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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι εξελίξεις στην τυποποίηση συστημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής δίνουν τη 

δυνατότητα σχεδιασμού δικτύων που δομικό συστατικό τους δεν αποτελεί η θέση 

εκπομπής, αλλά η περιοχή εξυπηρέτησης. Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε σε 

πρόσφατα πλάνα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, όπως το πλάνο επίγειου ψηφιακού 

ραδιοφώνου του Μάαστριχτ (2002, Ma-02) και το πλάνο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης 

και ραδιοφώνου της Γενεύης (2006, GE-06). Κατά την ορολογία που εισάγεται, η περιοχή 

εξυπηρέτησης, ως δομικό στοιχείο του πλάνου συχνοτήτων, ονομάζεται περιοχή εκχώρησης 

πόρων (allotment). 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία 

σχεδιασμού δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης βασισμένη σε περιοχές εκχώρησης 

πόρων σε 7 συνολικά κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια γενική ολιγοσέλιδη 

εισαγωγή του αναγνώστη στο γνωστικό πεδίο και το περιεχόμενο της διατριβής. Στο 

κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι παράμετροι και επιλογές που σχετίζονται με τον ορισμό των 

περιοχών εκχώρησης πόρων. Έμφαση δίνεται στον προσδιορισμό του ελάχιστου πεδίου 

που απαιτείται εντός της περιοχής για να επιτυγχάνεται η παροχή ενός συγκεκριμένου 

τύπου υπηρεσίας και πώς είναι δυνατή η πρόβλεψη του επιτυγχανόμενου πεδίου με τα δυο 

πιο διαδεδομένα μοντέλα διάδοσης που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό δικτύων 

ευρυεκπομπής. Στο τρίτο κεφάλαιο της διατριβής δίνεται η βάση για την πραγματοποίησης 

ανάλυσης παρεμβολών σε ένα δίκτυο allotments. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται οι μέγιστη 

αποδεκτή συνολική παρεμβολή στα όρια ενός allotment με βάση τα χαρακτηριστικά του. 

Επειδή κατά το σχεδιασμό των περιοχών εκχώρησης πόρων κατά κανόνα δεν είναι γνωστή 

η ακριβής τελική υλοποίηση τους με δίκτυο πραγματικών πομπών, δίνεται βαρύτητα στη 

μοντελοποίηση της εξερχόμενης παρεμβολής με δίκτυα αναφοράς. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται το πρόβλημα ανάθεσης φάσματος και εξειδικεύεται στις μορφές που θα το 

αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια της διατριβής. Ακόμα, γίνεται επισκόπηση των βασικών 

αρχών λειτουργίας αλγόριθμων που έχουν χρησιμοποιηθείς τη βιβλιογραφία για την 

επίλυση παρόμοιων προβλημάτων ανάθεσης φάσματος. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι 

εξής τεχνικές αντιμετώπισης του προβλήματος ανάθεσης φάσματος: ο ντετερμινιστικός 

αλγόριθμος διαδοχικής απονομής, καθώς και στοχαστικοί αλγόριθμοι (γενετικοί, 

προσομοιωμένη ανόπτηση, αναζήτηση με απαγορευμένες καταστάσεις). Στο πέμπτο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται ο προτεινόμενος αλγόριθμος κατανομής φάσματος, αναλύεται η 
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υλοποίησή του για τις μορφές του προβλήματος που ορίστηκαν στο τέταρτο κεφάλαιο και 

αποτιμάται η επίδοσή του σε σχέση με την αξιοποιούμενη τεχνική επίλυσης του 

προβλήματος ανάθεσης φάσματος. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας σε ένα πραγματικό πρόβλημα σχεδίασης δικτύου επίγειας 

ψηφιακής ευρυεκπομπής και συγκεκριμένα στην κατασκευή του πλάνου συχνοτήτων DVB-T 

για τον ελλαδικό χώρο. Το κύριο μέρος της διατριβής ολοκληρώνεται με το έβδομο 

κεφάλαιο, όπου συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα και παρουσιάζονται πιθανές 

μελλοντικές επεκτάσεις. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή, περιοχή εκχώρηση πόρων, ανάλυση 

παρεμβολών, αλγόριθμοι κατανομής φάσματος, διακριτή συνδυαστική βελτιστοποίηση, 

διάδοση ραδιοτηλεοπτικού σήματος, αλγόριθμοι διαδοχικής απονομής, αναζήτηση με 

απαγορευμένες καταστάσεις, προσομοιωμένη ανόπτηση, γενετικός αλγόριθμος 
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ABSTRACT 

The developments in standardization of digital radio broadcasting systems have introduced 

new possibilities regarding the methodology of planning terrestrial broadcasting networks. 

Specifically, it is now possible to plan broadcasting networks based on service areas rather 

than transmitters. This approach has already been employed in recent broadcasting plans, 

such as the Maastricht 2002 terrestrial digital audio broadcasting (T-DAB) plan and the 

Geneva 2006 DVB-T and T-DAB plan. According to the introduced terminology, the service 

area, as the fundamental planning element of the produced frequency plan, is called an 

allotment.  

The present doctoral thesis presents a complete methodology for the planning of digital 

terrestrial broadcasting networks based on allotments in a total of 7 chapters. Chapter 1 is a 

short introduction to the contents of the thesis. Chapter 2 introduces the parameters and 

options that are involved with the allotment area definition. Emphasis is shown on the 

determination of the minimum required field strength within the area borders in order to 

guarantee a certain service type in conjunction with the two more widely used propagation 

models for terrestrial broadcasting. Chapter 3 presents the basis for the performance of 

interference analysis for an allotment network. Specifically, means to calculate the 

maximum acceptable interference on the allotment borders are provided. Because of the 

ambiguity of the final transmitter implementation of the allotment at this point emphasis is 

given on the modeling of the emitted interference with reference networks. In chapter 4 is 

given an introduction to the Frequency Assignment Problem (FAP) and more specifically the 

Fixed Channel Allocation (FCA) problem formulations. Moreover, the general principles of 

algorithms that have been employed in the past to solve FAP instances are shown. 

Specifically, the following channel assignment techniques are presented: sequential packing, 

simulate annealing (SA), taboo search (TS) and genetic algorithms (GA). Finally, the two FAP 

problems that will be addressed in the remainder of the thesis are formulated. In chapter 5 

an original algorithm for the generation of possible solutions is presented. The algorithm is 

based on the utilization of stochastic algorithms used to solve the Minimum Span Frequency 

Assignment Problem (MS-FAP). The algorithm has three implementation versions, based on 

the exploited stochastic optimization technique (SA, TS and GA). The algorithm’s 

performance is evaluated against the basic sequential packing algorithm and observations 

are made on the spectrum efficiency and the balance of the returned solutions. 19 

generated problem instances with different statistical characteristics are employed towards 
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this end. Chapter 6 presents the application of the presented planning methodology for the 

creation of the Greek allotment plan included in the GE-06 frequency plan for digital 

terrestrial broadcasting. . The main part of this thesis is completed in Chapter 7, where the 

main conclusions are summarized and possible future extensions are presented. 

 

Key Words: digital terrestrial video broadcasting (DVB-T), allotment, service area, 

interference analysis, plan synthesis, frequency assignment problem (FAP), discrete 

combinatorial optimization, radio propagation, simulated annealing, sequential packing, 

taboo search, genetic algorithm 
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τεχνικές προκλήσεις του εν λόγω έργου παρείχαν τις βάσεις για τη βαθύτερη ενασχόλησή 

μου με την ερευνητική περιοχή σχεδίασης ασύρματων δικτύων και την ολοκλήρωση της 

παρούσας εργασίας. Ταυτόχρονα με την ακαδημαϊκή μου πρόοδο, αναπτύχθηκα ως 

άνθρωπος και προσωπικότητα μέσα από τη συναναστροφή και επικοινωνία μου με τους 

ανθρώπους που πλαισίωσαν τη ζωή μου κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού 
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ανθρώπων από τους οποίους αποκόμισα πολλά οφέλη και εμπειρίες και κάποιους εκ των 

οποίων έχω την τιμή να θεωρώ φίλους. Από αυτούς, ιδιαίτερη αναφορά αρμόζει στη 

Δήμητρα Ζαρμπούτη, τον Χρήστο Κατσιγιάννη και τη Ζέτα Καπιτσάκη. Ακόμα, τους Βαγγέλη 

Νίκα, Δημήτρη Τσιλιμαντό, Χρήστο Παππά, Γιάννη Φουκαράκη, Νίκο Δέλλα, Θοδωρή 



- 10 - 

Αθαναηλέα, Παναγιώτη Γκόνη, Γιώργο Λιουδάκη, Λευτέρη Κουτσολουκά, Βαγγέλη Κοσμάτο, 

Γιώργο Λεολέη, Λίλα Δημοπούλου, Νίκο Τσελίκα και Γιώργο Πρεζεράκο. 

Σε αυτό το σημείο θέλω να αναφέρω ανθρώπους εκτός του στενού ακαδημαϊκού 

περιβάλλοντος που υπήρξαν έταιροι πόλοι στη ζωή μου, προσδίδοντας την απαιτούμενη 

ισορροπία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Μαρία, τον Κώστα, το Βασίλη, το Γιώργο, τον 

Ανδρέα, το Δημήτρη, το Χάρη, το Βασίλη και τη Βάγια, το Γιάννη, το Μάρκο, το Λεωνίδα και 

να ζητήσω προκαταβολικά από όποιον ξέχασα να συγχωρέσει την παράληψή μου. Είστε 

όλοι ξεχωριστοί. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην αδερφή μου, Γιώτα, που έζησε από 

κοντά, ως συγκάτοικός μου, την προσπάθεια των τεσσάρων από τα πέντε τελευταία χρόνια. 

Άφησα για το τέλος τους γονείς μου, θέλοντας να τους ευχαριστήσω για την αγάπη που μου 

χάριζαν και μου χαρίζουν καθημερινά και την πίστη που μου έδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια 

των σπουδών μου. Η πραγματοποίηση της διατριβής μου, αλλά και η γενικότερη έως τώρα 

πορεία μου, οφείλεται κατά ένα πολύ σημαντικό μέρος στην παρουσία τους. Τους αγαπώ 

και τους ευχαριστώ θερμά. 

 

 

Δημήτρης Κατέρος 

Αθήνα, Ιούνιος 2009 

  



 - 11 - 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ........................................................................................................................................ 5 

ABSTRACT ......................................................................................................................................... 7 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ........................................................................................................................................ 9 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ............................................................................................................... 11 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ........................................................................................................................... 13 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ .......................................................................................................................... 15 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................................................. 17 

2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ............................................................................................... 20 

2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ............................................................................................................ 24 

2.1.1 Παραλλαγές συστήματος DVB-T ...................................................................................... 24 

2.1.2 Υπολογισμός ελάχιστης απαιτούμενης έντασης πεδίου ................................................. 26 

2.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ................................................................................................................. 32 

2.2.1 ITU-R P.1546..................................................................................................................... 32 

2.2.2 Fresnel (ICS Telecom) ....................................................................................................... 38 

2.2.3 Εφαρμογή των μοντέλων διάδοσης για εκτίμηση της περιοχής ραδιοκάλυψης ............. 42 

3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ ........................................................................................................ 47 

3.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ................................................ 48 

3.1.1 Λόγοι προστασίας αντιπροσωπευτικών σχεδιαστικών διατάξεων ................................. 50 

3.1.2 Υπολογισμός μέγιστης αποδεκτής παρεμβολής των αντιπροσωπευτικών σχεδιαστικών 

διατάξεων ..................................................................................................................................... 51 

3.2 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ .............................................. 53 

3.2.1 Γεωμετρία δικτύων αναφοράς ......................................................................................... 55 

3.2.2 Δίκτυο αναφοράς 1 (RN1) ................................................................................................ 56 

3.2.3 Δίκτυο αναφοράς 2 (RN2) ................................................................................................ 58 

3.2.4 Δίκτυο αναφοράς 3 (RN3) ................................................................................................ 61 

3.2.5 Δίκτυο αναφοράς 4 (RN4) ................................................................................................ 61 

3.2.6 Υπολογισμός εξερχόμενης παρεμβολής από τις διατάξεις αναφοράς ............................ 64 

3.2.7 Εφαρμογή των διατάξεων αναφοράς στην ανάλυση παρεμβολών μεταξύ allotments .. 67 

4 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ .... 68 

4.1 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ................................................................................ 68 

4.2 ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (FCA) ......................................................................................... 70 

4.2.1 Το πρόβλημα του ελάχιστου συνολικού αριθμού καναλιών (MO-FAP) .......................... 73 

4.2.2 Το πρόβλημα του ελάχιστου αριθμού συνεχόμενων καναλιων (MS-FAP) ...................... 73 

4.2.3 Το πρόβλημα της ελάχιστης παρεμβολής (MI-FAP) ......................................................... 73 

4.2.4 Το πρόβλημα της βέλτιστης μερικής λύσης (Max-FAP) ................................................... 74 

4.2.5 Υπολογισμός συνολικής παρεμβολής .............................................................................. 75 

4.3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ DVB-T ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ALLOTMENTS ............................ 75 

4.3.1 Πρόβλημα 1 (Π1) .............................................................................................................. 76 

4.3.2 Πρόβλημα 2 (Π2) .............................................................................................................. 76 

4.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ......................................................... 77 

4.4.1 Αλγόριθμοι διαδοχικής απονομής (Seq) .......................................................................... 78 



- 12 - 

4.4.2 Γενετικοί αλγόριθμοι (GA) ............................................................................................... 80 

4.4.3 Τοπική αναζήτηση ............................................................................................................ 84 

4.4.4 Αναζήτηση με απαγορευμένες καταστάσεις (TS) ............................................................ 86 

4.4.5 Προσομοιωμένη ανόπτηση (SA)....................................................................................... 87 

5 Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ................................................ 89 

5.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ................................................................................................ 89 

5.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ .......................................................................... 90 

5.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ............................. 93 

5.3.1 Υλοποίηση με προσομοιωμένη ανόπτηση ....................................................................... 96 

5.3.2 Υλοποίηση με αναζήτηση ταμπού ................................................................................. 100 

5.3.3 Υλοποίηση Γενετικού Αλγορίθμου ................................................................................. 103 

5.4 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ .................................................................................................................. 106 

5.4.1 Εφαρμογή σε πραγματικό δίκτυο .................................................................................. 115 

5.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ Π2 ...................................................................................... 116 

6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ....................... 120 

7 ΕΠΙΛΟΓΟΣ............................................................................................................................... 129 

7.1 ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ......................................................................................................... 129 

7.2 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ .............................................................................................................. 130 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Π1 ................................................................ 131 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΠΙΛΥΣΗ MS-FAP .................................................................................................. 134 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ................................................................................................................................ 142 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ................................................................................................................................... 149 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ............................................................................................................................... 150 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΣΗ ..................................................................................... 150 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ...................................................................... 150 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΣΗ ................................................................................................ 150 

 

  



 - 13 - 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Εικόνα 1: Καμπύλες διάδοσης ITU-R P.1546 στα 100 MHz, για διάδοση πάνω από ξηρά για 

10% χρόνου .............................................................................................................................. 33 

Εικόνα 2: Ορισμός του ενεργού ύψους πομπού ..................................................................... 35 

Εικόνα 3: Υπολογισμός περίθλασης για ένα εμπόδιο μεταξύ πομπού και δέκτη .................. 39 

Εικόνα 4: Κατασκευή ισοδύναμου εμποδίου κατά Bullington ............................................... 40 

Εικόνα 5: Προσδιορισμός των ενδιάμεσων εμποδίων κατά Deygout. ................................... 40 

Εικόνα 6: Υπολογισμός διορθωτικού συντελεστή ρ ................................................................ 41 

Εικόνα 7: Περιοριζόμενη από θόρυβο και περιοριζόμενη από παρεμβολή κάλυψη ............. 47 

Εικόνα 8: Συνυπολογισμός του Δ στο όριο αποδεκτής παρεμβολής ...................................... 49 

Εικόνα 9: Γεωμετρία δικτύων αναφοράς ................................................................................ 55 

Εικόνα 10: Γεωμετρία του RN1 ................................................................................................ 56 

Εικόνα 11: Ισοδύναμο πεδίο λήψης για τα δίκτυα αναφοράς τύπου 1 στη ζώνη συχνοτήτων 

IV .............................................................................................................................................. 58 

Εικόνα 12: Γεωμετρία του RN2 ................................................................................................ 59 

Εικόνα 13: Ισοδύναμο πεδίο λήψης για τα δίκτυα αναφοράς τύπου 2 στη ζώνη συχνοτήτων 

IV .............................................................................................................................................. 60 

Εικόνα 14: Γεωμετρία του RN4 ................................................................................................ 61 

Εικόνα 15: Ισοδύναμο πεδίο λήψης για τα δίκτυα αναφοράς τύπου 4 στη ζώνη συχνοτήτων 

IV .............................................................................................................................................. 63 

Εικόνα 16: Υπολογισμός εξερχόμενης παρεμβολής από δίκτυο αναφοράς........................... 64 

Εικόνα 17: Εξερχόμενη παρεμβολή στο RN4 .......................................................................... 65 

Εικόνα 18: Παρεμβάλον πεδίο από τα δίκτυα αναφοράς τύπου 1. Ζώνη συχνοτήτων IV, 

ξηρά. ........................................................................................................................................ 65 

Εικόνα 19: Παρεμβάλον πεδίο από τα δίκτυα αναφοράς τύπου 2. Ζώνη συχνοτήτων IV, 

ξηρά. ........................................................................................................................................ 65 

Εικόνα 20: Παρεμβάλον πεδίο από τα δίκτυα αναφοράς τύπου 3. Ζώνη συχνοτήτων IV, 

ξηρά. ........................................................................................................................................ 66 

Εικόνα 21: Παρεμβάλον πεδίο από τα δίκτυα αναφοράς τύπου 4. Ζώνη συχνοτήτων IV, 

ξηρά. ........................................................................................................................................ 66 

Εικόνα 22: Εφαρμογή διατάξεων αναφοράς κατά την ανάλυση παρεμβολών μεταξύ 

allotments ................................................................................................................................ 67 

Εικόνα 23: Βασικά βήματα αλγόριθμου διαδοχικής απονομής ............................................. 78 

Εικόνα 24: Βασικά βήματα γενετικού αλγόριθμου ................................................................. 81 

Εικόνα 25: Βήματα μηχανισμού επιλογής ρουλέτας .............................................................. 82 

Εικόνα 26: Διαστάυρωση και μετάλλαξη σε χρωμοσώματα με αναπαράσταση διανύσματος

 ................................................................................................................................................. 83 

Εικόνα 27: Βασικά βήματα τοπικής αναζήτησης .................................................................... 84 

Εικόνα 28: Βασικά βήματα αναζήτησης με απαγορευμένες καταστάσεις ............................. 86 

Εικόνα 29: Βασικά βήματα προσομοιωμένης ανόπτησης ...................................................... 88 

Εικόνα 30: Διάγραμμα ροής αλγόριθμου διαδοχικής απονομής ........................................... 92 

Εικόνα 31: Διάγραμμα ροής γενικού αλγόριθμου .................................................................. 95 



- 14 - 

Εικόνα 32: Παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου για ένα πρόβλημα με 5 allotment και 10 

κανάλια .................................................................................................................................... 96 

Εικόνα 33: Αλγόριθμος προσδιορισμού αρχικής θερμοκρασίας για τον αλγόριθμο 

προσομειωμένης ανόπτησης .................................................................................................. 98 

Εικόνα 34: Αλγόριθμος προσομοιωμένης ανόπτησης που υλοποιήθηκε ............................ 100 

Εικόνα 35: Αλγόριθμος αναζήτησης με απαγορευμένες καταστάσεις που υλοποιήθηκε ... 103 

Εικόνα 36: Ομοιόμορφη διασταύρωση χρωμοσωμάτων μήκους 9 με τυχαία μάσκα ......... 104 

Εικόνα 37: Αλγόριθμος επιλογής γονέων που υλοποιήθηκε ................................................ 105 

Εικόνα 38: Αλγόριθμος αναζήτησης με απαγορευμένες καταστάσεις που υλοποιήθηκε ... 106 

Εικόνα 39: MACA και χρόνος εκτέλεσης για προβλήματα με διαφορετικό Ε(c)................... 109 

Εικόνα 40: MACA και χρόνος εκτέλεσης για προβλήματα με διαφορετικό |V| ................... 110 

Εικόνα 41: MACA και χρόνος εκτέλεσης για προβλήματα με διαφορετικό μέγιστο MIG .... 112 

Εικόνα 42: Δίκτυο allotment Ελλάδας, Αλβανίας, πΓΔΜ, Βουλγαρίας, Τουρκίας και 

αντίστοιχος γράφος παρεμβολών ......................................................................................... 116 

Εικόνα 43: Οι σημαντικές θέσεις εκπομπής και τα τελικά allotments.................................. 122 

Εικόνα 44: Ο γράφος «μαλακών» και «σκληρών» περιορισμών παρεμβολών μεταξύ των 

ελληνικών allotments ............................................................................................................ 125 

Εικόνα 45:Η αθροιστική συνάρτηση κατανομής του αριθμού καναλιών που κατανέμονται σε 

κάθε allotment ....................................................................................................................... 126 

Εικόνα 46: Επιθυμητό (α-γ) και παρεμβάλον (β-δ) πεδίο από το allotment «ΑΤΤΙΚΗ» στην 

περίπτωση των τεσσάρων πρωτεύοντων θέσεων εκπομπής (α-β) και στην περίπτωση μιας 

υλοποίησης με επιπλέον τέσσερις δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής (γ-δ) ......................... 128 

Εικόνα 47: Στιγμιότυπα 50 κόμβων. Μέσος αριθμός ασυμβατοτήτων (α) 9, (β)12, (γ) 15 .. 132 

Εικόνα 48: Στιγμιότυπα 100 κόμβων. Μέσος αριθμός ασυμβατοτήτων (α) 9, (β) 9, (γ) 15 . 132 

Εικόνα 49: Στιγμιότυπα 200 κόμβων. Μέσος αριθμός ασυμβατοτήτων (α) 9, (β) 19 .......... 132 

Εικόνα 50: Διάγραμμα ροής αλγόριθμου εύρεσης minimum span ...................................... 134 

Εικόνα 51: Minimum span και χρόνος εκτέλεσης για προβλήματα με διαφορετικό Ε(c) .... 137 

Εικόνα 52: Minimum span και χρόνος εκτέλεσης για προβλήματα με διαφορετικό |V| .... 138 

Εικόνα 53: Minimum span και χρόνος εκτέλεσης για προβλήματα με διαφορετικό μέγιστο 

MIG ........................................................................................................................................ 139 

  



 - 15 - 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

Πίνακας 1: Μέγιστη διαφορά απόστασης πηγών σήματος από το δέκτη, λειτουργία με 8K 

φέρουσες ................................................................................................................................. 20 

Πίνακας 2: Ζητούμενος σηματοθορυβικός λόγος και ωφέλιμος ρυθμός μετάδοσης για τις 

κυριότερες παραλλαγές συστήματος DVB-T και για κανάλι εύρους 8 MHz ........................... 25 

Πίνακας 3: Ελάχιστη ένταση πεδίου στο δέκτη για την ζώνη IV (σταθερή λήψη) .................. 28 

Πίνακας 4: Ελάχιστη ένταση πεδίου στο δέκτη για την ζώνη V (σταθερή λήψη) ................... 29 

Πίνακας 5: Ελάχιστη ένταση πεδίου στο δέκτη για την ζώνη IV (φορητή λήψη εξωτερικού 

χώρου) ..................................................................................................................................... 29 

Πίνακας 6: Ελάχιστη ένταση πεδίου στο δέκτη για την ζώνη V (φορητή λήψη εξωτερικού 

χώρου) ..................................................................................................................................... 30 

Πίνακας 7: Ελάχιστη ένταση πεδίου στο δέκτη για την ζώνη IV (φορητή λήψη εσωτερικού 

χώρου). .................................................................................................................................... 30 

Πίνακας 8: Ελάχιστη ένταση πεδίου στο δέκτη για την ζώνη V (φορητή λήψη εσωτερικού 

χώρου) ..................................................................................................................................... 30 

Πίνακας 9: Ελάχιστη ένταση πεδίου στο δέκτη για την ζώνη IV (κινητή λήψη) ..................... 31 

Πίνακας 10: Ελάχιστη ένταση πεδίου στο δέκτη για την ζώνη V (κινητή λήψη) .................... 31 

Πίνακας 11: Υπολογισμός Es,min των αντιπροσωπευτικών σχεδιαστικών διατάξεων DVB-T. 

Ζώνες IV/V. .............................................................................................................................. 32 

Πίνακας 12: Τιμές Lclutter για διαφορετικούς τύπους περιβαλλόντων διάδοσης .................... 42 

Πίνακας 13: Διορθωτικός παράγοντας απωλειών ύψους σε dB στις ζώνες συχνοτήτων IV και 

V ............................................................................................................................................... 43 

Πίνακας 14: Διορθωτικός παράγοντας απωλειών διείσδυσης στις ζώνες συχνοτήτων IV και 

V. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση ......................................................................................... 44 

Πίνακας 15: Συντελεστής διόρθωσης ποσοστού περιοχών στις ζώνες συχνοτήτων IV και V. 45 

Πίνακας 16: Υπολογισμός Emed των αντιπροσωπευτικών σχεδιαστικών διατάξεων. Ζώνες 

IV/V. ......................................................................................................................................... 45 

Πίνακας 17: Λόγοι προστασίας (dB) για τις παραλλαγές συστήματος DVB-T ........................ 51 

Πίνακας 18: Μέγιστη αποδεκτή παρεμβολή στα όρια περιοχής εξυπηρέτησης. Ζώνη 

συχνοτήτων IV ......................................................................................................................... 51 

Πίνακας 19: Μέγιστη αποδεκτή παρεμβολή στα όρια περιοχής εξυπηρέτησης. Ζώνη 

συχνοτήτων V .......................................................................................................................... 52 

Πίνακας 20: Μικτός συντελεστής διόρθωσης ποσοστού τοποθεσιών ................................... 52 

Πίνακας 21: Μέγιστη αποδεκτή ισοδύναμη παρεμβολή στα όρια περιοχής εξυπηρέτησης. 

Ζώνη συχνοτήτων IV ................................................................................................................ 53 

Πίνακας 22: Μέγιστη αποδεκτή ισοδύναμη παρεμβολή στα όρια περιοχής εξυπηρέτησης. 

Ζώνη συχνοτήτων V ................................................................................................................. 53 

Πίνακας 23: Παράμετροι του RN1 ........................................................................................... 57 

Πίνακας 24: Παράμετροι του RN2 ........................................................................................... 59 

Πίνακας 25: Παράμετροι του RN3 ........................................................................................... 61 

Πίνακας 26: Παράμετροι του RN4 ........................................................................................... 62 



- 16 - 

Πίνακας 27: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εύρεσης κατανομής καναλιών για τα 

στιγμιότυπα προβλήματος με αλγόριθμο διαδοχικής απονομής και αλγόριθμο 

προσομοιωμένης ανόπτησης ................................................................................................ 107 

Πίνακας 28: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εύρεσης κατανομής καναλιών για τα 

στιγμιότυπα προβλήματος με αλγόριθμο αναζήτησης ταμπού και γενετικό αλγόριθμο .... 108 

Πίνακας 29: Σύγκριση MACA και σχετικού MACA για όλα τα στιγμιότυπα .......................... 113 

Πίνακας 30: Σύγκριση του ΜΙΝ που αποδίδεται σε ένα allotment για όλα τα στιγμιότυπα 113 

Πίνακας 31: Αποτελέσματα κατανομής φάσματος για το δίκτυο της εικόνας 42 ................ 115 

Πίνακας 32: Βασικές παράμετροι δικτύου ............................................................................ 122 

Πίνακας 33: Παράμετροι πομπού για τη θέση εκπομπής «Υμηττός»................................... 123 

Πίνακας 34: Στιγμιότυπα προβλήματος ................................................................................ 133 

Πίνακας 35: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εύρεσης minimum span για τα στιγμιότυπα 

προβλήματος με αλγόριθμο διαδοχικής απονομής και αλγόριθμο προσομοιωμένης 

ανόπτησης ............................................................................................................................. 135 

Πίνακας 36: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εύρεσης minimum span για τα στιγμιότυπα 

προβλήματος με αλγόριθμο αναζήτησης ταμπού και γενετικό αλγόριθμο ......................... 136 

Πίνακας 37: Αποδοτικότητα χρήσης φάσματος μεθόδων επίλυσης MS-FAP ....................... 140 

 

  



 - 17 - 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σχεδίαση δικτύων ευρυεκπομπής συνίσταται στον ορισμό ενός συνόλου θέσεων 

εκπομπής, οι οποίες με τη σειρά τους ορίζονται από ένα σύνολο παραμέτρων: γεωγραφική 

θέση (γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος), υψόμετρο, ύψος ιστού, ενεργό ύψος, 

κέρδος κεραίας, διάγραμμα εκπομπής, ισχύς τροφοδοσίας, τύπος εκπεμπόμενου σήματος, 

τύπος διαμόρφωσης, καθώς και επιθυμητός τύπος ή/και ποιότητα υπηρεσίας. Η επιλογή 

αυτών των παραμέτρων σχετίζεται με την εξασφάλιση της επιθυμητής παροχής υπηρεσίας 

σε μια περιοχή που σχετίζεται, και συνήθως περιβάλλει τη θέση εκπομπής, η οποία 

ονομάζεται περιοχή εξυπηρέτησης ή περιοχή κάλυψης. Εν συνεχεία ένας αλγόριθμος 

βελτιστοποίησης αναλαμβάνει να κατανείμει το διαθέσιμο φάσμα, το οποίο χωρίζεται σε 

διακριτά κανάλια συγκεκριμένου εύρους, ικανοποιώντας τους περιορισμούς παρεμβολών 

μεταξύ των θέσεων εκπομπής. Η τελική κατανομή καναλιών στις θέσεις εκπομπής, σε 

συνδυασμό με τις σχετιζόμενες με αυτές παραμέτρους ορίζει πλήρως το δίκτυο 

ευρυεκπομπής. 

Στο πεδίο της σχεδίασης δικτύων ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος η εν λόγω 

μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό δικτύων αναλογικής τηλεόρασης, όπως 

το πλάνο της Στοκχόλμης (1961, ST-61) [1]. Ένα προφανές μειονέκτημα της συγκεκριμένης 

μεθοδολογίας είναι ότι, ενώ ορίζει το δικαίωμα χρήσης πόρων φάσματος κάτω από 

ορισμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με τον ορισμό της θέσεως εκπομπής, δεν ορίζει 

σαφώς την περιοχή εξυπηρέτησης που σχετίζεται με τη θέση εκπομπής και επομένως δεν 

την προστατεύει. Οι περιοχές εξυπηρέτησης δεν μπορούν εν γένει να καθοριστούν σαφώς 

πριν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, καθώς τα όριά τους επηρεάζονται από το συνολικό 

εισερχόμενο παρεμβάλον πεδίο από τις υπόλοιπες θέσεις εκπομπής, το οποίο μπορεί να 

υπολογιστεί μόνο αφού έχει ολοκληρωθεί η κατανομή καναλιών και κατά συνέπεια έχει 

οριστεί πλήρως το δίκτυο ευρυεκπομπής. 

Οι εξελίξεις στην τυποποίηση συστημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (επίγεια 

ψηφιακή τηλεόραση – DVB-T [2] και επίγειο ψηφιακό ραδιόφωνο – T-DAB [3]) δίνουν τη 

δυνατότητα τροποποίησης της μεθοδολογίας που περιγράφηκε παραπάνω, ώστε κατά το 

σχεδιασμό του πλάνου να λαμβάνονται υπόψη τα όρια των επιθυμητών περιοχών 

εξυπηρέτησης. Συγκεκριμένα, η σχεδίαση του πλάνου δεν συνίσταται πλέον αποκλειστικά 

στην παροχή δικαιώματος χρήσης πόρων φάσματος από συγκεκριμένες θέσεις εκπομπής, 

αλλά κυρίως στην προστασία γνωστών περιοχών εξυπηρέτησης [4]. Κατά συνέπεια, δομικό 
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συστατικό του πλάνου δεν αποτελεί η θέση εκπομπής, αλλά η περιοχή εξυπηρέτησης. Αυτή 

η προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε σε πρόσφατα πλάνα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, 

όπως το πλάνο επίγειου ψηφιακού ραδιοφώνου του Μάαστριχτ (2002, Ma-02) [5] και το 

πλάνο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου της Γενεύης (2006, GE-06) [6]. Κατά 

την ορολογία που εισάγεται, η περιοχή εξυπηρέτησης, ως δομικό στοιχείο του πλάνου 

συχνοτήτων, ονομάζεται περιοχή εκχώρησης πόρων (allotment). 

Το σύστημα DVB-T βασίζεται στη διαμόρφωση Coded Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing (COFDM). Ως εκ τούτου παρουσιάζει ανθεκτικότητα στις παρεμβολές από 

σήματα με διαφορά φάσης ως ένα συγκεκριμένο κατώφλι. Η συγκεκριμένη ιδιότητα 

καθιστά δυνατή τη λειτουργία δικτύων μιας συχνότητας (single frequency network – SFN). 

Τα εν λόγω δίκτυα αποτελούνται από μια ομάδα θέσεων εκπομπής που εξυπηρετούν από 

κοινού μια περιορισμένη γεωγραφικά περιοχή λειτουργώντας συγχρονισμένα στο ίδιο 

κανάλι συχνοτήτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκύπτει παρεμβολή στο δέκτη. Σε 

αντιδιαστολή με τα δίκτυα μιας συχνότητας, η σχεδίαση δικτύων ευρυεκπομπής που 

βασίζεται σε διακριτές θέσεις εκπομπής ονομάζεται δίκτυο πολλών συχνοτήτων multi-

frequency network – MFN). Τα SFNs δίνουν ιδιαίτερη ευελιξία κατά το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση ενός δικτύου ευρυεκπομπής, καθώς είναι δυνατή η τοποθέτηση επιπρόσθετων 

πομπών εντός των ορίων της περιοχής εξυπηρέτησης, ώστε να επιτυγχάνεται αύξηση του 

ποσοστού της επιφάνειας της περιοχής εξυπηρέτησης στην οποία υπάρχει επαρκής 

κάλυψη, χωρίς να γίνεται χρήση επιπρόσθετων πόρων φάσματος. 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή θα παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία 

σχεδιασμού δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης βασισμένη σε περιοχές εκχώρησης 

πόρων σε 7 συνολικά κεφάλαια. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μια γενική ολιγοσέλιδη 

εισαγωγή του αναγνώστη στο γνωστικό πεδίο και το περιεχόμενο της διατριβής. Στο 

κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι παράμετροι και επιλογές που σχετίζονται με τον ορισμό των 

περιοχών εκχώρησης πόρων. Έμφαση δίνεται στον προσδιορισμό του ελάχιστου πεδίου 

που ζητείται εντός της περιοχής για να επιτυγχάνεται η παροχή ενός συγκεκριμένου τύπου 

υπηρεσίας και πώς είναι δυνατή η πρόβλεψη του επιτυγχανόμενου πεδίου με τα δυο πιο 

διαδεδομένα μοντέλα διάδοσης που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό δικτύων 

ευρυεκπομπής. Στο τρίτο κεφάλαιο της διατριβής δίνεται η βάση για την πραγματοποίησης 

ανάλυσης παρεμβολών σε ένα δίκτυο allotments. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται οι μέγιστη 

αποδεκτή συνολική παρεμβολή στα όρια ενός allotment με βάση τα χαρακτηριστικά του. 

Επειδή κατά το σχεδιασμό των περιοχών εκχώρησης πόρων κατά κανόνα δεν είναι γνωστή 
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η ακριβής τελική υλοποίηση τους με δίκτυο πραγματικών πομπών, δίνεται ιδιαίτερη 

βαρύτητα στη μοντελοποίηση της εξερχόμενης παρεμβολής με δίκτυα αναφοράς. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρόβλημα ανάθεσης φάσματος και εξειδικεύεται στις 

μορφές που θα το αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια της διατριβής. Ακόμα, γίνεται επισκόπηση 

των βασικών αρχών λειτουργίας αλγόριθμων που έχουν χρησιμοποιηθείς τη βιβλιογραφία 

για την επίλυση παρόμοιων προβλημάτων ανάθεσης φάσματος. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζονται οι εξής τεχνικές αντιμετώπισης του προβλήματος ανάθεσης φάσματος: ο 

ντετερμινιστικός αλγόριθμος διαδοχικής απονομής, καθώς και στοχαστικοί αλγόριθμοι 

(γενετικοί, προσομοιωμένη ανόπτηση, αναζήτηση με απαγορευμένες καταστάσεις). Στο 

πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο προτεινόμενος αλγόριθμος κατανομής φάσματος, 

αναλύεται η υλοποίησή του για τις μορφές του προβλήματος που ορίστηκαν στο τέταρτο 

κεφάλαιο και αποτιμάται η επίδοσή του σε σχέση με την αξιοποιούμενη τεχνική επίλυσης 

του προβλήματος ανάθεσης φάσματος. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 

εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε ένα πραγματικό πρόβλημα σχεδίασης 

δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και συγκεκριμένα στην κατασκευή του πλάνου 

συχνοτήτων DVB-T για τον ελλαδικό χώρο. Το κύριο μέρος της διατριβής ολοκληρώνεται με 

το έβδομο κεφάλαιο, όπου συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα και παρουσιάζονται 

πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις. 
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2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ 

Μια περιοχή κάλυψης ορίζεται από τρία σύνολα παραμέτρων: 

1. Ένα ιεραρχημένο σύνολο τριών τουλάχιστον γεωγραφικών θέσεων που 

ονομάζονται «σημεία μέτρησης» (test points). Το πολύγωνο που ορίζεται από αυτά 

οριοθετεί την περιοχή εκχώρησης πόρων. 

2. Τον επιθυμητό τύπο παρεχόμενης υπηρεσίας, ο οποίος υποδηλώνει τις 

παραμέτρους δικτύου, καθώς και το ελάχιστο επιθυμητό πεδίο λήψης μέσα στα 

όρια της περιοχής κάλυψης. 

3. Εκτίμηση της εξερχόμενης παρεμβολής από τα όρια της περιοχής κάλυψης. 

Αφού οριστούν πλήρως οι προαναφερθείσες παράμετροι είναι δυνατή η κατανομή των 

διαθέσιμων πόρων φάσματος μεταξύ των περιοχών εξυπηρέτησης, διαδικασία που 

ολοκληρώνει την κατάρτιση του πλάνου ευρυεκπομπής. Στο παρόν κεφάλαιο αναλύουμε 

μεθόδους για τον προσδιορισμό αυτών των παραμέτρων. 

Ο πρωταρχικός στόχος κατά την οριοθέτηση μιας περιοχής εκχώρησης πόρων αποτελεί η 

τεχνική δυνατότητα για επαρκή παροχή υπηρεσίας από ένα SFN. Το σύστημα επίγειας 

ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής [2] περιλαμβάνει δύο μεθόδους λειτουργίας, μία με 

2Κ (1704) φέρουσες ανά κανάλι και μια με 8Κ (6816). Για τη λειτουργία δικτύων μιας 

συχνότητας ενδείκνυται η μέθοδος λειτουργίας με 8Κ φέρουσες ανά κανάλι [7]. Η εν λόγω 

μέθοδος λειτουργίας ορίζει τη διάρκεια χρήσιμου συμβόλου (��) ίση με 896μs. 

Προκειμένου να καταπολεμηθεί η δημιουργία παρεμβολών από αντίγραφα του ίδιου 

σήματος που λαμβάνονται με χρονική διαφορά, είτε αυτό οφείλεται στην πολυδιαδρομική 

μετάδοση που χαρακτηρίζει το περιβάλλον επίγειας εκπομπής είτε στη λήψη από 

διαφορετικές θέσεις εκπομπής του ίδιου SFN, γίνεται χρήση ενός χρονικού κατωφλιού 

προστασίας. 

�� � ����� �� (μsec) �	 (km) 

1/4 224 67 

1/8 112 33.5 

1/16 56 16.75 

1/32 28 8.375 

Πίνακας 1: Μέγιστη διαφορά απόστασης πηγών σήματος από το δέκτη, λειτουργία με 8K 

φέρουσες 

Ως χρονικό διάστημα φύλαξης (guard interval – GI) ορίζουμε το χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικά εκπεμπόμενων πακέτων στην ίδια συχνότητα. Το 
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διάστημα αυτό σκοπό έχει να απαλείψει στο δέκτη τα αρνητικά αποτελέσματα της 

διασποράς χρόνου. Το διάστημα φύλαξης ορίζεται ως κλάσμα του ολικού χρόνου 

μετάδοσης του πακέτου. Τυπικές τιμές του, που αφορούν σε DVB μετάδοση, αναφέρονται 

οι 1/32, 1/16, 1/8 και 1/4. Είναι λογικό ότι, μεγαλύτερες τιμές για διαστήματος φύλαξης 

οδηγούν σε ένα πιο σταθερό κανάλι από άποψη ενδοσυμβολικών παρεμβολών καθώς και 

σε μικρότερο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. Ο πίνακας 1 συνοψίζει τη μέγιστη διαφορά 

απόστασης των πηγών σήματος από το δέκτη (�	) για τη μέθοδο λειτουργίας 8Κ φερουσών 

ανά κανάλι, θεωρώντας την ταχύτητα του διαδιδόμενου σήματος ίση με την ταχύτητα του 

φωτός. Ένας πρακτικός τρόπος να ληφθεί υπόψη ο συγκεκριμένος περιορισμός κατά τη 

σχεδίαση ενός SFN είναι η απόσταση μεταξύ των θέσεων εκπομπής που απαρτίζουν το SFN 

να μην ξεπερνάει το �	. Κατά συνέπεια, η επιλογή μεγαλύτερου διαστήματος φύλαξης 

οδηγεί και στον σχηματισμό μεγαλύτερων σε έκταση περιοχών κάλυψης. Η παραπάνω 

ανάλυση αποτελεί και μια εξήγηση γιατί η μέθοδος λειτουργίας 8Κ φερουσών ανά κανάλι 

προτιμάται για το σχεδιασμό SFN. 

Πέρα από τη συμμόρφωση στους τεχνικούς περιορισμούς, ο σχεδιασμός των περιοχών 

εξυπηρέτησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη και επιπρόσθετα κριτήρια που σχετίζονται με 

γεωγραφικά όρια (εθνικά και διεθνή) και δημογραφικά χαρακτηριστικά. Η υλοποίηση ενός 

δικτύου SFN συντελεί στην εκπομπή ενός κοινού συνόλου προγραμμάτων στην περιοχή 

εξυπηρέτησης. Κατά συνέπεια, είναι επιθυμητή η αντιστοίχηση των περιοχών κάλυψης με 

συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τη γλωσσική ποικιλομορφία και 

διοικητικές διαιρέσεις, είτε εθνικές είτε διεθνείς. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και 

αναλογιζόμενοι το ότι τα δίκτυα DVB-T είναι προορισμένα να αντικαταστήσουν τα ήδη 

υπάρχοντα αναλογικά δίκτυα ευρυεκπομπής, προκύπτει το συμπέρασμα, ότι ο σχεδιασμός 

τους δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στην υπάρχουσα υποδομή ευρυεκπομπής και 

συγκεκριμένα στις υφιστάμενες θέσεις εκπομπής. Πράγματι, αυτή η πρακτική έχει 

ακολουθηθεί στην πλειοψηφία των υπό λειτουργία δικτύων DVB-T. Οι λόγοι για τους 

οποίους συμβαίνει αυτό μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

� Τα υπάρχοντα δίκτυα ευρυεκπομπής περιλαμβάνουν θέσεις εκπομπής οι οποίες 

έχουν επιλεγεί γιατί προσφέρουν επαρκή κάλυψη στις περιοχές όπου βρίσκεται η 

μεγαλύτερη συγκέντρωση συνδρομητών. 

� Η επαναχρησιμοποίηση των εν λόγω θέσεων εκπομπής συνιστά στην 

επαναχρησιμοποίηση όλης της σχετιζόμενης υποδομής πλην του πομπού, 
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συμπεριλαμβανομένων και των μέσων μετάδοσης του προς εκπομπή περιεχομένου 

(συνήθως δορυφορικά ή με μισθωμένες γραμμές). 

� Το υφιστάμενο δίκτυο λαμβάνει υπόψη τις διοικητικές και γλωσσικές διαιρέσεις 

που αναφέρθηκαν νωρίτερα. 

Τα προηγούμενα υποδεικνύουν ότι ο σχεδιασμός ενός DVB-T δικτύου πραγματοποιείται 

κατ’ ουσίαν σε επίπεδο σημείων εκπομπής σε αντιδιαστολή με την αρχική διατύπωση ότι 

πραγματοποιείται σε επίπεδο περιοχών κάλυψης. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ακριβές· τα 

πλεονεκτήματα της σχεδίασης του δικτύου DVB-T σε επίπεδο περιοχών κάλυψης 

εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά η χάραξη των ορίων των περιοχών κάλυψης (και κατά 

συνέπεια ο προσδιορισμός των «σημείων μέτρησης») μπορεί να επωφεληθεί από την εκ 

των προτέρων γνώση μιας μερικής υλοποίησης του δικτύου θέσεων εκπομπής που θα 

προσφέρει την επιθυμητή κάλυψη μέσα στα όρια της περιοχής. 

Εν γένει, και λόγω των παραγόντων που πρέπει να συνεκτιμηθούν και αναφέρθηκαν 

παραπάνω, η οριοθέτηση ενός δικτύου περιοχών κάλυψης DVB-T δεν είναι τυποποιημένη 

διαδικασία και δεν υπάρχει συγκεκριμένη και γενικά αποδεκτή μεθοδολογία ορισμού των 

περιοχών στη βιβλιογραφία. Η μοναδική τυποποιημένη μέθοδος που έχει προταθεί 

αποσκοπεί στο να λύσει περισσότερο το ρυθμιστικό χαρακτήρα του προβλήματος σε σχέση 

με το δικαίωμα χρήσης φάσματος σε μια περιοχή. Η εν λόγω μέθοδος ονομάζεται Μέθοδος 

Δυνατότητας Καναλιού [8] (Channel Potential Method – CPM) και συνιστά μια μεθοδολογία 

γεωμετρικού προσδιορισμού περιοχών κάλυψης ξεκινώντας από διεθνώς αναγνωρισμένες 

θέσεις εκπομπής αναλογικής τηλεόρασης μεγάλης ισχύος. Αποτελέσματα και εμπειρίες από 

την εφαρμογή της μεθόδου αναφέρονται, για παράδειγμα, στο [9]. Η μέθοδος αποσκοπεί 

στη σχεδίαση περιοχών κάλυψης που αντιστοιχούν και είναι σε ένα βαθμό συμβατές με το 

αναλογικό δίκτυο τηλεόρασης που περιλαμβάνεται στο σχέδιο ST-61. Με αυτό τον τρόπο η 

μέθοδος δύναται να διευκολύνει τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή επίγεια 

ευρυεκπομπή τηλεοπτικού σήματος, το οποίο αποτελεί ένα ιδιαιτέρως πολύπλοκο 

πρόβλημα, καθώς δεν περιλαμβάνει μόνο διαφορετικά τεχνικά κριτήρια για τις δυο 

τεχνολογίες, αλλά και διαφορετικά χρονοδιαγράμματα μετάβασης μεταξύ γειτονικών 

περιοχών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η γεωμετρική κατασκευή των περιοχών κάλυψης εγείρει 

τεχνικά προβλήματα κατά την υλοποίησή τους με συγκεκριμένα δίκτυα θέσεων εκπομπής, 

ειδικά σε περιοχές με μη ομοιόμορφες συνθήκες διάδοσης. Η εφαρμογή της μεθόδου δίνει 

τα καλύτερα αποτελέσματα σε ηπειρωτικές περιοχές με ομαλό μορφολογικά έδαφος. 
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Για μια εκτενέστερη ανάλυση του προβλήματος αντικατάστασης ενός δικτύου αναλογικής 

επίγειας ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος από ένα δίκτυο DVB-T, ο αναγνώστης μπορεί 

να αναφερθεί στο [10], στο οποίο παρουσιάζεται το συγκεκριμένο πρόβλημα μαζί με μια 

μεθοδολογία συστηματικής επίλυσής του. Στην παρούσα διατριβή δεν εξετάζεται το 

πρόβλημα μετάβασης, αλλά το πρόβλημα σχεδιασμού ενός δικτύου DVB-T και 

βελτιστοποίησης της κατανομής πόρων φάσματος σε αυτό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

ύπαρξη άλλων υπηρεσιών στις ζώνες συχνοτήτων για τις οποίες πραγματοποιείται ο 

σχεδιασμός. 

Στη συγκεκριμένη εργασία, ο σχηματισμός των περιοχών κάλυψης προκύπτει εξετάζοντας 

τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ομαδοποιηθούν θέσεις εκπομπής του υφιστάμενου 

δικτύου αναλογικής επίγειας ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος σε SFN. Με αυτό τον 

τρόπο εξασφαλίζονται οι ποιοτικοί περιορισμοί που αναλύθηκαν προηγούμενα, αλλά και 

δημιουργείται μια σταθερή βάση για τις υποθέσεις που γίνονται κατά το σχεδιασμό, ώστε 

τα αποτελέσματα να είναι αφενός άμεσα υλοποιήσιμα και αφετέρου να μην ανακύψουν 

μεγάλες τεχνικές δυσκολίες αναφορικά με τον σχεδιασμό των δικτύων θέσεων εκπομπής 

που θα υλοποιήσουν τις περιοχές κάλυψης. Ο σχηματισμός των περιοχών κάλυψης είναι 

μια σταδιακή διαδικασία που περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: 

1. Μελέτη του συνόλου των θέσεων εκπομπής του υφιστάμενου δικτύου αναλογικής 

επίγειας ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος και εξαγωγή των περιοχών 

εξυπηρέτησής τους. 

2. Εξαγωγή ενός υποσυνόλου αυτών με κριτήρια πληθυσμιακής κάλυψης, ισχύος 

εκπομπής και έκτασης της περιοχής εξυπηρέτησης. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται 

μετατροπή των παραμέτρων των θέσεων εκπομπής, ώστε να λαμβάνεται η ίδια 

περιοχή εξυπηρέτησης με βάση τα τεχνικά κριτήρια που ισχύουν για το επιλεγέν 

DVB-T σύστημα αναφοράς. 

3. Ομαδοποίηση των παραπάνω θέσεων σε SFN. Η ομαδοποίηση σε πρώτη φάση 

πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο απόστασης που αναλύθηκε 

προηγούμενα (Πίνακας 1). Εν συνεχεία εξετάζεται η δυνατότητα λειτουργίας του 

SFN χωρίς να προκαλούνται φαινόμενα ενδοπαρεμβολής. Σε περίπτωση που 

συμβαίνει κάτι τέτοιο επανεξετάζεται ο ορισμός των SFN. 

4. Για κάθε SFN υπολογίζεται η περιοριζόμενη από θόρυβο ραδιοκάλυψη με βάση το 

σηματοθορυβικό λόγο που υπαγορεύεται από το DVB-T σύστημα αναφοράς. Τα 



- 24 - 

όρια της ραδιοκάλυψης για το κάθε SFN υπαγορεύουν τα όρια της αντίστοιχης 

περιοχής κάλυψης. 

5. Τα όρια των περιοχών κάλυψης εξετάζονται σε συνδυασμό με τα δυο επόμενα 

στάδια της διαδικασίας κατάρτισης του δικτύου DVB-T, τη διενέργεια ελέγχου 

συμβατότητας και την κατανομή καναλιών συχνοτήτων και ενδέχεται να υποστούν 

μικρές τροποποιήσεις. 

2.1 Τεχνικές προδιαγραφές 

Ο σχεδιασμός δικτύου DVB-T αφορά στις ζώνες συχνοτήτων III (Very High Frequency – VHF) 

και IV/V (Ultra High Frequency – UHF). Για λόγους απλότητας, στα πλαίσια της διατριβής θα 

παρουσιάσουμε αποτελέσματα μόνο για τη ζώνη UHF. 

2.1.1 Παραλλαγές συστήματος DVB-T 

Ως παραλλαγή συστήματος DVB-T ορίζεται ο συνδυασμός των τιμών που μπορούν να 

λάβουν οι παράμετροι του συστήματος. Οι σημαντικότερες εξ αυτών αναλύονται 

παρακάτω: 

� Διαμόρφωση (modulation): Τα είδη διαμόρφωσης που χρησιμοποιούνται κυρίως 

για DVB-Τ είναι η Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), η 16-Quadrature Amplitude 

Modulation (16-QAM), η 64-QAM. Η πιο σταθερή από πλευράς ανοχής σε 

παρεμβολές είναι η QPSK. Ως προς την απόδοση εύρους ζώνης, η 64-QAM μπορεί 

να μεταδώσει στο ίδιο εύρος φάσματος 4 φορές περισσότερη  πληροφορία σε 

σχέση με τις άλλες δύο, αλλά απαιτεί και τους μεγαλύτερους σηματοθορυβικούς 

λόγους. 

� Ρυθμός κωδικοποίησης (coderate): Ο ρυθμός κωδικοποίησης υποδεικνύει τον 

πλεονάζοντα αριθμό των bits τα οποία εισάγονται σ’ ένα ρεύμα δεδομένων με 

σκοπό να ξεπεραστούν οι δυσμενείς επιδράσεις του διαύλου μετάδοσης. 

Εκφράζεται μέσω ενός κλάσματος, όπου ο αριθμητής είναι ο αριθμός των bits της 

πληροφορίας που πρέπει να σταλούν και ο παρονομαστής είναι ο αριθμός των bits 

που προκύπτουν όταν η ίδια πληροφορία κωδικοποιηθεί. Είναι προφανές, ότι όσο 

μικρότερη είναι η τιμή του τόσο περισσότερα θα είναι τα πλεονάζοντα bits 

(redundancy bits) τα οποία βοηθούν στην ανίχνευση και διόρθωση λαθών στο 

δέκτη, οδηγώντας έτσι το σύστημα σε μεγαλύτερη σταθερότητα από άποψη 

παρουσίας λαθών, δηλαδή σε μικρότερο ρυθμό λαθών συμβόλου (symbol error 

rate - SER). Ταυτόχρονα, όμως, μικρός ρυθμός κωδικοποίησης συνεπάγεται και 
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μικρότερους ρυθμούς μετάδοσης πληροφορίας (throughput) για δεδομένο κανάλι 

συχνοτήτων. 

� Διάστημα προστασίας (guard interval): Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κάθε 

σύμβολο προεκτείνεται με επανάληψη του εαυτού. Με τον τρόπο αυτό το σήμα 

προστατεύεται από τις ανακλώμενες μορφές του που δεν καθυστερούν 

περισσότερο από τη διάρκεια του διαστήματος φύλαξης. Εφόσον, δηλαδή, η 

διαφορά στην χρονική καθυστέρηση λήψης των σημάτων δεν υπερβαίνει το 

διάστημα φύλαξης, ο δέκτης μπορεί να συσχετίζει και να αναπαράγει το ίδιο σήμα, 

που λαμβάνεται από διαφορετικές πηγές. Τυπικές τιμές για το διάστημα φύλαξης 

είναι 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 της πραγματικής διάρκειας του συμβόλου. Είναι λογικό 

ότι μεγαλύτερες τιμές για το διάστημα προστασίας να οδηγούν σε πιο σταθερό 

σύστημα από άποψη διασυμβολικών παρεμβολών, αλλά και σε μικρότερες 

χωρητικότητες για το δίκτυο, αφού μειώνεται ο αριθμός του ωφέλιμου φορτίου 

που μπορεί να μεταδοθεί από το κανάλι. 

� Άλλες, λιγότερο σημαντικές παράμετροι που συμπεριλαμβάνονται σε μια 

παραλλαγή συστήματος DVB-T, είναι το ποσοστό τοποθεσιών, ο αριθμός 

φερουσών, το ποσοστό τοποθεσιών της περιοχής κάλυψης όπου ζητείται επαρκής 

λήψη κ.α. 

 

Ζητούµενος C/N για 

BER = 2 x 10
–4 

µετά από 

αποκωδικοποίηση Viterbi 

Ωφέλιµος ρυθµός µετάδοσης 

σε Mbps για διαφορετικά 

διαστήµατα προστασίας (GI) 

 
Modulation 

type 

Code- 

rate 

Κανάλι 

Gauss 

Κανάλι 

Rice 

Κανάλι 

Rayleigh 
1/4 1/8 1/16 1/32 

A1 QPSK 1/2 3.1 3.6 5.4 4.98 5.53 5.85 6.03 

A2 QPSK 2/3 4.9 5.7 8.4 6.64 7.37 7.81 8.04 

A3 QPSK 3/4 5.9 6.8 10.7 7.46 8.29 8.78 9.05 

A5 QPSK 5/6 6.9 8.0 13.1 8.29 9.22 9.76 10.05 

A7 QPSK 7/8 7.7 8.7 16.3 8.71 9.68 10.25 10.56 

B1 16-QAM 1/2 8.8 9.6 11.2 9.95 11.06 11.71 12.06 

B2 16-QAM 2/3 11.1 11.6 14.2 13.27 14.75 15.61 16.09 

B3 16-QAM 3/4 12.5 13.0 16.7 14.93 16.59 17.56 18.10 

B5 16-QAM 5/6 13.5 14.4 19.3 16.59 18.43 19.52 20.11 

B7 16-QAM 7/8 13.9 15.0 22.8 17.42 19.35 20.49 21.11 

C1 64-QAM 1/2 14.4 14.7 16.0 14.93 16.59 17.56 18.10 

C2 64-QAM 2/3 16.5 17.1 19.3 19.91 22.12 23.42 24.13 

C3 64-QAM 3/4 18.0 18.6 21.7 22.39 24.88 26.35 27.14 

C5 64-QAM 5/6 19.3 20.0 25.3 24.88 27.65 29.27 30.16 

C7 64-QAM 7/8 20.1 21.0 27.9 26.13 29.03 30.74 31.67 

Πίνακας 2: Ζητούμενος σηματοθορυβικός λόγος και ωφέλιμος ρυθμός μετάδοσης για τις 

κυριότερες παραλλαγές συστήματος DVB-T και για κανάλι εύρους 8 MHz 
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Ο πίνακας 2 [2] συνοψίζει το σηματοθορυβικός λόγο (Signal to Noise Ratio – SNR ή C/N) που 

απαιτείται για αποκωδικοποίηση του σήματος στο δέκτη με αποδεκτό όριο πιθανότητας 

λάθους bit και τον αντίστοιχο ωφέλιμο ρυθμό μετάδοσης που επιτυγχάνεται για τις 

κυριότερες παραλλαγές συστήματος DVB-T. Οι τιμές που αντιστοιχούν στο κανάλι Rayleigh 

χρησιμοποιούνται για φορητή και κινητή λήψη, ενώ οι τιμές που αντιστοιχούν στο κανάλι 

Rice για σταθερή. 

2.1.2 Υπολογισμός ελάχιστης απαιτούμενης έντασης πεδίου 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η περιοχή περιοριζόμενης από θόρυβο ραδιοκάλυψης για 

ένα δεδομένο SFN πρέπει να είναι γνωστοί δύο παράγοντες: η ελάχιστη επιθυμητή ένταση 

πεδίου και η ένταση πεδίου που προκαλείται από κάθε θέση εκπομπής που 

περιλαμβάνεται στο SFN. Όπως θα αναλυθεί πιο κάτω οι δυο αυτοί παράγοντες σχετίζονται, 

καθώς οι υπολογισμοί για την ελάχιστη επιθυμητή ένταση πεδίου εξαρτώνται από τη 

μέθοδο πρόβλεψης της διάδοσης του ραδιοτηλεοπτικού σήματος που χρησιμοποιείται. 

Συγκεκριμένα, στο παρόν κομμάτι της διατριβής θα εξηγηθεί πως υπολογίζεται η ελάχιστη 

επιθυμητή ένταση πεδίου στην περίπτωση χρήσης ενός γεωμετρικού (και κατά συνέπεια 

ντετερμινιστικού) μοντέλου διάδοσης και στην περίπτωση χρήσης ενός στατιστικού 

μοντέλου διάδοσης. 

Η ελάχιστη επιθυμητή ένταση πεδίου υπολογίζεται: 

� Για κανάλια εύρους 8 MHz, που είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο διεθνές 

πρότυπο για κανάλια DVB-T. Η μετατροπή σε κανάλια 7 MHz προκύπτει με 

αφαίρεση 0.6 dB από τις τιμές που υπολογίζονται για κανάλια των 8 MHz. 

� Για τέσσερις τύπους λήψης: Σταθερή λήψη, φορητή λήψη στο επίπεδο του ισογείου 

εσωτερικού χώρου και εξωτερικού χώρου και κινητή λήψη. 

� Για τρεις αντιπροσωπευτικές κεντρικές συχνότητες. Για τις ζώνες συχνοτήτων ΙΙΙ, IV 

και V αυτές είναι 200, 500 και 800 MHz αντίστοιχα. Για την εξαγωγή τιμών σε μια 

συγκεκριμένη συχνότητα γίνεται χρήση λογαριθμικής παρεμβολής μεταξύ των 

τιμών που έχουν υπολογιστεί για τις αντιπροσωπευτικές συχνότητες. Σε κάθε μια 

από τις ζώνες συχνοτήτων οι υπολογισμοί που προκύπτουν για τις 

αντιπροσωπευτικές κεντρικές συχνότητες μπορούν να γενικευθούν σε όλη τη ζώνη 

συχνοτήτων με ικανοποιητική προσέγγιση. 

� Για αντιπροσωπευτικές τιμές σηματοθορυβικού λόγου στο δέκτη. Η συγκεκριμένη 

παράμετρος εξαρτάται από την παραλλαγή συστήματος DVB-Τ και το θεωρούμενο 
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κανάλι διάδοσης (βλ. τον πίνακα 2) που σχετίζεται με τον τύπο λήψης (Rice για 

σταθερή λήψη και Rayleigh για φορητή και κινητή λήψη). 

Η τιμή θορύβου στο δέκτη 
� σε �� υπολογίζεται από τη σχέση 

 �� � � � �� �������� (1)  

όπου � � ���� � �� !"#� $%  η σταθερά Boltzmann, �� � &'� $%  η θερμοκρασία, 

( � )�*� � ��+,- το εύρος ζώνης του καναλιού και � ο παράγοντας θορύβου του δέκτη 

(receiver noise figure) σε �. Λαμβάνοντας τον παράγοντα θορύβου στο δέκτη σε 7 � για 

όλους τους τύπους λήψης [4][11], παίρνουμε �� � .�&�/�*0��. 

Συνακόλουθα, η ελάχιστη ισχύς εισερχόμενου σήματος στο δέκτη �1/23�0���� 
υπολογίζεται από την: 

 
�1/23� � �� � 4�5 

(2)  

όπου 4�5 ο σηματοθορυβικός λόγος που απαιτείται από τη θεωρούμενη παραλλαγή του 

συστήματος DVB-T λαμβάνεται από τον πίνακα 2. Δεδομένου ότι το �� υπολογίζεται 

ανεξάρτητα από τον τύπο λήψης
1
 και το μοντέλο πρόβλεψης λαμβανόμενης ισχύος, 

μπορούμε σε αυτό το σημείο, κάνοντας χρήση των τιμών του Πίνακας 1, να υπολογίσουμε 

το �1/23� για τις σημαντικότερες παραλλαγές του συστήματος DVB-T. 

Από την τιμή της ελάχιστης απαιτούμενης λαμβανόμενης ισχύος στο δέκτη �1/23� μπορεί να 

υπολογιστεί η τιμή της ελάχιστης απαιτούμενης έντασης πεδίου στο δέκτη 61/23�0��78�9 

αν ληφθεί υπόψη το κέρδος λήψης �: 0���� και το ενεργό άνοιγμα κεραίας δέκτη 

;< 0��9!�. Συγκεκριμένα, ισχύει: 

 ;< � �: � �� ������*= � >!�=?� (3)  

όπου > � @�A το μήκος κύματος του λαμβανόμενου σήματος. Στη συνέχεια, υπολογίζεται η 

πυκνότητα ροής ισχύος B23��CD�E�F!�� 
 

B23� � �1/23� . ;< � GH 
(4)  

από την οποία προκύπτει η ελάχιστη απαιτούμενη ένταση πεδίου στο δέκτη, με βάση την 

επόμενη εξίσωση 

 
61/23� � B23� � �&� � �� �����&�?� � B23� � �=I�� 

(5)  

                                                           
1
 Ο Πίνακας 2 δίνει διαφορετικές τιμές 4�5 για διαφορετικές μοντελοποιήσεις του καναλιού 

διάδοσης (Gaussian, Rice και Rayleigh), οι οποίες επιλέγονται ανάλογα με τον τύπο λήψης. Υπό αυτή 

την έννοια, περιλαμβάνει μερικώς πληροφορία για τον τύπο λήψης. 
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Όπως φαίνεται από τις σχέσεις (3) – (5) η ελάχιστη απαιτούμενη ένταση πεδίου στο δέκτη 

είναι συνάρτηση της κεντρικής συχνότητας του καναλιού μετάδοσης. Η συγκεκριμένη τιμή 

αποτελεί την τιμή που προστατεύεται κατά τον υπολογισμό της μέγιστης αποδεκτής 

εισερχόμενης παρεμβολής, όπως αναλύεται στην επόμενη παράγραφο. Με τον όρο GH 0���, συμπεριλαμβάνουμε στους υπολογισμούς απώλειες κατά τη μεταφορά του 

σήματος από την κεραία λήψης στη συσκευή μέσω καλωδίου (σταθερή λήψη).  

Στις επόμενες παραγράφους συνοψίζουμε τους υπολογισμούς για το 61/23� για σταθερή 

λήψη, φορητή λήψη εσωτερικού χώρου, φορητή λήψη εξωτερικού χώρου και κινητή λήψη 

και για κεντρικές συχνότητες 500 και 800 MHz που επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικές για 

τις ζώνες συχνοτήτων IV και V αντίστοιχα. Οι υπολογισμοί περιλαμβάνουν ενδεικτικές τιμές 

σηματοθορυβικού λόγου 4�5 στο δέκτη. Αναγωγή στην τιμή που υποδεικνύει ο Πίνακας 2 

για την επιλεχθείσα παραλλαγή DVB-T συστήματος και το κανάλι μετάδοσης που 

αντιστοιχεί στον επιλεχθέντα τύπο λήψης γίνεται προσθέτοντας τον απαραίτητο αριθμό � 

κατά τον οποίο διαφέρει η ενδεικτική τιμή σηματοθορυβικού λόγου στο δέκτη στο 

αποτέλεσμα για την ελάχιστη απαιτούμενη ένταση πεδίου στο δέκτη. 

2.1.2.1 Σταθερή λήψη 

Η σταθερή λήψη προκύπτει όταν μια κατευθυντική κεραία λήψης εγκαθίσταται στο επίπεδο 

της οροφής. Θεωρείται ότι κατά την εγκατάσταση στον χώρο γύρω από την κεραία δεν 

περιέχονται εμπόδια, τα οποία θα επηρέαζαν την ακτινοβολία της στο κοντινό πεδίο. 

Επίσης θεωρείται ότι κατά την εγκατάσταση της κεραίας επιτυγχάνονται συνθήκες λήψης 

κοντά στις βέλτιστες, δηλαδή ότι ο κύριος λοβός του διαγράμματος κέρδους λήψης 

ευθυγραμμίζεται με τον πομπό. Κατά τον υπολογισμό της έντασης του πεδίου στην 

περίπτωση της σταθερής λήψης, μια κεραία 10 m πάνω από το επίπεδο του εδάφους 

θεωρείται αντιπροσωπευτική για τις υπηρεσίες εκπομπής. Στη σταθερή λήψη 

υπεισέρχονται απώλειες γραμμής μεταφοράς GH, καθώς το λαμβανόμενο σήμα 

μεταφέρεται από την κεραία στη συσκευή λήψης. 

Συχνότητα A0�J,-� 500 

Απαιτούµενος K�L � 2 8 14 20 26 

Απαιτούµενη ισχύς σήµατος �1/23����� -126.2 -120.2 -114.2 -108.2 -102.2 

Απώλειες γραµµής µεταφοράς GH��� 3 

Κέρδος κεραίας δέκτη �:��� 10 

Ενεργό άνοιγµα κεραίας δέκτη ;<��9!� -3.3 

Απαιτούµενη πυκνότητα 

ροής ισχύος 

B23� ����9!� -119.9 -113.9 -107.9 -101.9 -95.9 

Απαιτούµενη ένταση 

πεδίου 

61/23� ��78�9� 25.9 31.9 37.9 43.9 49.9 

Πίνακας 3: Ελάχιστη ένταση πεδίου στο δέκτη για την ζώνη IV (σταθερή λήψη) 
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Συχνότητα A0�J,-� 800 

Απαιτούµενος K�L � 2 8 14 20 26 

Απαιτούµενη ισχύς σήµατος �1/23����� -126.2 -120.2 -114.2 -108.2 -102.2 

Απώλειες γραµµής µεταφοράς GH��� 5 

Κέρδος κεραίας δέκτη �:��� 12 

Ενεργό άνοιγµα κεραίας δέκτη ;<��9!� -5.4 

Απαιτούµενη πυκνότητα 

ροής ισχύος 

B23� ����9!� -115.8 -109.8 -103.8 -97.8 -91.8 

Απαιτούµενη ένταση 

πεδίου 

61/23� ��78�9� 30 36 42 48 54 

Πίνακας 4: Ελάχιστη ένταση πεδίου στο δέκτη για την ζώνη V (σταθερή λήψη) 

2.1.2.2 Φορητή λήψη 

Για τον ορισμό της λήψης φορητού δέκτη διακρίνουμε δυο περιπτώσεις: 

� κλάση Α (εξωτερική): πρόκειται για λήψη από φορητό δέκτη, ο οποίος διαθέτει μια 

προσαρτημένη ή ενσωματωμένη (εσωτερική) κεραία για χρήση σε εξωτερικούς 

χώρους και σε ύψος τουλάχιστον 1,5 m πάνω από το επίπεδο του εδάφους. 

� κλάση Β (ισόγειο, εσωτερική): πρόκειται για λήψη από φορητό δέκτη, ο οποίος 

διαθέτει μια προσαρτημένη ή ενσωματωμένη (εσωτερική) κεραία για χρήση σε 

εσωτερικούς χώρους και σε ύψος τουλάχιστον 1,5 m πάνω από το επίπεδο του 

ισογείου ορόφου σε δωμάτια με παράθυρο σε εξωτερικό τοίχο. 

Και για τις δύο κλάσεις που ορίστηκαν θεωρείται ότι: 

� με απλή μετακίνηση της κεραίας κατά 0.5 m προς οποιαδήποτε κατεύθυνση 

μπορούμε να πετύχουμε βέλτιστες συνθήκες λήψης. 

� ο φορητός δέκτης, καθώς και αντικείμενα μεγάλων διαστάσεων κοντά σε αυτόν, 

δεν μετακινούνται κατά την διάρκεια της λήψης. 

� ακραίες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η λήψη σε ερμητικά κλειστά δωμάτια, 

δε λαμβάνονται υπόψη. 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν απώλειες γραμμής μεταφοράς και κέρδος κεραίας λήψης. 

Συχνότητα A0�J,-� 500 

Απαιτούµενος K�L � 2 8 14 20 26 

Απαιτούµενη ισχύς σήµατος �1/23����� -126.2 -120.2 -114.2 -108.2 -102.2 

Απώλειες γραµµής µεταφοράς GH��� 0 

Κέρδος κεραίας δέκτη �:��� 0 

Ενεργό άνοιγµα κεραίας δέκτη ;<��9!� -13.3 

Απαιτούµενη πυκνότητα 

ροής ισχύος 

B23� ����9!� -112.9 -106.9 -100.9 -94.9 -88.9 

Απαιτούµενη ένταση 

πεδίου 

61/23� ��78�9� 32.9 38.9 44.9 50.9 56.9 

Πίνακας 5: Ελάχιστη ένταση πεδίου στο δέκτη για την ζώνη IV (φορητή λήψη εξωτερικού χώρου) 
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Συχνότητα A0�J,-� 800 

Απαιτούµενος K�L � 2 8 14 20 26 

Απαιτούµενη ισχύς σήµατος �1/23����� -126.2 -120.2 -114.2 -108.2 -102.2 

Απώλειες γραµµής µεταφοράς GH��� 0 

Κέρδος κεραίας δέκτη �:��� 0 

Ενεργό άνοιγµα κεραίας δέκτη ;<��9!� -17.4 

Απαιτούµενη πυκνότητα 

ροής ισχύος 

B23� ����9!� -108.8 -102.8 -96.8 -90.8 -84.8 

Απαιτούµενη ένταση 

πεδίου 

61/23� ��78�9� 37 43 49 55 61 

Πίνακας 6: Ελάχιστη ένταση πεδίου στο δέκτη για την ζώνη V (φορητή λήψη εξωτερικού χώρου) 

Συχνότητα A0�J,-� 500 

Απαιτούµενος K�L � 2 8 14 20 26 

Απαιτούµενη ισχύς σήµατος �1/23����� -126.2 -120.2 -114.2 -108.2 -102.2 

Απώλειες γραµµής µεταφοράς GH��� 0 

Κέρδος κεραίας δέκτη �:��� 0 

Ενεργό άνοιγµα κεραίας δέκτη ;<��9!� -13.3 

Απαιτούµενη πυκνότητα 

ροής ισχύος 

B23� ����9!� -112.9 -106.9 -100.9 -94.9 -88.9 

Απαιτούµενη ένταση 

πεδίου 

61/23� ��78�9� 32.9 38.9 44.9 50.9 56.9 

Πίνακας 7: Ελάχιστη ένταση πεδίου στο δέκτη για την ζώνη IV (φορητή λήψη εσωτερικού χώρου). 

Συχνότητα A0�J,-� 800 

Απαιτούµενος K�L � 2 8 14 20 26 

Απαιτούµενη ισχύς σήµατος �1/23����� -126.2 -120.2 -114.2 -108.2 -102.2 

Απώλειες γραµµής µεταφοράς GH��� 0 

Κέρδος κεραίας δέκτη �:��� 0 

Ενεργό άνοιγµα κεραίας δέκτη ;<��9!� -17.4 

Απαιτούµενη πυκνότητα 

ροής ισχύος 

B23� ����9!� -108.8 -102.8 -96.8 -90.8 -84.8 

Απαιτούµενη ένταση 

πεδίου 

61/23� ��78�9� 37 43 49 55 61 

Πίνακας 8: Ελάχιστη ένταση πεδίου στο δέκτη για την ζώνη V (φορητή λήψη εσωτερικού χώρου) 

Αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι επειδή οι τιμές που υπολογίζονται αφορούν το επιθυμητό 

λαμβανόμενο πεδίο στο δέκτη είναι ίδιες για τη φορητή λήψη εσωτερικού και εξωτερικού 

χώρου για την κάθε ζώνη συχνοτήτων. 

2.1.2.3 Κινητή λήψη 

Η λήψη ενός δέκτη σε κίνηση ορίζεται ως κινητή λήψη. Συγκεκριμένα, μπορεί να πρόκειται 

είτε για δέκτη αυτοκινήτου είτε για εξοπλισμό λήψης χειρός. Σ’ αυτό το είδος λήψης, 

θεωρείται ότι  η κεραία είναι τοποθετημένη σε ύψος τουλάχιστον 1.5 m από το επίπεδο του 

εδάφους. Κατά την μοντελοποίηση του διαύλου μετάδοσης, καθοριστικό παράγοντα 

αποτελούν οι ισχυρές διαλείψεις που εισάγονται από το τοπικό περιβάλλον λήψης κι έτσι 

το κανάλι διάδοσης θεωρείται Rayleigh. Δεν υπάρχουν απώλειες γραμμής μεταφοράς και 

κέρδος κεραίας λήψης. 
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Συχνότητα A0�J,-� 500 

Απαιτούµενος K�L � 8 14 20 26 32 

Απαιτούµενη ισχύς σήµατος �1/23����� -120.2 -114.2 -108.2 -102.2 -96.2 

Απώλειες γραµµής µεταφοράς GH��� 0 

Κέρδος κεραίας δέκτη �:��� 0 

Ενεργό άνοιγµα κεραίας δέκτη ;<��9!� -13.3 

Απαιτούµενη πυκνότητα 

ροής ισχύος 

B23� ����9!� -106.9 -100.9 -94.9 -88.9 -82.9 

Απαιτούµενη ένταση 

πεδίου 

61/23� ��78�9� 38.9 44.9 50.9 56.9 62.9 

Πίνακας 9: Ελάχιστη ένταση πεδίου στο δέκτη για την ζώνη IV (κινητή λήψη) 

Συχνότητα A0�J,-� 800 

Απαιτούµενος K�L � 8 14 20 26 32 

Απαιτούµενη ισχύς σήµατος �1/23����� -120.2 -114.2 -108.2 -102.2 -96.2 

Απώλειες γραµµής µεταφοράς GH��� 0 

Κέρδος κεραίας δέκτη �:��� 0 

Ενεργό άνοιγµα κεραίας δέκτη ;<��9!� -17.4 

Απαιτούµενη πυκνότητα 

ροής ισχύος 

B23� ����9!� -102.8 -96.8 -90.8 -84.8 -78.8 

Απαιτούµενη ένταση 

πεδίου 

61/23� ��78�9� 43 49 55 61 67 

Πίνακας 10: Ελάχιστη ένταση πεδίου στο δέκτη για την ζώνη V (κινητή λήψη) 

2.1.2.4 Αντιπροσωπευτικές σχεδιαστικές διατάξεις 

Η επιλογή των παραμέτρων συστήματος DVB-T σχετίζεται με τον επιθυμητό τύπο λήψης, 

καθώς δεν είναι ενδεδειγμένοι όλοι οι συνδυασμοί για όλους τους τύπους λήψης. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει μεγάλο νόημα η χρήση κάποιων 

συνδυασμών παραμέτρων συστήματος από τεχνικής ή οικονομικής άποψης. Στον 

παρακάτω πίνακα απαριθμούνται οι πιο συνηθισμένες σχεδιαστικές διατάξεις. Κάθε 

διάταξη περιλαμβάνει μια παραλλαγή συστήματος DVB-T και τον επιθυμητό τύπο λήψης. 

Οι διατάξεις αυτές θα αξιοποιηθούν κατά τη συνέχεια της διατριβής για την 

πραγματοποίηση των υπολογισμών που απαιτούνται για την ανάλυση του δικτύου. Φυσικά 

κατ’ αντιστοιχία με τους πραγματοποιηθέντες υπολογισμούς είναι δυνατή η αναγωγή 

αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων για οποιαδήποτε άλλη δυνατή σχεδιαστική διάταξη. 

Οι τιμές 4�5 προκύπτουν από τον πίνακα 2. Για τη σταθερή λήψη χρησιμοποιείται κανάλι 

Rice και για τους υπόλοιπους τύπους λήψης κανάλι Rayleigh. Οι τιμές απαιτούμενης 

έντασης πεδίου για τις αντιπροσωπευτικές κεντρικές συχνότητες των ζωνών IV και V (500 

και 800 MHz) προκύπτουν από τους πίνακες 3 - 10. Το ποσοστό τοποθεσιών 

περιλαμβάνεται για λόγους πληρότητας και αξιοποιείται μόνο όταν η εκτίμηση του πεδίου 

γίνεται με το ITU-R P.1546 (βλ. παράγραφο 2.2.1). Για ευκολότερη αναφορά στη συνέχεια 

της διατριβής δόθηκε ένα αναγνωριστικό (Σ1, Σ2, Φ1, Φ2, Κ1, Κ2, Φ3, Φ4) σε κάθε 

σχεδιαστική διάταξη. 
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Αναγνωριστικό Σ1 Σ2 Φ1 Φ2 Κ1 Κ2 Φ3 Φ4 

Τύπος λήψης fix fix po po mob mob pi pi 

∆ιαµόρφωση 64QAM 64QAM 16QAM 64QAM QPSK 16QAM 16QAM 16QAM 

Ρυθµός 

κωδικοποίησης 
2/3 3/4 2/3 2/3 2/3 1/2 2/3 2/3 

Ποσοστό 

τοποθεσιών 
95% 95% 95% 95% 99% 99% 70% 95% 

∆ιάστηµα 

φύλαξης 
1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

Αριθµός 

φερουσών 
8Κ 8Κ 8Κ 8Κ 8Κ 8Κ 8Κ 8Κ K�L 17.1 18.6 14.2 19.3 10.0 12.5 14.2 14.2 MN/OPQ (IV) 41 42.5 45.1 50.2 40.9 43.4 45.1 45.1 MN/OPQ (V) 45.1 46.6 49.2 54.3 45 47.5 49.2 49.2 

MBits/s 19.9 22.4 13.3 19.9 6.6 10.0 13.3 13.3 

 fix: σταθερή λήψη 

po: φορητή λήψη εξ. χώρου 

pi: φορητή λήψη εσ. χώρου  

mob: κινητή λήψη 

Πίνακας 11: Υπολογισμός Es,min των αντιπροσωπευτικών σχεδιαστικών διατάξεων DVB-T. Ζώνες 

IV/V. 

2.2 Μοντέλα διάδοσης 

Οι σχέση (5) για τον υπολογισμό της R1/23� είναι γενική. Ωστόσο, το μοντέλο πρόβλεψης 

που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του πεδίου που συνεισφέρει στο χώρο γύρω από 

αυτόν ένας πομπός ενέχει παραδοχές που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τους 

υπολογισμούς. Οι παραδοχές αυτές έχουν κυρίως να κάνουν με τις συνθήκες λήψης. Για 

παράδειγμα, ενώ οι τιμές που προβλέπει η (5) αναφέρονται στο δέκτη, ένα μοντέλο 

διάδοσης μπορεί να πραγματοποιεί υπολογισμούς σε συγκεκριμένο ύψος πάνω από το 

έδαφος. Έτσι, στην συγκεκριμένη περίπτωση, αν υποτεθεί ότι ο δέκτης είναι σε εσωτερικό 

χώρο στο ισόγειο, δεν λαμβάνονται υπόψη απώλειες ύψους και διείσδυσης σε κτίριο. Στα 

πλαίσια της εργασίας θα πραγματοποιήσουμε ανάλυση των τιμών του πεδίου (τόσο για 

ζητούμενα όσο και για παρεμβάλοντα σήματα) για τα δυο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα 

μοντέλα διάδοσης για δίκτυα ευρυεκπομπής, συγκεκριμένα το στατιστικό μοντέλο ITU-R 

P.1546 [14] και το ντετερμινιστικό (γεωμετρικό) Fresnel με υπολογισμό της περίθλασης 

κατά Deygout [16] ή Bullington [15]. Στις επόμενες παραγράφους θα πραγματοποιήσουμε 

μια περιγραφή των μοντέλων. 

2.2.1 ITU-R P.1546 

Η σύσταση ITU-R P.1546 προτείνει ένα μοντέλο διάδοσης, δηλαδή παρέχει τα εργαλεία για 

την πρόβλεψη της τιμής της έντασης πεδίου, το οποίο δημιουργεί ένας πομπός σε μια 

περιοχή (point-to-area) για την περίπτωση επίγειας εκπομπής, στο εύρος συχνοτήτων από 

30 MHz έως 3000MHz και στο εύρος αποστάσεων από 1km έως 1000km. Αντικατέστησε τις 

συστάσεις P.370 [17] και P.529 [18] (τροποποιημένη μέθοδος Okumura-Hata), οι οποίες 
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χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες ευρυεκπομπής και κινητών τηλεπικοινωνιών αντίστοιχα. Η 

σύσταση περιλαμβάνει ένα σύνολο καμπύλων, που παριστάνουν τιμές έντασης πεδίου, που 

δημιουργεί πομπός με 1 kW ενεργό ακτινοβολούμενη ισχύ, σε συνάρτηση με την 

απόσταση. Οι τιμές της έντασης πεδίου αποτελούν τιμές οι οποίες υπερβαίνονται για το 

50% των περιοχών και για ποσοστά χρόνου 1%, 10% και 50%.  

 

Εικόνα 1: Καμπύλες διάδοσης ITU-R P.1546 στα 100 MHz, για διάδοση πάνω από ξηρά για 10% 
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Δίνονται καμπύλες για διαφορετικές ονομαστικές τιμές του ύψους του πομπού, για 

κεντρικές συχνότητες 100, 600 και 2000 MHz και για διάδοση πάνω από ξηρά, ψυχρή και 

θερμή θάλασσα. Ταυτόχρονα, περιγράφονται αναλυτικές μέθοδοι προσδιορισμού του 

πεδίου για τιμές ποσοστών χρόνου, τοποθεσιών, ύψους και συχνότητας διαφορετικές από 

αυτών που περιλαμβάνονται στις καμπύλες, καθώς και για διάδοση σε μεικτά μονοπάτια 

διάδοσης, που περιλαμβάνουν περισσότερων του ενός τύπους επιφάνειας διάδοσης. Η 

εξαγωγή των καμπύλων έχει προκύψει με στατιστική επεξεργασία μετρήσεων. Ως εκ τούτου 

δεν λαμβάνει υπόψη τις ακριβείς συνθήκες διάδοσης μεταξύ του πομπού και ων σημείων 

όπου υπολογίζεται το πεδίο (π.χ. εμπόδια). Στη συνέχεια θα αναλύσουμε με ποιο τρόπο 

είναι δυνατός ο υπολογισμός του πεδίου γύρω από ένα πομπό, δεδομένων των 

παραμέτρων που τον επηρεάζουν και των καμπυλών που περιλαμβάνονται στην 

προδιαγραφή. Στόχος είναι η εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε λογισμικό υπολογισμού 

του πεδίου γύρω από έναν πομπό. Ένα παράδειγμα τέτοιας καμπύλης φαίνεται στην εικόνα 

1. 

Για λόγους πληρότητας πρέπει να σημειωθεί ότι η σύσταση P.1546 δεν είναι αποτελεί 

αμιγώς στατιστικό μοντέλο διάδοσης, όπως η προγενέστερη σύσταση P.370, αλλά παρέχει 

οδηγίες για συνεκτίμηση των χαρακτηριστικών της επιφάνειας διάδοσης, εφόσον αυτά 

είναι διαθέσιμα. Ωστόσο, στην παρούσα ανάλυση θα περιγράψουμε τους υπολογισμούς 

που γίνονται όταν δεν υπάρχουν επιπρόσθετες πληροφορίες για την επιφάνεια διάδοσης 

πέραν του είδους της. 

2.2.1.1 Ύψος πομπού 

Το ενεργό ύψος πομπού STUU ορίζεται ως η διαφορά ύψους του πομπού από το μέσο ύψος 

του μονοπατιού διάδοσης για απόσταση από 3 έως 15 km (βλ. εικόνα 2). Για αποστάσεις 

μεγαλύτερες από 15 km το ύψος του πομπού SV λαμβάνεται ίσο με STUU. Για απόσταση � 

μεγαλύτερη από 3 km και μικρότερη από 15 km το ύψος πομπού σε μέτρα υπολογίζεται 

από την: 

 SV��� � WSXY � ZSTUU . SXY[�� . ���& / � \ � \ �ISV��� � SXY/ � ] � ] � ^ (6)  

όπου SXY είναι το ύψος του ιστού της κεραίας. 
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Εικόνα 2: Ορισμός του ενεργού ύψους πομπού 

Οι καμπύλες που περιλαμβάνει η σύσταση P.1546 περιλαμβάνουν συγκεκριμένες 

ονομαστικές τιμές για το ύψος του πομπού (βλ. εικόνα 1). Για διαφορετικές από αυτές τιμές 

του ύψους στο διάστημα _��9/ ����9` η ένταση πεδίου λαμβάνεται προσεγγιστικά 

χρησιμοποιώντας λογαριθμική παρεμβολή των ονομαστικών τιμών.  

 6�SV� � 63�U � Z61�a . 63�U[ bcdZSV�S3�U0[bcdZS1�a�S3�U0[  (7)  

όπου: 

� S3�U είναι *��09 εάν SV e 0�&��09, διαφορετικά η πιο κοντινή ονομαστική τιμή 

ενεργού ύψους κάτω από το SV. 

� S1�a είναι �&��09 εάν SV e 0�&��09, διαφορετικά η πιο κοντινή ονομαστική τιμή 

ενεργού ύψους πάνω από το SV. 

� 63�U είναι η ένταση πεδίου που αντιστοιχεί στο S3�U για την απαιτούμενη 

απόσταση. 

� 61�a είναι η ένταση πεδίου που αντιστοιχεί στο S1�a για την απαιτούμενη 

απόσταση. 

Τιμές μικρότερες των 10 m δεν έχουν χρησιμότητα για σχεδιασμό δικτύων ευρυεκπομπής 

και δεν εξετάζεται ο τρόπος προσδιορισμού της έντασης πεδίου σε αυτές τις περιπτώσεις. 

2.2.1.2 Απόσταση από τον πομπό 

Για πραγματοποίηση υπολογισμών και προγραμματισμό του μοντέλου σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή υπάρχουν διαθέσιμες από την ITU-R οι τιμές του πεδίου με την απόσταση σε 

πίνακες για ονομαστικές τιμές απόστασης. Για διαφορετικές τιμές απόστασης από αυτές 

γίνεται χρήση λογαριθμικής παρεμβολής με βάση την: 
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6��� � 63�U � Z61�a . 63�U[ bcd����3�U0�bcd��1�a��3�U0� (8)  

Σημειώνεται ότι η σύσταση περιορίζει την απόσταση στα 1000 km. Ο συμβολισμός των 

παραμέτρων ακολουθεί τη λογική της (7). 

2.2.1.3 Συχνότητα εκπομπής 

Οι καμπύλες που περιλαμβάνει η σύσταση P.1546 περιλαμβάνουν συχνότητες διάδοσης 

στα 100, 600, 2000 MHz. Για διαφορετικές κεντρικές συχνότητες καναλιού που 

περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό δικτύου DVB-T, λαμβάνουμε την ένταση πεδίου 

προσεγγιστικά με λογαριθμική παρεμβολή στις τρεις αυτές τιμές, σύμφωνα με την: 

 
6�A� � 63�U � Z61�a . 63�U[ bcd�A�A3�U0�bcd�A1�a�A3�U0� (9)  

Ο συμβολισμός των παραμέτρων ακολουθεί τη λογική της (7). 

2.2.1.4 Ποσοστό τοποθεσιών (%) 

Οι καμπύλες διάδοσης που περιλαμβάνονται στη σύσταση αντιπροσωπεύουν την τιμή 

πεδίου που υπερβαίνει την τιμή που μετράται στο 50% των τοποθεσιών μιας περιοχής 

500m επί 500m. H χωρική μεταβλητότητα (ποσοστό τοποθεσιών) αναφέρεται στη 

στατιστική περιγραφή των χωρικών διακυμάνσεων λόγω της τοπικής ανομοιογένειας του 

εδάφους, συμπεριλαμβανομένων και των διακυμάνσεων λόγω πολυδιαδρομικής διάδοσης. 

Είναι γνωστό ότι οι διαλείψεις λόγω πολυδιαδρομικής διάδοσης είναι επιλεκτικές προς τη 

συχνότητα, οπότε, αφού η χωρική μεταβλητότητα εξορισμού συμπεριλαμβάνει αυτές τις 

διακυμάνσεις, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε το εύρος ζώνης του συστήματος. Για την 

περίπτωση όπου η κεραία λήψης βρίσκεται πάνω από ξηρά, η ένταση πεδίου που θα 

υπερβαίνεται για το f (%) των περιοχών δίνεται από τον τύπο: 

 6�f� � 6�I�g� � h3� f���� � ij�A� (10)  

όπου: 

� h3�k� είναι η αντίστροφη συμπληρωματική αθροιστική συνάρτηση κανονικής 

κατανομής.  

� ij0��� είναι η τυπική απόκλιση της κατανoμής Gauss του τοπικού μέσου στην 

περιοχή η οποία μελετάται. Επειδή ο παράγοντας ij είναι εξαρτώμενος από την 

υπό μελέτη περιοχή, δίνεται η σχέση ij�A� � ��& � ������0�A� για τον υπολογισμό 

του. 

Η σύσταση δεν ισχύει για ποσοστά περιοχών χαμηλότερα από 1% ή υψηλότερα από 99%. 
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2.2.1.5 Ποσοστό χρόνου (%) 

Οι καμπύλες διάδοσης που περιλαμβάνονται στη σύσταση αντιπροσωπεύουν την τιμή 

πεδίου που υπερβαίνει την τιμή που μετράται για το 1%, 10% και 50% του χρόνου. Για 

διαφορετικά ποσοστά του χρόνου l στο διάστημα [1%, 50%] μπορεί να υπολογιστεί η 

αντίστοιχη τιμή πεδίου με χρήση λογαριθμικής παρεμβολής: 

 6�l� � 61�a Zh3�UmhX[Zh3�Umh1�a[�63�U 0 ZhX . h1�a[Zh3�U . h1�a[ (11)  

2.2.1.6 Μικτό μονοπάτι 

Οι καμπύλες διάδοσης που περιλαμβάνει η σύσταση αναφέρονται σε συγκεκριμένο 

μονοπάτι διάδοσης (ξηρά, θερμή και ψυχρή θάλασσα). Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το 

μονοπάτι διάδοσης περιλαμβάνει τμήματα πάνω από διαφορετικούς τύπους επιφανειών 

διάδοσης. Η εκτίμηση της τιμής της έντασης του πεδίου του μικτού μονοπατιού γίνεται 

σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. 

Υπολογίζονται τα πεδία που θα λαμβάναμε αν το συνολικό μονοπάτι διάδοσης �X%X δεν 

ήταν μικτό, 61T<��X%X� και 6n<�o��X%X�. Το πεδίο για το μικτό μονοπάτι υπολογίζεται από 

την: 

 R � �� . p� � 6n<�o��X%X� � p � 61T<��X%X� (12)  

όπου p ο παράγοντας παρεμβολής μικτού μονοπατιού (mixed path interpolation factor), ο 

οποίος δίνεται από τη σχέση: 

 p � p���1T<�q (13)  

όπου p���1T<� είναι ο βασικός παράγοντας παρεμβολής (basic interpolation factor) που 

μπορεί να εξαχθεί με πολύ καλή προσέγγιση από τον τύπο: 

 p���1T<� � � . �� . �1T<�!�" (14)  

και το r υπολογίζεται από την: 

 r � Fst0 u���/��� � �=���v (15)  

με το � να υπολογίζεται από την: 

 � � w61���x� �1��1x . w 6n2��x� �n2�nx
yz
2{V

|}
�{V  (16)  

όπου: 
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� 51 είναι ο συνολικός αριθμός ζωνών πάνω από θάλασσα και πάνω από παράκτιες 

περιοχές 

� ~ είναι ο αριθμός της ζώνης πάνω από θάλασσα ή πάνω από παράκτια περιοχή με 

τιμές για το ~ � �/ &/ � � � / 51 
� Jn είναι ο συνολικός αριθμός ζωνών πάνω από ξηρά 

� 9 είναι ο αριθμός της ζώνης πάνω από ξηρά με τιμές για το 9 � �/ &/ � � � / Jn 
� �1� είναι η απόσταση που διασχίζεται στη θάλασσα ή την παράκτια περιοχή ~, σε 

km 

� �n2 είναι η απόσταση που διασχίζεται στην ξηρά 9, σε km. 

2.2.1.7 Ισχύς τροφοδοσίας πομπού 

Οι καμπύλες διάδοσης που περιλαμβάνει η σύσταση αναφέρονται σε ισχύ τροφοδοσίας 1 

ΚW ή 30 dBW. Για διαφορετικές τιμές ισχύος τροφοδοσίας, εκφράζουμε την ισχύ 

τροφοδοσίας � σε dBW και εφαρμόζουμε τη σχέση: 

 R��� � 6���� � �� . ��� (17)  

2.2.2 Fresnel (ICS Telecom) 

Το μοντέλο διάδοσης Fresnel
2
 αποτελεί αμιγώς γεωμετρικό μοντέλο διάδοσης και η 

εκτίμηση έντασης πεδίου που δίνει προέρχεται απευθείας από τα ακριβή χαρακτηριστικά 

του μονοπατιού διάδοσης. Κατά την υλοποίηση του μοντέλου διάδοσης στο ICS Telecom 

[25], oι απώλειες διάδοσης Ga�%a αναλύονται σε επί μέρους συντελεστές όπως φαίνεται 

στην παρακάτω σχέση: 

 
0Ga�%a �0GU1o �0Go �0G1a � G�<1 � G�<3� � G�n�X � G2%oTn (18)  

όπου: 

� GU1o  οι απώλειες ελεύθερου χώρου 

� Go οι απώλειες από περίθλαση 

� G1a οι απώλειες κατά έναν επιπρόσθετο όρο που βασίζεται στην απόσβεση από 

αντανάκλαση στο έδαφος (ground reflection attenuation – G��� 
� G�<1 και G�<3� απώλειες από ατμοσφαιρικά αέρια και βροχή αντίστοιχα 

� G�n�X οι απώλειες από τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας διάδοσης (κοινοτική, 

προαστιακή, αστική δόμηση, δάσος κλπ). 

                                                           
2
 Στα πλαίσια της εργασίας αξιοποιήθηκε το Fresnel module του λογισμικού σχεδίασης 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων ICS Telecom της ATDI. Στο παρόν τμήμα της διατριβής γίνεται μια 

σύντομη αναφορά στη διαδικασία υπολογισμού που ακολουθεί το εν λόγω λογισμικό. 
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� G2%oTn επιπρόσθετος όρος απωλειών που εξαρτάται από το μοντέλο διάδοσης 

Ο υπολογισμός του πεδίου �� στο σημείο λήψης σε γίνεται υπολογίζοντας την ισχύ λήψης 

από την: 

 �� � �X . Ga�%a 
(19)  

και εφαρμόζοντας τη διαδικασία που περιγράφεται στις σχέσεις (3) - (5). 

2.2.2.1 Απώλειες ελεύθερου χώρου 

Εξαρτώνται μόνο από την απόσταση � σε m και δίνονται σε dB από την: 

 GU1o��� � &�bcd0��� (20)  

2.2.2.2 Απώλειες από περίθλαση 

Η απώλειες από περίθλαση αναφέρονται στον υπολογισμό απωλειών που συμβαίνουν όταν 

η ευθεία που ενώνει τον πομπό και το δέκτη συναντά ένα ή περισσότερα εμπόδια. 

Θεωρητικά οι απώλειες υπολογίζονται με ολοκληρώματα Fresnel. Για ένα εμπόδιο (βλ. 

εικόνα 3) τις απώλειες σε dB δίνει η σχέση: 

 Go � *�' � &����0_��S�� . ���� � �� � Z�S�� . ���[!` (21)  

 

Εικόνα 3: Υπολογισμός περίθλασης για ένα εμπόδιο μεταξύ πομπού και δέκτη 

Οι διάφορες μέθοδοι υπολογισμού απωλειών από περίθλαση για ένα μονοπάτι διάδοσης 

προσεγγίζουν την απώλεια είτε ορίζοντας ένα εμπόδιο είτε περισσότερα με βάση το προφίλ 

του μονοπατιού διάδοσης. Παρακάτω αναφέρουμε δυο μεθοδολογίες προσέγγισης των 

απωλειών περίθλασης κατά Bullington [15] και Deygout [16] αντίστοιχα.  

Η μέθοδος Bullington ορίζει ένα ισοδύναμο εμπόδιο για όλο το μονοπάτι διάδοσης, 

λαμβάνοντας υπόψη τις γωνίες ελεύθερης εκπομπής (clearance angle) του πομπού και του 

δέκτη. Συγκεκριμένα, η κορυφή του ισοδύναμου εμποδίου βρίσκεται στο σημείο τομής των 

ευθειών που ξεκινούν από τον πομπό και το δέκτη υπό τις εν λόγω γωνίες, όπως φαίνεται 

στο επόμενο σχήμα. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται η (21). 
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Εικόνα 4: Κατασκευή ισοδύναμου εμποδίου κατά Bullington 

Η μέθοδος Deygout προβλέπει την κατασκευή ενός αριθμού ισοδύναμων εμποδίων με τον 

τρόπο που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Πρώτα προσδιορίζεται το ισοδύναμο εμπόδιο 

κατά Bullington μεταξύ πομπού και δέκτη (SV). Η διαδικασία επαναλαμβάνεται θεωρώντας 

έναν «αναμεταδότη» στο εμπόδιο αυτό μέχρι να μην προσδιορίζονται νέα ισοδύναμα 

εμπόδια και σε αυτό το σημείο αριθμούμε τα εμπόδια από το πλησιέστερο στον πομπό 

μέχρι το πλησιέστερο στο δέκτη. Τελικά, η συνολική απώλεια υπολογίζεται από την: 

 Go �wGo�r3��
3{V  (22)  

όπου Go�r3� η απώλεια όπως υπολογίζεται από την (24) για το εμπόδιο � θεωρώντας πομπό 

το προηγούμενο εμπόδιο (ή τον πραγματικό πομπό εφόσον � � �) και δέκτη το επόμενο 

εμπόδιο (ή τον πραγματικό πομπό εφόσον � � ~). Το παρακάτω σχήμα δείχνει ένα 

παράδειγμα της διαδικασίας κατασκευής των ενδιάμεσων εμποδίων. Η αρίθμησή τους 

δείχνει τη σειρά με την οποία προσδιορίζονται. 

 

Εικόνα 5: Προσδιορισμός των ενδιάμεσων εμποδίων κατά Deygout. 

2.2.2.3 Επιπρόσθετος όρος απωλειών (Lsp) 

Η πρόβλεψη των απωλειών περίθλασης που αναλύθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο 

έχει βρεθεί ότι υποεκτιμούν σημαντικά τις απώλειες. Για αυτό το λόγο, ορίζεται ένας 

επιπρόσθετος όρος απωλειών που σχετίζεται με τις απώλειες αντανάκλασης στο έδαφος G��, τον οποίο πρότεινε ο Deygout, και υπολογίζονται σε dB με βάση την: 
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G�� � &� ����)I���� . &����0�?SVS!A� (23)  

όπου: 

� � η απόσταση πομπού – δέκτη σε km 

� SV το ύψος του πομπού σε m 

� S! το ύψος του δέκτη σε m 

� A η συχνότητα εκπομπής σε MHz0
Ο υπολογισμός του όρου G1a υπολογίζεται από τον G�� λαμβάνοντας υπόψη ένα 

διορθωτικό συντελεστή που εκφράζει το ποσοστό του μονοπατιού για το οποίο το κομμάτι 

της 1
ης

 ζώνης Fresnel που είναι κάτω από την ευθεία που ενώνει τον πομπό και το δέκτη 

(Line of Sight – LoS) διακόπτεται από εμπόδια. Για παράδειγμα, στο παρακάτω σχήμα, ο 

διορθωτικός συντελεστής � � ��V � �! � �" � �����: 

 

Εικόνα 6: Υπολογισμός διορθωτικού συντελεστή ρ 

Οι απώλειες G1a υπολογίζονται, τελικά, με την: 

 
G1a � � � G�� 

(24)  

2.2.2.4 Απώλειες από ατμοσφαιρικά φαινόμενα 

Οι απώλειες G�<1 και G�<3� που αφορούν ατμοσφαιρικά αέρια και βροχή αντίστοιχα 

υπολογίζονται με βάση τις συστάσεις ITU-R P.676-3 [22] και ITU-R PN.837-1/838 [23] [24]. 

Επειδή οι ζώνες συχνοτήτων επίγειας ευρυεκπομπής βρίσκονται κάτω από τη συχνότητα 

του 1 GHz, θεωρούνται μηδενικές. 

2.2.2.5 Απώλειες χαρακτηριστικών επιφάνειας διάδοσης (Lclutter) 

Αν η ανάλυση του ψηφιακού χάρτη υψομέτρου (Digital Elevation Model – DEM) δεν είναι 

αρκετά μεγάλη ώστε να περιλαμβάνει λεπτομέρειες τις επιφάνειας που οφείλονται σε 

ανθρώπινη παρέμβαση (αστική δόμηση) ή βλάστηση, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ένας 

επιπρόσθετος όρος απωλειών, ο G�n�XXT�. Ο όρος αυτός εξαρτάται από το είδος των 
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λεπτομερειών της επιφάνειας διάδοσης που δεν αντικατοπτρίζονται στον ψηφιακό χάρτη 

ανάγλυφου και τη συχνότητα εκπομπής. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει ενδεικτικές τιμές 

του G�n�XXT� σε dB. 

Τύπος λεπτοµερειών ��������0���� ] � \ ���0���� ��������0�� e =I�0���� 
∆άσος 27 27 

Προάστια 15 18 

Πόλη (8m κτίρια) 28 28 

Πόλη (15m κτίρια) 28 31 

Πόλη (30m κτίρια) 31 34 

Πίνακας 12: Τιμές Lclutter για διαφορετικούς τύπους περιβαλλόντων διάδοσης 

2.2.2.6 Επιπρόσθετες απώλειες Lmodel 

Ο όρος G2%oTn χρησιμοποιείται από το ICS Telecom προκειμένου να πραγματοποιούνται 

διορθώσεις στο μοντέλο πρόβλεψης με βάση στατιστικά δεδομένα από πραγματικές 

μετρήσεις. Για τη διαδικασία πρόβλεψης που περιγράφεται στο παρόν κομμάτι της 

διατριβής είναι ίσο με 3.8 dB. 

2.2.3 Εφαρμογή των μοντέλων διάδοσης για εκτίμηση της περιοχής 

ραδιοκάλυψης 

Οι πίνακες 3 - 10 περιλαμβάνουν τις ελάχιστες τιμές πεδίου λήψης στο δέκτη. Επίσης, με 

χρήση των προαναφερθέντων μοντέλων διάδοσης μπορεί να προβλεφθεί το πεδίο που 

προκαλεί ένας πομπός στην περιοχή γύρω από αυτόν. Κατά συνέπεια, είναι δυνατός ο 

προσδιορισμός της περιοχής ραδιοκάλυψης ενός πομπού, δηλαδή της περιοχής μέσα στην 

οποία ένας δέκτης μπορεί να λάβει επίπεδο σήματος μεγαλύτερο ή ίσο από το 

απαιτούμενο για την προσφερόμενη υπηρεσία. 

Η ανάλυση για τις ελάχιστες τιμές πεδίου λήψης στο δέκτη έγινε έτσι, ώστε τα 

αποτελέσματά της να έχουν εφαρμογή και στα δυο μοντέλα διάδοσης. Στην παρούσα 

παράγραφο θα αναφερθούμε σε διορθωτικούς συντελεστές και παραμέτρους των 

μοντέλων διάδοσης που πρέπει να επιλεχθούν για να λαμβάνονται τα ακριβέστερα 

αποτελέσματα. 

2.2.3.1 ITU-R P.1546 

Για τον προσδιορισμό του πεδίου λήψης γίνεται χρήση των καμπυλών για 50% χρόνου και 

50% των τοποθεσιών σε ύψος 10m πάνω από την επιφάνεια διάδοσης
3
. Αυτό το γεγονός 

οδηγεί στην χρησιμοποίηση διορθωτικών παραγόντων για να ληφθούν υπόψη αφενός οι 

υψηλές απαιτήσεις σε ποσοστά τοποθεσιών του DVB-T συστήματος και αφετέρου οι 

                                                           
3
 Ο ορισμός αυτός υπονοεί ότι η μέτρηση του πεδίου δεν επηρεάζεται από τυχόν λεπτομέρειες τις 

επιφάνειας διάδοσης (δόμηση, δέντρα). 
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συνθήκες λήψης για τον φορητό τύπο λήψης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου καθώς και 

για τον κινητό τύπο λήψης. Ορίζοντας ως 62To � RV��+�I�g/ I�g/ ��9� την τιμή 

επιθυμητού πεδίου σε �78�9 που εξάγεται από τις προαναφερθείσες καμπύλες του 

μοντέλου διάδοσης ITU-R P.1546, υπολογίζουμε την ισοδύναμη μέση ένταση πεδίου
4
 62To 

με τη σχέση: 

 62To � 61/23� � G� � G� � 4���<� � 4n (25)  

όπου: 

� 61/23� εξάγεται από τους πίνακες 3-10 για το ζητούμενο τύπο λήψης και την ζώνη 

συχνοτήτων που εξετάζουμε σε ��78�9� 
� G� o διορθωτικός παράγοντας απωλειών ύψους σε � 

� G� ο διορθωτικός παράγοντας απωλειών διείσδυσης σε κτίριο σε � 

� 4���<� ο διορθωτικός παράγοντας απωλειών περιβάλλοντος αστικής δόμησης σε � 

� 4n ο διορθωτικός παράγοντας αναγωγής σε ποσοστό τοποθεσιών διαφορετικού του 

50% σε � 

Πρακτικά, η ένταση πεδίου 62To εκφράζει την αναγωγή των καμπύλων της σύστασης στο 

περιβάλλον λήψης, όπως αυτό έχει οριστεί. 

Ο όρος G� αναφέρεται στις απώλειες ύψους. Πιο συγκεκριμένα, για την φορητή και κινητή 

λήψη, μια κεραία λήψης ύψους ��9 πάνω από το επίπεδο των ανωμαλιών του εδάφους 

δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή για σχεδιαστικούς σκοπούς. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να 

εισαχθεί ένας συντελεστής διόρθωσης, ο οποίος αναφέρεται σε μια κεραία λήψης κοντά 

στο επίπεδο του εδάφους. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της φορητής και κινητής λήψης, 

υποτίθεται κεραία λήψης ��I9 πάνω από το ύψος του εδάφους. Για τις ανάγκες της 

σχεδίασης, οι τιμές για τις απώλειες ύψους που χρησιμοποιούνται στην φορητή και κινητή 

λήψη, για κάλυψη σε περιοχές αστικής δόμησης στις ζώνες συχνοτήτων IV και V δίνονται 

στον επόμενο πίνακα: 

Συχνότητα �0����� 500 800 

Απώλειες ύψους ��0���� 16 18 

Πίνακας 13: Διορθωτικός παράγοντας απωλειών ύψους σε dB στις ζώνες συχνοτήτων IV και V 

                                                           
4
 Ακριβέστερα με 62To  αναφερόμαστε στην ελάχιστη μέση ένταση πεδίου για την ικανοποιητική 

κάλυψη μιας υπηρεσίας στα 10μ από την επιφάνεια του εδάφους κα η οποία εξασφαλίζεται για 50% 

του χρόνου και 50% τοποθεσιών. 
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Ο όρος G� αναφέρεται στις απώλειες διείσδυσης σε κτίρια. Έχει εφαρμογή στην περίπτωση 

της φορητής λήψης εσωτερικού χώρου. Η απόλυτη μέση τιμή των απωλειών διείσδυσης 

είναι η διαφορά σε � ανάμεσα στη μέση τιμή του πεδίου εντός του κτιρίου σε ένα 

δεδομένο ύψος πάνω από το επίπεδο του εδάφους, και στη μέση τιμή του πεδίου εκτός του 

ίδιου κτιρίου στο ίδιο ύψος. Για τις ανάγκες της σχεδίασης, οι τιμές για τις απώλειες 

διείσδυσης που χρησιμοποιούνται στην φορητή και κινητή λήψη στις ζώνες συχνοτήτων IV 

και V λαμβάνονται από τον επόμενο πίνακα: 

Συχνότητα �0����� Μέση τιμή απωλειών 

διείσδυσης �����0���� Τυπική απόκλιση απωλειών 

διείσδυσης �����0���� 
500 8 5.5 

800 8 5.5 

Πίνακας 14: Διορθωτικός παράγοντας απωλειών διείσδυσης στις ζώνες συχνοτήτων IV και V. Μέση 

τιμή και τυπική απόκλιση 

Ο όρος 4���<� αναφέρεται στη διόρθωση σε � που πρέπει να πραγματοποιηθεί στην τιμή 

που εξάγεται από τις καμπύλες της σύστασης ITU-R P.1546 προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί πρόβλεψη για περιοχές αστικής δόμησης (που δεν καλύπτονται από το 

συντελεστή απωλειών ύψους). Λαμβάνεται ίσος με 6 �. 

Τέλος, ο όρος 4n αναφέρεται στη διόρθωση σε � που πρέπει να πραγματοποιηθεί στην 

τιμή που εξάγεται από τις καμπύλες της σύστασης ITU-R P.1546 προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί πρόβλεψη για ποσοστό τοποθεσιών διαφορετικό του 50%. Είναι εύκολο 

να αντιληφθεί κανείς ποιοτικά το πώς αυξομειώνεται η τιμή της διόρθωσης, αλλά για 

λόγους πληρότητας επεξηγείται εδώ: Όταν η τιμή του λαμβανόμενου πεδίου ζητείται να 

υπερβαίνει ποσοστά τοποθεσιών μεγαλύτερα του 50%, ο 4n είναι θετικός, επειδή η 

πρόβλεψη που δίνουν οι καμπύλες σε δεδομένη απόσταση από τον πομπό αφορά πιο 

χαλαρά κριτήρια λήψης. Αντίστοιχα, για ποσοστά τοποθεσιών μικρότερα του 50% ο 4n είναι 

αρνητικός. Όπως φαίνεται στη (10), για τον υπολογισμό του 4n υποθέτουμε ότι η χωρική 

διακύμανση ακολουθεί κανονική κατανομή. Εν γένει, ο 4n υπολογίζεται από την: 

 4n � 7 � i�4n� (26)  

όπου ο συντελεστής 7 υπολογίζεται από την: 

 7 � h3�� . k���� (27)  

Η τυπική απόκλιση της χωρικής διακύμανσης, i ¡�4n� για λήψη σε εξωτερικούς χώρους για 

ένα ευρυζωνικό σήμα λαμβάνεται ίση με 5.5 � [14]. Κατά τον υπολογισμό του 4n σε 

εσωτερικούς χώρους η τυπική απόκλιση της χωρικής διακύμανσης i ¢�4n� υπολογίζεται 
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λαμβάνοντας υπόψη την τυπική απόκλιση διακύμανσης εξωτερικού χώρου i ¡�4n� και την 

τυπική απόκλιση των απωλειών διείσδυσης i�G��. Συγκεκριμένα, επειδή οι δυο κατανομές 

θεωρούνται ασυσχέτιστες, ισχύει η σχέση: 

 i ¢�4n� � �i! ¡�4n� � i!�G�� (28)  

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι τιμές του συντελεστή διόρθωσης του επιθυμητού 

ποσοστού περιοχών κάλυψης (bg) για τους διαφορετικούς τύπους λήψης στις ζώνες 

συχνοτήτων IV και V, όπως προκύπτουν χρησιμοποιώντας τις παραπάνω σχέσεις. 

Τύπος λήψης �g h3�� . bg� i�4n� K�0���� 
Κινητή λήψη 99 2.327 5.5 12.8 

Σταθερή λήψη 95 1.645 5.5 9 

Φορητή (εξ. χώρου)  95 1.645 5.5 9 

Φορητή (εσ. χώρου) 95 1.645 7.78 12.8 

Φορητή (εσ. χώρου) 70 0.524 7.78 4.1 

Πίνακας 15: Συντελεστής διόρθωσης ποσοστού περιοχών στις ζώνες συχνοτήτων IV και V. 

Με βάση τα παραπάνω συμπληρώνουμε τις τιμές για την ισοδύναμη ένταση πεδίου που 

απαιτείται για κάθε μια από τις αντιπροσωπευτικές σχεδιαστικές διατάξεις. 

Αναγνωριστικό Σ1 Σ2 Φ1 Φ2 Κ1 Κ2 Φ3 Φ4 

Τύπος λήψης fix fix po po mob mob pi pi 

∆ιαµόρφωση 64QAM 64QAM 16QAM 64QAM QPSK 16QAM 16QAM 16QAM 

Ρυθµός 

κωδικοποίησης 
2/3 3/4 2/3 2/3 2/3 1/2 2/3 2/3 

Ποσοστό 

τοποθεσιών 
95% 95% 95% 95% 99% 99% 70% 95% 

∆ιάστηµα 

φύλαξης 
1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 

Αριθµός 

φερουσών 
8Κ 8Κ 8Κ 8Κ 8Κ 8Κ 8Κ 8Κ K�L 17.1 18.6 14.2 19.3 10.0 12.5 14.2 14.2 

MBits/s 19.9 22.4 13.3 19.9 6.6 10.0 13.3 13.3 MN/OPQ (IV) 41 42.5 45.1 50.2 40.9 43.4 45.1 45.1 MN/OPQ (V) 45.1 46.6 49.2 54.3 45 47.5 49.2 49.2 £¤0�¥¦��§¨� 0 0 16 16 16 16 16 16 ��0�����¨� 0 0 18 18 18 18 18 18 ��0���� 0 0 0 0 0 0 8 8 K�0���� 9 9 9 9 12.8 12.8 4.1 12.8 MO�� (IV) 50 51.5 70.1 75.2 69.7 63.5 73.1 81.9 MO�� (V) 54.1 55.6 76.2 81.3 75.8 69.6 79.2 88 

 fix: σταθερή λήψη 

po: φορητή λήψη εξ. χώρου 

pi: φορητή λήψη εσ. χώρου  

mob: κινητή λήψη 

Πίνακας 16: Υπολογισμός Emed των αντιπροσωπευτικών σχεδιαστικών διατάξεων. Ζώνες IV/V. 
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2.2.3.2 Fresnel (ICS Telecom) 

Στα πλαίσια της διατριβής η απώλειες περίθλασης υπολογίστηκαν με τη μέθοδο Deygout, η 

οποία δίνει τα πιο ακριβή αποτελέσματα στην περίπτωση της επίγειας ευρυεκπομπής [19]. 

Ωστόσο, σε περίπτωση πολλών εμποδίων με μικρή αναμεταξύ τους απόσταση, η μέθοδος 

Deygout υπερεκτιμά τις απώλειες [20][21]. Για αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος Bullington που δίνει λιγότερο αυστηρές τιμές απωλειών. 

  



 - 47 - 

3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΩΝ 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναλύθηκαν οι απαιτήσεις ραδιοκάλυψης για τις παραλλαγές 

του συστήματος DVB-T καθώς και ο σχηματισμός SFN δικτύων που οδηγούν στο σχεδιασμό 

περιοχών εκχώρησης φάσματος. Μέχρι τώρα η μελέτη αφορά την περίπτωση της 

περιοριζόμενης από θόρυβο ραδιοκάλυψης (noise limited radio coverage). Στην 

πραγματικότητα, κατά το σχεδιασμό οποιουδήποτε δικτύου ραδιοεπικοινωνιών πρέπει να 

λαμβάνουμε υπόψη την περιοριζόμενη από παρεμβολή κάλυψη (interference limited radio 

coverage) και να προσδιορίζουμε τις σχέσεις παρεμβολών μεταξύ των πομπών του δικτύου. 

Το παραπάνω έχει μεγάλη σημασία για το σχεδιασμό δικτύου συστήματος DVB-T γιατί το εν 

λόγω σύστημα παρουσιάζει ραγδαία υποβάθμιση ποιότητας λήψης (από τέλεια λήψη σε μη 

λήψη εντός ενός περιθωρίου 3 dB) [2]. Αντίθετα, το σύστημα επίγειας αναλογικής 

τηλεόρασης παρουσιάζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα 

τέσσερις διαφορετικές ποιότητες λήψης (impairment grades) [13][26]. Η Εικόνα 7 δείχνει 

εποπτικά τη διαφορά μεταξύ της «περιοριζόμενης από θόρυβο» και «περιοριζόμενης από 

παρεμβολή» κάλυψης. 

 

Εικόνα 7: Περιοριζόμενη από θόρυβο και περιοριζόμενη από παρεμβολή κάλυψη 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία ανάλυσης παρεμβολών ενός δικτύου DVB-T. 

Δίνεται έμφαση στη μοντελοποίηση του δικτύου με δίκτυα αναφοράς, διαδικασία με 

ιδιαίτερη χρησιμότητα για την εκτίμηση των παρεμβολών όταν δεν υπάρχουν δεδομένα για 
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την τελική υλοποίηση του δικτύου, αλλά έχουν οριοθετηθεί μόνο οι επιθυμητές περιοχές 

εξυπηρέτησης με τον αντίστοιχο τύπο λήψης. 

3.1 Προσδιορισμός μέγιστης αποδεκτής εισερχόμενης παρεμβολής 

Προκειμένου να λάβουμε υπόψη την παρουσία παρεμβολών στο δίκτυο εισαγάγουμε ένα 

περιθώριο παρεμβολής (interference margin - �) που εκφράζεται σε dB. Τα παραπάνω 

συνοψίζονται στην 

 
6�/23� � 61/23� � � 

(29)  

όπου 6�/23�0 είναι η ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς εισερχόμενου σήματος στο δέκτη όταν 

λαμβάνεται υπόψη και η παρεμβολή από άλλες πηγές. Η παραπάνω σχέση προβλέπει ότι η 

απαίτηση για το επίπεδο ισχύος σήματος εντός μιας περιοχής κάλυψης είναι μεγαλύτερη 

από το �1/23� κατά �0�. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για αύξηση της ισχύος τροφοδοσίας 

των θέσεων εκπομπής που την εξυπηρετούν κατά �0�, το οποίο προκαλεί με τη σειρά του 

αύξηση στα επίπεδα του συνολικού παρεμβάλοντος σήματος, ενώ προστατεύεται η τιμή 61/23�. 

Εν γένει, αν η λαμβανόμενη ένταση πεδίου στο δέκτη ισούται με 6�  και επιτυγχάνεται 

σωστή λήψη, ισχύει η παρακάτω σχέση: 

 R� © ����� w ��ª«/¬�V�®¯®
3{V � �° � Rx±x � �° (30)  

όπου R/3  η λαμβανόμενη παρεμβολή σε �78�9 από τον πομπό � που περιλαμβάνεται 

στο σύνολο των ²³´³ παρεμβάλοντων πομπών και �° ο ζητούμενος λόγος προστασίας 

(protection ratio) σε �. Ο λόγος προστασίας προκύπτει με βάση μετρήσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί και σχετίζεται με το σηματοθορυβικό λόγο 4�5. Αρχικές εκτιμήσεις των 

λόγων προστασίας για τις παραλλαγές συστήματος DVB-T τον έθεταν ίσο με 4�5 � � όπου � το θεωρούμενο περιθώριο παρεμβολής και 4�5 οι τιμές σηματοθορυβικού λόγου που 

περιλαμβάνει ο πίνακας 2 [12]. Η σύσταση ITU-R ΒΤ.1368 [13] περιλαμβάνει λεπτομερή 

λίστα των λόγων προστασίας για τους διάφορους συνδυασμούς παραλλαγών συστήματος 

DVB-T, όπως προκύπτουν από νεότερες μετρήσεις. 

Από την (30), αν όπου R�  τεθεί η R1/23� μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή της μέγιστης 

αποδεκτής παρεμβολής στα όρια μιας περιοχής κάλυψης. 

 R1/23� � R/2<Yx±x � �° (31)  
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Προκειμένου να μη χρησιμοποιούμε διαφορετικές τιμές τροφοδοσίας στις θέσεις εκπομπής 

όταν υπολογίζουμε την περιοχή κάλυψης και την εισερχόμενη παρεμβολή σε κάποιο 

σημείο των ορίων της, θέτουμε όπου R/2<Yx±x  το R/2<Yx±x � � στην (31) και καταλήγουμε ότι: 

 6/2<Yx±x � R1/23� . �° . � (32)  

Η (32) δείχνει ότι η μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη παρεμβολή στα όρια μιας περιοχής 

κάλυψης, ισούται με το απαιτούμενο πεδίο στο δέκτη σε συνθήκες απουσίας παρεμβολών 

μειούμενη με το άθροισμα του περιθωρίου παρεμβολής � και του λόγου προστασίας �°. Η 

ύπαρξη του περιθωρίου παρεμβολής � μπορεί να ερμηνευθεί από το γεγονός ότι, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, η ισχύς όλων των πομπών του δικτύου, αυξάνεται κατά � dB από 

την απαραίτητη για να επιτευχθεί πεδίο λαμβανόμενου σήματος ίσο με R1/23� στα όρια της 

περιοχής κάλυψης, αυξάνοντας επομένως και την παρεμβολή που επιφέρουν κατά �0�. 

Είναι επομένως δυνατό, από σχεδιαστικής άποψης να επιδιώκουμε απαιτούμενη ένταση 

πεδίου R1/23� στα όρια της περιοχής κάλυψης και να υπολογίζουμε την παρεμβολή που 

προκαλεί εκτός των ορίων της χωρίς καμία αλλαγή στο υπό μελέτη δίκτυο, αφού το 

περιθώριο παρεμβολής � έχει υπολογιστεί εκ των προτέρων στην τιμή της μέγιστης 

συνολικής αποδεκτής παρεμβολής στα όρια μιας περιοχής κάλυψης. 

Τα παραπάνω, για λόγους σαφήνειας, αναλύονται με βάση το παρακάτω σχήμα, όπου 

φαίνονται οι υπολογισμοί για την περίπτωση παρεμβολής από ένα SFN σε ένα άλλο. Η 

γενίκευση για υπολογισμό συνολικής παρεμβολής από πολλαπλές πηγές είναι προφανής. 

 

Εικόνα 8: Συνυπολογισμός του Δ στο όριο αποδεκτής παρεμβολής 
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Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται πώς μπορεί να συνυπολογιστεί το Δ στην τιμή της μέγιστης 

συνολικής αποδεκτής παρεμβολής, ώστε να πραγματοποιούνται οι υπολογισμοί των ορίων 

των περιοχών κάλυψης και των σχέσεων παρεμβολής μεταξύ τους ταυτόχρονα. Θεωρούμε 

2 SFNs τα SFN1 και SFN2. Έστω µ� το διάνυσμα τροφοδοσίας των πομπών του SFN1 και µ¶ 

το διάνυσμα τροφοδοσίας των πομπών του SFN2. Προκειμένου να υπολογίσουμε την 

παρεμβολή από το SFN1 στο SFN2 χρησιμοποιούμε τη διάταξη του σχήματος (β). Όπως 

φαίνεται, το διάνυσμα τροφοδοσίας των πομπών του SFN1 είναι ίσο με µ� � �, ώστε να 

εξασφαλίζεται πεδίο 6�/23� στα όρια της περιοχής κάλυψής του. Αντίστοιχα, στο SFN1 

θεωρούμε πεδίο 61/23� στα όρια του, το οποίο ζητάμε να προστατεύεται από παρεμβολές 

και προκύπτει με διάνυσμα τροφοδοσίας πομπών ίσο με µ¶. Κατά συνέπεια, η μέγιστη 

παρεμβολή που μπορεί να λαμβάνεται στα όρια του SFN2 είναι ίση με R1/23� . �°. Αλλά σε 

σχέση με το σχήμα (α) είναι αυξημένη κατά �. Κατά συνέπεια, για να γίνει αναγωγή στο 

σχήμα (α) και να μπορούμε να υπολογίζουμε την αποδεκτή παρεμβολή χωρίς να κάνουμε 

ξεχωριστά τους υπολογισμούς ραδιοκάλυψης όταν υπολογίζουμε την περιοχή κάλυψης και 

την εισερχόμενη παρεμβολή, μπορούμε να κάνουμε και τους 2 υπολογισμούς σε ένα δίκτυο 

όπου όλα τα SFN έχουν διάνυσμα τροφοδοσίας πομπών µP τέτοιο ώστε στα όρια τους να 

λαμβάνεται πεδίο 61/23�, μεταφέροντας το όριο παρεμβολής � στον υπολογισμό της 

μέγιστης αποδεκτής παρεμβολής. 

Μια επιπρόσθετη παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη αφορά στον υπολογισμό της 

μέγιστης αποδεκτής εισερχόμενης παρεμβολής σε συστήματα σταθερής λήψης. Σε αυτή την 

περίπτωση πρέπει να ληφθεί υπόψη και η κατευθυντικότητα της κεραίας λήψης. Για τις 

ζώνες συχνοτήτων IV και V αυτή λαμβάνεται ίση με 16 dB με βάση τη σύσταση ITU-R BT.419 

[41]. Η σχέση (32), λαμβάνοντας υπόψη και την κατευθυντικότητα της κεραίας λήψης 

γίνεται: 

 6/2<Yx±x � R1/23� . �° . � . ;· 
(33)  

όπου ;· \ � η κατευθυντικότητα της κεραίας λήψης σε dB. 

3.1.1 Λόγοι προστασίας αντιπροσωπευτικών σχεδιαστικών διατάξεων 

Ως λόγος προστασίας ορίζεται η ελάχιστη τιμή του λόγου επιθυμητού προς ανεπιθύμητου 

επιπέδου σήματος εκφρασμένου σε dB. Η μέθοδος προσδιορισμού των λόγων προστασίας 

ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος σε σχέση με ανεπιθύμητα σήματα από ένα άλλο 

τηλεπικοινωνιακό σύστημα περιγράφεται στη σύσταση ITU-R ΒΤ.1368 [13] όπου και 

περιλαμβάνεται λίστα των λόγων προστασίας για τους διάφορους συνδυασμούς 

παραλλαγών συστήματος DVB-T. Για την ανάλυση παρεμβολών που πραγματοποιείται στο 
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παρόν κεφάλαιο χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές που περιλαμβάνονται στο [40]. Οι λόγοι 

προστασίας για τις σημαντικότερες παραλλαγές συστήματος DVB-T περιλαμβάνονται στον 

παρακάτω πίνακα, όπου συσχετίζεται ο συνδυασμός της παραλλαγής συστήματος με τον 

επιθυμητό τύπο λήψης σε ένα λόγο προστασίας. 

Παραλλαγή συστή- 

µατος DVB-T 

Τύπος λήψης 

Σταθερή Φορητή εξωτ. Φορητή εσωτ. Κινητή 

QPSK 1/2 6 8 8 11 

QPSK 2/3 8 11 11 14 

QPSK 3/4 9.3 11.7 11.7 14.7 

QPSK 5/6 10.5 13 13 16 

QPSK 7/8 11.5 14.1 14.1 17.1 

 

16QAM 1/2 11 13 13 16 

16QAM 2/3 14 16 16 19 

16QAM 3/4 15 18 18 21 

16QAM 5/6 16.9 19.4 19.4 22.4 

16QAM 7/8 17.5 20.1 20.1 23.1 

 

64QAM 1/2 17 19 19 22 

64QAM2/3 20 23 23 26 

64QAM 3/4 21 25 25 28 

64QAM 5/6 23.3 25.8 25.8 28.8 

64QAM 7/8 24.3 26.9 26.9 29.9 

Πίνακας 17: Λόγοι προστασίας (dB) για τις παραλλαγές συστήματος DVB-T 

3.1.2 Υπολογισμός μέγιστης αποδεκτής παρεμβολής των αντιπροσωπευτικών 

σχεδιαστικών διατάξεων 

Από τον παραπάνω πίνακα, είναι εύκολο να εξάγουμε τους απαιτούμενους λόγους 

προστασίας για τις αντιπροσωπευτικές σχεδιαστικές διατάξεις που έχουν οριστεί και 

μελετώνται ενδεικτικά στα πλαίσια της εργασίας. Στη συνέχεια, με χρήση των (32) και (33) 

είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μέγιστης αποδεκτής παρεμβολής στα όρια της περιοχής 

εξυπηρέτησης για κάθε μια από τις αντιπροσωπευτικές σχεδιαστικές διατάξεις. Το 

αποτέλεσμα συνοψίζεται στους παρακάτω πίνακες. Το περιθώριο παρεμβολής � έχει 

ληφθεί ίσο με 3 dB.  

Αναγνωριστικό Σ1 Σ2 Φ1 Φ2 Κ1 Κ2 Φ3 Φ4 �N/OPQ���¸¹�O� 41 42.5 45.1 50.2 40.9 43.4 45.1 45.1 µº0���� 20 21 16 23 14 16 16 16 »¼���� -16 -16 0 0 0 0 0 0 M½/O¾¿ÀÁÀ ���¸¹�O� 34 34.5 26.1 24.2 23.9 24.4 26.1 26.1 

Πίνακας 18: Μέγιστη αποδεκτή παρεμβολή στα όρια περιοχής εξυπηρέτησης. Ζώνη συχνοτήτων IV 
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Αναγνωριστικό Σ1 Σ2 Φ1 Φ2 Κ1 Κ2 Φ3 Φ4 �N/OPQ���¸¹�O� 45.1 46.6 49.2 54.3 45 47.5 49.2 49.2 µº0���� 20 21 16 23 14 16 16 16 »¼���� -16 -16 0 0 0 0 0 0 M½/O¾¿ÀÁÀ ���¸¹�O� 38.1 38.6 30.2 28.3 28 28.5 30.2 30.2 

Πίνακας 19: Μέγιστη αποδεκτή παρεμβολή στα όρια περιοχής εξυπηρέτησης. Ζώνη συχνοτήτων V 

Για την αντίστοιχη εργασία με εφαρμογή του ITU-R P.1546 είναι προτιμότερο να 

υπολογιστεί η μέγιστη αποδεκτή ισοδύναμη εισερχόμενη παρεμβολή με βάση την 

ισοδύναμη ένταση πεδίου 62To. Σε αυτή την περίπτωση, για τον υπολογισμό της μέγιστης 

αποδεκτής εισερχόμενης παρεμβολής η σχέση (33) μετασχηματίζεται στην: 

 6/2<Yx±x � R2To . �° . � . 4 . ;· (34)  

όπου 4 σε dB είναι ο μικτός συντελεστής διόρθωσης ποσοστού τοποθεσιών για το 

παρεμβάλον και το επιθυμητό σήμα που υπολογίζεται από την 

 4 � �4Â! � 4! (35)  

Για τους διαφορετικούς συνδυασμούς αντιπροσωπευτικών παραλλαγών συνοψίζουμε τις 

τιμές του 4 στον παρακάτω πίνακα. 

 Σ1 Σ2 Φ1 Φ2 Κ1 Κ2 Φ3 Φ4 

Σ1 12.7 12.7 12.7 12.7 15.6 15.6 9.9 15.6 

Σ2 12.7 12.7 12.7 12.7 15.6 15.6 9.9 15.6 

Φ1 12.7 12.7 12.7 12.7 15.6 15.6 9.9 15.6 

Φ2 12.7 12.7 12.7 12.7 15.6 15.6 9.9 15.6 

Κ1 15.6 15.6 15.6 15.6 18.1 18.1 13.4 18.1 

Κ2 15.6 15.6 15.6 15.6 18.1 18.1 13.4 18.1 

Φ3 9.9 9.9 9.9 9.9 13.4 13.4 13.4 13.4 

Φ4 15.6 15.6 15.6 15.6 18.1 18.1 13.4 18.1 

Πίνακας 20: Μικτός συντελεστής διόρθωσης ποσοστού τοποθεσιών 

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές για τον υπολογισμό της μέγιστης αποδεκτής 

παρεμβολής στα όρια της περιοχής εξυπηρέτησης κάθε μιας εκ των αντιπροσωπευτικών 

σχεδιαστικών διατάξεων, η εκτίμηση του παρεμβάλοντος πεδίου γίνεται με τις καμπύλες 

για 50% ποσοστό τοποθεσιών, αλλά 1% ποσοστό χρόνου, λόγω της ραγδαίας υποβάθμισης 

ποιότητας λήψης του DVB-Τ συστήματος όταν δεν επιτυγχάνεται ο προβλεπόμενος λόγος 

σήματος προς παρεμβολή. Τελικά, οι τιμές της μέγιστης αποδεκτής παρεμβολής στα όρια 

της περιοχής εξυπηρέτησης όταν η ανάλυση παρεμβολών πραγματοποιείται με τις 

καμπύλες για 50% ποσοστό τοποθεσιών, 1% ποσοστό χρόνου και 10m από την επιφάνεια 

αναγλύφου του μοντέλου διάδοσης ITU-R P.1546 παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. 

Το περιθώριο παρεμβολής � έχει ληφθεί ίσο με 3 dB. 
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 Επιθυµητό Σ1 Σ2 Φ1 Φ2 Κ1 Κ2 Φ3 Φ4 

Π
α

ρ
εµ

β
ά

λ
ο

ν 
Σ1 30.3 30.8 38.4 36.5 37.1 28.9 44.2 47.3 

Σ2 30.3 30.8 38.4 36.5 37.1 28.9 44.2 47.3 

Φ1 30.3 30.8 38.4 36.5 37.1 28.9 44.2 47.3 

Φ2 30.3 30.8 38.4 36.5 37.1 28.9 44.2 47.3 

Κ1 27.4 27.9 35.5 33.6 34.6 26.4 40.7 44.8 

Κ2 27.4 27.9 35.5 33.6 34.6 26.4 40.7 44.8 

Φ3 33.1 33.6 41.2 39.3 39.3 31.1 40.7 49.5 

Φ4 27.4 27.9 35.5 33.6 34.6 26.4 40.7 44.8 

Πίνακας 21: Μέγιστη αποδεκτή ισοδύναμη παρεμβολή στα όρια περιοχής εξυπηρέτησης. Ζώνη 

συχνοτήτων IV 

 Επιθυµητό Σ1 Σ2 Φ1 Φ2 Κ1 Κ2 Φ3 Φ4 

Π
α

ρ
εµ

β
ά

λ
ο

ν 

Σ1 34.4 34.9 44.5 36.5 43.2 35 50.3 53.4 

Σ2 34.4 34.9 44.5 36.5 43.2 35 50.3 53.4 

Φ1 34.4 34.9 44.5 36.5 43.2 35 50.3 53.4 

Φ2 34.4 34.9 44.5 36.5 43.2 35 50.3 53.4 

Κ1 31.5 32 41.6 33.6 40.7 32.5 46.8 50.9 

Κ2 31.5 32 41.6 33.6 40.7 32.5 46.8 50.9 

Φ3 37.2 37.7 47.3 39.3 45.4 37.2 46.8 55.6 

Φ4 31.5 32 41.6 33.6 40.7 32.5 46.8 50.9 

Πίνακας 22: Μέγιστη αποδεκτή ισοδύναμη παρεμβολή στα όρια περιοχής εξυπηρέτησης. Ζώνη 

συχνοτήτων V 

3.2 Μοντελοποίηση εξερχόμενης παρεμβολής με δίκτυα αναφοράς 

Όταν ο σχεδιασμός του δικτύου γίνεται σε επίπεδο περιοχών κάλυψης, δεν είναι 

απαραίτητα εκ των προτέρων γνωστή η ακριβής υλοποίηση του δικτύου πομπών που θα 

εξυπηρετήσουν την περιοχή. Κατά συνέπεια, ενώ μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια η 

επιθυμητή ένταση πεδίου εντός των περιοχών κάλυψης, καθώς και η μέγιστη συνολική 

αποδεκτή παρεμβολή στα όριά τους (εφόσον φυσικά έχουν ληφθεί αποφάσεις για τον 

επιθυμητό τύπο λήψης και την παραλλαγή συστήματος DVB-T), δεν είναι δυνατός ο 

προσδιορισμός των εξερχόμενων παρεμβολών από την κάθε περιοχή εκχώρησης 

φάσματος. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναζητηθεί ένας τρόπος εκτίμησης της 

εξερχόμενης παρεμβολής. Στην παρούσα παράγραφο θα εξηγηθεί πώς είναι δυνατή η 

κατασκευή ενός δικτύου αναφοράς δεδομένης μιας συγκεκριμένης περιοχής εκχώρησης 

φάσματος και του επιθυμητού τύπου σε αυτή. Η ανάλυση γίνεται χρησιμοποιώντας το 

στατιστικό μοντέλο P.1546 και δεν μπορεί να εφαρμοστεί με γεωμετρικά μοντέλα. 

Τα δίκτυα αναφοράς είναι ιδεατά δίκτυα, που εμφανίζουν μεγάλο βαθμό ομοιογένειας στα 

χαρακτηριστικά των πομπών και γεωμετρική συμμετρία. Χαρακτηρίζονται από τις κάτωθι 

παραμέτρους: 

� Σχήμα και μέγεθος της περιοχής εξυπηρέτησης: Κατάλληλα για τη μοντελοποίηση 

είναι κανονικά σχήματα με τα οποία είναι δυνατή η κάλυψης του επιπέδου χωρίς 
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να υπάρχουν κενά η επικαλυπτόμενες περιοχές. Συνήθως χρησιμοποιούνται 

εξάγωνα και επιλέγεται συγκεκριμένη διάμετρος. 

� Αριθμός θέσεων εκπομπής: Αν το δίκτυο αναφοράς προορίζεται για να 

μοντελοποιήσει την παρεμβολή ενός SFN, πρέπει να απαρτίζεται από ένα εύλογο 

αριθμό θέσεων εκπομπής. 

� Απόσταση και γεωμετρία θέσεων εκπομπής: Θεωρείται συγκεκριμένη τοποθέτηση 

των θέσεων εκπομπής μέσα στην περιοχή εξυπηρέτησης. 

� Ύψος και διάγραμμα ακτινοβολίας θέσεων εκπομπής: Θεωρείται ένα συγκεκριμένο 

ενεργό ύψος και διάγραμμα ακτινοβολίας για όλες τις θέσεις εκπομπής. 

� Ζητούμενη υπηρεσία: Καθορίζεται ο τύπος υπηρεσίας που ζητείται εντός της 

περιοχής εξυπηρέτησης σε συνδυασμό με την παραλλαγή DVB-T. 

� Ισχύς εκπομπής: Από τα παραπάνω είναι δυνατός ο υπολογισμός της ισχύος 

εκπομπής που πρέπει να έχουν οι θέσεις εκπομπής ώστε να επιτυγχάνεται εντός 

της περιοχής κάλυψης η απαραίτητη ένταση πεδίου για τη ζητούμενη υπηρεσία. 

Πρακτικά, κατά τη μοντελοποίηση με δίκτυα αναφοράς επιλέγονται τα χαρακτηριστικά που 

αφορούν τη γεωμετρία της περιοχής εξυπηρέτησης, τον αριθμό, τη θέση, το ενεργό ύψος 

και το διάγραμμα ακτινοβολίας των θέσεων εκπομπής. Στη συνέχεια, είναι δυνατός ο 

προσδιορισμός της ισχύος των πομπών για κάθε έναν από τους ζητούμενους τύπους λήψης 

σε συνάρτηση με το μέγεθος της θεωρούμενης περιοχής εξυπηρέτησης. Πρακτικά, 

επιλέγεται μέγεθος τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται κάλυψη με συντηρητικές τιμές ισχύος και 

να αποφεύγονται τα φαινόμενα ενδοπαρεμβολής. Από τη στιγμή που είναι γνωστά όλα τα 

παραπάνω μπορεί να προσδιοριστεί η εξερχόμενη παρεμβολή από την περιοχή κάλυψης. 

Παρακάτω, παρατίθενται τέσσερις τύποι δικτύων αναφοράς και εξηγείται η μεθοδολογία 

που ακολουθείται για την ανάλυση παρεμβολών μεταξύ περιοχών κάλυψης που 

μοντελοποιούνται από αυτά. 

Για την άθροιση των πεδίων από τους διαφορετικούς πομπούς χρησιμοποιείται η μέθοδος 

k-LNM [38] [39]. Εν ολίγοις, η μέθοδος βασίζεται στην ιδέα ότι η κατανομή του 

αθροίσματος δύο (και κατ’ επέκταση περισσοτέρων των δυο) στοχαστικών μεταβλητών 

κανονικής κατανομής μπορεί να προσεγγιστεί από μια κανονική κατανομή, τις 

παραμέτρους της οποίας και υπολογίζει, με βάση την πληροφορία για τη μέση τιμή και την 

τυπική απόκλιση των επιμέρους κατανομών. Ο παράγοντας k είναι ένας διορθωτικός 

συντελεστής. Όταν αθροίζονται επιθυμητά σήματα κατά τον προσδιορισμό της περιοχής 
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κάλυψης λαμβάνεται ίσος με 0.5 για τις διατάξεις αναφοράς Φ3 και Φ4 και 0.8 σε όλες τις 

υπόλοιπες περιπτώσεις. Κατά την άθροιση μη επιθυμητών σημάτων λαμβάνεται ίσος με 1. 

3.2.1 Γεωμετρία δικτύων αναφοράς 

 

Εικόνα 9: Γεωμετρία δικτύων αναφοράς 

Τα δίκτυα αναφοράς που θα μελετήσουμε αποτελούνται από εξάγωνες περιοχές 

εξυπηρέτησης ακτίνας ° και πομπούς που τοποθετούνται στο κέντρο του εξαγώνου, καθώς 

και στις κορυφές ομόκεντρου εξαγώνου ακτίνας � ] °. Η εξερχόμενη παρεμβολή μετράται 

πάνω στη μεσοκάθετο οποιασδήποτε πλευράς. Για αυτό το λόγο η τοποθέτηση των πομπών 

είναι συμμετρική για όλες τις πλευρές του εξαγώνου. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η θέση 

των πιθανών πομπών καθώς και ενός τυχαίου σημείου μέτρησης εξερχόμενης παρεμβολής. 

Έχουν υπολογιστεί οι συντεταγμένες των πομπών σε ορθογώνιο σύστημα συντεταγμένων 

με κέντρο το κέντρο το εξαγώνου. Στο ίδιο σύστημα έχουν προσδιοριστεί οι συντεταγμένες 

του τυχαίου σημείου μέτρησης σε συνάρτηση με την απόστασή του από τα όρια του 

εξαγώνου. Για την κάθε διάταξη αναφοράς είναι γνωστές η διάταξη των πομπών, το 

διάγραμμα ακτινοβολίας τους η διάμετρος του εξαγώνου που αντιπροσωπεύει την περιοχή 

εξυπηρέτησης και η απόσταση μεταξύ των γειτονικών πομπών. Από τα παραπάνω είναι 
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δυνατός σε κάθε περίπτωση ο υπολογισμός των ακτινών ° και �. Με βάση το θεωρούμενο 

σύστημα συντεταγμένων μπορεί να υπολογιστεί η απόσταση κάθε πομπού από 

οποιαδήποτε σημείο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενοι υπολογισμοί 

πεδίου (βλ. εικόνα 9). 

Προφανώς για κάθε ένα από τα δίκτυα αναφοράς ισχύει η: 

 ° � ·�& (36)  

όπου · η διάμετρος της θεωρούμενης περιοχής εξυπηρέτησης. 

3.2.2 Δίκτυο αναφοράς 1 (RN1) 

Το RN1 χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση SFN που λειτουργούν σε μεγάλες περιοχές 

εξυπηρέτησης. Αποτελείται από 7 θέσεις εκπομπής στη διάταξη που φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα. Οι αποστάσεις · και � αναφέρονται στη μεγάλη διάμετρο του εξαγώνου 

και την απόσταση μεταξύ των πομπών αντίστοιχα. Οι περιφερειακοί πομποί τοποθετούνται 

σε ομόκεντρο εξάγωνο με το εξάγωνο που αποτελεί το περίγραμμα της θεωρούμενης 

περιοχή εξυπηρέτησης μεγάλης διαμέτρου και ο κεντρικός στο κέντρο του. Για όλους τους 

πομπούς θεωρούνται ομοιοκατευθυντικά διαγράμματα ακτινοβολίας και η ίδια ισχύς 

τροφοδοσίας. Η ακτίνα ° υπολογίζεται από την (36) και για την � ισχύει: 

 � � � (37)  

 

Εικόνα 10: Γεωμετρία του RN1 

Καθώς αυξάνεται το D αυξάνεται και η τιμή της ισχύος τροφοδοσίας που πρέπει να δοθεί 

στους πομπούς και κατά συνέπεια η παρεμβολή που προκαλείται εκτός της περιοχής 

κάλυψης από αυτούς. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη τα φαινόμενα ενδοπαρεμβολής 

ανάμεσα στους πομπούς, οπότε και περιορίζεται πρακτικά το � (καθώς έχει επιλεγεί 

διάστημα φύλαξης ¼ η μέγιστη απόσταση πομπών είναι 67 km). Τελικά, καταλήγουμε στις 
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εξής παραμέτρους για κάθε μια από τις σχεδιαστικές διατάξεις που ορίστηκαν παραπάνω, 

όπως συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Αναγνωριστικό Σ1 Σ2 Φ1 Φ2 Κ1 Κ2 Φ3 Φ4 

Γεωµετρία περιοχής 

εξυπηρέτησης 
6γωνο 6γωνο 6γωνο 6γωνο 6γωνο 6γωνο 6γωνο 6γωνο 

Αριθµός θέσεων 

εκποµπής 
7 7 7 7 7 7 7 7 

Ενεργό ύψος 

θέσεων εκποµπής 
150 150 150 150 150 150 150 150 

∆ιάγραµµα 

ακτινοβολίας 
omni omni omni omni omni omni omni omni 

∆ιάστηµα φύλαξης 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 ¼0�ÃO� 161 161 115 115 115 115 115 92 �0�ÃO� 68.4 68.4 49 49 49 49 49 39 Mºµ0���Ä� (IV) 28.9 30.4 40.3 45.4 39.9 33.7 42.8 46.8 Mºµ0���Ä� (V) 35.7 37.2 47.9 53 47.5 41.3 50.4 53.5 

Πίνακας 23: Παράμετροι του RN1 

Έχει ενδιαφέρον να δειχτεί πώς η συμμετρική επιλογή για την τοποθέτηση των πομπών 

εξασφαλίζει την κάλυψη στο απαιτούμενο ποσοστό τοποθεσιών διατηρώντας τα ίδια 

χαρακτηριστικά για όλους. Αυτό εξασφαλίζει και συμμετρική εξερχόμενη παρεμβολή προς 

όλες τις κατευθύνσεις. Στην εικόνα 11 φαίνεται το ισοδύναμο πεδίο λήψης σε κάθε σημείο 

του RN1 για τις διαφορετικές αντιπροσωπευτικές σχεδιαστικές διατάξεις στην ζώνη 

συχνοτήτων IV. Οι άξονες x,y αντιπροσωπεύουν km. 

(α) Σ1, 62To = 50 dBµV/m (β) Σ2, 62To  = 51.5 dBµV/m 

(γ) Φ1, 62To = 70.1 dBµV/m (δ) Φ2, 62To = 75.2 dBµV/m 
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(ε) Κ1, 62To = 69.7 dBµV/m (στ) Κ2, 62To = 63.5 dBµV/m 

  
(ζ) Φ3, 62To = 73.1 dBµV/m (η) Φ4, 62To = 81.9 dBµV/m 

Εικόνα 11: Ισοδύναμο πεδίο λήψης για τα δίκτυα αναφοράς τύπου 1 στη ζώνη συχνοτήτων IV 

3.2.3 Δίκτυο αναφοράς 2 (RN2) 

Το RN2 χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση πυκνών SFN που λειτουργούν σε μικρές 

περιοχές εξυπηρέτησης. Αποτελείται από 3 θέσεις εκπομπής στη διάταξη που φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα. Οι αποστάσεις · και � αναφέρονται στη μεγάλη διάμετρο του εξαγώνου 

και την απόσταση μεταξύ των πομπών αντίστοιχα. Οι περιφερειακοί πομποί τοποθετούνται 

σε ομόκεντρο εξάγωνο με το εξάγωνο που αποτελεί το περίγραμμα της θεωρούμενης 

περιοχή εξυπηρέτησης όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Για όλους τους πομπούς 

θεωρούνται ομοιοκατευθυντικά διαγράμματα ακτινοβολίας και η ίδια ισχύς τροφοδοσίας. 

Η ακτίνα ° υπολογίζεται από την (32) και για την � ισχύει: 

 � � Å�� � (38)  
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Εικόνα 12: Γεωμετρία του RN2 

Καθώς αυξάνεται το · αυξάνεται και η τιμή της ισχύος τροφοδοσίας που πρέπει να δοθεί 

στους πομπούς και κατά συνέπεια η παρεμβολή που προκαλείται εκτός της περιοχής 

κάλυψης από αυτούς. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη τα φαινόμενα ενδοπαρεμβολής 

ανάμεσα στους πομπούς, οπότε και περιορίζεται πρακτικά το �. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

στις περιπτώσεις φορητής και κινητής λήψης όπου το � περιορίζεται λόγω των 

μεγαλύτερων απαιτήσεων ελάχιστου λαμβανόμενου πεδίου δίνεται η δυνατότητα για 

επιλογή διαστήματος φύλαξης 1/8, αυξάνοντας τον ρυθμό μεταφοράς δεδομένων που 

επιτυγχάνεται. Τελικά, καταλήγουμε στις παραμέτρους του Πίνακας 24 για κάθε μια από τις 

αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις που ορίστηκαν παραπάνω. 

Στο παρακάτω σχήμα (εικόνα 12) φαίνεται το ισοδύναμο πεδίο λήψης σε κάθε σημείο του 

RN2 για τις διαφορετικές αντιπροσωπευτικές σχεδιαστικές διατάξεις στην ζώνη συχνοτήτων 

IV. Οι άξονες x,y αντιπροσωπεύουν km. 

Αναγνωριστικό Σ1 Σ2 Φ1 Φ2 Κ1 Κ2 Φ3 Φ4 

Γεωµετρία περιοχής 

εξυπηρέτησης 
6γωνο 6γωνο 6γωνο 6γωνο 6γωνο 6γωνο 6γωνο 6γωνο 

Αριθµός θέσεων 

εκποµπής 
3 3 3 3 3 3 3 3 

Ενεργό ύψος 

θέσεων εκποµπής 
150 150 150 150 150 150 150 150 

∆ιάγραµµα 

ακτινοβολίας 
omni omni omni omni omni omni omni omni 

∆ιάστηµα φύλαξης
5
 1/4 1/4 ¼ ή ⅛ ¼ ή ⅛ ¼ ή ⅛ ¼ ή ⅛ ¼ ή ⅛ ¼ ή ⅛ ¼0�ÃO� 53 53 33 33 33 33 33 33 �0�ÃO� 39 39 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 24.3 Mºµ0���Ä� (IV) 19.4 20.9 30.1 35.2 29.7 23.5 32.6 41.4 Mºµ0���Ä� (V) 24.5 26 35.8 40.9 35.4 29.2 38.3 47.1 

Πίνακας 24: Παράμετροι του RN2 

                                                           
5
 Εξαιτίας της κατευθυντικότητας των κεραιών δέκτη σταθερής λήψης είναι δυνατή υπό συνθήκες η 

επιλογή διαστήματος φύλαξης ίσου με 1/8 και σε αυτή την περίπτωση παρά την μεγάλη τιμή του � 
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(α) Σ1, 62To = 50 dBµV/m (β) Σ2, 62To  = 51.5 dBµV/m 

(γ) Φ1, 62To = 70.1 dBµV/m (δ) Φ2, 62To = 75.2 dBµV/m 

(ε) Κ1, 62To = 69.7 dBµV/m (στ) Κ2, 62To = 63.5 dBµV/m 

  
(ζ) Φ3, 62To = 73.1 dBµV/m (η) Φ4, 62To = 81.9 dBµV/m 

Εικόνα 13: Ισοδύναμο πεδίο λήψης για τα δίκτυα αναφοράς τύπου 2 στη ζώνη συχνοτήτων IV 
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3.2.4 Δίκτυο αναφοράς 3 (RN3) 

Το RN3 χρησιμοποιείται για τη μοντελοποίηση πυκνών SFN που λειτουργούν σε μικρές 

περιοχές εξυπηρέτησης αστικής δόμησης. Η ανάγκη για λήψη σε συνθήκες αστικής 

δόμησης οδηγεί στην αύξηση της ισχύος τροφοδοσίας των πομπών κατά περίπου 6 dB, 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επιπρόσθετες απώλειες, στις σχεδιαστικές διατάξεις 

όπου αυτό είναι απαραίτητο (οι διατάξεις Σ1, Σ2 δεν επηρεάζονται, καθώς αφορούν 

σταθερή λήψη). Για λόγους συντομίας δεν επαναλαμβάνουμε τα χαρακτηριστικά του RN3 

που συμπίπτουν με αυτά του RN2 και αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. 

Τελικά, καταλήγουμε στις εξής παραμέτρους για κάθε μια από τις αντιπροσωπευτικές 

περιπτώσεις που ορίστηκαν παραπάνω, όπως συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Αναγνωριστικό Σ1 Σ2 Φ1 Φ2 Κ1 Κ2 Φ3 Φ4 Mºµ0���Ä� (IV) 25.4 26.9 36.1 41.2 35.7 29.5 38.6 47.4 Mºµ0���Ä� (V) 30.5 32 41.8 46.9 41.4 35.2 44.3 53.1 

Πίνακας 25: Παράμετροι του RN3 

3.2.5 Δίκτυο αναφοράς 4 (RN4) 

 

Εικόνα 14: Γεωμετρία του RN4 

Η διάταξη των πομπών του RN4 είναι ίδια με του RN2. Η διαφορά έγκειται στο ότι εδώ 

θεωρείται ως περιοχή εξυπηρέτησης το πεντάγωνο πάνω στις κορυφές του οποίου 

βρίσκονται οι πομποί. Η απόσταση μεταξύ των πομπών � είναι η ίδια που έχει οριστεί για 

το RN2. Για όλους τους πομπούς θεωρούνται διαγράμματα ακτινοβολίας που εμφανίζουν 6 

dB απόσβεση για τη γωνία 240
0
 εκτός της περιοχής κάλυψης, καθώς και η ίδια ισχύς 

τροφοδοσίας. Η ακτίνα ° υπολογίζεται από την (32) και για την � ισχύει: 
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 � � ° � Å�� � (39)  

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις φορητής και κινητής λήψης όπου το � 

περιορίζεται λόγω των μεγαλύτερων απαιτήσεων ελάχιστου λαμβανόμενου πεδίου δίνεται 

η δυνατότητα για επιλογή διαστήματος φύλαξης 1/8, αυξάνοντας τον ρυθμό μεταφοράς 

δεδομένων που επιτυγχάνεται. Τελικά, καταλήγουμε στις εξής παραμέτρους για κάθε μια 

από τις αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις που ορίστηκαν παραπάνω, όπως συνοψίζονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

Αναγνωριστικό Σ1 Σ2 Φ1 Φ2 Κ1 Κ2 Φ3 Φ4 

Γεωµετρία περιοχής 

εξυπηρέτησης 
6γωνο 6γωνο 6γωνο 6γωνο 6γωνο 6γωνο 6γωνο 6γωνο 

Αριθµός θέσεων 

εκποµπής 
3 3 3 3 3 3 3 3 

Ενεργό ύψος 

θέσεων εκποµπής 
150 150 150 150 150 150 150 150 

∆ιάγραµµα 

ακτινοβολίας 

-6dB / 

240
0 

-6dB / 

240
0 

-6dB / 

240
0 

-6dB / 

240
0 

-6dB / 

240
0 

-6dB / 

240
0 

-6dB / 

240
0 

-6dB / 

240
0 

∆ιάστηµα φύλαξης
6
 1/4 1/4 ¼ ή ⅛ ¼ ή ⅛ ¼ ή ⅛ ¼ ή ⅛ ¼ ή ⅛ ¼ ή ⅛ ¼0�ÃO� 46 46 29 29 29 29 29 29 �0�ÃO� 39.8 39.8 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 Mºµ0���Ä� (IV) 17.9 19.4 29.1 34.2 28.7 22.5 31.5 40.3 Mºµ0���Ä� (V) 22.9 24.4 34.6 39.7 34.2 28 37 45.8 

Πίνακας 26: Παράμετροι του RN4 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το ισοδύναμο πεδίο λήψης σε κάθε σημείο του RN4 για τις 

διαφορετικές αντιπροσωπευτικές σχεδιαστικές διατάξεις στην ζώνη συχνοτήτων IV. 

 

 

 

 

                                                           
6
 Εξαιτίας της κατευθυντικότητας των κεραιών δέκτη σταθερής λήψης είναι δυνατή υπό συνθήκες η 

επιλογή διαστήματος φύλαξης ίσου με 1/8 και σε αυτή την περίπτωση παρά την μεγάλη τιμή του � 
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(α) Σ1, 62To = 50 dBµV/m (β) Σ2, 62To  = 51.5 dBµV/m 

(γ) Φ1, 62To = 70.1 dBµV/m (δ) Φ2, 62To = 75.2 dBµV/m 

(ε) Κ1, 62To = 69.7 dBµV/m (στ) Κ2, 62To = 63.5 dBµV/m 

  
(ζ) Φ3, 62To = 73.1 dBµV/m (η) Φ4, 62To = 81.9 dBµV/m 

Εικόνα 15: Ισοδύναμο πεδίο λήψης για τα δίκτυα αναφοράς τύπου 4 στη ζώνη συχνοτήτων IV 
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3.2.6 Υπολογισμός εξερχόμενης παρεμβολής από τις διατάξεις αναφοράς 

Η περιοχή εξυπηρέτησης είναι ξηρά, ενώ έξω από αυτή μπορεί να υπάρχει ξηρά ή θάλασσα. 

Ο υπολογισμός της εξερχόμενης παρεμβολής μπορεί να γίνει κατά μήκος οποιασδήποτε 

από τις μεσοκαθέτους των πλευρών του εξαγώνου και γίνεται ως συνάρτηση της 

απόστασης x σε km από τα όρια της περιοχής εξυπηρέτησης. 

 

Εικόνα 16: Υπολογισμός εξερχόμενης παρεμβολής από δίκτυο αναφοράς 

Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα η άθροιση των πεδίων γίνεται με τη μέθοδο k-LNM με 

k=1. Επίσης, χρησιμοποιούνται οι καμπύλες του P.1546 για 1% ποσοστό χρόνου. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι ειδικά για το RN4 (βλ. Εικόνα 17) πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένας εκ των 

τριών πομπών βλέπει το σημείο μέτρησης πάντα υπό γωνία όπου το διάγραμμα 

ακτινοβολίας δεν έχει απόσβεση και ένας πάντα υπό γωνία όπου το διάγραμμα 

ακτινοβολίας έχει απόσβεση. Ο τρίτος για απόσταση από τα όρια της περιοχής 

εξυπηρέτησης k ] k� το βλέπει υπό γωνία όπου το διάγραμμα ακτινοβολίας δεν έχει 

απόσβεση και για k e k� υπό γωνία όπου το διάγραμμα ακτινοβολίας έχει απόσβεση. Για 

το k� ισχύει η παρακάτω σχέση: 

 k� � Å�= · � Å�& ° (40)  

Στα παρακάτω γραφήματα παραθέτουμε καμπύλες εξασθένισης σήματος προερχόμενου 

από τα δίκτυα αναφοράς για τις διατάξεις αναφοράς. Οι μετρήσεις αφορούν τη ζώνη 

συχνοτήτων IV και μονοπάτι ξηράς. 
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Εικόνα 17: Εξερχόμενη παρεμβολή στο RN4 

 

Εικόνα 18: Παρεμβάλον πεδίο από τα δίκτυα αναφοράς τύπου 1. Ζώνη συχνοτήτων IV, ξηρά. 

 

Εικόνα 19: Παρεμβάλον πεδίο από τα δίκτυα αναφοράς τύπου 2. Ζώνη συχνοτήτων IV, ξηρά. 
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Εικόνα 20: Παρεμβάλον πεδίο από τα δίκτυα αναφοράς τύπου 3. Ζώνη συχνοτήτων IV, ξηρά. 

 

Εικόνα 21: Παρεμβάλον πεδίο από τα δίκτυα αναφοράς τύπου 4. Ζώνη συχνοτήτων IV, ξηρά. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι από τις παραπάνω καμπύλες και τις μέγιστες αποδεκτές 

παρεμβολές που υπολογίστηκαν στην παράγραφο 3.1.2, είναι δυνατός ο υπολογισμός 

αποστάσεων επαναχρησιμοποίησης καναλιού [42] μεταξύ περιοχών εξυπηρέτησης που 

μοντελοποιούνται από συγκεκριμένα δίκτυα αναφοράς. 
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3.2.7 Εφαρμογή των διατάξεων αναφοράς στην ανάλυση παρεμβολών μεταξύ 

allotments 

 

Εικόνα 22: Εφαρμογή διατάξεων αναφοράς κατά την ανάλυση παρεμβολών μεταξύ allotments 

Προκειμένου να υπολογιστεί η παρεμβολή που προκαλείται σε ένα σημείο ελέγχου ενός 

allotment Α, αi, από ένα άλλο Β, για κάθε σημείο ελέγχου του Β, βi, σχεδιάζεται η ευθεία 

που ενώνει τα δύο σημεία ελέγχου και εφαρμόζεται η κατάλληλη διάταξη αναφοράς πάνω 

στο βi (βλ. παραπάνω εικόνα). Στη συνέχεια υπολογίζεται το παρεμβάλον πεδίο στο αi. Η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα σημεία ελέγχου του Β και η μέγιστη τιμή 

παρεμβάλοντος πεδίου που υπολογίζεται είναι η παρεμβολή από το allotment Β στο σημείο 

ελέγχου αi. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλα τα σημεία ελέγχου του Α. Ένα σημείο 

που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι η περίπτωση ένας ιδεατός πομπός του δικτύου 

αναφοράς, κατά αυτό τον τρόπο να βρίσκεται μέσα σε θάλασσα. Σε αυτή την περίπτωση 

αφαιρούνται 6 dB από την ERP του πομπού, προκειμένου να γίνει αναγωγή του 

προκληθέντος από αυτόν παρεμβάλοντος πεδίου στην φυσιολογική περίπτωση, όπου ο 

πομπός βρίσκεται σε ξηρά. 
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4 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ 

ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ 

Μετά το στάδιο της οριοθέτησης των περιοχών εκχώρησης πόρων και την πραγματοποίηση 

της ανάλυσης παρεμβολών μεταξύ τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του 

δικτύου πρέπει να πραγματοποιηθεί το τελευταίο στάδιο του σχεδιασμού, που 

περιλαμβάνει την ανάθεση φάσματος στο δίκτυο. Η συγκεκριμένη διαδικασία 

πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς παρεμβολών που έχουν 

προκύψει κατά την προηγούμενη ανάλυση και εφόσον είναι δυνατό επιπρόσθετα κριτήρια 

ή επιδιώξεις. Το εν λόγω πρόβλημα είναι γνωστό στη βιβλιογραφία ως πρόβλημα ανάθεσης 

συχνοτήτων (Frequency Assignment Problem – FAP). 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιούμε μια έρευνα στη βιβλιογραφία σχετικά με την 

κατηγοριοποίηση των διαφόρων παραλλαγών του προβλήματος και τις αντίστοιχες 

μοντελοποιήσεις και τεχνικές επίλυσης. Καθώς θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος σε προβλήματα 

που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το FAP για δίκτυα ευρυεκπομπής, για 

ευρύτερη παρουσίαση του θέματος, ο αναγνώστης παραπέμπεται στα [27] και [28]. Στη 

συνέχεια, θα ορίσουμε το πρόβλημα για τον σχεδιασμό δικτύου DVB-T, για το οποίο θα 

σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί κατάλληλος αλγόριθμος, ο οποίος θα περιγραφεί αναλυτικά 

και θα παρουσιαστεί η επίδοσή του στη συνέχεια της διατριβής. 

4.1 Το γενικό πρόβλημα ανάθεσης φάσματος 

Το πρόβλημα ανάθεσης φάσματος έχει δυο βασικούς άξονες: 

1. Σε ένα σύνολο ασύρματων τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων πρέπει να αποδοθούν 

κανάλια συχνοτήτων, ώστε να είναι δυνατή η ταυτόχρονη μετάδοση δεδομένων 

πάνω από όλες αυτές. Τα προς απονομή κανάλια επιλέγονται από ένα 

προκαθορισμένο σύνολο καναλιών. Κάθε κανάλι που ανατίθεται σε μια ζεύξη, 

αξιοποιείται για να πραγματοποιούνται συνδέσεις πάνω από αυτήν. Σε πολλές 

περιπτώσεις, η μετάδοση είναι αμφίδρομη, οπότε απαιτούνται δυο κανάλια ανά 

σύνδεση. 

2. Τα κανάλια συχνοτήτων που αποδίδονται σε δυο ζεύξεις μπορεί να προκαλούν 

παρεμβολή το ένα στο άλλο που να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ποιότητας 

του σήματος, ώστε να μην είναι εφικτή ή μετάδοση δεδομένων ή να υποβαθμίζεται 

ο ρυθμός της. Αυτό συμβαίνει όταν τα κανάλια είναι ίδια ή κοντά το ένα στο άλλο ή 
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κοντά σε αρμονικές του ενός το άλλο. Η τελευταία περίπτωση, λόγω της ανάπτυξης 

κατάλληλων φίλτρων αλλά και του γεγονότος ότι το διαθέσιμο προς απονομή 

φάσμα συχνοτήτων δεν είναι συνήθως αρκετά ευρύ για να περιλαμβάνονται 

αρμονικές, δεν απαντάται συχνά. Στις πρώτες δυο περιπτώσεις τα σήματα πρέπει 

να έχουν διαφορά στάθμης ισχύος εντός συγκεκριμένων ορίων προκειμένου να 

υφίσταται απώλεια ποιότητας σήματος, η οποία διαφορά στάθμης ισχύος 

εξαρτάται από το υπό μελέτη τηλεπικοινωνιακό σύστημα. 

Και οι δυο άξονες μοντελοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους στη βιβλιογραφία, ανάλογα 

με τον τύπο των περιορισμών που λαμβάνονται υπόψη αλλά και των μεγεθών των οποίων 

ζητείται η βελτιστοποίηση. 

Το διαθέσιμο φάσμα [A23�, A2<Y] διαιρείται σε κανάλια εύρους �, τα οποία αριθμούνται 

από 1 έως Æ�Æ, όπου Æ�Æ � �A2<Y . A23���� και περιλαμβάνονται στο διάνυσμα καναλιών � διάστασης Æ�Æ. Τα κανάλια πρέπει να απονεμηθούν σε ένα σύνολο ζεύξεων, που 

περιλαμβάνονται σε ένα διάνυσμα 8. Σε κάθε ζεύξη r Ç 8 αντιστοιχούν δυο επιπρόσθετες 

πληροφορίες. Η πολλαπλότητά του (multiplicity) 9q Ç ÈÉ η οποία αναπαριστά το πλήθος 

των καναλιών που πρέπει να απονεμηθούν σε αυτή και ένα διάνυσμα �q⊆� που 

αναπαριστά το υποσύνολο των καναλιών που μπορούν να απονεμηθούν στη ζεύξη 

προκειμένου, για παράδειγμα, να τηρούνται οριακές συνθήκες για την περιοχή όπου 

πραγματοποιείται ο σχεδιασμός σε σχέση με υπάρχοντα δίκτυα σε παρακείμενες περιοχές. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, όταν η μετάδοση είναι αμφίδρομη, απαιτούνται δυο 

κανάλια ανά σύνδεση. Στη μοντελοποίηση και μελέτη του προβλήματος στη βιβλιογραφία 

αυτή η πτυχή αγνοείται, καθώς είναι δυνατή η μελέτη του ισοδύναμου προβλήματος κατά 

το οποίο το διαθέσιμο φάσμα [A23�, A2<Y] διαιρείται σε δυο εύρη [A23�V , A2<YV ] και [A23�! , A2<Y! ]. Το πρώτο από αυτά διαθέτει τα κανάλια Ê�/Ë /ÌÍ και το δεύτερο τα κανάλια Ê	 � �/Ë / 	 � ÌÍ με 	 e 5. Έτσι είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος για μονόδρομη 

επικοινωνία με διαθέσιμο φάσμα [A23�V , A2<YV ] και η κατ’ αντιστοιχία με την ευρεθείσα λύση 

απόδοση ενός καναλιού από το εύρος [A23�! , A2<Y! ] σε κάθε ζεύξη. 

Κατά την ανάθεση των καναλιών στις ζεύξεις πρέπει να πληρούνται οι περιορισμοί από την 

υποβάθμιση της ποιότητας του σήματος εξαιτίας της ύπαρξης παρεμβολών. Η ποιότητα του 

σήματος μετράται με τον λόγο σήματος προς θόρυβο (Signal to Noise Ratio – SNR) ή, 

ακριβέστερα, με τον λόγο του σήματος προς την παρεμβολή (Signal to Interference Ratio – 

SIR).  
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Πρακτικά, η πολλαπλότητα μπορεί να αλλάζει με το χρόνο, καθώς αλλάζει η ζήτηση 

συνδέσεων πάνω από τις ζεύξεις μπορεί να μεταβάλλεται
7
. Με βάση τη συγκεκριμένη 

ιδιότητα, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις για το πρόβλημα κατανομής 

φάσματος: Στατική κατανομή φάσματος (Fixed Channel Assignment – FCA), δυναμική 

κατανομή φάσματος (Dynamic Channel Assignment – DCA) και υβριδική κατανομή 

φάσματος (Hybrid Channel Assignment – HCA). Στην FCA η ζήτηση καναλιών σε κάθε ζεύξη 

προβλέπεται εξ αρχής και θεωρείται σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργία του 

δικτύου. Αντίθετα, σε DCA συστήματα η ανάθεση καναλιών σε κάθε ζεύξη είναι δυναμική 

ώστε να εξυπηρετείται κατά το δυνατό η πραγματική ζήτηση που αλλάζει με το χρόνο. Η 

HCA είναι μικτή περίπτωση κατά την οποία μέρος του διαθέσιμου φάσματος διατίθεται 

στατικά όπως στην FCA, ενώ το υπόλοιπο φάσμα χρησιμοποιείται για ανάθεση με βάση τη 

ζήτηση, όπως στην DCA. Μια DCA διαδικασία παρουσιάζεται στην [29] όπου προτείνεται 

ένα σύστημα σταθερής προτίμησης ανάθεσης, κατά το οποίο κάθε κυψέλη διαθέτει μια 

λίστα από προτιμώμενα κανάλια για να ικανοποιήσει τη ζήτηση. Δείχνεται ότι είναι δυνατή 

η κατασκευή βέλτιστων λιστών προτίμησης για συγκεκριμένες μετρικές απόδοσης. Τέλος, 

στο [30] προτείνεται ένα HCA σύστημα για την επίλυση του προβλήματος δανεισμού 

καναλιών, κατά το οποίο μια ζεύξη μπορεί να δανειστεί για να ικανοποιήσει τη ζήτηση 

κάποιο κανάλι που ανήκει σε παρακείμενη ζεύξη και δε χρησιμοποιείται. Μια μελέτη 

σχετικά με την επίδοση των παραπάνω συστημάτων πραγματοποιείται στο [31], όπου 

δείχνεται ότι σε συνθήκες χαμηλής κίνησης και μη ομαλής κίνησης τα DCA συστήματα 

συμπεριφέρονται καλύτερα, ενώ σε συνθήκες μεγάλου φόρτου και ομοιόμορφης κίνησης 

υπερέχουν τα FCA συστήματα. 

Στην παρούσα διατριβή, δεδομένης της φύσης των δικτύων ευρυεκπομπής (μονόδρομη 

μετάδοση δεδομένων) θα συνεχίσουμε τη μελέτη FCA συστημάτων. Για τον ενδιαφερόμενο 

αναγνώστη μια επισκόπηση πάνω στα συστήματα DCA και HCA πραγματοποιείται στο [32]. 

4.2 Στατική κατανομή φάσματος (FCA) 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, κατά το πρόβλημα της στατικής κατανομής φάσματος η 

αναμενόμενη ζήτηση πόρων στο δίκτυο μετατρέπεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις που 

εκφράζονται σε αριθμό καναλιών που πρέπει να αποδοθούν σε κάθε ζεύξη. Η καθιερωμένη 

μοντελοποίηση του προβλήματος είναι με ένα γράφο � � �8/ 6�, ο οποίος ονομάζεται 

γράφος παρεμβολών ή γράφος περιορισμών. Κάθε ζεύξη παριστάνεται από ένα κόμβο 

                                                           
7
 Η εν λόγω απαίτηση προέρχεται από τη μελέτη του προβλήματος ανάθεσης φάσματος σε 

κυψελωτά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. 
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r Ç 8. Τα διαθέσιμα κανάλια σε κάθε κόμβο (ζεύξη) περιέχονται στο σύνολο �q⊆� με � το 

σύνολο που περιλαμβάνει όλα τα προς ανάθεση κανάλια. Τέλος με 9q συμβολίζουμε τον 

απαιτούμενο αριθμό καναλιών για τη ζεύξη r Ç 8, ο οποίος είναι γνωστός εκ των προτέρων 

θετικός ακέραιος που δε μεταβάλλεται με το χρόνο. Δύο ζεύξεις r, Î, για τις οποίες η 

συνδυασμένη χρήση οποιονδήποτε δυο καναλιών μπορεί να επιφέρει παρεμβολή, 

ενώνονται από μια ακμή Êr/ ÎÍ Ç 8. Για κάθε ζεύγος καναλιών A Ç �q και d Ç �Ï ορίζουμε 

το κόστος ταυτόχρονης απονομής τους στις ζεύξεις r/Î με βάση την υπολογιζόμενη 

παρεμβολή. Το κόστος αυτό εκφράζεται ως @qÏU�. Τα κόστη @qÏUU και @qqU� έχουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο αφορά την απόδοση του ίδιου καναλιού σε δυο ζεύξεις και 

αποτελεί το σημαντικότερο περιορισμό σε αυτού του είδους τα προβλήματα. Το δεύτερο 

αφορά την απόδοση καναλιών στην ίδια ζεύξη και αποτελεί ισχυρό περιορισμό σε ορισμένα 

τηλεπικοινωνιακά συστήματα όσον αφορά τη χρήση συνεχόμενων καναλιών. 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, αναζητείται μια λύση κατά την οποία σε κάθε κόμβο r 

ανατίθενται 9q κανάλια από το σύνολο διαθέσιμων καναλιών για τον κόμβο �q. Εν γένει, οι 

μέθοδοι αναζήτησης της λύσης ταξινομούνται σε δυο κατηγορίες, ανάλογα με το κριτήριο 

που βελτιστοποιείται αναφορικά με τις υπολογιζόμενες παρεμβολές. Τα κανάλια 

ανατίθενται στις ζεύξεις ώστε να ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος των παρεμβολών 

μιας λύσης (minsum) ή το μέγιστο κόστος παρεμβολής μέσα στη λύση (minmax).  

Στην δεύτερη περίπτωση (minmax), ορίζοντας ένα άνω όριο για τη μέγιστη αποδεκτή 

παρεμβολή της ζεύξης r, Ðq/2<Y, το πρόβλημα μπορεί να απλοποιηθεί θέτοντας δυαδικές 

τιμές στον πίνακα κόστους με απλή σύγκριση της παρεμβολής ÐqÏU� που προκαλείται στη 

ζεύξη r όταν χρησιμοποιεί το κανάλι A από την ανάθεση του καναλιού d στη ζεύξη Î με το 

όριο μέγιστης αποδεκτής παρεμβολής: 

 @qÏU� � Ñ �/ ÒÓÔ0ÐqÏU� © Ðq/2<Y00�/ ÒÓÔ0ÐqÏU� ] Ðq/2<Y00̂ (41)  

Έτσι, ζητούνται λύσεις που να πληρούν τους περιορισμούς που περιλαμβάνει η (41), τις 

οποίες ονομάζουμε αποδεκτές λύσεις (feasible solutions). Συνήθως, είναι δυνατή η εύρεση 

περισσοτέρων της μιας λύσεων, οπότε είναι δυνατή η ταυτόχρονη επιδίωξη της 

βελτιστοποίησης ενός δεύτερου κριτηρίου με βάση το οποίο επιλέγεται μια λύση από όλες 

τις αποδεκτές. Το δεύτερο κριτήριο συνήθως έχει να κάνει με τη χρήση του φάσματος, για 

παράδειγμα μπορεί να αφορά τον συνολικό αριθμό καναλιών που απαιτούνται ή τον 

αριθμό συνεχόμενων καναλιών (span). 
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Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αποδεκτές λύσεις εξετάζεται η δυνατότητα χαλάρωσης 

του περιορισμού για τη μέγιστη αποδεκτή παρεμβολή, ειδάλλως αναζητείται μια μερική 

λύση, κατά την οποία ζητείται η μεγιστοποίηση του ποσοστού ικανοποίησης των 

απαιτήσεων του προβλήματος (δηλ. της ζήτησης των ζεύξεων σε κανάλια). Αντίστοιχα, 

μπορεί να ζητείται η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας απόρριψης σύνδεσης, δεδομένης της 

ζήτησης σε Erlang [35] [36], κάτι που παρουσιάζει εφαρμογή κυρίως σε κυψελωτά δίκτυα 

κινητών τηλεπικοινωνιών και δεν θα εξεταστεί περεταίρω στα πλαίσια της παρούσας 

εργασίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη περίπτωση (minsum) δεν απαντάται συχνά σε πρακτικά 

προβλήματα, καθώς από μόνη της δεν αποτελεί ικανοποιητικό κριτήριο της ποιότητας της 

παραγόμενης λύσης. Ωστόσο, σε συνδυασμό με τη δεύτερη περίπτωση (minmax), αποτελεί 

την πιο ρεαλιστική περιγραφή πραγματικών προβλημάτων, καθώς ζητείται η ικανοποίηση 

του minmax κριτηρίου ταυτόχρονα με την εξασφάλιση αθροιστικά ελάχιστης παρεμβολής 

μεταξύ των αναθέσεων. Αυτό οδηγεί σε λύσεις όπου η κατανομή των καναλιών είναι τέτοια 

ώστε το δίκτυο να είναι ανθεκτικότερο στη μείωση της ποιότητας των ζεύξεων. 

Με βάση τα παραπάνω διακρίνουμε τέσσερα βασικά υποπροβλήματα: 

� Το πρόβλημα του ελάχιστου συνολικού αριθμού καναλιών (Minimum Order FAP) 

� Το πρόβλημα του ελάχιστου αριθμού συνεχόμενων καναλιών (Minimum Span FAP) 

� Το πρόβλημα της ελάχιστης παρεμβολής (Minimum Interference FAP) 

� Το πρόβλημα της βέλτιστης μερικής λύσης (Maximum Service / Minimum Blocking 

FAP) 

Τα πρώτα τρία υποπροβλήματα αφορούν περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολλές αποδεκτές 

λύσεις και ζητάμε τη βελτιστοποίηση και ενός δεύτερου κριτηρίου προκειμένου να 

επιλέξουμε μια από αυτές. Τα πρώτα δυο ζητούν την αποδοτικότερη χρήση του φάσματος, 

ενώ το τρίτο τα χαμηλότερα επίπεδα παρεμβολών στο δίκτυο (συνδυασμός minmax και 

minsum). Το τέταρτο πρόβλημα αφορά την επίλυση του προβλήματος όταν δεν είναι 

δυνατή η εύρεση καμίας αποδεκτής λύσης. Στις παρακάτω παραγράφους περιγράφουμε 

λεπτομερέστερα το κάθε ένα από αυτά τα υποπροβλήματα. Για το μαθηματικό φορμαλισμό 

χρησιμοποιούμε δύο διανύσματα kqU και ÕU, που ορίζονται ως εξής: 

 kqU � u�/ ÒÓÔ0AÖ�q 0×ØÒÙ0ÚÔÚÛÒÜÒÝ0iÛÞ0ßÒàáÞ0r�/ Ú>>Ùâã00  ̂ (42)  
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 ÕU � u�/ ÒÓÔ0ä0r Ç 8å kqU � ��/ Ú>>Ùâã00  ̂ (43)  

Το διάνυσμα kqU έχει μήκος Æ�qÆ και εκφράζει με δυαδικό τρόπο κατά πόσο το κανάλι 

A Ç �q που είναι διαθέσιμο για τη ζεύξη r Ç 8 έχει απονεμηθεί σε αυτή στην υπάρχουσα 

λύση. Το διάνυσμα ÕU έχει μήκος Æ�Æ και εκφράζει με δυαδικό τρόπο κατά πόσο το κανάλι 

A Ç � που είναι διαθέσιμο για το υπό μελέτη πρόβλημα έχει απονεμηθεί σε τουλάχιστον 

μία ζεύξη r Ç 8 στην υπάρχουσα λύση. 

4.2.1 Το πρόβλημα του ελάχιστου συνολικού αριθμού καναλιών (MO-FAP) 

Στο πρόβλημα του ελάχιστου συνολικού αριθμού καναλιών (Minimum Order – MO-FAP) 

ζητείται η αποδεκτή λύση, η οποία απαιτεί τον μικρότερο συνολικό αριθμό καναλιών. Το 

πρόβλημα προέρχεται από τη δεκαετία του 1970 όταν η μίσθωση του φάσματος γινόταν 

ανά κανάλι. Η πρώτη απόπειρα εύρεσης λύσεων πραγματοποιείται στο [37]. Ζητείται: 

9�~ WwÕUUÇH æ0 τέτοιο ώστε 

(44)  w kqU � 9qUÇHç
0 èr Ç 8 

ÐqÏU� ] Ð2<Y0 èÊr/ ÎÍ Ç 6/ A Ç �q / d Ç �Ï 0 
4.2.2 Το πρόβλημα του ελάχιστου αριθμού συνεχόμενων καναλιων (MS-FAP) 

Το πρόβλημα του ελάχιστου αριθμού συνεχόμενων καναλιων (Minimum Span – MS-FAP) 

προέρχεται από την ανάγκη μίσθωσης του μικρότερου απαραίτητου κομματιού φάσματος. 

Κατά συνέπεια, ζητείται η αποδεκτή λύση η οποία απαιτεί τον μικρότερο αριθμό 

συνεχόμενων καναλιών (span). Θέτοντας ως d23� Ç � το πρώτο κανάλι που 

χρησιμοποιείται και d2<Y Ç � το τελευταίο, ζητείται: 

9�~Êd2<Y . d23�Í0 τέτοιο ώστε 

(45)  
w kqU � 9qUÇHç

0 èr Ç 8 

ÐqÏU� ] Ð2<Y0 èÊr/ ÎÍ Ç 6, A Ç �q, d Ç �Ï 

4.2.3 Το πρόβλημα της ελάχιστης παρεμβολής (MI-FAP) 

Το πρόβλημα της ελάχιστης παρεμβολής (Minimum Interference – MI-FAP) αποτελεί ένα 

τρόπο να χρησιμοποιείται όλη η πληροφορία που περιλαμβάνεται στη μεταβλητή ÐqÏU� 

αντί για την συντετμημένη πληροφορία για τις παρεμβολές στο δίκτυο που περιγράφει η 
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(41). Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η βελτιστοποίηση ως προς τη συνολική παρεμβολή 

στο δίκτυο (minsum) ταυτόχρονα με την ικανοποίηση των περιορισμών που περιγράφει η 

(41). Ζητείται: 

9�~ W w é w kqU � kÏ� � ÐqÏU�UÇHç/�ÇHê
ëÊq/ÏÍÇì æ0 τέτοιο ώστε 

(46)  

ÐqÏU� ] Ð2<Y0 èÊr/ ÎÍ Ç 6/ A Ç �q / d Ç �Ï 0 
Ο παράγοντας γινομένου kqU � kÏ� στην παραπάνω σχέση διασφαλίζει ότι αθροίζονται 

μόνο οι παρεμβολές για τις πραγματοποιηθείσες αναθέσεις καναλιών (όταν kqU � kÏ� ��). 

4.2.4 Το πρόβλημα της βέλτιστης μερικής λύσης (Max-FAP) 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αποδεκτές λύσεις αναζητείται μια μερική λύση, κατά 

την οποία ζητείται η μεγιστοποίηση του ποσοστού ικανοποίησης των απαιτήσεων του 

προβλήματος. Σε αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της βέλτιστης μερικής 

λύσης (Maximum Service – Max-FAP). Ζητείται: 

9ík îw~qqÇï ð0
τέτοιο ώστε 

(47)  
~q � w kqUUÇHç

0 èr Ç 8 

~q \ 9q0 èr Ç 8 ÐqÏU� ] Ð2<Y0 èÊr/ ÎÍ Ç 6/ A Ç �q / d Ç �Ï 0 
Σε αυτή την περίπτωση προκύπτει το θέμα της ισορροπημένης απόδοσης καναλιών στους 

κόμβους [33] [34]. Συγκεκριμένα, στις λύσεις του εν λόγω προβλήματος παρατηρείται η 

ανάθεση χαμηλού αριθμού συχνοτήτων σε ζεύξεις που παρουσιάζουν μη αποδεκτά 

επίπεδα παρεμβολής (εξερχόμενης ή εισερχόμενης) με αυξημένο αριθμό άλλων ζεύξεων 

προκειμένου να επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση του συνολικού αριθμού αποδιδόμενων 

καναλιών, με βάση τον παραπάνω ορισμό του προβλήματος. Ωστόσο, η συγκεκριμένη 

επιδίωξη οδηγεί σε λύσεις με χαμηλή πρακτική εφαρμογή, καθώς κάποιες ζεύξεις 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα μειωμένους διαθέσιμους πόρους σε σχέση με το μέσο όρο. Στις 

παραπάνω εργασίες διαπιστώνεται το πρόβλημα και γίνεται προσπάθεια επίλυσής του 

τροποποιώντας την τρίτη σχέση ως εξής: 
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bq \ ~q \ 9q0 èr Ç 8 (48)  

Όπως είναι κατανοητό, η επιλογή του bq καθώς καθορίζει τη δικαιοσύνη της κατανομής 

φάσματος στο δίκτυο. 

4.2.5 Υπολογισμός συνολικής παρεμβολής 

Ο φορμαλισμός των παραπάνω προβλημάτων όπως περιγράφεται στις σχέσεις (35)-(38) 

εξετάζει την τήρηση των περιορισμών που προκύπτουν από τη μέγιστη αποδεκτή 

παρεμβολή στις προκύπτουσες λύσεις στα πλαίσια ζευγών ζεύξεων. Στην πραγματικότητα, 

σε μια δεδομένη λύση, μια ζεύξη λαμβάνει παρεμβολή από περισσότερες ζεύξεις του 

δικτύου, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά. Θεωρητικά η παρεμβολή προς 

τη ζεύξη r Ç 8 προκαλείται από όλες τις υπόλοιπες ζεύξεις 5q � ÊÎå Êr/ ÎÍ Ç 6Í. Ο 

περιορισμός: 

ÐqÏU� ] Ð2<Y0 èÊr/ ÎÍ Ç 6/ A Ç �q / d Ç �Ï 0 γίνεται: 

w w kqU � kÏ� � ÐqÏU�00�ÇHêÏÇ|ç
] Ð2<Y0 èr Ç 8/ A Ç �q 0 (49)  

Ο παράγοντας γινομένου kqU � kÏ� στην παραπάνω σχέση διασφαλίζει ότι αθροίζονται 

μόνο οι παρεμβολές για τις πραγματοποιηθείσες αναθέσεις καναλιών (όταν kqU � kÏ� ��). 

4.3 Ορισμός του προβλήματος για δίκτυα DVB-T αποτελούμενα 

από allotments 

Στην παρούσα παράγραφο θα ορίσουμε το πρόβλημα κατανομής φάσματος για δίκτυα 

DVB-T αποτελούμενα από περιοχές κάλυψης. Θεωρούμε ότι η ανάλυση παρεμβολών του 

δικτύου έχει πραγματοποιηθεί κατά τα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο 3. Συγκεκριμένα θα 

ορίσουμε δυο περιπτώσεις του προβλήματος, μια στην οποία δεν λαμβάνεται υπόψη η 

συνολική παρεμβολή από πολλαπλές πηγές (Π1) και μια στην οποία λαμβάνεται (Π2). Θα 

αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ως παραλλαγή του προβλήματος βέλτιστης μερικής λύσης, 

καθώς δεν θα θεωρήσουμε συγκεκριμένη πολλαπλότητα για κάθε κόμβο. Ακόμα, 

θεωρούμε το σύνολο των διαθέσιμων καναλιών � � Ê�/Ë /='Í διαθέσιμα για κάθε 

allotment. Έστω � � �8/ 6� ο γράφος παρεμβολών του προβλήματος. Επειδή 

αναφερόμαστε σε δίκτυο ευρυεκπομπής, κάθε allotment αποτελεί μονόδρομη ζεύξη του 

δικτύου προς τους συνδρομητές. Επομένως, μπορούμε να θεωρήσουμε κάθε allotment ως 

ένα κόμβο του γράφου και ένα allotment r Ç 8, που αντιπροσωπεύει το σύνολο των 

allotment που απαρτίζουν το δίκτυο. Το διάνυσμα Ðq/2<Y αποτελεί τη μέγιστο αποδεκτό 
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παρεμβάλλον πεδίο στα όρια του allotment r. Σημειώνεται ότι εξαιτίας των χαμηλών λόγων 

προστασίας που αντιστοιχούν στην παρεμβολή μεταξύ διαδοχικών καναλιών (και κατ’ 

επέκταση καναλιών με διαφορά μεγαλύτερη του 1) δεν λαμβάνεται υπόψη η παρεμβολή 

μεταξύ ζεύξεων που χρησιμοποιούν διαφορετικά κανάλια [40]. 

4.3.1 Πρόβλημα 1 (Π1) 

Στο εν λόγω πρόβλημα δεν εξετάζεται η συνολική παρεμβολή προς ένα allotment, αλλά 

μόνο ανά ζεύγη allotment. Ζητείται: 

9ík îw~qqÇï ð0
τέτοιο ώστε 

(50)  
~q �wkqUUÇH 0 èr Ç 8 

bq \ ~q0 èr Ç 8 ÐqÏU ] Ðq/2<Y0 èÊr/ ÎÍ Ç 6/ A Ç �0 
Ο όρος bq αποτελεί τον ελάχιστο αριθμό αποδιδόμενων καναλιών σε κάθε allotment και 

έχει ως σκοπό την διατήρηση ισορροπίας στην τελική κατανομή. Σε αυτό το πρόβλημα 

λαμβάνονται υπόψη μόνο οι σκληροί περιορισμοί (hard constraints). Ο όρος ÐqÏU εκφράζει 

τη μέγιστη λαμβανόμενη παρεμβολή που προκαλείται από το allotment Î στα σημεία 

μέτρησης του allotment r. 

4.3.2 Πρόβλημα 2 (Π2) 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, το Π1 αξιοποιήθηκε κατά την αξιολόγηση ενός 

αλγόριθμου κατανομής φάσματος εξαιτίας του γεγονότος ότι (α) ο έλεγχος τον 

περιορισμών είναι απλός και (β) δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα δεδομένων για την 

περιγραφή ενός στιγμιότυπου του προβλήματος. Ωστόσο, προκειμένου τα αποτελέσματα 

να είναι αξιοποιήσιμα σε πραγματικές συνθήκες, είναι απαραίτητος ο έλεγχος της 

συνολικής παρεμβολής σε κάθε σημείο μέτρησης κάθε allotment. Έστω � το σύνολο των 

σημείων μέτρησης που αντιστοιχούν στα allotment του δικτύου. Με �q⊆ñ συμβολίζεται το 

σύνολο των σημείων μέτρησης του allotment r. Το παρεμβάλλον πεδίο από το allotment Î 

στο σημείο μέτρησης 0l Ç �q  του allotment r όταν και στα δυο allotment έχει αποδοθεί 

ταυτόχρονα το κανάλι A συμβολίζεται με τον όρο ÐqÏXU. Ζητείται: 
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9ík îw~qqÇï ð0
τέτοιο ώστε 

(51)  

~q �wkqUUÇH 0 èr Ç 8 

bq \ ~q0 èr Ç 8 

w kÏU � ÐqÏXUÏÇ|ç
] Ðq/2<Y0 èÊr/ ÎÍ Ç 6/ A Ç �0/ l Ç �q 

Ο όρος bq αποτελεί τον ελάχιστο αριθμό αποδιδόμενων καναλιών σε κάθε allotment και 

έχει ως σκοπό την διατήρηση ισορροπίας στην τελική κατανομή. Σε αυτό το πρόβλημα 

λαμβάνονται υπόψη όλοι οι περιορισμοί (hard και soft constraints). Με τον όρο soft 

constraints αναφερόμαστε σε περιπτώσεις όπου η παρεμβολή προς ένα σημείο μέτρησης 

ενός allotment από ένα άλλο allotment δεν υπερβαίνει τον όριο Ðq/2<Y, αλλά μπορεί να 

συμβάλει στη συνολική παρεμβολή ώστε να μην ικανοποιείται ο τελευταίος περιορισμός 

της (51). Συνήθως, ως soft constraints λογίζονται τα allotment Î Ç 5q  για τα οποία ÐqÏXU e Ðq/2<Y . ò, όπου ò ένα περιθώριο σε dB. 

4.4 Τεχνικές επίλυσης του προβλήματος ανάθεσης φάσματος 

Για την επίλυση στιγμιοτύπων των διαφόρων παραλλαγών του προβλήματος ανάθεσης 

φάσματος, εξαιτίας του εξαιρετικά μεγάλου χώρου λύσεων στην πλειοψηφία των εργασιών 

που υπάρχουν στη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται ευρετικές μέθοδοι. Αυτές μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε ντετερμινιστικούς και στοχαστικούς αλγορίθμους. Η πρώτη 

κατηγορία περιλαμβάνει αλγόριθμους που κατασκευάζουν μια λύση με άπληστο τρόπο 

(π.χ. αλγόριθμοι διαδοχικής απονομής), ενώ η δεύτερη στοχαστικούς αλγόριθμους το 

αποτέλεσμα των οποίων εμπεριέχει τυχαιότητα (π.χ. μεταευρετικοί και γενετικοί 

αλγόριθμοι). Στην παρούσα παράγραφο αναφέρονται οι βασικές αρχές λειτουργίας των 

αλγορίθμων που θα αξιοποιήσουμε στη συνέχεια της διατριβής. Συγκεκριμένα, γίνεται 

αναφορά σε ακολουθιακούς αλγόριθμους, γενετικούς αλγόριθμους, καθώς και στις 

μεταευρετικές μεθόδους της «προσομοιωμένης ανόπτησης» και της «αναζήτησης με 

απαγορευμένες καταστάσεις», οι οποίες παρουσιάζονται μετά από μια σύντομη αναφορά 

στον βασικό ευρετικό αλγόριθμο της τοπικής αναζήτησης. 

Προκειμένου να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του χώρου λύσεων αξίζει να σημειωθεί ότι ένας 

εξαντλητικός αλγόριθμος βίαιης προσέγγισσης (brute-force) πρέπει να ελέγξει έναν αριθμό 

πιθανών κατανομών που μπορεί να υπολογιστεί από την 
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 Æ�Æó 2ççÇô  (52)  

Για παράδειγμα, για ένα δίκτυο αποτελούμενο από 10 κόμβους σε κάθε έναν από τους 

οποίους ζητείται να ανατεθούν 3 κανάλια, από ένα σύνολο 10 καναλιών, υπάρχουν ��"� 

δυνατές κατανομές. Οι ευρετικές μέθοδοι εξετάζουν ένα μικρό υποσύνολο των δυνατών 

κατανομών και οδηγούν σε καλές λύσεις, χωρίς όμως να υπάρχει εξασφάλιση ότι είναι 

βέλτιστες. Η ποιότητα της κάθε λύσης αξιολογείται από μια συνάρτηση κόστους ή 

καταλληλότητας που ορίζεται με βάση το υπό εξέταση πρόβλημα. 

4.4.1 Αλγόριθμοι διαδοχικής απονομής (Seq) 

Οι αλγόριθμοι διαδοχικής απονομής (Sequential – Seq) κατασκευάζουν μια κατανομή 

καναλιών επιλέγοντας επαναληπτικά ένα κόμβο του γράφου παρεμβολών και αναθέτοντας 

ένα επιτρεπόμενο κανάλι σε αυτόν ώστε να μην παραβιάζονται οι περιορισμοί του 

προβλήματος. Η επιλογή του επόμενου κόμβου αλλά και του καναλιού που ανατίθεται σε 

αυτόν βασίζεται σε μια στρατηγική που έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της κατανομής, 

ανάλογα με τις απαιτήσεις του προβήματος. Πρακτικά, η διαδικασία που ακολουθείται 

συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα: 

1. Ταξινόµησε τους κόµβους του γράφου παρεµβολών σε µια λίστα. 

 

2. Επανέλαβε τόσες φορές όσες είναι ο αριθµός των κόµβων: 

2.1. Επέλεξε τον επόµενο κόµβο. 

2.2. Επέλεξε ένα κανάλι για ανάθεση στον κόµβο που επιλέχτηκε 

στο προηγούµενο βήµα, εφόσον υπάρχει κάποιο διαθέσιµο 

Εικόνα 23: Βασικά βήματα αλγόριθμου διαδοχικής απονομής 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω βήματα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, που 

αναλύονται στις πιο κάτω υποπαραγράφους. Μια επισκόπιση άπληστων αλγορίθμων που 

περιλαμβάνει και αλγόριθμους αυτού του τύπου πραγματοποιείται στο [43]. Δεν είναι 

ξεκάθαρο ποιος συνδυασμός προσεγγίσεων για την υλοποίηση καθενός από τα παραπάνω 

στάδια του βασικού αλγορίθμου οδηγεί στην καλύτερη λύση, καθώς αυτό εξαρτάται από το 

συγκεκριμένο στιγμιότυπο προβλήματος. Η πιο ενδεδειγμένη στρατηγική είναι η διαδοχική 

εκτέλεση όλων των συνδυασμών προσεγγίσεων και η επιλογή της καλύτερης λύσης [50].  

Οι αλγόριθμοι διαδοχικής απονομής έχουν το πλεονέκτημα ότι εκτελούνται σε προβλέψιμο 

αριθμό βημάτων, ανεξαρτήτως της δυσκολίας του προβλήματος σε σχέση με τους 

περιορισμούς που περιλαμβάνει και δίνουν πάντα την ίδια λύση. Εν γένει απαιτούν 

λιγότερο υπολογιστικό χρόνο από τις στοχαστικές μεθόδους, οι οποίες αυξάνουν το χρόνο 

υπολογισμού ανάλογα με τη δυσκολία των περιορισμών του προβλήματος. Η κατανομή 
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φάσματος για την παραγωγή τoυ πλάνο συχνοτήτων GE-06 πραγματοποιήθηκε με 

αλγόριθμο διαδοχικής απονομής που περιγράφεται στο [77]. 

4.4.1.1 Αρχική ταξινόμηση 

Η αρχική ταξινόμηση γίνεται συνήθως με μια από τις παρακάτω προσεγγίσεις: 

� Highest Degree First (HDF): Οι κόμβοι μπαίνουν σε φθίνουσα σειρά του αριθμού 

των hard constraints τους (degree). Είναι δυνατό κατά την ταξινόμηση να 

αφαιρούνται από τον γράφο παρεμβολών οι ήδη ταξινομημένοι κόμβοι. 

� Smallest Degree Last (SDL): Οι κόμβοι μπαίνουν σε αύξουσα σειρά του αριθμού των 

hard constraints τους (degree). Όταν ολοκληρωθεί η ταξινόμηση η λίστα 

αντιστρέφεται. Κατά την αρχική ταξινόμηση αφαιρούνται από τον γράφο 

παρεμβολών οι ήδη ταξινομημένοι κόμβοι. 

Μικρές παραλλαγές στους παραπάνω ορισμούς προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 

ειδικών προβλημάτων έχουν προταθεί στα [44] και [45]. 

4.4.1.2 Επιλογή επόμενου κόμβου 

Η επιλογή του επόμενου κόμβου στον οποίο επιχειρείται η πραγματοποίηση ανάθεσης 

καναλιού γίνεται με μια από τις παρακάτω προσεγγίσεις: 

� Sequential: Επιλέγεται κάθε φορά ο επόμενος κόμβος από τη λίστα που παράχθηκε 

κατά τη διαδικασία της αρχικής ταξινόμησης. 

� Saturation Degree (SD): Έστω 8�⊆8 το σύνολο των κόμβων του γράφου 

παρεμβολών στον οποίο έχει ήδη πραγματοποιηθεί ανάθεση καναλιού. Ο αριθμός 

των καναλιών για τα οποία παραβιάζονται οι περιορισμοί παρεμβολών του 

προβλήματος αν αποδοθούν στον κόμβο r Ç Ê8õ8�Í ονομάζεται βαθμός κορεσμού 

του r. Σύμφωνα με αυτή την τεχνική επιλέγεται κάθε φορά από τους 

εναπομείναντες κόμβους αυτός με τον μεγαλύτερο βαθμό κορεσμού. Ο 

συγκεκριμένος ορισμός με μικρές παραλλαγές έχει χρησιμοποιηθεί στα 

[47][48][49]. Χρησιμότερος είναι ο ορισμός του γενικευμένου βαθμού κορεσμού 

(Generalised Saturation Degree) [46], ο οποίος δεν περιορίζεται στην εξέταση της 

παραβίασης περιορισμών, αλλά εξετάζει την παρεμβολή που προκαλεί η κάθε 

πιθανή ανάθεση ανεξαρτήτως ποσότητας και κατά συνέπεια πραγματοποιεί 

διάκριση και μεταξύ των κόμβων που έχουν ίσο SD. Για το Π2 ο GSD μπορεί να 

οριστεί ως εξής: 
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 �ò· � FstXÇxç W w kÏU � ÐqÏXUÏÇ|ç
æ (53)  

4.4.1.3 Επιλογή καναλιού προς ανάθεση 

Στον κόμβο που επιλέχθηκε στο προηγούμενο βήμα εκχωρείται κάποιο κανάλι, εφόσον 

υπάρχει κάποιο διαθέσιμο, δηλ. εφόσον υπάρχει κάποιο που η επιλογή του δε θα 

προκαλέσει παραβίαση των περιορισμών του προβλήματος. Η επιλογή γίνεται με μια από 

τις παρακάτω προσεγγίσεις: 

� First Available (FA): Αποδίδεται στον υπό εξέταση κόμβο το πρώτο επιτρεπόμενο 

κανάλι, εάν υπάρχει τέτοιο. Ειδάλλως δεν πραγματοποιείται εκχώρηση καναλιού. 

� First Available Occupied (FAO): Αποδίδεται στον υπό εξέταση κόμβο το πρώτο 

επιτρεπόμενο και ήδη χρησιμοποιούμενο κανάλι, εάν υπάρχει τέτοιο. Ειδάλλως η 

εκχώρηση γίνεται όπως στην FA. 

� Least Heavily Occupied (LHO): Αποδίδεται στον υπό εξέταση κόμβο το κανάλι που 

έχει χρησιμοποιηθεί τις λιγότερες φορές απ’ όλα τα επιτρεπόμενα γι’ αυτόν 

κανάλια, εάν υπάρχει τέτοιο. Ειδάλλως δεν πραγματοποιείται εκχώρηση καναλιού. 

� Most Heavily Occupied (MHO): Αποδίδεται στον υπό εξέταση κόμβο το κανάλι που 

έχει χρησιμοποιηθεί τις περισσότερες φορές απ’ όλα τα επιτρεπόμενα γι’ αυτόν 

κανάλια, εάν υπάρχει τέτοιο. Ειδάλλως δεν πραγματοποιείται εκχώρηση καναλιού. 

4.4.2 Γενετικοί αλγόριθμοι (GA) 

Οι γενετικοί αλγόριθμοι (Genetic Algorithms - GA) προτάθηκαν από τον Holland [51] και 

βασίζονται στη μίμηση της φυσικής διαδικασίας της αναπαραγωγής. Κατά την ορολογία 

που εισάγουν, ένα χρωμόσωμα είναι μια πιθανή λύση και ένας πληθυσμός περιλαμβάνει 

ένα σύνολο πιθανών λύσεων. Κατ’ αναλογία, μια μεταβλητή που αποτελεί μέρος της λύσης 

ονομάζεται γονίδιο. Ο πληθυσμός εξελίσσεται σε νέες γενιές μέσα από μηχανισμούς 

διασταύρωσης και μετάλλαξης προκειμένου να οδηγηθούμε σε καλύτερα σύνολα λύσεων. 

Η μετάλλαξη αφορά στην τροποποίηση ενός αριθμού γονιδίων ενός χρωμοσώματος, ενώ η 

διαστάυρωση αφορά στη δημιουργία μιας νέας λύσης από δυο υπάρχουσες. 

Ακολουθώντας τη θεωρία της φυσικής επιλογής, η επιλογή των ζευγαριών χρωμοσωμάτων 

που διασταυρώνονται αλλά και που διασώζονται στην επόμενη γενιά του πληθυσμού 

εξαρτάται από την ποιότητα της λύσης που αντιπροσωπεύουν. Πρακτικά, η διαδικασία που 

ακολουθείται συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα: 
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1. ∆ηµιούργησε έναν αρχικό πληθυσµό λύσεων 

 

2. Υπολογίζονται οι συναρτήσεις καταλληλότητας των χρωµοσωµάτων του 

αρχικού πληθυσµού 

 

3. Επανέλαβε µέχρι να βρεθεί λύση που να ικανοποιεί τα κριτήρια ή η 

καλυτερη λύση να µην έχει βελτιωθεί για k διαδοχικές γενιές ή να έχει 

εξαντληθεί ο διαθέσιµος χρόνος υπολογισµού. 

 3.1. Επιλέγονται τα ζευγάρια χρωµοσωµάτων που θα διασταυρωθούν 

3.2. Οι απόγονοι των ζευγαριών που διασταυρώθηκαν µαζί µε ένα 

 κοµµάτι του πληθυσµού της τρέχουσας γενιάς διασώζονται και 

 αποτελούν τη νέα γενιά 

3.3. Με πιθανότητα Pm τα χρωµοσώµατα παθαίνουν µετάλλαξη 

3.4. Υπολογίζονται οι συναρτήσεις καταλληλότητας των 

 χρωµοσωµάτων του πληθυσµού  

Εικόνα 24: Βασικά βήματα γενετικού αλγόριθμου 

Η πιο σύνηθης αναπαράσταση λύσης είναι ένα διάνυσμα 	 Ç öÆïÆ όπου 	÷ είναι το κανάλι 

που αντιστοιχεί στον κόμβο r. Προβλήματα όπου 9q e � μπορούν να αναπαρασταθούν με 

τον ίδιο τρόπο εάν θεωρηθεί το διάνυσμα 	 Ç öó 2ççÇô . Σε μια άλλη αναπαράσταση 

κατάλληλη για προβλήματα με 9q e �, που συναντάται σε ορισμένες εργασίες, κάθε 

χρωμόσωμα είναι ένας πίνακας δυαδικών στοιχείων òÆHÆøÆïÆ. Αν το κανάλι A έχει αποδοθεί 

στον κόμβο r το στοιχείο òUq ισούται με 1, αλλιώς με 0. Η συνάρτηση καταλληλότητας 

(fitness function) του χρωμοσώματος k, AA�k�, εξαρτάται από το εκάστοτε πρόβλημα και 

τις επιδιώξεις και τους περιορισμούς που περιλαμβάνει. Ο γενικός κανόνας για την επιλογή 

της είναι ότι αυτή πρέπει να αντικατοπτρίζει ρεαλιστικά την ποιότητα της υποψήφιας 

λύσης, ενώ επιδιώκεται να μην απαιτεί πολύ μεγάλο αριθμό υπολογισμών, καθώς σε κάθε 

επανάληψη θα πρέπει να υπολογίζεται για κάθε μέλος του πληθυσμού. 

Σύμφωνα με το βασικό γενετικό αλγόριθμο επιλέγονται ù ζεύγη του πληθυσμού (με &ù το 

μέγεθος του πληθυσμού) για να παραγάγουν τους απογόνους που θα αποτελέσουν το νέο 

πληθυσμό στην επόμενη γενιά. Αυτή η στρατηγική αντικατάστασης της παλιάς γενιάς 

ονομάζεται παραγωγική αντικατάσταση. Μια άλλη προσέγγιση αφορά στη διασταύρωση 

λιγότερων από ù ζευγαριών και τη διατήρηση ενός μικρού ποσοστού του τρέχοντα 

πληθυσμού στην επόμενη γενιά, παράλληλα με τους απογόνους (ελιτισμός). Ταυτόχρονα 

μπορεί να προβλέπεται η αντικατάσταση των γηραιότερων (που έχουν παραμείνει για 

πολλές γενιές στον πληθυσμό) χρωμοσωμάτων. Η στρατηγική αντικατάστασης εξαρτάται 

άμεσα και από το ρυθμό (ή πιθανότητα) διαστάυρωσης ��, ο οποίος λαμβάνει τιμές από 0.6 

έως 1. Προφανώς, όταν �� � � δεν έχουμε ελιτισμό. 

Για την επιλογή των χρωμοσωμάτων που θα διασταυρωθούν ο πιο διαδεδομένος 

μηχανισμός είναι η επιλογή ρουλέτας (roulette wheel selection). Τα βασικά της βήματα 

φαίνονται στην εικόνα 25. Με αυτό τον τρόπο οι υποψήφιες λύσεις που έχουν μεγάλη τιμή 
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προσαρμογής θα έχουν και μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλεγούν. Τρεις άλλες τεχνικές για 

την επιλογή γονέων είναι: 

� Η καθολική στοχαστική δειγματοληψία η οποία χρησιμοποιεί ένα δείκτη 

ισαπέχοντα ανάμεσα στις ù απαιτούμενες επιλογές. 

� Η επιλογή αναλογικής καταλληλότητας όπου η πιθανότητα επιλογής ενός 

χρωμοσώματος προκύπτει από τη σχέση 

 ��k� � AA�k�ó AA�k3�!ú3{V  
(54)  

� Η επιλογή τουρνουά, σύμφωνα με την οποία τα καλύτερα χρωμοσώματα 

επιλέγονται με πιθανότητα û e ��I και τα υπόλοιπα με πιθανότητα � . û. 

1. Υπολογίζονται οι συναρτήσεις καταλληλότητας των χρωµοσωµάτων του 

αρχικού πληθυσµού 

2. Υπολογίζεται το άθροισµα sumff όλων των συναρτήσεων καταλληλότητας 

του πληθυσµού. 

2. Επανέλαβε µέχρι να συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός ζευγών 

 2.1. Επιλέγεται ένας τυχαίος αριθµός n από το µηδέν µέχρι το 

 sumff. 

 2.2. Εξετάζεται µια υποψήφια λύση και η τιµή της προστίθεται σε 

 ένα καταχωρητή k. Αν ισχύει k © n επιλέγεται η λύση και το k
 µηδενίζεται. Αλλιώς εκτελείται ξανά το βήµα 3. 

Εικόνα 25: Βήματα μηχανισμού επιλογής ρουλέτας 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορες προσεγγίσης για την πραγματοποίηση της 

διασταύρωσης. Οι τρεις συνηθέστεροι τρόποι διασταύρωσης μεταξύ δύο γονέων 

αναφέρονται παρακάτω: 

� Διασταύρωση απλού σημείου, όπου επιλέγεται ένα σημείο και όλα τα γονίδια του 

πρώτου απογόνου πριν απ’ αυτό το σημείο κληρονομούνται από τον πρώτο γονέα 

και τα υπόλοιπα από τον δεύτερο. Για το δεύτερο απόγονο γίνεται ακριβώς το 

αντίθετο.  

� Διασταύρωση πολλαπλού σημείου, όπου γίνεται ακριβώς το ίδιο, αλλά για 

περισσότερα από ένα σημεία. 

� Ομοιόμορφη διασταύρωση, όπου η επιλογή του ποια γονίδια θα κληρονομηθούν 

από τον πρώτο γονέα και ποια από τον δεύτερο γίνεται βάσει μιας τυχαία 

παραγόμενης μάσκας. 

Η μετάλλαξη πραγματοποιείται με μικρή πιθανότητα �2. Οι στρατηγικές μετάλλαξης που 

έχουν χρησιμοποιηθεί ποικίλουν και αφορούν από την τυχαία αλλαγή ενός τυχαίου 

γονιδίου του χρωμοσώματος, μέχρι και την προσπάθεια εξάλειψης σκληρών περιορισμών. 



 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια σύνηθης στρατηγική σε σχέση με την πιθανότητα μετάλλαξης 

και την πιθανότητα διασταύρωσης αφορά στη σταδιακή αύξηση της πρώτης και τη 

σταδιακή μείωση της δεύτερης με το πέρασμα των γενεών, ώστε αφενός να ευνοούνται τα 

επικρατέστερα χρωμοσώματα και αφε

(α) Διασταύρωση πολλαπλού σημείου

Εικόνα 26: Διαστάυρωση και μετάλλαξη σε χρωμοσώματα με αναπαράσταση διανύσματος

 

Τέλος, σημειώνεται ότι η πρόωρη σύγκλιση που μπορεί να παρουσιαστεί στους γενετικούς 

αλγορίθμους αντιμετωπίζεται

� Την υποδιαίρεση του πληθυσμού σε υποσύνολα. Κάθε υποσύνολο εξελίσσεται 

ανεξάρτητα από τα άλλα υποσύνολα για έναν κα

γενεών. 

� Την αρχικοποίηση μερικών

προκειμένου να προσθέσουν

� Την αύξηση της πιθανότητας μετάλλαξης, καθώς ο τελεστής μετάλλαξης βοηθά τον 

αλγόριθμο να ερευνήσει

ποικιλομορφία του πληθυσμού.

ια σύνηθης στρατηγική σε σχέση με την πιθανότητα μετάλλαξης 

και την πιθανότητα διασταύρωσης αφορά στη σταδιακή αύξηση της πρώτης και τη 

σταδιακή μείωση της δεύτερης με το πέρασμα των γενεών, ώστε αφενός να ευνοούνται τα 

επικρατέστερα χρωμοσώματα και αφετέρου να δημιουργείται ποικιλία σε αυτά.

(α) Διασταύρωση πολλαπλού σημείου 

(β) Ομοιόμορφη διασταύρωση  

(γ) Μετάλλαξη 

: Διαστάυρωση και μετάλλαξη σε χρωμοσώματα με αναπαράσταση διανύσματος

πρόωρη σύγκλιση που μπορεί να παρουσιαστεί στους γενετικούς 

αντιμετωπίζεται συνήθως με κάποια από τις παρακάτω παραλλαγές

Την υποδιαίρεση του πληθυσμού σε υποσύνολα. Κάθε υποσύνολο εξελίσσεται 

ανεξάρτητα από τα άλλα υποσύνολα για έναν καθορισμένο από τον χρήστη αριθμό 

Την αρχικοποίηση μερικών νέων χρωμοσωμάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

προσθέσουν ποικιλομορφία στον πληθυσμό. 

Την αύξηση της πιθανότητας μετάλλαξης, καθώς ο τελεστής μετάλλαξης βοηθά τον 

ερευνήσει νέες περιοχές στο χώρο έρευνας και αυξάνει την 

ποικιλομορφία του πληθυσμού. 

- 83 - 

ια σύνηθης στρατηγική σε σχέση με την πιθανότητα μετάλλαξης 

και την πιθανότητα διασταύρωσης αφορά στη σταδιακή αύξηση της πρώτης και τη 

σταδιακή μείωση της δεύτερης με το πέρασμα των γενεών, ώστε αφενός να ευνοούνται τα 

τέρου να δημιουργείται ποικιλία σε αυτά. 

 

 

 

: Διαστάυρωση και μετάλλαξη σε χρωμοσώματα με αναπαράσταση διανύσματος 

πρόωρη σύγκλιση που μπορεί να παρουσιαστεί στους γενετικούς 

συνήθως με κάποια από τις παρακάτω παραλλαγές: 

Την υποδιαίρεση του πληθυσμού σε υποσύνολα. Κάθε υποσύνολο εξελίσσεται 

από τον χρήστη αριθμό 

χρωμοσωμάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

Την αύξηση της πιθανότητας μετάλλαξης, καθώς ο τελεστής μετάλλαξης βοηθά τον 

νέες περιοχές στο χώρο έρευνας και αυξάνει την 
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Εξαιτίας των βαθμών ελευθερίας που δίνει κατά την υλοποίησή του ένας γενετικός 

αλγόριθμος υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός εργασιών που επιλύουν προβλήματα ανάθεσης 

φάσματος. Ενδεικτικά αναφέρονται το [46] για το πρόβλημα του ελάχιστου αριθμού 

συνεχόμενων καναλιων, τα [52] [53] [54] [55] για το πρόβλημα του ελάχιστου συνολικού 

αριθμού καναλιών και τα [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] για το πρόβλημα της ελάχιστης 

παρεμβολής. 

4.4.3 Τοπική αναζήτηση 

Η μέθοδος τοπικής αναζήτησης είναι η πιο απλή ευρετική μέθοδος με εφαρμογή σε 

προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης. Σύμφωνα με τον κλασικό της ορισμό [63] η 

αναζήτηση ξεκινά από μια τυχαία λύση και προχωρά σε λύσεις που βρίσκονται στη γειτονιά 

της. Με τον όρο γειτονιά, ορίζουμε ένα σύνολο λύσεων, υποσύνολο του χώρου λύσεων που 

σχετίζονται με την αρχική λύση. Συγκεκριμένα, όλες οι λύσεις της γειτονιάς παράγονται από 

την αρχική λύση εφαρμόζοντας έναν αριθμό μικρών αλλαγών σε αυτή (κινήσεις). Ο 

αλγόριθμος μπορεί να συνοψιστεί στα εξής βήματα: 

1. ∆ηµιούργησε µια αρχική (τυχαία) λύση 

2. Υπολόγισε τη συνάρτηση καταλληλότητας της λύσης 

3. Επανέλαβε όσο βελτιώνεται η τρέχουσα λύση ή µέχρι να πληρούνται τα 

κριτήρια τερµατισµού 

 3.1. Πραγµατοποιώντας τις προβλεπόµενες κινήσεις δηµιούργησε 

 όλες τις λύσεις της γειτονιάς 

 3.2 Υπολόγισε τη συνάρτηση καταλληλότητας κάθε λύσης της 

 γειτονιάς 

 3.3 Αν η καλυτερη λύση της γειτονιάς είναι καλύτερη από την 

 τρέχουσα θέσε αυτήν ως τρέχουσα 

Εικόνα 27: Βασικά βήματα τοπικής αναζήτησης 

Για την αναπαράσταση της λύσης και την επιλογή της συνάρτησης καταλληλότητας ισχύουν 

τα ίδια με τους γενετικούς αλγόριθμους. Η παραγωγή των γειτονικών καταστάσεων μιας 

συγκεκριμένης λύσης μπορεί να γίνεται με διάφορες μεθόδους. Ενδεικτικά αναφέρονται η 

απλή κίνηση (single move), η διπλή κίνηση (double move) και η περιορισμένη απλή κίνηση 

(restricted simple move). 

Ένα προφανές μειονέκτημα της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι ότι η αρχική επιλογή της 

τυχαίας λύσης μαζί με το μέγεθος της γειτονιάς καθορίζει την καλύτερη λύση που μπορεί 

να βρεθεί. Συγκεκριμένα η μέθοδος δεν μπορεί να ξεφύγει από τοπικά μέγιστα της 

συνάρτησης καταλληλότητας εκτός αν το μέγεθος της γειτονιάς είναι τέτοιο που να 

επιτρέπει την αναζήτηση λύσεων αρκετά μακρια από το τοπικό μέγιστο, ώστε να 

βρίσκονται καλύτερες λύσεις. Όμως, η αύξηση του μεγέθους της γειτονιάς είναι προφανές 

ότι αυξάνει τους απαιτούμενους υπολογισμούς. 
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Μια καλύτερη επεξήγηση της λειτουργίας και των προβλημάτων του κλασικού αλγόριθμου 

τοπικής αναζήτησης, μπορεί να γίνει υποθέτοντας ότι οι λύσεις έχουν δύο συνιστώσες x,y, 

που μπορούν να αναπαρασταθούν σε ένα επίπεδο και η συνάρτηση καταλληλότητας 

παίρνει τιμές στον άξονα z. Σε αυτό το παράδειγμα η συμπεριφορά του αλγορίθμου 

παρομοιάζεται συχνά με την προσπάθεια εύρεσης της ψηλότερης κορυφής μιας οροσειράς 

από κάποιον που πάσχει από αμνησία σε περιβάλλον έντονης ομίχλης (μπορεί να δει όση 

απόσταση επιτρέπει το μέγεθος της γειτονιάς). Ο ευριστικός μηχανισμός που 

χρησιμοποιείται είναι η ανάβαση σε ψηλότερη περιοχή από την τρέχουσα. Αυτό γίνεται με 

εξέταση των γειτονικών περιοχών, μέχρι το σημείο που υπάρχει ορατότητα. Σύμφωνα με 

αυτό τον παραλληλισμό προκύπτουν τα τρία βασικά προβλήματα του αλγόριθμου τοπικής 

αναζήτησης [64]: 

� Πρόποδες (foothills): Χαμηλές κορυφές που αντιστοιχούν σε τοπικά μέγιστα. 

� Κορυφογραμμές (ridges): Υπάρχει περίπτωση η ευριστική τιμή να εναλλάσσεται 

συνεχώς μεταξύ των δύο ακραίων τιμών μιας κορυφογραμμής. 

� Οροπέδια (plateaus): Υπάρχει η περίπτωση όλα τα γύρω σημεία να έχουν το ίδιο 

ύψος με αποτέλεσμα να έχουμε ατέρμονη περιπλάνηση στην ίδια περιοχή και 

εξέταση λύσεων που έχουν ήδη εξεταστεί στο παρελθόν. 

Τα προβλήματα που περιγράφονται πιο πάνω ισχύουν και μπορούν να γενικευτούν και για 

χώρους λύσεων μεγαλύτερων διαστάσεων, όπως αυτές που εξετάζονται σε ένα πρόβλημα 

ανάθεσης φάσματος. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα διάφορα στιγμιότυπα του 

προβλήματος ανάθεσης φάσματος τείνουν να έχουν αριθμό τοπικών βέλτιστων που 

αυξάνεται εκθετικά με τη διάσταση του προβλήματος, καθιστά τον αλγόριθμο τοπικής 

αναζήτησης ακατάλληλο για τη λύση αυτού του προβλήματος. Η προσπάθεια σχεδιασμού 

αλγορίθμων που μπορούν να ξεφεύγουν από τοπικά βέλτιστα οδήγησε στη χρήση μεθόδων 

που βασίζονται είτε σε: 

1. μια επιπλέον παράμετρο (που ονομάζεται θερμοκρασία) που μεταβάλλει την 

πιθανότητα μετάβασης από μια κατάσταση σε άλλη, είτε σε 

2. μνήμη, η οποία απαγορεύει στον αλγόριθμο να κάνει συνεχή αναζήτηση σε 

καταστάσεις που έχει ελέγξει προηγουμένως. 

Αυτές οι δύο προσεγγίσεις ονομάζονται αντίστοιχα Προσομοιωμένη Ανόπτηση (Simulated 

Annealing – SA) και Αναζήτηση με Απαγορευμένες Καταστάσεις (Taboo Search – TS) 

αντίστοιχα και περιγράφονται αναλυτικά στις παραγράφους που ακολουθούν. 
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4.4.4 Αναζήτηση με απαγορευμένες καταστάσεις (TS) 

Η αναζήτηση με απαγορευμένες καταστάσεις (Tabu Serarch - TS) αποτελεί εξέλιξη του 

κλασικού αλγόριθμου τοπικής αναζήτησης επιτρέποντας αφενός μετάβαση σε χειρότερες 

λύσεις και αφετέρου διατηρώντας στη μνήμη μια λίστα με λύσεις που έχουν εξεταστεί, 

ώστε να μην ξαναελέγχονται. Η λίστα αυτή ονομάζεται λίστα απαγορευμένων καταστάσεων 

και έχει πεπερασμένο μέγεθος, οπότε νέες εγγραφές σε αυτή είναι δυνατό να προκαλούν 

αντίστοιχες διαγραφές παλίοτερων εγγραφών. Επειδή ο έλεγχος της ύπαρξης μιας 

συγκεκριμένης λύσης στη λίστα ταμπού απαιτεί σημαντικό υπολογιστικό χρόνο, 

συνηθίζεται η εισαγωγή στη λίστα όχι λύσεων, αλλά οικογενειών λύσεων (για παράδειγμα 

λύσεις όπου μια μεταβλητή έχει μια συγκεκριμένη τιμή). Σε αυτή την περίπτωση είναι 

χρήσιμο να υπάρχει τρόπος, υπό ορισμένες προϋποθέσεις (aspiration criteria), να 

εξετάζονται κάποιες λύσεις η οικογένεια των οποίων περιλαμβάνεται στην λίστα 

απαγορευμένων καταστάσεων οι οποίες βελτιώνουν την καλύτερη λύση που έχει βρεθεί. 

Μια τρίτη βελτίωση της βασικής μεθόδου που απαντάται στη βιβλιογραφία αφορά στη 

διατήρηση μιας μακροπρόθεσμης μνήμης (long-term memory ή frequency-based memory). 

Αυτή συνίσταται στη διατήρηση μεταβλητών που καταγράφουν τον αριθμό των αλλαγών 

που έγιναν σε κάθε συνιστώσα μιας λύσης. Η υπέρβαση κάποιου μέγιστου ποσοστού 

αλλαγών, επί των συνολικών, για κάποια από τις συνιστώσες της λύσης μετά από ένα 

μεγάλο αριθμό επαναλήψεων αναγκάζει τον αλγόριθμο να απαγορεύσει επιπλέον αλλαγές 

σε αυτή, τοποθετώντας τις αντίστοιχες οικογένειες λύσεων στη λίστα απαγορευμένων 

καταστάσεων. 

Για την αναπαράσταση της λύσης, την επιλογή της συνάρτησης καταλληλότητας και την 

παραγωγή των γειτονικών καταστάσεων μιας λύσης ισχύουν τα ίδια με τον αλγόριθμο 

τοπικής αναζήτησης. Ο αλγόριθμος τερματίζει μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα ή έναν ορισμένο αριθμό επαναλήψεων όπου δεν προέκυψε βελτίωση της 

καλύτερης λύσης που έχει εξεταστεί. 

1. ∆ιάλεξε µια µια αρχική κατάσταση x 

2. Επανέλαβε µέχρι να πληρούνται τα κριτήρια τερµατισµού 

 2.1 Αν η x είναι η καλύτερη λύση που έχει εξεταστεί θέσε την 

 ως καλύτερη λύση 

 2.2. Καθόρισε τη γειτονιά N(x) 

 2.3. Καθόρισε το υποσύνολο της γειτονιάς που περιλαµβάνεται στη 

 λίστα απσγορευµένων καταστάσεων T(x)⊆N(x) 

 2.4. Καθόρισε το υποσύνολο της T(x) που πληρεί τις προϋποθέσεις 

 αναίρεσης της απαγόρευσης A(x)⊆N(x) 

 2.5. Βρες την x’Ç0{[N(x)-T(x)]üA(x)} για την οποία η συνάρτηση 
 καταλληλότητας E(x) είναι µέγιστη 

Εικόνα 28: Βασικά βήματα αναζήτησης με απαγορευμένες καταστάσεις 
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Ο αλγόριθμος αναζήτησης με απαγορευμένες καταστάσεις έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά 

προβλήματα ανάθεσης φάσματος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι [72] και [73] για το πρόβλημα 

του ελάχιστου αριθμού συνεχόμενων καναλιων και οι [74] [75] [76] για το πρόβλημα της 

ελάχιστης παρεμβολής. 

4.4.5 Προσομοιωμένη ανόπτηση (SA) 

Όπως και η αναζήτηση σε απαγορευμένες καταστάσεις η μέθοδος της προσομοιωμένης 

ανόπτησης (Simulated Annealing – SA) επιτρέπει τη μετάβαση σε χειρότερες λύσεις 

προκειμένω να ξεφεύγει από τοπικά μέγιστα της συνάρτησης καταλληλότητας. 

Συγκεκριμένα, κατά τη διερεύνηση μιας γειτονιάς λύσεων η καλύτερη από αυτές ορίζεται 

ως νέα τρέχουσα λύση αν είναι καλύτερη από την τρέχουσα λύση ή με βάση μια 

πιθανότητα που εξαρτάται από τη διαφορά της συνάρτησης καταλληλότητας της τρέχουσας 

λύσης και της καλύτερης λύσης της υπό εξέτασης γειτονιάς και μια επιπρόσθετη παράμετρο 

που ονομάζεται θερμοκρασία η οποία μειώνεται καθώς αυξάνει ο αριθμός των 

πραγματοποιηθήσων επαναλήψεων. Μικρότερες θερμοκρασίες αντιστοιχούν σε μικρότερες 

πιθανότητες μετάβασης σε χειρότερες λύσεις. Η ιδέα είναι ότο όσο εξελίσεται ο αλγόριθμος 

και βρίσκονται καλύτερες λύσεις επιτρέπονται όλο και λιγότερο μεταβάσεις σε χειρότερες 

λύσεις και ο αλγόριθμος τερματίζει. 

Η βασική ιδέα της προσομοιωμένης ανόπτησης προήλθε από τη θερμοδυναμική, όπου η 

κατάσταση χαμηλής ενέργειας ενός μετάλλου επιτυγχάνεται τήκοντας το και στη συνέχεια 

μειώνοντας τη θερμοκρασία. Αν το μέταλλο ψυχθεί επαρκώς αργά, τα άτομά του 

σχηματίζουν ένα καθαρό κρύσταλλο, που αποτελεί τη δομή με τη χαμηλότερη ενεργειακή 

στάθμη, που για ένα μαθηματικό πρόβλημα βελτιστοποίησης αντιστοιχεί στη βέλτιστη 

λύση. Αντίθετα, αν το μέταλλο ψυχθεί γρήγορα, φτάνει σε μια κατάσταση με μεγαλύτερη 

ενέργεια από την ελάχιστη, κάτι που αντιστοιχεί σε μια υπο-βέλτιστη λύση ενός 

μαθηματικού προβλήματος. 

Για την αναπαράσταση της λύσης, την επιλογή της συνάρτησης καταλληλότητας και την 

παραγωγή των γειτονικών καταστάσεων μιας λύσης ισχύουν τα ίδια με τον αλγόριθμο 

τοπικής αναζήτησης. Τα κριτήρια τερματισμού είναι ένας μέγιστος αριθμός επαναλήψεων 5, ο οποίος εν γένει εξαρτάται από την αρχική θερμοκρασία και το πρόγραμμα ανόπτησης 

και η επίτευξη μιας ελάχιστης τιμής της συνάρτησης καταλληλότητας. Μια συνηθισμένη 

βελτίωση του βασικού αλγορίθμου είναι η διατήρηση στη μνήμη της καλύτερης λύσης από 

αυτές που έχουν εξεταστεί. 

1. ∆ιάλεξε µια ψηλή αρχική θερµοκρασία Τ0 και µια αρχική κατάσταση x. 
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2. Επανέλαβε µέχρι να πληρούνται τα κριτήρια τερµατισµού 

 2.1. Υπολόγισε τη συνάρτηση καταλληλότητας E=f(x) 

 2.2. Από τις γειτονικές λύσεις της x επέλεξε την υποψήφια 

 επόµενη κατάσταση x’. E’=f(x’) 

 2.3. Με πιθανότητα p(∆Ε,T) θέσε τη x’ ως την τρέχουσα κατάσταση 

 x. 

 2.4. Μείωσε τη θερµοκρασία T σύµφωνα µε το επιλεγέν πρόγραµµα 

 ανόπτησης. 

 

Εικόνα 29: Βασικά βήματα προσομοιωμένης ανόπτησης 

Για την συνάρτηση πιθανότητας αποδοχής νέας κατάστασης όταν �R � Rý . R e � 

(μετάβαση σε χειρότερη λύση από την τρέχουσα) χρησιμοποιείται ένας από τους παρακάτω 

τύπους: 

 Ð��R/ ñ� � Z� � þ�ì��[ V (55)  

 Ð��R/ ñ� � þ �ì�� (56)  

Το πιο κρίσιμο κομμάτι της προσομοιωμένης ανόπτησης είναι το λεγόμενο «πρόγραμμα 

ψύξης» ή «πρόγραμμα ανόπτησης» το οποίο καθορίζει πόσο γρήγορα θα πέσει η 

θερμοκρασία από ψηλές σε χαμηλές τιμές. Αυτό εξαρτάται από τη φύση του προβλήματος 

και η επιλογή του απαιτεί πειραματισμό. Η σημασία μάλιστα αυτής της διαδικασίας 

πιστοποιείται και από το γεγονός ότι μπορεί να δειχθεί από το γεγονός ότι αν η 

θερμοκρασία μειώνεται επαρκώς αργά, ο αλγόριθμος θα βρει το ολικό βέλτιστο με 

πιθανότητα που συγκλίνει στο 1 [65], απαιτώντας μάλιστα μεγαλύτερο χρόνο από αυτόν 

που θα χρειαζόταν ένας εξαντλητικός αλγόριθμος. Τα πιο συνηθισμένα προγράμματα 

ψύξης που απαντώνται στη βιβλιογραφία περιγράφονται από τις παρακάτω σχέσεις: 

 �� � ~��� . �|��5 (57)  

όπου ~ είναι ο αριθμός της τρέχουσας επανάληψης και 5 ο μέγιστος επιτρεπόμενος 

αριθμός επαναλήψεων μετά από τον οποίο ο αλγόριθμος τερματίζει (γραμμική μείωση). 

 �� � í � ñ� V (58)  

όπου ~ είναι ο αριθμός της τρέχουσας επανάληψης και Ú ένας αριθμός λίγο μικρότερος 

από τη μονάδα (γεωμετρική μείωση). 

Ο αλγόριθμος προσομοιωμένης ανόπτησης έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά προβλήματα 

ανάθεσης φάσματος. Ενδεικτικά αναφέρονται η [47] για το πρόβλημα του ελάχιστου 

αριθμού συνεχόμενων καναλιων και οι [66] [67] [68] [69] για το πρόβλημα της ελάχιστης 

παρεμβολής. Παραλλαγές της έχουν έφαρμοστεί στα [70] και [71]. 
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5 Ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθεί διεξοδικά ο προτεινόμενος αλγόριθμος κατανομής 

φάσματος. Η επόμενη παράγραφος συνοψίζει τις απαιτήσεις κατά την κατανομή 

συχνοτήτων που πρέπει να πληρούνται από τον αλγόριθμο. Συνακόλουθα, παρουσιάζεται η 

υλοποίηση με τη μέθοδο διαδοχικής απονομής, όπως αυτή εφαρμόστηκε στα πλαίσια της 

παραγωγής του πλάνου συχνοτήτων GE-06 και περιγράφεται στο [77]. Αμέσως μετά 

παρουσιάζεται ένας πρότυπος γενικός αλγόριθμος που σχεδιάστηκε προκειμένου να 

αξιοποιηθούν για την επίλυση του προβλήματος οι στοχαστικές μεθόδοι που αναφερθηκαν 

στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης 

για κάθε μια από τις τεχνικές επίλυσης του προβλήματος ανάθεσης φάσματος που 

αξιοποιείται. 

5.1 Απαιτήσεις από τον αλγόριθμο 

Τα δυο προβλήματα που θα αντιμετωπιστούν από τον προτεινόμενο αλγόριθμο ορίστηκαν 

προηγούμενα στις παραγράφους 4.3.1 και 4.3.2. Και στα δυο προβλήματα, η κατανομή 

πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τηρούνται όλοι οι περιορισμοί παρεμβολών στο δίκτυο. Η 

βασική διαφορά των δυο προβλημάτων αφορά στην ακρίβεια του πραγματοποιούμενου 

ελέγχου. Στο Π1 γίνεται έλεγχος μόνο ανά ζεύγη allotment και εξετάζονται αποκλειστικά 

«σκληροί περιορισμοί», ενώ στο Π2 πραγματοποιείται έλεγχος συνολικής παρεμβολής σε 

κάθε σημείο μέτρησης. Προφανώς, το Π2 είναι γενικότερο πρόβλημα από το Π1 και απαιτεί 

τόσο πολυπλοκότερους υπολογισμούς όσο και πληρέστερα δεδομένα εισόδου. Αντίθετα, τα 

δεδομένα εισόδου για την επίλυση του Π1 μπορεί να είναι ένας απλός δυαδικός πίνακας 

παρεμβολών. Αυτό το γεγονός καθιστά το Π1 καταλληλότερο για την πραγματοποίηση της 

αρχικής ανάλυση της επίδοσής του σε στιγμιότυπα ποικίλου αριθμού περιορισμών από 

παρεμβολές και άρα αυξανόμενης δυσκολίας, τα οποία μπορούν να παραχθούν εύκολα 

από ένα κατάλληλο πρόγραμμα. Στη συνέχεια, με τον όρο ασύμβατα allotments 

αναφερόμαστε σε allotments r/Î0 Ç 06 για τα οποία Êr/ ÎÍ Ç 8 ή ισοδύναμα  ÐqÏU e Ðq/2<Y0èA Ç �. 

Ταυτόχρονα, και στα δυο προβλήματα δεν ορίζεται συγκεκριμένη πολλαπλότητα των 

κόμβων. Κατά συνέπεια, ο αλγόριθμος πρέπει να κατανέμει περισσότερα από ένα κανάλια 

σε κάθε allotment. Αυτό επιτυγχάνεται, όπως θα αναλυθεί πιο κάτω, πραγματοποιώντας 

αναθέσεις καναλιών σε στρώματα (layers), μια στρατηγική που επιτρέπει να 
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αντιμετωπίζουμε επαναληπτικά υποπροβλήματα με πολύ μικρότερους χώρους λύσεων από 

αυτόν του συνολικού προβλήματος. Τα κριτήρια βελτιστοποίησης είναι δύο: Αφενός 

επιδιώκεται η μεγιστοποίηση του αριθμού αποδοθέντων καναλιών στο δίκτυο ή, 

ισοδύναμα, η μεγιστοποίηση του μέσου αριθμού αποδοθέντων καναλιών ανά allotment. 

Αφετέρου επιδιώκεται, κατά το δυνατό, η δικαιοσύνη κατά την κατανομή, ώστε η τελική 

λύση να μην περιλαμβάνει μεγάλες ανισότητες στον αριθμό καναλιών που αποδίδονται 

σε κάθε allotment, στο βαθμό, τουλάχιστον, που αυτό είναι εφικτό. Για αυτό το λόγο 

απαιτείται η υλοποίηση μιας μεθόδου δυναμικού προσδιορισμού του ελαχίστου αριθμού 

καναλιών που πρέπει να αποδωθούν σε κάθε allotment. Προφανώς, αυτές οι δυο 

επιδιώξεις είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλοσυγκρουόμενες. 

5.2 Περιγραφή αλγορίθμου διαδοχικής απονομής 

Όπως αναφέρθηκε και στην περιγραφή των αλγορίθμων διαδοχικής απονομής φάσματος 

που πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ένας τέτοιος αλγόριθμος συνίσταται 

στην επαναληπτική εκτέλεση τριών βασικών βημάτων: στην αρχική ταξινόμηση των 

allotments (initial ordering), την επιλογή του επόμενου allotment στο οποίο θα γίνει από 

πειρα να πραγματοποιηθεί ανάθεση καναλιού και την επιλογή του καναλιού προς ανάθεση. 

Για το πρώτο βήμα χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικές προσεγγίσεις: LDF1, LDF2, 

SDL1 και SDL2, οι οποίες περιγράφονται πιο κάτω: 

� Largest Degree First 1 (LDF1): Τα allotments μπαίνουν σε φθίνουσα σειρά του 

αριθμού των ασυμβατοτήτων τους (degree). 

� Largest Degree First 2 (LDF2): Τα allotments μπαίνουν πάλι σε φθίνουσα σειρά του 

αριθμού των ασυμβατοτήτων τους (degree), αλλά τώρα για τον υπολογισμό του 

αριθμού των ασυμβατοτήτων κάθε allotment αγνοούνται όσα έχουν ήδη μπει σε 

σειρά. Δηλαδή όσα μπαίνουν σε σειρά αφαιρούνται από το γράφο ασυμβατοτήτων 

μαζί με όλες τις ακμές τους. 

� Smallest Degree Last 1 (SDLF1): Τα allotments μπαίνουν σε αύξουσα σειρά του 

αριθμού των ασυμβατοτήτων τους (degree). Όταν όλα τα allotments έχουν μπει σε 

σειρά η σειρά αυτή αντιστρέφεται. 

� Smallest Degree Last 2 (SDLF2): Η διαδικασία είναι ίδια όπως πιο πάνω με τη 

διαφορά ότι, σε αντιστοιχία με την LDF2, αγνοούνται όσα έχουν ήδη μπει σε σειρά 

μαζί με όλες τις ασυμβατότητές τους. 
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Η διαφορά στα αποτελέσματα των δύο διαφορετικών υλοποιήσεων LDF1-LDF2 και SDF1-

SDF2 εμφανίζεται στην περίπτωση που δύο allotments έχουν τον ίδιο αριθμό 

ασυμβατοτήτων. 

Για το δεύτερο βήμα (επιλογή επόμενου allotment) χρησιμοποιούνται δυο διαφορετικές 

προσεγγίσεις: ακολουθιακή και με βάση το βαθμό κορεσμού, οι οποίες περιγράφονται πιο 

κάτω: 

� Sequential: Επιλέγεται κάθε φορά το επόμενο allotment από τη λίστα που 

παράχθηκε από τη διαδικασία του initial ordering. 

� Saturation Degree (SD): Θεωρούμε ως 8 το σύνολο των allotments και ως 8< το 

σύνολο των allotments που τους έχουν ήδη ανατεθεί κανάλια. Το κανάλι A δεν 

επιτρέπεται για το allotment r αν υπάρχει allotment Î στο 8< 0στο οποίο να έχει 

δοθεί το κανάλι A και επιπλέον στον γράφο ασυμβατοτήτων υπάρχει ακμή μεταξύ 

των r και Î. Ο βαθμός κορεσμού (saturation degree - SD) ενός allotment είναι ο 

αριθμός των καναλιών τα οποία δεν επιτρέπονται γι’ αυτό. Σύμφωνα με αυτή την 

τεχνική επιλέγεται κάθε φορά από τα εναπομείναντα allotments αυτό με τον 

μεγαλύτερο SD. 

Τέλος, για το τρίτο βήμα (επιλογή καναλιού προς απόδοση) χρησιμοποιούνται τέσσερις 

διαφορετικές προσεγγίσεις: FA, FAO, LHO, MHO, οι οποίες περιγράφονται πιο κάτω: 

� First Available (FA): Το πρώτο διαθέσιμο (επιτρεπτό) κανάλι, εάν υπάρχει τέτοιο, 

δίνεται στο allotment. Αλλιώς στο allotment δεν εκχωρείται κανένα κανάλι. 

� First Available Occupied (FAO): Σύμφωνα με αυτή την τεχνική το πρώτο επιτρεπτό 

και ήδη χρησιμοποιούμενο (occupied) κανάλι, εάν υπάρχει τέτοιο, δίνεται στο 

allotment. Αλλιώς η εκχώρηση γίνεται όπως στην FA. 

� Least Heavily Occupied (LHO): Εκχωρείται στο allotment το κανάλι που έχει 

χρησιμοποιηθεί τις λιγότερες φορές απ’ όλα τα επιτρεπτά γι’ αυτό κανάλια. Αν δεν 

υπάρχει επιτρεπτό κανάλι στο allotment δεν εκχωρείται κανένα κανάλι. 

� Most Heavily Occupied (LHO): Εκχωρείται στο allotment το κανάλι που έχει 

χρησιμοποιηθεί τις περισσότερες φορές απ’ όλα τα επιτρεπτά γι’ αυτό κανάλια. Αν 

δεν υπάρχει επιτρεπτό κανάλι στο allotment δεν εκχωρείται κανένα κανάλι. 

Συνολικά υλοποιήθηκαν τέσσερις προσεγγίσεις για το πρώτο βήμα, δύο για το δεύτερο και 

τέσσερις για το τρίτο. Συνεπώς, κατά την επίλυση του προβλήματος με τον αλγόριθμο 
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διαδοχικής απονομής παράγονται 32 διαφορετικές λύσεις και επιστρέφεται η καλύτερη 

(αυτή που μεγιστοποιεί το μέσο αριθμό αποδοθέντων καναλιών ανά allotment).  

 

Εικόνα 30: Διάγραμμα ροής αλγόριθμου διαδοχικής απονομής 

Το παραπάνω διάγραμμα ροής δείχνει τη διαδικασία επίλυσης που ακολουθείται για κάθε 

έναν από τους 32 συνδυασμούς. Μετά την πραγματοποίηση της αρχικής ταξινόμησης, 

επαναλαμβάνονται τόσες φορές όσες και ο αριθμός των allotments τα βήματα της επιλογής 

του επόμενου allotment και τις απόπειρας απονομής καναλιού σε αυτό. Όταν ολοκληρωθεί 

αυτή η διαδικασία, εφόσον κατά την πραγματοποίησή της αποδόθηκε τουλάχιστον ένα 

κανάλι σε κάποιο από τα allotments ξανααρχικοποιείται η λίστα που προέκυψε από την 

αρχική ταξινόμηση και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο 

να τονιστεί η ένοια των διαθέσιμων καναλιών. Κατά την εξέλιξη του αλγόριθμου η απονομή 

ενός καναλιού σε κάποιο από αυτά μπορεί να γίνει εφόσον δεν έχει προηγηθεί απονομή 

του ίδιου καναλιού σε ασύμβατο allotment. Αντίστοιχα, εφόσον κάποιο κανάλι απονεμηθεί 

σε ένα allotment, αυτόματα αφαιρείται από τα διαθέσιμα κανάλια των allotment με τα 

οποία είναι ασύμβατο το συγκεκριμένο κανάλι. Ο αλγόριθμος τερματίζει όταν σε μια πλήρη 

επανάληψη δεν ανατεθεί κανένα κανάλι ή, ισοδύναμα, όταν δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα 

κανάλια για κανένα allotment. 
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5.3 Περιγραφή γενικής μεθόδου απονομής καναλιών με 

στοχαστικές μεθόδους 

Μια από τις προφανείς αδυναμίες του αλγόριθμου διαδοχικής απονομής είναι ότι δεν 

επιτρέπει βήματα προς τα πίσω κατά την παραγωγή της τελικής λύσης. Ταυτόχρονα, η 

διαδικασία απονομής ακολουθεί πολύ αυστηρά βήματα, τα οποία δεν εγγυόνται ότι 

εξερευνάται ικανοποιητικά ο τεράστιος χώρος λύσεων. Για αυτούς τους λόγους 

αναπτύχθηκε ένας γενικός αλγόριθμος απονομής καναλιών, ο οποίος χρησιμοποιεί σα 

δομικό συστατικό του υλοποιήσεις στοχαστικών μεθόδων για την επίλυση του MS-FAP. Μια 

σύντομη παρουσίαση των αλγορίθμων επίλυσης του MS-FAP
8
 που υλοποιήθηκαν μαζί με 

συγκριτικά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε κάθε περίπτωση παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα ΙΙ.  

Η προτεινόμενη μέθοδος [82] βασίζεται στην παραγωγή στρωμάτων καναλιών (layers). Ένα 

στρώμα καναλιών είναι ένα διάνυσμα b Ç öÆïÆ, όπου bq Ç � είναι το κανάλι του στρώματος 

που αντιστοιχεί στο allotment r Ç 8. Η βασική ιδέα είναι η κατασκευή μιας λύσης 

προσθέτοντας επαναληπτικά στρώματα καναλιών. Η κατασκευή κάθε στρώματος καναλιών 

πραγματοποιείται με τις τεχνικές επίλυσης του αλγόριθμου κατανομής φάσματος που 

αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 4, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς παρεμβολών σε 

σχέση και με την υπάρχουσα μερική λύση. Συγκεκριμένα, η ποιότητα του νέου στρώματος 

εξετάζεται από μια συνάρτηση καταλληλότητας (ή συνάρτηση κόστους) η οποία 

ποσοτικοποιεί τις παραβιάσεις περιορισμών παρεμβολών. Είναι φανερό, ότι το πρόβλημα 

που περιγράψαμε δεν έχει τις ίδιες απαιτήσεις με το MS-FAP. Ωστόσο, επειδή η διαδικασία 

επίλυσης του MS-FAP που ακολουθήθηκε συνίσταται σε διαδοχικές δοκιμές με αυξανόμενο 

πλήθος διαθέσιμων συνεχόμενων καναλιών έως ότου να επιστραφεί αποδεκτή λύση, οι 

υλοποιήσεις των τεχνικών επίλυσης του προβλήματος ανάθεσης φάσματος είναι 

κατάλληλες για εφαρμογή στην επίλυση των Π1 και Π2. 

Ο αλγόριθμος λειτουργεί σε δυο διακριτές φάσεις. Στην πρώτη φάση πραγματοποιείται 

επαναληπτικά κατασκευή στρωμάτων καναλιών εως ότου να μην είναι δυνατή, με βάση 

τους περιορισμούς παρεμβολών, η προσθήκη ενός πλήρους νέου στρώματος. Προκειμένου 

να μεγιστοποιήσουμε τα πλήρη στρώματα, κάτι που, όπως θα δειχτεί παρακάτω, αποτελεί 

ουσιώδη στόχο για την εξασφάλιση της δικαιοσύνης κατά την απονομή, σε αυτή τη φάση 

                                                           
8
 Εν γένει, η επίλυση του MO-FAP δίνει πιο χρήσιμα αποτελέσματα από αυτή του MS-FAP 

εξοικονομώντας μεγαλύτερο αριθμό καναλιών, αλλά εφόσον στο πρόβλημα δεν περιλαμβάνονται 

ούτως ή άλλως περιορισμοί παρεμβολών μεταξύ γειτονικών καναλιών, η εξοικονόμηση φάσματος 

είναι η ίδια και στις δυο περιπτώσεις 
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πραγματοποιούμε τις πιο υπολογιστικά απαιτητικές παραλλαγές των τεχνικών. Πρέπει να 

τονιστεί ότι σε αυτή τη φάση δεν πραγματοποιούμε τροποποιήσεις σε προγενέστερα 

στρώματα. Φυσικά, η κατασκευή κάθε νέου στρώματος λαμβάνει υπόψη τα υπάρχοντα 

κατά την αποτίμηση της τήρησης των περιορισμών του προβλήματος. Για κάθε νέο πλήρες 

στρώμα που προστίθεται στη λύση αυξάνουμε κατά 1 το μετρητή πλήρων στρωμάτων, G. Ο G αποτελεί μέγεθος που αντικατοπτρίζει την δικαιοσύνη της κατανομής, καθώς, όπως θα 

δειχτεί παρακάτω σχετίζεται άμεσα με τον ελάχιστο αριθμό καναλιών που αποδίδονται σε 

ένα allotment. Η εν λόγω φάση ολοκληρώνεται μόλις ο αλγόριθμος απονομής φάσματος 

που χρησιμοποιείται αποτύχει να παράξει ένα πλήρες στρώμα. Αυτό συμβαίνει όταν 

παραβιάζονται οι περιορισμοί παρεμβολών κατά την ενσωμάτωση του νέου στρώματος 

στην υπάρχουσα λύση.  

Σε αυτό το σημείο εφαρμόζεται ένας αλγόριθμος επιδιόρθωσης (repair algorithm), ο οποίος 

είναι υπεύθυνος για τη διαγραφή καναλιών από allotments κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξυπηρετούνται οι δυο βασικές επιδιώξεις του αλγορίθμου. Συγκεκριμένα, εξετάζουμε το 

νέο στρώμα και κάθε φορά που βρίσκουμε ένα κανάλι το οποίο προκαλεί παραβίαση 

περιορισμού παρεμβολών με κάποια ανάθεση που συμπεριλαμβάνεται στην υπόλοιπη 

λύση αφαιρούμε μια από τις δύο αναθέσεις λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια με 

σειρά προτεραιότητας: 

1. Αν ο τρέχων αριθμός καναλιών που έχουν αποδοθεί στο ένα από τα δύο allotment 

είναι μεγαλύτερος από του άλλου, αφαίρεσε το κανάλι απ’ αυτό. Με αυτόν τον 

τρόπο αποφεύγεται η μείωση του αριθμού των καναλιών κάποιου allotment κάτω 

από G, δηλαδή εξυπηρετείται η επιδίωξη της ισορροπημένης κατανομής όπως αυτή 

αναφέρεται στην περιγραφή του προβλήματος. Αν αυτό δε συμβαίνει, δηλαδή αν ο 

τρέχων αριθμός των καναλιών και για τα δύο allotment είναι ίσος εξετάζεται το 

επόμενο κριτήριο. 

2. Άθροισε τον αριθμό των παραβιάσεων των περιορισμών παρεμβολών στις οποίες 

μετέχει το καθένα από τα προς εξέταση allotments. Στη συνέχεια επέλεξε να 

διαγράψεις το κανάλι από το allotment που συμμετέχει στο μεγαλύτερο αριθμό 

παραβιάσεων. Σε περίπτωση που τα δύο allotments μετέχουν σε ίσο αριθμό 

παραβιάσεων εξετάζεται το επόμενο κριτήριο. 

3. Επέλεξε τυχαία και με ίση πιθανότητα το ένα από τα δύο allotments και απ’ αυτό 

αφαίρεσε το κανάλι που προκαλεί την παραβίαση του περιορισμού. 
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Το παρακάτω διάγραμμα ροής περιγράφει τη λειτουργία της μεθόδου. Ο αλγόριθμος 

τερματίζει όταν σε δυο συνεχόμενες απόπειρες εισαγωγής νέου στρώματος, ο αλγόριθμος 

επιδιόρθωσης προκαλεί αριθμό διαγραφών ίσο με τον αριθμό των allotments, ώστε να μην 

βελτιώνεται η υπάρχουσα λύση. Για να γίνει πιο κατανοητή η διαδικασία, παραθέτουμε και 

ένα παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου σε ένα μικρό πρόβλημα αποτελούμενο από 5 

allotment και 10 διαθέσιμα προς κατανομή κανάλια. Στο εν λόγω παράδειγμα φαίνεται η 

εισαγωγή νέων στρωμάτων και η πραγματοποίηση διαγραφών από τον αλγόριθμο 

επιδιόρθωσης εφόσον χρειάζεται. Παρατηρείστε ότι στα πρώτα 3 στρώματα δεν απαιτείται 

επιδιόρθωση, καθώς και ότι τελικά ο ελάχιστος αριθμός καναλιών που αποδίδεται σε ένα 

allotment είναι, κατά συνέπεια, ίσος με 3. 

 

Εικόνα 31: Διάγραμμα ροής γενικού αλγόριθμου 
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Εικόνα 32: Παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου για ένα πρόβλημα με 5 allotment και 10 κανάλια 

5.3.1 Υλοποίηση με προσομοιωμένη ανόπτηση 

Ο βασικός αλγόριθμος προσομοιωμένης ανόπτησης αναφέρθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Στο παρόν κεφάλαιο εξειδικεύουμε σε λεπτομέρειες της υλοποίησης που 

πραγματοποιήθηκε για την κατασκευή των στρωμάτων καναλιών. 

5.3.1.1 Αναπαράσταση λύσης 

Η αναπαράσταση του στρώματος για ένα πρόβλημα που περιγράφεται από το γράφο 

παρεμβολών ��8/ 6� και το διάνυσμα διαθέσιμων καναλιών � πραγματοποιείται με ένα 

διάνυσμα b μήκους Æ8Æ. Κάθε στοιχείο του διανύσματος παίρνει τιμές A Ç � και αντιστοιχεί 

σε ένα allotment.  

5.3.1.2 Συνάρτηση κόστους 

Η συνάρτηση κόστους (ενέργεια) που επιλέχτηκε είναι η 

 R � AZb/ ��8/ 6�[ � ~�9�r�cb � ��I0~�9�r�cb�íb (59)  

όπου ~�9�r�cb ο αριθμός των παραβιάσεων περιορισμών παρεμβολών που επιφέρει η 

ενσωμάτωση του υποψήφιου στρώματος στην υπάρχουσα λύση και ~�9�r�cb�íb ο 

αριθμός των allotment που εμπλέκονται στις παραβιάσεις. Στη χειρότερη περίπτωση ένας 

αριθμός � παραβιάσεων αφορά ακριβώς &� allotment και απαιτεί � διαγραφές. Ωστόσο 

είναι πιθανό � παραβιάσεις να αφορούν λιγότερα από &� allotments και κατά συνέπεια να 

είναι δυνατή η εξάλειψη των παραβιάσεων με λιγότερες από � διαγραφές (βλ. και το 2
ο
 

κριτήριο του αλγόριθμο επιδιόρθωσης). Για αυτό το λόγο στη συνάρτηση κόστους 

επεισέρχεται και ο όρος ~�9�r�cb�íb, ώστε ανάμεσα σε δυο λύσεις με τον ίδιο αριθμό 
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παραβιάσεων να προτιμάται αυτή που εμπλέκει το μικρότερο αριθμό allotments. 

Προφανώς, όσο μεγαλύτερη είναι η συνάρτηση κόστους της υποψήφιας λύσης, τόσο 

χειρότερη είναι αυτή. 

5.3.1.3 Παραγωγή γειτονικών καταστάσεων 

Για τη μετάβαση σε γειτονικές καταστάσεις, κατά την εξερεύνηση του χώρου λύσεων 

χρησιμοποιήθηκαν δυο τεχνικές, η απλή κίνηση (single move) και η διπλή κίνηση (double 

move), οι οποίες ορίζονται ως εξής: 

Απλή κίνηση: Η λύση Õ προκύπτει από τη λύση k με απλή κίνηση όταν υπάρχει ένα ακριβώς � Ç _�/ Æ8Æ` τέτοιο ώστε k3 � Õ3  και για κάθε � Ç _�/ Æ8Æ`/ � � � είναι k÷ � Õ÷. Εφόσον το 

μήκος της λύσης ισούται με τον αριθμό των allotment, Æ8Æ, και το κάθε στοιχείο παίρνει Æ�Æ 
δυνατές τιμές, οι γειτονικές καταστάσεις μιας λύσης που δύνανται να παραχθούν με απλή 

κίνηση είναι Æ8Æ�Æ�Æ . ��. 
Διπλή κίνηση: Η λύση Õ προκύπτει από τη λύση k με διπλή κίνηση όταν υπάρχουν δύο 

ακριβώς �/ � Ç _�/ Æ8Æ` τέτοιο ώστε k3 � Õ3  και k÷ � Õ÷ 0και για κάθε b Ç _�/ Æ8Æ`/ b � �/ b � � 
είναι kn � Õn. Εφόσον το μήκος της λύσης ισούται με τον αριθμό των allotment, Æ8Æ, και το 

κάθε στοιχείο παίρνει Æ�Æ δυνατές τιμές, οι γειτονικές καταστάσεις μιας λύσης που 

δύνανται να παραχθούν με απλή κίνηση είναι �Æ8Æ& � �Æ�Æ . ��!. 

Εξίσου συχνά στη βιβλιογραφία απαντώνται και άλλες δυο τεχνικές, η περιορισμένη απλή 

κίνηση (restricted single move) και η περιορισμένη διπλή κίνηση (restricted double move). 

Η διαφοροποίηση αυτών των δύο τεχνικών από τις δύο που χρησιμοποιήθηκαν έγκειται στο 

ότι επιτρέπονται αλλαγές μόνο στις αναθέσεις k3 που μετέχουν σε παραβίαση 

περιορισμών. Οι γειτονικές καταστάσεις μιας λύσης που δύνανται να παραχθούν, σε αυτήν 

την περίπτωση είναι ~�9�r�cb�íb�Æ�Æ . �� και �~�9�r�cb�íb& � �Æ�Æ . ��! αντίστοιχα. Οι 

τεχνικές αυτές δεν αξιοποιήθηκαν γιατί δεν επιτυγχάνουν αρκετά λεπτομερή έλεγχο του 

χώρου λύσεων για το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται. 

Κατά τη μετάβαση σε μια γειτονική λύση κατά την εξέλιξη του αλγόριθμου 

προσομοιωμένης ανόπτησης, στην πραγματικότητα επιλέγεται ένας σταθερός αριθμός από 

τις γειτονικές λύσεις της τρέχουσας λύσης, σημαντικά μικρότερος από το συνολικό αριθμό 

λύσεων που απαρτίζουν τη γειτονιά. Κατά συνέπεια, η απλή κίνηση που περιλαμβάνει 

μικρότερο αριθμό λύσεων μέσα στη γειτονιά μιας λύσης, οδηγεί σε πιο λεπτομερή 

αναζήτηση του χώρου λύσεων. Αφενός, αυτό οδηγεί σε αυξημένη πιθανότητα εύρεσης 
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βέλτιστων λύσεων και αφετέρου αυξάνει το χρόνο υπολογισμού. Επειδή το πρώτο μέρος 

της γενικής μεθόδου που περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο, το οποίο οδηγεί σε 

πλήρη στρώματα, είναι πιο σημαντικό, προκειμένου να ευνοείται η δικαιοσύνη της 

κατανομής, υλοποιήθηκε με απλή κίνηση, ενώ το δεύτερο μέρος, για οικονομία χρόνου, με 

διπλή κίνηση. 

Σημειώνεται ότι το σύνολο των γειτονικών καταστάσεων που παράγονται από μια λύση 

ονομάζεται «γειτονιά» της λύσης. 

5.3.1.4 Συνάρτηση αποδοχής 

Σα συνάρτηση αποδοχής χρησιμοποιήθηκε η σχέση (56), ενώ δεχόμαστε πάντα τη 

μετάβαση στη νέα λύση όταν �R ] � (μετάβαση σε καλύτερη λύση από την τρέχουσα). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιθανότητα μετάβασης σε χειρότερη λύση μειώνεται όσο 

αυξάνεται ο λόγος �R�ñ, δηλαδή όσο μειώνεται η θερμοκρασία με το πέρασμα του χρόνου 

και όσο χειρότερη είναι η νέα λύση από την υπάρχουσα. Ταυτόχρονα, όσο εξελίσεται η 

αναζήτηση, τόσο πιο απίθανη είναι η μετάβαση σε χειρότερες λύσεις, καθώς μειώνεται 

συνεχώς η θερμοκρασία. 

5.3.1.5 Επιλογή αρχικής θερμοκρασίας 

Η επιλογή της αρχικής θερμοκρασίας εξαρτάται από το πρόβλημα (ακόμα και από το 

συγκεκριμένο στιγμιότυπο προβλήματος) και κατά συνέπεια είναι σύνηθες να προκύπτει 

δυναμικά πριν τρέξει ο κύριος αλγόριθμος προσομειωμένης ανόπτησης. Ο πιο 

συνηθισμένος τρόπος εύρεσης μιας κατάλληλης αρχικής θερμοκρασίας, και ο οποίος 

υλοποιήθηκε, βασίζεται στην επαναληπτική εκτέλεση του παρακάτω βρόχου: 

T := 1 

Generate random solution Xold 

WHILE(accepted < percentage) 

 accepted := 0 

 FOR i = 1 to 100 DO 

  generate new solution Xnew from Xold 

  Enew := E(Xnew) 

  ∆E := E(Xnew) – E(Xold) 

  IF ∆E < 0 or random < prob = e-∆E/T THEN 

   accepted := accepted + 1 

   Xold := Xnew 

   Eold := Enew 
  END IF 

 END FOR 

 T := 2*T 

END WHILE 

Εικόνα 33: Αλγόριθμος προσδιορισμού αρχικής θερμοκρασίας για τον αλγόριθμο 

προσομειωμένης ανόπτησης 
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Ο βρόχος αυτός επαναλαμβάνεται, διπλασιάζοντας κάθε φορά τη θερμοκρασία ñ, μέχρι το 

ποσοστό των αλλαγών κατάστασης που γίνονται αποδεκτές να ξεπεράσουν ένα όριο 

(χρησιμοποιήθηκε το 90%). Είναι προφανές από τη σχέση (56) ότι για να γίνει αυτό πρέπει - 

ανεξαρτήτως του �R, το οποίο δεν μπορούμε να καθορίσουμε από πριν και εξαρτάται από 

το συγκεκριμένο στιγμιότυπο προβλήματος – η αρχική θερμοκρασία να είναι αρκετά 

μεγάλη ώστε να γίνονται αποδεχτές αρκετές αλλαγές και προς μεγαλύτερη ενέργεια. Η 

θερμοκρασία με την οποία ικανοποιείται η πιο πάνω συνθήκη χρησιμοποιείται ως αρχική 

θερμοκρασία για τον αλγόριθμο προσομειωμένης ανόπτησης. 

5.3.1.6 Πρόγραμμα ανόπτησης 

Η διαδικασία σταδιακής μείωσης της θερμοκρασίας που εφαρμόστηκε είναι η απλή 

γεωμετρική μείωση (βλ. σχέση (58)) με Ú � ��'. 

5.3.1.7 Κριτήρια τερματισμού 

Τα κριτήρια τερματισμού του αλγόριθμου είναι τα εξής: 

� Η συνάρτηση κόστους είναι μηδέν. Όταν δηλαδή έχει βρεθεί μια λύση (στρώμα 

καναλιών) με την οποία δεν προκαλούνται παραβιάσεις περιορισμών παρεμβολών 

όταν ενσωματωθεί στην υπάρχουσα λύση. 

� Το φαινόμενο σε κάποια θερμοκρασία να μην έχουμε καμία αποδεκτή αλλαγή 

κατάστασης επαναληφθεί δέκα συνεχόμενες φορές. Σε αυτή την περίπτωση είναι 

εξαιρετικά απίθανο να βελτιωθεί η υπάρχουσα λύση ακόμα και αν εξαντληθεί ο 

αριθμός επαναλήψεων μέχρι να φτάσουμε στην ελάχιστη επιτρεπόμενη 

θερμοκρασία, οπότε επιστρέφουμε την υπάρχουσα λύση για οικονομία χρόνου. 

� Τερμάτισε αν η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από μια προκαθορισμένη τιμή 

�23� � �� "�. 

5.3.1.8 Περιγραφή αλγόριθμου 

Ο αλγόριθμος που υλοποιήθηκε για την παραγωγή ενός στρώματος συνοψίζεται στην 

ρουτίνα που περιγράφεται με ψευδοκώδικα στην εικόνα 34. Σε κάθε θερμοκρασία 

πραγματοποιούμε 5	Jj±±ú απόπειρες μετάβασης. Ο αριθμός 5	Jj±±ú εξαρτάται εν 

γένει από το μέγεθος της γειτονιάς και σε πολλές εργασίες τίθεται ίσος με το μέγεθος του 

προβλήματος. Στην παρούσα εργασία μετά από δοκιμές καταλήξάμε στο συμπέρασμα ότι 

τα αποτελέσματα δεν παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση σε σχέση με το κόστος χρόνου 

εκτέλεσης για τιμές του 5	Jj±±ú μεγαλύτερες από &Æ8Æ. Επίσης, σημαντικό είναι και το 

γεγονός ότι όταν ο αλγόριθμος τερματίζει επιστρέφεται σαν λύση η καλύτερη λύση που 
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αξιολογήθηκε και όχι η τρέχουσα λύση, σε αντιδιαστολή με την κλασική περιγραφή της 

προσομοιωμένης ανόπτησης. 

Initialize T 

Generate random solution Xold 

Eold := E(Xold) 

Xbest := Xold 
WHILE termination criteria = false DO 

 FOR ctr = 1 to NUMLOOP DO 

  generate new solution Xnew from Xold 

  Enew := E(Xnew) 

  ∆E := E(Xnew) – E(Xold) 

  IF ∆E < 0 or random < prob = e-∆E/T THEN 

   Xold := Xnew 

   Eold := Enew 
  END IF 

  IF E(Xnew) < E(Xbest) THEN 

   Xbest := Xnew 

   Ebest := Enew 
  END IF 

 END FOR 

 T := 0.9*T 

END WHILE 

RETURN Xbest, Ebest 

Εικόνα 34: Αλγόριθμος προσομοιωμένης ανόπτησης που υλοποιήθηκε 

5.3.2 Υλοποίηση με αναζήτηση ταμπού 

Ο βασικός αλγόριθμος αναζήτησης με απαγορευμένες καταστάσεις αναφέρθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Στο παρόν κεφάλαιο εξειδικεύουμε σε λεπτομέρειες της 

υλοποίησης που πραγματοποιήθηκε για την κατασκευή των στρωμάτων καναλιών. Η 

αναπαράσταση της λύσης, καθώς και η συνάρτηση κόστους είναι ίδιες με αυτές που 

περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο για την προσομοιωμένη ανόπτηση.  

5.3.2.1 Παραγωγή γειτονικών καταστάσεων 

Η μέθοδος παραγωγής γειτονικών καταστάσεων αποτελεί μια πολύ κρίσιμη επιλογή για την 

επίδοση του αλγορίθμου. Αυτό συμβαίνει διότι, σε αντίθεση με την μέθοδο της 

προσομοιωμένης ανόπτησης σε κάθε βήμα ελέγχεται η συνάρτηση κόστους όλων των 

γειτονικών λύσεων (εκτός από αυτές που είναι απαγορευμένες). Έτσι, το μέγεθος της 

γειτονιάς, επιδρά σημαντικά στο χρόνο τερματισμού του αλγόριθμου. Υλοποιήθηκαν δύο 

τεχνικές, η πλήρης γειτονιά (full neighbourhood) και η περιορισμένη γειτονιά (restricted 

neighbourhood). 

Πλήρης γειτονιά: Οι λύσεις που αποτελούν την πλήρη γειτονιά παράγονται με τον τρόπο 

που πραγματοποιείται η απλή κίνηση στην περίπτωση της προσομοιωμένης ανόπτησης. 

Συγκεκριμένα, Οι λύσεις Õ που αποτελούν την πλήρη γειτονιά μιας λύσης k είναι όλες αυτές 

για τις οποίες υπάρχει ένα ακριβώς � Ç _�/ Æ8Æ` τέτοιο ώστε k3 � Õ3  και για κάθε � Ç _�/ Æ8Æ`/
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� � � είναι k÷ � Õ÷. Εφόσον το μήκος της λύσης ισούται με τον αριθμό των allotment, Æ8Æ, 
και το κάθε στοιχείο παίρνει Æ�Æ δυνατές τιμές, ο αριθμός λύσεων που αποτελούν την 

πλήρη γειτονιά μιας λύσης είναι Æ8Æ�Æ�Æ . ��. 
Περιορισμένη γειτονιά: Είναι φανερό ότι η πλήρης γειτονιά οδηγεί σε πολύ μεγάλο πλήθος 

λύσεων που πρέπει να εξεταστούν. Προκειμένου να περιοριστεί το μέγεθος της γειτονιάς 

σε πολλές εργασίες (για παράδειγμα στα [74], [50]) χρησιμοποιείται η γειτονιά που 

προκύπτει από όλες τις λύσεις που παράγονται με περιορισμένη απλή κίνηση. 

Συγκεκριμένα, Οι λύσεις Õ που αποτελούν την περιορισμένη πλήρη γειτονιά μιας λύσης k 

είναι όλες αυτές για τις οποίες υπάρχει ένα ακριβώς � Ç Êr�cb�íbÍ τέτοιο ώστε k3 � Õ3  και 

για κάθε � Ç _�/ Æ8Æ`/ � � � είναι k÷ � Õ÷. O αριθμός λύσεων που αποτελούν την πλήρη 

γειτονιά μιας λύσης είναι ίσος με ~�9�r�cb�íb�Æ�Æ . ��. Σε περίπτωση που η περιορισμένη 

γειτονιά μετά τον αποκλεισμό των απαγορευμένων κινήσεων δεν περιλαμβάνει καμία 

λύση, εξετάζεται η πλήρης γειτονιά. 

5.3.2.2 Ορισμός απαγορευμένων κινήσεων 

Ορίζουμε δύο κλάσεις απαγορευμένων κινήσεων, κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει 

ένα σύνολο καταστάσεων εντός της υπό διερεύνηση γειτονιάς. Η πρώτη στηρίζεται σε 

βραχυπρόθεσμη μνήμη και η δεύτερη σε μακροπρόθεσμη μνήμη: 

� Βραχυπρόθεσμη μνήμη: Η βραχυπρόθεσμη μνήμη σχετίζεται με τον ορισμό ενός 

θετικού ακεραίου �, ο οποίος αφορά τον αριθμό προηγούμενων επαναλήψεων που 

διατηρούνται στη μνήμη. Συγκεκριμένα, Το κανάλι k3 δεν μπορεί να είναι το ίδιο με 

το κανάλι που είχε δοθεί στο allotment � σε μια από τις προηγούμενες � 

επαναλήψεις. 

� Μακροπρόθεσμη μνήμη: Η μακροπρόθεσμη μνήμη σχετίζεται με τον ορισμό ενός 

πραγματικού αριθμού 
 Ç ��/��, που υποδεικνύει το μέγιστο ποσοστό των 

αλλαγών που έχουν πραγματοποιηθεί σε ένα κανάλι ενός allotment k3 σε σχέση με 

τον αριθμό των επαναλήψεων που έχουν εκτελεστεί. Αν η αλλαγή του k3 στην 

τρέχουσα επανάληψη οδηγεί στην υπέρβαση του ποσοστού αυτού, η κίνηση είναι 

απαγορευμένη. 

Ο προσδιορισμός των � και 
 γίνεται ώστε οι τιμές να μην οδηγούν σε αδύνατες 

καταστάσεις όπου όλες οι πιθανές κινήσεις είναι απαγορευμένες μετά από έναν αριθμό 

επαναλήψεων. Συγκεκριμένα, όπως αποδεικνύεται στο [50], ισχύει η σχέση: 
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�Æ8Æ \ 
 \ �� (60)  

Πρακτικά, χρησιμοποιείται η παρακάτω εξίσωση για � ] Æ8Æ και > Ç _�/�` 
 
 � >� � � . >Æ8Æ  (61)  

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές � � ��=Æ8Æ και > � ��I με το 
 να 

προκύπτει από την (61). 

5.3.2.3 Κριτήριο άρσης απαγόρευσης 

Σε περίπτωση που στην τρέχουσα επανάληψη δεν βελτιώνεται η τρέχουσα καλύτερη λύση, 

εξετάζουμε και τις απαγορευμένες κινήσεις, αλλά μόνο για την περιορισμένη γειτονιά. Η 

εξέταση της πλήρους γειτονιάς για βέλτιστες λύσεις είναι υπερβολικά χρονοβόρα ιδιαίτερα 

αν λάβουμε υπόψη, ότι καθώς αυξάνει ο αριθμός των πραγματοποιηθέντων επαναλήψεων 

αυξάνει και η πιθανότητα η καλύτερη μη απαγορευμένη λύση μιας γειτονιάς να μην 

βελτιώνει την καλύτερη που έχει βρεθεί σε όλες τις πραγματοποιηθείσες επαναλήψεις (βλ. 

για παράδειγμα τα αποτελέσματα στο [82]). 

5.3.2.4 Κριτήρια τερματισμού 

Τα κριτήρια τερματισμού του αλγόριθμου είναι τα εξής: 

� Η συνάρτηση κόστους είναι μηδέν. Όταν δηλαδή έχει βρεθεί μια λύση (στρώμα 

καναλιών) με την οποία δεν προκαλούνται παραβιάσεις περιορισμών παρεμβολών 

όταν ενσωματωθεί στην υπάρχουσα λύση. 

� Καμία βελτίωση της καλύτερης λύσης δεν προκύπτει για έναν προκαθορισμένο 

αριθμό επαναλήψεων, ο οποίος τέθηκε ίσος με 200 μετά από δοκιμές. 

� Ολοκληρωθεί ένας προκαθορισμένος μέγιστος αριθμός επαναλήψεων, ο οποίος 

τέθηκε ίσος με 500 μετά από δοκιμές. 

5.3.2.5 Περιγραφή αλγορίθμου 

Ο αλγόριθμος που υλοποιήθηκε για την παραγωγή ενός στρώματος συνοψίζεται στην 

ρουτίνα που περιγράφεται με ψευδοκώδικα στην εικόνα 35. Σε κάθε επανάληψη 

αποθηκεύεται η καλύτερη λύση που βρίσκεται ανεξάρτητα από το αν είναι καλύτερη από 

την προηγούμενη (με αυτό τον τρόπο η μέθοδος ξεφεύγει από τοπικά ελάχιστα). Σε 

περίπτωση που δεν είναι καλύτερη από όλες τις προηγούμενες λύσεις ενεργοποιείται το 

κριτήριο άρσης απαγόρευσης και εξετάζεται και το απαγορευμένο σύνολο λύσεων της 

περιορισμένης γειτονιάς. Τελικά επιστρέφεται η καλύτερη λύση που αποθηκεύτηκε κατά 
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τον επιτρεπόμενο αριθμό επαναλήψεων ή η πρώτη λύση που βρέθηκε με μηδενική 

συνάρτηση κόστους. 

Generate random solution Xold 

k := 0 

X0 := Xold 

WHILE termination criteria = false DO 

 Xk := Xold 

 Generate restricted neighborhood Nrn(Xold) 

 Identify Tabu set Trn(Xold) ⊆ Nrn(Xold) 
 IF Nrn(Xold)-Trn(Xold) = ∅ 
  Generate full neighbourhood Nfn(Xold) 

  Identify Tabu set Tfn(Xold) 

  Choose Xnew Ç0{Nfn(Xold)-Tfn(Xold)}: min{E(Xnew)} 
 END IF 

 ELSE 

  Choose Xnew Ç0ÊNrn(Xold)-Trn(Xold)}: min{E(Xnew)} 
 END ELSE 

 IF E(Xnew)> min(0≤i≤k){E(Xi)} 

  Choose Xasp Ç Trn(Xold): min{E(Xasp)} 
  IF E(Xasp) < min(0≤i≤k){E(Xi)} 

   Xnew := Xasp 

  ENDIF 

 END IF 

 Xold := Xnew 

 k := k + 1 

 Xk := Xnew 

END WHILE 

RETURN Xk: min(0≤i≤k){E(Xi)} 

Εικόνα 35: Αλγόριθμος αναζήτησης με απαγορευμένες καταστάσεις που υλοποιήθηκε 

5.3.3 Υλοποίηση Γενετικού Αλγορίθμου 

Ο βασικός γενετικός αλγόριθμος αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Στο παρόν 

κεφάλαιο εξειδικεύουμε σε λεπτομέρειες της υλοποίησης που πραγματοποιήθηκε για την 

κατασκευή των στρωμάτων καναλιών. Η αναπαράσταση της λύσης, καθώς και η συνάρτηση 

κόστους είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο για την 

προσομοιωμένη ανόπτηση. 

5.3.3.1 Πληθυσμός 

Το μέγεθος του αρχικού πληθυσμού είναι Æ8Æ χρωμοσώματα
9
, κάθε ένα από τα οποία 

αποτελεί μια υποψήφια λύση, δηλαδή είναι ένα διάνυσμα διάνυσμα b Ç öÆïÆ, όπου b3 Ç � 

είναι το κανάλι του στρώματος που αντιστοιχεί στο allotment � Ç 8. 

5.3.3.2 Συνάρτηση καταλληλότητας 

Σε αντιδιαστολή με τις προηγούμενες δύο μεθόδους, οι γενετικοί αλγόριθμοι αναφέρονται 

συνηθέστερα σε συνάρτηση καταλληλότητας και όχι σε συνάρτηση κόστους. Η συνάρτηση 

καταλληλότητας εκφράζει τη συγκριτική υπεροχή ενός χρωμοσώματος έναντι των άλλων ως 

                                                           
9
 Αν το μέγεθος του προβλήματος είναι περιττός αριθμός, ο πληθυσμός τίθεται ίσος με Æ8Æ � �.  
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πιθανή λύση του δεδομένου προβλήματος. Είναι πολύ εύκολο να εξαχθεί η συνάρτηση 

καταλληλότητας από την συνάρτηση κόστους (59) με δυο απλές μετατροπές. Καταρχάς, 

προκειμένου οι καλύτερες λύσεις να αντιστοιχούν σε μεγαλύτερες τιμές συνάρτησης 

καταλληλότητας χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση 

 #Zb/ ��8/ 6�[ � .RZb/ ��8/ 6�[ (62)  

Στη συνέχεια απεικονίζουμε τη συνάρτηση #Zb/ ��8/ 6�[ με μια νέα συνάρτηση που έχει 

λιγότερο απότομες μεταβολές μεταξύ των μελών του πληθυσμού (fitness remapping) [84]. 

Η τελική συνάρτηση καταλληλότητας του χρωμοσώματος � προκύπτει από την σχέση 

 A3 � #3 . �# �. &i� (63)  

όπου # � η μέση τιμή του πληθυσμού, και σ η τυπική απόκλιση. Αν A3 ] �, τίθεται ίση με 0. 

5.3.3.3 Γενετικές πράξεις 

Κατά τη μετάβαση στην επόμενη γενιά του πληθυσμού πραγματοποιούνται δύο γενετικές 

πράξεις, η διασταύρωση και η μετάλλαξη. H γενετική πράξη της διασταύρωσης που 

υλοποιήθηκε είναι αυτή της ομοιόμορφης διασταύρωσης, όπου το κάθε κανάλι ενός 

παιδιού κληρονομείται από ένα από τους δύο γονείς με ίση πιθανότητα. Κατά τη 

διασταύρωση δύο χρωμοσωμάτων με ομοιόμορφη διασταύρωση προκύπτουν δύο 

απόγονοι με βάση μια τυχαία παραγόμενη μάσκα από bits μήκους Æ8Æ. 

 

Εικόνα 36: Ομοιόμορφη διασταύρωση χρωμοσωμάτων μήκους 9 με τυχαία μάσκα 

Οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται με πιθανότητες ��  και �2, οι οποίες ονομάζονται 

ρυθμός διασταύρωσης και ρυθμός μετάλλαξης αντίστοιχα. Είναι γενική διαπίστωση ότι η 

μη χρήση ελιτισμού (�� � �) ή η χρησιμοποίησή του με μεγάλες τιμές του ρυθμού 

διασταύρωσης ��  ευνοούν την ποικιλομορφία του πληθυσμού. Από την άλλη μικρές τιμές 

του ρυθμού διασταύρωσης αυξάνουν την ταχύτητα με την οποία ένα χρωμόσωμα μπορεί 

να δεσπόζει στον πληθυσμό. Στην παρούσα εργασία ο ��  μειώνεται γραμμικά μετά από 

κάθε επανάληψη μεταξύ των τιμών 0.85 και 0.55 (στην τιμή 0.55 φτάνουμε αν 

πραγματοποιηθεί ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων). Με αυτό τον τρόπο όσο πιο πολύ έχει 



 - 105 - 

προχωρήσει ο αλγόριθμος τόσο μεγαλύτερο ποσοστό των χρωμοσωμάτων περνούν στην 

επόμενη γενιά ανέπαφα. Η επιλογή των γονέων γίνεται με το μηχανισμό της ρουλέτας 

(roulette wheel selection), η οποία υλοποιείται με τον παρακάτω αλγόριθμο: 

sumf := sum(0≤i≤|V|){fi} 

WHILE PARENT NUMBER < 2 

 k := 0 

 n := random{0,sumf} 

 WHILE k ≤ n 

  j := random{1,|V|} 

  k := k + fj 

 END WHILE 

 xj selected as parent 

END WHILE 

Εικόνα 37: Αλγόριθμος επιλογής γονέων που υλοποιήθηκε 

Με αυτό τον τρόπο οι υποψήφιες λύσεις που έχουν μεγάλη τιμή συνάρτησης 

καταλληλότητας έχουν και μεγαλύτερη πιθανότητα να επιλεγούν ως γονείς, αφού 

καλύπτουν μεγαλύτερο διάστημα στον «τροχό της ρουλέτας». Ταυτόχρονα, τα 

χρωμοσώματα με συνάρτηση καταλληλότητας ίση με το 0 δεν επιλέγονται ποτέ για 

αναπαραγωγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και δεν είναι ξεκάθαρο από το παραπάνω 

κομμάτι ψευδοκώδικα, δεν επιτρέπεται η επιλογή του ίδιου χρωμοσώματος και για τους 

δύο γονείς. Μετά την επιλογή των γονέων με πιθανότητα ��  πραγματοποιείται 

διασταύρωση, αλλιώς οι γονείς περνάνε στην επόμενη γενιά όπως είναι. Η διαδικασία 

επιλογής γονέων και διασταύρωσης τερματίζεται όταν ο πληθυσμός της επόμενης γενιάς 

φτάσει το επιθυμητό μέγεθος. 

Στη συνέχεια, μετά τη δημιουργία της νέας γενιάς, τα μέλη της υφίστανται μετάλλαξη. Η 

διαδικασία μετάλλαξης αφορά το κάθε γονίδιο κάθε λύσης. Κατά συνέπεια σε κάθε γενιά 

πραγματοποιείται μετάλλαξη σε κάθε ένα από τα Æ8Æ � Æ�Æ γονίδια με πιθανότητα �2. Η 

μετάλλαξη συνίσταται στην αλλαγή ενός γονιδίου του χρωμοσώματος (ενός καναλιού της 

υποψήφιας λύσης) με ένα από τα υπόλοιπα Æ�Æ . � κανάλια. O ρυθμός μετάλλαξης �2 

ξεκινά από 0.001 και αυξάνεται γραμμικά σε κάθε επανάληψη, με τη μέγιστη δυνατή τιμή 

του να είναι 0.02 (στην τιμή 0.02 φτάνουμε αν πραγματοποιηθεί ο μέγιστος αριθμός 

επαναλήψεων). Με αυτό τον τρόπο ευνοούνται περισσότερο οι μικροαλλαγές στα 

χρωμοσώματα που επικρατούν όσο αυξάνονται οι επαναλήψεις. Ταυτόχρονα, η αύξηση της 

τιμής του ρυθμού μετάλλαξης αποτρέπει τη δημιουργία πληθυσμών με μικρή ποικιλία, η 

οποία οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού των μελών του που θα έχουν μηδενική συνάρτηση 

καταλληλότητας και θα αποκλειστούν από την επόμενη γενιά. 
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5.3.3.4 Κριτήρια τερματισμού 

Τα κριτήρια τερματισμού του αλγορίθμου είναι: 

� Η συνάρτηση κόστους είναι μηδέν. Όταν δηλαδή έχει βρεθεί μια λύση (στρώμα 

καναλιών) με την οποία δεν προκαλούνται όταν ενσωματωθεί στην υπάρχουσα 

λύση. 

� Καμία βελτίωση της καλύτερης λύσης δεν προκύπτει για έναν προκαθορισμένο 

αριθμό γενεών, ο οποίος τέθηκε ίσος με 150 μετά από δοκιμές. 

� Ολοκληρωθεί ένας προκαθορισμένος μέγιστος αριθμός επαναλήψεων, ο οποίος 

τέθηκε ίσος με 300 μετά από δοκιμές. 

5.3.3.5 Περιγραφή του αλγορίθμου 

Ο αλγόριθμος που υλοποιήθηκε για την παραγωγή ενός στρώματος συνοψίζεται στην εξής 

ρουτίνα: 

Generate initial population X of 2*P random solutions 

Evaluate fi of every solution within the current population 

Choose Xbest: min{fi} 

WHILE termination criteria = false DO 

 k := 1 

 FOR ctr = 1 to P DO 

  Choose 2 parents Xi, Xj with roulette wheel selection 

  IF random(0,1) ≤ Pc 

   (Yk,Yk+1) := Uniform(Xi,Xj) 

  ELSE 

   (Yk,Yk+1) := (Xi,Xj) 

  END IF 

  k := k+2 

 END FOR 

 Mutate population Y with probability Pm for each gene 

 Evaluate fi of every solution within the new population 

 Choose Yi: min{fi} 

 IF fi > fbest 

  Xbest := Yi 

 END IF 

END WHILE 

RETURN Xbest 

Εικόνα 38: Αλγόριθμος αναζήτησης με απαγορευμένες καταστάσεις που υλοποιήθηκε 

Σε κάθε επανάληψη εξετάζεται αν η καλύτερη λύση εντός του νέου πληθυσμού είναι η 

καλύτερη λύση που έχει βρεθεί. Τελικά επιστρέφεται η καλύτερη λύση που αποθηκεύτηκε 

κατά τον επιτρεπόμενο αριθμό επαναλήψεων/γενεών ή η πρώτη λύση που βρέθηκε με 

μηδενική συνάρτηση κόστους. 

5.4 Μελέτη επίδοσης 

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα που λήφθηκαν με τις 

προαναφερθείσες μεθόδους για τα στιγμιότυπα προβλήματος του Παραρτήματος Ι. Όπως 
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αναφέρθηκε και στην παράγραφο 5.1, όπου οριοθετούμε το πρόβλημα και τις επιθυμητές 

επιδιώξεις, τα κριτήρια βελτιστοποίησης είναι δύο: «…αφενός επιδιώκεται η 

μεγιστοποίηση του αριθμού αποδοθέντων καναλιών στο δίκτυο ή, ισοδύναμα, η 

μεγιστοποίηση του μέσου αριθμού αποδοθέντων καναλιών ανά allotment. Αφετέρου 

επιδιώκεται, κατά το δυνατό, η δικαιοσύνη κατά την κατανομή, ώστε η τελική λύση να μην 

περιλαμβάνει μεγάλες ανισότητες στον αριθμό καναλιών που αποδίδονται σε κάθε 

allotment, στο βαθμό, τουλάχιστον, που αυτό είναι εφικτό.[…] Προφανώς, αυτές οι δυο 

επιδιώξεις είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλοσυγκρουόμενες». 

Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν τα επιτυγχανόμενα αποτελέσματα για κάθε ένα από 

τα στιγμιότυπα του Παραρτήματος Ι. Παρουσιάζονται ο μέσος αριθμός αποδιδόμενων 

καναλιών σε κάθε allotment (Mean Awarded Channels per Allotment - MACA), ο ελάχιστος 

αριθμός καναλιών που δόθηκε σε κάποιο allotment (minimum number of awarded channels 

- min) και ο απαιτούμενος υπολογιστικός χρόνος
10

. Στην περίπτωση των στοχαστικών 

μεθόδων πραγματοποιήθηκαν 10 ανεξάρτητες προσομοιώσεις και λήφθηκαν τα καλύτερα 

αποτελέσματα με βάση τον MACA. 

Στιγµιότυπο 
Αλγόριθµος ∆ιαδοχικής Απονοµης Προσοµοιωµένη Ανόπτηση 

MΑCA ΜΙΝ Χρόνος (secs) MΑCA MIN Χρόνος (secs) 

1 13.8 7 60.06 14.2 5 2166.51 

2 20.4 7 72.66 21.3 5 1859.74 

3 10.04 7 43.32 10.12 5 1144.485 

4 6.94 5 30.93 7.82 3 2105.67 

5 8.68 6 35.61 9.08 4 1159.455 

6 13.16 7 79.2 13.5 5 2617.02 

7 10.7 7 47.46 11.5 5 1446.435 

8 12.08 8 46.92 13.04 5 1386.99 

9 11.24 8 37.62 11.34 6 924.675 

10 8.5 6 21.42 8.86 4 1261.62 

11 8.2 4 35.76 8.7 4 1153.23 

12 8.38 3 30.66 8.86 3 1626.78 

13 8.38 4 39.15 8.96 4 1458.24 

14 11.69 7 115.14 11.97 6 4066.605 

15 10.96 8 57.42 11.05 6 2734.98 

16 8.79 6 164.91 8.93 4 5333.76 

17 11.31 6 264.78 12.11 5 11519.76 

18 12.08 9 319.23 12.48 6 10044.42 

19 7.46 6 187.86 7.51 4 11072.34 

Πίνακας 27: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εύρεσης κατανομής καναλιών για τα στιγμιότυπα 

προβλήματος με αλγόριθμο διαδοχικής απονομής και αλγόριθμο προσομοιωμένης ανόπτησης 

 

                                                           
10

 Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε επεξεργαστή Intel Core 2 Duo, 8400 (3GHz, 6MB L2 cache) με 

4GB DDR2 Ram. 
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Στιγµιότυπο 
Αναζήτηση Ταµπού Γενετικός Αλγόριθµος 

MCpA Min Χρόνος (secs) MCpA Min Χρόνος (secs) 

1 14.4 4 1611.645 14.56 4 4477.875 

2 21.32 5 1069.74 21.12 3 2764.32 

3 10.32 4 1816.725 10.14 4 3500.865 

4 7.6 3 1856.58 7.58 3 5669.13 

5 9.02 4 1252.26 9.26 4 3757.545 

6 13.56 5 2196.465 13.8 4 4063.425 

7 11.38 5 1263.81 11.4 4 3348.255 

8 12.74 6 1904.505 12.94 4 3733.83 

9 11.3 6 1521.795 11.5 5 2757.345 

10 8.92 4 1891.8 8.88 3 3720.375 

11 8.88 3 2089.365 9.12 3 5434.44 

12 8.7 3 1065.855 8.72 3 3979.155 

13 8.8 4 1825.56 8.96 4 3802.575 

14 11.8 6 7559.565 12.05 5 9121.32 

15 10.74 6 5454.45 11.14 5 5601.135 

16 8.92 4 6050.135 8.79 3 7870.395 

17 11.69 5 14128.025 12.29 3 17225.505 

18 12.21 6 16940.24 12.86 5 21515.865 

19 7.49 4 18546.28 7.54 2 21840.915 

Πίνακας 28: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εύρεσης κατανομής καναλιών για τα στιγμιότυπα 

προβλήματος με αλγόριθμο αναζήτησης ταμπού και γενετικό αλγόριθμο 

Είναι ενδιαφέρον να παρουσιαστούν συγκριτικά αποτελέσματα για την επίδοση των 

διαφόρων μεθόδων κατανομής φάσματος σε σχέση με τη μεταβολή των χαρακτηριστικών 

των στιγμιοτύπων προβλήματος. Συγκεριμένα, στις παρακάτω γραφικές παραστάσεις 

παρουσιάζεται το αποτέλεσμα του επιτυγχανόμενου μέσου αριθμού αποδιδόμενων 

καναλιών ανά allotment που αντιστοιχή στην κατανομή φάσματος που επιτυγχάνεται για τα 

διάφορα στιγμιότυπα με την κάθε μέθοδος κατανομής (αλγόριθμος διαδοχικής απονομής – 

Seq, αλγόριθμος προσομοιωμένης ανόπτησης – SA, αλγόριθμος αναζήτησης ταμπού – TS 

και γενετικός αλγόριθμος – GA). 
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(α) 

 
(β) 

Εικόνα 39: MACA και χρόνος εκτέλεσης για προβλήματα με διαφορετικό Ε(c) 

Στα γραφήματα της παραπάνω εικόνας φαίνεται η επίδοση των μεθόδων σε τέσσερα 

στιγμιότυπα με Æ8Æ � I�, 8í��@� � &' και J�� � *. Τα στιγμιότυπα διαθέτουν 
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διαφορετικό 6�@�. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι στοχαστικοί αλγόριθμοι επιτυγχάνουν 

μεγαλύτερο MACA. Ταυτόχρονα, όπως είναι αναμενόμενο, η αύξηση του 6�@� οδηγεί σε 

μείωση του MACA, δεδομένου του μεγαλύτερου αριθμού περιορισμών παρεμβολών που 

πρέπει να πληρούνται. Ο χρόνος υπολογισμού δεν παρουσιάζει ξεκάθαρη συσχέτιση με τον 6�@�, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις φαίνεται ότι η αύξηση της δυσκολίας του 

προβλήματος οδηγεί σε ταχύτερη σύγκλιση σε κατάσταση όπου η καλύτερη λύση δεν 

συνεχίζει βελτιώνεται για σημαντικό αριθμό επαναλήψεων ώστε να οδηγούμαστε σε 

τερματισμό του αλγορίθμου. Ωστόσο, ο γενετικός αλγόριθμος είναι σταθερά ο πιο 

υπολογιστικά απαιτητικός, ενώ οι αλγόριθμοι προσομοιωμένης ανόπτησης και αναζήτησης 

ταμπού παρουσιάζουν παρεμφερείς υπολογιστικές απαιτήσεις. Ταυτόχρονα, παρατηρούμε 

ότι ο αλγόριθμος διαδοχικής απονομής ολοκληρώνεται σε πολύ μικρότερους χρόνους. 

 
(α) 

 
(β) 

Εικόνα 40: MACA και χρόνος εκτέλεσης για προβλήματα με διαφορετικό |V| 
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Στα γραφήματα της παραπάνω εικόνας φαίνεται η επίδοση των μεθόδων σε τέσσερα 

στιγμιότυπα με 6�@� � ', 8í��@� � �* και J�� � *. Τα στιγμιότυπα διαθέτουν 

διαφορετικό Æ8Æ. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι στοχαστικοί αλγόριθμοι επιτυγχάνουν 

μεγαλύτερο MACA και μάλιστα την μεγαλύτερη επίδοση εμφανίζει στις περισσότερες 

περιπτώσεις ο γενετικός. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τάση μεταβολής του 

MACA με τη μεταβολή του μεγέθους του προβλήματος, κάτι που υποδεικνύει ότι δεν 

υπάρχει σημαντική συσχέτιση τόσο με το μέγεθος του προβλήματος όσο με την ακριβή 

μορφή του. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι την ίδια συμπεριφορά 

παρουσιάζουν και οι τέσσερις αλγόριθμοι. Ενδιαφέρον είναι ότι τα καλύτερα 

αποτελέσματα λαμβάνονται στο μικρότερο δίκτυο. Αυτό μπορεί να συσχετισθεί και με το 

γεγονός ότι σε αυτό ο χώρος λύσεων είναι πολύ μικρότερος και μπορεί να εξερευνηθεί 

πολύ πιο αποτελεσματικά. Τέλος, όπως αναμενόταν, ο χρόνος υπολογισμού αυξάνει σε 

όλες τις περιπτώσεις καθώς αυξάνεται το μέγεθος του προβλήματος, ενώ οι στοχαστικές 

μέθοδοι είναι πολύ πιο χρονοβόρες από τη μέθοδο διαδοχικής απονομής. 
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(β) 

Εικόνα 41: MACA και χρόνος εκτέλεσης για προβλήματα με διαφορετικό μέγιστο MIG 

Στα γραφήματα της παραπάνω εικόνας φαίνεται η επίδοση των μεθόδων σε τέσσερα 

στιγμιότυπα με 6�@� � �=, 8í��@� � &� και Æ8Æ � I�. Τα στιγμιότυπα διαθέτουν 

διαφορετικό μέγιστο J��. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι στοχαστικοί αλγόριθμοι 

επιτυγχάνουν μεγαλύτερο MACA, ενώ δεν υπάρχει σαφής συσχέτιση του μεγέθους του 

μεγαλύτερου0J��0με τον επιτυγχανόμενο MACA. Τέλος, ο χρόνος επίλυσης δεν φαίνεται να 

επηρεάζεται σημαντικά από το μέγεθος του J��. 

Επιπρόσθετα, είναι χρήσιμο να παρουσιαστούν συγκριτικά τα αποτελέσματα του MACA και 

του ελάχιστου αριθμού καναλιών που δόθηκαν σε ένα allotment (MIN). Για να πάρουμε μια 

καλύτερη εικόνα της συνολικής συμπεριφοράς σε σχέση με τον επιτυγχανόμενο MACA 

ορίζουμε το σχετικό MACA ως εξής: 

 �ØÒÛÙ��ã0J;4; � = � J;4;J;4;�T� �J;4;�� �J;4;x� �J;4;�� 
(64)  

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει συγκεντρωτικά τον MACA και σχετικό MACA για όλα τα 

στιγμιότυπα με όλες τις μεθόδους κατανομής φάσματος που εξετάζονται. 

 MACA Σχετικός MACA 

Στιγµ. SA TS GA Seq SA TS GA Seq 

1 14.2 14.4 14.56 13.8 1.00 1.01 1.02 0.97 

2 21.3 21.32 21.12 20.4 1.01 1.01 1.00 0.97 

3 10.12 10.32 10.14 10.04 1.00 1.02 1.00 0.99 

4 7.82 7.6 7.58 6.94 1.04 1.02 1.01 0.93 

5 9.08 9.02 9.26 8.68 1.01 1.00 1.03 0.96 

6 13.5 13.56 13.8 13.16 1.00 1.00 1.02 0.97 
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7 11.5 11.38 11.4 10.7 1.02 1.01 1.01 0.95 

8 13.04 12.74 12.94 12.08 1.03 1.00 1.02 0.95 

9 11.34 11.3 11.5 11.24 1.00 1.00 1.01 0.99 

10 8.86 8.92 8.88 8.5 1.01 1.01 1.01 0.97 

11 8.7 8.88 9.12 8.2 1.00 1.02 1.05 0.94 

12 8.86 8.7 8.72 8.38 1.02 1.00 1.01 0.97 

13 8.96 8.8 8.96 8.38 1.02 1.00 1.02 0.95 

14 11.97 11.8 12.05 11.69 1.01 0.99 1.01 0.98 

15 11.05 10.74 11.14 10.96 1.01 0.98 1.02 1.00 

16 8.93 8.92 8.79 8.79 1.01 1.01 0.99 0.99 

17 12.11 11.69 12.29 11.31 1.02 0.99 1.04 0.95 

18 12.48 12.21 12.86 12.08 1.01 0.98 1.04 0.97 

19 7.51 7.49 7.54 7.46 1.00 1.00 1.01 0.99 

M.O. 11.12 11.04 11.19 10.67 1.01 1.00 1.02 0.97 

Πίνακας 29: Σύγκριση MACA και σχετικού MACA για όλα τα στιγμιότυπα 

Επίσης ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει συγκεντρωτικά τον ελάχιστο αριθμό καναλιών 

που δόθηκε σε ένα allotment στην κάθε λύση. 

 Ελάχιστος αριθµός καναλιών που δόθηκε σε ένα allotment (ΜΙΝ) 

Στιγµ. SA TS GA Seq 

1 5 4 4 7 

2 5 5 3 7 

3 5 4 4 7 

4 3 3 3 5 

5 4 4 4 6 

6 5 5 4 7 

7 5 5 4 7 

8 5 6 4 8 

9 6 6 5 8 

10 4 4 3 6 

11 4 3 3 4 

12 3 3 3 3 

13 4 4 4 4 

14 6 6 5 7 

15 6 6 5 8 

16 4 4 3 6 

17 5 5 3 6 

18 6 6 5 9 

19 4 4 2 6 

Μ.Ο. 4.68 4.58 3.74 6.37 

Πίνακας 30: Σύγκριση του ΜΙΝ που αποδίδεται σε ένα allotment για όλα τα στιγμιότυπα 

Όπως σημειώθηκε και νωρίτερα, είναι γνωστό ότι η μεγιστοποίηση των καναλιών που 

περιλαμβάνονται σε μια λύση (που εκφράζεται με τον MACA) και η δικαιοσύνη της 

κατανομής (που εκφράζεται με τον MIN) είναι αλληλοσυγκρουόμενοι στόχοι. Στα 
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αποτελέσματα που λήφθηκαν παρατηρείται έντονα το φαινόμενο να υπερτερούν οι 

στοχαστικοί αλγόριθμοι στο επιτυγχανόμενο MACA έναντι του ακολουθιακού και 

αντίστοιχα να υστερούν στο επιτυγχανόμενο MIN. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: 

1) Η συνάρτηση κόστους που επιλέχθηκε για την παραγωγή στρωμάτων οδηγεί στη 

μεγιστοποίηση των αποδιδόμενων καναλιών, σύμφωνα και με την περιγραφή του 

προβλήματος (βλ. σχέση (50)), ενώ το αίτημα για δικαιοσύνη στην κατανομή 

εκπληρώνεται έμεσα μέσω της υλοποίησης του αλγόριθμου επιδιόρθωσης. Έτσι, ο 

διαθέσιμος χρόνος υπολογισμού καταναλώνεται ώστε να βελτιώνεται ο MACA. 

Φυσικά, όπως φαίνεται και στην παράγραφο 5.4.1, η προσπάθεια για δυναμικό 

προσδιορισμό του MIN αποφέρει καρπούς και αποφεύγονται εξαιρετικά άδικες 

κατανομές. 

2) Ταυτόχρονα, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα επίλυσης του MS-FAP που 

παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ, τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από 

τον αλγόριθμο διαδοχικής απονομής και τα χειρότερα από τον γενετικό, κάτι που 

αντικατοπτρίζεται και στα παραπάνω αποτελέσματα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στιγμιότυπα 12-13 όπου έχουν περιλαμβάνονται τα 

μεγαλύτερα MIGs. Κατ’ αναλογία με τα αποτελέσματα για το MS-FAP (Παράρτημα ΙΙ) όλες 

οι μέθοδοι επιτυγχάνουν ίδιο ΜΙΝ ενώ οι στοχαστικές μέθοδοι επιτυγχάνουν μεγαλύτερο 

MACA. Συγκεκριμένα, η καλύτερη επίδοση επιτυγχάνεται είτε από τον αλγόριθμο 

προσομοιωμένης ανόπτησης είτε από τον γενετικό. Επίσης, στο στιγμιότυπο 11, η μέθοδος 

προσομοιωμένης ανόπτησης επιτυγχάνει το ίδιο ΜΙΝ με τον αλγόριθμο διαδοχικής 

απονομής απονέμοντας κατά μέσο όρο 0.5 κανάλια ανά allotment περισσότερα (ή 25 

συνολικά κανάλια). 

Γενικά, οι μέθοδοι της προσομοιωμένης ανόπτησης και της αναζήτησης ταμπού 

επιτυγχάνουν παρόμοια αποτελέσματα (με την SA να υπερτερεί) σε αντίστοιχο 

υπολογιστικό χρόνο. Από την άλλη, ο γενετικός αλγόριθμος τείνει να δίνει λιγότερα πλήρη 

στρώματα στην πρώτη φάση κάτι που αναμέναμε, καθώς δίνει τα χειρότερα αποτελέσματα 

στο MS-FAP. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παράγει μεγαλύτερο αριθμό στρωμάτων μέχρι να 

τερματίσει, κάτι που οδηγεί σε αύξησης του MACA αλλά και του υπολογιστικού χρόνου. 

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

� Ο αλγόριθμος διαδοχικής απονομής επιστρέφει εγγενώς δικαιότερες κατανομές. 

Αυτό οφείλεται στο ότι στην συνάρτηση κόστους των στοχαστικών αλγορίθμων 
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εκφράζεται ρητά μόνο η επιδίωξη για μεγιστοποίηση των αποδιδόμενων καναλιών. 

Επίσης είναι ο λιγότερο υπολογιστικά απαιτητικός. 

� Ο γενετικός αλγόριθμος επιστρέφει τις κατανομές με το μεγαλύτερο MACA, έχοντας 

όμως κόστος στη δικαιοσύνη και στον απαιτούμενο υπολογιστκό χρόνο. 

� Οι αλγόριθμοι προσομοιωμένης ανόπτησης και αναζήτησης ταμπού επιστρέφουν 

παρεμφερή αποτελέσματα, δικαιότερα από το γενετικό και με μεγαλύτερο MACA 

από τον ακολουθιακό. Εκ των δύο, στις περισσότερες περιπτώσεις, υπερέχει ο 

αλγόριθμος προσομοιωμένης ανόπτησης. 

� Σε προβλήματα με μεγάλα MIG, οι στοχαστικοί αλγόριθμοι επιτυγχάνουν 

μεγαλύτερο MACA χωρίς να υπάρχει υστέρηση στο μέγεθος του MIN. 

5.4.1 Εφαρμογή σε πραγματικό δίκτυο 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα δίκτυο επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης αποτελούμενο από 

95 allotment πέντε χωρών (Ελλάδα, Αλβανία, πΓΔΜ, Βουλγαρία, Τουρκία). Τα στατιστικά 

στοιχεία του δικτύου είναι τα ακόλουθα: Æ8Æ � 'I, 6�@� � *�)*, 8í��@� � I�I) και J�� � ). Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αποτελέσματα των αλγορίθμων κατανομής 

φάσματος. Οι στήλες SA*, TS* και GA* υποδηλώνουν τη λειτουργία των αλγορίθμων χωρίς 

να λαμβάνεται μέριμνα για τη διακιοσύνη της κατανομής (βλ. παρ. 5.3). 

 Seq SA TS GA SA* TS* GA* 

MACA 10.4 11.1 11.2 11.5 12.2 12.1 12.4 

Χρόνος (secs) 51.72 2265.1 2755 6510.8 2745.5 3660 8430.9 

MIN 7 6 6 5 2 1 1 

Πίνακας 31: Αποτελέσματα κατανομής φάσματος για το δίκτυο της εικόνας 42 

Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται δείχνουν αντίστοιχη συμπεριφορά με αυτή που 

παρατηρήθηκε προηγούμενα. Τα καλύτερα αποτελέσματα MACA λαμβάνονται από τον 

γενετικό αλγόριθμο και τα χειρότερα από τον αλγόριθμο διαδοχικής απονομής. 

Ταυτόχρονα, ο πρώτος εξασφαλίζει το μικρότερο ελάχιστο αριθμό καναλιών σε κάποιο 

allotment, ενώ ο δεύτερος το μεγαλύτερο. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα 

όταν δεν λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο δικαιοσύνης της κατανομής κατά την επιδιόρθωση 

των περιορισμών που παραβιάζονται κατά την εισαγωγή νέων στρωμάτων στη λύση. Όπως 

αναμενόταν, οι κατανομές που προκύπτουν έχουν οδηγηθεί σε μεγάλη μείωση του MIN  

προκειμένου να ικανοποιηθεί το κριτήριο μεγιστοποίησης του αριθμού καναλιών, όπως 

εκφράζεται μέσω της θεωρούμενης συνάρτησης κόστους (59). Αξίζει να παρατηρηθεί ότι οι 

αντίστοιχες λύσεις καταναλώνουν μεγαλύτερο υπολογιστικό χρόνο από τις αντίστοιχες πιο 

δίκαιες, καθώς ο αλγόριθμος έχει μεγαλύτερη ευελιξία διαγραφών, ώστε να μπορεί να 
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αυξάνει για μεγαλύτερο αριθμό επαναλήψεων (στρωμάτων) το συνολικά αποδιδόμενο 

αριθμό καναλιών. 

Φυσικά, πρέπει να σημειωθεί, ότι οι λύσεις που επιτυγχάνονται από τους αλγορίθμους SA*, 

TS* και GA*, ενώ βελτιστοποιούν τον αριθμό των αποδιδόμενων καναλιών δεν έχουν 

μεγάλη πρακτική αξία, καθώς οδηγούν σε εξαιρετικά άνισες κατανομές. 

 

Εικόνα 42: Δίκτυο allotment Ελλάδας, Αλβανίας, πΓΔΜ, Βουλγαρίας, Τουρκίας και αντίστοιχος 

γράφος παρεμβολών 

5.5 Τροποποίηση για την επίλυση του Π2 

Κατά τον ορισμό του Π1, δεν εξετάζεται η περίπτωση παραβίασης των περιορισμών 

παρεμβολών αθροίζοντας τα παρεμβάλοντα πεδία πολλών πηγών. Συγκεκριμένα, 

εξετάζεται μόνο η παραβίαση παρεμβολών για ζευγάρια allotments. Παρόλο που η 

συγκεκριμένη προσέγγιση ακολουθείται κατά κόρον σε αντίστοιχα προβλήματα, λόγω του 

ότι καταλήγει σε πιο απλούς και λιγότερο υπολογιστικά επαχθής αλγορίθμους κατανομής 

φάσματος, σε πραγματικά δίκτυα ευρυεκπομπής είναι απαραίτητη η εξέταση του 

περιορισμού παρεμβολών από πολλαπλές πηγές. Συγκεκριμένα, είναι δυνατό το συνολικό 

παρεμβάλον πεδίο από δύο ή περισσότερες πηγές σε κάποιο test point ενός allotment να 
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προκαλεί μη αποδεκτή παρεμβολή ενώ το παρεμβάλον πεδίο κάθε πηγής να είναι 

χαμηλότερο από το όριο μέγιστης αποδεκτής παρεμβολής. Στο παρόν κομμάτι της 

διατριβής αναλύουμε τις τροποποιήσεις που πραγματοποιηθηκαν στην γενική μέθοδο 

απονομής καναλιών με στοχαστικές μεθόδους (βλ.παράγραφο 5.3). 

Σε αντίθεση με την πρώτη εκδοχή του προβλήματος, εδώ οι περιορισμοί παρεμβολών δεν 

μπορούν να αναπαρασταθούν με ένα δυαδικό πίνακα. Συγκεκριμένα, σε αυτή την 

περίπτωση γίνεται χρήση ενός πίνακα K με πραγματικές τιμές διαστάσεων �ó Æ�qÆqÇï �tÆ�Æ, 
όπου με Æ�qÆ συμβολίζεται το πλήθος των test points του allotment r. Κάθε στοιχείο του 

πίνακα ÐqX/Ï με r � Î ισούται με την τιμή του πεδίου που λαμβάνεται από το allotment Î 

στο test point l του allotment r. Τα στοιχεία ÐqX/q περιλαμβάνουν τη μέγιστη αποδεκτή 

παρεμβολή
11

 για το allotment r στο test point l. 
Καταρχάς, είναι χρήσιμο να διαχωριστούν οι περιπτώσεις παρεμβολής μεταξύ allotments 

σε δύο κατηγορίες, τους «σκληρούς περιορισμούς» (hard constraints) και τους «μαλακούς 

περιορισμούς» (soft constraints). Ο διαχωρισμός πραγματοποιείται με βάση την παρακάτω 

ανισότητα: 

 ÐqX/q © ÐqX/Ï � ò 
(65)  

όπου το ò είναι ένα περιθώριο σε dB. Όταν η παραπάνω ανισότητα παραβιάζεται για ò � � 

τότε ο περιορισμός παρεμβολής μεταξύ των allotments r και Î είναι σκληρός. Πρακτικά η 

συμπεριφορά του είναι ίδια με έναν περιορισμό του Π1. Όταν η ανισότητα παραβιάζεται 

για ò � � τότε ο περιορισμός παρεμβολής μεταξύ των allotments r και Î είναι μαλακός. Σε 

αυτή την περίπτωση πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο μια παραβίαση περιορισμού 

παρεμβολών οφείλεται σε επί μέρους μαλακούς περιορισμούς και πώς μπορεί να 

εξαλειφθεί με τον καταλληλότερο τρόπο με βάση τις επιδιώξεις του αλγόριθμου 

βελτιστοποίησης. 

Στο παρόν πρόβλημα ο έλεγχος παραβίασης παρεμβολών για την εξεταζόμενη λύση 

(στρώμα) πραγματοποιείται υπολογίζοντας σε κάθε γραμμή του πίνακα K και για κάθε 

κανάλι A το άθροισμα:  

w kÏU � ÐqÏXUq�Ï  

                                                           
11

 Δεν είναι απαραίτητα η ίδια για κάθε test point, διότι υπάρχει δυνατότητα το επιθυμητό πεδίο σε 

κάποιο test point να είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο απαραίτητο για την παροχή της επιθυμητής 

υπηρεσίας. 
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όπου η kÏU είναι μια δυαδική μεταβλητή με τιμή 1 αν το κανάλι A έχει αποδοθεί στο 

allotment Î. Αν το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από το ÐqX/q για κάποιο l Ç �q, τότε 

λέμε ότι υπάρχει παραβίαση. Η συνάρτηση κόστους του υποψήφιου στρώματος b είναι η: 

 R�b/ K� � ~�9�r�cb (66)  

όπου ~�9�r�cb είναι ο αριθμός των παραβιάσεων που απαντώνται για όλα τα κανάλια. 

Κατ’ αντιστοιχία με όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.3, μετά από ένα αριθμό G 

στρωμάτων ο ευριστικός αλγόριθμος θα επιστρέφει λύση με μη μηδενική συνάρτηση 

κόστους. Σε αυτό το σημείο εφαρμόζεται ένας αλγόριθμος επιδιόρθωσης (repair algorithm), 

ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαγραφή καναλιών από allotments κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να εξυπηρετούνται οι δυο βασικές επιδιώξεις του αλγορίθμου. Ο αλγόριθμος 

επιδιόρθωσης λειτουργεί σε δυο στάδια. Στο πρώτο στάδιο εξετάζει μόνο τους σκληρούς 

περιορισμούς. Συγκεκριμένα, εξετάζουμε το νέο στρώμα και κάθε φορά που βρίσκουμε ένα 

κανάλι το οποίο προκαλεί παραβίαση σκληρού περιορισμού παρεμβολών με κάποια 

ανάθεση που συμπεριλαμβάνεται στην υπόλοιπη λύση αφαιρούμε μια από τις δύο 

αναθέσεις λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια με σειρά προτεραιότητας: 

1. Αν ο τρέχων αριθμός καναλιών που έχουν αποδοθεί στο ένα από τα δύο allotment 

είναι μεγαλύτερος από του άλλου, αφαίρεσε το κανάλι απ’ αυτό. Με αυτόν τον 

τρόπο αποφεύγεται η μείωση του αριθμού των καναλιών κάποιου allotment κάτω 

από G, δηλαδή εξυπηρετείται η επιδίωξη της ισορροπημένης κατανομής όπως αυτή 

αναφέρεται στην περιγραφή του προβλήματος. Αν αυτό δε συμβαίνει, δηλαδή αν ο 

τρέχων αριθμός των καναλιών και για τα δύο allotment είναι ίσος εξετάζεται το 

επόμενο κριτήριο.  

2. Άθροισε τον αριθμό των παραβιάσεων των σκληρών περιορισμών παρεμβολών στις 

οποίες μετέχει το καθένα από τα προς εξέταση allotments. Στη συνέχεια επέλεξε να 

διαγράψεις το κανάλι από το allotment που συμμετέχει στο μεγαλύτερο αριθμό 

παραβιάσεων. Σε περίπτωση που τα δύο allotments μετέχουν σε ίσο αριθμό 

παραβιάσεων εξετάζεται το επόμενο κριτήριο.  

3. Επέλεξε τυχαία και με ίση πιθανότητα το ένα από τα δύο allotments και απ’ αυτό 

αφαίρεσε το κανάλι που προκαλεί την παραβίαση του σκληρού περιορισμού. 

Στη συνέχεια, εξετάζεται η λύση για την ύπαρξη παραβιάσεων που οφείλονται σε μαλακούς 

περιορισμούς. Συγκεκριμένα, για κάθε κανάλι για το οποίο υπάρχει τουλάχιστον μία 

παραβίαση περιορισμών βρίσκονται όλες οι εμπλεκόμενες περιοχές, έστω ~ το πλήθος. 
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Προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα πρέπει να πραγματοποιηθούν � διαγραφές, � \ ~. 

Ο συνολικός αριθμός Ð των δυνατών συνδυασμών διαγραφών δίνεται από την 

 Ð � w �~��
�
�{V  (67)  

Από τους p δυνατούς συνδυασμούς μόνο οι f \ Ð οδηγούν σε σωστή λύση. Από αυτούς 

επιλέγεται αυτός για τον οποίο το � είναι ελάχιστο και ταυτόχρονα κανένα allotment δεν 

μένει με λιγότερα από G κανάλια. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι βέβαιο ότι υπάρχει 

τουλάχιστον μια λύση για την επιδιόρθωση των παραβιάσεων χωρίς να μειωθούν τα 

κανάλια κάποιου allotment κάτω από G και αυτή είναι η κατανομή που υπήρχε πριν την 

προσθήκη του νέου στρώματος. 
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6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η εφαρμογή της διαδικασίας που αναπτύχθηκε στα 

προηγούμενα κεφάλαια, για την εκπόνηση ενός πλάνου allotment για τον ελλαδικό χώρο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παρόν πλάνο allotment αποτελεί το τελικό πλάνο allotment που 

κατατέθηκε στα πλαίσια της διάσκεψης RRC-06 που οδήγησε στην παραγωγή του πλάνου 

επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής GE-06 τον Ιούνιο του 2006. Αξίζει να σημειωθεί ότι για 

την προσομοίωση της διάδοσης του σήματος από τις θέσεις εκπομπής αξιοποιήθηκε το ICS 

Telecom της ATDI με υψομετρικό (Digital Elevation Model – DEM) χάρτη ανάλυσης 50m. Τα 

αποτελέσματα από το εν λόγω λογισμικό αξιοποιήθηκαν για την πρόβλεψη τόσο της 

επιτυγχανόμενης ραδιοκάλυψης όσο και της προκληθείσας παρεμβολής από κάθε θέση 

εκπομπής. 

Η σχεδίαση ενός δικτύου επίγειας ευρυεκπομπής για τον ελλαδικό χώρο αποτελεί ένα 

δύσκολο και συνάμα ενδιαφέρον πρόβλημα. Η μορφολογία του ελλαδικού χώρου 

παρουσιάζει εξαιρετική ποικιλία, καθώς ορεινές περιοχές (περίπου το 60% της έκτασης της 

χώρας) συνυπάρχουν με την τρίτη μεγαλύτερη ακτογραμμή στον κόσμο και σχεδόν 200 

νησιά, τα μισά περίπου εκ των οποίων κατοικούνται. Περίπου το 97% των νοικοκυριών 

λαμβάνουν υπηρεσίες τηλεόρασης μέσω του επίγειου αναλογικού δικτύου ευρυεκπομπής, 

ενώ μόλις το 3% διαθέτει συνδρομή σε δορυφορική πλατφόρμα. Το υπάρχον δίκτυο 

επίγειας αναλογικής ευρυεκπομπής έχει δημιουργηθεί με ελάχιστο κεντρικό σχεδιασμό, 

κάτι που αναπόφευκτα έχει οδηγήσει σε ανεπαρκή κάλυψη κάποιων περιοχών είτε λόγω 

παρεμβολών είτε λόγω ανεπαρκούς αριθμού και ακαταλληλότητας των θέσεων εκπομπής.  

Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι προκειμένου να οριστούν τα 

allotments που απαρτίζουν το δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής πρέπει να 

μελετηθεί προσεχτικά το υφιστάμενο δίκτυο επίγειας αναλογικής ευρυεκπομπής 

προκειμένου να ακολουθηθεί η μεθοδολογία σχεδίασης allotments που προτείνεται στο 

κεφάλαιο 2 και επαναλαμβάνεται εδώ: 

1. Μελέτη του συνόλου των θέσεων εκπομπής του υφιστάμενου δικτύου αναλογικής 

επίγειας ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος και εξαγωγή των περιοχών 

εξυπηρέτησής τους. 

2. Εξαγωγή ενός υποσυνόλου αυτών με κριτήρια πληθυσμιακής κάλυψης, ισχύος 

εκπομπής και έκτασης της περιοχής εξυπηρέτησης. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται 
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μετατροπή των παραμέτρων των θέσεων εκπομπής, ώστε να λαμβάνεται η ίδια 

περιοχή εξυπηρέτησης με βάση τα τεχνικά κριτήρια που ισχύουν για το DVB-T 

σύστημα αναφοράς. 

3. Ομαδοποίηση των παραπάνω θέσεων σε SFN. Η ομαδοποίηση σε πρώτη φάση 

πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο απόστασης που αναλύθηκε (βλ. 

πίνακα 1). Εν συνεχεία εξετάζεται η δυνατότητα λειτουργίας του SFN χωρίς να 

προκαλούνται φαινόμενα ενδοπαρεμβολής. Σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι 

τέτοιο επανεξετάζεται ο ορισμός των SFN. 

4. Για κάθε SFN υπολογίζεται η περιοριζόμενη από θόρυβο ραδιοκάλυψη με βάση το 

σηματοθορυβικό λόγο που υπαγορεύεται από το DVB-T σύστημα αναφοράς. Τα 

όρια της ραδιοκάλυψης για το κάθε SFN υπαγορεύουν τα όρια της αντίστοιχης 

περιοχής κάλυψης. 

5. Τα όρια των περιοχών κάλυψης εξετάζονται σε συνδυασμό με τα δυο επόμενα 

στάδια της διαδικασίας κατάρτισης του δικτύου DVB-T, τη διενέργεια ελέγχου 

συμβατότητας και την κατανομή καναλιών συχνοτήτων και ενδέχεται να υποστούν 

μικρές τροποποιήσεις. 

Καταρχάς, εξετάζοντας το υπάρχον δίκτυο επίγειας αναλογικής ευρυεκπομπής αποκτήθηκε 

μια καλή εικόνα των αντίστοιχων περιοχών εξυπηρέτησης. Οι πιο σημαντικές από αυτές (με 

βάση τον πληθυσμό που εξυπηρετούν και το μέγεθός τους) αντιστοιχούν σε μεγαλουπόλεις 

και περιοχές που διαχωρίζονται σαφώς με βάση τη μορφολογία του εδάφους. Από τις 

θέσεις εκπομπής που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη αυτών των περιοχών 

εξυπηρέτησης εξάχθηκε μια λίστα των σημαντικότερων θέσεων εκπομπής, οι περισσότερες 

εκ των οποίων βρίσκονται σε μεγάλα ενεργά υψόμετρα και παρουσιάζουν σχετικά καθαρή 

πρώτη ζώνη Fresnel. 

Οι βασικές σχεδιαστικές παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. Το κατώφλι ισχύος για το πεδίο λήψης έχει εξαχθεί από τις (1), (2) και 

(29). Καθόλη τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω θεωρήθηκαν δύο 

αντιπροσωπευτικά κανάλια εύρους 8MHz, ένα για κάθε μια από τις ζώνες συχνοτήτων IV 

και V. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα κανάλια με κεντρική συχνότητα 500 MHz (Band IV) 

και 800 MHz (Band V). Από τις εξισώσεις (5) και (29) λαμβάνεται επιθυμητό πεδίο λήψης 6�/23� ίσο με =��78�9 και I&�78�9 αντίστοιχα. 
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Εικόνα 43: Οι σημαντικές θέσεις εκπομπής και τα τελικά allotments 

Τύπος λήψης Φορητή λήψη εξωτερικού χώρου 

Σύστηµα DVB-T 16 QAM 2/3 

∆ιάστηµα προστασίας (GI) 1/4 

Περιθώριο παρεµβολής (∆) 3 dB 

Ελάχιστη ισχύς επιθυµητού σήµατος (��/23�) -81 dBm 

Μέγιστη ισχύς παρεµβάλοντος σήµατος (��/2<Y) -100 dBm 

Λόγος προστασίας (PR) 16 dB 

Μοντέλο διάδοσης Fresnel (Bullington) 

Ύψος δέκτη 2 m 

Πίνακας 32: Βασικές παράμετροι δικτύου 

Μετά την επιλογή των θέσεων εκπομπής και των παραμέτρων δικτύου πραγματοποιήθηκαν 

προσομοιώσεις ραδιοκάλυψης προκειμένου να εξαχθούν οι παράμετροι του πομπού. Στα 

πλαίσια αυτής της διαδικασίας δόθηκε έμφαση στον περιορισμό της εξερχόμενης 

παρεμβολής από το διαβλεπόμενο allotment. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει ένα 
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παράδειγμα τροποποίησης των παραμέτρων πομπού για χρήση επίγειας ψηφιακής 

ευρυεκπομπής. 

 Αναλογική τηλεόραση DVB-T 

Ισχύς τροφοδοσίας 1000 W 250 W 

Κέρδος κεραίας (dB) 12 12 

Σήµα PAL DVB 8MHz 

∆ιαµόρφωση Analog 16 QAM 2/3 

∆ιάγραµµα 

ακτινοβολίας 

  
Πίνακας 33: Παράμετροι πομπού για τη θέση εκπομπής «Υμηττός» 

Για τον σχηματισμό allotments πραγματοποιήθηκε ομαδοποίηση των σημαντικότερων 

θέσεων εκπομπής. σε SFNs. Όπως φαίνεται στον πίνακα 32 το διάστημα προστασίας 

επιλέχθηκε στα 224 μsec, το οποίο αντιπροσωπεύει τη μέγιστη διαφορά άφιξης (Time of 

Arrival – ToA) μεταξύ του λαμβανόμενου σήματος από διαφορετικούς πομπούς του ίδιου 

SFN. Κατά συνέπεια, με βάση τον πίνακα 1 απαιτείται διαφορά απόστασης του δέκτη από 

δυο διαφορετικές πηγές προέλευσης μικρότερη από 67 km. Η ομαδοποίηση έγινε 

λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω απόσταση ως μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο πομπών 

του ιδίου SFN
12

, καθώς και επιπρόσθετα κριτήρια, όπως ο γεωγραφικός διαχωρισμός των 

περιοχών, επικαλύψεις των περιοχών εξυπηρέτησης γειτονικών θέσεων εκπομπής και 

διοικητικά κριτήρια. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το δίκτυο που αποτελείται από τις σημαντικές θέσεις εκπομπής 

δεν παρέχει πλήρη ραδιοκάλυψη στα αντίστοιχα allotments και απαιτείται περεταίρω 

μελέτη για τον ορισμό δευτερευόντων θέσεων εκπομπής (gap-fillers) προκειμένου να 

καλυφθούν τα κενά στη ραδιοκάλυψη. Ωστόσο, είναι επαρκές για τους σκοπούς της 

σχεδίασης, καθώς αφενός προσφέρει επαρκή πληθυσμιακή κάλυψη και αφετέρου η 

εξερχόμενη παρεμβολή από ένα allotment μπορεί να προβλεφθεί με ικανοποιητική 

                                                           
12

 Αυτό αποτελεί μια σχεδιαστική τεχνική που χρησιμοποιήθηκε η οποία όμως δεν εξασφαλίζει το ότι 

η μέγιστη χρονική διαφορά του ίδιου συμβόλου από πολλαπλές πηγές είναι μέσα στα όρια του 

διαστήματος φύλαξης. Για κάθε SFN είναι απαραίτητος ο έλεγχος ενδοπαρεμβολής (self-

interference) και ο οποίος πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του ICS Telecom 
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ακρίβεια λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις κύριες θέσεις εκπομπής, οι οποίες αναμένεται να 

έχουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα e.r.p. και ενεργού υψομέτρου από οποιεσδήποτε 

δευτερεύουσες. 

Μετά την επιλογή των παραμέτρων των θέσεων εκπομπής και την οριοθέτηση των 

allotments πραγματοποιήθηκε η ανάλυση παρεμβολών μεταξύ των allotments. Δεδομένης 

της εκ των προτέρων γνώσης των πρωτευόντων θέσεων εκπομπής και των χαρακτηριστικών 

τους, η ανάλυση έγινε με το λογισμικό ICS Telecom χρησιμοποιώντας το ντετερμινιστικό 

(γεωμετρικό) Fresnel με υπολογισμό της περίθλασης κατά Deygout [16]. Σε περιβάλλοντα 

διάδοσης όπου πολλά εμπόδια είναι κοντά το ένα στο άλλο, η μέθοδος Deygout υπερεκτιμά 

τις απώλειες. Για αυτό το λόγο στις ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας χρησιμοποιήθηκε η 

πιο προσεγγιστική μέθοδος Bullington [15]. Ταυτόχρονα, λήφθηκε υπόψη ο επιπρόσθετος 

όρος απωλειών G1a (βλ. παράγραφο 2.2.2.3). 

Εναλλακτικά, η ανάλυση παρεμβολών μπορεί να γίνει με το στατιστικό μοντέλο P.1546 

αντιστοιχώντας σε κάθε allotment ένα κατάλληλο δίκτυο αναφοράς σε σχέση με την 

επιθυμητή υπηρεσία. Η διαδικασία αυτή, όπως θα φανεί παρακάτω, αν και απαιτεί πολύ 

λιγότερη προεργασία, οδηγεί σε σημαντική υπερεκτίμηση της εξερχόμενης παρεμβολής. 

Η ανάλυση παρεμβολών οδήγησε στην εξαγωγή μετρήσεων για το παρεμβάλον πεδίο από 

κάθε allotment στα test points των υπολοίπων. Τα αποτελέσματα κωδικοποιήθηκαν σε ένα 

πίνακα περιορισμών σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.5. Οι δύο τύποι 

παρεμβολών (soft και hard) προκύπτουν από την εφαρμογή της σχέσης (65) για ò � *�. 

Παρεμβάλοντα πεδία με στάθμη χαμηλότερη των 6 dB από τη μέγιστη αποδεκτή 

παρεμβολή αγνοήθηκαν, καθώς δεν συνεισφέρουν ουσιαστικά στις περιπτώσεις όπου η 

συνολική παρεμβολή από όλες τις ανεπιθύμητες πηγές ξεπερνά το επιθυμητό όριο. Η 

παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τις σχέσεις παρεμβολής μεταξύ των allotments στην ζώνη 

συχνοτήτων IV. ‘Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, το δίκτυο πρωτευόντων θέσεων 

εκπομπής δεν παρέχει πλήρη ραδιοκάλυψη στα allotments. Κατά συνέπεια, για την 

εξαγωγή του πεδίου λήψης σε κάθε test point κάθε allotment εφαρμόστηκε η σχέση 

 6�xú � Fst0Ê6� / 6123�Í (68)  

όπου 6�  είναι το προβλεφθέν πεδίο από το λογισμικό και η τιμή 6123� υπολογίζεται με την 

εφαρμογή της (5) στην τιμή της �123� για την κεντρική συχνότητα της αντιπροσωπευτικής 

συχνότητας της υπό εξέταση ζώνης συχνοτήτων. Συγκεκριμένα για τη ζώνη IV είναι 45 
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dBμV/m και για τη ζώνη V 49 dBμV/m. Η παρακάτω εικόνα συνοψίζει τις σχέσεις 

παρεμβολής μεταξύ των allotments στη ζώνη συχνοτήτων IV. 

 

Εικόνα 44: Ο γράφος «μαλακών» και «σκληρών» περιορισμών παρεμβολών μεταξύ των 

ελληνικών allotments 

Στη συνέχεια, εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος κατανομής φάσματος που περιγράφηκε στο 

κεφάλαιο 5, και συγκεκριμένα η τροποποιημένη του μορφή για την επίλυση του Π2. Η 

παρακάτω γραφική παράσταση δείχνει την επίδοσή του αλγορίθμου (και συγκεκριμένα της 

υλοποίησης που αξιοποιεί γενετικούς) σε τρεις περιπτώσεις: 

1. ανάλυση παρεμβολών χρησιμοποιώντας δίκτυα αναφοράς και συγκεκριμένα το 

RN2 για τη σχεδιαστική διάταξη αναφοράς Φ1 και επίλυση του Π1 

2. ανάλυση παρεμβολών χρησιμοποιώντας τις πρωτεύουσες θέσεις εκπομπής και το 

λογισμικό ICS Telecom και επίλυση του Π1 
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3. ανάλυση παρεμβολών χρησιμοποιώντας τις πρωτεύουσες θέσεις εκπομπής και το 

λογισμικό ICS Telecom και επίλυση του Π2 

 

Εικόνα 45:Η αθροιστική συνάρτηση κατανομής του αριθμού καναλιών που κατανέμονται σε κάθε 

allotment 

Στην παραπάνω γραφική παράσταση φαίνεται ότι τα αποτελέσματα που λαμβάνονται όταν 

πραγματοποιείται ανάλυση παρεμβολών με δίκτυα αναφοράς και το στατιστικό μοντέλο 

P.1546 υπολογίζεται πολύ μεγαλύτερος αριθμός ασυμβατοτήτων από ότι όταν η ανάλυση 

παρεμβολών πραγματοποιείται με τις πρωτεύουσες θέσεις εκπομπής και εφαρμογή 

γεωμετρικών μοντέλων διάδοσης πάνω από υψομετρικό χάρτη. Αυτό οφείλεται σε δύο 

λόγους. Αφενός το στατιστικό μοντέλο διάδοσης δεν λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη φυσικών 

εμποδίων που συναντά το διαδιδόμενο σήμα τα οποία υπάρχουν κατά κόρον στον ελλαδικό 

χώρο και τα οποία έχουν ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό των allotments. Αφετέρου τα 

δίκτυα αναφοράς θεωρούν ομοιοκατευθυντικά διαγράμματα και δεν λαμβάνεται υπόψη η 

επιλογή των διαγραμμάτων ακτινοβολίας για τις πρωτεύουσες θέσεις εκπομπής, τα οποία 

έχουν επιλεγεί για να μειώνεται η εξερχόμενη παρεμβολή από τα allotments. 

Ταυτόχρονα, παρατηρείται και ουσιαστική διαφορά των κατανομών κατά την επίλυση των 

προβλημάτων Π1 και Π2. Η διαφορά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ακόμα και σε ένα μικρό 
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δίκτυο allotments η κατανομή που λαμβάνεται από την επίλυση του Π1 περιλαμβάνει 

περιπτώσεις όπου μετριέται μη αποδεκτή παρεμβολή αθροιστικά από πολλαπλές πηγές. 

Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η λήψη μέριμνας για τον υπολογισμό «μαλακών» 

περιορισμών κατά την υλοποίηση του αλγόριθμου κατανομής. 

Τέλος, είναι χρήσιμο να παρουσιαστεί ένα παράδειγμα που καταδεικνύει την εγκυρότητα 

της μεθόδου σχεδίασης λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις πρωτεύουσες θέσεις εκπομπής. 

Ταυτόχρονα, φαίνεται και η αξία της ευελιξίας που δίνει η σχεδίαση με βάση allotments 

μιας και, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της διατριβής, «η σχεδίαση του πλάνου δεν 

συνίσταται πλέον στην παροχή δικαιώματος χρήσης πόρων φάσματος από συγκεκριμένες 

θέσεις εκπομπής, αλλά κυρίως στην προστασία γνωστών περιοχών εξυπηρέτησης». Οι 

εικόνες 46α και 46β δείχνουν το επιθυμητό και το παρεμβάλον πεδίο με βάση τις τέσσερις 

πρωτεύουσες θέσεις εκπομπής που συμπεριλήφθηκαν στο allotment «ΑΤΤΙΚΗ». Στην 

εικόνα 46α φαίνεται ότι η ραδιοκάλυψη που επιτυγχάνεται είναι ατελής. Προκειμένου να 

υπάρξει πληρέστερη κάλυψη εισάγονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της αρχικής σχεδίασης, 

άλλες τέσσερις δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής κάτι που βελτιώνει σημαντικά το ποσοστό 

ραδιοκάλυψης όπως φαίνεται στην εικόνα 46γ. Κατά την εισαγωγή των νέων θέσεων 

εκπομπής πρέπει να συνεχίζουν να τηρούνται οι σχέσεις παρεμβολής που λήφθηκαν υπόψη 

κατά την αρχική σχεδίαση, ώστε να προστατεύονται επαρκώς οι υπόλοιπες περιοχές 

εξυπηρέτησης του δικτύου. Αυτό επιτυγχάνεται, όπως φαίνεται στις εικόνες 46β και 46δ, 

ώστε να μην πραγματοποιείται καμία αλλαγή στους περιορισμούς που λήφθηκαν υπόψη 

κατά την αρχική κατανομή καναλιών, κάτι που θα προέβαλε την απαίτηση για 

επικαιροποίησή της. 
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(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

 

(δ) 

Εικόνα 46: Επιθυμητό (α-γ) και παρεμβάλον (β-δ) πεδίο από το allotment «ΑΤΤΙΚΗ» στην 

περίπτωση των τεσσάρων πρωτεύοντων θέσεων εκπομπής (α-β) και στην περίπτωση μιας 

υλοποίησης με επιπλέον τέσσερις δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής (γ-δ) 
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7 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στο παρόν Κεφάλαιο που αποτελεί τον επίλογο της διατριβής συνοψίζονται τα βασικά 

συμπεράσματα και δίνονται κατευθύνσεις μελλοντικής έρευνας και επέκτασης έχοντας ως 

βάση τη λύση που προτείνεται στη διατριβή. 

7.1 Σύνοψη και συνεισφορά 

Βασικός στόχος της διατριβής είναι η αξιοποίηση της ευελιξίας που προσφέρουν τα δίκτυα 

SFN κατά τη σχεδίαση ενός πλάνου συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Στα 

πλαίσια της διατριβής αναπτύχθηκε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για το σχεδιασμό 

δικτύων ψηφιακής ευρυεκπομπής βασισμένων σε περιοχές εκχώρησης πόρων. 

Συγκεκριμένα, τα βασικά μέρη που απαρτίζουν τη διατριβή είναι τα εξής: 

� Ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών για τον ορισμό των allotments. Ορισμός 

αντιπροσωπευτικών σχεδιαστικών διατάξεων. Υπολογισμός επιθυμητών πεδίων 

λήψης ανάλογα με τον επιθυμητό τύπο υπηρεσίας. Ομαδοποίηση θέσεων 

εκπομπής σε SFN με έλεγχο ενδοπαρεμβολών. Παραμετροποίηση μοντέλων 

διάδοσης. 

� Ανάλυση παρεμβολών μεταξύ allotments. Υπολογισμός μέγιστης αποδεκτής 

παρεμβολής ανάλογα με τον επιθυμητό τύπο υπηρεσίας. Μοντελοποίηση 

εξερχόμενης παρεμβολής με δίκτυα αναφοράς. Παραμετροποίηση μοντέλων 

διάδοσης. 

� Μελέτη και υλοποίηση αλγόριθμων κατανομής φάσματος για το MS-FAP. 

Συγκεκριμένα, οι εξής αλγόριθμοι: διαδοχικής απονομής (sequential packing – Seq), 

προσομοιωμένης ανόπτησης (simulated annealing – SA), αναζήτησης με 

απαγορευμένες καταστάσεις (tabu search – TS), γενετικό αλγόριθμος (genetic 

algorithm – GA). Αξιοποίηση των παραπάνω υλοποιήσεων στοχαστικών 

αλγορίθμων (SA, TS, GA) σε πρότυπο αλγόριθμου κατανομής φάσματος. 

Κωδικοποίηση των περιορισμών παρεμβολών για τον έλεγχο παρεμβολής από 

πολλαπλές πηγές. Σύγκριση επίδοσης με αλγόριθμο διαδοχικής απονομής. 

Οι βασικές συνεισφορές της προτεινόμενης λύσης έγκεινται στα εξής: 

� Παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία ορισμού allotments βασίζοντας το 

σχεδιασμό τους σε «σημαντικές» θέσεις εκπομπής. Δείχνεται ότι η συγκεκριμένη 

επιλογή ενώ δεν αφορά τελική υλοποίηση δικτύου λόγω της ευελιξίας που 
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προσφέρεται στον πάροχο δικτύου από την SFN λειτουργία, δεν οδηγεί σε 

λανθασμένες υποθέσεις κατά την αρχική ανάλυση ραδιοκάλυψης και παρεμβολών. 

� Προτείνεται ένας πρότυπος αλγόριθμος κατανομής φάσματος. Αξιολογείται η 

επίδοσή του σε σχέση με τη στοχαστική μέθοδο που αξιοποιεί και συγκρίνεται με 

τον βασικό αλγόριθμο διαδοχικής απονομής που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της 

παραγωγής του πλάνου GE-06. Ακόμα, λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση 

παρεμβολής από πολλαπλές πηγές. 

� Τα παραπάνω ενσωματώνονται σε μια πλήρη μεθοδολογία σχεδίασης δικτύων 

επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής βασισμένων σε allotments. 

7.2 Μελλοντική εργασία 

Ολοκληρώνοντας, είναι σκόπιμο να γίνει αναφορά σε πιθανά επόμενα βήματα εξέλιξης και 

περαιτέρω βελτίωσης της προτεινόμενης προσέγγισης. Από αυτή την άποψη, η πιο 

ενδιαφέρουσα πτυχή της διατριβής είναι ο αλγόριθμος κατανομής φάσματος. Σε σχέση με 

αυτόν, μπορούν να διαχωριστούν δυο βασικές κατευθύνσεις μελλοντικής εργασίας: 

1. Βελτίωση των επιτυγχανόμενων λύσεων. Σε σχέση με την κατεύθυνση αυτή είναι 

δυνατό να εξεταστεί η περίπτωση συνδυασμού των διαφορετικών μεθόδων 

κατανομής φάσματος που μελετήθηκαν σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Συγκεκριμένα, 

μπορούν να μελετηθούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Συνδυασμός στοχαστικών 

αλγορίθμων για την παραγωγή των στρωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί επί 

παραδείγματι ο αρχικός πληθυσμός του γενετικού αλγόριθμου να προκύπτει από 

τα αποτελέσματα ανεξάρτητων αναζητήσεων με προσομοιωμένη ανόπτηση. (β) 

Βελτιστοποίηση μιας κατανομής πλήρων στρωμάτων από άλλη έκδοση του 

αλγόριθμου. Εδώ η πιο υποσχόμενη περίπτωση είναι η εφαρμογή γενετικού στα 

πλήρη στρώματα που προκύπτουν από τον αλγόριθμο διαδοχικής απονομής. (γ) 

Συνδυασμός των ανωτέρω. 

2. Μείωση του απαιτούμενου υπολογιστικού χρόνου. Όπως φαίνεται στο κεφάλαιο 5, 

η αύξηση του μεγέθους του προβλήματος όταν χρησιμοποιούνται στοχαστικές 

μέθοδοι και ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται γενετικοί αλγόριθμοι οδηγεί σε 

αύξηση του απαιτούμενου υπολογιστικού χρόνου σε βαθμό που να είναι ορατό ένα 

άνω όριο στα προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπιστούν σε ρεαλιστικά 

χρονικά πλαίσια από συμβατικούς υπολογιστές. Σε σχέση με αυτή την κατεύθυνση 

μπορεί να εξεταστεί η τροποποίηση του αλγόριθμου ώστε να εκτελείται παράλληλα 

[87].   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Π1 

Προκειμένου να εξεταστεί η επίοδση των αλγορίθμων κατανομής φάσματος που 

περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 5 της παρούσας διατριβής κατασκευάστηκε ένα σύνολο 

προβλημάτων τύπου Π1. Ένα πρόβλημα Π1 συνίσταται στον ορισμό ενός γράφου ��8/ 6� 
του οποίου οι κόμβοι αναπαριστούν τα allotments του υπό εξέταση δικτύου και οι ακμές 

τους περιορισμούς παρεμβολών. Ο γράφος αυτός μπορεί απλά να παρασταθεί από ένα 

συμμετρικό πίνακα 4ÆïÆøÆïÆ του οποίου τα στοιχεία @3÷ � @÷3  ισούνται με 1 αν υπάρχει 

περιορισμός παρεμβολής μεταξύ των allotments � και � και 0 αν δεν υπάρχει. Τα στοιχεία @33  
ισούνται με 0. Με @3 συμβολίζουμε τον αριθμό ασυμβατοτήτων του allotment �. Η μέση 

τιμή 6�@� και η διασπορά 8í��@� αυτού του μεγέθους αποτελούν τα στατιστικά 

χαρακτηριστικά ενός πίνακα ασυμβατότήτων. Το @3 υπολογίζεται από την: 

 @3 �w@3÷ÆïÆ
÷{V  (69)  

Παρόλο που, θεωρητικά, κάθε συμμετρικός πίνακας με στοιχεία 0 και 1 μπορεί να 

αποτελέσει ένα πρόβλημα κατανομής φάσματος, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τα 

οποία συναντώνται συνήθως σε τέτοια προβλήματα, τα οποία και λήφθηκαν υπόψη κατά 

την κατασκευή των στιγμιοτύπων προβλημάτων που μελετήθηκαν. Το πρώτο πράγμα που 

μπορεί κανείς να παρατηρήσει σ’ ένα πίνακα ασυμβατοτήτων είναι η συγκέντρωση άσσων 

κοντά στη διαγώνιο του πίνακα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αρίθμηση των allotments 

γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε κοντινές περιοχές, οι οποίες και παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

πιθανότητα να έχουν περιορισμούς παρεμβολών μεταξύ τους, να έχουν κοντινά νούμερα. 

Αυτό το χαρακτηριστικό προσομοιώθηκε κατά την κατασκευή των προβλημάτων θέτοντας 

αυξημένη πιθανότητα να έχουμε 1 μεγάλη κοντά στην κύρια διαγώνιο και μειώνοντάς την 

πιθανότητα αυτή εκθετικά καθώς απομακρυνόμαστε από αυτή. Η αρχική τιμή της εν λόγω 

πιθανότητας αλλά και ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται βοηθούν και στον έλεγχο των 

στατιστικών χαρακτηριστικών του πίνακα (μέση τιμή και διασπορά ασυμβατοτήτων). 

Κατ’αντιστοιχία με την προηγούμενη παρατήρηση, είναι σύνηθες η αρίθμηση των 

allotments να γίνεται με zig-zag τρόπο. Αυτό μπορεί να προσομοιωθεί με την κατά 

διαστήματα ύπαρξη ομάδων από άσσους σε περιοχές περίπου κάθετες στη διαγώνιο και 

κοντά σε αυτή. Για παράδειγμα, αν οι περιοχές 5 και 15 είναι ασύμβατες, υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα και οι περιοχές 6 και 14 να είναι ασύμβατες. Ο αριθμός των περιοχών αυτών, η 

απόσταση από την κύρια διαγώνιο στην οποία φτάνουν, καθώς και το εύρο τους είναι 
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άλλος ένας παράγοντας που

στατιστικών χαρακτηριστικών

να ρυθμίσουμε είναι το μέγεθος της μεγαλύτερης κλίκας του γράφου

του Mutual Incompatible Group (MIG) 

Οι παρακάτω εικόνες 

χρησιμοποιήθηκαν για την εξέταση της επίδοσης των αλγορίθμων κατανομής φάσματος 

που αναπτύχθηκαν. Σημειώνεται ότι μ

και με λευκό οι άσσοι. 

 
(α) 

Εικόνα 47: Στιγμιότυπα 50 κόμβων. Μέσος αριθμός ασυμβατοτήτων (α) 

 
(α) 

Εικόνα 48: Στιγμιότυπα 100 κόμβων. Μέσος αριθμός ασυμβατοτήτων (α) 

(α) 

Εικόνα 49: Στιγμιότυπα 200 κόμβων. Μέσος αριθμός ασυμβατοτήτων (α) 

Τα στιγμιότυπα προβλημάτων για τα οποία παρουσιάζονται μετρήσεις στην παρούσα 

εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα και διακρίνονται 

τέσσερα χαρακτηριστικά: (α) τον αριθμό

ασυμβατοτήτων (γ) τη διασπορά 

της μεγαλύτερης κλίκας (MIG

 

άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει και μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο

ών του πίνακα. Τέλος, ένα άλλο χαρακτηριστικό που μπορούμε 

ίναι το μέγεθος της μεγαλύτερης κλίκας του γράφου ή αλλιώς το μέγεθος 

του Mutual Incompatible Group (MIG) [85]. 

άτω εικόνες περιλαμβάνουν ορισμένα εκ των προβλημάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εξέταση της επίδοσης των αλγορίθμων κατανομής φάσματος 

που αναπτύχθηκαν. Σημειώνεται ότι με μαύρο χρώμα φαίνονται τα μηδενικά του πίνακα 

  
(β) (γ) 

: Στιγμιότυπα 50 κόμβων. Μέσος αριθμός ασυμβατοτήτων (α) 9, (β)12, (γ) 1

  
(β) (γ) 

: Στιγμιότυπα 100 κόμβων. Μέσος αριθμός ασυμβατοτήτων (α) 9, (β) 9, (γ) 1

  
(β) 

: Στιγμιότυπα 200 κόμβων. Μέσος αριθμός ασυμβατοτήτων (α) 9, (β) 19 

Τα στιγμιότυπα προβλημάτων για τα οποία παρουσιάζονται μετρήσεις στην παρούσα 

εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα και διακρίνονται 

(α) τον αριθμό allotments Æ8Æ, (β) τη μέση τιμή 6�
η διασπορά 8í��@� του αριθμού ασυμβατοτήτων και 

MIG) του αντίστοιχου γράφου παρεμβολής. 

και μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο των 

χαρακτηριστικό που μπορούμε 

ή αλλιώς το μέγεθος 

εκ των προβλημάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την εξέταση της επίδοσης των αλγορίθμων κατανομής φάσματος 

ε μαύρο χρώμα φαίνονται τα μηδενικά του πίνακα 

, (β)12, (γ) 15 

, (β) 9, (γ) 15 

 

Τα στιγμιότυπα προβλημάτων για τα οποία παρουσιάζονται μετρήσεις στην παρούσα 

εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα και διακρίνονται με βάση �@� του αριθμού 

του αριθμού ασυμβατοτήτων και (δ) το μέγεθος 
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Στιγµιότυπο Æ¹Æ M��� ¹¾���� Largest MIG 

1 50 9 29.136 6 

2 50 6 28.802 6 

3 50 12 29.337 6 

4 50 18 28.570 6 

5 50 15 28.589 6 

6 50 9 24.571 6 

7 50 9 19.878 6 

8 50 9 15.851 6 

9 50 9 10.442 6 

10 50 15 28.317 8 

11 50 15 28.369 12 

12 50 15 28.390 15 

13 50 15 28.717 10 

14 100 9 16.015 6 

15 100 9 11.808 5 

16 100 16 39.434 6 

17 150 9 16.351 6 

18 200 9 16.469 6 

19 200 19 34.741 5 

Πίνακας 34: Στιγμιότυπα προβλήματος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΠΙΛΥΣΗ MS-FAP 

Το MS-FAP έχει αντιμετωπιστεί σε πολλές εργασίες χρησιμοποιώντας τις τεχνικές επίλυσης 

του προβλήματος ανάθεσης φάσματος που αναλύουμε στο κεφάλαιο 4. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τα [43] [46] [72] [73] και [47]. Σε προβλήματα που δεν περιλαμβάνουν 

περιορισμούς παρεμβολών για γειτονικά κανάλια, η επίλυση του MS-FAP απαιτεί τον ίδιο 

αριθμό καναλιών με την επίλυση του MO-FAP. Η βασική τεχνική επίλυσης του MS-FAP που 

χρησιμοποιούμε συνίσταται στη δοκιμή επίλυσης του προβλήματος αυξάνοντας τον αριθμό 

των διαθέσιμων καναλιών κατά ένα εως ότου να λυθεί το πρόβλημα. Ο πρώτος αριθμός 

διαθέσιμων καναλιών που δοκιμάζεται είναι το μέγεθος της μέγιστης κλίκας του γράφου 

παρεμβολών, το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί υλοποιώντας τον αλγόριθμο που 

περιγράφεται στο [79]. Αν η μέθοδος δεν επιστρέψει λύση που να ικανοποιεί όλους τους 

περιορισμούς παρεμβολών, αυξάνεται κατά ένα ο διαθέσιμος αριθμός καναλιών και γίνεται 

προσπάθεια εκ νέου. Η κατανομή πραγματοποιείται με τους μεθόδους που περιγράφονται 

στις παραγράφους 5.2, 5.3.1-5.3.3. 

 

Εικόνα 50: Διάγραμμα ροής αλγόριθμου εύρεσης minimum span 
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Στη συνέχεια, παραθέτουμε αποτελέσματα για την εύρεση του minimum span στα 

στιγμιότυπα προβλημάτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

δεν κατεβλήθη προσπάθεια βελτίωσης των αποτελεσμάτων αυξάνοντας για παράδειγμα 

παραμέτρους που επηρεάζουν τον αριθμό επαναλήψεων και κατά συνέπεια οδηγούν σε 

λεπτομερέστερη έρευνα του χώρου λύσεων αυξάνοντας τν υπολογιστικό χρόνο. Ο στόχος 

είναι η δοκιμή και αξιολόγηση των αλγορίθμων παραγωγής στρωμάτων που περιγράφονται 

στο κεφάλαιο 5 στα πλαίσια ενός διαφορετικού προβλήματος κατανομής. Για παράδειγμα, 

είναι γνωστό ότι υλοποιήσεις στοχαστικών αλγορίθμων εν γένει μπορούν να βρουν 

καλύτερες λύσεις από τους αλγόριθμους διαδοχικής απονομής (για παράδειγμα βλ. [50]). 

Ωστόσο, οι καλύτερες λύσεις επιτυγχάνονται με πολύ πιο χρονοβόρες υλοποιήσεις και 

μεγαλύτερο αριθμό δοκιμών. Ωστόσο, ο στόχος αυτού του τμήματος της διατριβής είναι να 

εξεταστούν οι υλοποιήσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στρωμάτων του 

αλγόριθμου που προτείνεται στο κεφάλαιο 5. Τα αποτέλεσματα για το minimum span κάθε 

συνδυασμού στιγμιότυπου προβλήματος και μεθόδου επίλυσης αποτελούν την καλύτερη 

επίδοση δέκα ανεξάρτητων εκτελέσεων. Στους παρακάτω δύο πίνακες συνοψίζονται τα 

αποτελέσματα που λήφθηκαν για κάθε περίπτωση
13

. 

Στιγµιότυπο 
Αλγόριθµος ∆ιαδοχικής Απονοµης Προσοµοιωµένη Ανόπτηση 

Min Span Χρόνος (secs) Min Span Χρόνος (secs) 

1 7 4.035 7 202.38 

2 6 0.255 7 100.533 

3 7 4.65 7 293.325 

4 9 18.855 9 350.6 

5 7 6.27 7 297.615 

6 6 3.915 7 119.52 

7 6 0.315 7 162.501 

8 6 0.66 6 11.64 

9 6 0.315 6 42.855 

10 8 0.48 8 64.245 

11 12 0.15 12 13.755 

12 15 0.135 15 18.84 

13 10 0.15 10 21.09 

14 6 3.825 6 447.99 

15 6 26.775 6 510.39 

16 8 67.095 8 750.93 

17 7 85.89 7 1033.215 

18 6 251.52 6 1529.704 

19 8 556.17 8 3194.745 

Πίνακας 35: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εύρεσης minimum span για τα στιγμιότυπα 

προβλήματος με αλγόριθμο διαδοχικής απονομής και αλγόριθμο προσομοιωμένης ανόπτησης 

 

                                                           
13

 Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε επεξεργαστή Intel Core 2 Duo, 8400 (3GHz, 6MB L2 cache) με 

4GB DDR2 Ram 
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Στιγµιότυπο 
Αναζήτηση Ταµπού Γενετικός Αλγόριθµος 

Min Span Χρόνος (secs) Min Span Χρόνος (secs) 

1 7 182.19 8 239.625 

2 6 112.381 7 148.455 

3 7 250.883 9 359.1 

4 9 307.56 11 804.81 

5 7 240.745 9 461.73 

6 7 115.2 7 147.075 

7 7 121.95 8 190.83 

8 6 32.7 7 160.485 

9 6 25.5 7 113.025 

10 8 115.35 10 288.9 

11 12 19.2 12 119.88 

12 15 14.1 15 73.65 

13 10 36.9 10 54.855 

14 6 192.15 8 484.23 

15 6 50.325 8 729.63 

16 8 218.25 10 1118.82 

17 7 640.83 9 1273.155 

18 6 812.12 8 1824.375 

19 9 2249.055 16 7243.77 

Πίνακας 36: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εύρεσης minimum span για τα στιγμιότυπα 

προβλήματος με αλγόριθμο αναζήτησης ταμπού και γενετικό αλγόριθμο 

Είναι ενδιαφέρον να παρουσιαστούν συγκριτικά αποτελέσματα για την επίδοση των 

διαφόρων μεθόδων κατανομής φάσματος σε σχέση με τη μεταβολή των χαρακτηριστικών 

των στιγμιοτύπων προβλήματος. Συγκεριμένα, παρουσιάζεται το αποτέλεσμα του 

ελάχιστου αριθμού συνεχόμενων καναλιών με τον οποίο επιλύει τα διάφορα στιγμιότυπα η 

κάθε μέθοδος κατανομής (αλγόριθμος διαδοχικής απονομής – Seq, αλγόριθμος 

προσομοιωμένης ανόπτησης – SA, αλγόριθμος αναζήτησης ταμπού – TS και γενετικός 

αλγόριθμος – GA). 
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(β) 

Εικόνα 51: Minimum span και χρόνος εκτέλεσης για προβλήματα με διαφορετικό Ε(c) 

Στα γραφήματα της παραπάνω εικόνας φαίνεται η επίδοση των μεθόδων σε τέσσερα 

στιγμιότυπα με Æ8Æ � I�, 8í��@� � &' και J�� � *. Τα στιγμιότυπα διαθέτουν 

διαφορετικό 6�@�. Και στα τέσσερα στιγμιότυπα καλύτερη επίδοση επιτυγχάνεται από την 

Seq και την TS. Η SA υστερεί μόνο στο σε ένα στιγμιότυπο, ενώ γενετικός αλγόριθμος 

βρίσκει υποδεέστερες λύσεις σε όλες τις περιπτώσεις. Εν γένει, όπως είναι αναμενόμενο, η 

αύξηση του 6�@�, που υποδηλώνει και την αύξηση της δυσκολίας του προβλήματος, οδηγεί 

σε απαίτηση μεγαλύτερου αριθμού συνεχόμενων καναλιών. Τέλος, σε όλες τις μεθόδους, 

καθώς αυξάνεται η δυσκολία του προβλήματος, αυξάνεται ο χρόνος υπολογισμού. 

Μεγαλύτερη επίπτωση αναφορικά με αυτό παρατηρείται στον γενετικό αλγόριθμο, ο 

οποίος μάλιστα σε όλες τις περιπτώσεις απαιτεί περισσότερο υπολογιστικό χρόνο και 

μικρότερη στον αλγόριθμο διαδοχικής απονομής, του οποίου ο αριθμός επαναλήψεων 

είναι πάντα ο ίδιος, ανεξάρτητα του 6�@� και το μόνο που διαφοροποιείται είναι η 

πολυπλοκότητα των υπολογισμών κάθε επανάληψης. 
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(α) 

 
(β) 

Εικόνα 52: Minimum span και χρόνος εκτέλεσης για προβλήματα με διαφορετικό |V| 

Στα γραφήματα της παραπάνω εικόνας φαίνεται η επίδοση των μεθόδων σε τέσσερα 

στιγμιότυπα με 6�@� � ', 8í��@� � �* και J�� � *. Τα στιγμιότυπα διαθέτουν 

διαφορετικό Æ8Æ. Και στα τέσσερα στιγμιότυπα η καλύτερη επίδοση επιτυγχάνεται από την 

Seq. Η SA και η TS υστερούν μόνο σε ένα στιγμιότυπο, ενώ ο γενετικός αλγόριθμος βρίσκει 

υποδεέστερες λύσεις σε όλες τις περιπτώσεις. Παρότι τα πιο κρίσιμα μεγέθη για τη 

δυσκολία του προβλήματος, το J�� και το 6�@� παραμένουν σταθερά, η αύξηση του Æ8Æ 
φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά την επιτυγχανόμενη λύση στις στοχαστικές μεθόδους, 

καθώς οδηγεί σε εκθετική αύξηση του χώρου λύσεων. Τέλος, όπως είναι αναμενόμενο, 

καθώς αυξάνεται το μέγεθος του προβλήματος, αυξάνεται ο χρόνος υπολογισμού. 
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(α) 

 
(β) 

Εικόνα 53: Minimum span και χρόνος εκτέλεσης για προβλήματα με διαφορετικό μέγιστο MIG 

Στα γραφήματα της παραπάνω εικόνας φαίνεται η επίδοση των μεθόδων σε τέσσερα 

στιγμιότυπα με 6�@� � �=, 8í��@� � &� και Æ8Æ � I�. Τα στιγμιότυπα διαθέτουν 

διαφορετικό μέγιστο J��. Και στα τέσσερα στιγμιότυπα καλύτερη επίδοση επιτυγχάνεται 

από τις Seq, SA και TS. Ο γενετικός αλγόριθμος βρίσκει υποδεέστερες λύσεις στα δύο 

στιγμιότυπα με το μικρότερο μέγεθος μέγιστου J��. Παρατηρούμε ότι καθώς αυξάνει το 

μέγεθος του μέγιστου J�� επιτυγχάνεται από όλους τους αλγόριθμους η βέλτιστη λύση, 

που είναι ίση με το J��. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι διατηρώντας το 6�@� 
σταθερό η δυσκολία του προβλήματος μειώνεται καθώς αυξάνει το μέγιστο MIG. Πρακτικά, 

αφού αποδωθεί ένα διαφορετικό κανάλι σε κάθε allotment που μετέχει στο MIG, στη 

συνέχεια, υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός διαθέσιμων καναλιών για την επίλυση του 
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υπόλοιπου προβλήματος. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους απαιτούμενους χρόνους 

υπολογισμού, οι οποίοι μειώνονται δραστικά όσο αυξάνει το μέγεθος του μέγιστου J��. 

Επιπρόσθετα, μπορεί να υπολογιστεί η αποδοτικότητα χρήσης του φάσματος (spectrum 

efficiency). Για το σκοπό αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί ο ορισμός του [86]: 

 í � 9�~�9�90	Ðí~í@l�íb0	Ðí~  (70)  

όπου 9�~�9�90	Ðí~ είναι ένα κάτω όριο της βέλτιστης λύσης και í@l�íb0	Ðí~ η λύση 

που επιτεύχθηκε. Θεωρώντας 9�~�9�90	Ðí~ την καλύτερη λύση που επιτεύχθηκε σε 

κάθε στιγμιότυπο από τις τέσσερις μεθόδους, παίρνουμε τα παρακάτω αποτελέσματα. 

 Actual span Minimum 

Span 

Efficiency 

 Seq SA TS GA Seq SA TS GA 

1 7 7 7 8 7 1 1 1 0.86 

2 6 7 6 7 6 1 0.86 1 0.86 

3 7 7 7 9 7 1 1 1 0.78 

4 9 9 9 11 9 1 1 1 0.82 

5 7 7 7 9 7 1 1 1 0.78 

6 6 7 7 7 6 1 0.86 0.86 0.86 

7 6 7 7 8 6 1 0.86 0.86 0.75 

8 6 6 6 7 6 1 1 1 0.86 

9 6 6 6 7 6 1 1 1 0.86 

10 8 8 8 10 8 1 1 1 0.8 

11 12 12 12 12 12 1 1 1 1 

12 15 15 15 15 15 1 1 1 1 

13 10 10 10 10 10 1 1 1 1 

14 6 6 6 8 6 1 1 1 0.75 

15 6 6 6 8 6 1 1 1 0.75 

16 8 8 8 10 8 1 1 1 0.8 

17 7 7 7 9 7 1 1 1 0.78 

18 6 6 6 8 6 1 1 1 0.75 

19 8 8 9 16 8 1 1 0.89 0.5 

Πίνακας 37: Αποδοτικότητα χρήσης φάσματος μεθόδων επίλυσης MS-FAP 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, παρατηρούμε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα 

επιτυγχάνονται σε όλες τις περιπτώσεις από τον αλγόριθμο διαδοχικής κατανομής. Οι 

αλγόριθμοι προσομοιωμένης ανόπτησης και αναζήτησης ταμπού έχουν χειρότερο 

αποτέλεσμα σε τρεις περιπτώσεις ο καθένας, ενώ ο γενετικός αλγόριθμος βρίσκει 

υποδεέστερες λύσεις σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από τρεις. Η σχετική επίδοση του 

γενετικού συνάδει και με τα όσα αναφέρονται στο [50]. Εν γένει οι αλγόριθμοι αναζήτησης 

ταμπού και προσομοιωμένης ανόπτησης μπορούν να παράξουν καλύτερες λύσεις από τον 
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αλγόριθμο διαδοχικής απονομής, αλλά είναι απαραίτητη η τροποποίηση των παραμέτρων 

τους ώστε να ερευνούν μεγαλύτερο αριθμό υποψήφιων λύσεων. Τέλος, ένα χρήσιμο 

συμπέρασμα, είναι η σύγκλιση των αποτελεσμάτων όλων των αλγορίθμων για μεγάλα 

MIGs. 
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