, 3.5GHz. 

 
Γωνία σκόπευσης 

22.5° 

Γωνία σκόπευσης 

67.5° 

Γωνία σκόπευσης 

112.5° 

Γωνία σκόπευσης 

157.5° 

1V  - - - - 

2V  )51.3exp(78.0 j  )76.1exp(78.0 j  )56.3exp(67.0 j  )20.1exp(23.0 j  

3V  )87.5exp(69.0 j  )21.1exp(58.0 j  )62.2exp(46.0 j  )47.3exp(58.0 j  

4V  )23.2exp(65.0 j  )31.3exp(58.0 j  )76.2exp(69.0 j  )93.2exp(49.0 j  

5V  )43.3exp(42.0 j  )21.6exp(56.0 j  )88.3exp(61.0 j  )68.2exp(82.0 j  

6V  )17.3exp(38.0 j  )23.1exp(48.0 j  )02.0exp(21.0 j  )23.4exp(91.0 j  

7V  )56.1exp(45.0 j  )56.1exp(34.0 j  )43.2exp(39.0 j  )43.0exp(44.0 j  

8V  )12.5exp(89.0 j  )67.0exp(24.0 j  )86.2exp(41.0 j  )54.2exp(53.0 j  

 

 
Σχήµα 4.31: ∆ιαγράµµατα ακτινοβολίας στοιχειοκεραίας διπλής ζώνης συχνοτήτων 

λειτουργίας µε ταυτόχρονα αντιµετώπιση αστοχίας στοιχείου.  
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∆ιατήρηση σταθερών συντελεστών διέγερσης κατά την λειτουργία σε δύο 

διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων.  

Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος διατήρησης σταθερών διεγέρσεων κατά την 

λειτουργία σε δύο διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων, αρχικά σχεδιάζεται µια ευφυής κεραία 

δύο ζωνών συχνοτήτων λειτουργίας, κατά τα πρότυπα της παραγράφου 4.5, µε την διαφορά 

ότι αυτήν την φορά επιλέγονται επιπλέον συµµετρικές διεγέρσεις. Έτσι, για γωνία σκόπευσης 

π.χ. 22.5º, ο συντελεστής διέγερσης του 1ου στοιχείου ισούται µε εκείνον του 2ου στοιχείου, ο 

συντελεστής του 3ου στοιχείου µε εκείνον του 8ου κ.ο.κ. Επίσης, θα βελτιστοποιηθεί µόνο το 

διάγραµµα για γωνία σκόπευσης 22.5º, καθώς τα υπόλοιπα διαγράµµατα προκύπτουν µε 

αντιµετάθεση των συντελεστών. Κατά τα λοιπά, η τοπολογία της κεραίας βασίζεται στο 

σχήµα 4.1, και οι προδιαγραφές της θα ακολουθούν εκείνες της προηγούµενης υπο-

παραγράφου. Ωστόσο, στην συγκεκριµένη περίπτωση δεν πραγµατοποιείται ισοζυγισµένη 

σχεδίαση η οποία να λαµβάνει υπόψιν εκ των προτέρων το ενδεχόµενο αστοχίας στοιχείου.  

 
Σχήµα 4.32: ∆ιαγράµµατα ακτινοβολίας (ισχύος) για την στοιχειοκεραίας διπλής ζώνης 

συχνοτήτων, λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες. 

 

Κάθε χρωµόσωµα θα αποτελείται από 11 γονίδια: 4 γονίδια για τα πλάτη των 

συντελεστών τάσης, 4 για τις αντίστοιχες φάσεις, και από ένα γονίδιο για την ακτίνα 

κύκλου, την ακτίνα διπόλου και το µήκος διπόλου. Η κεραία βελτιστοποιείται κατά τα 

γνωστά, χρησιµοποιώντας τον γενετικό αλγόριθµο, και τα διαγράµµατα ακτινοβολίας 

παρουσιάζονται στο σχήµα 4.32. Τα αντίστοιχα αποτελέσµατα περιέχονται στον πίνακα 

4.47. Η ακτίνα του κύκλου είναι τώρα 3.08cm, η ακτίνα του διπόλου 1mm και το µήκος 

του διπόλου 6.26cm. Ο λόγος R.S.L.L. είναι αρκετά ικανοποιητικός καθώς είναι 

µεγαλύτερος από 10dB, ενώ το M.M.B.E. είναι ιδανικό.  

Ωστόσο, µετά από µια υποθετική αστοχία του 1ου στοιχείου (στην θέση )0,(R ), τα 

διαγράµµατα της κεραίας παραµορφώνονται σηµαντικά αν δεν ενηµερωθούν οι 

συντελεστές διέγερσης, όπως φαίνεται στα σχήµατα 4.33 και 4.34. Η επίδοση της 

στοιχειοκεραίας υποβαθµίζεται σηµαντικά, ενώ φυσικά αυτή η εικόνα ενισχύεται ακόµη 

περισσότερο στην περίπτωση αστοχίας δύο, τριών ή περισσότερων στοιχείων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.47: Χαρακτηριστικά κεραίας διπλής ζώνης συχνοτήτων λειτουργίας, 

λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες. 

Χαρακτηριστικά κεραίας, χωρίς αστοχία στοιχείου, γωνία σκόπευσης 22.5°, 

2.4GHz/3.5GHz 

1V  )54.1exp(26.0 j  Circle Radius 3.08cm 

2V  )54.1exp(26.0 j  Element Radius 1mm 

3V  )00.0exp(47.0 j  Element Length 6.26cm 

4V  )79.1exp(00.1 j  Beamwidth 47º/49 º 

5V  )02.3exp(46.0 j  R.S.L.L. 10.79dB/10.16dB 

6V  )02.3exp(46.0 j  M.M.B.E. 0º 

7V  )79.1exp(00.1 j  Objective Function 0.891 

8V  )00.0exp(47.0 j    

 

 
Σχήµα 4.33: Παραµόρφωση διαγραµµάτων ακτινοβολίας (ισχύος) για την στοιχειοκεραία  

διπλής ζώνης συχνοτήτων, λειτουργία υπό αστοχία του στοιχείου #1, 4.2=f GHz.  

 

 
Σχήµα 4.34: Παραµόρφωση διαγραµµάτων ακτινοβολίας (ισχύος) για την στοιχειοκεραία 

διπλής ζώνης συχνοτήτων, λειτουργία υπό αστοχία του στοιχείου #1, 5.3=f GHz. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.48: Χαρακτηριστικά κεραίας διπλής ζώνης συχνοτήτων λειτουργίας, 

λειτουργία υπό συνθήκες αστοχίας του στοιχείου #1. 
Χαρακτηριστικά κεραίας, αστοχία στοιχείου #1, 2.4GHz/3.5GHz. 

 
Γωνία σκόπευσης 

22.5º 

Γωνία σκόπευσης 

67.5º 
Γωνία σκόπευσης 

112.5º 
Γωνία σκόπευσης  

157.5º 

2V  )38.3exp(37.0 j  )00.0exp(12.0 j  )00.0exp(21.0 j  )28.2exp(75.0 j  

3V  )28.6exp(71.0 j  )17.3exp(37.0 j  )27.4exp(07.0 j  )31.0exp(64.0 j  

4V  )09.2exp(00.1 j  )00.0exp(66.0 j  )92.2exp(10.0 j  )81.4exp(29.0 j  

5V  )73.2exp(43.0 j  )17.2exp(00.1 j  )99.5exp(45.0 j  )79.2exp(12.0 j  

6V  )99.2exp(84.0 j  )71.3exp(44.0 j  )67.1exp(77.0 j  )78.5exp(00.1 j  

7V  )35.1exp(00.1 j  )92.2exp(57.0 j  )68.3exp(57.0 j  )00.2exp(00.1 j  

8V  )23.5exp(17.0 j  )97.1exp(48.0 j  )00.2exp(68.0 j  )52.3exp(72.0 j  

dB3φ∆  49º/50º 43º/51º 51º/56º 47º/46º 

R.S.L.L. 10.45dB/8.79dB 10.27dB/9.37dB 8.77dB/7.82dB 10.08dB/8.70dB 

M.B.E. 5º/5º 2º/1º 8º/9º 4º/5º 

Αντικειµενική 
Συνάρτηση 

0.860 0.876 0.807 0.876 

 

Αν το 1ο στοιχείο υποστεί βλάβη, η κυλινδρική συµµετρία της κεραίας καταστρέφεται 

και η τάση διέγερσης κάθε στοιχείου πρέπει να υπολογιστεί ξεχωριστά. Το χρωµόσωµα του 

γενετικού θα αποτελείται τώρα από 14 γονίδια: 7 γονίδια για τα πλάτη και 7 γονίδια για τις 

φάσεις των συντελεστών τάσης. Η ακτίνα του κύκλου και η ακτίνα και το µήκος διπόλου 

υιοθετούνται από τον πίνακα 4.47. Ωστόσο, η συµµετρία ως προς τον άξονα x διατηρείται, 

οπότε µόνο τα διαγράµµατα για γωνίες σκόπευσης 22.5°, 67.5°, 112.5°, 157.5° πρέπει να 

βελτιστοποιηθούν. Οι νέοι συντελεστές διέγερσης περιέχονται στον πίνακα 4.48, ενώ τα 

αντίστοιχα διαγράµµατα ακτινοβολίας παρουσιάζονται στα σχήµατα 4.35 και 4.36 για 

4.2=f GHz και 5.3=f GHz αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι οι συντελεστές διέγερσης στον 

πίνακα 4.48 είναι κοινοί για τις δύο ζώνες συχνοτήτων, καθώς επίσης και το ότι τα 

διαγράµµατα των σχηµάτων 4.35 και 4.36 είναι σηµαντικά βελτιωµένα σε σύγκριση µε τα 

διαγράµµατα των σχηµάτων 4.33 και 4.34.  
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Σχήµα 4.35: ∆ιαγράµµατα ισχύος στοιχειοκεραίας, διόρθωση αστοχίας στοιχείου #1 

(διεγέρσεις πίνακα 4.48), 4.2=f GHz. 

 

 
Σχήµα 4.36: ∆ιαγράµµατα ισχύος στοιχειοκεραίας, διόρθωση αστοχίας στοιχείου #1 

(διεγέρσεις πίνακα 4.48), 5.3=f GHz. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.49: Χαρακτηριστικά κεραίας διπλής ζώνης συχνοτήτων λειτουργίας, 

λειτουργία υπό συνθήκες αστοχίας των στοιχείου #1 και #3. 
Χαρακτηριστικά κεραίας, αστοχία στοιχείων #1 και #3, 2.4GHz/3.5GHz. 

 
Γωνία σκόπευσης 

67.5º 

Γωνία σκόπευσης 

112.5º 
Γωνία σκόπευσης 

157.5º 
Γωνία σκόπευσης 

202.5º 

2V  )22.5exp(10.0 j  )04.2exp(50.0 j  )56.5exp(72.0 j  )41.3exp(38.0 j  

4V  )94.2exp(34.0 j  )76.4exp(20.0 j  )73.5exp(16.0 j  )61.1exp(52.0 j  

5V  )27.4exp(00.1 j  )77.1exp(75.0 j  )17.3exp(32.0 j  )09.36exp(36.0 j  

6V  )40.0exp(00.1 j  )22.4exp(93.0 j  )44.0exp(77.0 j  )50.3exp(23.0 j  

7V  )17.2exp(46.0 j  )28.6exp(51.0 j  )45.3exp(95.0 j  )46.0exp(51.0 j  

8V  )82.1exp(62.0 j  )12.2exp(58.0 j  )62.5exp(59.0 j  )72.4exp(62.0 j  

Beamwidth 58º/55º 48º/53º 52º/49º 57º/49º 

R.S.L.L. 8.59dB/7.13dB 6.53dB/7.31dB 9.52dB/8.24dB 9.24dB/7.45dB 

M.B.E. 2º/4º 3º/0º 2º/4º 7º/7º 

Objective 
Function 

0.777 0.781 0.835 0.803 
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Περαιτέρω, η προτεινόµενη τεχνική µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην περίπτωση δύο, 

τριών ή περισσότερων βλαβών στοιχείων, κάθε φορά µε τις αναµενόµενες παραχωρήσεις 

όσον αφορά στην τελική επίδοση της κεραίας. Παραδείγµατος χάριν, στην περίπτωση όπου 

παρουσιάσει βλάβη το 1ο και το 3ο στοιχείο, είναι απαραίτητη η βελτιστοποίηση κάθε 

συντελεστή διέγερσης ξεχωριστά, όµως µόνο τα διαγράµµατα µε γωνία σκόπευσης 67.5°, 

112.5°, 157.5° και 202.5° πρέπει να βελτιστοποιηθούν, αφού η συµµετρία διατηρείται 

εκατέρωθεν της γραµµής yx = . Κάθε χρωµόσωµα θα αποτελείται από 12 γόνίδια, ήτοι 6 

γονίδια για τα πλάτη των τάσεων και 6 για τις φάσεις τους.  

Τα αποτελέσµατα της βελτιστοποίησης περιέχονται στον πίνακα 4.49, και στα 

σχήµατα 4.37-4.38. Και πάλι σηµειώνεται ότι οι συντελεστές διέγερσης τάσης του 

πίνακα 4.49 παραµένουν σταθεροί για λειτουργία σε διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων. 

Επίσης, τα διαγράµµατα των σχηµάτων 4.37-4.38 είναι σηµαντικά αναβαθµισµένα από 

εκείνα που θα προέκυπταν χωρίς ενηµέρωση των διεγερσέων του πίνακα 4.47. 

 

 
Σχήµα 4.37: ∆ιαγράµµατα ισχύος στοιχειοκεραίας, διόρθωση αστοχίας στοιχείων #1 και #3 

(διεγέρσεις πίνακα 4.48), 4.2=f GHz. 

 

 
Σχήµα 4.38: ∆ιαγράµµατα ισχύος στοιχειοκεραίας, διόρθωση αστοχίας στοιχείων #1 και #3 

(διεγέρσεις πίνακα 4.48), 5.3=f GHz. 

 

∆ιατήρηση ενιαίων, σταθερών συντελεστών διέγερσης, ανεξαρτήτως ζώνης 

συχνοτήτων ή ενδεχοµένου αστοχίας στοιχείου.  

Ολοκληρώνοντας τις περιπτώσεις στοιχειοκεραίας διπλής ζώνης συχνοτήτων µε αστοχία 

στοιχείου, παρουσιάζεται η δυνατότητα να επιλεχθεί ένα γενετικά βελτιστοποιηµένο, ενιαίο 
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σύνολο συντελεστών διέγερσης, το οποίο εφαρµόζεται ανεξαρτήτως συχνότητας λειτουργίας 

ή αστοχίας ενός στοιχείου [Mit2006f]. Όπως προκύπτει από τα σχήµατα 4.32 και 4.33-4.34, η 

παραµόρφωση των διαγραµµάτων της στοιχειοκεραίας χωρίς ενηµέρωση των διεγέρσεων 

είναι σηµαντική. Όµως, µε την επιλογή κατάλληλων, ισοζυγισµένων διεγέρσεων, είναι 

δυνατή η λειτουργία της κεραίας ακόµα και µετά από αστοχία ενός στοιχείου, χωρίς 

ενηµέρωση των συντελεστών.  

Με τον τρόπο αυτόν, όχι µόνο είναι δυνατή η ταυτόχρονη λειτουργία της κεραίας στις 

δύο ζώνες συχνοτήτων, αλλά επίσης καταργείται η ανάγκη ύπαρξης εξειδικευµένης 

διαδικασίας για την ανίχνευση βλάβης των στοιχείων. Από την άλλη, βέβαια, θα υπάρχει ένα 

αναµενόµενο trade-off: η επίδοση της κεραίας χωρίς βλάβη στοιχείου θα είναι ελαφρά 

χειρότερη από εκείνη που παρουσιάζεται στον πίνακα 4.47 και το σχήµα 4.32, αλλά µε βλάβη 

στοιχείου θα είναι σηµαντικά καλύτερη από ό,τι στα σχήµατα 4.33-4.34. Ωστόσο, η 

συµπεριφορά της κεραίας µετά από βλάβη ενός στοιχείου δεν αναµένεται να είναι καλύτερη 

από ό,τι στον πίνακα 4.48 και τα σχήµατα 4.35-4.36.  

Εφόσον χωρίς βλάβη ισχύει η κυλινδρική συµµετρία, επιλέγονται συµµετρικοί 

συντελεστές διέγερσης για την κεραία. Η βελτιστοποίηση θα λάβει χώρα για µεν χωρίς βλάβη 

µόνο για το διάγραµµα στις 22.5°, για δε βλάβη του στοιχείου #1 για τα διαγράµµατα στις 

22.5°, 67.5°, 112.5° και 157.5°. Το χρωµόσωµα θα αποτελείται από 11 γονίδια: 4 για τα 

πλάτη και 4 για τις φάσεις των διεγέρσεων, 1 για την ακτίνα κύκλου, 1 για την ακτίνα 

διπόλου και 1 για το µήκος διπόλου.  

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.50: Χαρακτηριστικά από κοινού βελτιστοποίησης κεραίας  

διπλής ζώνης συχνοτήτων λειτουργίας, κανονική λειτουργία. 
Χαρακτηριστικά κεραίας, κανονική λειτουργία, 2.4GHz/3.5GHz. 

1V  )00.0exp(04.0 j  Circle Radius 2.79cm 

2V  )00.0exp(04.0 j  Element Radius 1mm 

3V  )43.0exp(71.0 j  Element Length 6.15cm 

4V  )11.2exp(00.1 j  Beamwidth 53º/58º 

5V  )25.3exp(74.0 j  R.S.L.L. 10.52dB/11.85dB 

6V  )25.3exp(74.0 j  M.M.B.E. 0º 

7V  )11.2exp(00.1 j  Objective Function 0.800 

8V  )43.0exp(71.0 j    
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Τα αποτελέσµατα για την από κοινού βελτιστοποίηση της στοιχειοκεραίας διπλής ζώνης 

συχνοτήτων µε ανθεκτικότητα σε πιθανή βλάβη ενός στοιχείου, παρουσιάζονται στον πίνακα 

4.50 για κανονική λειτουργία και στον πίνακα 4.51 για λειτουργία υπό βλάβη του στοιχείου 

#1. Στον πίνακα 4.51 δεν αναφέρονται συντελεστές διέγερσης, εφόσον προκύπτουν από τον 

πίνακα 4.50 µε κατάλληλη αντιµετάθεση. Η αντικειµενική συνάρτηση στην συγκεκριµένη 

περίπτωση έχει τιµή 0.800, η οποία κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. Η ακτίνα κύκλου έχει 

γίνει 2.79cm, η ακτίνα διπόλου παρέµεινε 1mm, ενώ η ακτίνα του κύκλου είναι 6.15cm. 

Τα αντίστοιχα διαγράµµατα ακτινοβολίας περιέχονται στα σχήµατα 4.39 και 4.40-4.41. 

Όπως προκύπτει από την σύγκριση των πινάκων 4.47-4.50 και 4.48-4.51, προκειµένου να 

διατηρηθεί ο λόγος R.S.L.L. σε ικανοποιητικά επίπεδα, ο γενετικός έχει επιλέξει να πλατύνει 

το εύρος ηµίσειας ισχύος των διαγράµµατων ακτινοβολίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.51: Χαρακτηριστικά από κοινού βελτιστοποίησης κεραίας  

διπλής ζώνης συχνοτήτων λειτουργίας, αστοχία στοιχείου #1. 
Χαρακτηριστικά κεραίας, αστοχία στοιχείου #1, 2.4GHz/3.5GHz. 

 
Γωνία σκόπευσης 

22.5º 

Γωνία σκόπευσης 

67.5º 
Γωνία σκόπευσης 

112.5º 
Γωνία σκόπευσης 

157.5º 

Beamwidth 53º/58º 57º/60º 55º/65º 52º/54º 

R.S.L.L. 9.73dB/11.31dB 8.70dB/7.53dB 7.81dB/4.76dB 10.74dB10.14/dB 

M.B.E. 1º/0º 3º/0º 3º/0º 1º/1º 

Objective 
Function 

0.800 

 

 
Σχήµα 4.39: ∆ιαγράµµατα ισχύος στοιχειοκεραίας µε από κοινού βελτιστοποίηση, κανονική 

λειτουργία. 
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Σχήµα 4.40: ∆ιαγράµµατα ισχύος στοιχειοκεραίας µε από κοινού βελτιστοποίηση, αστοχία 

στοιχείου #1, 4.2=f GHz. 

 

 
Σχήµα 4.41: ∆ιαγράµµατα ισχύος στοιχειοκεραίας µε από κοινού βελτιστοποίηση, αστοχία 

στοιχείου #1, 5.3=f GHz. 

 

Συµπέρασµα. 

Στις δύο εργασίες που παρουσιάστηκαν σε αυτήν την παράγραφο, αναδείχθηκε η 

δυνατότητα να σχεδιαστεί µια κεραία µεταγωγής λοβού η οποία να λειτουργεί σε δύο (ή 

περισσότερες) ζώνες συχνοτήτων, καθώς και υπό αστοχία στοιχείων. Ανάλογα µε τις θυσίες 

στην επίδοση που είναι διατεθειµένος να αναλάβει κανείς, µπορεί να επιλεγούν διαφορετικές 

διεγέρσεις για κάθε συχνότητα και αστοχία/µη-αστοχία στοιχείου, να επιλεγούν διαφορετικοί 

συντελεστές στην περίπτωση αστοχίας ενός ή περισσότερων στοιχείων - αλλά κοινοί για 

λειτουργία σε διαφορετικές ζώνες, και τέλος να επιλεγούν ενιαίοι συντελεστές, ανεξαρτήτως 

ζώνης λειτουργίας και αστοχίας στοιχείου. Ειδικά στην τελευταία περίπτωση, παρακάµπτεται 

η ανάγκη για µια εξειδικευµένη τεχνική ανίχνευσης των στοιχείων µε βλάβη.  

 

4.9 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ, ΜΗ-Ι∆ΑΝΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.  

Εισαγωγή – Θεωρητικό υπόβαθρο.  

Οι στοιχειοκεραίες και οι ευφυείς κεραίες σπανίως συµπεριφέρονται ακριβώς όπως 

σχεδιάστηκαν και αναµένεται θεωρητικά. Η θεωρητική σχεδίαση της κεραίας βασίζεται σε 

αφηρηµένες αναπαραστάσεις της πραγµατικότητας, ή µοντέλα, τα οποία µερικές φορές 

απέχουν σηµαντικά από αυτήν. Μια πιθανή αιτία αποκλίσεων της πραγµατικότητας από την 
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θεωρία, είναι ότι στην πράξη τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται δεν είναι ποτέ ιδανικά και 

ταυτόσηµα µεταξύ τους. Αντίθετα, στην σχεδίαση στοιχειοκεραιών είναι ιδιαίτερα 

συνηθισµένη η τεχνική χρησιµοποίησης του συντελεστή στοιχειοκεραίας (Array Factor – 

AF), ο οποίος βασίζεται στην θεώρηση ιδανικών, ταυτόσηµων στοιχείων. Αν και τέτοια 

φαινόµενα ίσως είναι µειωµένης σηµασίας σε πολλές εφαρµογές, υπάρχουν απαιτητικές 

περιπτώσεις, όπου ειδικά σχεδιασµένες κεραίες χρησιµοποιούνται για την αύξηση της 

χωρητικότητας του διαύλου, την αποδοτικότερη εκµετάλλευση του φάσµατος, την εκτίµηση 

της γωνίας άφιξης, κλπ. [God1997], [Bel2002a], [Bel2002b], και όπου η ακριβής γνώση των 

χαρακτηριστικών ακτινοβολίας της κεραίας είναι κρίσιµη. 

Σε αυτήν την εργασία µελετάται η επίδραση των πραγµατικών, µη-ιδανικών στοιχείων 

που χρησιµοποιούνται κατά τα στάδια της κατασκευής, πάνω στην θεωρητικά αναµενόµενη 

επίδοση ευφυών κεραιών, και συγκεκριµένα στην µορφή του διαγράµµατος ακτινοβολίας και 

χαρακτηριστικά όπως ο λόγος R.S.L.L. [Mit2006d]. ∆είχνεται ότι, αν χρησιµοποιηθούν οι 

θεωρητικά υπολογισµένες διεγέρσεις, η συµπεριφορά της κεραίας υποβαθµίζεται σε σχέση µε 

την αναµενόµενη. Αντίθετα, µε βάση µια απλοποιηµένη πειραµατική διαδικασία, το 

διάγραµµα κάθε στοιχείου µπορεί να µετρηθεί και να ληφθεί υπόψιν η διαφορετικότητά τους. 

Κατόπιν, παρουσιάζεται µια τεχνική για τον επανακαθορισµό των συντελεστών διέγερσης, 

που λαµβάνει υπόψιν τα πραγµατικά, µετρηµένα χαρακτηριστικά των στοιχείων. Η τεχνική 

αυτή βασίζεται σε έναν γενετικό αλγόριθµο, και αποδεικνύεται ότι µπορεί να βελτιώσει την 

µορφή του διαγράµµατος ακτινοβολίας µιας κεραίας στην πράξη.  

Η έννοια του συντελεστή στοιχειοκεραίας χρησιµοποιείται στην περίπτωση ιδεατών, 

ταυτόσηµων στοιχείων, ιδιαίτερα όταν επιθυµείται ο υπολογισµός του µακρινού πεδίου, αντί 

για το κοντινό πεδίο ή τα χαρακτηριστικά τροφοδοσίας της κεραίας (αντιστάσεις εισόδου 

κλπ.). Ο συντελεστής στοιχειοκεραίας διευκολύνει σηµαντικά την διαδικασία υπολογισµού 

ενώ προσφέρει διαισθητική εκτίµηση των χαρακτηριστικών της κεραίας ως προς τα 

γεωµετρικά της χαρακτηριστικά.  

Ωστόσο, όταν τα στοιχεία της κεραίας και τα διαγράµµατα ακτινοβολίας τους δεν είναι 

ταυτόσηµα, ο συντελεστής στοιχειοκεραίας δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Αυτό µπορεί να 

ισχύει όταν τα στοιχεία πράγµατι είναι διαφορετικά, ωστόσο ακόµη και ταυτόσηµα στοιχεία 

υφίστανται αλλαγή στο σχήµα του διαγράµµατός τους όταν τοποθετηθούν µέσα στην 

στοιχειοκεραία, και αυτό το σηµείο αξίζει λίγη παραπάνω συζήτηση. Όταν ένα στοιχείο 

τοποθετηθεί µέσα στην στοιχειοκεραία αλλάζει το σχήµα και το πλάτος της ρευµατικής του 

κατανοµής, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2, παράγραφος 2.5. Το διάγραµµα του στοιχείου 

µέσα στην στοιχειοκεραία µε όλα τα άλλα στοιχεία τερµατισµένα ονοµάζεται ενσωµατωµένο 

διάγραµµα (embedded pattern) [Bla2005] και µπορεί να υπολογιστεί µόνο ταυτόχρονα µε όλα 

τα υπόλοιπα στοιχεία, µε χρήση π.χ. της µεθόδου των ροπών (ή άλλων µεθόδων). Ωστόσο, 

µπορεί να θεωρηθεί ότι η µορφή της ρευµατικής κατανοµής (και του διαγράµµατος 
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ακτινοβολίας) του ενσωµατωµένου στοιχείου δεν αλλάζει σχετικά µε το αποµονωµένο 

στοιχείο (isolated element), δηλαδή αλλάζει µόνο το πλάτος της ρευµατικής κατανοµής. 

Τούτο είναι µια πολύ καλή προσέγγιση για γραµµικά στοιχεία και κύµατα τα οποία 

καταφτάνουν από το οριζόντιο επίπεδο (κάθετα στον άξονα του γραµµικού στοιχείου) 

[Hui2004]. Έτσι, το ενσωµατωµένο διάγραµµα και το αποµονωµένο διάγραµµα διαφέρουν 

µόνο ως προς το πλάτος. Το πλάτος της ρευµατικής κατανοµής µπορεί να υπολογιστεί µέσω 

της µήτρας αντιστάσεων µε βάση την εξίσωση (2.34).  

Με βάση αυτήν την συζήτηση µοντελοποιείται η επίδραση του διαφορετικού 

διαγράµµατος κάθε στοιχείου βάσει του ρευµατικού του πλάτους, ενώ η επίδραση του 

coupling αµελείται, αφού θα υπολογίζονται µόνο ρευµατικοί συντελεστές. ∆ηλαδή, η αλλαγή 

του πλάτους της ρευµατικής κατανοµής λόγω coupling δεν προκαλεί πρόβληµα, αφού ο 

γενετικός θα προσδιορίσει τις τιµές του ρευµατικού πλάτους κάθε κατανοµής. Κατόπιν, ο 

υπολογισµός των συντελεστών τάσης που θα οδηγήσουν την κεραία αφήνεται να υπολογιστεί 

µε βάση την εξίσωση (2.34). 

Εν κατακλείδι, το κανονικοποιηµένο διάγραµµα ακτινοβολίας της στοιχειοκεραίας, 

),( φθnormalizedU , θα υπολογίζεται από  
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),(),(

ππφππθφθ
φθφθ

−∈−∈
=

ii
normalized U

UU            (4.32) 

όπου 

∑
=

⋅=
M

m
mmm RRjkLcU

1

^
)exp(),(),( φθφθ                                    (4.32) 

και mc , mR  είναι ο ρευµατικός συντελεστής και το διάνυσµα θέσης του m-στοιχείου 

αντίστοιχα, το ),( φθmL δίνεται από την εξίσωση (2.60), ενώ 
^
R  είναι το µοναδιαίο διάνυσµα 

στην διεύθυνση παρατήρησης R . Με απλές πράξεις, η εξίσωση (4.32) ξαναγράφεται από τον 

Παπακανέλλο ως [Mit2006d] 
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(4.33) 

Οι ποσότητες ),( φθmL  µπορούν να µετρηθούν για κάθε αποµονωµένο στοιχείο 

ξεχωριστά, µε βάση την συζήτηση που προηγήθηκε, αφού η µορφή της ρευµατικής 

κατανοµής θεωρείται σταθερή. Κατόπιν, οι ρευµατικοί συντελεστές mc  υπολογίζονται από 
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τον γενετικό αλγόριθµο προκειµένου το υπολογιζόµενο διάγραµµα ακτινοβολίας να 

ικανοποιεί τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Τέλος, οι συντελεστές τάσης µπορούν να 

υπολογιστούν µε βάση την εξίσωση (4.9).  

Το χρωµόσωµα του γενετικού αλγορίθµου θα αποτελείται από 17 γονίδια: 8 γονίδια για 

τα πλάτη και 8 για τις φάσεις των στοιχείων, και ένα γονίδιο για την ακτίνα του κύκλου. Στην 

περίπτωση θεωρούµενων ιδανικών στοιχείων, για τον υπολογισµό των διαγραµµάτων 

ακτινοβολίας χρησιµοποιείται η εξίσωση (2.65), η οποία επαναλαµβάνεται εδώ για ευκολία: 
2

0 ),()),( AFLU ⋅= φθφθ                                             (4.34) 

Αντίθετα, στην περίπτωση πραγµατικών στοιχείων, για τα οποία έχει µετρηθεί πειραµατικά 

το µέγεθος ),( φθmL , το διάγραµµα ακτινοβολίας κάθε χρωµοσώµατος υπολογίζεται µε βάση 

την εξίσωση (4.32) ή (4.33). Η αντικειµενική συνάρτηση του γενετικού αλγορίθµου θα 

υπολογίζεται πάντα µε βάση την εξίσωση (4.4). 

 

Αριθµητικά αποτελέσµατα.  

Η προτεινόµενη τεχνική εφαρµόστηκε για την διόρθωση της σχεδίασης µιας 

οµοιόµορφης, κυκλικής στοιχειοκεραίας 8 διπόλων, η οποία λειτουργεί στα 2.4GHz. Τα 

δίπολα είναι τοποθετηµένα κάθετα στο οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήµα 4.1. Οι 

απαιτήσεις για τα διαγράµµατα ακτινοβολίας της κεραίας περιλαµβάνουν οµοιόµορφη 

κάλυψη του οριζοντίου επιπέδου µε 8 διαγράµµατα, καθένα από τα οποία να διαθέτει εύρος 

ηµίσειας ισχύος 45° ( M/2π , όπου M  ο αριθµός των στοιχείων), ενώ επιθυµείται 

µεγιστοποίηση του λόγου R.S.L.L. Οι γωνίες σκόπευσης των διαγραµµάτων θα είναι 22.5°, 

67.5°, 112.5°, 157.5°, 202.5°, 247.5°, 292.5° και 337.5°, ευθυγραµµισµένες µε τις διχοτόµους 

των στοιχείων.  

Αρχικά, σχεδιάστηκε η στοιχειοκεραία 8 στοιχείων θεωρώντας ιδανικά, ταυτόσηµα 

δίπολα. Ο πίνακας 4.52 περιέχει τα χαρακτηριστικά της κεραίας για το διάγραµµα µε γωνία 

σκόπευσης 67.5º, όπου φαίνεται ότι ο λόγος R.S.L.L. είναι 17.04dB.  

Κατόπιν, επιλέχθηκαν 8 γραµµικά στοιχεία, τύπου IN2458-5RD-S της εταιρίας 

ConnexWireless, τα διαγράµµατα ),( φθmL  των οποίων µετρήθηκαν στον ανηχοϊκό θάλαµο 

της Σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Το ονοµαστικό κέρδος των στοιχείων ήταν 2.2dBi στα 

2.4GHz. Το πλάτος και η φάση της απόκρισης κάθε στοιχείου απεικονίζονται στα σχήµατα 

4.42(a) και 4.42(b) αντίστοιχα. 

Όπως φαίνεται από το σχήµα 4.42, παρατηρείται µια µέγιστη διασπορά της τάξης του 

29% για τις αποκρίσεις πλάτους και µια µέγιστη διαφορά της τάξης των 40º για τις 

αποκρίσεις φάσης. Τούτο συνεπάγεται µια παραµόρφωση των διαγραµµάτων ακτινοβολίας 

σε σχέση µε τα θεωρητικά αναµενόµενα, ενώ ταυτόχρονα καταρρέει η κυλινδρική συµµετρία 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

225

και είναι απαραίτητος ο υπολογισµός διαφορετικών συντελεστών διέγερσης για κάθε γωνία 

σκόπευσης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.52: Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 8 στοιχείων, ιδεατά-ταυτόσηµα δίπολα. 

Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 
Ρευµατικοί συντελεστές 

διέγερσης 

Εύρος ηµίσειας 

ισχύος 
45° 1c  0.91exp(j5.42) 

R.S.L.L. 17.04dB 2c  1.00exp(j4.59) 

Ακτίνα κύκλου,  
R 

6.25cm 3c  1.00exp(j4.59) 

Αντικειµενική 
συνάρτηση 

0.921 4c  0.91exp(j5.42) 

5c  0.91exp(j5.42) 

6c  1.00exp(j4.59) 

7c  1.00exp(j4.59) 
 

8c  0.91exp(j5.42) 

 

 
Σχήµα 4.42: Αποκρίσεις (a) πλάτους και (b) φάσης µετρηθέντων διπόλων IN2458-5RD-S. 

 

Στο σχήµα 4.43 απεικονίζεται µια σύγκριση ανάµεσα στο θεωρητικά αναµενόµενο 

διάγραµµα ακτινοβολίας για γωνία σκόπευσης 67.5º, και το αντίστοιχο υπολογιζόµενο 

διάγραµµα που προκύπει µε χρήση των µετρηθέντων αποκρίσεων κάθε στοιχείου. Όπως 

φαίνεται, ο λόγος R.S.L.L. έχει υποβαθµιστεί σχεδόν κατά 3dB (νέα τιµή 14.11dB), ενώ 

παρατηρείται και µια ελαφρά µετατόπιση της γωνίας σκόπευσης. Προφανώς, το διάγραµµα 

ακτινοβολίας της κεραίας υποβαθµίζεται σε σχέση µε το θεωρητικά αναµενόµενο.  
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Σχήµα 4.43: Σύγκριση µεταξύ διαγραµµάτων πεδίου στοιχειοκεραίας µε χρήση ιδεατών και 

πραγµατικών στοιχείων, προ του επανακαθορισµού των συντελεστών διέγερσης.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.53: Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 8 στοιχείων, πραγµατικά δίπολα. 

Χαρακτηριστικά στοιχειοκεραίας 
Ρευµατικοί συντελεστές 

διέγερσης 

Εύρος ηµίσειας 

ισχύος 
45° 1c  0.81exp(j1.03) 

R.S.L.L. 16.14dB 
2c  0.92exp(j6.22) 

Ακτίνα 
κύκλου,  R 

6.25cm 
3c  1.00exp(j0.06) 

Αντικειµενική 
συνάρτηση 

0.910 
4c  0.62exp(j0.40) 

5c  0.64exp(j4.10) 

6c  0.79exp(j4.81) 

7c  0.58exp(j4.89) 
 

8c  0.75exp(j4.09) 

 

Ωστόσο, αν οι συντελεστές διέγερσης επανακαθοριστούν από τον γενετικό αλγόριθµο, µε 

νέα βελτιστοποίηση και χρήση της εξίσωσης (4.32), αποδεικνύεται ότι τα χαρακτηριστικά 

του διαγράµµατος βελτιώνονται σηµαντικά. Όπως αναφέρθηκε, είναι απαραίτητος ο 

επανακθορισµός των διεγέρσεων για κάθε διάγραµµα ξεχωριστά, όµως παρουσιάζεται µόνο η 

περίπτωση του διαγράµµατος µε γωνία σκόπευσης 67.5º για λόγους συντοµίας. Στον πίνακα 

4.53 παρουσιάζονται οι νέοι συντελεστές διέγερσης και τα χαρακτηριστικά του 

συγκεκριµένου διαγράµµατος, όπου έχουν χρησιµοποιηθεί οι µετρηθείσες αποκρίσεις των 

στοιχείων. Όπως φαίνεται, ο λόγος R.S.L.L. τώρα είναι 16.14dB, δηλαδή παρουσιάζει µια 

βελτίωση της τάξης των 2.03dB, αν και υπολείπεται ακόµα 0.90dB του ιδανικού. Στο σχήµα 
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4.44 περιέχεται µια σύγκριση ανάµεσα στα ενδιάµεσα αποτελέσµατα µε χρήση των αρχικών 

διεγέρσεων και στα τελικά αποτελέσµατα µε χρήση των νέων διεγέρσεων, όπου επιπλέον 

φαίνεται ότι το νέο διάγραµµα έχει ευθυγραµµιστεί µε την επιθυµητή γωνία σκόπευσης.  

 
Σχήµα 4.44: Σύγκριση µεταξύ διαγραµµάτων πεδίου στοιχειοκεραίας µε χρήση πραγµατικών 

στοιχείων, πριν και µετά τον επανακαθορισµό των συντελεστών διέγερσης. 

 

Από τα σχήµατα 4.43 και 4.44 συµπεραίνεται ότι ο επανακαθορισµός των διεγέρσεων 

επαναφέρει το διάγραµµα ακτινοβολίας στο θεωρητικά αναµενόµενο, σε µεγάλο βαθµό. 

Συνεπώς, σύµφωνα µε την προτεινόµενη τεχνική, η χρήση πειραµατικά εξακριβωµένων 

διαγραµµάτων πραγµατικών στοιχείων µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα αρχικά στάδια 

σχεδίασης προκειµένου να υπολογιστούν κατάλληλες διεγέρσεις. 

 

4.10 ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΟΛΩΣΗΣ ΜΕ 

ΧΡΗΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ. 

Εισαγωγή-Γενικά.  

Αποκλίνοντας ελαφρά από το µοτίβο της σχεδίασης στοιχειοκεραιών µε χρήση γενετικών 

αλγορίθµων, στην παρούσα παράγραφο θα παρουσιαστεί η µελέτη και σχεδίαση µιας κεραίας 

µεταγωγής λοβού, η οποία στηρίζεται στην ύπαρξη διακοπτών πάνω στο σώµα παράλληλων, 

οριζόντια τοποθετηµένων διπόλων (ένα ενεργό και δύο παρασιτικά), και σχεδιάστηκε µε µια 

επαναληπτική τεχνική βασισµένη στην εξαντλητική ανάλυση [Mit2006a]. Αν και ο τίτλος του 

κεφαλαίου αναφέρεται ρητά σε σχεδιάσεις µε χρήση γενετικών αλγορίθµων, το θέµα της 

συγκεκριµένης εργασίας αφορά σχεδίαση στοιχειοκεραίας, και θεωρείται ότι ταιριάζει πολύ 

περισσότερο µε το παρόν κεφάλαιο παρά µε οποιοδήποτε άλλο.  

Η συγκεκριµένη στοιχειοκεραία ανήκει στην οικογένεια των παρασιτικών 

στοιχειοκεραιών (Switched Parasitic Arrays – SPAs). Οι SPAs είναι ουσιαστικά SBAs, όπου 

η µεταγωγή του λοβού πραγµατοποιείται µε την βοήθεια παρασιτικών στοιχείων (αντί να 

διατηρούνται όλα τα στοιχεία ενεργά). Οι SPAs αποτελούν µια ελκυστική εναλλακτική λύση 
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για την αντιµετώπιση της πολυδιαδροµικής διάδοσης, αφού διαθέτουν µικρότερες διαστάσεις 

και κατασκευάζονται µε χαµηλότερο κόστος από ό,τι οι SBAs. Συνήθως, οι SPAs 

αποτελούνται από ένα ενεργό και µερικά παρασιτικά στοιχεία, τα οποία είναι τερµατισµένα 

σε έναν διακόπτη βραχυκύκλωσης/ανοιχτοκύκλωσης. Τα παρασιτικά στοιχεία είναι 

οµοιόµορφα τοποθετηµένα σε κύκλο κατάλληλα επιλεγµένης ακτίνας, κάθετα πολωµένα 

(όπως στο σχήµα 4.1), ενώ το ενεργό στοιχείο είναι τοποθετηµένο στο κέντρο του κύκλου. 

Με κατάλληλη επιλογή του φορτίου τερµατισµού ή των διακοπτών που θα είναι 

βραχυκυκλωµένοι, είναι δυνατή η µορφοποίηση του διαγράµµατος ακτινοβολίας µε στόχο 

την τήρηση των επιθυµητών προδιαγραφών. 

 Παρασιτικές κεραίες τέτοιου τύπου έχουν παρουσιαστεί από τους Schlub et al. 

[Sch2000b], τον Βαρλάµο [Βαρ2005], τους Kawakami και Ohira [Kaw2005] κ.α., ενώ η ιδέα 

της µορφοποίησης κατευθυντικών διαγραµµάτων µε χρήση παρασιτικών στοιχείων ανάγεται 

στην εργασία των Yagi και Uda, πίσω στα 1930 (oι γνωστές κεραίες Yagi-Uda). Ο Vaughan 

παρουσίασε µερικά παραδείγµατα παρασιτικών στοιχειοκεραιών, αποτελούµενες από ένα 

ενεργό και δύο παρασιτικά, κάθετα πολωµένα στοιχεία, οι οποίες επιφέρουν βελτίωση της 

επίδοσης τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων σε σύγκριση µε απλές κεραίες [Vau1999]. Οι 

Nogughi et al. παρουσίασαν µια SPA η οποία λειτουργεί σε περισσότερες της µίας ζώνες 

συχνοτήτων [Nog2003], ενώ οι Schlub και Thiel χρησιµοποίησαν ένα µεταλλικό κύλινδρο 

αναρτηµένο περιµετρικά στο επίπεδο γείωσης µιας SPA προκειµένου να επιτύχουν 

βελτιωµένα κατευθυντικά χαρακτηριστικά [Sch2004]. Επίσης, οι Zhang et al. παρουσίασαν 

µια τυπωµένη SPA [Zha2004], ενώ οι Wennstrom και Svantesson πρότειναν την χρήση µιας 

SPA σε συστήµατα ΜΙΜΟ [Wen2001]. Εκτός των άλλων, οι SPAs έχουν χρησιµοποιηθεί για 

εκτίµηση της γωνίας άφιξης των εισερχόµενων σηµάτων [Pre1998], [Sva2001]. 

Αντίθετα, στην παρούσα εργασία προτείνεται µια νέα τεχνική για την υλοποίηση 

παρασιτικών στοιχειοκεραίων µεταγωγής λοβού. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην 

ενσωµάτωση ενός ικανού αριθµού διακοπτών στο κυρίως σώµα ενός ενεργού και δύο 

παρασιτικών διπόλων, τα οποία είναι οριζόντια πολωµένα και τοποθετηµένα παράλληλα 

µεταξύ τους, ενώ απέχουν το ίδιο ύψος από το έδαφος. Με κατάλληλη βραχυκύκλωση και 

ανοιχτοκύκλωση των διακοπτών, επηρεάζονται οι ρευµατικές κατανοµές στο ενεργό και τα 

παθητικά δίπολα, µε αποτέλεσµα το διάγραµµα της στοιχειοκεραίας να παρουσιάζει 

ενδιαφέρουσες κατευθυντικές ιδιότητες. Το ένα παρασιτικό στοιχείο χρησιµοποιείται ως 

αναλκαστήρας και το άλλο ως κατευθυντήρας, εναλλάξ, προκειµένου να αυξηθείι η 

κατευθυντικότητα της κεραίας. Από την άλλη, οι διακόπτες στο σώµα του ενεργού στοιχείου 

είναι υπεύθυνοι για την ασύµµετρη τροφοδότηση του διπόλου, προκειµένου να επιτευχθεί 

στροφή του διαγράµµατος ακτινοβολίας. Παράλληλα, προτείνεται ένα απλοποιηµένο σχήµα 

διαφορισιµότητας για οριζόντια πολωµένες κεραίες βασισµένο στην προτεινόµενη σχεδίαση, 

το οποίο παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 5. Εναλλακτικά, η προτεινόµενη κεραία µπορεί να 
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χρησιµοποιηθεί µε κάθετα πολωµένα δίπολα, προκειµένου να υλοποιηθούν συστήµατα 

διαφορισιµότητας ως προς την γωνία ανύψωσης.  

 

Προδιαγραφές σχεδίασης.  

Κατά την ανάπτυξη µιας στοιχειοκεραίας µε την προτεινόµενη τεχνική, υπάρχουν 

διάφορα ζητήµατα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψιν. Η στοιχειοκεραία πρέπει να έχει 

µικρό µέγεθος και ταυτόχρονα να επιτρέπει την εύκολη κατασκευή της µε ικανοποιητική 

επαναληπτικότητα. Από την άλλη, απαιτείται να παρουσιάζει κατά το δυνατόν ασυσχέτιστα 

διαγράµµατα ακτινοβολίας στις επιθυµητές κατευθύνσεις. Συνεπώς, πρέπει να 

ικανοποιούνται ταυτόχρονα ανταγωνιστικές απαιτήσεις (trade off), όπως το επίπεδο των 

πλευρικών λοβών να παραµένει όσο το δυνατόν χαµηλότερο (µεγιστοποίηση λόγου 

R.S.L.L.), ενώ ο αριθµός των χρησιµοποιούµενων διακοπτών να είναι όσο το δυνατόν 

µικρότερος. Για λόγους συµβατότητας µε τις υπόλοιπες σχεδιάσεις, η συχνότητα λειτουργίας 

επιλέγεται ίση µε 2.4GHz.  

Η στροφή του διαγράµµατος ακτινοβολίας της κεραίας βασίζεται στην απλή παρατήρηση 

ότι η γωνία σκόπευσης ενός διπόλου µπορεί να ελεγχθεί µέσω ασύµµετρης τροφοδότησης. Η 

ασύµµετρη τροφοδότηση µπορεί να υλοποιηθεί µε κατάλληλη ενσωµάτωση ενός διακόπτη 

βραχυκύκλωσης/ανοιχτοκύκλωσης στο σώµα του διπόλου. Αν ο διακόπτης είναι 

βραχυκυκλωµένος, τότε το δίπολο ακτινοβολεί κανονικά µε µέγιστο στην γωνία o90=θ . 

Όταν ο διακόπτης ανοιχτοκυκλωθεί, το δίπολο τροφοδοτείται ασύµµετρα, ενώ ταυτόχρονα 

µεταβάλλεται το ενεργό µήκος του. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το δίπολο να ακτινοβολεί µε 

µέγιστο σε µια γωνία o90≠θ ,όπως απεικονίζεται στο σχήµα 4.45. Στο σχήµα 4.45, 0a  και 

0l  αντιστοιχούν στην ακτίνα και το µήκος του διπόλου, ενώ 0d  είναι η απόσταση του 

διακόπτη από το σηµείο τροφοδότησης του διπόλου.  

 
Σχήµα 4.45: Ανύψωση διαγράµµατος ακτινοβολίας διπόλου µε χρήση διακοπτών.  
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Σχήµα 4.46: Ενίσχυση κατευθυντικότητας διπόλου µε χρήση ανακλαστήρα και 

κατευθυντήρα.  

 

Από την άλλη, δύο παρασιτικά στοιχεία (σύρµατα) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 

ενίσχυση της κατευθυντικότητας του διπόλου. Τα παρασιτικά στοιχεία λειτουργούν ως 

ανακλαστήρας ή κατευθυντήρας εναλλακτικά. Είναι τοποθετηµένα εκατέρωθεν του διπόλου, 

σε ίσες αποστάσεις, ενώ θεωρούνται ταυτόσηµα, δηλαδή διαθέτουν την ίδια ακτίνα a  και 

µήκος l . Με χρήση κατάλληλων διακοπτών στο σώµα των στοιχείων, µπορεί να µεταβληθεί 

το ενεργό µήκος του ενός ανοιχτοκυκλώνοντας κατάλληλα τους διακόπτες, ενώ το µήκος του 

άλλου διατηρείται στην τιµή l  διατηρώντας όλους τους διακόπτες βραχυκυκλωµένους, 

αναλόγως το ποιό στοιχείο θα λειτουργεί ως ανακλαστήρας και ποιό ως κατευθυντήρας. Στο 

σχήµα 4.46 απεικονίζεται η ενίσχυση της κατευθυντικότητας διπόλου, όπου επιπλέον 

συµβολίζονται ως 'l  το ενεργό µήκος του κατευθυντήρα, και ως d  η απόσταση των 

παρασιτικών στοιχείων από το ενεργό δίπολο. Σηµειώνεται ότι όταν το ένα παρασιτικό 

στοιχείο χρησιµοποιείται ως ανακλαστήρας το άλλο χρησιµοποιείται υποχρεωτικά ως 

κατευθυντήρας, και αντιστρόφως. Επίσης, οι θέσεις των διακοπτών στο σώµα των 

παρασιτικών στοιχείων εξαρτώνται από την επιλογή της γωνίας σκόπευσης, και δεν είναι 

απαραίτητα συµµετρικά τοποθετηµένοι όπως στο σχήµα 4.46. 

Από τα παραπάνω, συµπεραίνεται ότι ένας αποτελεσµατικός συνδυασµός ενός ενεργού 

διπόλου µε διακόπτες και µιας διάταξης κατευθυντήρα-ανακλαστήρα υλοποιηµένης µε 

παρασιτικά στοιχεία και διακόπτες, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση µιας 

ευφυούς κεραίας µεταγωγής λοβού. Οι παράµετροι προς βελτιστοποίηση θα είναι το µήκος, η 

ακτίνα και οι θέσεις των διακοπτών του διπόλου, η απόσταση µεταξύ διπόλου και 

παρασιτικών στοιχείων, η ακτίνα και το µήκος των παρασιτικών στοιχείων, καθώς και οι 

θέσεις των διακοπτών στο σώµα των παρασιτικών στοιχείων. Στην επόµενη παράγραφο 

παρουσιάζονται τα αριθµητικά αποτελέσµατα της βελτιστοποίησης της διάταξης.  

 

Αριθµητικά αποτελέσµατα. 

Για την σχεδίαση της προτεινόµενης κεραίας µε βάση την νέα τεχνική, χρησιµοποιήθηκε 

το εµπορικό πακέτο SuperNEC, µε µια υβριδική µέθοδο που συνδυάζει την µέθοδο των 
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ροπών (Method of Moments – MoM) και την οµοιόµορφη θεωρία περίθλασης (Uniform 

Theory of Difraction – UTD). Η υβριδική µέθοδος MoM-UTD χρησιµοποιεί στοιχειώδη 

αγώγιµα τµήµατα (segments) για την ανάλυση κεραιών και αγώγιµων επιφανειών, ενώ οι 

διηλεκτρικές επιφάνειες αναλύονται µε την µέθοδο UTD.  Το µήκος των segments επιλέγεται 

ίσο µε λ02.0=priml , όπου 125.0/ == fcλ m είναι το µήκος κύµατος. Η επίδραση των 

διακοπτών στο σώµα των στοιχείων προσοµοιώνεται απαλείφοντας το αντίστοιχο segment 

στην θέση του διακόπτη. ∆ηλαδή, όταν το segment απαλείφεται ο διακόπτης θεωρείται 

ανοιχτοκυκλωµένος, ενώ όταν συµπεριλαµβάνεται, ο διακόπτης θεωρείται 

ανοιχτοκυκλωµένος.  

Η διαδικασία βελτιστοποίησης αναλύεται σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο, επιλέγονται 

το µήκος και η ακτίνα διπόλου, καθώς και οι θέσεις των διακοπτών στο δίπολο. Κατόπιν, 

επιλέγονται το µήκος και η ακτίνα του ανακλαστήρα, καθώς και η απόστασή του από το 

δίπολο. Τέλος, ο κατευθυντήρας επιλέγεται ως ένα σύρµα µε το ίδιο µήκος, ακτίνα και 

απόσταση µε τον ανακλαστήρα, οπότε επιλέγονται απλώς οι θέσεις των διακοπτών στο σώµα 

του κατευθυντήρα ανάλογα µε την γωνία σκόπευσης. Με τον τρόπο αυτόν ο ανακλαστήρας 

και ο κατευθυντήρας µπορούν να χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά. Υπενθυµίζεται ότι η 

συχνότητα λειτουργίας έχει επιλεγεί ίση µε 4.2=f GHz.  

 

i) Σχεδίαση διπόλου.  

Κατά την διάρκεια σχεδίασης του διπόλου, εξετάστηκαν διάφορες τιµές για την ακτίνα 

και το µήκος του, οι οποίες περιέχονται στον πίνακα 4.54. Κατόπιν, τοποθετούνται δύο 

διακόπτες συµµετρικά ως προς το σηµείο τροφόδοτησης του διπόλου. Όταν και οι δύο 

διακόπτες είναι βραχυκυκλωµένοι, η γωνία σκόπευσης είναι o90=θ . Αντίθετα, όταν ο ένας 

διακόπτης είναι ανοιχτοκυκλωµένος, η γωνία σκόπευσης είναι o90≠θ . Υπενθυµίζεται ότο 

δεν επιτρέπεται να είναι ταυτόχρονα και οι δύο διακόπτες ανοιχτοκυκλωµένοι. Έτσι, 

εκτελέστηκαν προσοµοιώσεις για κάθε µία από τις 15 περιπτώσεις του πίνακα 4.54, ενώ η 

θέση του απαλειφόµενου segment µεταβάλλεται µέσα στο διάστηµα ]2/,0[ 0l .  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.54: Υποψήφιες τιµές µήκους και ακτίνας διπόλου. 

=0l  2/λ  4/3λ  λ  8/9λ  4/5λ  

=0a  λ0005.0  λ001.0  λ003.0    

 

Η γωνία σκόπευσης του διαγράµµατος του διπόλου συµβολίζεται µε θ , ενώ η γωνία 

ανύψωσης της γωνίας σκόπευσης ως προς την γωνία αναφοράς ο90=θ  συµβολίζεται ως 

θθ −=∆ ο90 . Στις περιπτώσεις όπου 2/0 λ=l  ή 4/30 λ=l , το διάγραµµα του διπόλου 
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πρακτικά δεν στρέφεται, για οποιαδήποτε τιµή ακτίνας ή θέση του διακόπτη 

ανοιχτοκύκλωσης. Για λ=0l , η γωνία ανύψωσης θ∆  απεικονίζεται στο σχήµα 4.47(a), 

όπου φαίνεται ότι η µέγιστη γωνία ανύψωσης είναι ο22}max{ =∆θ  για 500 =d mm. 

Σηµειώνεται ότι στο σχήµα 4.47(a), η γωνία ανύψωσης είναι ταυτόσηµη για λ⋅= 001.00a  

και λ⋅= 003.00a . 

 
Σχήµα 4.47: Γωνία ανύψωσης θ∆  για (a) λ=0l , (b) 8/90 λ=l  και (c) 4/50 λ=l . 

 

Αντίστοιχα, αν επιλεγεί 8/90 λ=l , η µέγιστη γωνία ανύψωσης είναι ο32}max{ =∆θ , 

όπως φαίνεται στο σχήµα 4.47(b), ενώ αν 4/50 λ=l  τότε ο33}max{ =∆θ , όπως φαίνεται 

στο σχήµα 4.47(c).  Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι υφίσταται µια ανταγωνιστική σχέση (trade 

off) µεταξύ της γωνίας ανύψωσης και του λόγου R.S.L.L. Τούτο συνεπάγεται ότι το δίπολο 

µε την µέγιστη γωνία ανύψωσης θ∆ , για συγκεκριµένη ακτίνα-µήκος διπόλου και θέσεις 

διακοπτών,  δεν είναι απαραιτήτως η βέλτιστη επιλογή. Η καταλληλότητα ενός διαγράµµατος 

κρίνεται από µια πληθώρα χαρακτηριστικών, όπως η γωνία ανύψωσης, οι γωνίες µεγίστου 

των πλευρικών λοβών και το ύψος των πλευρικών λοβών, και τέλος το µέτρο του 

διαγράµµατος ακτινοβολίας για οθ 90= . Τα µεγέθη αυτά συµβολίζονται ως θ∆ , sideθ∆ , 

sidedB∆  και deg90dB∆  αντίστοιχα. Η τιµή deg90dB∆  είναι χρήσιµη καθώς, όπως 

προαναφέρθηκε, πρέπει τα διάφορα διαγράµµατα ακτινοβολίας να είναι ασυσχέτιστα, οπότε 

είναι επιθυµητό στις γωνίες µεγίστου του ενός να παρουσιάζουν ελάχιστο τα υπόλοιπα κ.ο.κ.  

Χρησιµοποιώντας µια µέθοδο εξαντλητικής αναζήτησης ανάµεσα στις τιµές του πίνακα 

4.54, συλλέχθηκε ένα πλήθος υποψήφιων λύσεων, όπου τα χαρακτηριστικά κάθε µίας 

περιέχονται στον πίνακα 4.55. Όπως προκύπτει, επιλέχθηκαν µόνο µήκη 8/9λ  και 4/5λ . Οι 
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µέγιστες τιµές γωνίας ανύψωσης εµφανίζονται για τα δίπολα #5 και #6 στον πίνακα 4.55, τα 

οποία επίσης εµφανίζουν πολύ καλή επίδοση ως προς το µέτρο του deg90dB∆ . Ωστόσο, η 

επίδοση αυτών των διπόλων ως προς το µέτρο του sidedB∆  είναι µάλλον χαµηλή. Από την 

άλλη, τα δίπολα #1 και #3 παρουσιάζουν µια µάλλον ισοζυγισµένη συµπεριφορά. Από την 

παραπάνω συζήτηση είναι φανερό ότι η βελτιστοποίηση ενός διπόλου για την ζητούµενη 

στοιχειοκεραία είναι µια πολυδιάστατη διαδικασία και δύσκολα αντιµετωπίζεται µε 

συµβατικές µεθόδους βελτιστοποίησης.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.55: Τιµές παραµέτρων διπόλου κατά το στάδιο σχεδίασης #1. 

ID-# 

∆ιπόλου 0l  0a  

Θέση 

διακόπτη 

( 0d -mm) 

θ∆  (˚) sideθ∆ (˚) sidedB∆  

(dB) 

deg90dB∆  

(dB) 

1 8/9λ  λ0005.0  40.0 32 -40 -3.5 -8.9 

2 8/9λ  λ001.0  37.5 31 -40 -3.9 -8.0 

3 8/9λ  λ003.0  35.0 30 -41 -4.4 -7.5 

4 8/9λ  λ003.0  32.5 30 -41 -4.6 -6.8 

5 4/5λ  λ0005.0  25.0 33 -40 -1.9 -13.0 

6 4/5λ  λ0005.0  20.0 33 -40 -2.1 -10.0 

7 4/5λ  λ001.0  25 32 -40 -2.1 -12.0 

8 4/5λ  λ003.0  22.5 30 -40 -2.3 -10.0 

 

ii) Σχεδίαση ανακλαστήρα και κατευθυντήρα.  

Η κατασκευή του ανακλαστήρα πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας ένα παθητικό 

στοιχείο-σύρµα, µήκους l  και ακτίνας a , τοποθετηµένο σε απόσταση d  από το δίπολο. 

Όλοι οι διακόπτες του ανακλαστήρα είναι βραχυκυκλωµένοι, και ζητούµενο της σχεδίασης 

είναι απλώς η µεγιστοποίηση του λόγου front-to-back του διαγράµµατος του διπόλου. Επίσης 

µέσω εξαντλητικής αναζήτησης, επιλέγονται από τον πίνακα 4.55 τα δίπολα εκείνα για τα 

οποία προκύπτει κάποιος ικανοποιητικός συνδυασµός µε ανακλαστήρα. Τα σχετικά 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 4.56, όπου φαίνεται ότι µόνο δίπολα µήκους 

8/9λ  επιλέχθηκαν σε αυτήν την φάση. Τούτο προέκυψε καθώς επιλογή µήκους 4/5λ  θα 

συνεπαγόταν µεγαλύτερο όγκο κεραίας, χωρίς πρακτικά να παρατηρείται κάποια βελτίωση 

στα χαρακτηριστικά της. Επίσης, όπως φαίνεται από τον πίνακα 4.56, η βέλτιστη απόσταση 

ανακλαστήρα-διπόλου είναι 4/λ=d , όπως ήταν αναµενόµενο.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.56: Τιµές παραµέτρων διπόλου-ανακλαστήρα κατά το στάδιο σχεδίασης #2. 

 

Ο κατευθυντήρας τοποθετείται συµµετρικά ως προς τον ανακλαστήρα, αναφορικά µε το 

δίπολο. Αφού ο κατευθυντήρας και ο ανακλαστήρας είναι δύο ίδια σύρµατα, µόνο οι θέσεις 

και ο αριθµός των διακοπτών στον κατευθυντήρα πρέπει να βελτιστοποιηθούν. Η διαδικασία 

βελτιστοποίησης αφορά την περαιτέρω ενίσχυση του λόγου front-to-back, όπως και κατά την 

σχεδίαση του ανακλαστήρα. Ο αριθµός των διακοπτών θα πρέπει να διατηρείται χαµηλός για 

πρακτικές περιπτώσεις, προκειµένου η διαδικασία κατασκευής της κεραίας να διευκολύνεται.  

Ειδικότερα, η διαδικασία σχεδίασης του κατευθυντήρα διαιρείται σε δύο υποφάσεις. Στην 

πρώτη υποφάση, βελτιστοποιείται η κατακόρυφη τοποθέτηση και το µήκος ενός σύρµατος 

ακτίνας a , όπως φαίνεται στο σχήµα 4.48. Στην πρώτη υποφάση τα αποτελέσµατα θα είναι 

δαφορετικά ανάλογα µε το αν και ποιός διακόπτης του ενεργού διπόλου είναι 

βραχυκυκλωµένος ή ανοιχτοκυκλωµένος, αφού διαφορετικές γωνίες σκόπευσης απαιτούν 

διαφορετική τοποθέτηση του κατευθυντήρα.  

 
Σχήµα 4.48: ∆ιαδικασία σχεδίασης κατευθυντήρα.  

 

Κατόπιν, εξετάζεται η τοποθέτηση επιπλέον διακοπτών στο σώµα του σύρµατος-

κατευθυντήρα, προκειµένου το πλάτος των παρασιτικών ρευµατικών κατανοµών στα 

 ∆ίπολο Ανακλαστήρας 
ID-# 

συνδυασµού 
διπόλου-

κατευθυντήρα 

ID-# 
διπόλου 

(Πίνακας 
4.55) 

0l  0a  
Θέση 

διακόπτη 
( 0d -mm) 

l  a  d  

1 1 8/9λ  λ0005.0  40.0 050.1 l⋅  02 α⋅  4/λ  

2 2 8/9λ  λ0010.0  37.5 050.1 l⋅  02 α⋅  4/λ  

3 2 8/9λ  λ0010.0  37.5 000.2 l⋅  02 α⋅  4/λ  

4 3 8/9λ  λ0030.0  35.0 075.1 l⋅  0a  4/λ  

5 3 8/9λ  λ0030.0  35.0 000.2 l⋅  0a  4/λ  

6 4 8/9λ  λ0030.0  32.5 050.1 l⋅  0a  4/λ  

7 4 8/9λ  λ0030.0  32.5 075.1 l⋅  0a  4/λ  
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εναποµείναντα τµήµατα του σύρµατος να ελαχιστοποιηθεί και να µην επηρεάζεται το 

διάγραµµα που προκύπτει.  

 

iii) Τελικά αποτελέσµατα.  

Με βάση την παρουσιασθείσα τεχνική, ο κατάλληλος συνδυασµός διπόλου-

ανακλαστήρα-κατευθυντήρα κατέληξε στην επιλογή δύο στοιχειοκεραίων. Η πρώτη 

στοιχειοκεραία, κεραία #1, αποτελείται από ένα δίπολο µήκους 8/90 λ=l  και ακτίνας 

λ001.00 =a , και δύο παρασιτικών στοιχείων µήκους 05.1 ll ⋅= , ακτίνας 02 aa ⋅= , 

τοποθετηµένα σε αποστάσεις 4/λ=d  από το δίπολο. Η κεραία #1 διαθέτει 18 διακόπτες 

ενώ τα διαγράµµατα ακτινοβολίας της απεικονίζονται στα σχήµατα 4.49(a) και (b). 

Απεικονίζονται µόνο δύο διαγράµµατα, για λόγους συντοµίας, αφού τα υπόλοιπα 

διαγράµµατα προκύπτουν µε κατάλληλη αντιµετάθεση των διακοπτών σε θέση “on” ή “off”. 

 
Σχήµα 4.49: Τελικά διαγράµµατα ακτινοβολίας για την κεραία #1.  

 

 Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για την κεραία #1 περιέχονται στον πίνακα 4.57. Όπως 

φαίνεται, το επίπεδο των πλευρικών λοβών διατηρείται κάτω από -5.7dB σε όλες τις 

περιπτώσεις.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.57: Τελικά αποτελέσµατα σχεδίασης οριζόντια πολωµένης ευφυούς 

παρασιτικής στοιχειοκεραίας µεταγωγής λοβού. 

ID 
κεραίας 

ID συνδυασµού 
(Πίνακας 4.56) 

Αριθµός 
διακοπτών 

Γωνία κύριου 
λοβού (˚) 

Ύψος 
πλευρικών 
λοβών (dB) 

Γωνία κύριου 
λοβού (˚) 

Ύψος 
πλευρικών 
λοβών (dB) 

1 2 18 55, 125, 
235, 305 

-6.1, -6.3, 
-5.7 90, 270 -5.8 

2 3 30 59, 121, 
239, 301 

-7.4, -6.9, 
-7.7 90, 270 -5.5 

 

Η δεύτερη στοιχειοκεραία, κεραία #2, διαθέτει ένα ενεργό δίπολο µήκους 8/90 λ=l  και 

ακτίνας λ001.00 =a , και δύο παρασιτικά στοιχεία µήκους 02 ll ⋅=  και ακτίνας 02 aa ⋅= , 
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τοποθετηµένα σε αποστάσεις 4/λ=d  από το δίπολο. Η κεραία αυτή είναι εξοπλισµένη µε 

30 αντί για 18 διακόπτες. Τα διαγράµµατα ακτινοβολίας της κεραίας #2 παρουσιάζονται στα 

σχήµατα 4.50(a) και (b), ενώ τα συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά της στον πίνακα 4.57. 

Προκύπτει ότι για την κεραία #2 το ύψος των πλευρικών λοβών είναι το µέγιστο -6.9dB για 

γωνία σκόπευσης 59˚, 121˚, 239˚ ή 301˚, και το µέγιστο ίσο µε -5.5dB για γωνία σκόπευσης 

90˚ ή 270˚. 

 
Σχήµα 4.50: Τελικά διαγράµµατα ακτινοβολίας για την κεραία #2. 

 

Η πρώτη κεραία έχει λίγο χειρότερα διαγράµµατα από την δεύτερη, αλλά µε πολύ 

λιγότερους διακόπτες και µικρότερο µέγεθος. Συνεπώς, για πρακτικές υλοποίησεις 

προτείνεται η κεραία #1, παρά την καλύτερη επίδοση της κεραίας #2.  

 

Συµπεράσµατα.  

Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε η διαδικασία σχεδίασης και βελτιστοποίησης µιας 

κεραίας µεταγωγής λοβού, αποτελούµενης από ένα ενεργό και δύο παρασιτικά στοιχεία. Η 

µορφοποίηση των διαγραµµάτων ακτινοβολίας της κεραίας επιτυγχάνεται µε την εµφύτευση 

διακοπτών σε κατάλληλες θέσεις στο σώµα των στοιχείων. Παρουσιάστηκαν τα αριθµητικά 

αποτελέσµατα της σχεδίασης για µία κεραία µε συχνότητα λειτουργίας στα 2.4GHz, ενώ 

επιπλέον έχει αναπτυχθεί ένα απλοποιηµένο σχήµα διαφορισιµότητας για οριζόντια 

πολωµένες κεραίες, βασισµένο στην προτεινόµενη σχεδίαση. Η µελέτη της επίδοσης µίας 

από τις προτεινόµενες παρασιτικές στοιχειοκεραίες µε χρήση του προτεινόµενου σχήµατος 

διαφορισιµότητας παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 5, όπου αποδεικνύεται η ευεργετική επίδραση 

της συγκεκριµένης κεραίας στην αντιµετώπιση του φαινοµένου πολυδιαδροµικής διάδοσης. 

Περαιτέρω έρευνα στο συγκεκριµένο πεδίο, θα περιλαµβάνει την µελέτη της 

δυνατότητας χρήσης γενετικών αλγορίθµων ή άλλων στοχαστικών µεθόδων, προκειµένου να 

βελτιστοποιηθούν οι παράµετροι της κεραίας, όπως ο αριθµός και η θέση των διακοπτών κ.α.  
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4.11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. 

Στο κεφάλαιο αυτό συζητήθηκαν ερευνητικά αποτελέσµατα που προέκυψαν στα πλαίσια 

της διδακτορικης διατριβής, πάνω στο θέµα της σχεδίασης ευφυών κεραιών µεταγωγής 

λοβού µε επιθυµητά χαρακτηριστικά ακτινοβολίας. Έχει αναπτυχθεί γενετικός αλγόριθµος 

βελτιστοποίησης ευφυών κεραιών, στον οποίο βασίστηκαν όλες οι προτεινόµενες σχεδιάσεις.  

Παρουσιάστηκαν οµοιόµορφες κυκλικές κεραίες και επίπεδες κεραίες αυθαίρετης 

τοπολογίας ή συµµετρικής τοπολογίας µε µη συµµετρικά διαγράµµατα, καθώς επίσης κεραίες 

διπλής ζώνης συχνοτήτων λειτουργίας µε µεταβλητούς ή σταθερούς συντελεστές διέγερσης. 

Μελετήθηκε το πρόβληµα αστοχίας στοιχείου κατά την διάρκεια λειτουργίας της κεραίας, και 

προτάθηκαν τρόποι αντιµετώπισης µε γενετική προσαρµογή των συντελεστών διέγερσης. 

Επίσης, προτάθηκε µέθοδος σχεδίασης κεραιών η οποία προβλέπει την πιθανότητα αστοχίας 

στοιχείου και επιλέγει κατάλληλους, µη µεταβλητούς συντελεστές διέγερσης. Αναλύθηκε ο 

συνδυασµός κεραίας διπλής ζώνης συχνοτήτων λειτουργίας µε αστοχία στοιχείου και 

προτάθηκαν γενετικοί τρόποι αντιµετώπισης. Ακόµη, αντιµετωπίστηκαν οι επιπτώσεις των 

µη-ιδανικών στοιχείων που χρησιµοποιούνται στην πράξη κατά την ανάπτυξη 

στοιχειοκεραιών. Τέλος, παρουσιάστηκε µια παρασιτική κεραία οριζόντιας πόλωσης η οποία 

πραγµατοποιεί µεταγωγή λοβού βασιζόµενη στην τοποθέτηση διακοπτών πάνω στο σώµα 

γραµµικών στοιχείων. 

Στο κεφάλαιο 5 θα παρουσιαστεί η µελέτη της ευεργετικής εξοµάλυνσης του φαινοµένου 

πολυδιαδροµικής διάδοσης από ορισµένες από τις κεραίες που σχεδιάστηκαν, ενώ στο 

κεφάλαιο 6 θα παρουσιαστεί η ανάπτυξη, µέτρηση και δοκιµαστική εφαρµογή 

προσαρµοζόµενων κεραιών και κεραιών µεταγωγής λοβού, καθώς και των σχετικών 

ηλεκτρονικών κυκλωµάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ∆ΙΑΛΕΙΨΕΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΕΥΦΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ 

 

 
5.1 ΓΕΝΙΚΑ. 

Ως προσοµοίωση ορίζεται το αντικείµενο έρευνας εκείνο, στόχος του οποίου είναι η 

µίµηση ενός ή περισσότερων στοιχείων της πραγµατικότητας, µε τρόπο κατά το δυνατόν 

πλησιέστερο σε αυτήν. Εναλλακτικά ορίζεται ως τεχνητή πραγµατικότητα [Jer1992].  Το 

µέσο προσοµοίωσης µπορεί να είναι το κάθε τί, αλλά στα επόµενα θα θεωρήσουµε σαν 

τέτοιο ένα υπολογιστικό σύστηµα.  

Η πολυπλοκότητα των συστηµάτων επικοινωνίας και επεξεργασίας σήµατος έχει αυξηθεί 

ραγδαία τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η αυξηµένη ζήτηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης µεθόδων οι οποίες θα επιταχύνουν την 

διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης νέων προϊόντων και τεχνικών. Η προσοµοίωση είναι µια 

χρήσιµη προσέγγιση κατά την ερευνητική και αναπτυξιακή διαδικασία, η οποία επιτρέπει τον 

έλεγχο υποθέσεων και σχεδιασµών πριν την κατασκευή ενός πρωτοτύπου. Επίσης, η 

προσοµοίωση προσφέρει ένα κοινό σηµείο αναφοράς για την αξιολόγηση και σύγκριση 

µεταξύ διαφορετικών τεχνικών διαµόρφωσης, αλγορίθµων ευφυών κεραιών, 

προσαρµοστικών αλγορίθµων χρονιµού φάσης, σχηµάτων πολλαπλής πρόσβασης κλπ. 

Σήµερα, η προσοµοίωση τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων είναι ευρύτατα διαδεδοµένη, και η 

ερευνητική κοινότητα δαπανά µεγάλο ποσοστό χρόνου και κόστους για την ανάπτυξη 

αποδοτικών εργαλείων προσοµοίωσης. Ο λόγος είναι η οικονοµία πόρων που επιτυγχάνεται 

σε κάθε επίπεδο µε χρήση προσοµοίωσης, αλλά και η δυνατότητα διαισθητικών εκτιµήσεων 

οι οποίες θα ήταν αδύνατες χωρίς τον προσοµοιωτή.  

Η αξιολόγηση ενός συστήµατος µπορεί να γίνει µε χρήση εξισώσεων κλειστού τύπου, µε 

προσοµοίωση, και µε κατασκευή και µέτρηση του πρωτότυπου. Στην πραγµατικότητα, η 

βέλτιστη διαδικασία επιτυγχάνεται µε έναν συνδυασµό των τριών αυτών προσεγγίσεων. Η 

χρήση εξισώσεων προσφέρει µια αρχική εκτίµηση η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε αρχικά 

στάδια της σχεδίασης, όταν όλες οι λύσεις είναι υποψήφιες. Ωστόσο, η αξιολόγηση 

πολύπλοκων συστηµάτων και τεχνικών είναι αδύνατη µε χρήση απλών εξισώσεων µόνο. Για 
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τον λόγο αυτόν, στα ενδιάµεσα στάδια της ανάπτυξης, η προσοµοίωση µπορεί να 

χρησιµεύσει για την αξιολόγηση των επικρατέστερων λύσεων. Στο στάδιο αυτό, είναι δυνατή 

η χρήση µοντέλων τα οποία αναπαριστούν την πραγµατικότητα στον επιθυµητό βαθµό 

πολυπλοκότητας. Στην τελική φάση, το σχεδιασθέν σύστηµα πρέπει να κατασκευαστεί και να 

αξιολογηθεί στην πράξη. Συνήθως, δηµιουργείται ένας βρόχος µετρήσεων, βελτίωσης, 

προσοµοίωσης και µετρήσεων, µέχρι το επιθυµητό αποτέλεσµα.  

Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται προσοχή στο επίπεδο λεπτοµερούς αναπαράστασης της 

πραγµατικότητας όταν κανείς χρησιµοποιεί ένα σύστηµα προσοµοίωσης. Σε πολλές 

εφαρµογές, οι υπερβολικές απαιτήσεις και η υπερβολικά λεπτοµερής αναπαράσταση του 

περιβάλλοντος θα πολλαπλασιάσει επικίνδυνα τον χρόνο προσοµοίωσης ενώ δεν θα 

προσφέρει κανένα κέρδος στους στόχους της προσοµοίωσης. Ο χρόνος προσοµοίωσης, που 

είναι ο χρόνος που απαιτείται για την προσοµοίωση ενός φυσικού συστήµατος, αποτελεί το 

βασικό κριτήριο αξιολόγησης των προσοµοιωτών -µαζί µε την ακρίβεια των αποτελεσµάτων.  

Μια από τις πλέον δηµοφιλείς κατηγορίες τεχνικών είναι οι τεχνικές Monte Carlo (MC), 

οι οποίες χρησιµοποιούνται ευρύτατα στην προσοµοίωση τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων 

[Jer1992]. Οι τεχνικές αυτές αντιστοιχούν στην αναπαράσταση της πραγµατικής διαδικασίας 

µετασχηµατισµού του σήµατος µέσα σε ένα τηλεπικοινωνιακό σύστηµα, ενώ χρησιµοποιούν 

ένα µεγάλο µέγεθος δείγµατος για να καταλήξουν σε στατιστικά συµπεράσµατα. Λόγω της 

φιλοσοφίας τους, οι τεχνικές αυτές είναι οι πιο ακριβείς και αξιόπιστες, αλλά ταυτόχρονα και 

οι πιο δαπανηρές από άποψη υπολογιστικού κόστους. Μια αποτελεσµατική τεχνική, που είναι 

ευρύτατα διαδεδοµένη, επιτρέπει την µείωση του χρόνου προσοµοίωσης υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις, τόσο για προσοµοιώσεις Monte Carlo όσο και για άλλου είδους τεχνικές. Η 

τεχνική αυτή είναι γνωστή µε τον όρο Importance Sampling (IS) [Jer1992], [Las2001], 

[Che2002b], και βασίζεται στην τεχνητή πόλωση της κατανοµής πιθανότητας του υπό 

εξέταση µεγέθους, ώστε να αυξάνεται η πιθανότητα παραγωγής ενδεχοµένων λάθους. Στην 

τελική επεξεργασία, η τεχνητή πόλωση αναιρείται µε την εφαρµογή κατάλληλου τελεστή, και 

υπολογίζεται η πραγµατική πιθανότητα λάθους. Όµως, µε τον τρόπο αυτόν έχει µειωθεί ο 

χρόνος προσοµοίωσης, αφού ένας µεγάλος αριθµός λαθών έχει παραχθεί από έναν µικρότερο 

αριθµό δειγµάτων.  

Οι γενικές αρχές των συστηµάτων προσοµοίωσης βρίσκουν εφαρµογή και στην 

προσοµοίωση τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, και ειδικότερα στην προσοµοίωση του 

καναλιού ασύρµατων και κινητών επικοινωνιών. Τα µοντέλα-τεχνικές για την προσοµοίωση 

του καναλιού χωρίζονται εδώ σε τρεις κατηγορίες: µοντέλα βάσει επί τόπου µετρήσεων, 

στατιστικά-γεωµετρικά µοντέλα, και ντετερµινιστικά µοντέλα. Στην βιβλιογράφια υπάρχουν 

αντικρουόµενες χρήσεις του όρου στατιστικά µοντέλα (αναφέρονται και ως εµπειρικά 

µοντέλα). Ορισµένοι συγγραφείς θεωρούν ότι στατιστική µοντελοποίηση είναι η µέτρηση του 

καναλιού για διάφορες θέσεις ποµπού-δέκτη και η προσαρµογή κατανοµών στα πειραµατικά 
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δεδοµένα. Άλλοι θεωρούν ότι στατιστικά µοντέλα είναι αυτά που προκύπτουν από κάποια 

γεωµετρική θεώρηση του καναλιού ή από κάποια φυσική περιγραφή, η οποία καταλήγει σε 

ένα στατιστικό µοντέλο. Η αλήθεια είναι ότι είναι δυνατόν ένα στατιστικό µοντέλο, το οποίο 

προκύπτει από γεωµετρική/φυσική, περιγραφή να επαληθεύεται µε µετρήσεις, κάτι το οποίο 

συνηθίζεται ευρύτατα. Από την άλλη, είναι δυνατόν µετά από µια διαδικασία διεξοδικών 

µετρήσεων να προκύψει κάποιο στατιστικό µοντέλο, το οποίο όµως να µην βασίζεται σε 

κάποια φυσική ιδιότητα του καναλιού αλλά απλά να αποτελεί την καλύτερη προσέγγιση των 

µετρήσεων. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι το µοντέλο Okumura-Hata για την µέση 

εξασθένηση σε µακροκυψέλες [Oku1968], [Hat1980], ή η κατανοµή Weibull για το χρονικό 

διάστηµα ανάµεσα στις καθυστερήσεις άφιξης παλµών σε κανάλια ευρείας ζώνης [Yen1991]. 

Εδώ υιοθετείται η αντίληψη που θεωρεί ότι η µέτρηση του καναλιού και η προσαρµογή 

κατανοµών κατηγοριοποιείται ως µοντελοποίηση µε επί τόπου µετρήσεις (στατιστική 

προφανώς). Αντίθετα, στατιστική µοντελοποίηση θεωρείται η απευθείας χρήση κατανοµών 

για τις γωνίες άφιξης, τα πλάτη των εισερχόµενων συνιστωσών, την διασπορά και το φάσµα 

Doppler κλπ., οι οποίες συχνά προκύπτουν ως αποτέλεσµα γεωµετρικών µοντέλων για το 

κανάλι ή φυσικών ιδιοτήτων του καναλιού. Είναι προφανές ότι, συχνά, οι θεωρητικές 

κατανοµές θα είναι ανάγκη να επαληθευτούν ή να εξειδικευθούν µε επί τόπου µετρήσεις, 

όµως κρατάµε αυτόν τον διαχωρισµό για λόγους σαφήνειας. Τέλος, µια τρίτη κατηγορία 

αποτελούν τα ντετερµινιστικά µοντέλα (site-specific propagation prediction). Στα µοντέλα 

αυτά, χρησιµοποιούνται τοπογραφικά ή αρχιτεκτονικά σχέδια ενός συγκεκριµένου χώρου και 

εξάγονται συµπεράσµατα για το κανάλι µε βάση αυτά τα σχέδια. Και πάλι, είναι δυνατόν ένα 

ντετερµινιστικό µοντέλο να επαληθεύεται µε επί τόπου µετρήσεις ή από ένα στατιστικό 

µοντέλο κ.ο.κ. Γεγονός παραµένει ότι τελικός στόχος όλων των ειδών µοντέλων είναι η 

στατιστική περιγραφή του καναλιού µε κατάλληλες συναρτήσεις κατανοµής πιθανότητας.  

Η κατηγοριοποίηση των µοντέλων στις τρεις αυτές κατηγορίες ισχύει τόσο για την µέση 

εξασθένηση όσο και για τις διαλείψεις µικρής ή µεγάλης κλίµακας. Παραδείγµατος χάριν, η 

µέση εξασθένηση µπορεί να υπολογιστεί από επί τόπου µετρήσεις σε έναν χώρο. Κατόπιν, τα 

πειραµατικά δεδοµένα µπορεί να προσεγιστούν από συναρτήσεις κλειστής µορφής. Για τον 

σκοπό αυτόν µπορεί να χρησιµοποιηθούν ειδικές προσεγγίσεις-συναρτήσεις ή κάποιο από τα 

ήδη υπάρχοντα µοντέλα µεσης εξασθένησης που συζητήθηκαν στο κεφάλαιο 1 (π.χ. 

Okumura-Hata, µοντέλο Lee, κλπ.). Από την άλλη, οι επί τόπου µετρήσεις µπορούν να 

αποφευχθούν, µε το αντίστοιχο κόστος στην ακρίβεια, και να χρησιµοποιηθούν απευθείας τα 

µοντέλα µέσης εξασθένησης ανάλογα µε τον τύπο της περιοχής. Τέλος, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν τοπογραφικά µοντέλα και να υπολογιστεί προσεγγιστικά η µέση 

εξασθένηση.  

Ανάλογες ενέργειες µπορεί να γίνουν για την µοντελοποίηση των διαλείψεων µεγάλης 

κλίµακας. Στην περίπτωση αυτή, ένα στατιστικό µοντέλο είναι εκείνο του Gudmundson, το 
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οποίο παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 1 [Gud1991]. Όµως, όσον αφορά την ντετερµινιστική 

µοντελοποίηση των διαλείψεων µεγάλης κλίµακας αυτή απαιτεί πιο λεπτοµερή τοπογραφικά 

δεδοµένα και τεχνικές, µε µεγαλύτερη αναλυτικότητα από ό,τι η µέση εξασθένηση. 

Τέλος, για τις διαλείψεις µικρής κλίµακας, διάφορα στατιστικά µεγέθη µπορούν να 

υπολογιστούν µε επί τόπου µετρήσεις. Αυτά είναι η διασπορά Doppler, καθυστέρησης και 

γωνίας, ο χρόνος, το εύρος ζώνης και η απόσταση συνοχής, ο ρυθµός διάσχισης διαλείψεων, 

η µέση διάρκεια διαλείψεων κλπ. Επίσης, είναι δυνατή η εξαγωγή κατανοµών για την ισχύ 

και την περιβάλλουσα του σήµατος, τις καθυστερήσεις άφιξης κλπ. Από την άλλη, µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν απευθείας στατιστικές κατανοµές ή γεωµετρικά µοντέλα για την 

µοντελοποίηση των διαλείψεων. Τέλος, ντετερµινιστικά µοντέλα για την µοντελοποίηση 

διαλείψεων µικρής κλίµακας δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως, λόγω της πολύ µεγάλης 

λεπτοµέρειας και αναλυτικότητας που απαιτείται στο τοπογραφικό ή αρχιτεκτονικό σχέδιο 

του συγκεκριµένου χώρου. Επίσης, είναι πολύ δύσκολο να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά 

µε την επίδραση της παρουσίας επίπλων, ανθρώπων κλπ. αφού ο χρόνος προσοµοίωσης 

µπορεί να γίνει ιδιαίτερα µεγάλος για περίπλοκα περιβάλλοντα. Ωστόσο, η ραγδαία αύξηση 

της υπολογιστικής ισχύος δίνει πλέον την δυνατότητα να παρουσιαστούν λύσεις 

ντετερµινιστικής µοντελοποίησης διαλείψεων µικρής κλίµακας, όπως µερικά που θα 

παρουσιαστούν στην συνέχεια. Ωστόσο, η ντετερµινιστική ανάλυση µηχανισµών διάδοσης 

περιορίζεται σε απλοποιηµένα περιβάλλοντα. Για πολύπλοκες περιπτώσεις η στατιστική 

ανάλυση είναι πιο χρήσιµη και στην πράξη χρησιµοποιείται συχνότερα. 

Το υπόλοιπο του κεφαλαίου αυτού χωρίζεται στις εξής παραγράφους: Στην παράγραφο 

5.2 παρουσιάζονται κάποιες τεχνικές για µετρήσεις του καναλιού σε συστήµατα στενής και 

ευρείας ζώνης. Εν γένει τα συστήµατα στενής ζώνης αντιστοιχίζονται σε επίπεδες διαλείψεις 

ως προς την συχνότητα ενώ τα συστήµατα ευρείας ζώνης σε επιλεκτικές, χωρίς αυτό να είναι 

υποχρεωτικό. Στις παραγράφους 5.3, 5.4 και 5.5 γίνεται µια εισαγωγή και ανάλυση των 

στατιστικών-γεωµετρικών µοντέλων. Στην παράγραφο 5.6 παρουσιάζεται ερευνητικά 

αποτελέσµατα και ένα εργαλείο προσοµοίωσης βασισµένο σε χρήση στατιστικών µοντέλων. 

Στην παράγραφο 5.7 ακολουθεί µια συζήτηση και παρουσίαση των ντετερµινιστικών 

µοντέλων. Το κεφάλαιο καταλήγει µε τις παραγράφους 5.8 και 5.9, όπου παρουσιάζονται 

ερευνητικά αποτελέσµατα στην προσοµοίωση καναλιού µε ντετερµινιστικά µοντέλα.  

 

5.2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ. 

Τα πιο σηµαντικά συµπεράσµατα που ενδιαφέρουν τον σχεδιαστή ενός ασύρµατου 

δικτύου είναι η κάλυψη, ο µέγιστος ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων και ο ρυθµός διαλείψεων, 

δεδοµένου ότι οικονοµικοί λόγοι, καθώς επίσης η ασφάλεια πληθυσµού και η συµµόρφωση 

µε την νοµοθεσία για τις εκποµπές τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, είναι στοιχεία που 

λαµβάνονται πάντοτε υπόψιν και θέτουν ένα άνω φράγµα στην εκπεµπόµενη ισχύ. Οι επί 
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τόπου µετρήσεις του καναλιού προσφέρουν τόσο επαλήθευση των παραπάνω µεγεθών, όσο 

και δυνατότητα µοντελοποίησης του συγκεκριµένου χώρου.  

Οι µετρήσεις καναλιού αφορούν διαφορετικά µεγέθη αν πρόκειται για σήµατα στενής ή 

ευρείας ζώνης. Τα σήµατα-µετρήσεις στενής ζώνης αντιστοιχούν εν γένει σε διαλείψεις 

επίπεδες ως προς την συχνότητα. Η ιδανική περίπτωση συστήµατος στενής ζώνης είναι το 

αδιαµόρφωτο φέρον. Αντίθετα, τα σήµατα-µετρήσεις  ευρείας ζώνης αντιστοιχούν εν γένει σε 

διαλείψεις επιλεκτικές ως προς την συχνότητα. Η ιδανική περίπτωση ενός σήµατος ευρείας 

ζώνης είναι η κρουστική συνάρτηση.  

Σε µετρήσεις σηµάτων στενής ζώνης υπολογίζονται κυρίως η µέση εξασθένηση και οι 

διακυµάνσεις της ισχύος. Οι µετρήσεις (και αντίστοιχα τα µοντέλα) στενής ζώνης δεν 

παρέχουν πληροφορίες για την κατανοµή της καθυστέρησης ή του προφίλ ισχύος-

καθυστέρησης, αφού υποτίθεται ότι οι διαφορές στις καθυστερήσεις είναι πολύ µικρές -βλ. 

και εξίσωση (1.16). Περισσότερο προσφέρουν στατιστικό χαρακτηρισµό των φάσεων και 

των µετατοπίσεων στην συχνότητα Doppler των εισερχόµενων συνιστωσών του σήµατος. Ως 

αποτέλεσµα, χρησιµοποιούνται για την εύρεση της κατανοµής της περιβάλλουσας του 

σήµατος, του ρυθµού διαλείψεων κλπ.  Έτσι, µε µετρήσεις σηµάτων στενής ζώνης 

προσδιορίζεται ο συντελεστής εξασθένησης β , η rms διασποράς Doppler RMSv , αλλά και η 

κατανοµή της περιβάλλουσας του λαµβανόµενου σήµατος. Η κατανοµή της περιβάλλουσας 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί στον υπολογισµό του ρυθµού λαθών bit (Bit Error Rate – BER), 

ενώ η διασπορά Doppler για τον υπολογισµό του ρυθµού διάσχισης επιπέδου διαλείψεων (ή 

ρυθµού διαλείψεων). Ο ρυθµός διαλείψεων είναι κρίσιµος, εκτός των άλλων, και για την 

ικανοποιητική επίδοση των προσαρµοζόµενων κυκλωµάτων στον δέκτη, όπως ο 

εξισορροπητής (equalizer), ο βρόχος κλειδώµατος φάσης (PLL-Phase Lock Loop), τα 

κυκλώµατα χρονισµού και τα κυκλώµατα ελέγχου ισχύος. Οι µετρήσεις σηµάτων στενής 

ζώνης πραγµατοποιούνται µε εκποµπή ενός αδιαµόρφωτου φέροντος και χρήση οργάνων 

ακριβείας µε δυνατότητα επαναληπτικών µετρήσεων λαµβανοµένης ισχύος.  

Αντίθετα, οι µετρήσεις καναλιού για σήµατα ευρείας ζώνης χρησιµοποιούνται κυρίως για 

τον χαρακτηρισµό της πολυδιαδροµικής διάδοσης καθ’εαυτής στο κανάλι. Με τις µετρήσεις 

αυτές υπολογίζονται ο αριθµός των ξεχωριστών µονοπατιών, η καθυστέρηση και η µέση 

ισχύς κάθε µονοπατιού, καθώς και η κατανοµή της ισχύος κάθε µονοπατιού.  Οι µετρήσεις  

(και αντίστοιχα τα µοντέλα) ευρείας ζώνης δεν µοντελοποιούν την περιβάλλουσα του 

σήµατος, αλλά αντίθετα την κατανοµή των καθυστερήσεων και το προφίλ ισχύος-

καθυστέρησης, δηλαδή ουσιαστικά την κρουστική απόκριση του καναλιού. Η κρουστική 

απόκριση του καναλιού µετράται είτε µε απευθείας µετάδοση µιας κρουστικής συνάρτησης 

και µέτρηση της «ηχούς» του καναλιού, είτε µε µέτρηση της απόκρισης συχνότητας του 

καναλιού σε ένα µεγάλο εύρος ζώνης και υπολογισµό της κρουστικής απόκρισης µε 
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αντίστροφο µετασχηµατισµό Fourier. Και στις δύο περιπτώσεις η αναλυτικότητα (resolution) 

του συστήµατος είναι αντιστρόφως ανάλογη του εύρους ζώνης που χρησιµοποιείται.  

Μια εναλλακτική µέθοδος για την µέτρηση της κρουστικής απόκρισης περιλαµβάνει την 

µετάδοση µιας εγγενώς ευρείας ζώνης ψευδοτυχαίας ακολουθίας, όπως µια spread-spectrum 

ακολουθία (π.χ. direct-sequence spread spectrum), και ο υπολογισµός της συσχέτισης του 

λαµβανόµενου σήµατος µε την µεταδοθείσα ακολουθία. Το αποτέλεσµα θα είναι η κρουστική 

απόκριση του καναλιού [Pah1995]. Αν η διάρκεια κάθε στοιχείου της ακολουθίας (chip) είναι 

αρκετά µικρή ώστε να διαθέτει την κατάλληλη αναλυτικότητα, και παράλληλα το µέγεθος 

της ακολουθίας είναι αρκετά µεγάλο ώστε να µπορεί να µετρήσει µεγάλες καθυστερήσεις, 

ένα τέτοιο σύστηµα µπορεί να αντικαταστήσει την µέτρηση µε απευθείας µετάδοση παλµού. 

Η µέθοδος αυτή αναλύεται διεξοδικά από τους Pahlavan και Levesque [Pah1995], ενώ 

θεωρείται προτιµότερη στις µετρήσεις µεγάλων χωρικά δικτύων (PCS, µακροκυψέλες) διότι 

προσφέρει καλύτερη κάλυψη από ό,τι η µέθοδος µετάδοσης κρουστικής συνάρτησης. 

Αντίθετα, η µετάδοση κρουστικής συνάρτησης έχει καλύτερη αναλυτικότητα και προτιµάται 

σε δίκτυα µικρών διαστάσεων (WLAN, µικροκυψέλες-πικοκυψέλες). 

Μερικά πρακτικά συµπεράσµατα από µετρήσεις καναλιού συνοψίζονται παρακάτω 

[Pah1995]. Σε συνθήκες ελεύθερου χώρου, η αύξηση της συχνότητας θα έχει ως συνέπεια 

µόνο την µεταβολή της λαµβανοµένης ισχύος στην απόσταση αναφοράς και όχι στο 

συντελεστή εξασθένησης. Ωστόσο, σε περιβάλλοντα χωρίς οπτική επαφή ποµπού-δέκτη 

(Non-Line Of Sight, NLOS) η συχνότητα παίζει σηµαντικό ρόλο στον συντελεστή 

εξασθένησης, διότι το σήµα καταφτάνει µόνο ύστερα από ανακλάσεις, διαθλάσεις κλπ., τα 

οποία είναι φαινόµενα που επηρεάζονται ισχυρά από την συχνότητα. Συνεπώς, σε 

διαφορετική συχνότητα θα παρατηρηθούν αλλαγές όχι µόνο στον συντελεστή εξασθένησης, 

αλλά επίσης στην rms διασπορά Doppler και καθυστέρησης κλπ., στην κατανοµή της 

περιβάλλουσας κ.α. Η διασπορά Doppler αυξάνει αναλογικά µε την συχνότητα λειτουργίας 

( cufuv c /)(/ == λ ). Πράγµατι, η µέγιστη µετατόπιση Doppler (και ο ρυθµός διάσχισης 

επιπέδου διαλείψεων) αλλάζει γραµµικά µε την συχνότητα, ωστόσο το ίδιο δεν ισχύει για το 

εύρος και τα στατιστικά χαρακτηριστικά του πλάτους της περιβάλλουσας.  

Μετρήσεις στην περιοχή 0.5-3.0GHz, σε περιβάλλοντα εσωτερικού και εξωτερικού 

χώρου δεν έδειξαν σηµαντική εξάρτηση των στιατιστικών ιδιοτήτων του καναλιού από την 

συχνότητα [Pah1995]. Ωστόσο, σε µεγαλύτερες συχνότητες, η διάθλαση και η ανάκλαση του 

σήµατος µειώνονται σηµαντικά, κάνοντας σηµαντική ουσιαστικά µόνο την συνιστώσα 

οπτικής επαφής (Line Of Sight, LOS). Αυτό έχει σαν συνέπεια τον περιορισµό του σήµατος, 

κάτι το οποίο µπορεί να θεωρηθεί µειονέκτηµα όσον αφορά την κάλυψη δικτύου, αλλά 

πλεονέκτηµα όσον αφορά την ασφάλεια και την επαναχρησιµοποίηση συχνότητας.  
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Ενδιαφέρουσες εργασίες πάνω στην πειραµατική µέτρηση των χαρακτηριστικών του 

καναλιού, µε συνακόλουθα συµπεράσµατα και στατιστικές προσεγγίσεις, έχουν αναφερθεί 

από τους Alexander [Ale1982], Saleh και Valenzuela [Sal1987], Rappaport [Rap1989], 

Pahlavan et al. [Pah1989], Hashemi και Tholl [Has1994], Kim et al. [Kim1996], κ.α..  

 

5.3 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ. 

Τα γεωµετρικά µοντέλα (spatial channel models) είναι µια ξεχωριστή κατηγορία 

αφηρηµένων µοντέλων µε γενική ισχύ, τα οποία µοντελοποιούν το κανάλι βασισµένα σε 

κάποια απλοποιηµένα γεωµετρικά χαρακτηριστικά, κοινά σε κανάλια του ιδίου τύπου. Σε 

τελική ανάλυση πρόκειται για στατιστικά µοντέλα, αφού ξεκάθαρα καταλήγουν σε 

συγκεκριµένες κατανοµές για τις γωνίες άφιξης, την κατανοµή της ισχύος προς την γωνία 

άφιξης, την περιβάλλουσα του σήµατος κλπ. Τα γεωµετρικά µοντέλα έχουν ιδιαίτερη 

σηµασία, αφού αποτελούν αποτύπωση των φυσικών ιδιοτήτων του καναλιού µε διαισθητικό 

τρόπο. Μερικά από τα πιο δηµοφιλή γεωµετρικά µοντέλα παρουσιάζονται εδώ. 

 

Το µοντέλο του Ossana. 

Το µοντέλο του Ossana [Oss1964] είναι το πρώτο µοντέλο που παρουσιάστηκε για την 

στατιστική επεξεργασία του καναλιού [Rap1999]. Το µοντέλο αυτό προβλέπει επίπεδο 

φάσµα ισχύος, ενώ υποθέτει την ύπαρξη απευθείας συνιστώσας ανάµεσα στον ποµπό και 

στον δέκτη. Για αυτόν τον λόγο, το µοντέλο του Ossana δεν είναι χρήσιµο στην πλειονότητα 

των περιπτώσεων κυψελωτών συστηµάτων, όπου δεν υφίσταται επαφή LOS. 

 

Το µοντέλο του Clarke. 

Ένα ευρύτατα διαδεδοµένο µοντέλο για την µοντελοποίηση διαλείψεων µικρής κλίµακας 

είναι το µοντέλο του Clarke [Cla1968], το οποίο καταλήγει σε διαλείψεις τύπου Rayleigh, 

όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 1 (αναφέρεται και ως µοντέλο GBSBCM [Lib1999]). Το 

µοντέλο αυτό υποθέτει ένα πυκνό δαχτυλίδι σκεδαστών (ring of scatterers) γύρω από τον  

κινητό δέκτη, καθώς και οµοιόµορφη κατανοµή για την γωνία άφιξης και την φάση κάθε 

εισερχόµενης συνιστώσας. Τα πλάτη των συνιστωσών είναι ίσα µεταξύ τους (ισοτροπική 

σκέδαση). Το µοντέλο αυτό απεικονίζεται στο σχήµα 5.1 όπου θεωρείται ότι rd >>1 . 

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την µοντελοποίηση του σήµατος σε µακροκυψέλες, όπως σε 

συστήµατα GSM και περιβάλλοντα εξωτερικού χώρου, όπου το ύψος της κεραίας ποµπού 

είναι πολύ µεγαλύτερο από το ύψος της κεραίας δέκτη. Συνεπώς, οι σκεδαστές είναι πυκνά 

κατανεµηµένοι γύρω από τον δέκτη, ενώ γύρω από τον ποµπό υπάρχουν λίγοι έως καθόλου 

σκεδαστές. 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

246

 
Σχήµα 5.1: Το µοντέλο του Clarke για κυψελωτά συστήµατα.  

 

Όπως αποδείχθηκε αναλυτικά στο κεφάλαιο 1, η περιβάλλουσα του σήµατος στον δέκτη 

στην περίπτωση αυτή ακολουθεί κατανοµή Rayleigh, µε το κλασσικό φάσµα Doppler της 

εξίσωσης (1.35). Στην περίπτωση καναλιού Rice, το φάσµα Doppler αποτελείται επιπλέον 

από µια κρουστική συνάρτηση µε πλάτος ανάλογο του συντελεστή K  τοποθετηµένη σε 

κατάλληλη θέση ανάλογα µε την γωνία άφιξης της συνιστώσας LOS.  

Περαιτέρω, το σχήµα 5.1 µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την µοντελοποίηση του 

εισερχόµενου σήµατος στον σταθµό βάσης όπως καταφτάνει από το κινητό [Jak1994]. Στην 

περίπτωση αυτή η ισχύς θα είναι συγκεντρωµένη γύρω από την γωνία 1θ  (όπως αναφέρθηκε 

και στο κεφάλαιο 1, η αρχή της αµοιβαιότητας πρέπει να εφαρµόζεται µε προσοχή όταν 

πρόκειται για το ασύρµατο µέσο διάδοσης).  

 

Τα ελλειπτικά µοντέλα. 

Τα ελλειπτικά µοντέλα αναπαριστούν το κανάλι µε µία ή περισσότερες ελλείψεις, µε 

εστίες τις θέσεις του ποµπού και του δέκτη. Μια σχηµατική αναπαράσταση αυτών των 

µοντέλων φαίνεται στο σχήµα 1.10 το οποίο αναπαράγεται στο σχήµα 5.2 για ευκολία. Τα 

ελλειπτικά µοντέλα έχουν εφαρµογή σε κανάλια όπου ο ποµπός και ο δέκτης έχουν ίσα ύψη, 

οπότε οι σκεδαστές είναι πυκνά τοποθετηµένοι τόσο γύρω από τον ποµπό όσο και γύρω από 

τον δέκτη. Τέτοια κανάλια είναι τα κανάλια µικρο- και πικο-κυψελών, όπως σε περιβάλλοντα 

εσωτερικού χώρου, συστήµατα WLAN κλπ.  

 
Σχήµα 5.2: Γεωµετρικά µοντέλα ελλείψεων για επίπεδα και επιλεκτικά ως προς την 

συχνότητα κανάλια. 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

247

Στην περίπτωση επίπεδων ως προς την συχνότητα διαλείψεων, οι καθυστερήσεις των 

συνιστωσών του σήµατος έχουν αµελητέα διαφορά. Οι σκεδαστές µπορούν να 

µοντελοποιηθούν ως τοποθετηµένοι σε µια έλλειψη η οποία περικλείει τον ποµπό και τον 

δέκτη, όπως φαίνεται στο σχήµα 5.2a. Η κύρια διαφορά του µοντέλου αυτού µε το µοντέλο 

Jakes είναι ότι η κατανοµή της γωνίας εκκίνησης, και της ισχύος ως προς την γωνία 

εκκίνησης (στον ποµπό), είναι οµοιόµορφη. Ωστόσο, από την γεωµετρία του προβλήµατος, η 

κατανοµή της γωνίας άφιξης και της ισχύος προς γωνία άφιξης (στον δέκτη) δεν είναι 

οµοιόµορφη. Αυτό, έχει σαν συνέπεια το φάσµα Doppler στον δέκτη να διαφέρει από το 

φάσµα της εξίσωσης (1.35). Φυσικά, η φάση κάθε συνιστώσας στον δέκτη εξακολουθεί να 

ακολουθεί οµοιόµορφη κατανοµή, διότι οι σκεδαστές δεν µπορεί να είναι κατανεµηµένοι 

ακριβώς πάνω στην έλλειψη. Μικρές διαφορές στις θέσεις των σκεδαστών θα έχουν ως 

συνέπεια µεγάλες διαφορές στην φάση του εισερχόµενου κύµατος, λόγω υψηλού φέροντος, 

όπως εξηγήθηκε στην παράγραφο 1.4. Μια ειδική περίπτωση ελλειπτικού µοντέλου είναι το 

µοντέλο Rayleigh δύο ακτίνων [Rap1999]. 

Στα επιλεκτικά ως προς την συχνότητα κανάλια, οι σκεδαστές οµαδοποιούνται σε 

ελλείψεις, και το κανάλι µοντελοποιείται ως το άθροισµα πολλών επίπεδων ως προς την 

συχνότητα καναλιών, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 5.2b. Σε αστικά και προαστιακά 

περιβάλλοντα, οι ελλείψεις αντιστοιχούν σε σκεδαστές, όπως υψηλά κτίρια κλπ. από την µία, 

και αποµακρυσµένα µορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως βουνά κλπ. από την άλλη. Οι 

ελλείψεις συνήθως θεωρούνται διακριτές, δηλαδή το µοντέλο αποτελείται από έναν διακριτό 

αριθµό ελλείψεων, κάθε µια από τις οποίες αντιστοιχεί σε διαφορετική καθυστέρηση. Το 

κανάλι αντιστοιχεί σε ένα φίλτρο µε τάπες, όπως φαίνεται από το σχήµα 1.12 το οποίο 

αναπαράγεται στο σχήµα 5.3 για ευκολία. Αυτό προκύπτει καθώς όλα τα σήµατα που 

ανακλώνται σε σκεδαστές µιας συγκεκριµένης έλλειψης καταφτάνουν µε (σχεδόν) την ίδια 

καθυστέρηση, ανεξάρτητα της γωνίας εκκίνησης ή άφιξης. 

 
Σχήµα 5.3: ∆ιακριτό φίλτρο µε τάπες για την προσοµοίωση επιλεκτικού ως προς την 

συχνότητα καναλιού. 

 

Συχνά, είναι εφαρµόσιµα µοντέλα όπου οι ελλείψεις του σχήµατος 5.2b έχουν συνεχή 

κατανοµή, όπως στην περίπτωση τροποσφαιρικής σκέδασης ή σε µερικά κανάλια κινητών 

επικοινωνιών. Στην περίπτωση αυτή, το µοντέλο αντιστοιχεί σε ένα φίλτρο µε τάπες, όπου 

όµως οι καθυστερήσεις είναι πολλαπλάσια µιας στοιχειώδους καθυστέρησης, όπως φαίνεται 
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στο σχήµα 1.11 το οποίο αναπαράγεται στο σχήµα 5.4 για ευκολία. Αναφερόµενοι στο σχήµα 

5.4, και στην περίπτωση ψηφιακών συστηµάτων στα οποία  δειγµατοληψία γίνεται κάθε sT  

δευτερόλεπτα, µε sT  την διάρκεια συµβόλου, προτείνεται η επιλογή sT=∆τ  [Stu2001]. 

 
Σχήµα 5.4: Συνεχές φίλτρο µε τάπες για την αναπαράσταση του επιλεκτικού ως προς την 

συχνότητα καναλιού. 

 

Το µοντέλο GBSBEM. 

Το µοντέλο GBSBEM είναι µια επέκταση των ελλειπτικών µοντέλων για περιβάλλοντα 

εσωτερικού χώρου [Lib1996], [Lib1999]. Xαρακτηρίζεται από το ότι οι σκεδαστές είναι 

άπειροι, οµοιόµορφα κατανεµηµένοι εντός µιας έλλειψης, της οποίας οι εστίες ταυτιζονται µε 

τις θέσεις του ποµπού και του δέκτη, όπως φαίνεται στο σχήµα 5.5. Το µέγεθος της έλλειψης 

(σύνορα) αντιστοιχεί στην µέγιστη διαφορά καθυστέρησης που παρατηρείται στο κανάλι 

(excess delay). Οι σκεδαστές οµαδοποιούνται σε ελλείψεις οι οποίες, στο όριο, ταυτίζονται 

από την µία µε την ευθεία σύνδεσης ποµπού-δέκτη, ενώ από την άλλη µε την εξωτερική 

έλλειψη-όριο. Επιπλέον, όλες οι συνιστώσες του σήµατος προκύπτουν έπειτα από µια 

ανάκλαση µόνο. Για αυτούς τους λόγους το µοντέλο αυτό ονοµάστηκε GBSBEM 

(Geometrically Based Single Bounce Elliptical Model).  

 
Σχήµα 5.5: Το µοντέλο GBSBEM. 

 

Το µοντέλο GBSBEM έχει µελετηθεί διεξοδικά από τους Liberti-Rappaport [Lib1999], 

ενώ µια αναλυτικότερη παρουσίαση περιλαµβάνεται στην παράγραφο 5.6.  

 

Άλλα µοντέλα. 

Παρακάτω, αναφέρονται περιληπτικά ορισµένα δηµοφιλή γεωµετρικά µοντέλα. Ο 

ενδιαφερόµενος αναγνώστης παραπέµπεται περαιτέρω στην πολύ κατατοπιστική εργασία των 
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Ertel et al. [Ert1998], καθώς και των Liberti-Rappaport [Lib1999], αλλά και στα νεότερα 

αποτελέσµατα που περιλαµβάνονται στην εργασία των Sarkar et al. [Sar2003].  

Το µοντέλο του Lee αποτελεί µια παραλλαγή του µοντέλου του Clarke, όπου οι 

σκεδαστές είναι διακριτά και οµοιόµορφα κατανεµηµένοι γύρω από τον κινητό δέκτη 

[Lee1982]. Η βασική διαφορά µε το µοντέλο του Clarke είναι ότι η κατανοµή των σκεδαστών 

δεν είναι συνεχής. Το µοντέλο του Stapleton αποτελεί µια επέκταση του µοντέλου του Lee, 

όπου θεωρείται επιπλέον µια γωνιακή ταχύτητα των σκεδαστών γύρω από τον δέκτη, ενώ 

επίσης θεωρούνται περισσότεροι του ενός δακτύλιοι σκεδαστών [Sta1994], [Sta1996]. Μια 

άλλη παραλλαγή του µοντέλου του Lee είναι το µοντέλο του Aszetly, όπου θεωρείται ότι οι 

σκεδαστές καταλαµβάνουν µόνο ένα γωνιακό εύρος αντί για ολόκληρο δακτύλιο. Επίσης, 

αναφέρεται το µοντέλο του Norklit, µε την οµοιόµορφη κατανοµή σκεδαστών σε τόξο 

κύκλου, όπου οι σκεδαστές είναι συνεχείς και οµοιόµορφα κατανεµηµένοι σε περιορισµένο 

γωνιακό εύρος και περιορισµένο εύρος ακτίνας, σε κοµµάτι κυκλικού δίσκου µε κέντρο τον 

αποµακρυσµενο ποµπό [Nor1994] (αναφέρεται και ως µοντέλο οµοιόµορφης κατανοµής 

τόξου – Uniform Sector Distribution, USD).  

Ειδικά για κυψελωτά συστήµατα, αναφέρονται τα µοντέλα «τυπικό αστικό» (typical 

urban – TU) και «δυσµενές αστικό» (Bad Urban - BU) [Lib1999]. Πρόκειται για πολύ 

διαδεδοµένα µοντέλα, τα οποία χρησιµοποιούνται ευρύτατα στα κυψελωτά συστήµατα, όπως 

και τα µοντέλα JTC και COST των πινάκων 5.2, 5.3 και 5.4 παρακάτω. Σύµφωνα µε το TU 

µοντέλο, ένας αριθµός 120 σκεδαστών είναι οµοιόµορφα τοποθετηµένοι εντός κυκλικού 

δίσκου ακτίνας 1km µε κέντρο τον κινητο δέκτη (Mobile Station, MS). Η απόλυτη θέση των 

σκεδαστών διατηρείται σταθερή καθώς το κινητό κινείται επί 5m, και κατόπιν επιστρέφουν 

στις αρχικές σχετικές τους θέσεις ως προς το κινητό. Σε κάθε παράθυρο των 5m, απονέµονται 

οµοιόµορφα κατανεµηµένες φάσεις στις συνιστώσες από τους σκεδαστές, καθώς και 

χαρακτηριστικά διαλείψεων µεγάλης κλίµακας (shadowing) µε τυπική απόκλιση 5-10dB. Το 

συγκεκριµένο µοντέλο καταλήγει σε κατανοµές γωνίας άφιξης περίπου Gaussian, όπως το 

µοντέλο GAA που αναφέρεται παρακάτω [Ert1998]. Το δε BU µοντέλο, είναι παρόµοιο µε το 

TU, µόνο που προστίθενται ένα δεύτερο cluster 120 σκεδαστών, σε έναν κυκλικό δίσκο 

τοποθετηµένο υπό 45º προς τον κύριο δίσκο, µετρώντας µε κέντρο τον σταθµό βάσης (Base 

Station, BS) [Ert1998]. Οι ισχείς των σκεδαστών στον δευτερεύοντα δίσκο είναι 5dB κάτω 

από του κύριου. Ο δευτερεύων δίσκος έχει σαν συνέπεια την αύξηση της διασποράς γωνίας 

και της διασποράς καθυστέρησης, ενώ αύξηση της διασποράς γωνίας προκαλεί την µείωση 

του µέτρου των µη-διαγώνιων στοιχείων της µήτρας συµµεταβλητότητας της στοιχειοκεραίας 

δέκτη [Ert1998].  

Στο Gaussian WSSUS µοντέλο (GWSSUS), οι σκεδαστές είναι τοποθετηµένοι σε οµάδες 

γύρω από τον δέκτη [Zet1995], [Zet1996], ενώ οι διαφορές καθυστέρησης µεταξύ των 

σκεδαστών κάθε οµάδας δεν διαχωρίζονται. Κάθε οµάδα περιλαµβάνει έναν µεγάλο αριθµό 
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σκεδαστών, ώστε να εφαρµόζεται το κεντρικό οριακό θεώρηµα. Μια παραλλαγή του 

µοντέλου GWSSUS αποτελεί το µοντέλο Gaussian γωνίας άφιξης (Gaussian Angle of 

Arrival, GAA), όπου θεωρείται µόνο µια οµάδα σκεδαστών, ενώ η κατανοµή της γωνίας 

άφιξης είναι Gaussian γύρω από την γωνία άφιξης που αντιστοιχεί σε αυτήν την οµάδα.  

Το µοντέλο του Raleigh θεωρεί ότι οι διαλείψεις προκαλούνται από έναν µικρό αριθµό 

κυρίαρχων σκεδαστών [Ral1995]. Ανάλογες υποθέσεις υιοθετούνται και από τους Polydorou-

Capsalis [Pol1997]. Η ιδιοµορφία του µοντέλου του Raleigh είναι ότι στον υπολογισµό του 

πλάτους κάθε συνιστώσας συνυπολογίζει και την επίδραση των διαλείψεων µεγάλης 

κλίµακας.  

Το µοντέλο των Klein και Mohr [Kei1996] αποτελεί µια επέκταση του φίλτρου µε τάπες, 

όπου εκτός από διακριτές καθυστερήσεις ορίζονται και διακριτές γωνίες άφιξης. Με το 

µοντέλο αυτό παρέχονται πληροφορίες για την γωνία άφιξης των συνιστωσών.  

Το µοντέλο των Lu-Lo-Litva εντάσσεται στα ελλειπτικά µοντέλα [Lu1997]. Σύµφωνα µε 

αυτό το µοντέλο, οι σκεδαστές είναι οµαδοποιηµένοι σε ελλειπτικούς δακτυλίους γύρω από 

τον ποµπό και τον δέκτη, αλλά ο αριθµός των σκεδαστών σε κάθε δακτύλιο ακολουθεί 

κατανοµή Poisson.  

Το µοντέλο των Lotter-van Rooyen, είναι ένα στατιστικό µοντέλο, το οποίο βασίζεται 

τόσο σε γεωµετρικές υποθέσεις, όσο και σε σχετικά αποτελέσµατα από µετρήσεις άλλων 

ερευνητών [Lot1999]. Έχει αναπτυχθεί για κυψελωτά συστήµατα DS-CDMA µε ευφυείς 

κεραίες, και αναφέρεται λόγω της ιδιαίτερης πληρότητας µε την οποία αντιµετωπίζει το 

ζήτηµα.  

Τέλος, αναφέρονται δύο µοντέλα για την προσοµοίωση της κρουστικής απόκρισης 

καναλιών ευρείας ζώνης. Το πρώτο είναι των Rappaport και Seidel για κανάλια εσωτερικού 

χώρου, και το δεύτερο είναι του Huang για κανάλια εξωτερικού χώρου [Rap1991], 

[Rap1993]. 

 

5.4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ – ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΛΕΙΨΕΩΝ. 

Η προσοµοίωση ενός καναλιού στενής ζώνης µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους. Ο 1ος 

τρόπος περιλαµβάνει φιλτράρισµα λευκού θορύβου µε κατάλληλο φίλτρο προκειµένου να 

δηµιουργηθεί το επιθυµητό φάσµα Doppler. Ο 2ος τρόπος περιλαµβάνει γεννήτρια 

αδιαµόρφωτων φερόντων µε κατάλληλη µετατόπιση Doppler και άθροιση των εξόδων. Τα 

στατιστικά µοντέλα που περιγράφονται στην συνέχεια µπορούν να αντιστοιχιστούν στον 

δακτύλιο σκεδαστών του σχήµατος 5.1 ή σε µια έλλειψη του σχήµατος 5.2, µε την 

ουσιαστική διαφορά ότι το προκύπτον σήµα διαλείψεων έχει συγκεκριµένη και ελεγχόµενη 

κατανοµή περιβάλλουσας, κατανοµη γωνίας άφιξης και ισχύος προς γωνίας άφιξης, και 
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φάσµα Doppler. Οι κατανοµές αυτές επιλέγονται κατάλληλα και δεν µιµούνται απαραίτητα 

τις κατανοµές που προκύπτουν µε γεωµετρικό τρόπο από τα σχήµατα 5.1 και 5.2. 

 

Προσοµοίωση επίπεδων ως προς την συχνότητα διαλείψεων µε χρήση 

φιλτραρισµένου λευκού θορύβου.  

Μια διαδεδοµένη µέθοδος για την κατασκευή προσοµοιωτών επίπεδων διαλείψεων είναι 

το φιλτράρισµα λευκού θορύβου για την δηµιουργία της συµφασικής και της ορθογωνικής 

συνιστώσας του σήµατος, και διανυσµατική άθροιση των δύο. Υπενθυµίζεται ότι η κατανοµή 

Rayleigh είναι ακριβώς µια µιγαδική Gaussian στοχαστική ανέλιξη.  

Για την κατασκευή αυτού του µοντέλου είναι απαραίτητη µια γεννήτρια λευκού θορύβου, 

η οποία χρησιµοποιείται για την κατασκευή δύο ακολουθιών λευκού θορύβου µε διαφορά 

φάσης π/2. Κάθε ακολουθία φιλτράρεται από φίλτρο µε κατάλληλη απόκριση συχνότητας, 

και στην συνέχεια οι δύο ακολουθίες προστίθενται διανυσµατικά. Σε κάθε περίπτωση θα 

πρέπει η φάση των εξόδων λευκού θορύβου να είναι τέτοια ώστε η φάση της τελικής εξόδου 

να έχει οµοιόµορφη κατανοµή στο διάστηµα ]2,0[ π . Η έξοδος του προσοµοιωτή έχει 

περιβάλλουσα η οποία υποφέρει από διαλείψεις Rayleigh. Στο σχήµα 5.1 φαίνεται το µπλοκ 

διάγραµµα αυτού του προσοµοιωτή.  

 
Σχήµα 5.6: Κατασκευή περιβάλλουσας µε διαλείψεις Rayleigh από φιλτραρισµένο λευκό 

θόρυβο. 

 

 
Σχήµα 5.7: Φίλτρο για δηµιουργία επίπεδων ως προς την συχνότητα διαλείψεων µικρής 

κλίµακας µε την µέθοδο φιλτραρίσµατος λευκού θορύβου. 

 

Για την σωστή λειτουργία του προσοµοιωτή του κυκλώµατος του σχήµατος 5.1 είναι 

απαραίτητη η κατασκευή ενός φίλτρου µε κατάλληλη απόκριση συχνότητας. Επί 
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παραδείγµατι, αν το φάσµα Doppler δίνεται από την εξίσωση (1.32) τότε είναι αδύνατη η 

κατασκευή τέτοιου φίλτρου και προτείνεται η κατασκευή προσεγγιστικού φίλτρου, όπως 

φαίνεται στο σχήµα 5.7 [Pah1995]. 

Όταν είναι γνωστός ο ρυθµός διαλείψεων συνίσταται να τεθεί το rms εύρος ζώνης του 

φίλτρου ίσο µε [Pah1995] 

LCRB rmsDo ⋅=− 678.0 .                                               (5.1) 

Στην περίπτωση ύπαρξης κυρίαρχης συνιστώσας (κανάλι Rice), είναι αρκετό η γεννήτρια 

λευκού θορύβου να προσθέσει µια µη-µηδενική µέση τιµή στην έξοδό της. Ωστόσο, µε αυτόν 

τον τρόπο δεν ελέγχεται η µετατόπιση Doppler της κυρίαρχης συνιστώσας, οπότε προτείνεται 

εναλλακτικά η πρόσθεση µιας κατάλληλα µετατοπισµένης κυρίαρχης συνιστώσας απευθείας 

στην τελική έξοδο του διανυσµατικού αθροιστή.  

Το βασικό µειονέκτηµα της µεθόδου φιλτραρίσµατος λευκού θορύβου είναι το γεγονός 

ότι το φάσµα Doppler της εξόδου διαφέρει από το επιθυµητό φάσµα Doppler για Rayleigh 

διαλείψεις. Ένα κατάλληλο φίλτρο, όπως φαίνεται στο σχήµα 5.7, απαιτείται να είναι 

µεγάλης τάξης, κάτι το οποίο επιβαρύνει τον χρόνο προσοµοίωσης. Ωστόσο, η µέθοδος 

φιλτραρίσµατος λευκού θορύβου έχει το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς 

µετατροπές για την δηµιουργία πολλαπλών σηµάτων διαλείψεων, µε µόνη προϋπόθεση την 

χρήση ασυσχέτιστων πηγών λευκού θορύβου. Η δηµιουργία άνω του ενός σηµάτων 

διαλείψεων είναι πολύ χρήσιµη για την προσοµοίωση ΜΙΜΟ καναλιών.  

 

Προσοµοίωση επίπεδων ως προς την συχνότητα διαλείψεων µε απευθείας 

άθροισµα ηµιτονοειδών – Το µοντέλο Jakes. 

Με την µέθοδο αυτή, δηµιουργείται απευθείας η απόκριση του καναλιού (αναφέρεται και 

ως σήµα διαλείψεων [Har2002]) µε χρήση των εξισώσεων (1.16) και (1.14). Με γεννήτρια 

κανονικής κατανοµής για την κατασκευή των γωνιών άφιξης, το αποτέλεσµα θα είναι 

προσεγγιστικά το φάσµα Doppler του σχήµατος 1.7, όπως προκύπτει από την εξίσωση (1.32). 

Με απευθείας πρόσθεση κυρίαρχης συνιστώσας στην έξοδο είναι δυνατή η προσοµοίωση 

καναλιού Rice. Επίσης, κατά την χρήση της εξίσωσης (1.14) µπορεί να επιλεγεί αυθαίρετο 

φάσµα Doppler. Ωστόσο, πρέπει πάντα οι φάσεις των συνιστωσών να επιλέγονται µε τέτοιο 

τρόπο ώστε η φάση του τελικού σήµατος να έχει οµοιόµορφη κατανοµή.  

Για την οικονοµία στην χρήση µεγάλου αριθµού εισερχόµενων συνιστωσών, o Jakes 

[Jak1974], [Jak1994] πρότεινε την χρήση ενός µοντέλου το οποίο απαιτεί σηµαντικά 

λιγότερες συνιστώσες. Το µοντέλο αυτό είναι γνωστό ως µοντέλο Jakes. Σύµφωνα µε το 

µοντέλο αυτό η περιβάλλουσα του σήµατος περιγράφεται ως 
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Στις παραπάνω εξισώσεις, )/2cos( 0Nnmn πωω =  και mm vπω 2= , όπου mv  η µέγιστη 

µετατόπιση Doppler. Ακόµη, nφ  είναι η αρχική φάση της n-οστής συνιστώσας και Nφ  η 

αρχική φάση της συνιστώσας µε την µέγιστη µετατόπιση Doppler.  

Το σήµα που παράγεται από την εξίσωση (5.2) µπορεί να διαµορφώσει φέρον µε 

επιθυµητή συχνότητα. Εναλλακτικά, στην περίπτωση προσοµοίωσης µε υπολογιστή, το σήµα 

διαλείψεων της εξίσωσης (5.2) εφαρµόζεται απευθείας στην ισοδύναµη βαθυπερατή 

αναπαράσταση του σήµατος πληροφορίας.  

Σύµφωνα µε τον Jakes, είναι αρκετή η χρήση 80 =N  συνιστωσών, κάτι που µε 

απευθείας χρήση της εξίσωσης (1.13) αντιστοιχεί σε 34)12(2 0 =+= NN  συνιστώσες 

[Jak1994]. Ωστόσο, η εξίσωση (5.2) δεν είναι ταυτόσηµη µε την εξίσωση (1.13). Έχει 

αποδειχθεί ότι µε χρήση των εξισώσεων (5.3)-(5.4) υφίσταται συσχέτιση µεταξύ των φάσεων 

των εισερχόµενων συνιστωσών, κάτι το οποίο συνεπάγεται µη-στατικότητα των διαλείψεων 

[Pop1999], [Pop2001]. Ακόµη, η αυτοσυσχέτιση της περιβάλλουσας µε χρήση του µοντέλου 

Jakes αποκλίνει από την θεωρητική για µεγάλες διαφορές καθυστέρησης [Stu2001]. Οι Pop 

και Beaulieu πρότειναν ένα βελτιωµένο προσοµοιωτή διαλείψεων βασισµένο στο µοντέλο 

του Jakes [Pop2001], ωστόσο και αυτή η πρόταση παρουσιάζει ελλείψεις όσον αφορά την 

συµπεριφορά της σε δεύτερης τάξης στατιστικά µεγέθη. Αποδεικνύεται ότι οι ελλείψεις αυτές 

δεν διορθώνονται, ακόµα και όταν ο αριθµός των διακριτών αθροιζόµενων ηµιτονοειδών 

τείνει στο άπειρο [Che2002a]. Οι Pop και Beaulieu πρόσφατα απέδειξαν ότι δεν είναι η 

αύξηση του αριθµού των ηµιτονοειδών που βελτιώνει τον προσοµοιωτή, αλλά µάλλον ο 

εµπλουτισµός του περιεχοµένου του φάσµατος Doppler µε περισσότερες συνιστώσες 

[Pop2002].  

 

Προσοµοίωση επίπεδων ως προς την συχνότητα διαλείψεων µε απευθείας 

άθροισµα ηµιτονοειδών – Επίπεδο φάσµα Doppler και φάσµα Doppler τύπου 

Gauss. 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, το φάσµα Doppler µπορεί να έχει 

οποιοδήποτε σχήµα. Μια ειδική περίπτωση είναι το επίπεδο φάσµα Doppler όπου 

 mmgIgI vvvfS ≤= ,2/1)( π                                          (5.5) 
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Η εξίσωση (5.5) αντιστοιχεί σε σφαιρική συµµετρία σκεδαστών γύρω απο δέκτη 

κινούµενο µε σταθερή ταχύτητα. Αυτή η περίπτωση εφαρµόζεται όταν ο ποµπός και ο δέκτης 

είναι ακινήτοι και οι σκεδαστές γύρω τους κινούνται µε τυχαίο τρόπο, όπως στην περίπτωση 

εφαρµογών WLAN [Pah1995].  

Σε σχέση µε την εξίσωση (5.5) για το επίπεδο φάσµα Doppler, πρέπει να σηµειωθεί το 

εξής: από την εξίσωση (1.10) για την µετατόπιση Doppler, όταν είναι γνωστή η κατανοµή της 

γωνίας άφιξης, προκύπτει η µετατόπιση Doppler για κάθε εισερχόµενη συνιστώσα, και 

ανάλογα προκύπτει το φάσµα Doppler της εξίσωσης (1.31) ή της εξίσωσης (5.28) παρακάτω. 

Όταν όµως το φάσµα Doppler επιβάλλεται να έχει κάποια µορφή, όπως µε την εξίσωση 

(1.10), τότε η κάθε µετατόπιση Doppler κατασκευάζεται απευθείας από την εξίσωση του 

λαµβανόµενου σήµατος. Επί παραδείγµατι, έστω η µετάδοση 1)(
~

=ts , οπότε από εξίσωση 

(1.13) προκύπτει ∑
=

−=
N

n
nn tjCtr

1

~
))(exp()( φ  όπου ])[(2)( ,, tffft nDonnDocn −+= τπφ . Ο 

παράγοντας ncf τ  έχει οµοιόµορφη κατανοµή, ενώ ο παράγοντας )(, tf nnDo −τ  

κατασκευάζεται παίρνοντας δείγµατα µετατόπισης Doppler, π.χ. από την εξίσωση (5.5).  

Πρακτικά, το φάσµα της εξίσωσης (5.5) υλοποιείται είτε µε την χρήση φιλτραρισµένου 

λευκού θορύβου µε φίλτρο κατάλληλης απόκρισης συχνότητας, είτε µε απευθείας άθροισµα 

ηµιτονοειδών, όπως στην εξίσωση (1.13). Στην περίπτωση αυτή, τα ηµιτονοειδή έχουν 

συχνότητα Doppler ισοκαταναµεµηµένη στο διάστηµα ],[ mm vv− . Προφανώς, το φάσµα 

Doppler δεν προκύπτει από την υφιστάµενη κατανοµή γωνίας, όπως π.χ. στην εξίσωση 

(1.10). Και πάλι, υπενθυµίζεται ότι οι φάσεις των ηµιτονοειδών πρέπει να επιλεχθούν µε 

τέτοιο τρόπο ώστε η φάση του τελικού σήµατος να είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένη.  

Μια ακόµη ειδική περίπτωση για το φάσµα Doppler, η οποία χρησιµοποιείται από το 

πρότυπο COST207 [COST207], είναι το φάσµα Gauss. Στο πρότυπο COST207 

χρησιµοποιείται το φάσµα Gauss1 το οποίο δίνεται από την εξίσωση 

mmmmmgIgI vvvvAGvvAGfS ≤+−= ),1.0,4.0,()05.0,8.0,()( 1              (5.6) 

και το φάσµα Gauss2 το οποίο δίνεται από την εξίσωση 

mmmmmgIgI vvvvBGvvBGfS ≤−+= ),15.0,4.0,()1.0,7.0,()( 1               (5.7) 

όπου ),,( σmAG  είναι κατανοµή Gauss µε µέση τιµή m , τυπική απόκλιση σ  και 

συντελεστή κανονικοποίησης A . Επίσης, dBAA dBdB 101 −=  και dBBB dBdB 151 −= . 

 

Πολλαπλά σήµατα επίπεδων ως προς την συχνότητα διαλείψεων. 

Αρκετά συχνά είναι επιθυµητή η προσοµοίωση διαλείψεων για περισσότερες από µία 

περιβάλλουσες, όπως επί παραδείγµατι στα κανάλια ΜΙΜΟ. Το ζητούµενο είναι οι διαλείψεις 
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αυτές να είναι ασυσχέτιστες µεταξύ τους. Ο Jakes πρότεινε µια µετατροπή στην µέθοδό του 

µε πρόσθεση µιας διαφοράς φάσης σε κάθε ηµιτονοειδές,  η οποία όµως αδυνατεί να 

αποδώσει ασυσχέτιστες διαλείψεις για διαφορές καθυστέρησης µεγαλύτερες του µηδενός 

[Stu2001]. Μια εναλλακτική προσέγγιση προτείνεται από τους Dent et al. µε χρήση 

ορθογωνικών κωδικολέξεων Walsh-Hadamard [Den1993], µε τις οποίες επιτυγχάνεται πολύ 

χαµηλή ετεροσυχέτιση µεταξύ των περιβαλλουσών για µεγάλες διαφορές καθυστέρησης.  

Επίσης, στην περίπτωση όπου είναι επιθυµητή η προσοµοίωση σηµάτων διαλείψεων µε 

συγκεκριµένο βαθµό ετεροσυσχέτισης, αυτό επιτυγχάνεται µε γραµµικό συνδυασµό δύο 

ασυσχέτιστων σηµάτων διαλείψεων [Stu2001]. 

 

5.5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ – ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΛΕΙΨΕΩΝ. 

Η προσοµοίωση του καναλιού ευρείας ζώνης, ή αλλιώς των επιλεκτικών ως προς την 

συχνότητα διαλείψεων, βασίζεται στα µοντέλα των σχηµάτων 5.3 και 5.4. Το κανάλι 

προσοµοιώνεται σαν ένα φίλτρο µε τάπες. Οι διαλείψεις σε κάθε τάπα έχουν συγκεκριµένη 

και επιλεγόµενη κατανοµή περιβάλλουσας, κατανοµή γωνίας άφιξης και ισχύος προς την 

γωνία άφιξης, καθώς και φάσµα Doppler, χαρακτηριστικά τα οποία δεν προκύπτουν 

απαραίτητα από την γεωµετρία του σχήµατος 5.1 ή 5.2. Τα µοντέλα ευρείας ζώνης έχουν 

εφαρµογή τόσο σε περιβάλλοντα εσωτερικού όσο και εξωτερικού χώρου.  

Αναφερόµενοι στο σχήµα 5.8, στις επιλεκτικές ως προς την συχνότητα διαλείψεις 

ενδιαφερόµαστε κυρίως για την κατανοµή των καθυστερήσεων άφιξης κάθε οµάδας 

συνιστωσών, την κατανοµή της στιγµιαίας ισχύος περιβάλλουσας σε κάθε µονοπάτι, και την 

κατανοµή της µέσης ισχύος προς την καθυστέρηση.  

 
Σχήµα 5.8: Στιγµιότυπο κρουστικής απόκρισης για σύστηµα ευρείας ζώνης. 

 

Η µοντελοποίηση των διαλείψεων ευρείας ζώνης γίνεται είτε στο απευθείας στο πεδίο 

της καθυστέρησης µε προσοµοίωση της κρουστικής απόκρισης, είτε απευθείας στο πεδίο της 

συχνότητας µε προσοµοίωση της απόκρισης συχνότητας. Ο µετασχηµατισµός Fourier κάνει 

αυτές τις δύο προσεγγίσεις ισοδύναµες. Επί παραδείγµατι, η ισχύς σε ένα κανάλι ευρείας 
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ζώνης ισούται µε το άθροισµα των ισχύων κάθε εισερχόµενης συνιστώσας, επειδή οι 

συνιστώσες είναι ανεξάρτητες [Pah1995]. Εναλλακτικά, ισούται µε το άθροισµα της ισχύος 

σε όλες τις συχνότητες [Pah1995]. Ανάλογες παρατηρήσεις ισχύουν και για τα υπόλοιπα 

στατιστικά χαρακτηριστικά του καναλιού.  

Στα µοντέλα ευρείας ζώνης ενδιαφέρουν κυρίως η κατανοµή των καθυστερήσεων, η 

κατανοµή της περιβάλλουσας σε κάθε διακριτή καθυστέρηση (µονοπάτι), και η κατανοµή της 

µέσης ισχύος ως προς την καθυστέρηση. Η χρονοµεταβλητή φύση του καναλιού ιδανικά 

µοντελοποιείται παρέχοντας στιγµιότυπα της απόκρισης του καναλιού στο πεδίο του χρόνου 

ή της συχνότητας, µε ρυθµό τουλάχιστον δύο φορές µεγαλύτερο της rms διασποράς Doppler 

[Pah1995]. Εναλλακτικές προσεγγίσεις, χρήσιµες κυρίως για σχεδίαση ευφυών κεραιών, 

προτείνουν την καταγραφή της µεταβολής της κατεύθυνσης άφιξης (Direction-of-Arrival, 

DoA), της κυρίαρχης συνιστώσας, ή της υπογραφής σήµατος στην ευφυή κεραία του δέκτη 

[Lib1999]. Στόχος είναι η εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε το αν µια προσαρµοζόµενη 

κεραία µπορεί να παρακολουθήσει µε επιτυχία τις µεταβολές του καναλιού. 

 

Καθυστερήσεις άφιξης παλµών. 

Ένα απλό µοντέλο για τις καθυστερήσεις άφιξης παλµών στα συστήµατα ευρείας ζώνης 

είναι η κατανοµή Poisson. Τόσο σε περιβάλλοντα εξωτερικού όσο και εσωτερικού χώρου, αν 

οι σκεδαστές είναι κατανεµηµένοι τυχαία στον χώρο, τότε η κατανοµή Poisson για τις 

καθυστερήσεις άφιξης των συνιστωσών αποτελεί µια καλή επιλογή [Pah1995]. Ωστόσο, 

σχετικές µελέτες ανέδειξαν το γεγονός ότι η κατανοµή Poisson δεν προσεγγίζει 

ικανοποιητικά τις καθυστερήσεις άφιξης [Tur1972], [Suz1977], [Yeg1991], [Has1993b]. 

Τούτο σηµαίνει ότι οι σκεδαστές δεν έιναι και τόσο τυχαία κατανεµηµένοι γύρω από το 

κανάλι διάδοσης. Μια εξήγηση για αυτό το φαινόµενο δίνεται από τους Ganesh και Pahlavan, 

και Pahlavan και Levesque [Gan1989], [Pah1995].  

Περαιτέρω, αρχικά ο Suzuki [Suz1977] πρότεινε µια εναλλακτική κατανοµή για τις 

καθυστερήσεις άφιξης, η οποία επεκτάθηκε από τους Ganesh και Pahlavan για εσωτερικούς 

χώρους [Gan1989]. Σύµφωνα µε την εργασία αυτή, η πιθανότητα άφιξης παλµού σε κάποιο 

στοιχειώδες παράθυρο καθυστερήσεων εξαρτάται από το αν έφτασε παλµός στο 

προηγούµενο στοιχειώδες παράθυρο. Πράγµατι, µε αυτήν την µετατροπή η κατανοµή των 

καθυστερήσεων άφιξης µπορεί να προσεγγίσει αρκετά καλά τα πειραµατικά δεδοµένα.  

Στο ίδιο µοτίβο, οι Saleh και Valenzuela υπέθεσαν ότι οι παλµοί καταφτάνουν κατά ριπάς 

(clusters) [Sal1987]. Η καθυστέρηση άφιξης κάθε ριπής ακολουθεί κατανοµή Poisson, ενώ η 

καθυστέρηση κάθε παλµού µέσα σε κάθε ριπή ακολουθεί επίσης κατανοµή Poisson. Το 

µοντέλο αυτό δίνει πολύ καλά αποτελέσµατα στο σύνολο των µετρήσεων που 

παρουσιάστηκαν από τους Saleh και Valenzuela. Ωστόσο, προβάλλονται επιχειρήµατα ότι 

είναι δύσκολο να κατασκευαστεί ένας αυτοµατοποιηµένος αλγόριθµος ο οποίος θα 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

257

αναγνωρίζει τις ριπές από τα δεδοµένα των µετρήσεων [Pah1995]. ∆ύο πολύ σηµαντικά 

συµπεράσµατα από την εργασία των Saleh και Valenzuela είναι ότι (α) το κανάλι εσωτερικού 

χώρου είναι ηµι-στατικό, δηλαδή αλλάζει πολύ αργά, και (β) η κρουστική απόκριση είναι 

ανεξάρτητη της πόλωσης των κεραιών όταν δεν υπάρχει συνιστώσα οπτικής επαφής.  

Τέλος, στις κατανοµές Poisson oι καθυστερήσεις µεταξύ των αφίξεων ακολουθούν 

εκθετική κατανοµή. Έχει προταθεί η αντικατάσταση της εκθετικής κατανοµής από άλλες 

κατανοµές, π.χ. κατανοµή Weibull [Yeg1991]. Ωστόσο, υπάρχουν επιχειρήµατα που 

υπονοούν ότι η κατανοµη Weibull, έχοντας περισσότερους βαθµούς ελευθερίας (parameters), 

θα ταιριάζει ούτως ή άλλως καλύτερα [Pah1995]. 

 

Κατανοµή πλάτους παλµού σε κάθε διακριτό µονοπάτι. 

Όσον αφορά το πλάτος κάθε παλµού στα συστήµατα ευρείας ζώνης, προτείνεται και είναι 

ευρέως αποδεκτό ότι κάθε παλµός υφίσταται επίπεδες ως προς την συχνότητα διαλείψεις. Οι 

διαλείψεις αυτές ακολουθούν κατανοµή Rayleigh ή Rice, ανάλογα µε το αν υπάρχει κυρίαρχη 

συνιστώσα ή όχι. Ο λόγος είναι ότι θεωρείται ότι κάθε παλµός είναι στην πραγµατικότητα το 

άθροισµα πολλών συνιστωσών, οι οποίες φτάνουν σε καθυστερήσεις που δεν µπορούν να 

ξεχωριστούν µεταξύ τους. Ετσι, θεωρητικά το κανάλι ευρείας ζώνης µπορεί να ιδωθεί σαν το 

άθροισµα καναλιών στενής ζώνης µε συγκεκριµένες µεταξύ τους καθυστερήσεις, όπως 

φαίνεται στο σχήµα 5.2. Το φάσµα Doppler θα ακολουθεί κατανοµή η οποία θα προκύπτει 

από το µοντέλο του Jakes -για µακροκυψέλες- ή θα είναι οµοιόµορφο -για WLAN. Ωστόσο, 

έχει προταθεί και η λογαριθµοκανονική κατανοµή για την κατανοµή των πλατών αντί για την 

κατανοµή Rayleigh [Pah1995].  

 

Κατανοµή µέσης ισχύος παλµών ως προς την καθυστέρηση άφιξης. 

Ο Ganesh προσέγγισε την εξάρτηση της µέσης τιµής κάθε παλµού ως προς την 

καθυστέρηση άφιξης µε εκθετικές συναρτήσεις [Gan1991].  Αυτό το αποτέλεσµα είναι πολύ 

σηµαντικό, διότι δείχνει ότι οι µέσες τιµές πλάτους µειώνονται εκθετικά µε την καθυστέρηση 

άφιξης (η στιγµιαία τιµή του πλάτους κάθε παλµού εξακολουθεί να ακολουθεί κατανοµή 

Rayleigh ή Rice). Συγκεκριµένα, ο Ganesh προσέγγισε την µέση ισχύ κάθε παλµού 

υπολογίζοντας τον µέσο όρο εντός περιοχής µικρής ακτίνας αντί για τον µέσο όρο σε κάποιο 

χρονικό διάστηµα. Η προσέγγιση αυτή είναι σωστή αν θεωρηθεί ότι στην συγκεκριµένη 

περιοχή το κανάλι είναι οµοιογενές.  

 

Μοντέλα που προτείνονται από οµάδες προτυποποίησης. 

Οι επιτροπές προτυτοποίησης (standard committees) συνήθως προτείνουν κάποια 

πρότυπα χαρακτηριστικά του καναλιού τα οποία θεωρούνται αντιπροσωπευτικά για χρήση σε 
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προγράµµατα προσοµοίωσης, µε στόχο να προσφέρουν ένα κοινό υπόβαθρο για 

αντικειµενική σύγκριση µεθόδων διαµόρφωσης, προσαρµοζόµενων φιλτρων και 

εξισορροπητών, πρωτοκόλλων επιπέδου σύνδεσης και σχηµάτων πολλαπλής πρόσβασης, 

κλπ. Τα πρότυπα αυτά συνήθως αποτελούνται από µοντέλα προσοµοίωσης µέσης 

εξασθένησης, διαλείψεων µεγάλης κλίµακας και διαλείψεων µικρής κλίµακας. Τα µοντέλα 

προσοµοίωσης διαλείψεων µικρής κλίµακας αναφέρονται σε συστήµατα ευρείας ζώνης. Πιο 

συγκεκριµένα, τα πρότυπα µοντέλα διαλείψεων µικρής κλίµακας υλοποιούν το µοντέλο του 

σχήµατος 5.3. 

Αναφερόµενοι στο σχήµα 5.3, όλα τα πρότυπα αποτελούνται από πίνακες οι οποίοι 

περιέχουν τις καθυστερήσεις iτ , και τις µέσες τιµές και κατανοµές πιθανότητας των ),( itg τ . 

Κάθε πίνακας περιέχει τιµές που αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριµένο τύπο καναλιού. Φυσικά, 

στην πραγµατικότητα οι καθυστερήσεις άφιξης είναι τυχαίες και συσχετισµένες µεταξύ τους, 

καθώς και χρονικά µεταβαλλόµενες, όπως φαίνεται και από τις εξισώσεις (1.10), (1.12) και 

την εκεί σχετική συζήτηση. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα πλάτη και τις γωνίες άφιξης των 

διάφορων εισερχόµενων συνιστωσών. Αντίθετα, στα πρότυπα προβλέπονται σταθερές 

καθυστερήσεις, ωστόσο είναι χρήσιµα για πρακτικές περιπτώσεις και προσφέρουν µια κοινή 

βάση αναφοράς για σύγκριση. 

 

Το προτεινόµενο µοντέλο GSM. 

Το πρότυπο GSM προτείνει τις τιµές του πίνακα 5.1 για αγροτικές περιοχές. ∆ιαθέτει έξι 

τάπες και δύο διαφορετικά σύνολα τιµών για τις καθυστερήσεις και τις µέσες τιµές.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1: Πρότυπο GSM για αγροτικές περιοχές. 

# Τάπας Σχετική καθυστέρηση (usec) Σχετική µέση ισχύς (dB) Μορφή Φάσµατος Doppler 

 (1) (2) (1) (2)  

1 0.0 0.0 0.0 0.0 Rice 

2 0.1 0.2 -4.0 -2.0 Classical 

3 0.2 0.4 -8.0 -10.0 Classical 

4 0.3 0.6 -12.0 -20.0 Classical 

5 0.4 - -16.0 - Classical 

6 0.5 - -20.0 - Classical 

 

Οι επίπεδες διαλείψεις κάθε τάπας είναι είτε κλασσικές Rayleigh, µε φάσµα Doppler που 

δίνεται από την εξίσωση 

m

mm
D vv

vvv
v

o
≤

−
= ,

)/(1

1
2

1)(
2π

ψ                                   (5.8) 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

259

είτε κλασσικές Rice, µε φάσµα Doppler κανονικοποιηµένο ώστε η συνολική ισχύς να 

παραµένει σταθερή: 

mm

mm
D vvvv
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≤−+

−
= ),7.0(91.0

)/(1

1
2

41.0)(
2

δ
π

ψ .            (5.9) 

Ας σηµειωθεί ότι η κυρίαρχη συνιστώσα θεωρείται πάντα στην συχνότητα mv7.0 , ενώ είναι 

απόλυτα προσδιορισµένος και ο παράγοντας K . Για τα προτεινόµενα µοντέλα για άλλα είδη 

περιοχών, ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης παραπέµπεται είτε στο πρότυπο GSM [GSM1991] 

είτε στην εργασία των Pahlavan και Levesque [Pah1991]. 

 

Το προτεινόµενο µοντέλο JTC για PCS. 

Η κοινή επιτροπή για τον χαρακτηρισµό του καναλιού για χρήση PCS (Personal 

Communication Systems) προτείνει εναλλακτικά µοντέλα για το κανάλι [JTC1994]. 

Προτείνονται µοντέλα τόσο για περιβάλλοντα εξωτερικού όσο και εσωτερικού χώρου. Τα 

περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου διαιρούνται περαιτέρω σε τρεις κλάσεις: κατοικίες, γραφεία 

και εµπορικά καταστήµατα. Τα περιβάλλοντα εξωτερικού χώρου διαχωρίζονται ανάλογα αν 

πρόκειται για περιβάλλοντα µε µεγάλο ύψος κτηρίων (high-rise, low-rise), αν η κεραία του 

ποµπού είναι τοποθετηµένη ψηλά ή χαµηλά (high antenna, low antenna – η κεραία του δέκτη 

θεωρείται πάντοτε τοποθετηµένη κάτω από το ύψος των κτιρίων), και αν το είδος της 

περιοχής είναι αστικό, προαστιακό, ή περιοχή µε κατοικίες. Προσδιορίζεται επίσης και η 

επίπεδη µορφή του φάσµατος Doppler που αναλύθηκε στην παράγραφο 5.4. Ακόµη, για κάθε 

κλάση και είδος περιβάλλοντος, ορίζονται τρεις τύποι καναλιού, για να καλυφθούν όλες οι 

δυνατές περιπτώσεις διασποράς καθυστέρησης. Πιο συγκεκριµένα, κάθε τύπος καναλιού 

συσχετίζεται µε την µέση εξασθένηση και προτείνεται µια στατιστική διαδικασία για την 

επιλογή του κατάλληλου τύπου καναλιού (ανάλογα µε την εξασθένηση διάδοσης ορίζονται 

διαφορετικές πιθανότητες επιλογής για τον κάθε τύπο καναλιού). Εν γένει η µέση ισχύς κάθε 

τάπας εξασθενεί εκθετικά µε την καθυστέρηση για τα µοντέλα JTC, αν και υπάρχουν και 

εξαιρέσεις. Στον πίνακα 5.2 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του προτύπου για 

περιβάλλον εσωτερικού χώρου κατοικίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στο πρότυπο JTC ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης 

παραπέµπεται είτε απευθείας στο κείµενο [JTC1994] είτε στην εργασία των Pahlavan και 

Levesque [Pah1995]. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2: Πρότυπο JTC για εσωτερικό χώρο κατοικίας. 
 Κανάλι Α Κανάλι Β Κανάλι Γ  

# 

Τάπας 

Σχετική 

καθυστέρη

ση (nsec) 

Σχετική 

µέση ισχύς 

(dB) 

Σχετική 

καθυστέρη

ση (nsec) 

Σχετική 

µέση ισχύς 

(dB) 

Σχετική 

καθυστέρη

ση (nsec) 

Σχετική 

µέση ισχύς 

(dB) 

Μορφή 

φάσµατος 

Doppler 

1 0 0.0 0 0.0 0 -4.6 Flat 

2 50 -9.4 50 -2.9 50 0.0 Flat 

3 100 -18.9 100 -5.8 150 -4.3 Flat 

4 - - 150 -8.7 225 -6.5 Flat 

5 - - 200 -11.6 400 -3.0 Flat 

6 - - 250 -14.5 525 -15.2 Flat 

7 - - 300 -17.4 750 -21.7 Flat 

8 - - 350 -20.3 - - Flat 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3: Πρότυπο COST207 για τυπική αστική περιοχή. 
 Εκτεταµένο µοντέλο Περιορισµένο µοντέλο 

# Τάπας Σχετική 

καθυστέρηση 

(usec) 

Σχετική 

µέση ισχύς 

(κλάσµα) 

Μορφή 

φάσµατος 

Doppler 

Σχετική 

καθυστέρηση 

(usec) 

Σχετική 

µέση ισχύς 

(κλάσµα) 

Μορφή 

φάσµατος 

Doppler 

1 0.0 0.092 Classical 0.0 0.189 Classical 

2 0.1 0.115 Classical 0.2 0.379 Classical 

3 0.3 0.231 Classical 0.5 0.239 Classical 

4 0.5 0.127 Classical 1.6 0.095 Gauss1 

5 0.8 0.115 Gauss1 2.3 0.061 Gauss1 

6 1.1 0.074 Gauss1 5.0 0.037 Gauss1 

7 1.3 0.046 Gauss1 - - - 

8 1.7 0.074 Gauss1 - - - 

9 2.3 0.051 Gauss2 - - - 

10 3.1 0.032 Gauss2 - - - 

11 3.2 0.018 Gauss2 - - - 

12 5.0 0.025 Gauss2 - - - 

 

Το προτεινόµενο µοντέλο COST207. 

Το πρότυπο COST207 αναπτύχθηκε επίσης για τα συστήµατα GSM. Το φάσµα Doppler 

για το πρότυπο αυτό είναι i) κλασσικό Rayleigh για καθυστερήσεις µικρότερες των 500ns, ii) 

Gauss1 για καθυστερήσεις µεταξύ 500ns και 2usec, iii) Gauss2 για µεγαλύτερες 

καθυστερήσεις και iv) Rice στην περίπτωση κυρίαρχης συνιστώσας. Στους πίνακες 5.3 και 

5.4 περιέχονται τα χαρακτηριστικά του µοντέλου αυτού για δύο τύπους περιοχών, τυπική 
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αστική (TU) και δυσµενής αστική (BU) περιοχή αντίστοιχα. Στοιχεία για άλλους τύπους 

περιοχών περιέχονται στο πρότυπο [COST207] και στην εργασία του Stuber [Stu2001]. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4: Πρότυπο COST207 για δυσµενή αστική περιοχή. 
 Εκτεταµένο µοντέλο Περιορισµένο µοντέλο 

# Τάπας Σχετική 

καθυστέρηση 

(usec) 

Σχετική 

µέση ισχύς 

(κλάσµα) 

Μορφή 

φάσµατος 

Doppler 

Σχετική 

καθυστέρηση 

(usec) 

Σχετική 

µέση ισχύς 

(κλάσµα) 

Μορφή 

φάσµατος 

Doppler 

1 0.0 0.033 Classical 0.0 0.164 Classical 

2 0.1 0.089 Classical 0.3 0.293 Classical 

3 0.3 0.141 Classical 1.0 0.147 Gauss1 

4 0.7 0.194 Gauss1 1.6 0.094 Gauss1 

5 1.6 0.114 Gauss1 5.0 0.185 Gauss2 

6 2.2 0.052 Gauss2 6.6 0.117 Gauss2 

7 3.1 0.035 Gauss2 - - - 

8 5.0 0.140 Gauss2 - - - 

9 6.0 0.136 Gauss2 - - - 

10 7.2 0.041 Gauss2 - - - 

11 8.1 0.019 Gauss2 - - - 

12 10.0 0.006 Gauss2 - - - 

 

Μοντέλα προσοµοίωσης διαλείψεων ευρείας ζώνης απευθείας στο πεδίο της 

συχνότητας – αυτοπαλινδροµική µοντελοποίηση (autoregressive modeling). 

Συχνά είναι επιθυµητή η προσοµοίωση-µοντελοποίηση του καναλιού ευρείας ζώνης 

απευθείας στο πεδίο της συχνότητας. Η απόκριση συχνότητας του καναλιού µπορεί να 

υπολογιστεί εµµέσως µε µετασχηµατισµό Fourier της κρουστικής απόκρισης, αλλά και να 

προσοµοιωθεί απευθείας µε αυτοπαλινδροµικά µοντέλα. Αντίστοιχα, η κρουστική απόκριση 

του καναλιού µπορεί να υπολογιστεί µε αντίστροφο µετασχηµατισµό Fourier της απόκρισης 

συχνότητας.  

Ένα αυτοπαλινδροµικό µοντέλο αντιστοιχίζει ένα σύνολο σηµείων, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν µια στοχαστική διαδικασία, σε ένα φίλτρο µε πεπερασµένο αριθµό πόλων, 

το οποίο αποτελεί µια αυτοπαλινδρούµενη διαδικασία [Pah1995]. Πιο συγκεκριµένα, αρχικά 

υπολογίζονται οι πόλοι του φίλτρου για κάθε ξεχωριστή µέτρηση της απόκρισης συχνότητας. 

Κατόπιν, υπολογίζονται τα στατιστικά χαρακτηριστικά αυτών των πόλων. Στο πεδίο της 

προσοµοίωσης, αν είναι διαθέσιµο το φίλτρο και τα στατιστικά χαρακτηριστικά των πόλων, 

δείγµατα της απόκρισης συχνότητας του καναλιού αναπαράγονται µετά από τυχαία επιλογή 
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ενός δείγµατος πόλων του φίλτρου. Οι πόλοι σχετίζονται µε το πλάτος και την καθυστέρηση 

άφιξης των παλµών στο πεδίο της καθυστέρησης.  

Σύµφωνα µε αυτήν την τεχνική, η απόκριση σε κάθε συχνότητα σε µια συγκεκριµένη 

χρονική στιγµή ισούται µε ένα βαρισµένο άθροισµα της απόκρισης σε προηγούµενες 

συχνότητες µε κάποιο σφάλµα, όπως φαίνεται από την εξίσωση [Pah1995] 

                          )(),(),(
1

n

p

i
inin fVtfTatfT += ∑

=
− .                                  (5.10) 

όπου )( nfV  είναι µια διαδικασία µιγαδικού λευκού θορύβου µε µηδενική µέση τιµή, η οποία 

αντιστοιχεί στην διαφορά της πραγµατικής απόκρισης στην συχνότητα nf , ),( tfT n , και της 

εκτίµησης ∑
=

−

p

i
ini tfTa

1
),( .  

Οι παράµετροι του µοντέλου αυτού είναι πολύ απλά οι τιµές ia . Με µετασχηµατισµό z 

της εξίσωσης (5.10), προκύπτει ότι η απόκριση ),( tfT n  είναι η έξοδος ενός γραµµικού 

φίλτρου µε συνάρτηση µεταφοράς  

             ∏
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Η εξίσωση (5.11) περιγράφει ένα φίλτρο πόλων µόνο (all-pole). Συνεπώς, ένα δείγµα 

απόκρισης συχνότητας µε, έστω, N  µετρήσεις σε αντίστοιχα σηµεία στον άξονα των 

συχνοτήτων, µπορεί να περιγραφεί από τους p  πόλους της εξίσωσης (5.11), όπου συνήθως 

pN >> . Κάθε δείγµα που παράγεται από την εξίσωση (5.10) θα διαφέρει από τα υπόλοιπα 

κατά τον λευκό θόρυβο )( nfV . Η τυπική απόκλιση του λευκού θορύβου )( nfV  είναι 

σταθερή ως προς την συχνότητα.  

Μια κρίσιµη επιλογή για τα αυτοπαλινδροµικά µοντέλα είναι η τάξη του µοντέλου, 

δηλαδή ο αριθµός των πόλων p . Σε σχετικές εργασίες σε περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου η 

µέγιστη επιλεχθείσα τάξη είναι η πέµπτη [How1991]. Ωστόσο αποδεικνύεται ότι, για τις ίδιες 

µετρήσεις, ακόµη και µοντέλα δεύτερης τάξης δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα.  

Τέλος, έχουν προταθεί στατιστικά µοντέλα για την προσοµοίωση της απόκρισης 

συχνότητας µε υπολογιστή [Pah1995]. Στα µοντέλα αυτά προβλέπονται συγκεκριµένα 

στατιστικά χαρακτηριστικά για τους πόλους και την τυπική απόκλιση του λευκού θορύβου 

)( nfV .  
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Σύγκριση µεταξύ τεχνικών προσοµοίωσης στο πεδίο της καθυστέρησης και της 

συχνότητας. 

Οι τεχνικές προσοµοίωσης στο πεδίο της καθυστέρησης είναι πιο δηµοφιλείς και 

χρησιµοποιούνται ευρύτατα, κυρίως επειδή υπάρχει µια απευθείας αντανάκλαση των 

φυσικών ιδιοτήτων του καναλιού και των παραµέτρων της προσοµοίωσης (κατανοµή 

καθυστέρησης, κατανοµή πλάτους και φάσµα Doppler). Έτσι, τα µοντέλα αυτά είναι ευρέως 

διαδεδοµένα. Επίσης, έχει αναπτυχθεί πλήθος προτύπων από τις σχετικές επιτροπές για την 

προσοµοίωση του καναλιού στο πεδίο της καθυστέρησης, προσφέροντας µε τον τρόπο αυτόν 

ένα αντικειµενικό σηµείο αναφοράς και σύγκρισης.   

Από την άλλη πλευρά, είναι αλγοριθµικά δύσκολη η αναγνώριση και η στατιστική 

ταξινόµηση των καθυστερήσεων άφιξης. Έτσι, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη αλγορίθµων για 

την αναγνώριση των τοπικών µεγίστων της κρουστικής απόκρισης και αλγορίθµων που θα 

αποφασίζουν για τον αριθµό των ξεχωριστών παλµών, το πλάτος τους και την καθυστέρηση 

άφιξης. Ωστόσο, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να εµφανίζονται τοπικά µέγιστα λόγω θορύβου 

και όχι λόγω ύπαρξης κάποιο µονοπατιού.  

Όσον αφορά τα αυτοπαλινδροµικά µοντέλα, η ερµηνεία φυσικών ιδιοτήτων του καναλιού 

µέσω των παραµέτρων του µοντέλου δεν είναι άµεση. Επίσης, είναι συνηθισµένο φαινόµενο 

η κρουστική απόκριση που υπολογίζεται µε αντίστροφο µετασχηµατισµό Fourier της 

απόκρισης συχνότητας, και που υπολογίστηκε µε ένα αυτοπαλινδροµικό µοντέλο, να 

παρουσιάζει µεγαλύτερο αριθµό µεγίστων από ό,τι η κρουστική απόκριση που υπολογίστηκε 

απευθείας στο πεδίο της καθυστέρησης. Ωστόσο, η ταξινόµηση των πόλων των 

αυτοπαλινδροµικών µοντέλων είναι πολύ πιο εύκολη και ακριβής. 

 

5.6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ. 

Γενικά. 

Η µελέτη των στατιστικών-γεωµετρικών µοντέλων ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση 

ενός µοντέλου και εφαρµογής προσοµοίωσης περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου, τα οποία 

αναπτύχθηκαν σε περιβάλλον MATLAB [Mit2004b]. Με την συγκεκριµένη εφαρµογή 

προσφέρεται η δυνατότητα αξιολόγησης των διαλείψεων µικρής κλίµακας µέσω µεγεθών 

όπως η µέση ισχύς του καναλιού, ο ρυθµός διαλείψεων κλπ., καθώς επίσης και του BER.  

Η προσοµοίωση του καναλιού κινητών επικοινωνιών είναι µια κατ’εξοχήν Monte Carlo 

διαδικασία. Οι παραδοσιακές µέθοδοι προσοµοίωσης αντιµετωπίζουν το κανάλι διάδοσης 

σαν κανάλι Rayleigh και επικεντρώνονται στην διακύµανση του πλάτους του λαµβανόµενου 

σήµατος. Αντίθετα, τα µοντέρνα µοντέλα προσοµοίωσης περιέχουν πληροφορίες όπως η 

γωνία άφιξης του λαµβανόµενου σήµατος, η διασπορά καθυστέρησης, ο αριθµός των 

συνιστωσών πολυδιαδροµικής διάδοσης κ.α. [Ert1998]. Εξάλλου, η κατηγορία των χωρικών 
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µοντέλων περιλαµβάνει πληροφορίες για τις αντίστοιχες κατανοµές στον χώρο, ή για την 

γεωµετρία των χρησιµοποιούµενων κεραιών/στοιχειοκεραιών κλπ.  Σε αυτό το πλαίσιο, έχει 

αναπτυχθεί ένα εργαλείο προσοµοίωσης το οποίο εκµετάλλευεται αυτές τις πληροφορίες, 

προκειµένου να εξάγει συµπεράσµατα για την επίδοση του καναλιού σε όρους BER µε 

µεγαλύτερη ακρίβεια. Για λόγους επίδειξης, το εργαλείο αυτό έχει επαληθευτεί στην 

περίπτωση του µοντέλου Rayleigh, όπου αποδεικνύεται η εγκυρότητά του µέσω της 

σύγκρισης µε πλατιά διαδεδοµένα µοντέλα και αναλυτικές εκφράσεις. Κατόπιν, εφαρµόζεται 

στο µοντέλο GBSBEM, όπου εξάγονται χρήσιµα συµπεράσµατα. Επίσης, εξετάζεται η 

επεκτασιµότητα του µοντέλου, ώστε αυτό να συµπεριλάβει και την περίπτωση 

κατευθυντικών ή ευφυών κεραιών µεταγωγής λοβού.   

Ωστόσο, το ισχυρό πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης εφαρµογής είναι η ανοιχτή της 

αρχιτεκτονική, που µεταφράζεται σε δυνατότητα προσοµοίωσης καναλιών µε αυθαίρετες, 

οριζόµενες από τον χρήστη κατανοµές γωνιών και πλατών άφιξης, διασποράς καθυστέρησης 

και Doppler, αριθµού συνιστωσών κ.α., προσφέροντας έτσι ένα ευέλικτο, ολοκληρωµένο 

εργαλείο. Αυτό επιτυγχάνεται µε χρήση προσοµοίωσης Monte-Carlo, καθώς επίσης και µε 

χρήση κατάλληλων σχέσεων για τις κατανοµές πιθανότητας.  

 

Θεωρητικό υπόβαθρο. 

Παρακάτω, εξετάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο για την προσοµοίωση καναλιού Rayleigh 

και καναλιού GBSBEM. Ειδικότερα για το κανάλι Rayleigh, το οποίο έχει αναλυθεί στην 

βιβλιογραφία αλλά και στις προηγούµενες σελίδες της διατριβής, τόσο στο παρόν κεφάλαιο 

όσο και στο κεφάλαιο 1, η σχετική συζήτηση θα είναι σύντοµη.  

 

Κανάλι Rayleigh.  

Το κανάλι Rayleigh ονοµάζεται έτσι από το γεγονός ότι η σχετική πυκνότητα 

πιθανότητας για το πλάτος του λαµβανόµενου σήµατος ακολουθεί κατανοµή Rayleigh. Έστω 

ότι θεωρείται το downlink µεταξύ σταθµού βάσης (Base Station – BS) και κινητού δέκτη 

(Mobile Station – MS), όπου επιπλέον το ύψος του BS είναι πολύ µεγαλύτερο των οροφών 

των κτιρίων, ενώ του MS πολύ µικρότερο. Έτσι, υποτίθεται µεγάλη πυκνότητα σκεδαστών 

γύρω από το MS, ενώ ο χώρος γύρω από το BS θεωρείται «καθαρός» από σκεδαστές. 

Συνεπώς, παρ’ όλο που τα κύµατα διαδίδονται στις τρεις διαστάσεις, είναι λογική η αποδοχή 

ότι στο MS καταφτάνει ένας µεγάλος αριθµός κάθετα πολωµένων κυµάτων στις δύο 

διαστάσεις, όπως στα σχήµατα 1.5 και 5.1. Αν το MS κινείται µε οριζόντια ταχύτητα 
→

)(tu  

και το n-οστό σήµα καταφτάνει από την γωνία )(tnθ , τότε το λαµβανόµενο σήµα δίνεται από 

την σχέση 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

265

])(sRe[)(
1

~
)])([(2 ,∑

=

−+ −=
N

n
n

tvfj
n teCtr νnDoc ττπ

                         (5.12) 

όπου N  είναι ο αριθµός των εισερχόµενων συνιστωσών, nC  και nτ  είναι το πλάτος και η 

καθυστέρηση της n-οστής συνιστώσας, cf  είναι η συχνότητα φέροντος, )(
~

ts  είναι η µιγαδική 

περιβάλλουσα του εκπεµπόµενου σήµατος και nDov ,  είναι η µετατόπιση Doppler που δίνεται 

από την σχέση  

nmnDo vv θcos, =                                                    (5.13) 

όπου cm uv λ/=  είναι η µέγιστη µετατόπιση Doppler, ενώ cλ  είναι το µήκος κύµατος στην 

συχνότητα φέροντος.  

Σύµφωνα µε την µέθοδο του Jakes [Jak1974], [Jak1994], είναι δυνατή η εκµετάλλευση 

των στατιστικών ιδιοτήτων του καναλιού ώστε να είναι απαραίτητος ένας πολύ µικρότερος 

αριθµός συνιστωσών προσοµοίωσης, 0N , από ό,τι ο πραγµατικός αριθµός συνιστωσών, N , 

όπου ισχύει η σχέση 

)1
2

(
2
1

−=
NNo .                                                    (5.14) 

Η µέθοδος του Jakes έχει ακολουθηθεί από τους Harada-Prasad [Har2002], 

προσφέροντας έναν γρήγορο και αξιόπιστο προσοµοιωτή. Η µέθοδος Jakes είναι κλασσικό 

παράδειγµα εφευρετικότητας προκειµένου να αντιµετωπιστεί η έλλειψη υπολογιστικών 

πόρων στο παρελθόν. Ωστόσο, εδώ προτιµήθηκε µια διαδικασία εξάντλησης πόρων (brute 

force), όπου είναι απαραίτητες και οι N  συνιστώσες της εξίσωσης (5.12). Όπως θα διαφανεί 

παρακάτω, µε αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η ευελιξία του προσοµοιωτή, ο οποίος διατηρεί 

την δυνατότητα να προσοµοιώνει αυθαίρετα, οριζόµενα από τον χρήστη περιβάλλοντα. Η 

συγκεκριµένη προσέγγιση είναι πιο δαπανηρή σε υπολογιστικούς πόρους και χρόνο 

προσοµοίωσης, αλλά διαθέτει το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να αντιµετωπίσει οποιοδήποτε 

κανάλι, µε κατανοµές πιθανότητας για τα διάφορα µεγέθη οριζόµενες από τον χρήστη, αφού 

δεν θέτει ιδιαίτερες προυποθέσεις για την φύση του καναλιού. 

Ο αριθµός συνιστωσών που πρέπει να προσοµοιωθούν, για αξιόπιστα αποτελέσµατα, 

είναι 26≥N  [Jak1994], ωστόσο εδώ επιλέχθηκε 50=N . Η κατανοµή της γωνίας άφιξης 

θεωρείται οµοιόµορφα κατανεµηµένη στο διάστηµα )2,0[ π , ενώ η µέγιστη µετατόπιση 

Doppler τίθεται ίση µε 160Hz, η οποία αντιστοιχεί σε µια λογική ταχύτητα οχήµατος σε 

εξωτερικούς χώρους ίση µε 20m/sec, όταν η συχνότητα φέροντος είναι 2.4GHz. Η κατανοµή 

της ισχύος ως προς την γωνία άφιξης είναι επίσης οµοιόµορφη, δηλαδή οι εισερχόµενες 

συνιστώσες έχουν πλάτος 1, όπως προτείνεται από τον Jakes [Jak1994]. Με αυτά τα 
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δεδοµένα, το φάσµα Doppler παίρνει την µορφή του σχήµατος 1.7 και των εξισώσεων (1.32)-

(1.35) για οµοιοκατευθυντικές κεραίες λήψης. 

Περαιτέρω, οι διαλείψεις θεωρούνται επίπεδες, οπότε µόνο το πλάτος του λαµβανόµενου 

σήµατος επηρεάζεται. Αυτό ισχύει µόνο όταν οι διαφορές στις καθυστερήσεις άφιξης, 

ji ττ − , είναι πολύ µικρότερες από την περίοδο συµβόλου (bit για BPSK), bT . Σε αυτήν την 

περίπτωση, οι διαφορές  καθυστερήσεων µπορούν να θεωρηθούν προσεγγιστικά όλες ίσες µε 
^
τ . Φυσικά, λόγω της υψηλής συχνότητας φέροντος, ακόµη και πολύ µικρές διαφορές στις 

καθθστερήσεις συνεπάγονται µεγάλες διαφορές στην φάση των εισερχόµενων σηµάτων, 

οπότε η φάση κάθε συνιστώσας θεωρείται ότι είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένη στο διάστηµα 

)2,0[ π .  

 

Κανάλι GBSBEM.  

Το κανάλι GBSBEM, αντίθετα από το κανάλι Rayleigh, βρίσκει εφαρµογή σε 

περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου, όπως µικρο-κυψέλες και πικο-κυψέλες, όπου ο ποµπός και 

ο δέκτης βρίσκονται στον ίδιο χώρο και σε µεταξύ τους αποστάσεις πολύ µικρότερες από ό,τι 

το BS και το MS. Επιπλέον, ο ποµπός και ο δέκτης σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκονται, 

συνήθως, στο ίδιο ύψος, οπότε υπάρχει µεγάλη πυκνότητα σκεδαστών τόσο γύρω από τον 

ποµπό όσο και γύρω από τον δέκτη.  

Τα επιπλέον εξειδικευµένα χαρακτηριστικά του µοντέλου GBSBEM είναι ότι: i) υπάρχει 

πάντα επαφή LOS µεταξύ ποµπού-δέκτη. ii) οι σκεδαστές που συµµετέχουν στην µεταφορά 

συνιστωσών από τον ποµπό στον δέκτη είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένοι στην επιφάνεια 

µιας δισδιάστατης έλλειψης, όπως φαίνεται στο σχήµα 5.5, το οποίο αναπαράγεται στο σχήµα  

5.9 για ευκολία. Η έλλειψη αυτή, περιλαµβάνει τον ποµπό και τον δέκτη στις εστίες της, ενώ 

έχει προσανατολισµό παράλληλο στις διευθύνσεις διάδοσης των κυµάτων µεταξύ ποµπού-

δέκτη, όπως αυτές απεικονίζονται στο σχήµα 5.2(a). Για απλότητα, συνήθως θεωρείται ότι το 

επίπεδο της έλλειψης είναι οριζόντιο, ωστόσο στην πράξη µπορεί να έχει µια ελαφρά κλίση, 

επιτρέποντας µικρές διαφοροποιήσεις µεταξύ του ύψους τοποθέτησης των κεραιών ποµπού-

δέκτη. iii) κάθε συνιστώσα καταφτάνει στον δέκτη έπειτα από µια ανάκλαση µόνο, σε κάποιο 

σκεδαστή εντός της έλλειψης.   

Έστω οι συνιστώσες εκείνες οι οποίες καταφτάνουν µε καθυστέρηση iτ .  Εφόσον µια 

τέτοια συνιστώσα είναι αποτέλεσµα µιας ανάκλασης µόνο, ο αντίστοιχος σκεδαστής οφείλει 

να βρίσκεται στην περιφέρεια έλλειψης µε εστιακή απόσταση focd , µεγάλο άξονα a , και 

µικρό άξονα b , οπότε θα ισχύει ότι cai /2 ⋅=τ  όπως φαίνεται στο σχήµα 5.10 ( c  η 

ταχύτητα του φωτός). Επιπλέον, θα ισχύει η σχέση 22
focdab −= . 
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Σχήµα 5.9: Το µοντέλο GBSBEM (η εικονιζόµενη έλλειψη περιέχει  

οµοιόµορφα κατανεµηµένους σκεδαστές, ή, εναλλακτικά, αποτελείται από  

πλήθος στοιχειωδών ελλείψεων όπως του σχήµατος 5.10). 

 

 
Σχήµα 5.10: Στοιχειώδης έλλειψη µοντέλου GBSBEM, ως γεωµετρικός τόπος σκεδαστών µε 

σχεδόν ίση καθυστέρηση iτ  (ανατύπωση από [Lib1999]). 

 

Φυσικά, πρέπει 0ττ ≥i , όπου cdcd foc /2/00 ⋅==τ  είναι η καθυστέρηση της 

συνιστώσας οπτικής επαφής, και 0d  η απόσταση ποµπού-δέκτη (προφανώς focdd ⋅= 20 ). 

Επίσης, exci ττ ≤ , όπου excτ  είναι η µέγιστη καθυστέρηση η οποία οφείλεται στους πλέον 

αποµακρυσµένους σκεδαστές οι οποίοι λαµβάνονται υπόψιν. Αναφερόµενοι στο σχήµα 5.9, 

ισχύει caexcmexc /2== ττ , όπου exca  είναι ο µεγάλος άξονας της έλλειψης-όριο που 

περιλαµβάνει τις στοιχειώδεις ελλείψεις του σχήµατος 5.10.  

Αναφερόµενοι στο σχήµα 5.10, φαίνεται ότι για µια συγκεκριµένη καθυστέρηση iτ , οι 

εισερχόµενες συνιστώσες στον δέκτη είναι συγκεντρώµενες µάλλον στην γωνία κατεύθυνσης 

του ποµπού παρά οπουδήποτε αλλού. Αποδεικνύεται ότι η υπό συνθήκη πυκνότητα 

πιθανότητας για την γωνία άφιξης µιας εισερχόµενης συνιστώσας, δεδοµένης της 

καθυστέρησης iτ , δίνεται από την σχέση [Lib1999] 
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                                 (5.15) 

όπου πφπ ≤≤−  είναι η γωνία άφιξης µετρούµενη αρνητικά (κατά την φορά των δεικτών 

του ρολογιού) και µηδενιζόµενη στην ευθεία ποµπού-δέκτη, όπως φαίνεται στο σχήµα 5.10. 

Επίσης, 0/ττ iir =  είναι η κανονικοποιηµένη καθυστέρηση.  

Αποδεικνύεται ότι η (περιθώρια) πυκνότητα πιθανότητας για την κανονικοποιηµένη 

καθυστέρηση άφιξης δίνεται από την σχέση [Lib1999] 

1

12)(
2

2

−

−
=

r

rrf r
β

                                                     (5.16) 

όπου mrr ≤≤1  και 12−= mm rrβ , ενώ 0/ττ mmr =  είναι η µέγιστη κανονικοποιηµένη 

καθυστέρηση. Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (5.15) και (5.16), προκύπτει ότι η από κοινού 

πυκνότητα πιθανότητας για την γωνία άφιξης και την κανονικοποιηµένη καθυστέρηση 

δίνεται από την σχέση  

( )( )
( ) mr rr
r

rrrrf ≤≤≤≤−
−

+−−
= 1,,

cos
1cos21),( 3

22

, πφπ
φπβ

φφφ .              (5.17) 

Ολοκληρώνοντας την εξίσωση (5.17) ως προς r , προκύπτει η περιθώρια πυκνότητα 

πιθανότητας για την γωνια άφιξης φ : 

( )
( )

πφπ
φπβ

φφ ≤≤−
−

−
= ,

cos
1

2
1)( 2

22

m

m

r
r

f .                               (5.18) 

Στο µοντέλο Rayleigh, η κατανοµή της ισχύος ως προς την γωνία άφιξης είναι 

οµοιόµορφη, αφού θεωρείται οµοιόµορφη κατανοµή της γωνίας άφιξης και ίση ισχύς των 

εισερχόµενων συνιστωσών. Μια άµεση συνέπεια της εξίσωσης (5.18), είναι ότι στο µοντέλο 

GBSBEM, ακόµη και µε την υπόθεση ίσης ισχύος των εισερχόµενων συνιστωσών (κάτι 

απόλυτα λογικό, αφού θεωρείται µία ανάκλαση µόνο, συνεπώς απαιτείται απλώς η επιπλέον 

υπόθεση οµοιοκατευθυντικής κεραίας δέκτη), η κατανοµή ισχύος ως προς την γωνία άφιξης 

δεν είναι οµοιόµορφη. Αυτό γίνεται άµεσα αντιληπτό και από το σχήµα 5.10. Ένα διάγραµµα 

της από κοινού πυκνότητας πιθανότητας γωνίας άφιξης-καθυστέρησης προσφέρεται στο 

σχήµα 5.11.  

Ένα σηµαντικό µέγεθος είναι η τυπική απόκλιση της γωνίας άφιξης, η οποία δίνεται από 

την σχέση  

[ ] [ ]22
ii φφσφ Ε−Ε= .                                            (5.19) 

Όµως, [ ] 0=Ε iφ , οπότε 
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Σχήµα 5.11: ∆ιάγραµµα από κοινού πυκνότητας πιθανότητας γωνίας άφιξης-καθυστέρησης 

µοντέλου GBSBEM, 7.12.1, ≤≤≤≤− rπφπ .  

 

Στο σχήµα 5.12 δίνεται το διάγραµµα της τυπικής απόκλισης γωνίας προς την µέγιστη 

κανονικοποιηµένη καθυστέρηση. Το διάγραµµα αυτό είναι πολύ σηµαντικό, καθώς µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για να καθορίσει την αποτελεσµατικότητα µιας κατευθυντικής κεραίας η 

οποία χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση της πολυδιαδροµικής διάδοσης –εµµέσως, 

καθορίζοντας την περιοχή γωνίας όπου περιέχεται σηµαντικό ποσοστό της ισχύος. 

 
Σχήµα 5.12: ∆ιασπορά γωνίας συναρτήσει µέγιστης κανονικοποιηµένης καθυστέρησης 

(ανατύπωση από [Lib1999]).  

 

Ένας τρόπος για να καθοριστεί η τιµή mr  είναι να τεθεί ένα κατώφλι για την 

λαµβανόµενη ισχύ, το οποίο να βρίσκεται T dB κάτω από την ισχύ της συνιστώσας οπτικής 

επαφής, 0P . Ισχύει 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
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⎛
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c
nPP 0

0 log10
τ

                                         (5.21) 
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όπου refP  είναι η ισχύς αναφοράς σε απόσταση refd  από τον ποµπό, και n  ο συντελεστής 

εξασθένησης, ο οποίος είναι κοινός για όλες τις συνιστώσες, οπτικής επαφής και µη. Η 

λαµβανόµενη ισχύς για µια συνιστώσα απο σκέδαση θα είναι 

r
ref

m
refr

ref

i
refi L

d
c

nPL
d
c

nPP −⎟
⎟
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log10log10                (5.22) 

όπου rL  οι απώλειες λόγω µιας ανάκλασης. Όπως ειπώθηκε, πρέπει TPP i ≤−0 , οπότε  

rmr
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−= )log(10log10log10 0 ττ

.           (5.23) 

Συνεπώς, ισχύει ότι  

n
LT

m

r

r 1010
−

= .                                                   (5.24) 

Φυσικά, υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι ορισµού του mr . Ένας τρόπος είναι γεωµετρικά, 

αν είναι εύκολο να προσδιοριστεί η µέγιστη απόσταση σκεδαστών στον χώρο. Τότε, απλά θα 

ισχύει   

0/ττ mmr = .                                                    (5.25) 

Επίσης, αν επιθυµείται µια συγκεκριµένη rms διασπορά καθυστερήσεων άφιξης, τότε θα 

ισχύει [Lib1999] 

1)/(244.3 0 += τστmr                                             (5.26) 

όπου τσ  είναι η τυπική απόκλιση καθυστέρησης. Τέλος, είναι πιθανό να είναι διαθέσιµη η 

µέγιστη διαφορά καθυστέρησης ανάµεσα στην µέγιστη και ελάχιστη καθυστέρηση, 

0τττ −= me . Σε αυτήν την περίπτωση, η µέγιστη κανονικοποιηµένη καθυστέρηση θα 

δίνεται από την σχέση 

00 /)( τττ += emr .                                               (5.27) 

Ολοκληρώνοντας, αποδεικνύεται ότι, για κινητό χρήστη κινούµενο σε κατεύθυνση vφ  

προς τον ποµπό, µε ταχύτητα u  και οµοιοκατευθυντικές κεραίες ποµπού-δέκτη, η 

βαθυπερατή φασµατική πυκνότητα ισχύος στον δέκτη θα είναι [Lib1999] 

( ) ( )[ ])/(cos)/(cos
)/(12

)( 11

2 mvmv

mm

p
gg vvfvvf

vvv
vS −− −++

−⋅

Ω
= φφ φφ   (5.28) 

όπου λ/uvm =  η µέγιστη µετατόπιση Doppler, (.)cos 1−  δηλώνει πράξη αντίστροφου 

συνηµιτόνου, )(φφf  η (περιθώρια) πυκνότητα πιθανότητας για την γωνία άφιξης, και pΩ  η 

µέση λαµβανόµενη ισχύς περιβάλλουσας. Σηµειώνεται ότι η µετατόπιση Doppler για 

εισερχόµενη συνιστώσα υπό γωνία iφ , τώρα θα είναι )cos( vimi vv φφ −= . Υπενθυµίζεται 
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ότι, στην περίπτωση Rayleigh, η βαθυπερατή φασµατική πυκνότητα ισχύος δίνεται από την 

σχέση 

2)/(12
)(

mm

p
gg

vvv
vS

−⋅⋅

Ω
=

π
                                      (5.29) 

Χρησιµοποιώντας µια εναλλακτική προσέγγιση για να υπολογίσουµε την βαθυπερατή 

φασµατική πυκνότητα ισχύος, ώστε να ενσωµατωθούν οι επιδράσεις από κατευθυντικές 

κεραίες στον δέκτη (παρόµοια µε τις εξισώσεις (1.36)-(1.38)), προκύπτει ότι για το κανάλι 

GBSBEM επίσης ισχύει 

[ ])()()()(
)/(12

)(
2 fvfvrfvfvr

mm

p
gg fGfG

vvv
vS φφφφφφφφ φφ −−+++

−⋅

Ω
=   (5.30) 

όπου για συντοµία συµβολίζεται )/(cos 1
mf vv−=φ , και )(φrG  είναι το διάγραµµα 

ακτινοβολίας της κεραίας στον δέκτη. 

 

Προσοµοίωση καναλιού GBSBEM.  

Από την µέχρι τώρα συζήτηση, είναι φανερό ότι το µοντέλο GBSBEM µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σαν ένα µοντέλο µε τάπες, όπως στα σχήµατα 5.3 και 5.4. Κάθε τάπα θα 

αντιστοιχεί σε µια συγκεκριµένη καθυστέρηση, αλλά η κατανοµή γωνίας άφιξης δεν θα είναι 

πλέον οµοιόµορφη, ενώ ούτε η κατανοµή της καθυστέρησης κάθε τάπας θα είναι εκθετική. 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση, επιλέχθηκε η προσοµοίωση του µοντέλου GBSBEM να 

αντιµετωπιστεί ως µια περίπτωση επίπεδων διαλείψεων. Από την σκοπιά ενός σήµατος 

στενής ζώνης, ή ακριβέστερα ενός σήµατος το οποίο υποφέρει από διαλείψεις επίπεδες ως 

προς την συχνότητα, θεωρείται ότι bm T<<− 0ττ . Τότε, κάθε εισερχόµενη συνιστώσα θα 

έχει την ίδια ισχύ, ενώ όσον αφορά την φάση κάθε εισερχόµενης συνιστώσας, αυτή θα είναι 

οµοιόµορφα κατανεµηµένη στο διάστηµα )2,0[ π . Αφού bm T<<− 0ττ , οι διαλείψεις είναι 

επίπεδες, και µόνο το πλάτος του λαµβανόµενου σήµατος µεταβάλλεται (µια τάπα µόνο). Η 

γωνία άφιξης για κάθε συνιστώσα θα ακολουθεί την κατανοµή της εξίσωσης (5.18). Ο 

αριθµός των εισερχόµενων συνιστωσών για ικανοποιητική προσοµοίωση επιλέγεται ίσος µε 

50. Μια σηµαντική λεπτοµέρεια είναι ότι, στον υλοποιηµένο προσοµοιωτή, η διαδικασία 

προσοµοίωσης εκτελείται για ένα χρονικό παράθυρο, και κατόπιν επανακαθορίζονται οι 

θέσεις των σκεδαστών (δηλαδή, οι γωνίες άφιξης και οι φάσεις των εισερχόµενων 

συνιστωσών). ∆ηλαδή, το σήµα διαλείψεων δεν είναι το ίδιο καθ’όλη την διάρκεια της 

προσοµοίωσης. Με αυτόν τον τρόπο, το κανάλι δεν προσοµοιώνεται ως στατικό, και οι 50 

προσοµοιωνόµενες συνιστώσες δεν διατηρούνται σταθερές κατά την διάρκεια της 

προσοµοίωσης. Αυτό, πιστεύεται ότι ενισχύει την ρεαλιστικότητα των αποτελεσµάτων.   
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Από την σκοπιά ενός σήµατος ευρείας ζώνης, ή ενός σήµατος το οποίο υποφέρει από 

διαλείψεις επιλεκτικές ως προς την συχνότητα, προτείνεται η προσοµοίωση ενός αριθµού 

συνιστωσών, η κάθε µια από τις οποίες να έχει την δικιά της γωνία άφιξης, καθυστέρηση και 

ισχύ [Lib1999]. Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι η µέση ισχύς και η καθυστέρηση συνδέονται 

µεταξύ τους, και προκύπτουν η µια από την άλλη, αρκεί να είναι γνωστή η απόσταση 

ποµπού-δέκτη 0d . Στον προτεινόµενο προσοµοιωτή, όµως, η καθυστέρηση κάθε τάπας 

ακολουθεί την κατανοµή της εξίσωσης (5.16), ελλείψει καλύτερης προσέγγισης. Ο 

καθορισµός κατάλληλων, προεπιλεγµένων καθυστερήσεων συναρτήσει της απόστασης 

ποµπού-δέκτη, κατά τα πρότυπα του µοντέλου GSM µε τάπες, είναι αντικείµενο 

συνεχιζόµενης έρευνας. Για κάθε τάπα προσοµοιώνονται 50 συνιστώσες, κάθε µια από τις 

οποίες έχει την ίδια ισχύ, οµοιόµορφη φάση, και γωνία άφιξης που τώρα δίνεται από την 

εξίσωση (5.15). Οι ισχείς των συνιστωσών κάθε τάπας είναι ίσες, και υπολογίζονται από την 

καθυστέρηση της τάπας, την απόσταση ποµπού-δέκτη και τις απώλειες rL . Οι ισχείς των 

συνιστωσών σε διαφορετικές τάπες είναι διαφορετικές µεταξύ τους. Ο αριθµός των ταπών 

είναι καθοριζόµενος από τον χρήστη, αλλά, σε συνδυασµό µε τον αριθµό των συνιστωσών σε 

κάθε τάπα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η καθυστέρηση ακολουθεί την κατανοµή της 

εξίσωσης (5.15). Και πάλι, τα δεδοµένα της προσοµοίωσης επανακαθορίζονται έπειτα από 

ένα χρονικό παράθυρο.  

 
Σχήµα 5.13: ∆ιάγραµµα ροής υλοποιηµένου προσοµοιωτή.  

 

Στο σχήµα 5.13 απεικονίζεται ένα διάγραµµα ροής για τον υλοποιηµένο προσοµοιωτή. 

Όπως φαίνεται και στο σχήµα, αρχικά δηµιουργείται µια ψευδοτυχαία ακολουθία ψηφίων 

(bits) και κατασκευάζεται το σήµα βασικής ζώνης. Αναλόγως αν πρόκειται να γίνει 

προσοµοίωση καναλιού Rayleigh ή GBSBEM, ενεργοποιείται µια γεννήτρια τυχαίων 

αριθµών, η οποία παράγει 50=N  γωνίες άφιξης εισερχόµενων συσνιστωσών ίδιου πλάτους. 

Οι γωνίες άφιξης ακολουθούν είτε οµοιόµορφη κατανοµή, είτε την κατανοµή της εξίσωσης 
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(5.18). Με τον τρόπο αυτό παράγεται σήµα διαλείψεων επίπεδων ως προς την συχνότητα. Αν 

είναι επιθυµητή η δηµιουργία διαλείψεων επιλεκτικών ως προς την συχνότητα, η διαδικασία 

επαναλαµβάνεται µε συνιστώσες µετατοπισµένης καθυστέρησης και διαφορετικού πλάτους, 

ενώ η κατανοµή των γωνιών άφιξης ακολουθεί την εξίσωση (5.15), όπως προαναφέρθηκε. 

Τέλος, προστίθεται λευκός θόρυβος (Additive White Gaussian Noise – AWGN), ανάλογα µε 

τον επιλεγµένο λόγο σήµατος προς θόρυβο (Signal to Noise Ratio – SNR), και υπολογίζεται 

το BER. Όπως φαίνεται, η ανοιχτή αρχιτεκτονική του προσοµοιωτή επιτρέπει την ευέλικτη 

προσαρµογή του ώστε να συµπεριλάβει αυθαίρετα, οριζόµενα από τον χρήστη στατιστικά 

µοντέλα.  

 

Αριθµητικά αποτελέσµατα. 

Σε όλα τα υποθετικά σενάρια που θα παρουσιαστούν, ο προσοµοιωτής δηµιουργεί το 

ισοδύναµο βαθυπερατό σήµα µιας BPSK ακολουθίας µηκους 65535 bits, µε ρυθµό 

µετάδοσης ίσο µε 100kbps. Το µήκος των 65535 bits επιλέχθηκε ώστε να αποτελεί δύναµη 

του 2, για να είναι ευκολότερη η δηµιουργία µιας γεννήτριας ψευδοτυχαίων αριθµών. Το 

σήµα υπερδειγµατοληπτείται, έτσι ώστε σε κάθε  bit να αντιστοιχούν 8 δείγµατα. Τόσο στον 

ποµπό όσο και στον δέκτη θεωρούνται φίλτρα επιβολής σχήµατος παλµού, τύπου root-

Nyquist, ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι ένας παλµός σχήµατος Nyquist. Το κατάλληλα 

µορφοποιηµένο σήµα (προσοχή, όχι διαµορφωµένο) µεταδίδεται στο κανάλι, όπου 

προσοµοιώνονται οι διαλείψεις µέσω 50 εισερχόµενων συνιστωσών οµοιόµορφης φάσης και 

κατάλληλης µετατόπισης Doppler. Οι µετατοπίσεις Doppler υπολογίζονται από την γωνία 

άφιξης και την ταχύτητα του κινητού. Οι συνιστώσες αθροίζονται και κανονικοποιούνται 

ώστε η συνολική µέση ισχύς τους να είναι 1 (βλέπε εξίσωση (1.24)). Το σήµα διαλείψεων 

πολλαπλασιάζεται µε το µεταδιδόµενο σήµα, δηµιουργώντας το παραµορφωµένο σήµα. 

Κατόπιν, υπολογίζεται η στάθµη θορύβου από την µέση ισχύ του σήµατος και το επιλέγµενο 

επίπεδο θορύβου, ώστε να προσοµοιωθούν διακριτά βήµατα λόγου 0/ NEb  από 0 έως 10dB, 

όπου bE  η µέση ενέργεια bit και 0N  η φασµατική πυκνότητα ισχύος θορύβου. Από την 

στάθµη θορύβου δηµιουργούνται δείγµατα AWGN θορύβου τα οποία προστίθενται στο 

παραµορφωµένο σήµα. Το τελικό σήµα διοχετεύεται στο root-Nyquist φίλτρο δέκτη, και από 

εκεί στον δειγµατολήπτη (sampler) και τον συγκριτή (comparator), όπου αντιπαράβαλλεται 

µε µια κατάλληλα χρονικά καθυστερηµένη εκδοχή της αρχικής συµβολακολουθίας. Έτσι, 

υπολογίζεται ο αριθµός των λανθασµένα µεταδοθέντων bit και υπολογίζεται ο λόγος BER. Η 

διαδικασία επαναλαµβάνεται µε µια νέα συµβολακολουθία, νέες τιµές για τις γωνίες άφιξης 

και τις φάσεις των εισερχόµενων συνιστωσών, καθώς και νέα δείγµατα θορύβου, επί 100 

φορές για κάθε λόγο 0/ NEb . Τέλος, στα αριθµητικά αποτελέσµατα που θα παρουσιαστούν, 
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έχει επιλεγεί µέγιστη µετατόπιση Doppler ίση µε 16=mv Hz, η οποία αντιστοιχεί σε 

ταχύτητα MS ίση µε 2=u m/sec, µια ταχύτητα λογική για έναν πεζό κινούµενο σε 

περιβάλλον εσωτερικού χώρου. Το κινητό υποτίθεται ότι κινείται στην γραµµή LOS ποµπού-

δέκτη, µε κατεύθυνση αποµακρυνόµενη από τον δέκτη. Στο σχήµα 5.14 παρουσιάζεται ένα 

µπλοκ διάγραµµα του προσοµοιωµένου τηλεπικοινωνιακού συστήµατος.  

 
Σχήµα 5.14: Μπλοκ διάγραµµα προσοµοιωµένου τηλεπικοινωνιακού συστήµατος.  

 

Η επίδραση µιας κατευθυντικής κεραίας µπορεί επίσης να ενσωµατωθεί στον 

προτεινόµενο προσοµοιωτή. Επί παραδείγµατι, έστω τέλεια κατευθυντική κεραία, η οποία 

στοχεύει στην διεύθυνση του ποµπού, µε διάγραµµα ίσο µε την µονάδα σε γωνίες o20±  από 

την γραµµή LOS, και ίσο µε το µηδέν αλλού. Και πάλι θεωρούνται 50 εισερχόµενες 

συνιστώσες σε κάθε προσοµοίωση, αλλά τώρα πολλές από αυτές θα απορριφθούν από την 

κεραία.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5: Σύγκριση αποτελεσµάτων προσοµοίωσης, BPSK σύστηµα µε επίπεδες 

διαλείψεις Rayleigh. 

)(/ dBNE ob  
Προτεινόµενος 

προσοµοιωτής 

Προσοµοιωτής Harada-

Prasad [Har2002] 

Αναλυτική φόρµουλα 

(Εξίσωση (5.31)) 

0 0.1445 0.1452 0.1464 

1 0.1250 0.1248 0.1267 

2 0.1070 0.1066 0.1085 

3 0.0902 0.0905 0.0919 

4 0.0759 0.0761 0.0771 

5 0.0631 0.0625 0.0642 

6 0.0517 0.0513 0.0530 

7 0.0424 0.0425 0.0435 

8 0.0347 0.0350 0.0355 

9 0.0280 0.0282 0.0288 

10 0.0226 0.0225 0.0233 
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Όσον αφορά το κανάλι Rayleigh, έχει υλοποιηθεί επίσης σχετικός προσοµοιωτής από 

τους Harada-Prasad [Har2002], αλλά υπάρχει και αναλυτικός τύπος υπολογισµού του BER, 

όπως φαίνεται από την εξίσωση 

⎟
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⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+−=

−

−−

1

/
111

2
1

ob
FADINGFLATBPSK NE

BER .                     (5.31) 

Στον πίνακα 5.5 και το σχήµα 5.15 περιέχονται τα σχετικά αποτέλεσµατα BER, τα οποία 

προέκυψαν από τον προτεινόµενο προσοµοιωτή, τον προσοµοιωτή του [Har2002], και την 

αναλυτική φόρµουλα της εξίσωσης (5.31). Όπως παρατηρείται, υπάρχει εξαιρετική συµφωνία 

ανάµεσα στις τρεις µεθόδους υπολογισµού. Αυτό επαληθεύει την ορθότητα της 

ακολουθούµενης προσέγγισης, και µας επιτρέπει να θεωρήσουµε ότι ο προτεινόµενος 

προσοµοιωτής είναι ακριβής. 

 
Σχήµα 5.15: Σύγκριση διαγραµµάτων BER, BPSK σύστηµα µε επίπεδες διαλείψεις Rayleigh. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6: Αποτελέσµατα προσοµοίωσης, BPSK σύστηµα µε επίπεδες διαλείψεις 

GBSBEM. 

)(/ dBNE ob  
Οµοιοκατευθυντικός 

δέκτης 

Τέλειος κατευθυντικός 

δέκτης 

0 0.1437 0.1313 

1 0.1247 0.1167 

2 0.1070 0.0973 

3 0.0892 0.0816 

4 0.0751 0.0666 

5 0.0631 0.0535 

6 0.0511 0.0472 

7 0.0425 0.0367 

8 0.0346 0.0283 

9 0.0278 0.0228 

10 0.0226 0.0192 
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Μια παρόµοια διαδικασία ακολουθήθηκε και για την προσοµοίωση επίπεδων διαλείψεων 

για το κανάλι GBSBEM. Η τιµή του mr  επιλέχθηκε ίση µε 1.585, και προκύπτει από την 

εξίσωση (5.24) µε συντελεστή εξασθένησης  2=n , ανάκλαση απωλειών 6=rL dB, και 

περιθώριο ισχύος 10=T dB. Τα σχετικά αποτελέσµατα για έναν οµοιοκατευθυντικό δέκτη 

και έναν τέλειο κατευθυντικό δέκτη, ο οποίος περιγράφηκε προηγουµένως, παρουσιάζονται 

στον πίνακα 5.6 και στο σχήµα 5.16. Όπως αναµένεται, ο τέλεια κατευθυντικός δέκτης 

βελτιώνει τα επίπεδα BER σε σχέση µε τον οµοιοκατευθυντικό. Η βελτίωση δεν είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς, παρά την απόρριψη πολλών συνιστωσών, υφίστανται ακόµη 

πολλές συνιστώσες που συµβάλλουν στο σήµα διαλείψεων. 

 
Σχήµα 5.16: ∆ιαγράµµατα BER, BPSK σύστηµα µε επίπεδες διαλείψεις GBSBEM, 

οµοιοκατευθυντικός και τέλεια κατευθυντικός δέκτης. 

 

Επίσης, παρατηρείται µια ισχυρή συµφωνία στο BER του οµοιοκατευθυντικού δέκτη σε 

κανάλι GBSBEM, µε το αντίστοιχο BER σε κανάλι Rayleigh. Αυτό προκύπτει σαν φυσική 

συνέπεια, αν αναλογιστεί κανείς την κατασκευή της γεννήτριας του σήµατος διαλείψεων του 

καναλιού. Από την στιγµή που τα σήµατα καταφτάνουν από όλες τις πιθανές κατευθύνσεις, οι 

µετατοπίσεις Doppler δηµιουργούνται και παραµορφώνουν το σήµα µε παρόµοιο τρόπο. Το 

γεγονός ότι στην περίπτωση του καναλιού GBSBEM δεν υπάρχει τόσο µεγάλη διαφορά, 

οφείλεται στο ότι εξακολουθεί να υπάρχει σηµαντικό ποσοστό συνιστωσών που καταφτάνουν 

από το πλάι και πίσω, και, άλλωστε, η κατεύθυνση κίνησης είναι πάνω στην γραµµή ποµπού-

δέκτη, οπότε και οι συνιστωσες που καταφτάνουν από µπροστά υποφέρουν από την 

ισχυρότερη µετατόπιση Doppler. Αντίθετα, η κυριότερη διαφορά του καναλιού GBSBEM µε 

το κανάλι Rice, όπου οι τιµές BER είναι σηµαντικά χαµηλότερες, οφείλεται στο ότι η 

συνιστώσα LOS στο κανάλι Rice είναι σηµαντικά ισχυρότερη από τις υπόλοιπες συνιστώσες. 

Έτσι, δηµιουργείται ένα σταθερό διάνυσµα γύρω από το οποίο δηµιουργείται το σήµα 

διαλείψεων, κάτι το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση καναλιού GBSBEM. Η επίδραση του 

Κεντρικού Οριακού Θεωρήµατος (Central Limit Theorem) στην οµοιότητα των 
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διαγράµµατων BER οµοιοκατευθυντικού δέκτη για κανάλια Rayleigh-GBSBEM είναι 

αντικείµενο συνεχιζόµενης έρευνας.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7: Αποτελέσµατα προσοµοίωσης, BPSK σύστηµα µε επίπεδες διαλείψεις 

GBSBEM, Low-Multipath, οµοιοκατευθυντικός και τέλεια κατευθυντικός δέκτης. 

)(/ dBNE ob  
Οµοιοκατευθυντικός 

δέκτης 

Τέλειος κατευθυντικός 

δέκτης 

0 0.1405 0.1177 

1 0.1212 0.0978 

2 0.1030 0.0782 

3 0.0858 0.0648 

4 0.0715 0.0516 

5 0.0588 0.0422 

6 0.0485 0.0360 

7 0.0398 0.0263 

8 0.0330 0.0233 

9 0.0255 0.0208 

10 0.0215 0.0152 
 

 
Σχήµα 5.17: ∆ιαγράµµατα BER, BPSK σύστηµα µε επίπεδες διαλείψεις GBSBEM-Low 

Multipath, οµοιοκατευθυντικός και τέλεια κατευθυντικός δέκτης. 

 

Ολοκληρώνοντας, στον πίνακα 5.7 και το σχήµα 5.17, παρουσιάζεται η πλέον ρεαλιστική 

περίπτωση ενός καναλιού µε έναν περιορισµένο αριθµό εισερχόµενων συνιστωσών. 

Σηµείώνεται ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν ισχύει το οριακό θεώρηµα, και οι υποθέσεις για 

την Gaussian πυκνότητα πιθανότητας του αθροίσµατος των εισερχόµενων συνιστωσών δεν 

ισχύουν [McP1990]. Βέβαια, έχουν παρουσιαστεί σχετικές εργασίες, οι οποίες καταλήγουν 

σε κατανοµές αθροίσµατος µικρού αριθµού συνιστωσών [Pol1997], [Vel2000]. Σε αυτήν και 

άλλες περιπτώσεις, δεν υπάρχει τρόπος υπολογισµού αναλυτικών εκφράσεων για το BER, και 
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η προσοµοίωση Monte Carlo (MC) είναι απαραίτητη. Στην συγκεκριµένη περίπτωση, 

θεωρούνται 6 εισερχόµενες συνιστώσες οι οποίες καταφτάνουν στον δέκτη, µε γωνία άφιξης 

η οποία ακολουθεί την κατανοµή GBSBEM. Η τιµή της µέγιστης κανονικοποιηµένης 

καθυστέρησης επιλέγεται και πάλι ίση µε 585.1=mr . Αρχικά, χρησιµοποιείται 

οµοιοκατευθυντικός δέκτης, και στην συνέχεια τέλειος κατευθυντικός δέκτης, ο οποίος 

περιγράφηκε προηγουµένως. Λόγω του µικρού αριθµού συνιστωσών, η ύπαρξη LOS που 

υπαγορεύεται από το µοντέλο επιβάλλεται στον προσοµοιωτή. ∆ηλαδή, αν καµία από τις 6 

συνιστώσες δεν είναι LOS, προστίθεται µια συνιστώσα LOS τεχνητά. Όπως φαίνεται από το 

σχήµα 5.17, υπάρχει βελτίωση στο παρατηρούµενο BER, και µάλιστα η βελτίωση λόγω 

κατευθυντικού δέκτη είναι πολύ ισχυρότερη από ότι στο σχήµα 5.16, όπως αναµενόταν.  

 

Συµπεράσµατα. 

Παρουσιάστηκε ένα εργαλείο προσοµοίωσης µε στόχο την αξιολόγηση της επίδοσης ενός 

τηλεπικοινωνιακού συστήµατος ως προς το σήµα διαλείψεων και το BER. Το συγκεκριµένο 

εργαλείο επιτρέπει την προσοµοίωση οποιουδήποτε επιθυµητού µοντέλου καναλιού 

διάδοσης, κατευθυντικής ή οµοιοκατευθυντικής κεραίας ποµπού ή δέκτη, λόγου 0/ NEb  

κλπ., ενώ επαληθεύτηκε µέσω της προσοµοίωσης του γνωστού µοντέλου Rayleigh, όπου τα 

αποτελέσµατα είναι απόλυτα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες αναλυτικές εκφράσεις και άλλους 

διαθέσιµους προσοµοιωτές. Βέβαια, ο χρόνος προσοµοίωσης είναι µεγαλύτερος, αλλά αυτό 

οφείλεται στην ανοιχτή αρχιτεκτονική του προσοµοιωτή. Ένα αξιοσηµείωτο συµπέρασµα 

είναι ότι όταν η πολυδιαδροµική διάδοση δεν είναι έντονη η επίδραση µιας κατευθυντικής 

κεραίας είναι πιο εµφανής. Μελλοντική έρευνα µε τον συγκεκριµένο προσοµοιωτή 

περιλαµβάνει την ενσωµάτωση περισσότερων στατιστικών µοντέλων, καθώς και την 

ενσωµάτωση της δυνατότητας αξιολόγησης ευφυών κεραιών, τόσο µεταγωγής λοβού όσο και 

πλήρως προσαρµοζόµενων.  

 

5.7 ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ. 

Τα ντετερµινιστικά µοντέλα λειτουργούν στην βάση ότι είναι δυνατός ο υπολογισµός της 

κρουστικής απόκρισης του καναλιού ή της κατανοµής περιβάλλουσας, µε χρήση 

συγκεκριµένων αρχιτεκτονικών σχεδίων του χώρου. Τα ντετερµινιστικά µοντέλα 

χρησιµοποιούνται στην µοντελοποίηση της µέσης εξασθένησης και των διαλείψεων µεγάλης 

κλίµακας, ωστόσο αντιµετωπίζονται µε δυσπιστία για την µοντελοποίηση των διαλείψεων 

µικρής κλίµακας. Ο πρώτος λόγος είναι ότι για τον υπολογισµό των στατιστικών 

χαρακτηριστικών των διαλείψεων µικρής κλίµακας είναι απαραίτητη η όσο το δυνατόν πιο 

λεπτοµερής αναπαράσταση του συγκεκριµένου περιβάλλοντος. Τούτο συνεπάγεται µεγάλο 

υπολογιστικό φορτίο και χρόνους προσοµοίωσης. Ωστόσο, µε την συνεχή επέκταση των 
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ηλεκτρονικών χαρτών και αρχιτεκτονικών σχεδίων, καθώς και την ραγδαία πρόοδο στην 

επεξεργαστική ισχύ και στην µνήµη των σύγχρονων υπολογιστικών συστηµάτων, αναµένεται 

τα ντετερµινιστικά µοντέλα διαλείψεων µικρής κλίµακας να γνωρίσουν άνθηση στο προσεχές 

µέλλον. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι τα αποτελέσµατα των ντετερµινιστικών µοντέλων 

είνια έγκυρα µόνο για το συγκεκριµένο περιβάλλον. Το αντεπιχείρηµα είναι ότι το ίδιο ισχύει 

για τις επί τόπου µετρήσεις, µε µόνη διαφορά την χαµηλότερη ακρίβεια αλλά και το 

χαµηλότερο κόστος.  

Τα ντετερµινιστικά µοντέλα στο παρελθόν βασίστηκαν σε τεχνικές γεωµετρικής οπτικής, 

οι οποίες είναι ευρύτερα γνωστές ως ray-tracing τεχνικές. Οι τεχνικές αυτές έχουν εφαρµογή 

σε απλοποιηµένα περιβάλλοντα ενώ δεν επηρεάζονται τόσο από τις διαστάσεις του υπό 

µελέτη χώρου. Πιο σύνθετες ray-tracing τεχνικές µπορούν να συµπεριλάβουν και φαινόµενα 

διάθλασης και περίθλασης. Οι τεχνικές ray-tracing έχουν το πλεονέκτηµα ότι µπορούν να 

προβλέψουν την γωνία άφιξης των συνιστωσών. Μια εναλλακτική προσέγγιση που έγινε 

δυνατή µόνο τελευταία, είναι να επιλυθούν οι εξισώσεις Maxwell για έναν συγκεκριµένο 

χώρο, λαµβάνοντας υπόψιν συνοριακές συνθήκες στα αντικείµενα του περιβάλλοντος. Αυτό 

είναι δυνατόν κυρίως για χώρους µικρών διαστάσεων. ∆ιάφορες τεχνικές που 

χρησιµοποιούνται είναι η FDTD, η MoM, κ.α. Στα επόµενα αναλύονται οι τεχνικές ray-

tracing και οι ηλεκτροµαγνητικές τεχνικές – FDTD, MoM, κλπ.  

Ιδιαίτερη µνεία αξίζει σε µια πρόσφατη, εξαιρετική εργασία που παρουσιάστηκε από 

τους Ali και Pahlavan [Ali2002]. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα στατιστικό µοντέλο 

για την διάδοση κυµάτων σε εσωτερικούς χώρους, το οποίο βασίζεται στην χρήση κανονών 

γεωµετρικής οπτικής και πιθανοτήτων. Πρόκειται για ένα µοντέλο το οποίο είναι 

υπολογιστικά ελαφρύτερο από τις τεχνικές ray-tracing, ενώ προσφέρει µεγαλύτερη ακρίβεια 

από ό,τι τα γεωµετρικά µοντέλα, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς των συγγραφέων [Ali2002]. 

Κατά την γνώµη µας, θα αποτελέσει σηµαντική συνεισφορά στην ανάπτυξη προσοµοιωτών 

για συγκεκριµένα περιβάλλοντα. Το µοντέλο αυτό κατατάσσεται στα ντετερµινιστικά 

µοντέλα, καθώς χρησιµοποιεί συγκεκριµένα αρχιτεκτονικά σχέδια για το περιβάλλον, ενώ 

καταλήγει σε στατιστική περιγραφή για το περιβάλλον. Θα µπορούσε, επίσης, να καταταγεί 

στις τεχνικές ray-tracing, µε την ευρεία έννοια.  

 

Αλγόριθµοι ray-tracing. 

Οι αλγόριθµοι ray-tracing µπορούν να προσοµοιώσουν την απόκριση του καναλιού µε 

τεχνικές γεωµετρικής οπτικής. Έχουν το πλεονέκτηµα της απλότητας, ενώ ταυτόχρονα 

προσφέρουν την δυνατότητα υπολογισµού της κατανοµής της ισχύος προς την γωνία άφιξης, 

και έχουν εφαρµογή τόσο σε περιβάλλοντα εσωτερικού όσο και σε περιβάλλοντα εξωτερικού 

χώρου [Leb1989], [Leb1992], [Law1991], [Law1992], [Rap1992], [Hol1992a], [Ros1993], 

[Yan1993a], [Yan1993b].   
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Οι τεχνικές αυτές µπορούν να ενσωµατώνουν µηχανισµούς διάδοσης σε ελεύθερο χώρο, 

διάδοση µέσα από υλικά (διαθλάσεις), ανακλάσεις, περιθλάσεις, σκέδαση, διάχυση πάνω σε 

ανώµαλες επιφάνειες κλπ. Μπορεί να είναι τρισδιάστατες ή δισδιάστατες. Οι τρισδιάστατες 

τεχνικές προσφέρουν την δυνατότητα µοντελοποίησης καναλιών µε κεραίες τοποθετηµένες 

σε διαφορετικά ύψη, ή αν οι κεραίες είναι στο ίδιο ύψος προσφέρουν µοντελοποίηση 

σκεδαστών σε διαφορετικά ύψη, όπως ταβάνια, πατώµατα κλπ. Είναι γενικά πιο ακριβείς 

αλλά και πολύ πιο πολύπλοκες από τις δισδιάστατες τεχνικές.  

Για την διάθλαση και την ανάκλαση, ένας διαδεδοµένος τρόπος ανάλυσης είναι η 

θεώρηση ειδώλων του ποµπού και του δέκτη στις επιφάνειες ανάκλασης/διάθλασης, και µε 

τον τρόπο αυτό ο υπολογισµός των υπαρκτών µονοπατιών διάδοσης ανάµεσα στον ποµπό και 

στον δέκτη [McK1991], [Rus1991]. Με την τεχνική των ειδώλων δεν λαµβάνεται υπόψιν η 

γωνία εξόδου διάθλασης η οποία µπορεί να είναι διαφορετική από την γωνία εισόδου. Με την 

µέθοδο αυτή η επίλυση του προβλήµατος γίνεται πολύ δύσκολη όσο ο αριθµός των 

θεωρούµενων ανακλάσεων αυξάνει.  

Μια άλλη µέθοδος ray-tracing είναι γνωστή ως ray-shooting [Des1972], [Ike1991]. Με 

την µέθοδο αυτή, µια νοητή σφαίρα γύρω από τον ποµπό τεµαχίζεται σε στερεές γωνίες. 

Κάθε στερεογωνία αντιπροσωπεύει µια ακτίνα, η οποία διαδίδεται στον χώρο. Όπως 

διαδίδεται η ακτίνα, η στερεά γωνία παραµένει σταθερή αλλά η επιφάνεια που καλύπτει 

µεγαλώνει. Η διαδικασία διάδοσης προσοµοιώνεται µέχρις ότου η επιφάνεια της στερεάς 

γωνίας να προσεγγίσει τον δέκτη, ή µέχρις ότου η ενέργεια της ακτίνας θεωρηθεί αµελητέα 

(κάτι το οποίο εξαρτάται από την επιφάνεια που καλύπτει η στερεά γωνία και το κέρδος της 

κεραίας).  

Επίσης, υπάρχει πλήθος τεχνικών για τον προσδιορισµό των συντελεστών ανάκλασης και 

διάθλασης [Pah1995]. Ιδιαίτερο πρόβληµα µε ενδιαφέρουσες προεκτάσεις είναι το πρόβληµα 

των πολλαπλών ανακλάσεων και διαθλάσεων εντός επίπεδης επιφάνειας µε µη αµελητέο 

πάχος, όπου αποδεικνύεται ότι οι πολλαπλές ανακλάσεις και διαθλάσεις µπορούν να 

µοντελοποιηθούν µε έναν ενιαίο συντελεστή ανάκλασης και διάθλασης [Bur1983],[Pah1995]. 

Τέλος, αναφέρονται ενδεικτικά και τα φαινόµενα περίθλασης και διάχυσης. Το 

φαινόµενο της περίθλασης παρατηρείται όταν το διαδιδόµενο κύµα προσπίπτει σε ακµές, 

γωνίες, και γενικά οξείες επιφάνεις σε σχέση µε το µήκος κύµατος. Στην περίπτωση αυτή το 

διαδιδόµενο κύµα µπορεί να προσεγγιστεί ως εκείνο που προκύπτει από µια σηµειακή πηγή η 

οποία βρίσκεται τοποθετηµένη στο σηµείο πρόσπτωσης του κύµατος στην οξεία επιφάνεια 

(αρχή του Huygens). Το κύµα διαδίδεται προς όλες τις κατευθύνσεις, οπότε για κάποια γωνία 

προσπίπτει και στον δέκτη.  Ο συντελεστής περίθλασης ορίζει το ποσοστό της ισχύος του 

κύµατος το οποίο περιέχεται στην κατεύθυνση που φτάνει στον δέκτη.  

Το φαινόµενο της διάχυσης προκύπτει όταν το κύµα ανακλαστεί από ανώµαλη επιφάνεια, 

της οποίας η τραχύτητα είναι σηµαντική συγκρινόµενη µε το µήκος κύµατος. Στην 
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περίπτωση αυτή, το κύµα, αντί να ανακλαστεί, διαχέεται προς όλες τις διευθύνσεις. Οµοίως, 

η περίπτωση αυτή µπορεί να προσεγγιστεί µε σηµειακή πηγή τοποθετηµένη στο σηµείο 

πρόσπτωσης [Pah1995]. Ο συντελεστής διάχυσης χρησιµοποιείται για να υπολογιστεί το 

ποσοστό της ισχύος το οποίο διαχέεται στην κατεύθυνση του δέκτη.  

 

Αριθµητική επίλυση εξισώσεων Maxwell – Μέθοδοι FDTD, MoM, UTD. 

Μια διαφορετική προσέγγιση στην ντετερµινιστική προσοµοίωση είναι η απευθείας 

επίλυση των ηλεκτροµαγνητικών εξισώσεων Maxwell στο συγκεκριµένο περιβάλλον και η 

εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε το κανάλι. Η αριθµητική επίλυση των εξισώσεων 

Maxwell απαιτεί την κατάλληλη επιλογή σηµείων στον χώρο, και την δηµιουργία ενός 

πλέγµατος σηµείων στα οποία η λύση των διαφορικών εξισώσεων θα υπολογιστεί µε 

επαναληπτικές µεθόδους. Οι διαστάσεις του πλέγµατος πρέπει να είναι της τάξης του µήκους 

κύµατος για ακριβείς επιλύσεις, το οποίο σηµαίνει ότι η πολυπλοκότητα του προβλήµατος 

αυξάνεται γεωµετρικά µε την αύξηση της συχνότητας ή την αύξηση των διαστάσεων του 

χώρου. Για αυτόν τον λόγο, η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει την διαθεσιµότητα εξαιρετικά 

µεγάλης υπολογιστικής ισχύος, κάτι το οποίο µέχρι πρότινος ήταν ελάχιστα διαθέσιµο.  

 

Μέθοδος FDTD. 

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστικών συστηµάτων, η επίλυση των 

εξισώσεων πεδίου έχει αρχίσει να ελκύει το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας. Μια 

δηµοφιλής µέθοδος αριθµητικής επίλυσης των εξισώσεων Maxwell είναι η µέθοδος FDTD. 

Με την µεθοδο αυτή, οι εξισώσεις Maxwell προσεγγίζονται από εξισώσεις πεπερασµένων 

διαφορών στο πεδίο του χρόνου (Finite Difference Time Domain). Οι κατανοµές ηλεκτρικού 

και µαγνητικού πεδίου στον χώρο λύνονται στο πεδίο του χρόνου, οπότε υπολογίζονται τόσο 

τα µεταβατικά φαινόµενα όσο και η µόνιµη κατάσταση σε όλη την περιοχή.  

Στην πρώτη της µορφή, η µέθοδος FDTD προτάθηκε µε χρήση ορθογώνιου πλέγµατος 

[Yee1966], [Taf1975]. Έκτοτε, η µέθοδος βελτιώθηκε µε χρήση πλέγµατος διαφορετικών 

σχηµάτων, και διάφορων τεχνικών για την επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης [Hol1983], 

[Fus1990], [Har1992], [Lee1993], [Yan1993a].  

Συγκριτικά µε τις µεθόδους ray-tracing, η µέθοδος FDTD είναι πολύ πιο απαιτητική σε 

χρόνο προσοµοίωσης. Παρέχει ασφαλώς πολύ ακριβέστερη επίλυση του ηλεκτροµαγνητικού 

προβλήµατος, αλλά η ακρίβειά της στην µοντελοποίηση του καναλιού δεν είναι πάντα 

καλύτερη από τις ray-tracing τεχνικές [Pah1995]. Ένας σηµαντικός λόγος είναι ότι, στην 

πραγµατικότητα, το αληθινό κανάλι είναι πολύ πιο πολύπλοκο από οποιοδήποτε µοντέλο που 

µπορεί να προσοµοιωθεί, τόσο µε τεχνικές ray-tracing όσο και µε επίλυση 

ηλεκτροµαγνητικών εξισώσεων. Τα διάφορα αντικείµενα και µικρολεπτοµέρειες του χώρου 
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δεν είναι δυνατόν να αναπαρασταθούν ακριβώς σε ένα τρισδιάστατο σχέδιο και συνεπώς το 

αληθινό κανάλι δεν µπορεί να υπολογιστεί ακριβώς. Ωστόσο, όσο η αναπαράσταση του 

καναλιού γίνεται πιο ακριβής, η µέθοδος FDTD αναµένεται να παράγει πιο ακριβή 

αποτελέσµατα από τις τεχνικές ray-tracing.  

 

Υβριδική µέθοδος UTD-MoM. 

Πρόσφατα, παρουσιάστηκε η δυνατότητα χρήσης µιας υβριδικής µεθόδου MoM-UTD 

για την µοντελοποίηση του καναλιού [Mit2005d], [Var2006]. Η µέθοδος UTD 

χρησιµοποιείται εναλλακτικά της ray-tracing για την µοντελοποίηση της διάδοσης των 

κυµάτων και της αλληλεπίδρασής τους µε διηλεκτρικά υλικά, ενώ η ΜοΜ χρησιµοποιείται 

εναλλακτικά της FDTD για την επίλυση του πεδίου στην επιφάνεια κεραιών και σκεδαστών 

(δηλ. αγωγών και µεταλλικών αντικειµένων). Η υβριδική αυτή µέθοδος εντάσσεται στην 

κατηγορία των ντετερµινιστικών µοντέλων, και συγκεκριµένα στην υποκατηγορία της 

επίλυσης ηλεκτροµαγνητικών εξισώσεων πεδίου. Αναλυτικά αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

στην επόµενη παράγραφο. 

 

Σύγκριση στατιστικών και ντετερµινιστικών µοντέλων. 

Τα στατιστικά µοντέλα απαιτούν ελάχιστη υπολογιστική ισχύ αλλά, εν γένει, ακριβώς 

επειδή είναι βασισµένα σε γεωµετρικές προσεγγίσεις και φυσικές ιδιότητες του καναλιού, τα 

αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά και µπορούν να χρησιµοποιηθούν κυρίως ως µέτρο σύγκρισης 

για νέες και προτεινόµενες τεχνικές διαµόρφωσης, νέους αλγόριθµους ευφυών κεραιών, νέες 

τεχνικές εξισορόπησης κλπ. Το ίδιο ισχύει και για τα στατιστικά µοντέλα τα οποία έχουν 

προκύψει έπειτα από διεξοδικές µετρήσεις. Ένα πλεονέκτηµα αυτών των µοντέλων είναι ότι 

είναι γενικεύσιµα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν µια καλή αρχική προσέγγιση σε 

πολλές περιπτώσεις.  

Τα µοντέλα τα οποία προκύπτουν έπειτα από µετρήσεις επί τόπου είναι φυσικά τα πιο 

ακριβή. Αναφέρονται σε µια ορισµένη περιοχή και περιγράφουν µόνο αυτή. Είτε προκύπτουν 

έπειτα από πρωτότυπη προσέγγιση των µετρήσεων είτε έπειτα από αντιστοίχιση µε κάποιο 

υπάρχον στατιστικό µοντέλο και υπολογισµό των απαραίτητων παραµέτρων, απαιτούν 

ελάχιστη υπολογιστική ισχύ. Το µειονέκτηµά τους ωστόσο είναι ότι για κάθε ξεχωριστή 

περιοχή απαιτείται ένα πλήθος επί τόπου µετρήσεων, κάτι αρκετά χρονοβόρο, δαπανηρό, και 

µερικές φορές ανεφάρµοστο. 

Τέλος, τα ντετερµινιστικά µοντέλα απαιτούν την µέγιστη υπολογιστική ισχύ, είναι πιο 

ακριβή από τα στατιστικά µοντέλα και λιγότερο ακριβή από τις επί τόπου µετρήσεις. Είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθούν ντετερµινιστικά µοντέλα για την εξαγωγή στατιστικών 

συµπερασµάτων, όπως ακριβώς και µε τις επί τόπου µετρήσεις.  Ένα πλεονέκτηµα των 
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ντετερµινιστικών µοντέλων είναι ότι είναι πιο χρήσιµα για την επιλογή της θέσης του ποµπού 

και του δέκτη από ό,τι τα στατιστικά µοντέλα. 

Ανάµεσα στα ντετερµινιστικά µοντέλα, οι τεχνικές ray-tracing έχουν εκθετικά 

αυξανόµενη πολυπλοκότητα µε την αύξηση της πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος. 

∆ηλαδή, δεν έχει σηµασία το µέγεθος του προσοµοιωνόµενου χώρου όσο ο αριθµός 

ανακλάσεων, διαθλάσεων κλπ. που λαµβάνονται υπόψιν. Αντίθετα, οι τεχνικές FDTD έχουν 

πολυπλοκότητα που αυξάνει εκθετικά µε την αύξηση των διαστάσεων του χώρου ή την 

αύξηση της συχνότητας, όπως και η υβριδικη τεχνική MoM-UTD. Για αυτό, οι τεχνικές ray-

tracing είναι κατάλληλες και για χώρους µεγαλύτερων διαστάσεων, ενώ οι τεχνικές FDTD 

όχι.  

 

5.8 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΝΑ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΤΙΚΟ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ. 

Εισαγωγή. 

Όσον αφορά την κατηγορία των ντετερµινιστικών µοντέλων, έχει αναπτυχθεί µια 

εφαρµογή προσοµοίωσης περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου [Mit2005d]. Η συγκεκριµένη 

εφαρµογή βασίζεται στην υβριδική µέθοδο UTD-MoM και το πρόγραµµα SuperNEC 

[Fou2000], ενώ έχει ελεγχθεί µε υπάρχουσες µετρήσεις πραγµατικών χώρων όπουι τα 

σχετικά αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά της ακρίβειας και της αποτελεσµατικότητάς της.  

Όπως προαναφέρθηκε, ο χαρακτηρισµός των διαλείψεων µικρής κλίµακας 

πραγµατοποιείται κυρίως µε στατιστικά/γεωµετρικά µοντέλα, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια 

της σχεδίασης ενός συστήµατος. Στα τελικά στάδια, ωστόσο, απαιτείται η επαλήθευση των 

αρχικών υποθέσεων µε επί τόπου µετρήσεις, όπως στα [Ale1982], [Sal1987], [Rap1989], 

[Has1994], [Kim1996] κ.α. Η διαδικασία των επί τόπου µετρήσεων είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, 

και, µερικές φορές, ακόµη και αδύνατη. Η ντετερµινιστική µοντελοποίηση συγκεκριµένων 

χώρων καλύπτει το κενό ανάµεσα στα απλά, φτηνά και χαµηλής ακρίβειας στατιστικά 

µοντέλα, και τις δύσκολες, ακριβές και ακριβέστερες επί τόπου µετρήσεις.  

Η ντετερµινιστική µοντελοποίηση επιλέγεται µόνο όταν υπάρχει αρκετή διαθέσιµη 

υπολογιστικη ισχύς, περιορίζεται κυρίως σε περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου, ενώ συνήθως 

επιλέγονται τεχνικές ray-tracing. Οι Catedra et al. έχουν παρουσιάσει έναν αριθµό ray-tracing 

τεχνικών, µε γνώµονα την εφαρµογή σε περιβάλλοντα µικρο-κυψελών και πικο-κυψελών 

[Cat1998]. Οι Seidel και Rappaport πρότειναν ένα µοντέλο ray-tracing για την 

µοντελοποίηση συστηµάτων PCS (Personal Communications Systems) εντός κτιρίων 

[Sei1994]. Η αναπαράσταση των κτιρίων γίνεται µε την βοήθεια του AutoCAD, ενώ 

ενσωµατώνονται µόνο αντικείµενα µε µεγάλες διαστάσεις σχετικά µε το µήκος κύµατος. 
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Μικρότερα αντικείµενα παραλείπονται, κυρίως λόγω υπολογιστικού κόστους, κάτι το οποίο 

περιορίζει το συγκεκριµένο µοντέλο στον υπολογισµό της µέσης εξασθένησης και των 

διαλείψεων µεγάλης κλίµακας. Οι Rizk et al. παρουσίασαν επίσης µια ray-tracing τεχνική για 

δισδιάστατα περιβάλλοντα και εφαρµογές σε µικρο-κυψέλες [Riz1997]. Το προτεινόµενο 

µοντέλο βασιζεται στην θεωρία ανάκλασης και περίθλασης, καθώς και στην θεωρία ειδώλων. 

Οι Yang et al. παρουσίασαν µια ray-tracing τεχνική, βασισµένη σε «σωλήνες ακτίνων» (ray 

tubes) µε τετράπλευρο σχήµα οι οποίες χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση της µεθόδου 

[Yan1998], ενώ η σχετική εφαρµογή υπολογίζει πολλαπλές διαθλάσεις και ανακλάσεις του 

κύµατος. Οι Liang και Bertoni παρουσίασαν µια νέα τεχνική ray-tracing, η οποία µειώνει 

πολύ το υπολογιστικό κόστος για περιβάλλοντα εξωτερικού χώρου και βασίζεται στην 

βασική διαπίστωση ότι το σύνολο σχεδόν τον κάθετων εµποδίων σε εξωτερικούς χώρους 

είναι τοίχοι σε γωνία 90º προς το έδαφος [Lia1998]. Τέλος, οι Son και Myung παρουσίασαν 

µια µέθοδο ray-tracing για ψευδοτρισδιάστατα περιβάλλοντα (κυρίως δηλαδή για 

δισδιάστατες απεικονίσεις), η οποία βασίζεται στην µέθοδο UTD και επιλύει αρκετά 

προβλήµατα που αναφέρονται σε άλλες µεθόδους [Son1999]. Η µέθοδος βασίζεται στην 

δοµή “ray-tube tree”, ενώ επεκτάθηκε περαιτέρω από τους Choi et al. προκειµένου να 

συµπεριλάβει πραγµατικά τρισδιάστατα περιβάλλοντα, καθώς επίσης και κύµατα τα οποία 

προέρχονται από το εξωτερικό των κτιρίων [Cho2006].  

Από την άλλη µεριά, η τεχνική FDTD είναι ιδιαίτερα δαπανηρή σε υπολογιστικούς 

πόρους. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι σχετικές αναφορές για την χρήση της FDTD στην 

µοντελοποίηση του καναλιού είναι πιο πρόσφατες. Ο Talbi παρουσίασε µια µέθοδο FDTD 

για την προσοµοίωση διάδοσης UHF κυµάτων σε εσωτερικούς χώρους, ενώ χρησιµοποίησε 

το θεώρηµα της αµοιβαιότητας για να αξιολογήσει την επίδραση κατευθυντικών κεραιών 

στον ποµπό και τον δέκτη [Tal2001]. Οι Wallace και Jensen από την άλλη, παρουσίασαν ένα 

µοντέλο το οποίο αξιολογεί συστήµατα ΜΙΜΟ πραγµατοποιώντας προσοµοιώσεις σηµάτων 

ευρείας ζώνης σε απλοποιηµένα, δισδιάστατα κανάλια εσωτερικών χώρων [Wal2003]. Τέλος, 

οι Papamichael et al. παρουσίασαν την εφαρµογή της µεθόδου FDTD για την προσοµοίωση 

ενός περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου στα 434MHz [Pap2003].  

Βέβαια, και η τεχνική UTD έχει προταθεί για την µοντελοποίηση του καναλιού. Η 

τεχνική αυτή βρίσκεται ανάµεσα στις ray-tracing και τις FDTD τεχνικές από πλευράς 

υπολογιστικού κόστους. Ο Zhang παρουσίασε ένα µοντέλο προσοµοίωσης βασισµένο στην 

UTD, για κυψελωτά συστήµατα ευρείας ζώνης [Zha1997]. Στην συγκεκριµένη εργασία 

αναφέρονται κυρίως δύο επιτεύγµατα: πρώτον, η δυνατότητα να υπολογίζεται η µέση 

εξασθένηση από µοντέλα UTD, χρησιµοποιώντας µια συνάρτηση µεταφοράς στενής ζώνης  

υπολογιζόµενη µε UTD, και η οποία περιέχει την συνεισφορά τόσο των διαθλώµενων όσο 

και των ανακλώµενων κυµάτων, και, δεύτερον, αναφέρονται νέες βελτιώσεις στην ίδια την 

UTD µέθοδο. Οι O’Brien et al. παρουσίασαν µια εφαρµογή, όπου η µέθοδος UTD 
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χρησιµοποιείται µαζί µε απευθείας εξισώσεις διάδοσης πεδίου για την µοντελοποίηση 

τρισδιάστατων χώρων, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών [O’B2000]. Τέλος, οι Oestges 

et al. παρουσίασαν ένα µοντέλο προσοµοίωσης καναλιού βασισµένο στις µεθόδους UTD και 

ray-tracing [Oes2002].  

Η τεχνική που χρησιµοποιήθηκε στην παρουσιαζόµενη εργασία, βασίζεται σε έναν 

υβριδικό συνδυασµό της µεθόδου MoM και της UTD [Mit2005d]. Αρχικά, κατασκευάζεται 

ένα απλοποιηµένο µοντέλο του υπό προσοµοίωση περιβάλλοντος και εισάγονται σε αυτό οι 

κεραίες του ποµπού και του δέκτη. Κατόπιν προσοµοιώνεται η απόκριση συχνότητας, από 

την οποία υπολογίζεται η κρουστική απόκριση µέσω αντίστροφου γρήγορου 

µετασχηµατισµού Fourier (Inverse Fast Fourier Transform, IFFT). Η διαδικασία 

επαναλαµβάνεται για διάφορες γειτονικές θέσεις του δέκτη, προσοµοιώνοντας έτσι την 

κίνησή του. ∆ιαθέτοντας την απόκριση συχνότητας και την κρουστική απόκριση του 

καναλιού είναι δυνατόν να προκύψουν συµπεράσµατα για τις στατιστικές του ιδιότητες, όπως 

η rms διασπορά καθυστέρησης. Όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά παρακάτω, τα αριθµητικά 

αποτελέσµατα του προτεινόµενου µοντέλου είναι σε εξαιρετική συµφωνία µε σχετικές 

µετρήσεις σε πραγµατικά περιβάλλοντα (από εργασίες των Hashemi και Tholl [Has1994] και 

Kim et al. [Kim1996]).  

 

Περιγραφή µοντέλου και εφαρµογής.  

Ηλεκτροµαγνητικό µοντέλο.  

Το ντετερµινιστικό εργαλείο προσοµοίωσης που προτείνεται στην παρούσα εργασία 

διαθέτει την δυνατότητα να προσφέρει αποτελεσµατικές προβλέψεις για την διάδοση των 

κυµάτων και εκτιµήσεις για την απόκριση του καναλιού, χρησιµοποιώντας απλοποιηµένες 

αναπαράστασεις του φυσικού καναλιού διάδοσης, τόσο σε LOS όσο και NLOS περιπτώσεις. 

Ένα τυπικό περιβάλλον διάδοσης εσωτερικού χώρου περιλαµβάνει οροφές και πατώµατα – 

µεταξύ ορόφων ή προς το εξωτερικό περιβάλλον (αέρα, έδαφος)-, τοίχους – ενδιάµεσους και 

εξωτερικούς-, έπιπλα, εξοπλισµό γραφείου, ανθρώπους κλπ., καθώς και έναν οποιονδήποτε 

αριθµό και τύπο κεραιών εκποµπής και λήψης.  

Η ψηφιακή αναπαράσταση του καναλιού γίνεται µε την βοήθεια του προγράµµατος 

SuperNEC, το οποίο χρησιµοποιεί την υβριδική µέθοδο MoM-UTD. Οι στοιχειώδεις 

επιφάνειες για την µέθοδο UTD (UTD primitives), η οποία χρησιµοποιείται για την 

προσοµοίωση της επίδρασης διηλεκτρικών υλικών, είναι δισδιάστατα ορθογώνια επίπεδα µε 

καθοριζόµενο πάχος, καθώς και ελλειπτικοί κύλινδροι. Η πολυπλοκότητα της ανάλυσης UTD 

επαφίεται στον χρήστη, ωστόσο τυπικά περιλαµβάνονται τρεις ανακλάσεις από διηλεκτρικά 

υλικά και µια ανάκλαση από επίπεδα γείωσης, µια διάθλαση, και ένας συνδυασµός 

διάθλασης-ανάκλασης ή ανάκλασης-διάθλασης. Ακτίνες που προκύπτουν από µεγαλύτερο 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

286

βαθµό αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον δεν λαµβάνονται υπόψιν, ενώ η µέθοδος δίνει 

αξιόπιστα αποτελέσµατα όταν οι διαστάσεις των στοιχείων UTD είναι αρκετά µεγαλύτερες 

από το µήκος κύµατος. Αντίστοιχα, τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την µέθοδο MoM 

είναι αγώγιµα, ευθύγραµµα τµήµατα µετάλλου, µε κυλινδρικό σχήµα και καθοριζόµενες 

διαστάσεις (wire segments) [Fou2000].  

Οι οροφές, τα πατώµατα, οι πόρτες, οι τοίχοι και εν γένει όλα τα διηλεκτρικά υλικά, 

προσοµοιώνονται µε στοιχεία UTD, ενώ όλες οι κεραίες, ανακλαστήρες, και εν γένει τα 

µεταλλικά υλικά µε στοιχεία ΜοΜ. Τα δεδοµένα που πρέπει να εισαχθούν για τα διηλεκτρικά 

υλικά είναι η διηλεκτρική επιτρεπτότητα rε , η µαγνητική διαπερατότητα rµ , η αγωγιµότητα 

sigma  και το πάχος. Φυσικά, αυτές οι παράµετροι πρέπει να βασίζονται σε µετρήσεις 

πραγµατικών υλικών. Από την άλλη, για τα αγώγιµα υλικά πρέπει να εισαχθούν η 

αγωγιµότητα, το πάχος, το µήκος, καθώς και η πυκνότητα των segments ανά τετραγωνικό 

εκατοστό. 

 

Μαθηµατική περιγραφή της µεθόδου.  

Όπως προαναφέρθηκε, η εφαρµογή βασίζεται στον υπολογισµό της απόκρισης 

συχνότητας του καναλιού. Η είσοδος της κεραίας-ποµπού διεγείρεται µε συνηµιτονοειδείς 

εισόδους, µοναδιαίου πλάτους και µηδενικής φάσης. Η διέγερση πραγµατοποιείται για ένα 

µεγάλο εύρος ζώνης, µε σταθερό βήµα συχνότητας. Έστω ότι το εύρος ζώνης της διέγερσης 

είναι B , το βήµα συχνότητας sf , και ότι µεταδίδονται N  τόνοι, όπου  

1+=
sf

BN .                                                   (5.32) 

Το πλάτος και η φάση στην έξοδο της κεραίας-δέκτη για κάθε συχνότητα παρέχονται από 

το SuperNEC, οπότε καταγράφεται η απόκριση συχνότητας του καναλιού. Κατόπιν, 

υπολογίζεται η κρουστική απόκριση µε την βοήθεια του IFFT. Η διακριτικότητα της 

κρουστικής απόκρισης στο πεδίο της καθυστέρησης (βήµα στο πεδίο της καθυστέρησης) 

δίνεται από την σχέση 

Bstep
1=τ                                                      (5.33) 

ενώ η περίοδος της κρουστικής απόκρισης θα είναι  

sfT 1= .                                                    (5.34) 

Οι ανιχνεύσιµες εισερχόµενες συνιστώσες καθορίζονται από τα τοπικά µέγιστα της 

απόκρισης συχνότητας τα οποία ξεπερνούν ένα κατώφλι ισχύος, thresholdT , σχετικά µε το 

απόλυτο µέγιστο. H ισοδύναµη βαθυπερατή µιγαδική αναπαράσταση της κρουστικής 

απόκρισης εκφράζεται ως  
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)( τδβ φ                                         (5.35) 

όπου L  είναι ο αριθµός των εισερχόµενων συνιστωσών και iβ , iφ , iτ  είναι το πλάτος, η 

φάση και η καθυστέρηση της i-οστης συνιστώσας αντίστοιχα [Pah1995]. 

 

Περιγραφή διάταξης για ένα απλοποιηµένο εσωτερικό περιβάλλον.  

Ένα απλοποιηµένο εσωτερικό περιβάλλον γραφείου για µια περίπτωση NLOS 

απεικονίζεται στο σχήµα 5.18, όπου µελετάται η διάδοση στην ζώνη 2.4-2.5GHz. Οι 

διαστάσεις του δωµατίου είναι 4mm10m16 ×× , ενώ ο τούβλινος τοίχος στην µέση του 

δωµατίου έχει ύψος m4=h  και πλάτος m8=l . Οι ηλεκτρικές ιδιότητες του εσωτερικού και 

των εξωτερικών τοίχων στην κεντρική µελετώµενη συχνότητα ( MHz 2450=f ) είναι 

5.4=rε , s/m 0.027=sigma  και 1=rµ , ενώ εκείνες της ορόφης και του πατώµατος είναι 

8=rε , s/m 0.095=sigma  και 1=rµ , οι οποίες επιλέχθηκαν ώστε να αντιστοιχούν σε 

σχετικές µετρήσεις [Yan1998]. Το πάχος των τοίχων είναι ίσο µε m115.0 , ενώ της οροφής 

και του πατώµατος ίσο µε m1.0 .  

 
Σχήµα 5.18: Αναπαράσταση ενός απλοποιηµένου περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου.  

 

Περαιτέρω, τόσο η κεραία-ποµπός (TX) όσο και η κεραία-δεκτης (RX) είναι όµοια, 

κάθετα πολωµένα δίπολα. Τα κέντρα τους είναι τοποθετηµένα σε ύψος 1.5m, ενώ το µήκος 

και η ακτίνα τους είναι .0555m0  και .001m0  αντίστοιχα, ώστε να συντονίζονται στα 

2.4GHz. Η αντίσταση τερµατισµού (φορτίο) στον δέκτη είναι 75Ω.  

Η συµπεριφορά του καναλιού όσον αφορά τις διαλείψεις µικρής κλίµακας αποτυπώνεται 

λαµβάνοντας τις αποκρίσεις συχνότητας για διάφορες θέσεις του δέκτη, ενώ ο ποµπός 

παραµένει ακίνητος. Με τον τρόπο αυτόν δεν λαµβάνεται υπόψιν η µετατόπιση Doppler, 

αλλά ούτως ή άλλως σε περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου οι ταχύτητες κίνησης είναι 

αµελητέες. Το εύρος ζώνης επιλέγεται ίσο µε MHz 100=B , µε άνω και κάτω συχνότητα 

MHz 24001 =f  και MHz 25002 =f  αντίστοιχα. Το βήµα συχνότητας είναι 

kHz 100=sf , οπότε σε κάθε θέση του δέκτη λαµβάνονται 1001=N  µετρήσεις της τάσης 

στα άκρα του δέκτη. Ο δέκτης, θεωρείται ότι κινείται προς την κατεύθυνση του ποµπού µε 

πολύ χαµηλή ταχύτητα m/sec1 , και διανύει απόσταση ίση µε m1  ή λ2.8 , όπου λ  το µήκος 
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κύµατος. Η αρχική απόσταση µεταξύ ποµπού-δέκτη είναι 9m, και η τελική 8m, ενώ η 

απόκριση συχνότητας συλλέγεται κάθε 2cm. Τούτο σηµαίνει ότι στο τέλος της διαδικασίας 

θα υπάρχουν διαθέσιµες 51 αποκρίσεις συχνότητας του καναλιού. Εποµένως, µέσω IFFT 

λαµβάνονται τελικά 51 κρουστικές αποκρίσεις, µε βήµα και περίοδο στο πεδίο της 

καθυστέρησης ίσα µε  ns101 == Bstepτ  και µs101 ==
sfT   αντίστοιχα.  

 

Αριθµητικά αποτελέσµατα.  

Ορισµένες κρουστικές αποκρίσεις του καναλιού παρουσιάζονται στο σχήµα 5.19. Η 

απόκριση του σχήµατος 5.19(b) αντιστοιχεί σε θέση του δέκτη η οποία απέχει κατά 6/λ  από 

το σχήµα 5.19(a), ενώ του σχήµατος 5.19(c) απέχει κατά λ2  από του 5.19(a). Όπως 

φαίνεται, στο σχήµα 5.19(c) εµφανίζεται µια συνιστώσα µε καθυστέρηση 50ns, η οποία δεν 

εµφανίζεται στα προηγούµενα σχήµατα. Επιπλέον, στο σχήµα 5.19(d) απεικονίζεται ο «µέσος 

όρος» των κρουστικών αποκρίσεων, ( )thavg . Ο µέσος όρος των κρουστικών αποκρίσεων 

υπολογίζεται αθροίζοντας τις κρουστικές αποκρίσεις σε κάθε θέση και διαιρώντας µε τον 

συνολικό αριθµό τους, και αντικατοπτρίζει µια µέση συµπεριφορά του καναλιού.  

 
Σχήµα 5.19: Κρουστικές αποκρίσεις του καναλιού του σχήµατος 5.18, για διάφορες θέσεις 

του δέκτη. 

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, κατά µέσο όρο, χρειάστηκαν 1.84sec για να υπολογιστεί η 

απόκριση συχνότητας για µια συχνότητα και για µια συγκεκριµένη θέση του δέκτη. Ο χρόνος 

που θα απαιτείται για να υπολογιστεί η απόκριση του καναλιού ενός παρόµοιου 
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περιβάλλοντος µπορεί να υπολογιστεί µε απλό πολλαπλασιασµό επί το πλήθος των 

συχνοτήτων και των θέσεων που επιθυµούνται. Επιπλέον, προκειµένου να αξιολογηθεί η 

ταχύτητα της προτεινόµενης µεθόδου σε εναλλακτικά περιβάλλοντα, ψηφιοποιήθηκε και 

προσοµοιώθηκε το κτίριο που περιγράφεται στην εργασία των Kim et al. [Kim1996], όπου 

κατά µέσο όρο χρειάστηκαν 3.89sec για µια συχνότητα και για µια θέση του δέκτη. Όλες οι 

προσοµοιώσεις εκτελέστηκαν σε τυπικό Pentium IV 2.4GHz PC, µε 512MB RAM.  

Η επίδραση της πολυδιαδροµικής διάδοσης και τα επίπεδα διασυµβολικής παρεµβολής 

(intersymbol interfence, ISI) καθορίζονται από την rms διασπορά καθυστέρησης, η οποία 

δίνεται από την σχέση  

( )22 )()( ττ Ε−Ε= τrms                                                 (5.36) 

όπου  

∑
∑
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τ                                                     (5.37) 

ενώ iβ , iτ  είναι το πλάτος και η καθυστέρηση της i-στης συνιστώσας αντίστοιχα [Pah1995]. 

Για κάθε θέση του δέκτη υπολογίζεται η rms διασπορά καθυστέρησης της κρουστικής 

απόκρισης, irms,τ , και έπειτα υπολογίζονται η µέση τιµή (µέσος όρος) και η τυπική απόκλιση 

της rms διασποράς καθυστέρησης, µ  και σ  αντίστοιχα, από τις σχέσεις 

s

N

i irms

N

s∑ == 1 ,τ
µ                                                       (5.38) 
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−
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sN 1

2
,1

1 µτσ                                           (5.39) 

όπου 51=sN  είναι ο αριθµός των διαφορετικών θέσεων του δέκτη. Τα σχετικά 

αποτελέσµατα περιέχονται στον πίνακα 5.8, µαζί µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα από 

µετρήσεις σε δύο τύπους κτιρίων (Α και Β) που περιέχονται στην εργασία των Hashemi και 

Tholl [Has1994].  

Όπως φαίνεται, έχουν τεθεί δύο τιµές κατωφλίου ισχύος κάτω από τις οποίες αµελούνται 

οι συνιστώσες πολυδιαδροµικής διάδοσης. Στην πρώτη περίπτωση, dB201, =thresholdT , ο 

µέσος όρος είναι ns53.151 =µ  και η τυπική απόκλιση είναι ns78.31 =σ , ενώ στην δεύτερη 

περίπτωση, dB302, =thresholdT , οι αντίστοιχες τιµές είναι ns70.172 =µ  και ns80.42 =σ . 

Η µέση διασπορά είναι µεγαλύτερη στην δεύτερη περίπτωση, αφού συµµετέχουν 

περισσότερες συνιστώσες στον υπολογισµό, και συνήθως οι συνιστώσες χαµηλότερης ισχύος 

εµφανίζονται για µεγάλες, αποµακρυσµένες τιµές της καθυστέρησης. Τα συγκεκριµένα 

αποτελέσµατα είναι σε αρκετά καλή συµφωνία µε τα αντίστοιχα στο [Has1994]. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση rms διασποράς καθυστέρησης για το setup 

του σχήµατος 5.18.  

 

Η «µέση» κρουστική απόκριση, ( )thavg , προσφέρει έναν εναλλακτικό χαρακτηρισµό του 

καναλιού. Για τις δύο περιπτώσεις που εξετάστηκαν, dB201, =thresholdT  και 

dB302, =thresholdT , υπολογίστηκαν οι µέσες κρουστικές αποκρίσεις και υπολογίστηκε η rms 

διασπορά καθυστέρησης. Στην πρώτη περίπτωση υπολογίστηκε ( ) ns42.151,1, =avgrms hτ , ενώ 

στην δεύτερη ( ) ns79.162,2, =avgrms hτ . Και αυτές οι τιµές είναι σε αρκετά καλή συµφωνία µε 

τους µέσους όρους της rms διασποράς του πίνακα 5.8.  

Επιπλέον, εξετάζεται βαθύτερα η στατιστική συµπεριφορά του καναλιού υπολογίζοντας 

την κατανοµή πιθανότητας για την rms διασπορά καθυστέρησης. Για τον σκοπό αυτό, 

εκτελέστηκαν έλεγχοι MSE (Mean Square Error) για τις 51=sN  κρουστικές αποκρίσεις 

irms,τ  που συλλέχθηκαν κατά µήκος της κίνησης του δέκτη. Κατόπιν, υπολογίστηκε το MSE 

µεταξύ της εµπειρικής κατανοµής που προέκυψε από την προσοµοίωση και τριών 

θεωρητικών κατανοµών. Οι θεωρητικές κατανοµές που εξετάστηκαν ήταν οι Rayleigh, 

Normal (Gaussian) και Weibull, µε κατανοµές πυκνότητας οι οποίες δίνονται από τις σχέσεις  

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 2

2

2, 2
exp

RR
RayleighX b

x
b
xxf                                            (5.40) 

( ) ( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
−= 2

2

, 2
exp

2
1

N

N

N
NormalX

x
xf

σ
µ

πσ
                               (5.41) 

( ) ( )WW b
W

b
WWWeibullX xaxbaxf −= − exp1

,                                    (5.42) 

αντίστοιχα, όπου WWNNR bab ,,,, σµ  είναι παράµετροι για κάθε κατανοµή.  

Το µέσο τετραγωνικό λάθος, MSE, υπολογίζεται από την σχέση 

( )
int

1
2

,
int

MSE
N

FpN

i jjD∑ =
−

=                                               (5.43) 

Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης 
Κτίριο A (B) 

[Has1994] 

Κτίριο A (B) 

[Has1994] 

Tthreshold,1=20dB Tthreshold,2=30dB Tthreshold,1=20dB Tthreshold,2=30dB 

µ1 (ns) σ1 (ns) µ2 (ns) σ2 (ns) µ1 (ns) σ1 (ns) µ2 (ns) σ2 (ns) 

15.53 3.78 17.70 4.80 17.9 (18.4)
4.6 

(4.8) 
20.8 (20.7) 

4.1 

(4.4) 
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όπου jF  είναι  η εµπειρική αθροιστική κατανοµή πιθανότητας, η οποία δίνεται από την 

σχέση 

( )jrmsj τF τ<= prob  , int...,,1 Nj =                                      (5.44) 

ενώ jDp ,  είναι η θεωρητική αθροιστική κατανοµή, η οποία δίνεται από την σχέση 

∫=
j

dxxfp DXjD

τ

0
,, )(                                                  (5.45) 

όπου ο δείκτης D  αντιστοιχεί στην κατανοµή (R για Rayleigh, N για Normal, W για 

Weibull). Η παράµετρος intN  αντιστοιχεί σε έναν επιθυµητό αριθµό διαστηµάτων 

παρατήρησης µεταξύ της ελάχιστης και της µέγιστης τιµής rmsτ  που υπολογίστηκε, ενώ jτ  

είναι το άνω όριο για κάθε ένα από τα διαστήµατα αυτά. Στα επόµενα, επιλέχθηκε 

25int =N . 

Εν γένει, θεωρείται ότι επιλέγεται ως καλύτερη η κατανοµή µε το µικρότερο MSE. Για 

κάθε κατανοµή, οι παράµετροί της υπολογίζονται χρησιµοποιώντας την µέθοδο των ροπών 

(προσοχή, δεν εννοείται η ηλεκτροµαγνητική MoM). Συγκεκριµένα, η πρώτη και δεύτερη 

ροπή της θεωρητικής κατανοµής υπολογίζονται συναρτήσει των παραµέτρων της, και 

εξισώνονται µε τις αντίστοιχες ροπές της εµπειρικής κατανοµής. 

Στον πίνακα 5.9 περιέχονται οι τιµές του MSE για κάθε κατανοµή και για τις δύο 

περιπτώσεις, dB201, =thresholdT  και dB301, =thresholdT . Η κανονική κατανοµή παρουσιάζει 

την βέλτιστη προσαρµογή, ακολουθούµενη από τις Weibull και Rayleigh.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9: Αποτελέσµατα ελέγχου MSE για τις κατανοµές Rayleigh, Normal και 

Weibull.  
Tthreshold=20dB Tthreshold=30dB Θεωρητική κατανοµή  

τrms  MSE (×10-3) MSE (×10-3) 

Rayleigh 35.188 17.535 

Normal 0.438 0.664 

Weibull 1.060 0.978 

 

Επιπλέον, στους πίνακες 5.10 και 5.11, περιέχονται οι υπολογιζόµενες τιµές της 

εµπειρικής και των θεωρητικών κατανοµών για κάθε διάστηµα MSE ελέγχου, για 

dB201, =thresholdT  και dB301, =thresholdT  αντίστοιχα. Οι πιθανότητες jRp , , jNp ,  και jWp ,  

προκύπτουν από την εξίσωση (5.45), θεωρώντας κατανοµή Rayleigh, Normal ή Weibull 

αντίστοιχα. 
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Τέλος, στα σχήµατα 5.20 και 5.21 παρουσιάζεται µια σύγκριση ανάµεσα στην εµπειρική 

και τις θεωρητικές κατανοµές, για τις δύο περιπτώσεις θεωρούµενου κατωφλίου ισχύος. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, παρόµοια συµπεράσµατα σχετικά µε την καλύτερη προσαρµογή της 

κανονικής κατανοµής, έχουν επίσης αναφερθεί από τους Hashemi και Tholl [Has1994]. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10: Τιµές αθροιστικής πιθανότητας κατά τους MSE ελέγχους (Tthreshold=20dB). 

# Interval Fj pR,j pN,j pW,j 

1 0.020 0.249 0.022 0.040 

2 0.020 0.274 0.033 0.054 

3 0.041 0.300 0.049 0.072 

4 0.061 0.326 0.069 0.093 

5 0.082 0.352 0.096 0.120 

6 0.143 0.378 0.130 0.151 

7 0.163 0.405 0.171 0.188 

8 0.204 0.431 0.219 0.231 

9 0.265 0.457 0.275 0.280 

10 0.347 0.483 0.336 0.334 

11 0.388 0.509 0.403 0.392 

12 0.490 0.534 0.472 0.455 

13 0.612 0.559 0.542 0.520 

14 0.653 0.583 0.611 0.586 

15 0.673 0.607 0.677 0.652 

16 0.755 0.630 0.738 0.715 

17 0.796 0.652 0.792 0.773 

18 0.837 0.674 0.839 0.825 

19 0.857 0.695 0.878 0.870 

20 0.918 0.715 0.910 0.908 

21 0.939 0.734 0.935 0.937 

22 0.939 0.753 0.955 0.959 

23 0.939 0.770 0.969 0.975 

24 0.959 0.787 0.980 0.985 

25 1.000 0.803 0.987 0.992 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11: Τιµές αθροιστικής πιθανότητας κατά τους MSE ελέγχους (Tthreshold=30dB). 
# Interval Fj pR,j pN,j pW,j 

1 0.020 0.149 0.023 0.020 

2 0.020 0.184 0.036 0.033 

3 0.020 0.221 0.056 0.051 

4 0.080 0.261 0.083 0.077 

5 0.100 0.301 0.118 0.110 

6 0.140 0.343 0.164 0.152 

7 0.180 0.385 0.219 0.204 

8 0.280 0.428 0.283 0.266 

9 0.360 0.470 0.356 0.336 

10 0.480 0.511 0.434 0.414 

11 0.560 0.551 0.515 0.496 

12 0.620 0.590 0.595 0.581 

13 0.680 0.628 0.672 0.663 

14 0.800 0.664 0.741 0.740 

15 0.840 0.697 0.803 0.808 

16 0.860 0.729 0.854 0.866 

17 0.900 0.758 0.896 0.911 

18 0.920 0.786 0.928 0.945 

19 0.920 0.811 0.952 0.968 

20 0.940 0.834 0.969 0.983 

21 0.960 0.855 0.981 0.991 

22 0.980 0.874 0.989 0.996 

23 0.980 0.891 0.993 0.998 

24 0.980 0.906 0.996 0.999 

25 1.000 0.920 0.998 1.000 

 

 
Σχήµα 5.20: Σύγκριση µεταξύ εµπειρικής και θεωρητικών κατανοµών (Tthreshold=20dB). 
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Σχήµα 5.21: Σύγκριση µεταξύ εµπειρικής και θεωρητικών κατανοµών (Tthreshold=30dB). 

 

Συµπεράσµατα.  

Με το προτεινόµενο ντετερµινιστικό εργαλείο προσοµοίωσης είναι δυνατή η εξαγωγή 

έγκυρων συµπερασµάτων σχετικά µε την στατιστική συµπεριφορά του καναλιού, χωρίς να 

είναι απαραίτητη η διαδικασία των επί τόπου µετρήσεων. Παρουσιάστηκε η δυνατότητα 

υπολογισµού στατιστικών µεγεθών για την rms διασπορά ισχύος, αλλά και δεδοµένων όπως η 

απόκριση συχνότητας και η κρουστική απόκριση του καναλιού, η µέση απόκριση του 

καναλιού κλπ. Αξιοσηµείωτη είναι η αρκετά καλή συµφωνία των αποτελεσµάτων µε 

αντίστοιχα αποτελέσµατα από µετρήσεις σε παρόµοια περιβάλλοντα. Ο χρόνος 

προσοµοίωσης δεν είναι απαγορευτικός, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το επίπεδο της 

απαιτούµενης αναλυτικότητας αφού επιθυµείται η µελέτη διαλείψεων µικρής κλίµακας.  

Σηµειώνεται ότι, µε την παρουσιασθείσα εφαρµογή, µπορεί να θεωρηθεί ότι έγινε 

προσοµοίωση σήµατος ευρείας ζώνης (επιλεκτικές διαλείψεις ως προς την συχνότητα), ενώ 

στην επόµενη παράγραφο θα παρουσιαστεί η περίπτωση προσοµοίωσης σηµάτων στενής 

ζώνης (διαλείψεις επίπεδες ως προς την συχνότητα).  

 

 

5.9 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ.  

Προσοµοίωση κατευθυντικών κεραιών και ευφυών κεραιών µεταγωγής λοβού, 

υπολογισµός BER. 

Γενικά.  

Πέρα από την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τα στατιστικά χαρακτηριστικά των 

διαλείψεων σε ένα κανάλι εσωτερικού χώρου, το προτεινόµενο ντετερµινιστικό µοντέλο 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατάλληλα ώστε να συµπεριλάβει και την επίδραση λόγω χρήσης 

κατευθυντικών κεραιών και ευφυών κεραιών µεταγωγής λοβού, καθώς και τον προσδιορισµό 

του BER της ζεύξης [Var2006]. Θα παρουσιαστεί η περίπτωση χρήσης παρασιτικών κεραιών 

µεταγωγής λοβού (Switched Parasitic Arrays, SPAs), και θα εξαχθούν συγκριτικά 
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συµπεράσµατα ως προς την βελτίωση της ζεύξης σε σχέση µε την χρήση απλών, 

οµοιοκατευθυντικών κεραιών, τόσο όσον αφορά την αντιµετώπιση της πολυδιαδροµικής 

διάδοσης, όσο και την βελτίωση του BER.   

Οι SPAs επιτυγχάνουν την περιστροφή του διαγράµµατος ακτινοβολίας τους µε την 

εισαγωγή κατάλληλης ψηφιακής δυαδικής «λέξης» στο κύκλωµα ελέγχου, µέσω διακοπτών 

υψηλής ταχύτητας και υψηλών συχνοτήτων. Οι άσσοι, 1, της ψηφιακής λέξης αντιστοιχούν 

στα τροφοδοτούµενα στοιχεία, ενώ τα µηδενικά, 0, στα βραχυκυκλωµένα. Όλα τα ενεργά 

στοιχεία τροφοδοτούνται µε συντελεστές τάσης ίσου πλάτους και φάσης, ωστόσο τα τελικά 

πλάτη και φάσεις των ρευµάτων, τόσο στα ενεργά όσο και στα παρασιτικά στοιχεία, 

προκύπτουν έπειτα από την αλληλεπίδραση των στοιχείων λόγω ηλεκτροµαγνητικής 

σύζευξης (coupling). Οι SPAs έχουν χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα σε εφαρµογές µεταγωγής 

λοβού [Pre1998], [Sch2000], [Var2003]. Οι SPAs που θα µελετηθούν εδώ χαρακτηρίζονται 

από κυκλική συµµετρία [Til1966], [Sib1997], [Che2000], [Var2004b], ενώ η συµπεριφορά 

τους θα µελετηθεί τόσο από την σκοπιά των ευφυών ιδιοτήτων τους, όσο και από την σκοπιά 

των κατευθυντικών ιδιοτήτων τους µόνο.  

 

Περιγραφή διάταξης.  

Η διάταξη προσοµοίωσης προσοµοιάζει αρκετά µε εκείνη που περιγράφεται από το 

σχήµα 5.18, ωστόσο υφίστανται ορισµένες σηµαντικές διαφορές. Το υπό εξέταση περιβάλλον 

απεικονίζεται στο σχήµα 5.22. Οι εξωτερικές διαστάσεις είναι πάλι 16m×10m×4m, ενώ ο 

εσωτερικός τοίχος έχει ύψος 4m και µήκος 8m. Η συχνότητα λειτουργίας επιλέγεται ίση µε 

1800=f MHz. Η οροφή, το πάτωµα και οι εσωτερικοί/εξωτερικοί τοίχοι, προσοµοιώνονται 

ως στοιχεία UTD, µε ηλεκτρικά χαρακτηριστικά για τους τοίχους 6=rε , s/m02.0 =σ και 

1 =rµ , ενώ για την οροφή και το πάτωµα  ,8=rε  s/m,09.0 =σ και 1 =rµ  [Yan1998].  

 
Σχήµα 5.22: Αναπαράσταση καναλιού και κεραιών για την προσοµοίωση SPA. Στον δέκτη 

έχει χρησιµοποιηθεί µεγενθυµένη αναπαράσταση της SPA, για ευκρίνεια.  

 

Οι κεραίες του ποµπού και του δέκτη είναι κάθετα πολωµένες, τοποθετηµένες σε ύψος 

1.5m. Η κεραία εκποµπής είναι ένα δίπολο, µήκους λ46.0  και ακτίνας λ006.0 , όπου  λ  το 
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µήκος κύµατος. Η κεραία λήψης, είναι είτε ένα ταυτόσηµο δίπολο όταν δεν προσοµοιώνεται 

η χρήση ευφυούς κεραίας, είτε µια SPCA (Switched Parasitic Circular Array), όταν 

προσοµοιώνεται η χρήση κατευθυντικής ή ευφυούς κεραίας µεταγωγής λοβού. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.12: Χαρακτηριστικά SPA κεραίας που χρησιµοποιήθηκε στην προσοµοίωση.  

Μήκος 
διπόλων (λ) 

Ακτίνα 
κύκλου (λ) 

Ακτίνα 
διπόλων (λ)

Κέρδος 
(dBi) 

RSLL 
(dB) ∆φ3dB (o) Zin (Ω) 

0.486 0.534 0.001 7.59 -6.45 57.22 91.64+1.01j 

 

Η χρησιµοποιούµενη ευφυής κεραία έχει προταθεί από τους Varlamos et al. [Var2004b]. 

∆ιαθέτει έξι παράλληλα και ταυτόσηµα δίπολα, κάθετα πολωµένα, σε οµοιόµορφη κυκλική 

διάταξη. Η γωνία τοποθέτησης του n-οστού διπόλου είναι ( ) 612 πφ −= nn , όπου 

6,,1K=n . Η αρχιτεκτονική της SPA φαίνεται στο σχήµα 5.22, όπου έχει µεγεθυνθεί για 

ευκρίνεια. Τροφοδοτώντας το n-οστό δίπολο και βρχυκυκλώνοντας τα υπόλοιπα, η κεραία 

ακτινοβολεί προς την γωνία nφ . Τα χαρακτηριστικά της SPA παρουσιάζονται στον πίνακα 

5.12. Η αντίσταση τερµατισµού του δέκτη επιλέγεται έτσι ώστε να µεγιστοποιείται η 

παραδιδόµενη ισχύς στο φορτίο. Συνεπώς, όταν χρησιµοποιείται ως δέκτης το δίπολο η 

αντίσταση τερµατισµού είναι 75Ω, ενώ όταν χρησιµοποιείται η SPA η αντίσταση 

τερµατισµού είναι 90Ω.  

Ως παράδειγµα (test case) χρησιµοποιείται η περίπτωση µετάδοσης ενός σήµατος BPSK 

ισχύος 8.5dBm. Τόσο στον ποµπό όσο και στον δέκτη χρησιµοποιείται φίλτρο τύπου root-

Nyquist. Μια καλή προσέγγιση του εύρους ζώνης που απαιτείται για την µετάδοση ενός 

BPSK σήµατος δίνεται από την σχέση  

R
T

B
b

s 5.15.1
==                                                (5.46) 

όπου sB  είναι το εύρος ζώνης σήµατος, bT  είναι η διάρκεια bit, και R είναι ο ρυθµός 

µετάδοσης. Το περιβάλλον διάδοσης του σχήµατος 5.22, αντιστοιχεί σε περιβάλλον τύπου F-

H, σύµφωνα µε τους Pahlavan-Levesque [Pah1995], οπότε η µέγιστη rms διασπορά 

καθυστέρησης, max,rmsτ , είναι  0.1usec. Συνεπώς, σύµφωνα µε την ανάλυση του κεφαλαίου 1, 

αν επιλεγεί συντελεστής συσχέτισης 5.0≥ρ  το εύρος ζώνης συνοχής, cB , δίνεται από την 

σχέση [Rap1999] 

MHz2
5

1)5.0( ==≥
rms

cB
τ

ρ                                            (5.47) 

Για τις ανάγκες της προσοµοίωσης θεωρείται R=0.5Mbps, µε συχνότητα φέροντος 

1800MHz, οπότε cs BRB <== MHz75.05.1 . Το σηµαντικό συµπέρασµα από αυτήν την 
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ανάλυση είναι ότι το σήµα υποφέρει από διαλείψεις επίπεδες ως προς την συχνότητα. Όπως 

αναφέρθηκε και  στην προηγούµενη παράγραφο, επιχειρείται εδώ η προσοµοίωση ενός 

σήµατος στενής ζώνης µε διαλείψεις επίπεδες ως προς την συχνότητα, ενώ έχει ήδη 

επιδειχθεί η δυνατότητα προσοµοίωσης σηµάτων ευρείας ζώνης, µε διαλείψεις επιλεκτικές ως 

προς την συχνότητα.  

 

∆ιαδικασία προσοµοίωσης. 

Όπως φαίνεται στο σχήµα 5.22, στην περίπτωση αυτή επιλέχθηκε να κινείται ο ποµπός 

κατά µήκος ευθύγραµµου τµήµατος µεγέθους 1m, ενώ ο δέκτης παραµένει ακίνητος. Η 

κίνηση του ποµπού θεωρείται εξαιρετικά χαµηλή (1m/sec), οπότε αµελείται το φαινόµενο 

Doppler. Ανά 2cm µετατόπισης του ποµπού συλλέγονται µετρήσεις στην έξοδο του δέκτη 

στην συχνότητα 1800=f , οπότε συνολικά συλλέγονται µετρήσεις για 51 διαφορετικές 

θέσεις του ποµπού.  

Αν ο δέκτης θεωρηθεί ως SPA, καταγράφεται η έξοδος του διαγράµµατος ακτινοβολίας 

εκείνου το οποίο παραδίδει την µέγιστη ισχύ στο φορτίο. Εν προκειµένω, αµελείται ο χρόνος 

µεταγωγής των κυκλωµάτων διακοπτών, οπότε θεωρείται ενεργό µόνο εκείνο το διάγραµµα 

µε την µέγιστη ισχύ. Αν ο δέκτης θεωρηθεί ως κατευθυντική κεραία, χρησιµοποιείται η SPA, 

αλλά µόνο ένα διάγραµµα παραµένει ενεργό καθ’όλη την κίνηση του ποµπού. Τέλος, αν ο 

δέκτης θεωρηθεί οµοιοκατευθυντικός, χρησιµοποιείται ένα δίπολο ταυτόσηµο µε τον ποµπό.  

 

Υπολογισµός BER. 

Με την βασική διαπίστωση ότι το µεταδιδόµενο σήµα υφίσταται διαλείψεις επίπεδες ως 

προς την συχνότητα, η διαδικασία υπολογισµού BER µπορεί να αναλυθεί ως εξής:  

a. Για κάθε θέση του ποµπού, pi  ( pp Ni ,...,1= ) – προφανώς 51=pN -, 

υπολογίζεται η λαµβανόµενη ισχύς σύµφωνα µε τον τύπο 

( ) Lcir RIp
p

2

, 2=                                              (5.48) 

όπου cI  είναι το πλάτος του ρεύµατος που επάγεται στο κεντρικό segment του 

ενεργού στοιχείου του δέκτη, και LR  είναι η αντίσταση τερµατισµού στον δέκτη.  

b. Υπολογίζεται ο µέσος όρος της λαµβανόµενης ισχύος από την σχέση  

( )∑
=

=
p

p

p

N

i
irpr pNp

1
,1 .                                          (5.49) 

c. Υπολογίζεται η κατάλληλη µέση ισχύς θορύβου, 2
nσ , ώστε να υπολογιστεί το 

BER για τους επιθυµητούς λόγους 0NEb , µέσω της σχέσης  
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( )0

22
0 NE

ppNE
b

r
nnrb =⇒= σσ .                            (5.50) 

Χρησιµοποιώντας την εξίσωση (5.50), υπολογίζεται η ισχύς θορύβου για κάθε 

επιθυµητό 0NEb , η οποία θεωρείται σταθερή κατά την διάρκεια κίνησης του 

ποµπού. 

d. Για κάθε θέση του ποµπού, υπολογίζεται το BER µε βάση την σχέση 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= 2

,BER
n

ir
i

p

p

p
Q

σ
                                             (5.51) 

όπου η συνάρτηση ( ).Q  εξαρτάται από το σχήµα διαµόρφωσης. Στην συγκεκριµένη 

περίπτωση, και µε βάση την ανάλυση που προηγήθηκε,  

⎟
⎟

⎠
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⎜
⎜
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.                                      (5.52) 

e. Το µέσο BER υπολογίζεται µε βάση την σχέση 

( )∑
=

=
p

p

p

N

i
ipN

1
BER1BER .                                      (5.53) 

 

Πέρα από την προτεινόµενη µέθοδο, το BER υπολογίστηκε επίσης και µε εκτελέσεις 

Monte Carlo, όπου οι µετρήσεις της ισχύος στην έξοδο χρησιµοποιήθηκαν για να 

κατασκευαστεί το σήµα διαλείψεων, σύµφωνα µε την περιγραφή της παραγράφου 5.6. Τα 

αποτελέσµατα ήταν ταυτόσηµα στις δύο περιπτώσεις, οπότε η προτεινόµενη τεχνική 

παραδίδει ακριβείς υπολογισµούς του BER χωρίς να είναι αναγκαία η επιβάρυνση σε πόρους 

από την εκτέλεση προσοµοιώσεων Monte Carlo.   

 

Αριθµητικά αποτελέσµατα προσοµοίωσης. 

Για λόγους σύγκρισης, εκτελέστηκαν προσοµοιώσεις τόσο µε την SPA όσο και µε έξι 

κατευθυντικές διατάξεις της SPA, καθώς και µε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις τοποθέτησης 

του οµοιοκατευθυντικού διπόλου στην περιοχή του δέκτη, σύµφωνα µε την περιγραφείσα 

διαδικασία προσοµοίωσης. Οι έξι κατευθυντικές διατάξεις αντιστοιχούν στην διατήρηση 

διαφορετικού ενεργού στοιχείου της SPA κάθε φορά, ενώ οι τρεις θέσεις του διπόλου ήταν 

στο κέντρο της SPA, στην θέση του στοιχείου 3 και στην θέση του στοιχείου 5 αντίστοιχα. 

Το µέσο BER υπολογίστηκε για τιµές του 0NEb  από 0 έως 12dB, µε βήµα 1dB.  

Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης περιέχονται στον πίνακα 5.13. Ο συµβολισµός FD 

χρησιµοποιείται για να δηλώσει το βάθος διαλείψεων (Fade Depth), δηλαδή τον λόγο 

ανάµεσα στην µέγιστη και ελάχιστη λαµβανόµενη ισχύ (διαφορά αν µετρώνται σε dBm). 
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Επίσης, παρουσιάζονται αποτελέσµατα για την µέση λαµβανόµενη ισχύ, καθώς και το µέσο 

BER, για την περίπτωση dB100 =NEb .  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.13: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα προσοµοίωσης SPA, κατευθυντικών και 

οµοιοκατεθυντικών κεραιών.  

Τύπος κεραίας δέκτη, RX FD (dB) 
Μέση 

λαµβανόµενη ισχύς
(dBm) 

BER (×10-2) 

(Εb/N0=10dB) 

SPA - switched beam 6.84 -41.61 0.015 

SPA – στοιχείο 1 ενεργό 32.40 -50.48 2.974 

SPA – στοιχείο 2 ενεργό 11.75 -44.72 0.275 

SPA – στοιχείο 3 ενεργό 16.84 -42.30 0.699 

SPA – στοιχείο 4 ενεργό 22.28 -44.37 1.716 

SPA – στοιχείο 5 ενεργό 9.55 -44.09 0.076 

SPA – στοιχείο 6 ενεργό 26.92 -49.84 2.091 

∆ίπολο – κέντρο SPA 13.70 -42.78 0.354 

∆ίπολο – θέση στοιχείου 3 SPA 30.55 -46.18 1.435 

∆ίπολο – θέση στοιχείου 5 SPA 19.65 -44.98 0.882 

 

Στο σχήµα 5.23 απεικονίζεται η λαµβανόµενη ισχύς συναρτήσει της θέσης του ποµπού, 

όταν χρησιµοποιείται η SPA και η κατευθυντική κεραία µε ενεργό το 5ο στοιχείο, ενώ στο 

σχήµα 5.24 διαγράφονται οι καµπύλες BER για την SPA και τις κατευθυντικες κεραίες µε 

ενεργό το 3ο ή το 5ο στοιχείο.  

 

 
Σχήµα 5.23: Σύγκριση λαµβανοµένης ισχύος SPA και κατευθυντικής SPA µε ενεργό το 5ο 

στοιχείο. 
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Σχήµα 5.24: Σύγκριση µέσου BER - SPA, SPA κατευθυντική µε ενεργό το 3ο στοιχείο, και 

SPA κατευθυντική µε ενεργό το 5ο στοιχείο.  

 

Παροµοίως, στο σχήµα 5.25 παρουσιάζεται η λαµβανόµενη ισχύς της SPA σε σύγκριση 

µε την περίπτωση οµοιοκατευθυντικού διπόλου τοποθετηµένου στο κέντρο της SPA, ενώ στο 

σχήµα 5.26 το BER της SPA συγκριτικά µε τρεις περιπτώσεις διαφορετικής τοποθέτησης του 

διπόλου-δέκτη.  

 
Σχήµα 5.25: Σύγκριση λαµβανόµενης ισχύος SPA και διπόλου τοποθετηµένου στο κέντρο 

της SPA. 

 

 
Σχήµα 5.26: Σύγκριση µέσου BER - SPA, δίπολο στην θέση κέντρου της SPA, δίπολο στην 

θέση στοιχείου 3 της SPA, δίπολο στην θέση στοιχείου 5 της SPA.  
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Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων - συµπεράσµατα.  

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 5.13 και από τα σχήµατα 5.23-5.26, η κεραία SPA 

παρουσιάζει βελτιωµένη επίδοση σε σύγκριση µε οποιαδήποτε περίπτωση κατευθυντικής ή 

οµοιοατευθυντικής κεραίας, όσον αφορά το βάθος διαλείψεων FD, την µέση λαµβανόµενη 

ισχύ και το µέσο BER.  

Αµελώντας προσωρινά την SPA, παρατηρείται ότι η κατευθυντική κεραία µε ενεργό το 

3ο στοιχείο παρουσιάζει την µέγιστη λαµβανόµενη ισχύ, αφού είναι προσανατολισµένη στην 

κύρια γωνία άφιξης του εισερχόµενου σήµατος, ενώ εκείνη µε ενεργό το 5ο στοιχείο 

παρουσιάζει το ελάχιστο FD. Οι δύο αυτές κατευθυντικές κεραίες παρουσιάζουν καλύτερη 

επίδοση σε σχέση µε τα αντίστοιχα δίπολα τοποθετηµένα στις θέσεις των αντίστοιχων 

ενεργών στοιχείων.  

Στο άλλο άκρο, ανάµεσα στις κατευθυντικές κεραίες την χειρότερη συµπεριφορά 

παρουσιάζουν οι κεραίες µε ενεργό το 1ο και το 6ο στοιχείο. Ίσως αυτό οφείλεται στον 

προσανατολισµό τους, µιας και στοχεύουν σε γωνία αντίθετη από την µεριά του ποµπού.  

Επιστρέφοντας στην SPA, για -410BER = , το κέρδος στην εκπεµπόµενη ισχύ που 

µπορεί να επιτευχθεί µε χρήση της SPA είναι 2.25dB και 4.65dB, σε σχέση µε χρήση του 

βέλτιστου κατευθυντικού και του βέλτιστου οµοιοκατευθυντικού δέκτη αντίστοιχα, όπως 

φαίνεται από τα σχήµατα 5.24 και 5.26. Τέλος, αξίζει να παρατηρηθεί ότι η επίδοση της SPA 

στα σχήµατα 5.23-5.26 συγκρίνεται µε τις περιπτώσεις εκείνες των κατευθυντικών και 

οµοιοκατευθυντικών δεκτών οι οποίες παρουσιάζουν τα λιγότερο ευνοϊκά για την SPA  

αποτελέσµατα. Η βελτίωση της επίδοσης όσον αφορά την µέση λαµβανόµενη ισχύ, το FD και 

το BER είναι πιο εντυπωσιακή αν συγκριθεί µε τις υπόλοιπες περιπτώσεις.  

Όπως συµπεραίνεται, το προτεινόµενο µοντέλο έχει υποστεί τις κατάλληλες 

προσαρµογές ώστε να είναι άµεσα δυνατή η χρήση του και για την αξιολόγηση 

κατευθυντικών και ευφυών κεραιών, ενώ είναι φανερό ότι είναι εφικτή η προσοµοίωση 

διαλείψεων τόσο επίπεδων όσο και επιλεκτικών ως προς την συχνότητα. Συνεχιζόµενη 

έρευνα στο παρόν αντικείµενο περιλαµβάνει την ενσωµάτωση της δυνατότητας 

προσοµοίωσης πλήρως προσαρµοζόµενων κεραιών.  

 

Αξιολόγηση της οριζόντια πολωµένης κεραίας στο [Mit2006a].  

Για την αξιολόγηση της οριζόντια πολωµένης κεραίας στο [Mit2006a], η σχεδίαση της 

οποίας παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.10, χρησιµοποιείται ψηφιακό 

περιβάλλον παρόµοιο µε αυτό των σχηµάτων 5.18 και 5.22. Οι διαστάσεις και οι ιδιότητες 

των υλικών είναι ίδιες, απλά ο ποµπός κινείται κατά µήκος του άξονα y επί 0.5m, και έπειτα 

κατά µήκος του άξονα x επί 0.5m, όπως φαίνεται στο σχήµα 5.27, διανύοντας συνολική 

απόσταση 1m.  
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Σχήµα 5.27: Αναπαράσταση καναλιού και κεραιών για την κεραία του [Mit2006a]. 

 

Ο ποµπός αρχικά είναι τοποθετηµένος στην θέση (-4m,0m,1m), και ο δέκτης στην θέση 

(4m,0m,1m) – δηλ. σε ύψος 1m. Ο ποµπός κινείται από την θέση (-4m,0m,1m) στην θέση (-

4m,0.5m,1m), και από την θέση (-4m,0.5m,1m) στην θέση (-4.5m,0.5m,1m), ενώ 

συλλέγονται µετρήσεις ανά 2cm (συνολικά 51 µετρήσεις) Για τον ποµπό χρησιµοποιείται ένα 

οριζόντια πολωµένο δίπολο, µε µήκος και ακτίνα .0555m0  και .001m0  αντίστοιχα, ενώ ο 

δέκτης είναι είτε ένα ταυτόσηµο δίπολο, είτε η προτεινόµενη οριζόντια πολωµένη ευφυής 

κεραία µεταγωγής λοβού. Σηµειώνεται ότι, στο οριζόντιο επίπεδο, το οριζόντια πολωµένο 

δίπολο δεν παρουσιάζει πλέον οµοιοκατευθυντικό διάγραµµα αλλά έχει κατευθυντικές 

ιδιότητες.  

 

 
Σχήµα 5.28: Σύγκριση λαµβανόµενης ισχύος ανάµεσα στην προτεινόµενη γραµµική, 

οριζόντια πολωµένη SPA και το οριζόντιο πολωµένο δίπολο.  

 

Προκειµένου να προσοµοιωθεί η επίδοση της κεραίας, θεωρείται και πάλι ιδανικός 

χρόνος απόκρισης των κυκλωµάτων διακοπτών της κεραίας. Συνεπώς, για κάθε θέση του 

ποµπού επιλέγεται εκείνο το διάγραµµα το οποίο παραδίδει την µέγιστη ισχύ στο φορτίο.  
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Έστω ότι ο ποµπός τροφοδοτείται µε ηµιτονοειδές σήµα µε συχνότητα 4.2=f GHz, 

ισχύος 0dBm. Στο σχήµα 5.28 παρουσιάζεται η κανονικοποιηµένη ισχύς λήψης, όταν 

χρησιµοποιείται η προτεινόµενη SPA ή το δίπολο. Η κανονικοποιηση της ισχύος 

πραγµατοποιείται ως προς την µέγιστη παρατηρούµενη ισχύ, η οποία για την συγκεκριµένη 

περίπτωση παρουσιάζεται στα άκρα της SPA όταν ο ποµπός βρίσκεται στην θέση (-4.38m, 

0.5m, 1.5m). Όπως είναι προφανές, η επίδοση του συστήµατος είναι σηµαντικά βελτιωµένη 

στην περίπτωση όπου χρησιµοποιείται η προτεινόµενη SPA. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.14: Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα προσοµοίωσης προτεινόµενης γραµµικής, 

οριζόντια πολωµένης SPA, και οριζόντια πολωµένου διπόλου. 

 ∆έκτης - δίπολο Προτεινόµενη 
SPA 

Μέση λαµβανόµενη ισχύς -75.8467dBm -75.9468dBm 

Βάθος διαλείψεων (FD) 28.94 dB 11.06 dB 

Πσοστό του χρόνου σχετικής 
ισχύος <-4dB 74.51% 74.51% 

Πσοστό του χρόνου σχετικής 
ισχύος <-7dB 41.18% 27.45% 

Πσοστό του χρόνου σχετικής 
ισχύος <-10dB 19.61% 1.96% 

 

Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει από τον πίνακα 5.14, όπου φαίνεται ότι η µεν µέση ισχύς 

είναι παρόµοια, ωστόσο η SPA παραµένει 10dB κάτω από την µέγιστη ισχύ µόνο στο 1.96% 

του χρόνου. Το δε βάθος διαλείψεων είναι 28.94dB για το δίπολο και µόνο 11.06dB για την 

SPA. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πολύ σηµαντικά, καθώς διαδραµατίζουν πρωτεύοντα 

ρόλο στην συνολική επίδοση του καναλιού και το BER.  

 

5.10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

Στο παρόν κεφάλαιο µελετήθηκαν διεξοδικά οι πιο δηµοφιλείς µέθοδοι µοντελοποίησης 

και προσοµοίωσης του καναλιού κινητών επικοινωνιών. Παρουσιάστηκαν τα σηµαντικότερα 

µοντέλα προσοµοίωσης, ενώ έγινε µια εις βάθος ανάλυση και ταξινόµηση των τυπικών 

µοντέλων που χρησιµοποιούνται, ανάλογα µε τις ανάγκες και το στάδιο σχεδίασης και 

ανάπτυξης ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. Με τον τρόπο αυτό έγινε φανερό ότι είναι 

δυνατόν να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε την επίδοση των ευφυών κεραιών, καθώς 

και για τον βαθµό στον οποίο βελτιώνουν την τηλεπικοινωνιακή ζεύξη και καταπολεµούν τα 

φαινόµενα της πολυδιαδροµικής διάδοσης, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά το αντικείµενο της 

διατριβής. Ας σηµειωθεί παρεµπιπτόντως ότι η επίδοση των ευφυών κεραιών αναφέρεται 

κατ’ εξοχήν στην αντιµετώπιση  των διαλείψεων µικρής κλίµακας (εκτός από την περίπτωση 
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των συστηµάτων ΜΙΜΟ που, θεωρητικά, αναφέρονται στην εκµετάλλευση των διαλείψεων 

µικρής κλίµακας). Οι διαλείψεις µεγάλης κλίµακας και η µέση εξασθένηση βελτιώνονται µεν 

µε την χρήση ευφυών κεραίων, αλλά µόνο δευτερευόντως και από αντανάκλαση.  

Επίσης, παρουσιάστηκαν δύο βασικές εφαρµογές-µοντέλα οι οποίες επιτρέπουν την 

προσοµοίωση του καναλιού. Οι εφαρµογές αυτές κατατάσσονται, η µεν πρώτη στην 

κατηγορία των στατιστικών-γεωµετρικών µοντέλων, η δε δεύτερη στην κατηγορία των 

ντετερµινιστικών µοντέλων, καλύπτοντας µε τον τρόπο αυτό ένα ευρύ φάσµα αναγκών του 

σχεδιαστή και ερευνητή.  

Έχοντας παρουσιάσει ήδη στο κεφάλαιο 4 διάφορες προτεινόµενες σχεδιάσεις ευφυών 

κεραιών, και στο παρόν κεφάλαιο έναν αριθµό νέων µοντέλων και µεθόδων αξιολόγησης, 

τόσο του καναλιού όσο και της εφαρµογής ευφυών κεραιών, η διατριβή θα ολοκληρωθεί µε 

το κεφάλαιο 6, το οποίο περιλαµβάνει κατασκευές, µετρήσεις και αξιολόγηση πραγµατικών 

συστηµάτων και υποσυστηµάτων ευφυών κεραιών. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 

 

 
6.1 ΓΕΝΙΚΑ. 

Η µελέτη για την αντιµετώπιση των διαλείψεων πολυδιαδροµικής διάδοσης µε χρήση 

ευφυών κεραιών ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση συστηµάτων και υποσυστηµάτων 

τέτοιων κεραιών. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνεται στην πράξη η επίδραση της χρήσης 

ευφυών κεραιών στην βελτίωση της επίδοσης ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος.  

Αρχικά, παρουσιάζεται ένας στροφέας φάσης ο οποίος λειτουργεί στην ζώνη συχνοτήτων 

2.4-2.5GHz. Οι στροφείς φάσης αποτελούν το βασικότερο δοµικό στοιχείο των ευφυών 

κεραιών, καθώς µε αυτούς κυρίως πραγµατοποιείται η µορφοποίηση των διαγραµµάτων 

ακτινοβολίας της κεραίας. Ο συγκεκριµένος στροφέας βασίζεται στην αρχή της 

διανυσµατικής πρόσθεσης σηµάτων. Ελέγχεται από δύο ανεξάρτητες τάσεις και παρέχει την 

δυνατότητα συνεχούς ελέγχου της φάσης τροφοδότησης των στοιχείων µιας ευφυούς 

κεραίας.  

Κατόπιν, παρουσιάζεται µια κεραία µεταγωγής λοβού µε παθητικά στοιχεία 

(Electronically Steerable Passive Array Radiator, ESPAR), µε ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας 

επίσης στα 2.4-2.5GHz. Η σχεδίασή της βασίζεται σε µια νέα τεχνική, η οποία κάνει χρήση 

της µήτρας αντιστάσεων των πραγµατικών στοιχείων που χρησιµοποιούνται για την 

κατασκευή της κεραίας.  

Τέλος, παρουσιάζεται µια πλήρως προσαρµόζοµενη κεραία, η οποία λειτουργεί  ως 

δέκτης στην ζώνη 2.4-2.5GHz και διαθέτει πλήρεις αλυσίδες λήψης RF/IF, καθώς και 

κύκλωµα ψηφιακού ελέγχου. Η κεραία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο σε εφαρµογές 

µορφοποίησης διαγράµµατος ακτινοβολίας και µεταγωγής λοβού-diversity (δηλ. ως Switched 

Beam Array, SBA), όσο και σε εφαρµογές ΜΙΜΟ, χάρη στην ευέλικτη αρχιτεκτονική της. 

Έχει δοκιµαστεί στην πράξη λειτουργώντας ως SBA και προσαρµοζόµενη κεραία σε 

περιβάλλον εσωτερικού χώρου, όπου διαπιστώθηκε η σηµαντική επίδρασή της στην 

βελτίωση της ποιότητας του λαµβανόµενου σήµατος. 
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6.2 ΕΝΑΝ ΝΕΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ RF ΣΤΡΟΦΕΑΣ ΦΑΣΗΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΜΕ PHEMTs ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑΣΗ, 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 802.11b ISM-WLAN. 

Εισαγωγή. 

Οι RF στροφείς φάσης (RF phase shifters), δηλαδή οι στροφείς φάσης που λειτουργούν 

σε ζώνες συχνοτήτων οι οποίες περιλαµβάνουν την συχνότητα φέροντος του µεταδιδόµενου 

σήµατος, είναι ένα κρίσιµο δοµικό στοιχείο των ευφυών κεραιών. Χρησιµοποιούνται τόσο σε 

προσαρµοζόµενες κεραίες φάσης µόνο (phased arrays – η µορφοποίηση λοβού γίνεται µε 

µεταβολή της φάσης των στοιχείων µόνο), όσο και σε πλήρως προσαρµοζόµενες κεραίες 

(adaptive arrays - η µορφοποίηση λοβού γίνεται µε µεταβολή της φάσης και του πλάτους των 

στοιχείων). Βέβαια, είναι δυνατή η χρήση στροφέων φάσης σε συχνότητες IF, όπου όµως 

απαιτείται ένας µεγάλος αριθµός µεικτών κάτω-µετατροπής της συχνότητας (down-

conversion mixers), κάνοντας την υλοποίηση δαπανηρή. Επίσης, συχνά η απόλυτη φάση του 

εισερχόµενου σήµατος δεν µπορεί να ανακτηθεί έπειτα από την κάτω-µετατροπή στην 

συχνότητα. Για αυτούς τους λόγους, η ανάπτυξη RF στροφέων φάσης είναι κρίσιµη για την 

σχεδίαση ευφυών κεραιών.  

Ένας νέος στροφέας φάσης έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί στα πλαίσια της διατριβής 

[Mit2005a]. Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην διανυσµατική άθροιση ενός συµφασικού 

και ενός ορθογωνικού αντιγράφου του σήµατος εισόδου. Η προτεινόµενη τεχνική 

υλοποιήθηκε µε χρήση ενός αθροιστή/διαιρέτη ισχύος τύπου Wilkinson (Wilkinson 

combiner/ divider), ενός υβριδικού συζεύκτη ορθογωνικής φασικής µετατόπισης (branch line 

hybrid coupler), και δύο κυκλωµάτων ενισχυτών ελεγχόµενων από τάση µε µια βαθµίδα 

ενίσχυσης (single stage Variable Gain Amplifiers – single stage VGAs). Η στροφή φάσης που 

επιτυγχάνεται είναι συνεχής για διάστηµα µεγαλύτερο του ]90,0[ °° , και για εύρος ζώνης 

µεγαλύτερο των 200MHz µε κεντρική συχνότητα τα 2.4GHz. Συνεπώς, ο προτεινόµενος 

στροφέας φάσης είναι κατάλληλος για εφαρµογές WLAN στην ζώνη συχνοτήτων ISM 

2.4GHz. 

Οι VGAs έχουν υλοποιηθεί µε χρήση κατάλληλων transistors τύπου PHEMT 

(Pseudomorphic High Electron Mobility Transistors). Η στροφή φάσης ελέγχεται µέσω 

µεταβαλλόµενης τάσης ελέγχου, η οποία επιβάλλεται ως τάση πόλωσης στην υποδοχή (drain) 

των transistors. Με την επιλογή τάσης ελέγχου στην υποδοχή, προσπερνώνται αρκετά 

προβλήµατα που παρουσιάζονται αν επιλεγεί η τάση ελέγχου να επιβάλλεται στην πύλη 

(gate) των transistors. Τα προβλήµατα αυτά συνοψίζονται κυρίως στην µεγάλη κυµάτωση του 

κέρδους, αν επιλέγεται πόλωση πύλης για στροφή φάσης µε χρήση µιας ενισχυτικής βαθµίδας 

µόνο, όπως στα [Mon1984], [Naw1996], ή στην µεγάλη ακρίβεια που πρέπει να χαρακτηρίζει 

την παρεχόµενη τάση πόλωσης, αν επιλέγεται στροφή φάσης µέσω διανυσµατικής άθροισης 
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όπως στα [Kim2000], [Che2004]. Πιο συγκεκριµένα, µικρές αλλαγές στην τάση πόλωσης 

πύλης συνεπάγονται ισχυρές αλλαγές στο σηµείο πόλωσης του transistor, κάτι το οποίο 

ισχύει σε µικρότερο βαθµό για την τάση πόλωσης υποδοχής. Η παρατήρηση αυτή ισχύει 

γενικά για τα transistor τύπου FET (Field Effect Transistor) και PHEMT, αλλά και για το 

συγκεκριµένο transistor που χρησιµοποιήθηκε [Agi2005]. 

Στην βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορες τεχνικές για την επίτευξη µεταβλητής και 

ελεγχόµενης στροφής φάσης. Μια απλή τεχνική µε µικρό εύρος ζώνης, η οποία όµως 

χρησιµοποιείται για την σχεδίαση ψηφιακών στροφέων φάσης, προβλέπει την χρήση 

γραµµών µεταφοράς και κατάλληλων κυκλωµάτων µε µικροκυµατικούς διακόπτες. Κάθε 

γραµµή µεταφοράς επιλέγεται ενεργοποιώντας τον αντίστοιχο διακόπτη και αντιστοιχεί σε 

µια διακριτή τιµή στροφής φάσης. Ο έλεγχος πραγµατοποιείται µε την εισαγωγή κατάλληλης 

ψηφιακής λέξης, βάσει της οποίας ενεργοποιείται ο επιθυµητός διακόπτης και 

απενεργοποιούνται οι υπόλοιποι.  

Μια παρόµοια τεχνική προβλέπει την χρήση γραµµών µεταφοράς µε κατάλληλα φορτία 

συνδεδεµένα παράλληλα στην γραµµή (loaded lines). Η τεχνική αυτή είναι κατάλληλη 

κυρίως για µικρές επιθυµητές στροφές φάσης. Οι Andricos et al. παρουσίασαν την 

δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί η τεχνική αυτή για την κατασκευή ενός ψηφιακού στροφέα 

φάσης µε µήκος λέξης 6 bits [And1985]. Ο στροφέας αυτός αποτελείται από µία loaded line 

µε FET, καθώς και ένα κύκλωµα µε διακόπτες και γραµµές µεταφοράς για την υλοποίηση 

των bit µεγάλης τάξης. Οι Shokrani και Kapoor [Sho1994] παρουσίασαν την σχεδίαση ενός 

νέου FET αποµονωµένης πύλης (Insulated Gate FET, IGFET). Παράλληλα, πρότειναν την 

χρήση του νέου IGFET σε ένα κύκλωµα στροφέα φάσης τύπου loaded line.  

Μια δηµοφιλής µέθοδος στροφής φάσης είναι η χρήση διηλεκτρικών ή φερριτικών 

υλικών, τα οποία παρουσιάζουν µεταβλητά και ελεγχόµενα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, 

επιτρέποντας έτσι την στροφή φάσης των εισερχόµενων κυµάτων. Οι Bolioli et al. 

προτείνουν την σχεδίαση ενός µικροταινιακού στροφέα φάσης, ο οποίος διαθέτει ένα 

διηλεκτρικό και ένα φερριτικό υπόστρωµα ανάµεσα στην µικροταινία και την επιφάνεια 

γείωσης [Bol1989]. Ο έλεγχος του σηµείου πόλωσης του φερρίτη πραγµατοποιείται µέσω 

σωληνοειδούς διαρρεόµενου από ελεγχόµενο ρεύµα, ενώ η ηλεκτροµαγνητική ανάλυση της 

διάταξης πραγµατοποιείται θεωρώντας ύπαρξη ψευδο-TEM ρυθµών διάδοσης. Η χρήση του 

διπλού υποστρώµατος επιτρέπει την ελαχιστοποίηση του µεγέθους του στροφέα 

(miniaturization), επιτρέποντας έτσι την χρήση του σε κυκλώµατα τροφοδοσίας 

εκατοστοµετρικών κυµάτων. Η χρήση διηλεκτρικού υποστρώµατος ανάµεσα στην 

µικροταινία και στο στρώµα φερρίτη προσφέρει την δυνατότητα διαχείρισης µεγαλύτερης 

ποσότητας µέγιστης ισχύος και χαµηλότερες απώλειες, ωστόσο µειώνει την αποδοτικότητα 

του στροφέα. Συνεχίζοντας, οι Andriamanjato et al. έχουν προτείνουν έναν διηλεκτρικό-

φερριτικό στροφέα φάσης, κατάλληλο για χιλιοστοµετρικές συχνότητες [And1992]. Ο 
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στροφέας αυτός διεγείρεται από µαγνητικό πεδίο παράλληλο κατά µήκος του, µέσω του 

οποίου πραγµατοποιείται και ο έλεγχος της στροφής φάσης. Τέλος, οι Meriakri και 

Parkhomenko παρουσίασαν µια πειραµατική µελέτη φερριτικών κυµατοδηγών τετραγωνικής 

διατοµής στις συχνότητες 30-120GHz [Mer1998]. Οι κυµατοδηγοί αυτοί χρησιµοποιήθηκαν 

για την κατασκευή στροφέων φάσης ελεγχόµενων από µαγνητικό πεδίο. Τα πλεονεκτήµατα 

της τεχνικής αυτής, σύµφωνα µε τους συγγραφείς, είναι οι χαµηλές απώλειες, το µεγάλο 

εύρος ζώνης, η ευκολία στην κατασκευή και το χαµηλό κόστος.  

Μια εναλλακτική τεχνική ελέγχου στροφής φάσης αποτελεί η χρήση ολοπερατών 

φίλτρων (all-pass filters). Τα ολοπερατά φίλτρα επιτρέπουν την διέλευση σηµάτων µέσα σε 

συγκεκριµένο εύρος ζώνης χωρίς απώλειες, ωστόσο η φάση του συντελεστή διάδοσης του 

φίλτρου µπορεί να ελεγχθεί µέσω ενός µεταβλητού αντιστάτη, επαγωγέα ή πυκνωτή. Με 

άλλα λόγια, ένα ολοπερατό φίλτρο µπορεί να λειτουργήσει ως στροφέας φάσης, αρκεί για µια 

συγκεκριµένη συχνότητα εισόδου να µεταβάλλεται η φυσική συχνότητα συντονισµού του 

φίλτρου. Οι Hayashi και Muraguchi πρότειναν την χρήση ενός τέτοιου φίλτρου για την 

κατασκευή ενός µονολιθικού στροφέα φάσης στην περιοχή 2.3-2.9GHz [Hay1999]. Η 

σχεδίασή τους στηρίζεται στην χρήση κατάλληλα πολωµένων FET και ενός παράλληλου 

κυκλώµατος συντονισµού αποτελούµενο από έναν πυκνωτή, έναν επαγωγέα και έναν 

αντιστάτη σε παράλληλη σύνδεση, ενώ επιτυγχάνεται στροφή µεγαλύτερη των 360º. Λόγω 

της χρήσης ενεργών στοιχείων για την προσαρµογή του στροφέα, οι διαστάσεις του 

διατηρούνται αρκετά µικρές, κατάλληλες για χρήση σε ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Οι 

Viveiros et al. πρότειναν έναν ενεργό µονολιθικό στροφέα φάσης, βασισµένο σε ένα 

παθητικό κύκλωµα φίλτρου και transistor PHEMT [Viv2002]. Επιτυγχάνεται συνεχής 

στροφή φάσης σε διάστηµα µεγαλύτερο των 90º, ενώ ο έλεγχος της φάσης πραγµατοποιείται 

µε έναν πυκνωτή µεταβλητής χωρητικότητας ελεγχόµενο από τάση (varactor), ο οποίος 

υλοποιήθηκε µε χρήση ενός PHEMT.  

Επίσης, η µεταβολή της τάσης πόλωσης πύλης ενός transistor τύπου FET µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για ελεγχόµενη στροφή φάσης. Οι Mondal et al. παρουσίασαν µια 

εκτεταµένη ανάλυση της συµπεριφοράς των transistors τύπου GaAs MESFET, από την 

σκοπιά των χαρακτηριστικών φάσης [Mon1984]. Εξετάστηκαν transistors µονής και διπλής 

πύλης, για συχνότητες 2-4GHz. Οι Nawaz και Jensen πρότειναν την χρήση transistor τύπου 

MCHFET (MultiCHannel heterojunction FET) και έλεγχο της τάσης πόλωσης πύλης, για την 

υλοποίηση στροφέων φάσης [Naw1996]. Παρουσιάστηκε η δυνατότητα στροφής φάσης σε 

διάστηµα 50º, για διαφορετικές συχνότητες µέσα στην ζώνη 4-60GHz.  

Τέλος, τελευταία έχει προταθεί η χρήση ενεργών κυκλωµάτων διανυσµατικής άθροισης 

για κατασκευή στροφέων φάσης. Επιλέγοντας τον λόγο ισχύος µεταξύ δύο αθροιζόµενων 

αντιγράφων του σήµατος µε κατάλληλη διαφορά φάσης, είναι δυνατός ο έλεγχος της φάσης 

του αθροίσµατος. Ένας τέτοιος στροφέας έχει προταθεί από τους Kim και Myung µε χρήση 
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FET διπλής πύλης (Dual Gate FET, DGFET) [Kim2000]. Ο στροφέας αυτός επιτυγχάνει 

στροφή φάσης 360º στα 2.3GHz, µέσω δύο τάσεων ελέγχου, ενώ προτείνεται ένα σχήµα για 

την µετατροπή του σε ψηφιακό. Μια παρόµοια τεχνική χρησιµοποιήθηκε από τους Chen et 

al., για έναν µικροκυµατικό στροφέα µονολιθικής τεχνολογίας [Che2004]. Η σχεδίαση 

βασίζεται σε transistor τύπου GaAs ΗΒΤ (Heterojunction Bipolar Transistor) ή GaAs HEMT, 

και επιτυγχάνει στροφή φάσης 360º στην ζώνη Κ (συγκεκριµένα στα 18GHz για τα HBT και 

στα 20GHz για τα HEMT).  

Ξεχωριστή περίπτωση στροφέα φάσης, η οποία αναφέρεται για λόγους πληρότητας, 

αποτελεί ένας υπεραγώγιµος στροφέας που προτάθηκε από τους Subramanyam et al. 

[Sub1995]. Ο στροφέας αυτός βασίζεται στην χρήση υπεραγώγιµης µικροταινίας από 

TlCaBaCuO, πάνω σε υπόστρωµα LaAlO3, ενώ το κύκλωµα διακόπτη υλοποιήθηκε µε χρήση 

GaAs-FET.  Ουσιαστικά πρόκειται για έναν στροφέα µε µικροταινία και διακόπτη µε 

ιδιαίτερα εξωτική κατασκευή και χαρακτηριστικά!   

Στις επόµενες παραγράφους θα παρουσιαστούν η αρχή λειτουργίας, η σχεδίαση και τα 

αποτελέσµατα από τις µετρήσεις του προτεινόµενου στροφέα φάσης.  

 

Αρχή λειτουργίας. 

Η αρχή λειτουργίας του προτεινόµενου στροφέα φάσης παρουσιάζεται στο σχήµα 6.1. Το 

σήµα εισόδου X  εισέρχεται σε έναν hybrid coupler, όπου διασπάται σε δύο συνιστώσες ίσης 

ισχύος, 1X  και 2X , µε διαφορά φάσης 90º µεταξύ τους. Οι συνιστώσες αυτές διεγείρουν δύο 

VGAs, οι έξοδοι των οποίων συµβολίζονται ως '
1X  και '

2X . Οι VGAs διαθέτουν µεταβλητό 

κέρδος, ελεγχόµενο από την τάση υποδοχής, ενώ η τάση πύλης παραµένει σταθερή.  Οι 

έξοδοι των VGAs προστίθενται διανυσµατικά µέσω ενός Wilkinson combiner, οπότε στην 

έξοδο του κυκλώµατος παράγεται το άθροισµα Y . 

 
Σχήµα 6.1: Μπλοκ διάγραµµα λειτουργίας προτεινόµενου στροφέα φάσης.  

 

Η αρχή λειτουργίας του στροφέα µπορεί να γίνει πιο σαφής µε την βοήθεια του σχήµατος 

6.2. Οι συνιστώσες 1X  και 2X  ενισχύονται από τους VGAs, ενώ η διαφορά φάσης µεταξύ 

τους παραµένει 90º. Ανάλογα µε το κέρδος κάθε VGA, το άθροισµα εξόδου Y  θα 

παρουσιάζει µεταβλητή στροφή φάσης σε σχέση µε την είσοδο X . Σηµειώνεται ότι για να 
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µπορέσει το κύκλωµα του σχήµατος 6.1 να λειτουργήσει ως στροφέας φάσης, θα πρέπει οι 

δύο VGAs να παρουσιάζουν σταθερή στροφή φάσης για ένα µεγάλο εύρος κέρδους. Ο λόγος 

είναι ότι η διαφορά φάσης µεταξύ των σηµάτων '
1X  και '

2X  πρέπει να παραµένει 

αναλλοίωτη και ίση µε 90º, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της φάσης του σήµατος εξόδου 

Y  σε όλο το διάστηµα ]90,0[ °° . Αυτό ήταν και το πλέον σηµαντικό κριτήριο κατά την 

διαδικασία επιλογής κατάλληλου transistor για την σχεδίαση του στροφέα.  

 
Σχήµα 6.2: Σχηµατική αναπαράσταση διαδροµής σήµατος εισόδου µέσα από τον 

προτεινόµενο στροφέα φάσης.  

 

Έστω ότι το σήµα εισόδου είναι ίσο µε  

)exp( φjXX = .                                                      (6.1) 

Οι έξοδοι του coupler θα δίνονται από την σχέση 

( )[ ]11 exp θφ += jXX                                              (   6.2a) 

( )[ ]οθφ 90exp 12 ++= jXX                                         (   6.2b) 

όπου 1θ  είναι η στροφή φάσης η οφειλόµενη στον coupler. Αν οι VGAs παρουσιάζουν 

µεταβλητό κέρδος αλλά σταθερή στροφή φάσης, τα σήµατα εξόδου των VGA θα δίνονται 

από τις σχέσεις 

( )[ ] ( )[ ]3211 expexp θφθθφ +=++=′ jXAjXAX                       (6.3a) 

( )[ ] ( )[ ]°++=°+++=′ 90exp90exp 3212 θφθθφ jXBjXBX            (6.3b) 

όπου 213 θθθ += , 2θ  είναι η στροφή φάσης των VGAs, και A , B  είναι τα κέρδη των 

VGAs (a) και (b) αντίστοιχα. Η έξοδος του Wilkinson combiner θα δίνεται από την σχέση 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]543 expexp θφθθφ +⋅+⋅=++⋅+⋅= jjBAXjjBAXY          (6.4) 

όπου 435 θθθ += , και 4θ  είναι η στροφή φάσης λόγω του combiner. Η συνολική στροφή 

φάσης µεταξύ των σηµάτων Y  και X  θα είναι  

5
1tan θθ +⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= −

A
B

                                                      (6.5) 
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Η φάση 5θ  µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν επιθυµητή πόλωση φάσης, ή να ακυρωθεί εύκολα 

µε την προσθήκη στην έξοδο µιας γραµµής µεταφοράς µε χαρακτηριστική αντίσταση ίση µε 

την αντίσταση του συστήµατος και κατάλληλο µήκος.  

Όπως φαίνεται από την εξίσωση (6.5), προκύπτει το συµπέρασµα ότι είναι εφικτή η 

στροφή φάσης του εισερχόµενου σήµατος µέσα στο διάστηµα ]90,0[ °°  µε συνεχή τρόπο, 

ελέγχοντας τις τάσεις υποδοχής των transistors των VGAs.  

 

Αποτελέσµατα σχεδίασης και µετρήσεων.  

Η σχεδίαση και οι προσοµοιώσεις για τον προτεινόµενο στροφέα φάσης 

πραγµατοποιήθηκαν αποκλειστικά µε την βοήθεια του προγράµµατoς ADS της Agilent. 

Μετά από ενδελεχή µελέτη των διαθέσιµων µικροκυµατικών transistor, µε βασικό κριτήριο 

όπως προαναφέρθηκε την ιδιότητα σταθερής στροφής φάσης για µεγάλο εύρος κέρδους, 

επιλέχθηκε το ATF-38143 της Agilent [Agi2005]. Ανάµεσα στα υπόλοιπα κριτήρια, 

περιλαµβάνονται το µεγάλο εύρος κέρδους µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο εύρος τάσης 

ελέγχου υποδοχής, και η ύπαρξη σχετικά προσαρµοσµένης εισόδου και εξόδου για σύστηµα 

50Ω.  

 
Σχήµα 6.3: ∆ιάγραµµατα κέρδους (a), και στροφής φάσης (b), για το transistor ATF-38143 

χωρίς κυκλώµατα προσαρµογής και πόλωσης.  

 

 
Σχήµα 6.4: ∆ιάταξη για τον έλεγχο των υποψήφιων transistor των VGAs.  

 

Στα σχήµατα 6.3(a) και (b) παρουσιάζονται τα διαγράµµατα κέρδους και στροφής φάσης, 

για το transistor ATF-38143, χωρίς κυκλώµατα προσαρµογής εισόδου-εξόδου, και χωρίς 
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κυκλώµατα πόλωσης πύλης-υποδοχής. Η πηγή είναι απευθείας γειωµένη, ενώ οι τάσεις 

πόλωσης πύλης και υποδοχής επιβάλλονται µέσω ιδανικού πηνίου DCfeed. Αντίστοιχα, τα 

σήµατα εισόδου και εξόδου παραλαµβάνονται έπειτα από ιδανικό πυκνωτή DCblock. Η 

διάταξη που χρησιµοποιήθηκε για τον έλεγχο των υποψήφιων transistor παρουσιάζεται στο 

σχήµα 6.4. 

Όπως φαίνεται από το σχήµα 6.3(a), το µέγιστο κέρδος επιτυγχάνεται όταν η τάση πύλης 

είναι 5.0=gsV Volt, για τάση υποδοχής 7.0≥dsV  Volt. Προφανώς, το transistor υφίσταται 

κορεσµό για 7.0>dsV Volt. Αντίστοιχα, στο σχήµα 6.3(b) φαίνεται ότι για 5.0=gsV Volt η 

κυµάτωση της στροφής φάσης είναι ελάχιστη. Λαµβάνοντας υπόψιν τις οδηγίες του 

κατασκευαστή [Agi2005] επιλέγεται ως σταθερή τάση πόλωσης πύλης του transistor ίση µε 

3.0=gsV Volt, ενώ η τάση πόλωσης υποδοχής θα µεταβάλλεται στο διάστηµα 

]5.1,0[∈dsV Volt.  

Προκειµένου να µελετηθεί διεξοδικά ο ρόλος των κυκλωµάτων VGA στον σχηµατισµό 

του στροφέα φάσης, κατασκευάστηκε ξεχωριστά ένας VGA, προσθέτοντας κατάλληλα 

βελτιστοποιηµένα κυκλώµατα προσαρµογής και πόλωσης στο κύκλωµα του σχήµατος 6.4. 

Για την κατασκευή χρησιµοποιήθηκε υπόστρωµα τύπου FR4, µε πάχος διηλεκτρικού 

mmd 6.1=  και διηλεκτρική σταθερά mmr 6.1=ε  γύρω από τις συχνότητες των 2.4GHz. Το 

µικροκυµατικό κύκλωµα υλοποιήθηκε σε τεχνολογία PCB (Printed Circuit Board), ενώ τα 

συγκεντρωµένα στοιχεία (πυκνωτές, αντιστάσεις κλπ.) είναι τύπου SMD (Surface Mount 

Devices). Η τάση πόλωσης διοχετεύεται στο transistor από µονόκλωνο καλώδιο, ενώ το σήµα 

εισόδου και εξόδου διοχετεύεται και ανακτάται αντίστοιχα µέσω ακροδεκτών SMA (SMA 

end launchers). Το layout του κατασκευασθέντος VGA απεικονίζεται στο σχήµα 6.5.  

 
Σχήµα 6.5: Layout κατασκευασθέντος VGA.  

 

Ο κατασκευασθείς VGA µετρήθηκε µε την βοήθεια του εξοπλισµού µετρήσεων 

µικροκυµατικών κυκλωµάτων του Εργαστήριου Ασυρµάτου και Επικοινωνίας Μεγάλων 
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Αποστάσεων, της σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Στα σχήµατα 6.6 και 6.7 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα αυτών των µετρήσεων, ενώ υπενθυµίζεται ότι 3.0=gsV Volt. Όπως προκύπτει 

από τα σχήµατα 6.6(a) και (b), οι συντελεστές ανάκλασης είναι µικρότεροι από -10dB, για 

όλο το εύρος ζώνης 2.4-2.5GHz, ανεξαρτήτως της επιβαλλόµενης τάσης πόλωσης υποδοχής. 

Επίσης, όπως προκύπτει από το σχήµα 6.7(a), το κέρδος του VGA κυµαίνεται σε διάστηµα 

εύρους 35dB, µεταξύ των καταστάσεων µέγιστου και ελάχιστου κέρδους. Τέλος, στο σχήµα 

6.7(b) φαίνεται ότι η κυµάτωση της στροφής φάσης του VGA είναι µικρότερη από 8º όταν η 

τάση υποδοχής είναι µεγαλύτερη από την τάση πύλης, )3.0(, VVV biasgd => . 

 

 
Σχήµα 6.6: ∆ιάγραµµα συντελεστών ανάκλασης εισόδου (a) και εξόδου (b), για τον 

κατασκευασθέντα VGA.  

 

 
Σχήµα 6.7: ∆ιάγραµµα κέρδους VGA (a), και διάγραµµα στροφής φάσης VGA (b).  

 

Στην συνέχεια, αφού κατασκευάστηκαν και ελέγχθηκαν ξεχωριστά τα κυκλώµατα hybrid 

coupler και Wilkinson combiner, κατασκευάστηκε το συνολικό κύκλωµα του στροφέα 

φάσης. Όλα τα κυκλώµατα κατασκευάστηκαν χρησιµοποιώντας την ίδια τεχνολογία όπως 

στον VGA. Τα κυκλώµατα hybrid coupler και Wilkinson combiner δεν παρουσιάζονται 
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καθώς θεωρούνται τετριµµένα. Το layout του συνολικού στροφέα φάσης απεικονίζεται στο 

σχήµα 6.8.  

 
Σχήµα 6.8: Layout κατασκευασθέντος στροφέα φάσης.  

 

 
Σχήµα 6.9: ∆ιάγραµµα συντελεστών ανάκλασης (a)  εισόδου και (b) εξόδου του στροφέα 

φάσης.  

 

 
Σχήµα 6.10: ∆ιάγραµµα κέρδους στροφέα φάσης.  
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Σχήµα 6.11: Στροφή φάσης στροφέα φάσης ως προς τάσεις πόλωσης υποδοχής, στα 2.4GHz.  

 

Στα σχήµατα 6.9(a) και (b) απεικονίζονται οι συντελεστές ανάκλασης εισόδου και εξόδου 

του στροφέα. Οι τάσεις πόλωσης υποδοχής adV ,  και bdV ,  αντιστοιχούν στους ενισχυτές Α και 

Β αντίστοιχα. Ο συντελεστής ανάκλασης εισόδου είναι χαµηλότερος από -10dB για ένα πολύ 

µεγάλο εύρος ζώνης, ενώ ο συντελεστής ανάκλασης εξόδου είναι χαµηλότερος από -10dB για 

εύρος ζώνης µεγαλύτερο από 300MHz µε κεντρική συχνότητα ίση µε 2.35GHz. Στο σχήµα 

6.10 παρουσιάζεται η κυµάτωση κέρδους του στροφέα, όπου φαίνεται ότι αυτή είναι 

χαµηλότερη από 3dB, ενώ το µέσο κέρδος είναι περίπου ίσο µε 2dB, για εύρος συχνοτήτων 

µεγαλύτερο από 400MHz µε κεντρική συχνότητα στα 2.4GHz. Σηµειώνεται ότι η 

συγκεκριµένη κυµάτωση εµφανίζεται διατηρώντας την µία τάση πόλωσης σταθερή και ίση µε 

1.5Volt, ενώ η άλλη παίρνει τιµές από 0 έως 1.5Volt. Αντίθετα, µε κατάλληλη, ταυτόχρονη 

µεταβολή των τάσεων πόλωσης, η κυµάτωση του κέρδους µπορεί να µηδενιστεί. Τέλος, στο 

σχήµα 6.11 παρουσιάζεται η συνολική στροφή φάσης του κυκλώµατος στα 2.4GHz. Η 

συνολική στροφή φάσης είναι µεγαλύτερη από 90º, ενώ το εύρος στροφής φάσης διατηρείται 

στο διάστηµα [2.3,2.5]GHz, δηλαδή για εύρος ζώνης ίσο µε 200MHz. Συνεπώς, ο στροφέας 

φάσης µπορεί να ειπωθεί ότι διαθέτει εύρος ζώνης λειτουργίας ίσο µε 200MHz µε κέντρο στα 

2.4GHz, το οποίο υπερκαλύπτει την επιθυµητή ζώνη συχνοτήτων WLAN-ISM.  

 

Συµπέρασµα.  

Παρουσιάστηκε µια πρωτότυπη τεχνική για την σχεδίαση RF στροφέων φάσης 

ελεγχόµενων από τάση, ενώ επίσης κατασκευάστηκε ένας νέος µικροκυµατικός στροφέας 

φάσης στα 2.4-2.5GHz, κατάλληλος για εφαρµογές 802.11b, ISM-WLAN. Ο προτεινόµενος 
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στροφέας φάσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα κυκλώµατα µορφοποίησης λοβού φασικών 

στοιχειοκεραιών, αλλά επίσης και για τον έλεγχο φάσης RF σηµάτων µε συνεχή τρόπο.  

 

6.3 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ ESPAR ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΗΤΡΑΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ.  

Εισαγωγή. 

Η σχεδίαση κεραιών συχνά πραγµατοποιείται µε αριθµητικές µεθόδους 

ηλεκτροµαγνητικής ανάλυσης, οι οποίες βασίζονται σε µοντέλα αναπαράστασης της δοµής 

των κεραιών, των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασµένες κλπ. Ωστόσο, τα µοντέλα 

αυτά µπορεί να απέχουν σηµαντικά από την  πραγµατικότητα, µε αποτέλεσµα να 

πραγµατοποιούνται σχεδιάσεις οι οποίες συµπεριφέρονται αρκετά διαφορετικά από τις 

αντίστοιχες υλοποίησεις. Εξαλλου, στην περίπτωση που για την σχεδίαση ευφυών κεραιών 

επιλέγεται να χρησιµοποιηθούν ως στοιχεία εµπορικά διαθέσιµες κεραίες, είναι πολύ πιθανόν 

να µην υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες όπως η ακριβής δοµή των κεραιών αυτών. Για τον 

λόγο αυτόν, έχει αναπτυχθεί µια πρακτική µέθοδος σχεδίασης και βελτιστοποίησης κεραιών 

τύπου ESPAR (Electronically Steerable Passive Array Radiator). Σηµειώνεται ότι ο όρος 

παρασιτικό στοιχείο (parasitic element) χρησιµοποιείται για να περιγράψει ένα 

βραχυκυκλωµένο στοιχείο, ενώ ο όρος παθητικό (passive element) για να περιγράψει ένα 

στοιχείο το οποίο δεν είναι συνδεδεµένο µε ενεργά κυκλώµατα λήψης. Παρόµοια, γίνετι και 

µια διάκριση µεταξύ των κεραιών ESPAR και των κεραιών SPA (Switched Parasitic Array). 

Οι µεν πρώτες, πέραν κάποιων ενεργών στοιχείων (συνήθως ενός), αποτελούνται από 

παθητικά στοιχεία τερµατισµένα σε κάποιο φορτίο, ενώ οι δεύτερες αποτελούνται από 

παρασιτικά βραχυκυκλωµένα στοιχεία. Επίσης, οι ESPAR έχουν περιορισµένες δυνατότητες 

προσαρµογής του διαγράµµατος ακτινοβολίας τους, ενώ οι SPA είναι αποκλειστικα κεραίες 

µεταγωγής λοβού. Βέβαια, οι όροι αυτοι αρκετά συχνά χρησιµοποιούνται αδιακρίτως. 

Οι προσαρµοζόµενες, ευφυείς κεραίες θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές, αφού έχει 

αποδειχθεί η ευεργετική τους επίδραση στην επίδοση τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων 

[Pau2003]. Οι κεραίες ESPAR αποτελούν µια σχετικά νέα υποκατηγορία προσαρµοζόµενων 

κεραιών. Θεωρούνται µια αρκετά ελκυστική εναλλακτική επιλογή ευφυούς κεραίας, χάρις 

στον µειωµένο όγκο τους  και στο χαµηλότερο κόστος κατασκευής και συντήρησης από ό,τι 

οι πλήρως προσαρµοζόµενες κεραίες. Η µορφοποίηση λοβού (beamforming) στις ESPAR 

κεραίες επιτυγχάνεται µεταβάλλοντας την φανταστική αντίσταση τερµατισµού παθητικών 

στοιχείων, τα οποία είναι ηλεκτροµαγνητικά συζευγµένα µε - συνήθως - ένα ενεργό στοιχείο 

[Ohi2000]. Συγκρινόµενες µε τις πλήρως προσαρµοζόµενες κεραίες, οι οποίες απαιτούν έναν 

πλήρη ποµποδέκτη RF για κάθε ενεργό στοιχείο, είναι φανερή η διαφορά στο κόστος και την 

δυσκολία υλοποίησης.  
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Οι ιδιότητες µορφοποίησης λοβού και προσαρµοζόµενης λειτουργίας των κεραιών 

ESPAR έχουν πρόσφατα αποτελέσει αντικείµενο εκτεταµένης µελέτης. Οι Cheng et al. έχουν 

προτείνει µια µέθοδο steepest gradient για τον έλεγχο των φορτίων τερµατισµού µιας ESPAR 

κεραίας [Che2001]. Ο προσαρµοζόµενος έλεγχος µιας ESPAR είναι ιδιαίτερα δύσκολος, 

αφού (a) τα σήµατα στους ακροδέκτες των παθητικών στοιχείων δεν είναι παρατηρήσιµα, (b) 

ο συντελεστής ρεύµατος κάθε στοιχείου δεν είναι ανεξάρτητος από των υπολοίπων και (c) η 

έξοδος του ενεργού στοιχείου είναι µη-γραµµική συνάρτηση των αντιστάσεων τερµατισµού 

των παθητικών. Οι Cheng et al. κάνουν χρήση ενός σήµατος-πιλότου (pilot signal) και µιας 

τεχνικής βασισµένης στον συντελεστή συσχέτισης του σήµατος-πιλότου και του σήµατος 

εξόδου της ESPAR, προκειµένου να επιτύχουν τον προσαρµοστικό έλεγχο της κεραίας. 

Αντίθετα, οι Shishkov και Ohira αντιµετώπισαν το ίδιο ζήτηµα µε στοχαστικό τρόπο και µε 

χρήση του MSE (Mean Square Error) µεταξύ του επιθυµητού και του λαµβανόµενου σήµατος 

[Shi2001]. Οι Sun et al. χρησιµοποιήσαν επίσης µια στοχαστική προσέγγιση, αλλά µε µια 

συνάρτηση λάθους που περιλαµβάνει τον συντελεστή συσχέτισης των δύο σηµάτων 

[Sun2004]. Τέλος, οι Yang και Ohira παρουσίασαν την δυνατότητα χωρο-χρονικής 

επεξεργασίας σηµάτων (space-time filtering), για τον προσαρµοστικό έλεγχο της ESPAR 

κεραίας σε εφαρµογές TDMA και CDMA [Yan2003]. Η µέθοδος τους βασίζεται στην χρήση 

καθυστερηµένων εκδοχών του σήµατος εξόδου του ενεργού στοιχείου για την αντιµετώπιση 

της διασυµβολικής παρεµβολής (επεξεργασία στο πεδίο του χρόνου), καθώς και στην 

µορφοποίηση λοβού για την αντιµετώπιση της ενδοκαναλικής παρεµβολής λόγω της 

παρουσίας πολλών χρηστών (επεξεργασια στο πεδίο του χώρου). 

Οι κεραίες ESPAR έχουν προταθεί επίσης για την υλοποίηση τεχνικών εκτίµησης της 

γωνίας άφιξης εισερχόµενου σήµατος (Direction of Arrival, DoA). Οι Preston et al. 

χρησιµοποίησαν µια ιδιαίτερη µορφή ESPAR, η οποία αποτελείται από παρασιτικά στοιχεία, 

τα οποία ανοιχτοκυκλώνονται ή βραχυκυκλώνονται κατάλληλα ώστε να δηµιουργήσουν 

επιθυµητά διαγράµµατα ακτινοβολίας. Οι κεραίες αυτές ονοµάζονται SPAs (Switched 

Parasitic Arrays), και αποτελούν υποκατηγορία των SBAs (Switched Beam Arrays). Η 

συγκεκριµένη κεραία χαρακτηρίζεται από το ότι κάθε παρασιτικό της στοιχείο µπορεί να 

συνδεθεί µε τον δέκτη, µετατρεπόµενο σε ενεργό, χάρις σε ένα κύκλωµα διακοπτών. 

∆υστυχώς, η µέθοδος των Preston et al. επιτρέπει µόνο χονδρικές εκτιµήσεις της γωνίας 

άφιξης, αν και προσφέρει την δυνατότητα να εκτιµηθούν οι γωνίες άφιξης περισσότερων του 

ενος σηµάτων [Pre1998]. Μια βελτιωµένη προσέγγιση προτείνεται από τους Plapous et al., η 

οποία βασίζεται σε µια κατάλληλα τροποποιηµένη µέθοδο MUSIC (MUltiple SIgnal 

Classification), κατάλληλη επίσης για την εκτίµηση της γωνίας άφιξης  περισσότερων του 

ενός σηµάτων [Pla2004]. Η µέθοδος αυτή αντικαθιστά τα σήµατα από διαφορετικά στοιχεία 

µε το σήµα του µοναδικού ενεργού στοιχείου, για διαφορετικές τιµές των φανταστικών 

αντιστάσεων τερµατισµού των παθητικών στοιχείων, προκειµένου να κατασκευαστεί ο 
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πίνακας συσχετίσεων ο οποίος είναι απαραίτητος για την µέθοδο MUSIC. Οι Taillefer et al. 

πρότειναν την χρήση της συσχέτισης της ισχύος εξόδου µιας ESPAR κεραίας για τον ίδιο 

σκοπό [Tai2005], µια τεχνική η οποία χαρακτηρίζεται από µειωµένο υπολογιστικό κόστος 

σύµφωνα µε τους συγγραφείς. Τέλος, οι Cheng και Ohira παρουσίασαν πρακτικές όψεις της 

εκτίµησης DoA µε ESPAR κεραίες, όπως στην περίπτωση ελέγχου κατεύθυνσης δορυφόρου, 

ή ενός ροµποτικού συστήµατος κίνησης και επιστροφής στην βάση του κ.α. [Che2006].  

Όπως αναφέρθηκε, στα πλαίσια της βιβλιογραφίας η σχεδίαση των κεραιών ESPAR 

πραγµατοποιείται µε αριθµητικές τεχνικές. Οι Wang και Shen προτείνουν µια τεχνική τύπου 

modal expansion, την οποία συνέκριναν µε µια διαδεδοµένη τεχνική πεπερασµένων 

στοιχείων (Finite Elements Method, FEM) [Wan2005]. Για τον ίδιο σκοπό, οι Lu et al. 

χρησιµοποίησαν έναν συνδυασµό της µεθόδου των ροπών (Method of Moments, MoM) και 

της FEM [Lu2004]. Οι Schlub et al. παρουσίασαν µια µέθοδο βασιζόµενη σε γενετικούς 

αλγορίθµους (Genetic Algorithms, GAs) και την µέθοδο FEM, προκειµένου να σχεδιάσουν 

µια κεραία ESPAR [Sch2003]. Η ιδιαιτερότητα της συγκεριµένης σχεδίασης έγκειται στην 

τοποθέτηση των φανταστικών αντιστάσεων τερµατισµού µέσα στην κοιλότητα των 

συνδέσµων SMA των παθητικών στοιχείων. Οι Kawakami και Ohira βασίστηκαν στο 

εµπορικό πακέτο IE3D προκειµένου να αναλύσουν την επίδραση ενός µεταλλικού 

κυλινδρικού τοιχώµατος («ποδιάς»), τοποθετηµένου περιµετρικά του επιπέδου γείωσης µιας 

ESPAR κεραίας αποτελούµενης από µονόπολα, µε στόχο την βελτίωση των χαρακτηριστικών 

ακτινοβολίας της κεραίας στο οριζόντιο επίπεδο [Kaw2005]. Επίσης, οι Shibata και Furuhi 

παρουσίασαν µια κεραία ESPAR διπλής ζώνης συχνοτήτων λειτουργίας [Shi2005], η οποία 

όµως ουσιαστικά αποτελείται από δύο κεραίες τοποθετηµένες στον ίδιο χώρο, ενώ οι Kato 

και Kuwahara επέλεξαν να χρησιµοποιήσουν οµάδες πυκνωτών σταθερής χωρητικότητας 

αντί για µεταβλητούς πυκνωτές ελεγχόµενους από τάση (varactors) [Kat2005]. Τέλος, οι Lu 

et al. χρησιµοποίησαν την µέθοδο FEM προκειµένου να µειώσουν το µέγεθος µιας κεραίας 

ESPAR [Lu2005]. Η τεχνική τους βασίστηκε στον εγκλωβισµό της κεραίας µέσα σε µια 

διηλεκτρική ράβδο, µε κατάλληλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και µέγεθος, οπότε ο όγκος της 

κεραίας µειώθηκε κατά 80%, ενώ η επιφάνεια των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων κατά 50%. 

Η προτεινόµενη µέθοδος βασικά έγκειται στην µέτρηση των διαγραµµάτων 

ακτινοβολίας, των ιδίων αντιστάσεων, και των αµοιβαίων αντιστάσεων ανά δύο όλων των 

στοιχείων. Κατόπιν, χρησιµοποιείται ένας κατάλληλα τροποποιηµένος γενετικός αλγόριθµος, 

προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η απόσταση µεταξύ των στοιχείων και οι τιµές των 

φανταστικών αντιστάσεων τερµατισµού των παθητικών στοιχείων. Η µέθοδος θα µπορούσε 

να χρησιµοποιηθεί για την αξιολόγηση και τον πειραµατικό έλεγχο ευφυών κεραιών που 

έχουν σχεδιασθεί µε αριθµητικές µεθόδους, ή για την σχεδίαση ευφυών κεραιών µε χρήση 

ανόµοιων στοιχείων. Ωστόσο, εστιάζεται κυρίως στην χρήση εµπορικών στοιχείων κατά την 

ανάπτυξη µιας ευφυούς κεραίας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα διαγράµµατα ακτινοβολίας και 
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οι ιδίες αντιστάσεις των στοιχείων δεν είναι ταυτόσηµα µεταξύ τους, ενώ επίσης 

παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις αµοιβαίες αντιστάσεις µεταξύ των 

στοιχείων. Η έλλειψη δεδοµένων για την ακριβή δοµή και  τις διαστάσεις των στοιχείων 

καθιστά απαγορευτική την προσέγγιση της σχεδίασης µέσω αριθµητικών µεθόδων. Συνεπώς, 

είναι απαραίτητη µια πρακτική µέθοδος σχεδίασης η οποία δεν θα βασίζεται σε τέτοιες 

µεθόδους.  

Στις επόµενες παραγράφους θα αναλυθεί το θεωρητικό υπόβαθρο της µεθόδου, ενώ θα 

παρουσιαστούν αριθµητικά αποτελέσµατα σχεδίασης µιας κεραίας ESPAR τα οποία 

συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα της δηµοφιλούς τεχνικής MoM. Τέλος, θα 

περιγραφεί η κατασκευή µιας κεραίας ESPAR και θα παρουσιαστούν τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα µετρήσεων.  

 

Θεωρητικό υπόβαθρο.  

Υπολογισµός διαγράµµατος ακτινοβολίας πεδίου κεραίας ESPAR. 

Το διάγραµµα ακτινοβολίας πεδίου µιας στοιχειοκεραίας, όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 

2, δίνεται από την σχέση [Bla2005] 

∑
=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅=

N

n
nnn RRjkhch

1

^
exp),(),( φθφθ                                    (6.6) 

όπου nc , nR  και ),( φθnh  είναι ο συντελεστής διέγερσης, το διάνυσµα θέσης και το 

µιγαδικό «ενσωµατωµένο» (embedded) διάγραµµα πεδίου του n-οστού στοιχείου, 

λπ /2=k  όπου λ  είναι το µήκος κύµατος, και 
^
R  είναι το µοναδιαίο διάνυσµα προς το 

σηµείο παρατήρησης.  

Στην περίπτωση όπου ενδιαφέρει µόνο το οριζόντιο επίπεδο )2/( πθ = , η εξίσωση (6.6) 

παίρνει την µορφή 

( )∑
=

−⋅⋅⋅=
N

n
nnnn Rkjhch

1
)cos(exp)()( φφφφ                               (6.7) 

όπου nnR φ,  είναι η απόσταση και η γωνία του n-οστού στοιχείου από την αρχή των αξόνων, 

και φ  είναι η γωνία παρατήρησης.  

Στην περίπτωση όπου είναι διαθέσιµοι οι συντελεστές τάσης, χρησιµοποιείται η µήτρα 

αντιστάσεων ή άλλη αριθµητική µέθοδος προκειµένου να υπολογιστούν οι συντελεστές 

ρεύµατος.  

Έστω µια κεραία ESPAR, η οποία αποτελείται από ένα ενεργό και Ν-1 παθητικά στοιχεία 

(συνολικά Ν στοιχεία). Σύµφωνα µε την µήτρα αντιστάσεων, οι τάσεις και τα ρεύµατα στα 

σηµεία τροφοδοσίας των στοιχείων της κεραίας θα δίνονται από την σχέση 
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όπου iiii ZIV ,,  είναι η τάση, το ρεύµα και η ιδία αντίσταση του i-οστού στοιχείου, ενώ ijZ  

είναι η αµοιβαία αντίσταση µεταξύ του i-οστού και του j-οστού στοιχείου.   

Όλα τα παθητικά στοιχεία είναι τερµατισµένα µε µια µιγαδική αντίσταση, οπότε  

NLNN

kLKk

L

L

ZIV

ZIV

ZIV
ZIV

,

,

3,33

2,22

........................

......................

⋅−=

⋅−=

⋅−=

⋅−=

                                                            (6.9) 

όπου iLZ ,  είναι η αντίσταση τερµατισµού του i-οστού στοιχείου. Θεωρώντας χωρίς βλάβη 

της γενικότητας ότι 11 =V , αν αντικαταστήσουµε τις τάσεις στην εξίσωση (6.8) µε εκείνες 

της εξίσωσης (6.9), παίρνουµε  
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Προφανώς, η εξίσωση (6.10) είναι της µορφής 

bxA =⋅                                                                (6.11) 

όπου 
T

Nk IIIIx ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡= ......21 , 

T

b ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡= 0...0...01 , ενώ το A  ισούται µε  
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Για µια συγκεκριµένη τοπολογία κεραίας ESPAR, η µήτρα αντιστάσεων είναι 

υπολογίσιµη ή µπορεί να µετρηθεί. Η εξίσωση (6.11) µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου 

να υπολογιστούν τα ρεύµατα στα στοιχεία της κεραίας, οπότε το διάγραµµα ακτινοβολίας της 

κεραίας στο οριζόντιο επίπεδο υπολογίζεται µέσω της εξίσωσης (6.7).  

 

Ηλεκτροµαγνητική σύζευξη (coupling) σε στοιχειοκεραίες και κεραίες ESPAR.  

Η ηλεκτροµαγνητική σύζευξη έχει ως συνέπεια την αλλαγή της µορφής και του πλάτους 

της κατανοµής ρεύµατος των στοιχείων µιας στοιχειοκεραίας [Kel1993], [Bla2005]. 

Συνεπώς, το ενσωµατωµένο διάγραµµα ακτινοβολίας ενός στοιχείου διαφέρει, τόσο στο 

σχήµα όσο και στο πλάτος, από το αντίστοιχο αποµονωµένο διάγραµµα του ίδιου στοιχείου 

(υπενθυµίζεται ότι «αποµονωµένο» είναι το διάγραµµα του στοιχείου στον ελεύθερο χώρο, 

ενώ «ενσωµατωµένο» είναι εκείνο που µετράται µέσα στην διάταξη της στοιχειοκεραίας, µε 

όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τερµατισµένα στην χαρακτηριστική τους αντίσταση). Ωστόσο, ο 

Hui αναφέρει ότι, στην περίπτωση γραµµικών στοιχείων και εισερχόµενων κυµάτων από 

οριζόντιες κατευθύνσεις µόνο, το σχήµα του αποµονωµένου διαγράµµατος είναι µια πολύ 

καλή προσέγγιση του σχήµατος του ενσωµατωµένου διαγράµµατος του στοιχείου [Hui2004]. 

Εδώ υιοθετείται αυτό το συµπέρασµα, οπότε χρησιµοποιούµε την –µετρούµενη– µήτρα 

αντιστάσεων της στοιχειοκεραίας προκειµένου να υπολογίσουµε την αλλαγή στο πλάτος των 

ενσωµατωµένων διαγραµµάτων. Επιπλέον, το αποµονωµένο διάγραµµα κάθε στοιχείου 

µετράται αντί να υπολογιστεί αριθµητικά, προκειµένου να ληφθούν υπόψιν ανοµοιότητες 

µεταξύ των στοιχείων [Mit2006d]. Αντίθετα, στην σχετική βιβλιογραφία, τα αποµονωµένα 

διαγράµµατα -και οι ιδίες αντιστάσεις- των στοιχείων θεωρούνται πανοµοιότυπα και 

υπολογίζονται µε αριθµητικές τεχνικές, αφού χρησιµοποιούνται ιδεατά στοιχεία.  

Μια άλλη συνέπεια της ηλεκτροµαγνητικής σύζευξης είναι ότι η ιδία αντίσταση ενός 

στοιχείου µεταβάλλεται όταν ένα δεύτερο στοιχείο πλησιάσει κοντά του. Ακόµη, η αµοιβαία 

αντίσταση µεταξύ δύο στοιχείων αλλάζει, όταν προστεθούν στον χώρο γύρω τους επιπλέον 

στοιχεία [Kin2002]. Εν τούτοις, στην σχετική βιβλιογραφία, οι ιδίες και αµοιβαίες 

αντιστάσεις των στοιχείων θεωρούνται αµετάβλητες από την επίδραση της παρουσίας άλλων 

στοιχείων [Sun2004]. Μόνο πρόσφατα, παρουσιάστηκε µια µέθοδος από τους Iigusa και 
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Ohira, η οποία λαµβάνει υπόψιν την αλλαγή στην ρευµατική κατανοµή των στοιχείων, η 

οποία προκαλείται λόγω των ισχυρά συζευγµένων στοιχείων [Iig2004]. Ωστόσο αυτή η 

µέθοδος δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε εµπορικά διαθέσιµα στοιχεία, ενώ επίσης δεν µπορεί 

να εφαρµοστει σε στοιχεία άλλα εκτός διπόλων. Η προσέγγιση που υιοθετείται εδώ, θεωρεί 

ότι δεν υπάρχει σηµαντική επίδραση στην ιδία και αµοιβαία αντίσταση των στοιχείων από 

την παρουσία των υπολοίπων στοιχείων της κεραίας. Συνεπώς, µπορεί να χρησιµοποιηθεί η 

αποµονωµένη ιδία αντίσταση, καθώς και οι αµοιβαίες αντιστάσεις των στοιχείων ανα δύο οι 

οποίες µετρώνται χωρίς την παρουσία άλλων στοιχείων. Η υπόθεση αυτή θα ισχυροποιηθεί 

µέσω αριθµητικών αποτελεσµάτων προσοµοίωσης, όπως θα παρουσιαστεί στις επόµενες 

παραγράφους.  

 

Παράθεση της προτεινόµενης διαδικασίας σχεδίασης. 

Για πρακτικούς λόγους, στα επόµενα θεωρείται ότι µόνο το πλάτος της ρευµατικής 

κατανοµής ενός στοιχείου αλλάζει λόγω ηλεκτροµαγνητικής σύζευξης. Η εξίσωση (6.11) 

χρησιµοποιείται προκειµένου να υπολογιστεί αυτό το πλάτος. Περαιτέρω, θεωρείται ότι η 

ιδία αντίσταση ενός στοιχείου παραµένει αµετάβλητη, παρά την επίδραση της 

ηλεκτροµαγνητικής σύζευξης (όπως αναφέρθηκε, η υπόθεση αυτή θα ισχυροποιηθεί µε 

επιχειρήµατα µέσω προσοµοίωσης). Εφόσον µόνο ένα στοιχείο είναι ενεργό, η µήτρα 

αντιστάσεων χρησιµοποιείται προκειµένου να υπολογιστεί το επαγόµενο ρεύµα στα παθητικά 

στοιχεία –εξίσωση (6.11)-, και κατόπιν η εξίσωση (6.7) χρησιµοποιείται προκειµένου να 

υπολογιστεί το διάγραµµα της κεραίας ESPAR. Αντίθετα προς την χρήση αριθµητικών 

µεθόδων, προτείνεται το διάγραµµα ακτινοβολίας και η ιδία αντίσταση κάθε στοιχείου να 

µετρώνται, µε το στοιχείο αποµονωµένο. Επιπλέον, θεωρείται ότι η αµοιβαία αντίσταση 

µεταξύ των στοιχείων δεν επηρεάζεται από την ηλεκτροµαγνητική σύζευξη, οπότε µετράται η 

αµοιβαία αντίσταση των στοιχείων ανά δύο. Πιο συγκεκριµένα, µετράται και καταγράφεται η 

αµοιβαία αντίσταση των στοιχείων ανά δύο για ένα εύρος αποστάσεων µεταξύ των 

στοιχείων. Τέλος, χρησιµοποιείται ένας γενετικός αλγόριθµος προκειµένου να 

βελτιστοποιηθεί η τοπολογία της κεραίας ESPAR, καθώς επίσης και τα φορτία τερµατισµού 

των παθητικών στοιχείων.  

 

Προσοµοίωση µετρήσεων ιδίας και αµοιβαίας αντίστασης.  

Η ακρίβεια της προτεινόµενης µεθόδου εξαρτάται σηµαντικά από τον βαθµό στον οποίο 

η ιδία και οι αµοιβαίες αντιστάσεις των στοιχείων δεν επηρεάζονται από την παρουσία των 

υπόλοιπων στοιχείων. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση της 

ηλεκτροµαγνητικής σύζευξης στην µεταβολή της ιδίας και των αµοιβαίων αντιστάσεων. Ο 

Παπακανέλλος χρησιµοποίησε την µέθοδο των βοηθητικών πηγών (Method of Auxiliary 

Sources, MAS), προκειµένου να υπολογίσει την εξάρτηση της ιδίας και των αµοιβαίων 
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αντιστάσεων στην παρουσία κοντινών στοιχείων [Παπ2004]. Επίσης, παρόµοια 

αποτελέσµατα έχουν παρουσιαστεί από τους Chang και King [Cha1968].  

Εδώ χρησιµοποιούνται η µέθοδος των ροπών και το πρόγραµµα SuperNEC, προκειµένου 

να αξιολογηθεί η µεταβολή της ιδίας αντίστασης διπόλου 2/λ  µε ακτίνα λ008.0 , εξαιτίας 

της παρουσίας όµοιου παράλληλου διπόλου, τοποθετηµένου σε διάφορες αποστάσεις. Στο 

σχήµα 6.12 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης, όπου '
11Z  είναι η ιδία 

αντίσταση µε παρουσία άλλου διπόλου, ενώ 11Z  είναι η ιδία αντίσταση του αποµονωµένου 

στοιχείου. Όπως προκύπτει από το σχήµα, η σχετική µεταβολή της ιδίας αντίστασης 

εξαρτάται από την απόσταση των διπόλων, ενώ εξασθενεί γρήγορα καθώς η απόσταση 

µεγαλώνει. Έτσι, για αποστάσεις διπόλων µεγαλύτερες από λ2.0 , η µεταβολή του 

πραγµατικού µέρους της ιδίας αντίστασης είναι µικρότερη από 8%, ενώ η αντίστοιχη 

µεταβολή του φανταστικού µέρους είναι µικρότερη από 9%. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σε 

καλή συµφωνία µε αντίστοιχα αποτελέσµατα του Παπακανέλλου [Παπ2004]. 

 
Σχήµα 6.12: Εξάρτηση της ιδίας αντίστασης διπόλου 2/λ  στην παρουσία όµοιου, 

παράλληλου διπόλου. 

 

Επιπλέον, υπολογίζεται η εξάρτηση της αµοιβαίας αντίστασης παράλληλων διπόλων 

2/λ  µε ακτίνα λ008.0 , τα οποία είναι τοποθετηµένα σε απόσταση 2/λ  µεταξύ τους, στην 

παρουσία τρίτου, όµοιου, παράλληλου διπόλου. Το τρίτο δίπολο είναι τοποθετηµένο στην 

µεσοκάθετο µεταξύ των δύο στοιχείων, σε διαφορές αποστάσεις από το σηµείο τοµής του 

ευθύγραµµου τµήµατος που συνδέει τα δύο στοιχεία και της µεσοκαθέτου. Τα σχετικά 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο σχήµα 6.13, όπου '
12Z  είναι η αµοιβαία αντίσταση όταν 

το τρίτο δίπολο είναι παρόν, ενώ 12Z  είναι η αµοιβαία αντίσταση όταν τα δίπολα είναι µόνα 

στον χώρο. Όπως φαίνεται από το σχήµα 6.13, η µεταβολή της αµοιβαίας αντίστασης φθίνει 

γρήγορα όσο η απόσταση του τρίτου στοιχείου µεγαλώνει. Στην περίπτωση όπου το τρίτο 
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δίπολο είναι τοποθετηµένο στην µεσοκάθετο και σε απόσταση µεγαλύτερη από λ2.0 , η 

µεταβολή στο πραγµατικό µέρος της αµοιβαίας αντίστασης είναι µικρότερη από 10%, ενώ η 

αντίστοιχη µεταβολή για το φανταστικό µέρος είναι µικρότερη από 15%.  

 
Σχήµα 6.13: Εξάρτηση της αµοιβαίας αντίστασης παράλληλων διπόλων 2/λ , τοποθετηµένα 

σε απόσταση 2/λ  µεταξύ τους, στην παρουσία τρίτου, όµοιου, παράλληλου διπόλου. 

 

Από τα σχήµατα 6.12 και 6.13 συνεπάγεται ότι, όταν χρησιµοποιείται η προτεινόµενη 

µέθοδος, υπάρχει µια σχέση αντίστροφης εξάρτησης (trade off) ανάµεσα στην ικανοποιητική 

ακρίβεια και την ισχυρή ηλεκτροµαγνητική σύζευξη. Η ακρίβεια φυσικά µπορεί να βελτιωθεί 

σηµαντικά χρησιµοποιώντας πιο ραφιναρισµένες τεχνικές µέτρησης ιδίων και αµοιβαίων 

αντιστάσεων, όπως προτείνεται από τους King et al. [Kin2002], αλλά το αντίκτυπο στην 

απλότητα και πρακτικότητα της µεθόδου θα είναι πολύ σηµαντικό και δεν επιθυµείται.  

 

Ο γενετικός αλγόριθµος. 

Παρακάτω θα παρουσιαστεί ο γενετικός αλγόριθµος που χρησιµοποιήθηκε. Η δοµή του 

γενετικού έχει περιγραφεί αναλυτικά στο κεφάλαιο 4, ωστόσο υπάρχουν ορισµένες 

διαφοροποίησεις. Για αυτόν τον λόγο, η σχετική παρουσίαση θα είναι σύντοµη.  

Ο γενετικός που χρησιµοποιήθηκε είναι τύπου κινητής υποδιαστολής (floating point), µε 

µέγεθος πληθυσµού 50. Οι τελεστές επιλογής, επιχιασµού και µετάλλαξης είναι τύπου 

ρουλέτας, απλός ή αριθµητικός, και οµοιόµορφη, αντίστοιχα. Οι παράµετροι υπό 

βελτιστοποίηση θα είναι οι θέσεις των στοιχείων, καθώς και οι αντιστάσεις τερµατισµού των 

παθητικών στοιχείων. Οι θέσεις των στοιχείων χρησιµοποιούνται προκειµένου να 

προσδιοριστεί η µήτρα αντιστάσεων, µε βάση αποθηκευµένες τιµές µετρήσεων για την 

αµοιβαία αντίσταση των στοιχείων ανά δύο. Έπειτα, υπολογίζονται τα πλάτη των ρευµατικών 

κατανοµών στους ακροδέκτες των στοιχείων, χρησιµοποιώντας την εξίσωση (6.11), οπότε το 

διάγραµµα ακτινοβολίας της κεραίας προκύπτει εύκολα από την εξίσωση (6.7). Σηµειώνεται 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

325

ότι η µέθοδος αυτή λαµβάνει υπόψιν τις ανοµοιότητες µεταξύ των στοιχείων, όπως 

προτάθηκε πρόσφατα [Mit2006d].  

Το επιθυµητό διάγραµµα ακτινοβολίας της κεραίας προσδιορίζεται µε ένα διάνυσµα 

τριών σηµείων. Το πρώτο σηµείο είναι η γωνία σκόπευσης, το δεύτερο σηµείο είναι το εύρος 

ηµίσειας ισχύος, και το τρίτο σηµείο είναι ο µέγιστος λόγος πλευρικών προς κύριο λοβό 

(Relative Side Lobe Level, R.S.L.L.). Καµία περαιτέρω φροντίδα για το σχήµα του λοβού δεν 

είναι απαραίτητη.  

Κατόπιν, το διάγραµµα ακτινοβολίας κάθε µέλους του πληθυσµού υπολογίζεται, και 

συγκρίνεται µε το επιθυµητό. Οι πλευρικοί λοβοί δειγµατοληπτούνται µε βήµα 5º, και 

σχηµατίζεται το αθροιστικό σφάλµα µεταξύ του επιθυµητού και του υπολογιζόµενου 

διαγράµµατος µέσω της εξίσωσης 

∑=
i

ieA                                                               (6.13) 

όπου το σφάλµα ie  δίνεται από  

 

 

 

                                                                             

 

 

Τέλος, η αντικειµενική συνάρτηση του γενετικού θα υπολογίζεται από  

A
f

+
=

1
1                                                           (6.15) 

όπου προφανώς, [ )1,0∈f .  

 

Αποτελέσµατα προσοµοίωσης.  

Η προτεινόµενη µέθοδος και ο γενετικός αλγόριθµος αξιολογούνται µέσω προσοµοίωσης 

µιας σχεδίασης κεραίας ESPAR, ενώ η ακρίβεια των αποτελεσµάτων αξιολογείται µέσω 

σύγκρισης µε αντίστοιχα αποτελέσµατα από το πρόγραµµα SuperNEC. Η επιθυµητή ESPAR 

κεραία λειτουργεί στα 2.4GHz, και αποτελείται από ένα κεντρικό ενεργό δίπολο, και 4 

παθητικά δίπολα τοποθετηµένα οµοιόµορφα σε κυκλική διάταξη ακτίνας R , γύρω από το 

ενεργό στοιχείο, όπως φαίνεται στο σχήµα 6.14. Το πρώτο παθητικό δίπολο είναι 

τοποθετηµένο στην θέση ( )0,R . Η κεραία πρέπει να καλύπτει οµοιόµορφα το οριζόντιο 

επίπεδο, µε τέσσερα διαγράµµατα µε γωνίες σκόπευσης 45°, 135°, 225° and 315°, ενώ το 

2

,

,,

idesired

idesiredicalculated

U
UU −

, κύριος λοβός                                                  

2

,

,,

idesired

idesiredicalculated

U
UU −

, πλευρικοί λοβοί αν idesiredicalculated UU ,, >   (6.14) 

                    0                  , πλευρικοί λοβοί αν  idesiredicalculated UU ,, <           
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εύρος ηµίσειας ισχύος πρέπει να είναι 90° (
1

2
−N
π

, όπου N ο αριθµός των στοιχείων). Τέλος, 

απαιτείται µέγιστος λόγος R.S.L.L. 

 
Σχήµα 6.14: Layout µιας κεραίας ESPAR πέντε στοιχείων.  

 

Τα στοιχεία της κεραίας είναι δίπολα ακτίνας λ008.0=a . Προκειµένου η προσοµοίωση 

να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική, τίθενται τρεις κανόνες: Πρώτον, τα µήκη των 

διπόλων δεν είναι ίσα µεταξύ τους. Πιο συγκεκριµένα, επιλέγεται τα µήκη των διπόλων να 

είναι 2/1 λ=L , 22/2/2 λλ −=L , 22/2/3 λλ +=L , 22/22/4 λλ −=L  

and 22/22/5 λλ +=L , όπου η αρίθµηση ακολουθεί την αρίθµηση του σχήµατος 6.14. 

∆εύτερον, τα φορτία των παθητικών στοιχείων διατηρούνται συµµετρικά. Τούτο σηµαίνει 

ότι, επί παραδείγµατι για τον λοβό µε γωνία σκόπευσης 45°, ισχύει 32 LL ZZ =  και 

54 LL ZZ = , όπου LiZ  είναι το φορτίο του i-οστού διπόλου. Τρίτον, τα υπόλοιπα τρία 

διαγράµµατα ακτινοβολίας θα προκύπτουν έπειτα από αντιµετάθεση αυτών των ίδιων 

αντιστάσεων τερµατισµού, δηλαδή δεν επιλέγονται διαφορετικές οµάδες αντιστάσεων 

τερµατισµού για κάθε γωνία σκόπευσης.  

Αρχικά, υπολογίζονται οι ιδίες και οι αµοιβαίες αντιστάσεις των στοιχείων ανά δύο, µε 

την βοήθεια του προγράµµατος SuperNEC. Όλες οι αµοιβαίες αντιστάσεις υπολογίζονται για 

αποστάσεις µεταξύ των στοιχείων στο διάστηµα [ ]λλ 2,1.0 , µε βήµα 1mm. Τέλος, η ακτίνα 

του κύκλου και τα φορτία τερµατισµού βελτιστοποιούνται µέσω του γενετικού αλγορίθµου. 

Οι πραγµατικές και φανταστικές αντιστάσεις τερµατισµού περιορίζονται στο διάστηµα 

[ ]500,500− Ω, όπως προτείνεται από τους Plapous et al. για πρακτικές εφαρµογές [Pla2004]. 

Η τελική κεραία ESPAR που σχεδιάστηκε, έχει ακτίνα κύκλου 4.36cm ( 3/λ≈ ), ενώ οι 
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αντιστάσεις τερµατισµού για γωνία σκόπευσης στις 45° είναι 46112832 jZZ LL −==  και 

29.689.354 jZZ LL +== .  

 
Σχήµα 6.15: ∆ιάγραµµα ισχύος βελτιστοποιηµένης ESPAR για γωνία σκόπευσης 45°, 

χρησιµοποιώντας την προτεινόµενη µέθοδο και το πρόγραµµα SuperNEC.  

 

Το βελτιστοποιηµένο διάγραµµα της στοιχειοκεραίας ESPAR µε γωνία σκόπευσης 45°, 

παρουσιάζεται στο σχήµα 6.15, υπολογιζόµενο τόσο µέσω των εξισώσεων (6.7) και (6.11), 

όσο και µε το πρόγραµµα SuperNEC. Όπως παρατηρείται, υπάρχει αρκετά καλή συµφωνία 

µεταξύ των δύο µεθόδων, η οποία δικαιολογεί το επιχειρήµα ότι οι µεταβολές στις ιδίες και 

αµοιβαίες αντιστάσεις, λόγω της παρουσίας άλλων στοιχείων, µπορούν να αγνοηθούν. 

Παρόµοια αποτελέσµατα ισχύουν και για τις υπόλοιπες γωνίας σκόπευσης, αλλά δεν 

παρουσιάζονται χάριν συντοµίας.  

 

Κατασκευή και µέτρηση κεραίας SPA.  

Χρησιµοποιώντας τις ίδιες προδιαγραφές όπως προηγουµένως, καθώς και την τοπολογία 

του σχήµατος 6.14, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε µια κεραία SPA πέντε στοιχείων. Για 

την κατασκευή χρησιµοποιήθηκαν ως στοιχεία 5 γραµµικές, οµοιόµορφες κεραίες τύπου 

IN2458-5RD-S από την ConnexWireless. Το κέρδος αυτών των στοιχείων όπως δίνεται από 

τον κατασκευαστή είναι 2.2dBi στην ζώνη συχνοτήτων 2.4-2.5GHz [Con2005]. Επίσης, οι 

αντιστάσεις τερµατισµού των παθητικών στοιχείων περιορίστηκαν σε ανοιχτοκύκλωµα και 

βραχυκύκλωµα, για πρακτικούς λόγους και ευκολία στην υλοποίηση.  

Το διάγραµµα ακτινοβολίας κάθε στοιχείου µετρήθηκε στο οριζόντιο επίπεδο ως προς 

την οριζόντια γωνία άφιξης ( 2/πθ = ). Παρατηρήθηκε ότι τα πλάτη και οι γωνίες άφιξης 

των διαγραµµάτων δεν είναι οµοιόµορφα.  Συγκεκριµένα, παρουσιάστηκε µια µέγιστη 
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απόκλιση 8% µεταξύ των πλατών, καθώς επίσης και µια µέγιστη διαφορά 30º µεταξύ των 

στροφών φάσης, για αυτά τα διαγράµµατα. Προφανώς, η υπόθεση οµοιόµορφων 

διαγραµµάτων ακτινοβολίας δεν είναι εφαρµόσιµη. Ωστόσο, χρησιµοποιήθηκε η τεχνική που 

έχει προταθεί για την αντιµετώπιση ανοµοιοτήτων µεταξύ των στοιχείων που απαρτίζουν µια 

στοιχειοκεραία.  

Κατόπιν, µετρήθηκαν οι ιδίες αντιστάσεις των στοιχείων στα 2.4GHz, και τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα 5.1. Επίσης, µετρήθηκαν οι αµοιβαίες 

αντιστάσεις των στοιχείων ανά δύο, για διάφορες αποστάσεις µεταξύ τους, και 

παρουσιάζονται στα σχήµατα 6.16 και 6.17. Οι µετρήσεις των αµοιβαίων αντιστάσεων 

πραγµατοποιήθηκαν για αποστάσεις στο διάστηµα [ ]cm12,cm2.1  µε βήµα 0.4cm.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1: Ιδίες αντιστάσεις των εµπορικών στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν για την 

κατασκευή της SPA κεραίας, στα 2.4GHz. 

# Στοιχείου Ιδία αντίσταση 

Στοιχείο #1 01.062.62 j−  

Στοιχείο #2 51.510.78 j−  

Στοιχείο #3 30.1103.84 j+  

Στοιχείο #4 71.2002.81 j−  

Στοιχείο #5 03.1003.104 j−  

 

 

Σχήµα 6.16: Πραγµατικό µέρος αµοιβαίας αντίστασης µεταξύ των χρησιµοποιηθέντων 

στοιχείων της SPA κεραίας.  
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Σχήµα 6.17: Φανταστικό µέρος αµοιβαίας αντίστασης µεταξύ των χρησιµοποιηθέντων 

στοιχείων της SPA κεραίας. 

 

Αφού επιλέχθηκε κατάλληλη ακτίνα του κύκλου, συµπτωµατικά ίση µε 4.4cm, η κεραία 

κατασκευάστηκε χρησιµοποιώντας τυπικούς ακροδέκτες SMA, µε βραχυκυκλωµένους και 

ανοιχτοκυκλωµένους τερµατισµούς. Η κεραία µετρήθηκε στον ανηχοϊκό θάλαµο της σχολής 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. Τα χαρακτηριστικά 

της κεραίας παρουσιάζονται στον πίνακα 6.2, ενώ στο σχήµα 6.18 παρουσιάζονται τα 

διαγράµµατα ακτινοβολίας της κεραίας ως προς γωνίας άφιξης, για όλες τις γωνίες 

σκόπευσης 45°, 135°, 225° και 315°. Όπως προκύπτει, η κεραία ESPAR που 

κατασκευάστηκε εν γένει ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί. Επίσης, τα 

µετρηθέντα διαγράµµατα ακτινοβολίας είναι µόνο ελαφρά διαφορετικά από τα σχεδιαστικά 

αναµενόµενα, όπως φαίνεται στο σχήµα 6.19 για γωνία σκόπευσης 135°. Ανάλογα 

συµπεράσµατα ισχύουν και για τις υπόλοιπες γωνίες σκόπευσης, αλλά δεν παρουσιάζονται 

χάριν συντοµίας.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2: Χαρακτηριστικά υλοποιηθείσας κεραίας SPA. 

 
Γωνία 

σκόπευσης 

Εύρος ηµίσειας 

ισχύος 

Μέγιστο 

R.S.L.L. 

Ακτίνα 

κύκλου 

Λοβός #1 45° 72.0° 10.91dB 

Λοβός #2 135° 72.5° 9.00dB 

Λοβός #3 225° 77.5° 6.80dB 

Λοβός #4 315° 70° 9.04dB 

4.4cm 
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Σχήµα 6.18: ∆ιαγράµµατα ακτινοβολίας υλοποιήθεισας κεραίας ESPAR.  

 

 
Σχήµα 6.19: Σύγκριση µετρηθέντος και σχεδιαστικά αναµενόµενου διαγράµµατος 

ακτινοβολίας υλοποιηθείσας κεραίας ESPAR, για γωνία σκόπευσης 135º.  

 

Συµπέρασµα.  

Παρουσιάστηκε µια νέα, πρακτική τεχνική για την σχεδίαση κεραιών ESPAR, η οποία 

βασίζεται στην µέτρηση της µήτρας αντιστάσεων και σε έναν γενετικό αλγόριθµο. Η τεχνική 

αυτή προτείνεται κυρίως στην περίπτωση όπου απαιτείται να κατασκευαστεί µια κεραία 

ESPAR χρησιµοποιώντας εµπορικές κεραίες ως στοιχεία. Η ακρίβεια της τεχνικής 

αποδεικνύεται µέσω αποτελεσµάτων προσοµοίωσης, καθώς επίσης και µέσω αποτελεσµάτων 

µέτρησης µιας υλοποιηθείσας κεραίας.  

Μελλοντική έρευνα στο αντικείµενο αυτό περιλαµβάνει επανασχεδίαση και κατασκευή 

της κεραίας µε χρήση varactors για µεταβλητά φορτία των παθητικών στοιχείων, 

ολοκλήρωση µε ψηφιακό κύκλωµα ελέγχου και αξιολόγηση επίδοσης της κεραίας σε 

πραγµατικό περιβάλλον.   
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6.4 ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΚΕΡΑΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ 

ΚΟΣΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2.4GHz ISM-WLAN. 

Εισαγωγή. 

Ολοκληρώνοντας, παρουσιάζεται µια νέα, πλήρως προσαρµοζόµενη κεραία λήψης, η 

οποία είναι κατάλληλη για εφαρµογές 2.4GHz ISM-WLAN [Mit2007]. Η τοπολογία και οι 

συντελεστές διέγερσης της κεραίας βελτιστοποιήθηκαν µε την βοήθεια ενός γενετικού 

αλγόριθµου. Η κεραία είναι οµοιόµορφη κυκλική, ενώ αποτελείται από 4 στοιχεία και ίσα τον 

αριθµό RF και IF κυκλώµατα λήψης. Υπάρχει επίσης ένα κύκλωµα ψηφιακού ελέγχου, 

υλοποιηµένο µε µικροελεγκτή, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της κεραίας και την 

µορφοποίηση του διαγράµµατος ακτινοβολίας, η οποία πραγµατοποιείται στην ζώνη IF 100-

145MHz. Θα παρουσιαστούν αποτελέσµατα µετρήσεων της κεραίας σε λειτουργία SBA, µε 

τα οποία αποδεικνύεται η άριστη συµφωνία µεταξύ των θεωρητικά αναµενόµενων και 

πειραµατικά µετρούµενων διαγραµµάτων ακτινοβολίας. Επιπλέον, η κεραία είναι πλήρως 

προγραµµατίσιµη, χάριν τόσο στο ψηφιακό κύκλωµα ελέγχου όσο και στον πλήρη 

χαρακτηρισµό της µήτρας αντιστάσεων. ∆ιαθέτει την δυνατότητα να οδηγήσει οποιονδήποτε 

επιθυµητό από τον χρήστη προσαρµοστικό αλγόριθµο (προσαρµογή φάσεων και πλατών 

συντελεστών διέγερσης), αλγορίθµους µορφοποίησης λοβού, καθώς και αλγορίθµους ΜΙΜΟ. 

Τέλος, θα παρουσιαστούν αποτελέσµατα µετρήσεων επίδοσης της κεραίας σε πραγµατικό 

περιβάλλον, µε τα οποία θα επιδειχθεί η ευεργετική επίδραση της κεραίας στην αντιµετώπιση 

των διαλείψεων πολυδιαδροµικής διάδοσης.  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η χρήση ευφυών κεραιών συµβάλλει σηµαντικά στην 

βελτίωση της ποιότητας του λαµβανόµενου σήµατος και στην αντιµετώπιση των διαλείψεων. 

Οι ευφυείς κεραίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να καλυφθεί η αυξανόµενη ζήτηση σε 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, προσφέροντας αυξηµένους ρυθµούς µετάδοσης και 

καταπολεµώντας τις διαλείψεις και την διασυµβολική παρεµβολή [Skl1997], [Win1998], 

[Loz2001]. Επίσης, χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση σχηµάτων διαφορισιµότητας στο 

πεδίο του χώρου (space diversity), κατά την υλοποίηση νέων τεχνικών πολλαπλής πρόσβασης 

- όπως η πολλαπλή πρόσβαση στο πεδίο του χώρου (Space Division Multiple Access, 

SDMA), καθώς και στην υλοποίηση υπηρεσιών όπως η ανίχνευση της γωνίας άφιξης 

σήµατός ή ο εντοπισµός της θέσης κινητής συσκευής [Lib1999]. Μια ενδιαφέρουσα 

µονογραφία για τις ευφυείς κεραίες µπορεί να αναζητηθεί στην εργασια των Bellofiore et al. 

[Bel2002a], [Bel2002b]. 

Αρκετά συχνά επιλέγονται τύποι ευφυών κεραιών οι οποίοι διακρίνονται για την ευκολία 

στην υλοποίηση, την απλότητα, το χαµηλό κόστος συντήρησης κλπ. Τις περισσότερες φορές 

αυτοί οι συµβιβασµοί είναι απαραίτητοι. Ωστόσο, µεταξύ των διαφόρων τύπων ευφυών 

κεραιών, µόνο οι πλήρως προσαρµοζόµενες κεραίες προσφέρουν τα µέγιστα οφέλη και την 
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βέλτιστη αντιµετώπιση των διαλείψεων πολυδιαδροµικής διάδοσης. Στις πλήρως 

προσαρµοζόµενες κεραίες µεταβάλλονται τόσο το πλάτος όσο και η φάση των συντελεστών 

διέγερσης, οπότε προσφέρεται ο µέγιστος βαθµός ελευθερίας κατά την σχεδίαση. Επίσης, 

µόνο οι προσαρµοζόµενες κεραίες µπορούν να αξιοποίησουν πλήρως έναν προσαρµοστικό 

αλγόριθµο. Αν και έχουν παρουσιαστεί τεχνικές προσαρµοζόµενων κεραιών µε µειωµένο 

αριθµό βαθµών ελευθερίας και αρκετά ικανοποιητική επίδοση, ένας ιδιαίτερος τύπος πλήρως 

προσαρµοζόµενων κεραιών, οι κεραίες ΜΙΜΟ, προσφέρουν την δυνατότητα ρυθµών 

µετάδοσης που θεωρητικά ξεπερνούν γραµµικά το ανώτατο όριο χωρητικότητας του Shannon 

[Pau2003], [Stu2004]. Με τίµηµα την αυξηµένη πολυπλοκότητα και το κόστος, οι πλήρως 

προσαρµοζόµενες κεραίες αποτελούν σήµερα την τελευταία λέξη της τεχνικής στον τοµέα 

των ευφυών κεραιών.  

∆ιάφορες τεχνικές και αλγόριθµοι για την ακύρωση συνιστωσών που καταφτάνουν από 

κατευθύνσεις διαφορετικές από εκείνην της κύριας συνιστώσας έχουν προταθεί. Μια τέτοια 

τεχνική, βασισµένη σε κριτήρια δανεισµένα από την θεωρία πληροφορίας, έχει παρουσιαστεί 

από τους Yu και Lee [Yu1994]. Αφού καταρχήν δηλώνεται ότι ο ελάχιστος αριθµός βαθµών 

ελευθερίας σε έναν προσαρµοζόµενο δέκτη δεν µπορεί να είναι µικρότερος από τον αριθµό 

των σηµάτων-παρεµβολών, προτείνονται τεχνικές επιλογής αριθµού βαθµών ελευθερίας, ενώ 

αναπτύσσεται µια µέθοδος τύπου GSC (generalized sidelobe canceller), µε ορθογωνοποίηση 

Gram-Schmidt. Οι Yang και Ingram αντιπρότειναν µια µέθοδο βασισµένη στην τεχνική 

singular value decomposition (SVD) [Yan1997b]. Με την τεχνική αυτή µειώνεται σηµαντικά 

η πολυπλοκότητα και ο χρόνος επίλυσης του προβλήµατος, υπό κάποιες προϋποθέσεις. Και 

οι δύο αναφορές, [Yu1994] και [Yan1997b], περιέχουν τεχνικές µειωµένου αριθµού βαθµών 

ελευθερίας, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως.  

Στο πεδίο πρακτικών κεραίων και υλοποιήσεων, έχουν παρουσιαστεί επίσης αρκετές και 

ενδιαφέρουσες εργασίες. Οι Alonso et al. παρουσίασαν µια φασική κεραία λήψης (µεταβολή 

φάσεων µόνο), κατάλληλη για κινητές δορυφορικές επικοινωνίες, η οποία καλύπτει το 

κατακόρυφο επίπεδο µε προσαρµοζόµενα, µορφοποιηµένα διαγράµµατα ακτινοβολίας 

[Alo1996]. Η κεραία αποτελείται από 6 τυπωµένα κυκλικά στοιχεία, σε οµοιόµορφη κυκλική 

τοπολογία, ενώ λειτουργεί στην ζώνη συχνοτήτων 1440-1660MHz. Στον σχετικό δέκτη έχουν 

ολοκληρωθεί όλα τα σχετικά κυκλώµατα λήψης και ελέγχου, ενώ διατίθεται και η 

δυνατότητα σύνδεσης µε υπολογιστή µέσω θύρας ISA. Οι Jeon et al. κατασκεύασαν µια 

υβριδική ευφυή κεραία, στην οποία ο έλεγχος πραγµατοποιείται µε ψηφιακό τρόπο ενώ η 

µορφοποίηση λοβού µε αναλογικό [Jeo2002]. Η τεχνική αυτή παρουσιάζει διάφορα 

πλεονεκτήµατα, όπως ταχύτερη µορφοποίηση λοβού και βελτιωµένο έλεγχο, ωστόσο δεν 

διαθέτει τα πλήρη πλεονεκτήµατα της ψηφιακής µορφοποίησης λοβού. Η κεραία λειτουργεί 

στα 5.8GHz, ενώ ο έλεγχος πραγµατοποιείται µε ανοιχτό βρόχο, αν και θα µπορούσε να 

µετατραπεί σε έλεγχο κλειστού βρόχου µε ελάχιστες µετατροπές. Οι Denidni et al. 
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παρουσίασαν µια στοιχειοκεραία 2 στοιχείων, µε την οποία υλοποιούν έναν προηγούµενο 

δικό τους αλγόριθµο [Den2003] – για τον αλγόριθµο βλ. αναφορά [9] εντός της [Den2003]. Η 

κεραία αυτή είναι κατάλληλη για τερµατικές συσκευές, λόγω του µικρού όγκου και 

επιφανείας που καταλαµβάνει, ωστόσο, ακριβώς λόγω αυτών των περιορισµών, διαθέτει 

µόνο έναν βαθµό ελευθερίας (φάση του ενός στοιχείου). Τέλος, οι Song et al. παρουσίασαν 

µια ευφυή κεραία χαµηλού κόστους, αποτελούµενη από πρωτότυπα τυπωµένα στοιχεία 

διπλής πόλωσης, η οποία είναι κατάλληλη για εφαρµογές WLAN [Son2005]. Η κεραία 

προσφέρει έναν µεγάλο αριθµό πιθανών διαγράµµατων ακτινοβολίας, τα οποία είναι 

επιλέξιµα από έναν αλγόριθµο. Σηµειώνεται ότι η κεραία αυτή δεν ταξινοµείται αυστηρά ως 

SBA, καθώς προσφέρει πλήθος διαγραµµάτων ακτινοβολίας µε διάφορα σχήµατα. Η κύρια 

συµβολή της δικής µας εργασίας αναφορικά µε την [Son2005], εκτός από την χρήση 

γραµµικών στοιχείων τα οποία καλύπτουν πλήρως το οριζόντιο επίπεδο κατα 360º, είναι η 

δυνατότητα πλήρως προσαρµοζόµενης λήψης, προσφέροντας την δυνατότητα υλοποίησης 

περίπλοκων αλγορίθµων µορφοποίησης λοβού καθώς και αλγορίθµων ΜΙΜΟ.  

Στις επόµενες παραγράφους θα παρουσιαστούν η αρχιτεκτονική της προτεινόµενης 

κεραίας, η σχεδίαση και βελτιστοποίηση της κεραίας από την σκοπιά των κατευθυντικών της 

χαρακτηριστικών, η σχεδίαση και υλοποίηση του προσαρµοζόµενου δέκτη από 

µικροκυµατική σκοπιά, καθώς και τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης και των µετρήσεων. 

Οι δε µετρήσεις περιλαµβάνουν τόσο µετρήσεις των κατευθυντικών χαρακτηριστικών της 

κεραίας, όσο και µετρήσεις επίδοσης της κεραίας και σύγκριση σε σχέση µε την περίπτωση 

όπου χρησιµοποιείται απλός οµοιοκατευθυντικός δέκτης.  

 

Αρχιτεκτονική της προτεινόµενης ευφυούς κεραίας.  

Η προτεινόµενη κεραία αποτελείται από 4 κατακόρυφα γραµµικά στοιχεία, παράλληλα 

προς τον άξονα z, τοποθετηµένα σε οµοιόµορφη κυκλική διάταξη ακτίνας R , όπως 

απεικονίζεται στο σχήµα 6.20. Τα στοιχεία είναι τύπου IN2458-5RD-S της ConnexWireless, 

µε οµοιόµορφο κέρδος 2.2dBi στα 2.4GHz [Con2005].  

Στο σχήµα 6.21 παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική των κυκλωµάτων λήψης της κεραίας. 

∆ιακρίνεται ένα στάδιο RF, αποτελούµενο από ένα ζωνοπερατό φίλτρο, έναν ενισχυτή 

χαµηλού θορύβου (Low Noise Amplifier, LNA), και έναν µείκτη κάτω-µετατροπής της 

συχνότητας. Το στάδιο IF έπεται, και αποτελείται από ένα βαθυπερατό φίλτρο, έναν ενισχυτή 

µεταβλητού κέρδους (Variable Gain Amplifier, VGA) ελεγχόµενο από τάση, καθώς και έναν 

στροφέα φάσης µεταβλητής στροφής φάσης, επίσης ελεγχόµενο από τάση (Voltage 

Controlled Phase Shifter, VCPS). Οι έξοδοι των τεσσάρων IF κυκλωµάτων αθροίζονται από 

έναν διπλό αθροιστή ισχύος τύπου Wilkinson, και κατόπιν διαιρούνται από έναν διαιρέτη 

ισχύος, πάλι τύπου Wilkinson. Η µια έξοδος του διαιρέτη Wilkinson αποτελεί την έξοδο του 
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συστήµατος (η οποία τροφοδοτείται σε ένα όργανο µετρήσεων, π.χ. Spectrum Analyzer), ενώ 

η άλλη τροφοδοτείται σε ένα κύκλωµα ανίχνευσης και βαθµονόµησης ισχύος (power 

detector), τροφοδοτώντας  τον κλειστό βρόχο ελέγχου του συστήµατος.  

 
Σχήµα 6.20: Τοπολογία της προτεινόµενης κεραίας.  

 

 
Σχήµα 6.21: Αρχιτεκτονική των κυκλωµάτων λήψης και ελέγχου της κεραίας.  

 

Η έξοδος του power detector τροφοδοτείται στο ψηφιακό κύκλωµα ελέγχου, όπου 

ρυθµίζεται ώστε να καταλαµβάνει κατάλληλο εύρος τιµών (regulation), και κατόπιν 

µετατρέπεται σε ψηφιακό σήµα µε την βοήθεια ενός αναλογικοψηφιακού µετατροπέα 

(Analog to Digital Converter, ADC). Το σήµα του ADC τροφοδοτείται στον µικροελεγκτή, 

όπου είναι εγκατεστηµένος ο αλγόριθµος ελέγχου. Ακόµη, ο µικροελεγκτής είναι 

συνδεδεµένος µε οθόνη LCD και ένα ειδικό πληκτρολόφιο, ενώ διαθέτει την δυνατότητα 

διασύνδεσης µε PC µέσω σειριακής θύρας RS232. Οκτώ από τις ψηφιακές θύρες εξόδου του 

µικροελεγκτή είναι συνδεδεµένες µε έναν ψηφιακοαναλογικό µετατροπέα (Digital to Analog 
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Converter, DAC), µε ίσες ψηφιακές θύρες εισόδου και οκτώ αναλογικές θύρες εξόδου. Οι 

έξοδοι του DAC επίσης ρυθµίζονται ώστε να καταλαµβάνουν κατάλληλο εύρος τιµών, και 

κατόπιν τροφοδοτούνται στις θύρες ελέγχου των VGAs και των VCPSs, πραγµατοποιώντας 

µε αυτόν τον τρόπο τον έλεγχο της ευφυούς κεραίας. Όλα τα περιγραφόµενα κυκλώµατα 

έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί χρησιµοποιώντας εµπορικά διαθέσιµα προϊόντα, 

συγκεντρωµένα στοιχεία και µικροταινιακές γραµµές µεταφοράς, και αναλύονται διεξοδικά 

σε επόµενη παράγραφο.  

Όπως φαίνεται από τα σχήµατα 6.20 και 6.21, η προτεινόµενη αρχιτεκτονική είναι 

πλήρως ανοιχτή, επιτρέποντας στον σχεδιαστή να αλλάξει κάποια εξαρτήµατα εφόσον το 

επιθυµεί. Επί παραδείγµατι, ο έλεγχος του IF σταδίου πραγµατοποιείται µε όρο την 

µεγιστοποίηση της ισχύος εξόδου, αλλά αν το κύκλωµα power detector αντικατασταθεί από 

έναν ανιχνευτή ρυθµού λαθών bit (Bit Error Rate, BER), τότε ο έλεγχος µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί βάσει της ελαχιστοποίησης του BER. Επιπλέον, η διασυνδεσιµότητα µε 

προσωπικό υπολογιστή προσφέρει την δυνατότητα αναβαθµισµένης παρακολούθησης του 

κυκλώµατος, καθώς και υλοποίησης εξειδικευµένων αλγορίθµων ελέγχου µε µεγάλες 

απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ, τουλάχιστον στην περίπτωση όπου η ταχύτητα 

προσαρµογής δεν απαιτείται να είναι υψηλή (π.χ. σε περιβάλλοντα χαµηλής κινητικότητας, 

όπου η διασπορά Doppler λαµβανει σχετικά χαµηλές τιµές).  

 

Σχεδίαση της κεραίας.  

Προδιαγραφές, διάγραµµα ακτινοβολίας και ηλεκτροµαγνητική σύζευξη.  

Για λόγους πληρότητας ακολουθεί µια σύντοµη ανάλυση του θεωρητικού υποβάθρου 

σχεδίασης της κεραίας,, αν και ορισµένα σηµεία επαναλαµβάνονται από το κεφάλαιο 2.  

Κατά τα αρχικά στάδια της σχεδίασης της κεραίας θεωρήθηκε ότι αυτή αποτελείται από 

ιδεατά, ταυτόσηµα δίπολα, τα οποία στην συχνότητα 2.4GHz έχουν µήκος 2/λ  και ακτίνα 

λ⋅01.0 . Τα δίπολα είναι τοποθετηµένα σύµφωνα µε το σχήµα 6.20, ενώ το πρώτο δίπολο 

είναι πάντα τοποθετηµένο στην θέση (R,0), χωρίς βλάβη της γενικότητας. Κατά την 

λειτουργία της κεραίας ως SBA, αυτή θα πρέπει να καλύπτει το οριζόντιο επίπεδο µε 4 

οµοιόµορφα διαγράµµατα µε γωνίες σκόπευσης 45°, 135°, 225° and 315°. Οι γωνίες 

σκόπευσης συµπίπτουν µε τις γωνίες των διχοτόµων των στοιχείων. Το εύρος ηµίσειας 

ισχύος επιλέγεται ίσο µε 45°, ενώ απαιτείται η µεγιστοποίηση του λόγου R.S.L.L. Οι 

συντελεστές τάσης της κεραίας είναι πλήρως προσαρµόσιµοι, ενώ τα πλάτη και οι φάσεις 

τους βελτιστοποιούνται µε την χρήση γενετικού αλγορίθµου. Κατόπιν, οι ρευµατικοί 

συντελεστές στους ακροδέκτες της κεραίας µπορούν να υπολογιστούν µέσω της µήτρας 

αντιστάσεων, όπως στην σχέση  

IZV ⋅= .                                                               (6.15)  
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Το διάγραµµα ακτινοβολίας της κεραίας στο οριζόντιο επίπεδο δίνεται από την σχέση  
2

0 )()( φφ AFUU =                                                    (6.16) 

όπου )(φU  είναι το διάγραµµα της κεραίας, 0U  είναι το διάγραµµα κάθε διπόλου, και 

)(φAF  είναι ο συντελεστής της στοιχειοκεραίας (Array Factor, AF). Όπως ειπώθηκε, αρχικά 

θεωρούνται ιδεατά ταυτόσηµα δίπολα, οπότε η εξίσωση (6.16) µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

Ωστόσο, η χρήση εµπορικών διπόλων απαιτεί να υπολογιστεί το διάγραµµα της 

στοιχειοκεραίας µε βάση την εξίσωση (6.7) στα τελικά στάδια της σχεδίασης.  

Ο συντελεστής AF δίνεται από την σχέση  

∑
=

−=
3

0
))cos(jexp()(

m
mm kRcAF φφφ                                   (6.17) 

οπου 0/ IIc mm =  είναι ο σχετικός ρευµατικός συντελεστής του m-οστού στοιχείου, 0I  είναι 

το ρεύµα στο πρώτο στοιχείο, λπ /2=k , R  η ακτίνα του κύκλου, φ  η γωνία παρατήρησης 

και mφ  είναι η γωνία τοποθέτησης του m-οστού στοιχείου.  

 

Γενετικός αλγόριθµος.  

Προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η ακτίνα του κύκλου, καθώς και τα πλάτη και οι φάσεις 

των συντελεστών διέγερσης των στοιχείων, χρησιµοποιήθηκε ένας γενετικός αλγόριθµος. Η 

αντικειµενική συνάρτηση του γενετικού αλγορίθµου υπολογίζεται µε βάση την εξίσωση 

(6.15), και την αντίστοιχη συζήτηση που συµπεριλαµβάνεται στο σηµείο εκείνο. Καθώς ο 

προτεινόµενος γενετικός αλγόριθµος έχει αναλυθεί διεξοδικά, δεν θα επαναληφθεί εδώ µια 

περιγραφή. Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι οι γενετικοί αλγόριθµοι θεωρούνται ιδιαίτερα 

χρήσιµοι στην αντιµετώπιση µη-γραµµικών, πολυδιάστατων και πολυµεταβλητών 

προβληµάτων, ενώ η ανωτερότητά τους συγκριτικά µε ντετερµινιστικές µεθόδους έχει 

εκτιµηθεί ευρέως [Hau1995], [Alt1997a], [Joh1997], [Sam1999]. Ακόµη και στην περίπτωση 

4 στοιχείων, υπάρχουν τουλάχιστον 8 παράµετροι βελτιστοποίησης, οι οποίες γίνονται 9 αν 

συµπεριληφθεί και η ακτίνα του κύκλου. Ίσως θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι το πρόβληµα 

είναι αντιµετωπίσιµο µέσω µιας ντετερµινιστικής µεθόδου, εκτιµώντας ότι ο χώρος λύσεων 

διαθέτει µικρό µέγεθος. Ωστόσο, υλοποιήθηκε µια µέθοδος βελτιστοποίησης steepest 

gradient, η οποία, όπως αναµενόταν, απέδιδε πολύ διαφορετικά αποτελέσµατα ανάλογα µε τις 

αρχικές συνθήκες του προβλήµατος. Επειδή ήταν απαραίτητο να είναι βέβαιο ότι έχει 

επιλεγεί µια «καλή» λύση, επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί ένας γενετικός αλγόριθµος. 

Πράγµατι, οι λύσεις του γενετικού αλγορίθµου χαρακτηρίζονται από σταθερότητα, ενώ 

αντιστοιχούν πάντα σε µεγαλύτερες τιµές της αντικειµενικής συνάρτησης από ό,τι οι λύσεις 

που προσφέρονται από την υλοποιηθείσα ντετερµινιστική µέθοδο. Κατόπιν τούτου, 

επιλέχθηκε µια λύση η οποία να χαρακτηρίζεται από εύκολη υλοποιησιµότητα, και είναι αυτή 
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η οποία περιγράφεται παρακάτω. Τέλος, σηµειώνεται ότι η εύρεση της απόλυτα βέλτιστης 

λύσης απαιτεί την εξαντλητική ανάλυση του προβλήµατος (brute force).  

 

Ηλεκτρονικά κυκλώµατα δέκτη.  

Όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα της ευφυούς κεραίας έχουν σχεδιαστεί και 

κατασκευαστεί ειδικά για την συγκεκριµένη εφαρµογή (custom-designed). Η βελτιστοποίηση 

των κυκλωµάτων πραγµατοποίηθηκε µε το πρόγραµµα ADS της Agilent. Η κατασκευή των 

µικροταινιακών κυκλωµάτων λήψης πραγµατοποιήθηκε µε τεχνική PCB, σε υπόστρωµα 

τύπου FR4, µε πάχος διηλεκτρικού mm6.1=H , διηλεκτρική σταθερά 6.4=rε  και 

συντελεστή απωλειών 013.0tan =D , ενώ η είσοδος και έξοδος των κυκλωµάτων παρέχεται 

µέσω ακροδεκτών τύπου SMA. Για την παραγωγή των εκτυπώσιµων κυκλωµάτων 

χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα EAGLE (freeware). Τα κυκλώµατα RF και IF υλοποίηθηκαν 

σε υπόστρωµα διπλής επίστρωσης µε επιµεταλλωµένες οπές γείωσης, όπου η όπισθεν 

επίστρωση λαµβάνει τον ρόλο της γείωσης, ενώ τα συγκεντρωµένα στοιχεία ήταν τύπου 

SMD. Αντίθετα, το ψηφιακό κύκλωµα ελέγχου υλοποιήθηκε σε υπόστρωµα µονής 

επίστρωσης, ενώ χρησιµοποιήθηκαν συγκεντρωµένα στοιχεία µε ακροδέκτες (pin elements). 

Στα επόµενα παρουσιάζονται αναλυτικά τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα του δέκτη και του 

ψηφιακού συστήµατος ελέγχου.  

 

RF στάδιο. 

Το στάδιο RF του δέκτη αποτελείται από ένα ζωνοπερατό φίλτρο, έναν VGA και έναν 

µείκτη κάτω-µετατροπής συχνότητας, όπως φαίνεται και στο σχήµα 6.22. Στο σχήµα 6.22 δεν 

διακρίνεται ακροδέκτης γείωσης, καθώς όλη η κάτω επιφάνεια της πλακέτας αποτελεί 

γείωση.  

 
Σχήµα 6.22: Layout RF σταδίου προσαρµοζόµενης κεραίας.  
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Το ζωνοπερατό φίλτρο αποτελείται από µια µικροταινιακή διάταξη, σε σχήµα σταυρού 

µε βραχυκυκλωµένα άκρα. Οι χαρακτηριστικές για τους συντελεστές ανάκλασης και τον 

συντελεστή διάδοσης του φίλτρου παρουσιάζονται στο σχήµα 6.23. Όπως φαίνεται και στο 

σχήµα, παρατηρείται µια επαναληψιµότητα των χαρακτηριστικών του φίλτρου σε 

µεγαλύτερες συχνότητες, κάτι το οποίο είναι αναµενόµενο για µικροταινιακά φίλτρα. Η 

εξασθένηση του φίλτρου είναι 0.4dB, το εύρος ζώνης 3dB είναι 670MHz, ενώ οι συχνότητες 

αποκοπής 10dB είναι 1810MHz και 2980MHz. Επίσης, οι συντελεστές ανάκλασης εισόδου 

και εξόδου είναι ταυτόσηµοι, και παραµένουν κάτω από -18dB στην ζώνη 2.4-2.5GHz.  

 
Σχήµα 6.23: ∆ιαγράµµατα συντελεστών ανάκλασης και διάδοσης για το RF ζωνοπερατό 

φίλτρο.  

 

 
Σχήµα 6.24: ∆ιαγράµµατα συντελεστών ανάκλασης, διάδοσης και συντελεστή ευστάθειας 

για τον LNA.  
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Σχήµα 6.25: ∆ιαγράµµατα συντελεστών ανάκλασης RF, LO και IF, και συντελεστή διάδοσης 

φίλτρου-κυκλώµατος IF εξόδου µείκτη.  

 

Για την κατασκευή του LNA χρησιµοποίηθηκε το chip MGA86576 της Agilent. Το 

συγκεκριµένο chip αποτελεί µια άριστη επιλογή για ένα ευρύ φάσµα συχνοτήτων, από 1.5 

έως 8GHz. Όπως φαίνεται και στο σχήµα 6.22, έχουν τοποθετηθεί πυκνωτές αποσύζευξης 

(decoupling capacitors), τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο του LNA, για προστασία και 

αποµόνωση των RF µονοπατιών από τα αντίστοιχα DC, ενώ τα κυκλώµατα προσαρµογής 

είναι µικροταινιακά. Επίσης, διακρίνεται ένα µικροταινιακό κύκλωµα πόλωσης, µε ένα 

ευθύγραµµο τµήµα σε σειρά και ένα ανοιχτοκυκλωµένο τµήµα παράλληλα, το οποίο είναι 

βελτιστοποιηµένο ώστε να µην επιτρέπει σε RF συχνότητες να διαρρέουν προς την πηγή 

πόλωσης. Τέλος, στο κύκλωµα πόλωσης διακρίνονται επίσης οι πυκνωτές απορρόφησης 

διαφυγόντων RF κυµάτων µεγαλύτερων και µικρότερων συχνοτήτων Στο σχήµα 6.24 

φαίνονται οι χαρακτηριστικές καµπύλες του LNA. Το κέρδος του ενισχυτή είναι περίπου 

25dB, ενώ οι συντελεστές ανάκλασης εισόδου και εξόδου είναι πάντα µικρότεροι από -16dB. 

Επίσης, παρουσιάζεται διάγραµµα του συντελεστή ευστάθειας, ο οποίος είναι πάντα 

µεγαλύτερος του 1 για όλες τις συχνότητες, οπότε ο LNA είναι ευσταθής άνευ όρων παντού. 

Επιπλέον, ο συντελεστής θορύβου είναι ίσος µε 2.4dB στα 2.4GHz.  

Τέλος, για το κύκλωµα του µείκτη χρησιµοποίηθηκε το IAM91563 της Agilent. Το 

κύκλωµα προσαρµογής εισόδου περιλαµβάνει ένα κάθετο ανοιχτοκυκλωµένο stub, ενώ 

διακρίνεται επίσης και ένας πυκνωτής αποσύζευξης. Το κύκλωµα τροφοδοσίας σήµατος 

τοπικού ταλαντωτή (Local Oscillator, LO) περιλαµβάνει µόνο έναν πυκνωτή αποσύζευξης. 

Το κύκλωµα εξόδου είναι ταυτόχρονα βαθυπερατό φίλτρο και κύκλωµα προσαρµογής, και 
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βασίζεται σε συγκεντρωµένα στοιχεία, λόγω χαµηλών συχνοτήτων (100-200MHz). 

Συγκεκριµένα πρόκειται για ένα φίλτρο Butterworth 5 στοιχείων. Επίσης, το κύκλωµα 

πόλωσης βρίσκεται στην IF µεριά της εξόδου, οπότε η απόρριψη των IF συχνοτήτων 

πραγµατοποιείται µε δύο µεγάλης αυτεπαγωγής SMT πηνία, ενώ διακρίνονται και δύο 

πυκνωτές απορρόφησης διαφυγόντων συχνοτήτων. Στο σχήµα 6.25 διακρίνονται οι 

χαρακτηριστικές καµπύλες του µείκτη. Ο συντελεστής ανάκλασης εισόδου είναι πάντα 

χαµηλότερος από -16dB για την ζώνη 2.4-2.5GHz, ενώ ο αντίστοιχος εξόδου χαµηλότερος 

από -12dB για την ζώνη 100-200MHz. Επίσης, παρατηρείται ότι πράγµατι το κύκλωµα 

προσαρµογής εξόδου επιτελεί και τον ρόλο φιλτραρίσµατος και απόρριψης υψηλότερων 

συχνοτήτων. Ο συντελεστής ανάκλασης στην θύρα LO είναι πάντα χαµηλότερος από -17dB, 

ενώ το κέρδος µετατροπής (conversion gain) είναι 6dB. Η συχνότητα του LO θεωρείται 

ελεγχόµενη από τάση, µε τρόπο ώστε η ζώνη IF να είναι πάντα 100-145MHz, αρκετή για 

εφαρµογές WLAN. 

 

IF στάδιο. 

Το στάδιο RF ακολουθείται από ένα στάδιο IF, το οποίο απεικονίζεται στο σχήµα 6.26. 

Το IF στάδιο αποτελείται από ένα βαθυπερατό φίλτρο, έναν ενισχυτή µεταβλητού κέρδους 

ελεγχόµενο από τάση (VGA) και έναν στροφέα φάσης µεταβλητής στροφής φάσης, επίσης 

ελεγχόµενο από τάση (VCPS).  

 
Σχήµα 6.26: Layout RF σταδίου προσαρµοζόµενης κεραίας.  

 

Το βαθυπερατό φίλτρο είναι απαραίτητο προκειµένου να καταπιέζονται οι αρµονικές που 

δηµιουργούνται από την κάτω-µετατροπή συχνότητας. Όπως φαίνεται στο σχήµα 6.25, η 

συχνότητα 3dB του κυκλώµατος εξόδου του µείκτη, είναι αρκετά υψηλή, περίπου στα 

300MHz. Όµως, στην περίπτωση όπου 4.2=RFf GHz, και 4.2=LOf GHz, δηµιουργούνται 

αρµονικές στα 200MHz, 300MHz, κ.ο.κ., οι οποίες µπορεί να συµβάλλουν στην 
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παραµόρφωση του σήµατος και στον κορεσµό των ενισχυτικών βαθµίδων. Για τον λόγο αυτό 

είναι επιτακτική η ανάγκη να προστεθεί ακόµη µια βαθµίδα φλιτραρίσµατος, η οποία να 

εξαλείφει από το σήµα τις ανεπιθύµητες αρµονικές. Το φίλτρο που επιλέχθηκε είναι 

κλασσικό L-C Butterworth 7 συγκεντρωµένων στοιχείων, όπως φαίνεται στο σχήµα 6.26, ενώ 

στο σχήµα 6.27 απεικονίζονται οι χαρακτηριστικές του. Η άνω συχνότητα 3dB είναι 145MHz 

και η άνω συχνότητα αποκοπής 10dB είναι 160MHz, ενώ οι συντελεστές ανάκλασης είναι 

χαµηλότεροι από -10dB και η εξασθένηση είναι ίση µε 0.4dB. Όπως θα φανεί στα επόµενα, η 

IF ζώνη συχνοτήτων περιορίζεται µόνο από το IF φίλτρο.  

 
Σχήµα 6.27: Συντελεστές ανάκλασης και διάδοσης, βαθυπερατό φίλτρο σταδίου IF.  

 

 
Σχήµα 6.28: Συντελεστές ανάκλασης και διάδοσης, VGA.  

 

Ο VGA κατασκευάστηκε χρησιµοποιώντας το chip AD8367 της Analog Devices. Η 

προσαρµογή εισόδου και εξόδου πραγµατοποιείται µέσω µιας παράλληλης και µιας 

αντίστασης σε σειρά, ενώ διακρίνονται και οι πυκνωτές αποσύζευξης. Οι συντελεστές 

ανάκλασης και διάδοσης φαίνονται στο σχήµα 6.28, για διάφορες τιµές της τάσης ελέγχου 
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Vcon. Όπως προκύπτει, οι συντελεστές ανάκλασης στην ζώνη 100-200MHz είναι πάντα 

χαµηλότεροι από -15dB σε κάθε περίπτωση, ενώ το κέρδος του ενισχυτή είναι από 27dB έως 

-6dB για τις τάσεις ελέγχου που απεικονίζονται.  

Τέλος, ο στροφέας φάσης υλοποιήθηκε χρησιµοποιώντας δύο JSPHS-150 της 

MiniCircuits σε σειρά, µε βραχυκυκλωµένους τους ακροδέκτες ελέγχου. Για τον στροφέα 

φάσης δεν χρησιµοποιήθηκαν κυκλώµατα προσαρµογής και πόλωσης, αφού αφενός είναι 

εσωτερικά τερµατισµένος και αφετέρου είναι παθητικό στοιχείο. Η ζώνη 3dB του VCPS 

είναι 85-205MHz, ενώ οι συντελεστές ανάκλασης είναι χαµηλότεροι από -18dB. Η στροφή 

φάσης εκτείνεται στο διάστηµα [0º,400º] για τάση ελέγχου 0-8Volts, στην ζώνη 100-

150MHz.  

 

Wilkinson 4-Combiner-2-Splitter και Power Detector. 

Το κύκλωµα του 4-Combiner-2-Splitter είναι ένα κύκλωµα συγκεντρωµένων στοιχείων, 

το layout του οποίου απεικονίζεται στο σχήµα 6.29(a), και το οποίο βασίζεται στην γνωστή 

διάταξη του αθροιστή/διαιρέτη ισχύος Wilkinson. Το κύκλωµα αυτό συλλέγει όλες τις 

εξόδους των στοιχείων της ευφυούς κεραίας και προσφέρει δύο ταυτόσηµες εξόδους (σε 

πλάτος και φάση). Η µια έξοδος παρέχεται στον αναλυτή φάσµατος (spectrum analyzer) για 

µέτρηση, ενώ η άλλη έξοδος τροφοδοτείται στο κύκλωµα power detector και από εκεί 

εισέρχεται στον κλειστό βρόχο ελέγχου του µικροελεγκτή. Οι συντελεστές ανάκλασης του 

κυκλώµατος είναι χαµηλότεροι από -12dB, ενώ η εξασθένηση από µια είσοδο σε µια έξοδο 

είναι 9.8dB.  

 
Σχήµα 6.29: Layout 4-Combiner-2-Splitter και power detector.  

 

Ο power detector κατασκευάστηκε χρησιµοποιώντας το chip AD8302 της Analog 

Devices. Πρόκειται για ένα κύκλωµα το οποίο δέχεται δύο εισόδους RF και προσφέρει τρεις 

εξόδους DC (χαµηλών συχνοτήτων). Η µια έξοδος είναι ανάλογη της διαφοράς ισχύος των 

εισόδων σε dB, η άλλη ανάλογη της διαφοράς φάσης των δύο εισόδων (όταν αυτές είναι στην 
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ίδια συχνότητα), ενώ η τρίτη έξοδος προσφέρει µια τάση αναφοράς για calibration του 

οργάνου µέτρησης. Η µια είσοδος του detector είναι κάποια έξοδος του 4-Combiner-2-

Splitter, ενώ η δεύτερη είσοδος είναι ένα σήµα τοπικής γεννήτριας 100MHz (local generated 

signal), µε γνωστή ισχύ αναφοράς -30dBm. Οι συντελεστές ανάκλασης του power detector 

είναι χαµηλότεροι από -16dB. 

 

Ψηφιακό κύκλωµα ελέγχου. 

Στο σχήµα 6.30 απεικονίζεται το layout του ψηφιακού κυκλώµατος ελέγχου, τόσο από 

την σκοπιά τοποθέτησης των συγκεντρωµένων στοιχείων, όσο και από την σκοπιά των 

αγώγιµων δρόµων.  

 
Σχήµα 6.30: Layout ψηφιακού κυκλώµατος ελέγχου.  

 

Το ψηφιακό κύκλωµα ελέγχου βασίζεται στον µικροελεγκτή (uC) ATmega8535 της 

Atmel. Πρόκειται για έναν µικροελεγκτή τεχνολογίας RISC, µε περιορισµένο αλλά ικανό 

ρεπερτόριο εντολών, αρκετή µνήµη και ιδιαίτερη διασυνδεσιµότητα και επεκτασιµότητα. Ο 

µικροελεγκτής ελέγχεται από ένα εξωτερικά συνδεδεµένο πληκτρολόγιο και οθόνη, αλλά 
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διαθέτει και δυνατότητα για σύνδεση µέσω σειριακής θύρας σε PC, µέσω του MAX232 της 

Maxim. Το κύκλωµα αποτελείται επίσης από ένα ADC τύπου MAX118 της Maxim, ο οποίος 

έπεται κυκλωµάτων τελεστικών ενισχυτών (Operational Amplifiers, OpAmps). Οι OpAmps 

παραλαµβάνουν την µια έξοδο σύγκρισης ισχύος του power detector, ρυθµίζουν το σήµα 

ώστε να έχει κατάλληλο πλάτος (από 0 έως 5Volt), και τροφοδοτούν τον ADC. Επίσης, οι 

OpAmps αναλαµβάνουν και ρόλο αποµονωτή (buffer) για να µην υπάρχουν παρεµβολές 

µεταξύ των κυκλωµάτων, καθώς επίσης και να εξαλειφθούν πιθανά προβλήµατα οδήγησης 

από πιθανές χαµηλές αντιστάσεις φορτίου. Οι συγκεκριµένοι OpAmps που 

χρησιµοποίηθηκαν είναι τύπου MXL1014 της Maxim. Τέλος, διακρίνεται ένας DAC, ο 

οποίος ακολουθείται από ένα αντίστοιχο κύκλωµα µε OpAmps. Ο DAC παραλαµβάνει την 

ψηφιακή έξοδο του µικροελεγκτή, και τροφοδοτεί τις τάσεις ελέγχου των µεταβλητών 

στοιχείων (VGAs και VCPSs). Οι OpAmps του DAC αναλαµβάνουν επίσης καθήκοντα 

ρύθµισης και αποµονώσης, και είναι ιδίου τύπου µε τους αντίστοιχους του ADC.  

 

Προσοµοίωση και αποτελέσµατα µετρήσεων κατευθυντικών χαρακτηριστικών 

κεραίας.  

Βασιζόµενοι στην τοπολογία του σχήµατος 6.20, και χρησιµοποιώντας τον γενετικό 

αλγόριθµο, σχεδιάστηκε µια οµοιόµορφη κυκλική στοιχειοκεραία. Η σχεδίαση της κεραίας 

προβλέπει τόσο λειτουργία SBA (switched-beam) όσο και λειτουργία ως πλήρως 

προσαρµοζόµενη κεραία ή κεραία ΜΙΜΟ. Όµως, στην περίπτωση της λειτουργίας ως 

προσαρµοζόµενης κεραίας, οι συντελεστές διέγερσης τάσης εξελίσσονται µε την πάροδο του 

χρόνου, ακολουθώντας κάποιον επιθυµητό από τον χρήστη αλγόριθµο. Ως εκ τούτου, ο 

υπολογισµός του διαγράµµατος ακτινοβολίας είναι ευκολότερος αν υπάρχει ασθενής, παρά 

ισχυρή, ηλεκτροµαγνητική σύζευξη µεταξύ των στοιχείων (όσο η ακτίνα R  του κύκλου 

µεγαλώνει, τόσο η ηλεκτροµαγνητική σύζευξη εξασθενίζει, και το αντίστροφο). Επιπλέον, η 

συσχέτιση των σηµάτων στο πεδίο του χώρου εξασθενεί γρήγορα µε την αύξηση της 

απόστασης στον χώρο, οπότε η συσχέτιση των σηµάτων εξασθενεί όσο αυξάνεται η 

απόσταση µεταξύ των στοιχείων της κεραίας, µια ιδιότητα χρήσιµη για λειτουργία ΜΙΜΟ 

[Pau2003], [Stu2001], [Luo2001]. Από την άλλη, µεγάλες τιµές του R  συνεπάγονται 

µεγάλες αποστάσεις µεταξύ των στοιχείων, οπότε το εύρος ηµίσειας ισχύος του κύριου λοβού 

ελαττώνεται, οι πλευρικοί λοβοί ενισχύονται, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα εµφάνισης 

πλευρικών λοβών συγκρίσιµης ισχύος µε τον κύριο (grating lobes). Οι παρατηρήσεις αυτές 

είναι σύµφωνες µε ανάλογα συµπεράσµατα από την θεωρία των γραµµικών, οµοιόµορφων 

κεραιών [Bal1997], καθώς και µε σχετικά συµπεράσµατα από τις κεραίες ESPAR [Sun2004]. 

Για αυτούς τους λόγους, έπειτα από αρκετές εκτελέσεις του αλγόριθµου µε διάφορες επιλογές 

ακτίνας κύκλου, επιλέχθηκε 2/λ=R  σαν ένας συµβιβασµός µεταξύ της ανάγκης για 
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αυξηµένη δυνατότητα µορφοποίησης κατάλληλων λοβών (για λειτουργία SBA), και την 

ανάγκη για  ασθενή σύζευξη (για προσαρµοστική λειτουργία) και χαµηλή ετεροσυσχέτιση 

των σηµάτων (για λειτουργία ΜΙΜΟ).  

Το διάνυσµα του γενετικού αλγόριθµου, το οποίο καθορίζει το επιθυµητό διάγραµµα για 

λειτουργία SBA, είναι ίσο µε [ ]dB20,45,45 oo  για γωνία σκόπευσης 45º. Οι 

βελτιστοποιηµένοι ρευµατικοί συντελεστές περιέχονται στον πίνακα 6.3. Επίσης, οι 

συντελεστές τάσης, στην περίπτωση όπου χρησιµοποιηθεί η µέθοδος EMF και η εξίσωση 

(6.15) για την µοντελοποίηση της σύζευξης, περιέχονται στον ίδιο πίνακα. Ωστόσο, αφού τα 

στοιχεία της κεραίας µοντελοποιούνται σαν ιδανικά δίπολα µήκους 2/λ  και ακτίνας 

λ⋅01.0 , αναµένεται ότι τα πραγµατικά στοιχεία που χρησιµοποίηθηκαν (IN2458-5RD-S της 

ConnexWireless) θα χαρακτηρίζονται από αρκετά διαφορετική µήτρα αντιστάσεων από 

εκείνη που προκύπτει µε εφαρµογή της µεθόδου EMF.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3: Συντελεστές διέγερσης της ευφυούς κεραίας για λειτουργία SBA. 

 # 
Στοιχείου 

Ρευµατικοί 
συντελεστές 

Συντελεστές τάσης 
(EMF µήτρα 
αντιστάσεων) 

Συντελεστές τάσης 
(Μετρηθείσα µήτρα 

αντιστάσεων) 
1 1.00 1.00 1.00 
2 1.13 1.28 1.13 
3 1.08 0.60 1.18 

Σχετικό µέτρο 
(Volt) 

4 0.98 0.40 1.32 
1 0.00 0.00 0.00 
2 0.12 0.11 0.33 
3 -1.93 -2.34 -2.03 

Σχετική φάση 
(radians) 

4 -1.77 -1.24 -1.52 
Ακτίνα κύκλου (m) 0.0625 0.0625 0.0625 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4: Μήτρα αντιστάσεων της υλοποιηθείσας ευφυούς κεραίας. 

Στοιχεία 1 2 3 4 
1 47.5000 + 0.5000i 2.7000 - 0.0800i -1.0000 + 0.7500i 2.9000 - 0.6200i 
2 2.7000 - 0.0800i 48.7000 +10.5000i 2.8500 + 0.0100i -1.8000 - 0.7400i 
3 -1.0000 + 0.7500i 2.8500 + 0.0100i 54.5000 - 8.7000i 2.0000 + 0.1300i 
4 2.9000 - 0.6200i -1.8000 - 0.7400i 2.0000 + 0.1300i 62.1000 +16.8000i 

 

Η πραγµατική µήτρα αντιστάσεων της στοιχειοκεραίας προσδιορίζεται έπειτα από 

µετρήσεις της ιδίας αντίστασης όλων των στοιχείων, και της αµοιβαίας αντίστασης µεταξύ 

τους ανά δύο. Ένας τρόπος να υπολογιστεί η αµοιβαία αντίσταση µεταξύ των στοιχείων i και 

j, είναι να µετρηθεί η αντίσταση εισόδου  inZ  στην είσοδο του i-στου στοιχείου, ενώ το j-στο 

στοιχείο διατηρείται βραχυκυκλωµένο. Τότε, η αµοιβαία αντίσταση µεταξύ τους θα δίνεται 

από την σχέση 
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( ) jjiniiji ZZZZ ,,, ⋅−=                                                 (6.18) 

Σηµειώνεται ότι ισχύει ijji ZZ ,, = , αλλά εν γένει θα ισχύει jjii ZZ ,, ≠ . Όµως, όπως φαίνεται 

από την εξίσωση (6.18), η µέτρηση της αµοιβαίας αντίστασης µε αυτόν τον τρόπο δεν είναι 

αµφιµονοσήµαντη. Στο παράρτηµα του κεφαλαίου παρατίθεται µια µέθοδος για την 

αµφιµονοσήµαντη µέτρηση της αµοιβαίας αντίστασης µεταξύ στοιχείων.  

Η µετρηθείσα πραγµατική µήτρα αντιστάσεων της κεραίας παρατίθεται στον πίνακα 6.4. 

Παρατηρείται ότι η ηλεκτροµαγνητική σύζευξη είναι αρκετά ασθενής (6.25%, ως λόγος 

µέτρου αµοιβαίας αντίστασης προς ιδία αντίσταση, worst case). Έτσι, οι συντελεστές τάσης 

στην περίπτωση όπου θεωρηθεί η µετρηθείσα µήτρα αντιστάσεων, υπολογίζονται σύµφωνα 

µε την εξίσωση (6.15) και περιέχονται στην τελευταία στήλη του πίνακα 6.3.  

Το διάγραµµα ακτινοβολίας της κεραίας, χρησιµοποιώντας τους ρευµατικούς 

συντελεστές του πίνακα 6.3, προσοµοιώνεται και επιδεικνύεται στο σχήµα 6.31. Τα υπόλοιπα 

θεωρητικά αναµενόµενα διαγράµµατα δεν παρουσιάζονται, αφού προκύπτουν έπειτα από 

αντιµετάθεση των ρευµατικών συντελεστών και είναι συµµετρικά µε το διάγραµµα του 

σχήµατος 6.31.  

 
Σχήµα 6.31: Προσοµοιωµένο και µετρηθέν διάγραµµα ακτινοβολίας, γωνία σκόπευσης 45º. 

 

Τα πραγµατικά διαγράµµατα ακτινοβολίας της ευφυούς κεραίας, χρησιµοποιώντας τους 

συντελεστές τάσης της τελευταίας στήλης του πίνακα 6.3, µετρήθηκαν στον ανηχοϊκό 

θάλαµο της σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Χρησιµοποιήθηκε ένας αναλυτής δικτύου (network 

analyzer) τύπου 8714C της Hewlett Packard, για την δηµιουργία ενός ηµιτονοειδούς σήµατος 

συχνότητας 2.4GHz µε ισχύ εξόδου 10dBm. Το σήµα αυτό τροφοδοτείται σε µια 

χοανοκεραία τύπου EM-6961 της ElectroMetrics, από όπου εκπέµπεται. Η κεραία αυτή 

λειτουργεί στην περιοχή 1-18GHz ενώ διαθέται κέρδος 8.7dBi στα 2.4GHz. Το σήµα του 

τοπικού ταλαντωτή συχνότητας 2.3GHz στον µείκτη δηµιουργείται από µια γεννήτρια 

σήµατος τύπου IFR2031 της Avionics, και παρασχέθηκε µέσω ενός ειδικά κατασκευασµένου 
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RF διαιρέτη Wilkinson. Το σήµα λαµβάνεται από την προτεινόµενη κεραία, όπου ο 

µικροελεγκτής έχει ρυθµίσει κατάλληλα τις τάσεις ελέγχου των VGAs και των VCPSs 

σύµφωνα µε τον πίνακα 6.3. Το λαµβανόµενο σήµα τροφοδοτείται για µέτρηση σε αναλυτή 

φάσµατος τύπου E4403B της Agilent. Για ακρίβεια και ευκολία στις µετρήσεις, 

χρησιµοποίηθηκε το σύστηµα περιστρεφόµενης τράπεζας (turntable) τύπου DAMS-5000 της 

Diamond. Τέλος, σηµειώνεται ότι χρησιµοποιήθηκε ένας παλµογράφος τύπου 54645D της 

Hewlett Packard προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η ρύθµιση (calibration) των κερδών και 

στροφών φάσης των VGAs και VCPSs, και να αποφευχθούν οι συνέπειες από πιθανή 

έλλειψη επαναληψιµότητας των µικροκυµατικών κυκλωµάτων.  

 
Σχήµα 6.32: Μετρηθέντα διαγράµµατα ακτινοβολίας. 

 

Τα κανονικοποιηµένα διαγράµµατα ακτινοβολίας της κεραίας παρουσιάζονται στο σχήµα 

6.32. Μια σύγκριση ανάµεσα στα προσοµοιωµένα και τα µετρηθέντα διαγράµµατα 

παρουσιάζεται στο σχήµα 6.31, όταν η γωνία σκόπευσης είναι 45º. Από το σχήµα αυτό, 

προκύπτει ότι τα προσοµοιωµένα και τα µετρηθέντα διαγράµµατα βρίσκονται σε πολύ καλή 

συµφωνία. Θεωρείται ότι αυτό οφείλεται στην χρήση της µετρηθείσας µήτρας αντιστάσεων, 

ενώ µε τον τρόπο αυτόν προκαταβάλλεται ότι τα διαγράµµατα ακτινοβολίας της κεραίας θα 

είναι δυνατόν να υπολογιστούν µε µεγάλη ακρίβεια για οποιοδήποτε κέρδος και στροφή 

φάσης προκύψει από κάποιον προσαρµοστικό αλγόριθµο.  

Πέραν τούτου, οι διαφορές που παρατηρούνται στο σχήµα 6.31 είναι αναµενόµενες. 

Μπορεί να προκύψουν λόγω ατελειών στο περιβάλλον µετρήσεων, ή λόγω εγγενών ατελειών. 

Σαν σχετικά παραδείγµατα µπορούν να θεωρηθούν η σκέδαση στο turntable ή σε µεταλλικές 

επιφάνειες των µικροκυµατικών κυκλωµάτων και του ψηφιακού κυκλώµατος, απρόβλεπτη 

σύζευξη µεταξύ των στοιχείων, αλλά και λάθη κατά το calibration.  

Άλλος ένας λόγος για τον οποίο µπορεί να προκύψουν ατέλειες και διαφορές µεταξύ των 

προσοµοιωµένων και των µετρούµενων διαγραµµάτων, οφείλεται στο ότι χρησιµοποιούνται 

πραγµατικά, µη-ιδεατά στοιχεία. Όπως αναλύθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, αλλά και 
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συζητήθηκε στην παράγραφο για τις κεραίες ESPAR, οι διαφορές µεταξύ των διαγραµµάτων 

ακτινοβολίας των στοιχείων µπορεί να οδηγήσουν σε σηµαντικές αποκλίσεις των 

διαγραµµάτων ακτινοβολίας σε σχέση µε τα θεωρητικά αναµενόµενα. Πράγµατι, 

παρατηρείται µια µέγιστη διασπορά της τάξης του 8% για τα πλάτη και µέγιστη διαφορά 30º 

ανάµεσα στις φάσεις των αποκρίσεων των στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν. Φυσικά, είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθεί η σχετική µέθοδος που παρουσιάζεται στο [Mit2006d] για να 

µετριαστεί η επίπτωση των ατελών, µη ιδεατών διαγραµµάτων ακτινοβολίας των 

πραγµατικών στοιχείων.  

 

Αποτελέσµατα µετρήσεων επίδοσης της κεραίας σε πραγµατικό περιβάλλον 

πολυδιαδροµικής διάδοσης.  

Προκειµένου να αξιολογηθεί η ευεργετική επίδραση της προτεινόµενης ευφυούς κεραίας 

στην ποιότητα του σήµατος σε ένα περιβάλλον πολυδιαδροµικής διάδοσης, συλλέχθηκε ένα 

σύνολο µετρήσεων λαµβανοµένης ισχύος στον χώρο του Εργαστηρίου Κεραιών της σχολής 

ΗΜΜΥ του ΕΜΠ. Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν για οµοιοκατευθυντικό ποµπό 

ηµιτονοειδούς σήµατος συχνότητας 2.4GHz, ενώ ως δέκτης χρησιµοποιήθηκε (a) ένας 

οµοιοκατευθυντικός δέκτης, (b) η προτεινόµενη κεραία σε λειτουργία SBA και (c) η 

προτεινόµενη κεραία σε λειτουργία πλήρους προσαρµοζόµενης κεραίας. Οι 

οµοιοκατευθυντικοί δέκτες είναι τύπου IN2548-RD της ConnexWireless.  

Ο συγκεκριµένος χώρος όπου πραγµατοποιήθηκαν οι µετρήσεις είναι ο χώρος όπου 

πραγµατοποιούνται οι εργαστηριακές ασκήσεις του Εργαστηριου Κεραιών, 7ου και 8ου 

εξαµήνου, και απεικονίζεται στο σχήµα 6.33. Πρόκειται για έναν χώρο ο οποίος 

χαρακτηρίζεται από ισχυρή πολυδιαδροµική διάδοση και µεγάλο πλήθος ανοµοιόµορφα 

τοποθετηµένων σκεδαστών. Οι σκεδαστές είναι έπιπλα, φοριαµοί, χώροι αποθήκευσης, αλλά 

και όργανα µετρήσεων, µεγάλου εµβαδού µεταλλικές επιφάνειες για τις ανάγκες του 

εργαστηρίου, κλπ.  

Όπως αναφέρθηκε, η ευφυής κεραία χρησιµοποιείται τόσο σε λειτουργία SBA όσο και σε 

πλήρως προσαρµοζόµενη λειτουργία. Παρακάτω παρατίθενται ο αλγόριθµος SBA και ο 

προσαρµοστικός αλγόριθµος που εφαρµόστηκαν, και κατόπιν παρουσιάζονται τα σχετικά 

αποτελέσµατα των µετρήσεων. 
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Σχήµα 6.33: Περιβάλλον πολυδιαδροµικής διάδοσης και µετρήσεων επίδοσης ευφυούς 

κεραίας. 

 

 Αλγόριθµος SBA. 

Η λειτουργία της κεραίας µε έναν αλγόριθµο SBA προσφέρει αρκετά από τα 

πλεονεκτήµατα των ευφυών κεραιών, χωρίς την πολυπλοκότητα και επεξεργαστική 

επιβάρυνση ενός προσαρµοστικού αλγορίθµου. Σύµφωνα µε τον αλγόριθµο SBA που 

χρησιµοποιήθηκε, εφαρµόζονται οι συντελεστές διέγερσης του πίνακα 6.3 στα στοιχεία, µε 

τρόπο τέτοιο ώστε να γίνεται µια διαδοχική διερεύνηση µεταξύ των λοβών που 

απεικονίζονται στο σχήµα 6.32. Για κάθε λοβό συλλέγεται πλήθος µετρήσεων της 

λαµβανοµένης ισχύος ίσο µε SAMPLESN , και κατόπιν υπολογίζεται η µέση ισχύς του 

λαµβανόµενου σήµατος για τον συγκεκριµένο λοβό από την σχέση  

SAMPLES

N

n
niLOBE

iLOBE N

P
P

SAMPLES

∑
== 1

,,

,                                             (6.19) 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

350

όπου iLOBEP ,  η µέση ισχύς σήµατος για τον λοβό i, 4,3,2,1=i , και niLOBEP ,,  το δείγµα 

λαµβανόµενης ισχύος όπου SAMPLESNn ,...,2,1= . Η συλλογή των SAMPLESN  µετρήσεων σε 

κάθε λοβό περιορίζεται χρονικά µόνο από τις δυνατότητες του ψηφιακού κυκλώµατος.  

 
 

Σχήµα 6.34: ∆ιάγραµµα ροής αλγορίθµου SBA.  

 

Έπειτα, η κεραία «κλειδώνει» στον λοβό µε την µέγιστη µέση ισχύ για χρόνο ίσο µε 

FREEZET , όπου θεωρείται ότι ο ο λοβός που επιλέχθηκε συνεχίζει να παρουσιάζει την µέγιστη 

λαµβανόµενη ισχύ. Στην συνέχεια, η διαδικασία ξεκινά εκ νέου και συνεχίζεται αενάως. Ένα 

µπλοκ διάγραµµα της περιγραφόµενης διαδικασίας παρουσιάζεται στο σχήµα 6.34.  

 

Προσαρµοστικός αλγόριθµος. 

Ο προσαρµοστικός αλγόριθµος χρησιµοποιεί την διαδικασία επιλογής λοβού µέγιστης 

λαµβανόµενης ισχύος, η οποία περικλείεται µε διακεκοµµένη γραµµή στο σχήµα 6.34. Αφού 

επιλεγεί ο λοβός µέγιστης ισχύος, εκκινάται µια διαδικασία όπου κάθε µεταβλητή του 

ψηφιακού κυκλώµατος ελέγχου µεταβάλλεται διαδοχικά, κινούµενη προς σηµεία του χώρου 

λύσεων τα οποία αντιστοιχούν σε µεγαλύτερη λαµβανόµενη ισχύ. 

 
 

Σχήµα 6.35: ∆ιάγραµµα ροής προσαρµοστικού αλγορίθµου.  
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Αναφερόµενοι στο σχήµα 6.35, οι 8 µεταβλητές του προβλήµατος, 8,...,1, =iVari , 

αντιστοιχούν στα πλάτη και τις φάσεις των συντελεστών διέγερσης των στοιχείων. Για κάθε 

µεταβλητή ορίζεται ένα βήµα αλλαγής, iVar∆ , µε βάση το οποίο πραγµατοποιείται η 

διερεύνηση του χώρου λύσεων γύρω από αυτήν.  

Αρχικά, επιλέγεται ο λοβός µέγιστης ισχύος, ώστε το πρόβληµα να ξεκινήσει από µια 

«καλή» λύση. Έπειτα, για κάθε µεταβλητή, διερευνάται η λαµβανόµενη ισχύς για τιµές 

iVar∆±  γύρω από αυτήν, και επιλέγεται η τιµή εκείνη η οποία αντιστοιχεί σε µέγιστη ισχύ. 

Η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να εξαντληθούν οι µεταβλητές και επί έναν αριθµό 

επαναλήψεων της διαδικασίας, LOOPSN , ο οποίος καθορίζεται από τον χρήστη και εξαρτάται 

από την ταχύτητα µε την οποία αλλάζει το περιβάλλον (χρόνο συνοχής). Έπειτα, διερευνάται 

αν υπάρχει γνωστός λοβός SBA µε λαµβανόµενη ισχύ µεγαλύτερη από την τρέχουσα, 

επιλέγεται η λύση µε την µέγιστη ισχύ, και η διαδικασία επαναλαµβάνεται αενάως.  

Η διακοπή της διαδικασίας προσαρµοστικής σύγκλισης και η παρεµβολή του αλγορίθµου 

SBA έχει το νόηµα ότι είναι πιθανή η εµπλοκή του προσαρµοστικού αλγορίθµου σε τοπικά 

µέγιστα, ή η γρήγορη αλλαγή της συνάρτησης µεταφοράς του περιβάλλοντος, οπότε 

απαιτείται η µετάβαση σε µια γνωστή «καλή» λύση και η επανεκκίνηση της διαδικασίας. 

Όπως, όµως, φαίνεται και από το σχήµα 6.35, στην περίπτωση όπου ο προσαρµοστικός 

αλγόριθµος κινείται σε βελτιωµένες λύσεις, τότε η διαδικασία προσαρµογής δεν διακόπτεται.   

 

Αποτελέσµατα µετρήσεων επίδοσης ευφυούς κεραίας. 

Για την αξιολόγηση και σύγκριση της επίδοσης µεταξύ οµοιοκατευθυντικών, κεραιών 

SBA και προσαρµοζόµενων κεραιών, συλλέχθηκαν µετρήσεις λαµβανοµένης ισχύος στον 

χώρο του σχήµατος 6.33. Οι µετρήσεις ισχύος πραγµατοποιήθηκαν µε την βοήθεια του 

αναλυτή φάσµατος τύπου Ε4403B της Agilent, ενώ χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα 

LabVIEW και φορητός υπολογιστής µε θύρα GPIB για την συλλογή, αποθήκευση και 

περαιτέρω επεξεργασία των µετρήσεων. Μια γεννήτρια RF σηµάτων παρείχε το ηµιτονοειδές 

σήµα τροφοδοσίας του ποµπού, συχνότητας 2.4GHz.  

Αναφερόµενοι στο σχήµα 6.33, ο δέκτης, που µπορεί να είναι είτε ένας 

οµοιοκατευθυντικός δέκτης είτε η προτεινόµενη κεραία, τοποθετήθηκε ακίνητος στην θέση 

“Ο”. Ο ποµπός είναι πάντα ένας οµοιοκατευθυντικός δέκτης ο οποίος κινείται µε αργή 

ταχύτητα 1m/sec πάνω στο µονοπάτι AB-BC-CD. Η απόσταση ποµπού-δέκτη παραµένει 

περίπου 5m καθ΄όλη την διάρκεια κίνησης του ποµπού. Επιπλέον, τοποθετήθηκε ένα 

µεταλλικό έλασµα ικανών διαστάσεων στην περιοχή του ποµπού, ώστε να προσοµοιωθούν 

συνθήκες έλλειψης οπτικής επαφής ποµπού-δέκτη (Non Line of Sight, NLOS). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5: Αποτελέσµατα επίδοσης οµοιοκατευθυντικού, SBA και προσαρµοζόµενου 

δέκτη.  

 
Οµοιοκατευθυντικός 

δέκτης 
SBA 

Προσαρµοζόµενος 

δέκτης 

Μέση λαµβανόµενη ισχύς -44.34dBm -21.56dBm -20.11dBm 

Βάθος διαλείψεων 56.18dB 40.12dB 39.45dB 

10dB 39 20 16 

20dB 22 10 5 

30dB 16 7 2 

40dB 15 0 0 

∆ιασχίσεις 

επιπέδου 

διαλείψεων 

50dB 0 0 0 

10dB 15.2% 11.2% 11.1% 

20dB 6.3% 4.5% 2.1% 

30dB 4.6% 3.3% 0.8% 

40dB 4.3% 0.0% 0.0% 

Μέση 

διάρκεια 

διαλείψεων 

50dB 0.0% 0.0% 0.0% 

 

 
Σχήµα 6.36: Σύγκριση λαµβανοµένης ισχύος: τµήµα ΑΒ, οµοιοκατευθυντικός και SBA 

δέκτης.  
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Σχήµα 6.37: Σύγκριση λαµβανοµένης ισχύος: τµήµα ΑΒ, SBA και προσαρµοζόµενος δέκτης. 

 

Αφού λήφθηκε πλήθος µετρήσεων και µε τους τρεις τύπους δεκτών, πραγµατοποιήθηκε 

επεξεργασία των µετρήσεων. Η αξιολόγηση των δεκτών βασίζεται στο βάθος διαλείψεων, τις 

διασχίσεις επιπέδου διαλείψεων και την µέση διάρκεια διαλείψεων [Stu2001]. Στον πίνακα 

6.5 παρουσιάζονται αποτελέσµατα για µια από τις ληφθείσες µετρήσεις. Επίσης, στο σχήµα 

6.36 παρουσιάζεται ένα στιγµιότυπο µετρήσεων στο ευθύγραµµο τµήµα ΑΒ, όπου γίνεται 

σύγκριση µεταξύ της λαµβανοµένης ισχύος οµοιοκατευθυντικού και SBA δέκτη, ενώ στο 

σχήµα 6.37 παρουσιάζεται ένα στιγµιότυπο στο ίδιο ευθύγραµµο τµήµα, αλλά η σύγκριση 

γίνεται µεταξύ SBA και προσαρµοζόµενου δέκτη. Στα σχήµατα 6.36 και 6.37 η 

κανονικοποίηση της λαµβανόµενης ισχύος έχει πραγµατοποιηθεί βάσει της µέσης 

λαµβανοµένης ισχύος κάθε σήµατος, ενώ τα στιγµιότυπα αντιστοιχούν στον πίνακα 6.5.  

Όπως προκύπτει από τις µετρήσεις που παρατίθενται, η χρήση της προτεινόµενης κεραίας 

βελτιώνει σηµαντικά την ποιότητα του σήµατος λήψης σε ένα περιβάλλον πολυδιαδροµικής 

διάδοσης, σε σχέση µε την χρήση απλού οµοιοκατευθυντικού δέκτη. Επιπλέον, όπως ήταν 

αναµενόµενο, µε χρήση προσαρµοζόµενου δέκτη επιτυγχάνεται αρκετά πιο σηµαντική 

βελτίωση του σήµατος σε σχέση µε χρήση δέκτη SBA. 

 

Συζήτηση. 

Όπως και στην περίπτωση της µεθόδου σχεδίασης της κεραίας ESPAR που 

παρουσιάστηκε, διαφαίνεται η δυνατότητα χρήσης µιας πρακτικής µεθόδου σχεδίασης 

κεραιών όταν η σύζευξη µεταξύ των στοιχείων δεν µπορεί να µοντελοποιηθεί ικανοποιητικά: 
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a. Βελτιστοποίηση της τοπολογίας της κεραίας και των ρευµατικών συντελεστών, 

χωρίς να λαµβάνεται υπόψιν η ηλεκτροµαγνητική σύζευξη, αλλά να λαµβάνονται 

υπόψιν τα διαφορετικά διαγράµµατα κάθε στοιχείου.  

b. Μέτρηση της µήτρας αντιστάσεων µε την µέθοδο που περιγράφεται στο 

παράρτηµα, ή µε αντίστοιχες µεθόδους από την βιβλιογραφία (π.χ. [Kin2002]). 

c. Υπολογισµός των συντελεστών διέγερσης τάσης µέσω της εξίσωσης (6.15).  

Αντίστροφα, στην περίπτωση όπου έχει ήδη κατασκευαστεί µια ευφυής κεραία  και είναι 

απαραίτητος ο υπολογισµός διαγραµµάτων ακτινοβολίας τα οποία αντιστοιχούν σε 

αυθαίρετες τιµές των πλατών και των φάσεων των συντελεστών διέγερσης τάσης, η 

µετρηθείσα µήτρα αντιστάσεων µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να υπολογιστούν οι 

ρευµατικοί συντελεστές, και κατόπιν να υπολογισθεί το διάγραµµα ακτινοβολίας µέσω της 

εξίσωσης (6.16) ή (6.7).  

 

Συµπέρασµα. 

Παρουσιάστηκε µια πλήρως προσαρµοζόµενη και SBA κεραία η οποία σχεδιάστηκε και 

κατασκευάστηκε χρησιµοποιώντας µόνο εµπορικά διαθέσιµα στοιχεία χαµηλού κόστους. Οι 

µετρήσεις των διαγραµµάτων της κεραίας χαρακτηρίζονται από συνεκτικότητα µε τα 

αντίστοιχα αποτελέσµατα προσοµοίωσης. Η κεραία είναι πλήρως προγραµµατίσιµη και 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο µε αλγορίθµους SBA όσο και µε προσαρµοστικούς 

αλγορίθµους, ενώ παρουσιάστηκαν µετρήσεις της επίδοσης της κεραίας σε ένα πραγµατικό 

περιβάλλον πολυδιαδροµικής διάδοσης, οι οποίες καταδεικνύουν την ευεργετική της 

επίδραση στην ποιότητα του λαµβανόµενου σήµατος. Τέλος, προτείνεται µια ακριβής και 

πρακτική µέθοδος σχεδίασης στοιχειοκεραιών, ενώ παρουσιάζονται επιχειρήµατα ότι τα 

διαγράµµατα ακτινοβολίας της προτεινόµενης κεραίας θα είναι υπολογίσιµα µε ακρίβεια, 

ανεξαρτήτως των επιλεχθεισών τιµών για τα πλάτη και τις φάσεις των συντελεστών 

διέγερσης τάσης.  

 

6.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν πρακτικές υλοποιήσεις συστηµάτων και 

υποσυστηµάτων ευφυών κεραιών. Συγκεκριµένα, παρουσιάστηκε ένας στροφέας φάσης, µια 

κεραία παθητικών στοιχείων τύπου ESPAR, καθώς και µια πλήρως προσαρµοζόµενη κεραία, 

όλα κατάλληλα για λειτουργία στα 2.4GHz και εφαρµογές ISM-WLAN. Και τα δύο 

συστήµατα ευφυών κεραιών σχεδιάστηκαν χρησιµοποιώντας γενετικούς αλγορίθµους, οι 

οποίοι περιγράφηκαν λεπτοµερώς στο κεφάλαιο 3 και χρησιµοποιήθηκαν εκτενώς στην 

σχεδίαση ευφυών κεραιών στο κεφάλαιο 4.  
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Ειδικότερα, η πλήρως προσαρµοζόµενη κεραία χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να 

αξιολογηθεί η βελτίωση της ποιότητας σήµατος σε ένα περιβάλλον εσωτερικού χώρου, το 

οποίο χαρακτηρίζεται από ισχυρά φαινόµενα πολυδιαδροµικής διάδοσης. Η επίδοση της 

κεραίας αξιολογήθηκε µε βάση ευρέως αποδεκτά στατιστικά µεγέθη, και αποδείχθηκε ότι 

υπάρχει σηµαντική βελτίωση µε την χρήση της σε σχέση µε την χρήση απλού 

οµοιοκατευθυντικού δέκτη. Με τον τρόπο αυτό επαληθεύθηκαν τα συµπεράσµατα των 

µοντέλων προσοµοίωσης που αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 5, τα οποία 

προέβλεπαν την επιτυχή αντιµετώπιση του φαινοµένου πολυδιαδροµικής διάδοσης µε χρήση 

ευφυών κεραιών.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.I: ΑΜΦΙΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν δύο νέες προγραµµατιζόµενες κεραίες, µια µε 

παθητικά και µια µε ενεργά στοιχεία Και στις δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητος ο 

καθορισµός της µήτρας αντιστάσεων της κεραίας, προκειµένου να προσδιοριστεί µε ακρίβεια 

η ηλεκτροµαγνητική σύζευξη µεταξύ των στοιχείων της κεραίας. Αναλυτικές οδηγίες για τον 

προσδιορισµό των ιδίων και αµοιβαίων αντιστάσεων µεταξύ στοιχείων τοποθετηµένων εντός 

της δοµής στοιχειοκεραίας παρατίθενται από τον Mack [Kin2002]. Με βάση τις οδηγίες 

αυτές είναι δυνατόν να αποφευχθεί ο ύφαλος της αλλαγής των τιµών των ιδίων και αµοιβαίων 

αντιστάσεων παρουσία άλλων στοιχείων.   

Παρακάτω, θα περιγραφεί µια µέθοδος αµφιµονοσήµαντου προσδιορισµού της τιµής της 

αµοιβαίας αντίστασης µεταξύ δύο κεραιών. Αν επιλεγεί η χρήση της εξίσωσης (6.18), το 

αποτέλεσµα δεν θα ειναι αµφιµονοσήµαντο, αφού δεν υπάρχει κάποια τυπική διαδικασία για 

την επιλογή του σωστού προσήµου. Ωστόσο, µε την διαδικασία που περιγράφεται εδώ, είναι 

δυνατή η µέτρηση της αµοιβαίας αντίστασης µε αµφιµονοσήµαντο τρόπο µέσω µίας 

µέτρησης µόνο [Καψ1999].  

Για την υλοποίηση της µεθόδου χρησιµοποιείται η διάταξη του σχήµατος 6.38. Μια τάση 

µέτρου V  εφαρµόζεται στην αρχή δύο γραµµών µεταφοράς µήκους 4/λ  η κάθε µία. Οι 

τάσεις στους ακροδέκτες των στοιχείων είναι 21 ,VV  ενώ τα ρεύµατα που ρέουν προς τα 

στοιχεία στο σηµείο των ακροδεκτών τους είναι 21 , II  Επίσης, τα ρεύµατα στην αρχή των 

γραµµών µεταφοράς είναι '
2

'
1 , II  αντίστοιχα.  

Οι τάσεις και τα ρεύµατα στους ακροδέκτες των στοιχείων ακολουθούν την εξίσωση  

22,212,12

22,111,11

IZIZV
IZIZV
⋅+⋅=

⋅+⋅=
.                                                  (6.20) 
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Σχήµα 6.38: ∆ιάταξη για την αµφιµονοσήµαντη µέτρηση της αµοιβαίας αντίστασης µεταξύ 

δύο στοιχείων.  

 

Οι τάσεις και τα ρεύµατα, arbarb IV ,  αντίστοιχα, σε αυθαίρετο σηµείο πάνω σε γραµµή 

µεταφοράς δίνονται από [Καψ1999] 

)2sin(j)2cos(

)2sin(j)2cos(

0

0

λ
π

λ
π

λ
π

λ
π

l
Z
VlΙΙ

lZIlVV

L
Larb

LLarb

⋅⋅+⋅=

⋅⋅+⋅=
                                   (6.21) 

όπου LL IV ,  είναι η τάση και το ρεύµα στο φορτίο (ή, εναλλακτικά, η τάση και το ρεύµα στο 

τέλος της γραµµής µεταφοράς), l  είναι το µήκος της γραµµής µεταφοράς ανάµεσα στο 

φορτίο και στο σηµείο µέτρησης, και 0Z  είναι η χαρακτηριστική αντίσταση της γραµµής 

µεταφοράς. Βάσει του σχήµατος 6.38, η εξίσωση (6.21) παίρνει την µορφή  

0

2'
2

0

1'
1

210201

j,j

jj

Z
V

I
Z
V

I

IIZIZIV

⋅=⋅=

=⇒⋅⋅=⋅⋅=
                                       (6.22) 

Η αντίσταση εισόδου, µετρούµενη στην αρχή της γραµµής µεταφοράς, δίνεται από την 

σχέση  

'
2

'
1 II
VZin +

= .                                                         (6.23) 

Αναλύοντας την εξίσωση (6.23) και χρησιµοποιώντας την εξίσωση (6.22), καταλήγουµε 

στην σχέση 

2,1,

2
0

21

2
01

0

21

01

)( inin
in ZZ

Z
VV
ZI

Z
VVj

ZIj
Z

+
=

+
⋅

=
+

⋅

⋅⋅
=                               (6.24) 
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όπου 111, / IVZin =  και 222, / IVZin =  είναι οι αντιστάσεις εισόδου στις εισόδους των 

στοιχείων. Στην εξίσωση (6.24) έχει θεωρηθεί ότι 21 II = . Χρησιµοποιώντας την εξίσωση 

(6.20), η εξίσωση (6.24) γίνεται  

122211

2
0

22
2

1
12

1

2
1211

2
0

2 ZZZ
Z

Z
I
I

Z
I
I

ZZ

Z
Zin ⋅++

=
+⋅+⋅+

=                 (6.25) 

Τελικά, η αµοιβαία αντίσταση µεταξύ των στοιχείων γίνεται  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−⋅= 2211

2
0

12 2
1 ZZ

Z
Z

Z
in

                                             (6.26) 

Η εξίσωση (6.26) προσφέρει έναν αµφιµονοσήµαντο τρόπο υπολογισµού της αµοιβαίας 

αντίστασης δύο στοιχείων, χρησιµοποιώντας µόνο µία µέτρηση.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

 

 

 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ-ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ. 

Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείµενο την µελέτη των διαλείψεων πολυδιαδροµικής 

διάδοσης και την επίδρασή τους στην ποιότητα του λαµβανόµενου σήµατος, την ανάπτυξη 

τεχνικών σχεδίασης ευφυών κεραιών, καθώς επίσης και στην µελέτη τεχνικών εξοµάλυνσης 

των διαλείψεων µε χρήση ευφυών κεραιών. Η σχετική µελέτη προχωρά εις βάθος, αφού 

αναπτύχθηκαν και παρουσιάστηκαν πλήθος σχεδιάσεων κεραιών, εργαλεία προσοµοίωσης 

του καναλιού κινητών επικοινωνιών και προσοµοίωσης της επίδρασης των ευφυών κεραιών, 

αλλά και κατασκευές συστηµάτων και υποσυστηµάτων ευφυών κεραιών οι οποίες 

αξιολογήθηκαν στην πράξη.  

Πιο συγκεκριµένα, στο κεφάλαιο 1 πραγµατοποιείται µια θεωρητική εισαγωγή στα 

κανάλια ασύρµατων και κινητών επικοινωνιών, όπου µελετώνται διεξοδικά οι διαλείψεις 

µεγάλης και µικρής κλίµακας, καθώς και οι νόµοι διάδοσης του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου. 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγµατοποιείται µια πρωτότυπη και εις βάθος διερεύνηση των ιδιοτήτων 

και των συναρτήσεων µεταφοράς καναλιού, ενώ παρατίθεται µια σύντοµη απόδειξη για την 

αύξηση της χωρητικότητας του καναλιού µε χρήση έξυπνων κεραιών.  

Στο κεφάλαιο 2 γίνεται εισαγωγή στην τεχνολογία των ευφυών κεραιών. 

Πραγµατοποιείται µια συνοπτική µελέτη και ταξινοµούνται τα είδη των συστηµάτων ευφυών 

κεραιών, καθώς επίσης παρουσιάζονται αριθµητικές τεχνικές για την σχεδίαση κεραιών και 

στοιχειοκεραιών (induced EMF, MoM, µήτρα αντιστάσεων, ισοδύναµα κυκλώµατα εκποµπής 

και λήψης). Επίσης, παρουσιάζεται µια µέθοδος υπολογισµού του πεδίου στοιχειοκεραίας 

αποτελούµενης από διαφορετικά στοιχεία.  

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται µια εισαγωγή στις αρχές και τους µηχανισµούς λειτουργίας των 

γενετικών αλγορίθµων, ενώ παρουσιάζονται τα κύρια πλεονεκτήµατά τους έναντι άλλων 

παραδοσιακών µεθόδων βελτιστοποίησης.  

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται το σύνολο των έξυπνων κεραιών που σχεδιάστηκαν στα 

πλαίσια της διατριβής. Η παρουσίαση περιλαµβάνει πλήθος κεραιών, όπως σχεδίαση κεραιών 

µε αυθαίρετη και µη-συµµετρική τοπολογία καθώς και µη συµµετρικά διαγράµµατα 
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ακτινοβολίας. Επίσης, κεραίες οι οποίες λειτουργούν σε δύο διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων 

και κεραίες οι οποίες έχουν την δυνατότητα να παραµείνουν λειτουργικές ακόµα και µετά 

από ενδεχόµενη καταστροφή κάποιου στοιχείου τους, ακόµη και διατηρώντας σταθερούς 

συντελεστές διεγέρσεως. Τέλος, εφαρµόζεται η αρχή υπολογισµού στοιχειοκεραιών 

διαφορετικών στοιχείων για την διόρθωση των διεγέρσεων σε πραγµατικές, πρακτικές 

στοιχειοκεραίες. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση µιας στοιχειοκεραίας 

αποτελούµενης από οριζόντια πολωµένα δίπολα και παρασιτικά στοιχεία.  

Το κεφάλαιο 5 έχει διττή ταυτότητα. Καταρχήν πραγµατοποιείται µια µελέτη των κύριων 

κατηγοριών και αντιπροσωπευτικών µοντέλων προσοµοίωσης του καναλιού κινητών 

επικοινωνιών, ενώ ταυτόχρονα αναλύεται και αξιολογείται η επίδραση των ευφυών κεραιών 

σε υποθετικά κανάλια ασύρµατων επικοινωνιών. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται 

διάφορες σχετικές εφαρµογές που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της διατριβής, οι οποίες 

καλύπτουν ευρέως το συγκεκριµένο πεδίο, αφού περιλαµβάνουν στοχαστικά και 

ντετερµινιστικά µοντέλα προσοµοίωσης, καθώς και προσοµοίωση της επίδρασης της 

εφαρµογής ευφυών κεραιών. 

Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται πρακτικές υλοποιήσεις συστηµάτων και 

υποσυστηµάτων έξυπνων κεραιών. Συγκεκριµένα, παρουσιάζεται ένας στροφέας φάσης για 

κυκλώµατα διαµόρφωσης λοβού ακτινοβολίας (beamforming) ο οποίος λειτουργεί στα 

2.4GHz, µια κεραία µεταγωγής λοβού τύπου ESPAR, επίσης στα 2.4GHz, η σχεδίαση της 

οποίας βασίζεται στην χρήση µήτρας αντιστάσεων και σε µετρήσεις πραγµατικών στοιχείων, 

καθώς και µια πλήρως προσαρµοζόµενη κεραία. Η πλήρως προσαρµοζόµενη κεραία διαθέτει 

πλήρεις αλυσίδες RF/IF καθώς και κύκλωµα ψηφιακού ελέγχου, ενώ είναι κατάλληλη για 

εφαρµογές µεταγωγής λοβού (Switched Beam Array, SBA), προσαρµοστικών αλγορίθµων, 

εκτίµησης κατεύθυνσης άφιξης σήµατος (Direction of Arrival, DoA), εφαρµογές ΜΙΜΟ 

(Multiple Input Multiple Output) κλπ. Η κεραία αυτή αξιολογήθηκε στην πράξη, σε 

πραγµατικό περιβάλλον πολυδιαδροµικής διάδοσης εσωτερικού χώρου, όπου αποδείχθηκε η 

ευεργετική της επίδραση στην ποιότητα του λαµβανόµενου σήµατος και στην αντιµετώπιση 

των διαλείψεων µικρής κλίµακας, σε σχέση µε την χρήση απλού οµοιοκατευθυντικού δέκτη.  

Όσον αφορά την συµβολή της διατριβής, αυτή εστιάζεται κυρίως στα εξής σηµεία: Η  

µελέτη του καναλιού κινητών επικοινωνιών συνδυάζει βιβλιογραφική έρευνα αλλά και 

πρωτότυπη συµβολή όσον αφορά τις συναρτήσεις συσχέτισης των συναρτήσεων µεταφοράς 

του καναλιού, µε ή χωρίς χωρική εξάρτηση. Η παρουσίαση των µεθόδων ανάλυσης και 

σχεδίασης στοιχειοκεραιών συνοδεύεται από την εξαγωγή εξισώσεων υπολογισµού του 

πεδίου στοιχειοκεραίας αποτελούµενης από µη ταυτόσηµα στοιχεία µε ηλεκτροµαγνητική 

σύζευξη µεταξύ τους. Οι σχεδιασθείσες ευφυείς κεραίες που παρουσιάστηκαν διαθέτουν 

ενδιαφέροντα και καινοτόµα χαρακτηριστικά, όπως ενδεικτικά η δυνατότητα λειτουργίας σε 

δύο ζώνες συχνοτήτων ταυτόχρονα, η δυνατότητα λειτουργίας ακόµη και έπειτα από βλάβη 
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στοιχείων και συνδυασµός αυτών των δύο ιδιοτήτων, ενώ αναφέρονται επίσης η σχεδίαση 

στοιχειοκεραιών µε χωρική ανοµοιοµορφία ή ανοµοιόµορφα διαγράµµατα ακτινοβολίας, 

στοιχειοκεραιών αποτελούµενων από µη ταυτόσηµα στοιχεία, αλλά και η σχεδίαση ευφυούς 

κεραίας αποτελούµενης από οριζόντια πολωµένα γραµµικά στοιχεία. Η παρουσίαση των 

µοντέλων προσοµοίωσης του καναλιού κινητών επικοινωνιών συµπληρώνεται µε εφαρµογές 

προσοµοίωσης, οι οποίες αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της διατριβής και καλύπτουν τόσο την 

στοχαστική όσο και την ντετερµινιστική προσοµοίωση καναλιού, ενώ προσφέρουν την 

δυνατότητα αξιολόγησης της εφαρµογής ευφυών κεραιών. Ο RF στροφέας φάσης που 

κατασκευάστηκε προσφέρει την δυνατότητα συνεχούς στροφής φάσης σε υψηλές 

συχνότητες, χρησιµοποιώντας µια νέα τεχνική και transistor τύπου PHEMT. Η κεραία 

ESPAR που κατασκευάστηκε στηρίζεται σε µια νέα πρακτική τεχνική σχεδίασης και διαθέτει 

ικανοποιητικά χαρακτηριστικά ακτινοβολίας. Τέλος, η πλήρως προσαρµοζόµενη κεραία που 

κατασκευάστηκε, στηρίχθηκε σε φτηνά κυκλώµατα PCB και εµπορικά διαθέσιµα στοιχεία, 

ενώ περιλαµβάνει ψηφιακό κύκλωµα ελέγχου. Παρουσιάζει ικανοποιητικά χαρακτηριστικά 

ακτινοβολίας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε οποιονδήποτε επιθυµητό προσαρµοστικό 

αλγόριθµο. Η αξιολόγηση της κεραίας σε περιβάλλον εσωτερικού χώρου, τόσο σε λειτουργία 

SBA όσο και µε προσαρµοστικό αλγόριθµο, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική καθώς κατέδειξε 

την επιτυχή αντιµετώπιση των διαλείψεων µικρής κλίµακας, καθώς και την ανώτερη επίδοσή 

της συγκριτικά µε απλό οµοιοκατευθυντικό δέκτη.  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. 

Η εργασία που παρουσιάστηκε στην παρούσα διατριβή δεν θα µπορούσε σε καµία 

περίπτωση να χαρακτηριστεί τελική. Πολλές είναι οι δυνατότητες που διαφαίνονται για 

επέκταση των συµπερασµάτων που παρουσιάστηκαν, και οι οποίες εκτείνονται σε πεδία 

αρκετά διαφορετικά µεταξύ τους.  

Καταρχήν, είναι φανερή η δυνατότητα που παρουσιάζεται να χρησιµοποιηθούν οι δύο 

κατασκευασθείσες κεραίες (SPA και πλήρως προσαρµοζόµενη) για την υλοποίηση µιας 

υπηρεσίας εκτίµησης DoA. Με την υλοποίηση αυτής της υπηρεσίας ανοίγονται δυνατότητες 

ουσιαστικότερης µορφοποίησης του διαγράµµατος ακτινοβολίας της κεραίας. Επίσης, ο 

υπολογισµός DoA µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον εντοπισµό της θέσης ασύρµατης 

συσκευής [Lib1999], µια υπηρεσία που θα είχε επίσης ενδιαφέρον να υλοποιηθεί.  

Ειδικότερα, η πλήρως προσαρµοζόµενη κεραία µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην 

υλοποίηση συστηµάτων ΜΙΜΟ. Είναι ιδιαίτερη επιθυµία του γράφοντος να υλοποιηθεί 

δεύτερη διάταξη πλήρως προσαρµοζόµενης κεραίας, καθώς και τα αντίστοιχα ψηφιακά 

κυκλώµατα, µε στόχο την υλοποίηση ενός συστήµατος ΜΙΜΟ.  
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Η δε κεραία SPA είναι φανερό ότι θα µπορούσε να ολοκληρωθεί µε το ψηφιακό 

κύκλωµα ελέγχου και να πραγµατοποιηθούν οι ανάλογες µετρήσεις αξιολόγησης της 

επίδοσής της σε πραγµατικό περιβάλλον.  

Τέλος, στο επίπεδο της προσοµοίωσης, πέρα από την ενσωµάτωση της δυνατότητας 

προσοµοίωσης ευφυών κεραιών, µια ενδιαφέρουσα επέκταση θα ήταν οπωσδήποτε η 

υλοποίηση προσοµοιωτών σε επίπεδο συστήµατος-δικτύου (system level simulation) 

χρησιµοποιώντας δεδοµένα από την προσοµοίωση σε φυσικό επίπεδο και σε επίπεδο 

σύνδεσης (physical or link layer).   
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