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1. Εισαγωγή στα Συστήματα 
Ασύρματης Επικοινωνίας 

1.1. Εισαγωγή 

1.1.1 Ιστορική Εξέλιξη των Συστημάτων Ασύρματης Επικοινωνίας 
Ιστορικά, η ανάπτυξη στον τομέα των κινητών επικοινωνιών γίνεται με αργό 

ρυθμό και συμβαδίζει στενά με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ιδέα της παροχής 
ασύρματης επικοινωνίας στους κατοίκους μιας σχετικά μεγάλης έκτασης δεν είχε 
καν συλληφθεί, μέχρι τη στιγμή που τα εργαστήρια Bell ανέπτυξαν την έννοια 
της κυψελωτής επικοινωνίας στη δεκαετία του '60. Πρακτικά, η εποχή της 
ασύρματης επικοινωνίας ξεκίνησε στη δεκαετία του ’70, οπότε και αναπτύχθηκε 
αξιόπιστο υλικό (hardware) για ραδιοσυχνότητες. Παρακάτω, θα αναφέρουμε 
επιγραμματικά τα βήματα εξέλιξης που ακολούθησε η ασύρματη επικοινωνία σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 

Η.Π.Α. 

Στην Αμερική η εξέλιξη της κινητής ραδιοτηλεφωνίας ξεκίνησε το 1946, 
όπου παρουσιάστηκε η πρώτη δημόσια υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας σε 25 
μεγάλες αμερικανικές πόλεις. Κάθε σύστημα χρησιμοποιούσε έναν μόνο πομπό 
υψηλής ισχύος και έναν μεγάλο πύργο για να καλύπτει αποστάσεις άνω των 50 
χλμ. Τα πρώιμα τηλεφωνικά συστήματα στα τέλη της δεκαετίας του '40 
χρησιμοποιούσαν ένα εύρος ζώνης ραδιοσυχνοτήτων της τάξης των 120 KHz, 
το οποίο λειτουργούσε με έναν μη πλήρη αμφίδρομο (half-duplex) τρόπο 
επικοινωνίας, σύμφωνα με τον οποίο μόνο ένα άτομο τη φορά μπορούσε να 
μιλήσει κατά τη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος. Το 1950 η Ομοσπονδιακή 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (Federal Communications Commission - FCC) 
διπλασίασε τον αριθμό των καναλιών της κινητής τηλεφωνίας ανά περιοχή 
κάλυψης, χωρίς όμως να προχωρήσει σε εκχώρηση επιπρόσθετου εύρους ζώνης 
συχνοτήτων. Η βελτίωση στην τεχνολογία των ασύρματων επικοινωνιών 
επέτρεψε επίσης, την μείωση του εύρους ζώνης του καναλιού στο μισό, δηλαδή 
στα 60 KHz. 

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του '50 και του '60, τα AT&T Εργαστήρια 
Bell και άλλες εταιρίες τηλεπικοινωνιών σε όλο τον κόσμο ανέπτυξαν την 
θεωρία και τις τεχνικές της κυψελωτής ραδιοτηλεφωνίας. Η θεωρία αυτή, την 
οποία θα περιγράψουμε αναλυτικότερα παρακάτω, βασίζεται στην ιδέα της 
διαίρεσης μιας ζώνης κάλυψης σε μικρότερες κυψέλες (cells), καθεμιά από τις 
οποίες επαναχρησιμοποιεί περιοχές του φάσματος συχνοτήτων (frequency 
reuse), ώστε να αυξηθεί η χρήση του. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται μια τέτοια 
επανα-χρησιμοποίηση του φάσματος συχνοτήτων από το κυψελωτό σύστημα 
επικοινωνίας εξετάζεται στη συνέχεια. Βέβαια, η χρήση μιας τέτοιας τεχνικής 
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συνεπάγεται και μεγαλύτερο κόστος σε ό,τι αφορά την υποδομή του 
συστήματος. Το 1983 η FCC εκχώρησε συνολικά 666 κανάλια αμφίδρομης 
επικοινωνίας (duplex), και δημιουργήθηκε με τον τρόπο αυτό το αμερικανικό 
σύστημα Προηγμένης Κινητής Τηλεφωνίας (Advanced Mobile Phone System - 
AMPS). Σύμφωνα με τους κανόνες που έθεσε η FCC, κάθε πόλη επιτρεπόταν να 
έχει δύο πάροχους κυψελωτών συστημάτων ραδιοεπικοινωνίας, ώστε να 
εξασφαλιστεί κάποιο επίπεδο ανταγωνισμού και κατά συνέπεια καλύτερης 
παροχής υπηρεσιών στους χρήστες του συστήματος.  

Στα τέλη του 1991, εγκαταστάθηκε σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις το υλικό 
(hardware) για τη δημιουργία του πρώτου αμερικανικού συστήματος Ψηφιακής 
Κυψελωτής Επικοινωνίας (U.S. Digital Cellular - USDC). Το πρότυπο USDC 
επιτρέπει στους διαχειριστές των κυψελωτών συσκευών να αντικαταστήσουν με 
κομψό τρόπο κάποια αναλογικά κανάλια ενός μόνο χρήστη (single-user) με 
ψηφιακά κανάλια, τα οποία υποστηρίζουν ταυτόχρονα 3 χρήστες στο ίδιο εύρος 
ζώνης των 30 KHz. Η βελτίωση στη χωρητικότητα που προσφέρει το USDC είναι 
3 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του AMPS, εξαιτίας της ψηφιακής διαμόρφωσης 
(συγκεκριμένα χρησιμοποιείται π/4 Διαφορική Ορθογώνια Μεταλλαγή 
Ολίσθησης φάσης - Differential Quadrature Phase Shift Keying - DQPSK), και 
της χρήσης πολλαπλής πρόσβασης με διαίρεση στο χρόνο (Time Division 
Multiple Access - TDMA), αντί για τη χρήση αναλογικής διαμόρφωσης στη 
συχνότητα (Frequency Modulation-FM) και πολλαπλής πρόσβασης με διαίρεση 
στη συχνότητα (Frequency Division Multiple Access - FDMA).  

Τέλος, οι άδειες για την υπηρεσία προσωπικής επικοινωνίας (Personal 
Communication Service - PCS) στην μπάντα των 1800/1900 MHz 
δημοπρατήθηκαν από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών στους 
πάροχους ασύρματων συστημάτων στις αρχές του 1995. Στόχος τους ήταν να 
εξαπλώσουν νέες ασύρματες υπηρεσίες όχι μόνο στις Η.Π.Α., αλλά και σε άλλες 
περιοχές του κόσμου, οι οποίες θα συμπληρώνουν και, ως ένα βαθμό, θα 
ανταγωνίζονται τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες των κυψελωτών συστημάτων 
επικοινωνίας. 

Ευρώπη - Ασία  

Σε ό,τι αφορά τον υπόλοιπο κόσμο και κυρίως την Ευρώπη που μας 
ενδιαφέρει άμεσα, έχουν αναπτυχθεί πολλά πρότυπα για ασύρματα συστήματα. 
Το πιο κοινό πρότυπο που χρησιμοποιείται κυρίως σε συστήματα σελιδοποίησης 
(paging systems), είναι το Post Office Code Standard Advisory Group 
(POCSAG). Αναπτύχθηκε από το Βρετανικό ταχυδρομείο στα τέλη της δεκαετίας 
του '70 και υποστηρίζει Μεταλλαγή Ολίσθησης Συχνότητας (Frequency Shift 
Keying - FSK) σηματοδότηση (signaling) στα 512 bps, 1200 bps και 2400 bps. 
Μια εξέλιξη αυτού του προτύπου αποτελεί το πρότυπο ERMES, το οποίο παρέχει 
τη δυνατότητα μετάδοσης με ρυθμό έως και 6400 bps, χρησιμοποιώντας μια 
διαμόρφωση τεσσάρων επιπέδων.  

Τα πρότυπα CT2 και Digital European Cordless Telephone (DECT), που 
αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη, είναι τα δύο πιο δημοφιλή πρότυπα ασύρματης 
τηλεφωνίας που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και την 
Ασία. Το σύστημα CT2 κάνει χρήση μικρο-κυψελών, που καλύπτουν μικρές 
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αποστάσεις, συνήθως μικρότερες των 100 μέτρων, χρησιμοποιώντας σταθμούς 
βάσης (base stations) με κεραίες που τοποθετούνται σε σημεία του δρόμου ή σε 
κτίρια. Επίσης, επιτυγχάνει μια μετάδοση φωνής υψηλότερης ποιότητας, 
χρησιμοποιώντας την τεχνική διαμόρφωσης FSK μαζί με έναν κωδικοποιητή 
φωνής Προσαρμοστικής Διαφορικής Παλμοκωδικής Διαμόρφωσης (Adaptive 
Differential Pulse Code Modulation - ADPCM) των 32 kbps. Όσο αφορά το 
πρότυπο DECT, αυτό εξυπηρετεί τη μετάδοση δεδομένων και φωνής για τους 
χρήστες που εργάζονται σε κάποιο γραφείο ή σε μια επιχείρηση. Ένα άλλο 
σύστημα επικοινωνίας που αναπτύχθηκε το 1985 είναι το European Total Access 
Cellular System (ETACS), το οποίο είναι ουσιαστικά ταυτόσημο με το σύστημα 
AMPS που χρησιμοποιείται στην Αμερική. Η μόνη διαφορά του είναι, ότι τα 
κανάλια μικρότερου εύρους ζώνης που χρησιμοποιεί έχουν ως αποτέλεσμα μια 
ελαφριά υποβάθμιση του λόγου Σήματος – προς - Θόρυβο (Signal-to-Noise 
Ratio - SNR) που επιτυγχάνεται  από το σύστημα, καθώς επίσης και τον 
περιορισμό της ακτίνας κάλυψης του συστήματος.  

Γενικά, η πρώτη αυτή γενιά ευρωπαϊκών συστημάτων ασύρματης 
επικοινωνίας, παρουσιάζει μια ασυμβατότητα σε ό,τι αφορά την επικοινωνία 
καθενός συστήματος με τα υπόλοιπα, εξαιτίας των διαφορετικών συχνοτήτων 
και των πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται. Η επίλυση αυτού του 
προβλήματος ασυμβατότητας μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων έγινε 
ουσιαστικά με την καθιέρωση του πανευρωπαϊκού προτύπου, για συστήματα 
κυψελωτής επικοινωνίας, του GSM (Global System for Mobile). Το πρότυπο 
αυτό, που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το 1990 σε μια νέα μπάντα των 900 
MHz, αποτέλεσε και την απαρχή των συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας της 
δεύτερης γενιάς, τα οποία επικράτησαν σε ολόκληρη την Ευρώπη, με σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.  

Σχετικά με την εξέλιξη των ασύρματων επικοινωνιών στην Ασία, αξίζει να 
αναφέρουμε την υιοθέτηση από την Ιαπωνία του προτύπου Pacific Digital 
Cellular (PDC). Πρόκειται για ένα πρότυπο που παρέχει μια ψηφιακή κυψελωτή 
κάλυψη στους χρήστες, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα παρόμοιο με αυτό που 
είδαμε στο σύστημα ασύρματης επικοινωνίας USDC. 

Μια συνοπτική περιγραφή της εξέλιξης των συστημάτων ασύρματης 
επικοινωνίας από γενιά σε γενιά δίνεται στο επόμενο σχήμα. 

Σε ό,τι αφορά τα συστήματα ασύρματης επικοινωνίας 3ης γενιάς, που 
φαίνονται στο επόμενο σχήμα, για παράδειγμα το UMTS (Universal Mobile 
Telecommunication System), είναι συστήματα που στις μέρες μας έχουν αρχίσει 
ήδη να λειτουργούν και στόχο έχουν να αντικαταστήσουν πλήρως τα 
υπάρχοντα κυψελωτά και ασύρματα συστήματα. 
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Σχήμα 1.1: Εξέλιξη των συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας 

1.1.2 Βασικοί Ορισμοί  
Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε σε κάποιες βασικές έννοιες που πρέπει 

να γίνουν κατανοητές, προκειμένου να εξηγήσουμε στη συνέχεια τη δομή και τα 
χαρακτηριστικά των συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας και κυρίως των 
κυψελωτών συστημάτων. Κάποιοι από τους όρους που θα χρησιμοποιούμε 
συχνά στις σημειώσεις αυτές είναι οι παρακάτω: 

Κινητό (Mobile) 

Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα τερματικό που 
χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με την χρήση του φάσματος των 
ραδιοσυχνοτήτων. Πρόκειται για μια συσκευή η οποία είναι προσαρτημένη σε 
μια κινητή πλατφόρμα υψηλής ταχύτητας. Σύνηθες παράδειγμα μιας τέτοιας 
συσκευής είναι ένα κινητό τηλέφωνο που βρίσκεται σε όχημα που κινείται με 
μεγάλη ταχύτητα. Αντίθετα, ο όρος φορητό (portable) χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει ένα τερματικό ραδιοεπικοινωνίας, το οποίο μπορεί να είναι 
μεταφερόμενο, όπως για παράδειγμα ένα walkie-talkie ή ένα ασύρματο 
τηλέφωνο μέσα σε ένα σπίτι. 

Σταθμός Βάσης (Base Station) 

Είναι ένας σταθερός σταθμός σε ένα κινητό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας, που 
χρησιμοποιείται για την ραδιοεπικοινωνία με τους κινητούς σταθμούς. Οι 
σταθμοί βάσης τοποθετούνται στο κέντρο ή στα όρια μιας περιοχής κάλυψης. 
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Συνήθως εγκαθίστανται σε κάποιο ψηλό πύργο και αποτελούνται από κανάλια 
ραδιοεπικοινωνίας, κεραίες εκπομπής και λήψης. 

Κέντρο Κινητής Μεταγωγής (Mobile Switching Center- MSC) 

Είναι ένα κέντρο μεταγωγής που συντονίζει τη δρομολόγηση των κλήσεων 
σε μια μεγάλη περιοχή εξυπηρέτησης. Σε ένα κυψελωτό σύστημα, το MSC 
συνδέει τους σταθμούς βάσης (Base Stations) με το δίκτυο σταθερής 
τηλεφωνίας (Public Switched Telephone Network - PSTN). Το MSC αρχικά 
ονομάστηκε και γραφείο μεταγωγής κινητής τηλεφωνίας (Mobile Telephone 
Switching Office - MTSO), οπότε οι δύο όροι είναι ισοδύναμοι. 

Τα κινητά επικοινωνούν με τους σταθερούς σταθμούς βάσης και με ένα 
σταθερό δίκτυο κορμού (backbone network). Για να συνδεθούν οι κινητοί 
συνδρομητές με τους σταθμούς βάσης, εγκαθίστανται ραδιοζεύξεις (radio links), 
χρησιμοποιώντας ένα προσεκτικά ορισμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας, που 
καλείται Common Air Interface (CAI). Το CAI καθορίζει ακριβώς, πώς οι κινητοί 
συνδρομητές και οι σταθμοί βάσης επικοινωνούν με ραδιοσυχνότητες και επίσης 
καθορίζει τις μεθόδους με τις οποίες θα γίνει η σηματοδότηση ελέγχου του 
καναλιού. 

1.1.3 Είδη Συστημάτων Κινητής Επικοινωνίας 
Τα συστήματα κινητής επικοινωνίας που υπάρχουν σήμερα μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

Δυνατότητα Ταυτόχρονης Επικοινωνίας 

Με βάση τη δυνατότητα ταυτόχρονης επικοινωνίας, τα ασύρματα 
τηλεπικοινωνιακά συστήματα μπορούν να διακριθούν σε: 

Μονόδρομα (Simplex) Συστήματα : Η επικοινωνία είναι δυνατή μόνο 
προς τη μια κατεύθυνση. Τέτοια είναι τα συστήματα σελιδοποίησης(paging 
systems), όπου τα μηνύματα λαμβάνονται από το χρήστη, αλλά δε στέλνεται 
στο σταθμό βάσης κάποιο σήμα επιβεβαίωσης για το ότι τα έλαβε ο χρήστης. 

Συστήματα Μη-Πλήρης Αμφίδρομης Μετάδοσης (Half Duplex): 
Επιτρέπουν την επικοινωνία και προς τις δύο κατευθύνσεις αλλά χρησιμοποιούν 
το ίδιο κανάλι, τόσο για τη μετάδοση, όσο και για τη λήψη δεδομένων. Αυτό 
σημαίνει ότι σε μια δεδομένη στιγμή μόνο ένας χρήστης μπορεί να μεταδώσει ή 
να λάβει πληροφορία. 

Συστήματα Πλήρης Αμφίδρομης Μετάδοσης (Full Duplex): Επιτρέπουν 
την ταυτόχρονη μετάδοση και λήψη μεταξύ του συνδρομητή και του σταθμού 
βάσης, παρέχοντας ταυτόχρονα, δύο ξεχωριστά κανάλια. Τα κανάλια αυτά 
μπορούν να δημιουργηθούν με δύο διαφορετικές μεθόδους που περιγράφονται 
παρακάτω. 

Τεχνικές Δημιουργίας Αμφίδρομου Καναλιού (Duplexing) 

Δημιουργία Αμφίδρομου Καναλιού με Διαίρεση στη Συχνότητα 
(Frequency Division Duplexing - FDD): Στην τεχνική FDD χρησιμοποιούνται 
δύο ξεχωριστές κεραίες εκπομπής και λήψης στο σταθμό βάσης, προκειμένου να 
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εξυπηρετήσουν τα δύο ξεχωριστά κανάλια, αλλά μόνο μια κεραία στη μονάδα 
του συνδρομητή, η οποία χρησιμοποιείται ταυτόχρονα για εκπομπή και λήψη. 
Για το λόγο αυτό, ο δέκτης είναι εφοδιασμένος με μια συσκευή που καλείται 
duplexer, η οποία χειρίζεται την κεραία και την συντονίζει πότε στη μία και πότε 
στην άλλη συχνότητα. Άρα, στην τεχνική FDD χρησιμοποιείται ένα ζεύγος από 
μονόδρομα κανάλια με μια σταθερή και γνωστή απόσταση στη συχνότητα. Το 
κανάλι που χρησιμοποιείται για να μεταφέρει δεδομένα από το σταθμό βάσης 
στον κινητό χρήστη καλείται έμπροσθεν κανάλι (forward channel), ενώ το 
κανάλι που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία από τον κινητό χρήστη προς το 
σταθμό βάσης καλείται αντίστροφο κανάλι (reverse channel). 

Δημιουργία Αμφίδρομου Καναλιού με Διαίρεση στο Χρόνο (Time 
Division Duplexing - TDD): Η τεχνική TDD είναι εφικτή μόνο σε περιπτώσεις 
ψηφιακής μετάδοσης και είναι πολύ ευαίσθητη στο χρονισμό. Εξαιτίας αυτού, η 
τεχνική TDD χρησιμοποιήθηκε σχετικά τελευταία και μόνο για εσωτερικού 
χώρου ή μικρής περιοχής ασύρματες εφαρμογές. Στη μέθοδο αυτή, κάθε κανάλι 
υλοποιείται ως μια χρονική σχισμή (slot) σε ένα επαναλαμβανόμενο χρονικό 
πλαίσιο (time frame).  

Προσφερόμενες Υπηρεσίες 

Ως προς τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένα ασύρματο 
τηλεπικοινωνιακό σύστημα, μπορούμε να αναφέρουμε τις παρακάτω βασικές 
κατηγορίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι περιορίζονται σε αυτές. 

Συστήματα Σελιδοποίησης (Paging Systems): Είναι συστήματα 
επικοινωνίας που στέλνουν σύντομα μηνύματα σε ένα συνδρομητή. Το μήνυμα, 
ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας, μπορεί να είναι ένα αριθμητικό ή ένα 
αλφαριθμητικό ή ένα φωνητικό μήνυμα. Ένα μήνυμα αποστέλλεται σε ένα 
συνδρομητή αυτών των συστημάτων μέσω του αριθμού πρόσβασης στο  
σύστημα σελιδοποίησης (συνήθως ένας τηλεφωνικός αριθμός χωρίς χρέωση), 
χρησιμοποιώντας ένα τηλεφωνικό πληκτρολόγιο ή ένα modem. Το μήνυμα που 
εκδίδεται καλείται σελίδα (page). Στη συνέχεια, το σύστημα σελιδοποίησης 
μεταδίδει τη σελίδα σε κάθε σημείο της περιοχής εξυπηρέτησης, 
χρησιμοποιώντας σταθμούς βάσης. Τα συστήματα σελιδοποίησης σχεδιάζονται 
για να παρέχουν αξιόπιστη επικοινωνία στους συνδρομητές οπουδήποτε κι αν 
αυτοί βρίσκονται. Αυτό απαιτεί μεγάλη ισχύ μετάδοσης (της τάξης των KW) και 
χαμηλούς ρυθμούς δεδομένων (μερικές χιλιάδες δυαδικά ψηφία/δευτερόλεπτο), 
ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη κάλυψη από κάθε σταθμό βάσης. 

Ασύρματα Τηλεφωνικά Συστήματα (Cordless Telephone Systems): 
Είναι  συστήματα πλήρης αμφίπλευρης επικοινωνίας, που χρησιμοποιούν το 
φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων για να συνδέσουν μια φορητή τηλεφωνική 
συσκευή σε έναν σταθμό βάσης, που είναι αφοσιωμένος ειδικά σε αυτόν τον 
σκοπό. Ο σταθμός βάσης συνδέεται σε μια επίσης αφοσιωμένη τηλεφωνική 
γραμμή στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας (PSTN). Τα ασύρματα τηλεφωνικά 
συστήματα παρέχουν στο χρήστη περιορισμένη εμβέλεια και κινητικότητα, γιατί 
συνήθως δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί μια κλήση αν ο χρήστης μετακινηθεί 
πέρα από την εμβέλεια του σταθμού βάσης. 



Κινητά  Δίκτυα Επικοινωνιών 11 

 

Κυψελωτά Τηλεφωνικά Συστήματα (Cellular Telephone Systems): 
Είναι αυτά που κυρίως θα μας απασχολήσουν και έχουν το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον. Τα συστήματα αυτά παρέχουν μια ασύρματη σύνδεση στο δίκτυο 
σταθερής τηλεφωνίας (PSTN), για οποιονδήποτε χρήστη βρίσκεται στην περιοχή 
κάλυψης του συστήματος. Τα κυψελωτά συστήματα εξυπηρετούν ένα μεγάλο 
αριθμό χρηστών μέσα σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή για ένα περιορισμένο 
φάσμα συχνοτήτων. Η υψηλή τους χωρητικότητα επιτυγχάνεται εφόσον η 
περιοχή κάλυψης του κάθε σταθμού βάσης περιορίζεται σε μια μικρή 
γεωγραφική περιοχή, που καλείται κυψέλη (cell). Με τον τρόπο αυτό, τα ίδια 
κανάλια μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από έναν άλλο σταθμό βάσης, που 
βρίσκεται τοποθετημένος σε κάποια απόσταση από τον αρχικό. Βέβαια, η 
απόσταση αυτή θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να μη δημιουργείται 
παρεμβολή μεταξύ των δύο σταθμών και των χρηστών που εξυπηρετούν. Στην 
περίπτωση που ένας χρήστης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μετακινηθεί από μια 
κυψέλη σε κάποια γειτονική της, τότε προβλέπεται η διαδικασία αλλαγής 
σταθμού βάσης (handoff), με την οποία επιτυγχάνεται ομαλή και διαφανής 
μεταγωγή του κινητού από τον έναν σταθμό βάσης στον άλλο. 

Περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επαναχρησιμοποίηση 
συχνοτήτων (frequency reuse) και η διαδικασία της αλλαγής σταθμού βάσης 
(handoff) στα κυψελωτά συστήματα θα δούμε παρακάτω. 

1.2. Κυψελωτά Συστήματα Επικοινωνίας 
Οι λόγοι που οδήγησαν στη μοντελοποίηση των συστημάτων ασύρματης 

επικοινωνίας με χρήση της έννοιας της κυψέλης (cell), ήταν κυρίως η αδυναμία 
των υπαρχόντων συστημάτων να εξυπηρετήσουν τον ολοένα αυξανόμενο 
αριθμό χρηστών. Αυτό συνέβαινε, γιατί αφενός δε μπορούσε να γίνει 
επαναχρησιμοποίηση των ίδιων συχνοτήτων στο σύστημα, αφού τότε θα 
προκαλούνταν παρεμβολή (interference) μεταξύ των χρηστών, και αφετέρου η 
εκχώρηση επιπλέον εύρους ζώνης από τις κρατικές εταιρίες επικοινωνιών ήταν 
αδύνατη. Με τη σύλληψη της ιδέας της κυψέλης όμως, επετεύχθη η αύξηση της 
χωρητικότητας του συστήματος, δοθέντος ενός περιορισμένου φάσματος 
συχνοτήτων και μάλιστα χωρίς να υποστεί το σύστημα μεγάλες τεχνολογικές 
αλλαγές. 

1.2.1 Η Έννοια της Κυψέλης 
Η βασική ιδέα για τη δημιουργία της κυψέλης στηρίχθηκε στην 

αντικατάσταση ενός πομπού μεγάλης ισχύος (μεγάλη κυψέλη) με πολλούς 
πομπούς μικρής ισχύος (μικρές κυψέλες), καθένας από τους οποίους παρέχει 
κάλυψη σε ένα μικρό μόνο γεωγραφικό τμήμα της περιοχής εξυπηρέτησης του 
συστήματος. Σε κάθε σταθμό βάσης εκχωρείται ένα τμήμα του συνολικού 
αριθμού καναλιών του συστήματος και σε γειτονικούς σταθμούς βάσης 
εκχωρούνται διαφορετικά υποσύνολα καναλιών. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα 
διαθέσιμα κανάλια ανατίθενται σε έναν σχετικά μικρό αριθμό γειτονικών 
σταθμών βάσης. Η ανάθεση καναλιών σε γειτονικούς σταθμούς βάσης γίνεται με 
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τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται η παρεμβολή μεταξύ των σταθμών 
βάσης (και κατ' επέκταση των χρηστών που εξυπηρετούν). Η ελαχιστοποίηση 
επιτυγχάνεται γιατί όταν ένας κινητός χρήστης έχει απομακρυνθεί αρκετά από 
την αρχική κυψέλη (άρα και από τον σταθμό βάσης που τον εξυπηρετεί), το 
σήμα που εκπέμπει εξασθενεί πάρα πολύ με συνέπεια το φάσμα 
ραδιοσυχνοτήτων που του είχε εκχωρηθεί να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
έναν άλλο χρήστη για να μεταδώσει, χωρίς να παρεμβάλλεται στα δεδομένα του 
πρώτου χρήστη. Έτσι, τα διαθέσιμα κανάλια του συστήματος, μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν όσες φορές είναι απαραίτητο, αρκεί η παρεμβολή μεταξύ 
δύο σταθμών που χρησιμοποιούν το ίδιο κανάλι να διατηρείται σε ανεκτά 
επίπεδα. 

Επομένως, η χρήση της κυψέλης στα κυψελωτά συστήματα επικοινωνίας 
επιτρέπει τη διαίρεση της αρχικής περιοχής κάλυψης σε μικρότερες περιοχές και 
την τοποθέτηση σταθμών βάσης σε αυτές. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση 
της χωρητικότητας του συστήματος, δηλαδή του αριθμού των χρηστών που 
αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει, χωρίς να συνεπάγεται αύξηση του εύρους ζώνης. 
Ένα παράδειγμα της χρησιμότητας αυτής της τεχνικής απεικονίζεται στο 
παρακάτω σχήμα. Στο σχήμα αυτό φαίνεται η δομή ενός κυψελωτού δικτύου 
στο κέντρο μιας μεγαλούπολης, όπου ο αριθμός των χρηστών είναι αρκετά 
μεγάλος. 

 

 

Σχήμα 1.2: Δομή των κυψελών ενός κυψελωτού συστήματος στο 
κέντρο μιας πόλης 

 

1.2.2 Επαναχρησιμοποίηση Συχνοτήτων (Frequency Reuse) 
Η διαδικασία σχεδιασμού που ακολουθείται για την επιλογή και εκχώρηση 

των καναλιών στους σταθμούς βάσης καλείται επαναχρησιμοποίηση 
συχνοτήτων (frequency reuse).  

Η βασική παράμετρος που εξετάζουμε όταν εφαρμόζουμε την τεχνική της 
επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων είναι το μέγεθος της συστάδας (cluster) ή 
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αλλιώς ο παράγοντας επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων (frequency reuse 
factor). Για να επεξηγήσουμε την παράμετρο αυτή εξετάζουμε το επόμενο 
σχήμα, όπου απεικονίζεται μια συστάδα κυψελών σε ένα κυψελωτό σύστημα. 

 

 

Σχήμα 1.3: Μια συστάδα κυψελών. 

 
Παρόλο που στο παραπάνω σχήμα οι κυψέλες απεικονίζονται σαν κανονικά 

εξάγωνα, στην πραγματικότητα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Και αυτό συμβαίνει γιατί 
αν για τη μετάδοση στην περιοχή που καλύπτει μια κυψέλη χρησιμοποιήσουμε 
έναν πομπό, που μεταδίδει με την ίδια ισχύ προς όλες τις κατευθύνσεις, τότε η 
περιοχή στην οποία θα μπορεί κάποιος να λάβει το σήμα εκπομπής είναι κατά 
προσέγγιση κυκλική. Επομένως και το σχήμα της κυψέλης θα έπρεπε να 
προσεγγίζει τον κύκλο. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορούσαμε να 
τοποθετήσουμε τις κυψέλες σε γειτονικές θέσεις μεταξύ τους, χωρίς να 
αφήσουμε κάποια κενά ανάμεσά τους, δηλαδή περιοχές στις οποίες το σύστημα 
δε θα παρείχε κάλυψη. Γι' αυτό και τελικά επιλέγουμε την εξαγωνική μορφή για 
το σχήμα των κυψελών, η οποία προσεγγίζει καλύτερα τον κύκλο και επιπλέον 
δεν αφήνει κενά όταν τοποθετούμε τις κυψέλες τη μία δίπλα στην άλλη. Έστω 
λοιπόν ότι στη παραπάνω συστάδα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια 
συχνότητα, έστω την 1, στη κυψέλη Α. Προφανώς, η συχνότητα αυτή δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις γειτονικές κυψέλες της Α, όπως είναι οι Β, F, και 
E, αλλά ούτε και στα C, G, J ή I, γιατί τότε η παρεμβολή που θα 
δημιουργούνταν θα ήταν σημαντική. Ωστόσο, η συχνότητα 1 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στις κυψέλες D, H, K, O, N ή M, οι οποίες απέχουν αρκετή 
απόσταση από την Α. Με βάση το συλλογισμό αυτό, μπορούμε για παράδειγμα 
να δημιουργήσουμε αντίγραφα μιας δομής (patterns), η οποία θα περιέχει τη 
κυψέλη με συχνότητα 1 στο κέντρο της και περιμετρικά της θα υπάρχουν 
κυψέλες με τις συχνότητες από 2 έως 7. Τα αντίγραφα αυτά μπορούν να 
εκτείνονται απεριόριστα μέσα στη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει το 
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σύστημα. Έτσι, για το συγκεκριμένο παράδειγμα μπορούμε να δημιουργήσουμε 
τη παρακάτω συστάδα με μέγεθος 7: 

 

 

Σχήμα 1.4: Μια συστάδα μεγέθους 7 

 
Στο παραπάνω σχήμα, η συστάδα μεγέθους 7 περιλαμβάνει τις κυψέλες 1-7 

με τη δομή που περιγράψαμε προηγουμένως και σε κάθε κυψέλη ανατίθεται το 
ένα έβδομο του συνολικού αριθμού των διαφορετικών συχνοτήτων που διαθέτει 
το σύστημα. Για παράδειγμα, για ένα τυπικό κυψελωτό σύστημα που διαθέτει 
1.000 διαφορετικές συχνότητες ή αλλιώς 1.000 κανάλια, η παραπάνω δομή 
επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων θα εκχωρούσε σε κάθε κυψέλη το 1/7 του 
συνόλου των διαθέσιμων καναλιών, δηλαδή περίπου 140 κανάλια. Επομένως, 
αν το σύστημα διαθέτει 2.000 κυψέλες θα δημιουργούσαμε συνολικά 
2.000×140 = 280.000 κανάλια! 

Παρόλα τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η τεχνική της 
επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων, δεν επιλύει όλα τα προβλήματα που 
παρουσιάζονται στα κυψελωτά συστήματα. Για παράδειγμα, τι συμβαίνει όταν 
ένας χρήστης μετακινείται από μια κυψέλη σε μια άλλη κατά τη διάρκεια μιας 
κλήσης; 

1.2.3 Διαδικασία Αλλαγής Σταθμού Βάσης (Handoff) 
Καθώς ένας χρήστης κινείται μέσα σε κάποια κυψέλη, είναι πιθανόν να 

πλησιάσει τα όρια κάλυψης της κυψέλης. Ενδεχομένως, αν συνεχίσει να 
κινείται, να βγει έξω από αυτήν. Στο σημείο αυτό, το σήμα που λαμβάνει από το 
σταθμό βάσης της κυψέλης είναι τόσο αδύναμο, ώστε να μην εφικτή η 
επικοινωνία. Πιθανότατα, ο χώρος που βρίσκεται πλέον ο χρήστης να 
καλύπτεται από κάποιον άλλο σταθμό βάσης, δηλαδή να ανήκει σε κάποια άλλη 
κυψέλη. Ωστόσο, ο δεύτερος σταθμός βάσης χρησιμοποιεί διαφορετικά κανάλια 
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από τον κινούμενο χρήστη, οπότε δε μπορεί να γνωρίζει την ύπαρξή του. Στην 
περίπτωση αυτή, απαιτείται ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει στον κινητό 
σταθμό να μετακινείται από τη μία κυψέλη σε κάποια γειτονική της κατά τη 
διάρκεια μιας κλήσης. Ο μηχανισμός αυτός καλείται αλλαγή σταθμού βάσης 
(handoff - επίσης συναντάται και ο όρος handover). 

Ωστόσο, κατά τη διαδικασία αυτή τίθενται αρκετά και σημαντικά ερωτήματα. 
Ένα βασικό ερώτημα είναι ποιος θα αποφασίζει για το αν είναι απαραίτητο ή όχι 
η αλλαγή σταθμού βάσης. Το καθήκον αυτό μπορεί να ανατεθεί είτε στο δίκτυο, 
είτε στον ίδιο το χρήστη. Για παράδειγμα, στο πρότυπο GSM, η διαδικασία  
αλλαγής σταθμού βάσης ελέγχεται από το δίκτυο, αλλά συνεπικουρείται από το 
χρήστη. 

Ένα άλλο κρίσιμο ερώτημα είναι κάτω από ποιες συνθήκες θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί η αλλαγή σταθμού βάσης. Ας φανταστούμε ότι ένας χρήστης 
βρίσκεται στα σύνορα δύο κυψελών και κινείται εμπρός – πίσω. Κάτι τέτοιο θα 
μπορούσε να σημαίνει διαδοχικές αλλαγές σταθμού βάσης, με αυξημένη 
επιβάρυνση του δικτύου. Έτσι, για να αποφασιστεί μια αλλαγή σταθμού βάσης, 
συνήθως παρακολουθείται η ισχύς λήψης κάθε σταθμού από έναν χρήστη. Όταν 
η ισχύς του τρέχοντος σταθμού βάσης είναι αρκετά μειωμένη και υπάρχει 
κάποιος σταθμός με σημαντική ισχύς λήψης, τότε πραγματοποιείται η μεταγωγή 
από τον ένα σταθμό βάσης στον άλλο. 

Τέλος, ένα κρίσιμο θέμα είναι το πώς θα ειδοποιούνται το κινητό και οι 
εμπλεκόμενοι σταθμοί βάσης για την επερχόμενη αλλαγή σταθμού βάσης. Όλα 
αυτά τα θέματα, καλύπτονται από συγκεκριμένα πρωτόκολλα, τα οποία θα μας 
απασχολήσουν στο δεύτερο μέρος του μαθήματος. 

1.3. Η Δομή ενός Ψηφιακού Τηλεπικοινωνιακού 
Συστήματος 

Προτού προχωρήσουμε στην ύλη του μαθήματος, κρίνεται απαραίτητο να 
γίνει μια υπενθύμιση κάποιων βασικών εννοιών σχετικά με τις ψηφιακές 
τηλεπικοινωνίες. Έτσι, στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά τμήματα 
ενός ψηφιακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος και η χρησιμότητά τους. Η 
περιγραφή αυτή δεν περιορίζεται σε ασύρματα συστήματα, αλλά είναι αρκετά 
γενική και καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. 

Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η βασική δομή ενός ψηφιακού 
τηλεπικοινωνιακού συστήματος. 
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Σχήμα 1.5: Δομή ενός ψηφιακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος 

 

Πηγή 

Σε ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα, η πηγή μπορεί να είναι είτε ένα 
αναλογικό σήμα, όπως ένα σήμα ήχου ή video, είτε ένα ψηφιακό σήμα, όπως η 
έξοδος ενός υπολογιστή που είναι διακριτού χρόνου και έχει ένα πεπερασμένο 
σύνολο δυνατών τιμών. Στην περίπτωση της αναλογικής πηγής, το σήμα θα 
μπορούσε να μεταδοθεί σε ένα κανάλι απευθείας μέσω διαμόρφωσης κάποιας 
φέρουσας συχνότητας. Η διαμόρφωση μπορεί να γίνει ως προς το πλάτος 
(Amplitude Modulation - AM), τη συχνότητα (Frequency Modulation - FM) ή τη 
φάση  (Phase Modulation - PM) της φέρουσας συχνότητας. Στην περίπτωση 
αυτή μιλάμε για αναλογικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα. 

Εναλλακτικά, μια αναλογική πηγή μπορεί να μετατραπεί σε ψηφιακή μορφή 
μέσω της διαδικασίας της δειγματοληψίας και του κβαντισμού, και στη συνέχεια 
να μεταδοθεί ως ψηφιακό σήμα. Η ψηφιακή μετάδοση ενός αναλογικού σήματος 
έχει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με την αναλογική. Το σημαντικότερο 
πλεονέκτημα είναι ότι η πιστότητα σήματος μπορεί να ελεγχθεί καλύτερα μέσω 
ψηφιακής παρά αναλογικής μετάδοσης. Συγκεκριμένα, η ψηφιακή μετάδοση 
μας επιτρέπει να αναγεννούμε το ψηφιακό σήμα σε μεταδόσεις μεγάλων 
αποστάσεων, περιορίζοντας έτσι την επίδραση του θορύβου. Ένας άλλος λόγος 
για να προτιμήσουμε την ψηφιακή από την αναλογική μετάδοση είναι το 
γεγονός ότι το αναλογικό σήμα μπορεί να περιέχει αρκετή περιττή, πλεονάζουσα 
πληροφορία. Μέσω της ψηφιακής επεξεργασίας, η πληροφορία αυτή μπορεί να 
αφαιρεθεί και έτσι να εξοικονομήσουμε εύρος ζώνης. Τέλος, ένα τρίτο 
πλεονέκτημα είναι ότι τα ψηφιακά συστήματα είναι συνήθως φθηνότερο να 
υλοποιηθούν. 
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Κωδικοποίηση – Αποκωδικοποίηση Πηγής (Source Coding - Decoding) 

Ανεξάρτητα αν έχουμε μια αναλογική πηγή που έχει προηγουμένως 
ψηφιοποιηθεί, ή μια διακριτή πηγή, η έξοδος της πηγής είναι ακολουθία 
δυαδικών ψηφίων (bits). Ιδανικά, θα θέλαμε να αναπαραστήσουμε την έξοδο 
της πηγής με όσο το δυνατόν λιγότερα δυαδικά ψηφία. Με άλλα λόγια, 
αναζητούμε μια αποδοτική αναπαράσταση της εξόδου της πηγής που να έχει 
ελάχιστη ή καθόλου περιττή (πλεονάζουσα) πληροφορία. Η διαδικασία αυτή 
λέγεται κωδικοποίηση πηγής (source coding) ή συμπίεση δεδομένων (data 
compression). 

Κωδικοποίηση – Αποκωδικοποίηση Καναλιού (Channel Coding - 
Decoding) 

Η έξοδος του κωδικοποιητή πηγής είναι μια δυαδική ακολουθία και 
ονομάζεται ακολουθία πληροφορίας. Αυτή η ακολουθία τροφοδοτείται στον 
κωδικοποιητή καναλιού. Σκοπός του κωδικοποιητή καναλιού είναι να εισάγει με 
ελεγχόμενο και συστηματικό τρόπο κάποια πλεονάζουσα πληροφορία στη 
δυαδική ακολουθία. Τα πρόσθετα αυτά δυαδικά ψηφία, ενώ ουσιαστικά δε 
μεταφέρουν πληροφορία, δίνουν τη δυνατότητα στον αποκωδικοποιητή 
καναλιού να ανιχνεύσει και να διορθώσει λάθη που έγιναν κατά τη μετάδοση. 

Επομένως, η πλεονάζουσα πληροφορία αυξάνει την αξιοπιστία του 
ληφθέντος σήματος και βοηθά στην αποκωδικοποίηση του σήματος 
πληροφορίας. Για παράδειγμα, μια τετριμμένη μορφή κωδικοποίησης καναλιού, 
είναι να επαναλαμβάνουμε ένα δυαδικό ψηφίο m φορές. Ωστόσο, η 
κωδικοποίηση καναλιού είναι συνήθως περισσότερο πολύπλοκη, όπως θα δούμε 
παρακάτω. 

Συγκρίνοντας την κωδικοποίηση πηγής και καναλιού, διαπιστώνουμε ότι 
είναι αλληλοσυγκρουόμενες διαδικασίες. Η πρώτη προσπαθεί να αφαιρέσει 
πλεονάζουσα πληροφορία, ενώ η δεύτερη εισάγει πλεονάζουσα πληροφορία. Θα 
μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι η αρχική πλεονάζουσα πληροφορία θα 
ήταν απλούστερο να παραμείνει στην ακολουθία και αυτή να χρησιμεύσει για 
ασφαλέστερη μετάδοση στο κανάλι. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, 
εφόσον ο αρχικός πλεονασμός είναι αδόμητος και τυχαίος, ενώ η πληροφορία 
που εισάγει ο κωδικοποιητής καναλιού γίνεται με συγκεκριμένο και ελεγχόμενο 
τρόπο. 

Ψηφιακή Διαμόρφωση – Αποδιαμόρφωση (Digital Modulation - 
Demodulation) 

Η δυαδική έξοδος του κωδικοποιητή καναλιού οδηγείται στον ψηφιακό 
διαμορφωτή, που λειτουργεί ως διεπαφή (interface) με το τηλεπικοινωνιακό 
κανάλι. Σχεδόν όλα τα κανάλια που συναντώνται στην πράξη είναι ικανά να 
μεταδώσουν ηλεκτρικά σήματα (κυματομορφές). Έτσι, ο κύριος στόχος του 
διαμορφωτή είναι να αντιστοιχίσει τη δυαδική ακολουθία σε μια κυματομορφή. 
Έστω ότι θέλουμε να στείλουμε ένα δυαδικό ψηφίο με ρυθμό R bits/sec. Ο 
διαμορφωτής απλά θα αντιστοιχίσει το δυαδικό ‘0’ σε μια κυματομορφή s0(t), 
και το δυαδικό ‘1’ σε μια κυματομορφή s1(t). Η διαδικασία αυτή λέγεται δυαδική 
διαμόρφωση (binary modulation). Εναλλακτικά, ο διαμορφωτής μπορεί να 
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μεταδώσει b δυαδικά ψηφία ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας M=2b διαφορετικές 
κυματομορφές si(t), I=0,1,…M-1. Στην περίπτωση αυτή έχουμε M-αδική 
διαμόρφωση (M-ary modulation). 

Κανάλι 

Το κανάλι είναι το φυσικό μέσο που χρησιμοποιείται για να αποσταλεί ένα 
σήμα από τον πομπό στο δέκτη. Στις ασύρματες μεταδόσεις, το κανάλι είναι 
συνήθως η ατμόσφαιρα. Στις υποβρύχιες επικοινωνίες το φυσικό μέσο είναι το 
νερό στο οποίο μεταδίδονται ακουστικές συχνότητες. Στις ενσύρματες 
επικοινωνίες, το φυσικό μέσο μπορεί να είναι ένα καλώδιο συνεστραμμένου 
ζεύγους (twisted pair) ή ένα ομοαξονικό (coaxial) καλώδιο ή μια οπτική ίνα. 

Ανεξάρτητα από το φυσικό μέσο, το βασικό χαρακτηριστικό των καναλιών 
είναι ότι το μεταδιδόμενο σήμα υποβαθμίζεται με τυχαίο τρόπο από διάφορους 
μηχανισμούς. Η πιο κοινή μορφή υποβάθμισης είναι ο προσθετικός θόρυβος που 
εισάγεται στην είσοδο του δέκτη, όπου και εκτελείται η ενίσχυση του σήματος. 
Τόσο ο προσθετικός θόρυβος, όσο και άλλες μη-προσθετικές παραμορφώσεις 
του σήματος συνήθως χαρακτηρίζονται ως τυχαία φαινόμενα, οπότε 
περιγράφονται με στατιστικό τρόπο. Η επίδραση αυτών των παραμορφώσεων 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχεδιασμό ενός τηλεπικοινωνιακού 
συστήματος. 

Αφού το σήμα διέλθει μέσα από το τηλεπικοινωνιακό κανάλι και υποστεί 
διάφορες υποβαθμίσεις φθάνει τελικά στο δέκτη. Εκεί πραγματοποιούνται οι 
αντίστροφες διαδικασίες, όπως αυτές περιγράφονται στο παραπάνω σχήμα. 
Συγκεκριμένα, το σήμα λαμβάνεται υπό τη μορφή μιας συνεχούς 
κυματομορφής. Ο ψηφιακός αποδιαμορφωτής μετατρέπει αυτήν την 
κυματομορφή σε μια συγκεκριμένη τιμή και αποφασίζει σε ποιο δυαδικό ψηφίο 
(δυαδική διαμόρφωση) ή σε ποια ακολουθία δυαδικών ψηφίων (Μ-αδική 
διαμόρφωση) αντιστοιχεί. Η δυαδική ακολουθία που προκύπτει τροφοδοτείται 
στον αποκωδικοποιητή καναλιού. Αυτός εκμεταλλεύεται την πλεονάζουσα 
πληροφορία, γνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο εισήχθηκε, και προσπαθεί να 
ανακαλύψει το μήνυμα πληροφορίας. Ο αποκωδικοποιητής πηγής αποσυμπιέζει 
το μήνυμα πληροφορίας και αναπαράγει την αρχική πληροφορία της πηγής. 
Στην περίπτωση που το κανάλι ήταν ιδανικό, η παραπάνω διαδικασία θα απέδιδε 
ακριβώς την αρχική πληροφορία. Ωστόσο, φαινόμενα όπως η παραμόρφωση 
που εισάγει το κανάλι ή η έλλειψη συγχρονισμού πομπού και δέκτη, οδηγούν σε 
εμφάνιση λαθών. 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η συνοπτική περιγραφή ενός ψηφιακού 
τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Στην επόμενη ενότητα, θα δούμε πώς οι 
παραπάνω διαδικασίες εφαρμόζονται στην περίπτωση των ασύρματων 
τηλεπικοινωνιών, τι είδους προβλήματα εμφανίζονται και ποιες λύσεις 
ακολουθούνται. 
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1.4. Προβλήματα στις Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες 
Κωδικοποίηση Πηγής (Source Coding) 

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας που διακινείται στα 
ασύρματα, κυψελωτά δίκτυα είναι προς το παρόν ψηφιοποιημένη φωνή, θα 
περιοριστούμε στην κωδικοποίηση φωνής. Άλλωστε οι ερευνητικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις στο γενικότερο πρόβλημα της συμπίεσης δεδομένων 
(κειμένου, εικόνας, video) είναι τόσες πολλές και σημαντικές που ξεφεύγουν 
από το σκοπό του συγκεκριμένου μαθήματος. 

Οι κωδικοποιητές φωνής έχουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ένα 
τηλεπικοινωνιακό σύστημα, καθώς καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα 
της φωνής και τη χωρητικότητα του συστήματος. Στις ασύρματες 
τηλεπικοινωνίες, το φάσμα συχνοτήτων είναι ήδη κορεσμένο, και επομένως 
αποτελεί έναν ακριβό πόρο. Για αυτό το λόγο, οι πάροχοι υπηρεσιών 
προσπαθούν να καλύψουν όσους περισσότερους χρήστες γίνεται με το 
διαθέσιμο εύρος ζώνης. Οι κωδικοποιητές φωνής που επιτυγχάνουν χαμηλούς 
ρυθμούς δυαδικών ψηφίων (bit rates) αποτελούν ένα σημαντικό μέσο προς την 
κατεύθυνση αυτή. 

Το τέταρτο κεφάλαιο των σημειώσεων είναι αφιερωμένο στους 
κωδικοποιητές φωνής. Εκεί, εξετάζονται τα χαρακτηριστικά του σήματος φωνής, 
παρουσιάζονται οι βασικές τεχνικές κωδικοποίησης φωνής και αξιολογούνται ως 
προς το βαθμό συμπίεσης και την ποιότητα της συμπιεσμένης φωνής. 

Κωδικοποίηση Καναλιού (Channel Coding) 

Όπως αναφέρθηκε, η κωδικοποίηση καναλιού προστατεύει τα ψηφιακά 
δεδομένα από τα σφάλματα μετάδοσης, εισάγοντας πλεονάζουσα πληροφορία 
στο μεταδιδόμενο σήμα. Οι κώδικες καναλιού μπορούν να διακριθούν σε 
κώδικες ανίχνευσης σφαλμάτων (error detection codes), που απλά ανιχνεύουν 
σφάλματα, και κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων (error correction codes), που 
ανιχνεύουν και διορθώνουν σφάλματα.  

Μια άλλη διάκριση των κωδικών σχετίζεται με τη φύση των σφαλμάτων που 
μπορούν να αντιμετωπίσουν. Ειδικότερα, τα σφάλματα μπορεί να παραχθούν 
είτε από λευκό, Γκαουσιανό θόρυβο (Gaussian noise) (π.χ. θερμικός θόρυβος 
καναλιού και συσκευών λήψης / εκπομπής, ραδιο-ακτινοβολία που λαμβάνεται 
στην κεραία του δέκτη, κ.ά.), οπότε εμφανίζονται τυχαία στο λαμβανόμενο 
σήμα, είτε από κρουστικό θόρυβο (π.χ. καταιγίδες), που χαρακτηρίζεται από 
μεγάλα ήρεμα διαστήματα και καταιγισμούς θορύβου μεγάλου πλάτους. Έτσι, 
αντίστοιχα συναντάμε κώδικες διόρθωσης τυχαίων σφαλμάτων και κώδικες 
διόρθωσης σφαλμάτων καταιγισμού. 

Ως προς τον τρόπο με τον οποίο εισάγεται η πλεονάζουσα πληροφορία, οι 
κωδικοποιητές καναλιού μπορούν να διακριθούν σε δύο τύπους: κώδικες μπλοκ 
(block codes) και συνελικτικοί κώδικες (convolutional codes). 

Κώδικες Μπλοκ: Αποτελούν κώδικες πρόσθιας διόρθωσης σφαλμάτων 
(forward error correction - FEC). Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ανιχνεύσουν και 
να διορθώσουν ένα περιορισμένο αριθμό σφαλμάτων χωρίς να χρειαστεί 
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επαναμετάδοση. Ένας κωδικοποιητής μπλοκ συγκεντρώνει k δυαδικά ψηφία 
πληροφορίας και τα αντιστοιχεί σε μια ακολουθία n δυαδικών ψηφίων, n>k, που 
λέγεται κωδική λέξη (codeword). Το μέγεθος της πλεονάζουσας πληροφορίας 
που εισήχθηκε μπορεί να μετρηθεί από το λόγο n/k. Το αντίστροφο αυτού του 
λόγου, k/n, λέγεται ρυθμός κωδικοποίησης (code rate). Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα κωδικών μπλοκ αποτελούν οι Hamming, Hadamard, Golay, 
Κυκλικοί Κώδικες, BCH και Reed-Solomon. 

Συνελικτικοί Κώδικες: Η θεμελιώδης διαφορά των συνελικτικών κωδίκων 
σε σχέση με τους κώδικες μπλοκ, είναι ότι η πληροφορία δεν ομαδοποιείται σε 
μπλοκ και μετά κωδικοποιείται. Αντίθετα, η συνεχής ακολουθία πληροφορίας 
αντιστοιχίζεται σε μια συνεχής ακολουθία κωδικοποιημένων δυαδικών ψηφίων. 
Η αντιστοίχιση αυτή γίνεται με αρκετά δομημένο τρόπο, έτσι ώστε οι 
συνελικτικοί κώδικες να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί σε σχέση με τους 
κώδικες μπλοκ για την ίδια πολυπλοκότητα υλοποίησης. Για την κωδικοποίηση 
της ακολουθίας πληροφορίας χρησιμοποιείται μια δομή από καταχωρητές 
ολίσθησης (shift registers), ενώ κατά την αποκωδικοποίηση συνήθως 
χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος Viterbi. 

Διαμόρφωση (Modulation) 

Τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα χρησιμοποιούν ψηφιακές 
τεχνικές διαμόρφωσης. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί στα κυκλώματα Πολύ 
Μεγάλης Κλίμακας Ολοκλήρωσης (Very Large Scale Integration - VLSI ) και 
στην τεχνολογία των επεξεργαστών Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (Digital 
Signal Processors - DSP) έχει ως αποτέλεσμα, η ψηφιακή διαμόρφωση να είναι 
αποδοτικότερη ως προς το κόστος σε σχέση με την αναλογική μετάδοση. 
Ταυτόχρονα, η ψηφιακή διαμόρφωση παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα σε 
σχέση με την αναλογική. Κάποια από αυτά τα πλεονεκτήματα είναι μεγαλύτερη 
αντοχή στο θόρυβο και στις παραμορφώσεις του καναλιού, ευκολότερη 
πολυπλεξία διαφορετικής πληροφορίας (π.χ. video, δεδομένα, φωνή) και 
μεγαλύτερη ασφάλεια. Επιπλέον, η ψηφιακή διαμόρφωση μπορεί να υποστηρίξει 
περίπλοκες ψηφιακές επεξεργασίες του σήματος (όπως κώδικες ανίχνευσης 
ή/και διόρθωσης, συμπίεση δεδομένων, κρυπτογραφία, ισοστάθμιση) που 
βελτιώνουν την απόδοση του συνολικού τηλεπικοινωνιακού συνδέσμου. 

Σύγχρονοι προγραμματιζόμενοι DSP γενικού σκοπού μας έχουν δώσει τη 
δυνατότητα να υλοποιήσουμε ψηφιακούς διαμορφωτές και αποδιαμορφωτές 
πλήρως σε λογισμικό. Αντί να έχουμε ένα συγκεκριμένο modem υλοποιημένο σε 
υλικό, ενσωματωμένες υλοποιήσεις σε λογισμικό μας επιτρέπουν να κάνουμε 
αλλαγές και βελτιώσεις χωρίς να απαιτείται επανασχεδιασμός και αντικατάσταση 
του modem. 

Στο τρίτο κεφάλαιο των σημειώσεων περιγράφονται αναλυτικά οι 
σημαντικότερες τεχνικές διαμόρφωσης και τα χαρακτηριστικά τους. 

Πρόσβαση Πολλαπλών Χρηστών (Multiple Access Schemes) 

Οι τεχνικές Πρόσβασης Πολλαπλών Χρηστών (Multiple Access Schemes) 
χρησιμοποιούνται για να επιτρέψουν σε πολλούς κινητούς χρήστες να 
μοιραστούν ταυτόχρονα ένα περιορισμένο φάσμα συχνοτήτων. Το μοίρασμα του 
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φάσματος είναι απαραίτητο προκειμένου να αυξήσουμε τη χωρητικότητα ενός 
συστήματος, ενώ θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει 
σημαντική υποβάθμιση της απόδοσης ενός συστήματος. 

Στις ασύρματες τηλεπικοινωνίες συναντώνται τρεις βασικές τεχνικές 
πρόσβασης πολλαπλών χρηστών: 

Πρόσβαση Πολλαπλών Χρηστών με Διαίρεση στη Συχνότητα 
(Frequency Division Multiple Access - FDMA): Σε αυτήν τη μέθοδο, το 
συνολικό φάσμα συχνοτήτων διαιρείται σε Ν μη-επικαλυπτόμενα υποκανάλια 
στο πεδίο της συχνότητας και κάθε χρηστής μεταδίδει σε ένα από αυτά. 

Πρόσβαση Πολλαπλών Χρηστών με Διαίρεση στο Χρόνο (Time 
Division Multiple Access - TDMA): Στην περίπτωση αυτή, κάθε χρονική 
στιγμή αξιοποιείται ολόκληρο το διαθέσιμο εύρος συχνοτήτων σε ένα χρήστη. 
Συγκεκριμένα, ορίζεται ένα πλαίσιο (frame) διάρκειας Tf  και αυτό διαιρείται σε 
N χρονικά μη-επικαλυπτόμενα υποδιαστήματα, διάρκειας Tf/N, που ονομάζονται 
χρονικές σχισμές (time slots). Στη συνέχεια, σε κάθε χρήστη που επιθυμεί να 
μεταδώσει πληροφορία ανατίθεται μια από αυτές τις σχισμές, και ο χρήστης 
μεταδίδει περιοδικά. 

Πρόσβαση Πολλαπλών Χρηστών με Διαίρεση Κωδικού (Code 
Division Multiple Access - CDMA): Στις προηγούμενες δύο τεχνικές, η 
πρόσβαση στο φυσικό μέσο (είτε αυτό είναι μια μικρή μπάντα συχνοτήτων, είτε 
είναι ένα μικρό χρονικό διάστημα στο σύνολο της μπάντας) ανατίθεται 
αποκλειστικά σε έναν χρήστη. Αντίθετα, στην τεχνική CDMA, το φυσικό μέσο 
μοιράζεται ταυτόχρονα σε όλους τους χρήστες. Συγκεκριμένα, κάθε πομπός 
στέλνει τα δεδομένα του χρησιμοποιώντας έναν κωδικό. Μόνο εκείνος ο δέκτης 
που θα γνωρίζει το συγκεκριμένο κωδικό θα μπορέσει να λάβει τα δεδομένα. Η 
τεχνική CDMA παρουσιάζεται αναλυτικότερα στις σημειώσεις του δεύτερου 
μέρους του μαθήματος. 

Πέρα από τις τρεις βασικές τεχνικές πρόσβασης πολλαπλών χρηστών, στις 
ασύρματες τηλεπικοινωνίες χρησιμοποιούνται δύο ακόμη. Στην τεχνική 
Πρόσβασης Πολλαπλών Χρηστών με Διαίρεση στο Χώρο (Space Division 
Multiple Access -SDMA), η κεραία του πομπού δε στέλνει ομοιόμορφα προς 
όλες τις κατευθύνσεις, αλλά προς επιλεγμένα σημεία. Με τον τρόπο αυτό, εάν 
δύο χρήστες βρίσκονται σε διαφορετική κατεύθυνση ως προς το σταθμό βάσης 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια συχνότητα χωρίς να υπάρξει παρεμβολή. 
Η τελευταία μέθοδος είναι η τεχνική ραδιο-πακέτων (Packet Radio - PR), 
στην οποία πολλοί χρήστες προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στο ίδιο κανάλι 
χωρίς αυτό να γίνεται με συστηματικό, προσχεδιασμένο τρόπο. Τα πρωτόκολλα 
και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή αποτελούν 
αντικείμενο του δεύτερου μέρους των σημειώσεων του μαθήματος. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης δε 
θα πρέπει να συγχέονται με τις τεχνικές δημιουργίας αμφίδρομου καναλιού 
(duplexing) που αναλύθηκαν στην αρχή του κεφαλαίου. Οι συγκεκριμένες 
τεχνικές  αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο κάθε χρήστης θα έχει δύο 
κανάλια επικοινωνίας (για λήψη και εκπομπή δεδομένων), ενώ οι τεχνικές  
πολλαπλής πρόσβασης αναφέρονται στο πώς ανατίθενται τα κανάλια σε όλους 
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τους χρήστες. Έτσι, είναι δυνατόν να συναντήσουμε όλους τους δυνατούς 
συνδυασμούς τεχνικών δημιουργίας αμφίδρομου καναλιού και πολλαπλής 
πρόσβασης (για παράδειγμα, στο GSM έχουμε FDMA-TDMA/FDD). 

Ασύρματο Κανάλι 

Το ασύρματο κανάλι στις ραδιοσυχνότητες αποτελεί ένα σημαντικό 
περιορισμό στην απόδοση των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Το 
μονοπάτι μετάδοσης ανάμεσα στον πομπό και το δέκτη μπορεί να διαφέρει 
σημαντικά, από ένα απλό μονοπάτι οπτικής επαφής (Line-of-Sight - LOS), μέχρι 
ένα μονοπάτι που εμποδίζεται από βουνά, κτίρια ή φυλλωσιές. Σε αντίθεση με 
τα ενσύρματα κανάλια που είναι στάσιμα και προβλέψιμα, τα ασύρματα κανάλια 
είναι εξαιρετικά τυχαία και δεν προσφέρονται για εύκολη ανάλυση. Ιστορικά, η 
μοντελοποίηση του ασύρματου καναλιού αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα 
σημεία κατά το σχεδιασμό ενός ασύρματου συστήματος. Συνήθως γίνεται με 
στατιστικό τρόπο και βασίζεται σε μετρήσεις πεδίου που γίνονται ειδικά για το 
συγκεκριμένο σύστημα ή το αντίστοιχο φάσμα. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο των σημειώσεων παρουσιάζονται: η εξασθένηση 
ισχύος σε ένα ασύρματο κανάλι, το φαινόμενο της πολυδιόδευσης, το 
φαινόμενο Doppler και η χρονική μεταβλητότητα του καναλιού, πιθανοτικά 
μοντέλα και, τέλος, κατηγοριοποιούνται τα κανάλια ανάλογα με τις 
υποβαθμίσεις που δημιουργούν. 

Συγχρονισμός (Synchronization) 

Ο συγχρονισμός μεταξύ πομπού και δέκτη αποτελεί ένα σημαντικό 
πρόβλημα στις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να 
αναλυθεί σε δύο διαφορετικά προβλήματα: το ένα είναι ο συγχρονισμός της 
φέρουσας (carrier-phase recovery) και το άλλο ο συγχρονισμός στην περίοδο 
του συμβόλου (symbol synchronization). 

     Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η κεραία του δέκτη λαμβάνει ένα αναλογικό 
ηλεκτρομαγνητικό σήμα. Ο ψηφιακός αποδιαμορφωτής αναλαμβάνει να 
μετατρέψει αυτό το αναλογικό σήμα σε ένα σύμβολο, δηλαδή σε μια διακριτή 
τιμή. Η διαδικασία αυτή γίνεται σε δύο στάδια: στο πρώτο στάδιο, ο δέκτης 
πολλαπλασιάζει το ληφθέν σήμα με ένα αντίγραφο της φέρουσας συχνότητας. Η 
διαδικασία αυτή λέγεται αποδιαμόρφωση και έχει ως αποτέλεσμα να μεταφερθεί 
το σήμα από την υψηλή συχνότητα φέρουσας στην οποία μεταδόθηκε, στη 
βασική ζώνη, δηλαδή σε συχνότητες γύρω από το μηδέν. Προκειμένου να γίνει 
κάτι τέτοιο, το αντίγραφο της φέρουσας που πολλαπλασιάζει το ληφθέν σήμα 
θα πρέπει να είναι συγχρονισμένο (συμφασικό) με την αρχική φέρουσα. Το 
πρόβλημα εύρεσης φάσης της φέρουσας ονομάζεται συγχρονισμός φέρουσας 
(carrier-phase recovery) και συνήθως επιτυγχάνεται μέσω μιας διάταξης 
Βρόχου Κλειδώματος Φάσης (Phase Lock Loop - PLL). 

Κατά το δεύτερο στάδιο, η αναλογική κυματομορφή βασικής ζώνης που 
προέκυψε φιλτράρεται από ένα ειδικό φίλτρο, του οποίου η έξοδος 
δειγματοληπτείται ανά περίοδο συμβόλου, tm=mTs, και στη συνέχεια οδηγείται 
σε μια διάταξη απόφασης που αποφασίζει για το ποιο σύμβολο στάλθηκε τελικά. 
Κατά τη διαδικασία αυτή, ο δέκτης θα πρέπει να γνωρίζει την περίοδο 
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συμβόλου. Ταυτόχρονα, το σήμα που εκπέμπει ο πομπός δε φθάνει άμεσα στο 
δέκτη, αλλά μεσολαβεί μια καθυστέρηση μετάδοσης τ0. Άρα, για να είμαστε 
ακριβείς, ο δέκτης θα πρέπει να δειγματοληπτεί την έξοδο του φίλτρου 
σύζευξης (matched filter) ανά tm=mTs+τ0. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε 
υπόψη μας ότι οι δύο αυτές χρονικές ποσότητες δεν είναι σταθερές λόγω 
ατελειών στους ταλαντωτές των ρολογιών πομπού και δέκτη. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο δέκτης θα πρέπει να χρησιμοποιεί κάποια 
μέθοδο συγχρονισμού. Σε κάποια τηλεπικοινωνιακά συστήματα, πομπός και 
δέκτης είναι συγχρονισμένοι με ένα κύριο ρολόι (master clock), που τους 
παρέχει ένα πολύ ακριβές σήμα χρονισμού. Στην περίπτωση αυτή, ο δέκτης θα 
πρέπει να εκτιμήσει το σχετικό χρόνο καθυστέρησης ανάμεσα στα μεταδιδόμενα 
και ληφθέντα σήματα. 

Μια άλλη μέθοδος συγχρονισμού είναι το σήμα χρονισμού να μεταδίδεται 
μαζί με το σήμα πληροφορίας. Ο δέκτης χρησιμοποιεί ένα πολύ στενό φίλτρο 
ρυθμισμένο στη συχνότητα 1/T, οπότε και εξάγει το σήμα χρονισμού. Ωστόσο, η 
μέθοδος αυτή παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα. Ένα είναι ότι ο πομπός θα 
πρέπει να δεσμεύσει ένα μέρος της ισχύος του για τη μετάδοση του σήματος 
αυτού. Ταυτόχρονα, ένα μικρό μέρος του διαθέσιμου εύρους ζώνης θα πρέπει 
να διατεθεί για το σήμα χρονισμού. Παρόλα αυτά, η μέθοδος είναι αποδοτική 
και χρησιμοποιείται στην περίπτωση που το σήμα χρονισμού εκπέμπεται από 
έναν κεντρικό σταθμό και εξυπηρετεί ταυτόχρονα πολλούς χρήστες. 

Τέλος, μια τρίτη μέθοδος συγχρονισμού είναι η εξαγωγή του σήματος 
χρονισμού από τα ίδια τα δεδομένα. 

Ισοστάθμιση (Equalization) 

Είναι γνωστό ότι ένα σήμα, κατά τη διέλευσή του μέσα από ένα κανάλι, 
υφίσταται διάφορες αλλοιώσεις. Πέρα από τις διάφορες μορφές θορύβου, ένα 
κανάλι μπορεί να προκαλέσει Διασυμβολική Παρεμβολή (Intersymbol 
Interference - ISI). Αυτό σημαίνει ότι τα μεταδιδόμενα σύμβολα μπλέκονται 
μεταξύ τους, και καθένα από αυτά επηρεάζεται από τα επόμενα και τα 
προηγούμενά του. Για το λόγο αυτό, στις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες, ανάμεσα 
στον αποδιαμορφωτή και τον αποκωδικοποιητή καναλιού παρεμβάλλεται μια 
διάταξη που ονομάζεται ισοσταθμιστής καναλιού ή απλά ισοσταθμιστής (channel 
equalizer). Η διάταξη αυτή επεξεργάζεται κατά τέτοιο τρόπο τα ληφθέντα 
σήματα, ώστε να ακυρώσει το ανακάτεμα που πραγματοποιήθηκε λόγω του 
καναλιού. 

Ειδικότερα, στις ασύρματες τηλεπικοινωνίες, και στις περιπτώσεις εκείνες 
που το κανάλι εισάγει ISI, ο ισοσταθμιστής θα πρέπει να είναι προσαρμοστικός 
εφόσον το κανάλι είναι άγνωστο και χρονικά μεταβαλλόμενο. Με τους 
ισοσταθμιστές θα ασχοληθούμε στο πέμπτο κεφάλαιο των σημειώσεων. 
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1.5. GSM: Παράδειγμα Κυψελωτού Τηλεπικοινωνιακού 
Συστήματος 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το σύστημα GSM αναπτύχθηκε στην Ευρώπη 
με σκοπό να αποτελέσει ένα πρότυπο ψηφιακού, κυψελωτού τηλεπικοινωνιακού 
συστήματος που θα εξυπηρετούσε όλη την Ευρώπη, ενώ στις μέρες μας 
χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές περιοχές του κόσμου. Έτσι λοιπόν, λόγω της 
ευρείας διάδοσής του, επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τα βασικότερα 
τηλεπικοινωνιακά χαρακτηριστικά του. Το παράδειγμα αυτό δείχνει πώς 
συνδέονται πρακτικά τα θέματα που μας απασχόλησαν στις προηγούμενες 
ενότητες. 

Το σύστημα GSM χρησιμοποιεί τη μπάντα συχνοτήτων 890-915 MHz για τη 
μετάδοση σήματος από τους κινητούς χρήστες προς το σταθμό βάσης (uplink – 
reverse κανάλι), ενώ για τη μετάδοση από το σταθμό βάσης προς τους χρήστες 
(downlink – forward κανάλι) χρησιμοποιεί τη μπάντα συχνοτήτων 935-960 
MHz. Καθεμιά από αυτές τις περιοχές συχνοτήτων των 25 MHz διαιρείται σε 125 
κανάλια και καθένα από αυτά έχει εύρος ζώνης 200 KHz. Προκειμένου να 
μειωθεί η παρεμβολή μεταξύ των γειτονικών κυψελών, ανατίθεται διαφορετικό 
υποσύνολο συχνοτήτων σε γειτονικούς σταθμούς βάσης. Οι συχνότητες αυτές 
επαναχρησιμοποιούνται με βάση κάποιο μοτίβο, αντίστοιχο αυτών που 
παρουσιάσαμε στην αρχή του κεφαλαίου. Η μέγιστη ακτίνα μιας κυψέλης είναι 
35 Km. 

Κάθε μπάντα συχνοτήτων 200 KHz εξυπηρετεί 8 χρήστες χρησιμοποιώντας 8 
μη επικαλυπτόμενες χρονικές σχισμές (time slots) TDMA, όπως φαίνεται στο 
επόμενο σχήμα. Οι 8 χρονικές σχισμές αποτελούν ένα πλαίσιο διάρκειας 4,615 
msec, και κάθε σχισμή έχει διάρκεια 576,875 μsec. Τα δεδομένα των χρηστών 
μεταδίδονται σε καταιγισμούς (bursts) με ρυθμό 270,833 Kbps. 

Σχήμα 
1.6: Πλαίσιο TDMA στο GSM 

Το επόμενο σχήμα δείχνει τη βασική δομή του πλασίου GSM , στην οποία 26 
πλαίσια ομαδοποιούνται σε ένα πολυ-πλαίσιο (multiframe) και 51 πολυ-πλαίσια 
ομαδοποιούνται σε ένα υπερ-πλαίσιο (superframe). Η ιεραρχία αυτή διευκολύνει 
στο συγχρονισμό και στον έλεγχο του δικτύου. Προκειμένου να μειωθεί η 
επίδραση της εξασθένησης λόγω πολυδιόδευσης και παρεμβολής, η συχνότητα 
της φέρουσας μετακινείται ανά πλαίσιο, άρα με ρυθμό 217hops/sec. 
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Σχήμα 1.7: Δομή των πλαισίων στο GSM 

Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε τα δομικά διαγράμματα πομπού και δέκτη 
στο GSM, τα οποία απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα. Ο κωδικοποιητής 
φωνής βασίζεται σε ένα τύπο Κωδικοποιητή Γραμμικής Πρόβλεψης (Linear 
Predictive Coding - LPC) που ονομάζεται Κωδικοποιητής Γραμμικής Πρόβλεψης 
με σήμα σφάλματος (Residual Pulse Excited – LPC -RPE-LPC). Ο κωδικοποιητής 
αυτός μεταφέρει 260 bits σε χρονικό διάστημα 20 msec, επιτυγχάνοντας ρυθμό 
13 Kbps. Στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην κωδικοποίηση φωνής θα δούμε 
αναλυτικά τη λειτουργία του RPE-LPC. 

Στη συνέχεια, η δυαδική ακολουθία εισάγεται σε έναν συνελικτικό 
κωδικοποιητή καναλιού (convolutional channel coder). Τα περισσότερο 
σημαντικά δυαδικά ψηφία κωδικοποιούνται με ρυθμό n/k=1/2. Τόσο τα 
κωδικοποιημένα, όσο και τα υπόλοιπα δυαδικά ψηφία, ανακατεύονται από έναν 
μείκτη μπλοκ (block interleaver) και παράγουν δεδομένα με ρυθμό 22,8 Kbps. 
Άρα, ανά 20 msec, τα 260 δυαδικά ψηφία πληροφορίας μετατρέπονται σε 456 
κωδικοποιημένα δυαδικά ψηφία. Η ακολουθία των κωδικοποιημένων δυαδικών 
ψηφίων κρυπτογραφείται, ενώ εισάγονται επιπλέον 26 δυαδικά ψηφία σε κάθε 
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χρονική σχισμή για να μετρηθούν τα χαρακτηριστικά του καναλιού. Επομένως, 
τα 456 δυαδικά ψηφία στέλνονται σε 4 διαδοχικούς καταιγισμούς, δηλαδή σε 4 
διαδοχικές χρονικές σχισμές. 

Η μέθοδος διαμόρφωσης που χρησιμοποιείται είναι η διαμόρφωση 
Γκαουσιανής Μεταλλαγής Ελάχιστης Ολίσθησης (Gaussian minimum shift 
keying - GMSK) με B·T=0,3. Περισσότερα στοιχεία για τον διαμορφωτή GMSK 
θα αναφερθούν στο αντίστοιχο κεφάλαιο της ψηφιακής διαμόρφωσης. Η έξοδος 
του διαμορφωτή GMSK μεταφέρεται στην επιθυμητή συχνότητα φέρουσας, η 
οποία, όπως αναφέραμε αλλάζει σε κάθε πλαίσιο. 

Στο δέκτη, το ληφθέν σήμα αποδιαμορφώνεται και μεταφέρεται στη βασική 
ζώνη. Με τον τρόπο αυτό παράγεται μια συμφασική και η κάθετή της συνιστώσα 
του σήματος. Αυτές δειγματοληπτούνται και αποθηκεύονται σε κάποιον 
καταχωρητή. Τα 26 δυαδικά ψηφία χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν το 
κανάλι και να δημιουργηθεί το φίλτρο σύζευξης του καναλιού. Τα δυαδικά 
ψηφία των δεδομένων περνούν από το φίλτρο σύζευξης και οδηγούνται σε έναν 
ισοσταθμιστή. Ο ισοσταθμιστής μπορεί να υλοποιηθεί είτε ως Ισοσταθμιστής με 
Ανατροφοδότηση Αποφάσεων (Decision Feedback Equalizer - DFE), είτε ως 
ισοσταθμιστής Μέγιστης Πιθανοφάνειας με τη χρήση του αποδοτικού 
αλγορίθμου Viterbi. Τα δυαδικά ψηφία της εξόδου του ισοσταθμιστή που 
αντιστοιχούν σε μια χρονική σχισμή, υφίστανται τις αντίστροφες διαδικασίες 
από αυτές που συνέβησαν στο δέκτη: διαχωρίζονται τα κωδικοποιημένα από 
αυτά που δεν κωδικοποιήθηκαν, γίνεται η αντίστροφη διαδικασία του 
μπερδέματος και αποκρυπτογραφούνται. Όσα από αυτά υπέστησαν 
κωδικοποίηση καναλιού, οδηγούνται στον αποκωδικοποιητή καναλιού. Το 
σύνολο των δυαδικών ψηφίων χρησιμοποιείται για να παραχθεί η συνθετική 
φωνή μέσω του αποκωδικοποιητή RPE-LPC. 
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Σχήμα 1.8: Κωδικοποιητής και Αποκωδικοποιητής GSM 

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πέρα από τις χρονικές σχισμές 
(κανάλια) που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση της ψηφιοποιημένης ομιλίας, 
υπάρχουν επιπρόσθετα κανάλια που έχουν δεσμευτεί για λειτουργίες όπως 
σελιδοποίηση, διόρθωση συχνότητας, συγχρονισμού, αιτήσεων για δυνατότητα 
αποστολής μηνύματος. Αυτά τα κανάλια ελέγχου αποτελούν ξεχωριστές σχισμές 
και μεταδίδουν γνωστές ακολουθίες δυαδικών ψηφίων. 

Αφού περιγράψαμε το σύστημα GSM, συγκεντρώνουμε τα βασικά 
χαρακτηριστικά του στον επόμενο πίνακα. Στον ίδιο πίνακα, παραθέτουμε τα 
αντίστοιχα χαρακτηριστικά για τρία ακόμη συστήματα ασύρματης και 
κυψελωτής επικοινωνίας δεύτερης γενιάς. 
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 CT2 DECT GSM 900 DCS 1800 

Μπάντα λειτουργίας 
(MHz) 

864-868 1880-1900 890-960 1710-
1880 

Εύρος Ζώνης (MHz) 4 20 2x25 2x75 

Πρόσβαση Πολλών 
Χρηστών 

FDMA MF-TDMA TDMA TDMA 

Μέγιστος Ρυθμός 
Δεδομένων 

72 1.152 270 270 

Απόσταση Φέρουσας 
(KHz) 

100 1.728 200 200 

Κανάλια ανά Φέρουσα 1 12 8 8 

Κωδικοποίηση Φωνής 
(Kbps) 

32 32 22,8 22,8 

Κωδικοποίηση / 
Ισοστάθμιση 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Διαμόρφωση FSK Gaussian 
FSK 

GMSK GMSK 

Κανάλια κίνησης / MHz 10 7 19 19 

Ισχύς Εξόδου Κινητού 
(W) 

0,01 0,25 0,8-2 0,25-1 

Τυπικό Μέγεθος 
Κυψέλης 

50-200m 50-200m 0,3-35 Km 0,02-8Km 

Λειτουργία εν κινήσει βηματισμός βηματισμός <250Km/h <130Km/h 

Χωρητικότητα 
(erlangs/Km2) 

- 10.000+ 1.000 2.000 

Σχήμα 1.9: Σύγκριση των ευρωπαϊκών συστημάτων ασύρματης  
και κυψελωτής επικοινωνίας 

1.6. Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας Τρίτης Γενιάς 
(UMTS) 

Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε σε κάποια βασικά στοιχεία σχετικά με 
τα συστήματα ασύρματης επικοινωνίας τρίτης γενιάς. Τα συστήματα αυτά έχουν 
αρχίσει ήδη να εφαρμόζονται στην πράξη, αντικαθιστώντας τα κυψελωτά και 
ασύρματα συστήματα της προηγούμενης γενιάς. Στόχος αυτών των συστημάτων 
είναι να παρέχουν ένα σύνολο από πρότυπα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
ασύρματων εφαρμογών. 
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Αντιπροσωπευτικό σύστημα αυτής της τρίτης γενιάς συστημάτων ασύρματης 
επικοινωνίας είναι το UMTS (Universal Mobile Telecommunication System). 
Πρόκειται για το ευρωπαϊκό πρότυπο ασύρματης επικοινωνίας, το οποίο 
αναπτύχθηκε από την RACE (R&D σε προχωρημένες τεχνολογίες 
τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη) με σκοπό να παρέχει μια ποικιλία από κινητές 
υπηρεσίες σε μια ευρεία κλίμακα από παγκόσμια πρότυπα ασύρματων 
επικοινωνιών. Για το χειρισμό αυτού του μείγματος δεδομένων, το UMTS 
χρησιμοποιεί ένα σύνθετο σχέδιο με κυψέλες, το οποίο αποτελείται από: 

 Δορυφορικές (satellite) κυψέλες, οι οποίες παρέχουν κάλυψη σε 
ολόκληρες χώρες. 

 Μακρο-κυψέλες (Macrocells), οι οποίες καλύπτουν περιοχές σε ακτίνα 
μέχρι και 30 Km. 

 Μινι-κυψέλες (Minicells), οι οποίες καλύπτουν μια περιοχή σε ακτίνα 
περίπου 3 Km. 

 Μικρο-κυψέλες (Microcells), οι οποίες καλύπτουν μερικούς δρόμους. 

 Πικο–κυψέλες (Picocells), τα οποία καλύπτουν για παράδειγμα τους 
χώρους ενός γραφείου, ενός τρένου ή ενός αεροπλάνου. 

Η δομή αυτή επιτρέπει στο UMTS να διοχετεύει την τοπική κίνηση στο 
δίκτυο μέσω των μικρο-κυψελών και των πικο-κυψελών. Αντίθετα, οι χρήστες 
που κινούνται με μεγάλες ταχύτητες καλύπτονται από μακρο-κυψέλες, οπότε 
μειώνεται ο αριθμός των αλλαγών σταθμού βάσης( handoffs) που απαιτούνται. 

1.7. Σύγχρονες Τάσεις στις Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες 
Τα μελλοντικά ασύρματα συστήματα που θα διαδεχθούν την τρίτη γενιά, 

απαιτούν την ενοποίηση διαφορετικών δικτυακών τεχνολογιών. Οι τεχνολογίες 
αυτές εκτείνονται από τα τρέχοντα δίκτυα υπολογιστών μέχρι τον ασύρματο 
κόσμο. Κατά την ενοποίηση αυτή, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορα 
τεχνολογικά προβλήματα που ξεκινούν από το φυσικό επίπεδο, όπως θέματα 
επεξεργασίας σημάτων, και φτάνουν μέχρι τα υψηλότερα επίπεδα δικτύωσης, 
όπως η διαχείριση των διαφορετικών δικτυακών οντοτήτων. 

Βασικός στόχος φυσικά παραμένει η αύξηση της χωρητικότητας ενός 
ασύρματου δικτύου με δεδομένο το περιορισμένο φάσμα συχνοτήτων που 
διατίθεται. Επομένως, τα μελλοντικά συστήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούν το 
διαθέσιμο φάσμα όσο αποδοτικότερα γίνεται. Προς αυτήν την κατεύθυνση, 
αναπτύσσονται διάφορες τεχνικές που αναφέρονται στο φυσικό επίπεδο, 
δηλαδή αποτελούν τεχνικές επεξεργασίας σήματος. Κάποιες από αυτές είναι και 
η παρακάτω: 

 Βελτιωμένες τεχνικές διαμόρφωσης και κωδικοποίησης καναλιού με 
αυξημένη φασματική αποδοτικότητα. Επίσης, ερευνώνται καινούργιες τεχνικές 
κωδικοποίησης πηγής που θα συμπιέζουν την πληροφορία και θα επιτυγχάνουν 
χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης ανά χρήστη.  
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 Τεχνικές που θα προσαρμόζονται στις συνθήκες του καναλιού και την 
υπηρεσία που εξυπηρετείται. Αυτές οι τεχνικές περιλαμβάνουν προσαρμοστική 
διαμόρφωση, προσαρμοστική κωδικοποίηση καναλιού και προσαρμοστική 
ισοστάθμιση. Οι παραπάνω τεχνικές παρακολουθούν τις συνθήκες που 
επικρατούν κατά τη μετάδοση στο τηλεπικοινωνιακό κανάλι, και ανάλογα με την 
υπηρεσία που εξυπηρετείται προσαρμόζονται σε αυτές. Ένα παράδειγμα 
προσαρμογής αποτελεί ο ρυθμός μετάδοσης ή η ισχύς εκπομπής. Φυσικά, για να 
υλοποιηθούν τέτοιες τεχνικές, θα πρέπει να υπάρχει ένα κανάλι ανάδρασης από 
το δέκτη στον πομπό, ώστε ο πομπός να ενημερώνεται για την κατάσταση του 
καναλιού. 

 Ανάλογη προσαρμοστικότητα μπορεί να εφαρμοστεί και σε επίπεδο 
διαχείρισης πόρων. Έτσι λοιπόν, εξετάζονται τεχνικές, όπου ανάλογα με την 
τρέχουσα κίνηση, θα γίνεται δυναμική δέσμευση καναλιών, διαχείριση ισχύος, 
έλεγχος ροής και διαχείριση των αλλαγών σταθμού βάσης (handoffs) . Κάτω 
από την ίδια λογική, διερευνάται η δυναμική δομή ενός κυψελωτού δικτύου, 
στην οποία θα υπάρχει ευέλικτη ιεραρχία και τα μεγέθη των κυψελών θα 
μπορούν να αυξομειώνονται. 

 Προχωρημένες τεχνικές που σχετίζονται με τις κεραίες λήψης και 
εκπομπής μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για τη βελτίωση της ποιότητας 
μετάδοσης μέσω ενός ασύρματου καναλιού, αλλά και για την αύξηση της 
χωρητικότητας ενός συστήματος. Κάποιες από αυτές τις τεχνικές 
παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια. 

Έξυπνες Κεραίες (Smart Antennas) 

Η ιδέα των έξυπνων κεραιών υλοποιείται από μια διάταξη κεραιών και 
προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας σήματος. Η διάταξη κεραιών μπορεί να 
βρίσκεται στο σταθμό βάσης ή/και στον κινητό σταθμό, ανάλογα με το μέγεθός 
της και το επιτρεπόμενο κόστος. Αρχικά, υποθέτουμε ότι μόνο ο σταθμός βάσης 
είναι εξοπλισμένος με διάταξη κεραιών. Η διάταξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
προσαρμοστική, κατευθυντική λήψη (στο κανάλι uplink, από το κινητό στο 
σταθμό βάσης) και για προσαρμοστική, κατευθυντική εκπομπή (στο κανάλι 
downlink, από το σταθμό βάσης στο κινητό). 

Ειδικότερα, η ύπαρξη μιας διάταξης κεραιών μας δίνει τη δυνατότητα να 
ελέγξουμε τον τρόπο που εκπέμπει ή λαμβάνει η συνολική διάταξη. Καθεμιά από 
αυτές τις κεραίες συνήθως εκπέμπει και λαμβάνει σχεδόν ομοιόμορφα προς όλες 
τις κατευθύνσεις. Ωστόσο, τοποθετώντας πολλές κεραίες στη σειρά και 
ρυθμίζοντας κατάλληλα τη φάση των σημάτων με τα οποία αυτές 
τροφοδοτούνται μπορούμε να κατευθύνουμε το λωβό (beam) της διάταξης, 
δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Η 
διαδικασία αυτή ονομάζεται μορφοποίηση λωβού (beamforming). 

Η μορφοποίηση λωβού μπορεί να γίνει είτε με στατικό, είτε με 
προσαρμοστικό τρόπο. Στην περίπτωση της στατικής μορφοποίησης λωβού 
(fixed beamforming), η διάταξη μπορεί να εκπέμψει ταυτόχρονα προς 4-8 
προκαθορισμένες, ισαπέχουσες κατευθύνσεις ανά τομέα κυψέλης (υποθέτουμε 
ότι ο σταθμός βάσης έχει διαιρεθεί σε τρεις τομείς των 120ο). Αντίθετα, στην 
περίπτωση της προσαρμοστικής μορφοποίησης λωβού (adaptive beamforming), 
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ο σταθμός βάσης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί την κίνηση των χρηστών 
και με τη βοήθεια προσαρμοστικών αλγορίθμων (π.χ. LMS), να ‘ρίχνει’ επάνω 
τους κάποιον λωβό. 

Συγκρίνοντας την ιδέα των έξυπνων κεραιών με την τεχνική Πολλαπλής 
Πρόσβασης με Διαίρεση στο Χώρο (Space Division Multiple Access - SDMA), 
που είδαμε στις τεχνικές πρόσβασης πολλαπλών χρηστών, διαπιστώνουμε ότι οι 
έξυπνες κεραίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια τεχνική πρόσβασης 
πολλαπλών χρηστών. Για παράδειγμα, μέσα στον ίδιο τομέα μιας κυψέλης, ο 
σταθμός βάσης μπορεί να εξυπηρετεί αρκετούς χρήστες χρησιμοποιώντας το ίδιο 
κανάλι (π.χ. την ίδια φέρουσα συχνότητα), εφόσον βέβαια οι χρήστες αυτοί 
βρίσκονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Χρησιμοποιώντας μορφοποίηση 
λωβού μπορούμε να επιτύχουμε ακύρωση των παρεμβολών από τους άλλους 
χρήστες, αλλά ταυτόχρονα και να περιορίσουμε το φαινόμενο της 
πολυδιόδευσης. Ταυτόχρονα, η δημιουργία λωβού αυξάνει το κέρδος της 
κεραίας, εφόσον η ενέργεια που εκπέμπεται δεν απλώνεται σε όλες τις 
κατευθύνσεις, αλλά επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη. Επομένως, οι έξυπνες 
κεραίες αποτελούν ένα τρόπο για να βελτιώσουμε τη μετάδοση σε ένα ασύρματο 
κανάλι και να αυξήσουμε τη χωρητικότητα του συστήματος. 

Συστήματα Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων(Multiple Input 
Multiple Output – MIMO Systems) 

Η χωρητικότητα ενός συστήματος μπορεί να αυξηθεί επιπλέον αν 
χρησιμοποιήσουμε διάταξη κεραιών όχι μόνο στο σταθμό βάσης, αλλά και στον 
κινητό σταθμό. Στην περίπτωση αυτή προκύπτει ένα  τηλεπικοινωνιακό σύστημα  
Πολλαπλών Εισόδων Πολλαπλών Εξόδων (Multiple Input Multiple Output - 
MIMO) με M κεραίες στον πομπό και N κεραίες στο δέκτη. Τα ασύρματα κανάλια 
MIMO έχουν σημαντικά μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σχέση με τα ασύρματα 
κανάλια SISO. Ουσιαστικά, τα συστήματα αυτά εκμεταλλεύονται τις πολλαπλές 
μεταδόσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ των κεραιών και οι οποίες 
υφίστανται διαφορετική εξασθένηση μικρής κλίμακας. Είναι ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα σε εφαρμογές που το ρόλο του κινητού (φορητού) δέκτη κατέχει 
ένας φορητός υπολογιστής (οπότε επιθυμούμε υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης) 
και χρησιμοποιούνται υψηλές συχνότητες φέρουσας της κλίμακας των 5 GHz. 
Στην περίπτωση αυτή, οι πολλαπλές κεραίες είναι εύκολο να εγκατασταθούν στο 
τερματικό, εφόσον αυτό έχει μεγάλη ελεύθερη επιφάνεια, ενώ η χρήση υψηλών 
συχνοτήτων φέρουσας επιτρέπει μικρό μέγεθος διάταξης. 

Η βασική ιδέα είναι η επαναχρησιμοποίηση του ίδιου φυσικού καναλιού, 
δημιουργώντας πολλά εικονικά και ανεξάρτητα υποκανάλια, έτσι ώστε να 
μπορούμε να μεταδώσουμε διαφορετικές ροές δεδομένων (data streams) 
παράλληλα. Επομένως, μέσα από μια δομή MIMO μπορούμε να αυξήσουμε 
σημαντικά τη χωρητικότητα ενός ασύρματου καναλιού. Με τα συστήματα MIMO 
θα ασχοληθούμε στο κεφάλαιο 6. 

Η ιδέα του Ραδιο-Λογισμικού (Software Radio) 

Η ιδέα του Ραδιο-Λογισμικού (Software Radio) δε σχετίζεται άμεσα με 
τεχνικές κεραιών λήψης και εκπομπής, ούτε στοχεύει άμεσα στην αύξηση της 
χωρητικότητας ενός ασύρματου τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Αντίθετα, 
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στοχεύει στην ενοποίηση των ασύρματων δικτυακών τεχνολογιών και στην 
ευκολία μετακίνησης του χρήστη ανάμεσα σε αυτές. Από το 2000 μέχρι σήμερα, 
παρατηρείται έντονος βιομηχανικός ανταγωνισμός μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και 
Αμερικής, όπου δυσχεραίνει τη διαδικασία δημιουργίας ενός ενιαίου προτύπου 
για τα ασύρματα δίκτυα. Από την άλλη μεριά, αναλυτές της αγοράς 
υποστηρίζουν ότι η εδραίωση ενός παγκόσμιου προτύπου θα είχε αυξημένα 
οικονομικά οφέλη. Σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα έρχεται να δώσει λύση το 
Ραδιο-Λογισμικό. 

Λέγοντας Ραδιο-Λογισμικό (SR), εννοούμε μια υλοποίηση σε λογισμικό του 
τερματικού του χρήστη, ικανή να προσαρμόζεται δυναμικά στο ασύρματο 
περιβάλλον όπου λειτουργεί. Ο όρος software - λογισμικό σημαίνει ότι κάποιες 
ασύρματες τηλεπικοινωνιακές λειτουργίες, που μέχρι πρότινος υλοποιούνταν 
συνήθως σε υλικό - hardware, υλοποιούνται πλέον με λογισμικό. Με τον τρόπο 
αυτό, η διαμόρφωση και η κωδικοποίηση μπορεί να υλοποιηθεί με 
προγραμματισμό στο δέκτη, ενώ παράμετροι όπως η μπάντα συχνοτήτων και το 
εύρος ζώνης μπορούν να αλλάζουν ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας του 
τερματικού. Ιδεατά, το SR θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε οποιοδήποτε 
περιβάλλον, ανεξαρτήτως του προτύπου που χρησιμοποιείται. 

Μια τέτοια συμβατότητα έγκειται στο γεγονός ότι ο δέκτης θα μπορεί, 
ανάλογα με το πρότυπο στο οποίο βρίσκεται, να κατεβάζει (download) το 
αντίστοιχο υλικό και να επαναπρογραμματίζει τον επεξεργαστή ψηφιακής 
επεξεργασίας σήματος (Digital Signal Processor - DSP) που περιέχει. 
Προκειμένου να εφαρμοστεί το SR, θα πρέπει να επιτευχθούν δύο βασικοί 
στόχοι: 

 Στις υλοποιήσεις πομπού και δέκτη, θα πρέπει να μετακινηθεί το όριο 
μεταξύ αναλογικού και ψηφιακού κόσμου, ώστε να περιοριστεί το αναλογικό 
μέρος μόνο στην εκπομπή (λήψη) των RF συχνοτήτων και αμέσως μετά να 
ακολουθείται από μετατροπείς D/A (A/D). 

 Θα πρέπει να αντικατασταθούν τα ολοκληρωμένα κυκλώματα ειδικού 
σκοπού (ASICs) με DSP για την επεξεργασία σήματος στη βασική ζώνη. Με τον 
τρόπο αυτό μπορεί να γίνει δυνατή η μεταφορά όλο και περισσότερων 
διαδικασιών σε υλικό. 

 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το πρώτο κεφάλαιο των σημειώσεων. Στο 
κεφάλαιο αυτό, πραγματοποιήθηκε μια εισαγωγή στα ασύρματα 
τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Συγκεκριμένα, σταθήκαμε στην ιστορική τους 
εξέλιξη, στη βασική δομή των κυψελωτών συστημάτων. Επίσης, περιγράψαμε 
συνοπτικά τις βασικές λειτουργίες ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος και 
είδαμε πώς αυτές εξειδικεύονται στην περίπτωση των ασύρματων 
τηλεπικοινωνιών. Αναφερθήκαμε στο παράδειγμα του GSM και του UMTS. 
Τέλος, σταθήκαμε σε κάποιες τρέχουσες εξελίξεις και τάσεις στις ασύρματες 
επικοινωνίες. 
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2. Το Κανάλι στις Ασύρματες 
Τηλεπικοινωνίες &  
τα Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά του 

2.1. Εισαγωγή 
Όπως γνωρίζουμε, όταν ένα σήμα μεταδίδεται σε ένα κανάλι, υφίσταται 

υποβαθμίσεις. Οι υποβαθμίσεις αυτές μπορεί να είναι εξασθένηση της ισχύος 
του, θόρυβος, διασυμβολική παρεμβολή και άλλες. Τα προβλήματα αυτά 
εμφανίζονται και στην περίπτωση του ασύρματου καναλιού. 

Πέρα από τα παραπάνω προβλήματα, στο ασύρματο κανάλι συναντάμε 
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η μετάδοση μέσω πολλαπλών 
μονοπατιών (πολυδιόδευση) και η χρονικά μεταβαλλόμενη φύση του. Σε 
αντίθεση με τις ενσύρματες τηλεπικοινωνίες, ή με τις ασύρματες 
τηλεπικοινωνίες σταθερού σημείου, στα ασύρματα κυψελωτά δίκτυα η κεραία 
του δέκτη δε λαμβάνει μόνο το σήμα που εξέπεμψε ο πομπός. Το σήμα αυτό 
υφίσταται ανακλάσεις σε διάφορα σημεία του χώρου, οπότε ο δέκτης λαμβάνει 
πολλαπλές εκδόσεις του. Το φαινόμενο αυτό καλείται πολυδιόδευση 
(multipath). Επιπλέον, το ασύρματο κανάλι δεν παραμένει σταθερό στο χρόνο, 
αλλά η κρουστική του απόκριση αλλάζει διαρκώς κατά τρόπο που μόνο 
πιθανοτικά μπορεί να περιγραφεί. 

Μια άλλη σημαντική διαφορά ανάμεσα στις ασύρματες και τις ενσύρματες 
τηλεπικοινωνίες είναι η δυσκολία στη διαχείριση ισχύος (power management). 
Στις ενσύρματες επικοινωνίες, πολλές φορές μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 
αρκετά προβλήματα και υποβαθμίσεις αν αυξήσουμε την ισχύ εκπομπής του 
σήματος. Κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο στην περίπτωση των ασύρματων 
δικτύων. Ο κινητός σταθμός είναι φορητός, οπότε τίθενται σοβαροί περιορισμοί 
στην κατανάλωση ισχύος. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι όλοι οι 
χρήστες μοιράζονται το ίδιο φυσικό κανάλι, τον αέρα, οπότε ανακύπτει το 
πρόβλημα της παρεμβολής. Ακόμη κι αν θέλαμε να αυξήσουμε την ισχύ 
εκπομπής τουλάχιστον του σταθμού βάσης, αυτό θα προκαλούσε προβλήματα 
σε χρήστες που χρησιμοποιούν τα ίδια κανάλια σε γειτονικές γεωγραφικά 
περιοχές. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τους φυσικούς μηχανισμούς που 
εμφανίζονται κατά τη μετάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ταυτόχρονα, 
θα παρουσιάσουμε ένα μοντέλο των φαινόμενων αυτών, έτσι ώστε να 
ποσοτικοποιήσουμε το ασύρματο κανάλι. Η μοντελοποίηση του ασύρματου 
καναλιού είναι μια αρκετά δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία. Συνήθως γίνεται 
με πιθανοτικό τρόπο και βασίζεται σε πειραματικές μετρήσεις. Ένα σύνολο 
παραγόντων, όπως το μέγεθος των κυψελών, το ύψος και το είδος των 
κεραιών, η συχνότητα της φέρουσας, η ισχύς εκπομπής και λήψης, το 
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περιβάλλον του καναλιού, κ.ά. επηρεάζουν σημαντικά το κανάλι και θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη κατά την αρχική φάση σχεδιασμού του ασύρματου δικτύου. 

2.2. Εξασθένηση Ευρείας Κλίμακας (Large Scale 
Fading) 

Διάκριση Εξασθενήσεων 

Οι εξασθενήσεις που υφίσταται ένα σήμα κατά τη μετάδοσή του σε ένα 
ασύρματο, κυψελωτό δίκτυο μελετώνται σε διάφορες κλίμακες γεωγραφικής 
έκτασης. Διαφορετικό είδος εξασθένησης εμφανίζεται αν μετρήσουμε την ισχύ 
λήψης σε δύο σημεία που απέχουν μεταξύ τους κάποια cm, και διαφορετικό 
είδος εξασθένησης εμφανίζεται σε δύο σημεία που απέχουν 1Km. Έτσι, η 
εξασθένηση μπορεί να μελετηθεί σε δύο διαφορετικά επίπεδα, και αντίστοιχα 
έχουμε: 

 Εξασθένηση Ευρείας Κλίμακας (Large Scale Fading): Η εξασθένηση 
ευρείας κλίμακας καλύπτει μακροσκοπικά φαινόμενα, δηλαδή μελετά τον 
τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η ισχύς λήψης, όταν ο δέκτης 
απομακρύνεται από το σταθμό βάσης. 

 Εξασθένηση Μικρής Κλίμακας (Small Scale Fading): Η εξασθένηση 
μικρής κλίμακας μελετά τα μικροσκοπικά φαινόμενα που εμφανίζονται 
κατά τη μετάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Τα φαινόμενα αυτά 
μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αυξομειώσεις της ισχύος λήψης, 
όταν ο δέκτης βρίσκεται σε σταθερή απόσταση από το σταθμό βάσης, και 
απλά μετακινείται κατά έστω και μερικά εκατοστά. 

Στην ενότητα αυτή, θα ασχοληθούμε με εξασθένηση ευρείας κλίμακας. Η 
εξασθένηση μικρής κλίμακας παρουσιάζεται αναλυτικότερα σε όλες τις επόμενες 
ενότητες. 

Εξασθένηση Ευρείας Κλίμακας και Απώλεια Διαδρομής 

Καθώς ο δέκτης απομακρύνεται από τον πομπό, η μέση ισχύς του 
λαμβανόμενου σήματος ελαττώνεται βαθμιαία, εφόσον τα ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα απορροφώνται από το περιβάλλον (αέρας, έδαφος, αντικείμενα) και 
εξασθενούν. Η μακροσκοπική αυτή εξασθένηση του σήματος λέγεται 
Eξασθένηση Eυρείας Kλίμακας (Large Scale Fading) και συνεπάγεται μείωση της 
ισχύος λήψης. Η εξασθένηση ευρείας κλίμακας αφορά όλα εκείνα τα φαινόμενα 
που εμφανίζονται κατά μέσο όρο σε έναν δακτύλιο ακτίνας d γύρω από το 
σταθμό βάσης (base station). 

Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι ο τρόπος με τον οποίο μειώνεται η 
ισχύς, και συγκεκριμένα η σχέση ανάμεσα στην ισχύ εκπομπής, Pt, και την ισχύ 
λήψης Pr(d) σε κάποια ακτίνα d από το σταθμό βάσης. Μια μετρική που 
ποσοτικοποιεί τη σχέση αυτή είναι η απώλεια μονοπατιού (path loss): 

                                        ( ) ( )
0

r

PPL d
P d

=                                          (2.1) 
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όπου P0 είναι η ισχύς λήψης σε κάποιο σημείο αναφοράς κοντά στο σταθμό 

βάσης. Συνήθως η μετρική αυτή μετριέται σε dB. 

Η εξασθένηση ευρείας κλίμακας μπορεί να διακριθεί σε Απώλεια Μονοπατιού 
(Path Loss) και σε Επισκίαση (Shadowing), οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 

2.2.1 Απώλεια Μονοπατιού (Path Loss) 
Για τη μελέτη της απώλειας μονοπατιού έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα. 

Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν το μοντέλο διάδοσης σε ελεύθερο χώρο και το 
μοντέλο αντίστροφης n-οστής δύναμης. 

Μοντέλο Μετάδοσης σε Ελεύθερο Χώρο (Free-space Model) 

Το μοντέλο αυτό υποθέτει ότι μεταξύ πομπού και δέκτη δε μεσολαβεί κανένα 
εμπόδιο, δηλαδή υπάρχει ελεύθερος χώρος (κενό). Επίσης, υποθέτει ότι οι 
κεραίες εκπομπής και λήψης μπορούν να θεωρηθούν σημειακές, και ότι ο 
δέκτης βρίσκεται αρκετά μακριά από τον πομπό. 

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, προκύπτει ότι η ισχύς παράγεται από τη 
σημειακή πηγή και στη συνέχεια διαδίδεται σφαιρικά προς το εξωτερικό. Η τιμή 
της ισχύος κάθε χρονική στιγμή θα είναι ίδια για όλα τα σημεία μιας σφαίρας 
που έχει ακτίνα d. Εφόσον η ισχύς μεταδίδεται ισότροπα, δηλαδή ομοιόμορφα, 
προς το εξωτερικό, η ίδια ποσότητα ισχύος θα κατανεμηθεί σε μια μεγαλύτερη 
επιφάνεια σφαίρας. Με βάση αυτό το συλλογισμό, η λαμβανόμενη ισχύς σε μια 
ακτίνα d γύρω από τον πομπό είναι σταθερή και αντιστρόφως ανάλογη του 
τετραγώνου της απόστασης: 

                                          ( )
( ) Ld

GGPdP rtt
r ⋅⋅

⋅⋅⋅
=

22

2

4π
λ

                               (2.2) 

όπου Pt η ισχύς του πομπού, Gt και Gr τα κέρδη των κεραιών πομπού και 
δέκτη, λ το μήκος κύματος και L≥1 οι απώλειες του συστήματος μετάδοσης - 
λήψης. Μέσω της μετρικής PL(d), μπορούμε να αγνοήσουμε τους συντελεστές 
αναλογίας, αφού τελικά έχουμε: 

                                ( ) ( ) ( )0
10 1010 log 20 log

r

PPL d d
P d

= ⋅ = ⋅                     (2.3) 

Μοντέλο Αντίστροφης n-οστής Δύναμης 

Το μοντέλο μετάδοσης σε ελεύθερο χώρο, εφαρμόζεται με επιτυχία στις 
μικροκυματικές ραδιοζεύξεις οπτικής επαφής (LOS) και σε δορυφορικά 
τηλεπικοινωνιακά συστήματα, εφόσον οι συνθήκες που επικρατούν σε αυτές τις 
περιπτώσεις πλησιάζουν αρκετά τις παραδοχές του μοντέλου. 

Ωστόσο, στην περίπτωση των συστημάτων κινητής τηλεπικοινωνίας δεν 
είναι ρεαλιστικό. Πολλές από τις παραδοχές παραβιάζονται καθώς το 
ηλεκτρομαγνητικό κύμα ανακλάται στο έδαφος που απορροφά ένα μέρος της 
ισχύος του, η απόσταση πομπού και δέκτη είναι συγκρίσιμη, η πηγή δεν είναι 
σημειακή, και άλλα. Έτσι, ο νόμος του αντίστροφου τετραγώνου παύει να ισχύει 



Κινητά  Δίκτυα Επικοινωνιών 37 

 
και συχνά εφαρμόζεται το μοντέλο αντίστροφης n-οστής δύναμης, όπου η 
δύναμη n αντί για n=2 γίνεται πλέον n=3 ή 4, ανάλογα με το περιβάλλον. 

Έτσι, τελικά το μοντέλο αντίστροφης n-οστής (τέταρτης συνήθως) δύναμης 
μας δίνει την παρακάτω έκφραση για τη λαμβανόμενη ισχύ, Pr σε απόσταση d 
από τον πομπό.  

                                             ( ) t
r n

PP d
d

∝                                         (2.4) 

Η απώλεια διαδρομής στην περίπτωση αυτή δίνεται ως: 

                        ( ) ( ) ( )0
10 1010 log 10 log

r

PPL d n d
P d

= ⋅ = ⋅ ⋅                          (2.5) 

Το γεγονός ότι η ισχύς λήψης ακολουθεί το μοντέλο αντίστροφης τέταρτης 
δύναμης έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το μειονέκτημα βέβαια είναι 
ότι η ισχύς μειώνεται γρηγορότερα, όσο ο δέκτης απομακρύνεται από το σταθμό 
βάσης. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να αναλογιστούμε τη δομή ενός 
κυψελωτού συστήματος, όπου μια γεωγραφική περιοχή διαιρείται σε επιμέρους 
κυψέλες (cells). Ιδανικά θα θέλαμε σε ολόκληρη την περιοχή μιας κυψέλης να 
έχουμε σταθερή ισχύ λήψης, και σε όλα τα σημεία εκτός της κυψέλης να είναι 
μηδενική. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί. Αυτό που μπορεί να γίνει 
είναι να έχουμε μεγάλη πτώση στην ισχύ λήψης όταν περνάμε τα όρια της 
κυψέλης. Εδώ εμφανίζεται και το πλεονέκτημα της αντίστροφης τέταρτης 
δύναμης, η οποία εμφανίζει εντονότερη πτώση στα όρια της κυψέλης σε σχέση 
με το αντίστροφο τετράγωνο. Άρα, μας βοηθά στη σχεδίαση-οριοθέτηση των 
κυψελών του κυψελωτού συστήματος. 

2.2.2 Επισκίαση (Shadowing) 
Τα μοντέλα που εξετάσαμε παραπάνω αναφέρονται στην περίπτωση που ο 

πομπός και ο δέκτης βρίσκονται σε μια ανοιχτή περιοχή και δεν εμφανίζονται 
εμπόδια μεταξύ τους. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ανάμεσά τους 
παρεμβάλλεται ένα κτίριο ή ένας λόφος; Τις περιπτώσεις αυτές καλύπτει το 
φαινόμενο της επισκίασης. 

Η επισκίαση προκαλεί σημαντικές αυξομειώσεις γύρω από τη μέση ισχύ 
λήψης που εκτιμά το μοντέλο αντίστροφης τέταρτης δύναμης. Επειδή το 
μέγεθος των αντικειμένων που επισκιάζουν το δέκτη είναι σημαντικά 
μεγαλύτερο του μήκους κύματος, τα σημεία που επισκιάζονται και έχουν 
μειωμένη ισχύ, ανήκουν σε μια μεγάλη περιοχή. Ωστόσο, αν κινηθούμε κυκλικά 
σε μια ακτίνα d γύρω από το σταθμό βάσης, περιδιαβαίνοντας επισκιασμένες και 
μη περιοχές, η μέση τιμή της λαμβανόμενης ισχύος θα υπακούει στο μοντέλο 
αντίστροφης τέταρτης δύναμης. 

Στατιστικό Μοντέλο Επισκίασης 

Μετά από εκτενείς πειραματικές μετρήσεις, έχει αποδειχθεί ότι αν 
μετρήσουμε το PL(d)  σε dB σε διάφορες περιοχές, θα παρατηρήσουμε λόγω 
επισκιάσεων κάποιες αυξομειώσεις. Οι αυξομειώσεις αυτές αποδεικνύεται ότι 
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ακολουθούν Gaussian κατανομή με μηδενική μέση τιμή και τυπική απόκλιση 6-
8dB. Επειδή η τιμή του επιπλέον PL(d) λόγω  επισκίασης, εκφρασμένη σε dB, 
ακολουθεί Γκαουσιανή κατανομή, η φυσική του τιμή λέμε ότι ακολουθεί 
Λογαριθμοκανονική (lognormal) κατανομή. 

Πειραματικά Μοντέλα 

Ο συνδυασμός των παραπάνω μοντέλων γενικά αποδίδει καλές εκτιμήσεις 
για τη μέση λαμβανόμενη ισχύ. Ωστόσο η μέση ισχύς εξαρτάται σημαντικά από 
ένα πλήθος παραμέτρων, όπως: 

 η μορφολογία του εδάφους, 

 το είδος της  κυψέλης (αστική, προαστιακή, εσωτερικού χώρου, αγροτική 
περιοχή) 

 το μέγεθος της κυψέλης (macro-, micro-, pico- cell) 

 τη χρησιμοποιούμενη συχνότητα φέρουσας fc 

 τα ύψη των κεραιών σταθμού βάσης και κινητού, και η κατευθυντικότητά 
τους. 

     Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορα άλλα μοντέλα, που αποτελούν 
συνδυασμούς εμπειρικών-πειραματικών και θεωρητικών στοιχείων. 

Λέγοντας πειραματικά στοιχεία, εννοούμε τη μέτρηση της λαμβανόμενης 
ισχύος σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον και υπό συγκεκριμένες συνθήκες 
(συχνότητα φέρουσας, ύψη κεραιών, και άλλα). Οι μετρήσεις εκτελούνται σε 
περιοχές μικρής έκτασης (για παράδειγμα, ακτίνας 10-100m) και η μέση ισχύς 
λαμβάνεται ως ο μέσος όρος των μετρήσεων. Στη συνέχεια, αυτές οι μετρήσεις 
μέσης ισχύος χρησιμοποιούνται για να προκύψουν κάποιες προσεγγιστικές 
καμπύλες τιμών. Οι καμπύλες αυτές σε συνδυασμό με αναλυτικά στοιχεία 
αποτελούν τελικά το μοντέλο εξασθένησης ευρείας κλίμακας. 

Ως τέτοιο μοντέλο, αναφέρουμε ενδεικτικά το μοντέλο του Hata. 
Αναφέρεται σε αστικό περιβάλλον και δίνει την παρακάτω πολύπλοκη έκφραση 
για την απώλεια διαδρομής σε απόσταση d: 

( )[ ] ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) Mtrtc CdhhahfdBdP +⋅⋅−+−⋅−⋅+= loglog55.69.44log82.13log9.3336.46 (2.6) 

Το μοντέλο αυτό ισχύει για πολύ ειδικές περιπτώσεις και συγκεκριμένα για 
αποστάσεις d=1-20m, συχνότητες φέρουσας fc=1500-2000MHz, ύψος κεραίας 
πομπού ht=30-200m και ύψος κεραίας δέκτη hr=1-10m. Ένα άλλο παρόμοιο 
και συχνά χρησιμοποιούμενο μοντέλο είναι και το μοντέλο του Okumura. 

2.2.3 Συμπεράσματα 
Η συνδυασμένη επίδραση της απώλειας διαδρομής και της επισκίασης 

φαίνεται στο επόμενο σχήμα: 
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Σχήμα 2.1: Απώλεια Διαδρομής και Επισκίαση 

Στην περίπτωση αυτή, η απώλεια διαδρομής εκφράζεται ως: 

                                     ( ) ( )PL d PL d Xσ= +                                      (2.7) 

Ο πρώτος όρος του αθροίσματος είναι η απώλεια διαδρομής που εκτιμάται 
από το μοντέλο αντίστροφης τέταρτης (ή n-οστής) δύναμης. Xσ είναι μια τυχαία 
μεταβλητή που ακολουθεί Γκαουσιανή κατανομή, μηδενικής μέσης τιμής, 
τυπικής απόκλισης 6-8dB, η οποία εκφράζει την επίδραση της επισκίασης. Κατά 
τη σχεδίαση ενός κυψελωτού συστήματος, τα θεωρητικά αυτά στοιχεία συνήθως 
συνοδεύονται και από πειραματικές μετρήσεις. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα μοντέλα εξασθένησης ευρείας κλίμακας 
χρησιμοποιούνται για να εκτιμήσουμε τη μέση ισχύ με την οποία λαμβάνουμε το 
σήμα που εξέπεμψε ο πομπός. Οι εκτιμήσεις που παίρνουμε αναφέρονται σε 
περιοχές έκτασης 10-100m2 περίπου, και εξαρτώνται από την απομάκρυνση, d, 
από το σταθμό βάσης. Επίσης, οι περιοχές αυτές μπορεί να βρίσκονται σχεδόν 
δίπλα στην κεραία του σταθμού βάσης, έως και αρκετά χιλιόμετρα μακριά από 
αυτήν. Η εξασθένηση ευρείας κλίμακας και η μοντελοποίησή της είναι μια πολύ 
σημαντική διαδικασία, εφόσον μας βοηθά: 

 Να καθορίσουμε την περιοχή κάλυψης ενός σταθμού βάσης και  άρα 
να ορίσουμε τα πραγματικά όρια μιας κυψέλης. 

 Να προσδιορίσουμε την ισχύ με την οποία θα πρέπει να εκπέμπει και 
να λαμβάνει ένας σταθμός βάσης, αλλά και οι κινητοί δέκτες. 

 Να υπολογίσουμε την κατανάλωση ισχύος του κινητού δέκτη, και άρα 
να θέσουμε τις προδιαγραφές της μπαταρίας του. 

 Να καθορίσουμε και να ελέγξουμε το βαθμό παρεμβολής μεταξύ 
κυψελών που χρησιμοποιούν κοινά κανάλια (cochannel interference). 
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2.3. Εξασθένηση Μικρής Κλίμακας (Small Scale 
Fading) 

Εξετάζοντας τη διάδοση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος σε μικρή 
γεωγραφική κλίμακα, διαπιστώνουμε σημαντικές διακυμάνσεις στην ισχύ του. Οι 
διακυμάνσεις αυτές μπορεί να είναι της τάξεως των 30-40dB για μικρές 
μετακινήσεις του δέκτη σε απόσταση συγκρίσιμη με κλάσματα του μήκους 
κύματος. Αν χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα το κυψελωτό σύστημα GSM 
(που χρησιμοποιεί συχνότητα φέρουσας στα 900MHz και στα 1800MHz, άρα 
έχει μήκος κύματος, cfc=λ , περίπου 33cm και 17cm αντίστοιχα), τότε οι 
μετακινήσεις αυτές αντιστοιχούν σε μερικά εκατοστά! Αυτή η παρατήρηση 
προκύπτει και από την καθημερινή χρήση των κινητών τηλεφώνων, καθώς 
μετακινώντας μερικά εκατοστά το κινητό τηλέφωνο, έχουμε μεγάλες διαφορές 
στην ποιότητα της κλήσης. Επίσης, αντίστοιχα φαινόμενα παρατηρούνται όταν 
βρισκόμαστε μέσα σε κινούμενο αυτοκίνητο, οπότε και οι διακυμάνσεις αυτές 
συμβαίνουν συχνότερα. 

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται Εξασθένηση Μικρής Κλίμακας (Small Scale 
Fading) ή απλά Fading και θα μας απασχολήσει σε αυτήν και τις επόμενες 
ενότητες. Ειδικότερα, στην ενότητα αυτή, θα αναλύσουμε τα φυσικά φαινόμενα 
που το δημιουργούν (πολυδιόδευση και φαινόμενο Doppler) και στις επόμενες 
θα μοντελοποιήσουμε την εξασθένηση και θα διακρίνουμε τις μορφές που 
μπορεί να έχει. 

2.3.1  Πολυδιόδευση  
Η πολυδιόδευση (multipath) είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο 

παρουσιάζονται σημαντικές αυξομειώσεις στην ισχύ λήψης σε ένα ασύρματο 
σύστημα επικοινωνίας. Το φαινόμενο αυτό εξηγεί το γεγονός ότι το 
λαμβανόμενο σήμα σε δύο σημεία που απέχουν μόλις μερικά εκατοστά, μπορεί 
να εμφανίζει σημαντικές διαφορές στην ισχύ του. Ας δούμε πώς δημιουργείται 
το φαινόμενο αυτό. 

Η μετάδοση του σήματος σε φυσικό επίπεδο γίνεται με τη μετάδοση ενός 
ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Το κύμα αυτό είναι πολωμένο, δηλαδή η 
ηλεκτρική και η μαγνητική του συνιστώσα, καθώς και η κατεύθυνση μετάδοσης 
είναι κάθετες ανά δύο μεταξύ τους. 

Για να επιτευχθεί η μετάδοση ενός σήματος σε ένα ασύρματο κανάλι, τυπικά 
θα έπρεπε να υπάρχει ένα απευθείας μονοπάτι, δηλαδή ο πομπός και ο δέκτης 
να βρίσκονται σε Ευθεία Οράσεως (Line Of Sight, LOS) ή αλλιώς να υπάρχει 
οπτική επαφή μεταξύ τους. Λαμβάνοντας υπόψη τη μορφολογία του εδάφους, 
την πυκνότητα δόμησης των σύγχρονων πόλεων και την πιθανότητα ο δέκτης 
να βρίσκεται στο εσωτερικό ενός κτιρίου, είναι πολύ πιθανό πομπός και δέκτης 
να μη βρίσκονται σε οπτική επαφή. 

Η αδυναμία αυτή καλύπτεται από τους φυσικούς μηχανισμούς που διέπουν 
τη μετάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Αυτοί οι μηχανισμοί φαίνονται 
στο επόμενο σχήμα και περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 
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Σχήμα 2.2: Μηχανισμοί Μετάδοσης Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων 

Ανάκλαση (Reflection) 

Συμβαίνει όταν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα προσκρούει πάνω σε ένα 
αντικείμενο με διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από το μήκος κύματός του, λ. 
Ανακλάσεις μπορούν να δημιουργηθούν από την επιφάνεια της γης και τοίχους 
κτιρίων. Το φαινόμενο της ανάκλασης επιδρά στην ισχύ, τη φάση, αλλά και την 
καθυστέρηση του σήματος. 

Ειδικότερα, κατά την πρόσπτωση του κύματος πάνω στην επιφάνεια 
ανάκλασης, ένα μέρος της ισχύος του κύματος απορροφάται από την επιφάνεια 
(refraction) και το υπόλοιπο ανακλάται (reflection) προς μια συγκεκριμένη 
κατεύθυνση. Το ποσοστό της ισχύος που θα απορροφηθεί και θα ανακλαστεί 
εξαρτάται από το συντελεστή απόσβεσης του υλικού. 

Ταυτόχρονα, κατά την ανάκλαση το ηλεκτρομαγνητικό κύμα μεταβαίνει από 
ένα υλικό (για παράδειγμα τον αέρα) σε ένα άλλο, που χαρακτηρίζεται από 
διαφορετική μαγνητική διαπερατότητα. Αυτό προκαλεί αλλαγή στη φάση του 
σήματος. 

Φυσικά υπάρχει και χρονική καθυστέρηση του ανακλώμενου σήματος. Το 
ανακλασμένο σήμα θα διανύσει μεγαλύτερη απόσταση από ότι το σήμα που 
ακολούθησε το μονοπάτι οπτικής επαφής (συνιστώσα LOS). Άρα, ο δέκτης 
τελικά θα λάβει δύο σήματα με διαφορετικό πλάτος, φάση και χρονική 
καθυστέρηση. 

Διάθλαση (Diffraction) 

Το φαινόμενο αυτό βασίζεται στην αρχή του Hoygen. Σύμφωνα με την αρχή 
αυτή, κάθε σημείο του χώρου μέσα στο οποίο μεταδίδεται ένα 
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ηλεκτρομαγνητικό κύμα μπορεί να θεωρηθεί ως μια δευτερογενής πηγή 
σήματος. Στην πράξη, το φαινόμενο εμφανίζεται όταν το μονοπάτι ανάμεσα 
στον πομπό και το δέκτη εμποδίζεται από μια επιφάνεια με τραχείες ακμές και 
γωνίες. Τότε, οι γωνίες μετατρέπονται σε δευτερογενείς πηγές του κύματος και 
επανεκπέμπουν το κύμα με μικρότερη ισχύ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
εμφανίζονται δευτερεύοντα ηλεκτρομαγνητικά κύματα σε ολόκληρο το χώρο, 
ακόμα και πίσω από κάποιο εμπόδιο.  

 

Σχήμα 2.3: Διάθλαση σε γωνία κτιρίου 

 

Διασκορπισμός (Scattering) 

Συμβαίνει όταν το ηλεκτρομαγνητικό κύμα προσπίπτει σε αντικείμενα ή 
επιφάνειες με διαστάσεις της τάξης του μήκους κύματος του σήματος. Τότε 
δημιουργούνται πολλαπλές ανακλάσεις του αρχικού σήματος προς διάφορες 
κατευθύνσεις. 

Στις σύγχρονες κυψελωτές επικοινωνίες (για παράδειγμα GSM) το μήκος 
κύματος είναι της τάξης των δεκάδων εκατοστών (dm). Άρα, τα αντικείμενα που 
μπορούν να προκαλέσουν διασκορπισμό είναι φυλλωσιές δέντρων, 
διαφημιστικές πινακίδες, σήματα οδικής κυκλοφορίας και άλλα. 

Το Αποτέλεσμα 

Κατά τη μετάδοση του σήματος από το σταθμό βάσης στον κινητό σταθμό 
και αντίστροφα λαμβάνουν χώρα τα τρία παραπάνω φαινόμενα. Η παρακάτω 
εικόνα δείχνει ένα χαρακτηριστικό σενάριο επικοινωνίας ανάμεσα σε κινητό 
σταθμό και σταθμό βάσης: 
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Σχήμα 2.4: Μετάδοση μέσω πολλαπλών μονοπατιών 

Όπως φαίνεται στην εικόνα, γύρω από το κινητό υπάρχουν αντικείμενα που 
προκαλούν ανακλάσεις, όπως κτίρια, λόφοι, οχήματα, τα οποία καλούνται 
ανακλαστές. Λόγω των ανακλαστών, το μεταδιδόμενο σήμα ακολουθεί διάφορα 
μονοπάτια, καθένα από τα οποία υφίσταται μία ή περισσότερες ανακλάσεις. Το 
σήμα του κάθε μονοπατιού, λόγω της διαφορετικής απόστασης που διένυσε και 
λόγω των ανακλάσεων που υπέστη εμφανίζει διαφορετική εξασθένηση 
(πλάτος), φάση, καθυστέρηση και γωνία πρόσπτωσης στην κεραία του κινητού. 

Ας επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις χρονικές καθυστερήσεις των 
σημάτων. Λογικά, το σήμα που διένυσε το μονοπάτι οπτικής επαφής θα 
εμφανίζει τη μικρότερη καθυστέρηση και θα είναι το πρώτο που θα φτάσει στο 
δέκτη. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν όλες οι υπόλοιπες ανακλάσεις του 
σήματος. Η καθυστέρηση κάθε συνιστώσας μπορεί να είναι μικρότερη ή 
μεγαλύτερη της περιόδου συμβόλου του σήματος. Ωστόσο, μπορούμε να 
ομαδοποιήσουμε τα σήματα εκείνα που έφτασαν με τις ίδιες περίπου χρονικές 
καθυστερήσεις. Κάθε τέτοια ομάδα ανακλάσεων μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 
έφτασε μια συγκεκριμένη, διακριτή χρονική στιγμή τi. 

Για τη συγκεκριμένη χρονική καθυστέρηση τ i σε κάποια χρονική στιγμή t, οι 
συνιστώσες της ομάδας θα έχουν διαφορετικό μέτρο και φάση. Αν 
αναπαραστήσουμε το μιγαδικό σήμα κάθε συνιστώσας ως ένα διάνυσμα στο 
επίπεδο των μιγαδικών αριθμών, τότε το μέτρο του θα αντιστοιχεί στο μέτρο 
του διανύσματος και η φάση στη γωνία που σχηματίζει το διάνυσμα με τον 
άξονα των πραγματικών αριθμών. Το σήμα που τελικά θα ληφθεί από την 
κεραία του κινητού δέκτη θα είναι το διανυσματικό άθροισμα όλων των 
συνιστωσών της ομάδας. Η πράξη του αθροίσματος προκύπτει από τη 
γραμμικότητα του φυσικού μέσου (π.χ. αέρας), στο οποίο ισχύει η αρχή της 
υπέρθεσης. 
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Σχήμα 2.5: Διανυσματικό Άθροισμα Συνιστωσών 
            για τη χρονική καθυστέρηση τi 

 
Δύο τέτοια σενάρια φαίνονται στην παραπάνω εικόνα. Στα σενάρια αυτά, η 

ομάδα με ίδιες περίπου χρονικές καθυστερήσεις αποτελείται από τρεις 
συνιστώσες, r1(t), r2(t), r3(t). Στην πρώτη περίπτωση, το διανυσματικό 
άθροισμα r(t) λειτουργεί εποικοδομητικά, οπότε το ληφθέν σήμα έχει μεγάλη 
ισχύ. Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση, λειτουργεί καταστροφικά και το ληφθέν 
σήμα έχει μικρή ισχύ. Μάλιστα, παρατηρούμε ότι στα δύο αυτά σενάρια το μόνο 
που άλλαξε είναι η φάση των συνιστωσών, ενώ το πλάτος τους παρέμεινε 
σταθερό. 

Ένα τέτοιο στιγμιότυπο αντιστοιχεί σε ένα σημείο του χώρου. Καθεμιά από 
αυτές τις συνιστώσες, σε απόσταση κλάσματος του μήκους κύματος θα έχει 
διαφορετική φάση. Άρα, το ληφθέν σήμα σε ένα διπλανό σημείο του χώρου 
μπορεί να έχει εντελώς διαφορετικό μέτρο. Αν για την ομάδα συνιστωσών, 
μετρήσουμε την ισχύ του ληφθέντος σήματος σε διαδοχικά σημεία του χώρου, 
θα πάρουμε ένα γράφημα που θα μοιάζει με το επόμενο: 
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Σχήμα 2.6: Ισχύς Λήψης συναρτήσει της θέσης 

Πιθανοτικές Κατανομές Πλάτους και Φάσης 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, συμπεραίνουμε ότι τόσο το πλάτος, όσο 
και η φάση του ληφθέντος σήματος r(t) στα διάφορα σημεία του χώρου 
παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις. Αν επιχειρούσαμε να περιγράψουμε 
μαθηματικά με αναλυτικές σχέσεις τα μεγέθη αυτά, θα καταλήγαμε σε δύσκολες 
εκφράσεις με περιορισμένη εφαρμοσιμότητα. Για το λόγο αυτό καταφεύγουμε, 
όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, στην πιθανοτική τους περιγραφή, 
δηλαδή ενδιαφερόμαστε για τις στατιστικές τους ιδιότητες. 

Αποδεικνύεται, μέσω του Θεωρήματος Κεντρικού Ορίου (Central Limit 
Theorem), ότι η πραγματική και η φανταστική συνιστώσα του ληφθέντος 
σήματος ακολουθούν Γκαουσιανές κατανομές. Άρα, το μιγαδικό σήμα r(t) 
ακολουθεί μιγαδική Γκαουσιανή κατανομή, οπότε: 

 Αν η μέση τιμή των Γκαουσιανών κατανομών είναι μηδενική, τότε το πλάτος 
του r(t) ακολουθεί την κατανομή Rayleigh. Αντίθετα, αν οι Γκαουσιανές 
κατανομές δεν έχουν μηδενική μέση τιμή, τότε ακολουθεί την κατανομή 
Rice. Μη μηδενική μέση τιμή εμφανίζεται όταν υπάρχει συνιστώσα LOS. 

 Η φάση του έχει ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα [0,2π). 

Η κατανομή Rayleigh έχει συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας: 

                                      ( ) 0,
2

exp 2

2

2 ≥⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= rrrrp

σσ
                              (2.8) 

και φαίνεται στο επόμενο σχήμα: 
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Σχήμα 2.7: Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας  
της Κατανομής Rayleigh 

 

Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κατανομής Rice ορίζεται ως: 

                             ( ) 0,0,
2

exp 202

22

2 ≥≥⎟
⎠
⎞

⎜
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⎛

⎟⎟
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⎞
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⎛ +
−= ArArIArrrp
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                   (2.9) 

όπου η παράμετρος Α σχετίζεται με την ισχύ που διαθέτει η συνιστώσα LOS σε 
σχέση με τις υπόλοιπες. Στο σημείο αυτό, να παρατηρήσουμε ότι καθώς η 
παράμετρος Α τείνει στο 0, δηλαδή καθώς μειώνεται η ισχύς της συνιστώσας 
LOS, η κατανομή Rice εκφυλίζεται σε κατανομή Rayleigh. Αυτό φαίνεται και στο 
επόμενο σχήμα, όπου έχει σχεδιαστεί η κατανομή Rice για διάφορες τιμές A. 
Επίσης, καθώς αυξάνει η παράμετρος Α, η κατανομή Rice τείνει να γίνει 
Γκαουσιανή κατανομή με μέση τιμή την παράμετρο Α. Αυτό σημαίνει ότι η 
συνιστώσα LOS έχει πολύ μεγαλύτερη ισχύ από τις υπόλοιπες συνιστώσες, 
οπότε και τις υπερκαλύπτει. 
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Σχήμα 2.8: Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας 
της Κατανομής Rice 

 
Τέλος, να σημειώσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται και η 

κατανομή Nakagami, που αποτελεί συνδυασμό των δύο παραπάνω κατανομών. 

Είδαμε ποιο είναι το αποτέλεσμα της πολυδιόδευσης (multipath) λόγω μιας 
ομάδας ανακλασμένων σημάτων που έφτασαν στο δέκτη με κοντινές μεταξύ 
τους χρονικές καθυστερήσεις, ίσες περίπου με τ i. Τι γίνεται όμως με τις 
υπόλοιπες ομάδες καθυστερημένων ανακλάσεων; 

Προφίλ Ισχύος - Καθυστέρησης (Power Delay Profile), S(τ) 

Για κάθε ομάδα ανακλάσεων ισχύει ό,τι αναφέραμε παραπάνω. Ωστόσο, 
καθεμιά από αυτές τις ομάδες φθάνει στο δέκτη με διαφορετική χρονική 
καθυστέρηση τ i. Η πρώτη ομάδα που περιλαμβάνει την συνιστώσα LOS (αν 
αυτή υπάρχει) φθάνει με χρονική καθυστέρηση τ0, την οποία θεωρούμε και το 
χρονικό σημείο αναφοράς, δηλαδή τ0=0, οπότε οι καθυστερήσεις των 
υπολοίπων ομάδων μετρώνται ως προς αυτήν. Η ισχύς της ομάδας αυτής σε 
διάφορες θέσεις του χώρου ακολουθεί κατανομή Rice (εφόσον υπάρχει 
συνιστώσα LOS). Τα πλάτη των υπολοίπων ομάδων ακολουθούν κατανομή 
Rayleigh. 

Ένα σημαντικό στοιχείο που θα θέλαμε να γνωρίζουμε σχετικά με το 
ασύρματο κανάλι είναι οι καθυστερήσεις στις οποίες εμφανίζεται κάθε ομάδα, 
καθώς και η μέση ισχύς κάθε ομάδας. Η πληροφορία αυτή δίνεται από το 
Προφίλ Ισχύος-Καθυστέρησης (Power-Delay Profile). Το προφίλ ισχύος-
καθυστέρησης είναι ένα γράφημα, που ο οριζόντιος άξονας είναι η χρονική 
καθυστέρηση τ, και ο κατακόρυφος άξονας η μέση ισχύς P(τ). 
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Για να κατασκευαστεί το γράφημα αυτό μέσω μετρήσεων, ο πομπός στέλνει 

ένα πολύ στενό παλμό p(t), ο οποίος έχει πολύ μικρή διάρκεια και αρκετά 
μεγάλη περίοδο. Ο παλμός αυτός αποτελεί μια προσέγγιση της κρουστικής 
συνάρτησης δέλτα, δ(t). Όπως γνωρίζουμε από τη θεωρία συστημάτων, αν σε 
ένα σύστημα χρησιμοποιήσουμε ως είσοδο τη συνάρτηση δ(t), τότε η έξοδος 
του συστήματος θα είναι η κρουστική του απόκριση h(t). Κατά παρόμοιο τρόπο, 
στέλνοντας τον παλμό ( ) ( )ttp δ≈ , στο δέκτη θα μετρήσουμε την κρουστική 
απόκριση του καναλιού. 

Στην ιδανική περίπτωση, που είχαμε για παράδειγμα μόνο την συνιστώσα 
LOS, ο δέκτης θα λάμβανε ένα αντίγραφο του παλμού. Ωστόσο, σε περιβάλλον 
με πολυδιόδευση, θα δημιουργηθούν ανακλάσεις του παλμού και θα φθάσουν 
στο δέκτη με διαφορετικές χρονικές καθυστερήσεις και εξασθένηση. Άρα, ο 
δέκτης θα λάβει πολλαπλούς παλμούς σε διάφορες χρονικές θέσεις, και καθένας 
από αυτούς θα έχει διαφορετική ισχύ. 

Για να μετρήσουμε τη μέση ισχύ των καθυστερήσεων, περνάμε το σήμα του 
δέκτη μέσα από έναν ενισχυτή, ο οποίος τετραγωνίζει το σήμα(square-law 
amplifier) και υπολογίζει το μέσο όρο για όλους τους παλμούς που στάλθηκαν 
από τον πομπό. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει το προφίλ ισχύος-καθυστέρησης. 
Μια τέτοια μέτρηση φαίνεται στο επόμενο σχήμα: 

 

Σχήμα 2.9: Προφίλ Ισχύος-Καθυστέρησης  
(Power-Delay Profile) 

Το προφίλ ισχύος καθυστέρησης, S(τ), μας δείχνει την ισχύ με την οποία 
φτάνει στο δέκτη κάθε συνιστώσα καθυστέρησης τ, κάποια χρονική στιγμή t. Για 
να λάβουμε ένα αντιπροσωπευτικότερο προφίλ S(τ) παίρνουμε το μέσο όρο 
παρόμοιων μετρήσεων σε μια μικρή τοπικά περιοχή. Αυτό που έχουμε πλέον 
είναι μια ένδειξη του πώς μεταβάλλεται η μέση λαμβανόμενη ισχύς ως 
συνάρτηση της χρονικής καθυστέρησης τ. 
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Μέγιστη Καθυστέρηση, Τm 

Μια άλλη πολύ σημαντική πληροφορία που εξάγεται από το προφίλ ισχύος - 
καθυστέρησης είναι η μέγιστη καθυστέρηση Tm που μπορεί να εμφανιστεί στο 
κανάλι. Ας δούμε την περίπτωση που δε μεταδίδουμε ένα στενό παλμό, αλλά 
ένα κανονικό σήμα που μεταφέρει μια ακολουθία συμβόλων με περίοδο 
συμβόλου Ts. 

Έστω ότι η τελευταία ομάδα καθυστερήσεων με σημαντική ισχύ φθάνει στο 
δέκτη με καθυστέρηση Tm  σε σχέση με την πρώτη ομάδα. Αν η καθυστέρηση 
αυτή είναι μικρότερη της περιόδου συμβόλου Ts, Tm <Ts, τότε δεν έχουμε 
σημαντικά προβλήματα. Ο δέκτης μπορεί να εντοπίσει τις καθυστερημένες 
εκδόσεις του σήματος και να τις αγνοήσει (ή ακόμα να τις συνδυάσει για να έχει 
καλύτερα αποτελέσματα). Στην αντίθετη περίπτωση, όπου Tm >Ts, εμφανίζεται 
διασυμβολική παρεμβολή (InterSymbol Interference, ISI). Αυτό σημαίνει ότι 
κατά το χρονικό διάστημα που ο δέκτης λαμβάνει ένα σύμβολο s(n), 
ταυτόχρονα εξακολουθεί να λαμβάνει καθυστερήσεις από προηγούμενα 
σύμβολα (s(n-1), s(n-2), …), οπότε αυτά 'μπλέκονται' μεταξύ τους και αυξάνει 
δραματικά η πιθανότητα σφάλματος (Bit Error Rate, BER) στη μετάδοση. Το 
πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί, αν ο δέκτης χρησιμοποιεί ισοσταθμιστή 
(equalizer), ο οποίος καλείται να αναιρέσει τη διασυμβολική παρεμβολή. 

Παραπάνω αναφερθήκαμε στο φαινόμενο της πολυδιόδευσης, ενώ θα 
επιστρέψουμε αργότερα σε αυτό κατά τη μοντελοποίηση του καναλιού και την 
κατηγοριοποίηση των ειδών εξασθένησης. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε το 
δεύτερο φυσικό φαινόμενο που έχει σημαντική επίδραση στις ασύρματες 
επικοινωνίες. 

2.3.2 Φαινόμενο Doppler (Doppler Effect) 
Το φαινόμενο Doppler εμφανίζεται όταν υπάρχει σχετική κίνηση ανάμεσα 

στον πομπό και το δέκτη ενός σήματος. Ας δούμε πρώτα ένα απλοποιημένο 
ανάλογο παράδειγμα από το χώρο του ήχου και των ακουστικών συχνοτήτων. 
Έστω λοιπόν, ότι βρισκόμαστε στο δρόμο και έρχεται ένα ασθενοφόρο καθώς η 
σειρήνα του εκπέμπει την αντίστοιχη συχνότητα. Το ασθενοφόρο τρέχει με 
μεγάλη ταχύτητα, μας προσπερνά και συνεχίζει την πορεία του. Σε όλο αυτό το 
διάστημα η συχνότητα που φθάνει στα αυτιά μας δεν είναι σταθερή, αλλά 
υπάρχει μια σταδιακή αύξηση και μείωσή της. Αυτή η αυξομείωση οφείλεται στο 
φαινόμενο Doppler και παρατηρείται λόγω της σχετικής κίνησης πομπού και 
δέκτη. Το ίδιο αποτέλεσμα θα είχαμε και στην περίπτωση που η σειρήνα ήταν 
ακίνητη και μετακινούμασταν εμείς ως προς αυτήν με αντίστοιχη ταχύτητα. 

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, και 
συγκεκριμένα στη φέρουσα συχνότητα που χρησιμοποιείται στις ασύρματες 
επικοινωνίες. Ας θεωρήσουμε ότι ο δέκτης κινείται με σταθερή ταχύτητα v σε 
ένα μονοπάτι μήκους d μεταξύ των σημείων X και Y, ενώ λαμβάνει σήματα από 
ένα απομακρυσμένο σταθμό βάσης S, όπως φαίνεται στο σχήμα: 
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Σχήμα 2.10: Φαινόμενο Doppler 

Έστω ότι ο πομπός χρησιμοποιεί συχνότητα φέρουσας fc. Αποδεικνύεται ότι 
το σήμα που λαμβάνει ο κινούμενος δέκτης δε θα έχει συχνότητα fc, αλλά αυτή 
θα έχει διαφοροποιηθεί κατά μια ποσότητα fd, που δίνεται από τη σχέση: 

                                            ( ) ( )θθ
λ

coscos Dd fvf =⋅=                              (2.10) 

όπου v η ταχύτητα του δέκτη (και γενικά η σχετική ταχύτητα κίνησης ανάμεσα 
σε πομπό και δέκτη), λ το μήκος κύματος που αντιστοιχεί στην φέρουσα fc και θ 
η γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στην κατεύθυνση της κίνησης και την ευθεία 
πομπού-δέκτη (LOS) αν κινηθούμε με φορά αντίστροφη των δεικτών του 
ρολογιού. Η ποσότητα λvf D =  είναι η μέγιστη μετατόπιση Doppler που μπορεί 
να εμφανιστεί και λέγεται μετατόπιση Doppler (Doppler spread). 

Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι αν ο δέκτης κινείται προς την κατεύθυνση 
από την οποία έρχεται το σήμα, τότε η μετατόπιση Doppler είναι θετική, ενώ 
στην αντίθετη περίπτωση είναι αρνητική. 

Στην περίπτωση των ασύρματων δικτύων μπορούν να εμφανιστούν διάφορα 
σενάρια κίνησης. Για παράδειγμα, σε κυψελωτά δίκτυα, όπου ο σταθμός βάσης 
είναι σταθερός, ο δέκτης είναι κινούμενος. Ο χρήστης μπορεί να βρίσκεται πάνω 
σε κινούμενο όχημα, είτε να περπατάει. Ακόμα κι αν ο χρήστης είναι ακίνητος, 
υπάρχει κίνηση στο περιβάλλον του. Για παράδειγμα, εάν στο περιβάλλον του 
χρήστη υπάρχει ένα κινούμενο φορτηγό, τότε το σήμα που θα ανακλαστεί πάνω 
στην επιφάνεια του φορτηγού θα παρουσιάζει μετατόπιση συχνότητας. Σε 
στρατιωτικές εφαρμογές με δίκτυα ad-hoc ή στην περίπτωση της επικοινωνίας 
μεταξύ αεροπλάνων, ο δέκτης και ο πομπός κινούνται ταυτόχρονα. 
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]

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, κάθε ανακλασμένη συνιστώσα που φθάνει 
στο δέκτη μπορεί να εμφανίσει διαφορετική συχνότητα φέρουσας στο διάστημα 

. Αυτό έχει ως συνέπεια να διευρύνεται το εύρος ζώνης του 
καναλιού, φαινόμενο γνωστό ως Doppler spread. 
[ DcDc ffff +− ,

Το αποτέλεσμα που έχει το φαινόμενο Doppler μπορεί να ερμηνευτεί και 
διαφορετικά. Η μετατόπιση Doppler λvf D =  είναι ανάλογη της ταχύτητας του 
δέκτη. Όσο γρηγορότερα κινείται ο δέκτης, τόσο γρηγορότερα αλλάζει θέση 
μέσα στο 'πλέγμα' των βυθίσεων και των κορυφών του Σχ.2.6 για κάθε ομάδα 
ανακλάσεων. Αυτή η χρονική μεταβολή μπορεί να ιδωθεί αν φανταστούμε ότι το 
προφίλ ισχύος-καθυστέρησης του (Σχ.2.9), μεταβάλλεται με το χρόνο t (και όχι 
με το χρόνο των καθυστερήσεων τ) σε ρυθμό που εξαρτάται από τη μέγιστη 
μετατόπιση Doppler. Άρα, η μετατόπιση Doppler σχετίζεται με τη χρονική 
μεταβλητότητα του καναλιού, δηλαδή με το πόσο γρήγορα αλλάζουν τα 
χαρακτηριστικά του, όπως η κρουστική απόκριση h(t,τ) και η συνάρτηση 
μεταφοράς. 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε την παρουσίαση των φυσικών φαινόμενων 
που εμφανίζονται κατά τη μετάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Στη 
συνέχεια, θα δώσουμε μια περισσότερο μαθηματική έκφραση των ανωτέρω. 

2.4. Μοντελοποίηση και Κατηγοριοποίηση Ασύρματου 
Καναλιού 

Σε ένα κινητό ασύρματο δίκτυο, οι μεταβολές μικρής κλίμακας στην ισχύ του 
λαμβανόμενου σήματος μπορούν να συνδεθούν άμεσα με την κρουστική 
απόκριση του καναλιού. Η κρουστική απόκριση ενός καναλιού περιέχει όλη την 
απαραίτητη πληροφορία για να προσομοιώσουμε ή να αναλύσουμε κάθε τύπο 
καναλιού. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ένα ασύρματο κανάλι μπορεί να 
μοντελοποιηθεί ως ένα γραμμικό φίλτρο με χρονικά μεταβαλλόμενη κρουστική 
απόκριση. 

Κινητό Ασύρματο Κανάλι ως Γραμμικό, Χρονικά Μεταβαλλόμενο 
Φίλτρο* 

Ας υποθέσουμε ότι η χρονική μεταβλητότητα οφείλεται αποκλειστικά και 
μόνο στην κίνηση του δέκτη μέσα στο χώρο (δηλαδή θεωρούμε ότι ο πομπός 
και το περιβάλλον είναι ακίνητα).  

Έστω ότι ο δέκτης κινείται με σταθερή ταχύτητα v. Για κάποια συγκεκριμένη 
θέση d, το κανάλι μπορεί να μοντελοποιηθεί ως ένα γραμμικό, χρονικά σταθερό 
φίλτρο. Ωστόσο, επειδή το άθροισμα των ομάδων ανακλάσεων διαφέρει σε κάθε 
σημείο του χώρου, η κρουστική απόκριση του γραμμικού, χρονικά σταθερού 
καναλιού θα είναι συνάρτηση της θέσης του δέκτη. Οπότε, η κρουστική 
απόκριση του καναλιού μπορεί να εκφραστεί ως h(d,t). 

Έστω x(t) το μεταδιδόμενο σήμα. Τότε, το λαμβανόμενο σήμα y(d,t) σε 
κάποια θέση d μπορεί να εκφραστεί ως συνέλιξη του x(t) με την h(d,t): 
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                                           (2.11) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫
∞

∞−

⋅−⋅=⊗= τττ dtdhxtdhtxtdy ,,,

Για ένα αιτιατό σύστημα ισχύει h(d,t)=0 για t<0, οπότε η προηγούμενη 
εξίσωση γίνεται: 

                                                              (2.12) ( ) ( ) ( )∫
∞−

⋅−⋅=
t

dtdhxtdy τττ ,,

Επειδή ο δέκτης κινείται με σταθερή ταχύτητα v, η θέση του δέκτη μπορεί 
να εκφραστεί ως d=v·t, οπότε η προηγούμενη σχέση γίνεται: 

                                                          (2.13) ( ) ( ) ( )∫
∞−

⋅−⋅⋅=⋅
t

dttvhxttvy τττ ,,

Επειδή η ταχύτητα v είναι μια σταθερά, το y(v·t,t) είναι απλά συνάρτηση του 
χρόνου, t. Οπότε, τελικά έχουμε: 

                                                   (2.14) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )ττττ ,, thtxdthxty ⊗=⋅⋅= ∫
∞

∞−

Η κρουστική απόκριση h(t,τ) χαρακτηρίζει πλήρως το κανάλι και είναι 
συνάρτηση τόσο του t, όσο και του τ. Η μεταβλητή t αναπαριστά τις χρονικές 
μεταβολές λόγω της κίνησης, ενώ η μεταβλητή τ αναπαριστά τις καθυστερήσεις 
των ανακλάσεων σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή t. Δηλαδή μπορεί να 
θεωρήσει κανείς ότι η μεταβλητή τ κινείται με πολύ μικρό βήμα ανάμεσα σε 
διαδοχικές χρονικές στιγμές t. 

Υποθέτουμε ότι το  κανάλι είναι ένα ζωνοπερατό (passband) κανάλι 
περιορισμένου εύρους ζώνης. Έτσι, η κρουστική του h(t,τ) μπορεί να εκφραστεί 
ισοδύναμα από μια μιγαδική κρουστική απόκριση βασικής ζώνης (baseband), 
hb(t,τ). Αν c(t) και r(t) είναι οι μιγαδικές περιβάλλουσες (envelopes) των x(t) 
και y(t) αντίστοιχα, τότε ισχύει: 

( ) ( ) ( ){ }tfjtctx cπ2expRe ⋅=  

( ) ( ) ( ){ }tfjtrty cπ2expRe ⋅=  

( ) ( ) ( ){ }tfjthth cb πττ 2exp,Re, ⋅=  

                                          ( ) ( ) ( τ,
2
1 thtctr b⊗= )                               (2.15) 
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Σχήμα 2.11: Ισοδυναμία μοντέλου καναλιού βασικής ζώνης  
και ζωνοπερατού καναλιού 

 

Διακριτoποίηση της Κρουστικής Απόκρισης* 

Επειδή η επεξεργασία του λαμβανόμενου σήματος γίνεται με ψηφιακό 
τρόπο, είναι χρήσιμο να διακριτοποιήσουμε το προηγούμενο μοντέλο. 
Ουσιαστικά η διαδικασία αυτή έγινε έμμεσα και στην προηγούμενη ενότητα, 
όπου θεωρήσαμε ότι κάποιες ανακλάσεις έχουν κοντινές χρονικές 
καθυστερήσεις, οπότε τις θεωρήσαμε ως μια ομάδα με κοινή καθυστέρηση τ i. 

Αυτό ισοδυναμεί με το να δειγματοληπτήσουμε τον άξονα των 
καθυστερήσεων τ ανά χρονικό διάστημα Δτ. Έτσι, όλες οι ομάδες ανακλάσεων 
μπορούν να εμφανιστούν μόνο κατά τις χρονικές καθυστερήσεις τi=i·Δτ, για 
i=0,1,…,N-1, όπου N·Δτ=Τm η μέγιστη καθυστέρηση. Αυτό βέβαια δε σημαίνει 
ότι σε κάθε καθυστέρηση τ i υπάρχει απαραίτητα και μια ομάδα. 

Στο επόμενο σχήμα, φαίνεται η διακριτή έκφραση του καναλιού σε σχέση με 
τις καθυστερήσεις τ i και για κάποια χρονική εξέλιξη του φαινομένου t0, t1, t2. 
Ουσιαστικά, το σχήμα αυτό μπορούμε να το φανταστούμε ως μια 
δειγματοληπτημένη έκφραση του προφίλ ισχύος-καθυστέρησης. Αυτή η 
δειγματοληψία αντιστοιχεί σε μια χρονική στιγμή t. Ο άξονας t που πηγαίνει 
προς τα πίσω δείχνει και τη χρονική μεταβολή της κρουστικής απόκρισης λόγω 
μετατόπισης Doppler. 
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Σχήμα 2.12: Χρονικά μεταβαλλόμενη κρουστική απόκριση 

Η Κρουστική Απόκριση του Ασύρματου Καναλιού 

Έχοντας διακριτοποιήσει τον άξονα των χρονικών καθυστερήσεων, θα 
βρούμε μια αναλυτική έκφραση για την κρουστική απόκριση hb(t,τ) του 
καναλιού. 

Επειδή το λαμβανόμενο σήμα αποτελείται από μια σειρά εξασθενημένων, 
καθυστερημένων στο χρόνο και μετατοπισμένων στη φάση αντιγράφων του  
σήματος που έχει μεταδοθεί, η κρουστική απόκριση βασικής ζώνης του καναλιού 
μπορεί να εκφραστεί ως: 

                               (2.16) ( ) ( ) ( ) ( )( )[ ] ( )(∑
−

=

−+=
1

0

,2exp,,
N

i
iiicib ttttfjtath τδτφτπττ )

όπου Error! Bookmark not defined. ( , )ia t τ  και ( )tιτ  είναι η εξασθένηση και η 

πλεονάζουσα καθυστέρηση που έχει υποστεί η i-οστή συνιστώσα τη χρονική 
στιγμή t. Ο όρος της φάσης, ( ) ( )2 c i ,if t tπ τ ϕ+ τ

)iτ−

, αναπαριστά τη μετατόπιση στη 

φάση λόγω της μετάδοσης, της μετατόπισης Doppler και οποιασδήποτε αλλαγής 
φάσης που πιθανόν να συμβεί στο κανάλι. Γενικά, ο όρος της φάσης μπορεί να 
αναπαρασταθεί από τη μεταβλητή θ (t,τ), η οποία εμπεριέχει όλους τους 
παραπάνω μηχανισμούς. Με βάση τις παραπάνω απλοποιήσεις, η κρουστική 
απόκριση του καναλιού στη βασική ζώνη εκφράζεται ως: 

i

                                                       (2.17) ( ) ( ) ( ) ( )(
1

0
, i

N
j t

i
i

h t a t e tθτ δ τ
−

−

=

=∑

Αν c(t) το σήμα που στάλθηκε, εκφρασμένο στη βασική ζώνη, τότε το 
λαμβανόμενο σήμα, r(t), θα δίνεται από τη συνέλιξη: 
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=
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σχέση αυτή έχουν συμπεριληφθεί τα κέρδη 

                          (

Στη iβ , που αντιστοιχούν στο 
προ ύ

του 
καν φ

φίλ ισχύος – καθυστέρησης, και εκφράζουν την ισχ  κάθε συνιστώσας. 

Στο επόμενο σχήμα φαίνεται το παραπάνω μοντέλο του ασύρμα
αλιού, ως ένα γραμμικό, χρονικά μεταβαλλόμενο ίλτρο FIR. 
 

 

Σχήμα 2.13: Προσομοίωση Καναλιού Πολλαπλών μονοπατιών 

 
ε αντιστοιχία με όσα είπαμε παραπάνω: 

χεί σε μια ομάδα, δηλαδή σε ένα 

ηση κάθε ομάδας. 

κλάσεων. Όπως 

Σ

 Ο δείκτης i του αθροίσματος αντιστοι
διανυσματικό άθροισμα ανακλάσεων. 

 τ i  είναι η διακριτοποιημένη καθυστέρ

 α i είναι η εξασθένηση που έχει υποστεί κάθε ομάδα ανα
αναφέρθηκε παραπάνω, ακολουθεί κατανομή Rice ή Rayleigh.  
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 Η φάση θ i αναπαριστά τη συνολική μετατόπιση φάσης που μπορεί να 
υποστεί μια ομάδα ανακλάσεων και ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή στο 
διάστημα [0,2π). 

 Αν υπάρχει κίνηση στο περιβάλλον, οι παραπάνω παράμετροι αλλάζουν 
με ρυθμό που καθορίζεται από τη μετατόπιση Doppler, fD, άρα από την 
ταχύτητα κίνησης. 

 β i τα κέρδη που αντιστοιχούν σε κάθε συνιστώσα. Οι συντελεστές αυτοί 
προκύπτουν από το προφίλ ισχύος καθυστέρησης και μειώνονται εκθετικά 
όσο απομακρυνόμαστε από την πρώτη προς την τελευταία ομάδα 
καθυστερήσεων. 

Έχοντας εκφράσει αναλυτικά την κρουστική απόκριση του καναλιού, 
μπορούμε να προχωρήσουμε και να δούμε τα είδη εξασθενήσεων που 
προκαλούν η πολυδιόδευση και το φαινόμενο Doppler στο μεταδιδόμενο σήμα. 

Συχνοτικά Επιλεκτική Εξασθένηση (Frequency Selective Fading) 

Η πολυδιόδευση (multipath) προκαλεί συχνοτικά επιλεκτική εξασθένηση 
(frequency selective fading). Αυτό σημαίνει ότι το κανάλι δε μεταχειρίζεται με 
τον ίδιο τρόπο όλες τις συχνότητες μέσα στο εύρος ζώνης του σήματος. 
Αντίθετα, κάποιες συχνότητες μπορεί να τις ενισχύει και κάποιες άλλες να τις 
υποβαθμίζει, προκαλώντας αυξομειώσεις στο κέρδος του καναλιού και 
εισάγοντας διασυμβολική παρεμβολή. 

Για να καταλάβουμε τη συχνοτικά επιλεκτική φύση του καναλιού, θα πρέπει 
να υπολογίσουμε την απόκριση συχνότητάς του, G(f). Αυτή αντιστοιχεί στο 
μετασχηματισμό Fourier της κρουστικής απόκρισης, h(τ), που υπολογίσαμε 
παραπάνω για την περίπτωση που το κανάλι θεωρείται σταθερό για κάποιο 
χρονικό διάστημα. Αυτή εκφράζεται ως: 
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Η κύμανση των καθυστερήσεων, τ i, προκαλεί σημαντικές αλλαγές στην 
απόκριση συχνότητας, Hb(f), κατά μήκος της ζώνης συχνοτήτων του σήματος. 
Οι αλλαγές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη συχνοτικά επιλεκτική εξασθένηση 
του σήματος. 

Χρονικά Επιλεκτική Εξασθένηση (Time Selective Fading) 

Η κίνηση στο περιβάλλον μετάδοσης και το φαινόμενο Doppler έχουν ως 
αποτέλεσμα τη χρονικά επιλεκτική εξασθένηση (time selective fading) του 
καναλιού. Για να κατανοήσουμε καλύτερα την εξασθένηση αυτή, θα 
παραβλέψουμε την πολυδιόδευση και θα θεωρήσουμε ότι ο δέκτης λαμβάνει 
μόνο μια συνιστώσα. 

Με βάση αυτήν την παραδοχή και εισάγοντας την επίδραση του φαινομένου 
Doppler, αν ο πομπός στείλει ένα σήμα s(t), ο δέκτης λαμβάνει το σήμα y(t): 

                           ( ) ( ) ( ) ( )2 cosD ij f ty t s t a e s t g tπ θ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ = ⋅                   (2.20) 
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όπου fD·cos(θ i) είναι η μετατόπιση Doppler και α η εξασθένηση της 

συνιστώσας. 

Το g(t) καλείται μιγαδικό κέρδος του καναλιού (channel complex gain) και 
είναι χρονικά μεταβλητό. Από τη σχέση αυτή φαίνεται ότι το σήμα που 
μεταδίδεται μέσα στο κανάλι υποβαθμίζεται ή ενισχύεται διαφορετικά κάθε 
χρονική στιγμή, εφόσον το g(t) είναι χρονικά μεταβαλλόμενο. 

2.5. Μετρικές Εξασθένησης Μικρής Κλίμακας 
Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται κάποιες μετρικές που ποσοτικοποιούν τα 

δύο είδη εξασθένησης μικρής κλίμακας. Αυτές αναπαριστούν πολύ σημαντικά 
γνωρίσματα του καναλιού και χρησιμοποιούνται κατά τη σχεδίαση ενός 
ασύρματου κυψελωτού δικτύου. Οι τιμές τους μπορούν να επηρεάσουν την 
επιλογή διαφόρων χαρακτηριστικών του συστήματος, όπως τη χρήση 
ισοσταθμιστή, την κωδικοποίηση καναλιού, την τεχνική διαμόρφωσης και άλλα. 
Η παρουσίασή τους θα γίνει ανά είδος εξασθένησης. 

2.5.1 Μετρικές Συχνοτικά Επιλεκτικής Εξασθένησης 
Μετρικές Χρονικής Διασποράς 

Οι μετρικές αυτές σχετίζονται με πολυδιόδευση και μας δείχνουν τη χρονική 
έκταση των καθυστερημένων ομάδων ανακλάσεων, αλλά και την ισχύ κάθε 
ομάδας. Εξάγονται με τη βοήθεια του προφίλ ισχύος - καθυστέρησης, S(τ), 
όπως αυτό προκύπτει από τις μετρήσεις που περιγράψαμε προηγουμένως. 

Ήδη έχουμε αναφερθεί στη μέγιστη καθυστέρηση Tm, η οποία καλείται και 
μέγιστη πλεονάζουσα καθυστέρηση (maximum excess delay) με την έννοια ότι 
αναφέρεται στην καθυστέρηση ως προς την πρώτη ομάδα καθυστερήσεων που 
έφθασε στο δέκτη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι ο δέκτης δε 
λαμβάνει μόνο τις ανακλάσεις του σήματος που στάλθηκε, αλλά και θόρυβο. Για 
το λόγο αυτό, όταν παρατηρούμε το προφίλ ισχύος καθυστέρησης, θέτουμε 
κάποιο κατώφλι ισχύος, το οποίο διαφοροποιεί  τις πραγματικές ανακλάσεις από 
το θόρυβο. Το επίπεδο κατωφλίου μπορεί να επιλεγεί στα 10-20dB χαμηλότερα 
από το επίπεδο της ισχυρότερης συνιστώσας. Βέβαια, αν το επίπεδο κατωφλίου 
τεθεί αρκετά χαμηλά, τότε υπάρχει κίνδυνος να θεωρήσουμε τον θόρυβο ως 
πραγματική συνιστώσα. 

Η μέγιστη πλεονάζουσα καθυστέρηση δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη 
ένδειξη για την φύση των πολλαπλών μονοπατιών του καναλιού και τη χρονική 
καθυστέρηση ενός καναλιού: διαφορετικά κανάλια με την ίδια τιμή Tm μπορεί 
να εμφανίζουν αρκετά διαφορετικό προφίλ ισχύος-καθυστέρησης. 
Συγκεκριμένα, κάποιο ασύρματο κανάλι μπορεί να εμφανίζει μεγάλο Tm, δηλαδή 
οι ανακλάσεις να εκτείνονται σημαντικά στο χρόνο, αλλά σημαντική ισχύ να 
παρουσιάζει μόνο η πρώτη. Για το λόγο αυτό συνήθως χρησιμοποιούνται άλλες 
μετρικές. 
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Μετρικές που λαμβάνουν υπόψη και την ισχύ των καθυστερημένων 

ανακλάσεων είναι η μέση καθυστέρηση (mean delay), που ορίζεται ως: 
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και η τυπική απόκλιση των καθυστερήσεων διάδοσης (rms delay spread), στ ή 
τrms, 

                                            22 ττστ −=                                    (2.22) 
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Η δεύτερη αποτελεί την τυπική απόκλιση (δεύτερη κεντρική ροπή) του 
προφίλ ισχύος-καθυστέρησης. 

Οι δύο αυτές παράμετροι χαρακτηρίζουν καλύτερα το προφίλ ισχύος-
καθυστέρησης ενός καναλιού με πολλαπλά μονοπάτια μετάδοσης. Οι τιμές τους 
εξαρτώνται σημαντικά από το περιβάλλον μετάδοσης και από τη συχνότητα της 
φέρουσας, οπότε θα πρέπει να καταφεύγουμε κάθε φορά στην αντίστοιχη 
βιβλιογραφία πειραματικών μετρήσεων. Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε τις 
παρακάτω: 

       Περιβάλλον Συχνότητα 
Φέρουσας (fc) 

Τυπική απόκλιση 
των 
καθυστερήσεων 
διάδοσης (RMS 
Delay Spread) 

Μέση Πλεονάζουσα 
Καθυστέρηση(Mean 
Excess Delay) 

Μέγιστη 
Πλεονάζουσα 
Καθυστέρηση 
(Maximum 
Excess Delay) 

 Αστικό 910 MHz 600ns 1300ns 3500ns 
 Προαστιακό 910 MHz  200-310ns  
Εσωτερικός    
Χώρος 

1900 MHz  70-94ns 1470ns 

Σχήμα 2.14: Τυπικές τιμές παραμέτρων χρονικής καθυστέρησης 

Εύρος Ζώνης Συνοχής (Coherence Bandwidth) 

Το εύρος ζώνης συνοχής (coherence bandwidth), Bc, είναι μια μετρική που 
χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη χρονική διασπορά των ανακλάσεων στο 
πεδίο της συχνότητας. Ενώ η τυπική απόκλιση των καθυστερήσεων διάδοσης, 
στ, μπορεί να μετρηθεί, το εύρος ζώνης συνοχής ορίζεται με βάση το 
προηγούμενο. Αποτελεί ένα στατιστικό μέτρο του εύρους των συχνοτήτων που 
αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο από το κανάλι. Με άλλα λόγια, δύο 
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συχνότητες (συνημίτονα) που απέχουν περισσότερο από Bc Hz, θα επηρεαστούν 
αρκετά διαφορετικά από το κανάλι. 

Αποδεικνύεται ότι το εύρος ζώνης συνοχής είναι αντιστρόφως ανάλογο της 
μέγιστης πλεονάζουσας καθυστέρησης: 

                                                  
m

c T
B 1

≈                                       (2.24) 

Επειδή το Tm, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν εκφράζει πλήρως το προφίλ 
ισχύος-καθυστέρησης, έχουν προκύψει διάφορες σχέσεις του εύρους συνοχής 
με τη συχνότερα χρησιμοποιούμενη παράμετρο στ. Χαρακτηριστικά 
παραθέτουμε την επόμενη: 

                                                 
τσ⋅

≈
50

1
cB                                    (2.25) 

2.5.2 Μετρικές Χρονικά Επιλεκτικής Εξασθένησης 
Μέχρι τώρα είδαμε ότι οι μετρικές που σχετίζονται με το φαινόμενο 

πολυδιόδευσης μπορούν να εξαχθούν από το προφίλ ισχύος καθυστέρησης, 
S(τ), το οποίο μπορούμε να μετρήσουμε σε κάποιο περιβάλλον. Στην ενότητα 
αυτή, θα παρουσιάσουμε μετρικές που συνδέονται με τη χρονικά επιλεκτική 
εξασθένηση και το φαινόμενο Doppler. 

Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης (Autocorrelation Function) 

Μέχρι τώρα, έχουμε δει μόνο τη μέγιστη μετατόπιση Doppler, λvf D = , που 
σχετίζεται με την ταχύτητα της κίνησης και το μήκος κύματος της 
χρησιμοποιούμενης φέρουσας. Ωστόσο, η μετρική αυτή δεν είναι τόσο 
αντιπροσωπευτική εφόσον σε ένα περιβάλλον, δεν έχουμε μόνο μια κίνηση, 
ούτε όλες οι ανακλάσεις υφίστανται την ίδια μετατόπιση Doppler. Για το λόγο 
αυτό επιθυμούμε μια στατιστική περιγραφή του φαινομένου, όπως έγινε με το 
προφίλ ισχύος-καθυστέρησης.  

Συγκεκριμένα, θα θέλαμε να δούμε πόσο διαφέρει η συμπεριφορά του 
καναλιού μέσα σε κάποιο μικρό χρονικό διάστημα Δt. Δηλαδή, αν στείλω ένα 
ημίτονο (για παράδειγμα τη φέρουσα) κάποια χρονική στιγμή t1, και στη 
συνέχεια το ξαναστείλω τη χρονική στιγμή t1+Δt, πόσο θα διαφέρουν οι δύο 
έξοδοι του καναλιού; Σε αυτό το ερώτημα απαντά η συνάρτηση 
αυτοσυσχέτισης. 

Για να μετρήσουμε τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης, απλά μεταδίδουμε ένα 
ημίτονο και υπολογίζουμε την αυτοσυσχέτιση του λαμβανόμενου σήματος. Έτσι 
έχουμε ένα μέτρο του πόσο γρήγορα αλλάζει το κανάλι. 

Πέρα από τη μέτρηση, η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης μπορεί να υπολογιστεί 
και αναλυτικά για την περίπτωση που η μοναδική κίνηση είναι η κίνηση του 
δέκτη. Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι είναι μια συνάρτηση Bessel, Jo(.): 

                                      ( ) ( )tfJtR D Δ⋅⋅=Δ π20                                 (2.26) 
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Στην επόμενη εικόνα φαίνεται η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης. Στο ίδιο σχήμα 

έχει σημειωθεί και ο χρόνος συνοχής, παράμετρος για την οποία θα μιλήσουμε 
στη συνέχεια. 

 

 

Σχήμα 2.15: Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης 

Χρόνος Συνοχής (Coherence Time) 

Ο χρόνος συνοχής, TC,  είναι ένα μέτρο της χρονικής διάρκειας κατά την 
οποία η απόκριση του καναλιού παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Ο χρόνος 
συνοχής είναι αντιστρόφως ανάλογος της μετατόπισης Doppler, fD, δηλαδή: 

                                                
D

C f
T 1

≈                                         (2.27) 

Αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι της κρουστικής απόκρισης του καναλιού, 
όπως αυτή δόθηκε παραπάνω, μπορούν να θεωρηθούν σταθερές για ένα 
χρονικό διάστημα Tc. Μετά από αυτό το διάστημα θα πάρουν μια εντελώς 
διαφορετική τιμή ακολουθώντας τις αντίστοιχες κατανομές. 

2.6. Κατηγοριοποίηση των Καναλιών 
Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκαν, αναλύθηκαν μαθηματικά και 

ποσοτικοποιήθηκαν οι δύο μηχανισμοί εξασθένησης στα κινητά ασύρματα 
κανάλια. Όμως τα αποτελέσματα που επιφέρουν αυτές οι εξασθενήσεις κατά τη 
μετάδοση ενός σήματος πληροφορίας, δεν εξαρτώνται μόνο από το περιβάλλον 
και τη συχνότητα φέρουσας του καναλιού. Αυτό που καθορίζει τελικά τα 
αποτελέσματα, είναι η σχέση ανάμεσα στην περίοδο συμβόλου του σήματος, Ts, 
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(ή, αντίστοιχα, στο πεδίο της συχνότητας, του εύρους ζώνης του σήματος, W) 
και των μετρικών που περιγράψαμε παραπάνω. 

Μια άλλη σημαντική παρατήρηση είναι ότι οι δύο μηχανισμοί εξασθένησης 
είναι ταυτόχρονοι και ανεξάρτητοι. Δηλαδή, το φαινόμενο Doppler, συμβαίνει 
ανεξάρτητα από την πολυδιόδευση. Για παράδειγμα, η ταχύτητα με την οποία 
αλλάζει το κανάλι, δε σχετίζεται με τη χρονική έκταση των καθυστερήσεων και 
την ισχύ τους. Για το λόγο αυτό, εμφανίζονται τέσσερις διαφορετικοί 
συνδυασμοί εξασθενήσεων που περιγράφονται στο επόμενο σχήμα και 
αναλύονται παρακάτω. 

 

 

Σχήμα 2.16: Διάκριση των καναλιών ως προς το εύρος ζώνης 
και την περίοδο συμβόλου 

 
Στο διάγραμμα αυτό, κάθε συνδυασμός εξασθενήσεων, αναπαρίσταται ως 

ένα τεταρτημόριο του επιπέδου. Οι συνδυασμοί αυτοί περιγράφονται τόσο στο 
πεδίο της συχνότητας (πρώτο διάγραμμα), όσο και στο πεδίο του χρόνου.  

Επίπεδη εξασθένηση (Flat Fading) / Συχνοτικά Επιλεκτική εξασθένηση  
(Frequency Selective Fading) 

Η κατηγοριοποίηση αυτή σχετίζεται με την πολυδιόδευση και τη συχνοτικά 
επιλεκτική εξασθένηση. Αν το εύρος ζώνης συνοχής ενός καναλιού, ΒC, είναι 
μικρότερο από το εύρος ζώνης του μεταδιδόμενου σήματος W, τότε οι 
φασματικές συνιστώσες του σήματος δεν επηρεάζονται όλες κατά τον ίδιο τρόπο 
από το κανάλι. Στην περίπτωση αυτή, το κανάλι λέγεται συχνοτικά επιλεκτικό 
(frequency selective) και συνεπάγεται διασυμβολική παρεμβολή (ISI), οπότε θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες τεχνικές ισοστάθμισης. Η συνθήκη για 
να είναι ένα κανάλι συχνοτικά επιλεκτικό εκφράζεται ως: 
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                                                                                          (2.28) CBW >

Η ίδια συνθήκη στο πεδίο του χρόνου σημαίνει ότι οι καθυστερημένες 
ανακλάσεις έχουν χρονική έκταση που ξεπερνά τη διάρκεια ενός συμβόλου, 
οπότε ο δέκτης λαμβάνει ένα 'μπέρδεμα' του τρέχοντος με τα προηγούμενα 
σύμβολα. Έτσι, η συνθήκη μεταφράζεται ως: 

                                   mS TT <  ή αυστηρότερα rmsST τ<                      (2.29) 

Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν το κανάλι μεταχειρίζεται όλες τις 
φασματικές συνιστώσες του σήματος κατά τον ίδιο τρόπο, έχουμε επίπεδη 
εξασθένηση (flat fading). Η επίπεδη εξασθένηση δεν εισαγάγει ISI, αλλά έχουμε 
μια σημαντική αύξηση στον ρυθμό σφαλμάτων που προκύπτουν κατά την 
μετάδοση, δηλαδή χαμηλότερο SNR. Η συνθήκη για να έχουμε επίπεδη 
εξασθένηση είναι: 

                          ή εκφρασμένη στο χρόνο CW B S rT msτ               (2.30) 

Γρήγορη Εξασθένηση (Fast Fading) / Αργή Εξασθένηση (Slow Fading)  

Η διάκριση αυτή σχετίζεται με τη χρονική μεταβλητότητα του καναλιού. 
Όπως είδαμε το κανάλι μεταβάλλεται με ρυθμό ανάλογο της μετατόπισης 
Doppler. Το σήμα πληροφορίας εκφρασμένο στη βασική ζώνη μεταβάλλεται με 
ρυθμό αντιστρόφως ανάλογο της περιόδου συμβόλου. Ανάλογα με τη σχέση 
των δύο αυτών μεγεθών, το κανάλι μπορεί να διακριθεί σε κανάλι αργής ή 
γρήγορης εξασθένησης (slow / fast fading).  

Σε ένα κανάλι γρήγορης εξασθένησης, η κρουστική απόκριση θα 
μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια μετάδοσης ενός συμβόλου. Αυτό προκαλεί 
συχνοτικό διασκορπισμό εξαιτίας της μετατόπισης Doppler και οδηγεί σε 
παραμόρφωση του σήματος. Η συνθήκη για να χαρακτηριστεί ένα κανάλι ως 
κανάλι γρήγορης εξασθένησης είναι: 

                       ή στο πεδίο της συχνότητας CS TT > DfW < ,               (2.31) 

όπου Tc ο χρόνος συνοχής του καναλιού. 

Η γρήγορη εξασθένηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή παραμόρφωση στον 
παλμό βασικής ζώνης, με συνέπεια μια υποβάθμιση του SNR, που συχνά 
συνεπάγεται έναν μη-αντιμετωπίσιμο ρυθμό σφάλματος. Ωστόσο, επειδή η 
μετατόπιση Doppler είναι συνήθως σχετικά μικρή και το εύρος ζώνης των 
μεταδιδόμενων σημάτων αρκετά μεγαλύτερο, η περίπτωση να έχουμε γρήγορη 
εξασθένηση είναι αρκετά σπάνια και εμφανίζεται μόνο σε περιπτώσεις πολύ 
χαμηλών ρυθμών μετάδοσης. 

Σε ένα κανάλι αργής εξασθένησης, η κρουστική απόκριση μεταβάλλεται με 
ένα ρυθμό πολύ αργότερο από το μεταδιδόμενο σήμα βασικής ζώνης. Η 
συνθήκη για την περίπτωση αυτή είναι η εξής: 

                                 CS TT <<  ή στη συχνότητα                    (2.32) DfW >>
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Συμπέρασμα 

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση των καναλιών φαίνεται παραστατικά και στο 
επόμενο σχήμα. Στο ίδιο σχήμα αναφέρονται επιγραμματικά και τα 
αποτελέσματα της κάθε εξασθένησης, αλλά και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισής 
τους. 

 

Σχήμα 2.17: Διάκριση καναλιών, Προβλήματα 
και Τρόποι Αντιμετώπισής τους 

 

Έχοντας περιγράψει και τις τέσσερις περιπτώσεις εξασθένησης του 
καναλιού, προκύπτει το παρακάτω συμπέρασμα: Η μετατόπιση Doppler θέτει 
ένα κάτω όριο στο εύρος ζώνης μετάδοσης, W, για την αποφυγή γρήγορης 
εξασθένησης. Από την άλλη μεριά, ο ανεξάρτητος μηχανισμός της 
πολυδιόδευσης θέτει το εύρος ζώνης συνοχής, ΒC, ως ένα άνω όριο για την 
αποφυγή της συχνοτικά επιλεκτικής εξασθένησης. Καθώς η απαίτηση για 
υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης συνεπάγεται ένα σχετικά μεγάλο εύρος ζώνης W, 
συνήθως έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα κανάλι αργής, αλλά συχνοτικά 
επιλεκτικής εξασθένησης (slow, frequency selective fading), οπότε και υπάρχει 
η ανάγκη για ισοστάθμιση. 
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Παράδειγμα 

Με βάση την κατηγοριοποίηση που έγινε παραπάνω ας δούμε ένα 
παράδειγμα καναλιού: 

Έστω ότι έχουμε ένα κυψελωτό δίκτυο GSM με συχνότητα φέρουσας 
fc=1800 MHz. Μας δίνεται επίσης ότι το εύρος ζώνης σήματος βασικής ζώνης 
είναι W=200KHz. Ας υποθέσουμε ότι ο δέκτης (κινητό τηλέφωνο) βρίσκεται 
μέσα σε αυτοκίνητο που κινείται με ταχύτητα v=100Κm/h σε αστικό 
περιβάλλον, οπότε, σύμφωνα με τον πίνακα των τιμών που παραθέσαμε 
νωρίτερα, η τυπική απόκλιση των καθυστερήσεων (rms delay spread) είναι 
στ=1.5μs. Τι είδους εξασθένηση εισάγει το ασύρματο κανάλι; 

Απάντηση: 

Από τα στοιχεία που μας δίνονται αρχικά υπολογίζουμε τη μέγιστη 
μετατόπιση Doppler, ως: 

fD = v/λ= v·fc/c= 166,66 Hz 

Επειδή , προκύπτει ότι το κανάλι είναι αργής εξασθένησης (slow 
fading). 

DfW >>

Στη συνέχεια, υπολογίζουμε το εύρος ζώνης συνοχής του συγκεκριμένου 
καναλιού. Θα χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό: 

τσ⋅
≈

50
1

cB  

οπότε: 

WKHzKHzBc =<= 20033,13  

και άρα έχουμε ένα συχνοτικά επιλεκτικό (frequency selective) κανάλι. 

Επομένως, το κανάλι του παραδείγματος είναι ένα συχνοτικά επιλεκτικό 
κανάλι, αργής εξασθένησης. Λόγω της συχνοτικά επιλεκτικής εξασθένησης, 
παρουσιάζει διασυμβολική παρεμβολή, οπότε ο δέκτης θα πρέπει να 
πραγματοποιεί ισοστάθμιση. 

2.7. Η Εξασθένηση σε Ασύρματα Δίκτυα 
Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο αυτό, καταλήγουμε ότι στο ασύρματο κανάλι 

εμφανίζονται σημαντικές εξασθενήσεις που μοντελοποιούνται σε δύο επίπεδα. 
Σε μακροσκοπική κλίμακα, παρατηρείται μείωση της ισχύος λήψης καθώς 
απομακρυνόμαστε από τον πομπό. Η μείωση αυτή είναι αντιστρόφως ανάλογη 
της ισχύος εκπομπής ως προς κάποια δύναμη n, η οποία συνήθως είναι η 
τέταρτη. Ταυτόχρονα, λόγω της επισκίασης, η μείωση αυτή ακολουθεί Gaussian 
κατανομή με τυπική απόκλιση 6-8dB. 

Σε μικροσκοπική κλίμακα, δηλαδή σε κλίμακα κλάσματος του μήκους 
κύματος, εμφανίζονται δύο σημαντικά φαινόμενα: η πολυδιόδευση και η 
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μετατόπιση Doppler. Η πολυδιόδευση οφείλεται στην ύπαρξη πολλών 
ανακλάσεων του αρχικού σήματος και οδηγεί σε συχνοτικά επιλεκτική 
εξασθένηση του καναλιού. Ανάλογα με την χρονική έκταση των καθυστερήσεων 
και την περίοδο συμβόλου του σήματος, μπορούμε να διακρίνουμε επίπεδη και 
συχνοτικά επιλεκτική εξασθένηση. Η μετατόπιση Doppler οφείλεται στο 
κινούμενο περιβάλλον της μετάδοσης και οδηγεί σε χρονική μεταβλητότητα του 
καναλιού. Ανάλογα με το ρυθμό αλλαγής των χαρακτηριστικών του καναλιού 
και το εύρος ζώνης του σήματος, διακρίνουμε αργή και γρήγορη εξασθένηση. Η 
εξασθένηση μικρής κλίμακας μπορεί να οδηγήσει σε αυξομειώσεις της ισχύος 
κατά 30-40dB, ενώ μπορεί να οδηγήσει και σε διασυμβολική παρεμβολή. 

Στην επόμενη εικόνα, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι διάφορες 
εξασθενήσεις του σήματος κατά τη μετάδοσή του σε κινητά, ασύρματα δίκτυα. 

 

 

Σχήμα 2.18: Φαινόμενα Εξασθένησης σε Κινητά Ασύρματα Δίκτυα 
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3. Τεχνικές Ψηφιακής Διαμόρφωσης 
και Μετάδοσης 

3.1. Εισαγωγή 
Σκοπός ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος είναι η μετάδοση σημάτων 

πληροφορίας, τα οποία προέρχονται από μια πηγή, σε ένα σημείο προορισμού, 
με όσο το δυνατόν υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης και καλύτερη ακρίβεια. Η πηγή 
και το σημείο προορισμού βρίσκονται σε φυσική απόσταση μεταξύ τους και 
συνδέονται μέσω ενός τηλεπικοινωνιακού  καναλιού. 

Στο πρώτο κεφάλαιο των σημειώσεων, περιγράψαμε τη βασική δομή ενός 
τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Όπως αναφέρθηκε, το σήμα εξόδου της πηγής, 
σε ψηφιακή πλέον μορφή, αφού περάσει από τον κωδικοποιητή πηγής και τον 
κωδικοποιητή καναλιού, φθάνει στο στάδιο της διαμόρφωσης. Η διαδικασία της 
διαμόρφωσης αποτελεί το αντικείμενο του κεφαλαίου αυτού. 

Στο Σχήμα 3.1 παρουσιάζεται ένα αναλυτικότερο δομικό διάγραμμα 
τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Εκεί φαίνεται ότι η διαμόρφωση είναι 
ουσιαστικά μια διαδικασία δύο βημάτων: 

Αρχικά, το σήμα μορφοποιείται από κάποιο παλμό (π.χ. παλμό τετραγωνικής 
ρίζας ανυψωμένου συνημιτόνου), ώστε να περιοριστεί το συχνοτικό του 
περιεχόμενο στο διατιθέμενο εύρος ζώνης. Η μορφοποίηση αυτή υλοποιείται 
μέσα από το φίλτρο εκπομπής. Η έξοδος του φίλτρου εκπομπής είναι συνήθως 
ένα σήμα βασικής ζώνης  (baseband signal). Με τον όρο βασική ζώνη εννοούμε 
τη ζώνη συχνοτήτων γύρω από τη συχνότητα μηδέν.  

Ωστόσο, στην πλειοψηφία των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, η 
αποτελεσματική χρήση του διαθέσιμου καναλιού απαιτεί τη μετατόπιση της 
περιοχής συχνοτήτων του σήματος βασικής ζώνης σε άλλες περιοχές 
συχνοτήτων, κατάλληλες για μετάδοση, και μια αντίστροφη μετατόπιση πίσω 
στην αρχική περιοχή συχνοτήτων μετά τη λήψη. Για παράδειγμα, ένα 
ραδιοφωνικό σύστημα πρέπει να λειτουργεί σε συχνότητες άνω των 30KHz, και 
μάλιστα σε μια συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων ώστε να μην υπάρχουν 
παρεμβολές με άλλα συστήματα, ενώ το σήμα βασικής ζώνης συνήθως περιέχει 
συχνότητες στην περιοχή ακουστικών συχνοτήτων (300Hz-3,4KHz). Επομένως 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποια μορφή μετατόπισης της περιοχής συχνοτήτων, 
ώστε το σύστημα να λειτουργεί ικανοποιητικά. Ακριβώς αυτή η μετατόπιση της 
περιοχής συχνοτήτων αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαμόρφωσης. Συνήθως, 
ο όρος διαμόρφωση αναφέρεται μόνο στο δεύτερο στάδιο. Γενικά, η 
διαμόρφωση ορίζεται ως η διαδικασία κωδικοποίησης της πληροφορίας από 
κάποια πηγή, ώστε να γίνει κατάλληλη για μετάδοση.  
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Σχήμα 3.1: Γενικό διάγραμμα ψηφιακού τηλεπικοινωνιακού συστήματος 

Όπως προαναφέρθηκε, η διαδικασία της διαμόρφωσης περιλαμβάνει τη 
μετατροπή ενός σήματος βασικής ζώνης σε ένα κατάλληλο ζωνοπερατό σήμα. 
Το ζωνοπερατό σήμα που προκύπτει ονομάζεται «διαμορφωμένο» σήμα 
(modulated signal), ενώ το αρχικό σήμα βασικής ζώνης ονομάζεται 
«διαμορφώνον» (modulating signal). Η διαμόρφωση μπορεί να γίνει με 
μεταβολή του πλάτους, της φάσης ή της συχνότητας μιας φέρουσας υψηλής 
συχνότητας σύμφωνα με το πλάτος του σήματος πληροφορίας.  

Στο δέκτη του τηλεπικοινωνιακού συστήματος, η εξαγωγή του αρχικού 
σήματος βασικής ζώνης από τη φέρουσα κυματομορφή γίνεται με τη διαδικασία 
της αποδιαμόρφωσης (demodulation), η οποία είναι η αντίστροφη της 
διαδικασίας διαμόρφωσης. Στη συνέχεια λαμβάνουν χώρα οι αντίστροφες 
λειτουργίες από αυτές που λαμβάνουν χώρα στον πομπό (και κάποιες επιπλέον), 
δηλαδή διέλευση από το φίλτρο δέκτη, δειγματοληψία (sampling) με τη βοήθεια 
του κυκλώματος ανάκτησης χρονισμού, ισοστάθμιση (equalization), ανίχνευση 
(detection), αποκωδικοποίηση καναλιού (channel decoding) και 
αποκωδικοποίηση πηγής (source decoding), με στόχο την ανάκτηση της αρχικής 
ακολουθίας με το μικρότερο δυνατό ρυθμό σφαλμάτων. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, περιγράφονται διάφορες τεχνικές 
διαμόρφωσης που χρησιμοποιούνται σε κινητά συστήματα επικοινωνίας, με 
έμφαση στις ψηφιακές τεχνικές, καθώς η ψηφιακή διαμόρφωση προσφέρει 
αρκετά πλεονεκτήματα και αντικαθιστά σταδιακά παραδοσιακές αναλογικές 
τεχνικές. Δεδομένου του εχθρικού περιβάλλοντος των κινητών ασύρματων 
καναλιών, λόγω φαινομένων όπως η εξασθένηση και η πολυδιόδευση, ο 
σχεδιασμός μεθόδων διαμόρφωσης ανθεκτικών στις υποβαθμίσεις του κινητού 
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καναλιού αποτελεί σημαντική πρόκληση. Η ανάπτυξη τεχνικών διαμόρφωσης 
για κινητά συστήματα είναι αντικείμενο εντατικής έρευνας, ιδιαίτερα κατά την 
τελευταία δεκαετία. 

3.2. Κατηγοριοποίηση τεχνικών διαμόρφωσης 
     Οι διάφορες τεχνικές διαμόρφωσης που έχουν αναπτυχθεί διακρίνονται σε 
κάποιες κατηγορίες, σύμφωνα με τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Οι πιο βασικές 
κατηγορίες είναι: 

• Αναλογικές / Ψηφιακές τεχνικές: Ο διαχωρισμός γίνεται ανάλογα με το 
αν τα χαρακτηριστικά της φέρουσας μεταβάλλονται με συνεχή ή διακριτό 
τρόπο, σύμφωνα με την πληροφορία. Αυτό σημαίνει ότι τα αναλογικά 
συστήματα μεταδίδουν συνεχή πληροφορία, ενώ τα ψηφιακά μεταδίδουν 
διακριτή. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της φωνής, ένα αναλογικό 
σύστημα τη μεταδίδει ως έχει, ενώ ένα ψηφιακό τη δειγματοληπτεί και την 
κβαντίζει προκειμένου να τη μεταδώσει. 

• Σύμφωνες / Ασύμφωνες τεχνικές (Coherent / Noncoherent): 
Ονομάζονται και ομόδυνες ή ετερόδυνες αντίστοιχα. Η διάκριση εξαρτάται 
από το αν υπάρχει ή όχι τέλειος συγχρονισμός μεταξύ πομπού και δέκτη. 
Έτσι, διακρίνουμε τις σύμφωνες ή ομόδυνες τεχνικές, όπου υπάρχει τέλειος 
συγχρονισμός πομπού και δέκτη (π.χ PSK) και τις ασύμφωνες ή ετερόδυνες  
τεχνικές, οι οποίες συνήθως προκύπτουν από αντίστοιχα σύμφωνα σχήματα, 
που τροποποιούνται ώστε να γίνεται ανίχνευση (detection) ακόμα κι όταν δεν 
υπάρχει συγχρονισμός (π.χ. ασύμφωνη FSK). 

• Γραμμικές / Μη γραμμικές τεχνικές: Ο διαχωρισμός εξαρτάται από το αν 
το πλάτος του διαμορφωμένου σήματος αλλάζει γραμμικά ή όχι σε σχέση με 
το διαμορφώνον σήμα.  

• Τεχνικές σταθερής / μη σταθερής περιβάλλουσας: Ο διαχωρισμός 
γίνεται ανάλογα με το αν η προκύπτουσα κυματομορφή έχει ή όχι σταθερή 
περιβάλλουσα. Η ιδιότητα της σταθερής περιβάλλουσας είναι ιδιαίτερα 
επιθυμητή, καθώς καθιστά δυνατή τη μετάδοση χωρίς σφάλματα ακόμη και 
όταν υπάρχουν μη-γραμμικότητες στο κανάλι μετάδοσης. 

3.3. Απόδοση τεχνικών διαμόρφωσης 
Αρκετοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι μετρούν την απόδοση μιας τεχνικής 

διαμόρφωσης και από τους οποίους εξαρτάται η επιλογή της κατάλληλης 
τεχνικής για την κάθε εφαρμογή. Ένα επιθυμητό σχήμα διαμόρφωσης παρέχει 
χαμηλό ρυθμό σφαλμάτων δυαδικού ψηφίου (Bit Error Rate, BER) ακόμα και 
όταν ο λόγος σήματος προς θόρυβο (Signal-to-Noise Ratio, SNR) είναι χαμηλός, 
αποδίδει καλά σε συνθήκες εξασθένησης και πολυδιόδευσης, καταλαμβάνει το 
ελάχιστο δυνατό εύρος ζώνης και είναι εύκολο και οικονομικό στην υλοποίηση. 
Οι υπάρχουσες τεχνικές διαμόρφωσης δεν ικανοποιούν ταυτόχρονα όλες τις 
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παραπάνω απαιτήσεις. Κάποιες είναι καλύτερες για παράδειγμα ως προς το 
ρυθμό σφαλμάτων και άλλες είναι καλύτερες ως προς το εύρος ζώνης που 
απαιτούν. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις μιας εφαρμογής, ο σχεδιαστής 
του συστήματος πρέπει να επιλέξει την πιο κατάλληλη τεχνική, θυσιάζοντας 
κάποιον παράγοντα απόδοσης προς όφελος κάποιου άλλου. 

3.3.1 Φασματική Αποδοτικότητα και Αποδοτικότητα Ισχύος  
Η απόδοση των διαφόρων τεχνικών διαμόρφωσης εκτιμάται συχνά με βάση 

τη φασματική αποδοτικότητα και την αποδοτικότητα ισχύος.  

Ως φασματική αποδοτικότητα (spectral efficiency) ορίζεται ο ρυθμός 
μεταδιδόμενης πληροφορίας ανά Hz του χρησιμοποιούμενου εύρους ζώνης. 
Μονάδα μέτρησής της είναι το bit/s/Hz. Η φασματική αποδοτικότητα μετράει 
την ικανότητα ενός σχήματος διαμόρφωσης να μεταδίδει ένα μεγάλο ρυθμό 
πληροφορίας στο ελάχιστο δυνατό εύρος ζώνης ή διαφορετικά να χρησιμοποιεί 
αποδοτικά το διαθέσιμο εύρος ζώνης. Η ικανότητα αυτή αποτελεί βασικό στόχο 
στις ασύρματες επικοινωνίες, όπου το διαθέσιμο εύρος ζώνης είναι περιορισμένο 
και επομένως πολύτιμο. Γενικά, η αύξηση του ρυθμού δεδομένων σημαίνει 
μείωση της χρονικής διάρκειας του παλμού ενός συμβόλου και επομένως 
αύξηση του εύρους ζώνης του σήματος. Υπάρχει δηλαδή μια αναπόφευκτη 
σχέση μεταξύ ρυθμού δεδομένων και χρησιμοποιούμενου εύρους ζώνης. 
Ωστόσο, κάποιες τεχνικές διαμόρφωσης χειρίζονται καλύτερα αυτή την 
ανταλλαγή. 

Ο όρος αποδοτικότητα ισχύος (power efficiency) χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει την ικανότητα μιας τεχνικής διαμόρφωσης να διατηρεί την ακρίβεια 
της μεταδιδόμενης πληροφορίας σε χαμηλά επίπεδα ισχύος. Σε αντιστοιχία με τη 
φασματική αποδοτικότητα, θα μπορούσε να οριστεί ως ο ρυθμός μετάδοσης της 
πληροφορίας ανά Watt λαμβανόμενης ισχύος. Ωστόσο, η ποσότητα αυτή δεν 
είναι και τόσο χρήσιμη αφού η λαμβανόμενη ισχύς δεν εξαρτάται μόνο από την 
ισχύ του σήματος αλλά κι από την ισχύ του θορύβου. Για το λόγο αυτό, για τη 
μέτρηση της αποδοτικότητας ισχύος χρησιμοποιείται ο λόγος φέρουσας προς 
θόρυβο (Carrier-to-Noise Ratio, CNR) ή ισοδύναμα ο λόγος ενέργειας συμβόλου 
προς πυκνότητα ισχύος θορύβου, Εs/N0 (symbol energy to noise power spectral 
density ratio). Η σύγκριση των διαφορετικών τεχνικών ως προς την ισχύ, 
γίνεται μετρώντας τον απαιτούμενο λόγο CNR ή Εs/N0, ώστε για δεδομένο 
ρυθμό πληροφορίας να επιτυγχάνονται οι ίδιοι ρυθμοί σφαλμάτων. 

Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι η φασματική αποδοτικότητα και η 
αποδοτικότητα ισχύος είναι συνήθως αλληλοσυγκρουόμενα μεγέθη. Η 
υιοθέτηση δηλαδή μιας μεθόδου που οδηγεί σε αύξηση της φασματικής 
αποδοτικότητας, οδηγεί ταυτόχρονα σε μείωση της αποδοτικότητας ισχύος. 

3.3.2 Επιλογή τεχνικών διαμόρφωσης στις κινητές επικοινωνίες 
Όσον αφορά τα συστήματα της κινητής επικοινωνίας και την επιλογή των 

κατάλληλων τεχνικών διαμόρφωσης για αυτά, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
μερικές ιδιαιτερότητες όπως: 
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 Το φαινόμενο της πολυδιόδευσης (multipath phenomenon) και τα 
προβλήματα που προκαλεί κυρίως λόγω επιλεκτικής και γρήγορης 
εξασθένησης. 

 Το πρόβλημα των παρεμβολών από άλλους χρήστες.  

 Η ανάγκη για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της ενέργειας 
(σταθερή περιβάλλουσα / αποδοτικότητα ισχύος). 

 Η επιτακτική ανάγκη για φασματική αποδοτικότητα. 

3.4. Αναλογική Διαμόρφωση 
Στα συστήματα αναλογικής διαμόρφωσης και μετάδοσης τα χαρακτηριστικά 

της φέρουσας (πλάτος, συχνότητα, φάση) μεταβάλλονται με συνεχή τρόπο 
σύμφωνα με την πληροφορία. Έτσι διακρίνουμε τρεις βασικές κατηγορίες 
αναλογικών τεχνικών διαμόρφωσης: 

• Διαμόρφωση πλάτους (Amplitude modulation, AM): Στη διαμόρφωση 
πλάτους, το πλάτος ενός φέροντος σήματος υψηλής συχνότητας 
μεταβάλλεται σύμφωνα με το στιγμιαίο πλάτος του διαμορφώνοντος 
σήματος. Ένα παράδειγμα διαμόρφωσης πλάτους παρουσιάζεται στο Σχήμα 
3.2. Το σήμα πληροφορίας είναι το σήμα του σχήματος (α), το οποίο είναι 
ένα ημιτονικό σήμα συχνότητας fmessage, ενώ η φέρουσα είναι ένα ημίτονο 
συχνότητας fc>>fmessage. Το τελικό διαμορφωμένο σήμα φαίνεται στο σχήμα 
(β). 
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Σχήμα 3.2: Απεικόνιση της διαμόρφωσης πλάτους.  
(α) Ημιτονικό διαμορφώνον σήμα (σήμα πληροφορίας).  

(β) Κυματομορφή AM (διαμορφωμένο σήμα). 

• Διαμόρφωση συχνότητας (Frequency modulation, FM): Είναι η πιο 
διαδεδομένη αναλογική τεχνική διαμόρφωσης στα κινητά ασύρματα 
συστήματα επικοινωνίας. Το πλάτος του φέροντος σήματος διατηρείται 
σταθερό, ενώ η συχνότητά του μεταβάλλεται με βάση το διαμορφώνον σήμα 
πληροφορίας. Δηλαδή τα σήματα FM έχουν όλη την πληροφορία τους στη 
φάση ή τη συχνότητα της φέρουσας. Η διαμόρφωση FM προσφέρει αρκετά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με την AM: έχει καλύτερη συμπεριφορά στο θόρυβο 
αλλά και στην εξασθένηση μικρής κλίμακας που παρουσιάζεται στα κινητά 
συστήματα, έχει τη δυνατότητα ανταλλαγής μεταξύ εύρους ζώνης και 
βελτιωμένης απόδοσης σε συνθήκες θορύβου,  δίνει σήμα με σταθερό 
πλάτος, γεγονός που επιτρέπει την αποδοτική ενίσχυσή του και οδηγεί σε 
σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση μπαταρίας σε σχέση με την AM και τέλος 
είναι πιο ανθεκτική σε παρεμβολές γειτονικών καναλιών (co-channel 
interference). Από την άλλη μεριά, τα συστήματα FM παρουσιάζουν και 
κάποια μειονεκτήματα σε σχέση με τα ΑΜ, καθώς απαιτούν μεγαλύτερη ζώνη 
συχνοτήτων για τη μετάδοση, συνήθως μερικές φορές μεγαλύτερη από αυτή 
που απαιτεί ένα σύστημα ΑΜ και επίσης τόσο οι πομποί όσο και οι δέκτες FM 
είναι αρκετά πιο πολύπλοκοι. 

• Διαμόρφωση γωνίας (Angle Modulation): Στη διαμόρφωση γωνίας 
μεταβάλλεται η γωνία της ημιτονικής φέρουσας κυματομορφής, σύμφωνα με 
το πλάτος του διαμορφώνοντος σήματος βασικής ζώνης. Η διαμόρφωση 
συχνότητας που περιγράφηκε παραπάνω μπορεί να θεωρηθεί ως ειδική 
περίπτωση της διαμόρφωσης γωνίας. 

        Αν και η αναλογική διαμόρφωση παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα 
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σε σχέση με την ψηφιακή, υπάρχουν συστήματα που χρησιμοποιούν αναλογικές 
διαμορφώσεις ακόμη και σήμερα (π.χ. IS-95).  

3.5. Ψηφιακή Διαμόρφωση  
Όπως προαναφέρθηκε, στα συστήματα ψηφιακής διαμόρφωσης και 

μετάδοσης τα χαρακτηριστικά της φέρουσας (πλάτος, συχνότητα, φάση) 
μεταβάλλονται με διακριτό τρόπο σύμφωνα με την πληροφορία. Συγκεκριμένα, 
το διαμορφώνον σήμα μπορεί να αναπαρασταθεί ως μια χρονική ακολουθία 
συμβόλων ή παλμών, όπου κάθε σύμβολο έχει M διακριτές δυνατές καταστάσεις 
και αντιστοιχίζεται σε μία από M δυνατές κυματομορφές. Δηλαδή κάθε σύμβολο 
αναπαριστά N bits πληροφορίας, όπου N=log2M δυαδικά ψηφία/σύμβολο. 
Επομένως, στα ψηφιακά συστήματα μετάδοσης, η πληροφορία είναι διακριτού 
χρόνου, αλλά και διακριτού πλάτους. Τα σύγχρονα κινητά συστήματα 
επικοινωνίας χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ψηφιακές τεχνικές 
διαμόρφωσης, καθώς παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με 
αντίστοιχες αναλογικές τεχνικές. 

3.5.1 Πλεονεκτήματα Ψηφιακής Διαμόρφωσης 
Η χρήση της ψηφιακής διαμόρφωσης και μετάδοσης σημάτων προσφέρει τα 

παρακάτω πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την αναλογική αναπαράσταση: 

 Ανθεκτικότητα στο θόρυβο και τις υποβαθμίσεις που εισάγει το κανάλι. 

 Ευελιξία σε πολυπλεξία διαφόρων μορφών πληροφορίας (π.χ. φωνή, 
δεδομένα, βίντεο). 

 Ενσωμάτωση διαδικασιών ελέγχου σφαλμάτων για ανίχνευση και 
διόρθωση λαθών, καθώς και τεχνικών όπως η κωδικοποίηση πηγής, η 
κρυπτογράφηση και η ισοστάθμιση, για τη βελτίωση της απόδοσης του 
τηλεπικοινωνιακού καναλιού.  

 Ευελιξία όσον αφορά την υλοποίηση σε υλικό και σε λογισμικό: είναι 
πλέον δυνατή η υλοποίηση ψηφιακών διαμορφωτών και 
αποδιαμορφωτών εξ’ ολοκλήρου σε λογισμικό, με τη βοήθεια 
προγραμματιζόμενων επεξεργαστών επεξεργασίας σήματος. Έτσι, στη 
θέση ενός μόντεμ υλοποιημένου σε υλικό, χρησιμοποιούνται 
υλοποιήσεις σε λογισμικό, που επιτρέπουν εύκολες μεταβολές και 
βελτιώσεις. 

3.5.2 Βασικές τεχνικές Ψηφιακής Διαμόρφωσης 
Όπως και στην αναλογική διαμόρφωση, έτσι και στην ψηφιακή υπάρχουν 

τρεις βασικές κατηγορίες τεχνικών διαμόρφωσης, πάνω στις οποίες στηρίζονται 
όλες οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί. Έτσι, ανάλογα με το αν μεταβάλλεται το 
πλάτος, η συχνότητα ή η φάση της φέρουσας, σύμφωνα με τα σύμβολα προς 
μετάδοση, διακρίνουμε τις ακόλουθες τεχνικές: 



Κινητά  Δίκτυα Επικοινωνιών 73 

 
• Μεταλλαγή μετατόπισης πλάτους (Amplitude-shift keying, ASK): Στη 
διαμόρφωση ASK, το πλάτος του φέροντος σήματος μεταβάλλεται σύμφωνα 
με τα σύμβολα της προς μετάδοση ακολουθίας συμβόλων. Ένα παράδειγμα 
δυαδικής διαμόρφωσης ASK παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.3 (πρώτη 
κυματομορφή). Το πλάτος του φέροντος μετάγεται σε μια από τις δύο 
πιθανές τιμές και η κυματομορφή που προκύπτει αποτελείται από ημιτονικούς 
παλμούς, που παριστάνουν το δυαδικό 1, και από παύσεις, που παριστάνουν 
το δυαδικό 0. 

• Μεταλλαγή μετατόπισης συχνότητας (Frequency-shift keying, FSK): 
Στη μέθοδο αυτή μεταβάλλεται η συχνότητα του φέροντος σήματος σύμφωνα 
με τα σύμβολα της προς μετάδοση ακολουθίας συμβόλων. Ένα παράδειγμα 
δυαδικής διαμόρφωσης FSK παρουσιάζεται στο δεύτερο μέρος του σχήματος 
3.3, όπου γίνεται μεταγωγή της συχνότητας του φέροντος σε μια από δύο 
τιμές που αντιστοιχούν στο δυαδικό 1 και 0, ανάλογα με τη δυαδική 
πληροφορία που μεταδίδεται. 

• Μεταλλαγή μετατόπισης φάσης (Phase-shift keying, PSK): Στη 
μέθοδο αυτή μεταβάλλεται η φάση του φέροντος σήματος. Για παράδειγμα 
στο τρίτο μέρος του σχήματος 3.3, έχει σχεδιαστεί μια κυματομορφή 
δυαδικής διαμόρφωσης PSK, όπου η φάση του φέροντος μετάγεται σε μια 
από τις δύο τιμές που αντιστοιχούν στο δυαδικό 1 και 0. 

 

 

 

Σχήμα 3.3: Δυαδική ASK, FSK, PSK 

Οι τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης και κυρίως τεχνικές που βασίζονται στις 
διαμορφώσεις PSK και FSK, χρησιμοποιούνται ευρέως στην πράξη. Στις 
επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται κάποιες τεχνικές διαμόρφωσης 
(γραμμικές και μη) και σε μεγαλύτερη έκταση οι πιο αποδοτικές από αυτές 
(μεγάλη φασματική αποδοτικότητα), καθώς και η τεχνική μετάδοσης OFDM, η 
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οποία αν και αναπτύχθηκε αρκετά χρόνια πριν (1970), απέκτησε πρακτικό 
ενδιαφέρον σχετικά πρόσφατα. 

3.6. Γραμμικές τεχνικές διαμόρφωσης 
Οι ψηφιακές τεχνικές διαμόρφωσης μπορούν να διακριθούν σε γραμμικές 

και μη-γραμμικές. Στις γραμμικές τεχνικές, το πλάτος του διαμορφωμένου 
σήματος, έστω s(t), αλλάζει γραμμικά με το διαμορφώνον σήμα m(t). Οι τεχνικές 
αυτές είναι αποδοτικές ως προς το εύρος ζώνης και για το λόγο αυτό 
χρησιμοποιούνται συχνά στις ασύρματες επικοινωνίες, όπου υπάρχει μια 
συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση για εξυπηρέτηση πολλών χρηστών, μέσα από 
περιορισμένο φάσμα συχνοτήτων. 

     Γενικά, οι γραμμικές τεχνικές διαμόρφωσης δεν έχουν σταθερή 
περιβάλλουσα, ενώ οι μη γραμμικές τεχνικές μπορεί να έχουν είτε σταθερή είτε 
γραμμική περιβάλλουσα, ανάλογα με το αν το σήμα βασικής ζώνης έχει 
διαμορφωθεί με τη βοήθεια κάποιου παλμού ή όχι. Οι πιο διαδεδομένες 
γραμμικές τεχνικές είναι οι QPSK, OQPSK και π/4 QPSK. 

3.6.1 Δυαδική Μεταλλαγή Μετατόπισης Φάσης (Binary Phase Shift 
Keying, BPSK) 

Στην τεχνική BPSK, η φάση μιας φέρουσας σταθερού πλάτους εναλλάσσεται 
μεταξύ δύο τιμών που αντιστοιχούν στα σύμβολα 1 και 0. Κανονικά οι δύο 
φάσεις διαφέρουν κατά 1800, οπότε αν η ημιτονική φέρουσα έχει πλάτος Αc και 

η ενέργεια του μεταδιδόμενου σήματος ανά δυαδικό ψηφίο είναι bcb TAE 2
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διαφορά φάσης π. Πρόκειται δηλαδή για δύο αντίποδα σήματα (antipodal 
signals). 

Τα συστήματα BPSK χρησιμοποιούν ομόδυνη αποδιαμόρφωση, η οποία 
απαιτεί να είναι διαθέσιμη στο δέκτη πληροφορία για τη φάση και τη συχνότητα 
της φέρουσας. Η πληροφορία αυτή μπορεί είτε να μεταδίδεται μαζί με το σήμα, 
μέσω ενός σήματος αναφοράς χαμηλής ισχύος (pilot signal), είτε να ανακτάται 



Κινητά  Δίκτυα Επικοινωνιών 75 

 
στο δέκτη από το ίδιο το σήμα, με κατάλληλα κυκλώματα ανάκτησης φέρουσας 
(carrier recovery circuits). 

Αποδεικνύεται ότι στην περίπτωση του καναλιού AWGN η μέση πιθανότητα 
σφάλματος για την διαμόρφωση ΒPSK δίνεται από τη σχέση  

,
0 0

1 11
2 2

b
e BPSK

E EP erf erfc
N N

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= − =⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜⎜ ⎟ ⎜⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

b ⎟⎟  (3.2) 

όπου Ν0 είναι η πυκνότητα φάσματος ισχύος του θορύβου και δίνεται από το 
πηλίκο της ισχύος του θορύβου Ν σ’ ένα εύρος ζώνης Β προς το  εύρος αυτό 
(Ν/Β). Η συνάρτηση erf() ονομάζεται συνάρτηση σφάλματος και ορίζεται από τη 
σχέση 

( ) 2

0

2 exp( )
u

erf u z dz
π

= −∫  (3.3) 

Η συνάρτηση erfc() ονομάζεται συμπληρωματική συνάρτηση σφάλματος και 
σχετίζεται με την erf() με τη σχέση 

)(1)( uerfuerfc −=  (3.4) 

     Σημειώνουμε ότι το ολοκλήρωμα με τη βοήθεια του οποίου ορίζεται η 
συνάρτηση σφάλματος και η συμπληρωματική της δεν υπολογίζεται αναλυτικά 
και απαιτείται η εκτίμηση με αριθμητική ανάλυση. Για το λόγο αυτό 
χρησιμοποιούνται συνήθως πίνακες με τιμές των συναρτήσεων αυτών. 

Πολλές φορές η διαμόρφωση PSK αναφέρεται και ως μεταλλαγή 
αντίστροφης φάσης (phase reversal keying, PRK). Στο Σχήμα 3.4 φαίνεται η 
μορφή της διαμόρφωσης ΒPSK καθώς και η μορφή της πυκνότητας φάσματος 
ισχύος (PSD). 

Η πυκνότητα φάσματος ισχύος ενός σήματος PSK φαίνεται και στο Σχήμα 
3.5, εκφρασμένη σε dB για μεγαλύτερη ακρίβεια, για την περίπτωση που το 
φίλτρο εκπομπής είναι ένας απλός ορθογώνιος παλμός ή είναι ένας παλμός 
ανυψωμένου συνημιτόνου (raised-cosine). Από το σχήμα γίνεται φανερή και η 
υπεροχή της μορφοποίησης με φίλτρο ανυψωμένου συνημιτόνου, καθώς 
εξαλείφονται οι πλάγιοι λοβοί (sidelobes) και περιορίζεται σημαντικά το 
απαιτούμενο εύρος ζώνης. 
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Σχήμα 3.4: Διαμόρφωση PSK 

 

 

Σχήμα 3.5: PSD ενός σήματος ΒPSK 
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3.6.2 Διαφορική Μεταλλαγή Μετατόπισης Φάσης (Differential Phase 
Shift Keying, DPSK) 

Η τεχνική διαμόρφωσης DPSK (Differential PSK, DPSK) ή αλλιώς διαφορικά 
σύμφωνη τεχνική PSK (Differentially Coherent PSK) χρησιμοποιεί μια έξυπνη 
μέθοδο προκειμένου να παρακάμψει την ανάγκη για ύπαρξη σύμφωνου σήματος 
αναφοράς στο δέκτη. Δηλαδή ο δέκτης της διαμόρφωσης DPSK είναι 
ετερόδυνος και επομένως είναι εύκολος στην κατασκευή και φθηνός σε κόστος, 
με αποτέλεσμα η τεχνική αυτή να χρησιμοποιείται αρκετά στις ασύρματες 
επικοινωνίες.  

Στα συστήματα DPSK, η δυαδική ακολουθία εισόδου υφίσταται μία 
διαφορική κωδικοποίηση στον πομπό, πριν εισέρθει σε έναν απλό διαμορφωτή 
ΒPSK. Η διαφορικά κωδικοποιημένη ακολουθία {dk} προκύπτει από την δυαδική 
ακολουθία εισόδου {mk} ως το συμπλήρωμα της πρόσθεσης modulo-2 των 
συμβόλων mk και dk-1, δηλαδή 1−⊕= kkk dmd . Η κωδικοποίηση αυτή έχει ως 
αποτέλεσμα να αφήνει αμετάβλητο το σύμβολο dk (σε σχέση με το dk-1), όταν το 
σύμβολο εισόδου mk είναι ίσο με 1, ενώ το αλλάζει όταν το σύμβολο εισόδου mk 

είναι ίσο με 0. Ο πίνακας 3.1 δείχνει την δημιουργία μίας κωδικοποιημένης 
ακολουθίας {dk} από την ακολουθία εισόδου  mk=10010110. 

 

{m
k} 

 1 0 0 1 0 1 1 0 

{d
k-1} 

 1 1 0 1 1 0 0 0 

{d
k} 

1 1 0 1 1 0 0 0 1 

Πίνακας 3.1: Διαδικασία διαφορικής κωδικοποίησης 

Στα επόμενα σχήματα φαίνεται το λογικό διάγραμμα ενός πομπού DPSK και 
ενός δέκτη DPSK. Ο πομπός αποτελείται από ένα λογικό κύκλωμα κι ένα 
στοιχείο καθυστέρησης τα οποία παράγουν τη διαφορικά κωδικοποιημένη 
ακολουθία από τη δυαδική ακολουθία εισόδου. Η ακολουθία αυτή εισέρχεται σε 
έναν διαμορφωτή BPSK ώστε να προκύψει το σήμα DPSK (Σχήμα 3.6).  Στον 
δέκτη, η αρχική ακολουθία ανακτάται από το λαμβανόμενο σήμα μέσω μιας 
αντίστροφης διαδικασίας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.7, που παριστάνει το 
διάγραμμα του δέκτη. Συγκεκριμένα ο δέκτης εκτελεί συσχέτιση 
(πολλαπλασιασμό και ολοκλήρωση) του λαμβανόμενου σήματος, το οποίο 
προκύπτει από τη διέλευση του μεταδιδόμενου σήματος από το κανάλι και την 
προσθήκη του θορύβου, με την εκδοχή του λαμβανόμενου σήματος 
καθυστερημένη κατά τη διάρκεια ενός δυαδικού ψηφίου, και παίρνει απόφαση 
ανάλογα με το πρόσημο του αποτελέσματος. Δηλαδή σε κάθε στιγμή, το σήμα 
αναφοράς για την εξαγωγή της πληροφορίας της φάσης είναι το προηγούμενο 
δυαδικό ψηφίο και δεν υπάρχει ανάγκη για ξεχωριστό σήμα αναφοράς, όπως 
υπάρχει στο σύστημα σύμφωνης διαμόρφωσης PSK. 
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Σχήμα 3.6: Δομικό διάγραμμα πομπού DPSK 

 

Σχήμα 3.7: Δομικό διάγραμμα δέκτη DPSK 

 

Η μέση πιθανότητα σφάλματος στην τεχνική διαμόρφωσης DPSK σε ένα 
κανάλι AWGN δίνεται από την σχέση  
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Ενώ δηλαδή η τεχνική αυτή έχει το πλεονέκτημα της μειωμένης 
πολυπλοκότητας του κυκλώματος του δέκτη, έχει μια μειωμένη απόδοση της 
τάξης των 3dB περίπου σε σχέση με τη σύμφωνη διαμόρφωση PSK. Αυτό 
σημαίνει ότι για να πετύχει την ίδια πιθανότητα σφάλματος με τη μέθοδο PSK, η 
μέθοδος DPSK χρειάζεται ισχύ μεγαλύτερη κατά 3 dB. Η υποβάθμιση της 
απόδοσης οφείλεται στο γεγονός ότι το σήμα αναφοράς για τη φάση στο 
σύστημα DPSK είναι αλλοιωμένο από το θόρυβο. Ωστόσο, η υστέρηση της 
μεθόδου ως προς την αποδοτικότητα ισχύος, αντισταθμίζεται από το 
πλεονέκτημα της ασύμφωνης αποδιαμόρφωσης. 
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3.6.3 Ορθογώνια Μεταλλαγή Μετατόπισης Φάσης (Quadrature 
Phase Shift Keying, QPSK) 

H τεχνική QPSK1 είναι μια τεχνική PSK με τετραδικά σύμβολα (4-PSK). Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα η τεχνική αυτή να παρουσιάζει μεγαλύτερη φασματική 
αποδοτικότητα σε σχέση με την τεχνική ΒPSK, και πιο συγκεκριμένα τη 
διπλάσια, αφού 2 δυαδικά ψηφία μεταδίδονται ταυτόχρονα, με τη μετάδοση 
ενός τετραδικού συμβόλου. Η φάση της φέρουσας παίρνει μια από τέσσερις 
ισαπέχουσες διαφορετικές τιμές, όπως για παράδειγμα 0, π/2, π και 3π/2, όπου 
κάθε μια τιμή αντιστοιχεί σε ένα ζευγάρι από δυαδικά ψηφία πληροφορίας 
(dibit). Το σήμα QPSK, για αυτές τις τιμές της φάσης, ορίζεται από τη σχέση 

( ) ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+=

2
12cos

2 ππ itf
T
E

tS c
s

s
QPSK , 0 ≤ t ≤ Ts,   i=1,2,3,4 (3.6) 

όπου Εs είναι η ενέργεια μεταδιδόμενου σήματος ανά σύμβολο και Ts είναι η 
διάρκεια συμβόλου που είναι διπλάσια της περιόδου Τb ενός δυαδικού ψηφίου 
εισόδου. Επομένως, για δεδομένο ρυθμό δυαδικών ψηφίων 1/Τb, μια 
κυματομορφή QPSK απαιτεί το μισό εύρος ζώνης μετάδοσης από την αντίστοιχη 
BPSK και ισοδύναμα, για δοσμένο εύρος ζώνης, η κυματομορφή QPSK 
μεταφέρει δύο φορές περισσότερα δυαδικά ψηφία από την αντίστοιχη BPSK. 

 Με τη βοήθεια τριγωνομετρικών ταυτοτήτων, η παραπάνω σχέση μπορεί να 
γραφεί για το διάστημα 0≤ t ≤Ts ως εξής: 
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Αν ορίσουμε ως συναρτήσεις βάσης για το σύνολο των σημάτων QPSK τις 
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σήματα του συνόλου μπορούν να εκφραστούν ως  
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Με βάση αυτήν την αναπαράσταση, ένα σήμα QPSK μπορεί να απεικονιστεί 
χρησιμοποιώντας ένα δισδιάστατο διάγραμμα αστερισμού (constellation 
diagram) με τέσσερα σημεία, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.8(α). Πρέπει να 
σημειωθεί ότι διαφορετικά σύνολα σημάτων QPSK μπορούν να προκύψουν με 
απλή περιστροφή του διαγράμματος αστερισμού. Σαν παράδειγμα στο Σχήμα 

                                       
1 Τα ασύρματα συστήματα DECT χρησιμοποιούσαν  παλιότερα την διαμόρφωση 

QPSK ή οποία και αποτέλεσε το πρώτο σκαλοπάτι για το QAM (σήμερα χρησιμοποιούν το 
QAM-16). 
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3.8(β) φαίνεται ένα άλλο σήμα QPSK, με τιμές φάσης τις π/4,3π/4,5π/4 και 
7π/4. 

 

Σχήμα 3.8: Διαγράμματα αστερισμών QPSK 

Από τα παραπάνω διαγράμματα είναι φανερό ότι η απόσταση μεταξύ δύο 
γειτονικών συμβόλων στο διάγραμμα αστερισμού του QPSK είναι sE2 . Αφού 

κάθε σύμβολο αντιστοιχεί σε δύο δυαδικά ψηφία, τότε Es=2Eb, οπότε η 
απόσταση δύο γειτονικών συμβόλων είναι ίση με  bE2 .  

Η μέση πιθανότητα σφάλματος δυαδικού ψηφίου της διαμόρφωσης QPSK σε 
ένα κανάλι AWGN δίνεται από τη σχέση  
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είναι δηλαδή ακριβώς ίση με την πιθανότητα σφάλματος δυαδικού ψηφίου στη 
διαμόρφωση BPSK. Όμως καθώς μπορούν να μεταδοθούν τα διπλάσια δεδομένα 
με το ίδιο εύρος ζώνης, προκύπτει ότι το QPSK παρέχει την διπλάσια φασματική 
αποδοτικότητα με ακριβώς την ίδια αποδοτικότητα ισχύος. 

Η πυκνότητα φάσματος ισχύος ενός σήματος QPSK δίνεται στο Σχήμα 3.9 
για την περίπτωση που το φίλτρο εκπομπής είναι ένας απλός ορθογώνιος 
παλμός ή είναι ένας παλμός ανυψωμένου συνημίτονου (raised-cosine). 
Συγκρίνοντας το σχήμα αυτό με το Σχήμα 3.5, όπου φαίνεται η PSD ενός 
σήματος BPSK, βλέπουμε ότι πράγματι, ο κύριος λοβός (αλλά και οι πλαϊνοί για 
την περίπτωση ορθογώνιου παλμού μορφοποίησης) έχουν το μισό εύρος. 
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Σχήμα 3.9: Η PSD ενός σήματος QPSK  

Στο Σχήμα 3.10 απεικονίζεται το διάγραμμα βαθμίδων ενός πομπού QPSK.  
Η αρχική δυαδική ακολουθία ρυθμού δυαδικών ψηφίων RRb, η οποία έχει 
μετατραπεί σε μια διπολική ακολουθία, όπου τα σύμβολα 1 και 0 παριστάνονται 
με παλμούς ίσου θετικού και αρνητικού πλάτους αντίστοιχα, διέρχεται από έναν 
μετατροπέα σειριακής ακολουθίας σε παράλληλη (serial-to parallel converter). 
Έτσι η αρχική διπολική κυματομορφή εισόδου m(t) σπάει σε δύο δυαδικές 
συνιστώσες, την συμφασική (in-phase) mI(t) και την ορθογώνια (quadrature)  
mQ(t), κάθε μία από τις οποίες έχει ρυθμό RsR =Rb/2. Η δυαδική κυματομορφή mI(t) 
καλείται «άρτια», διότι μεταφέρει τα άρτια δυαδικά ψηφία και η mQ(t) «περιττή», 
αφού μεταφέρει τα περιττά δυαδικά ψηφία εισόδου. Κατόπιν, οι δύο δυαδικές 
ακολουθίες, αφού διέλθουν από χαμηλοπερατά φίλτρα (Lowpass Filters, LPF), 
που χρησιμεύουν στη μορφοποίηση παλμού, διαμορφώνονται ξεχωριστά από τις 
δύο ορθογώνιες φέρουσες φ1(t) και φ2(t). Τα δύο διαμορφωμένα σήματα, 
καθένα από τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σήμα BPSK, προστίθενται και 
παράγουν το επιθυμητό σήμα QPSK. Το ζωνοπερατό φίλτρο (Bandpass filter, 
BPF) που φαίνεται στο σχήμα περιορίζει το φάσμα ισχύος του προς μετάδοση 
σήματος στο διαθέσιμο εύρος ζώνης.  

Στο Σχήμα 3.11 φαίνεται το διάγραμμα βαθμίδων ενός ομόδυνου δέκτη 
QPSK. Το προπορευόμενο ζωνοπερατό φίλτρο απομακρύνει τον θόρυβο εκτός 
μπάντας (out-of-band noise) και τις παρεμβολές παρακείμενων καναλιών. Η 
φιλτραρισμένη έξοδος οδηγείται σε δύο κλάδους, σε καθέναν από τους οποίους 
αποδιαμορφώνεται ομόδυνα με τη χρήση των δύο φερουσών φ1(t) και φ2(t) που 
ανακτώνται με τη βοήθεια κατάλληλου κυκλώματος. Οι έξοδοι των 
αποδιαμορφωτών διέρχονται από χαμηλοπερατά φίλτρα και στη συνέχεια από 
κυκλώματα απόφασης, όπου ανακτώνται οι δύο συνιστώσες (συμφασική και 
ορθογώνια). Τέλος, οι δύο αυτές συνιστώσες πολυπλέκονται για να 
αναπαράγουν την αρχική δυαδική ακολουθία. 
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Πρέπει να σημειωθεί τέλος, ότι η τεχνική QPSK είναι ομόδυνη, αλλά μπορεί 

να εφαρμοστεί διαφορική κωδικοποίηση, όπως στην PSK, για να είναι δυνατή η 
ασύμφωνη ανίχνευση. 

 

 

Σχήμα 3.10: Διάγραμμα βαθμίδων του πομπού ενός συστήματος QPSK 

 

Σχήμα 3.11: Διάγραμμα βαθμίδων του δέκτη ενός συστήματος QPSK 

3.6.4  Μη Ευθυγραμμισμένη Ορθογώνια Μεταλλαγή Μετατόπισης 
Φάσης (Offset QPSK) 

Το πλάτος του σήματος QPSK παραμένει, υπό ιδανικές συνθήκες, σταθερό. 
Ωστόσο, όταν στα σήματα QPSK εφαρμόζεται μορφοποίηση παλμού, πράγμα 
που συμβαίνει σχεδόν πάντα (π.χ. μορφοποίηση ανυψωμένου συνημιτόνου), 
τότε αυτά χάνουν την ιδιότητα της σταθερής περιβάλλουσας. Η διαφορά φάσης 
των 1800 μπορεί να προκαλέσει στιγμιαίους μηδενισμούς της περιβάλλουσας, με 
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αποτέλεσμα, λόγω των μη γραμμικών ενισχυτών, να προκαλούνται σοβαρές 
παραμορφώσεις στο σήμα. Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους φαινόμενα, 
απαιτείται η χρήση γραμμικών ενισχυτών, οι οποίοι όμως είναι λιγότερο 
αποδοτικοί. Μια παραλλαγή της διαμόρφωσης QPSK αποτελεί η offset QPSK ή 
staggered QPSK, η οποία είναι λιγότερο επιρρεπής σε τέτοιες ανεπιθύμητες 
καταστάσεις και επιτρέπει πιο αποδοτική ενίσχυση. 

Η σηματοδότηση OQPSK είναι παρόμοια με την QPSK, η οποία 
αναπαρίσταται από την εξίσωση (3.6), με τη διαφορά όμως ότι οι δύο 
ορθογώνιες συνιστώσες δεν είναι χρονικά ευθυγραμμισμένες. Πιο 
συγκεκριμένα, ενώ στη σηματοδότηση QPSK οι μεταβολές των δυαδικών 
ψηφίων συμβαίνουν τις ίδιες χρονικές στιγμές και στις δύο συνιστώσες, στη 
διαμόρφωση OQPSK, η άρτια και η περιττή δυαδική κυματομορφή mI(t) και mQ(t) 
αντίστοιχα, είναι μετατοπισμένες η μία σε σχέση με την άλλη κατά μία περίοδο 
δυαδικού ψηφίου, δηλαδή κατά μισή περίοδο συμβόλου, όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 3.12.  

Είναι προφανές λοιπόν, ότι οι αλλαγές της φάσης στη διαμόρφωση OQPSK 
συμβαίνουν κάθε Tb, και αφορούν μόνο μία από τις δύο συνιστώσες, οπότε η 
μέγιστη μεταβολή φάσης του μεταδιδόμενου σήματος είναι 900, σε αντίθεση με 
τη QPSK όπου μπορεί να γίνει αλλαγή φάσης ταυτόχρονα και στις δύο 
συνιστώσες, δίνοντας μέγιστη δυνατή μεταβολή 1800.  

 

Σχήμα 3.12: I και Q συνιστώσες για τα συστήματα QPSK και OQPSK 
αντίστοιχα.   

     Το φάσμα και επομένως και η φασματική αποδοτικότητα ενός σήματος 
OQPSK είναι πανομοιότυπο με το φάσμα ενός σήματος QPSK, καθώς, παρόλο 
που στο σήμα OQPSK οι μεταβάσεις συμβαίνουν πιο συχνά, είναι κατά μέσο όρο 
λιγότερο σοβαρές. Ωστόσο, το σήμα OQPSK έχει ένα πλεονέκτημα όταν 
μεταδίδεται μέσω ενός μη γραμμικού καναλιού. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 
μεταβολές της περιβάλλουσας σ’ ένα σήμα που διέρχεται μέσα από ένα μη 
γραμμικό σύστημα προκαλούν παραμόρφωση του σήματος στην έξοδο του 
συστήματος. Αυτό οδηγεί πολλές φορές και σε άπλωμα του φάσματος (spectral 
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spreading), ακυρώνοντας έτσι τη θετική επίδραση της μορφοποίησης παλμού 
και προκαλώντας παρεμβολές σε γειτονικά κανάλια. Για την μείωση αυτών των 
φαινομένων σε μη γραμμικά κανάλια είναι επιθυμητή η σταθερή περιβάλλουσα. 

Στο Σχήμα 3.13 φαίνονται οι διακυμάνσεις της περιβάλλουσας στα σήματα 
QPSK και OQPSK αντίστοιχα. Στη σηματοδότηση ΟQPSK, αφού σε κάθε στιγμή 
μεταβολής αντιστρέφεται μόνο μία συνιστώσα, η διακύμανση της 
περιβάλλουσας περιορίζεται στα 3dB, σε αντίθεση με το σύστημα QPSK όπου η 
διακύμανση είναι πολύ πιο σημαντική (∞ dB). Συνεπώς, το άπλωμα φάσματος 
που προκαλείται σε ένα σήμα OQPSK όταν διέρχεται από ένα μη γραμμικό 
κανάλι είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτό που προκαλείται σε ένα σήμα 
QPSK που διέρχεται από το ίδιο κανάλι. Για το λόγο αυτό η τεχνική OQPSK είναι 
πολύ ελκυστική σε κινητά συστήματα επικοινωνίας, όπου η αποδοτικότητα 
φάσματος και η χρήση αποδοτικών μη γραμμικών ενισχυτών είναι κρίσιμες για 
τη μείωση της κατανάλωσης ισχύος. 

 

Σχήμα 3.13: Οι διακυμάνσεις της περιβάλλουσας στα συστήματα 
QPSK/OQPSK 

3.6.5 π/4-QPSK 
Η  διαμόρφωση π/4-QPSK είναι μια ακόμη παραλλαγή της τεχνικής QPSK και 

αποτελεί μια μέση λύση μεταξύ OQPSK και QPSK, όσον αφορά στη μέγιστη 
δυνατή μεταβολή φάσης, η οποία περιορίζεται στις 1350 σε σύγκριση με τις 1800 
στην QPSK και τις 900 στην OQPSK. Συνεπώς, το σήμα π/4-QPSK διατηρεί την 
ιδιότητα της σταθερής περιβάλλουσας καλύτερα από την QPSK, αλλά όχι το ίδιο 
καλά με την OQPSK.  
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     Μια εξαιρετικά επιθυμητή ιδιότητα του σήματος π/4-QPSK είναι ότι μπορεί να 
αποδιαμορφωθεί και ετερόδυνα, ακόμα και χωρίς διαφορική κωδικοποίηση, 
πράγμα που απλοποιεί πολύ το σχεδιασμό του δέκτη. Αυτό οφείλεται στο ότι 
όλη η πληροφορία σε ένα σήμα π/4-QPSK περιέχεται στη διαφορά φάσης 
μεταξύ δύο διαδοχικών συμβόλων. Δηλαδή στην τεχνική αυτή υπάρχει σίγουρα 
αλλαγή φάσης ανά περίοδο δυαδικού ψηφίου Tb, γεγονός που επιτρέπει την 
ανάκτηση χρονισμού στο δέκτη. Τέλος, έχει  βρεθεί ότι η διαμόρφωση 
π/4-QPSK έχει καλύτερη συμπεριφορά από την ΟQPSK σε συνθήκες 
πολυδιόδευσης και εξασθένησης.  

Στο Σχήμα 3.14 φαίνεται το γενικό διάγραμμα βαθμίδων ενός πομπού με 
διαμόρφωση π/4-QPSK. Η διαφορά με τον πομπό διαμόρφωσης QPSK είναι ότι 
οι δύο συνιστώσες (συμφασική και ορθογώνια) διέρχονται αρχικά από ένα 
κύκλωμα αντιστοίχησης, η έξοδος του οποίου, σε κάθε χρονική στιγμή, 
εξαρτάται και από την έξοδο της ακριβώς προηγούμενης χρονικής στιγμής. 
Δηλαδή το σύστημα π/4-QPSK εμπεριέχει κάποια μορφή κωδικοποίησης. 

 

 

Σχήμα 3.14: Γενικό διάγραμμα βαθμίδων ενός πομπού π/4-QPSK 

3.7. Μη-γραμμικές τεχνικές διαμόρφωσης με σταθερή 
περιβάλλουσα 

Πολλά συστήματα κινητής επικοινωνίας χρησιμοποιούν μη γραμμικές 
μεθόδους διαμόρφωσης, στις οποίες το πλάτος της φέρουσας παραμένει 
σταθερό ανεξάρτητα από τις μεταβολές στο διαμορφώνον σήμα. Οι τεχνικές 
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διαμόρφωσης με σταθερή περιβάλλουσα, όπως προαναφέρθηκε, έχουν το 
πλεονέκτημα ότι ικανοποιούν έναν αριθμό συνθηκών όπως:  

 Επιτρέπουν τη χρήση αποδοτικών ενισχυτών (τάξης C) χωρίς να 
αυξάνεται το εύρος ζώνης που καταλαμβάνει το μεταδιδόμενο σήμα. 

 Μπορούν να πετύχουν χαμηλή εκτός εύρους ακτινοβολία ενέργειας, 
της τάξης των – 60dB με – 70dB. 

 Με κατάλληλο σχεδιασμό του δέκτη εξασφαλίζουν υψηλή ανοσία στο 
θόρυβο και σε διακυμάνσεις του σήματος, οφειλόμενες σε εξασθένηση 
Rayleigh. 

Ωστόσο, αν και οι διαμορφώσεις σταθερής περιβάλλουσας έχουν πολλά 
πλεονεκτήματα, καταλαμβάνουν μεγαλύτερο εύρος ζώνης από τις γραμμικές 
τεχνικές διαμόρφωσης. Σε περιπτώσεις που η εξοικονόμηση εύρους ζώνης είναι 
πιο σημαντική από την αποδοτικότητα ισχύος, οι τεχνικές διαμόρφωσης 
σταθερής περιβάλλουσας είναι ακατάλληλες. 

3.7.1 Δυαδική μεταλλαγή μετατόπισης συχνότητας (Binary 
Frequency Shift Keying, BFSK) 

Στη δυαδική μεταλλαγή μετατόπισης συχνότητας, που παρουσιάστηκε στο 
Σχήμα 3.3, η συχνότητα μιας φέρουσας σταθερού πλάτους μεταβάλλεται μεταξύ 
δύο τιμών που αντιστοιχούν στα δύο πιθανά επίπεδα του σήματος πληροφορίας, 
το δυαδικό 1 και το δυαδικό 0. Ανάλογα με τον τρόπο μεταβολής της 
συχνότητας του μεταδιδόμενου σήματος, ένα σήμα FSK μπορεί να παρουσιάζει 
συνέχεια ή ασυνέχεια στη φάση.  

Γενικά, ένα σήμα ΒFSK εκφράζεται από τη σχέση: 

              

 

  

,

,

 
2( ) ( ) cos(2 2 ),    0    (δυαδικό 1)

2( ) ( ) cos(2 2 ),    0    (δυαδικό 0)

b
FSK H H c b

b

b
FSK L L c b

b

ES t U t f Δf t t T
T

ES t U t f Δf t t T
T

π π

π π

= = + ≤ ≤

= = − ≤ ≤

  (3.10) 

όπου 2πΔf είναι μία σταθερή μετατόπιση από τη συχνότητα της φέρουσας. 
Επομένως το δυαδικό 1 αντιστοιχεί στη συχνότητα f1=(fc

 + Δf) και το δυαδικό 0 
στην f2= (fc

 - Δf). 
Το βασικό πλεονέκτημα της διαμόρφωσης FSK είναι ότι η ανίχνευση μπορεί 

να γίνει και ετερόδυνα, χωρίς να απαιτείται συγχρονισμός μεταξύ πομπού και 
δέκτη. Στο Σχήμα 3.15 φαίνεται ένας ετερόδυνος δέκτης ΒFSK, ο οποίος 
χρησιμοποιεί δύο κλάδους συσχέτισης για να ανιχνεύσει τις συμφασικές και τις 
ορθογώνιες συνιστώσες του σήματος, αν και δεν υπάρχει συγχρονισμός. Έστω 
λοιπόν ότι το λαμβανόμενο σήμα σε κάποια χρονική στιγμή έχει τη μορφή 

( ) cos(2 )ir t A f tπ φ= −                                  (3.11) 

όπου το πλάτος Α εξαρτάται από την αρχική ισχύ του σήματος και την 
εξασθένηση του καναλιού, ενώ η τυχαία φάση φ οφείλεται στην καθυστέρηση 
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του σήματος κατά τη διάδοση μέσω του καναλιού. Καθώς το σύστημα είναι 
ετερόδυνο, η φάση αυτή είναι άγνωστη στο δέκτη. Χρησιμοποιώντας γνωστή 
τριγωνομετρική ταυτότητα, η σχέση (3.11) μπορεί να γραφτεί ως: 

( ) ( ) ( ) ( )( ) cos cos 2 sin sin 2ir t A f t A f tφ π φ π= + i                   (3.12) 

Έστω τώρα ότι i=1 και ας αγνοήσουμε το θόρυβο. Επειδή οι δύο φέρουσες 
είναι ορθογώνιες, το r(t) θα μηδενιστεί όταν διέλθει από τους δύο κάτω κλάδους 
του σχήματος 3.15. Αντίθετα, η διέλευση του r(t) από τους συσχετιστές των δύο 
πρώτων κλάδων και στη συνέχεια η άθροιση των τετραγώνων των εξόδων τους, 
θα δώσει το σήμα 

( ) ( ) ( ) ( )( )
2 2 2 2

2 21 1( ) cos sin cos sin
2 2 4 4

A Ad t A Aφ φ φ φ⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ + ⋅ = +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

=     (3.13) 

Αντίστοιχα, όταν i=2, οι δύο πάνω κλάδοι δίνουν μηδενική έξοδο και οι δύο 

κάτω κλάδοι δίνουν έξοδο 
2

4
A

. Επιτυγχάνεται δηλαδή με αυτόν τον τρόπο 

απαλλαγή από την άγνωστη φάση.  

Η μέση πιθανότητα σφάλματος για ένα ετερόδυνο δέκτη FSK δίνεται από τη 
σχέση  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
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0
,, 2
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2
1

N
E

P b
NCFSKe                                (3.14) 

ενώ για έναν ομόδυνο δέκτη από την σχέση: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

0
, 22

1
N
E

erfcP b
FSKe                                 (3.15) 

Η διαφορά στην απόδοση των δύο μεθόδων είναι πολύ μικρή. Για 
παράδειγμα για να επιτευχθεί μια πιθανότητα σφάλματος της τάξης του 10-4, το 
ετερόδυνο ΒFSK απαιτεί μόνο κατά 1dB μεγαλύτερη ισχύ από το ομόδυνο. 
Λαμβάνοντας υπόψη και τη μεγάλη πολυπλοκότητα που έχει ένας ομόδυνος 
δέκτης ΒFSK, γίνεται φανερό γιατί η ετερόδυνη ΒFSK έχει επικρατήσει, σε 
αντίθεση με την ομόδυνη που χρησιμοποιείται σπάνια στην πράξη.  

Όσον αφορά στη σύγκριση της ΒFSK με την ΒPSK, με βάση τις σχέσεις (3.2) 
και (3.15), προκύπτει ότι στο ομόδυνο δυαδικό σύστημα ΒFSK πρέπει να 
διπλασιάσουμε τον λόγο Εb/No για να διατηρήσουμε τον ίδιο μέσο ρυθμό 
σφαλμάτων με του συστήματος BPSK.  

Το μειονέκτημα του σήματος FSK είναι η ασυνέχεια που παρατηρείται στη 
φάση του μεταδιδόμενου σήματος, με συνέπεια το άπλωμα του φάσματος. Για 
να αποφευχθεί η ασυνέχεια αυτή, απαιτείται κατάλληλη επιλογή των 
συχνοτήτων των δύο φερουσών, ώστε να περιλαμβάνεται ακέραιος αριθμός 
κύκλων στη διάρκεια της περιόδου συμβόλου. Αυτό σημαίνει ότι η ελάχιστη 
διαφορά μεταξύ των συχνοτήτων  πρέπει να είναι (2Δf)min=

bT
1 . Καθώς όμως το 
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εύρος ζώνης του μεταδιδόμενου σήματος εξαρτάται από τη διαφορά των 
συχνοτήτων 2Δf, ο περιορισμός αυτός μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση 
του απαιτούμενου εύρους ζώνης, ιδιαίτερα σε συστήματα υψηλών ρυθμών 
μετάδοσης. 

Καλύτερη εκμετάλλευση του φάσματος μπορούμε να πετύχουμε με τεχνικές 
διαμόρφωσης τύπου CPFSK (Μεταλλαγής μετατόπισης συχνότητας συνεχούς 
φάσης - Continuous phase frequency shift keying), οι οποίες αποτελούν 
παραλλαγές της FSK που εξασφαλίζουν τη συνέχεια στη φάση, χωρίς τον 
περιορισμό στη συχνότητα που έχει η FSK. Στην επόμενη παράγραφο 
παρουσιάζεται μία σημαντική και πολύ αποδοτική ως προς το εύρος ζώνης 
τεχνική CPFSK, που ονομάζεται μεταλλαγή ελάχιστης μετατόπισης (Minimum 
shift keying, MSK) και που χρησιμοποιείται ευρέως στις κινητές επικοινωνίες. 

 

Σχήμα 3.15: Ετερόδυνος δέκτης FSK που χρησιμοποιεί τις I και Q 
συνιστώσες 

3.7.2 Μεταλλαγή ελάχιστης μετατόπισης (Minimum Shift Keying, 
MSK) 

Η τεχνική ελάχιστης μετατόπισης (MSK) είναι μια τεχνική τύπου CPFSK στην 
οποία η απόκλιση συχνότητας 2Δf είναι ίση με 

bT2
1 , δηλαδή η μισή από ότι 

είναι στο FSK. Αυτή η απόσταση συχνοτήτων αντιστοιχεί στην ελάχιστη που 
απαιτείται ώστε δύο σήματα FSK να είναι ορθογώνια και εκεί οφείλεται και το 
όνομα της τεχνικής.  
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Η τεχνική MSK μπορεί να θεωρηθεί ως τροποποιημένη μορφή της OQPSK, 

στην οποία οι δύο συνιστώσες I και Q, πριν πολλαπλασιαστούν με τις 
αντίστοιχες φέρουσες, διαμορφώνονται με παλμό ημιτονικής μορφής. Το 
μεταδιδόμενο σήμα MSK μπορεί να αναπαρασταθεί ως ( )s t′  

( ) (  2 2( ) ( )sin cos 2 ( )cos sin 2
4 4MSK I c Q c

b b

t tS t m t f t m t f t
T T
π ππ π

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
)      (3.16) 

όπου mI(t) και mQ(t) είναι τα «άρτια» και «περιττά» δυαδικά ψηφία των 
συνιστωσών I και Q αντίστοιχα, που παίρνουν τις τιμές ±1. Στο Σχήμα 3.16 
φαίνεται ένα παράδειγμα δημιουργίας ενός σήματος MSK. Το σήμα MSK είναι 
ένα σήμα OQPSK στο οποίο οι ορθογώνιοι παλμοί βασικής ζώνης έχουν 
αντικατασταθεί από παλμούς μισού ημιτόνου, διάρκειας 2Τb.  
 

 

Σχήμα 3.16: Δημιουργία σήματος MSK 

     Χρησιμοποιώντας γνωστές τριγωνομετρικές ιδιότητες, το σήμα MSK μπορεί 
να γραφεί ως 

⎥
⎦

⎤
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+−= k

b
QIc
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b
MSK T

ttmtmtf
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E

tS φππ
2

)()(2cos
2

)(                 (3.17) 

όπου η τιμή του φ  k είναι 0 ή π ανάλογα με τον αν το mI(t) είναι 1 ή –1. Από την 
παραπάνω εξίσωση φαίνεται ότι το σήμα MSK έχει σταθερό πλάτος. Η συνέχεια 
στη φάση κατά τις στιγμές μεταβολής των δυαδικών ψηφίων εξασφαλίζεται 
επιλέγοντας την συχνότητα της φέρουσας ίση με ένα ακέραιο πολλαπλάσιο του 
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(¼)Τb. Επίσης, από την εξίσωση (3.17) φαίνεται ότι η φάση του σήματος MSK 
μεταβάλλεται γραμμικά κατά την διάρκεια κάθε περιόδου δυαδικού ψηφίου.  

Όταν χρησιμοποιείται διαφορική προκωδικοποίηση, η διαμόρφωση 
ονομάζεται γρήγορη FSK (Fast FSK, FFSK). Στο Σχήμα 3.17 φαίνεται η μορφή 
του φάσματος των τεχνικών MSK/FFSK σε σύγκριση με τις QPSK/OQPSK, σε 
κλίμακα dB. Το φάσμα της MSK έχει ευρύτερο κύριο λοβό από της QPSK, αλλά 
οι πλαϊνοί λοβοί του αποσβένουν αρκετά πιο γρήγορα. Συνεπώς, η MSK δεν 
παράγει τόση παρεμβολή εκτός της ζώνης του σήματος όση η QPSK, γεγονός 
που την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική για συστήματα πολυπλεξίας συχνότητας, 
όπως είναι πολλά από τα κινητά συστήματα επικοινωνιών. 

Στο Σχήμα 3.18 φαίνεται το διάγραμμα βαθμίδων ενός αποδιαμορφωτή 
MSK. Όσον αφορά στη πιθανότητα σφάλματος στα συστήματα MSK, αυτή είναι 
η ίδια με αυτή των QPSK, καθώς διατηρείται η ορθογωνιότητα των δύο 
συνιστωσών I και Q. 

 

Σχήμα 3.17: Σύγκριση των φασμάτων των συστημάτων 
MSK/FFSK και QPSK/OQPSK  
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Σχήμα 3.18: Διάγραμμα βαθμίδων αποδιαμορφωτή ενός συστήματος 
MSK 

3.7.3 Γκαουσιανή Μεταλλαγή Ελάχιστης Μετατόπισης (Gaussian 
MSK) 

Παρόλο που σ’ ένα σύστημα MSK διατηρείται η συνέχεια στη φάση, η πρώτη 
της παράγωγος, δηλαδή η συχνότητα, παρουσιάζει ασυνέχεια, γεγονός που έχει 
επίδραση και στο φάσμα του σήματος. Η διαμόρφωση Gaussian MSK (GMSK) 
αποτελεί μια παραλλαγή της MSK που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Σε 
αυτήν, η δυαδική ακολουθία βασικής ζώνης μορφοποιείται αρχικά από ένα 
Γκαουσιανό παλμό και στη συνέχεια εισέρχεται σε έναν απλό διαμορφωτή BFSK. 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ακόμα καλύτερη εκμετάλλευση του φάσματος, 
εξαιτίας της εξομάλυνσης του σήματος με την εφαρμογή του Γκαουσιανού 
παλμού, με αντάλλαγμα κάποια αύξηση του ρυθμού σφαλμάτων. 

Στο Σχήμα 3.19 φαίνεται η κρουστική απόκριση του Γκαουσιανού φίλτρου 
μορφοποίησης για διάφορες τιμές του γινομένου ΒbT0. Το γινόμενο ΒbT0 στο 
σχήμα είναι το κανονικοποιημένο εύρος ζώνης του χαμηλοπερατού Γκαουσιανού 
φίλτρου. Το Τ0 είναι η περίοδος του συμβόλου (ή του δυαδικού ψηφίου) και το 
Bb είναι το εύρος ζώνης του φίλτρου. Στο Σχήμα 3.20 φαίνεται η μορφή του 
φάσματος του συστήματος GMSK και του συστήματος MSK για διάφορες τιμές 
του γινομένου ΒbT0. Για τη τεχνική MSK που δεν έχει φιλτράρισμα, το γινόμενο 
ΒbT0 μπορεί να ληφθεί ίσο με ∞.  Παρατηρούμε από το σχήμα ότι καθώς 
μειώνεται το γινόμενο ΒbT0 (απλώνεται ο παλμός στο πεδίο του χρόνου), τα 
επίπεδα των πλαϊνών λοβών πέφτουν πολύ γρήγορα σε σύγκριση με της MSK. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Γκαουσιανός παλμός διατηρεί τη μορφή του 
και στο πεδίο των συχνοτήτων. Βέβαια το άπλωμα του παλμού αυξάνει την 
διασυμβολική παρεμβολή, η οποία αντιμετωπίζεται με χρήση ισοσταθμιστών. 

Η μέση πιθανότητα λάθους για το σύστημα GMSK δίνεται από την σχέση  
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όπου γ είναι μία σταθερά που σχετίζεται με την παράμετρο ΒbT0 ως εξής: 
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                         (3.19) 

 

Συνοψίζοντας, πρέπει να σημειώσουμε ότι η GMSK εκμεταλλεύεται πολύ 
καλά το φάσμα συχνοτήτων και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις περιορισμένου εύρους 
ζώνης. Παράλληλα έχει εξαιρετική αποδοτικότητα ισχύος, που οφείλεται στη 
σταθερή περιβάλλουσα και μπορεί να ανιχνευθεί είτε ομόδυνα είτε ετερόδυνα. 
Για τους λόγους αυτούς, η τεχνική διαμόρφωσης GMSK για την τιμή ΒbT0=0.3 
υιοθετήθηκε από το σύστημα GSM, για την κινητή τηλεφωνία στην Ευρώπη.  

 

Σχήμα 3.19: Κρουστική απόκριση του Γκαουσιανού φίλτρου 
μορφοποίησης 
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Σχήμα 3.20: Σύγκριση φασμάτων των συστημάτων MSK και GMSK  

3.8. Συνδυασμός γραμμικών τεχνικών και τεχνικών 
σταθερής περιβάλλουσας  

Πολλές σύγχρονες τεχνικές διαμόρφωσης εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι 
τα ψηφιακά δεδομένα μπορούν να σταλούν μεταβάλλοντας ταυτόχρονα και το 
πλάτος και τη φάση (ή τη συχνότητα) μιας φέρουσας. Καθώς το πλάτος και η 
φάση προσφέρουν δύο βαθμούς ελευθερίας, αυτές οι τεχνικές διαμόρφωσης 
αντιστοιχούν τα δεδομένα σε 4 ή περισσότερες φέρουσες, είναι δηλαδή M-
αδικές διαμορφώσεις.  

Γενικά, σε ένα M-αδικό σύστημα σηματοδότησης, δύο ή περισσότερα 
δυαδικά ψηφία ομαδοποιούνται για να σχηματίσουν ένα σύμβολο και ένα από τα 
Μ πιθανά σήματα s1(t), s2(t), …, sM(t) μεταδίδεται κατά την διάρκεια ενός χρόνου 
συμβόλου Τs. Συνήθως ο αριθμός των δυνατών σημάτων είναι δύναμη του 2, 
είναι δηλαδή Μ=2Ν, όπου Ν ακέραιος που αναπαριστά τον αριθμό των δυαδικών 
ψηφίων που σχηματίζουν ένα σύμβολο. Οι τεχνικές αυτές πετυχαίνουν 
καλύτερη εκμετάλλευση του φάσματος σε βάρος της αποδοτικότητας ισχύος. 
Ανάλογα με το χαρακτηριστικό της φέρουσας που μεταβάλλεται, προκύπτουν οι 
διαμορφώσεις M-αδική ASK, M-αδική PSK, και M-αδική FSK. Διαμορφώσεις στις 
οποίες μεταβάλλεται και το πλάτος και η φάση της φέρουσας είναι αντικείμενο 
έρευνας. Μία από τις πιο διαδεδομένες τεχνικές αυτής της κατηγορίας είναι η M-
αδική QAM (Quadrature Amplitude Modulation) που παρουσιάζεται στην 
ενότητα που ακολουθεί. 
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3.8.1 Ορθογώνια διαμόρφωση κατά πλάτος (Quadrature Amplitude 
Modulation Μ-QAM) 

Η τεχνική διαμόρφωσης QAM αποτελεί ένα συνδυασμό διαμόρφωσης 
πλάτους και φάσης. Μία πρώτη τεχνική αυτής της μορφής προτάθηκε το 1960 
και το διάγραμμα του αστερισμού των συμβόλων φαίνεται στο Σχήμα 3.21(α). 
Αποτελείται από  δύο δακτυλίους με 8 σύμβολα διαφορετικής φάσης (και ίσου 
πλάτους) στον καθένα.  Αργότερα διαπιστώθηκε ότι μειώνοντας στο μισό τα 
σύμβολα του εσωτερικού δακτυλίου και περιορίζοντας τις διαφορετικές φάσεις 
σε 12, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.21(β), επιτυγχάνεται βελτίωση της απόδοσης 
κατά 3dB. Το τετράγωνο διάγραμμα αστερισμού που φαίνεται στο Σχήμα 
3.21(γ) προτάθηκε το 1962 και χρησιμοποιείται ευρέως σήμερα, καθώς είναι 
ευκολότερος στην υλοποίηση και έχει καλύτερη απόδοση ως προς τα σφάλματα. 
Ένα σήμα με τέτοιο διάγραμμα αστερισμού, μπορεί να αναπαρασταθεί ως ένα 
ζεύγος σημάτων M-ASK που διαμορφώνουν δύο ορθογώνιες φέρουσες και γι’ 
αυτό ονομάστηκε ορθογώνια διαμόρφωση πλάτους (Quadrature Amplitude 
Modulation, QAM). 

Με βάση τα παραπάνω, το σήμα QAM μπορεί να αναπαρασταθεί ως: 

SQAM,m(t) = Amc gT(t) cos(2πfct) + Ams gT(t) sin(2πfct),     m=1,2 … M (3.20) 

όπου {Amc} και {Ams} είναι τα πλάτη που λαμβάνονται από την αντιστοίχηση 
των ακολουθιών μήκους Ν-δυαδικών ψηφίων σε πλάτη σήματος και gT(t) είναι ο 
παλμός μορφοποίησης που εφαρμόζεται στο σήμα πριν τη διαμόρφωση.  

Η ισοδύναμη αναπαράσταση του σήματος QAM, αν θεωρηθεί ως ένας 
συνδυασμός διαμόρφωσης πλάτους και φάσης είναι 

SQAM,mn(t) = Am gT(t) cos(2πfct + θn) ,    m=1,2 … M1,   n=1,2 … M2 (3.21) 

όπου Μ1=2Ν1, Μ2=2Ν2 και ισχύει Μ=Μ1Μ2 δηλαδή μεταδίδονται ταυτόχρονα 
Ν=Ν1+Ν2 δυαδικά ψηφία. 

     Σημειώνεται ότι η διαμόρφωση QPSK μπορεί να θεωρηθεί ως περίπτωση της 
M-QAM και συγκεκριμένα για M=4. 
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Σχήμα 3.21: Διαγράμματα αστερισμού του 16-QAM 

Η μέση πιθανότητα ανίχνευσης λάθος συμβόλου σε ένα κανάλι AWGN για το 
σύστημα M-QAM μπορεί να προσεγγιστεί από τη σχέση 
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όπου Εav είναι η μέση ενέργεια ανά QAM σύμβολο, καθώς το σήμα QΑM δεν έχει 
σταθερή ενέργεια ανά σύμβολο. 

Η τεχνική QAM επιτρέπει την εύκολη αύξηση της φασματικής 
αποδοτικότητας, απλά αυξάνοντας τον αριθμό Μ των συμβόλων του 
χρησιμοποιούμενου διαγράμματος αστερισμού. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι 
απαιτείται κάποια αύξηση στην ισχύ του μεταδιδόμενου σήματος, ώστε να 
διατηρείται η ίδια πιθανότητα σφάλματος. Σε σύγκριση με την Μ-αδική PSK, η 
διαμόρφωση QAM απαιτεί μικρότερη αύξηση ισχύος. Για παράδειγμα στην Μ-
αδική PSK το κόστος διπλασιασμού των φάσεων (αύξησης του αριθμού των 
δυαδικών ψηφίων ανά σύμβολο κατά 1) είναι 6dB σε πρόσθετη μεταδιδόμενη 
ισχύ, ενώ στην QAM το αντίστοιχο κόστος είναι περίπου 3dB. 

3.9. Η τεχνική Ορθογώνιας Πολυπλεξίας Διαίρεσης 
Συχνότητας (OFDM)  

Η ιδέα του διαχωρισμού του εύρους ζώνης ενός καναλιού σε πολλές ζώνες 
μέσω πολλαπλών φερουσών (Multi-carrier) είναι γνωστή και διαδεδομένη  με τη 
μορφή της πολυπλεξίας διαίρεσης συχνότητας (Frequency Division 
Multiplexing).  Επιλύει με επιτυχία διάφορα προβλήματα που εμφανίζονται στα 
συστήματα ενιαίου εύρους ζώνης (Single-carrier).  

Τις τελευταίες δεκαετίες διατυπώθηκαν οι αρχές μιας τεχνολογίας μετάδοσης 
πολλαπλών φερουσών, γνωστής ως Ορθογώνια Πολυπλεξία Διαίρεσης 
Συχνότητας (Orthogonal Frequency Division Multiplexing - OFDM), η οποία 
στηρίζεται στην πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας, αλλά πετυχαίνει πολύ 
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καλύτερη χρησιμοποίηση του διαθέσιμου εύρους ζώνης.  Η τεχνική OFDM 
μπορεί να θεωρηθεί είτε ως τεχνική διαμόρφωσης είτε ως τεχνική πολυπλεξίας, 
στην οποία η ακολουθία των δεδομένων προς μετάδοση χωρίζεται σε 
υποακολουθίες μικρότερου ρυθμού, η καθεμία από τις οποίες μεταδίδεται από 
διαφορετική φέρουσα. Ένα από τα βασικά της πλεονεκτήματα είναι η 
ανθεκτικότητα στο φαινόμενο της συχνοτικά επιλεκτικής εξασθένησης και 
γενικά των παρεμβολών στενής ζώνης (narrowband interference). Σε ένα 
σύστημα μιας φέρουσας, εξαιτίας της εξασθένησης ή ενός παρεμβολέα, μπορεί 
να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα σε μια σύνδεση. Αντίθετα, σε ένα σύστημα 
πολλαπλών φερουσών, μόνο ένα μικρό ποσοστό των υποφερουσών θα 
επηρεαστεί και με τη βοήθεια τεχνικών ελέγχου και διόρθωσης σφαλμάτων, η 
επίδραση αυτή μπορεί να ξεπεραστεί. Η ιδέα της παράλληλης μετάδοσης  σε 
συνδυασμό με πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας πρωτοδιατυπώθηκε στα μέσα 
της δεκαετίας του 60, όμως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας 
αυτής μόλις πρόσφατα αξιολογήθηκαν και μπόρεσαν να αξιοποιηθούν. 

3.9.1 Αρχή της παράλληλης μετάδοσης 
Η βασική ιδέα της παράλληλης μετάδοσης είναι η διάσπαση του σήματος 

προς μετάδοση υψηλού ρυθμού, σε δύο ή περισσότερα σήματα μικρότερου 
ρυθμού, τα οποία μεταδίδονται ταυτόχρονα, μέσω παράλληλων καναλιών 
μετάδοσης. Δύο βασικές τεχνικές παράλληλης μετάδοσης που χρησιμοποιούνται 
συχνά είναι η πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας (frequency division 
multiplexing) ή μετάδοση πολλαπλών φερουσών (multicarrier  transmission) 
και η πολυπλεξία διαίρεσης κωδικού (code division multiplexing)  ή μετάδοση 
πολλαπλών κωδικών (multicode transmission). Στην πρώτη περίπτωση ο 
διαχωρισμός των υποακολουθιών γίνεται μέσω της μετάδοσής τους σε 
διαφορετικές συχνότητες, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, οι υποακολουθίες 
κωδικοποιούνται πριν τη μετάδοση με τη βοήθεια κωδικών που είναι ορθογώνιοι 
μεταξύ τους. Έτσι, αν και μεταδίδονται στην ίδια ζώνη συχνοτήτων, στο δέκτη 
γίνεται ο διαχωρισμός τους με τη βοήθεια των κωδικών. Στο Σχήμα 3.22 
φαίνονται τα διαγράμματα διαμόρφωσης και αποδιαμόρφωσης για τις δύο 
βασικές κατηγορίες παράλληλης μετάδοσης. 

Στο Σχήμα 3.23 φαίνεται ένα παράδειγμα παράλληλης μετάδοσης με 
πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας. Πάνω-πάνω στο σχήμα φαίνεται η κρουστική 
απόκριση του καναλιού μετάδοσης και το φάσμα του, που αποτελεί το διαθέσιμο 
εύρος ζώνης για μετάδοση της πληροφορίας, ενώ στα επόμενα μέρη του 
σχήματος φαίνεται η μεταδιδόμενη κυματομορφή και το φάσμα της για την 
περίπτωση που έχουμε σειριακή μετάδοση και για την περίπτωση που έχουμε 
παράλληλη μετάδοση (2-8 κανάλια). Έτσι στην σειριακή μετάδοση, το σήμα 
υψηλού ρυθμού μεταδίδεται ως έχει, καταλαμβάνοντας ολόκληρο το διαθέσιμο 
εύρος ζώνης, ενώ στην παράλληλη μετάδοση το σήμα χωρίζεται σε δύο ή 
περισσότερα σήματα μικρότερου ρυθμού, τα οποία μεταδίδονται παράλληλα 
καταλαμβάνοντας το καθένα ένα κλάσμα του διαθέσιμου εύρους ζώνης. 
Δηλαδή, για ένα συγκεκριμένο ρυθμό επικοινωνίας, όσο αυξάνεται ο αριθμός 
των παράλληλων καναλιών, τόσο μειώνεται ο ρυθμός μετάδοσης σε καθένα από 
αυτά.  
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Επίσης στο ίδιο σχήμα, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια επικάλυψη στα 

φάσματα των υποκαναλιών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη 
αξιοποίηση του διαθέσιμου φάσματος, απαιτείται όμως κάποιος τρόπος 
διαχωρισμού των υποκαναλιών. Στην OFDM, αυτό επιτυγχάνεται 
χρησιμοποιώντας ορθογώνιες φέρουσες για τη μετάδοση των παράλληλων 
σημάτων. Τέλος, εκτός από τη φασματική αποδοτικότητα, ένα ακόμη σημαντικό 
πλεονέκτημα της τεχνικής OFDM είναι η δυνατότητα που έχει να μετατρέπει την 
συχνοτικά επιλεκτική εξασθένηση σε επίπεδη εξασθένηση, καθώς το σήμα 
διασπάται σε Ν υπο-κανάλια (όσα και οι φέρουσες), το καθένα από τα οποία έχει 
εύρος ζώνης μικρότερο από το εύρος ζώνης συνοχής του καναλιού. 

 

Σχήμα 3.22: Βασικές κατηγορίες παράλληλης μετάδοσης 



Κινητά  Δίκτυα Επικοινωνιών 98 

 

 

Σχήμα 3.23: Παράλληλη μετάδοση με πολυπλεξία διαίρεσης 
συχνότητας 

3.9.2 Σύγκριση με την FDM 
Όπως προαναφέρθηκε, η διαμόρφωση OFDM, η οποία κατά την εφαρμογή 

της σε ενσύρματο φυσικό μέσο μετάδοσης είναι γνωστή ως DMT (Discrete Multi 
Tone), είναι μια μορφή παράλληλης διαμόρφωσης πολλαπλών φερουσών, στην 
οποία οι φέρουσες είναι ορθογώνιες μεταξύ τους. Το βασικό πλεονέκτημα που 
προκύπτει εξαιτίας αυτού του χαρακτηριστικού είναι ότι είναι δυνατή η 
επικάλυψη μεταξύ των φασμάτων των υποκαναλιών, καθώς ο δέκτης μπορεί να 
διαχωρίσει τα κανάλια μεταξύ τους, λόγω της ορθογωνιότητας. Με τον τρόπο 
αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου εύρους ζώνης σε 
σχέση με την κλασική πολυπλεξία διαίρεσης συχνοτήτων. Στο Σχήμα 3.24 
φαίνεται το εύρος ζώνης που απαιτείται για τη μετάδοση της ίδιας πληροφορίας 
μέσω FDM και OFDM. Η επικάλυψη μεταξύ των φασμάτων στο OFDM επιτρέπει 
τη μετάδοση της πληροφορίας σε μικρότερο εύρος ζώνης, εξοικονομώντας 
εύρος για τη μετάδοση επιπλέον πληροφορίας. 

Μαθηματικά, ένα σύνολο σημάτων Ψ, όπου Ψp είναι το p-οστό στοιχείο του 
συνόλου, είναι ορθογώνια μεταξύ τους αν ισχύει η σχέση 
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Σχήμα 3.24: Αρχή του σήματος OFDM.  
(α) Τεχνική μη επικαλυπτόμενων φερουσών  

(β) Τεχνική ορθογώνιων επικαλυπτόμενων φερουσών 

Αποδεικνύεται ότι το σύνολο των συναρτήσεων sin(mt), m=1,2,… ικανοποιούν 
την συνθήκη ορθογωνιότητας (3.23) στο διάστημα –π έως π, κι επομένως 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα σύστημα OFDM. Στην περίπτωση αυτή, οι 
διαδικασίες της διαμόρφωσης και της αποδιαμόρφωσης μπορούν να γίνουν 
αποδοτικά με τη βοήθεια του γρήγορου μετασχηματισμού Fourier (Fast Fourier 
Transform, FFT). Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας VLSI, που έκανε δυνατή την υλοποίηση του FFT σε ένα 
ολοκληρωμένο κύκλωμα με μικρό κόστος, έδωσαν μεγάλη ώθηση στην τεχνική 
OFDM. Έτσι, στα συστήματα OFDM, τόσο ο πομπός όσο και ο δέκτης 
υλοποιούνται με αποδοτικές τεχνικές FFT, οι οποίες μειώνουν τις πράξεις από 
Ο(N2) σε Ο(Ν logN). 

Στο Σχήμα 3.25 συγκρίνεται το απαιτούμενο φάσμα ενός συστήματος OFDM 
και ενός συστήματος FDM για τη μετάδοση μιας δυαδικής ακολουθίας ρυθμού R. 
Υποθέτουμε ότι και τα δύο συστήματα φέρουν δεδομένα διαμορφωμένα με 
BPSK (Binary Phase Shift Keying) σε όλες τις υποφέρουσες. Είναι προφανές ότι 
η διαμόρφωση OFDM απαιτεί σημαντικά μικρότερο εύρος για τη μετάδοση ίδιου 
όγκου δεδομένων, το οποίο μειώνεται καθώς αυξάνεται το πλήθος των 
υποκαναλιών. Αντίθετα στο σύστημα FDM το απαιτούμενο εύρος ζώνης 
παραμένει σταθερό και ανεξάρτητο από το πλήθος των υποκαναλιών. Με βάση 
το σχήμα μπορούμε να υπολογίσουμε το απαιτούμενο εύρος W του συστήματος 
OFDM ως συνάρτηση του αριθμού των υποφερουσών Ν: 

R
N

NWOFDM
1+

=                                    (3.24) 

Αν ο αριθμός των υποφερουσών είναι μεγάλος, τότε η παραπάνω σχέση 
δίνει 
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                    (3.25) 

όπου Τs=N⋅Tb είναι η περίοδος ενός συμβόλου OFDM (αποτελούμενου από Ν 
δυαδικά ψηφία πληροφορίας που μεταδίδονται παράλληλα). 
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Σχήμα 3.25: Σύγκριση φάσματος OFDM και FDM 

Στο Σχήμα 3.26 φαίνεται το φάσμα ενός υποκαναλιού OFDM και του 
συνολικού σήματος OFDM. Στην κεντρική συχνότητα κάθε υποκαναλιού δεν 
υπάρχουν παρεμβολές από άλλα υποκανάλια. Έτσι, κάνοντας χρήση του DFT 
στον δέκτη, ανακτώνται τα δεδομένα χωρίς παραμόρφωση.  

Τέλος, στο Σχήμα 3.27 απεικονίζεται το τυπικό φάσμα ισχύος του σήματος 
OFDM με τα δείγματα στον άξονα της συχνότητας να απέχουν μεταξύ τους 1/Ts.  

 

Σχήμα 3.26: Φάσμα (α) ενός υποκαναλιού OFDM και (β) του σήματος 
OFDM  
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Σχήμα 3.27: Τυπικό φάσμα ισχύος ενός σήματος OFDM 

3.9.3 Το σήμα OFDM  
Στη γενική του μορφή, το σήμα OFDM μπορεί να εκφραστεί σαν ένα σύνολο 

από διαμορφωμένες φέρουσες που μεταδίδονται παράλληλα, όπως δείχνουν οι 
σχέσεις που ακολουθούν 
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Όπως προαναφέρθηκε, η διαμόρφωση βασίζεται στην ορθογωνιότητα των 
φερουσών gk(t), δηλαδή 
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* Tg t g t dt k mδ= −∫                             (3.29) 

οπότε η αποδιαμόρφωση εκφράζεται από τη σχέση 
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Τα μπλοκ διαγράμματα του διαμορφωτή και του αποδιαμορφωτή φαίνονται 
στα Σχήματα 3.28 και 3.29 που ακολουθούν. Από τα σχήματα, παρατηρούμε ότι 
για τη διαμόρφωση και την αποδιαμόρφωση ενός σήματος OFDM απαιτείται  
μεγάλος αριθμός (Ν) από πανομοιότυπα μπλοκ, πράγμα που καθιστά σχετικά 
ασύμφορη την υλοποίηση των διατάξεων αυτών. Το πρόβλημα, όπως 
προαναφέρθηκε, αντιμετωπίζεται επιτυχώς, με τη χρήση των ιδιοτήτων 
φιλτραρίσματος του διακριτού μετασχηματισμού Fourier (Discrete Fourier 
Transform, DFT). 

 

Σχήμα 3.28: Διαμορφωτής OFDM 

 

Σχήμα 3.29: Αποδιαμορφωτής OFDM 

Στο Σχήμα 3.30 φαίνονται τα δομικά διαγράμματα του πομπού και του δέκτη 
για τη μετάδοση OFDM με χρήση του DFT. Το πλαίσιο OFDM δημιουργείται 
χρησιμοποιώντας τον αντίστροφο διακριτό μετασχηματισμό Fourier (Inverse 
Discrete Fourier Transform, IDFT) ως συνάρτηση διαμόρφωσης στα αρχικά 
πακέτα δεδομένων. Αντίστοιχα, τα δεδομένα ανακτώνται από το πλαίσιο OFDM 
με τη χρήση του  DFT ως συνάρτηση αποδιαμόρφωσης. 
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Σχήμα 3.30: Πομπός – δέκτης OFDM με χρήση DFT 

 

3.9.4 Εισαγωγή κυκλικού προθέματος 
Ως γνωστό, όταν ένα σήμα s(t) διέρχεται από ένα μη ιδανικό κανάλι, 

υφίσταται διάφορες παραμορφώσεις, από τις οποίες μία σημαντική είναι η 
διασυμβολική παρεμβολή. Στην περίπτωση της OFDM, υπάρχουν δύο είδη 
διασυμβολικής παρεμβολής, η παρεμβολή μεταξύ συμβόλων του ίδιου πλαισίου, 
που ονομάζεται και παρεμβολή μεταξύ των φερουσών (Intercarrier 
Interference, ICI) και η παρεμβολή μεταξύ γειτονικών πλαισίων (Interframe 
Interference, IFI). Και οι δύο μορφές παρεμβολής οφείλονται στο φαινόμενο 
της πολυδιόδευσης. Από τη μια το φαινόμενο αυτό επηρεάζει την 
ορθογωνιότητα των φερουσών (ICI) και από την άλλη απλώνει χρονικά τη 
διάρκεια των συμβόλων (IFI).  

Όπως προαναφέρθηκε, λόγω της μεγάλης διάρκειας του συμβόλου OFDM, η 
IFI είναι πολύ μικρή. Ένας τρόπος να απαλειφθεί τελείως, είναι η εισαγωγή ενός 
διαστήματος προστασίας μεταξύ των συμβόλων. Η διάρκεια του διαστήματος 
αυτού επιλέγεται να είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη χρονική διασπορά 
του καναλιού, ώστε οι καθυστερημένες μορφές ενός συμβόλου να μην 
επηρεάζουν το επόμενο σύμβολο. Ωστόσο, στην περίπτωση που το διάστημα 
προστασίας είναι απλώς ένα κενό διάστημα, παραμένει το πρόβλημα της ICI, 
καθώς οι καθυστερημένες εκδόσεις των φερουσών δεν είναι ορθογώνιες μεταξύ 
τους. Αντίθετα, αν το διάστημα προστασίας δημιουργείται με κυκλική επέκταση 
του συμβόλου OFDM, αποδεικνύεται ότι η ορθογωνιότητα διατηρείται (εφόσον η 
χρονική διασπορά του καναλιού είναι μικρότερη από τη διάρκεια του 
διαστήματος προστασίας). Το διάστημα προστασίας συχνά αναφέρεται και ως 
κυκλικό πρόθεμα (cyclic prefix) και αποτελείται από χρονικά δείγματα από το 
τέλος κάθε συμβόλου OFDM που προηγούνται του συμβόλου. Η συνολική 
διάρκεια του συμβόλου θα είναι επομένως Τtotal=Tc+Ts, όπου Ts είναι η διάρκεια 
του συμβόλου και Τc είναι η περίοδος του κυκλικού προθέματος. Ο λόγος της 
περιόδου του κυκλικού προθέματος προς την περίοδο του καθεαυτού συμβόλου 
εξαρτάται πάντα από την εφαρμογή στην οποία εφαρμόζεται η τεχνική OFDM 
(συνήθως το Tc επιλέγεται μικρότερο από Τs/4). 
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υ δεν υπάρχει κυκλικό πρόθεμα (Σχήμα 
3.3 (α)) και το Σχήμα 3.32 το διάγραμμα βαθμίδων του συστήματος μετάδοσης 
με ση του κυκλικού προθέματος. 

 

Το Σχήμα 3.31(β) δείχνει την επίδραση της εισαγωγής κυκλικού προθέματος 
σε σύγκριση με την περίπτωση πο

1
χρή

 

Σχήμα 3.31: Επίδραση εισαγωγής κυκλικού προθέματος 



Κινητά  Δίκτυα Επικοινωνιών 105 

 

 

Σχήμα 3.32: Διάγραμμα βαθμίδων συστήματος μετάδοσης OFDM  
με χρήση κυκλικού προθέματος 

3.9.5 Ιδιότητες της σηματοδότησης OFDM 
Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

της χρήσης της τεχνικής μετάδοσης OFDM. Τα βασικότερα πλεονεκτήματα είναι 
τα εξής: 

 Κάνει αποδοτική χρήση του εύρους ζώνης του μέσου μετάδοσης, 
επιτρέποντας την επικάλυψη των φασμάτων των υποκαναλιών. 

 Πετυχαίνει διάχυση του προβλήματος της επιλεκτικής και γρήγορης 
απόσβεσης, οπότε  αποφεύγονται ριπές λαθών (burst errors). 

 Εξαλείφει αποδοτικά τα φαινόμενα IFI και ICI με τη χρήση του 
κυκλικού προθέματος. 

 Επιτρέπει τη χρήση μεθόδων αποκωδικοποίησης μέγιστης 
πιθανοφάνειας. 

 Είναι υπολογιστικά αποδοτική ως προς τη διαμόρφωση και την 
αποδιαμόρφωση, λόγω της χρήσης του DFT. 

 Έχει καλή συμπεριφορά σε παρεμβολές κρουστικού θορύβου. 
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Τα βασικότερα μειονεκτήματα της τεχνικής είναι τα εξής: 

 Είναι πολύ ευαίσθητη σε μετατοπίσεις συχνότητας της φέρουσας, που 
προκαλούνται από αναταραχές και από το φαινόμενο Doppler. 

 Δεν διασφαλίζεται η σταθερή περιβάλλουσα, οπότε η τεχνική είναι 
ευαίσθητη σε μη-γραμμικές παραμορφώσεις του διαύλου. 

 Είναι δύσκολος ο συγχρονισμός πομπού – δέκτη. 

Η μικρή ευαισθησία στην εξασθένηση λόγω του φαινομένου της 
πολυδιόδευσης σε σύγκριση με άλλες τεχνικές φαίνεται και στο Σχήμα 3.33, 
όπου δίνεται το διάγραμμα της πιθανότητας λάθους BEP (bit error probability) 
ως προς το λόγο Εb/N0. Οι τεχνικές που συγκρίνονται είναι η QPSK και η OFDM-
QPSK, στην οποία κάθε υποφέρουσα διαμορφώνεται κατά QPSK, κάτω από  
συνθήκες μετάδοσης μέσω πολλαπλών μονοπατιών. Στην περίπτωση των δύο 
διαφορετικών διαδρομών, όσο ο λόγος pd της ισχύος του απευθείας σήματος 
(line-of-sight, LOS) προς την ισχύ του καθυστερημένου σήματος  μειώνεται, η 
διαφορά των BEP μεταξύ QPSK και OFDM-QPSK αυξάνεται. Αυτό συμβαίνει διότι 
όσο η ποσότητα pd μειώνεται, τόσο αυξάνεται η ισχύς του καθυστερημένου 
σήματος σε σύγκριση με το απευθείας σήμα. Η τεχνική OFDM-QPSK, 
χρησιμοποιώντας το κυκλικό πρόθεμα, αποφεύγει την επίδραση των 
καθυστερημένων κυματομορφών. Στην περίπτωση του μοντέλου 10 
διαφορετικών διαδρομών, χρησιμοποιώντας την τεχνική OFDM-QPSK 
επιτυγχάνεται καλύτερη BEΡ κατά 3 dB από την απλή τεχνική QPSK. 

 

Σχήμα 3.33: BER καμπύλες για τις τεχνικές QPSK και OFDM-QPSK 
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4. Τεχνικές Κωδικοποίησης  Πηγής -    
Η περίπτωση της Φωνής 

4.1. Κωδικοποίηση Πηγής και Κωδικοποίηση Φωνής 
Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με την κωδικοποίηση φωνής και πώς 

αυτή χρησιμοποιείται στα κινητά ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών. Προτού 
προχωρήσουμε στους κωδικοποιητές φωνής, αξίζει να σταθούμε σε κάποια 
βασικά στοιχεία σχετικά με την κωδικοποίηση πηγής γενικά. 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο, βλέποντας το βασικό γενικό διάγραμμα ενός 
τηλεπικοινωνιακού συστήματος, αναφερθήκαμε στον κωδικοποιητή πηγής 
(source coder) που βρίσκεται στα πρώτα στάδια του πομπού και, αντίστοιχα 
στον αποκωδικοποιητή πηγής (source decoder), που βρίσκεται στα τελευταία 
στάδια του δέκτη. Με τον όρο κωδικοποίηση πηγής εννοούμε τη διαδικασία κατά 
την οποία η πληροφορία μιας (αναλογικής ή ψηφιακής) πηγής κωδικοποιείται με 
σκοπό την οικονομικότερη δυαδική αναπαράσταση. Αυτό σημαίνει ότι 
απορρίπτεται η πλεονάζουσα «πληροφορία», αν υπάρχει βέβαια τέτοια. 

Η κωδικοποίηση πηγής μπορεί να διακριθεί σε: 

 Κωδικοποίηση χωρίς απώλειες (lossless coding) 

 Κωδικοποίηση με απώλειες (lossy) 

Η κωδικοποίηση χωρίς απώλειες (lossless) υπόκειται στο θεμελιώδη 
περιορισμό ότι: 

«Μία πηγή με εντροπία Η μπορεί να κωδικοποιηθεί με μηδενική πιθανότητα 
σφάλματος εφόσον ο ρυθμός μετάδοσης συμβόλων R που προκύπτει είναι R > 
H. Και αντίστροφα, εάν R < H, τότε, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα του 
κώδικα που χρησιμοποιείται, θα προκύψει μη μηδενική πιθανότητα σφάλματος»  
(1ο Θεώρημα του Shannon). 

Κάποιες κλασικές τεχνικές κωδικοποίησης χωρίς απώλειες γενικού σκοπού 
είναι οι παρακάτω: 

 Αλγόριθμος του Shannon 

 Αλγόριθμος των Lempel – Ziv 

 Αλγόριθμος του Huffman 

Επίσης, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η κωδικοποίηση των αναλογικών 
πηγών έχει αναπόφευκτα απώλειες που οφείλονται στη διακριτοποίηση των 
τιμών (κβαντισμός). Ο στόχος στην περίπτωση αυτή είναι η ελαχιστοποίηση 
αυτών των απωλειών και εν συνεχεία η συμπίεση με ελεγχόμενες και πάλι 
απώλειες. 
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Η κωδικοποίηση της φωνής αποτελεί μια ιδιαίτερα χρήσιμη διαδικασία αν 

αναλογιστούμε ότι μεγάλο μέρος της διακινούμενης πληροφορίας είναι φωνή 
και ότι μέσω της συμπίεσής της μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση του 
απαιτούμενου εύρους ζώνης (μέχρι και 4-5 φορές χωρίς αισθητή υποβάθμιση 
της ποιότητας). Στα κινητά τηλεπικοινωνιακά συστήματα, το διαθέσιμο εύρος 
ζώνης αποτελεί σημαντικό πόρο. Είναι αναγκαία, λοιπόν, η κατασκευή 
κωδικοποιητών φωνής που θα συμπιέζουν τη φωνή σε περιορισμένο εύρος 
ζώνης με όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα.  

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για κωδικοποίηση φωνής. Μια ιεραρχική 
κατηγοριοποίηση των διαφόρων τεχνικών φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

Σχήμα 4.1: Κατηγοριοποίηση τεχνικών κωδικοποίησης 

 
Στη συνέχεια του κεφαλαίου, θα σταθούμε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

σήματος φωνής και το μοντέλο παραγωγής της. Θα παρουσιάσουμε τυπικά 
παραδείγματα κωδικοποιητών φωνής για τις δύο μεγάλες οικογένειες του 
παραπάνω σχήματος (κωδικοποιητές κυματομορφής και κωδικοποιητές φωνής). 
Επίσης, θα παρουσιάσουμε λεπτομερώς τον κωδικοποιητή φωνής που 
χρησιμοποιείται στο πρότυπο GSM. Τέλος, θα αναφερθούμε στη σχέση ανάμεσα 
στους κωδικοποιητές φωνής και τα κινητά δίκτυα επικοινωνιών. 

4.2. Χαρακτηριστικά των Σημάτων Φωνής 
Τα σήματα φωνής έχουν πολλές χρήσιμες ιδιότητες, η εκμετάλλευση των 

οποίων οδηγεί στο σχεδιασμό αποδοτικών κωδικοποιητών. Μερικές από τις 
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ιδιότητες της φωνής που χρησιμοποιούνται περισσότερο για το σχεδιασμό 
κωδικοποιητών είναι: 

Μη ομοιόμορφη πιθανοτική κατανομή του πλάτους 

Το πλάτος σε ένα σήμα φωνής αντιστοιχεί στην έντασή της. Παρατηρώντας 
λοιπόν την ένταση ενός σήματος φωνής διαπιστώνει κανείς ότι πλάτη κοντά στο 
μηδέν (π.χ. διαστήματα παύσης) εμφανίζονται πολύ συχνά. Από το σημείο αυτό 
μέχρι αρκετά υψηλές τιμές έντασης, η πιθανότητα εμφάνισης πλάτους μειώνεται 
μονότονα. Το γεγονός αυτό εκμεταλλευόμαστε και κατά το σχεδιασμό 
κβαντιστών με τη χρήση μη-ομοιόμορφων κβαντιστών (βλ. Μάθημα «Ψηφιακές 
Τηλεπικοινωνίες»). 

Συσχετισμός γειτονικών δειγμάτων 

Στα σήματα φωνής, τα γειτονικά δείγματα δεν είναι ανεξάρτητα, αλλά 
παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό συσχέτισης. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε δείγμα 
υπάρχει μια σημαντική ποσότητα την οποία μπορούμε να προβλέψουμε από τα 
προηγούμενα δείγματα με ένα μικρό σφάλμα. Όλες οι τεχνικές διαφορικής 
κωδικοποίησης και πρόβλεψης (differential and predictive coding) αξιοποιούν 
ακριβώς αυτήν την ιδιότητα. 

Μη επίπεδη φύση του φάσματος 

Η ιδιότητα αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να επιτύχουμε σημαντική συμπίεση 
με κωδικοποιητές που δουλεύουν στο πεδίο της συχνότητας. Η μη επίπεδη φύση 
του φάσματος σημαίνει ότι κάθε συχνότητα δεν εμφανίζεται με την ίδια 
ενέργεια. Αντίθετα, οι υψηλές συχνότητες φαίνεται να συνεισφέρουν ελάχιστα 
στη συνολική ενέργεια του σήματος. Αυτό σημαίνει ότι αν μεταχειριστούμε 
διαφορετικά κάθε ζώνη συχνοτήτων μπορούμε να επιτύχουμε σημαντική 
συμπίεση (βλ. παρακάτω Κωδικοποίηση με Διαχωρισμό Υποζωνών - Subband 
Coding). Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υψηλές συχνοτικές συνιστώσες 
αν και δεν έχουν μεγάλη ενέργεια, μεταφέρουν σημαντικό μέρος της 
πληροφορίας του σήματος, οπότε θα πρέπει να αναπαρίστανται επαρκώς από 
τον κωδικοποιητή. 

Αν αναλογιστούμε ότι το φάσμα ενός σήματος και η συνάρτηση 
αυτοσύσχετισής του αποτελούν ένα ζευγάρι μετασχηματισμού Fourier, τότε 
μπορούμε να πούμε ότι η ιδιότητα αυτή αποτελεί την έκφραση της 
προηγούμενης ιδιότητας (συσχετισμός γειτονικών δειγμάτων) στο πεδίο των 
συχνοτήτων. 

Το μοντέλο παραγωγής φωνής – Εύφωνα και άφωνα φωνήματα 

Το παρακάτω σχήμα δείχνει ένα κλασικό μοντέλο παραγωγής φωνής το 
οποίο αποτελεί τη βάση για τους Κωδικοποιητές Φωνής (vocoders): 
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Σχήμα 4.2: Μοντέλο παραγωγής φωνής    

Το μοντέλο αυτό αποτελείται από δύο βασικά μέρη: την πηγή και το φίλτρο 
της φωνητικής οδού. 

Η πηγή μοντελοποιείται είτε ως μια ακολουθία παλμών, είτε ως λευκός 
θόρυβος. Η επιλογή σχετίζεται με το αν το αντίστοιχο τμήμα του σήματος 
φωνής περιέχει εύφωνο ή άφωνο φώνημα. Τα εύφωνα φωνήματα, όπως τα ‘m’, 
‘n’, ‘v’, προκαλούνται από σχεδόν περιοδικές δονήσεις των φωνητικών χορδών. 
Στην περίπτωση αυτή, η είσοδος του συστήματος μπορεί να μοντελοποιηθεί από 
ακολουθία παλμών με περίοδο το αντίστροφο της θεμελιώδους συχνότητας 
(pitch) του ομιλητή. Αντίθετα, τα άφωνα φωνήματα, όπως τα ‘f’, ‘s’, ‘sh’, 
παράγονται από στροβιλισμούς του αέρα μέσα σε στενώσεις της φωνητικής 
οδού και δεν παρουσιάζουν περιοδικότητα. Έτσι, για αυτά η είσοδος 
μοντελοποιείται ως θόρυβος. 

Κατά την παραγωγή ομιλίας, εφόσον παραχθεί ένα εύφωνο ή άφωνο 
φώνημα, αυτό διέρχεται μέσα από τη φωνητική οδό. Το σήμα φωνής 
συντονίζεται σε συγκεκριμένα σημεία της φωνητικής οδού, οπότε και 
ενισχύονται συγκεκριμένες συχνότητες. Οι συχνότητες αυτές λέγονται 
συχνότητες συντονισμού (resonant frequencies ή formants) και διαφέρουν από 
φώνημα σε φώνημα. Το φυσικό σύστημα της φωνητικής οδού μοντελοποιείται 
ως ένα γραμμικό φίλτρο το οποίο ενισχύει συγκεκριμένες συχνότητες που 
αντιστοιχούν στις συχνότητες συντονισμού. 

Κατά το σχεδιασμό των κωδικοποιητών φωνής, οι παράγοντες του μοντέλου 
που μας ενδιαφέρουν είναι οι εξής: 



Κινητά  Δίκτυα Επικοινωνιών 112 

 
 Η πληροφορία αν το τρέχον φώνημα είναι εύφωνο ή άφωνο. 

 Η θεμελιώδης συχνότητα (pitch). Για τους περισσότερους ομιλητές 
είναι κάτω από τα 300 Hz. Η διαδικασία εξαγωγής της πληροφορίας αυτής 
από το σήμα είναι πολύ δύσκολη. 

 Οι συχνότητες συντονισμού, δηλαδή οι συγκεκριμένες τιμές 
συχνοτήτων που ενισχύει το φίλτρο της φωνητικής οδού. Συνήθως, μας 
ενδιαφέρουν οι τέσσερις πρώτες (χαμηλότερες) συχνότητες συντονισμού. 
Αυτές εντοπίζονται συνήθως στα 500Hz, 1500Hz, 2500Hz και 3500Hz 
αντίστοιχα. 

 Η μέση ισχύς του φωνήματος, δηλαδή η ένταση του σήματος φωνής. 

Ρυθμίζοντας σχολαστικά τις παραμέτρους του μοντέλου παραγωγής φωνής 
μπορούμε να παράγουμε συνθετική ομιλία υψηλής ποιότητας. 

Το σήμα φωνής είναι ζωνοπεριορισμένο (bandlimited). 

Η πιο σημαντική ιδιότητα των κυματομορφών της φωνής την οποία και 
εκμεταλλεύονται όλοι οι κωδικοποιητές είναι ότι το φάσμα συχνοτήτων τους 
είναι ζωνοπεριορισμένο στη βασική ζώνη. Ένα σήμα με πεπερασμένο εύρος 
ζώνης μπορεί να δειγματοληπτηθεί με συγκεκριμένο ρυθμό και να ανακτηθεί 
πλήρως από τα δείγματά του, εφόσον η συχνότητα δειγματοληψίας είναι 
μεγαλύτερη τουλάχιστον από το διπλάσιο της μέγιστης συχνότητας που 
εμφανίζεται σε αυτό (Θεώρημα Δειγματοληψίας). 

4.3. Κωδικοποιητές Κυματομορφής (Waveform Coders) 
Οι κωδικοποιητές κυματομορφής προσπαθούν να αναπαράγουν την 

κυματομορφή του σήματος της φωνής όσο το δυνατόν πιστότερα. Είναι 
σχεδιασμένοι ώστε να μην εξαρτώνται από το σήμα εισόδου και για αυτό 
μπορούν να κωδικοποιήσουν εξίσου καλά μια ποικιλία σημάτων. Έχουν το 
πλεονέκτημα ότι είναι ανθεκτικοί σε ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών της 
φωνής καθώς και σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα 
επιτυγχάνονται με ελάχιστη πολυπλοκότητα. Ένα μειονέκτημα είναι ότι 
επιτυγχάνουν μέση οικονομία στο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. 

Από τις τεχνικές αυτές, στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε κυρίως την 
Προσαρμοστική Διαφορική Παλμοκωδική Διαμόρφωση (Adaptive Differential 
Pulse Code Modulation - ADPCM), την Κωδικοποίηση με Διαχωρισμό Υποζωνών 
(SubΒand Coding - SBC) και την Προσαρμοστική Κωδικοποίηση 
Μετασχηματισμού (Adaptive Transform Coding - ATC). 
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4.3.1 Προσαρμοστική Διαφορική Παλμοκωδική Διαμόρφωση 
(Adaptive Differential Pulse Code Modulation - ADPCM) 

Τo σύστημα ADPCM είναι όμοιο με το PCM με τη διαφορά ότι προσπαθεί 
επιπλέον να εκμεταλλευτεί τους συσχετισμούς που εμφανίζονται στο σήμα της 
φωνής. Όπως έχει αναφερθεί, γειτονικά δείγματα του σήματος της φωνής 
παρουσιάζουν μεγάλη συσχέτιση μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι οι διακυμάνσεις 
μεταξύ γειτονικών πλατών της κυματομορφής της φωνής είναι πολύ μικρότερες 
από τη διακύμανση ολόκληρου του σήματος. Το ADPCM επιτρέπει κωδικοποίηση 
φωνής με ρυθμό 32kbps που είναι διπλάσιος από αυτόν που επιτυγχάνει το 
PCM, διατηρώντας την ίδια ποιότητα. 

Στο κλασικό PCM γνωρίζουμε ότι ο δέκτης αποστέλλει τα δείγματα φωνής 
ως έχουν. Αντίθετα στο ADPCM, εκμεταλλευόμαστε τη συσχέτιση των 
δειγμάτων και προσπαθούμε να προβλέψουμε κάθε δείγμα από τα προηγούμενά 
του. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τη διαφορά ανάμεσα στην πραγματική και την 
προβλεφθείσα τιμή του δείγματος, οπότε προκύπτει το σφάλμα πρόβλεψης. Αν 
η πρόβλεψη έχει γίνει σωστά, τότε το σφάλμα είναι μικρό, μοιάζει με λευκό, 
Γκαουσιανό θόρυβο, μηδενικής μέσης τιμής και μπορεί να κωδικοποιηθεί με 
λιγότερα δυαδικά ψηφία. 

Παρακάτω φαίνεται το διάγραμμα βαθμίδων ενός κωδικοποιητή ADPCM, ο 
οποίος χρησιμοποιείται σε ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα τύπου CT2 (Cordless 
Telephone System).  

 

Σχήμα 4.3: Κωδικοποιητής ADPCM 
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4.3.2 Κωδικοποίηση με Διαχωρισμό Υπoζωνών (SubBand Coding - 
SBC) 

Σε αυτή την κλάση των κωδικοποιητών το σήμα της φωνής χωρίζεται σε 
ζώνες συχνοτήτων που κβαντίζονται και κωδικοποιούνται ξεχωριστά. Με αυτό 
τον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά κριτήρια για την 
κωδικοποίηση διαφορετικών ζωνών. 

O αριθμός των δυαδικών ψηφίων που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση 
μιας ζώνης μπορεί να αλλάζει δυναμικά. Χρησιμοποιώντας περισσότερα δυαδικά 
ψηφία σε συχνότερα χρησιμοποιούμενες ζώνες συχνοτήτων μπορούμε να 
επιτύχουμε οικονομία σε δυαδικά ψηφία και επομένως καλύτερη συμπίεση. 

Επιπλέον, η κωδικοποίηση σε υποζώνες μπορεί να ιδωθεί ως μια μέθοδος 
ελέγχου και κατανομής του θορύβου κβαντισμού στο φάσμα συχνοτήτων του 
σήματος. Ο κβαντισμός προκαλεί θόρυβο που εμφανίζεται ομοιόμορφα σε όλο 
το φάσμα του σήματος, ενώ η ισχύς του θορύβου εξαρτάται αντιστρόφως 
ανάλογα με τον αριθμό των δυαδικών ψηφίων που χρησιμοποιούνται. Όταν 
χρησιμοποιούνται λίγα δυαδικά ψηφία, εισάγεται μεγαλύτερος θόρυβος και το 
αντίστροφο. 

 Ωστόσο, το ανθρώπινο αυτί δεν αντιλαμβάνεται το θόρυβο σε κάθε 
συχνότητα με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, είναι δυνατόν να επιτύχουμε σημαντική 
βελτίωση της ποιότητας, κωδικοποιώντας το σήμα σε στενότερες ζώνες. Σε έναν 
υποζωνικό κωδικοποιητή, το σήμα συνήθως διαιρείται σε τέσσερις ή οκτώ 
υποζώνες μέσω μιας τράπεζας φίλτρων. Στη συνέχεια, το σήμα κάθε ζώνης 
δειγματοληπτείται σε ένα ζωνοπερατό ρυθμό Nyquist (ο οποίος είναι 
χαμηλότερος από τον αρχικό ρυθμό) και κωδικοποιείται με διαφορετικό αριθμό 
δυαδικών ψηφίων. Ο αριθμός των δυαδικών ψηφίων που ανατίθενται σε κάθε 
ζώνη βασίζεται σε κριτήρια της αίσθησης της ακοής. 

 Παρακάτω φαίνεται ένας τυπικός διαχωρισμός ζωνών σε ένα κωδικοποιητή 
που χρησιμοποιεί υποζώνες καθώς και ο αριθμός των δυαδικών ψηφίων για την 
κωδικοποίηση των ζωνών αυτών. 

Αριθμός  
Υποζώνης 

Ζώνη  
Συχνοτήτων (Hz) 

Πλήθος 
δυαδικών 
ψηφίων 

1 225-450 4 

2 450-900 3 

3 1000-1250 2 

4 1800-2700 1 

Πίνακας 4.1: Τυπικός διαχωρισμός ζωνών και χρησιμοποιούμενων 
δυαδικών ψηφίων 
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Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την επεξεργασία των σημάτων που 

χωρίζονται σε υποζώνες. Μία μέθοδος είναι η μετατροπή του σήματος κάθε 
υποζώνης σε σήμα βασικής ζώνης χρησιμοποιώντας κάποιο τρόπο 
διαμόρφωσης. Εναλλακτικά, χρησιμοποιούνται ειδικές δομές φίλτρων τα οποία 
ονομάζονται Ορθογώνια Κατοπτρικά Φίλτρα (Quadrature Mirror Filters - QMF). 
Παρακάτω φαίνεται ένας υποζωνικός κωδικοποιητής / αποκωδικοποιητής: 

   

 

Σχήμα 4.4: Υποζωνικός κωδικοποιητής / αποκωδικοποιητής (SBC) 

Η κωδικοποίηση με υποζώνες χρησιμοποιείται για κωδικοποίηση φωνής με 
ρυθμούς από 9,6 μέχρι 32kbps. 

4.3.3 Προσαρμοστική Κωδικοποίηση Μετασχηματισμού (Adaptive 
Transform Coding - ATC) 

Η κωδικοποίηση ATC είναι ένας τρόπος συμπίεσης που, όπως και ο 
προηγούμενος, κωδικοποιεί τμήματα φωνής στο πεδίο των συχνοτήτων. Ο 
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πομπός μαζεύει έναν αριθμό δειγμάτων, πραγματοποιεί κάποιο μετασχηματισμό 
και στη συνέχεια, κωδικοποιεί τους συντελεστές αυτού του μετασχηματισμού. Ο 
δέκτης αφού συγκεντρώσει τον κατάλληλο αριθμό κωδικοποιημένων 
συντελεστών, πραγματοποιεί τον αντίστροφο μετασχηματισμό και ανακτά το 
αρχικό σήμα. 

Ο μετασχηματισμός που χρησιμοποιείται συνήθως είναι ο Διακριτός 
Μετασχηματισμός Συνημίτονου (Discrete Cosine Transform - DCT) του οποίου 
οι σχέσεις ανάλυσης και σύνθεσης φαίνονται παρακάτω ( g(0)=1, g(k)= 2  ): 

Οι συντελεστές του DCT υπολογίζονται στον πομπό από τη σχέση: 
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Ο δέκτης ανακτά τα αρχικά δείγματα από τους συντελεστές του DCT που 
λαμβάνει πραγματοποιώντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό (IDCT): 
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Ο αριθμός των δυαδικών ψηφίων που χρησιμοποιούνται για την 
κωδικοποίηση κάθε παράγοντα μετασχηματισμού αλλάζει δυναμικά. Τυπικοί 
ρυθμοί μετάδοσης για τους κωδικοποιητές ATC είναι 9,6-20kbps. 

4.4. Κωδικοποιητές Πηγής (Source Coders) -  
Κωδικοποιητές Φωνής (Vocoders) 

     Κωδικοποιητές Πηγής (Source Coders). Οι Κωδικοποιητές Πηγής 
μπορούν να επιτύχουν μεγάλη οικονομία στο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων αλλά 
είναι γενικά περισσότερο πολύπλοκοι. Βασίζονται στην εκ των προτέρων γνώση 
που έχουμε για το σήμα που πρόκειται να κωδικοποιηθεί, δηλαδή πρόκειται για 
κωδικοποιητές που στηρίζονται στο σήμα που πρόκειται να κωδικοποιήσουν 
(signal specific coders). Ειδικά οι Κωδικοποιητές Φωνής (VΟice Coders - 
vocoders), πέρα από τα χαρακτηριστικά του σήματος φωνής, εκμεταλλεύονται 
και το μοντέλο παραγωγής της, όπως αυτό παρουσιάστηκε προηγουμένως. 

Οι Κωδικοποιητές Φωνής αποτελούν μια κλάση συστημάτων κωδικοποίησης  
ομιλίας. Βασικές λειτουργίες τους είναι οι εξής: Πραγματοποιούν ανάλυση του 
σήματος φωνής στον πομπό, μεταδίδουν τις παραμέτρους που προκύπτουν από 
την ανάλυση και έπειτα χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους αυτές συνθέτουν τη 
φωνή στο δέκτη. Τα συστήματα των Κωδικοποιητών Φωνής προσπαθούν να 
μοντελοποιήσουν τη διεργασία παραγωγής της φωνής με ένα δυναμικό σύστημα 
και επιπλέον προσπαθούν να ποσοτικοποιήσουν συγκεκριμένους περιορισμούς 
για αυτό το σύστημα. Οι Κωδικοποιητές Φωνής είναι γενικά περισσότερο 
πολύπλοκοι από ότι οι Κωδικοποιητές Κυματομορφής (waveform coders), 
επιτυγχάνουν όμως μεγάλη οικονομία στο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. 
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Από την οικογένεια των Κωδικοποιητών Φωνής, θα αναφερθούμε σε αυτούς 

που βασίζονται σε: Κωδικοποίηση Γραμμικής Πρόβλεψης (Linear Predictive 
Coding- LPC), Κωδικοποίηση Γραμμικής Πρόβλεψης με Διέργεση Πολλαπλών 
Παλμών  (Multi-Pulse Excited LPC - MPE-LPC),Κωδικοποίηση Γραμμικής 
Πρόβλεψης με Διέργεση Κώδικα (Code-Excited LPC - CELP) και Κωδικοποίηση 
Γραμμικής Πρόβλεψης με Σήμα Σφάλματος (Residual Error LPC - RELP). 

4.4.1 Κωδικοποίηση Γραμμικής Πρόβλεψης (Linear Predictive 
Coding) 

Οι Κωδικοποιητές Γραμμικής Πρόβλεψης πραγματοποιούν κωδικοποίηση στο 
πεδίο του χρόνου και αποτελούν υποκατηγορία των Κωδικοποιητών Φωνής. 
Προσπαθούν να υπολογίσουν σημαντικά χαρακτηριστικά της φωνής από τη 
χρονική κυματομορφή της. Αν και έχουν μεγάλες υπολογιστικές απαιτήσεις 
παρουσιάζουν πολύ καλές επιδόσεις ανάμεσα στους κωδικοποιητές χαμηλού 
ρυθμού δυαδικών ψηφίων. Ο Κωδικοποιητής Γραμμικής Πρόβλεψης μπορεί να 
μεταδώσει φωνή καλής ποιότητας στα 4,8kbps και χαμηλότερης ποιότητας σε 
ακόμη χαμηλότερους ρυθμούς. 

Ένας Κωδικοποιητής φωνής τέτοιου τύπου μοντελοποιεί τη φωνητική οδό 
ως ένα γραμμικό φίλτρο του οποίου η συνάρτηση μεταφοράς αποτελείται μόνο 
από πόλους  (all-pole), και η οποία δίνεται από: 
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 G είναι το κέρδος του φίλτρου και το z-1 αναπαριστά μια μονάδα 
καθ

αν ο πομπός ανιχνεύσει εύφωνο φώνημα στην είσοδο, τότε 
διεγ
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ς του φίλτρου LPC  

τμήμα φωνής 

ρεί να αναδημιουργήσει 
το 

υστέρησης. 

Πομπός: Ότ
είρει το φίλτρο με έναν παλμό στη θεμελιώδη συχνότητα (pitch). Αντίθετα, 

όταν πρόκειται για άφωνο φώνημα, τότε στο φίλτρο LPC εισάγεται λευκός 
θόρυβος. Και στις δύο περιπτώσεις, για κάθε τμήμα σήματος φωνής, 
χρησιμοπο ούμε τεχνικές γραμμικής πρόβλεψης και με τρόπο αντίστοιχο του 
ADPCM υπολογίζονται οι συντελεστές bk του φίλτρου, αλλά και το κέρδος G. Σε 
αντίθεση με το ADPCM, ο πομπός αντί να στείλει το σήμα σφάλματος 
πρόβλεψης, στέλνει την παρακάτω πληροφορία: 

 Θεμελιώδη συχνότητα (pitch) 

 Κέρδος G 

 Συντελεστέ

 Την απόφαση εύφωνο / άφωνο 

Δέκτης: Ο δέκτης λαμβάνοντας τα παραπάνω, μπο
αρχικό σήμα ομιλίας. Δηλαδή, εισάγοντας τις παραμέτρους αυτές στο 

μοντέλο παραγωγής ομιλίας που έχουμε περιγράψει είναι σε θέση να παράγει 
ένα συνθετικό σήμα φωνής που θα μοιάζει στο αρχικό! 
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Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το διάγραμμα βαθμίδων ενός κωδικοποιητή / 

αποκωδικοποιητή LPC: 

 

Σχήμα 4.5: Διάγραμμα βαθμίδων κωδικοποιητή / αποκωδικοποιητή LPC   

Προσδιορισμός των συντελεστών του Κωδικοποιητή Φωνής Γραμμικής 
Πρόβλεψης . 

Ο γραμμικός προβλεπτής χρησιμοποιεί ένα ζυγισμένο άθροισμα p 
προηγούμενων δειγμάτων για να βγάλει μια εκτίμηση του τρέχοντος δείγματος. 
Η τιμή του p είναι συνήθως 10-15 δείγματα. Με αυτήν την τεχνική, το τρέχον 
δείγμα s(n) μπορεί να γραφεί ως ένα γραμμικό άθροισμα των προηγούμενων 
δειγμάτων: 

                                   ( ) ( ) ( )ˆs n s n k e n= − +       

                                                  (4.4) ( ) (
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p

k
k

a s n k e n
=

= − +∑ )

όπου  είναι η εκτίμηση του προβλεπτή και e(n) είναι το σφάλμα της  

πρόβλεψης. Οι συντελεστές του προβλεπτή υπολογίζονται έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιήσουν τη μέση ενέργεια του σφάλματος μεταξύ της εκτιμώμενης και 
της πραγματικής τιμής του δείγματος. 
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όπου a  είναι το διάνυσμα των p συντελεστών και s(n-1)=[s(n-1) s(n-2) … s(n-

p+1)]T. Ο πίνακας RRs και το διάνυσμα r περιέχουν τιμές της αυτοσυσχέτισης του 
σήματος s(n). Για να ελαχιστοποιήσουμε το σφάλμα J(α) ως προς τους 
συντελεστές, θέτουμε τη μερική παράγωγό του ίση με το μηδέν: 
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Οι συντελεστές της αυτοσυσχέτισης του σήματος s(n) συνήθως 
υπολογίζονται για ένα χρονικό παράθυρο διάρκειας 10ms που αντιστοιχεί σε μια 
τιμή N=80 δειγμάτων (για συχνότητα δειγματοληψίας 8KHz). Εφόσον 
υπολογίσουμε τους συντελεστές της συσχέτισης και δημιουργήσουμε τον πίνακα 
και το διάνυσμα της παραπάνω εξίσωσης, μένει να λύσουμε το σύστημα 
γραμμικών εξισώσεων. Μια προφανής λύση θα ήταν να λύσουμε το σύστημα με 
εύρεση του αντίστροφου. Ωστόσο, λόγω πολυπλοκότητας και αριθμητικών 
σφαλμάτων, χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος Levinson-Durbin, ο οποίος 
εκμεταλλεύεται και την ειδική δομή του πίνακα (Toeplitz και συμμετρικός). 

Οι συντελεστές του προβλεπτή δεν κωδικοποιούνται ως έχουν, εφόσον θα 
απαιτούσαν 8-10 δυαδικά ψηφία ο καθένας για ακριβή αναπαράσταση. Αντί 
αυτών συνήθως χρησιμοποιούνται οι συντελεστές ανάκλασης, rc, που είναι μια 
σχεδόν ισοδύναμη αναπαράσταση των συντελεστών πρόβλεψης. Επειδή αυτοί 
παρουσιάζουν μια μικρότερη δυναμική περιοχή, μπορούν να αναπαρασταθούν 
με 6 δυαδικά ψηφία. Η κωδικοποίηση των συντελεστών ανάκλασης μπορεί να 
βελτιωθεί επιπλέον αν πραγματοποιήσουμε ένα μη-γραμμικό μετασχηματισμό. Ο 
μετασχηματισμός αυτός μειώνει την ευαισθησία των συντελεστών ανάκλασης σε 
σφάλματα κβαντισμού. Ο μετασχηματισμός αυτός συνήθως είναι ο 
μετασχηματισμός «λογαριθμικής περιοχής (log-area)» που ορίζεται ως: 
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Εναλλακτικές μέθοδοι δημιουργίας του σήματος διέγερσης 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο δέκτης LPC συνθέτει το σήμα φωνής με 
βάση τις παραμέτρους που έλαβε. Αυτό σημαίνει ότι ως είσοδο του φίλτρου LPC 
θα χρησιμοποιήσει είτε ένα παλμό στη θεμελιώδη συχνότητα (περίπτωση 
εύφωνου τμήματος φωνής), είτε θόρυβο (περίπτωση άφωνου τμήματος 
φωνής). 

Η μέθοδος αυτή, αν και δημοφιλής, παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα. Το 
πρώτο είναι ότι η θεμελιώδης συχνότητα είναι μια παράμετρος που εξάγεται 
δύσκολα. Επιπλέον, σε αυτή τη μέθοδο πραγματοποιείται αλληλεπίδραση μεταξύ 
των φάσεων των συνιστωσών του παλμού διέγερσης με αποτέλεσμα να 
παράγεται ένας οξύς τόνος στη συνθετική φωνή. Τέλος, η διάκριση εύφωνων 
και άφωνων τμημάτων ομιλίας είναι δύσκολη και δυσδιάκριτη, καθώς υπάρχουν 
διαστήματα συνήχησης δύο τέτοιων φωνημάτων ή εμφανίζονται φωνήματα που 
δεν καλύπτονται πλήρως από αυτήν την κατηγοριοποίηση. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο κωδικοποιητής LPC βελτιώθηκε ως προς 
τον τρόπο διέγερσης του φίλτρου LPC στο δέκτη και προέκυψαν οι 
κωδικοποιητές που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Οι διάφορες τεχνικές LPC 
διαφέρουν κυρίως ως προς τον τρόπο που ανακατασκευάζουν το σήμα 
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σφάλματος (δηλαδή το σήμα διέγερσης) στο δέκτη. Στο επόμενο σχήμα, 
φαίνονται οι τρεις εναλλακτικές λύσεις. Η πρώτη είναι και η πιο γνωστή. 
Χρησιμοποιεί δύο πηγές στο δέκτη: η μία είναι λευκός θόρυβος και η άλλη είναι 
μια σειρά παλμών στην τρέχουσα θεμελιώδη συχνότητα (pitch). Αποτελεί την 
κλασική τεχνική LPC που περιγράφηκε παραπάνω. Η δεύτερη είναι η 
Κωδικοποίηση Γραμμικής Πρόβλεψης με Διέργεση πολλαπλών παλμών  (Multi-
Pulse Excited LPC - MPE-LPC) και η τρίτη είναι η Κωδικοποίηση Γραμμικής 
Πρόβλεψης με Διέργεση Κώδικα (Code-Excited LPC - CELP), οι οποίες και 
περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

Σχήμα 4.6: Εναλλακτικές Μέθοδοι Διέγερσης LPC    

 

4.4.2 Κωδικοποίηση Γραμμικής Πρόβλεψης με Διέργεση Πολλαπλών 
Παλμών (Multi- Pulse Excited LPC - MPE-LPC) 

Ο Atal έδειξε ότι όσο καλά και αν τοποθετηθεί ο παλμός, η διέγερση ενός και 
μόνο παλμού ανά περίοδο της θεμελιώδους συχνότητας παράγει αρκετά μεγάλη 
παραμόρφωση στο σήμα. Για το λόγο αυτό πρότεινε τη χρησιμοποίηση 
περισσοτέρων παλμών  (συγκεκριμένα 8 ανά περίοδο) και τη διαδοχική ρύθμιση 
της θέσης και του πλάτους των παλμών ώστε να ελαχιστοποιηθεί το μέσο 
φασματικό τετραγωνικό σφάλμα. Αυτή η τεχνική ονομάζεται Κωδικοποίηση 
Γραμμικής Πρόβλεψης με Διέργεση Πολλαπλών Παλμών (Multi-Pulse Excited 
LPC - MPE-LPC) και έχει ως αποτέλεσμα ένα σήμα φωνής καλύτερης ποιότητας. 
Έχει το πλεονέκτημα ότι η πρόβλεψη υπολογίζεται καλύτερα χρησιμοποιώντας 
περισσότερους παλμούς ανά περίοδο της θεμελιώδους συχνότητας και επίσης 
ότι δεν είναι απαραίτητος ο υπολογισμός της θεμελιώδους συχνότητας. 
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4.4.3 Κωδικοποίηση Γραμμικής Πρόβλεψης με Διέργεση Κώδικα 
(Code-Excited LPC - CELP) 

Σε αυτή τη μέθοδο, ο κωδικοποιητής και ο αποκωδικοποιητής έχουν 
προκαθορισμένο βιβλίο κωδικών (codebook) με στοχαστικά σήματα διέγερσης 
(μηδενικής μέσης τιμής, λευκά, Γκαουσιανά). Για κάθε σήμα φωνής, ο πομπός 
ψάχνει στο βιβλίο κωδικών των στοχαστικών σημάτων και βρίσκει εκείνη τη 
στοχαστική διέγερση που αν διεγείρει το φίλτρο LPC θα δώσει το καλύτερο 
«ακουστικό ταίριασμα» με το πραγματικό σήμα. Ο κωδικός της στοχαστικής 
αυτής διαδικασίας μεταδίδεται και χρησιμοποιείται στο δέκτη για να επιλέξει το 
σωστό σήμα διέγερσης για το φίλτρο σύνθεσης LPC.  

Οι κωδικοποιητές τύπου CELP είναι αρκετά πολύπλοκοι και απαιτούν μεγάλη 
υπολογιστική ισχύ, λόγω της αναζήτησης του βέλτιστου ταιριάσματος στο βιβλίο 
κωδικών. Παρέχουν, όμως, υψηλής ποιότητας φωνή με το πλεονέκτημα ότι η 
διέγερση κωδικοποιείται μόνο με 1 δυαδικό ψηφίο ανά 4 δείγματα. Οι 
κωδικοποιητές CELP επιτυγχάνουν ρυθμό μετάδοσης έως 4.8kbps. 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η διαδικασία για την επιλογή του βέλτιστου 
σήματος διέγερσης: 

 

Σχήμα 4.7: Επιλογή βέλτιστου σήματος διέγερσης    

 
Όπως φαίνεται στο σχήμα αυτό, ο κωδικοποιητής CELP για κάθε σήμα 

διέγερσης που έχει στο βιβλίο κωδικών του πραγματοποιεί την εξής διαδικασία: 

 Το στοχαστικό σήμα χρησιμοποιείται ως είσοδος (διέγερση) στο πρώτο 
φίλτρο πρόβλεψης, το οποίο αντιστοιχεί στην σύνθεση Μακροπρόθεσμης  
Πρόβλεψης (Long-Term Prediction - LTP). Η σύνθεση LTP είναι η 
αντίστροφη διαδικασία της ανάλυσης LTP που παρουσιάζεται παρακάτω 
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στον κωδικοποιητή GSM. Με τον τρόπο αυτό το στοχαστικό σήμα αποκτά 
μια περιοδικότητα αντίστοιχη της θεμελιώδους συχνότητας (pitch). 

 Οδηγείται σε ένα δεύτερο φίλτρο πρόβλεψης που αντιστοιχεί στην 
σύνθεση Βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης (Short – Term prediction – STP -
βλέπε και πάλι κωδικοποιητή GSM). Έτσι, το σήμα αποκτά, πέρα από τη 
βασική (θεμελιώδης) περιοδικότητα, δευτερεύουσες περιοδικότητες που 
αντιστοιχούν στις συχνότητες συντονισμού. 

 Το συνθετικό σήμα που παράχθηκε, αφαιρείται από το πραγματικό 
σήμα και δημιουργείται το σήμα του σφάλματος εκτίμησης. 

 Το σφάλμα εκτίμησης περνά από ένα φίλτρο, το οποίο ενισχύει εκείνες 
τις συχνότητες που είναι σημαντικές για την ανθρώπινη ακοή και 
υποβαθμίζει τις υπόλοιπες. 

 Το φιλτραρισμένο σφάλμα τετραγωνίζεται και υπολογίζεται η μέση τιμή 
του. Έτσι έχουμε υπολογίσει το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα (MSE) της 
σύνθεσης του πραγματικού σήματος από το συγκεκριμένο στοχαστικό 
σήμα. 

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και τελικά επιλέγεται το στοχαστικό σήμα του 
βιβλίου κωδικών που πέτυχε το μικρότερο MSE. 

4.4.4 Κωδικοποίηση Γραμμικής Πρόβλεψης με Σήμα Σφάλματος 
(Residual Excited LPC - RELP) 

Τo σύστημα κωδικοποίησης RELP βασίζεται ουσιαστικά στην ίδια λογική με 
αυτή του συστήματος ADPCM. Αφού υπολογιστούν οι παράμετροι του μοντέλου 
(παράγοντες του LPC) και οι παράγοντες διέγερσης (απόφαση αν είναι εύφωνο / 
άφωνο το φώνημα, θεμελιώδης συχνότητα, κέρδος) από το πλαίσιο της φωνής, 
το σήμα φωνής συντίθεται στον πομπό και αφαιρείται από το πραγματικό σήμα. 
Έτσι σχηματίζεται το σήμα σφάλματος (Residual Error signal), το οποίο 
κβαντίζεται, κωδικοποιείται και μεταδίδεται στο δέκτη μαζί με τις υπόλοιπες 
παραμέτρους του μοντέλου LPC. Στο δέκτη συντίθεται μια προσέγγιση του 
αρχικού σήματος φωνής προσθέτοντας το σήμα σφάλματος στο σήμα που 
παράγεται, χρησιμοποιώντας παράλληλα και τις παραμέτρους του μοντέλου. Η 
ποιότητα του σήματος φωνής που συντίθεται βελτιώνεται, εφόσον υπάρχει η 
επιπρόσθετη πληροφορία του σήματος σφάλματος. 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το διάγραμμα βαθμίδων του συστήματος 
κωδικοποίησης RELP. 
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Σχήμα 4.8: Διάγραμμα βαθμίδων κωδικοποιητή RELP 

4.5. Ο Κωδικοποιητής του συστήματος GSM 
Ο κωδικοποιητής που χρησιμοποιείται στο πανευρωπαϊκό πρότυπο 

κυψελωτών δικτύων GSM είναι ο Κωδικοποιητής Μακροπρόθεσμης πρόβλεψης 
με Διέργεση Κανονικού Παλμού (Regular Pulse Excited Long Term Prediction -
RPE-LTP). Ο κωδικοποιητής αυτός επιτυγχάνει ρυθμό μετάδοσης 13kbps και 
επιλέχθηκε μετά από εξαντλητικές δοκιμές. Τo σύστημα RPE-LTP συνδυάζει τα 
πλεονεκτήματα του RELP και του MPE-LTP (Multi-Pulse Excited Long-Term 
Prediction). Ουσιαστικά είναι το σύστημα RELP που έχει ενσωματώσει τη 
διαδικασία MPE-LTP.  

Τo πλεονέκτημα του κωδικοποιητή RELP είναι ότι παρέχει καλή ποιότητα 
φωνής με χαμηλή πολυπλοκότητα. Η ποιότητα φωνής, όμως, περιορίζεται από 
τον τονικό θόρυβο που εισάγει η διαδικασία αναπαραγωγής υψηλών 
συχνοτήτων καθώς και από τα λάθη μετάδοσης. Από την άλλη μεριά, η τεχνική 
MPE-LTP παράγει τέλεια ποιότητα φωνής με υψηλή πολυπλοκότητα και δεν 
επηρεάζεται πολύ από λάθη μετάδοσης. Τροποποιώντας τον κωδικοποιητή RELP, 
ώστε να συμπεριλάβει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του MPE-LTP, 
επιτυγχάνουμε ρυθμό μετάδοσης γύρω στα 13kbps χωρίς απώλεια ποιότητας. Η 
πιο σημαντική τροποποίηση είναι η ενσωμάτωση της διαδικασίας 
Μακροπρόθεσμης Πρόβλεψης (Long-Term Prediction Loop - LTP). 
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Ο κωδικοποιητής του GSM καταναλώνει μεγάλη ισχύ και είναι σχετικά 

πολύπλοκος. Το παρακάτω σχήμα δείχνει το διάγραμμα βαθμίδων του 
κωδικοποιητή φωνής του συστήματος GSM. 

Ο κωδικοποιητής του GSM 

( )y t  

Σχήμα 4.9: Διάγραμμα βαθμίδων του κωδικοποιητή φωνής του GSM    

 

Ο κωδικοποιητής του GSM πραγματοποιεί τρεις κύριες λειτουργίες: 

 Προεπεξεργασία: Αρχικά πραγματοποιείται η διαδικασία της προέμφασης. 
Αυτή περιλαμβάνει την αποκοπή DC όρων που τυχόν υπάρχουν στο σήμα, ενώ 
ταυτόχρονα ενισχύονται οι υψηλές συχνότητας που συνήθως εμφανίζονται με 
χαμηλή ενέργεια (όπως είδαμε και στην ιδιότητα της φωνής σχετικά με το μη 
επίπεδο φάσμα). Έπειτα, το σήμα χωρίζεται σε τμήματα διάρκειας 20ms και σε 
καθένα από αυτά εφαρμόζεται παράθυρο Hamming. 

Βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη (Short-Term Prediction - STP): Η 
ανάλυση αυτή ουσιαστικά στηρίζεται στην ιδιότητα των συσχετισμένων 
γειτονικών δειγμάτων που παρουσιάζει ένα σήμα φωνής, ιδιότητα που, όπως 
είδαμε, εκμεταλλεύονται οι περισσότεροι κωδικοποιητές φωνής. Κατά την 
ανάλυση STP, προσπαθούμε με τη βοήθεια του φίλτρου LPC να κάνουμε μια 
καλή πρόβλεψη του πραγματικού σήματος, δηλαδή να προβλέψουμε όλη την 
«υπάρχουσα πληροφορία», ώστε το σφάλμα της πρόβλεψης που θα απομείνει 
να είναι ασυσχέτιστος, «αδόμητος» θόρυβος. Στην περίπτωση αυτή, ο θόρυβος 
μπορεί να αποτελέσει το σήμα διέγερσης του φίλτρου LPC. 
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Στην περίπτωση της ανάλυσης STP στον κωδικοποιητή του GSM, αντί να 

υπολογίσουμε τους συντελεστές πρόβλεψης του φίλτρου LPC, υπολογίζουμε μια 
μαθηματικά ισοδύναμη παράμετρο: τους συντελεστές ανάκλασης (Reflection 
Coefficients, RC), όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Για λόγους καλύτερων 
ιδιοτήτων κβαντισμού, οι RC δε στέλνονται ως έχουν, αλλά μετασχηματίζονται 
λογαριθμικά (Logarithmic Area Ratios, LAR). Οι συντελεστές LAR(k) 
κωδικοποιούνται και στέλνονται τελικά στον πολυπλέκτη. 

Το πρόβλημα που παρουσιάζεται στην ανάλυση STP και γενικά στους 
κωδικοποιητές LPC είναι ότι το σφάλμα πρόβλεψης, e(n),  δεν είναι τελικά 
«αδόμητος» θόρυβος, αλλά παρουσιάζει κάποιες κορυφές (peaks). Οι κορυφές 
αυτές δεν έχουν σταθερό πλάτος, αλλά εμφανίζονται με συγκεκριμένη 
περιοδικότητα που εξαρτάται από τη θεμελιώδη συχνότητα. Τις κορυφές 
καλείται να προβλέψει η ανάλυση Μακροπρόθεσμης Πρόβλεψης (Long-Term 
Prediction - LTP). 

Μακροπρόθεσμη Πρόβλεψη (Long-Term Prediction - LTP): Η 
ανάλυση LTP περιλαμβάνει αρχικά την εύρεση της θεμελιώδους συχνότητας 
(pitch) της φωνής, Pn, και τον παράγοντα κέρδους, gn, τα οποία 
κωδικοποιούνται και στέλνονται με ρυθμό 3,6kbps. Η θεμελιώδης συχνότητα 
βρίσκεται από εκείνη την καθυστέρηση D που δίνει τη μεγαλύτερη 
ετεροσυσχέτιση ανάμεσα στο σφάλμα e(n) και e(n-D), που είναι ουσιαστικά η 
χρονική απόσταση μεταξύ δύο κορυφών. Άρα, η LTP είναι μια δεύτερη 
διαδικασία πρόβλέψης πάνω στο σήμα e(n). Στη συνέχεια, παράγουμε το 
σφάλμα της δεύτερης πρόβλεψης, r(n), το οποίο είναι πλέον «αδόμητος» 
θόρυβος. Το σήμα αυτό, το οποίο θα αποτελέσει και τη διέγερση του φίλτρου 
LPC του δέκτη, κανονικοποιείται, κβαντίζεται και μεταδίδεται με 9.6 kbps.  

Ο αποκωδικοποιητής του GSM 

Το παρακάτω σχήμα δείχνει το διάγραμμα βαθμίδων του αποκωδικοποιητή 
φωνής του συστήματος GSM. 
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Σχήμα 4.10: Διάγραμμα βαθμίδων του αποκωδικοποιητή φωνής του 
GSM 

 

Ο αποκωδικοποιητής αποτελείται από 4 τμήματα που πραγματοποιούν 
λειτουργίες συμπληρωματικές από αυτές του κωδικοποιητή. Οι λαμβανόμενες 
παράμετροι της διέγερσης αποκωδικοποιούνται και περνούν στο φίλτρο 
σύνθεσης LTP, το οποίο χρησιμοποιεί τη θεμελιώδη συχνότητα και την 
παράμετρο κέρδους για να συνθέσει το μακροπρόθεσμο σήμα. Έπειτα 
πραγματοποιείται σύνθεση STP χρησιμοποιώντας τους συντελεστές RC για την 
αναδημιουργία του πραγματικού σήματος φωνής. 

4.6. Επιλογή Κωδικοποιητών Φωνής για Ασύρματες 
Επικοινωνίες 

Η επιλογή του κατάλληλου κωδικοποιητή φωνής είναι ένα σημαντικό βήμα 
στο σχεδιασμό ενός ψηφιακού συστήματος κινητής τηλεφωνίας. Εξαιτίας του 
περιορισμένου εύρους ζώνης που είναι διαθέσιμο, είναι αναγκαία η συμπίεση 
της φωνής ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των χρηστών στο σύστημα. Τα 
κριτήρια με βάση τα οποία επιλέγεται ένας κωδικοποιητής σε ένα σύστημα 
κινητής τηλεφωνίας είναι τα εξής: 

 Ποιότητα φωνής 

 Ρυθμός συμπίεσης (απαιτούμενο εύρος ζώνης) 

 Καθυστέρηση από άκρη σε άκρη (end-to-end) εξαιτίας της    
κωδικοποίησης 

 Αλγοριθμική πολυπλοκότητα της κωδικοποίησης 

 Κόστος υλοποίησης 
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 Απαιτήσεις σε κατανάλωση ισχύος 

 Συμβατότητα με υπάρχοντα πρότυπα 

 Αντοχή της συμπιεσμένης φωνής σε λάθη μετάδοσης 

Κατά την υλοποίηση ενός κωδικοποιητή, η προσπάθεια αύξησης της 
δυνατότητάς του για υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης οδηγεί στην αύξηση της 
πολυπλοκότητάς του. Όσο πιο πολύπλοκος όμως είναι ο κωδικοποιητής, τόσο 
μεγαλώνει η καθυστέρηση της επεξεργασίας της φωνής καθώς και το κόστος 
της υλοποίησης. Για μια συγκεκριμένη υλοποίηση θα πρέπει ανάλογα με τις 
εκάστοτε ανάγκες να ισορροπήσουμε ή να δώσουμε βάρος σε κάποιον ή 
κάποιους από τους παραπάνω συγκρουόμενους παράγοντες. 

Γνωρίζουμε ότι τα ασύρματα κινητά κανάλια εμφανίζουν διάφορα 
προβλήματα στη μετάδοση εξαιτίας φαινομένων όπως η πολυδιόδευση 
(multipath), η εξασθένηση (fading) και οι παρεμβολές (interference). Είναι 
λοιπόν σημαντικό ένας κωδικοποιητής φωνής να είναι εύρωστος σε λάθη 
μετάδοσης. Ανάλογα με την τεχνική που χρησιμοποιείται, διαφορετικοί 
κωδικοποιητές φωνής έχουν διαφορετικές ανοχές στα λάθη. Για παράδειγμα 
κάτω από τις ίδιες συνθήκες, η Προσαρμοστική Κωδικοποίηση Δέλτα (ADM) με 
ρυθμό 40kbps ακούγεται πολύ καλύτερα από την  Λογαριθμική Παλμοκωδική 
Διαμόρφωση (log-PCM) με ρυθμό 56kbps. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι καθώς 
μειώνεται ο ρυθμός δυαδικών ψηφίων, αυξάνεται και η ευρωστία της 
κωδικοποίησης απέναντι σε σφάλματα! Αντίθετα, η αναπαράσταση σημάτων 
φωνής με λιγότερα δυαδικά ψηφία  έχει ως αποτέλεσμα το πληροφοριακό 
περιεχόμενο κάθε δυαδικού ψηφίου να αυξάνεται, οπότε και υπάρχει 
μεγαλύτερη ανάγκη να διατηρηθεί σωστό. Οι κωδικοποιητές φωνής μεταφέρουν 
κρίσιμες πληροφορίες (όπως το παραμετροποιημένο μοντέλο παραγωγής 
φωνής) με μικρούς ρυθμούς μετάδοσης. Αν αλλοιωθούν αυτές οι παράμετροι θα 
οδηγήσουν σε απαράδεκτες αλλοιώσεις στο σήμα φωνής. Για την επίλυση αυτού 
του προβλήματος τα μεταδιδόμενα δυαδικά ψηφία χωρίζονται σε ομάδες 
ανάλογα με την ευαισθησία τους σε λάθη και σε κάθε ομάδα εφαρμόζονται 
διαφορετικού επιπέδου προστασία και διόρθωση λαθών.  

Η επιλογή του κωδικοποιητή φωνής εξαρτάται επίσης και από το μέγεθος της 
κυψέλης (cell) που χρησιμοποιείται στο σύστημα κινητής τηλεφωνίας. Στην 
περίπτωση που το μέγεθος της κυψέλης είναι μικρό, οπότε μπορεί να επιτευχθεί 
υψηλή φασματική αποδοτικότητα (spectral efficiency) με συχνή 
επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων, είναι αρκετό να χρησιμοποιηθεί ένα απλός 
κωδικοποιητής με υψηλό ρυθμό κωδικοποίησης. Σε ασύρματα τηλεφωνικά 
συστήματα όπως το CT2 και το DECT, τα οποία χρησιμοποιούν μικρές κυψέλες 
(microcells), κωδικοποιητές τύπου ADPCM με ρυθμό 32kbps επιτυγχάνουν πολύ 
καλή απόδοση, ακόμα και χωρίς κωδικοποίηση καναλιού (channel coding) ή 
ισοστάθμιση (equalization). Σε κυψελωτά συστήματα τα οποία λειτουργούν με 
πολύ μεγαλύτερες κυψέλες και χειρότερη κατάσταση καναλιού, είναι 
απαραίτητη η χρησιμοποίηση συστημάτων διόρθωσης λαθών και ο χαμηλότερος 
ρυθμός μετάδοσης. Στις κινητές δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, το μέγεθος των 
κυψελών είναι μεγάλο και το διαθέσιμο εύρος ζώνης είναι μικρό. Προκειμένου 
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να εξυπηρετηθεί ένας αριθμός χρηστών, ο ρυθμός μετάδοσης φωνής θα πρέπει 
να είναι της τάξης των 3kbps, επιβάλλοντας τη χρήση κωδικοποιητών φωνής. 

Πέρα από το μέγεθος της κυψέλης, η Τεχνική Πολλαπλής Προσπέλασης 
(Multiple Access Scheme, βλέπε επόμενο κεφάλαιο) αποτελεί έναν ακόμα 
σημαντικό παράγοντα για τη φασματική αποδοτικότητα του συστήματος. Το 
ψηφιακό κυψελωτό σύστημα Πολλαπλής Προσπέλασης στο Πεδίο του Χρόνου) 
(Time Domain Multiple Access - TDMA) IS-54 που αντικατέστησε το 
προηγούμενο αναλογικό AMPS στην Αμερική κατάφερε να τριπλασιάσει τη 
χωρητικότητα του συστήματος χρησιμοποιώντας κωδικοποιητή VSELP 8kbps. 

Τέλος, ο τύπος της διαμόρφωσης (όπως αυτοί περιγράφηκαν στο 
προηγούμενο κεφάλαιο) έχει σημαντική επίδραση στην επιλογή κωδικοποιητή 
φωνής. Για παράδειγμα, η χρήση αποδοτικών ως προς το εύρος ζώνης 
διαμορφώσεων παρέχει τη δυνατότητα χρήσης κωδικοποιητών υψηλότερων 
ρυθμών δυαδικών ψηφίων. 

     Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τεχνικές κωδικοποίησης που 
χρησιμοποιούνται σε διάφορα συστήματα ψηφιακών κινητών επικοινωνιών:  

Πρότυπο Τύπος 
Υπηρεσίας 

Κωδικοποιητής 
Φωνής 

Bit Rate 
(kbps) 

GSM Cellular RPE-LTP 13 

CD-900 Cellular SBC 16 

USDC (IS-54) Cellular VSELP 8 

IS-95 Cellular CELP 1.2, 2.4, 4.8, 
9.6 

IS-95 PCS PCS CELP 14.4 

PDC Cellular VSELP 4.5, 6.7, 11.2 

CT2 Cordless ADPCM 32 

DECT Cordless ADPCM 32 

PHS Cordless ADPCM 32 

DCS-1800 PCS RPE-LTP 13 

PACS PCS ADPCM 32 

Πίνακας 4.2: Τεχνικές κωδικοποίησης που χρησιμοποιούνται σε 
διάφορα συστήματα κινητών επικοινωνιών. 
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4.7. Αξιολόγηση της Απόδοσης Κωδικοποιητών Φωνής 
Υπάρχουν δύο τρόποι για την αξιολόγηση της απόδοσης ενός κωδικοποιητή 

φωνής όσον αφορά την ικανότητά του να διατηρεί την ποιότητα του σήματος. 

Ο πρώτος τρόπος είναι οι αντικειμενικές μετρικές, οι οποίες δίνουν μια 
ποσοτική έκφραση για τη σχέση ανάμεσα στο κωδικοποιημένο και το αρχικό 
σήμα φωνής. Για παράδειγμα, ο λόγος  Σήματος προς Σφάλμα (Signal to Noise 
Ratio - SNR) και το Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα (Mean Square Error – MSE) 
αποτελούν τέτοιες μετρικές. Αν και αυτές είναι χρήσιμες στον αρχικό σχεδιασμό 
και στην εξομοίωση των συστημάτων κωδικοποίησης, δε δίνουν πάντα παρόμοια 
ένδειξη για την ποιότητα φωνής, με αυτήν που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο 
αυτί. 

Ο δεύτερος τρόπος αξιολόγησης είναι τα υποκειμενικά τεστ ακρόασης. Σε 
αυτά, ο απόλυτος κριτής της ποιότητας του σήματος είναι ο άνθρωπος. Τα 
υποκειμενικά τεστ ακρόασης πραγματοποιούνται παίζοντας ένα δείγμα φωνής σε 
έναν αριθμό από άτομα και ζητώντας τους να κρίνουν την ποιότητα της φωνής. 
Επειδή οι κωδικοποιητές φωνής εξαρτώνται σημαντικά από τον ομιλητή, η 
ποιότητα φωνής που παράγουν ποικίλει ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και την 
ταχύτητα ομιλίας του. Τα υποκειμενικά τεστ δίνουν αποτελέσματα σε σχέση με 
την συνολική ποιότητα, την προσπάθεια ακρόασης, τη σαφήνεια και την 
φυσικότητα της φωνής. 

To πιο δημοφιλές σύστημα αξιολόγησης είναι γνωστό ως Βαθμολογία Μέσης 
Άποψης (Mean Opinion Score - ΜOS). Σε αυτό πραγματοποιούνται τεστ 
σαφήνειας τα οποία μετρούν την ικανότητα των ακροατών να αναγνωρίσουν μια 
λέξη. Η λέξη επιλέγεται από ένα ζευγάρι λέξεων που διαφέρουν ελάχιστα στην 
προφορά π.χ. «those-dose» και παρουσιάζεται στον ακροατή, ο οποίος πρέπει 
να αναγνωρίσει ποια λέξη ειπώθηκε. Το σύστημα MOS έχει πέντε διαβαθμίσεις 
ποιότητας, όπου κάθε διαβάθμιση αντιστοιχεί στο βαθμό προσπάθειας που 
απαιτείται ώστε να γίνει καταληπτή. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται μια λίστα 
με τις διαβαθμίσεις ποιότητας του MOS. 



Κινητά  Δίκτυα Επικοινωνιών 130 

 

Διαβάθμιση  
Ποιότητας Βαθμολογία Προσπάθεια ακρόασης 

Εξαιρετική 5 Σαφήνεια χωρίς καμία προσπάθεια 

Καλή 4 Σαφήνεια χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια 

Μέτρια 3 Σαφήνεια με σχετική προσπάθεια 

Ανεπαρκής 2 Σαφήνεια με σημαντική προσπάθεια 

Κακή 1 Πολύ περιορισμένη σαφήνεια παρά την 
σημαντική προσπάθεια 

Πίνακας 4.3: Αξιολόγηση Ποιότητας MOS. 

Τέλος, παρατίθεται ο πίνακας 4.4 που περιέχει την αξιολόγηση της απόδοσης 
διαφόρων τεχνικών κωδικοποίησης με βάση το δείκτη MOS. 

Κωδικοποιητής MOS 

64 kbps PCM 4.3 

14.4 kbps QCELP13 4.2 

32 kbps ADPCM 4.1 

8 kbps ITU-CELP 3.9 

8 kbps CELP 3.7 

13 kbps GSM Codec 3.54 

9.6 kbps QCELP 3.45 

4.8 kbps CELP 3.0 

2.4 kbps LPC 2.5 

Πίνακας 4.4: Απόδοση των Κωδικοποιητών Φωνής. 

 

Παρατηρούμε ότι η βαθμολογία MOS των κωδικοποιητών φωνής μειώνεται 
καθώς ελαττώνεται ο ρυθμός μετάδοσης. 
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5. Τεχνικές Ισοστάθμισης Διαύλου  

5.1. Εισαγωγή 
Τα κινητά συστήματα επικοινωνίας απαιτούν τη χρήση προηγμένων 

τεχνικών επεξεργασίας σήματος, που βελτιώνουν την απόδοση των συνδέσεων 
στις δύσκολες συνθήκες των ασύρματων διαύλων μετάδοσης. Όπως είδαμε στο 
κεφάλαιο 2, το κινητό ασύρματο κανάλι είναι ιδιαίτερα δυναμικό, εξαιτίας των 
φαινομένων της πολυδιόδευσης και του Doppler, γεγονός που έχει σημαντική 
αρνητική επίπτωση στο ρυθμό σφαλμάτων κάθε τεχνικής διαμόρφωσης. Εξαιτίας 
των υποβαθμίσεων του καναλιού, το σήμα που λαμβάνει ο δέκτης παρουσιάζει 
μεγάλες παραμορφώσεις ή εξασθενήσεις. Τρεις τεχνικές που χρησιμοποιούνται, 
είτε ανεξάρτητα είτε σε συνεργασία, για την αντιμετώπιση των φαινομένων 
αυτών και τη βελτίωση της ποιότητας του λαμβανόμενου σήματος, είναι η 
ισοστάθμιση, οι τεχνικές ποικιλομορφίας (diversity) και η κωδικοποίηση 
καναλιού. 

Η ισοστάθμιση έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
διασυμβολικής παρεμβολής (ISI), που δημιουργείται εξαιτίας της πολυδιόδευσης 
σε κανάλια με μεγάλη χρονική διασπορά. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2, αν 
το εύρος ζώνης του μεταδιδόμενου σήματος είναι μεγαλύτερο από το εύρος 
ζώνης συνοχής του ασύρματου καναλιού, δημιουργείται ISI και οι παλμοί 
διαμόρφωσης επεκτείνονται στο χρόνο. Για το λόγο αυτό, ένας ισοσταθμιστής 
ενσωματώνεται συνήθως στο δέκτη και αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει τις 
παραμορφώσεις που οφείλονται στο κανάλι. Επειδή γενικά το κανάλι είναι 
άγνωστο και χρονικά μεταβαλλόμενο, ο ισοσταθμιστής πρέπει να είναι 
προσαρμοστικός. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των τεχνικών 
ισοστάθμισης. Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναφερθούμε σε τεχνικές 
ποικιλομορφίας ενώ οι τεχνικές κωδικοποίησης καναλιού δεν εξετάζονται, 
καθώς ξεφεύγουν από τους σκοπούς του μαθήματος. 

5.2. Βασικές αρχές της ισοστάθμισης 
Η διασυμβολική παρεμβολή, που προκαλείται από το φαινόμενο της 

πολυδιόδευσης σε κανάλια περιορισμένου εύρους ζώνης και μεγάλης χρονικής 
διασποράς, παραμορφώνει το μεταδιδόμενο σήμα, οδηγώντας σε σφάλματα 
δυαδικών ψηφίων στο δέκτη. Η διασυμβολική παρεμβολή είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα εμπόδια για τη μετάδοση δεδομένων με υψηλούς ρυθμούς σε 
κινητά ασύρματα κανάλια και η ισοστάθμιση είναι μια τεχνική που 
χρησιμοποιείται για την καταπολέμησή της. 
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Γενικά, ο όρος ισοστάθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει 
οποιαδήποτε λειτουργία επεξεργασίας σήματος που ελαχιστοποιεί τη 
διασυμβολική παρεμβολή. Στα ασύρματα κανάλια, μια ποικιλία προσαρμοστικών 
ισοσταθμιστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ακυρώσουν τις 
παρεμβολές. Καθώς τα κινητά κανάλια είναι τυχαία και χρονικά μεταβαλλόμενα, 
οι ισοσταθμιστές που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σε θέση να 
παρακολουθούν τα χαρακτηριστικά τους και για το λόγο αυτό ονομάζονται 
προσαρμοστικοί. 

Συνήθως ένας ισοσταθμιστής υλοποιείται σε ένα δέκτη είτε στη βασική ζώνη 
είτε σε μια Ενδιάμεση Συχνότητα (Intermediate Frequency – IF). Η μελέτη των 
διάφορων αλγορίθμων ισοστάθμισης γίνεται συνήθως στη βασική ζώνη, με 
χρησιμοποίηση της ισοδύναμης μιγαδικής αναπαράστασης1. 

Στο σχήμα 5.1 φαίνεται το διάγραμμα βαθμίδων ενός συστήματος 
επικοινωνίας με έναν προσαρμοστικό ισοσταθμιστή στο δέκτη. Αν x(t) είναι το 
αρχικό σήμα πληροφορίας και f(t) η συνδυασμένη κρουστική απόκριση βασικής 
ζώνης του πομπού, του καναλιού και των τμημάτων RF/IF του δέκτη, τότε το 
σήμα που λαμβάνεται από τον ισοσταθμιστή μπορεί να εκφραστεί ως 

( ) ( )* ( ) ( )by t x t f t n t= +   (5.1) 

όπου nb(t) είναι ο θόρυβος βασικής ζώνης στην είσοδο του ισοσταθμιστή και με ∗ 
παριστάνεται η πράξη της συνέλιξης. Αν η κρουστική απόκριση του 
ισοσταθμιστή είναι heq(t), τότε η έξοδος του ισοσταθμιστή έχει τη μορφή 

ˆ( ) ( )* ( )* ( ) ( )* ( )eq b eqd t x t f t h t n t h t= +  (5.2) 

Ο στόχος των διάφορων τεχνικών ισοστάθμισης είναι ο κατάλληλος 
σχεδιασμός της κρουστικής απόκρισης heq(t), ώστε σε κάθε χρονική στιγμή, η 
έξοδος του ισοσταθμιστή  να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σήμα x(t). ˆ( )d t

                                       
1Είναι μια ισοδύναμη αναπαράσταση-μετασχηματισμός ενός γραμμικού ζωνοπερατού 

συστήματος με βάση την οποία όλα τα εμπλεκόμενα σήματα (μεταδιδόμενο σήμα, 
κρουστική απόκριση καναλιού, θόρυβος, λαμβανόμενο σήμα) μετασχηματίζονται σε 
αντίστοιχα σήματα βασικής ζώνης. Με τον τρόπο αυτό απλοποιείται σημαντικά η 
ανάλυση του συστήματος, καθώς ανάγεται στην ανάλυση ενός γραμμικού συστήματος 
βασικής ζώνης. 
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Σχήμα 5.1: Διάγραμμα βαθμίδων ενός συστήματος επικοινωνίας  
με γραμμικό προσαρμοστικό ισοσταθμιστή 

5.3. Κατηγοριοποίηση ισοσταθμιστών 
Η ισοστάθμιση είναι μια καλά μελετημένη λειτουργία των συστημάτων 

επικοινωνίας και υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ισοσταθμιστών, με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η επιλογή του κατάλληλου ισοσταθμιστή 
εξαρτάται από την κάθε εφαρμογή.  

Οι υπάρχουσες τεχνικές ισοστάθμισης μπορούν να ταξινομηθούν σε 
κατηγορίες με βάση διάφορα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι το κριτήριο 
βελτιστοποίησης που χρησιμοποιείται για τη μείωση της διασυμβολικής 
παρεμβολής, η δομή του ισοσταθμιστή, το αν είναι χρονικά μεταβαλλόμενος ή 
όχι και η γραμμικότητα. 

Κατηγοριοποίηση με βάση το κριτήριο βελτιστοποίησης 

Τρία είναι τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται στις διάφορες τεχνικές 
ισοστάθμισης: 

• Κριτήριο μέγιστης πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood Criterion - 
ML): Με βάση το κριτήριο αυτό, σε κάθε χρονική στιγμή, ο ανιχνευτής 
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παίρνει απόφαση υπέρ ενός συμβόλου, ώστε να μεγιστοποιείται η πιθανότητα 
σωστής απόφασης, δεδομένης της τιμής του λαμβανόμενου σήματος. Οι 
ισοσταθμιστές που σχεδιάζονται ώστε να ικανοποιούν το κριτήριο αυτό είναι 
βέλτιστοι, έχουν δηλαδή την καλύτερη απόδοση από όλους του υπόλοιπους 
ισοσταθμιστές, έχουν όμως και πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα. Για το λόγο 
αυτό χρησιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις που η κρουστική απόκριση του 
καναλιού μετάδοσης έχει μικρό μήκος ή ως μέτρο σύγκρισης για τη μέτρηση 
της απόδοσης άλλων ισοσταθμιστών. 

• Κριτήριο μηδενισμού της διασυμβολικής παρεμβολής (Zero-forcing 
Criterion - ZF): Ο ισοσταθμιστής που ικανοποιεί το κριτήριο αυτό 
σχεδιάζεται έτσι ώστε να μηδενίζει τη διασυμβολική παρεμβολή. Ως γνωστό, 
το λαμβανόμενο σήμα στο δέκτη είναι αλλοιωμένο από τη διασυμβολική 
παρεμβολή και από τον προσθετικό θόρυβο. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, 
το μειονέκτημα του ισοσταθμιστή ZF είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη του το 
θόρυβο. 

• Κριτήριο ελάχιστου μέσου τετραγωνικού σφάλματος (Minimum Mean 
Square Error Criterion - MMSE): Ένας ισοσταθμιστής σχεδιασμένος με 
βάση το κριτήριο αυτό, ελαχιστοποιεί το μέσο τετραγωνικό σφάλμα της 
εξόδου του, σε σχέση με την αποστελλόμενη ακολουθία. Σε αντίθεση 
δηλαδή με τον ισοσταθμιστή ZF, λαμβάνει υπόψη του τόσο τη διασυμβολική 
παρεμβολή όσο και τον προσθετικό θόρυβο. 

Τα κριτήρια ισοστάθμισης καθώς και κάποιοι χαρακτηριστικοί ισοσταθμιστές 
εξετάζονται αναλυτικότερα στις ενότητες που ακολουθούν. 

Κατηγοριοποίηση με βάση τη δομή του ισοσταθμιστή 

Με εξαίρεση τους ισοσταθμιστές που στηρίζονται στο κριτήριο μέγιστης 
πιθανοφάνειας, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη δομή, οι περισσότεροι ισοσταθμιστές 
είναι φίλτρα πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης (Finite Impulse Response 
filters – FIR filters). Ανάλογα με τη δομή του φίλτρου FIR, διακρίνουμε τους 
εγκάρσιους ισοσταθμιστές (transversal equalizers) και τους ισοσταθμιστές με 
πλεγματική (lattice) δομή. Οι εγκάρσιοι ισοσταθμιστές είναι κλασικά φίλτρα FIR, 
με σταθερό αριθμό συντελεστών, μέσα από τα οποία διέρχεται το λαμβανόμενο 
σήμα. Αντίθετα, οι ισοσταθμιστές πλεγματικού τύπου έχουν μια ειδική 
κλιμακωτή δομή που τους δίνει μεγαλύτερη ευελιξία. Πιο συγκεκριμένα, 
αποτελούνται από έναν αριθμό όμοιων βαθμίδων, που αντιστοιχεί στον αριθμό 
των συντελεστών ενός εγκάρσιου ισοσταθμιστή, αλλά έχουν το πλεονέκτημα ότι 
η προσθήκη επιπλέον βαθμίδων γίνεται εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει 
η τιμή των συντελεστών των προηγούμενων βαθμίδων. Έτσι, ο αριθμός των 
χρησιμοποιούμενων βαθμίδων ενός ισοσταθμιστή πλεγματικού τύπου μπορεί να 
αλλάζει δυναμικά, ανάλογα με τη χρονική διασπορά του καναλιού, χωρίς να 
σταματάει η λειτουργία του. Ωστόσο, η δομή τους είναι αρκετά πιο πολύπλοκη. 

Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρονική μεταβολή του ισοσταθμιστή 

Οι ισοσταθμιστές διακρίνονται σε σταθερούς (fixed, preset) και σε 
προσαρμοστικούς (adaptive). Σε εφαρμογές στις οποίες το κανάλι μετάδοσης 
είναι σταθερό ή παραμένει σταθερό για πολύ μεγάλα διαστήματα, προτιμώνται 
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σταθεροί ισοσταθμιστές, των οποίων οι συντελεστές υπολογίζονται μια φορά 
στην αρχή της λειτουργίας τους. Αντίθετα όταν το κανάλι παρουσιάζει χρονικές 
μεταβολές, απαιτείται η χρήση προσαρμοστικών ισοσταθμιστών, των οποίων οι 
συντελεστές μεταβάλλονται με κατάλληλο αλγόριθμο, ώστε να παρακολουθούν 
τις αλλαγές του καναλιού. 

Κατηγοριοποίηση με βάση τη γραμμικότητα 

Οι ισοσταθμιστές διακρίνονται τέλος σε γραμμικούς και μη γραμμικούς 
ανάλογα με το αν η έξοδος είναι γραμμική συνάρτηση της εισόδου τους. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα μη γραμμικών ισοσταθμιστών είναι οι ισοσταθμιστές 
που στηρίζονται στο κριτήριο μέγιστης πιθανοφάνειας. Αντίθετα οι 
ισοσταθμιστές που βασίζονται στα άλλα δύο κριτήρια μπορεί να είναι είτε 
γραμμικοί είτε μη γραμμικοί. 

5.4. Τα κριτήρια ισοστάθμισης 

5.4.1 Το κριτήριο μέγιστης πιθανοφάνειας 
Όπως προαναφέρθηκε, ένας ισοσταθμιστής που υλοποιεί το κριτήριο 

μέγιστης πιθανοφάνειας, λαμβάνει σε κάθε χρονική στιγμή απόφαση υπέρ ενός 
συμβόλου, ώστε να μεγιστοποιεί την πιθανότητα σωστής απόφασης, δεδομένης 
της τιμής του λαμβανόμενου σήματος. Στην περίπτωση που το λαμβανόμενο 
σήμα έχει μνήμη, όταν δηλαδή υπάρχει εξάρτηση ανάμεσα στις τιμές που 
λαμβάνει σε διαδοχικές χρονικές στιγμές, όπως ισχύει όταν υπάρχει 
διασυμβολική παρεμβολή, η απόφαση δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από το 
λαμβανόμενο σήμα κατά την τρέχουσα χρονική στιγμή, αλλά πρέπει να 
εξαρτάται και από τις τιμές σε γειτονικές χρονικές στιγμές. 

Στο σχήμα 5.2 φαίνεται η δομή ενός ισοσταθμιστή εκτίμησης της ακολουθίας 
μέγιστης πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood Sequence Estimation Equalizer – 
MLSE Equalizer). Η έξοδος του καναλιού διέρχεται αρχικά από ένα φίλτρο 
προσαρμοσμένο στην κρουστική απόκριση του καναλιού. Η έξοδος του 
προσαρμοσμένου φίλτρου δειγματοληπτείται στο ρυθμό συμβόλων και η 
δειγματοληπτημένη ακολουθία εισέρχεται στη βαθμίδα που υλοποιεί τον 
αλγόριθμο μέγιστης πιθανοφάνειας. Ο αλγόριθμος ο οποίος χρησιμοποιείται 
συνήθως είναι ο Viterbi, ο οποίος μοντελοποιεί το κανάλι στο χρόνο με ένα 
διάγραμμα «trellis» και τις πιθανές ακολουθίες με διαδρομές μέσα στο 
διάγραμμα αυτό, και ελαχιστοποιεί τον αριθμό των απαραίτητων υπολογισμών. 
Ο αλγόριθμος Viterbi απαιτεί, εκτός από την ακολουθία εισόδου και μια 
εκτίμηση για την κρουστική απόκριση του καναλιού. Για το λόγο αυτό, σε έναν 
ισοσταθμιστή MLSE υπάρχει πάντα και μια διάταξη για την εκτίμηση του 
καναλιού. Η εκτίμηση της κρουστικής απόκρισης του καναλιού χρησιμοποιείται 
στους υπολογισμούς του αλγορίθμου Viterbi, αλλά και στον προσδιορισμό της 
κρουστικής απόκρισης του προσαρμοσμένου στο κανάλι φίλτρου. 

Η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου Viterbi είναι Ο(ML), όπου Μ είναι το 
μέγεθος του αλφαβήτου μετάδοσης και LΤ είναι η χρονική διασπορά του 
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καναλιού (Τ η διάρκεια συμβόλου). Δηλαδή, ιδιαίτερα όταν το αλφάβητο είναι 
μεγάλο (Μ>2) ή/και η χρονική διασπορά του καναλιού είναι μεγάλη, η 
πολυπλοκότητα ενός ισοσταθμιστή MLSE γίνεται απαγορευτική. Επιπλέον, 
μεγάλες είναι και οι απαιτήσεις του σε μνήμη. Τέλος, ο ισοσταθμιστής MLSE 
απαιτεί, όπως προαναφέρθηκε, γνώση των χαρακτηριστικών του καναλιού, 
προκειμένου να πάρει τις σωστές αποφάσεις και επίσης απαιτεί και γνώση της 
κατανομής του θορύβου που επιδρά στο σήμα. Γι’ αυτό, παρόλο που ο MLSE 
είναι ο βέλτιστος δέκτης, καθώς ελαχιστοποιεί την πιθανότητα λάθους, συνήθως 
στην πράξη χρησιμοποιούνται άλλοι ισοσταθμιστές, με χειρότερη επίδοση. 

 

 

Σχήμα 5.2: H δομή ενός ισοσταθμιστή MLSE 

5.4.2 Το κριτήριο μηδενισμού της διασυμβολικής παρεμβολής 
Οι συντελεστές ενός ισοσταθμιστή που ικανοποιεί το κριτήριο μηδενισμού 

της διασυμβολικής παρεμβολής, επιλέγονται έτσι ώστε η συνολική κρουστική 
απόκριση του καναλιού και του ισοσταθμιστή να έχει μόνο ένα μη μηδενικό 
στοιχείο, δηλαδή επιλέγονται έτσι ώστε να ικανοποιούν τη σχέση 

)()()( tthth cheq δ=⋅  (5.3) 

όπου hch(t) και heq(t) είναι η κρουστική απόκριση του καναλιού και του 
ισοσταθμιστή αντίστοιχα. 

Αυξάνοντας τον αριθμό των συντελεστών, μπορούμε να πάρουμε έναν 
ισοσταθμιστή άπειρου μήκους, με μηδενική ISI στην έξοδό του. Για την 
απόκριση συχνότητας Heq(f) του ισοσταθμιστή αυτού, θα ισχύει η σχέση 

1)()( =⋅ fHfH cheq  (5.4) 
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όπου Hch(f) είναι η απόκριση συχνότητας του καναλιού μετάδοσης. Δηλαδή ένας 
ισοσταθμιστής μηδενικής διασυμβολικής παρεμβολής και άπειρου μήκους είναι 
απλώς ένα αντίστροφο φίλτρο για την κρουστική απόκριση του καναλιού 

)(
1)(

fH
fH

ch
eq =  (5.5) 

Στην πράξη, οι ισοσταθμιστές υλοποιούνται ως φίλτρα πεπερασμένου 
μήκους και επομένως δεν μηδενίζουν πλήρως τη διασυμβολική παρεμβολή. 
Ωστόσο, το σημαντικότερο μειονέκτημα ενός ισοσταθμιστή που στηρίζεται στο 
κριτήριο αυτό είναι ότι αγνοεί την παρουσία του προσθετικού θορύβου. Το 
αποτέλεσμα είναι ότι αν υπάρχουν συχνότητες στις οποίες η απόκριση του 
καναλιού έχει μεγάλη εξασθένηση, ο ισοσταθμιστής προσπαθεί να την 
αντιμετωπίσει εισάγοντας μεγάλη ενίσχυση. Επομένως, ο θόρυβος που υπάρχει 
στις συχνότητες αυτές ενισχύεται σημαντικά, υποβαθμίζοντας τη συνολική 
απόδοση του ισοσταθμιστή. 

5.4.3 Το κριτήριο ελαχιστοποίησης του μέσου τετραγωνικού 
σφάλματος 

Το πρόβλημα του ισοσταθμιστή μηδενικής διασυμβολικής παρεμβολής 
προέρχεται από το γεγονός ότι ασχολείται μόνο με την εξάλειψη της ISI. Όμως, 
η παραμόρφωση του μεταδιδόμενου σήματος προκαλείται, εκτός από την ISI, 
και από τον προσθετικό θόρυβο.  

Σύμφωνα με το κριτήριο ελαχιστοποίησης του μέσου τετραγωνικού 
σφάλματος, ο σχεδιασμός δε γίνεται μόνο με βάση τη διασυμβολική παρεμβολή, 
αλλά ο στόχος είναι ο ελαχιστοποίηση του αθροίσματος της ισχύος της ISI και 
του προσθετικού θορύβου. Αντιμετωπίζονται δηλαδή ταυτόχρονα και οι δύο 
πηγές της παραμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, αν x(t) είναι το αρχικό σήμα 
πληροφορίας και hch(t) η συνδυασμένη κρουστική απόκριση βασικής ζώνης του 
φίλτρου πομπού, του καναλιού και του φίλτρου δέκτη, τότε, όπως είδαμε, η 
έξοδος του καναλιού έχει τη μορφή 

( ) ( )* ( ) ( )ch by t x t h t n t= +  (5.6) 

όπου nb(t) είναι ο θόρυβος βασικής ζώνης στην είσοδο του ισοσταθμιστή και με ∗ 
παριστάνεται η πράξη της συνέλιξης. Επίσης, αν η κρουστική απόκριση του 
ισοσταθμιστή είναι heq(t), τότε η έξοδος του ισοσταθμιστή έχει τη μορφή 

ˆ( ) ( )* ( )* ( ) ( )* ( )ch eq b eqd t x t h t h t n t h t= +  (5.7) 

Η κρουστική απόκριση του ισοσταθμιστή heq(t), υπολογίζεται έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιείται η ακόλουθη συνάρτηση κόστους 

( ){ } {
2

2ˆ( ) ( ) ( ) ( )t E x t d t E e tℑ = − = }  (5.8) 
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Στην ιδανική περίπτωση που ο ισοσταθμιστής έχει άπειρο μήκος και ο 
προσθετικός θόρυβος είναι λευκός, Γκαουσιανός, με δίπλευρη φασματική 
πυκνότητα ισχύος Ν0/2, αποδεικνύεται ότι η απόκριση συχνότητας του 
ισοσταθμιστή παίρνει τη μορφή 

0)(
1)(

NfH
fH

ch
eq +

=  (5.9) 

Εξετάζοντας την παραπάνω σχέση, βλέπουμε ότι όταν ο θόρυβος έχει 
χαμηλή ισχύ (Ν0 << Hch(f) ή Ν0 → 0), τότε ο ισοσταθμιστής MMSE συμπεριφέρεται 
ως ένας ισοσταθμιστής ZF και εξαλείφει πλήρως τη διασυμβολική παρεμβολή. 
Αντίθετα, όταν ο θόρυβος είναι μεγάλος ή η κρουστική απόκριση του καναλιού 
παίρνει πολύ μικρές τιμές, η ποσότητα που υπερισχύει στον παρονομαστή είναι 
η ισχύς του θορύβου, εμποδίζοντας τον ισοσταθμιστή να εισάγει μεγάλη 
ενίσχυση και αποτρέποντας επομένως την ενίσχυση του θορύβου. Στη γενική 
περίπτωση που Ν0≠0, στην έξοδο του ισοσταθμιστή υπάρχει και εναπομένουσα 
διασυμβολική παρεμβολή και προσθετικός θόρυβος. 

Ο ισοσταθμιστής MMSE έχει γενικά καλύτερη συμπεριφορά από τον 
ισοσταθμιστή ZF και παρουσιάζει ικανοποιητική απόδοση στα τηλεφωνικά 
κανάλια, τα οποία έχουν γενικά καλά φασματικά χαρακτηριστικά. Ένας 
ισοσταθμιστής που στηρίζεται στο κριτήριο αυτό, μπορεί να είναι είτε σταθερός 
είτε προσαρμοστικός. Επίσης υπάρχουν γραμμικοί αλλά και μη γραμμικοί 
ισοσταθμιστές που στηρίζονται στο κριτήριο MMSE. 

5.5. Γραμμική και μη γραμμική ισοστάθμιση 
Η μορφή ενός γραμμικού ισοσταθμιστή, υλοποιημένου ως ένα εγκάρσιο 

φίλτρο πεπερασμένης κρουστικής απόκρισης, φαίνεται στο σχήμα 5.3. Αυτός ο 
τύπος ισοσταθμιστή είναι ο πιο απλός από όσους υπάρχουν. Οι τρέχουσες και οι 
προηγούμενες τιμές του δειγματοληπτημένου λαμβανόμενου σήματος yk, που 
αποθηκεύονται σε έναν καταχωρητή ολίσθησης, συνδυάζονται γραμμικά με τους 
αντίστοιχους συντελεστές του ισοσταθμιστή cn και προστίθενται για να δώσουν 
την έξοδο του ισοσταθμιστή , σύμφωνα με τη σχέση  ˆ

kd

2

1

*ˆ ( )
N

k n
n N

d c k ny −
=−

= ∑                                    (5.10)

  
Η έξοδος οδηγείται στη συνέχεια στη διάταξη απόφασης, η οποία 

λαμβάνει την τελική απόφαση d

ˆ
kd

ˆ
kd

k για το σύμβολο που στάλθηκε από τον πομπό, 
κβαντίζοντας το . 

Ένας γραμμικός εγκάρσιος ισοσταθμιστής μπορεί να είναι είτε ZF είτε MMSE, 
ανάλογα με το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των 
συντελεστών του. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι μπορεί να υλοποιηθεί και στη 
πλεγματική δομή, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της δομής 
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αυτής, ωστόσο ένας τέτοιος ισοσταθμιστής είναι αρκετά πιο πολύπλοκος και δεν 
παρουσιάζεται εδώ. 

 

 

Σχήμα 5.3: H βασική δομή ενός γραμμικού εγκάρσιου ισοσταθμιστή 

 

Οι γραμμικοί ισοσταθμιστές, παρά την απλότητά τους, παρουσιάζουν 
κάποιους περιορισμούς ως προς το πεδίο εφαρμογής τους, καθώς αδυνατούν να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά περιπτώσεις καναλιών τα οποία παρουσιάζουν 
μεγάλες εξασθενήσεις σε κάποιες περιοχές του φάσματός τους. Στις περιπτώσεις 
αυτές, προσπαθώντας να αντεπεξέλθουν στην έντονη παραμόρφωση, εισάγουν 
πολύ μεγάλη ενίσχυση στην περιοχή της μεγάλης εξασθένησης, ενισχύοντας το 
θόρυβο. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο στους γραμμικούς ισοσταθμιστές ZF, 
αλλά παρουσιάζεται και στους γραμμικούς ισοσταθμιστές MMSE, όταν το κανάλι 
είναι πολύ «δύσκολο». Τα κανάλια όμως που συναντώνται συνήθως στις 
ασύρματες μεταδόσεις, όπως π.χ. στα κυψελωτά δίκτυα κινητής επικοινωνίας, 
παρουσιάζουν τέτοια χαρακτηριστικά. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται 
μη γραμμικοί ισοσταθμιστές. Εκτός από τον ισοσταθμιστή MLSE, που 
περιγράφηκε στην ενότητα 5.4 και ο οποίος έχει αρκετά μεγάλη 
πολυπλοκότητα, ένας πολύ αποδοτικός μη γραμμικός ισοσταθμιστής και αρκετά 
απλός στην υλοποίηση είναι ο ισοσταθμιστής με ανατροφοδότηση αποφάσεων 
(Decision Feedback Equalizer – DFE). 

Η βασική ιδέα  πίσω από την ισοστάθμιση με ανατροφοδότηση αποφάσεων 
είναι ότι μόλις ένα σύμβολο πληροφορίας ανιχνευθεί από τη διάταξη απόφασης, 
η ISI που περιέχεται στα επόμενα σύμβολα και οφείλεται σε αυτό, μπορεί να 
εκτιμηθεί και να αφαιρεθεί. Ο DFE, όπως και ο γραμμικός ισοσταθμιστής, μπορεί 
να υλοποιηθεί είτε ως εγκάρσιο φίλτρο είτε με πλεγματική δομή. Στο σχήμα 5.4 
φαίνεται η δομή ενός εγκάρσιου ισοσταθμιστή DFE. Αποτελείται από δύο 
γραμμικά φίλτρα: το φίλτρο «πρόσθιας τροφοδότησης (feedforward)», το οποίο 
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k nd

είναι ένα κλασικό γραμμικό φίλτρο με είσοδο το σήμα που έχει φτάσει στο 
δέκτη, δειγματοληπτημένο κατάλληλα και το φίλτρο «ανατροφοδότησης 
(feedback)», το οποίο είναι επίσης ένα απλό γραμμικό φίλτρο με είσοδο τις 
αποφάσεις που υπολογιστήκαν για τα προηγούμενα σύμβολα. Η έξοδος του  
φίλτρου ανατροφοδότησης αφαιρείται από την έξοδο του φίλτρου πρόσθιας 
τροφοδότησης για να δώσει την είσοδο της διάταξης απόφασης, , σύμφωνα 
με τη σχέση  

ˆ
kd
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όπου cn και Fn είναι οι συντελεστές του φίλτρου πρόσθιας τροφοδότησης και του 
φίλτρου ανατροφοδότησης αντίστοιχα, και η πράξη της αφαίρεσης έχει 
ενσωματωθεί στους συντελεστές του φίλτρου ανατροφοδότησης. Στη διάταξη 
απόφασης λαμβάνεται η τελική απόφαση dk για το σύμβολο το οποίο στάλθηκε 
από τον πομπό, η οποία οδηγείται στην έξοδο του ισοσταθμιστή, αλλά και στην 
είσοδο του φίλτρου ανατροφοδότησης. Η μη γραμμικότητα του DFE οφείλεται 
στην παρουσία των αποφάσεων στην είσοδο του φίλτρου ανατροφοδότησης, οι 
οποίες έχουν προέλθει από τη διαδικασία της κβάντισης, που είναι μη γραμμική.  

 

Σχήμα 5.4: H βασική δομή ενός ισοσταθμιστή  
με ανατροφοδότηση αποφάσεων (DFE) 
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     Σημειώνεται ότι, όπως και στο γραμμικό ισοσταθμιστή, για τον υπολογισμό 
των κατάλληλων τιμών των συντελεστών των δύο φίλτρων του DFE, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί είτε το κριτήριο μηδενισμού της ISI είτε το κριτήριο 
ελαχιστοποίησης του μέσου τετραγωνικού σφάλματος.  

Με την προϋπόθεση ότι οι τιμές των προηγούμενων αποφάσεων είναι 
σωστές και ότι το μήκος της κρουστικής απόκρισης του φίλτρου 
ανατροφοδότησης είναι αρκετά μεγάλο (όσο το μήκος του αιτιατού μέρους της 
κρουστικής απόκρισης του καναλιού), ο DFE πετυχαίνει πλήρη εξάλειψη του 
τμήματος της διασυμβολικής παρεμβολής που προέρχεται από προηγούμενα 
σύμβολα. Λάθη σε προηγούμενες αποφάσεις όμως, διαδίδονται και στα επόμενα 
σύμβολα μέσω του φίλτρου ανατροφοδότησης, προκαλώντας ενδεχομένως νέα 
λάθη. Αν η παραμόρφωση του καναλιού είναι μεγάλη και τα λάθη στις 
αποφάσεις γίνονται συχνά, ο DFE μπορεί να οδηγηθεί σε αστάθεια λόγω του 
φαινομένου της διάδοσης των λαθών (error propagation). Παρ’ όλα αυτά, ο 
DFE παρουσιάζει γενικά πολύ καλύτερη συμπεριφορά από τους γραμμικούς 
ισοσταθμιστές, αν και υστερεί σε σχέση με το βέλτιστο ανιχνευτή ML. 

5.6. Προσαρμοστική ισοστάθμιση 
Αν η απόκριση του καναλιού είναι άγνωστη ή μεταβάλλεται με την πάροδο 

του χρόνου, γεγονός που αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο στην πράξη, ένας 
ισοσταθμιστής με σταθερούς συντελεστές δεν αποδίδει ικανοποιητικά. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, οι ισοσταθμιστές σχεδιάζονται έτσι ώστε να μπορούν να 
προσαρμόζονται στην άγνωστη απόκριση του καναλιού ή στις μεταβολές της, 
μέσω της συνεχούς μεταβολής των τιμών των συντελεστών τους. Για το σκοπό 
αυτό χρησιμοποιούνται κατάλληλοι αλγόριθμοι, οι οποίοι στηρίζονται σε κάποιο 
από τα κριτήρια που  προαναφέρθηκαν και οι ισοσταθμιστές ονομάζονται 
προσαρμοστικοί (Adaptive Equalizers).  

5.6.1 Βασικές αρχές προσαρμοστικής ισοστάθμισης 
Ένας προσαρμοστικός ισοσταθμιστής είναι ένα χρονικά μεταβαλλόμενο 

φίλτρο, το οποίο ρυθμίζεται συνεχώς. Η βασική δομή ενός εγκάρσιου 
προσαρμοστικού ισοσταθμιστή φαίνεται στο σχήμα 5.5 και είναι παρόμοια με τη 
δομή ενός σταθερού ισοσταθμιστή. Η διαφορά είναι ότι οι συντελεστές του είναι 
τώρα χρονικά μεταβαλλόμενοι, γεγονός που στο σχήμα δηλώνεται μέσω του 
δεύτερου δείκτη k των συντελεστών wik και υπάρχει και μια διάταξη η οποία 
εκτελεί έναν προσαρμοστικό αλγόριθμο για τη συνεχή ανανέωση των 
συντελεστών. Η ανανέωση μπορεί να γίνεται είτε ανά δείγμα, δηλαδή κάθε 
φορά που ένα καινούριο δείγμα εισέρχεται στον ισοσταθμιστή, είτε ανά μπλοκ, 
δηλαδή κάθε φορά που ένας καθορισμένος αριθμός νέων δειγμάτων εισέρχονται 
στον ισοσταθμιστή. 

Ο προσαρμοστικός αλγόριθμος ελέγχεται από το σήμα λάθους ek. Αυτό το 
σήμα δημιουργείται συγκρίνοντας την έξοδο του ισοσταθμιστή  με κάποιο 
σήμα d

ˆ
kd

k, το οποίο είτε είναι ένα αντίγραφο του μεταδιδόμενου σήματος xk είτε 
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αναπαριστά μια γνωστή ιδιότητα του μεταδιδόμενου σήματος. Ο 
προσαρμοστικός αλγόριθμος χρησιμοποιεί το ek για να ελαχιστοποιήσει μια 
συνάρτηση κόστους και ανανεώνει τους συντελεστές του ισοσταθμιστή με έναν 
τρόπο που μειώνει επαναληπτικά τη συνάρτηση αυτή. Η διαδικασία αυτή 
επαναλαμβάνεται συνεχώς καθώς ο ισοσταθμιστής προσπαθεί να συγκλίνει. 
Σημειώνεται ότι υπάρχει μια πληθώρα τεχνικών προσαρμοστικής ισοστάθμισης, 
οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο με τον οποίο ορίζουν το σφάλμα 
και τη συνάρτηση κόστους αλλά και ως προς την τεχνική που χρησιμοποιούν 
ώστε να την ελαχιστοποιήσουν. 

 

 

Σχήμα 5.5: H βασική δομή ενός προσαρμοστικού γραμμικού 
ισοσταθμιστή 

 

     Συνήθως, πριν τη μετάδοση της ακολουθίας πληροφορίας, μεταδίδεται από 
τον πομπό μια ψευδοτυχαία ακολουθία συμβόλων, η ακολουθία εκμάθησης 
όπως ονομάζεται, η οποία είναι γνωστή στο δέκτη και τον βοηθάει στην αρχική 
προσαρμογή των συντελεστών του. Όταν ο ισοσταθμιστής επιτύχει τη σύγκλιση, 
ο προσαρμοστικός αλγόριθμος είτε παγώνει τους συντελεστές του, μέχρι το 
σήμα λάθους να υπερβεί κάποια αποδεκτή τιμή ή μέχρι να σταλεί νέα ακολουθία 
εκμάθησης είτε μεταβαίνει στην ονομαζόμενη καθοδηγούμενη από τις 
αποφάσεις φάση λειτουργίας. Στη δεύτερη περίπτωση, ο προσαρμοστικός 
αλγόριθμος θεωρεί ότι οι αποφάσεις στην έξοδο της διάταξης απόφασης είναι 
σωστές και τις χρησιμοποιεί ως ακολουθία εκμάθησης, ώστε να συνεχίσει να 
ανανεώνει τους συντελεστές του ισοσταθμιστή. Με τη βοήθεια της περιοδικής 
μετάδοσης μιας ακολουθίας εκμάθησης αλλά και με την καθοδηγούμενη από τις 
αποφάσεις λειτουργία, οι προσαρμοστικοί αλγόριθμοι κατορθώνουν, στις 
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περισσότερες των περιπτώσεων, να παρακολουθούν ικανοποιητικά τις 
μεταβολές των καναλιών μετάδοσης και είναι ευρέως διαδεδομένοι στην πράξη. 

Μια πιο πρόσφατη κατηγορία προσαρμοστικών αλγορίθμων αποτελείται από 
τεχνικές που μπορούν να αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά του μεταδιδόμενου 
σήματος και δεν απαιτούν ακολουθία εκμάθησης. Αυτοί οι αλγόριθμοι 
επιτυγχάνουν την ισοστάθμιση μέσω τεχνικών αποκατάστασης των ιδιοτήτων 
του μεταδιδόμενου σήματος και ονομάζονται «τυφλοί αλγόριθμοι» (blind 
algorithms), επειδή επιτυγχάνουν σύγκλιση χωρίς να επιβαρύνουν τον πομπό 
με τη μετάδοση ακολουθίας εκμάθησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο 
αλγόριθμος CMA (Constant Modulus Algorithm), ο οποίος χρησιμοποιείται σε 
διαμορφώσεις σταθερού πλάτους και ρυθμίζει τους συντελεστές του 
ισοσταθμιστή ώστε να διατηρείται σταθερό το πλάτος του λαμβανόμενου 
σήματος. Οι αλγόριθμοι αυτοί δε θα μας απασχολήσουν στα πλαίσια του 
μαθήματος, αν και γίνονται όλο και πιο σημαντικοί στις ασύρματες εφαρμογές. 

5.6.2 Επιλογή προσαρμοστικού αλγορίθμου 
Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αλγορίθμων για την 

προσαρμογή των συντελεστών ενός προσαρμοστικού ισοσταθμιστή. Η επιλογή 
του κατάλληλου αλγορίθμου, εξαρτάται από την κάθε εφαρμογή και τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις της. Υπάρχει ένας αριθμός παραγόντων που επηρεάζουν 
την απόδοση ενός αλγορίθμου. Κάποιοι από αυτούς είναι: 

• Ρυθμός σύγκλισης: Ορίζεται ως ο αριθμός των επαναλήψεων που 
απαιτούνται, ώστε ο αλγόριθμος να συγκλίνει αρκετά κοντά στη βέλτιστη 
λύση, όταν η είσοδος είναι στάσιμη. Ένας γρήγορος ρυθμός σύγκλισης, από 
τη μία μεριά επιτρέπει στον αλγόριθμο να προσαρμόζεται ταχέως σε ένα 
στάσιμο περιβάλλον, άγνωστων στατιστικών ιδιοτήτων και από την άλλη του 
δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης στατιστικών αλλαγών, όταν λειτουργεί 
σε μη στάσιμο περιβάλλον. 

• Απορρύθμιση (Misadjustment): Πρόκειται για παράμετρο η οποία μετράει 
την απόκλιση του τελικού μέσου τετραγωνικού σφάλματος ενός αλγορίθμου, 
το οποίο είναι γνωστό και ως σφάλμα σταθερής κατάστασης, από το βέλτιστο 
ελάχιστο τετραγωνικό σφάλμα. 

• Υπολογιστική πολυπλοκότητα: Ορίζεται ως ο αριθμός των πράξεων που 
απαιτούνται για την εκτέλεση μιας επανάληψης του αλγορίθμου. Πρόκειται 
για παράγοντα ιδιαίτερα σημαντικό για αλγορίθμους πραγματικού χρόνου. 

• Αριθμητικές ιδιότητες: Κατά την αριθμητική υλοποίηση ενός αλγορίθμου 
εμφανίζονται ανακρίβειες που μπορεί να οφείλονται είτε σε σφάλματα 
στρογγυλοποίησης είτε σε σφάλματα αναπαράστασης στον υπολογιστή. 
Συσσώρευση τέτοιων λαθών μπορεί να οδηγήσει έναν αλγόριθμο σε 
αστάθεια. 

Στην πράξη, το κόστος της υπολογιστικής πλατφόρμας, το κόστος της 
ισχύος και τα χαρακτηριστικά της ασύρματης διάδοσης επικρατούν στην επιλογή 
της δομής του ισοσταθμιστή και του αλγορίθμου του. Στις κινητές ασύρματες 
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εφαρμογές, η κατανάλωση μπαταρίας από τη μονάδα του συνδρομητή αποτελεί 
κυρίαρχο περιορισμό, καθώς ο χρόνος ομιλίας πρέπει να μεγιστοποιηθεί. Συχνά 
οι ισοσταθμιστές υλοποιούνται μόνο αν παρέχουν ικανοποιητική βελτίωση της 
σύνδεσης, ώστε να δικαιολογείται η επιβάρυνση σε κόστος και ισχύ.  

Τα χαρακτηριστικά του ασύρματου καναλιού και η προοριζόμενη χρήση του 
συνδρομητικού εξοπλισμού είναι επίσης σημαντικά. Η ταχύτητα της κινητής 
μονάδας καθορίζει το ρυθμό εξασθένησης του καναλιού και τη διασπορά 
Doppler, που είναι άμεσα συνδεδεμένα με το χρόνο συνοχής του καναλιού, 
όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2. Επομένως, η επιλογή του αλγορίθμου και ο 
ρυθμός σύγκλισής του εξαρτώνται από το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων και το 
χρόνο συνοχής του καναλιού. 

Τέλος, η μέγιστη αναμενόμενη χρονική διασπορά του καναλιού υπαγορεύει 
τον αριθμό των συντελεστών κατά το σχεδιασμό του ισοσταθμιστή. Ένας 
ισοσταθμιστής μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο τη διασυμβολική παρεμβολή που 
αφορά σε καθυστέρηση μικρότερη ή ίση με τη μέγιστη καθυστέρηση μέσα στη 
δομή του φίλτρου του. Για παράδειγμα, αν κάθε στοιχείο καθυστέρησης μέσα σε 
έναν ισοσταθμιστή αντιστοιχεί σε καθυστέρηση 10μs και χρησιμοποιούνται 4 
στοιχεία καθυστέρησης, δηλαδή ο ισοσταθμιστής έχει 5 συντελεστές, τότε η 
μέγιστη χρονική διασπορά που μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς είναι 4 × 
10μs = 40μs. Καθώς η πολυπλοκότητα των κυκλωμάτων και ο χρόνος 
επεξεργασίας αυξάνεται με τον αριθμό των συντελεστών και των στοιχείων 
καθυστέρησης, είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς το μέγιστο αριθμό των 
απαραίτητων στοιχείων καθυστέρησης, πριν την επιλογή του ισοσταθμιστή. 

5.6.3 Παραδείγματα προσαρμοστικών αλγορίθμων 
Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζουμε συνοπτικά δύο από τους πιο 

σημαντικούς και ευρέως διαδεδομένους προσαρμοστικούς αλγορίθμους 
ισοστάθμισης. Στόχος μας είναι μέσα από αυτούς, να δείξουμε τη γενική λογική 
της λειτουργίας των προσαρμοστικών αλγορίθμων. 

Ο αλγόριθμος Ελαχίστων Μέσων Τετραγώνων (Least-Mean-Square – 
LMS) 

Ο ισοσταθμιστής LMS (Least-Mean-Square Equalizer) είναι ένας αποδοτικός 
ισοσταθμιστής, ο οποίος χρησιμοποιεί το κριτήριο ελαχιστοποίησης του μέσου 
τετραγωνικού σφάλματος μεταξύ της επιθυμητής εξόδου του ισοσταθμιστή και 
της πραγματικής εξόδου του. Βασίζεται στον στοχαστικό επαναληπτικό 
αλγόριθμο της «πιο απότομης καθόδου (steepest descent)» για την 
ελαχιστοποίηση του σφάλματος, αλλά χρησιμοποιεί κάποια προσέγγιση του 
διανύσματος κλίσης που υπεισέρχεται στον αλγόριθμο αυτό, με αποτέλεσμα η 
πολυπλοκότητά του να είναι μόλις 2Ν+1 πολλαπλασιασμοί σε κάθε επανάληψη 
(για την ανανέωση των Ν+1 συντελεστών). Συμβολίζοντας με n την τρέχουσα 
χρονική στιγμή, ο αλγόριθμος LMS εκφράζεται από τις ακόλουθες τρεις 
εξισώσεις 

ˆ( ) ( ) ( )T
N Nd n n n= w y                                   (5.12) 
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Από τις παραπάνω εξισώσεις, η (5.12) δίνει  την έξοδο του ισοσταθμιστή, η 
(5.13) το σφάλμα στην έξοδό του, και η εξίσωση (5.14) είναι η εξίσωση 
ανανέωσης των συντελεστών του ισοσταθμιστή με τον αλγόριθμο LMS. Η 
παράμετρος μ είναι το βήμα του αλγορίθμου, το οποίο ελέγχει το ρυθμό 
σύγκλισης και την ευστάθειά του. Το σήμα x(n) στην εξίσωση (5.13) είναι το 
επιθυμητό σήμα εξόδου. Στην περίπτωση του LMS, το x(n) σχηματίζεται από την 
ακολουθία εκμάθησης, κατά τη φάση εκμάθησης και από την έξοδο του 
στοιχείου απόφασης, κατά την καθοδηγούμενη από τις αποφάσεις φάση 
λειτουργίας. 

Ο αλγόριθμος LMS αποτελεί έναν από τους πιο απλούς αλγορίθμους 
ισοστάθμισης και για το λόγο αυτό είναι αρκετά διαδεδομένος. Ο ρυθμός 
σύγκλισής του είναι ωστόσο αρκετά αργός, εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχει 
μόνο μία παράμετρος, το βήμα μ, που ελέγχει το ρυθμό προσαρμογής. 

Ο αλγόριθμος Αναδρομής Ελαχίστων Τετραγώνων (Recursive 
Least-Squares – RLS) 

Προκειμένου να επιτευχθεί γρηγορότερη σύγκλιση από αυτή του LMS, 
χρησιμοποιούνται πολύπλοκοι αλγόριθμοι που ρυθμίζονται από μεγαλύτερο 
αριθμό παραμέτρων. Οι αλγόριθμοι αυτοί στηρίζονται σε μια προσέγγιση 
ελαχίστων τετραγώνων (Least-Squares – LS), σε αντίθεση με τη στατιστική 
προσέγγιση του LMS. Δηλαδή, η γρήγορη σύγκλιση βασίζεται σε μέτρα του 
σφάλματος, που εκφράζονται μέσω ενός χρονικού μέσου όρου του πραγματικού 
λαμβανόμενου σήματος και όχι μέσω ενός στατιστικού μέσου όρου. Αυτό οδηγεί 
σε μια οικογένεια ισχυρών, αλλά και πολύπλοκων, προσαρμοστικών τεχνικών 
επεξεργασίας σήματος, που είναι γνωστές ως επαναληπτικές τεχνικές ελαχίστων 
τετραγώνων (Recursive Least-Squares – RLS) και οι οποίες βελτιώνουν 
σημαντικά τα χαρακτηριστικά σύγκλισης των προσαρμοστικών ισοσταθμιστών. 

Με βάση τα παραπάνω, η συνάρτηση κόστους που ελαχιστοποιείται είναι η 

∑
=

−=
n

i

in nienienJ
1

),(),()( *λ                               (5.15) 

όπου λ είναι ένας παράγοντας βάρους με τιμή κοντά στη μονάδα (αλλά 
μικρότερη αυτής) και με e(i,n) συμβολίζεται η τιμή που θα είχε το σφάλμα κατά 
την παρελθούσα χρονική στιγμή i, αν οι συντελεστές του ισοσταθμιστή τότε 
είχαν τις τιμές που έχουν κατά την τρέχουσα χρονική στιγμή n. 

Οι εξισώσεις που υλοποιούν τον ισοσταθμιστή RLS συνοψίζονται στις 
ακόλουθες: 

                                 (5.16) 

                                    (5.17) 
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)()()1()( * nennn kww +−=                              (5.20) 

Από τις παραπάνω εξισώσεις, οι (5.18) – (5.20) αποτελούν τις εξισώσεις 
ανανέωσης των συντελεστών του ισοσταθμιστή. Ο συντελεστής βάρους λ της 
εξίσωσης (5.13) είναι ο ίδιος που περιέχεται στην συνάρτηση κόστους (5.15) 
και καθορίζει την ικανότητα παρακολούθησης αλλαγών στο κανάλι. Συνήθως 
παίρνει τιμές στο διάστημα 0.8< λ <1 και όσο πιο μικρή είναι η τιμή του τόσο πιο 
καλή είναι η δυνατότητα του ισοσταθμιστή για παρακολούθηση των αλλαγών. 

Τέλος σημειώνεται ότι ο ισοσταθμιστής RLS παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη 
ταχύτητα σύγκλισης και καλύτερες δυνατότητες παρακολούθησης των αλλαγών 
από τον LMS. Η διαφορά αυτή οφείλεται στον αριθμό τον παραμέτρων που 
επηρεάζουν τη σύγκλιση. Στον LMS η ταχύτητα σύγκλισης ρυθμίζεται από το 
βήμα μ, που είναι μια σταθερά, ενώ στον RLS, η σύγκλιση εξαρτάται από τον 
πίνακα R, που μάλιστα ανανεώνεται σε κάθε επανάληψη. Ωστόσο, η 
πολυπλοκότητα του RLS είναι 2.5Ν2 + 4.5Ν πολλαπλασιασμοί ανά επανάληψη, 
είναι δηλαδή τετραγωνική ως προς τον αριθμό των συντελεστών του 
ισοσταθμιστή, σε αντίθεση με τον LMS που έχει γραμμική πολυπλοκότητα. 

5.7. Περίληψη τεχνικών ισοστάθμισης 
Στο σχήμα 5.6 συνοψίζονται σχηματικά οι διάφορες υπάρχουσες τεχνικές 

ισοστάθμισης, ανάλογα με τον τύπο, τη δομή τους και τον χρησιμοποιούμενο 
αλγόριθμο. Ο βασικός διαχωρισμός των τεχνικών, είναι σε γραμμικές και μη 
γραμμικές. Τόσο οι γραμμικοί ισοσταθμιστές, όσο και οι μη γραμμικοί τύπου 
DFE, μπορούν να υλοποιηθούν είτε ως εγκάρσια φίλτρα πεπερασμένης 
κρουστικής απόκρισης είτε με πλεγματική δομή. Επίσης, η βαθμίδα που 
αναλαμβάνει την εκτίμηση της κρουστικής απόκρισης του καναλιού σε έναν 
ισοσταθμιστή που υλοποιεί το κριτήριο μέγιστης πιθανοφάνειας, μπορεί να 
υλοποιηθεί ως ένα εγκάρσιο φίλτρο. 

Στο κάτω μέρος του σχήματος φαίνονται κάποιοι από τους πιο βασικούς 
αλγορίθμους ισοστάθμισης που στηρίζονται είτε στο κριτήριο μηδενισμού της 
διασυμβολικής παρεμβολής είτε στο κριτήριο ελαχιστοποίησης του μέσου 
τετραγωνικού σφάλματος. Το βάρος δίνεται σε προσαρμοστικούς αλγορίθμους, 
καθώς αυτοί προτιμώνται στην πλειοψηφία των εφαρμογών. Τέλος σημειώνεται 
ότι τόσο ο LMS όσο και ο RLS που περιγράφηκαν παραπάνω, μπορούν να 
υλοποιηθούν με μικρές αλλαγές για το πρόβλημα της επαναληπτικής εκτίμησης 
του καναλιού μετάδοσης. 
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Σχήμα 5.6: Κατηγοριοποίηση ισοσταθμιστών 
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6. Πολλαπλές Κεραίες και Επικοινωνίες 
Χώρου -  Χρόνου 

6.1. Εισαγωγή 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούμε σε συστήματα με πολλαπλές κεραίες 

στο πομπό και στο δέκτη, τα οποία αναφέρονται ως συστήματα Πολλαπλών 
Εισόδων – Πολλαπλών Εξόδων (Multiple Input – Multiple Output – MIMO). Οι 
πολλαπλές κεραίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση του ρυθμού 
μετάδοσης μέσω πολυπλεξίας (multiplexing) ή για την βελτίωση της επίδοσης 
του συστήματος μέσω ποικιλομορφίας (diversity).  

Ο όρος ποικιλομορφία αναφέρεται σε τεχνικές οι οποίες προσπαθούν να 
αξιοποιήσουν πολλές διαφορετικές παραλλαγές του ίδιου αποστελλόμενου 
σήματος, προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος. 
Έστω για παράδειγμα, ένα σύστημα με μια 1 κεραία εκπομπής και δύο λήψης. 
Το σήμα το οποίο φτάνει στις δύο κεραίες, που πρέπει να έχουν κάποια ελάχιστη 
απόσταση μεταξύ τους αντιστρόφως ανάλογη της συχνότητας μετάδοσης 
(ανάλογη του μήκους κύματος), προέρχεται από το ίδιο αρχικό σήμα, το οποίο 
όμως έχει ακολουθήσει διαφορετικές διαδρομές μετάδοσης μέχρι να φτάσει στις 
δύο κεραίες. Με κατάλληλη επεξεργασία, η ποιότητα της σύνδεσης βελτιώνεται 
χωρίς την αύξηση της ισχύος μετάδοσης ή του εύρους ζώνης. Οι τεχνικές 
ποικιλομορφίας δεν χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της ISI, όπως η 
ισοστάθμιση, αλλά για τη μείωση των παραμορφώσεων που εμφανίζονται ακόμα 
και σε κανάλια επίπεδης εξασθένησης. Επανερχόμενοι στο πιο πάνω 
παράδειγμα, η εξασθένηση δε θα είναι ταυτόχρονα το ίδιο σοβαρή σε όλες τις 
κεραίες. Έτσι μπορεί σε κάποια στιγμή, σε κάποια κεραία το σήμα να μηδενίζεται 
εξαιτίας μια σοβαρής εξασθένησης, όμως πιθανότατα δε θα συμβαίνει το ίδιο και 
στις υπόλοιπες κεραίες. Μια απλή στρατηγική για το δέκτη, είναι να επιλέγει σε 
κάθε χρονική στιγμή την έξοδο της κεραίας με το καλύτερο σήμα. 

     Η πολυπλεξία εκμεταλλεύεται την δομή της μήτρας των συντελεστών του 
καναλιού για να αποκτήσει ανεξάρτητα μονοπάτια μετάδοσης του σήματος τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μετάδοση ανεξάρτητων δεδομένων. 
Επίσης, οι πολλαπλές κεραίες των συστημάτων MIMO έχουν σαν αποτέλεσμα 
κέρδη σε αποδοτικότητα φάσματος. Για να επιτευχθούν τα προαναφερθέντα 
κέρδη είναι συχνά απαραίτητη η γνώση της μήτρας των συντελεστών του 
καναλιού στο δέκτη και κάποιες φορές και στον πομπό επίσης.   

     Εκτός από τα πλεονεκτήματα της χρήσης πολλαπλών κεραιών πρέπει να 
συνυπολογίσουμε και την αύξηση του κόστους του συστήματος που οφείλεται 
κυρίως στο κόστος που απαιτείται για την επέκταση του συστήματος ώστε να 
χρησιμοποιεί πολλαπλές κεραίες, ο χώρος που απαιτείται και οι απαιτήσεις σε 
κατανάλωση ισχύος που έχουν τα κυκλώματα των επιπλέον κεραιών (ειδικά σε 
μικρές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα κτλ.), και η επιπρόσθετη 
πολυπλοκότητα της πολυδιάστατης επεξεργασίας σήματος. Σκοπός του 
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συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των διαφορετικών τρόπων 
χρήσης των πολλαπλών κεραιών και του κέρδους που επιφέρει η επιλογή τους 
στην επίδοση του συστήματος. 

6.2. Τεχνικές ποικιλομορφίας 
Οι τεχνικές ποικιλομορφίας αποτελούν ισχυρές τεχνικές που εφαρμόζονται 

στον δέκτη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος και παρέχουν βελτίωση της 
ασύρματης σύνδεσης με σχετικά χαμηλό κόστος. Αρχικά, θα θεωρήσουμε την 
περίπτωση που ο δέκτης έχει πολλαπλές κεραίες ενώ ο πομπός μόνο μια. Θα 
μελετήσουμε δηλαδή, την περίπτωση λήψης του σήματος από διαφορετικά 
ανεξάρτητα κανάλια και τους τρόπους επεξεργασίας των πολλαπλών εκδόσεων 
ώστε να επιτύχουμε κέρδος ποικιλομορφίας και βελτίωση της επίδοσης του 
συστήματος. Σε επόμενη παράγραφο θα ασχοληθούμε και με την περίπτωση της 
ύπαρξης πολλαπλών κεραιών στον πομπό και στο δέκτη. Αντίθετα με την 
ισοστάθμιση, οι τεχνικές ποικιλομορφίας δεν απαιτούν τη μετάδοση ακολουθίας 
εκμάθησης από τον πομπό. Επιπλέον, υπάρχει μια πληθώρα υλοποιήσεων των 
τεχνικών αυτών, πολλές από τις οποίες είναι εύκολα εφαρμόσιμες στην πράξη 
και παρέχουν σημαντική βελτίωση της σύνδεσης με μικρό πρόσθετο κόστος. 

Οι τεχνικές ποικιλομορφίας εκμεταλλεύονται την τυχαία φύση της 
ασύρματης διάδοσης, βρίσκοντας ανεξάρτητες (ή τουλάχιστον ασυσχέτιστες σε 
μεγάλο βαθμό) διαδρομές σήματος για την επικοινωνία. Σε σχεδόν όλες τις 
εφαρμογές, η αξιοποίηση της ποικιλομορφίας γίνεται στο δέκτη. Η βασική αρχή 
είναι πολύ απλή. Σε κάποια χρονική στιγμή, μπορεί σε μια ασύρματη διαδρομή 
του σήματος να υπάρχει μεγάλη εξασθένηση, ενώ ταυτόχρονα σε κάποια άλλη 
ανεξάρτητη διαδρομή μπορεί το σήμα να είναι ισχυρό. Έχοντας ο δέκτης να 
επιλέξει μεταξύ περισσότερων της μιας διαδρομής, μπορεί να βελτιώσει τόσο το 
στιγμιαίο όσο και το μέσο SNR του λαμβανόμενου σήματος, συχνά κατά 20 έως 
30 dB. 

Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2, υπάρχουν δύο τύποι εξασθένησης – η 
εξασθένηση μικρής κλίμακας και η εξασθένηση ευρείας κλίμακας. Η εξασθένηση 
μικρής κλίμακας χαρακτηρίζεται από γρήγορες και μεγάλου εύρους μεταβολές 
του πλάτους ενός σήματος, οι οποίες εμφανίζονται καθώς ο κινητός δέκτης 
κινείται σε αποστάσεις που αντιστοιχούν σε μερικά μόνο μήκη κύματος. Αυτή η 
εξασθένηση προκαλείται από πολλαπλές ανακλάσεις από το περιβάλλον γύρω 
από το δέκτη και το αποτέλεσμα είναι ότι η ισχύς του λαμβανόμενου σήματος σε 
μικρές αποστάσεις παρουσιάζει κατανομή Rayleigh. Οι μικροσκοπικές τεχνικές 
ποικιλομορφίας μπορούν να αξιοποιήσουν το γρήγορα μεταβαλλόμενο σήμα, 
ώστε να αποτρέψουν την εμφάνιση μεγάλης εξασθένησης. Για παράδειγμα, αν 
δύο κεραίες βρίσκονται σε απόσταση που είναι μόλις ένα κλάσμα του μέτρου 
(της τάξης του μήκους κύματος), η μία μπορεί να λαμβάνει ένα σήμα σχεδόν 
μηδενικής ισχύος, την ίδια στιγμή που η άλλη λαμβάνει ένα ισχυρό σήμα. 
Επιλέγοντας το καλύτερο σήμα σε κάθε χρονική στιγμή, ένας δέκτης μπορεί να 
αντιμετωπίσει την επίδραση της εξασθένησης μικρής κλίμακας. Αυτή η 
κατηγορία τεχνικών ονομάζεται ποικιλομορφία στο χώρο (space diversity) ή  
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ποικιλομορφία κεραιών (antenna diversity). Άλλες τεχνικές είναι οι τεχνικές 
ποικιλομορφίας στη συχνότητα (frequency diversity) και στο χρόνο (time 
diversity). 

Από την άλλη, η εξασθένηση ευρείας κλίμακας προκαλείται από επισκίαση 
που οφείλεται στο περιβάλλον μετάδοσης. Σε συνθήκες έντονης επισκίασης, η 
ισχύς του λαμβανόμενου σήματος σε ένα κινητό μπορεί να πέσει αρκετά κάτω 
από την ισχύ που υπαγορεύει το μοντέλο μετάδοσης στο κενό (free-space 
model). Επιλέγοντας το σταθμό βάσης που δεν επισκιάζεται όταν οι υπόλοιποι 
επισκιάζονται, το κινητό μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το μέσο λόγο σήματος 
προς θόρυβο στο έμπροσθεν κανάλι (forward link). Αυτή η τεχνική ονομάζεται 
μακροσκοπική τεχνική ποικιλομορφίας, καθώς το κινητό εκμεταλλεύεται τις 
μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των σταθμών βάσης. 

Οι μακροσκοπικές τεχνικές ποικιλομορφίας είναι χρήσιμες και στο σταθμό 
βάσης. Χρησιμοποιώντας κεραίες που  βρίσκονται σε αρκετή απόσταση μεταξύ 
τους (της τάξης μερικών δεκάδων μηκών κύματος), ο σταθμός βάσης είναι σε 
θέση να βελτιώσει την επικοινωνία στο ανάστροφο κανάλι (reverse link) 
επιλέγοντας την κεραία που λαμβάνει το ισχυρότερο σήμα από το κινητό. 

6.2.1 Χωρική Ποικιλομορφία 
Οι τεχνικές ποικιλομορφίας στο χώρο είναι από τις πιο δημοφιλείς μορφές 

ποικιλομορφίας που χρησιμοποιούνται στα ασύρματα συστήματα. Τα κλασικά 
κυψελωτά ασύρματα συστήματα αποτελούνται από υπερυψωμένες κεραίες 
σταθμών βάσης και κεραίες κινητών που βρίσκονται κοντά στο έδαφος. Δεν 
υπάρχει καμιά εγγύηση για την ύπαρξη μιας απ’ ευθείας διαδρομής μεταξύ του 
πομπού και του δέκτη και η πιθανότητα ύπαρξης ενός αριθμού «διασκορπιστών» 
στην περιοχή γύρω από το κινητό έχει ως αποτέλεσμα ένα σήμα με εξασθένηση 
Rayleigh. Από το μοντέλο αυτό, ο Jakes συμπέρανε ότι σήματα που 
λαμβάνονται από χωρικά διαχωρισμένες κεραίες στο κινητό, θα έχουν 
ουσιαστικά ασυσχέτιστα πλάτη, για απόσταση των κεραιών ίση ή μεγαλύτερη 
από μισό μήκος κύματος. 

Η ιδέα του της χωρικής ποικιλομορφίας χρησιμοποιείται και στο σχεδιασμό 
των σταθμών βάσης. Σε κάθε κυψέλη δηλαδή, χρησιμοποιούνται πολλές κεραίες 
λήψης στο σταθμό βάσης, οι οποίες παρέχουν ποικιλομορφία στη λήψη. 
Ωστόσο, καθώς σημαντικοί «διασκορπιστές» βρίσκονται γενικά στο έδαφος 
γύρω από το κινητό, οι κεραίες του σταθμού βάσης πρέπει να βρίσκονται σε 
σχετικά μεγάλη απόσταση ώστε να λαμβάνουν ασυσχέτιστα σήματα. 
Συγκεκριμένα, απαιτούνται αποστάσεις της τάξης αρκετών δεκάδων μηκών 
κύματος. 

Με βάση τα παραπάνω, οι τεχνικές χωρικής ποικιλομορφίας μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είτε στο κινητό είτε στο σταθμό βάσης ή και στα δυο. Στο 
σχήμα 6.1 φαίνεται ένα γενικό διάγραμμα βαθμίδων ενός τέτοιου σχήματος. 
Αποτελείται από m κεραίες με τα αντίστοιχα κέρδη τους, τα οποία είναι 
μεταβλητά και από ένα λογικό κύκλωμα, το οποίο δέχεται ως είσοδο τις εξόδους 
των m κεραιών και τις χρησιμοποιεί για να παράγει το τελικό σήμα εξόδου. 
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Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος αυτού, διακρίνουμε τις εξής 
τέσσερις κατηγορίες τεχνικών: 

• Ποικιλομορφία Επιλογής (Selection diversity) 
• Ποικιλομορφία Aνατροφοδότησης ή Ποικιλομορφία Σάρωσης (Feedback 

diversity or Scanning diversity) 
• Ποικιλομορφία Συνδυασμού Μεγίστου Λόγου (Maximal Ratio Combining 

diversity) 
• Ποικιλομορφία Συνδυασμού Ίσου Κέρδους (Equal Gain Combining 

diversity) 

Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή των παραπάνω τεχνικών. 

 

Σχήμα 6.1: Γενικό διάγραμμα βαθμίδων ενός σχήματος με χωρική 
ποικιλομορφία 

 

Ποικιλομορφία Επιλογής (Selection diversity) 

Η τεχνική Ποικιλομορφίας Επιλογής είναι η απλούστερη από τις τεχνικές 
ποικιλομορφίας. Το διάγραμμα βαθμίδων της μεθόδου είναι παρόμοιο με το 
γενικό διάγραμμα του σχήματος 6.1. Αποτελείται δηλαδή από m κεραίες και m 
αποδιαμορφωτές που δημιουργούν m ξεχωριστούς κλάδους. Σε κάθε χρονική 
στιγμή το λογικό κύκλωμα επιλέγει την έξοδο του κλάδου εκείνου με το 
υψηλότερο στιγμιαίο SNR. Στην πράξη, επιλέγεται ο κλάδος με τον υψηλότερο 
λόγο σήματος συν θόρυβο προς θόρυβο ( ( )S N N+ ), καθώς είναι δύσκολο να 
μετρηθεί το SNR. Επίσης το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά 
στιγμιαία, αλλά πρέπει να είναι σχεδιασμένο ώστε οι χρόνοι του κυκλώματος 
επιλογής να είναι μικρότεροι από το αντίστροφο του ρυθμού εξασθένησης του 
σήματος. 

Για να δείξουμε τη βελτίωση που επιφέρει ένα σύστημα Ποικιλομορφίας 
Επιλογής, θεωρούμε ένα σύστημα Μ κλάδων, οι οποίοι έχουν όλοι το ίδιο μέσο 
SNR στην έξοδό τους, έστω Γ. Στο σχήμα 6.2 έχει σχεδιαστεί η πιθανότητα το 
SNR σε τουλάχιστον ένα κλάδο να ξεπερνάει ένα κατώφλι γ, συναρτήσει του 
λόγου γ Γ , όταν Μ=1,2,3,4 και 6. Η βελτίωση είναι σημαντική. Για 
παράδειγμα, όταν ο λόγος Γ  είναι 20dB, δηλαδή το κατώφλι γ είναι 100 γ
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φορές μικρότερο από το μέσο SNR Γ, τότε η πιθανότητα το SNR εξόδου να είναι 
μεγαλύτερο του κατωφλίου είναι 99%, όταν το σύστημα έχει μία μόνο κεραία 
και 99.99%, όταν έχει δύο κεραίες. Ακόμη πιο μεγάλη είναι η βελτίωση όταν οι 
απαιτήσεις είναι αυξημένες, για παράδειγμα όταν το κατώφλι είναι μόνο 10 
φορές μικρότερο από το μέσο SNR ( 10dBγ Γ = ). Τότε παρατηρούμε ότι η 
πιθανότητα η έξοδος να έχει SNR μεγαλύτερο του γ είναι μόλις 90% για 
σύστημα μίας κεραίας και αυξάνεται σε 99% με προσθήκη μιας επιπλέον 
κεραίας, ενώ γίνεται 99.9% για 3 κεραίες και 99.99% για 4 κεραίες. Δηλαδή η 
τεχνική Ποικιλομορφίας Επιλογής προσφέρει σημαντική βελτίωση στη σύνδεση 
χωρίς να απαιτεί πρόσθετη μεταδιδόμενη ισχύ ή πολύπλοκα κυκλώματα στο 
δέκτη. Επιπλέον, είναι εύκολη στην υλοποίηση, καθώς χρειάζεται μόνο ένα 
σύστημα παρακολούθησης και ένα διακόπτη μεταγωγής (switch) στο δέκτη. 
Ωστόσο, δεν είναι η βέλτιστη τεχνική, γιατί δεν χρησιμοποιεί όλους τους 
υπάρχοντες κλάδους ταυτόχρονα. 

 

Σχήμα 6.2: Γράφος πιθανοτήτων υπέρβασης ενός κατωφλίου  
στην τεχνική «Ποικιλομορφίας Επιλογής» 
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Ποικιλομορφία Ανατροφοδότησης ή Ποικιλομορφία Σάρωσης (Feedback 
diversity or Scanning diversity) 

     Η τεχνική Ποικιλομορφίας Ανατροφοδότησης (ή Ποικιλομορφίας Σάρωσης) 
είναι παρόμοια με την τεχνική Ποικιλομορφίας Επιλογής, με τη διαφορά ότι αντί 
να χρησιμοποιείται πάντα το καλύτερο από τα m σήματα, τα σήματα αυτά 
διατρέχονται με μία σταθερή σειρά μέχρις ότου βρεθεί κάποιο, του οποίου το 
SNR εξόδου βρίσκεται πάνω από κάποιο προκαθορισμένο κατώφλι. Το σήμα 
αυτό χρησιμοποιείται ώσπου να πέσει κάτω από το κατώφλι και η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται. Η εξασθένηση που προκύπτει είναι κάπως μεγαλύτερη σε 
σχέση με άλλες μεθόδους, αλλά το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι 
είναι πολύ απλή στην υλοποίηση, καθώς απαιτείται ένας μόνο δέκτης. Ένα 
διάγραμμα βαθμίδων της μεθόδου φαίνεται στο σχήμα 6.3. 

 

Σχήμα 6.3: Ποικιλομορφία Ανατροφοδότησης ή Ποικιλομορφία  
Σάρωσης 

 

Ποικιλομορφία Συνδυασμού Μεγίστου Λόγου (Maximal Ratio Combining 
diversity) 

Στη μέθοδο Ποικιλομορφίας Συνδυασμού Μεγίστου Λόγου, τα σήματα από 
τους m κλάδους πολλαπλασιάζονται με κάποιο βάρος ανάλογα με το SNR στην 
έξοδό τους και στη συνέχεια αθροίζονται. Στο σχήμα 6.4 φαίνεται το διάγραμμα 
βαθμίδων αυτής της τεχνικής. Εδώ, τα m διαφορετικά σήματα πρέπει να γίνουν 
συμφασικά πριν προστεθούν (σε αντίθεση με την τεχνική «Ποικιλομορφίας 
Επιλογής», γεγονός που γενικά απαιτεί ένα δέκτη και ένα κύκλωμα χειρισμού 
της φάσης για κάθε κεραία. Επιπλέον απαιτείται και κάποιο προσαρμοστικό 
κύκλωμα για την κατάλληλη ρύθμιση των βαρών που «ζυγίζουν» τις εξόδους 
των m κλάδων. 

Η τεχνική Ποικιλομορφίας Συνδυασμού Μεγίστου Λόγου παράγει ένα σήμα 
εξόδου με SNR ίσο με το άθροισμα των SNRs των m κλάδων. Επομένως, έχει το 
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πλεονέκτημα ότι μπορεί να παράγει έξοδο με αποδεκτό SNR ακόμα και όταν 
κανένα από τα m σήματα δεν δίνει ικανοποιητικό SNR εξόδου. Για το λόγο αυτό, 
η τεχνική αυτή δίνει, από στατιστικής απόψεως, την καλύτερη μείωση της 
εξασθένησης από οποιαδήποτε γνωστή γραμμική τεχνική ποικιλομορφίας, αν και 
συχνά απαιτεί αρκετά μεγαλύτερο κόστος αλλά και πολυπλοκότητα. Όμως, οι 
δέκτες αυτού του τύπου μοιάζουν αρκετά με τους ισοσταθμιστές ή τους δέκτες 
RAKE που χρησιμοποιούνται στα συστήματα CDMA (Code Division Multiple 
Access) και καθώς μοντέρνες τεχνικές επεξεργασίας σήματος και νέοι ψηφιακοί 
δέκτες αναπτύσσονται συνεχώς, η υλοποίησή τους γίνεται όλο και πιο εύκολη 
και πρακτική.   

 

Σχήμα 6.4: Ποικιλομορφία Συνδυασμού Μεγίστου Λόγου 

 

Ποικιλομορφία Συνδυασμού Ίσου Κέρδους (Equal Gain Combining 
diversity) 

Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι βολικό να υπάρχουν μεταβλητά βάρη, 
όπως ισχύει στην τεχνική «Ποικιλομορφίας Συνδυασμού Μεγίστου Λόγου». Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, τα βάρη των κλάδων τίθενται στη μονάδα, αλλά τα 
σήματα στην έξοδό τους γίνονται συμφασικά πριν προστεθούν. Η τεχνική αυτή 
ονομάζεται Ποικιλομορφία Συνδυασμού Ίσου Κέρδους και επιτρέπει στο δέκτη 
να εκμεταλλευτεί σήματα που λαμβάνονται ταυτόχρονα στους m κλάδους. Η 
δυνατότητα παραγωγής ενός αποδεκτού σήματος από έναν αριθμό μη 
αποδεκτών εισόδων διατηρείται και η απόδοση είναι μόνο οριακά κατώτερη από 
την απόδοση της τεχνικής Ποικιλομορφίας Συνδυασμού Μεγίστου Λόγου και 
ανώτερη της τεχνικής Ποικιλομορφίας Επιλογής.   

6.2.2 Ποικιλομορφία στη Συχνότητα (Frequency diversity) 
Στις τεχνικές ποικιλομορφίας στη συχνότητα, η πληροφορία μεταδίδεται σε 

περισσότερες από μία φέρουσες συχνότητες. Η λογική πίσω από τις τεχνικές 
αυτού του τύπου είναι ότι συχνότητες με διαφορά μεγαλύτερη του εύρους 
ζώνης συνοχής του καναλιού δε θα έχουν τις ίδιες εξασθενήσεις. Θεωρητικά, αν 
τα κανάλια είναι ασυσχέτιστα, η πιθανότητα ταυτόχρονης εξασθένησης θα είναι 
ίση με το γινόμενο των πιθανοτήτων εξασθένησης σε κάθε κανάλι. 
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Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται συχνά σε απ’ ευθείας μικροκυματικές 
συνδέσεις (microwave line-of-sight links), που αποτελούνται από αρκετά 
κανάλια που πολυπλέκονται στη συχνότητα (frequency division multiplexing – 
FDM). Εξαιτίας της τροποσφαιρικής διάδοσης και της απορρέουσας διάθλασης, 
κάποιες φορές δημιουργούνται έντονες εξασθενήσεις. Στην πράξη, ένα σχήμα 
«προστασίας» τάξης 1:Ν παρέχεται από το διαχειριστή ενός συστήματος, με 
βάση το οποίο μια συχνότητα παραμένει ανενεργή, αλλά είναι διαθέσιμη ώστε 
να παράσχει ποικιλομορφία στη συχνότητα για οποιαδήποτε από τις Ν υπόλοιπες 
φέρουσες συχνότητες της ίδιας σύνδεσης που μεταφέρουν ανεξάρτητη 
«κίνηση». Όταν απαιτηθεί ποικιλομορφία, η αντίστοιχη «κίνηση» απλώς 
αντιστοιχίζεται στην εφεδρική συχνότητα. Το μειονέκτημα της συγκεκριμένης 
τεχνικής, σε σχέση με τις τεχνικές ποικιλομορφίας στο χώρο, είναι ότι απαιτεί 
όχι μόνο επιπλέον εύρος ζώνης, αλλά και τόσους επιπλέον δέκτες όσα είναι τα 
κανάλια που χρησιμοποιούνται από την τεχνική ποικιλομορφίας στη συχνότητα. 
Ωστόσο, για κρίσιμη μεταδιδόμενη πληροφορία, το κόστος μπορεί να είναι 
δικαιολογημένο. 

6.2.3 Ποικιλομορφία στο Χρόνο (Time Diversity) 
Στην τεχνική ποικιλομορφίας στο χρόνο, η πληροφορία μεταδίδεται 

επαναληπτικά σε χρονικές στιγμές που διαφέρουν κατά χρόνο μεγαλύτερο του 
χρόνου συνοχής του καναλιού, έτσι ώστε να λαμβάνονται πολλές επαναλήψεις 
του σήματος, με ανεξάρτητες συνθήκες εξασθένησης, παρέχοντας 
ποικιλομορφία. Μία μοντέρνα υλοποίηση της τεχνικής αυτής αποτελεί και ο 
δέκτης RAKE για τα συστήματα SS-CDMA (Spread-Spectrum Code Division 
Multiple Access), όπου το φαινόμενο της πολυδιόδευσης εισάγει πλεονασμό στο 
μεταδιδόμενο σήμα. 

6.3. Μοντέλο συστήματος MIMO «στενού εύρους 
ζώνης» (narrowband)   

    Στο υπόλοιπο του κεφαλαίου θα μελετηθούν εναλλακτικοί τρόποι 
χρησιμοποίησης των πολλαπλών κεραιών των συστημάτων MIMO. Μέχρι 
στιγμής, έχουμε εξετάσει πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πολλαπλά 
αντίγραφα τους σήματος που λαμβάνει ο δέκτης με τις πολλαπλές του κεραίες, 
ώστε να επιτύχουμε χωρική ποικιλομορφία. Η ύπαρξη πολλαπλών κεραιών στον 
πομπό και στον δέκτη δίνει την δυνατότητα εφαρμογής διάφορων τεχνικών 
επικοινωνίας που είτε επιτυγχάνουν πολλαπλά ανεξάρτητα κανάλια μετάδοσης 
είτε ένα ισχυρό κανάλι με χαμηλό ρυθμό σφαλμάτων. Αρχικά θα αναφερθούμε 
στην χωρητικότητα του καναλιού MIMO,, οπότε σε αυτή την παράγραφο 
ορίζουμε ένα μοντέλο του συστήματος MIMO το οποίο είναι απαραίτητο για την 
εξαγωγή των σχέσεων που υπολογίζουν την εν λόγω χωρητικότητα. 

     Ένα σύστημα MIMO επικοινωνίας από σημείο-σε-σημείο (point-to-point), με 
Μ κεραίες εκπομπής και Ν λήψης που λειτουργεί σε στενό εύρος ζώνης 
απεικονίζεται στο σχήμα 6.5. Το διακριτό μοντέλο που περιγράφει ένα τέτοιο 
σύστημα δίνεται από τη σχέση: 
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,                     (6.1)    

ή πιο απλά: 

 

                                               = +y Hx n .                                       (6.2) 

 

Το  είναι το διάνυσμα των συμβόλων που μεταδίδεται από τις Μ κεραίες 
του πομπού,  είναι η μήτρα διαστάσεων 

x
H N M×  των συντελεστών του 

καναλιού, με στοιχεία  τα οποία στην περίπτωση του συστήματος στενού 

εύρους ζώνης αντιστοιχούν στον μοναδικό συντελεστή της κρουστικής 
απόκρισης του καναλιού μεταξύ της κεραίας του πομπού 

ijh

j  και της κεραίας του 
δέκτη i . Υποθέτουμε ότι το κανάλι έχει εύρος ζώνης B  και μιγαδικό Γκαουσιανό 
προσθετικό θόρυβο μηδενικής μέσης τιμής με πίνακα συνδιασποράς , με τη 

διασπορά 

2
Nσ I

2σ  να ορίζεται όπως είναι γνωστό ως: 

 

                                           2 2 0

2i
Nnσ ⎡ ⎤Ε =⎣ ⎦ ,                                   (6.3) 

 

όπου  η φασματική πυκνότητα ισχύος του θορύβου. Για χάριν απλότητας, 
δοθέντος ενός περιορισμού στην ισχύ μετάδοσης ίσο με , θα υποθέτουμε ένα 
ισοδύναμο μοντέλο με ισχύ θορύβου ίση με το 

0N
P

2σ  της μονάδας και ισχύ 
μετάδοσης ίση με 2P σ = p , όπου το p μπορεί να ερμηνευτεί ως το μέσο SNR 
ανα κεραία λήψης κάτω από κέρδος καναλιού ίσου με τη μονάδα. Από τα 
προηγούμενα καταλήγουμε στην ακόλουθη σχέση την οποία θα πρέπει να 
ικανοποιούν τα σύμβολα μετάδοσης ώστε να ισχύει ο περιορισμός της ισχύος: 

 

                                          *

1

M

i i
i

E x x p
=

⎡ ⎤ =⎣ ⎦∑ ,                                      (6.4) 

 

ή ισοδύναμα θα πρέπει να ισχύει ( )Tr p=xR , όπου ( )Tr xR  είναι το ίχνος του 

πίνακα συνδιασποράς της εισόδου ( )HE=xR xx .  

     Μπορούμε να υποθέσουμε διάφορα «σενάρια» σχετικά με τη γνώση της 
μήτρας των συντελεστών του καναλιού  στον πομπό και στο δέκτη. H
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Μπορούμε να διακρίνουμε σε «γνώση του καναλιού στον πομπό» (channel side 
information at the transmitter – CSIT) και «γνώση του καναλιού στο δέκτη» 
(channel side information at the receiver – CSIR), αντιστοίχως.   

 
Σχήμα 6.5: Σύστημα MIMO 

 

Για ένα στατικό κανάλι μπορούμε να υποθέσουμε ότι ισχύει CSIR, αφού οι 
συντελεστές της κρουστικής απόκρισης του καναλιού μπορούν να υπολογιστούν 
σχετικά εύκολα με την αποστολή μιας ακολουθίας εκμάθησης για την εκτίμηση 
του καναλιού. Αν είναι η δυνατή η επικοινωνία του δέκτη με τον πομπό μέσω 
ενός βοηθητικού καναλιού, τότε ο δέκτης μπορεί να στείλει στον πομπό τους 
συντελεστές της κρουστικής απόκρισης που μόλις εκτίμησε ώστε να επιτευχθεί 
CSIT. Είναι δυνατό να επιτευχθεί CSIT και χωρίς τη χρήση βοηθητικού 
μονοπατιού, εφόσον το σύστημα μπορεί να μεταδώσει και να λάβει πληροφορία 
και προς τις δύο κατευθύνσεις (δι-κατευθυντικό σύστημα –  bi-directional) και 
ισχύει η αρχή της αμοιβαιότητας του καναλιού (channel reciprocity). Αν το 
κανάλι δεν είναι γνωστό ούτε στο πομπό ούτε στο δέκτη, τότε υποθέτουμε ότι η 
μήτρα των συντελεστών τις κρουστικής απόκρισης του καναλιού μπορεί να 
προκύψει από κάποια κατανομή. Η πιο συνηθισμένη επιλογή για τα στοιχεία της 
μήτρας είναι να είναι ανεξάρτητα και ομοιόμορφα κατανεμημένες μηδενικού 
μέσου όρου, μοναδιαίας διασποράς,μιγαδικές κυκλικά συμμετρικές  Γκαουσιανές 
τυχαίες μεταβλητές. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μιγαδικές 
κυκλικά συμμετρικές  Γκαουσιανές τυχαίες μεταβλητές με μη μηδενικό μέσο όρο 
ή με πίνακα συνδιασποράς διαφορετικό του μοναδιαίου. 

 Για να επιτευχθεί βέλτιστη αποκωδικοποίηση του ληφθέντος σήματος πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί αποδιαμόρφωση μέγιστης πιθανοφάνειας. Αν τα σύμβολα 
που διαμορφώνονται σε κάθε μια από τις M  κεραίες του πομπού έχουν 
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επιλεχθεί από ένα αλφάβητο μεγέθους X , τότε εξαιτίας της ζεύξης των 

συμβόλων που έχουν μεταδοθεί στις κεραίες λήψης, η αποδιαμόρφωση μέγιστης 
πιθανοφάνειας χρειάζεται μια «εξαντλητική» αναζήτηση ανάμεσα σε όλα τα 

MX  

διανύσματα που περιέχουν M  σύμβολα εισόδου και είναι πιθανό να έχουν 
μεταδοθεί από τον πομπό. Αυτή η πολυπλοκότητα είναι αρκετά μεγάλη ακόμα 
και για μικρό αριθμό κεραιών εκπομπής. Αν όμως, η μήτρα του καναλιού είναι 
γνωστή στο πομπό είναι δυνατό να μειωθεί αρκετά η πολυπλοκότητα της 
αποκωδικοποίησης, όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα. 

6.4. Διάσπαση του καναλιού MIMO σε παράλληλα   
υπο-κανάλια 

     Έστω ένα κανάλι ΜΙΜΟ με μήτρα συντελεστών  διαστάσεων  η 
οποία είναι γνωστή στο πομπό και στο δέκτη. Συμβολίζουμε με  τη τάξη 
της . Για κάθε μήτρα  μπορούμε να υπολογίσουμε την διάσπαση ιδιαζουσών 
τιμών (Singular Value Decomposition – SVD) ως: 

H N M×
)(R H

H H

 

                                            ,                                          (6.5) T=H UΣV

    

όπου οι μήτρες  και  διαστάσεων U V N M×  και M N× αντιστοίχως, είναι 
ορθομοναδιαίες (unitary) και  είναι μια διαγώνια μήτρα διαστάσεων Σ N M×  
που περιέχει τις ιδιάζουσες τιμές { }iσ  της . Οι ιδιάζουσες τιμές έχουν την 

ιδιότητα ότι 

H

i iσ λ iλ= , όπου  είναι η -στη μεγαλύτερη ιδιοτιμή της μήτρας i
HHH , και  από αυτές τις ιδιάζουσες τιμές είναι μη μηδενικές. Επειδή η 

τάξη  της μήτρας , δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό των 

στηλών ή των γραμμών της, προκύπτει ότι 

(R H

)
)

(R H H

( ) ( ),minR M N≤H . Η ισότητα ισχύει 

όταν η  είναι πλήρης τάξης, που συχνά αναφέρεται ως «περιβάλλον πλούσιο 
σε διασκορπισμό» (rich scattering environment). Άλλα περιβάλλοντα είναι 
δυνατό να οδηγήσουν σε μήτρα  χαμηλής τάξης. Για παράδειγμα, μια μήτρα 

 με στοιχεία υψηλά συσχετιζόμενα μπορεί να έχει τάξη 1.  

H

H
H
     Η διάσπαση του καναλιού σε παράλληλα υπο-κανάλια μπορεί να επιτευχθεί 
με την εφαρμογή ενός μετασχηματισμού στην είσοδο  και την έξοδο x y  του 
καναλιού μέσω προ-κωδικοποίησης μετάδοσης (transmit precoding) και 
μορφοποίησης δέκτη (receiver shaping). Στη προ-κωδικοποίηση μετάδοσης η 
είσοδος  στις κεραίες μετάδοσης δημιουργείται από ένα γραμμικό 
μετασχηματισμό του διανύσματος εισόδου x , τον 

x
=x Vx . Η μορφοποίηση δέκτη 

πραγματοποιεί μια παρόμοια λειτουργία στο δέκτη πολλαπλασιάζοντας την 
έξοδο του καναλιού y  με HU , όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 6.6. 
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)
     Η προ-κωδικοποίηση μετάδοσης και η μορφοποίηση δέκτη μετασχηματίζουν 
το κανάλι MIMO σε  παράλληλα υπο – κανάλια μιας εισόδου – μιας εξόδου 

(Single Input Single Output – SISO)  με είσοδο  και έξοδο 
(R H

x y , αφού από την 
SVD έχουμε ότι: 

 

                                         ( )H= +y U Hx n  

                                            ( )H H= Σ +U U V x n         

                                            ( )H H= Σ +U U V Vx n               

                                              H H H= Σ +U U V Vx U n

                                            = Σ +x n ,                                             (6.6) 

 

όπου . Ας σημειωθεί ότι ο πολλαπλασιασμός με ένα ορθομοναδιαίο 
πίνακα δεν αλλάζει την κατανομή του θορύβου, ή αλλιώς, οι  και  είναι 
ομοιόμορφα κατανεμημένες. 

H=n U n
n n

 
Σχήμα 6.6: Προ-κωδικοποίηση μετάδοσης και μορφοποίηση δέκτη 

 

Επομένως το κανάλι MIMO έχει πλέον μετασχηματιστεί σε  παράλληλα 

ανεξάρτητα υπο-κανάλια, όπου το -στο κανάλι έχει είσοδο το 

( )R H

ii x , έξοδο το iy , 

θόρυβο το  και συντελεστή καναλιού το in iσ . Ας σημειωθεί ότι οι iσ  σχετίζονται 
αφού είναι όλες συναρτήσεις της , αλλά επειδή τα υπο-κανάλια που 
προκύπτουν δεν δημιουργούν παρεμβολές το ένα στο άλλο, θεωρούμε αυτά τα 
κανάλια ανεξάρτητα, τα οποία συνδέονται μόνο μέσω του συνολικού 
περιορισμού στην ισχύ.  Η διάσπαση απεικονίζεται στο σχήμα 6.7. Αφού τα 
κανάλια είναι ανεξάρτητα, η βελτίστη αποδιαμόρφωση μέγιστης πιθανοφάνειας  
είναι γραμμική στην , δηλαδή στον αριθμό των ανεξάρτητων μονοπατιών 

που πρέπει να αποδιαμορφωθούν. Επιπλέον, με την αποστολή ανεξάρτητων 
δεδομένων μέσω των παράλληλων υπο-καναλιών, το κανάλι MIMO μπορεί να 
υποστηρίξει  φορές των ρυθμό δεδομένων του συστήματος με μια κεραία 

στο πομπό και μια στο δέκτη, οδηγώντας σε κέρδος πολυπλεξίας ίσο με 

H

( )R H

( )HR

( )HR . 

Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η επίδοση του κάθε υπο-καναλιού 
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εξαρτάται από τον συντελεστή iσ . Μικρή τιμή του iσ  σε κάποιο ή κάποια από τα 
υπο-κανάλια  μπορεί να αποτελεί αιτία «κακής» επίδοσης του συστήματος.              

 
Σχήμα 6.7: Διάσπαση του καναλιού MIMO σε παράλληλα υπο- κανάλια 

6.5. Χωρητικότητα καναλιού MIMO 
     Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούμε στην χωρητικότητα του καναλιού 
MIMO, η οποία  ισοδυναμεί στο μέγιστο ρυθμό δεδομένων που μπορεί να 
μεταδοθεί μέσα από το κανάλι με μικρή πιθανότητα σφάλματος. Η χωρητικότητα 
του καναλιού βασίζεται σε όποια πληροφορία είναι γνωστή για την μήτρα των 
συντελεστών του καναλιού ή για την κατανομή που ακολουθεί. Αρχικά θα 
υπολογιστεί η χωρητικότητα για ένα στατικό κανάλι (static channel) MIMO κάτω 
από διάφορες υποθέσεις για το αν και που είναι γνωστή η μήτρα των 
συντελεστών του καναλιού. Η συγκεκριμένη χωρητικότητα αποτελεί την βάση 
για τον υπολογισμό της χωρητικότητας των καναλιών εξασθένησης (fading 
channels). 

6.5.1 Στατικά κανάλια 
     Όπως είναι γνωστό από τις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες για ένα κανάλι 
προσθετικού λευκού Γκαουσιανού θορύβου(AWGN), χωρίς μνήμη, χρονικά 
αμετάβλητο και με τυχαία είσοδο x  και τυχαία έξοδο  ορίζεται η αμοιβαία 
πληροφορία ως: 

y

( )
( )

                           ( ) ( ) ( ),

,
; , lo

p x
g

x y

y
I X Y p x y

p x p y∈ ∈

⎛ ⎞
⎟⎟

⎝ ⎠
∑

YX
= ⎜⎜ ,                    (6.7) 
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όπου το άθροισμα λαμβάνεται σε όλα τα πιθανά ζεύγη εισόδου και εξόδου 
και με  και  να αποτελούν τα διακριτά αλφάβητα εισόδου και 

εξόδου. Ο Shannon απέδειξε ότι η χωρητικότητα του καναλιού είναι ίση με την 
αμοιβαία πληροφορία του καναλιού μεγιστοποιημένη σε όλες τις πιθανές 
κατανομές εισόδου: 

x∈X y∈Y X Y

               
( )

( )
( )

( ) ( )
( ) ( ),

,
max ; max , log

p x p x x y

p x y
C I X Y p x y

p x p y∈ ∈

⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪= = ⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
∑

YX
             (6.8) 

 

Για ένα κανάλι προσθετικού λευκού Γκαουσιανού θορύβου το άθροισμα της 
προηγούμενης σχέσης γίνεται ολοκλήρωμα σε συνεχή αλφάβητο και η υπό 
μεγιστοποίηση κατανομή εισόδου, είναι Γκαουσιανή καταλήγοντας έτσι στην 
σχέση 6.9 που δίνει την χωρητικότητα του καναλιού. 

 

                                       ( )2log 1C B γ= + ,                                       (6.9) 

 

όπου B  το εύρος ζώνης του καναλιού και 0P N Bγ = , με το  να είναι η ισχύς 

του λαμβανόμενου σήματος και 

P

0 2N  η φασματική πυκνότητα ισχύος του 
θορύβου. 

     Η χωρητικότητα ενός καναλιού MIMO είναι η επέκταση της σχέσης 6.8 σε 
πολλαπλά κανάλια που οι συντελεστές τους δίνονται από την μήτρα . Για 
στατικά κανάλια μπορεί να αποκτηθεί σχετικά εύκολα μια εκτίμηση της  στο 
δέκτη, οπότε υποθέτουμε την ύπαρξη CSIR στη συνέχεια αυτής της ενότητας. 
Κάτω από αυτή την υπόθεση η χωρητικότητα δίνεται όπως και στην περίπτωση 
του καναλιού AWGN από την αμοιβαία πληροφορία μεταξύ της εισόδου  και 
της εξόδου 

H
H

x
y του καναλιού ΜΙΜΟ: 

 

                         
( )

( )
( )

( ) ( ){ }max ; max |
p p

C I H H= = −
x x

X Y Y Y X                    (6.10)  

 

Από τον ορισμό της εντροπίας, προκύπτει ότι ( )|H H=Y X n( ) , όπου  είναι 

η εντροπία του θορύβου. Αφού η εντροπία του θορύβου είναι ανεξάρτητη της 
εισόδου του καναλιού , η μεγιστοποίηση της αμοιβαίας πληροφορίας ισοδυναμεί 
με την μεγιστοποίηση της εντροπίας του 

( )H n

y . 

     Δοθείσης της μήτρας συνδιασποράς  του διανύσματος εισόδου , η  

μήτρα συνδιασποράς του διανύσματος εξόδου δίνεται από: 
xR x

yR
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                                    H H
NE ⎡ ⎤= =⎣ ⎦y xR +yy HR H I                           (6.11) 

 

Μπορεί να δειχθεί ότι η εντροπία του y  μεγιστοποιείται όταν το y  αποτελείται 
από μηδενικής μέσης τιμής, κυκλικά συμμετρικές μιγαδικές Γκαουσιανές 
μεταβλητές. Η προηγούμενη παρατήρηση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και το 
διάνυσμα εισόδου  πρέπει να αποτελείται από κυκλικά συμμετρικές μιγαδικές 
Γκαουσιανές μεταβλητές που ικανοποιούν τον περιορισμό ισχύος . Με 

βάση τα προηγούμενα μπορεί να αποδειχθεί ότι η χωρητικότητα του καναλιού 
MIMO δίνεται από: 

x
( ) p=xRTr

 

                            
( ) { }2:

max log H
NTr p

C B
=

= +
x x

xR R
I HR H ,                         (6.12) 

 

όπου με το A  συμβολίζουμε την ορίζουσα της μήτρας . Η βελτιστοποίηση ως 

προς το εξαρτάται από το αν η μήτρα  είναι γνωστή ή όχι στον πομπό. 

A

xR H

     Στη περίπτωση που είναι δυνατή η γνώση του καναλιού στο πομπό και στο 
δέκτη (CSIT και CSIR) μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διάσπαση του καναλιού 
MIMO σε παράλληλα υπο-κανάλια που περιγράφηκε στην ενότητα 6.4, και μας 
δίνει την δυνατότητα να εκφράσουμε την χωρητικότητα του καναλιού MIMO ως 
το άθροισμα της χωρητικότητας του κάθε υπο-καναλιού με την ισχύ μετάδοσης 
να έχει ανατεθεί βέλτιστα στα υπο-κανάλια. Αντικαθιστώντας την σχέση 6.5 
στην 6.12 και χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των ορθομοναδιαίων μητρών 
προκύπτει η ακόλουθη έκφραση για τη χωρητικότητα του καναλιού MIMO:       

 

                            ( )
( )

2
2: 1

max log 1
i i

i

R

i ip p p i
C B σ

≤ =

=
∑ ∑

H

p+ ,                               (6.13) 

 

όπου  είναι ο αριθμός των μη μηδενικών ιδιαζουσών τιμών ( )R H 2
iσ  του . 

Δεδομένου ότι ισχύει  

H
2p P σ=  η χωρητικότητα που δίνεται από τη σχέση 6.13 

μπορεί επίσης να εκφραστεί σε όρους της ισχύς μετάδοσης  που έχει ανατεθεί 
στο  υπο-κανάλι ως: 

iP
i

 

               
( ) ( )

2
2 22: :1 1

max log 1 max log 1
i i i i

i i

R R
i i

iP P P P P Pi i

P PC B B
P

iγσ
σ≤ ≤= =

⎛ ⎞ ⎛= + = +⎜ ⎟ ⎜∑ ∑⎝ ⎠ ⎝
∑ ∑

H H ⎞
⎟
⎠
,     (6.14) 
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όπου 2
i i P 2γ σ σ=  είναι το SNR που σχετίζεται με τι i-στο κανάλι σε πλήρη ισχύ. 

Από τα προηγούμενα παρατηρούμε ότι για υψηλές τιμές του SNR η 
χωρητικότητα αυξάνεται γραμμικά με τον αριθμό των μη μηδενικών ιδιαζουσών 
τιμών(βαθμοί ελευθερίας). Σε χαμηλές τιμές του SNR ανατίθεται όλη η ισχύς 
μετάδοσης στο υπο-κανάλι με την μεγαλύτερη ιδιάζουσα τιμή (μεγαλύτερο 
SNR). Η επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης που περιγράφεται από την 
σχέση 6.14 μας δίνει την βέλτιστη ανάθεση ισχύος σε κάθε υπο-κανάλι 
(κατανομή ισχύος water-filling) η οποία δίνεται από την ακόλουθη σχέση: 

 

                                     0 1

0

1 1
0

ii

i

P
P

0γ γ γ γ
γ γ

− ≥⎧
= ⎨ <⎩

,                            (6.15) 

 

για κάποια τιμή αποκοπής 0γ . Τελικά η χωρητικότητα δίνεται από τον τύπο: 

                                           
0

2
: 0

log
i

i

i
C

γ γ

γ
γ≥

⎛ ⎞
= Β ⎜

⎝ ⎠
∑ ⎟ .                                  (6.16)      

 

     Υποθέτουμε τώρα ότι το κανάλι είναι γνωστό μόνο στο δέκτη. Σε αυτή την 
περίπτωση δεν είναι εφικτή η βέλτιστη κατανομή της ενέργειας εκπομπής στα 
ισοδύναμα παράλληλα υπο-κανάλια. Αν τα στοιχεία της μήτρας  είναι κυκλικά 
συμμετρικές Γκαουσιανές μεταβλητές τότε μπορούν να εκτιμηθούν ο μέσος όρος 
και η μήτρα συνδιασποράς της  χωρίς προκατάληψη (unbiased).  Επομένως, 
μπορούμε διαισθητικά να επιλέξουμε ως βέλτιστη στρατηγική την ανάθεση ίσης 
ισχύς σε κάθε μια εκ των κεραιών μετάδοσης, καταλήγοντας σε μια μήτρα 
συνδιασποράς της εισόδου που είναι η  ταυτοτική πολλαπλασιασμένη με την 
τιμή 

H

H

p M  ή αλλιώς στη ( ) Mp M=xR I . Έχει αποδειχθεί  ότι κάτω από αυτές τις 

υποθέσεις, η συγκεκριμένη μήτρα συνδιασποράς της εισόδου μεγιστοποιεί την 
αμοιβαία πληροφορία του καναλιού η οποία δίνεται από: 

 

                                   ( ) 2; log H
N

pI B
M

= +x y I HH ,                         (6.17) 

 

Χρησιμοποιώντας την SVD της  μπορούμε να εκφράσουμε την προηγούμενη 
σχέση ως: 

H

 

                                  ( )
( )

2
1

; log 1
R

i

i
I B γ

M=

⎛ ⎞= +⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
H

x y ,                             (6.18)     
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όπου 2 2
i i ip P 2γ σ σ σ= = .  

     Η αμοιβαία πληροφορία της σχέσης 6.17 εξαρτάται από τη συγκεκριμένη 
υλοποίηση της μήτρας , και πιο συγκεκριμένα από τις ιδιάζουσες τιμές της. Η 
μέση αμοιβαία πληροφορία της μήτρας , όπου ο μέσος όρος έχει ληφθεί επί 
της κατανομής της μήτρας, εξαρτάται στην κατανομή των ιδιαζουσών τιμών της 
μήτρας . Σε κανάλια εξασθένησης ο πομπός μπορεί να μεταδώσει σε ένα 
ρυθμό ίσο με αυτή τη μέση αμοιβαία πληροφορία με εγγυημένη λήψη των 
δεδομένων. Αντίθετα, για ένα στατικό κανάλι, αν ο πομπός δεν γνωρίζει την 
συγκεκριμένη υλοποίηση της μήτρας του καναλιού(ή, για ακρίβεια, την μέση 
αμοιβαία πληροφορία του καναλιού) τότε δεν μπορεί να γνωρίζει πιο ρυθμό 
μετάδοσης πρέπει να χρησιμοποιήσει ώστε τα δεδομένα να ληφθούν σωστά. Σε 
αυτή τη περίπτωση ένας σωστότερος ορισμός της χωρητικότητας είναι η 
χωρητικότητα με διακοπή επικοινωνίας (outage). Στη χωρητικότητα με την 
διακοπή επικοινωνίας ο πομπός μεταδίδει με ένα συγκεκριμένο ρυθμό 

H
H

H

R , και η 
πιθανότητα διακοπής επικοινωνίας (outage probability) που σχετίζεται με τον 
ρυθμό αυτό, είναι η πιθανότητα τα μεταδιδόμενα δεδομένα να ληφθούν σωστά 
ή ισοδύναμα ότι το κανάλι με μήτρα  έχει αμοιβαία πληροφορία μικρότερη του H
R . Αυτή η πιθανότητα δίνεται από: 

                                    2: log H
out N

pP p B R
M

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
H I HH < .                  (6.19) 

Η πιθανότητα σχετίζεται με τη κατανομή των ιδιοτιμών της HHH .    

     Καθώς ο αριθμός των κεραιών εκπομπής και λήψης αυξάνεται, η θεωρία των 
τυχαίων μητρών (random matrix theory) παρέχει ένα θεώρημα κεντρικού ορίου 
για την κατανομή των ιδιαζουσών τιμών της , που έχει ως αποτέλεσμα μια 
αμοιβαία πληροφορία που είναι ίδια για κάθε υλοποίηση του καναλιού. Ως 
αποτέλεσμα αυτής της οριακής κατανομής, για σταθερό αριθμό                  
κεραιών λήψης ,κάτω από την υπόθεση ότι οι συντελεστές τους καναλιού είναι 
κυκλικά συμμετρικές μιγαδικές Γκαουσιανές μεταβλητές, ο νόμος των μεγάλων 
αριθμών οδηγεί στη: 

H

 

                                       
1lim H

NN N→∞
=HH I .                                     (6.20) 

 

Αντικαθιστώντας την 6.20 στην 6.18 προκύπτει ότι η αμοιβαία πληροφορία, 
καθώς ο αριθμός των κεραιών λήψης τείνει να γίνει αρκετά μεγάλος, γίνεται μια 
σταθερά ίση με . Ορίζοντας (2log 1C NB p= )+ Nmin( , )K M= , αυτό υποδηλώνει 

ότι καθώς το  αυξάνεται , η χωρητικότητα του MIMO καναλιού στην 
περίπτωση που μόνο ο δέκτης έχει γνώση της κατάστασης του καναλιού 
προσεγγίζει την , αυξάνεται δηλαδή γραμμικά σε σχέση με το 

. Αυτή η «γραμμικότητα» παρατηρείται ακόμη και για μικρές τιμές του . 
Ομοίως, καθώς το αυξάνεται το SNR, η χωρητικότητα αυξάνεται επίσης 

K

(2log 1C KB p= )+
K K
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γραμμικά σε σχέση με το . Για το κανάλι που οι συντελεστές του αποτελούν 
κυκλικά συμμετρικές μιγαδικές Γκαουσιανές μεταβλητές γνωρίζουμε ότι ισχύει 

K

( ) min( , )R K M= =H N  και κατά συνέπεια η χωρητικότητα σε  μεγάλες τιμές του 

SNR ή για μεγάλο αριθμό κεραιών αυξάνεται γραμμικά σε σχέση με τους 
βαθμούς ελευθερίας του καναλιού. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η 
γνώση του καναλιού μόνο στον δέκτη δεν επηρεάζει σημαντικά την 
χωρητικότητα του καναλιού αφού εξακολουθεί και αυξάνεται γραμμικά με τους 
βαθμούς ελευθερίας του καναλιού. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι σε 
χαμηλές τιμές του SNR η χωρητικότητα εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των 
κεραιών λήψης και είναι ανεξάρτητη του αριθμού των κεραιών εκπομπής. Η 
αιτία του προηγούμενου φαινομένου είναι ότι στις χαμηλές τιμές του SNR το 
σύστημα MIMO προσπαθεί απλώς να συγκεντρώσει ενέργεια αντί να 
προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί όλους τους διαθέσιμους βαθμούς ελευθερίας. 
Επομένως για το κανάλι που οι συντελεστές του είναι κυκλικά συμμετρικές 
Γκαουσιανές μεταβλητές , η ενέργεια μπορεί να διαμοιρασθεί σε όλες τις κεραίες 
εκπομπής ή να συγκεντρωθεί μόνο σε μια (ή μερικές) για να επιτευχθεί η 
χωρητικότητα. Καθώς το SNR αυξάνεται, η ισχύς σταματάει να αποτελεί 
παράγοντα περιορισμού και η χωρητικότητα περιορίζεται από τους βαθμούς 
ελευθερίας του καναλιού. 

     Αν και η έλλειψη της γνώσης του καναλιού στο πομπό δεν επηρεάζει τον 
ρυθμό αύξησης της χωρητικότητας σε σχέση με το , τουλάχιστον για μεγάλο 
αριθμό κεραιών, επηρεάζει ωστόσο την πολυπλοκότητα της αποδιαμόρφωσης. 
Πιο συγκεκριμένα, χωρίς την γνώση της κατάστασης του καναλιού στο πομπό, η 
τεχνική μετάδοσης δεν μπορεί να μετατρέψει το κανάλι MIMO σε ανεξάρτητα 
κανάλια SISO. Ας σημειωθεί ότι η πολυπλοκότητα της αποκωδικοποίησης είναι 
εκθετική στο αριθμό των ανεξάρτητων συμβόλων που έχουν μεταδοθεί από τις 
κεραίες εκπομπής, και αυτός ο αριθμός είναι ίσος με την τάξη της μήτρας 
συνδιασποράς της εισόδου. 

K

     Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση της γνώσης της 
κατάστασης του καναλιού μόνο στο δέκτη η ανάλυση στηρίχθηκε στην υπόθεση 
ότι τα στοιχεία της μήτρας των συντελεστών του καναλιού είναι κυκλικά 
συμμετρικές μιγαδικές Γκαουσιανές μεταβλητές μηδενικής μέσης τιμής και με 
πίνακα συνδιασποράς ίσο με τον ταυτοτικό. Στην περίπτωση που η μέση τιμή 
είναι μη μηδενική ή ο πίνακας συνδιασποράς είναι διαφορετικός του ταυτοτικού, 
υπάρχει μια «χωρική προκατάληψη» (spatial bias) στο κανάλι την οποία θα 
πρέπει να εκμεταλλευτεί η βέλτιστη στρατηγική μετάδοσης, και έτσι η κατανομή 
ίσης ενέργειας μετάδοσης σε κάθε κεραία εκπομπής δεν είναι πλέον βέλτιστη. 
Έχει αποδειχθεί ότι σε αυτή την περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τεχνικές προσανατολισμένης επικοινωνίας (beamforming) για να επιτευχθεί η 
χωρητικότητα του καναλιού(ενότητα 6.6).         

6.5.2 Κανάλια Εξασθένησης 
     Ας υποθέσουμε τώρα, ότι τα στοιχεία της μήτρας του καναλιού παρουσιάζουν 
το φαινόμενο της μη επιλεκτικής στη συχνότητα εξασθένησης (flat fading) και 
κατά συνέπεια τα στοιχεία της μήτρας  να μεταβάλλονται χρονικά. Όπως και ijh
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στη περίπτωση του στατικού καναλιού, η χωρητικότητα εξαρτάται από τον αν η 
μήτρα των συντελεστών του καναλιού είναι γνωστή στο πομπό και στο δέκτη. 
Αν υπάρχει πλήρης γνώση της κατάστασης του καναλιού στο πομπό και στο 
δέκτη, η χωρητικότητα είναι ίση με το μέση τιμή που λαμβάνεται σε όλες τις 
υλοποιήσεις της μήτρας του καναλιού με βέλτιστη κατανομή ισχύος. Αν ο 
πομπός δεν γνωρίζει την κατάσταση του καναλιού, χρησιμοποιούνται η εργοδική 
χωρητικότητα (ergodic capacity) και η χωρητικότητα με διακοπή επικοινωνίας 
για τον χαρακτηρισμό της χωρητικότητας το καναλιού.  

     Η γνώση της κατάστασης του καναλιού στο πομπό και στο δέκτη επιτρέπει 
στο πομπό να βελτιστοποιήσει την στρατηγική μετάδοσης για κάθε μια 
υλοποίηση του καναλιού εξασθένησης, όπως στην περίπτωση του στατικού 
καναλιού. Η χωρητικότητα σε αυτή την περίπτωση είναι απλώς η μέση τιμή  των 
χωρητικοτήτων που σχετίζονται με κάθε υλοποίηση του καναλιού και δίνονται 
από την 6.12, με την ισχύ να έχει κατανεμηθεί βέλτιστα. Αυτή η μέση 
χωρητικότητα ονομάζεται εργοδική χωρητικότητα. Υπάρχουν δύο πιθανότητες 
για να κατανεμηθεί η ισχύς κάτω από εργοδική χωρητικότητα. Ένας 
βραχυπρόθεσμος (short – term) περιορισμός ισχύος υποθέτει ότι η ισχύς που 
ανατίθεται σε κάθε υλοποίηση του καναλιού πρέπει να είναι ίση τον μέσο 
περιορισμό ισχύος P . Σε αυτή τη περίπτωση η εργοδική χωρητικότητα δίνεται 
από: 
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max log H
NTr p
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                                        2max log 1
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i i
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∑H ,                     (6.21) 

 

όπου 2
i i P 2γ σ σ= . Ένας λιγότερο αυστηρός περιορισμός είναι ένας 

μακροπρόθεσμος περιορισμός, με βάση τον οποίο μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε διαφορετική ισχύ  για διαφορετικές υλοποιήσεις του 
καναλιού  κάτω από τον μέσο περιορισμό στην ισχύ που λαμβάνεται σε όλες 
τις υλοποιήσεις του καναλιού 

PH

H
{ }E P P≤H H . Η εργοδική χωρητικότητα είναι τότε 

ίση με: 
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για 2
i i P 2γ σ σ= H . Ο βραχυπρόθεσμος περιορισμός οδηγεί στην εφαρμογή της 

τεχνικής «waterfilling» στο χώρο, ενώ ο μακροπρόθεσμος περιορισμός ισχύος 
επιτρέπει την εφαρμογή της προαναφερθείσας τεχνικής στο χρόνο και στο 
χώρο. 

     Ας υποθέσουμε τώρα ότι μόνο ο δέκτης μπορεί να γνωρίζει την κατάσταση 
του καναλιού. Ο πομπός υποθέτει ότι η μήτρα του καναλιού  αποτελείται από 
κυκλικά συμμετρικές μιγαδικές Γκαουσιανές μεταβλητές, μηδενικής μέσης τιμής 
και μήτρα συνδιασποράς ίση με το ταυτοτικό πίνακα. Όπως αναφέραμε θα 
ορίσουμε την εργοδική χωρητικότητα και την χωρητικότητα με διακοπή 
επικοινωνίας.  Η εργοδική χωρητικότητα ορίζει τον μέγιστο ρυθμό δεδομένων ο 
οποίος μπορεί να μεταδοθεί μέσα από το κανάλι για μια στρατηγική μετάδοσης 
που βασίζεται μόνο στην κατανομή της . Ο εν λόγω μέγιστος ρυθμός αποτελεί 
μέσο όρο των μέγιστων ρυθμών που αντιστοιχούν σε όλες τις υλοποιήσεις του 
καναλιού.  Έτσι, οδηγούμαστε σε ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης στο πομπό, το 
οποίο είναι η εύρεση της βέλτιστης μήτρας συνδιασποράς της εισόδου για να 
μεγιστοποιηθεί η εργοδική χωρητικότητα, κάτω από τον περιορισμό στην ισχύ 
μετάδοσης. Πρέπει δηλαδή να επιλέξουμε τη βέλτιστη  ώστε να 
μεγιστοποιείται η: 

H

H

xR

 

                                
( ) { }2:

max log H
NTr p

C E B
=

=
x x

HR R
I HR H+ x ,                      (6.23) 

 

όπου η αναμενόμενη τιμή λαμβάνεται σε σχέση με την κατανομή της μήτρας , 
όπου για το μοντέλο που υποθέσαμε είναι ανεξάρτητη και ομοιόμορφη 
κατανομή, κυκλικά συμμετρική, μηδενικής μέσης τιμής και μοναδιαίας 
διασποράς. 

H

     Όπως και στην περίπτωση των στατικών καναλιών, η βέλτιστη μήτρα 
συνδιασποράς της εισόδου που μεγιστοποιεί την εργοδική χωρητικότητα για το 
μοντέλο που υποτέθηκε είναι η μήτρα ( ) MP M=xR I . Δηλαδή, η ισχύς 

μετάδοσης διαιρείται και μοιράζεται σε ίσες ποσότητες σε όλες τις κεραίες 
εκπομπής, και ανεξάρτητα στοιχεία στέλνονται από διαφορετικές κεραίες. 
Επομένως η εργοδική χωρητικότητα δίνεται από: 

 

                                2log H
N

pC E B
M

⎧ ⎫
= +⎨ ⎬

⎩ ⎭
H I HH .                                (6.24) 

 

Στο σχήμα 6.7 παρουσιάζεται η εργοδική χωρητικότητα ενός συστήματος MIMO 
διαστάσεων 4x4 . Στο σχήμα παρουσιάζεται η περίπτωση που ο πομπός και ο 
δέκτης έχουν πλήρη γνώση της κατάστασης του καναλιού και η περίπτωση που 
η κατάσταση του καναλιού είναι γνωστή μόνο στο πομπό. Μπορούμε να 
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παρατηρήσουμε ότι οι δύο γραφικές διαφέρουν ελάχιστα και η διαφορά 
μειώνεται με την αύξηση του SNR.  

 
Σχήμα 6.8: Εργοδική χωρητικότητα ενός συστήματος MIMO διαστάσεων 

4x4 

 

     Η χωρητικότητα με διακοπή επικοινωνίας ορίζεται με παρόμοιο τρόπο, όπως 
και στα στατικά κανάλια, αν και τώρα η χωρητικότητα με διακοπή επικοινωνίας 
εφαρμόζεται σε ένα κανάλι που μεταβάλλεται με μικρό ρυθμό, και στο οποίο η 
μήτρα των συντελεστών του καναλιού είναι σταθερή για ένα σχετικά μεγάλο 
διάστημα μετάδοσης και μετά αλλάζει η τιμή της. Όπως και στην περίπτωση των 
στατικών καναλιών, η υλοποίηση του καναλιού και η αντίστοιχη χωρητικότητα 
του καναλιού δεν είναι γνωστά στον πομπό, αλλά ο πομπός πρέπει πάλι να 
αποφασίσει για τον ρυθμό μετάδοσης με τον οποίο θα στείλει τα δεδομένα μέσω 
του καναλιού. Για οποιαδήποτε επιλογή αυτού του ρυθμού R , θα υπάρχει μια 
πιθανότητα διακοπής επικοινωνίας που σχετίζεται με το R  και ισούται με την 
πιθανότητα τα μεταδιδόμενα δεδομένα να μην ληφθούν σωστά. Η πιθανότητα 
διακοπής επικοινωνίας είναι ίδια με αυτή της περίπτωσης του στατικού καναλιού 
και δίνεται από την (6.19). Η χωρητικότητα με διακοπή επικοινωνίας είναι 
πιθανό να βελτιωθεί μερικές φορές αν δεν ανατίθεται ισχύς μετάδοσης σε 
κάποιες από τις κεραίες εκπομπής, ειδικά όταν η πιθανότητα διακοπής 
επικοινωνίας είναι υψηλή.  

     Η πιθανότητα με διακοπή επικοινωνίας ενός συστήματος MIMO διαστάσεων 
 παρουσιάζεται στο σχήμα 6.9 για πιθανότητες διακοπής επικοινωνίας 1% 

και 10%. Μπορούμε να δούμε ότι η διαφορά στην χωρητικότητα με διακοπή 
επικοινωνίας για τις δύο αυτές πιθανότητες διακοπής επικοινωνίας αυξάνεται με 
την αύξηση του SNR. 

4 4×
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Σχήμα 6.9: Χωρητικότητα με διακοπή επικοινωνίας για ένα σύστημα 

MIMO διαστάσεων 4x4 

   

     Ολοκληρώνοντας την αναφορά σε θέματα χωρητικότητας μένει να 
αναφερθούμε στην περίπτωση που δεν υπάρχει γνώση της κατάστασης του 
καναλιού στον πομπό και στον δέκτη. Σε αυτή τη περίπτωση η γραμμική αύξηση 
της χωρητικότητας με τον αριθμό των κεραιών στον πομπό και στον δέκτη 
παύει πλέον να ισχύει και σε μερικές περιπτώσεις η προσθήκη πρόσθετων 
κεραιών παρέχει πολύ μικρό κέρδος χωρητικότητας. Επιπλέον, η χωρητικότητα 
του καναλιού εξαρτάται πάρα πολύ από το μοντέλο του καναλιού, κάτι που 
δυσκολεύει την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για την συμπεριφορά της 
χωρητικότητας. 

6.6. Τεχνικές Προσανατολισμένης Επικοινωνίας 
     Οι πολλαπλές κεραίες στο πομπό και στο δέκτη μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί κέρδος σε ποικιλομορφία αντί για κέρδος σε 
χωρητικότητα. Σε αυτό το σχήμα, το ίδιο σύμβολο στέλνεται από κάθε κεραία 
αφού πρώτα έχει πολλαπλασιαστεί με ένα μιγαδικό συντελεστή, έτσι ώστε η 
μήτρα συνδιασποράς της εισόδου να είναι μοναδιαίας τάξης. Η συγκεκριμένη 
τεχνική αναφέρεται ως Τεχνική Προσανατολισμένης Επικοινωνίας για 
Συστήματα MIMO (MIMO beamforming). Μια τεχνική προσανατολισμένης 
επικοινωνίας αντιστοιχεί σε μήτρες προ-κωδικοποίησης και μορφοποίησης δέκτη 
που είναι απλώς διανύσματα =V v  και =U u , όπως φαίνεται στο σχήμα 6.10. 
Όπως παρουσιάζεται στο σχήμα, το προς μετάδοση σύμβολο x  μεταδίδεται από 
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την κεραία  πολλαπλασιασμένος με το . Τα διανύσματα που περιέχουν τα 

βάρη του πομπού και του δέκτη κανονικοποιούνται έτσι ώστε 

i *
iu

1= =u v . Το 

τελικό σήμα που λαμβάνεται στο δέκτη είναι: 

 

                                            ,                                     (6.25) Hy = +u Hv nH

)

x u

 

όπου αν το  αποτελείται από ανεξάρτητα και ομοιόμορφα 

κατανεμημένα στοιχεία, τότε τα στοιχεία του  έχουν την ίδια κατανομή με 
τα στοιχεία του n . 

( 1, , Nn n=n …
Hu n

 
Σχήμα 6.10: Κανάλι MIMO με τεχνική προσανατολισμένης επικοινωνίας. 

 

     Η τεχνική προσανατολισμένης επικοινωνίας παρέχει κέρδος ποικιλομορφίας 
μέσω συνεκτικού συνδυασμού (coherent combing) των πολλαπλών μονοπατιών 
σήματος. Για το συνεκτικό συνδυασμό είναι απαραίτητη η γνώση της 
κατάστασης του καναλιού στο δέκτη. Όταν η μήτρα του καναλιού  είναι 
γνωστή, το λαμβανόμενο SNR βελτιστοποιείται επιλέγοντας τα  και  ως  τα 
κύρια δεξιά και αριστερά ιδιάζοντα διανύσματα της . Δηλαδή, αν 

H
vu

H 1 maxσ σ= είναι 
η μέγιστη ιδιάζουσα τιμή της  επιλέγουμε ως  u  και  τις πρώτες στήλες των 

 και  αντιστοίχως. Μπορεί να αποδειχθεί ότι το λαμβανόμενο SNR σε αυτή 
τη περίπτωση είναι ίσο με 

H v
U V

2
max pγ σ= . Η χωρητικότητα είναι ίση με 

, δηλαδή είναι ίση με την χωρητικότητα ενός καναλιού SISO 

με το συντελεστή του καναλιού να έχει την τιμή 

( 2σ )p2 maxlog= +1C
2
maxσ . Έχει αποδειχθεί ότι το 

κέρδος σε ποικιλομορφία είναι MN .  

     Στην περίπτωση που η κατάσταση του καναλιού δεν είναι γνωστή στο πομπό 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν κώδικες μπλοκ χώρου – χρόνου(θα αναφερθούμε 
σε επόμενη ενότητα) για να επιτευχθεί το πλήρες κέρδος σε ποικιλομορφία. 
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Κλείνοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι μπορεί η τεχνική προσανατολισμένης 
επικοινωνίας να υστερεί σε χωρητικότητα σε σχέση με την περίπτωση που 
χρησιμοποιούνται οι μήτρες προ-κωδικοποίησης και μορφοποίησης δέκτη οι 
οποίες και επιτυγχάνουν την μέγιστη δυνατή χωρητικότητα του συστήματος, 
αλλά έχει μικρότερη πολυπλοκότητα αποδιαμόρφωσης, που είναι της τάξης του 

X  σε σχέση με την ( )R HX  της πρώτης περίπτωσης.  

6.7 Σύγκριση Ποικιλομορφίας και Πολυπλεξίας 
     Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκαν δύο μηχανισμοί για την 
εκμετάλλευση των πολλαπλών κεραιών του συστήματος MIMO έτσι ώστε να 
βελτιωθεί η επίδοσή του. Η μια επιλογή επιτυγχάνει κέρδος χωρητικότητας μέσω 
της διάσπασης του καναλιού MIMO σε παράλληλα υπο-κανάλια και 
πολυπλέκοντας διαφορετικές ροές δεδομένων σε αυτά τα υπο-κανάλια. Το 
κέρδος χωρητικότητας αναφέρεται και ως κέρδος πολυπλεξίας. Όμως το SNR 
του κάθε υπο-καναλιού εξαρτάται από τις ιδιάζουσες τιμές της μήτρας του 
καναλιού MIMO. Στην ανάλυση χωρητικότητας αυτό λαμβάνεται υπόψιν με το 
να αναθέτουμε σχετικά χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης σε αυτά τα υπο-κανάλια. 
Δυστυχώς, όμως, για να έχουμε καλή επίδοση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
ισχυρές τεχνικές κωδικοποίησης καναλιού. Αντίθετα, η τεχνική 
προσανατολισμένης επικοινωνίας δίνει την δυνατότητα του συνεκτικού 
συνδυασμού των συντελεστών του καναλιού για να επιτύχουμε ένα πολύ 
ισχυρό κανάλι με υψηλό κέρδος ποικιλομορφίας. Ας σημειωθεί ότι δεν είναι 
απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι πολλαπλές κεραίες αποκλειστικά για κέρδος 
πολυπλεξίας ή αποκλειστικά για κέρδος ποικιλομορφίας. Μπορούν οι διαθέσιμες 
διαστάσεις χώρου και χρόνου να μοιρασθούν έτσι ώστε κάποιες να 
χρησιμοποιούνται για πολυπλεξία και κάποιες για ποικιλομορφία. Επομένως 
τελικά καλούμαστε να επιλέξουμε μία από τρεις δυνατές περιπτώσεις: Χρήση 
των κεραιών για πολύπλεξία, για ποικιλομορφία ή και για τις δύο. 

     Ουσιαστικά, επιλέγουμε μεταξύ ρυθμού δεδομένων, πιθανότητας σφάλματος 
και πολυπλοκότητας του συστήματος MIMO. Στη βιβλιογραφία έχουν  μελετηθεί 
κυρίως περιπτώσεις που η κατάσταση του καναλιού είναι γνωστή μόνο στο 
δέκτη,αφού στην περίπτωση που ο πομπός γνωρίζει την κατάσταση του 
καναλιού τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα: Υποσύνολα κεραιών μπορούν αρχικά 
να ομαδοποιηθούν για κέρδος ποικιλομορφίας και μετά το κέρδος  πολυπλεξίας 
εξάγεται από το καινούργιο κανάλι με μειωμένη διάσταση λόγο της 
ομαδοποίησης. Αν υποθέσουμε ότι μόνο ο δέκτης έχει γνώση της κατάστασης 
του καναλιού και ότι το κανάλι παρουσιάζει εξασθένηση μπλοκ, μπορούμε να 
επιτύχουμε πλήρης ποικιλομορφία και πλήρης πολυπλεξία (σε όρους της 
χωρητικότητας με διακοπή επικοινωνίας) ταυτόχρονα με χρήση διαγώνιας 
κωδικοποίησης στις κεραίες, καθώς το μήκος του μπλοκ τείνει στο άπειρο. Ένα 
παράδειγμα τέτοιας κωδικοποίησης είναι η D-BLAST που θα περιγράψουμε σε 
επόμενη ενότητα. Για πεπερασμένα μήκη μπλοκ δεν είναι δυνατό να επιτύχουμε 
πλήρης ποικιλομορφία και πλήρης πολυπλεξία ταυτόχρονα. Η μελέτη του 
συγκεκριμένου φαινόμενου έχει γίνει για ασυμπτωτικά μεγάλες τιμές του SNR 
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)

σε κανάλια που παρουσιάζουν εξασθένηση μπλοκ.  Σε αυτή την ανάλυση μια 
τεχνική μετάδοσης επιτυγχάνει κέρδος πολυπλεξίας  και κέρδος 
ποικιλομορφίας d  αν ο ρυθμός δεδομένων (bps) ανά μονάδα hertz,

r
(R SNR , και 

η πιθανότητα σφάλματος , ως συναρτήσεις του SNR ικανοποιούν τις: (eP SNR)
 

                                              
( )
( )2

lim
logSNR

R SNR
r

SNR→∞
=                                 (6.26) 

 

                                             
( )
( )

log
lim

log
e

SNR

P SNR
d

SNR→∞
= − .                            (6.27) 

 

Για κάθε  το βέλτιστο κέρδος ποικιλομορφίας r ( )optd r  είναι το μέγιστο κέρδος 

ποικιλομορφίας το οποίο μπορεί να επιτευχθεί από οποιαδήποτε τεχνική. Έχει 
αποδειχθεί ότι αν το μέγεθος του μπλοκ εξασθένησης είναι  τότε 
ισχύει: 

1T M N≥ + −

 

                             ( ) ( )( ) ( ), 0 min ,optd r M r N r r M N= − − ≤ ≤ .                (6.28) 

 

Η συνάρτηση της 6.28 απεικονίζεται στο σχήμα 6.11. Από αυτό το σχήμα 
βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα: α) Αν χρησιμοποιηθούν όλες οι κεραίες του 
πομπού και του δέκτη για να επιτύχουμε κέρδος ποικιλομορφίας, λαμβάνουμε 
πλήρες κέρδος ποικιλομορφίας ίσο με MN  και β) μπορούμε  να 
χρησιμοποιήσουμε κάποιες από αυτές τις κεραίες για να αυξήσουμε τον ρυθμό 
μετάδοσης σε βάρος του κέρδους ποικιλομορφίας. 

     Είναι επίσης δυνατό, να επιλέξουμε το κέρδος πολυπλεξίας και 
ποικιλομορφίας έτσι ώστε να είναι σχετικά με την κατάσταση του καναλιού. Πιο 
συγκεκριμένα, όταν το κανάλι είναι σε κακή κατάσταση, μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τις περισσότερες κεραίες για να επιτύχουμε κέρδος 
ποικιλομορφίας, ενώ όταν είναι σε καλή κατάσταση μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε περισσότερες κεραίες για πολυπλεξία. Στην βιβλιογραφία 
έχουν προταθεί προσαρμοστικές τεχνικές που αλλάζουν την χρήση των κεραιών 
ανάλογα με την κατάσταση του καναλιού.    
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Σχήμα 6.11: Κέρδος ποικιλομορφίας σε σχέση με το κέρδος πολυπλεξίας 

για υψηλό SNR και μπλοκ εξασθένηση. 

6.8 Διαμόρφωση και Κωδικοποίηση Χώρου – Χρόνου 
     Παρατηρώντας την σχέση 6.2 βλέπουμε ότι στην  περίπτωση του καναλιού 
MIMO η  σχέση εισόδου – εξόδου έχει σαν αποτέλεσμα το σύμβολο που 
μεταδίδεται σε κάθε χρόνο συμβόλου να είναι διανυσματικό και όχι βαθμωτό, 
όπως στην περίπτωση του καναλιού SISO. Επιπλέον, αν σχεδιάσουμε ένα 
σύμβολο που εκτείνεται στο χρόνο και στο χώρο ταυτόχρονα, αναφερόμαστε σε 
κωδικοποίηση χώρου – χρόνου. 

     Οι περισσότεροι κώδικες χώρου – χρόνου, συμπεριλαμβανόμενου και αυτούς 
που θα παρουσιαστούν σε αυτή την ενότητα , έχουν σχεδιαστεί για κανάλια που 
είναι σταθερά για ένα διάστημα  χρόνων συμβόλου (quasi –static channels) 
και υποθέτουν ότι το κανάλι είναι άγνωστο στο πομπό. Κάτω από αυτή την 
υπόθεση, η είσοδος και η έξοδος γίνονται μήτρες με τις διαστάσεις τους να 
αντιστοιχούν στο χρόνο και στο χώρο (κεραίες). Έστω  

T

[ ]1, , T=X x x…  η μήτρα 

εισόδου του καναλιού διαστάσεων M T× , με την -στη στήλη  να αντιστοιχεί 
στην είσοδο του καναλιού την στιγμή . Παρόμοια ορίζονται οι μήτρες εξόδου 
και θορύβου του καναλιού, διαστάσεων 

i

T

ix
i

N× , ως [ ]1, ,=Y Ty y…  και 

[ ]1, , T=N n n…  αντίστοιχα. Με την προηγούμενη αναπαράσταση η σχέση εισόδου 

– εξόδου του καναλιού για διαστήματα μήκους T  δίνεται από: 

  

                                            = +Y HX N .                                           (6.29)     
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6.8.1 Ανίχνευση Μέγιστης Πιθανοφάνειας και Πιθανότητα 
Σφάλματος Κατά Ζεύγη 
     Υποθέτουμε ένα κώδικα χώρου-χρόνου όπου ο δέκτης γνωρίζει την 
κατάσταση του καναλιού. Αν εφαρμόσουμε ανίχνευση μέγιστης πιθανοφάνειας 
στο δέκτη μπορεί να αποδειχθεί ότι η απόφαση για τη μήτρα των συμβόλων που 
μετέδωσε ο πομπός δίνεται από: 

2 2

1

ˆ arg min arg min
M T M T

T

i iF
i

× ×∈ ∈ −

= − = −∑
X X

X Y HX y Hx
X X

                           ,             (6.30) 

όπου με το 
F

A  συμβολίζουμε την Frobenius νόρμα της μήτρας  και η 

ελαχιστοποίηση λαμβάνεται σε όλες τις δυνατές μήτρες 

A
M T×

→X X

X

X
ˆp

, που 
δημιουργούνται από την συγκεκριμένη κωδικοποίηση χώρου-χρόνου. Η 
πιθανότητα σφάλματος κατά ζεύγη (pairwise error probability) είναι η 
πιθανότητα να αποφασίσουμε ότι έχει μεταδοθεί η μήτρα  ενώ στην 
πραγματικότητα έχει μεταδοθεί η  και συμβολίζεται ως . Η 

πιθανότητα αυτή, εξαρτάται μόνο από την απόσταση των δύο μητρών μετά από 
την μετάδοση τους μέσω του καναλιού και από την ισχύ του θορύβου 

ˆ

X ( )
2σ , 

δηλαδή: 

                                   ( ) ( ) 2

2

ˆ
ˆ

2
Fp Q

σ

⎛ ⎞
−⎜ ⎟

→ = ⎜
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

H X X
X X ⎟ .                          (6.31)       

 

Παραλείποντας, για χάριν απλότητας την απόδειξη, μπορούμε να υπολογίσουμε 
ένα άνω φράγμα για την πιθανότητα σφάλματος κατά ζεύγη στην περίπτωση 
που το SNR έχει υψηλή τιμή: 

                                  ( )
( )

( ) ( ) ( )

1

ˆ 0.25
R

R
k

k

p λ γ
−Ν

− Ν

=

⎛ ⎞
→ ≤ ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∏
Δ

ΔX X Δ ,                 (6.32) 

 

όπου 2Pγ σ= = p  είναι το SNR ανα σύμβολο εισόδου και ( )kλ Δ  και  είναι 

η -στη μη μηδενική ιδιοτιμή και η τάξη της μήτρας , που ορίζεται ως: 
( )R Δ

k Δ

( )( )( )ˆ ˆ1
H

P= − −Δ X X X X . 

     Από τη σχέση 6.32 παρατηρούμε ότι η πιθανότητα σφάλματος μειώνεται 
ανάλογα με το dγ −  για ( )d R N= Δ . Επομένως, το κέρδος ποικιλομορφίας του 

κώδικα χώρου-χρόνου είναι ( )R NΔ . Το μέγιστο δυνατό κέρδος σε 

ποικιλομορφία είναι δυνατό να επιτευχθεί από τον συνεκτικό συνδυασμό των 
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M  κεραιών εκπομπής και κεραιών λήψης και είναι ίσο με N MN . Επομένως για 
να επιτύχουμε το μέγιστο κέρδος σε ποικιλομορφία θα πρέπει να σχεδιαστεί ο 
κώδικας χώρου-χρόνου έτσι ώστε η μήτρα διαφοράς  μεταξύ οποιονδήποτε 
δυο κωδικο-λέξεων, που είναι διαστάσεων 

Δ
N N× , να έχει πλήρη τάξη ίση με . 

Αυτό το κριτήριο σχεδίασης αναφέρεται ως κριτήριο τάξης (rank criterion). 
N

     Το κέρδος κωδικοποίησης που έχει σχέση με την πιθανότητα σφάλματος 

κατά ζεύγη της σχέσης 6.32 εξαρτάται από τον όρο ( )( )( )N

kλ Δ
1

R

k=∏ Δ
. Έτσι, 

μπορούμε να επιτύχουμε υψηλό κέρδος κωδικοποίησης με την μεγιστοποίηση 
του ελαχίστου της ορίζουσας της   πάνω σε όλα τα ζεύγη μητρών εισόδου  
και . Αυτό το κριτήριο αναφέρεται ως κριτήριο ορίζουσας (determinant 
criterion). 

Δ X
X̂

6.8.2 Κώδικες Χώρου – Χρόνου Trellis και Κώδικες Μπλόκ 
     Τα κριτήρια που περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο 
χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για τον σχεδιασμό κωδικών χώρου-χρόνου trellis 
(Space-Time Trellis Codes – STTCs), που αποτελούν προέκταση των 
συμβατικών κωδικών trellis για συστήματα MIMO. Η περιγραφή τους γίνεται με 
διάγραμμα trellis και αποκωδικοποιούνται με την εκτίμηση ακολουθίας μέγιστης 
πιθανοφάνειας με την χρήση του αλγόριθμου Viterbi. Με τους STTCs μπορούμε  
να επιτύχουμε εξαιρετικό κέρδος σε κωδικοποίηση και σε ποικιλομορφία, αλλά η 
πολυπλοκότητα της αποκωδικοποίησης αυξάνεται εκθετικά με το επίπεδο της 
ποικιλομορφίας και το ρυθμό μετάδοσης. Κώδικες μπλοκ χώρου – χρόνου 
(Space-Time Block Codes – STBCs) είναι μια εναλλακτική κωδικοποίηση χώρου-
χρόνου η οποία επιτυγχάνει επίσης εξαιρετικό κέρδος σε ποικιλομορφία με 
γραμμική πολυπλοκότητα στο δέκτη. Το ενδιαφέρον για τους STBCs ξεκίνησε 
από την τεχνική του Alamouti που θα περιγράψουμε στην αμέσως επόμενη 
ενότητα και η οποία επιτυγχάνει πλήρες κέρδος ποικιλομορφίας με γραμμική 
πολυπλοκότητα επεξεργασίας στο δέκτη για ένα σύστημα με δύο κεραίες 
εκπομπής. Η ιδέα αυτή στην συνέχεια, γενικεύθηκε σε STBCS που επιτυγχάνουν 
πλήρες κέρδος ποικιλομορφίας για ένα αυθαίρετο αριθμό κεραιών εκπομπής με 
γραμμική πολυπλοκότητα στο δέκτη. Η γραμμική πολυπλοκότητα στο δέκτη 
προκύπτει επειδή οι κώδικες έχουν κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι ορθογώνιοι 
σε κάθε διάσταση της μήτρας του κώδικα.  Αυτοί οι κώδικες ενώ επιτυγχάνουν 
πλήρες κέρδος ποικιλομορφίας δεν παρέχουν κέρδος κωδικοποίησης, και άρα 
έχουν χειρότερη επίδοση από τους STTCs, που επιτυγχάνουν και τα δύο κέρδη. 
Κλείνοντας αναφέρουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε ακόμη μεγαλύτερο κέρδος 
σε κωδικοποίηση και στις δύο κατηγορίες κωδικών, αν συνδέσουμε αυτούς τους 
κώδικες σε σειρά ή παράλληλα με ένα εξωτερικό κώδικα καναλιού (outer 
channel code) για να σχηματιστεί ένας κώδικας τούρμπο.  

6.8.3 Η Τεχνική του Alamouti 
     Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο η τεχνική που αποτέλεσε 
τη βάση για να αναπτυχθούν οι STBCs ήταν η τεχνική του Alamouti. Η 
συγκεκριμένη τεχνική αποτελεί ουσιαστικά ένα κώδικα STBCs όταν ο πομπός 
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έχει δύο κεραίες εκπομπής. Ο πομπός δεν χρειάζεται να γνωρίζει την κατάσταση 
του καναλιού η οποία πρέπει να είναι γνωστή στο δέκτη. Με βάση τα όσα είχαμε 
αναφέρει για τους STBCs θα πρέπει οι συντελεστές του καναλιού να 
παραμένουν σταθεροί για τουλάχιστον δύο χρόνους συμβόλου. Στον πρώτο 
χρόνο συμβόλου  ο πομπός στέλνει ταυτόχρονα από τις δύο κεραίες του  δύο 
σύμβολα (κεραία 1) και (κεραία2) με ενέργεια 1s 2s 2sE , όπου sE η ενέργεια του 
συμβόλου το οποίο θα μεταδιδόταν από το σύστημα αν είχε μια κεραία 
εκπομπής έτσι ώστε η συνολική ενέργεια εκπομπής κάθε χρόνο συμβόλου να 
παραμένει σταθερή. Στο δεύτερο χρόνο συμβόλου η κεραία 1 στέλνει το 
σύμβολο  και η κεραία 2 το σύμβολο με ίδια ενέργεια. *

2s− *
1s

     Το συνολικό σήμα που έχει λάβει ο δέκτης(που υποθέτουμε ότι έχει μια 
κεραία) στους δύο χρόνους συμβόλου είναι τον πρώτο χρόνο συμβόλου 

1 1 1 2 2 1y h s h s n= + +  και τον δεύτερο χρόνο συμβόλου * *
2 1 2 2 1 2y h s h s n= − + + , όπου  

είναι οι συντελεστές του καναλιού και είναι ο θόρυβος. Ένα διάγραμμα του 
συστήματος φαίνεται στο σχήμα 6.12. Οι προηγούμενες σχέσεις μπορούν να 
γραφούν με τη βοήθεια μητρών και διανυσμάτων ως: 

ih

in

 

                               1 1 2 1 1
* * *

2 2 1 2 2

y h h s n
y h h s n
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= = + = +⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥−⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
y Hs n                 (6.33) 

 

Ορίζουμε τώρα ένα νέο διάνυσμα H=z H y . Από την δομή της  ισχύει ότι η: H

 

                                         ( )2 2
1 2 2

H = +H H Ih h ,                               (6.34) 

είναι διαγώνια και έτσι ισχύει:  

 

                                   [ ] ( )2 2
1 2 1 2 2

Tz z h h= = + +z I s n

{ }

,                      (6.35) 

 

όπου  και αν το  αποτελείται από κυκλικά συμμετρικές μιγαδικές 
Γκαουσιανές μεταβλητές, μηδενικής μέσης τιμής και φασματικής πυκνότητας 
ισχύος , τότε η μήτρα συνδιασποράς του  είναι 

H=n H n

0N

n

n ( )2 2
1 2 0*E H h h N= +nn I2 . Η 

διαγώνια μορφή της δίνει την δυνατότητα κάθε στοιχείο της να έχει σχέση 
μόνο με ένα σύμβολο:  

z

                                              

( )2 2
1 2 , , 1, 2i i iz h h s n i= + + = .                        (6.36)                                     
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Το λαμβανόμενο SNR το οποίο αντιστοιχεί στο SNR για το  το οποίο δίνεται 
από: 

iz

                                       
( )2 2

1 2

02
s

i

h h E

N
γ

+
= ,                                    (6.37)  

όπου το 2 στον παρονομαστή παρουσιάζεται από το γεγονός ότι κάθε  

μεταδίδεται με την μισή ενέργεια 
is

sE . Το λαμβανόμενο SNR είναι επομένως ίσο 
με το άθροισμα των SNR σε κάθε κλάδο διαιρεμένο με το 2. Τελικά, από την 
6.36 είναι εύκολο να δούμε ότι η τεχνική του Alamouti επιτυγχάνει κέρδος 
ποικιλομορφίας ίσο με 2 , το μέγιστο δυνατό για ένα σύστημα με 2 κεραίες 
εκπομπής και μία λήψης.    

 
Σχήμα 6.12: Η τεχνική του Alamouti για ένα σύστημα MISO διαστάσεων 

2x1 

6.9 Χωρική Πολυπλεξία και Αρχιτεκτονικές BLAST 
     Για να επιτύχουμε χωρική πολυπλεξία πρέπει ο πομπός σε κάθε χρόνο 
συμβόλου να στέλνει M  ανεξάρτητα σύμβολα χρησιμοποιώντας τις διαστάσεις 
του χώρου και του χρόνου. Για να επιτύχουμε πλήρες κέρδος ποικιλομορφίας 
πρέπει να μεταδοθεί μια κωδικοποιημένη ροή δυαδικών ψηφίων από όλες τις M  
κεραίες εκπομπής. Αυτό μπορεί να γίνει με μια σειριακή κωδικοποίηση που 
παρουσιάζεται στο σχήμα 6.13. Με την σειριακή κωδικοποίηση η ροή των 
δυαδικών ψηφίων σχηματίζει μια κωδικολέξη  [ ]1, , Tx x… , όπου  το μέγεθος 

του μπλοκ του καναλιού. Στη συνέχεια τα στοιχεία της κωδικολέξης 
αναμιγνύονται (interleave) και αντιστοιχίζονται σε ένα σημείο αστερισμού, και 
έπειτα αποπλέκονται (demultiplex) στις διαφορετικές κεραίες. Τα πρώτα 

T

M  
σύμβολα μεταδίδονται από τις M  κεραίες το πρώτο χρόνο συμβόλου, τα 
επόμενα M  σύμβολα μεταδίδονται από τις κεραίες τον επόμενο χρόνο 
συμβόλου, και αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να μεταδοθεί ολόκληρη η 
κωδικολέξη. Συμβολίζουμε το σύμβολο που στάλθηκε την χρονική στιγμή  από i
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την κεραία  ως k [ ]kx i . Αν μια κωδικολέξη είναι επαρκώς μεγάλη, μεταδίδεται 

από όλες τις M κεραίες εκπομπής και λαμβάνεται από όλες τις  κεραίες 
λήψης, έχοντας ως αποτέλεσμα πλήρες κέρδος ποικιλομορφίας. Η κωδικολέξη, 
λοιπόν, πρέπει να έχει μέγεθος ίσο με 

N

MN  για να επιτύχουμε πλήρες κέρδος 
ποικιλομορφίας και δυστυχώς, η πολυπλοκότητα της αποκωδικοποίησης 
αυξάνεται εκθετικά με το μέγεθος της κωδικολέξης. Αυτή η υψηλή 
πολυπλοκότητα αποκωδικοποίησης καθιστά μη πρακτική την σειριακή 
κωδικοποίηση. 

 
Σχήμα 6.13: Χωρική πολυπλεξία με σειριακή κωδικοποίηση. 

 

     Μια απλούστερη μέθοδος με την οποία μπορεί να επιτευχθεί χωρική 
πολυπλεξία, είναι μια μέθοδος που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τα 
εργαστήρια Bell στις αρχιτεκτονικές BLAST (Bell Labs Layered Space Time) για 
συστήματα MIMO. Η συγκεκριμένη μέθοδος, χρησιμοποιεί μια παράλληλη 
κωδικοποίηση που παρουσιάζεται στο σχήμα 6.14. Με την παράλληλη 
κωδικοποίηση η ροή δεδομένων αποπλέκεται σε M  παράλληλες ανεξάρτητες 
υπο-ροές δεδομένων. Κάθε μια από τις υπο-ροές δεδομένων διέρχεται από ένα 
κωδικοποιητή καναλιού SISO με μέγεθος μπλοκ , αναμιγνύεται και 
αντιστοιχίζεται σε ένα σημείο αστερισμού, και μεταδίδεται από στην κεραία 
εκπομπής που του αντιστοιχεί. 

T

     
Σχήμα 6.14: Χωρική πολυπλεξία με παράλληλη κωδικοποίηση (V-

BLAST). 
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Για ακρίβεια, ο κωδικοποιητής του  καναλιού SISO δημιουργεί την 
κωδικολέξη 

k
[ ]{ }, 1, ,kx i i T= … , η οποία μεταδίδεται ακολουθιακά από την -στη 

κεραία. Η διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ως κωδικοποίηση των σειριακών 
δεδομένων σε κάθετα διανύσματα (vertical vectors) και έτσι αναφέρεται ως 
κάθετη κωδικοποίηση (vertical encoding) ή V-BLAST. Η κάθετη κωδικοποίηση 
μπορεί να επιτύχει κέρδος ποικιλομορφίας το πολύ , αφού κάθε 
κωδικοποιημένο σύμβολο μεταδίδεται από μια κεραία και λαμβάνεται από  
κεραίες. Αυτό το σύστημα έχει χαμηλή πολυπλοκότητα αποκωδικοποίησης η 
οποία είναι γραμμική στον αριθμό των κεραιών. Η βέλτιστη όμως 
αποκωδικοποίηση, χρειάζεται ομαδοποιημένη ανίχνευση των κωδικολέξεων των 
κεραιών εκπομπής, αφού όλα τα σύμβολα που μεταδόθηκαν λαμβάνονται από 
όλες τις κεραίες λήψης. Έχει αποδειχθεί, ότι η πολυπλοκότητα του δέκτη μπορεί 
να μειωθεί σημαντικά αν χρησιμοποιηθεί η ακύρωση της παρεμβολής των 
συμβόλων(symbol interference cancellation), όπως παρουσιάζεται στο σχήμα 
6.15. Η Ακύρωση λειτουργεί ως εξής: Αρχικά τα 

k

N
N

M  σύμβολα που μεταδόθηκαν 
διατάσσονται σε σχέση με το λαμβανόμενο SNR που έχει το καθένα. Στην 
συνέχεια υπολογίζεται μια εκτίμηση του ληφθέντος συμβόλου με το υψηλότερο 
SNR θεωρώντας τα υπόλοιπα σύμβολα ως θόρυβο. Το σύμβολο που εκτιμήθηκε 
στην συνέχεια αφαιρείται από τα υπόλοιπα, και γίνεται η εκτίμηση του 
συμβόλου με το δεύτερο υψηλότερο SNR, θεωρώντας τα απομείναντα σύμβολα 
ως θόρυβο. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να εκτιμηθούν όλα τα M  
σύμβολα που έχουν μεταδοθεί. Ύστερα από την ακύρωση των συμβόλων που 
παρεμβάλλονταν, η κωδικοποιημένη ροή δεδομένων που έχει σχέση με κάθε 
κεραία μπορεί να αποκωδικοποιηθεί ξεχωριστά, καταλήγοντας έτσι σε ένα δέκτη 
με γραμμική πολυπλοκότητα στον αριθμό των κεραιών εκπομπής. Στην 
πραγματικότητα, η κωδικοποίηση με αυτή την αρχιτεκτονική είναι περιττή και 
είναι δυνατό να επιτευχθούν ρυθμοί μετάδοσης της τάξης των 20-40bps/Hz με 
λογικούς ρυθμούς σφαλμάτων χρησιμοποιώντας V-BLAST χωρίς κωδικοποίηση.       

 
Σχήμα 6.14: Δέκτης V-BLAST με γραμμική πολυπλοκότητα. 

 

     Η απλότητα της παράλληλης κωδικοποίησης και το κέρδος ποικιλομορφίας 
της σειριακής κωδικοποίησης μπορούν να αποκτηθούν αν συνδυαστούν οι δύο 
τεχνικές, δημιουργώντας την διαγώνια κωδικοποίηση ή D-BLAST που 
παρουσιάζεται στο σχήμα 6.15. Στη D-BLAST αρχικά, κωδικοποιείται παράλληλα 



Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών  

 

181

η ροή δεδομένων, αλλά στη συνέχεια αντί να μεταδοθεί από μια κεραία κάθε 
κωδικολέξη, τα κωδικοποιημένα σύμβολα μεταδίδονται από όλες τις κεραίες 
εκπομπής με μια διαδικασία περιστροφής (rotation). Η διαδικασία περιστροφής 
της ροής δεδομένων  παρουσιάζεται στο σχήμα 6.16. Υποθέτουμε ότι ο -στος 
κωδικοποιητής δημιουργεί την κωδικολέξη 

i
[ ] [ ]1 ,i i ix x T⎡ ⎤= ⎣ ⎦x … . Ο περιστροφέας 

της ροής δεδομένων μεταδίδει κάθε σύμβολο σε διαφορετική κεραία, έτσι ώστε 
το [ ]1ix  να μεταδίδεται από την πρώτη κεραία τον χρόνο συμβόλου , το i [ ]2ix  

να μεταδίδεται από την κεραία 2 τον χρόνο συμβόλου 1i + ,κ.τ.λ. Αν το μέγεθος 
του μπλοκ του κώδικα T  είναι μεγαλύτερο του M , τότε η περιστροφή ξεκινάει 
ξανά από την κεραία 1.  Σαν αποτέλεσμα, η κωδικολέξη διαδίδεται σε όλες τις 
διαστάσεις του χώρου. Τεχνικές μετάδοσης που βασίζονται στη D-BLAST, 
μπορούν να επιτύχουν πλήρες κέρδος ποικιλομορφίας MN . Επιπλέον, η 
συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μπορεί να επιτύχει την χωρητικότητα με διακοπή 
επικοινωνίας αν αγνοηθούν οι αχρησιμοποίητες διαστάσεις χώρου και χρόνου. Ο 
δέκτης επίσης, έχει γραμμική πολυπλοκότητα σε σχέση με τον αριθμό των 
κεραιών εκπομπής, αφού ο δέκτης αποκωδικοποιεί κάθε διαγώνιο κώδικα 
ανεξάρτητα. Η απλότητα της τεχνικής αυτής έρχεται με το κόστος της απώλειας 
σε αποδοτικότητα λόγο των διαστάσεων που σπαταλιούνται (σχήμα 6.16), και η 
οποία μπορεί να είναι μεγάλη αν το μέγεθος της κωδικολέξης δεν επιλεχθεί 
κατάλληλα.                          

 
Σχήμα 6.15: Διαγώνια κωδικοποίηση με  περιστροφή της ροής 

δεδομένων 

 
Σχήμα 6.16: Περιστροφή ροής δεδομένων 
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6.10 Συχνοτικά Επιλεκτικά Κανάλια ΜΙΜΟ 
     Στη τελευταία ενότητα του κεφαλαίου θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά σε 
κανάλια που είναι συχνοτικά επιλεκτικά. Στις προηγούμενες ενότητες 
περιγράψαμε τις διάφορες τεχνικές υποθέτοντας ότι η κρουστική απόκριση του 
καναλιού μπορούσε κάθε χρονική στιγμή να αναπαρασταθεί από ένα μιγαδικό 
συντελεστή (flat – fading). Στην περίπτωση όμως, που το εύρος ζώνης του 
καναλιού MIMO είναι μεγαλύτερο από τη καθυστέρηση διάδοσης (delay spread- 
βλ. Κεφάλαιο 2), στο κανάλι παρουσιάζεται διασυμβολική παρεμβολή. Υπάρχουν 
δύο εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης του φαινομένου στα συστήματα 
MIMO. Η πρώτη μέθοδος Μ χρησιμοποιεί ισοστάθμιση του καναλιού, όμως ο 
ισοσταθμιστής είναι αρκετά πολυπλοκότερος από την περίπτωση του καναλιού 
SISO, αφού η ισοστάθμιση θα πρέπει τώρα να γίνει στο χώρο και στο χρόνο. 
Επιπλέον, η χρήση κωδικοποίησης χρόνου – χώρου περιπλέκει επιπλέον τη 
σχεδιάση του ισοσταθμιστή, λόγω της μη γραμμικότητας και της μη αιτιατότητας 
του. Σε μερικές περιπτώσεις η δομή του κώδικα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να μετασχηματιστεί το πρόβλημα ισοστάθμισης του καναλιού MIMO σε ένα 
πρόβλημα ισοστάθμισης καναλιού SISO,  το οποίο μπορεί να επιλυθεί με την 
χρήση ισοσταθμιστών SISO που έχουν αποδεδειγμένα καλή επίδοση. Η δεύτερη 
μέθοδος είναι η διαμόρφωση σε πολλαπλά υπο-φέροντα ή αλλιώς η τεχνική  
OFDM που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 3. Κλείνοντας, αναφέρουμε ότι τα 
συχνοτικά επιλεκτικά κανάλια MIMO παρουσιάζουν ποικιλομορφία στο χώρο, 
στο χρόνο και στη συχνότητα, οπότε ιδανικά κάθε τεχνική επικοινωνίας μπορεί 
να εκμεταλλευτεί και τις τρεις διαστάσεις για να αυξήσει την επίδοση του 
συστήματος.        
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1. Εισαγωγή 
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία επιτρέπουν πλέον στους χρήστες και τους 
φορητούς υπολογιστές να έχουν ασύρματες διασυνδέσεις, επιτρέποντας τη 
δυνατότητα επικοινωνίας ακόμα και εν κινήσει. Το όραμα των ασύρματων δικτύων 
είναι η δυνατότητα επικοινωνίας παντού και πάντα (anywhere, anytime).  Αν και 
σήμερα τα notebooks και τα PDAs είναι σε μεγάλο βαθμό μεμονωμένες συσκευές, 
είναι σίγουρο ότι οι αυριανοί φορητοί υπολογιστές θα αποτελούν μέρος μιας 
ευρύτερης υπολογιστικής υποδομής. Ο κινητός υπολογισμός (mobile computing) 
αναμένεται να δώσει μια νέα διάσταση στον όρο  υπολογισμός και να αλλάξει τους 
τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές σήμερα.  

Η ασύρματη δικτύωση αυξάνει σημαντικά τη χρησιμότητα μιας φορητής συσκευής. 
Παρέχει στους κινητούς χρήστες πολύπλευρη επικοινωνία με άλλα άτομα και έγκαιρη 
ενημέρωση για σημαντικά γεγονότα. Επίσης επιτρέπει συνεχή πρόσβαση στις 
υπηρεσίες και τους πόρους του ενσύρματου δικτύου. Ο συνδυασμός της δικτύωσης 
και της κινητικότητας θα δημιουργήσουν νέες εφαρμογές και υπηρεσίες, όπως 
συνεργατικό λογισμικό για αυτοσχέδιες συναντήσεις, ηλεκτρονικούς πίνακες 
ανακοινώσεων που θα προσαρμόζουν τα περιεχόμενά τους ανάλογα με τα άτομα που 
είναι παρόντα και λογισμικό πλοήγησης για την καθοδήγηση χρηστών σε άγνωστα 
μέρη ή ταξίδια. 

Η ασύρματη επικοινωνία παρουσιάζει μεγαλύτερες δυσκολίες από την ενσύρματη, 
γιατί η επίδραση του περιβάλλοντος και η παρεμπόδιση ορισμένων μονοπατιών 
μετάδοσης εισάγουν θόρυβο και ηχώ στο μεταδιδόμενο σήμα. Οι ασύρματες 
συνδέσεις μπορεί να διακοπούν ή να υποβαθμιστούν από την κινητικότητα, καθώς οι 
χρήστες κινούνται εκτός της περιοχής κάλυψης των πομπών του δικτύου ή εντός 
περιοχών υψηλής παρεμβολής. Γενικά, οι ασύρματες συνδέσεις είναι χαμηλότερης 
ποιότητας από τις ενσύρματες με χαρακτηριστικά τους χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης, 
τους υψηλούς ρυθμούς λαθών και τις συχνές και με απρόβλεπτο τρόπο διακοπές 
συνδέσεων.  

1.1 Παραδείγματα ασύρματων δικτύων 
Διακρίνουμε διάφορα είδη ασύρματων δικτύων, ανάλογα με τις εφαρμογές τους και 
την τεχνολογία που χρησιμοποιούν: 

1. Κυψελικά (cellular) τηλεφωνικά δίκτυα. Αυτή είναι η πιο διαδεδομένη 
εφαρμογή των ασύρματων δικτύων και θα αναλυθεί με λεπτομέρεια στο δεύτερο 
κεφάλαιο των σημειώσεων. Τα κυψελικά (στο μέλλον μικροκυψελικά) δίκτυα 
είναι ικανά να παρέχουν υπηρεσίες κατά πρώτο λόγο φωνής και κατά δεύτερο 
λόγο δεδομένων στους χρήστες. Οι εκτεταμένες περιοχές μετακίνησης απαιτούν 
από το δίκτυο να ενημερώνεται για τη νέα του θέση του χρήστη. Το διαθέσιμο 
εύρος ζώνης στα σημερινά κυψελικά δίκτυα είναι αρκετά χαμηλό για εφαρμογές 
που απαιτούν εντατική μεταφορά δεδομένων και αυτός είναι ο λόγος που 
αναζητούνται νέες λύσεις για αύξηση της χωρητικότητας. 

2. Δορυφορικά Δίκτυα. Σε τέτοια δίκτυα η επικοινωνία μεταξύ των επίγειων 
σταθμών γίνεται μέσω του δορυφόρου ως ενδιάμεσου κόμβου. Ο δορυφόρος 
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αναλαμβάνει να προωθήσει τα πακέτα που λαμβάνει από τους επίγειους 
σταθμούς αφετηρίας των πακέτων στους επιθυμητούς επίγειους σταθμούς-
παραλήπτες. Τα δορυφορικά δίκτυα προσφέρονται μεταξύ άλλων και για 
περιοχές όπου τα συμβατικά κυψελικά δίκτυα είναι δύσκολο, αντιοικονομικό ή 
αδύνατον να αναπτυχθούν (ωκεανοί, δυσπρόσιτες περιοχές, περιοχές με πολύ 
μικρό αριθμό χρηστών) 

3. Μητροπολιτικά ασύρματα δίκτυα δεδομένων (ασύρματα WAN). Πρόκειται 
για ειδικά κινητά δίκτυα που παρέχονται από ιδιωτικούς παροχείς υπηρεσιών. Τα 
δίκτυα αυτά καλύπτουν μια ορισμένη περιοχή (π.χ. στο μέγεθος μιας πόλης) και 
επιτρέπουν την μεταφορά δεδομένων μεταξύ των χρηστών που βρίσκονται σε 
αυτή.  

4. Τοπικά ασύρματα δίκτυα δεδομένων (ασύρματα LAN). Είναι ανάλογα με τα 
μητροπολιτικά, μόνο που η περιοχή που καλύπτουν είναι πολύ μικρότερη. Τα 
παραδοσιακά ενσύρματα LAN (π.χ. Ethernet) είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα, και το 
ίδιο αναμένεται να συμβεί στο μέλλον και με τα ασύρματα LAN. Η ιδέα είναι να 
επεκταθούν τα παραδοσιακά LANs με ένα ασύρματο interface ώστε να 
εξυπηρετούν μικρά και χαμηλής ισχύος κινητά τερματικά ικανά να έχουν 
ασύρματη πρόσβαση. Το ασύρματο LAN συνδέεται συνήθως σε ένα πιο 
εκτεταμένο σταθερό δίκτυο (π.χ. ενσύρματο LAN, WAN, Internet). Τα ασύρματα 
LAN έχουν περιορισμένη περιοχή κάλυψης και έχουν σχεδιαστεί για να 
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σε τοπικό επίπεδο, εφόσον δεν παρέχουν προς το 
παρόν δικτυακή υποστήριξη για εκτεταμένης περιοχής μετακινήσεις. 

5. Σταθμοί πληροφοριών (infostations). Τέτοια δίκτυα βρίσκουν εφαρμογή για 
παράδειγμα στην παροχή πληροφοριών (για τα αξιοθέατα, εστιατόρια, ξενοδοχεία 
κτλ) στους επισκέπτες ή τους οδηγούς αυτοκινήτων που εισέρχονται σε μια 
περιοχή. Οι κινητοί χρήστες παράγουν, αλλά και καταναλώνουν δεδομένα. Τα 
δεδομένα που παράγονται περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα 
θέση του χρήστη, και πρέπει να ανανεώνονται σταθερά και να ανακτώνται σε 
πραγματικό χρόνο από το δίκτυο. Αυτό αποτελεί κυρίως ένα πρόβλημα 
διαχείρισης δεδομένων σε επίπεδο δικτύου, αλλά αναδεικνύει και ένα πλήθος από 
ενδιαφέροντα προβλήματα βάσεων δεδομένων που αφορούν την ανάκτηση και 
την ενημέρωση (query και update) των δεδομένων σε ανταπόκριση της 
μεταβαλλόμενης κατάστασης του συστήματος. Στο επίπεδο εφαρμογών, οι 
χρήστες μπορούν να ρωτούν και να ενημερώνουν βάσεις δεδομένων 
χρησιμοποιώντας ασύρματους συνδέσμους χαμηλού ρυθμού μετάδοσης. Οι 
υπηρεσίες πληροφοριών ευρείας έκτασης παρέχουν γενικές πληροφορίες για το 
κοινό (π.χ. κυκλοφοριακή κίνηση, καιρός). Η πρόσβαση σε αυτές τις 
πληροφορίες είναι μόνο για ανάγνωση και αφορά μεγάλο αριθμό χρηστών. Στην 
πράξη, μια φορητή υπολογιστική συσκευή χειρός (palmtop) λειτουργεί ως μία 
προσωπική ατζέντα του χρήστη, η οποία αντλεί πληροφορίες από το περιβάλλον 
του. Από αυτή την οπτική, το περιβάλλον του χρήστη είναι δυνατό να 
αντιμετωπιστεί ως μία μεγάλη βάση δεδομένων, από την οποία ο χρήστης αντλεί 
πληροφορίες οποτεδήποτε και οπουδήποτε.  

6. Δίκτυα μετάδοσης ραδιοπακέτων ή ad-hoc δίκτυα. Ένα σύνολο κινητών 
κόμβων σχηματίζουν δυναμικά τέτοιου είδους «τυχαία» (ad-hoc) δίκτυα χωρίς να 
χρησιμοποιούν σταθερή υλική υποδομή. Η επικοινωνία μεταξύ των κόμβων 
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γίνεται είτε μέσω ενός κεντρικού κόμβου, είτε διαδοχικά από κόμβο σε κόμβο 
(multihop δίκτυα) που είναι και η πιο συνηθισμένη περίπτωση. Σε multihop ad 
hoc δίκτυα, κάθε κόμβος είναι υπεύθυνος όχι μόνο για την προώθηση των δικών 
του πακέτων αλλά και για την προώθηση ως ενδιάμεσος κόμβος και πακέτων που 
έχουν την αφετηρία τους σε άλλους κόμβους Για παράδειγμα η δρομολόγηση 
μπορεί να γίνει ως εξής: o κάθε κόμβος στέλνει τα πακέτα στον πιο κοντινό προς 
αυτόν κόμβο που βρίσκεται προς την κατεύθυνση του προορισμού, αυτός τα 
προωθεί στην συνέχεια σε έναν κατάλληλο γείτονα του, κ.ο.κ., μέχρι να φτάσουν 
τα πακέτα στον προορισμό τους. 

7. Δίκτυα σελιδοποίησης (paging networks): Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται 
για την προώθηση μικρών αλφαριθμητικών μηνυμάτων σε βομβητές (beepers). Η 
υπηρεσία είναι συνήθως αποκλειστικά λήψης και έχει πολύ χαμηλό ρυθμό 
μετάδοσης. 

8. Άλλα μελλοντικά δίκτυα. Εδώ συγκαταλέγονται σχέδια για ανάπτυξη δικτυακών 
περιβαλλόντων στα οποία η σύνδεση των κινητών χρηστών θα είναι άμεση μέσω 
κάποιων ειδικών εξαρτημάτων ενώ η επικοινωνία θα υποστηρίζεται για όλων των 
ειδών τις συσκευές. Παραδείγματος χάριν οικιακά δίκτυα (home networks), 
δίκτυα προσωπικής περιοχής (personal area networks), δίκτυα αισθητήρων 
(sensor networks), όπου ακόμα και μικρές συσκευές (π.χ. διακόπτες φώτων, smart 
dust, κλπ) είναι πιθανοί δημιουργοί και αποδέκτες πακέτων. Η ιδέα της 
δικτύωσης ακόμα και μικρών φθηνών και καθημερινών συσκευών, αυξάνει το 
πιθανό μέγεθος των μελλοντικών δικτύων και καθιστά την ασύρματη επικοινωνία 
τον πιο οικονομικό τρόπο για την υλοποίηση τους. Αυτή η αναμενόμενη 
μελλοντική έκρηξη στον αριθμό των δικτυωμένων συσκευών είναι ένας από τους 
λόγους που στην επόμενη έκδοση του ΙΡ πρωτοκόλλου (Ipv6) το μήκος του 
πεδίου διευθύνσεων έχει αυξηθεί στα 128 bits, που αντιστοιχεί σε ένα άνω όριο 
2128≈1013 χρηστών.  

1.2 Φορητές υπολογιστικές συσκευές 
Η ραγδαία εξέλιξη στην τεχνολογία του υλικού οδήγησε στην δημιουργία 
υπολογιστών χειρός ή palmtops. Συγκρινόμενοι με τους υπολογιστές γραφείου 
(desktops), οι υπολογιστές χειρός έχουν χαμηλής ταχύτητας CPU και περιορισμένη 
μνήμη. Έχουν, ωστόσο, τη δυνατότητα να τρέχουν μία μεγάλη ποικιλία εφαρμογών 
(π.χ. ημερολόγιο, spread sheets), καθώς και τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης. 

Η συντήρηση ενέργειας είναι πολύ κρίσιμη για τους υπολογιστές χειρός. Η ευκολία 
στην μεταφορά τους οδηγεί στην απαίτηση οι κατασκευαστές να χρησιμοποιούν 
λιγότερο ισχυρές και περισσότερο ελαφριές μπαταρίες (όπως ΑΑ ή ΑΑΑ μπαταρίες). 
Αυτού του είδους οι μπαταρίες να πρέπει να επαναφορτίζονται ή να αντικαθιστώνται 
αρκετά συχνά. Η επαναφόρτιση, έστω και μία φορά την ημέρα, είναι ένας μπελάς που 
πρέπει να αποφεύγεται. Υπάρχει επομένως μεγάλη πίεση στους κατασκευαστές τόσο 
του υλικού όσο και του λογισμικού να παρέχουν περισσότερο ενεργειακά 
αποτελεσματικά CPUs, μνήμες, αλλά και λογισμικό συστήματος.  

Πιθανότατα, ο περιορισμός που δημιουργεί τη μεγαλύτερη έκπληξη, τουλάχιστον για 
του επιστήμονες πληροφορικής, είναι ότι ο χρόνος ζωής της μπαταρίας αναμένεται να 
αυξηθεί μόνο κατά 20% μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Πρόκειται για ένα πολύ 
μικρό ποσοστό συγκρινόμενο με τη ραγδαία πρόοδο στους τομείς της χωρητικότητας 
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της μνήμης και της ταχύτητας της CPU. Φαίνεται, λοιπόν, ότι θα υπάρχει 
μακροχρόνια ανάγκη για ικανοποιητικές λύσεις στο θέμα της ενέργειας σε όλες τις 
εκφάνσεις του λογισμικού συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης 
δεδομένων. Τέτοιες λύσεις είτε θα αυξήσουν το χρόνο ζωής των μπαταριών είτε θα 
μειώσουν το μέγεθός τους χωρίς καμιά επίπτωση στο χρόνο μεταξύ επαναφορτίσεων. 

Περιγράφουμε στην συνέχεια μερικές από τις δυσκολίες και τους περιορισμούς που 
αντιμετωπίζουν ο σχεδιαστής ενός κινητού δικτύου επικοινωνιών και οι εφαρμογές 
που το χρησιμοποιούν. 

1.3 Χαμηλός ρυθμός μετάδοσης 
Οι σχεδιαστές ασύρματων δικτύων έχουν να αντιμετωπίσουν περισσότερους 
περιορισμούς σε ότι αφορά την διαθέσιμη χωρητικότητα από ό,τι οι σχεδιαστές 
σταθερών δικτύων. Το εύρος ζώνης μιας κυψέλης σε ένα ασύρματο κυψελικό δίκτυο 
μοιράζεται ανάμεσα στους χρήστες της κυψέλης και άρα μας ενδιαφέρει περισσότερο 
η διαθέσιμη χωρητικότητα ανά χρήστη και όχι η συνολική χωρητικότητα. Επειδή 
όμως το μέγεθος αυτό εξαρτάται από το μέγεθος και την κατανομή του πληθυσμού 
των χρηστών, όπως θα γίνει σαφές στο κεφάλαιο 2, ο Weiser και άλλοι μετρούν τη 
χωρητικότητα του δικτύου σε bits/sec ανά κυβικό μέτρο και όχι απλά σε bits/sec όπως 
στα ενσύρματα δίκτυα. 

Ένας τρόπος να αυξήσουμε τη χωρητικότητα του δικτύου είναι να προσθέσουμε 
περισσότερες κυψέλες είτε με επικαλυπτόμενες κυψέλες σε διαφορετικές συχνότητες 
είτε μειώνοντας το μέγεθος των κυψελών μέσω της μείωσης της ισχύος εκπομπής σε 
μια δεδομένη περιοχή, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 2. Η πρώτη τεχνική εφαρμόζεται 
με περιορισμούς, καθώς το διαθέσιμο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα είναι περιορισμένο. 
Η δεύτερη τεχνική προτιμάται γενικότερα, γιατί είναι απλούστερη, μειώνει τις 
απαιτήσεις σε ισχύ και περιορίζει την πιθανότητα αλλοίωσης του σήματος, καθώς 
έχουμε λιγότερες συσκευές μέσα στην κυψέλη, ενώ η μείωση της περιοχής κάλυψης 
επιτρέπει στους πομπούς να έχουν μεγαλύτερους ρυθμούς μετάδοσης. 

Το πρόβλημα του χαμηλού ρυθμού μετάδοσης στις ασύρματες συνδέσεις μπορεί να 
αντιμετωπιστεί και με ορισμένες τεχνικές στο λογισμικό. Έτσι, τα modems 
χρησιμοποιούν συμπίεση για να αυξήσουν την χρήσιμη ρυθμαπόδοση (throughput). 
Επίσης, επειδή οι μεταφορές μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων είναι πιο αποδοτικές 
από τις σύντομες μεταφορές, μια τεχνική που βελτιώνει τη χρήση της χωρητικότητας 
είναι η συγχώνευση πολλών μικρών αιτήσεων σε μια συνολική μεγαλύτερη. H 
τεχνική αυτή, μαζί με τη συμπίεση μπορούν να αυξήσουν την απόδοση, μιας και οι 
μεγαλύτεροι όγκοι δεδομένων συμπιέζονται καλύτερα. 

Ορισμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των αποσυνδέσεων 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για το πρόβλημα του χαμηλού ρυθμού μετάδοσης. 
Όπως η κίνηση του δικτύου γίνεται συνήθως σε καταιγισμούς (bursts), έτσι και οι 
αποσυνδέσεις εμφανίζουν συχνά καταιγιστική συμπεριφορά, μια και αυτές 
συμβαίνουν όταν η ζήτηση ξεπεράσει στιγμιαία το διαθέσιμο ρυθμό μετάδοσης. 
Τεχνικές όπως το lazy write-back και το prefetching μπορούν να μειώσουν τη ζήτηση 
στις χρονικές στιγμές όπου παρουσιάζεται αιχμή. Η πρώτη τεχνική μειώνει τη 
συνολική επικοινωνία, όταν τα δεδομένα προς μετάδοση μεταβάλλονται ή σβήνονται 
πριν τη μετάδοσή τους. Η δεύτερη τεχνική προσπαθεί να μαντέψει ποια αρχεία θα 
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ζητηθούν άμεσα, ώστε να ξεκινήσει η μετάδοσή τους προτού ζητηθούν, όμως οι 
άστοχες προβλέψεις έχουν ως συνέπεια σπατάλη της χωρητικότητας. 

Η απόδοση ενός κινητού δικτύου μπορεί ακόμα να βελτιωθεί δρομολογώντας τα 
δεδομένα εξυπνότερα. Επίσης, όταν η διαθέσιμη χωρητικότητα δεν μπορεί να 
ικανοποιήσει τη ζήτηση, τότε πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις διεργασίες όπου ο 
χρήστης περιμένει. Αν και οι τεχνικές αυτές δεν αυξάνουν το πραγματικό ρυθμό 
μετάδοσης, εντούτοις αυξάνουν την ικανοποίηση του χρήστη. 

1.4 Υψηλή μεταβλητότητα του ρυθμού μετάδοσης 
Ένα άλλο θέμα που ανακύπτει στο σχεδιασμό ενός κινητού δικτύου είναι η μεγάλη 
μεταβλητότητα στον ρυθμό μετάδοσης, που μερικές φορές φτάνει και τέσσερις τάξεις 
μεγέθους, μεταβλητότητα που δεν παρουσιάζεται στα ενσύρματα δίκτυα. 

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται αυτό το φαινόμενο εξαρτάται από το είδος 
της εφαρμογής. Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις: στην πρώτη περίπτωση, η εφαρμογή 
απαιτεί πάντα συνδέσεις υψηλού ρυθμού μετάδοσης και λειτουργεί μόνο όταν 
υπάρχει σύνδεση υψηλού ρυθμού, στην δεύτερη περίπτωση, η εφαρμογή λειτουργεί 
υποθέτοντας ότι υπάρχουν συνδέσεις μόνο χαμηλού ρυθμού μετάδοσης και δεν 
εκμεταλλεύεται τον υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης όταν αυτός είναι διαθέσιμος, και 
στην τρίτη περίπτωση, η εφαρμογή μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τους 
παρόντες διαθέσιμους πόρους, παρέχοντας στον χρήστη ένα μεταβλητό επίπεδο 
ποιότητας. Η επιλογή της κατάλληλης προσέγγισης ποικίλει με το σκοπό της 
εφαρμογής. 

1.5 Κινητικότητα 
Η πιθανότητα αλλαγής θέσεως ενώ ένα κινητό τηλέφωνο ή ένας φορητός 
υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο καθιστά αναγκαία την ύπαρξη 
μηχανισμών για την διαχείριση της κινητικότητας με τρόπο ώστε να μην μειώνεται η 
απόδοση του συστήματος. Μερικά από τα προβλήματα που προκαλεί η κινητικότητα 
και πρέπει να επιλυθούν είναι τα εξής: προβλήματα αλλαγής καναλιού (handoffs) και 
αλλαγής δρομολόγησης κλήσεων σε κυψελικά δίκτυα, συνεχής αλλαγή της 
τοπολογίας ad hoc δικτύων, δυναμικές αλλαγές της δικτυακής διεύθυνσης ενός 
φορητού υπολογιστή, προσαρμογή των παραμέτρων διαμόρφωσης στην τρέχουσα 
θέση του χρήστη και άλλα. 

1.6 Ετερογενή δίκτυα 
Σε αντίθεση με τα ενσύρματα δίκτυα όπου οι χρήστες είναι συνεχώς συνδεδεμένοι με 
ένα δίκτυο, οι κινητοί χρήστες και οι φορητοί υπολογιστές αντιμετωπίζουν πιο 
ετερογενείς δικτυακές συνδέσεις. Καθώς μετακινούνται εκτός της περιοχής κάλυψης 
ενός συγκεκριμένου πομπού, συνδέονται με κάποιον άλλο πομπό, με αποτέλεσμα να 
παρουσιάζεται διαφορετική ποιότητα δικτύου σε διαφορετικές περιοχές. 
Παραδείγματος χάριν, μια αίθουσα συσκέψεων μπορεί να έχει καλύτερο ασύρματο 
εξοπλισμό από έναν διάδρομο. Ακόμη, σε κάποια μέρη οι χρήστες μπορεί να έχουν 
πρόσβαση σε πολλούς πομπούς σε διαφορετικές συχνότητες, ή να έχουν την 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα ασύρματη κι ενσύρματη σύνδεση. 

Επίσης μπορεί να υπάρξει η ανάγκη ένα φορητό σύστημα να αλλάξει τρόπο σύνδεσης 
καθώς μετακινείται από εσωτερικούς σε εξωτερικούς χώρους κι αντίστροφα. 
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Παραδείγματος χάριν, οι υπέρυθρες συνδέσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
εξωτερικό χώρο, γιατί απορροφούνται από το ηλιακό φως. Ακόμα και στην 
περίπτωση που χρησιμοποιείται μόνο ραδιοεπικοινωνία, είναι δυνατό να αλλάξουν τα 
πρωτόκολλα πρόσβασης σε διαφορετικά δίκτυα, όπως στην περίπτωση που περνάμε 
από κυψελοειδή κάλυψη μέσα στην πόλη σε δορυφορική κάλυψη στην ύπαιθρο. Αυτή 
η ανομοιογένεια κάνει τη φορητή δικτύωση πιο πολύπλοκη από την παραδοσιακή 
ενσύρματη δικτύωση. 

1.7 Κίνδυνοι ασφαλείας 
Καθώς είναι πολύ εύκολο να προσπελάσει κάποιος μια ασύρματη σύνδεση, είναι 
επίσης εύκολο να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια μιας σύνδεσης, ειδικά όταν η περιοχή 
κάλυψης είναι ευρεία. Επομένως, απαιτείται να ληφθούν επιπλέον μέτρα ασφάλειας 
κατά το σχεδιασμό ενός φορητού συστήματος. 

Το θέμα της ασφάλειας περιπλέκεται περισσότερο όταν επιτρέπεται στους χρήστες να 
αλλάζουν επίπεδα (domains) ασφαλείας, π.χ. όταν επιτρέπεται στους ανώνυμους 
φορητούς υπολογιστές των ασθενών ενός νοσοκομείου να χρησιμοποιούν τους 
κοντινούς εκτυπωτές, ενώ δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε απομακρυσμένους 
εκτυπωτές και πόρους που προορίζονται για τη χρήση του προσωπικού μόνο. 

Η ασφαλής επικοινωνία πάνω από μη ασφαλή κανάλια επιτυγχάνεται μέσω της 
κρυπτογράφησης, η οποία μπορεί να γίνει μέσω λογισμικού, ή πιο γρήγορα μέσω 
εξειδικευμένου υλικού. Η ασφάλεια του συστήματος βασίζεται σε ένα κλειδί 
κρυπτογράφησης το οποίο είναι γνωστό μόνο στους ενδιαφερόμενους. Η ασφαλής 
διαχείριση αυτών των κλειδιών είναι δύσκολη, αλλά μπορεί να αυτοματοποιηθεί με 
χρήση λογισμικού, όπως το Kerberos τους ΜΙΤ. 

1.8 Ευκολία μεταφοράς  
Οι σημερινοί υπολογιστές γραφείου (desktops), επειδή δεν υπάρχει ανάγκη για συχνή 
μετακίνησή τους, έχουν σχεδιαστεί ώστε να διαθέτουν αφθονία χώρου, καλωδίωσης 
και απώλειας θερμότητας. Αντίθετα οι υπολογιστές χειρός πρέπει να έχουν παρόμοιες 
ιδιότητες με αυτές ενός ρολογιού χειρός, δηλαδή να είναι μικροί, ελαφροί και να 
έχουν μεγάλη διάρκεια λειτουργίας. Παραχωρήσεις μπορούν να γίνουν σε κάθε μία 
από τις παραπάνω ιδιότητες με σκοπό να προαχθεί η λειτουργικότητα. Τελικά όμως η 
αξία που έχει η κινητή συσκευή για τον χρήστη θα πρέπει να δικαιολογεί την 
δυσκολία μεταφοράς της συσκευής. Για τον ίδιο λόγο οποιοδήποτε εξειδικευμένο 
υλικό μπορεί να προσαρτηθεί σε έναν υπολογιστή χειρός και να αποφορτίσει τη CPU 
από εργασίες όπως η συμπίεση δεδομένων και η κρυπτογράφηση θα πρέπει να 
δικαιολογεί την κατανάλωση ισχύος και χώρου. 

Στις παρακάτω παραγράφους περιγράφουμε τους σχεδιαστικούς περιορισμούς που 
εισάγει η ανάγκη για ευκολία μεταφοράς (portability). Οι κυριότεροι περιορισμοί 
είναι η χαμηλή ισχύς, ο υψηλός κίνδυνος απώλειας δεδομένων, οι μικρές επιφάνειες 
διεπαφής και η περιορισμένη χωρητικότητα.  

Χαμηλή ισχύς 
Η μπαταρία είναι το εξάρτημα που έχει το μεγαλύτερο βάρος σε έναν κινητό 
τηλέφωνο ή φορητό υπολογιστή. Η μείωση λοιπόν του βάρους της μπαταρίας είναι 
πολύ επιθυμητή αρκεί να μην περιορίζεται σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας. Τα 
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προβλήματα που δημιουργούν οι μικρές μπαταρίες χαμηλής ισχύος είναι η ανάγκη 
για συχνή φόρτιση και ο περιορισμός της συχνής χρήσης του κινητού τηλεφώνου ή 
φορητού υπολογιστή. Μια καλύτερη λύση είναι η μείωση της κατανάλωσης ισχύος 
επειδή έτσι μπορεί να μειωθεί το μέγεθος της μπαταρίας και να προαχθεί η ευκολία 
μεταφοράς, ή να επιμηκυνθεί ο χρόνος λειτουργίας. 

Η κατανάλωση ισχύος είναι ανάλογη της ποσότητας CV2F, όπου C είναι η 
χωρητικότητα των καλωδίων, V η διαφορά δυναμικού (τάση) και F η συχνότητα 
ρολογιού του επεξεργαστή. Η ποσότητα αυτή μας υποδεικνύει τρεις τρόπους για 
εξοικονόμηση ισχύος.(1) Η μείωση της χωρητικότητας μπορεί να επιτευχθεί 
χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη κλίμακα ολοκλήρωσης καθώς και multichip 
τεχνολογίες (πολλά chip ενσωματωμένα σε ένα).  (2) Η τάση μπο ρεί να μειωθεί 
επανασχεδιάζοντας τα chip ώστε να λειτουργούν σε μικρότερες τάσεις. (3) Τέλος  
μπορούμε να θυσιάσουμε υπολογιστική ταχύτητα προς εξοικονόμηση ισχύος 
μειώνοντας τη συχνότητα του ρολογιού. Αυτό μπορεί επίσης να επιτευχθεί 
επανασχεδιάζοντας τον επεξεργαστή ώστε να εκτελεί περισσότερες λειτουργίες ανά 
κύκλο ρολογιού. 

Η κατανάλωση ισχύος μπορεί να μειωθεί όχι μόνο με τον καλύτερο σχεδιασμό του 
υλικού, αλλά και με την αποδοτικότερη χρήση. Χρησιμοποιώντας διαχειριστικό 
λογισμικό μπορούμε να μειώσουμε την ισχύ ορισμένων τμημάτων όταν βρίσκονται 
σε αδράνεια. Για παράδειγμα μπορούμε να μειώσουμε την ταχύτητα του εσωτερικού 
δίσκου ή να κλείσουμε το φωτισμό της οθόνης. Επιπρόσθετα οι εφαρμογές μπορούν 
να μειώσουν την κατανάλωση μειώνοντας τις ανάγκες τους για υπολογισμό, 
επικοινωνία και μνήμη και εκτελώντας τις περιοδικές λειτουργίες τους λιγότερο 
συχνά ώστε να αντισταθμίσουν την επιβάρυνση που δημιουργεί η έναρξη λειτουργίας 
(startup). Τέλος επειδή η εκπομπή χρειάζεται τυπικά περίπου 10 φορές περισσότερη 
ισχύ από ό,τι η λήψη, μπορούμε να μειώσουμε τις δυνατότητες εκπομπής και να 
βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά λήψης.  

Κίνδυνοι απώλειας δεδομένων 
Οι φορητοί υπολογιστές έχουν αυξημένο κίνδυνο να υποστούν φυσική ζημιά, μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια ή κλοπή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
παραβίαση του προσωπικού απορρήτου ή στην απώλεια δεδομένων. Οι παραπάνω 
κίνδυνοι μπορούν να περιοριστούν ελαχιστοποιώντας την αποθήκευση/διατήρηση  
δεδομένων στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας τον δηλαδή περισσότερο ως φορητό 
τερματικό και λιγότερο ως φορητό υπολογιστή. 

Προκειμένου να εμποδιστεί η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη πληροφοριών, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί κρυπτογράφηση των δεδομένων που βρίσκονται στους δίσκους 
και στις κάρτες μνήμης. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται οι χρήστες να αφήνουν 
ανοιχτές τις συνδέσεις τους. 

Μια μέθοδος ασφάλισης από απώλεια δεδομένων είναι η διατήρηση αντιγράφων σε 
μονάδες που δεν ανήκουν στο φορητό υπολογιστή. Χρησιμοποιώντας μάλιστα τις 
δυνατότητες που δίνουν τα ασύρματα δίκτυα, καινούργια δεδομένα μπορούν να 
αντιγραφούν με ασφάλεια σε απομακρυσμένους υπολογιστές.  
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Μικρή επιφάνεια διεπαφής 
Οι περιορισμοί μεγέθους των φορητών υπολογιστών απαιτούν μικρή επιφάνεια 
διεπαφής. Τα παραθυρικά περιβάλλοντα μπορεί να είναι επαρκή στην περίπτωση των 
notebooks, αλλά σε μικρότερες και περισσότερο φορητές συσκευές η παρούσα 
τεχνολογία των παραθύρων είναι μη αποδοτική. Σε μια μικρή οθόνη δεν είναι 
πρακτικό να βρίσκονται πολλά παράθυρα ανοιχτά την ίδια στιγμή αφού είναι 
δύσκολο να προσδιοριστούν τα παράθυρα ή τα εικονίδια όταν βρίσκονται το ένα 
πάνω στο άλλο. Επίσης οι μπάρες τίτλων και τα περιθώρια καταναλώνουν σημαντικό 
ποσοστό του χώρου της οθόνης και καθιστούν δύσκολη τη λειτουργία της συσκευής.  

Κουμπιά έναντι αναγνώρισης φωνής ή γραφής 
Λόγω της έλλειψης χώρου επιφάνειας σε έναν φορητό υπολογιστή τίθεται το δίλημμα 
αν η αναγνώριση της πρόθεσης χρήσης με τη χρησιμοποίηση αναλογικών συσκευών 
είναι καλύτερη τρόπος εισόδου από ότι το πληκτρολόγιο. Τα είδη αναγνώρισης που 
μπορούν να επιτευχθούν είναι η αναγνώριση γραφής με το χέρι, χειρονομίας και 
φωνής.  Αν και το  γράψιμο  με το  χέρι είναι τρεις φο ρές πιο  αργό  από μια μέση 
πληκτρολόγηση, επιτρέπει την εξάλειψη του πληκτρολογίου, γεγονός που μειώνει το 
μέγεθος και αυξάνει την αντοχή μιας φορητής συσκευής. Αυτή η προσέγγιση 
χρησιμοποιείται σε πολλά PDAs (personal digital assistants). Έχει υπολογιστεί ότι η 
αναγνώριση της γραφής με το χέρι είναι 97% ακριβής όταν το σύστημα έχει 
εκπαιδευθεί για έναν συγκεκριμένο χρήστη. Χρησιμοποιώντας μάλιστα και την 
πληροφορία που δίνουν τα συμφραζόμενα, η επιτυχία αναγνώρισης μπορεί να φτάσει 
και το 100%. 

Η αναγνώριση της πρόθεσης του χρήστη είναι δύσκολο πρόβλημα αφού η ερμηνεία 
σχημάτων και λέξεων είναι μια ασαφής διαδικασία. Για παράδειγμα ζωγραφίζοντας 
ένα κύκλο ο χρήστης μπορεί να έχει ως πρόθεση να επιλέξει ένα αντικείμενο μιας 
περιοχής, να γράψει το νούμερο «0», το σύμβολο θερμοκρασίας ή το γράμμα «ο». 
Η παραγωγή φωνής και η αναγνώριση της φαίνεται ιδανική λύση για τη διεπιφάνεια 
επαφής ενός κινητού τηλεφώνου ή φορητού υπολογιστή αφού δε δεσμεύει χώρο και 
επιτρέπει την ελευθερία των χεριών. Η αναγνώριση φωνής επιτυγχάνεται σήμερα με 
μεγάλη επιτυχία (>96%), αλλά απαιτεί μεγάλο αποθηκευτικό χώρο και μεγάλες 
απαιτήσεις επεξεργασίας. Επίσης η φωνή είναι ακατάλληλη σε πολλές συνηθισμένες 
περιπτώσεις. Μπορεί για παράδειγμα να ενοχλεί κάποιους σε περιβάλλοντα που 
απαιτούν ησυχία π.χ. βιβλιοθήκη, δεν αναγνωρίζεται καθαρά σε θορυβώδη 
περιβάλλοντα, και υπονομεύει την μυστικότητα. 

Δεικτικές συσκευές 
Το ποντίκι αν και είναι η τυπική δεικτική συσκευή (pointing device) για ένα 
υπολογιστή γραφείου δεν ταιριάζει στο περιβάλλον ενός υπολογιστή χειρός. Οι πένες 
έχουν γίνει οι κλασικές συσκευές εισόδου στα PDAs επειδή είναι εύκολες στο 
χειρισμό όταν υπάρχει κίνηση, έχουν πολλαπλή χρησιμότητα και έχουν την 
ικανότητα να αντικαθιστούν το πληκτρολόγιο.  

Εξαιτίας των μεγάλων διαφορών μεταξύ πένας και ποντικιού η χρησιμοποίηση πενών 
απαιτεί την αλλαγή τόσο της επιφάνειας διεπαφής, όσο και του λογισμικού της 
διεπαφής. Οι χρήστες μπορούν να μεταπηδούν με την πένα σε απόλυτες θέσεις στην 
οθόνη και να εισάγουν πληροφορίες πιο εύκολα από ό,τι με το ποντίκι. Φυσικά, είναι 
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σχεδόν αδύνατο να γράψει κανείς με το ποντίκι. Το μόνο θετικό σημείο που 
μπορούμε να αναφέρουμε για το ποντίκι σε σχέση με την πένα είναι ότι μπορεί να 
επιλεγεί κάποιο σημείο στην οθόνη με περισσότερη ακρίβεια. 

1.9 Περιορισμένες δυνατότητες αποθήκευσης 
Η χωρητικότητα σε μνήμη ενός υπολογιστή χειρός είναι περιορισμένη εξαιτίας της 
απαίτησης για μικρό φυσικό μέγεθος και μικρή κατανάλωση ισχύος. Οι δίσκοι οι 
οποίοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον στους υπολογιστές γραφείου έχουν πολλά 
μειονεκτήματα αν ενσωματωθούν σε ένα υπολογιστή χειρός. Καταναλώνουν 
περισσότερη ισχύ από ότι τα chips μνήμης και μπορούν να υποστούν απώλειες 
δεδομένων σε άσχημες συνθήκες (π.χ. δονήσεις) που προκαλεί η μεταφορά/κίνηση. 
Γι’ αυτό τα περισσότερα προϊόντα PDA δε διαθέτουν δίσκους. 

Λύσεις για το πρόβλημα της περιορισμένης χωρητικότητας αποτελούν η συμπίεση 
των αρχείων, η πρόσβαση απομακρυσμένων αποθηκευτικών πόρων μέσω δικτύου, ο 
διαμοιρασμός βιβλιοθηκών και η συμπίεση εικονικών σελίδων μνήμης. Παρ’ όλο που 
οι σημερινοί δικτυωμένοι υπολογιστές έχουν μεγάλη επιτυχία στη χρησιμοποίηση 
κατανεμημένων συστημάτων αρχείων (file systems), οι φορητοί υπολογιστές 
αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα εξαιτίας των συχνών διακοπών της σύνδεσης. 

1.10 Αποτελέσματα διάδοσης στο ασύρματο κανάλι 
Η διάδοση του σήματος σε ένα ασύρματο κανάλι έχει διάφορα αποτελέσματα τα 
οποία συνήθως αναφέρονται σε μαθήματα ψηφιακών τηλεπικοινωνιών και είναι σε 
μεγάλο βαθμό εκτός του αντικειμένου αυτών των σημειώσεων. Στην παρούσα 
υποενότητα αναφερόμαστε μόνο εν 
συντομία σε δύο παραμέτρους που 
αφορούν την διάδοση του σήματος.  

Ισχύς σήματος.  
Η ισχύς του σήματος μεταξύ σταθμού 
βάσης και κινητής μονάδας σε ένα 
κυψελικό σύστημα ή μεταξύ δύο κινητών 
κόμβων σε ένα δίκτυο μετάδοσης 
ραδιοπακέτων πρέπει να είναι αρκετά 
μεγάλη ώστε να διατηρείται η ποιότητα 
του σήματος στον δέκτη, αλλά να μην να 
είναι τόσο μεγάλη που να δημιουργεί 
μεγάλη παρεμβολή στα κανάλια άλλων 
κυψελών ή στις μεταδόσεις άλλων 
κόμβων που χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος 
συχνοτήτων.  

 
Σχήμα 1-1.1 
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Σχήμα 1.1-2. Η διάδοση του σήματος γίνεται με τρεις βασικούς τρόπους: 
Ανάκλαση (Reflection R), Σκέδαση (Scattering S), Διάχυση (Diffraction D). 
Μπορούμε να χωρίσουμε τρεις περιοχές γύρω από έναν πομπό (βλέπε σχήμα 1.1): α) 
την περιοχή μετάδοσης (transmission range), εντός της οποίας είναι εφικτή η 
επικοινωνία με τον επιθυμητό δέκτη με μικρή πιθανότητα λαθών, β) την περιοχή 
αναγνώρισης (detection range), εντός της οπο ίας η ισχύς του σήματος είναι αρκετά 
ισχυρή ώστε ο δέκτης να μπορεί να αναγνωρίσει την ύπαρξη μετάδοσης, αλλά όχι 
αρκετά ισχυρή ώστε να μπορεί να λάβει αξιόπιστα τα δεδομένα, και γ) την περιοχή 
παρεμβολής (interference range), εντός της οποίας το σήμα είναι ασθενές ώστε η 
μετάδοση να μην γίνεται πάντα αντιληπτή από τον δέκτη, αλλά το μεταδιδόμενο 
σήμα προσθέτει σημαντικά στον θόρυβο του καναλιού. 

Φαινόμενο πολλαπλών μονοπατιών (multipath fading).  
Το φαινόμενο αυτό προκαλείται μέσα από την παρεμβολή μεταξύ δύο ή 

περισσότερων εκδόσεων του μεταδιδόμενου σήματος που φτάνουν στον δέκτη σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές λόγω ανακλάσεων στον περιβάλλοντα χώρο. Αυτά τα 
κύματα, τα οποία καλούνται multipath κύματα, συνδυάζονται στην κεραία του δέκτη 

 

Σχήμα 1.1-3. Το φαινόμενο πολλαπλών μονοπατιών. 
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(πότε ενισχυτικά και πότε καταστροφικά) για να δώσουν ένα προκύπτον σήμα που 
μπορεί να ποικίλει ευρέως, ανάλογα με τη κατανομή της έντασης και του σχετικού 
χρόνου διάδοσης των κυμάτων και του εύρους ζώνης του μεταδιδόμενου σήματος.  

Το φαινόμενο πολλαπλών μονοπατιών εκτός από την διασυμβολική παρεμβολή που 
δημιουργεί (δες σχήμα 1.7), δημιουργεί επιπλέον προβλήματα εξαιτίας της 
βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης μεταβλητότητας της λαμβανόμενης ισχύος 
σήματος με τον χρόνο (βλέπε σχήμα 1.4) και με τον χώρο (βλέπε σχήμα 1.5). 
Ανάλογα με το χρονικό διάστημα στο οποίο θεωρούμε τις μεταβολές αυτές, 
διακρίνουμε δύο είδη: την βραχυπρόθεσμη (short term fading) και την 
μακροπρόθεσμη ματαβλητότητα (long term fading), όπως φαίνεται και στο σχήμα 
1.4.  

 
Σχήμα 1.1-5. Χωρική βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μεταβλητότητα σε 
ένα τυπικό αστικό περιβάλλον. 

short term fading 

long term 
fading 

t 

power 

Σχήμα 1.1-4. Χρονική βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μεταβλητότητα 
εξαιτίας του φαινομένου πολλαπλών μονοπατιών. 
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Σχήμα 1.1-6. Παράδειγμα του φαινομένου πολλαπλών μονοπατιών. 

 
Σχήμα 1.1-7. Αποτέλεσμα της μετάδοσης σε ένα χρονικά μεταβαλλόμενο κανάλι 
που υπόκειται στο φαινόμενο πολλαπλών μονοπατιών είναι και η διασυμβολική 
παρεμβολή (inter-symbol interference ή ISI) που φαίνεται στο σχήμα. 

1.11 Μελλοντική εξέλιξη των υπηρεσιών των κινητών δικτύων 
Τα τελευταία χρόνια γίνονται σταθερά βήματα προόδου για την βελτίωση της 
απόδοσης των ασύρματων δικτύων με ολοένα αυξανόμενες ταχύτητες και νέα 
πρότυπα από οργανισμούς και συμμαχίες γνωστών εταιρειών. Χαρακτηριστικά είναι 
τα παραδείγματα του Bluetooth, του GPRS, του Wireless LAN (IEEE 802.11b), και η 
εμπορική διάθεση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς (DoCoMo). 

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των κινητών δικτύων είναι η δυνατότητα να παρέχουν 
πληροφορίες βασισμένες στη θέση του χρήστη. Πλέον, ο κάτοχος ενός κινητού 
τηλεφώνου μπορεί να αποστέλλει ερωτήματα σχετικά με το μέρος στο οποίο 
βρίσκεται (π.χ. τοπικές εκδηλώσεις, κοντινά φαρμακεία, χάρτης πλοήγησης), ενώ 
είναι δυνατό το ίδιο το δίκτυο να αποστέλλει χρήσιμες πληροφορίες και να φιλτράρει 
τα δεδομένα σύμφωνα με τη θέση του. Έτσι, η φορητή συσκευή αποκτά το ρόλο του 
συντρό φο υ / συμβούλο υ στην καθημερινή ζωή ενό ς ατό μο υ και παύει να είναι ένα 
απλό επικοινωνιακό μέσο. 

Μπορούμε να πούμε ότι βιώνουμε μια πραγματική επανάσταση, αφού κάθε νέο 
μοντέλο φορητής συσκευής που εμφανίζεται διαθέτει ένα πλήθος νέων λειτουργιών 
σε σχέση με τα προηγούμενα. Συγκεκριμένα, οι φορητές συσκευές γίνονται όλο και 
πιο αλληλοεπιδραστικές με το χρήστη με την ενσωμάτωση πολυμεσικών 
δυνατοτήτων και τεχνολογίες αναγνώρισης γραφής και φωνής, διαθέτουν ολοένα και 
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μεγαλύτερες αποθηκευτικές δυνατότητες και ένα πλήθος διασυνδέσεων με άλλες 
παρόμοιες ή μεγαλύτερες (σταθερές) συσκευές και δίκτυα και συνεχώς αυξανόμενη 
αυτονομία και ταχύτητα επεξεργασίας. 
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Σχήμα 1.1-8. Εξέλιξη των ασύρματων συστημάτων. 
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Σχήμα 1.1-9. Το φαινόμενο πολλαπλών μονοπατιών δημιουργεί καταιγισμούς 
λαθών (burst errors), δηλαδή πολλά λάθη μαζί, κατά τις περιόδους βαθιάς 
πτώσης της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος. Για να αντιμετωπιστούν οι 
καταιγισμοί λαθών χρησιμοποιούνται bit interleaving και data interleaving 
τεχνικές, όπως φαίνεται στο σχήμα, προκειμένου τα λάθη να διαχέονται και να 
μην περιορίζονται σε έναν μόνο χρήστη ή πακέτο. Αν τα λάθη παρουσιάζονταν 
όλα σε ένα πακέτο τότε θα ήταν δύσκολο να ανιχνευθούν και ακόμα δυσκολότερο 
να διορθωθούν μέσω κωδικοποίησης (όλοι οι κώδικες έχουν την δυνατότητα να 
ανιχνεύσουν ή να διορθώσουν μόνο μέχρι ένα άνω όριο λαθών ανά πακέτο, το 
οποίο καθορίζεται από την ελάχιστη απόσταση του κώδικα). Επίσης, η 
υποβάθμιση της ποιότητας της υπηρεσίας είναι επιθυμητό, για λόγους 
δικαιοσύνης, να μοιράζεται σε πολλούς χρήστες ώστε να γίνεται και λιγότερο 
αντιληπτή. 
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Κυψελικά Δίκτυα 
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2. Κυψελικά Δίκτυα 
Τα κυψελικά δίκτυα χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για την μετάδοση φωνής, μια 
παράδοση όμως που αναμένεται να αλλάξει στα επόμενα λίγα χρόνια. Τα 
περισσότερα κινητά τηλέφωνα έχουν την δυνατότητα να στέλνουν και να λαμβάνουν 
μικρά μηνύματα, και ένας αυξανόμενος αριθμός περιλαμβάνει αρκετά προχωρημένες 
δυνατότητες σύνδεσης με το Internet. Το Internet είναι η δύναμη που προβλέπεται ότι 
θα καθορίσει τις εξελίξεις στα κινητά δίκτυα τα επόμενα χρόνια. Το ερώτημα είναι 
πόσο μακριά μπορεί η υπάρχουσα υποδομή να μας πάει στη κατεύθυνση του 
ασύρματου Internet. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα πρέπει πρώτα να δούμε 
πως τα σημερινά κινητά δίκτυα, που είναι κυρίως συστήματα κινητής τηλεφωνίας, 
δουλεύουν. 

Παρά τους διαφημιστικούς όρους που χρησιμοποιούν οι διάφορες εταιρίες κινητής 
τηλεφωνίας για να διαφοροποιηθούν μεταξύ τους, όλα σχεδόν τα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας είναι κυψελικά: η περιοχή κάλυψης χωρίζεται σε κυψέλες, στο κέντρο 
των οποίων βρίσκεται ένας σταθμός βάσης για αποστολή και λήψη πληροφορίας προς 
και από τα κινητά.  

2.1 Οργάνωση κυψελικών δικτύων 
Ο χώρος που καλύπτει ένα κυψελικό δίκτυο χωρίζεται σε κυψέλες (cells), όπου η 
κάθε κυψέλη εξυπηρετείται από τη δικιά της κεραία και τον δικό της σταθμό βάσης 

(base station). Σε κάθε σταθμό βάσης 
εκχωρείται ένα μέρος του συνολικού 
αριθμού καναλιών επικοινωνίας που είναι 
διαθέσιμα σε ολόκληρο το κυψελικό 

Σχήμα 2.1. Οι κυψέλες έχουν γενικό σχήμα παρόλο που συχνά τις 
συμβολίζουμε ως εξαγωνικές. 
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σύστημα. Τα κανάλια αυτά δημιουργούνται διαμοιράζοντας την διαθέσιμη 
χωρητικότητα με την χρήση πολυπλεξίας TDMA, FDMA, ή CDMA, ή ενός 
συνδυασμού αυτών όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω. Το σύνολο των σημείων όπου η 
λήψη του σήματος ενός σταθμού βάσης είναι πιο ισχυρό, αποτελούν και την κυψέλη 
που αντιστοιχεί σε αυτόν τον σταθμό βάσης.  

Ο κάθε κινητός χρήστης έχει έναν πομπό σχετικά χαμηλής ισχύος (έως 100 W) και 
μπορεί να ακουστεί σε μια μικρή γεωγραφική περιοχή. Ο χρήστης που ανήκει σε μια 
κυψέλη επικοινωνεί με το υπόλοιπο δίκτυο μέσω του σταθμού βάσης της κυψέλης, 
δηλαδή (συνήθως) μέσω του σταθμού βάσης από τον οποίο έχει την καλύτερη λήψη ή 
το δυνατότερο σήμα. Σε γειτονικούς σταθμούς βάσης ανατίθενται διαφορετικές 
ομάδες καναλιών έτσι ώστε να μην υπάρχουν παρεμβολές μεταξύ των χρηστών που 
βρίσκονται σε κοντινές κυψέλες. Το μέγεθος μια κυψέλης μπορεί να ποικίλει από 
μερικές εκατοντάδες μέτρα (στο κέντρο μιας πόλης) μέχρι μερικές δεκάδες 
χιλιόμετρα (σε αγροτικές περιοχές). Υπάρχει ακόμα και η περίπτωση κυψελών με 
ακτίνα κάλυψης εκατοντάδων χιλιομέτρων (overlay cells), αλλά αυτές αφορούν 

κυρίως την δορυφορική κινητή τηλεφωνία, που θα περιγραφεί στο κεφάλαιο 4. 

Σχήμα 2.2. Δύο 180ο κεραίες σε ένα σταθμό βάσης. Οι δύο κεραίες 
χρησιμοποιούνται προκειμένου να διαχωριστεί η σε δύο τομείς (sectors). 
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Οι κυψέλες συχνά οργανώνονται έτσι ώστε γειτονικές κεραίες (σταθμοί βάσης) να 
είναι περίπου ισαπέχουσες. Το σχήμα των κυψελών που προκύπτει τότε είναι 
εξαγωνικό (Σχήμα 2.3). Στην γενική περίπτωση πάντως η εικόνα των εξαγωνικών 
κυψελών είναι ένα μοντέλο που απλοϊκά αναπαριστά τον τρόπο οργάνωσης των 
κυψελικών δικτύων, μια και στην πραγματικότητα οι κυψέλες δεν είναι απαραίτητα 
εξαγωνικές (Σχήμα 2.1). Κάθε χρήστης «ανήκει» στην κυψέλη της οποίας το σήμα 
«ακούει» πιο δυνατά. Ο χρήστης καταλαβαίνει ότι άλλαξε κυψέλη όχι μετρώντας την 
θέση του σε σχέση με κάποια νοητή γραμμή, αλλά μετρώντας την ισχύ που λαμβάνει 
από τους διάφορους σταθμούς βάσης. Για παράδειγμα είναι πιθανό λόγω φυσικών ή 
άλλων εμποδίων η κεραία της οποίας το σήμα ένας χρήστης «ακούει» πιο δυνατά να 
μην είναι η πιο κοντινή σε αυτόν. Τότε το σχήμα των κυψελών μπορεί να απέχει πολύ 
από το να είναι εξαγωνικό, ακόμα και αν οι σταθμοί βάσεις έχουν τοποθετηθεί σε 
ίσες αποστάσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2.3 

 

 
Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο 

 
 
 

 MSC     ..………   MSC    ………...      MSC       
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 Station    Station  Station      ……………..      Station  Station Station 
 

 
 
                                                                  

Σχήμα 2.4. Οργάνωση ενός κυψελικού δικτύου. 
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2.2 Κέντρα κινητής μεταγωγής 
Ένα σύστημα κυψελικής τηλεφωνίας περιέχει εκτός από τους κινητούς σταθμούς 
(mobile stations) και τους σταθμούς βάσης (base stations), και τα λεγόμενα Κέντρα 
Κινητής Μεταγωγής (Mobile Switching Centers ή MSC γνωστά επίσης και ως Mobile 
Telephone Switching Offices ή MTSO).  

Ένας κινητός σταθμός αποτελείται από έναν πομπό, μια κεραία και μία μονάδα 
ελέγχου. Οι σταθμοί βάσης αποτελούνται από αρκετούς πομπούς και δέκτες οι οποίοι 
χειρίζονται την προς δύο κατευθύνσεις επικοινωνία και, γενικά, έχουν πύργους που 
υποστηρίζουν αρκετές κεραίες εκπομπής και λήψης. Το MSC συντονίζει τις ενέργειες 
ενός συνόλου σταθμών βάσης (ισοδύναμα, ενός συνόλου κυψελών), και ασχολείται 
με την διάθεση των καναλιών στις κυψέλες, την δρομολόγηση των κλήσεων, την 
διατήρηση και ενημέρωση της πληροφορίας για την θέση των χρηστών, την 
ασφάλεια, την χρέωση, την διαχείριση της αλλαγής καναλιών (handoffs), και άλλα. 
Το MSC χρησιμεύει και ως η πύλη που συνδέει ολόκληρο το κυψελικό δίκτυο με το 
δημόσιο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας (public switched telephone network ή PSTN).  

Τα σχήματα 2.3 και 2.4 περιγράφουν συνοπτικά το μοντέλο οργάνωσης των δικτύων 
της κυψελικής τηλεφωνίας. 

2.3 Επαναχρησιμοποίηση καναλιών 
Ένα καίριο ζήτημα που αφορά την λειτουργία και απόδοση των κυψελικών δικτύων 
είναι η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης καναλιών σε διαφορετικές κυψέλες όταν 
αυτές βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη μιας ελάχιστης απόστασης η μία από την 
άλλη. Η επαναχρησιμοποίηση των καναλιών είναι και η κύρια ιδέα πίσω από  την 
κυψελική αρχιτεκτονική. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 2.5. Απεικονίζεται η έννοια της επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων σε ένα 
κυψελικό σύστημα. Η απόσταση επαναχρησιμοποίησης (reuse distance) στο 
σχήμα θεωρείται ίση με σ=3, που σημαίνει ότι ένα κανάλι που χρησιμοποιείται σε 
μία κυψέλη μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε μία κυψέλη που βρίσκεται σε 
από σταση 3  κυψέλες από  την αρχική, χωρίς να δημιο υργεί μεγάλη παρεμβο λή. 
Κυψέλες με το ίδιο σύμβολο χρησιμοποιούν το ίδιο σύνολο συχνοτήτων. Ομάδες 
κυψελών (clusters) σχεδιάζονται με έντονο περίγραμμα και αντιγράφονται στον 
χώρο. Για απόσταση επαναχρησιμοποίησης 3 και εξαγωνικές κυψέλες, το 
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  s2  s1  s5 

 s7  s6 

 s1  s2 

 s3  s4 

 s5 

 s7  s6 
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μέγεθος των clusters N είναι ίσο με 7 και ο παράγοντας επαναχρησιμοποίησης 
συχνοτήτων είναι ίσος με 1/7: κάθε κυψέλη περιέχει το ένα έβδομο του συνολικού 
αριθμού διαθέσιμων καναλιών.  
Ο κύριος περιοριστικός παράγοντας στην επικοινωνία στα κυψελικά δίκτυα είναι η 
παρεμβολή που δημιουργείται από άλλους χρήστες. Για τη ελαχιστοποίηση αυτής της 
παρεμβολής είναι αναγκαίο σε γειτονικές κυψέλες να ανατεθούν διαφορετικά 
κανάλια επικοινωνίας. Επειδή τα διαθέσιμα στο σύστημα (TDMA, FDMA, ή CDMA) 
κανάλια είναι πεπερασμένα, είναι σκόπιμο να επιδιώκεται η επαναχρησιμοποίηση 
των καναλιών που χρησιμοποιεί μια κυψέλη σε άλλες κυψέλες, όπου αυτό δεν 
δημιουργεί φαινόμενα παρεμβολής. Με λίγα λόγια γειτονικές κυψέλες πρέπει να 
χρησιμοποιούν διαφορετικά κανάλια (π.χ., διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων σε FDMA 
συστήματα) ενώ κυψέλες που βρίσκονται αρκετά μακριά, ώστε το επίπεδο 
παρεμβολής που δημιουργεί η μία στην άλλη να είναι μικρό, μπορεί να 
χρησιμοποιούν τα ίδια κανάλια. 

Ας θεωρήσουμε ένα κυψελικό σύστημα με συνολικά διαθέσιμο εύρος ζώνης που 
αντιστοιχεί σε S duplex κανάλια. Αν υποθέσουμε ότι ανά Ν κυψέλες (Ν=7 στο Σχήμα 
2.5) μπορούν να ξαναχρησιμοποιούν τα ίδια κανάλια χωρίς να δημιουργούν 
παρεμβολή τότε ο αριθμός καναλιών πού είναι: διαθέσιμος ανά κυψέλη είναι 

k =S/N. 
Ο χωρισμός των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας φαίνεται στο σχήμα 2.6.  

 
 

S 
                                                                       k user  bands     

 
                   . . . . 

 
         s1               s2               s3                                          sN-1              sN 

Σχήμα 2.6 
Οι Ν κυψέλες που αθροιστικά χρησιμοποιούν το πλήρες σύνολο των διαθέσιμων 
συχνοτήτων, απαρτίζουν μια ομάδα (cluster). Αν μια ομάδα αντιγραφεί M φορές μέσα 
στο σύστημα, ο συνολικός αριθμός των duplex καναλιών C στο σύστημα, που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και σαν ένα μέτρο της συνολικής χωρητικότητας του συστήματος, 
δίνεται από τη σχέση: 

C = M k N =Λ S/Ν,  (Εξίσωση 1) 

όπου Λ=ΜΝ είναι ο συνολικός αριθμός κυψελών στο σύστημα. Όπως φαίνεται από 
την παραπάνω σχέση, η χωρητικότητα ενός κυψελικού συστήματος είναι ευθέως 
ανάλογη του αριθμού Μ των φορών που μια ομάδα αντιγράφεται σε μια σταθερή 
περιοχή. Ο παράγοντας Ν καλείται μέγεθος της ομάδας (cluster size) και, τυπικά, 
είναι ίσος με 4, 7 ή 12. Όπως θα δούμε παρακάτω, ο παράγοντας Ν καθορίζεται 
ουσιαστικά από το άνω όριο παρεμβολής το οποίο είμαστε διατεθειμένοι να 
ανεχτούμε: όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το όριο, τόσο πιο κοντινή απόσταση είναι η 
απόσταση μετά την οποία μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε το ίδιο κανάλι, και 
άρα τόσο μικρότερο είναι το Ν. Ο παράγοντας επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων 
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(frequency reuse factor) ενός κυψελικού συστήματος ισούται με 1/N, αφού σε κάθε 
κυψέλη μέσα σε ένα cluster, ανατίθεται μόνο το 1/Ν των συνολικών διαθέσιμων 
καναλιών του συστήματος. Για ένα δεδομένο συνολικό εύρος ζώνης S που έχει 
διατεθεί σε έναν πάροχο κινητής τηλεφωνίας, αν το μέγεθος ομάδας (cluster size) N 
μειώνεται ενώ το μέγεθος της κυψέλης (και επομένως το Λ) διατηρείται σταθερό, τότε 
απαιτούνται περισσότερες ομάδες (clusters) για να καλύψουν μια συγκεκριμένη 
περιοχή και, κατά συνέπεια, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη χωρητικότητα λόγω 
μεγαλύτερου βαθμού επαναχρησιμοποίησης καναλιών. Μεγάλο μέγεθος ομάδας 
φανερώνει ότι η απόσταση μεταξύ κυψελών που χρησιμοποιούν τα ίδια κανάλια, 
είναι μεγάλη. Επίσης για ένα δεδομένο παράγοντα επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων 
1/Ν, η συνολική χωρητικότητα αυξάνεται όταν το Λ μεγαλώνει, δηλαδή όταν το 
μέγεθος των κυψελών μικραίνει. 

2.4 Μέθοδοι πολυπλεξίας  
Ο χωρισμός του διαθέσιμου εύρους φάσματος ενός συστήματος κινητής τηλεφωνίας 
σε k κανάλια μπορεί να γίνει όπως έχουμε ήδη αναφέρει με τρεις τουλάχιστον 
βασικούς τρόπους: 

1) Πολυπλεξία Διαίρεσης Χρόνου (Time Division Multiple Access, ή TDMA). Εδώ 
ο χρόνος χωρίζεται σε πλαίσια (frames) και το κάθε πλαίσιο χωρίζεται σε k 
σχισμές (slots). Σε κάθε χρήστη ανατίθεται μία (η ίδια πάντα) σχισμή ενός 
πλαισίου. Αυτό αντιστοιχεί στον βασικό ρυθμό εξυπηρέτησης ενός χρήστη (σε 
ένα δηλαδή κανάλι). Αν κάποιος χρήστης θέλει να στείλει πληροφορία με ρυθμό 
μεγαλύτερο του βασικού μπορεί να δεσμεύσει παραπάνω από μία σχισμή σε κάθε 
πλαίσιο. Τα TDMA συστήματα απαιτούν αρκετά ακριβή συγχρονισμό, και την 
αποστολή σειρών συγχρονισμού (preamble).  

 
Σχήμα 2.7. Ένα TDMA σύστημα με 3 χρήστες. 

2) Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνοτήτων (Frequency Division Multiple Access, 
FDMA). Εδώ το διαθέσιμο εύρος ζώνης συχνοτήτων χωρίζεται σε k μη 
επικαλυπτόμενες υπο-ζώνες συχνοτήτων (sub-bands), και ανατίθεται σε κάθε 
χρήστη για αποκλειστική του χρήση μία υπο-ζώνη συχνοτήτων. Δεν απαιτείται 
συγχρονισμός μεταξύ των χρηστών. Για τον διαχωρισμό των σημάτων όμως 
απαιτούνται αρκετά ακριβή bandpass φίλτρα ό πως και η ύπαρξη κενών (guard 
bands) μεταξύ των υπο-ζωνών.  
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Σχήμα 2.8. Ένα FDMA σύστημα με 3 χρήστες. 

3) Πολυπλεξία Διαίρεσης Κώδικα (Code Division multiple Access, CDMA). Ο κάθε 
χρήστης έχει έναν διαφορετικό κωδικό τον οποίο χρησιμοποιεί για να 
διαμορφώσει τα δεδομένα που θέλει να στείλει. Υπάρχουν δύο είδη CDMA 
πολυπλεξίας: το Direct Sequence CDMA (DS-CDMA) που φαίνεται στα σχήματα 
2.9 και 2.10, και το Frequency Hopping CDMA ή Frequency Hopping Spread 
Spectrum (FH-CDMA ή FHSS) που περιγράφονται στο σχήμα 2.11. H 
Πολυπλεξία Διαίρεσης Κώδικα θα περιγραφεί πιο λεπτομερώς στο κεφάλαιο 4. 

 

 
Σχήμα 2.9. Στο κάτω μέρος του σχήματος φαίνεται ένας πομπός και ένας δέκτης 
που χρησιμοποιούν Direct Sequence CDMA (DS-CDMA). c1(t) είναι η κωδική 
ακολουθία που χρησιμοποιεί ο πομπός για να διαμορφώσει (πολλαπλασιάσει) το 
σήμα δεδομένων s1(t). Στο πάνω μέρος του σχήματος δείχνεται η κωδικοποίηση 
και αποκωδικοποίηση ενός σήματος δεδομένων στο πεδίο του χρόνου. 
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Σχήμα 2.10. Το σχήμα δείχνει την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του 
σήματος στο πεδίο της συχνότητας για ένα DS-CDMA σύστημα. 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

Σχήμα 2.11. (α) Στο FH-CDMA ή FHSS ο κάθε χρήστης που μεταδίδει αλλάζει 
συχνότητα μετάδοσης κάθε Τc sec με καθορισμένο και διαφορετικό για κάθε 
χρήστη τρόπο (hopping sequence). (β) Όταν το hop duration Τc είναι μικρότερο 
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από το bit duration Τ, δηλαδή Τc>Τ τότε μιλάμε για fast FH-CDMA όπως 
φαίνεται στο σχήμα (β) όπου Τc=3Τ και 3 bits μεταδίδονται σε κάθε hop. (γ) 
Όταν αντίθετα Τc<Τ τότε μιλάμε για slow FH-CDMA που φαίνεται στο σχήμα (γ) 
όπου Τ =3 Τc και το κάθε bit χρειάζεται 3 hops για να μεταδοθεί. 
Για τον χωρισμό της διαθέσιμης χωρητικότητας σε κανάλια, είναι επίσης δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί συνδυασμός των παραπάνω τεχνικών, όπου για παράδειγμα το 
συνολικά διαθέσιμο για το σύστημα εύρος ζώνης χωρίζεται χρησιμοποιώντας FDMΑ 
σε n υπο-ζώνες συχνοτήτων, η κάθε μία από τις οποίες διαιρείται περαιτέρω 
χρησιμοποιώντας TDMΑ πολυπλεξία σε m σχισμές ανά πλαίσιο, δίνοντας τελικά ένα 
σύνολο από k=mn κανάλια χρηστών. Συνδυασμοί CDMA και TDMA ή FDMA 
πολυπλεξίας είναι επίσης δυνατοί. 

 
Στον πίνακα 1 δείχνουμε για διάφορα συστήματα κινητής τηλεφωνίας που βασίζονται 
σε TDMA πολυπλεξία, τον αριθμό των σχισμών ανά πλαίσιο και την διάρκεια κάθε 
σχισμής. Για την ακρίβεια, τα συστήματα που περιγράφονται στον πίνακα 
χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό FDMA και TDMA πολυπλεξίας, ως εξής. Η κάθε 
εταιρία παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, παίρνει άδεια για να χρησιμοποιήσει 
ένα κομμάτι μόνο του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων (που είναι τυπικά γύρω στα 
20MHz). Η κάθε κυψέλη χρησιμοποιεί φυσικά μόνο ένα κλάσμα αυτού του εύρους 
ζώνης (το πολύ 1 /3  και συνήθως 1 /7  ανάλο γα με το ν παράγο ντα 
επαναχρησιμοποίησης καναλιών). Αυτό, γιατί όπως είπαμε γειτονικές κυψέλες πρέπει 
να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές συχνότητες για την αποφυγή παρεμβολών. Η πιο 
αποδοτική διάταξη των κυψελών είναι αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 2.12α και έχει 
παράγοντα επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων ίσο με 1/3. Φυσικά ένας τέτοιος 
παράγοντας επαναχρησιμοποίησης δεν είναι πάντα εφικτός.  

Η υπο-ζώνη συχνοτήτων που αντιστοιχεί σε κάθε κυψέλη πρέπει στην συνέχεια να 
διαιρεθεί σε κανάλια χρηστών χρησιμοποιώντας μία από τις 3 τεχνικές πολυπλεξίας 
που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τα απλούστερα κυψελικά συστήματα χρησιμοποιούν 
πάλι FDMΑ για να γίνει αυτή η υπο διαίρεση σε κανάλια,  ο πό τε σε αυτήν την 
περίπτωση η κάθε συνομιλία έχει ένα δικό της εύρος ζώνης συχνοτήτων. Ένα 
κυψελικό δίκτυο που χρησιμοποιεί αποκλειστικά FDMΑ πολυπλεξία μοιάζει με το 
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ραδιοφωνικό σύστημα. Όπως γίνεται και με δύο διαφορετικούς ραδιοσταθμούς στην 
Αθήνα και την Πάτρα που μπορεί να χρησιμοποιούν λόγω της μεγάλης μεταξύ τους 
απόστασης το ίδιο εύρος ζώνης συχνοτήτων για τις μεταδόσεις τους, έτσι και σε ένα 
FDMΑ κυψελικό σύστημα, το ίδιο εύρος ζώνης συχνοτήτων μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί σε κυψέλες που βρίσκονται σε αρκετά μακρινή απόσταση 
μεταξύ τους, όπως εξηγήθηκε παραπάνω.  

Ένα παράδειγμα κυψελικού συστήματος που χρησιμοποιεί FDMΑ πολυπλεξία είναι 
το American Mobile Phone System (AMPS), ένα αναλογικό σύστημα 1ης γενιάς (1G), 
το οποίο δίνει σε κάθε συνομιλία ένα κανάλι 30KHz. Αυτό περιορίζει τον αριθμό των 
κλήσεων που μπορούν να εξυπηρετηθούν σε μια κυψέλη στον αριθμό των υπο-ζωνών 
30KHz που έχει η κυψέλη: αν για παράδειγμα μια εταιρία κινητής τηλεφωνίας έχει 
άδεια για να χρησιμοποιεί μια συνολική ζώνη 10MHz του φάσματος, και αν η 
διάταξη του Σχήματος 2.12α με παράγοντα επαναχρησιμοποίησης 1/3 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, τότε είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν σε κάθε στιγμή το πολύ 111 
κλήσεις ανά κυψέλη.  

Είναι δυνατόν να αυξηθεί η χωρητικότητα ενός συστήματος κάνοντας τις κυψέλες 
μικρότερες, όπως ήδη έχουμε πει, αλλά αυτό κοστίζει (αυξάνεται ο αριθμός των 
σταθμών βάσης και του λοιπού σταθερού εξοπλισμού), και ίσως είναι και επικίνδυνο 
πέρα από κάποιο σημείο. Η τρέχουσα τεχνολογία περιορίζει τις διαμέτρους των 
κυψελών να είναι τουλάχιστον 100 μέτρα για λόγους που έχουν να κάνουν με την 
ακτινοβολία των σταθμών βάσης. Ο μόνος τρόπος για να αυξήσουμε τον αριθμό των 
χρηστών που εξυπηρετείται χωρίς να δημιουργήσουμε επιπλέoν κυψέλες είναι να 
προσπαθήσουμε να χωρέσουμε περισσότερες κλήσεις σε ένα συγκεκριμένο εύρος 
ζώνης. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η φωνή πρέπει να μετατραπεί από αναλογικό 
σήμα σε ψηφιακό (σε bits). Αυτό είναι που έγινε προκειμένου να αυξηθεί η 
χωρητικότητα στα συστήματα 2ης γενιάς (2G), ένα από τα οποία είναι και το GSM 
σύστημα που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη και αλλού. 

2.5 Global System for Mobile Communications (GSM) 
Το GSM αναπτύχθηκε από τις Ευρωπαικές κυβερνήσεις στην δεκαετία του 80 και 
σήμερα είναι το standard κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείται σε περισσότερο 
από το μισό της παγκόσμιας αγοράς κινητής τηλεφωνίας. Το GSM σύστημα 
χρησιμοποιεί FDMA/TDMA πολυπλεξία, που σημαίνει η κάθε κλήση χρησιμοποιεί 
μέρος των συχνοτήτων για μέρος του χρόνου. Το GSM είναι όμως ένα μόνο από τα 
standards που χρησιμοποιούν FDMA/TDMA πολυπλεξία Το αντίστοιχο standard στις 
ΗΠΑ είναι το Digital-American Mobile Phone System (D-AMPS) ή IS-136. 
Παρόμοια πολυπλεξία επίσης χρησιμοποιείται στο Personal Digital Cellular (PDC), 
το δεύτερο πιο δημοφιλές standard κινητής τηλεφωνίας (αν και χρησιμοποιείται μόνο 
στην Ιαπωνία). 
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Σχήμα 2.12. (α) Σε ένα ιδανικό κυψελικό δίκτυο με απόσταση 
επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων ίση με 2, σε κάθε κυψέλη διατίθεται το 1/3 
του διαθέσιμου εύρους ζώνης. Στο GSM εύρος ζώνης κάθε κυψέλης χωρίζεται σε 
FDMA υπο-ζώνες εύρους 200ΚHz η κάθε μία. (β) Η κάθε υπο-ζώνη στην 
συνέχεια χωρίζεται μέσω TDMA σε 8 κανάλια, το καθένα από τα οποία 
εξυπηρετεί μία κλήση. 
Το κάθε κινητό μεταδίδει και δέχεται σε μία σχισμή και παραμένει σιωπηλό μέχρι να 
ξαναέλθει η σειρά του. Ο αριθμός των σχισμών, το μήκος ενός κύκλου (πλαισίου), 
και το εύρος συχνοτήτων εξαρτάται από την συγκεκριμένη τεχνολογία όπως δείχνεται 
στον πίνακα 1. Η πολυπλεξία στο GSM γίνεται με τρόπο που περιγράφεται στο 
Σχήμα 2.12β και φαίνεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια (όπου δείχνονται και τα 
ανώτερα επίπεδα πολυπλεξίας) στο σχήμα 2.13.  

Όπως φαίνεται στον πίνακα 1 ένας χρήστης του GSM χρησιμοποιεί μεγαλύτερο εύρος 
συχνοτήτων αλλά με πολύ μικρότερες σχισμές από ότι σε άλλα συστήματα. Η 
μικρότερη διάρκεια των σχισμών στο GSM δημιουργεί κάποια προβλήματα 
συγχρονισμού μεταξύ των κινητών τηλεφώνων. Τα ραδιοκύματα απαιτούν μόλις 
0.003 μs για να διαδοθούν 1km, που σημαίνει ότι η διπλής κατεύθυνσης (round-trip) 
καθυστέρηση για ένα κινητό σε απόσταση 60 km από τον σταθμό βάσης είναι 0.4 μs. 
Η κάθε σχισμή διαρκεί μόνο 0.577 μs, που σημαίνει ότι αυτή η καθυστέρηση είναι 
αρκετή για ένα κινητό να χάσει εντελώς την σχισμή του. Στην πράξη ένα GSM κινητό 
δεν μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 35 km από τον σταθμό βάσης 
με τον οποίο επικοινωνεί, όσο ισχυρό και να είναι το σήμα. 

Κάθε 0.577ms GSM σχισμή περιέχει 156 bits, το οποίο θεωρητικά δίνει έναν ρυθμό 

Σχήμα 2.13. Τα διάφορα επίπεδα πολυπλεξίας σε ένα GSM σύστημα. 
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μετάδοσης 33.8Kbits/sec για κάθε ένα από τα 8 κανάλια. Δυστυχώς το μεγαλύτερο 
μέρος αυτού του ρυθμού μετάδοσης δεν είναι διαθέσιμο για μεταφορά δεδομένων, 
γιατί το GSM πρωτόκολλο έχει αρκετό overhead για σηματοδότηση, κρυπτογραφία, 
κλπ. Για ασφάλεια, η κάθε μετάδοση κρυπτογραφείται χρησιμοποιώντας έναν 
μυστικό αλγόριθμο γνωστό ως A5, ο οποίος θεωρείται ότι χρησιμοποιεί κλειδιά μέχρι 
και 56 bits.  

 
Σχήμα 2.14. Συνολική GSM αρχιτεκτονική. Το MSC έχει τις εξής βάσεις 
δεδομένων: 

• Home location register (HLR) database – αποθηκεύει δεδομένα για κάθε 
συνδρομητή (κάρτα SIM) που ανήκει σε αυτό το MSC 

• Visitor location register (VLR) database – αποθηκεύει δεδομένα για τους 
συνδρομητή που είναι βρίσκονται εκείνη την στιγμή στην περιοχή 
ευθύνης του MSC. 

• Authentication center database (AuC) – χρησιμοποιείται για διαδικασίες 
authentication, επίσης κρατάει τα κλειδιά κρυπτογράφησης (encryption 
keys). 

• Equipment identity register database (EIR) – καταγράφει τον τύπο του 
εξοπλισμού που υπάρχει στον κινητό σταθμό. Στο σταθερό τηλεφωνικό 

δίκτυο, η μεταφορά φωνής χρησιμοποιεί ένα DS0 κανάλι με ρυθμό μετάδοσης 
64Kbits/sec. Τα κυψελικά δίκτυα δεν έχουν τόσο μεγάλη χωρητικότητα, ή 
τουλάχιστον δεν θέλουν να την σπαταλάνε, οπότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
συμπίεση. Η κάθε τεχνολογία χρησιμοποιεί το δικό της codec (coder/decoder), και 
υπάρχει φυσικά ένα θέμα ισορροπίας μεταξύ ποιότητας και βαθμού συμπίεσης. Το 
codec που χρησιμοποιείται στο GSM θεωρείται ότι δίνει από τα καλύτερα 
αποτελέσματα, παράγοντας ένα πακέτο μήκους 260 bits κάθε 20ms που αντιστοιχεί 
σε ρυθμό μετάδοσης 13Kbits/sec ανά χρήστη. Ένα κινητό πάντως δεν μεταδίδει 
απλώς τα bits που παράγει το codec του, κι αυτό γιατί τα ασύρματα δίκτυα 
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υποφέρουν από διαφόρων ειδών παρεμβολές οπότε χρειάζεται να χρησιμοποιούν 
έλεγχο λαθών προκειμένου τα δεδομένα να φτάνουν χωρίς λάθη. Το GSM 
χρησιμοποιεί Forward Error Correction (FEC), που επιτρέπει στα bits που θεωρούνται 
πιο σημαντικά να διορθώνονται όταν λαμβάνονται με λάθη χωρίς την ανάγκη 
επαναμεταδόσεων. Ο FEC αλγόριθμος του GSM θεωρείται επίσης από τους 
καλύτερους σε απόδοση, αλλά κοστίζει αρκετά σε χωρητικότητα, μια και ο ρυθμός 
μετάδοσης για την φωνή ανεβαίνει στα 22.4Kbits/sec, από τα 13Kbits/sec που είναι η 
έξοδος του codec. Πρόσφατες αναβαθμίσεις πάντως του GSM ελαττώνουν το 
overhead μειώνοντας τον ρυθμό μετάδοσης στα 14.4Kbits/sec.  

Για να αυξηθεί η χωρητικότητα των χρηστών στο GSM έχει προταθεί το General 
Packet Radio Service (GPRS) όπου επιτρέπεται σε έναν χρήστη να χρησιμοποιεί 
πάνω από μια σχισμή κατά την TDMA πολυπλεξία. Το GPRS επίσης χρησιμοποιεί 
μεταγωγή πακέτων για πιο αποδοτική χρήση της χωρητικότητας και επιτρέπει 
“always-on” συνδέσεις. Δεδομένου ότι μια κανονική GSM κλήση χρησιμοποιεί μόνο 
1 σχισμή στις 8, στην θεωρία το GPRS μπορεί να οκταπλασιάσει τον ρυθμό 
μετάδοσης ενός χρήστη στα 115Kbits/sec. Στη πράξη οι υπηρεσίες GPRS στην 
Ευρώπη θα προσφέρουν στους χρήστες κλάσμα μόνο αυτού του ρυθμού μετάδοσης. 
Ο κύριος λόγος είναι ότι μια συσκευή που θα λειτουργούσε στον πλήρη ρυθμό θα 
παρήγαγε υπερβολική ακτινοβολία, θέτοντας ίσως σε κίνδυνο την υγεία του χρήστη. 

2.6 Είδη παρεμβολών και απόσταση επαναχρησιμοποίησης 
καναλιών  

Μέτρο της αποδοτικότητας κατά την επαναχρησιμοποίηση καναλιών σε ένα 
κυψελικό σύστημα αποτελεί η απόσταση επαναχρησιμοποίησης καναλιών (channel 
reuse distance), που ορίζεται σαν η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δυο κυψελών που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο κανάλι με αποδεκτά επίπεδα παρεμβολής. Η 
απόσταση επαναχρησιμοποίησης είναι, για παράδειγμα, ίση με 2 για το δίκτυο του 
σχήματος 2.15α και ίση με 3 για το δίκτυο του σχήματος 2.15β.  

Οι παράγοντες που περιορίζουν την απόσταση επαναχρησιμοποίησης είναι κυρίως 
δύο: οι παρεμβολές που δημιουργούν χρήστες που χρησιμοποιούν το ίδιο κανάλι σε 
διαφορετικές κυψέλες (co-channel interference) και οι παρεμβολές που δημιουργούν 
χρήστες που βρίσκονται στην ίδια κυψέλη και χρησιμοποιούν κοντινά (π.χ. γειτονικά) 
κανάλια επικοινωνίας (adjacent channel interference). Δεδομένου ότι οι περιορισμοί 
χωρητικότητας σε κυψελικά συστήματα προέρχονται κυρίως από αυτά τις 
παρεμβολές και όχι από τον θόρυβο του καναλιού (τα κυψελικά δίκτυα είναι δηλαδή 
γενικά interference limited και όχι noise limited συστήματα), είναι χρήσιμο να 
εξετάσουμε αυτά τα δύο είδη παρεμβολών με κάποια μεγαλύτερη λεπτομέρεια. 



ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΜΕΡΟΣ Β’   

 35 

 
Σχήμα 2.15 

Ξεκινάμε με την περιγραφή της παρεμβολής μεταξύ καναλιών που ανήκουν σε 
διαφορετικές κυψέλες και που χρησιμοποιούν τις ίδιες συχνότητες. Θα 
χρησιμοποιήσουμε δυο μεγέθη για να δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτή η 
παρεμβολή ιδίου καναλιού (cochannel interference) επηρεάζει την απόσταση 
επαναχρησιμοποίησης. Συμβολίζουμε με C/I (Carrier-to-Interference ratio) τον λόγο 
της ισχύος του επιθυμητού σήματος προς την ισχύ της παρεμβολής και με D/R τον 
λόγο της απόστασης D δυο κυψελών που χρησιμοποιούν το ίδιο κανάλι προς την 
ακτίνα R μιας κυψέλης. Από μελέτες που έχουν γίνει έχει δειχτεί ότι το C/I είναι 
ανάλογο του (D/R)a, όπου ο εκθέτης α είναι μία σταθερά μεταξύ 2 και 41

Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, ένας τύπος που χρησιμοποιείται συχνά στην πράξη 
είναι  

.  

C/I=0.167 (D/R)4 
τον οποίο και υιοθετούμε για τους επόμενους υπολογισμούς. Για να έχουμε C/I > 60 
(ισοδύναμα C/I>18dB), το οποίο θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε αποδεκτά μικρή 
παρεμβολή (όταν δεν χρησιμοποιούνται κώδικες διόρθωσης λαθών), βρίσκουμε από 

                                                 
1 Για την ακριβή μοντελοποίηση της εξασθένησης των ραδιοκυμάτων μεταξύ κεραιών κοντά στο 
έδαφος, οι ράδιο-μηχανικοί χρησιμοποιούν ένα μοντέλο που μειώνει την ισχύ του σήματος ανάλογα 

του 2
1

r  για μικρές αποστάσεις ή για ελεύθερο χώρο, και ανάλογα του 4
1

r  για μεγαλύτερες 

αποστάσεις (όπου υπάρχει το φαινόμενο ανάκλασης εδάφους) ή για αστικές περιοχές (όπου είναι πιο 
έντονο το φαινόμενο πολλαπλών μονοπατιών), όπου r είναι η απόσταση μεταξύ των κεραιών. Το 
σημείο διαχωρισμού για τις δύο αυτές συμπεριφορές καλείται απόσταση αναφοράς και τυπικά είναι 
περίπου 100 μέτρα για εξωτερικές κεραίες μικρής ισχύος και 1,5 μέτρο πάνω από το επίπεδο της γης 
εκπέμποντας στη μπάντα των 1 –2 GHz. Για να είναι κανείς ακριβής, πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιεί 
ένα μοντέλο που συνδυάζει τόσο ένα ελεύθερο μοντέλο μετάδοσης για μικρές αποστάσεις όσο και ένα 
μοντέλο ανάκλασης εδάφους για μεγάλες αποστάσεις. Όταν ένας πομπός είναι μέσα στην απόσταση 
αναφοράς του δέκτη, πρέπει να χρησιμοποιείται το μοντέλο ελεύθερου χώρου όπου το σήμα εξασθενεί 

κατά 2
1

r , ενώ έξω από αυτή την απόσταση, πρέπει να χρησιμοποιείται το μοντέλο ανάκλασης 

εδάφους όπου το σήμα μειώνεται κατά 4
1

r . Για να απλοποιήσουμε τα πράγματα πολλές φορές 

χρησιμοποιούμε ένα μοντέλο που μειώνει την ισχύ του σήματος ανάλογα του ar
1 , όπου α είναι μία 

σταθερά μεταξύ 2 και 4. 
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τον τύπο ότι απαιτείται λόγος D/R ίσος με 4.4, που αντιστοιχεί σε απόσταση 
επαναχρησιμοποίησης περίπου ίση με 5. Με χρήση ψηφιακών τεχνικών, ο δέκτης 
μπορεί να ανεχτεί και υψηλότερο επίπεδο παρεμβολών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 
αποδεκτός λόγος σήματος προς παρεμβολή μπορεί να πέσει σε C/I=9dB, οπότε ένας 
λόγος D/R της απόστασης μεταξύ καναλιών που χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα 
προς την ακτίνα των κυψελών ίσος με 2.6 γίνεται πλέον ικανοποιητικός. Σε αυτήν την 
περίπτωση το ίδιο κανάλι μπορεί τότε να επαναχρησιμοποιηθεί σε απόσταση 3 
κυψελών. Αυτό αντιστοιχεί όπως φαίνεται από το Σχήμα 2.15β σε μέγεθος ομάδων 
(cluster size) N=7 και παράγοντα επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων ίσο με 1/7. 

            
Σχήμα 2.16. Παράδειγμα παρεμβολής ιδίου καναλιού (co-channel inter ference).  

Το δεύτερο είδος παρεμβολής συνίσταται στη διάχυση ενέργειας μεταξύ καναλιών 
επικοινωνίας που χρησιμοποιούν κοντινές συχνότητες (adjacent channel interference). 
Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί είτε με φίλτρα κατά την εκπομπή και τη λήψη των 
σημάτων, είτε με χρήση καναλιών με ασφαλείς αποστάσεις μεταξύ τους. 

                            
Σχήμα 2.17. Παράδειγμα παρεμβολής γειτονικoύ καναλιού (adjacent channel 
inter ference). 
Οι περιορισμοί που θέτουν οι παρεμβολές ιδίου ή γειτονικού καναλιού σε ένα 
σύστημα συχνά περιγράφονται μέσω ενός διανύσματος περιορισμών (constraint 
vector) 
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c=(c0,c1, c2, ...., cn)  

το οποίο συνοψίζει τις δεσμεύσεις του συστήματος. Το στοιχείο ci του διανύσματος 
δείχνει την ελάχιστη απόσταση που πρέπει να έχουν δύο συχνότητες προκειμένου να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από χρήστες που βρίσκονται σε κυψέλες σε απόσταση i 
μεταξύ τους. Παραδείγματος χάριν, αν το διάνυσμα περιορισμών για ένα κυψελικό 
σύστημα είναι ίσο με (2,1,1,0,0,...,0,0,...), αυτό σημαίνει ότι δύο χρήστες οι οποίοι 
βρίσκονται στην ίδια κυψέλη (ισοδύναμα, οι κυψέλες τους έχουν απόσταση 0) πρέπει 
να χρησιμοποιούν συχνότητες που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 2 μεταξύ 
τους (προφανώς για την αποφυγή παρεμβολών γειτονικών καναλιών μέσα στην ίδια 
κυψέλη), γειτονικές κυψέλες (δηλαδή κυψέλες που έχουν απόσταση 1) πρέπει να 
χρησιμοποιούν συχνότητες που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μεταξύ τους 
(ή με άλλα λόγια πρέπει απλώς να χρησιμοποιούν διαφορετικές συχνότητες), κυψέλες 
που έχουν απόσταση 2 πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν διαφορετικές συχνότητες 
(προφανώς για την αποφυγή παρεμβολών ιδίων καναλιών), ενώ τέλος κυψέλες που 
βρίσκονται σε απόσταση 3 ή μεγαλύτερη μεταξύ τους μπορούν να χρησιμοποιούν τις 
ίδιες συχνότητες χωρίς κίνδυνο παρεμβολών. Σε αυτό το παράδειγμα με το 
συγκεκριμένο διάνυσμα περιορισμών, η απόσταση επαναχρησιμοποίησης καναλιών 
είναι ίση με 3, ενώ για την ανάθεση συχνοτήτων αν οι κυψέλες είναι εξαγωνικές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν clusters μεγέθους 7 με παράγοντα 
επαναχρησιμοποίησης καναλιών ίσο με 1/7. 

2.7 Ανάθεση συχνοτήτων ως πρόβλημα πολυχρωματισμού γράφων 
Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης του παράγοντα επαναχρησιμοποίησης 
συχνοτήτων (καναλιών γενικότερα) μπορεί να τεθεί ως ένα πρόβλημα 
πολυχρωματισμού ενός γράφου , ο οποίος ονομάζεται γράφος παρεμβολών 
(interference graph). Στον γράφο παρεμβολών, ο κάθε σταθμός βάσης (ισοδύναμα η 
κάθε κυψέλη) αναπαριστάται με έναν κόμβο. Μια πλευρά ανάμεσα σε δυο κόμβους 
του γράφου δείχνει ότι υπάρχει ανάμεσα στις αντίστοιχες κυψέλες πιθανότητα 
παρεμβολής αν το ίδιο κανάλι χρησιμοποιηθεί και στις δύο κυψέλες. Επομένως 
κυψέλες που αντιστοιχούν σε συνδεόμενους κόμβους στον γράφο παρεμβολής πρέπει 
να χρησιμοποιούν διαφορετικά κανάλια. 

              
Σχήμα 2.18 Το παραπάνω σχήμα δείχνει τον γράφο παρεμβολών G για ένα 
δίκτυο  με εξαγωνικές κυψέλες και από σταση επαναχρησιμο πο ίησης ίση με 2. 
Συγκεκριμένα όσον αφορά το διάνυσμα περιορισμών υποθέτουμε c0=1,c1=1, και 
cι=0 για ι>1. Αυτό σημαίνει ότι κυψέλες σε απόσταση 1 (δηλ. γειτονικές κυψέλες) 
δεν επιτρέπεται να χρησιμο πο ιήσο υν την ίδια συχνό τητα (και άρα συνδέο νται 
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μεταξύ τους στον γράφο παρεμβολής),  ενώ κυψέλες σε απόσταση 2 μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τις ίδιες συχνότητες (και άρα οι αντίστοιχοι κόμβοι δεν 
συνδέονται μεταξύ τους στον γράφο παρεμβολής). Aν η απόσταση 
επαναχρησιμοποίησης ήταν ίση με 3, τότε ο γράφος παρεμβολής θα ήταν η 
ένωση του G και του G2, δηλαδή θα υπήρχαν επιπλέον ακμές μεταξύ κόμβων που 
στον G βρίσκονται σε απόσταση 2. 
Το πρόβλημα πολυχρωματισμού γράφων που αναφέραμε πιο πάνω προκύπτει ως 
εξής. Κάθε κανάλι επικοινωνίας αντιστοιχίζεται σε ένα χρώμα. Η κάθε κυψέλη έχει 
έναν καθορισμένο αριθμό κλήσεων που πρέπει να εξυπηρετήσει και επομένως πρέπει 
να της ανατεθεί αντίστοιχος αριθμός από κανάλια. Ισοδύναμα, στο πρόβλημα 
πολυχρωματισμού του γράφου παρεμβολών αυτό αντιστοιχεί στην ανάθεση σε κάθε 
κόμβο v του γράφου ενός αριθμού χρωμάτων w(v) ίσου με τον αριθμό των κλήσεων 
στην αντίστοιχη κυψέλη. Το ζητούμενο είναι με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό 
χρωμάτων (ισοδύναμα καναλιών), να χρωματιστεί ο γράφος παρεμβολής κατά τρόπο 
ώστε δυο γειτονικοί κόμβοι να μην έχουν κοινά χρώματα και ο κάθε κόμβος v να έχει 
w(v) χρώματα. (Σημειώνεται ότι η κύρια διαφορά του προβλήματος 
πολυχρωματισμού γράφων από το κλασσικό πρόβλημα χρωματισμού γράφων είναι 
ότι στο πρώτο πρόβλημα ένας κόμβος ανάλογα με τις απαιτήσεις του σε κανάλια, 
μπορεί να χρειάζεται περισσότερα από ένα χρώματα). 

Συνοψίζοντας, το πρόβλημα πολυχρωματισμού γράφου τίθεται ως εξής.  

Πρόβλημα πολυχρωματισμού γράφου: Δίδεται ένας γράφος G=(V,E,w), όπου το w 
είναι ένα ακέραιο διάνυσμα βαρών που σχετίζεται με το V, και θέλουμε να βρούμε 
ένα σύνολο χρωμάτων (καναλιών) C και μια συνάρτηση  

f:V→2C 
έτσι ώστε 

∀v, |f(v)|=w(v) 

∀u,v∈ E, f(u)∩f(v)=∅ 
με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιoύμε τον αριθμό των χρωμάτων |C|. 

Το πρόβλημα ανάθεσης καναλιών σε κυψέλες παρουσιάζεται σε δυο βασικές 
παραλλαγές, το στατικό πρόβλημα και το δυναμικό πρόβλημα. Στην στατική μορφή 
του προβλήματος, θεωρούμε ότι η απαίτηση για χρώματα (κανάλια) σε κάθε κόμβο 
(κυψέλη) είναι σταθερή, δεδομένη από την αρχή, και ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια 
λειτουργίας του δικτύου, και με βάση αυτές τις απαιτήσεις γίνεται ο χρωματισμός του 
γράφου, με όσο το δυνατόν λιγότερα χρώματα. Αντίθετα, στην δυναμική μορφή του 
προβλήματος, που είναι φυσικά και η πιο ρεαλιστική, θεωρούμε ότι οι απαιτήσεις για 
κανάλια γεννιούνται δυναμικά με τον χρόνο. Σε αυτήν την περίπτωση, κάθε φορά που 
έρχεται μία κλήση πρέπει να ευρεθεί ένα καινούριο κανάλι, αλλά αυτό θα πρέπει να 
γίνει κατά το δυνατόν χωρίς να μεταβληθούν τα κανάλια τα οποία έχουν ήδη δοθεί σε 
κλήσεις που ήλθαν νωρίτερα, και με τρόπο που να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα 
μελλοντικές κλήσεις να μην γίνουν δεκτές. 

Το πρόβλημα του πολυχρωματισμού (multicoloring) γράφου – όπου σε κάθε κόμβο 
του γράφου απαιτείται να αναθέσουμε έναν αριθμό από χρώματα χωρίς να έχουν 
γειτονικοί γράφοι το ίδιο χρώμα–έχει αποδειχθεί ότι ακόμα και στις πιο απλές του 



ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΜΕΡΟΣ Β’   

 39 

εκδόσεις είναι NP-πλήρες2

Για την αξιολόγηση των προσεγγιστικών αλγόριθμων που θα παρουσιάσουμε για τον 
πολυχρωματισμό γράφων είναι χρήσιμο να βρούμε κατ’ αρχήν ένα κάτω όριο για τον 
αριθμό των χρωμάτων που απαιτούνται. Ορίζουμε σαν βάρος ενός κόμβου τον αριθμό 
των καναλιών που ζητούνται από την αντίστοιχη κυψέλη, και επομένως τον αριθμό 
των διακριτών χρωμάτων που απαιτεί ο κόμβος. Το βάρος ενός κόμβου (και άρα και 
το μέγιστο των βαρών όλων των κόμβων) είναι ένα προφανές κάτω όριο στον αριθμό 
των διακριτών χρωμάτων που απαιτούνται για τον πολυχρωματισμό του γράφου. 
Στην συνέχεια βρίσκουμε ένα πιο αυστηρό και χρήσιμο κάτω όριο στον αριθμό των 
διακριτών χρωμάτων που απαιτούνται.  

. Για αυτό το λόγο καταφεύγουμε σε προσεγγιστικούς 
αλγόριθμους. Έτσι ονομάζονται αλγόριθμοι που σε πολυωνυμικό χρόνο βρίσκουν μία 
λύση η οποία ενώ δεν είναι υποχρεωτικά η βέλτιστη, έχει όμως εξασφαλισμένα 
κόστος που είναι το πολύ 1+ε φορές μεγαλύτερο από το βέλτιστο κόστος. Ένας 
προσεγγιστικός αλγόριθμος χαρακτηρίζεται από τον δείκτη απόδοσης (performance 
ratio) 1+ε, που δείχνει πόσες φορές μεγαλύτερο είναι στην χειρότερη περίπτωση το 
κόστος της λύσης που δίνει ο αλγόριθμος από το βέλτιστο κόστος. 

Θα λέμε ότι ένα σύνολο κόμβων του γράφου G αποτελεί μια κλίκα (clique) του 
γράφου όταν οι κόμβοι αυτού του συνόλου είναι πλήρως συνδεδεμένοι μεταξύ τους. 
Για παράδειγμα, στον γράφο παρεμβολών του σχήματος 2.19, τα τρίγωνα αποτελούν 
κλίκες του γράφου. Το σχήμα αυτό αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου η απόσταση 
επαναχρησιμοποίησης καναλιών είναι ίση με 2, δηλαδή ο γράφος παρεμβολών 
συνδέει κόμβους που αντιστοιχούν σε κυψέλες γειτονικές μεταξύ τους. Aν η 
απόσταση επαναχρησιμοποίησης ήταν ίση με 3, τότε ο γράφος παρεμβολής θα ήταν η 
ένωση του G και του G2, δηλαδή θα υπήρχαν επιπλέον ακμές μεταξύ κόμβων που 
στον G βρίσκονται σε απόσταση 2. Τότε ο μέγιστος αριθμός κόμβων σε μια μέγιστη 
κλίκα θα ήταν ίσος με 7. 
Το βάρος μιας κλίκας ορίζεται ίσο με το άθροισμα των βαρών όλων των κόμβων που 
ανήκουν στην κλίκα. Έστω D το μέγιστο βάρος από όλες τις κλίκες του γράφου. Τότε 
είναι προφανές ότι ένα κάτω όριο στον αριθμό των χρωμάτων που απαιτείται για τον 
πολυχρωματισμό του γράφου είναι D χρώματα, αφού με λιγότερα χρώματα δεν θα 
μπορούσαν να έχουν οι κόμβοι της κλίκας διαφορετικά μεταξύ τους χρώματα (όπως 
απαιτείται γιατί είναι όλοι μεταξύ τους συνδεδεμένοι), ή ισοδύναμα με λιγότερα 
κανάλια δεν θα ήταν δυνατόν να αποφευχθεί η παρεμβολή μεταξύ των κυψελών που 
αποτελούν την μέγιστη κλίκα. 

                                                 
2 Σημειώνουμε ότι το πρόβλημα πολυχρωματισμού γράφων αντιστοιχεί στην απλή περίπτωση όπου 
c0=1,c1=1, και cι=0 για ι>1 στο διάνυσμα περιορισμών. Το γενικότερο πρόβλημα που λαμβάνει 
υπόψην του και την παρεμβολή γειτονικών καναλιών και όπου μπορεί να έχουμε cι>1 για κάποια i, 
είναι τουλάχιστον εξίσου δύσκολο με το πρόβλημα πολυχρωματισμού. Στο γενικότερο πρόβλημα το 
ζητούμενο είναι σε κόμβους που βρίσκονται σε απόσταση cι μεταξύ τους να δοθούν χρώματα που 
διαφέρουν τουλάχιστον κατά i. 
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2.8 Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι για πολυχρωματισμό γράφων 
Σε αυτήν την υποενότητα θα εξετάσουμε μερικούς προσεγγιστικούς αλγόριθμους για 
το πρόβλημα πολυχρωματισμού γράφων.  

Περίπτωση εξαγωνικών γράφων και απόστασης επαναχρησιμοποίησης ίσης με 2. 
Αρχικά επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην πιο απλή περίπτωση, στην οποία η 
απόσταση επαναχρησιμοποίησης είναι ίση με 2 και δεν υπάρχει πρόβλημα 
παρεμβολής γειτονικών καναλιών (adjacent channel interference). Επομένως 
υποθέτουμε ότι στο διάνυσμα περιορισμών έχουμε c0=1,c1=1, και ci=0 για i>1. Οι 
Μοdiarmid και Reed έχουν δείξει ότι ακόμα και σε αυτήν την πιο απλή περίπτωση το 
πρόβλημα πολυχρωματισμού ενός γράφου παραμένει ΝΡ-πλήρες. 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Σχήμα 2.19 
Στο σχήμα 2.19 δείχνουμε ένα τμήμα του γράφου παρεμβολής για αυτήν την 
περίπτωση. Βλέπουμε ότι όλες οι κλίκες αποτελούνται από 3 κόμβους. Μια προφανής 
λύση ανάθεσης καναλιών επικοινωνίας (που καλείται Fixed Allocation) είναι να 
δοθούν σε κάθε κυψέλη D κανάλια. Δηλαδή κάθε κλάση χρώματος στο σχήμα (r: 
κόκκινο, g: πράσινο, b: μπλε) να έχει D κανάλια. Συνολικά επομένως θα χρειαστούν 
3D κανάλια ή αλλιώς ο προσεγγιστικός αλγόριθμος αυτός έχει δείκτη απόδοσης 3. 
Σημειώνεται ότι αν είχαμε απόσταση επαναχρησιμοποίησης ίση με 3, τότε ο δείκτης 
απόδοσης του αλγορίθμου θα ήταν ίσος με 7 (ο μέγιστος αριθμός κόμβων σε μια 
κλίκα θα ήταν τότε ίσος με 7). 

 

Σχήμα 2.20. 
Μια καλύτερη λύση που έχει προταθεί (από τους Janssen, Kilakos, Marcotte 1995 και 
ονομάζεται Fixed Preference Allocation) για την περίπτωση που εξετάζουμε είναι η 
εξής. Οι κόμβοι χαρακτηρίζονται ως κόκκινοι (red ή r), πράσινοι (green ή g), και 
μπλε (blue ή b), και τα χρώματα επίσης χωρίζονται σε αυτές τις 3 κλάσεις χρωμάτων. 
Καθεμιά από τις κλάσεις χρωμάτων (r, g, b) έχει D/2 χρώματα. Συνολικά επομένως 
απαιτούνται 3D/2 χρώματα και ο δείκτης απόδοσης βελτιώνεται σε 3/2. Κάθε κόμβος 

r 

b 

b 

g 

r 

g 

g 

r 

r 
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(κυψέλη) παίρνει χρώματα από το δικό του σύνολο χρωμάτων (D/2 χρώματα), όσο 
έχει τέτοια χρώματα διαθέσιμα, ενώ αν χρειαστεί δανείζεται και από τους γειτονικούς 
του. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο δανεισμός είναι ο εξής. Οι κόκκινοι κόμβοι 
δανείζονται από τους μπλε, οι οποίοι δανείζονται από τους πράσινους, οι οποίοι 
δανείζονται από τους κόκκινους. Λίγη σκέψη δείχνει ότι ο κάθε κόμβος αποκτά ή 
δανείζεται με αυτόν τον τρόπο αριθμό χρωμάτων ίσο με τις απαιτήσεις του, 
δεδομένου ότι το βάρος όλων των τριγώνων είναι μικρότερο ή ίσο του D. 
Πρέπει να αναφέρουμε ότι για το πρόβλημα πολυχρωματισμού γράφων στην 
περίπτωση εξαγωνικών κυψελών με σ=2, έχουν προταθεί από τους MacDiarmid και 
Reed (1997), και από τους Narayanan και Shende (1997) ακόμα πιο αποδοτικοί 
προσεγγιστικοί αλγόριθμοι, με δείκτη απόδοσης 4/3.  

Περίπτωση εξαγωνικών γράφων με αυθαίρετη απόσταση επαναχρησιμοποίησης. 
Για γενική απόσταση επαναχρησιμοποίησης, ένας προσεγγιστικός αλγόριθμος είναι ο 
ακόλουθος. Χωρίζουμε τον γράφο παρεμβολών σε ομάδες (clusters), όπου η κάθε 
ομάδα είναι μια μέγιστη (maximal) κλίκα, και σε κάθε ομάδα δίνουμε D χρώματα, 
και χρησιμοποιούμε έναν οποιονδήποτε αλγόριθμο για να αναθέσουμε τα D χρώματα 
κάθε ομάδας. Οι ομάδες μεταξύ τους μπορούν να χρωματιστούν με 4 κλάσεις 
χρωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε 4D χρώματα, και άρα ο αλγόριθμος 
αυτός έχει δείκτη απόδοσης 4. 

 
Σχήμα 2.22. Στο σχήμα στα αριστερά η απόσταση επαναχρησιμοποίησης είναι 
ίση με 4 ή 5, και όπως φαίνεται τέσσερις κατηγορίες χρωμάτων φτάνουν ώστε να 
μην έχουν δύο γειτονικές κλίκες την ίδια κατηγορία χρωμάτων. Για απόσταση 
επαναχρησιμοποίησης μεγαλύτερη από 5, τέσσερα χρώματα πάλι αρκούν (απλώς 
τα clusters είναι μεγαλύτερα) Στο σχήμα στα αριστερά η απόσταση 
επαναχρησιμοποίησης είναι ίση με 3, και όπως φαίνεται τρεις κατηγορίες 
χρωμάτων είναι επαρκείς. 
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2.9 Τρόποι αύξησης του αριθμού των χρηστών σε μια κυψέλη 
Οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των χρηστών που 
εξυπηρετούνται σε μια κυψέλη είναι (ανακεφαλαιώνοντας και κάποιους τρόπους που 
έχουμε ήδη περιγράψει): 

1. Πρόσθεση νέων καναλιών. Το μέγεθος των κυψελών παραμένει ως έχει και 
προσθέτουμε νέα κανάλια. Για παράδειγμα, αν είχαμε 10 σχισμές ανά πλαίσιο σε 
ένα TDMA σύστημα, χρησιμοποιούμε πλέον 20 σχισμές ανά πλαίσιο. Το 
μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι η χειροτέρευση της ποιότητας κάθε 
καναλιού. Για να παραμείνει η ποιότητα η ίδια, θα πρέπει παράλληλα να 
αυξήσουμε το εύρος ζώνης στο σύστημα μας, κάτι που συνήθως δεν είναι δυνατόν 
να γίνει. 

2. Δανεισμός συχνοτήτων. Μια κυψέλη μπορεί να δανειστεί κανάλια από μια 
γειτονική της, αν τα δικά της κανάλια είναι όλα απασχολημένα. Το MSC 
επιβλέπει αυτή τη διαδικασία έτσι ώστε τα δανεισμένα κανάλια να μην 
δημιουργούν παρεμβολές στις άλλες κυψέλες, δηλαδή ο περιορισμός ελάχιστης 
απόστασης επαναχρησιμοποίησης καναλιών να εξακολουθεί να ισχύει και μετά 
τον δανεισμό. Αυτή η μέθοδος εξετάζεται στη συνέχεια του κεφαλαίου, όπου 
παρουσιάζονται λεπτομερώς διάφοροι μέθοδοι ανάθεσης καναλιών σε κλήσεις. 

3. Σπάσιμο κυψελών (cell splitting). Κυψέλες σε περιοχές με μεγάλη ζήτηση σπάνε 
σε μικρότερες κυψέλες. Η χωρητικότητα έτσι αυξάνει, όπως φαίνεται και από την 
εξίσωση (1), αλλά αυτή η μέθοδος δημιουργεί την ανάγκη για περισσότερους 
σταθμούς βάσης και αυξάνει το κόστος. Επίσης, θα πρέπει πλέον να είναι 
μικρότερη η ισχύς εκπομπής τόσο για το κινητό όσο και για τον σταθμό βάσης, 
ώστε να αποφευχθούν προβλήματα σε γειτονικές κυψέλες. Με τον τρόπο αυτό 
επιβεβαιώνεται η ανάγκη για έλεγχο της ισχύος. 

 
 
 

 
 
 
    

 
Σχήμα 2.23. Σπάσιμο των κυψέλων σε μικρότερες κυψέλες. 

  
  

  

cell 
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4. Τμηματοποίηση της κυψέλης (cell sector ing). Στην περίπτωση αυτή, η κεραία 
δεν μεταδίδει προς όλες τις κατευθύνσεις ομοιόμορφα, αλλά έχει συγκεντρωμένη 
το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος της προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Για 
παράδειγμα χρησιμοποιώντας κεραίες που εκπέμπουν σε μια γωνία 120 ο (ή 60ο) 
αντί για 360ο, ουσιαστικά χωρίζεται η κυψέλη σε 3 (ή 6, αντίστοιχα) κομμάτια, 
και εξαπλασιάζεται η χωρητικότητα. Αυτή η μέθοδος απαιτεί την χρήση 
κατευθυντικών κεραιών (directional antennas), όπως φαίνεται στο σχήμα 2.24. (Η 
φωτογραφία του σχήματος 2.2, αντιστοιχεί σε δύο κεραίες σαν αυτές που 
σχηματικά παρουσιάζονται στο σχήμα 2.24β).  

 

 
 

 

                                                                           
 

 

                            
Σχήμα 2.24 

 
5. Μικροκυψέλες (microcells). Όταν η διάμετρος των κυψελών γίνεται πολύ μικρή, 

μιλάμε πλέον για μικροκυψέλες ή και για πικοκυψέλες (picocells). Οι κεραίες τότε 
τοποθετούνται σε κτίρια, λόφους, κολώνες φωτισμού κλπ.  

 

cell 

sectoring 
6 κατευθυντικές 
κεραίες 60ο που 
μεταδίδουν προς έξι 
κατευθύνσεις 
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Σχήμα 2.25. Παράδειγμα κυψελικού συστήματος που χρησιμοποιεί τρεις 120ο 
κεραίες σε κάθε σταθμό βάσης. 

2.10 Εκτίμηση των αναγκών των κυψέλων σε κανάλια 
Συχνά υπάρχει η ανάγκη να πάρουμε κάποιες γρήγορες εκτιμήσεις για τον αριθμό των 
καναλιών που χρειάζεται να έχει μια κυψέλη. Μια τέτοια εκτίμηση μπορεί να γίνει 
σχετικά εύκολα με χρήση του νόμου του Little από την θεωρία αναμονής. Ο μέσος 
αριθμός ενεργών κλήσεων σε μια κυψέλη δίνεται από τον τύπο 

Α= h⋅λ    (Νόμος του Little) 
όπου: λ ο μέσος ρυθμός των επιτυχών κλήσεων ανά μονάδα χρόνου και h o μέσος 
χρόνος που ο χρήστης περνάει στο σύστημα. Προκειμένου να πάρουμε υπ’ όψην μας 
και τα handoffs, πρέπει να διευκρινιστεί ότι αν Α είναι ο μέσος αριθμός ενεργών 
τηλεφωνημάτων σε μια κυψέλη, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων που 
ξεκίνησαν σε μία άλλη κυψέλη, τότε στο λ πρέπει να περιλαμβάνονται τόσο ο ρυθμός 
γέννησης επιτυχών νέων κλήσεων στην κυψέλη, όσο και ο ρυθμός με τον οποίο 
γίνονται επιτυχή handoffs προς αυτήν την κυψέλη. Τότε το h αντιστοιχεί στον μέσο 
χρόνο που ένα τηλεφώνημα διαρκεί στην συγκεκριμένη κυψέλη (μέχρι δηλαδή αυτό 
το τηλεφώνημα να τερματιστεί ή να συνεχιστεί σε μία νέα κυψέλη εξαιτίας handoff). 
Πιο ακριβείς εκτιμήσεις για τις ανάγκες των κυψελών σε κανάλια για μια 
συγκεκριμένη πιθανότητα μπλοκαρίσματος μπορούμε να πάρουμε από τους Erlang B 
και Erlang C τύπους από την θεωρία αναμονής. 
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2.11 Κανάλια κυκλοφορίας και κανάλια ελέγχου 

 
Σχήμα 2.26 

Υπάρχουν δύο τύποι καναλιών για την επικοινωνία μεταξύ κινητών μονάδων και 
σταθμών βάσης: 

 Τα κανάλια κυκλοφορίας (traffic channels) που μεταφέρουν φωνή ή δεδομένα 
μεταξύ των χρηστών, και 

 Τα κανάλια ελέγχου (control channels). 

Συνήθως χρησιμοποιείται TDMA πολυπλεξία για τον διαχωρισμό των καναλιών 
ελέγχου από τα κανάλια κυκλοφορίας: 

 
 
                    1         2                                           Τ        
 
..                                          125 μs 

Σχήμα 2.27 
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Επειδή στα τηλεφωνικά κινητά δίκτυα η επικοινωνία είναι διπλής κατεύθυνσης 

(duplex), πρέπει κατά την εγκατάσταση μιας 
σύνδεσης να δημιουργούνται δύο κανάλια 
κυκλοφορίας: ένα με κατεύθυνση από τον 
σταθμό βάσης προς το κινητό (που ονομάζεται 
down link ή forward link) και ένα με 
κατεύθυνση από το κινητό προς τον σταθμό 
βάσης (που ονομάζεται up link ή reverse link). Ο 
διαχωρισμός μεταξύ των καναλιών στις δύο 
κατευθύνσεις μπορεί να γίνεται με πολυπλεξία 
διαίρεσης συχνότητας, με πολυπλεξία διαίρεσης 
χρόνου, ή με πολυπλεξία διαίρεσης κώδικα. Το 
παράπλευρο σχήμα δείχνει διαφορετικές 
τεχνικές για την υλοποίηση των δύο 
κατευθύνσεων σε διάφορα συστήματα κινητής 
τηλεφωνίας 

Τα κανάλια ελέγχου χωρίζονται σε έξω από την 
σύνδεση κανάλια ελέγχου (out-of-band control 
channels) και μέσα στην σύνδεση κανάλια 
ελέγχου (in-band control channels).  

Μέσα στη σύνδεση κανάλι ελέγχου: 

Για κάθε κανάλι κυκλοφορίας δημιουργείται 
εσωτερικά, μέσω πολυπλεξίας χρόνου, και ένα 
εσωτερικό κανάλι ελέγχου. Το εσωτερικό κανάλι 
ελέγχου χρησιμοποιείται για τον έλέγχο του 

συγκεκριμένου καναλιού κυκλοφορίας (π.χ. για την αποδέσμευση του καναλιού όταν 
η κλήση ολοκληρωθεί, κλπ) και πολλές φορές υλοποιείται δια της κλοπής σχισμών 
(slot stealing) από το κανάλι κυκλοφορίας το οποίο ελέγχει, ή ακόμα και κάποιων bits 
από την σχισμή που έχει δοθεί στο κανάλι κυκλοφορίας. 

Έξω από τη σύνδεση κανάλι ελέγχου: 

Σχήμα 2.28 

Σχήμα 2.29 



ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΜΕΡΟΣ Β’   

 47 

Ένα εσωτερικό κανάλι ελέγχου μπορεί φυσικά να υπάρξει μόνο αφότου το αντίστοιχο 
κανάλι κυκλοφορίας εγκατασταθεί. Ένας χρήστης κατά την αρχικοποίηση μιας 
κλήσης δεν έχει ακόμα κανάλι κυκλοφορίας, ούτε επομένως και εσωτερικό κανάλι 
ελέγχου. Προκειμένου ο χρήστης να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο πρέπει να 
μεταδώσει την αίτηση του για σύνδεση σε ένα εξωτερικό (out-of-band) κανάλι 
ελέγχου. Για παράδειγμα, η τελευταία σχισμή κάθε πλαισίου σε ένα TDMA σύστημα 
θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για την υλοποίηση ενός τέτοιου καναλιού ελέγχου 
(control slot) και οι υπόλοιπες σχισμές για μετάδοση πληροφορίας. Όταν ο χρήστης 
προσπαθεί να αρχικοποιήσει μια κλήση, έχει πρόσβαση στο control slot όπου και 
ζητάει ένα κανάλι πληροφορίας. Όταν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα μεταδίδουν στο 
control slot δημιουργούνται συγκρούσεις. Το εξωτερικό κανάλι ελέγχου επομένως το 
μοιράζονται όλοι οι χρήστες δια ανταγωνισμού (contention-based multiple access). O 
χρήστης μεταδίδει την αίτηση του χρησιμοποιώντας για παράδειγμα το slotted Aloha 
πρωτόκολλο, και επαναμεταδίδει την αίτηση του αν η αρχική μετάδοση συγκρουστεί 
με εκείνη κάποιου άλλου χρήστη. Φυσικά τα προβλήματα αστάθειας που έχουν 
πολλά από τα πρωτόκολλα ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του Aloha πρέπει 
να επιλυθούν.3

Συμπερασματικά, τα εξωτερικά κανάλια ελέγχου χρησιμοποιούνται κυρίως για την 
αρχικοποίηση των καναλιών κυκλοφορίας, ενώ τα εσωτερικά κανάλια ελέγχου για 
την ανταλλαγή πληροφορίας ελέγχου που σχετίζεται με τη συντήρηση ενός 
συγκεκριμένου καναλιού κυκλοφορίας αφότου αυτό εγκατασταθεί. 

 

                                                 
3  Κατά τον σεισμό του 1999, οι χρήστες των περισσότερων εταιριών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα 
(πλην μίας), δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο παρά τις συνεχείς προσπάθειές τους. 
Αυτό δεν οφειλόταν στο ότι το δίκτυο ήταν σε κορεσμό (στην πραγματικότητα ήταν άδειο), αλλά στο 
ότι το πρωτόκολλο ανταγωνισμού που υλοποιεί το εξωτερικό κανάλι ελέγχου είχε περιπέσει στην 
περιοχή αστάθειας: οι περισσότερες αιτήσεις για απόκτηση καναλιού κυκλοφορίας που στέλνονταν σε 
αυτό το κανάλι συγκρούονταν με τις αιτήσεις άλλων χρηστών, γεγονός το οποίο αύξανε τον αριθμό 
επαναμεταδόσεων, που με την σειρά του αύξανε την πιθανότητα νέων συγκρούσεων. Αυτός ο φαύλος 
κύκλος οδήγησε σε μια κατάσταση όπου οι περισσότερες μεταδόσεις ήταν επαναμεταδόσεις αιτήσεων 
που ήδη συγκρούστηκαν. Αυτή η κατάσταση δεν παρουσιάστηκε στο τρίτο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 
όπου είχαν προβλεφθεί μηχανισμοί σταθεροποίησης του πρωτοκόλλου ανταγωνισμού στο εξωτερικό 
κανάλι ελέγχου, μέσω απλών στην υλοποίηση μηχανισμών (π.χ., μετά από κάθε σύγκρουση μειώνεται 
με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο η πιθανότητα επαναμετάδοσης). 
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2.12 Ενημερώσεις της τοποθεσίας και δρομολόγηση κλήσεων 

Visiting
MSC

Home
MSC

Public
telephone
network

caller

Locations
Register

 
Σχήμα 2.30 

Κάθε κινητό καταχωρείται σε ένα συγκεκριμένο MSC, το οποίο ονομάζεται home 
MSC, και που συνήθως είναι το MSC της περιοχής στην οποία εγγράφηκε ο χρήστης 
όταν έκανε τη σύνδεση. Στο home MSC ενός κινητού κρατείται ένας Home Location 
Register (HLR) όπου αποθηκεύεται η τρέχουσα θέση (το τρέχον MSC) του χρήστη. 
Αν ο χρήστης δε βρίσκεται στη home area (δηλαδή. την περιοχή ευθύνης του home 
MSC), και κάθε φορά που ο χρήστης μετακινείται σε περιοχή που καλύπτεται από 
άλλο MSC, το οποίο καλείται visiting MSC, στέλνεται μήνυμα από το visiting MSC 
στο home MSC και ενημερώνεται το HLR. To ίδιο συμβαίνει και όταν ένας χρήστης 
ανοίγει το κινητό του για πρώτη φορά: μόλις ο χρήστης αναγνωριστεί από τον σταθμό 
βάσης ενημερώνεται το MSC που αντιστοιχεί στον σταθμό βάσης της περιοχής όπου 
βρίσκεται ο χρήστης (το visiting MSC), το οποίο με την σειρά του ενημερώνει το 
HLR. Όταν, λοιπόν, καλούμε έναν χρήστη, η κλήση γίνεται προς το home MSC, όπου 
διαβάζεται το home location register για να καθοριστεί που βρίσκεται ο χρήστης, και 
η κλήση προωθείται στο κατάλληλο visiting MSC και από εκεί στο σταθμό βάσης 
όπου βρίσκεται ο χρήστης (roaming). 

2.13 Διαχείριση κινητικότητας σε κινητά IP δίκτυα 
Οι επόμενες υποενότητες ασχολούνται με τα προβλήματα που προκαλεί η 
κινητικότητα στις δυναμικές αλλαγές της δικτυακής διεύθυνσης ενός φορητού 
υπολογιστή, και με κάποιες άλλες επιδράσεις που έχει η τρέχουσα θέση ενός φορητού 
υπολογιστή. 

Δυναμική αλλαγή δικτυακής διεύθυνσης 
Καθώς οι φορητοί υπολογιστές μετακινούνται χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν 
διαφορετικά σημεία πρόσβασης ή αλλιώς «διευθύνσεις» για να συνδέονται στο 
δίκτυο. Τα σημερινά δίκτυα δεν προσφέρουν δυναμική αλλαγή διευθύνσεων, που 
σημαίνει ότι οι ενεργές δικτυακές συνδέσεις δεν μπορούν να αντιστοιχισθούν σε μια 
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νέα διεύθυνση. Μόλις ένα όνομα χρήστη γίνει γνωστό στο σύστημα, αποθηκεύεται 
και αντιστοιχίζεται σε αυτό ένα χρονικό διάστημα λήξης (expiration time) κατά τη 
διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να κατοχυρωθεί κάποια εκτός χρόνου αλλαγή του 
ονόματος. Για παράδειγμα, στο Internet Protocol (IP) εάν ένας φορητός υπολογιστής 
μετακινηθεί σε μια άλλη περιοχή τότε αυτόματα αποκτά διαφορετικό όνομα IP, το 
οποίο αντιστοιχίζεται σε άλλη δικτυακή διεύθυνση.  

Η επικοινωνία με ένα κινητό υπολογιστή επιτυγχάνεται στέλνοντας μηνύματα στη πιο 
πρόσφατη διεύθυνση που έχει αντιστοιχηθεί σε αυτόν. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί 
μηχανισμοί για τον προσδιορισμό της πιο πρόσφατης διεύθυνσης ενός κινητού 
υπολογιστή. Η επιλεκτική εκπομπή, οι κεντρικοποιημένες υπηρεσίες, τα home bases 
και οι forwarding pointers. Οι παραπάνω τρόποι αποτελούν τα θεμέλια των 
πρόσφατων προτάσεων για τα σχήματα του «mobile-IP». 

Επιλεκτική εκπομπή  
Στη μέθοδο πολλαπλής εκπομπής (broadcast) στέλνεται μήνυμα σε όλες τις κυψέλες 
του δικτύου ζητώντας από όλους τους φορητούς υπολογιστές να στείλουν ως 
απάντηση την πρόσφατη διεύθυνση τους. Αυτό γίνεται υπερβολικά δαπανηρό όταν 
χρησιμοποιείται συχνά σε μεγάλα δίκτυα. Στην περίπτωση που υπάρχει  η 
πληροφορία ότι η πιθανή θέση ενός χρήστη ανήκει σε ένα μικρό σύνολο κυψελών, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιλεκτική εκπομπή (selective broadcast) οπότε μειώνεται 
ικανοποιητικά και το κόστος εύρεσης της πιο πρόσφατης διεύθυνσης. 

Κεντρικές υπηρεσίες 
Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της κεντρικής υπηρεσίας η πρόσφατη διεύθυνση κάθε 
κινητού υπολογιστή διατηρείται σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Κάθε φορά που ο 
κινητός υπολογιστής αλλάζει τη διεύθυνση του στέλνει μήνυμα για ανανέωση της 
τιμής του στη βάση. Παρόλο που η βάση είναι κεντρική, κοινές τεχνικές όπως η 
κράτηση τοπικών αντιγράφων και το caching μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα και το χρόνο απόκρισης.  

Χρήση home bases 
Η μέθοδος home base είναι ουσιαστικά μια περιορισμένη έκδοση της κατανεμημένης 
κεντρικής υπηρεσίας, όπου μόνο ένας εξυπηρετητής γνωρίζει την πρόσφατη 
τοποθεσία ενός κινητού υπολογιστή (συνήθως επιλέγεται ο εξυπηρετητής της 
περιοχής που κατοικεί ο χρήστης). Η μέθοδος αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγεί 
σε προβλήματα διαθεσιμότητας. Για παράδειγμα αν ο home base έχει τεχνικά 
προβλήματα και είναι απρόσιτος τότε οι κινητοί υπολογιστές που του αντιστοιχούν 
χάνουν την επικοινωνία τους με το δίκτυο.  

Δείκτες προώθησης  
Με τη μέθοδο των δεικτών προώθησης (forwarding pointers) κάθε φορά που ο 
κινητός υπολογιστής αλλάζει τη διεύθυνση του ένα αντίγραφο της καινούργιας 
διεύθυνσης κατατίθεται στην προηγούμενη τοποθεσία όπου βρισκόταν. Κάθε μήνυμα 
μεταδίδεται μέσω της αλυσίδας των δεικτών έως ότου φτάσει στον κινητό 
υπολογιστή. Για την αποφυγή μη αποδοτικής δρομολόγησης μέσω μακριών 
αλυσίδων, οι δείκτες στις πηγές των μηνυμάτων μπορούν να ανανεωθούν ώστε να 
αντανακλούν πιο πρόσφατες διευθύνσεις. 
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Πληροφορίες εξαρτώμενες από την τοποθεσία 
Επειδή οι παραδοσιακοί υπολογιστές γραφείου δεν μετακινούνται, οι πληροφορίες οι 
οποίες εξαρτώνται από την τοποθεσία διαμορφώνονται στατικά, όπως για παράδειγμα 
το όνομα ενός τοπικού εξυπηρετητή, οι διαθέσιμοι εκτυπωτές και η χρονική ζώνη. 
Μια πρόκληση για τον σχεδιαστή σε ένα κινητό δίκτυο είναι να προσφέρει έξυπνα 
αυτήν την πληροφορία και να παρέχει μηχανισμούς που εξασφαλίζουν κατάλληλα 
διαμορφωμένα δεδομένα ανάλογα με την εκάστοτε τοποθεσία του χρήστη. 

Επιπρόσθετα, από το παραπάνω πρόβλημα δυναμικής διαμόρφωσης δεδομένων, οι 
κινητοί υπολογιστές χρειάζονται πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι πιο ευαίσθητα 
εξαρτώμενες από την τοποθεσία από ότι οι σταθεροί υπολογιστές. Για παράδειγμα 
είναι πιο πολύπλοκο να απαντήσεις σε ένα κινητό χρήστη ποια είναι η διαδρομή προς 
κάποιο μέρος από ότι σε ένα σταθερό.  

Μυστικότητα (privacy) 
Πολλές φορές είναι χρήσιμο κάποιος κινητός χρήστης να γνωρίζει την τοποθεσία 
ενός άλλου κινητού χρήστη. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως αυτό μπορεί να αποτελεί 
ευαίσθητη πληροφορία και καταπάτηση προσωπικών δεδομένων αν δίνεται 
ανεξέλεγκτα. Γι’ αυτό υπάρχει ανάγκη για προστασία και έλεγχο ώστε να μη 
χρησιμοποιηθεί για ανεπιθύμητο σκοπό. Για παράδειγμα θα πρέπει να αποτραπεί ο 
διαρρήκτης από το να ξέρει πότε οι κάτοικοι ενός σπιτιού βρίσκονται μακριά.  

Η μυστικότητα μπορεί να διασφαλιστεί αφαιρώντας από τους χρήστες τη δυνατότητα 
να γνωρίζουν την τοποθεσία κάποιου άλλου. Η πρόκληση για τον σχεδιαστή είναι να 
επιτρέψει ευέλικτη πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία χωρίς να παραβιάζει τη 
δυνατότητα για μυστικότητα. 

Τοπικότητα μετανάστευσης  
Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες εξαιτίας της κίνησης του χρήστη ο εξυπηρετητής 
με τον οποίο επικοινωνεί ο χρήστης με το δίκτυο μπορεί να παύσει να είναι ο 
κοντινότερος. Επειδή η φυσική απόσταση μεταξύ δύο σημείων δεν αντανακλά 
απαραίτητα και την απόσταση του δικτύου, το επικοινωνιακό μονοπάτι μπορεί να 
μεγαλώσει δυσανάλογα σε σχέση με την πραγματική απόσταση κίνησης. Ένα 
μακρύτερο επικοινωνιακό μονοπάτι έχει περισσότερες επικοινωνιακές δυσκολίες που 
οδηγούν σε μεγαλύτερη καθυστέρηση, μεγαλύτερο κίνδυνο διακοπής της σύνδεσης 
και περιορισμό της χωρητικότητας του δικτύου. Για να αποφευχθούν τα παραπάνω 
μειονεκτήματα οι υπηρεσίες συνδέσεων θα πρέπει να μεταφέρονται δυναμικά σε 
πλησιέστερους εξυπηρετητές. 

2.14 Λειτουργίες μιας ελεγχόμενη από MSC κλήσης κινητών 
χρηστών. 

To MSC (ή ΜΤSΟ όπως αλλιώς λέγεται) εμπλέκεται στις παρακάτω λειτουργίες κατά 
την κλήση μεταξύ κινητών χρηστών. 

 Αρχικοποίηση κινητής μονάδας. 

 Επαληθεύεται ο αριθμός και εξουσιοδοτείται ο χρήστης. 

 To MTSO στέλνει σήμα προς τις κυψέλες, ότι κάποιος καλεί έναν 
(συγκεκριμένο) χρήστη (paging). 
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 Το MTSO στέλνει ringing σήμα στον καλούμενο. 

 Η κλήση γίνεται αποδεκτή. 

 Το MTSO εκπέμπει μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη, 
υποδεικνύοντας τα κανάλια κυκλοφορίας (traffic channels) αποστολής και 
λήψης. 

 Το MTSO δημιουργεί κύκλωμα και αρχικοποιεί την πληροφορία χρέωσης. 

 Η κλήση εξελίσσεται. 

 Handoff: το MTSO πληροφορεί το σταθμό βάσης και το κινητό να 
μετακινηθούν σε ένα αχρησιμοποίητο ζευγάρι καναλιών φωνής (forward και 
inverse), γεγονός που θα επιτρέψει να συνεχιστεί η συζήτηση.  

 Μπλοκάρισμα κλήσης. 

 Τερματισμός κλήσης οποιοδήποτε μέρος και αν διακόψει. Το MTSO 
ελευθερώνει το κύκλωμα, ελευθερώνει τα κανάλια και ολοκληρώνει το 
λογαριασμό. 

 H κλήση εγκαταλείπεται (call dropping).  
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(c)  Paging (d)  Call accepted

(e)  Ongoing call (f)  Handoff  
Σχήμα 2.31. 

2.15 Αλλαγή καναλιού (handoff)  
Ως handoff ή handover ορίζουμε την αλλαγή του καναλιού, που χρησιμοποιεί ένα 
κινητός σταθμός. Συνήθως έχουμε περιπτώσεις handoff, είτε όταν για διάφορους 
λόγους εκφυλίζεται η σύνδεση με τον σταθμό βάσης, οπότε το κινητό θα πρέπει να 
συνδεθεί με κάποιον άλλο σταθμό βάσης, είτε όταν το ίδιο το σύστημα αναλαμβάνει 
να αναδιοργανώσει την κατανομή καναλιών, για να αντιμετωπίσει τον υψηλό φόρτο 
σε ορισμένες κυψέλες μέσω δανεισμού καναλιών από άλλες κυψέλες.  

Όταν ένα κινητό αλλάζει κυψέλη ενώ μια συνομιλία βρίσκεται σε εξέλιξη, αυτόματα 
το MSC μεταφέρει την κλήση σε ένα νέο κανάλι που ανήκει στο νέο σταθμό βάσης. 
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Αυτή η handoff λειτουργία, δεν περιλαμβάνει μόνο την αναγνώριση ενός νέου 
σταθμού βάσης, αλλά απαιτεί επίσης να κατανεμηθούν τα σήματα φωνής και ελέγχου 
σε κανάλια του νέου σταθμού βάσης. 

Θα πρέπει να λάβο υμε υπό ψη τη σημαντική επίδραση στην απόδοση του 
συστήματος, που προέρχεται από τα handoffs είτε μεταξύ των κυψελίδων είτε στην 
ίδια την κυψέλη. Για παράδειγμα ένα handoff επιβάλλεται όταν ένας χρήστης κινητού 
τηλεφώνου κινείται προς μια γειτονική κυψέλη. Αν η κυψέλη αυτή δεν έχει διαθέσιμα 
κανάλια, για να αναλάβει το handoff, τότε η κλήση αναγκαστικά θα τερματιστεί, με 
αποτέλεσμα την χαμηλή απόδοση του συστήματος και την δυσαρέσκεια του χρήστη. 
Κατά συνέπεια θα πρέπει να μειωθούν οι πιθανότητες ανεπιτυχών handoffs, μέσω της 
κράτησης κάποιων καναλιών ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις. 

Τα handoffs πρέπει να εκτελούνται επιτυχώς και όσο πιο σπάνια γίνεται, και να είναι 
κατά το δυνατόν ανεπαίσθητα στο χρήστη. Τα κυψελικά συστήματα ακολουθούν 
κάποιες στρατηγικές για να προσδιορίσουν το πότε πρέπει να εκτελεστεί ένα handoff. 
Κάποιες από τις πιο δημοφιλείς στρατηγικές για το σκοπό αυτό είναι: 

• Σχετική ισχύς σήματος. Οι σταθμοί βάσης μετράνε την ισχύ που λαμβάνει ο 
χρήστης από το κάθε σταθμό βάσης, οπότε ανάλογα με το λόγο ισχύος των 
σημάτων, λαμβάνεται η απόφαση για το αν θα γίνει αλλαγή του σταθμού 
βάσης. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι όταν ένας χρήστης κινείται στα όρια 
μεταξύ δύο σταθμών βάσης, η συχνότητα των handoffs αυξάνει (ping pong 
effect) με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του MSC. 
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• Σχετική ισχύς σήματο ς με κατώφλι υστέρησης. Είναι η πιο συνηθισμένη 
τεχνική μιας και είναι αρκετά εύκολα υλοποιήσιμη αλλά και αξιόπιστη. 
Επίσης δεν υποφέρει από το ping pong effect. Εστω Sx και Sy η ισχύς των 
σημάτων που δέχεται ο κινητός χρήστης από τους σταθμούς βάσης Βx και Βy 
αντίστοιχα. Τότε ο αλγόριθμος που ακολουθείται όταν χρησιμοποιείται 
κατώφλι υστέρησης είναι ο εξής: 

Αν Sy - Sx >  H, και ο σταθμός βάσης που εξυπηρετεί το κινητό είναι ο Βx 
τότε κάνε handoff στον Βy 
αλλιώς αν Sx - Sy >  H και σταθμός βάσης που εξυπηρετεί το κινητό είναι ο Βy 

τότε κάνε handoff στον Βx 
αλλιώς μην κάνεις handoff 

H παράμετρος Η λέγεται το περιθώριο υστέρησης. Όσο μεγαλύτερη τιμή έχει 
τόσο μειώνεται το ping pong effect, σε βάρος της ποιότητας του σήματος που 
λαμβάνεται στο κινητό σε περιπτώσεις που καλό θα ήταν να γίνει handoff σε 
νέο σταθμό βάσης αλλά καθυστερεί λόγω της υστέρησης. Επίσης μια μεγάλη 
τιμή της παραμέτρου Η έχει σαν αποτέλεσμα το κινητό να προκαλεί για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αυξημένη παρεμβολή σε άλλες κυψέλες, μια 
και γεωγραφικά το κινητό έχει ήδη μπεί σε μια νέα κυψέλη και μπορεί πλέον 
να μην ικανοποιείται ο περιορισμός της ελάχιστης απόστασης 
επαναχρησιμοποίησης καναλιών. 

• Ρυθμός λαθών (Word Error  Rate, WER). Υπολογίζεται ο ρυθμός με τον 
οποίο συμβαίνουν λάθη κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας και αν ξεπεραστεί 
κάποιο όριο λαμβάνει χώρα το handoff. Η μέτρηση του ρυθμού λαθών παίρνει 
κάποιον χρόνο για να γίνει αξιόπιστα (πρέπει να ληφθούν αρκετά bits για να 
υπολογιστεί για παράδειγμα ένας ρυθμός λαθών της τάξης του 10-4) το οποίο 
όμως δεν είναι υποχρεωτικά μειονέκτημα μια και αποφεύγονται ανεπιθύμητα 
handoffs λόγω π.χ. μιας στιγμιαίας πτώσης της ισχύος όταν ένα κινητό 
καλύπτεται προσωρινά από ένα εμπόδιο. 

• Τεχνικές Πρόβλεψης. Άλλες τεχνικές που με βάση διάφορα δεδομένα (όπως 
π.χ. θέση, κατεύθυνση κίνησης και ταχύτητα ενός κινητού σταθμού κτλ) 
προβλέπουν την ανάγκη για handoff και εκτελούν προκαταβολικά τις 
απαιτούμενες ενέργειες. 

Γενικά, οι χρήστες ενοχλούνται περισσότερο από την αιφνίδια διακοπή μιας κλήσης 
τους λόγω αποτυχημένου handoff ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συνομιλία, παρά από 
την απόρριψη μιας νέας κλήσης που επιχειρούν. Συχνά η ποιότητα υπηρεσίας που 
παρέχεται στον χρήστη μετριέται  

Ποιότητα Υπηρεσίας = Prob (call blocking) + W٠Prob (call dropping), (Εξισωση 2) 

όπου η παράμετρος W>1 ζυγίζει το πόσο πιο ανεπιθύμητο είναι το να διακοπεί μια 
κλήση λόγω handoff από ότι είναι το να μπλοκαριστεί μια καινούρια κλήση. Για να 
βελτιωθεί η ποιότητα της υπηρεσίας, όπως την αντιλαμβάνονται οι χρήστες, πρέπει η 
πιθανότητα διακοπής μιας κλήσης να είναι κατά πολύ μικρότερη από την πιθανότητα 
μπλοκαρίσματος μιας νέας κλήσης (η παράμετρος W συνήθως λαμβάνεται πολύ 
μεγαλύτερη της μονάδος, της τάξης μεγέθους του 104). Αυτό σημαίνει ότι κατά την 
διάθεση των καναλιών θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε handoff αιτήσεις 
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έναντι των προσπαθειών για νέα κλήση, και είναι ένα θέμα που θα μελετηθεί με 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε μια επόμενη υποενότητα. 

Μια τεχνική για την διαχείριση των νέων κλήσεων και των handoffs είναι η χρήση 
της έννοιας της σκιώδους ομάδας (shadow cluster). Με αυτήν την τεχνική, όταν 
γίνεται αίτηση για μια καινούρια κλήση από ένα κινητό, υπολογίζονται οι 
πιθανότητες το κινητό αυτό να εισέλθει μελλοντικά σε κάθε μια από τις γειτονικές 
κυψέλες (αυτός ο υπολογισμός γίνεται με βάση διάφορα δεδομένα, όπως η θέση, η 
κατεύθυνση κίνησης, και η ταχύτητα του κινητού σταθμού, η κατεύθυνση των 
μεγάλων οδικών αξόνων στην περιοχή, στατιστικά δεδομένα για την συχνότητα των 
handoffs μεταξύ συγκεκριμένων κυψελών που λαμβάνουν υπόψην τους την ώρα της 
ημέρας, και ίσως και την προηγούμενη ιστορία του συγκεκριμένου κινητού κτλ). Με 
βάση αυτές τις πιθανότητες και την πληροφορία για τον αριθμό των αχρησιμοποίητων 
καναλιών στις γειτονικές κυψέλες υπολογίζεται η πιθανότητα να διακοπεί μελλοντικά 
η συγκεκριμένη κλήση λόγω handoff. Αν η πιθανότητα αυτή είναι αρκετά μεγάλη, 
τότε η νέα κλήση δεν γίνεται δεκτή (ακόμα και αν υπάρχουν διαθέσιμα κανάλια στην 
τρέχουσα κυψέλη για να εξυπηρετηθεί) ώστε να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα 
υπηρεσιών που αντιλαμβάνεται ο χρήστης και για να μειωθεί η συμφόρηση προς 
όφελος άλλων χρηστών. 

Τα handoffs ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται χωρίζονται σε δυο 
κατηγορίες, τα soft και τα hard handoffs. Στο soft handoff υπάρχει ένα χρονικό 
διάστημα στο οποίο ο κινητός σταθμός επικοινωνεί και με τα δυο κανάλια. Έτσι η 
μετάβαση από το ένα στο άλλο γίνεται ομαλά χωρίς διακοπές στην επικοινωνία του 
χρήστη με αυξημένη όμως απαίτηση σε διαθέσιμα κανάλια. Αντίθετα στο hard 
handoff, μόλις ανιχνευθεί η ανάγκη για handoff, αυτό εκτελείται άμεσα χωρίς 
οποιοδήποτε μεταβατικό στάδιο. 

Υπάρχουν διάφορες μετρικές για να καθορίζεται η ποιότητα της διαχείρισης των 
handoffs σε ένα σύστημα: 

• Πιθανότητα παρεμπόδισης κλήσης (call blocking probability): είναι η 
πιθανότητα να εμποδιστεί μια νέα κλήση. 

• Πιθανότητα διακοπής κλήσης (call dropping probability): είναι η 
πιθανότητα να τερματίσει μια κλήση λόγω handoff. Άλλοι σχετικοί όροι που 
χρησιμοποιούνται στην βιβλιογραφία είναι η πιθανότητα ολοκλήρωσης 
κλήσης (call completion probability), η πιθανότητα ανεπιτυχούς handoff 
(probability of unsuccessful handoff), και η πιθανότητα παρεμπόδισης handoff 
(handoff blocking probability). 

• Πιθανότητα handoff (handoff probability): πιθανότητα να συμβεί ένα 
handoff πριν τον τερματισμό της κλήσης. 

• Ρυθμός των handoffs (rate of handoff): ο αριθμός των handoffs ανά μονάδα 
χρόνου που πρέπει να διαχειριστεί το MSC. 

• Διάρκεια διακοπής (inter ruption duration): το χρονικό διάστημα, κατά τη 
διάρκεια ενός handoff, που το κινητό δεν είναι συνδεδεμένο με κανένα 
σταθμό βάσης. 
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• Καθυστέρηση ενός handoff (handoff delay): η απόσταση που το κινητό 
διανύει από το σημείο στο οποίο θα έπρεπε να συμβεί το handoff μέχρι το 
σημείο που πραγματικά αυτό συμβαίνει. 

2.16 Διαχείριση των handoffs 
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι πολύ πιο δυσάρεστο για τον χρήστη να διακοπεί 
μία κλήση του που είναι σε εξέλιξη εξαιτίας ενός handoff από ό,τι είναι να 
μπλοκαριστεί (να μην γίνει δεκτή) μία καινούρια κλήση. Επομένως η διαχείριση των 
καναλιών ενός κυψελικού δικτύου γίνεται ώστε η πιθανότητα διακοπής κλήσης (call 
dropping probability) να είναι μερικές τάξεις μεγέθους μικρότερη από την πιθανότητα 
να εμποδιστεί μια νέα κλήση (call blocking probability).  Φυσικά και ο ι δύο  αυτές 
πιθανότητες πρέπει να είναι ικανοποιητικά μικρές ώστε να βρίσκεται η ποιότητα 
υπηρεσιών στα επιθυμητά επίπεδα. 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές με τις οποίες δίδεται έμμεσα ή άμεσα προτεραιότητα 
στα handoffs έναντι των νέων κλήσεων κατά την ανάθεση καναλιών. Μια τέτοια 
τεχνική βασίζεται στην εκ των προτέρων κράτηση ενός αριθμού καναλιών σε κάθε 
κυψέλη, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των handoff. Άλλες τεχνικές 
χρησιμοποιούν ουρές αναμονής είτε για τα handoffs είτε για τις νέες κλήσεις. Οι 
τεχνικές αυτές περιγράφονται στις επόμενες ενότητες. 

Κράτηση καναλιών για κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των handoffs  
Με αυτήν την τεχνική κρατιούνται μερικά κανάλια (τα οποία ονομάζονται guard 
channels) σε κάθε κυψέλη για χρήση αποκλειστικά από handoffs, ενώ τα υπόλοιπα 
κανάλια μπορούν να χρησιμοποιούνται είτε για καινούριες κλήσεις είτε για handoffs. 
Αυτή η τεχνική (guard channels scheme) είναι ένας αρκετά απλός τρόπος βελτίωσης 
της πιθανότητας πετυχημένων handoff. Ένα μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι το 
γεγονός ότι ελαττώνεται η συνολική κίνηση που γίνεται δεκτή στο δίκτυο, εξαιτίας 
των λιγότερων καναλιών που είναι διαθέσιμα για νέες κλήσεις. Ένα άλλο 
μειονέκτημα, κυρίως όταν χρησιμοποιείται στατική ανάθεση καναλιών σε κυψέλες, 
είναι η μη αποδοτική χρήση της διαθέσιμης χωρητικότητας. 

Σχήματα αποθήκευσης αιτήσεων για handoff  
Ένας τρόπος να ξεπεραστεί το πρόβλημα που δημιουργείται από την ελάττωση των 
καναλιών που είναι διαθέσιμα για τις νέες κλήσεις, είναι η τοποθέτηση των αιτήσεων 
για handoff σε ουρά αναμονής όταν αυτές δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα. Σε 
αντίθεση με τα handoffs, οι καινούριες κλήσεις δεν μπαίνουν σε ουρά αναμονής όταν 
δεν υπάρχει διαθέσιμο κανάλι, αλλά απλώς δεν γίνονται δεκτές. Οι περιπτώσεις 
αναγκαστικού τερματισμού των κλήσεων που υποβάλλονται σε handoff μειώνονται 
με αυτόν τον τρόπο, αφού οι κυψέλες αρνούνται να εξυπηρετήσουν νέες κλήσεις, αν 
πρώτα δεν έχουν αναθέσει κανάλια σε όλα τα handoffs της ουράς αναμονής. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την υλοποίηση αυτού του σχήματος, όταν η ισχύς του 
σήματο ς από  το σταθμό  βάσης πέσει κάτω από  ένα κατώφλι,  η αίτηση για 
εξυπηρέτηση του handoff μπαίνει στην ουρά αναμονής μιας γειτονικής κυψελίδας. Η 
κλήση είτε θα εξυπηρετηθεί όταν έρθει η σειρά της στην ουρά, είτε θα τερματιστεί 
εάν η ισχύς από τον αρχικό σταθμό βάσης πέσει κάτω από ένα δεύτερο κατώφλι 
αποδεκτής λειτουργίας (receiver threshold) προτού εκτελεστεί το handoff. 
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Αν και το σχήμα αυτό μειώνει την πιθανότητα τερματισμού της κλήσης, ωστόσο 
μπορεί ο μεγάλος αριθμός των handoff που γίνονται προς μια κυψέλη σε περίπτωση 
υψηλού φόρτου, να αναγκάσει το σύστημα να αρνηθεί την εισαγωγή επιπλέον 
handoff στην ουρά. Μεγάλες ουρές σημαίνουν μεγάλες καθυστερήσεις, και η μέγιστη 
καθυστέρηση μέχρι να γίνει το handoff περιορίζεται από το χρόνο που κάνει η ισχύς 
του σταθμού βάσης να πέσει κάτω από το receiver threshold. 

Σχήματα αποθήκευσης αιτήσεων για νέες κλήσεις  
Με αυτήν την τεχνική, τα handoff εξυπηρετούνται αμέσως όταν υπάρχουν διαθέσιμα 
κανάλια, ενώ οι καινούριες κλήσεις μπορεί να τοποθετηθούν σε ουρά αναμονής 
ακόμα και όταν υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν άμεσα. Οι νέες κλήσεις 
είναι πιο εύκολο να τοποθετηθούν σε ουρές αναμονής, με δεδομένο το ότι είναι 
λιγότερο ευαίσθητες στην καθυστέρηση σε σχέση με τις αιτήσεις για handoff. 
Αναλύσεις σε τέτοιου είδους συστήματα δείχνουν καλύτερη συμπεριφορά των νέων 
κλήσεων, οι οποίες τείνουν να εξυπηρετούνται πιο σύντομα, από ότι στην 
προηγούμενη μέθοδο, και ταυτόχρονη αύξηση της συνολικής κίνησης του δικτύου. 
Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι πλέον δύσκολα μπλοκάρονται τα handoffs ενώ οι 
περισσότερες νέες κλήσεις τελικά εξυπηρετούνται μέσω της ουράς. Η αύξηση στη 
δυνατότητα κίνησης του δικτύου είναι σημαντικά μεγαλύτερη σε σχέση με την 
περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται ουρές αναμονής για τα handoffs. 

2.17 Διαστασιοποίηση της κατά προτεραιότητα ανάθεσης καναλιών 

Ένα σημαντικό ζήτημα σε συστήματα που χρησιμοποιούν κανάλια προτεραιότητας 
είναι ο καθορισμός του αριθμού καναλιών που κρατούνται για την αποκλειστική 
εξυπηρέτηση των handoffs. Σε διάφορες μελέτες έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα για 
την επιλογή του κατάλληλου αριθμού καναλιών προτεραιότητας, με βάση κάποιες 
μετρικές. Στη συνέχεια περιγράφουμε τρεις τεχνικές βελτιστοποίησης τέτοιων 
συστημάτων. 

1. Αλγόριθμος SP: Κατά τον αλγόριθμο αυτό καθορίζεται μια μέγιστη 
επιτρεπόμενη πιθανότητα μπλοκαρίσματος νέων κλήσεων, που 
εξυπηρετούνται από κανονικά κανάλια και αυξάνονται συνεχώς τα κανάλια 
κράτησης για handoffs (αφαιρώντας από τα κανάλια που είναι διαθέσιμα και 
για τα δύο), με τρόπο που να μην παραβιάζεται η παραπάνω πιθανότητα. Έτσι 

Σχήμα 2.33. Μοντέλο κίνησης σε μια κυψέλη που παίρνει υπόψην της και 
τα handoff. Στην ανάλυση που δίνεται παρακάτω υποθέτουμε μ1=μ2. 
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εξασφαλίζεται η προτεραιότητα των handoffs καθώς και η επιθυμητή 
πιθανότητα μπλοκαρίσματος νέων κλήσεων. 

2. Αλγόριθμος MP : Ο αλγόριθμος αυτός επεκτείνει τη λειτουργία του SP, σε  
ένα σύστημα πολλαπλών κυψελίδων. Στην περίπτωση αυτή, η απόδοση του 
συστήματος κράτησης καναλιών υπολογίζεται από το μέσο όρο των 
αποδόσεων όλων των κυψελίδων. Με δεδομένους τους ρυθμούς άφιξης νέων 
κλήσεων και των πιθανοτήτων μπλοκαρίσματος τους, ο αλγόριθμος 
υπολογίζει την διανομή των κανονικών και των καναλιών κράτησης σε κάθε 
κυψελίδα, ώστε να ελαχιστοποιείται ο μέσος όρος της πιθανότητας 
μπλοκαρίσματος των handoffs. 

Οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορες τεχνικές ανάθεσης 
καναλιών είτε ευέλικτες και δυναμικές είτε στατικές, με μικρές τροποποιήσεις. 

Η πιθανότητα μπλοκαρίσματος μιας καινούριας κλήσεις ή ενός handoff στην 

περίπτωση που χρησιμοποιούνται guard channels μπορεί να αναλυθεί 
χρησιμοποιώντας μια Μαρκοβιανή αλυσίδα όπως αυτή του παρακάτω σχήματος. 
Στην κατάστρωση αυτής της Μαρκοβιανής αλυσίδας υποθέτουμε ότι νέες κλήσεις και 
handoffs δημιουργούνται σε μια κυψέλη με Poisson διαδικασία με ρυθμούς λ1 
κλήσεις/sec και λ2 κλήσεις/sec, η διάρκεια μια κλήσης ή handoff σε μια κυψέλη είναι 
εκθετικά κατανεμημένη με την ίδια μέση τιμή 1/μ sec, και υπάρχουν C συνολικά 
κανάλια στην κυψέλη. Υποθέτουμε ότι αν περισσότερα από C-G κανάλια είναι 
κατειλημμένα σε μία κυψέλη τότε τα υπόλοιπα κανάλια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο για να εξυπηρετηθούν handoffs. Εύκολα υπολογίζουμε από 
την παραπάνω Μαρκοβιανή αλυσίδα τις πιθανότητες pi να είναι το σύστημα στην 
κατάσταση i, και από εκεί μπορούμε να βρούμε την πιθανότητα μπλοκαρίσματος μιας 
καινούρια κλήσης, που είναι ίση με 

P(blocking)=pC-G+pC-G+1+...+ pC, 

όπως επίσης και την πιθανότητα να τερματιστεί μια κλήση λόγω handoff που είναι 
ίση με 

P(dropping)=pC, 

Η ανάλυση του συστήματος αφήνεται ως άσκηση. Είναι σαφές ότι P(blocking)> 
P(dropping) και ότι αυξάνοντας την τιμή του G μειώνεται η πιθανότητα να 
τερματιστεί μιας κλήσης εις βάρος της πιθανότητας μπλοκαρίσματος για τις 
καινούριες κλήσεις. Η εκλογή του G γίνεται έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα 
υπηρεσιών που δίνεται από την Εξίσωση 2, ή επί την βάση των αλγορίθμων SP και 
MP που παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

0 1 C-G C-G+1 C 

λ1+λ2 
λ2 λ1+λ2 λ1+λ2 

μ Cμ 
(C-G)μ 2μ 

(C-G+1)μ 

λ2 λ2 

(C-G+2)μ 

… … 
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2.18 Βαθμοί ευελιξίας στην ανάθεση καναλιών σε κυψέλες 
Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο ανατίθεται ένα κανάλι σε μια κυψέλη, οι τεχνικές 
ανάθεσης καναλιών σε κλήσεις (νέες ή handoffs) μπορούν να χωριστούν σε τεχνικές 
Σταθερής Ανάθεσης Καναλιών (Fixed Channel Allocation ή FCA), Δυναμικής 
Ανάθεσης Καναλιών (Dynamic Channel Allocation ή DCA) και Υβριδικής Ανάθεσης 
Καναλιών (Hybrid Channel Allocation ή HCA). Επίσης, οι τεχνικές αυτές μπορούν να 
υλοποιηθούν με κεντρικοποιημένο (centralized) ή κατανεμημένο (distributed) τρόπο. 
Στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείται κάποιος κεντρικός ελεγκτής, ενώ στη 
δεύτερη το κανάλι επιλέγεται είτε από το σταθμό βάσης είτε από το ίδιο το κινητό. 
Αν επιλέγεται από το σταθμό βάσης, τότε αυτός πρέπει να κρατάει πληροφορίες 
σχετικά με τα διαθέσιμα κανάλια στην περιοχή του και να ανταλλάσσει πληροφορίες 
με τους άλλους σταθμούς βάσης, ενώ αν το κανάλι επιλέγεται από το ίδιο το κινητό 
τότε αυτή η επιλογή γίνεται αποκλειστικά με μετρήσεις του C/I ratio που κάνει το 
κινητό. Είναι προφανές ότι η πολυπλοκότητα στην τελευταία περίπτωση είναι πολύ 
πιο μικρή. Στο υπόλοιπο του κεφαλαίου παρουσιάζουμε αναλυτικά αυτές τις τεχνικές. 

2.19 Σταθερή ανάθεση καναλιών  
Στην Σταθερή Ανάθεση Καναλιών (FCA), σε κάθε κυψέλη ανατίθεται ένα 
συγκεκριμένο, προεπιλεγμένο σύνολο από “νόμιμα” κανάλια που μπορεί να 
χρησιμοποιεί. Στο απλό FCA σχήμα κάθε κυψέλη διαθέτει ίσο αριθμό καναλιών. 
Αυτό λειτουργεί ικανοποιητικά όταν η κίνηση στο σύστημα είναι ομοιόμορφη και 
κάθε κυψέλη δέχεται ίσο περίπου αριθμό κλήσεων, οπότε η πιθανότητα 
μπλο καρίσματο ς των κλήσεων είναι η ίδια για ό λες τις κυψέλεs και ίση με τη 
συνολική πιθανότητα μπλοκαρίσματος κλήσεων του συστήματος. Στην πράξη όμως, 
η κίνηση δεν είναι παντο ύ η ίδια, αλλά κάπο ιες κυψέλεs δέχονται περισσότερα 
τηλεφωνήματα από κάποιες άλλες, ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση. Στην 
περίπτωση αυτή το απλό FCA σχήμα δεν ενδείκνυται. αλλά χρησιμοποιούνται δύο 
παραλλαγές του FCA: το FCA με Ανομοιόμορφη Ανάθεση Καναλιών (Non-uniform 
Channel Allocation) ή το FCA με Στατική Δανειοδότηση (Static Borrowing). 
Στην Ανομοιόμορφη Ανάθεση Καναλιών σε κάθε κυψέλη ανατίθενται τόσες 
συχνότητες όση είναι και η αναμενόμενη κίνηση της κυψέλης. Σε αυτήν την 
περίπτωση πρέπει να γνωρίζουμε την αναμενόμενη κίνηση κάθε κυψέλης με κάποια 
καλή ακρίβεια και η ανάθεση συχνοτήτων στις κυψέλες γίνεται με τρόπο που να 
ελαχιστοποιεί την συνολική πιθανότητα μπλοκαρίσματος του συστήματος. 
Αποτελέσματα προσομοιώσεων δείχνουν ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούν 
ανομοιόμορφη ανάθεση καναλιών οδηγούν σε μικρότερη πιθανότητα 
μπλοκαρίσματος από αυτές που χρησιμοποιούν απλό FCA. Ενδεικτικά κάποια 
πειράματα έχουν δείξει ότι για την ίδια πιθανότητα μπλοκαρίσματος οι πρώτες 
τεχνικές μπορούν να εξυπηρετήσουν κατά μέσο όρο 10% περισσότερη κίνηση 
απόό,τι οι δεύτερες. 

Στην Στατική Δανειοδότηση είναι δυνατόν μια κυψέλη να δανειστεί συχνότητες από 
κάποια άλλη κυψέλη που τη δεδομένη στιγμή δεν τις χρειάζεται, με την προϋπόθεση 
ότι τηρείται ο περιορισμός της ελάχιστης απόστασης επαναχρησιμοποίησης. Εδώ 
υποθέτουμε ότι γνωρίζουμε εκ των προτέρων τις αλλαγές στην κατανομή της κίνησης 
ώστε η ανακατανομή αυτή των συχνοτήτων γίνεται με ένα προκαθορισμένο τρόπο. 
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Σχήματα δανεισμού καναλιών  
Στην Στατική Δανειοδότηση, οι συχνότητες που δανείζεται μία κυψέλη από κάποια 
άλλη, μένουν μόνιμα σ’ αυτήν και μετά το τέλος της κλήσης, μέχρις ότου χρειαστεί 
να γίνει ξανά ανακατανομή των συχνοτήτων με ένα καθορισμένο τρόπο. Στα Σχήματα 
Δανεισμού Καναλιών (Channel Borrowing Schemes), αντίθετα, μόλις μία κλήση 
τερματιστεί, η συχνότητα επιστρέφεται αμέσως στην κυψέλη στην οποία αρχικά 
ανήκε. Σε ό,τι αφορά την τακτική με την οποία επιλέγεται το κατάλληλο κανάλι που 
θα δανειοδοτηθεί σε κάποια άλλη κυψέλη, υπάρχουν διάφορες τεχνικές, οι οποίες 
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες. Στα Απλά Σχήματα 
Δανεισμού Καναλιών (Simple Channel Borrowing Schemes) και τα Υβριδικά Σχήματα 
Δανεισμού Καναλιών (Hybrid Channel Borrowing Schemes). 
Απλά σχήματα δανεισμού καναλιών 
Στα Απλά Σχήματα Δανεισμού Καναλιών μετά την αρχική ανάθεση καναλιών στις 
κυψέλες, οποιοδήποτε κανάλι μίας κυψέλης μπορεί να δανειοδοτηθεί σε κάποια άλλη 
κυψέλη αρκεί να ικανοποιείται ο περιορισμός της ελάχιστης απόστασης 
επαναχρησιμοποίησης. Τα Απλά Σχήματα Δανεισμού Καναλιών αποδεικνύεται ότι 
αποδίδουν καλύτερα από τη Στατική Δανειοδότηση όταν η κίνηση είναι μικρή ή 
μέτρια, αλλά σε περίπτωση μεγάλου φόρτου η Στατική Δανειοδότηση είναι 
προτιμότερη, αν πάρουμε υπ’ όψιν και την μικρότερη επιβάρυνση που δημιουργεί 
στα MSC. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται ένα κανάλι για δανεισμό 
διακρίνουμε τις παρακάτω τεχνικές: 

Borrow from the r ichest (SBR): Η κυψέλη δέκτης δανείζεται κανάλι από την 
κυψέλη με τις περισσότερες ελεύθερες, διαθέσιμες συχνότητες. 

Βασικός Αλγόριθμος (Basic Algor ithm ή BA): Είναι μια βελτιωμένη έκδοση του 
SBR δεδομένου ότι προσπαθεί να λάβει υπόψη την επίδραση της επιλεγμένης 
συχνότητας στη συνολική πιθανότητα μπλοκαρίσματος και να την ελαχιστοποιεί. 

Βασικός Αλγόριθμος με Αναδιάταξη (Basic Algor ithm with Reassignment ή 
BAR): Όπως ο BA αλγόριθμος, με τη διαφορά ότι μόλις ελευθερωθεί ένα από τα 
αρχικά κανάλια, η κλήση μεταφέρεται από το δανεικό κανάλι στο κανάλι που μόλις 
ελευθερώθηκε, και το δανεικό κανάλι επιστρέφεται στην κυψέλη που ανήκει. 

Δανεισμός Πρώτου Διαθέσιμου Καναλιού (Borrow First Available ή BFA): Η 
κυψέλη-λήπτης επιλέγει το πρώτο κανάλι που είναι ελεύθερο σε κάποιο κατάλληλο 
σύνολο καναλιών από γειτονικές κυψέλες. Το ψάξιμο μέσα στο σύνολο γίνεται με 
συγκεκριμένο, προκαθορισμένο τρόπο. 

Είναι προφανές ότι η τελευταία μέθοδος εισάγει μικρότερη πολυπλοκότητα στην 
ανεύρεση της κατάλληλης συχνότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες. Προσομοιώσεις 
έχουνε δείξει ότι οι SBR, BA και BFA τεχνικές έχουνε περίπου την ίδια μέση 
πιθανότητα μπλοκαρίσματος για ένα δεδομένο φορτίο του συστήματος.  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συνοπτικά τα συγκριτικά αποτελέσματα των 
παραπάνω τεχνικών ως προς την πολυπλοκότητα, την ευελιξία και την απόδοσή τους. 

Τεχνική Πολυπλοκότητα Ευελιξία Απόδοση 
(προσπάθειες 

μέχρι να βρεθεί 
κανάλι για 
δανεισμό) 
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Borrow from the richest (SBR) Μέτρια Μέτρια Λίγες 
Basic Algorithm (BA) Υψηλή Μέτρια Πολλές 

Basic Algorithm with Reassignment (BAR) Υψηλή Μέτρια Πολλές 
Borrow First Available (BFA) Χαμηλή Μικρή Πολύ λίγες 

 

Υβριδικά σχήματα δανεισμού καναλιών  
Παρουσιάζουμε στην συνέχεια μερικά υβριδικά σχήματα δανεισμού καναλιών 

Απλός Υβριδικός Δανεισμός Καναλιών (Simple Hybr id Channel Borrowing 
Strategy ή SHCB): Στην SHCB τεχνική το σύνολο των καναλιών μιας κυψέλης, 
χωρίζεται σε δύο υποσύνολα Α και Β. Το πρώτο περιλαμβάνει τα τοπικά κανάλια, τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από την κυψέλη αυτή, και το δεύτερο 
περιέχει τα κανάλια που μπορούν να δανειοδοτηθούν σε άλλες κυψέλες. Η αναλογία 
|Α|:|Β| είναι προκαθορισμένη. 

Δανεισμός με Διάταξη Καναλιών (Borrowing with Channel Order ing ή BCO): Η 
BCO τεχνική έχει καλύτερη απόδοση από την SHCB τεχνική, αφού δυναμικά 
αναπροσαρμόζει κάθε φορά την αναλογία |Α|:|Β| με βάση τις συνθήκες κίνησης. Στην 
BCO τεχνική τα κανάλια μιας κυψέλης διατάσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε το πρώτο 
κανάλι στη λίστα να έχει την υψηλότερη προτεραιότητα να του ανατεθεί η 
εξυπηρέτηση της επόμενης τοπικής κλήσης, ενώ το τελευταίο κανάλι της λίστας να 
έχει την υψηλότερη προτεραιότητα να δανειοδοτηθεί σε κάποια άλλη κυψέλη. 

Μια συγκριτική παρουσίαση των τριών επιμέρους κατηγοριών του FCA φαίνεται 
ακολούθως. 

Τεχνική Πολυπλοκότητα Ευελιξία Απόδοση 
Απλό FCA Μικρή Μικρή Προτιμότερο από τα Δυναμικά και 

τα Υβριδικά Σχήματα Δανεισμού 
για μεγάλα φορτία κίνησης. 

Στατική Δανειοδότηση Μικρή - Μέτρια Μέτρια Καλύτερη από το απλό FCA 
Απλά σχήματα δανεισμού 

καναλιών 
Μέτρια -Υψηλή Μεγάλη Καλύτερα από το απλό FCA και την 

Στατική Δανειοδότηση για μικρά 
και μέτρια φορτία κίνησης 

Υβριδικός δανεισμός 
καναλιών 

Μέτρια Μέτρια Καλύτερο από την FCA τεχνική για 
μικρά και μέτρια φορτία κίνησης. 
Καλύτερο από τον απλό δανεισμό 

καναλιών για μεγάλα φορτία. 
 

2.20 Δυναμική ανάθεση καναλιών  
Σε αντίθεση με την σταθερή ανάθεση καναλιών, στην Δυναμική Ανάθεση Καναλιών 
(Dynamic Channel Allocation ή DCA) δεν υπάρχει καμία είδους συσχέτιση ή εκ των 
προτέρων εξάρτηση των κυψέλων με τις συχνότητες (κανάλια). Όλες οι συχνότητες 
είναι σαν να κρατούνται σε μία κεντρική δεξαμενή και από εκεί κάθε φορά που 
υπάρχει μία κλήση επιλέγεται κατάλληλα μία και ανατίθεται στην κυψέλη όπου 
υπάρχει η συγκεκριμένη κλήση. Μόλις η κλήση τερματιστεί η συχνότητα που 
χρησιμοποιήθηκε επιστρέφεται στην κεντρική δεξαμενή. Στο DCA μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί κάθε φορά οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες συχνότητες, αρκεί βέβαια 
να ικανοποιούνται οι περιορισμοί για τη ελάχιστη απόσταση επαναχρησιμοποίησης.  
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Ο σκοπός των διαφόρων DCA τεχνικών είναι να επιλέγουν κάθε φορά τη συχνότητα 
με το μικρότερο κόστος. Η συνάρτηση κόστους διαφέρει από τεχνική σε τεχνική και 
μπορεί να είναι η πιθανότητα μπλοκαρίσματος στην περιοχή γύρω από την κυψέλη, η 
συνολική πιθανότητα μπλοκαρίσματος στο σύστημα, ο βαθμός χρήσης της 
υποψήφιας συχνότητας, η απόσταση επαναχρησιμοποίησης αυτής της υποψήφιας 
συχνότητας, διάφορες αυτόνομες μετρήσεις των κινητών χρηστών, κλπ. 

Οι DCA στρατηγικές μπορούν να διακριθούν σε call by call και σε adaptive DCA 
στρατηγικές. Στις πρώτες, για την επιλογή της συχνότητας λαμβάνονται υπόψη μόνο 
οι τρέχουσες συνθήκες και μετρήσεις, ενώ στις δεύτερες λαμβάνονται υπόψη και 
προηγούμενα στοιχεία και δεδομένα για την κίνηση στην περιοχή. Οι DCA τεχνικές 
μπορούν επίσης να χωριστούν σε κεντρικοποιημένες και κατανεμημένες ανάλογα με 
τον τρόπο με τον οποίο ασκείται ο έλεγχος. 

Κεντρικοποιημένη δυναμική ανάθεση καναλιών  
Στην Κεντρικοποιημένη Δυναμική Ανάθεση Καναλιών (Centralized DCA Schemes) 
υπάρχει κάποιος κεντρικός ελεγκτής ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την επιλογή 
και την ανάθεση των συχνοτήτων στις κυψέλες. 

Πρώτο διαθέσιμο κανάλι (First Available ή FA): Είναι η πιο απλή μέθοδος 
σύμφωνα με την οποία η πρώτη συχνότητα που είναι ελεύθερη και μπορεί να 
ανατεθεί, είναι εκείνη που ανατίθεται στην κλήση. Η FA τεχνική ελαχιστοποιεί τον 
υπολογιστικό φόρτο της όλης διαδικασίας, ενώ έχει καλύτερη απόδοση από την FCA 
τεχνική. Πειραματικά αποτελέσματα για γραμμικά κυψελικά συστήματα δείχνουν ότι 
για μια συγκεκριμένη πιθανότητα μπλοκαρίσματος, η FA τεχνική μπορεί να 
εξυπηρετήσει περίπου 20 % παραπάνω κλήσεις από ό,τι η FCA τεχνική κάτω από 
συνθήκες χαμηλού ή μέτριου φορτίου. 

Τοπικά βελτιστοποιημένη δυναμική ανάθεση (Locally Optimized Dynamic 
Assignment ή LODA): Σε αυτήν την τεχνική, σαν συνάρτηση κόστους 
χρησιμοποιείται η μελλοντική πιθανότητα μπλοκαρίσματος στην περιοχή γύρω από 
την κυψέλη στην οποία ενεργοποιήθηκε η κλήση. 

Σχήματα βελτιστοποίησης του βαθμού επαναχρησιμοποίησης καναλιών 
Απώτερος στόχος κάθε κυψελικού συστήματος είναι να μεγιστοποιήσει την 
αποδοτικότητά μέσω της μεγιστοποίησης του βαθμού επαναχρησιμοποίησης 
συχνοτήτων. Όσο πιο μικρή είναι η απόσταση επαναχρησιμοποίησης, τόσο 
μεγαλύτερος είναι ο βαθμός επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων στην περιοχή που 
καλύπτει το σύστημα. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται οι ευριστικές τεχνικές που 
θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια. 

Selection with Maximum Usage on the Reuse Ring (RING): Επιλέγεται η 
συχνότητα εκείνη που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή στις πιο πολλές κυψέλες, 
αρκεί η επιλογή αυτή να μην δημιουργεί παρεμβολές. Αν περισσότερες από μία 
συχνότητες από αυτές που χρησιμοποιούνται περισσότερο χρησιμοποιούνται εξίσου 
συχνά, τότε μια οποιαδήποτε από αυτές διαλέγεται τυχαία. Αν αντίθετα καμία από 
αυτές που χρησιμοποιούνται περισσότερο δεν ικανοποιεί τον περιορισμό, τότε η 
επιλογή γίνεται σύμφωνα με την FA στρατηγική.  
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Mean Square (MSQ): Η MSQ τεχνική επιλέγει τη διαθέσιμη συχνότητα που 
ελαχιστοποιεί τη μέση τετραγωνική απόσταση μεταξύ των κελιών που χρησιμοποιούν 
τη συχνότητα αυτή.  

Nearest Neighbor  (NN), Nearest Neighbor  plus one (NN+1): Αν σ είναι η ελάχιστη 
απόσταση επαναχρησιμοποίησης, τότε σύμφωνα με την NN τεχνική επιλέγεται η 
συχνότητα εκείνη που χρησιμοποιείται από την κοντινότερη κυψέλη που βρίσκεται σε 
απόσταση ≥ σ. Αντιστοίχως, στην NN+1 τεχνική επιλέγεται η συχνότητα εκείνη που 
χρησιμοποιείται από την κοντινότερη κυψέλη που βρίσκεται σε απόσταση ≥ σ+1. 

Προσομοιώσεις έχουν δείξει ότι για μικρή κίνηση, η ΝΝ στρατηγική δίνει την 
μικρότερη πιθανότητα μπλοκαρίσματος, ακολουθούμενη από την MSQ, την FA και 
την NN+1 στρατηγικές. Άλλες προσομοιώσεις που έγιναν μεταξύ των FCA, RING 
και NN στρατηγικών έδειξαν ότι όλες παρουσιάζουν σχετικά χαμηλές πιθανότητες 
μπλοκαρίσματος όσο η κίνηση είναι μικρότερη κάποιας κρίσιμης τιμής, αλλά όταν η 
κίνηση ξεπεράσει αυτή την τιμή κατωφλίου παρουσιάζεται μία σημαντική αύξηση 
της πιθανότητας μπλοκαρίσματος. Στρατηγικές όπως η RING και η NN που 
προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν την απόσταση επαναχρησιμοποίησης, εξυπηρετούν 
περίπου 5% περισσότερη κίνηση από την FA στρατηγική, για πιθανότητα 
μπλοκαρίσματος της τάξης του 3%. 

Μια συγκριτική αξιολόγηση των τεχνικών που βελτιστοποιούν τον βαθμό 
επαναχρησιμοποίησης καναλιών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 
 
 
 
 

Κριτήριο Αποτελέσματα 
Πιθανότητα 

μπλοκαρίσματος 
NN MSQ FA NN+1 (από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη) 

Ρυθμός διακοπών 
κλήσεων 

NN+1 NN MSQ FA (από τον μικρότερο στο μεγαλύτερο) 

Πιθανότητα αλλαγής 
καναλιού 

NN+1 NN MSQ FA (από το μικρότερο στο μεγαλύτερο) 

Μεταφερόμενη κίνηση NN NN+1 RING MSQ FA (από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη) 
 
Οι τεχνικές που περιγράψαμε μέχρι τώρα ήταν τεχνικές τοπικής βελτιστοποίησης της 
επαναχρησιμοποίησης καναλιών (local channel reuse optimization). Στην συνέχεια 
παρουσιάζουμε κάποιες τεχνικές συνολικής βελτιστοποίησης της 
επαναχρησιμοποίησης καναλιών (global channel reuse optimization).  

1-clique:. Σύμφωνα με αυτήν την τεχνική ορίζεται για κάθε συχνότητα ένας γράφος. 
Οι κόμβοι του γράφου αντιστοιχούν σε κυψέλες και η ύπαρξη μιας ακμής μεταξύ δύο 
κόμβων σημαίνει ότι μεταξύ των αντίστοιχων κυψελών δεν υπάρχει παρεμβολή. Κάθε 
φορά επιλέγεται η συχνότητα εκείνη από την οποία ο νέος γράφος που θα προκύψει 
θα διαθέτει όσο το δυνατόν περισσότερες ακμές, γεγονός που εκφράζει ότι η 
επίδραση από την παρεμβολή πο υ θα προκύψει λό γω της ανάθεσης θα είναι το  
δυνατόν μικρότερη. Η μέθοδος αυτή οδηγεί σε μικρή πιθανότητα μπλοκαρίσματος, 
αλλά για μεγάλα δίκτυα ο χρόνος υπολογισμού γίνεται εξαιρετικά μεγάλος, αφού το 
πρόβλημα είναι NP-πλήρες. 
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Τεχνικές που χρησιμοποιούν αναδιάταξη καναλιών (Schemes with Channel 
Rearrangement): Οι DCA τεχνικές έχουν χειρότερη απόδοση από τις FCA τεχνικές 
όταν το δίκτυο λειτουργεί κάτω από συνθήκες υψηλού φορτίου, κι αυτό γιατί η 
επαναχρησιμοποίηση των συχνοτήτων δε γίνεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Για 
το σκοπό αυτό έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές αναδιάταξης (rearrangement) των 
συχνοτήτων που σαν στόχο έχουν την αποδοτική ανακατανομή ώστε η απόσταση 
μεταξύ κυψελών που χρησιμοποιούν τις ίδιες συχνότητες να είναι όσο το δυνατόν 
μικρότερη. 

Κατανεμημένη δυναμική ανάθεση καναλιών  
Οι κεντρικοποιημένες DCA τεχνικές μπορούν να δώσουν αποτελέσματα κοντά στη 
βέλτιστη λύση, αλλά η κεντρικοποίηση δημιουργεί κάποια επιβάρυνση. Οι 
κατανεμημένες τεχνικές θεωρούνται γενικά πιο εύκολες στην υλοποίηση.  

Στις κατανεμημένες δυναμικές τεχνικές (Distributed DCA Schemes) ο αλγόριθμος 
ανάθεσης συχνοτήτων τρέχει σε κάθε σταθμό βάσης ξεχωριστά. Διακρίνουμε δύο 
βασικές κατηγορίες τέτοιων αλγορίθμων: τις κυψελοκεντρικές (cell based) τεχνικές 
και τις τεχνικές που βασίζονται στην μέτρηση της ισχύος σήματος (signal strength 
measurement). 
Στις κυψελοκεντρικές τεχνικές o κάθε σταθμός βάσης κρατάει πληροφορίες για τις 
ελεύθερες συχνότητες στην περιοχή γύρω από την κυψέλη του. Όταν γίνεται μία νέα 
αίτηση για κλήση, ο σταθμός βάσης εκχωρεί την πιο κατάλληλη συχνότητα σύμφωνα 
με τις πληροφορίες που διαθέτει. Για την ανανέωση των πληροφοριών οι σταθμοί 
βάσης επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας δεδομένα. Οι κυψελοκεντρικές 
τεχνικές εξασφαλίζουν σχεδόν βέλτιστη ανάθεση καναλιών, αλλά με κόστος την 
επιβάρυνση που προέρχεται από τον όγκο των πληροφοριών που ανταλλάσσονται 
ανάμεσα στους σταθμούς βάσης. 

Στις τεχνικές που βασίζονται στην μέτρηση της ισχύος σήματος, ο σταθμός βάσης 
χρησιμοποιεί μόνο τοπικές πληροφορίες (που είναι ουσιαστικά οι μετρήσεις ισχύος 
σήματος) και δεν χρειάζεται να επικοινωνεί με τους άλλους σταθμούς βάσης. Ο κάθε 
σταθμός βάσης είναι αυτάρκης και μπορεί να προσθέτει νέα κανάλια με 
κατανεμημένο τρόπο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες στην κυψέλη του. Οι τεχνικές 
αυτές έχουν μικρό υπολογιστικό φόρτο, με κόστος όμως την αυξημένη πιθανότητα 
παρεμβολής ιδίου καναλιού (co-channel interference), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
ανεπιθύμητα αποτελέσματα, όπως διακοπές, αστάθεια και αδιέξοδα. 

Kυψελοκεντρικά κατανεμημένα δυναμικά σχήματα 
Παρουσιάζουμε στην συνέχεια μερικά παραδείγματα κυψελοκεντρικών 
κατανεμημένων δυναμικών σχημάτων.  

Local Packing Dynamic Distr ibuted Channel Assignment (LP-DDCA) 
Η μέθοδος αυτή κάνει χρήση του πίνακα επαυξημένης χωρητικότητας (augmented 
channel occupancy matrix ή ACO) για την ανεύρεση και την ανάθεση της 
κατάλληλης συχνότητας. Έστω ότι μια κυψέλη έχει γύρω της k άλλες κυψέλες σε 
απόσταση μικρότερη της ελάχιστης απόστασης επαναχρησιμοποίησης σ, και έστω ότι 
ο συνολικός αριθμός των συχνοτήτων είναι Μ. Ο πίνακας ACO αυτής της κυψέλης θα 
έχει τότε k+1 γραμμές και Μ+1 στήλες. Κάθε γραμμή του πίνακα καταγράφει τις 
συχνότητες που είναι δεσμευμένες από την αντίστοιχη κυψέλη. Η τελευταία στήλη 
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αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό των συχνοτήτων που είναι διαθέσιμες σε κάθε 
κυψέλη. Όταν μια κυψέλη δεχθεί μία αίτηση για εξυπηρέτηση κλήσης, ο σταθμός 
βάσης ψάχνει τις στήλες του πίνακα ACO για να βρει μία στήλη που είναι εντελώς 
κενή. Αν μια στήλη είναι κενή, αυτό σημαίνει ότι η αντίστοιχη συχνότητα δεν 
χρησιμοποιείται από καμιά κυψέλη σε απόσταση μικρότερη του σ, οπότε η 
συχνότητα αυτή μπορεί να εκχωρηθεί στην νέα κλήση. Αν δεν υπάρχει κενή στήλη 
(δεν υπάρχει κατάλληλη συχνότητα), τότε η κλήση μπλοκάρεται. Κάθε φορά που 
ανατίθεται μία συχνότητα σε μία κλήση, ο πίνακας ACO της συγκεκριμένης κυψέλης 
ενημερώνεται και ταυτόχρονα ενημερώνονται και οι σταθμοί βάσης των κυψελών σε 
απόσταση μικρότερη του σ ώστε να ενημερώσουν τους δικούς τους πίνακες.. 

Περιορισμός που προέρχεται από την παρεμβολή γειτονικού καναλιού 
Στις τεχνικές που εξετάσαμε μέχρι τώρα ο μόνος περιορισμός που υπήρχε κατά την 
ανάθεση καναλιών ήταν αυτός της παρεμβολής ιδίου καναλιού (co-channel 
interference). Σε πολλές όμως περιπτώσεις η παρεμβολή γειτονικού καναλιού 
(adjacent channel interference ή ACI), η οποία προκαλείται από την παρεμβολή 
γειτονικών συχνοτήτων στο κανάλι μετάδοσης, είναι επίσης σημαντική και πρέπει να 
την λάβουμε υπ’ όψιν μας κατά την ανάθεση καναλιών. Παρά το γεγονός ότι τα 
κινητά και οι σταθμοί βάσης χρησιμοποιούν φίλτρα για μείωση της ACI, δεν μπορούν 
να εξαλείψουν την πιθανότητα το επίπεδο του σήματος παρεμβολής που λαμβάνεται 
από μία γειτονική συχνότητα ακόμα και να υπερβαίνει αυτό του επιθυμητού σήματος. 
Αυτό συνήθως συμβαίνει εξαιτίας των διαφορετικών αποστάσεων μεταξύ των 
κινητών χρηστών και των σταθμών βάσης, όταν ο ένας χρήστης είναι κοντά στα όρια 
της κυψέλης ενώ ο χρήστης που δημιουργεί την παρεμβολή είναι κοντά στον σταθμό 
βάσης (είναι ουσιαστικά μια μορφή του λεγόμενου near-far προβλήματος που θα 
συζητηθεί στο κεφάλαιο 4 για την ειδική περίπτωση CDMA συστημάτων). Το 
φαινόμενο της ACI παρατηρείται μόνο στις DCA τεχνικές, αφού στις FCA τεχνικές 
μπορεί να προβλεφθεί και να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη επιλογή των 
συχνοτήτων που ανατίθενται σε κάθε κυψέλη. Όλες οι DCA τεχνικές που μελετήσαμε 
μέχρι τώρα μπορούν κατάλληλα να τροποποιηθούν ώστε να λάβουν υπόψη και την 
ACI παρεμβολή. 

LP-DDCA με ACI περιορισμό: Συμβολίζουμε με Νadj την απόσταση που πρέπει να 
χωρίζει δύο κανάλια προκειμένου να μην δημιουργείται μεταξύ τους παρεμβολή 
γειτονικού καναλιού (σημειώνεται ότι Νadj=1 για συστήματα όπου δεν υπάρχει 
πρόβλημα παρεμβολής γειτονικού καναλιού). Η φιλοσοφία του αλγορίθμου είναι η 
ίδια με αυτή του LP-DDCA μόνο που τώρα για να ληφθεί υπόψη ο ACI περιορισμός, 
αντί για μία κενή στήλη ψάχνουμε για 2Νadj-1 διαδοχικές κενές στήλες, η μεσαία εκ 
των οποίων θα αντιστοιχεί στο κανάλι στο οποίο θα γίνει η μετάδοση. Αν δεν 
υπάρχουν 2Νadj-1 διαδοχικές κενές στήλες, τότε κοιτάμε για 2Νadj-1 στήλες εκ των 
οποίων όλες θα είναι κενές, εκτός από τη μεσαία η οποία μπορεί να έχει το πολύ ένα 
μαρκάρισμα. Στην περίπτωση αυτή γίνεται έλεγχος και αν για την κυψέλη αυτή η 
τελευταία στήλη δείχνει ότι διαθέτει ακόμα ελεύθερες συχνότητες και συγχρόνως η 
κλήση που καταλαμβάνει τη μεσαία συχνότητα της κυψέλης αυτής, μπορεί να 
προωθηθεί σε μία άλλη από τις διαθέσιμες συχνότητες τότε η ανάθεσης συχνότητας 
ολοκληρώνεται κανονικά με την αναδιάταξη των συχνοτήτων κάποιων κλήσεων, 
αλλιώς η κλήση μπλοκάρεται. 
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Αλγόριθμοι κατεύθυνσης κίνησης (moving directions ή MD): Η μέθοδος αυτή 
χρησιμοποιείται σε κινητά συστήματα μίας διάστασης (που καλύπτουν για 
παράδειγμα έναν αυτοκινητόδρομο) με σκοπό τη μείωση της πιθανότητας 
μπλοκαρίσματος και της πιθανότητας να χρειαστεί αλλαγή καναλιού. Η φιλοσοφία 
είναι η εξής. Όταν ένας κινητός χρήστης περπατάει στο δρόμο ή κινείται με το 
αυτοκίνητο και εισέρχεται σε μια νέα κυψέλη, τότε μπορεί να του ανατεθεί η ίδια 
συχνότητα με έναν άλλο χρήστη ο οποίος βρίσκεται σε μία απόσταση μεγαλύτερη 
ενός προκαθορισμένου κατωφλίου και ο οποίος κινείται στην ίδια κατεύθυνση και με 
την ίδια φο ρά με το ν χρήστη πο υ μό λις μπήκε στην κυψέλη.  Είναι απαραίτητο  ο ι 
χρήστες να κινούνται με την ίδια φορά, γιατί σε διαφορετική περίπτωση κάποια 
στιγμή θα υπάρξει παρεμβολή και αναγκαστικά κάποιος από τους δύο θα έπρεπε να 
αλλάξει κανάλι. Η μέθοδος αυτή είναι προφανώς πιο αποδοτική όταν οι κινούμενοι 
χρήστες κινούνται με την ίδια περίπου ταχύτητα, αλλιώς ενδέχεται πάλι να υπάρξει 
παρεμβολή. Εκτός αυτού ιδιαίτερα δεσμευτικό είναι και το γεγονός ότι η μέθοδος 
αυτή δε φαίνεται να μπορεί να επεκταθεί και να εφαρμοστεί για κινητά συστήματα 
δύο διαστάσεων. Πάντως η MD στρατηγική παρουσιάζει μικρότερη πιθανότητα 
μπλοκαρίσματος από ότι οι NN, NN+1 και FCA στρατηγικές. 

Μια συγκριτική αξιολόγηση των τεχνικών MD, NN, NN+1 και FCA δίδεται στον 
παρακάτω πίνακα. 

Κριτήριο Αποτελέσματα 
Πιθανότητα 

μπλοκαρίσματος 
NN MD NN+1 FCA (από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη) 

Πιθανότητα τερματισμού 
κλήσης 

MD NN+1 NN FCA (από τον μικρότερο στο μεγαλύτερο) 

Πιθανότητα αλλαγής 
καναλιού (handoff) 

MD NN+1 FCA NN (από το μικρότερο στο μεγαλύτερο) 

Εξυπηρετούμενη κίνησηc FCA NN+1 NN MD (από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη) 

Δυναμικά κατανεμημένα σχήματα που βασίζονται στην μέτρηση της ισχύος  
Όταν η ανάθεση συχνότητας γίνεται ανεξάρτητα από την τοποθεσία του κινητού 
χρήστη, είναι λογικό με την πάροδο του χρόνου ο βαθμός επαναχρησιμοποίησης 
συχνοτήτων να απέχει αρκετά από το βέλτιστο. Αν όμως τα κινητά και οι σταθμοί 
βάσης έχουν τη δυνατότητα να μετρούν το μέγεθος της παρεμβολής ιδίου καναλιού, 
τότε μπορούμε να ελπίζουμε σε αποτελέσματα αρκετά κοντά στο βέλτιστο. 

Στις τεχνικές αυτής της κατηγορίας η ανάθεση συχνότητας πραγματοποιείται όταν ο 
μετρούμενος C/I λόγος είναι μεγαλύτερος ενός κατωφλιού CIRmin. Ακόμα και τότε 
όμως η ανάθεση της συγκεκριμένης συχνότητας πιθανόν να υποβαθμίσει την 
ποιότητα μιας άλλης κλήσης στην κυψέλη ή και να προκαλέσει σε εκείνη πρόωρο 
τερματισμό. Ακόμα και αν η άλλη κλήση βρει εναλλακτικό κανάλι, το ίδιο φαινόμενο 
μπορεί να συνεχιστεί και για άλλες κλήσεις που θα επηρεαστούν από τη νέα ανάθεση. 
Αυτές οι διαδοχικές αλλαγές καναλιού μπορεί να δημιουργήσουν το φαινόμενο της 
αστάθειας (instability) μέσω μιας μορφής «domino effect». Στην συνέχεια 
περιγράφουμε μερικές τεχνικές που βασίζονται στην μέτρηση της ισχύος σήματος για 
τον περιορισμό των φαινομένων αστάθειας. 

Σειριακή αναζήτηση καναλιού (sequential channel search ή SCS): Είναι στην 
ουσία η απλούστερη από όλες τις στρατηγικές. Ο κινητός χρήστης σε συνεργασία με 
τον σταθμό βάσης εξετάζουν τα υποψήφια κανάλια με την ίδια σειρά και επιλέγουν 
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το πρώτο που έχει αποδεκτό λόγο C/I. Τα πλεονεκτήματα της απλότητας και της 
ευκολίας στην υλοποίηση αντισταθμίζονται από το γεγονός ότι προκαλούνται πολλές 
διακοπές, ακριβώς επειδή δεν γίνεται προσπάθεια να επιλεγεί το καλύτερο κανάλι. 

Δυναμική επιλογή καναλιού (dynamic channel selection ή DCS): Πρόκειται για 
έναν πλήρως κατανεμημένο αλγόριθμο, σύμφωνα με τον οποίο κάθε κινητό μετράει 
το μέγεθος της παρεμβολής που θα συναντήσει σε κάθε κανάλι και την πιθανότητα 
παρεμβολής (interference probability), και στη συνέχεια επιλέγει τον σταθμό βάσης 
που ελαχιστοποιεί αυτή την πιθανότητα. Η πιθανότητα παρεμβολής είναι συνάρτηση 
πολλών παραμέτρων όπως η ισχύς του λαμβανόμενου σήματος από τους σταθμούς 
βάσης, το πλήθος των ελεύθερων συχνοτήτων και η παρεμβολή ιδίου καναλιού. 

Απομόνωση καναλιών (channel segregation): Κάθε κυψέλη ελέγχει τα κανάλια 
συχνοτήτων της μέχρι να βρει αυτό με τη μικρότερη παρεμβολή ιδίου καναλιού. Το 
χαρακτηριστικό της μεθόδου αυτής είναι ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζεται η σειρά με 
την οποία ελέγχονται τα κανάλια. Για το σκοπό αυτό λοιπόν χρησιμοποιείται ένα 
μέγεθος, το οποίο ονομάζεται επιλεξιμότητα (channel selectability) και συμβολίζεται 
με P, και αναφέρεται σε κάθε κανάλι της κυψέλης. Όταν έρχεται μία νέα κλήση, 
επιλέγεται ο σταθμός βάσης που για κάποιο κανάλι i έχει τη μεγαλύτερη 
επιλεξιμότητα P. Στη συνέχεια το κανάλι αυτό εξετάζεται, με βάση την ισχύ του 
λαμβανομένου σήματος, για να διαπιστωθεί αν είναι ανενεργό ή απασχολημένο. Αν 
είναι ανενεργό τότε το κανάλι επιλέγεται. Αν είναι απασχολημένο, η επιλεξιμότητα 
του συγκεκριμένου καναλιού μειώνεται και ακολουθείται η ίδια διαδικασία για το 
κανάλι με την αμέσως μικρότερη επιλεξιμότητα P. Προσομοιώσεις δείξανε ότι η 
τεχνική αυτή χρησιμοποιεί ικανοποιητικά τις διαθέσιμες συχνότητες, ενώ παράλληλα 
επιτυγχάνει και μείωση της πιθανότητας handoff στο εσωτερικό μιας κυψέλης. 
Επίσης η πιθανότητα μπλοκαρίσματος είναι πολύ πιο μικρή από αυτήν των FCA ή 
άλλων DCA τεχνικών. Μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι το γεγονός ότι αν και 
συγκλίνει γρήγορα σε κάποια μη βέλτιστη ανάθεση, εντούτοις για να καταλήξει στην 
βέλτιστη ανάθεση χρειάζεται εξαιρετικά μεγάλο χρόνο, λόγω των πολλών τοπικών 
ελαχίστων που ενδέχεται να υπάρχουν. Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής συνοψίζονται 
ακολούθως: 

• Είναι αυτόνομη και πλήρως κατανεμημένη 
• Προσαρμόζεται στις αλλαγές κίνησης στο σύστημα 
• Μειώνει τον αριθμό των handoffs μέσα σε κάθε κυψέλη 
• Μειώνει την παρεμβολή  
• Παρουσιάζει μικρότερη πιθανότητα μπλοκαρίσματος 
• Φτάνει γρήγορα σε μία (όχι απαραίτητα βέλτιστη) ανάθεση συχνοτήτων 

Ανάθεση συχνοτήτων σε μονοδιάστατα κυψελικά συστήματα 
Έτσι καλούνται κυψελικά δίκτυα που καλύπτουν μια μακριά και στενή λωρίδα 
επιφανείας, όπως για παράδειγμα κατά μήκος μιας εθνικής οδού ή σιδηροδρομικής 
γραμμής σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή. Περιγράφουμε στην συνέχεια τις βασικές 
τεχνικές που χρησιμοποιούνται για ανάθεση συχνοτήτων σε τέτοια δίκτυα. 

Αλγόριθμος ελάχιστης παρεμβολής (Minimum Inter ference ή MI): Το κινητό που 
θέλει να εγκαταστήσει μια κλήση επικοινωνεί με τον κοντινότερο σταθμό βάσης. 
Αυτός ελέγχει όλα τα διαθέσιμα κανάλια και επιλέγει εκείνο με την μικρότερη 
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παρεμβο λή.  Ανάλογα τώρα με τη σειρά με την ο πο ία γίνεται η εξυπηρέτηση των 
κινητών χρηστών διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Random Minimum Inter ference ή (RMI): Οι χρήστες ικανοποιούνται με 
τυχαίο τρόπο ή με τη σειρά με την οποία φθάνουν οι αιτήσεις τους στο 
σύστημα. 

• Random Minimum Inter ference with Reassignment (RMIR): Οι αιτήσεις 
εξυπηρετούνται αρχικά σύμφωνα με την RMI στρατηγική. Στη συνέχεια ο 
σταθμός βάσης προσπαθεί να ανακατανείμει κατάλληλα τις συχνότητες, 
ικανοποιώντας συγχρόνως και όσες αιτήσεις δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν 
από την RMI στρατηγική. 

• Sequential Minimum Inter ference (SMI): Μία αίτηση εξυπηρετείται μόνο 
όταν για όλες τις αιτήσεις που έφτασαν πριν από αυτή έχει γίνει (επιτυχημένη 
ή αποτυχημένη) προσπάθεια να εξυπηρετηθούν. 

MINMAX αλγόριθμος: Σύμφωνα με τη στρατηγική αυτή, επιλέγεται η συχνότητα 
που μεγιστοποιεί τον ελάχιστο C/I λόγο που προκαλείται από όλα τα κινητά που 
εξυπηρετούνται εκείνη τη στιγμή. Όπως και στην SMI, μία αίτηση εξυπηρετείται 
μόνο αφού έγινε προσπάθεια να εξυπηρετηθούν όλες οι αιτήσεις που έφτασαν πριν 
από αυτή. Η MINMAX στρατηγική παρέχει την καλύτερη απόδοση από όλες τις 
κατανεμημένες στρατηγικές για κινητά συστήματα μίας διάστασης. Έχοντας σαν 
κριτήριο την πιθανότητα μπλοκαρίσματος, μετά την MINMAX στρατηγική 
ακολουθούν κατά σειρά σε απόδοση οι SMI, RMIR, RMI και FCA τεχνικές.  

Όπως και στην περίπτωση του αλγόριθμου κατεύθυνσης κίνησης (moving directions), 
έτσι και για την περίπτωση των προηγούμενων τεχνικών, δεν είναι προφανές πώς 
αυτές θα μπορούσαν να επεκταθούν σε κινητά συστήματα δύο διαστάσεων. 

Σύγκριση τεχνικών δυναμικής ανάθεσης καναλιών 
Πριν προχωρήσουμε σε μία σύγκριση των FCA με τις DCA τεχνικές παρουσιάζουμε 
στον παρακάτω πίνακα μία συνοπτική σύγκριση των τριών βασικών κατηγοριών στις 
οποίες ομαδοποιούνται οι DCA τεχνικές. 
 

Κατηγορία Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
Κεντρικοποιημένοι δυναμικοί 

αλγόριθμοι 
Ανάθεση συχνοτήτων κοντά στο 
βέλτιστο 

Μεγάλο centralization overhead 

Κυψελωκεντρικοί δυναμικοί 
αλγόριθμοι 

Ανάθεση συχνοτήτων κοντά στο 
βέλτιστο 

Ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας 
με τους άλλους σταθμούς βάσης 

Δυναμικά κατανεμημένα 
σχήματα που βασίζονται στην 

μέτρηση ισχύος σήματος 

Απλότητα αλγορίθμου λόγω της 
χρησιμοποίησης τοπικών μόνο 
πληροφοριών, και της 
ελαχιστοποίησης της επικοινωνία 
με τους άλλους σταθμούς βάσης 
Αυτό-οργανούμενη μέθοδος 
Γρήγορη επεξεργασία σε 
πραγματικό χρόνο 
Προσαρμόζεται γρήγορα και καλά 
στις αλλαγές της κίνησης 

Αυξημένη παρεμβολή ιδίου 
καναλιού 
Περισσότερες διακοπές, και 
αυξημένη πιθανότητα αστάθειας 
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2.21 Σύγκριση μεταξύ σταθερής και δυναμικής ανάθεσης καναλιών 
Γενικά παρατηρούμε ότι υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ προσφερόμενης ποιότητας, 
πολυπλοκότητας στην υλοποίηση, και αποδοτικής εκμετάλλευσης του διαθέσιμου 
εύρους ζώνης.  

Για μικρό φορτίο στο σύστημα, οι DCA τεχνικές αποδίδουν καλύτερα επειδή 
αξιοποιούν καλύτερα το διαθέσιμο εύρος ζώνης. Αντίθετα, στις FCA τεχνικές οι 
συχνότητες κατανέμονται εξαρχής στις κυψέλες, και υπάρχει το ενδεχόμενο να 
μπλοκαριστούν χρήστες σε μια υπερφορτωμένη κυψέλη παρά το γεγονός ότι 
υπάρχουν διαθέσιμα ελεύθερα κανάλια σε άλλες κυψέλες. Όταν το φορτίο στο δίκτυο 
είναι μεγάλο, και ιδίως όταν αυτό είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο, οι FCA τεχνικές 
έχουν το ίδιο καλή ή και καλύτερη (αν λάβουμε υπόψη μας και το overhead) απόδοση 
από τις DCA τεχνικές.  

Τα συμπεράσματα αυτά θα έπρεπε να μας παραξενεύουν αν χρησιμοποιούσαμε μία 
αναγωγή σε συστήματα αναμονής και στις διαφορές μεταξύ σταθερής και 
στατιστικής πολυπλεξίας. Ένα FCA δίκτυο (Σύστημα 1) αντιστοιχεί στην περίπτωση 
όπου έχουμε ένα σύνολο από εξυπηρετητές, ενώ ένα DCA δίκτυο (Σύστημα 2) στην 
περίπτωση όπου έχουμε έναν και μόνο εξυπηρετητή. Το άθροισμα της χωρητικότητας 
των εξυπηρετητών (συνολικός αριθμός καναλιών) του Συστήματος 1 θεωρείται ίσο 
με τη συνολική χωρητικότητα του μοναδικού εξυπηρετητή του Συστήματος 2. Το 
Σύστημα 1 αντιστοιχεί σε ένα σύστημα σταθερής πολυπλεξίας, το οποίο είναι γνωστό 
από την θεωρία αναμονής ότι έχει καλύτερη απόδοση από ένα σύστημα στατιστικής 
πολυπλεξίας για μικρά ή μεσαία φορτία. 

Όταν χρησιμοποιείται μία δυναμική τεχνική για την επιλογή μιας συχνότητας, η 
συχνότητα η οποία τελικά επιλέγεται μπορεί να είναι μία οποιαδήποτε από τις 
διαθέσιμες. Σε συνθήκες υψηλού φορτίου, ακριβώς λόγω αυτής της τυχαιότητας στην 
επιλογή της συχνότητας, η επαναχρησιμοποίηση των συχνοτήτων και η 
εκμετάλλευση του διαθέσιμου εύρους ζώνης δεν είναι εξίσου καλή με την περίπτωση 
FCA τεχνικών στις οποίες έχουν κατάλληλα προεπιλεγεί τα κανάλια που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει μια κυψέλη. 

Στην περίπτωση των DCA τεχνικών το σύστημα δεν είναι ευαίσθητο στις χρονικές 
και χωρικές μεταβολές της κίνησης, σε αντίθεση με τις FCA, γεγονός που έχει σαν 
αποτέλεσμα ο βαθμός και η ποιότητα της εξυπηρέτησης σε μια κυψέλη να εξαρτάται 
αποκλειστικά από το μέγεθος της κίνησης και όχι και από την κατανομή της κίνησης 
μέσα σε αυτό, κάτι που δεν ισχύει στις FCA τεχνικές. 

Επίσης σε δίκτυα όπου χρησιμοποιούνται DCA τεχνικές η πιθανότητα να χρειαστεί 
μια κλήση να αλλάξει κανάλι (handoff) είναι πολύ μικρότερη από την αντίστοιχη 
πιθανότητα σε δίκτυα όπου χρησιμοποιούνται FCA τεχνικές. Στα FCA συστήματα 
μία κλήση που αλλάζει κυψέλη προωθείται αναγκαστικά σε άλλο κανάλι, γιατί το ίδιο 
κανάλι δε μπορεί να είναι διαθέσιμο στην γειτονική κυψέλη. Αντίθετα στις DCA 
τεχνικές είναι δυνατό το ίδιο κανάλι να επιτραπεί και στην γειτονική κυψέλη, αρκεί 
να μην παραβιάζεται ο περιορισμός της ελάχιστης απόστασης επαναχρησιμοποίησης. 
Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση των μικροκυψελικών 
(micro-cellular) συστημάτων στα οποία τα κινητά αλλάζουν κυψέλες πολύ συχνά. 
Από άποψη πολυπλοκότητας οι FCA τεχνικές είναι πιο εύκολες στην υλοποίηση, 
δεδομένου ότι αυτό που κάθε φορά έχουν να κάνουν είναι να επιλέξουν με κάποιο 
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τρόπο ένα ελεύθερο κανάλι στην κυψέλη όπου δημιουργήθηκε η αίτηση. Από την 
άλλη πλευρά, οι DCA τεχνικές απαιτούν τη γνώση των κατειλημμένων καναλιών σε 
όλες τις κυψέλες που βρίσκονται εντός κάποιας απόστασης από την κυψέλη όπου 
δημιουργήθηκε η αίτηση. Το πλήθος των πληροφοριών που απαιτείται εξαρτάται 
κάθε φορά από τη τεχνική η οποία χρησιμοποιείται. Αν απαιτείται για παράδειγμα 
πλήρης γνώση όλης της κατάστασης του συστήματος, τότε ο όγκος της πληροφορίας 
που πρέπει να επεξεργαστεί ο σταθμός βάσης και ο κινητός χρήστης είναι εξαιρετικά 
μεγάλος και η εγκατάσταση της σύνδεσης θα αργήσει περισσότερο. 

Από την άλλη πλευρά όμως οι FCA τεχνικές απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο για 
τον κατάλληλο εκ των προτέρων σχεδιασμό των συνόλων των συχνοτήτων που θα 
χρησιμοποιήσει κάθε κυψέλη προκειμένου η αναμενόμενη πιθανότητα 
μπλοκαρίσματος κλήσεων να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. 

Τέλος, αν χρησιμοποιήσουμε σαν κριτήριο το είδος του ελέγχου που είναι κατάλληλο 
για κάθε στρατηγική, θα λέγαμε ότι οι FCA τεχνικές λειτουργούν καλύτερα με 
κεντρικό έλεγχο, ενώ οι DCA τεχνικές με κατανεμημένο έλεγχο. Κι αυτό γιατί ένα 
κεντρικό σύστημα ελέγχου θα οδηγούσε στην ανταλλαγή πολύ μεγάλου όγκου 
πληροφοριών ελέγχου που θα επιβάρυνε σημαντικά την απόδοση ολόκληρου του 
συστήματος. Αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρως κατανεμημένο σύστημα 
ελέγχου, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να χωρίσουμε όλη την έκταση του συστήματος 
σε μικρότερες υποπεριοχές κατάλληλου μεγέθους οι οποίες θα διαθέτουν η κάθε μία 
ξεχωριστά ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου. 

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε σε αντιδιαστολή τα βασικά χαρακτηριστικά των 
δύο μεθόδων. 

 
 

 
Στατική Ανάθεση Καναλιών (FCA) Δυναμική Ανάθεση Καναλιών (DCA) 

- Αποδίδει καλύτερα για φορτίο 

- Μικρή ευελιξία στην ανάθεση συχνοτήτων 

- Μέγιστη επαναχρησιμοποίηση των καναλιών 

- Ευαίσθητη σε χρονικές και χωρικές αλλαγές 

- Μη σταθερή ποιότητα εξυπηρέτησης σε  
κυψέλες που παρεμβάλλονται μεταξύ τους 

- Υψηλή πιθανότητα για εσφαλμένο τερματισμό  
μιας κλήσης  

- Μικρή ευελιξία 

- Ο πομπός καλύπτει όλες τις συχνότητες που 
έχουν αποδοθεί στην κυψέλη 
 
- Μικρή υπολογιστική πολυπλοκότητα 

- Μικρή καθυστέρηση για την εγκατάσταση της 
επικοινωνίας 
 
- Σχετικά εύκολη υλοποίηση 

- Πολύπλοκη και επίπονη προσπάθεια για την 

- Αποδίδει καλύτερα για μικρό ή μέτριο φορτίο 

- Μεγάλη ευελιξία στην ανάθεση συχνοτήτων 

- Μη βέλτιστη επαναχρησιμοποίηση καναλιών 

- Όχι ευαίσθητη σε χρονικές και χωρικές αλλαγές 

- Σταθερή ποιότητα εξυπηρέτησης σε κυψέλες  
που παρεμβάλλονται μεταξύ τους 

- Μικρή ή μέτρια πιθανότητα για εσφαλμένο  
τερματισμό μιας κλήσης  

- Μεγάλη ευελιξία 

- Ο πομπός καλύπτει όλες τις προσωρινές 
συχνότητες που έχουν αποδοθεί στην κυψέλη 
 
- Μεγάλη υπολογιστική πολυπλοκότητα 

- Μέτρια έως και μεγάλη καθυστέρηση για την 
εγκατάσταση της επικοινωνίας 
 
- Μέτρια έως και δύσκολη υλοποίηση 

- Δεν υπάρχει αρχική ανάθεση συχνοτήτων στις 
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αρχική ανάθεση των συχνοτήτων στις κυψέλες 
 
- Μετάδοση λίγης πληροφορίας σηματοδοσίας 

 

- Κεντρικοποιημένος έλεγχος 

 

 

κυψέλες 
 
- Μετάδοση μέτριας έως και πολλής πληροφορίας 
σηματοδοσίας 
 
- Κεντρικοποιημένος, μη κεντρικοποιημένος ή 
κατανεμημένος έλεγχος ανάλογα με τη 
χρησιμοποιούμενη τεχνική 

2.22 Υβριδική ανάθεση καναλιών  
Η υβριδική ανάθεση καναλιών (hybrid channel allocation ή HCA) είναι στην ουσία 
ένας συνδυασμός FCA και DCA τεχνικών. Στις HCA τεχνικές ο συνολικός αριθμός 
των καναλιών μετάδοσης χωρίζεται σε δύο επιμέρους υποσύνολα. Στο πρώτο 
ανήκουν τα κανάλια που κατάλληλα διαχωρισμένα μεταξύ τους θα αποδοθούν σε 
κάθε κυψέλη του συστήματος. Στο δεύτερο υποσύνολο ανήκουν τα κανάλια που είναι 
κοινά για όλες οι κυψέλες και μπορούν δυναμικά να χρησιμοποιηθούν το ίδιο νόμιμα 
σε οποιαδήποτε κυψέλη. Η φιλοσοφία που διέπει τις HCA τεχνικές είναι η εξής: Όταν 
έρχεται μία αίτηση για εξυπηρέτηση κλήσης σε μια κυψέλη, ο σταθμό βάσης κοιτάει 
να δει αν κάποιο από τα κανάλια που ανήκουν αποκλειστικά σε αυτόν είναι ελεύθερα. 
Αν ναι, τότε αναθέτει το πιο κατάλληλο κανάλι, σύμφωνα με κάποια από τις FCA 
τεχνικές, στην κλήση. Αν όλα τα κανάλια που ανήκουν στην κυψέλη είναι 
κατειλημμένα, τότε επιλέγεται ένα από τα κανάλια που είναι κοινά για όλο το 
σύστημα, με βάση κάποια από τις DCA τεχνικές. 

Μία παράμετρος που έχει ιδιαίτερη σημασία στις HCA τεχνικές, είναι ο λόγος 
στατικών προς δυναμικών καναλιών που χρησιμοποιεί το σύστημα. Ο προσδιορισμός, 
ακριβής ή προσεγγιστικός, της βέλτιστης τιμής του παραπάνω λόγου είναι 
αποφασιστικής σημασίας για τη συμπεριφορά και την απόδοση ολόκληρου του 
συστήματος. Γενικά πάντως η βέλτιστης τιμή του λόγου είναι μία συνάρτηση της 
μέσης τιμής και της μεταβλητότητας του φορτίου στο σύστημα.  

Σε ό,τι αφορά τώρα την κατανομή της κίνησης, οι HCA τεχνικές είναι πιο 
αποτελεσματικές όταν η κατανομή του φορτίου είναι ανομοιόμορφη, αφού τότε τα 
δυναμικά κανάλια μπορούν να αξιοποιηθούν πιο αποδοτικά. 

Οι HCA τεχνικές μπορούν να συνδυαστούν με τεχνικές αναδιάταξης καναλιών όπως 
αυτές που εξετάσαμε και προηγουμένως. Δηλαδή όταν κάποιο από τα σταθερά 
κανάλια μιας κυψέλης ελευθερωθεί, τότε μια κλήση που εξυπηρετείται από κάποιο 
δυναμικό κανάλι, προωθείται στο κανάλι που μόλις ελευθερώθηκε, έτσι ώστε το 
δυναμικό κανάλι να γυρίσει στην κοινή για όλες τις κυψέλες δεξαμενή. Το όφελος 
που μπορεί να δώσει αυτού του είδους η ανακατανομή συχνοτήτων είναι μεγάλο. Το 
μειονέκτημα είναι ότι η ανακατανομή των καναλιών απαιτεί μεγάλη υπολογιστική 
προσπάθεια, κάτι που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για εφαρμογές πραγματικού χρόνου. 
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Ασύρματα ad hoc δίκτυα 
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3. Ασύρματα ad hoc δίκτυα 
3.1 Ορισμός – Περιγραφή 
Τα ασύρματα ad-hoc («τυχαία») δίκτυα αποτελούνται από κόμβους που συνδέονται 
δυναμικά μεταξύ τους μέσω ασύρματων συνδέσμων. Χαρακτηριστικό των ad-hoc 
δικτύων είναι ότι δεν υποθέτουν την ύπαρξη κάποιας σταθερής υποδομής, σε 
αντίθεση με τα κυψελικά δίκτυα που απαιτούν τέτοια υποδομή με την μορφή των 
σταθμών βάσης, των κέντρων MSC, κλπ. Οι κόμβοι ενός ad-hoc δικτύου μπορεί να 
είναι κινητοί ή σταθεροί και να έχουν σταθερή ή μεταβαλλόμενη ακτίνα μετάδοσης, 

αλλά περισσότερο ενδιαφέρον έχει η περίπτωση όπου οι κόμβοι είναι κινητοί. 
Συνήθως, οι κόμβοι παίζουν ενεργό ρόλο κατά τη δρομολόγηση, προωθώντας εκτός 
από τα δικά τους πακέτα και τα πακέτα άλλων κόμβων. Αυτό συμβαίνει επειδή η 
αφετηρία και ο προορισμός των πακέτων συνήθως δεν βρίσκονται εντός της ακτίνας 
μετάδοσης ο ένας του άλλου και επομένως απαιτούνται πολλές μεταδόσεις (multiple 
hops) μέχρι να φτάσει ένα πακέτο στον προορισμό του. Το γεγονός αυτό δεν 
προκύπτει άμεσα από τον ορισμό των ad-hoc δικτύων, αλλά στη βιβλιογραφία τα ad-
hoc δίκτυα τείνουν να ταυτιστούν με τα multi-hop δίκτυα, των οποίων ο τρόπος 
λειτουργίας αναφέρθηκε προηγουμένως. Τα ad-hoc δίκτυα αναφέρονται στην IETF 
ορολογία και ως δίκτυα MANET, ενώ παλαιότερα αναφέρονταν και ως δίκτυα 
μετάδοσης ραδιοπακέτων (packet radio networks). Το ειδοποιό στοιχείο που διακρίνει 
τα ΜΑΝΕΤ δίκτυα από τα άλλα ασύρματα κινητά δίκτυα είναι ότι στα πρώτα δεν 
υπάρχει σταθερή υποδομή. 

Ένα ad-hoc δίκτυο μπορεί να περιγραφεί από ένα γράφημα G(V,E), όπου το σύνολο V 
των κόμβων αντιστοιχεί στους κινητούς υπολογιστές, ενώ οι ακμές Ε αντιστοιχούν σε 
ασύρματους συνδέσμους μεταξύ τους. Δύο κόμβοι i και j ενώνονται μεταξύ τους με 
μια κατευθυνόμενη ακμή (i,j) όταν ο κόμβος j βρίσκεται εντός της ακτίνας μετάδοσης 
του i. Σημειώνεται ότι οι σύνδεσμοι αυτοί δεν είναι απαραίτητα αμφίδρομοι, αφού 
κάθε κόμβος μπορεί να εκπέμπει με διαφορετική ισχύ, και το κανάλι δεν έχει γενικά 
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τα ίδια χαρακτηριστικά και στις δύο κατευθύνσεις μετάδοσης. Δύο κόμβοι που έχουν 
δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας ονομάζονται γειτονικοί. 

 

 

Σχήμα 3.1. Παράδειγμα αναπαράστασης ad-hoc ασύρματου δικτύου. 
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των ασύρματων ad-hoc δικτύων είναι ότι λόγω της 
κινητικότητας των κόμβων αλλάζουν δυναμικά με την πάροδο του χρόνου τοπολογία. 
Για παράδειγμα βλέπουμε στο σχήμα 3.2 πόσο δραστικά αλλάζει η τοπολογία του 
δικτύου του σχήματος 3.1 μετά από μια μικρή μετακίνηση των κόμβων. 

Μια σημαντική διαφορά των ad-hoc δικτύων από τα συμβατικά ενσύρματα δίκτυα, 
όταν και τα δύο περιγράφονται από έναν γράφο, έχει να κάνει με την broadcast φύση 
του μέσου επικοινωνίας (αέρας) στα ad-hoc δίκτυα. Σε ένα ενσύρματο δίκτυο, ένας 
κόμβος μπορεί να στείλει την ίδια χρονική στιγμή ένα διαφορετικό πακέτα σε κάθε 
έναν από τους κόμβους που συνδέονται με αυτόν. Σε ένα ad-hoc δίκτυο αυτό δεν 
είναι δυνατόν: όταν ένας κόμβος i στέλνει ένα πακέτο σε έναν κόμβο j, το πακέτο 
αυτό ακούγεται και σε όλους τους άλλους κόμβους με τους οποίους ο i είναι 
συνδεδεμένος. Επομένως κάθε πακέτο που στέλνεται, μεταδίδεται υποχρεωτικά σε 
όλους τους εξερχόμενους συνδέσμους ενός κόμβου. Παραδείγματος χάριν, στο σχήμα 
3.4, ένα πακέτο που στέλνεται από τον κόμβο 3 στον κόμβο 1, μεταδίδεται 
ταυτόχρονα υποχρεωτικά και στους κόμβους 4 και 5 που επίσης βρίσκονται εντός της 
ακτίνας μετάδοσης του κόμβου 1. Αυτό το χαρακτηριστικό διαφοροποιεί σημαντικά 
τα πρωτόκολλα δρομολόγησης των ad-hoc δικτύων από αυτά των ενσύρματων 
δικτύων. Επίσης καθιστά αναγκαία την ύπαρξη πρωτοκόλλων πολλαπλής 
προσπέλασης. 
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3.2 Γιατί χρησιμοποιούμε ad-hoc ασύρματα δίκτυα; 

 

Σχήμα 3.2. Μεταβολή της τοπολογίας του δικτύου του Σχήματος 3.1 εξαιτίας της 
κίνησης των κόμβων. 
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ad-hoc δικτύων έναντι των συμβατικών δικτύων 
(όπως τα κυψελικά), είναι η μεγάλη ευκολία και ταχύτητα με την οποία μπορούν να 
αναπτυχθούν καθώς και η μικρή τους εξάρτηση από την ύπαρξη σταθερής υποδομής. 
Οι τομείς στους οποίους είναι δημοφιλή και χρησιμοποιούνται αυτά τα δίκτυα έχουν 
αυτούς τους παράγοντες σαν υψηλές προτεραιότητες. 

Ένας παραδοσιακός τομέας εφαρμογών των ad-hoc δικτύων είναι ο στρατιωτικός. Η 
ύπαρξη οποιασδήποτε σταθερής δικτυακής υποδομής δεν πρέπει να αποτελεί 
προϋπόθεση για την επικοινωνία μεταξύ π.χ. στρατιωτών ή στρατιωτικών οχημάτων, 
γιατί τέτοια υποδομή μπορεί είτε να μην υπάρχει καθόλου όταν οι στρατιώτες 
βρίσκονται σε εχθρική χώρα, ή και αν υπάρχει μπορεί ανά πάσα στιγμή να δεχθεί 
καίριο πλήγμα. Τα ad-hoc ασύρματα δίκτυα δίνουν επίσης λύσεις σε ανάγκες της 
καθημερινής ζωής. Για παράδειγμα, περιβάλλοντα στα οποίο κάλλιστα θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθο ύν είναι το  δίκτυο  των ταξί μιας πό λης,  η αστυνο μία,  τα 
συνεδριακά κέντρα, τα στάδια, ένα δίκτυο μικρών σκαφών και αεροπλάνων, και 
γενικά όπου υπάρχει η ανάγκη να αναπτυχθεί γρήγορα ή προσωρινά ένα δίκτυο 
επικοινωνίας. 

Ο πιο σημαντικός όμως τομέας εφαρμογής των ad-hoc δικτύων, με τα σημερινά 
δεδομένα, φαίνεται να είναι σε καταστάσεις επειγόντων περιστατικών και 
καταστροφών. Σε επιχειρήσεις διάσωσης, πυρόσβεσης κλπ, ένα ad-hoc δίκτυο 
αποτελεί συχνά την μοναδική λύση, αφού συνήθως δεν υπάρχει η πολυτέλεια κάποιας 
σταθερής υποδομής ή και όπου τέτοια υποδομή υπήρχε είναι πιθανόν να έχει 
καταστραφεί όταν λαμβάνει χώρα η επιχείρηση. 

3.3 Μορφές Ad-Hoc δικτύων 
Μια κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιείται συχνά για τα ad-hoc δίκτυα είναι η 
διάκριση σε συμμετρικά και ασύμμετρα δίκτυα. Στα συμμετρικά δίκτυα όλοι οι 
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κόμβοι είναι ίσοι σε δυνατότητες και υποχρεώσεις. Στα ασύμμετρα δίκτυα οι 
διαφορές μεταξύ των κόμβων αφορούν είτε τις δυνατότητες τους είτε τις υποχρεώσεις 
τους. Όταν η ασυμμετρία αφορά τις δυνατότητες των κόμβων, εννοούμε ότι οι κόμβοι 
διαφέρουν σε ακτίνα μετάδοσης, διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους, υπολογιστική 
ισχύ, κλπ. Όταν η ασυμμετρία αφορά τις υποχρεώσεις των κόμβων στα πλαίσια 
λειτουργίας του δικτύου, εννοούμε για παράδειγμα ότι μόνο κάποιοι κόμβοι είναι 
επιφορτισμένοι με την δρομολόγηση πακέτων, ή ότι κάποιοι κόμβοι παίζουν το ρόλο 
του «αρχηγού» σε μια γειτονιά κόμβων και έχουν κάποιες παραπάνω λειτουργίες να 
επιτελέσουν. 

Επίσης τα ad-hoc δίκτυα διαφέρουνε μεταξύ τους και στον τύπο της επικοινωνίας που 
υποστηρίζουν. Ανάλογα δηλαδή με το εάν υποστηρίζουν υψηλούς ρυθμούς 
επικοινωνίας, αν εγγυώνται σταθερότητα και αξιοπιστία ή απλώς προσφέρουν best 
effort υπηρεσίες, αν υποστηρίζουν μεταδόσεις τύπου ένας-σε-πολλούς (one-to-all ή 
broadcast) ή μόνο ένας-σε-έναν (one-to-one ή unicast), κ.α. 

Τα ad-hoc δίκτυα διακρίνονται ακόμα με βάση το αν συνυπάρχουν ή όχι με άλλα 
δίκτυα τα οποία διαθέτουν κάποια σταθερή υποδομή (π.χ. κυψελικά), καθώς και με 
τον τύπο και τα χαρακτηριστικά της κίνησης των κόμβων που υποστηρίζουν. Η 
κινητικότητα είναι πολύ διαφορετική για επιβάτες που κάθονται στην πύλη 
επιβίβασης ενός αεροδρομίου από ό,τι είναι για τα ταξί της Αθήνας, τις κινήσεις των 
στρατιωτών και των στρατιωτικών οχημάτων σε μια πολεμική επιχείρηση κλπ. 
Παρόμοια διαφέρουν πολύ και οι απαιτήσεις σε ρυθμούς μετάδοσης, καθυστέρηση 
και αξιοπιστία των εφαρμογών των ad-hoc δικτύων. 

3.4 Προκλήσεις – Έρευνα 
Κάποια από τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου τα ad-hoc 
ασύρματα δίκτυα να αναπτυχθούν και να είναι αποδοτικά είναι : 

 η περιορισμένη ακτίνα μετάδοσης των κόμβων 

 η broadcast φύση του μέσου επικοινωνίας (αέρας) που δημιουργεί συνεχείς 
κινδύνους συγκρούσεων 

 η αυξημένη πιθανότητα σε σχέση με τις ενσύρματες επικοινωνίες για λάθη 
κατά τη μετάδοση 

 η κινητικότητα των κόμβων που προκαλεί την διαρκή μεταβολή της 
τοπολογίας του δικτύου 

 η περιορισμένη ενέργεια που διαθέτουν οι κόμβοι 

 τα προβλήματα ασφάλειας που προκύπτουν επίσης από τη broadcast φύση του 
δικτύου. 

H ύπαρξη πολλών δυνατοτήτων για έρευνα (βλ. τον αριθμό των διαφορετικών 
συνδυασμών προβλημάτων που προκύπτουν από τις διαφορετικές παραλλαγές των ad 
hoc δικτύων με βάση τις δυνατότητες και τις υποχρεώσεις των κόμβων, τους τύπους 
επικοινωνίας και κίνησης των κόμβων, τις απαιτήσεις των εφαρμογών, το αν η 
βελτιστοποίηση πρέπει να γίνει με βάση την απόδοση ή την κατανάλωση ενέργειας, 
κλπ) σε συνδυασμό της με το αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει παγκόσμια σήμερα 
για λύσεις που απευθύνονται στην αντιμετώπιση επειγόντων καταστάσεων (search 
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and rescue operations), έχει δημιουργήσει ειδικά τον τελευταίο καιρό έντονη 
ερευνητική δραστηριότητα στο χώρο. 

3.5 Έλεγχος προσπέλασης στο μέσο μετάδοσης  
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το μέσο μετάδοσης στα ασύρματα δίκτυα πρέπει 
να διαμοιραστεί μεταξύ όλων των κόμβων. Ένα πακέτο που μεταδίδεται από έναν 
κόμβο ακούγεται από ένα υποσύνολο των κόμβων του δικτύου 
(συμπεριλαμβανομένου και του μεταδότη), και αν δύο κόμβοι μεταδώσουν 
ταυτόχρονα οι κόμβοι που βρίσκονται εντός της ακτίνας μετάδοσης και των δύο, θα 
ακούσουν και τις δύο μεταδόσεις. Επομένως, υπάρχει η ανάγκη για έναν μηχανισμό 
ελέγχου της προσπέλασης των κόμβων στο μέσο (Medium Access Control – MAC), 
αφού αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος διαρκών συγκρούσεων στις μεταδόσεις. Ο 
σχεδιασμός τέτοιων πρωτοκόλλων είναι ένας τομέας με πλούσια ερευνητική 
δραστηριότητα εδώ και αρκετά χρόνια, αφού το θέμα αφορά και ενσύρματα δίκτυα 
(κυρίως LANs), αλλά στην περίπτωση των ad-hoc ασύρματων δικτύων τα πράγματα 
είναι πιο σύνθετα.  

 

Σχήμα 3.3. Μια απλή κατηγοριοποίηση των πρωτοκόλλων πολλαπλής 
προσπέλασης. 
Μια σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στα πρωτόκολλα πολλαπλής προσπέλασης 
που χρησιμοποιούνται σε LAN και σε δορυφορικά δίκτυα, και σε αυτά που 
χρησιμοποιούνται σε ad hoc δίκτυα είναι ότι στα τελευταία η πληροφορία σχετικά με 
το τι συμβαίνει στο κανάλι (αν δηλαδή υπάρχει σύγκρουση, αν το κανάλι είναι κενό, 
ή αν υπάρχει επιτυχής μετάδοση) δεν είναι αξιόπιστα διαθέσιμη σε όλους τους 
κόμβους. Αυτό οφείλεται στο ότι κάθε μετάδοση ακούγεται από ένα υποσύνολο μόνο 
των κόμβων, και όχι από όλους τους κόμβους, οπότε είναι δυνατόν δύο πακέτα που 
στέλνονται σε κάποιον κόμβο να συγκρουστούν χωρίς να το καταλάβουν οι κόμβοι 
που τα έστειλαν ώστε να τα επαναμεταδώσουν. Επίσης είναι δυνατόν ένα πακέτο να 
ληφθεί σωστά στον επιθυμητό δέκτη, ενώ ο αποστολέας του αντιλαμβάνεται 
σύγκρουση στο κανάλι. Τα περισσότερα πρωτόκολλα πολλαπλής προσπέλασης (π.χ., 
CSMA/Ethernet, Aloha, κλπ) που χρησιμοποιούνται σε συμβατικά δίκτυα έχουν 
σχεδιαστεί και λειτουργούν σωστά υποθέτοντας ότι η πληροφορία για το συνέβη στο 

Wireless 
MAC 

Centralized Distributed 

Guaranteed 
or 

controlled 
access 

Random 
access 



ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΜΕΡΟΣ Β’   

 78 

κανάλι (σύγκρουση, κενό, ή επιτυχής μετάδοση) είναι διαθέσιμη σε όλους τους 
κόμβους με ακρίβεια μετά από ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η υπόθεση 
γενικά δεν ισχύει στα ad hoc δίκτυα. Ας σημειωθεί ότι ούτε τα πακέτα επιβεβαίωσης 
(acknowledgements) μπορούμε να θεωρήσουμε ότι μεταδίδονται αξιόπιστα στα ad 
hoc δίκτυα, καθώς οι κίνδυνοι συγκρούσεων και αναξιόπιστης πληροφορίας σχετικά 
με το τι συνέβη αφορούν και αυτά. 

Στα πλαίσια αυτής της υποενότητας θα ασχοληθούμε με κατανεμημένους 
αλγορίθμους (που εκτελούνται δηλαδή από όλους τους εμπλεκόμενους στο δίκτυο 
κόμβους), οι οποίοι είτε εξασφαλίζουν την αποκλειστική ανά τακτά διαστήματα 
προσπέλαση των κόμβων στο μέσο, είτε επιτρέπουν συγκρούσεις, αλλά προσπαθούν 
να περιορίσουν τον αριθμό των συγκρούσεων που συμβαίνουν. 

Πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου σε ad hoc δίκτυα 
Δύο απλοί τρόποι για την διαμοίραση της χωρητικότητας και την αποφυγή των 
συγκρούσεων σε ένα ad hoc δίκτυο είναι η πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (TDM) και 
η πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας (FDM).  

Ο τρόπος που συνήθως υλοποιείται ένα TDM σύστημα σε ένα δίκτυο πολλαπλής 
προσπέλασης είναι ότι ο χρόνος διαιρείται σε πλαίσια m σχισμών το καθένα, όπου m 
είναι ο αριθμός των κόμβων του δικτύου, και σε κάθε κόμβο παραχωρείται μία 
σχισμή. Μια τέτοια υλοποίηση της TDM πολυπλεξίας σε ένα ad hoc δίκτυο δεν είναι 
αποδοτική γιατί σε τέτοια δίκτυα είναι δυνατόν να έχουμε παραπάνω από μια 
ταυτόχρονες μεταδόσεις χωρίς σύγκρουση, και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το 
εκμεταλλευτούμε. Για παράδειγμα, στο σχήμα 3.4 ο κόμβος 1 μπορεί να στείλει στον 
κόμβο 2 και ταυτόχρονα ο κόμβος 3 στον κόμβο 4, χωρίς να έχουμε συγκρούσεις 
στους προορισμούς των πακέτων. Ένα κλασσικό TDM σύστημα θα επέτρεπε σε έναν 
μόνο κόμβο να στέλνει κάθε φορά. 

1 2

3 4

5  
Σχήμα 3.4. Παράδειγμα ad hoc δικτύου 

Μια απλή ιδέα για την αποδοτική υλοποίηση της TDM πολυπλεξίας σε ένα ad hoc 
δίκτυο είναι με την χρήση της έννοιας των συνόλων ακμών χωρίς σύγκρουση 
(collision free sets ή CFS ). Ένα CFS είναι ένα σύνολο ακμών που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα για μετάδοση χωρίς να προξενούνται συγκρούσεις 
στους επιθυμητούς δέκτες των πακέτων. Για παράδειγμα, οι ακμές (1,2) και (3,4) 
αποτελούν ένα CFS . 

Για λόγους καλύτερης οργάνωσης που αφορά τα CFS σε ένα ad hoc δίκτυο, 
μπορούμε να ορίσουμε έναν πίνακα, του οποίου οι στήλες αντιστοιχούν σε ακμές του 
δικτύου και η κάθε σειρά του αναπαριστά ένα CFS. Συγκεκριμένα, η κάθε σειρά 
αποτελείται από ένα δυαδικό διάνυσμα που τα στοιχεία του είναι ίσα με 1 στις θέσεις 
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που αντιστοιχούν σε συνδέσμους που ανήκουν στο CFS, και με 0 στις υπόλοιπες 
θέσεις. Παρακάτω φαίνεται ένας τέτοιος πίνακας για το δίκτυο του σχήματος 3.4. Ο 
πίνακας αυτός δεν είναι μοναδικός υπό την έννοια ότι υπάρχουν CFS που δεν 
συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν. 

(1, 2) (2, 1) (1, 3) (3, 1) (2, 4) (4, 2) (3, 4) (4, 3) (3, 5) (5, 3) 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Υποθέτοντας ότι έχουμε βρει με κάποιο τρόπο ένα σύνολο από CFS, ένας απλός 
MAC μηχανισμός είναι να επιλεχθεί ένα υποσύνολο από CFSs και στο καθένα από 
αυτά να δοθεί μια TDM σχισμή. Για παράδειγμα στην i θέση ενός TDM κύκλου, 
μπορούμε να επιτρέπουμε στους συνδέσμους του i–οστού CFS να μεταφέρουν 
πακέτα. Με μια τέτοια TDM στρατηγική, δεν υπάρχουν συγκρούσεις και το κλάσμα 
του χρόνου στο οποίο ένας σύνδεσμος μπορεί να μεταφέρει πακέτα αντιστοιχεί απλά 
στο ποσοστό των CFS που χρησιμοποιούμε σε κάθε πλαίσιο και που περιέχουν αυτόν 
τον σύνδεσμο.  

Πιο συγκεκριμένα αν τα x1,x2,…,xJ ∈{0, 1}L αντιστοιχούν σε μια συλλογή από J 
collision free sets, (όπου L είναι ο συνολικός αριθμός των συνδέσμων του δικτύου) 
και χρησιμοποιούμε ένα TDM σύστημα όπου σε κάθε ένα από αυτά τα collision free 
sets δίνεται μια σχισμή ανά πλαίσιο, τότε το διάνυσμα  

∑
=

=
J

j
j Jxf

1

 

δίνει το ποσοστό του χρόνου με το οποίο χρησιμοποιείται ο κάθε σύνδεσμος. Aν για 
παράδειγμα fl=0.5, αυτό σημαίνει ότι ο σύνδεσμος l χρησιμοποιείται το 50% του 
χρόνου σε αυτό το TDM σύστημα. 

Πιο γενικά, σε ένα τέτοιο TDM σύστημα, το κάθε CFS θα μπορούσε να 
χρησιμοποιείται οσοδήποτε συχνά, δηλαδή έναν αυθαίρετο αριθμό φορών σε κάθε 
πλαίσιο. Αν aj είναι ο αριθμός των σχισμών που χρησιμοποιούν το j – οστό CFS, 

όπου aj ≥ 0 για 1≤ j≤ J και ∑
=

=
J

j
ja

1
1, τότε το ∑

=

=
J

j
jj xaaf

1
)( είναι το διάνυσμα που 

δίνει το χρονικό διάστημα που ο κάθε σύνδεσμος χρησιμοποιείται και λέγεται 
διάνυσμα χρησιμοποίησης (utilization vector). Το l στοιχείο αυτού του διανύσματος 
μπορεί να θεωρηθεί και ως η (κανονικοποιημένη) χωρητικότητα του συνδέσμου l. 
Συνήθως δίνεται το επιθυμητό διάνυσμα fdesired (ή δίδεται ο πίνακας κυκλοφορίας για 
το δίκτυο που σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο δρομολόγησης του δικτύου μας δίνει 
την κυκλοφορία σε κάθε σύνδεσμο του δικτύου) και ψάχνουμε να βρούμε ένα σύνολο 

από aj τέτοια ώστε f(a)= fdesired και ∑
=

=
J

j
ja

1
1. 

Ένα σοβαρό πρόβλημα για την υλοποίηση TDM πολυπλεξίας σε ένα ad-hoc 
ασύρματο δίκτυο είναι ότι οι κόμβοι είναι συνήθως κινητοί και η τοπολογία του 
δικτύου μεταβάλλεται συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι τα collision free sets αλλάζουν 
συνεχώς, γεγονός που απαιτεί συχνές ανανεώσεις της TDM δομής. Αυτό είναι ένα 
δύσκολο πρόβλημα καθώς, ακόμα και για ένα σταθερό δίκτυο, το πρόβλημα 
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καθορισμού του πότε ένα επιθυμητό διάνυσμα χρησιμοποίησης των συνδέσμων του 
δικτύου μπορεί να υλοποιηθεί σαν συνδυασμός από CFS διανύσματα, ανήκει σε μια 
μεγάλη κατηγορία προβλημάτων γνωστά ως NP-πλήρη. Σε τέτοια προβλήματα η 
υπολογιστική πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης αυξάνεται κατακόρυφα σαν 
συνάρτηση του αριθμού των συνδέσμων στο δίκτυο. Ο ουσιαστικός λόγος είναι ότι ο 
αριθμός των διαφορετικών collision free sets τυπικά, αυξάνεται εκθετικά σαν 
συνάρτηση με τον αριθμό των συνδέσμων του δικτύου. 

Η υλοποίηση FDM ή CDMA πολυπλεξίας σε ένα ad-hoc δίκτυο είναι παρόμοια με 
την υλοποίηση TDM πολυπλεξίας σε ένα τέτοιο δίκτυο. Η μόνη διαφορά είναι σε ένα 
FDM (ή CDMA) σύστημα σε κάθε collision free set αντιστοιχίζουμε μια διαφορετική 
συχνότητα (ή ένα διαφορετικό κώδικα, αντίστοιχα). 

Πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν επίλυση συγκρούσεων 
Σε αυτής της μο ρφής τα πρωτό κολλα,  η βασική ιδέα είναι ό τι ο  κάθε κό μβο ς 
μεταδίδει με κάποια πιθανότητα ένα πακέτο που θέλει να προωθήσει, και αν αυτό 
συγκρουστεί, ο κόμβος επαναμεταδίδει το πακέτο μετά από κάποιο τυχαίο χρονικό 

διάστημα μέχρι να ληφθεί σωστά από τον αποδέκτη. Παράδειγμα ενός τέτοιου 
πρωτοκόλλου είναι το Aloha και το Aloha με σχισμές (slotted Aloha) που 
εικονίζονται στο σχήμα.  

Λίγη σκέψη καθιστά φανερό ότι το πρωτότυπο Aloha με σχισμές δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως έχει σε ένα ad-hoc δίκτυο μιας και όπως αναφέραμε και νωρίτερα 
δεν υπάρχει αξιόπιστο feedback σε αυτά τα δίκτυα. Για παράδειγμα στο παρακάτω 

sender A 

sender B 

sender C 

collision 

sender A 
sender B 
sender C 

collision 

t 

t 

Σχήμα 3.5. Το Aloha είναι ένα κατανεμημένο πρωτόκολλο πολλαπλής 
προσπέλασης, όπου ο κάθε χρήστης στέλνει σε τυχαίες χρονικές στιγμές τα 
πακέτα του, και αν υπάρχουν συγκρούσεις τα ξαναστέλνει μετά από τυχαίο 
χρονικό διάστημα. Στο Aloha με σχισμές, οι χρήστες είναι συγχρονισμένοι σε 
σχισμές και οι αποστολές μπορούν να αρχίζουν μόνο στα όρια των σχισμών. 
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σχήμα 3.6, αν γίνουν μεταδόσεις ταυτόχρονα στις ακμές (12), (45) έχουμε 
σύγκρουση στον κόμβο 2, αλλά ο κόμβος 1 δεν το γνωρίζει. Άλλο παράδειγμα 
αναξιόπιστου feedback συμβαίνει όταν μεταδίδουν οι (61) και (45) και ο ι δύο  
μεταφορές είναι επιτυχείς αλλά υπάρχει μια σύγκρουση στον κόμβο 2, ο οποίος δε 
γνωρίζει αν η μεταφορά έχει αυτόν σαν προορισμό. Το Aloha με σχισμές για να 
δουλέψει σωστά απαιτεί ο κάθε κόμβος να γνωρίζει στο τέλος μιας σχισμής αν μια 
μετάδοση του ήταν επιτυχής ή όχι, έτσι ώστε να ξέρει αν πρέπει να επαναμεταδώσει 
το πακέτο ή όχι. Αυτή η πληροφορία στην περίπτωση των ad-hoc δικτύων δεν είναι 
πάντα αξιόπιστα διαθέσιμη. 

Ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η χρήση άμεσων επιβεβαιώσεων 
(explicit acknowledgements) για την επιβεβαίωση της σωστής λήψης των πακέτων 
από έναν κόμβο. Όταν ένας unbacklogged κόμβος δέχεται ένα πακέτο για να το 
μεταδώσει, (είτε αυτό το πακέτο προέρχεται από άλλο κόμβο, είτε μπαίνει για πρώτη 
φορά στο δίκτυο) το στέλνει στην επόμενη σχισμή. Αν δεν επιστρέψει σήμα 
αναγνώρισης ορθής παραλαβής μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τότε ο 
κόμβος γίνεται backlogged και το πακέτο επαναμεταδίδεται μετά από κάποια 
καθυστέρηση. Τελικά, ένας backlogged κόμβος γίνεται unbacklogged όταν όλα του 
τα πακέτα έχουν μεταδοθεί σωστά και έχουν επιστρέψει τα σήματα επιβεβαίωσης 
(acks). Αυτή η λύση όμως αυξάνει κατά πολύ την κίνηση στο  δίκτυο ,  ιδίως αν 
πάρουμε υπόψην μας ότι και τα πακέτα επιβεβαιώσεων αντιμετωπίζουν παρόμοια 
προβλήματα με τα πακέτα δεδομένων. 

 

 
Σχήμα 3.6. 

Μια άλλη λύση που μειώνει κάπως την επιπλέον κυκλοφορία που δημιουργείται από 
την μετάδοση των επιβεβαιώσεων είναι η χρήση έμμεσων επιβεβαιώσεων (implicit 
acknowledgements). Για παράδειγμα, στο σχήμα 3.6, ένα πακέτο που στέλνεται από 
τον κόμβο 6 στον κόμβο 2 με τελικό προορισμό τον κόμβο 4 θα μεταδοθεί σε κάποια 
επόμενη σχισμή από τον κόμβο 2. Ο κόμβος 6 είναι σε θέση να ακούσει αυτήν την 
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μετάδοση από  τον 2  στον 4 ,  και αν την λάβει σωστά να την θεωρήσει σαν έμμεση 
επιβεβαίωση ότι το πακέτο που είχε στείλει προηγουμένως στον 2 ελήφθη σωστά. 
Αυτή η λύση μειώνει τον αριθμό των άμεσων επιβεβαιώσεων που πρέπει να σταλούν 
αλλά δεν τις εξαφανίζει εντελώς (για παράδειγμα για ένα πακέτο που στέλνεται στον 
τελικό προορισμό του θα πρέπει πάλι να σταλεί μια άμεση επιβεβαίωση). 

Πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν ανίχνευση φέροντος  
Μια κατηγορία πρωτοκόλλων που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σε δίκτυα πολλαπλής 
προσπέλασης είναι τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν ανίχνευση φέροντος (Carrier 
Sense Multiple Access ή CSMA). Η βασική ιδέα εδώ είναι ότι ένας κόμβος πριν 
αρχίσει να μεταδίδει ακούει πρώτα το κανάλι για να δει αν είναι ελεύθερο. Αν 
κάποιος άλλος κόμβος χρησιμοποιεί το κανάλι, τότε ο κόμβος περιμένει μέχρι να 
τελειώσει ο άλλος κόμβος την μετάδοση του. Αν όταν το κανάλι μείνει ελεύθερο 
προσπαθήσουν πάνω από ένας κόμβος να μεταδώσουν σχεδόν ταυτόχρονα, τότε 
έχουμε σύγκρουση και οι δύο κόμβοι επαναμεταδίδουν τα πακέτα τους μετά από μια 
τθχαία καθυστέρηση. Τέτοια πρωτόκολλα έχουν πολύ καλύτερη απόδοση από τα 
πρωτόκολλα συγκρούσεων τύπου Aloha,  ό ταν ο χρό νο ς β πο υ απαιτείται μέχρι να 
καταλάβει ένας κόμβος αν το κανάλι χρησιμοποιείται ή όχι είναι πολύ μικρότερος 
από τον μέσο χρόνο μετάδοσης των πακέτων.  

Στην συνέχεια θα δείξουμε μερικά από τα προβλήματα που έχουν οι τεχνικές που 
βασίζονται στην ανίχνευση φέροντος (carrier sensing) όταν χρησιμοποιούνται σε 
ασύρματα ad-hoc δίκτυα. Σε αντίθεση με άλλου είδους δίκτυα η σωστή λειτουργία 
της ανίχνευσης φέροντος σε ad-hoc δίκτυα δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Ένα 
σημαντικό πρόβλημα είναι το πρόβλημα του κρυμμένου τερματικού (hidden terminal 
problem) ένα παράδειγμα του οποίου περιγράφεται από την απλή τοπολογία του 
σχήματος 3.7, όπου έχουμε τρεις κόμβους συνδεδεμένους σειριακά τον ένα με τον 
άλλο). 
 

Α Β Γ
 

Σχήμα 3.7. Το πρόβλημα του κρυμμένου τερματικού 
Ο κόμβος Β στη σχήμα μπορεί να επικοινωνήσει τόσο με τον Α όσο και με τον Γ.  
Όμως οι Α, Γ δεν μπορούν να «ακούσουν» ο ένας τον άλλο, οπότε αν μεταδώσουν 
και οι δυο ταυτό χρο να στο ν Β, θα υπάρξει σύγκρο υση χωρίς ο  Α και ο  Γ να το  
αντιληφθούν. Πιο συγκεκριμένα, ας υποθέσουμε ότι ο Α αρχίζει να μεταδίδει ένα 
πακέτο στον Β. Ο Γ θα έπρεπε σύμφωνα με το πρωτόκολλο ανίχνευσης φέροντος να 
ακούσει ότι το κανάλι είναι απασχολημένο και να μην μεταδώσει. Όμως ο Γ είναι 
εντός της ακτίνας μετάδοσης του Α και δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι ο Α μεταδίδει. 

Μια λύση που έχει προταθεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του κρυμμένου 
τερματικού είναι η τεχνική του σήματος κατειλημμένου (busy tone). Σύμφωνα με 
αυτήν, όταν ένας κόμβος j λαμβάνει πακέτα, εκπέμπει σε μια άλλη συχνότητα ένα 
busy tone το οποίο προειδοποιεί τους άλλους κόμβους να μην μεταδώσουν. Όλοι οι 
κόμβοι που είναι εντός της ακτίνας μετάδοσης του j (και οι οποίοι αν μεταδίδανε θα 
δημιουργούσαν σύγκρουση στον j) ακούνε το busy tone και δεν μεταδίδουν. Η 
τεχνική αυτή αντιμετωπίζει επιτυχώς το hidden terminal, αλλά η υλοποίησή της 
απαιτεί την ύπαρξη ξεχωριστού καναλιού για τα busy tones. 
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Σχήμα 3.8 

Aς υποθέσουμε τώρα ότι ένας κόμβος ι αρχίζει να μεταδίδει ένα πακέτο στον κόμβο j. 
Ο κόμβος j αρχίζει τότε να μεταδίδει ένα busy tone αλλά το ίδιο κάνει και κάθε άλλος 
κόμβος k ο οποίος βρίσκεται εντός της ακτίνας μετάδοσης R του i. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα ακόμα και κόμβοι που είναι σε απόσταση 2R από τον j να εμποδίζονται 
από το να μεταδώσουν. (Αυτό το πρόβλημα όπου ένας κόμβος εμποδίζεται από το να 
μεταδώσει ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε λέγεται το πρόβλημα του εκτεθειμένου 
τερματικού). Ιδανικά όμως θα θέλαμε μόνο όσοι είναι σε απόσταση R από τον j να 
εμποδιστούν να μεταδώσουν, γιατί μόνο αυτοί θα μπορούν να δημιουργήσουν 
σύγκρουση στον j. Επομένως βλέπουμε ότι ο αριθμός των κόμβων που εμποδίζονται 
λόγω των busy tones από το να μεταδώσουν είναι (χονδρικά) τετραπλάσιος από τον 
αριθμό των κόμβων που θα έπρεπε ιδανικά να εμποδιστούν. Μια λύση για να 
αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα θα ήταν ένας κόμβος όταν λαμβάνει ένα πακέτο να 
αρχίζει να μεταδίδει το busy tone μόνο αφού διαβάσει την επικεφαλίδα του πακέτου 
και δει ότι είναι ο επιθυμητός προορισμός του πακέτου. Κάτι τέτοιο θα αύξανε την 
καθυστέρηση μέχρι να αρχίζει να μεταδίδει το busy tone, που ισοδυναμεί ουσιαστικά 
της παραμέτρου β του CSMA πρωτοκόλλου. Επειδή το CSMA πρωτόκολλο είναι 
αποδοτικό μόνο για μικρές τιμές της παραμέτρου β, συνήθως προτιμάται η αρχική 
λύση όπου όλοι οι κόμβοι που λαμβάνουν ένα πακέτο μεταδίδουν ένα busy tone, 
παρά την παρεμπόδιση επιπλέον κόμβων που όπως είπαμε αυτή προκαλεί.  

Μια άλλη λύση για το πρόβλημα του κρυμμένου τερματικού είναι η λύση που 
χρησιμοποιείται στο πρωτόκολλο ΙΕΕΕ 802.11 που περιγράφεται στην ενότητα 3.6. 
Όταν ένας κόμβος (έστω ο Α στο σχήμα) θέλει να στείλει πακέτα σε έναν άλλο (π.χ. 
στον Β), στέλνει πρώτα ένα ειδικό μικρό πακέτο Request-to-Send (RTS).   Ο δέκτης 
μόλις λάβει ένα τέτοιο πακέτο, απαντά με ένα Clear-to-Send (CTS), αν βέβαια είναι 
σε θέση να παραλάβει τα πακέτα του αποστολέα.  Όμως το CTS θα το «ακούσουν» 
όλοι οι κόμβοι που βρίσκονται μέσα στην ακτίνα μετάδοσης του κόμβου που 
ετοιμάζεται να δεχθεί πακέτα (του Β στο παράδειγμά μας) και δεν θα στείλουν τίποτα 
όσο διαρκεί η εν λόγω μετάδοση (ο Γ δηλαδή θα μείνει «σιωπηλός»).  Απαραίτητη 
προϋπόθεση, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι στα RTS- CTS να περιλαμβάνεται ο 
επιθυμητός χρόνος για μετάδοση, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν πότε είναι ελεύθεροι 
να αρχίσουν νέες μεταδόσεις. 

Ακτίνα μετάδοσης 
Ένα άλλο σημαντικό θέμα, που αφορά τον σχεδιασμό των ad hoc δικτύων, είναι ο 
καθορισμός της ακτίνας μετάδοσης των κόμβων. Είναι ανοιχτό ακόμα θέμα ο 
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καθορισμός της βέλτιστης ακτίνας μετάδοσης προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα 
το δίκτυο, αφού υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενοι παράγοντες που καλούνται να 
ικανοποιηθούν (trade-off). 
 

Αφετηρία Προορισμός

R1

R2

 
 

Σχήμα 3.9. Αναπαράσταση του τρόπου με τον οποίο η ακτίνα μετάδοσης 
επηρεάζει τον αριθμό των μεταδόσεων για να φτάσει ένα πακέτο στον προορισμό 
του και την πιθανότητα συγκρούσεων. 
Πιο συγκεκριμένα, όσο μεγαλύτερη η ακτίνα μετάδοσης των κόμβων τόσο λιγότερες 
μεταδόσεις απαιτούνται για την μεταφορά των πακέτων στον επιθυμητό προορισμό. 
Χονδρικά μπορούμε να πούμε ότι ο αριθμός των μεταδόσεων που απαιτούνται για να 
φτάσει ένα πακέτο στον τελικό του προορισμό είναι ανάλογος του 1/R σε μεγάλα 
δίκτυα. Από την άλλη μεριά όσο μικρότερη είναι η ακτίνα μετάδοσης των κόμβων, 
τόσο μικρότερη θα είναι η πιθανότητα συγκρούσεων και η παρεμβολή που 
δημιουργείται στους άλλους κόμβους. Με άλλα λόγια, όσο μικρότερη είναι η ακτίνα 
μετάδοσης τόσο περισσότερες μεταδόσεις μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα. Επειδή ο 
αριθμός των μεταδόσεων που μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα περιμένουμε να είναι 
ανάλογος του 1/R2 ενώ ο αριθμός των μεταδόσεων που απαιτούνται για να φτάσει ένα 
πακέτο στον προορισμό του περιμένουμε να είναι ανάλογος του 1/R, εικάζουμε ότι η 
χωρητικότητα ενός ad hoc δικτύου πρέπει να είναι ανάλογη του 1/R, που σημαίνει ότι 
μικρές ακτίνες μετάδοσης φαίνεται να είναι πιο επιθυμητές.  

Μια άλλη παράμετρος, πέρα από την χωρητικότητα του δικτύου, που πρέπει να 
λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά τον καθορισμό της ακτίνας μετάδοσης είναι και η 
κατανάλωση ενέργειας που για τα κινητά δίκτυα είναι σημαντική, και ίσως η πιο 
σημαντική, παράμετρος. Οι μικρές ακτίνες μετάδοσης φαίνεται να είναι επίσης πιο 
επιθυμητές και από την σκοπιά της συντήρησης ενέργειας των κόμβων: μια μετάδοση 
σε ακτίνα R1+R2 (για μια συγκεκριμένη ευαισθησία του δέκτη - receiver power 
threshold) απαιτεί ενέργεια ανάλογη του (R1+R2)α , όπου α είναι μια σταθερά μεταξύ 
2 και 4 όπως εξηγήσαμε στο κεφάλαιο 2. Αυτή είναι περισσότερη κατανάλωση 
ενέργειας από δύο μεταδόσεις σε ακτίνες R1 και R2, αντίστοιχα, που απαιτούν 
συνολικά ενέργεια R1

α +R2
α.  Φυσικά η ακτίνα μετάδο σης δεν πρέπει να μην είναι 

τόσο μικρή που το δίκτυο να παύει να είναι συνεκτικό. Οι Kleinrock και Tobagi 
έχουν δείξει σε μια εργασία τους ότι η βέλτιστη ακτίνα μετάδοσης πρέπει να 
διαλέγεται έτσι ώστε να ακούγεται η κάθε μετάδοση από 6 περίπου κόμβους. Η 
ανάλυσή τους όμως βασίζεται σε διάφορες παραδοχές που μπορεί να μην ισχύουν 
στην πράξη, οπότε το πρόβλημα του καθορισμού της βέλτιστης ακτίνας μετάδοσης 
είναι ακόμα ανοικτό.  



ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΜΕΡΟΣ Β’   

 85 

 

3.6 Το πρωτόκολλο IEEE 802.11  
 

 
Σχήμα 3.10. Το 802.11 μπορεί κα χρησιμοποιηθεί είτε σε κυψελική 
αρχιτεκτονική (με χρήση του Point Coordination Function ή PCF) είτε σε ad hoc 
αρχιτεκτονική (με χρήση του Distributed Coordination Function ή DCF).  
Το πρωτόκολλο IEEE 802.11 τείνει να καθιερωθεί ως το standard για τον έλεγχο 
πρόσβασης στο μέσο μετάδοσης (MAC) σε ασύρματα LAN δίκτυα όπως επίσης και 
σε ad hoc δίκτυα.  Στην παρο ύσα ενό τητα θα ασχοληθο ύμε κυρίως με το 
κατανεμημένο MAC σκέλος του πρωτοκόλλου το Distributed Coordination Function 
(DCF) που κυρίως αφορά τα ad hoc δίκτυα. Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι υπάρχει 
και το κεντρικοποιημένο σκέλος του πρωτοκόλλου, το Point Coordination Function 
(PCF), που κυρίως αφορά ασύρματα LAN δίκτυα (βλέπε σχήμα 3.10). 

 
Σχήμα 3.11. Ο τρόπος που γίνεται η εικονική ανίχνευση φέροντος (virtual carrier 
sense) μέσω του Network Allocation Vector (NAV). 
Ο DCF μηχανισμός απευθύνεται σε multi-hop ad-hoc δίκτυα και είναι κατά βάση ένα 
πρωτόκολλο CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance). Ο 
βασικός μηχανισμός του DCF είναι τα RTS-CTS πακέτα που περιγράψαμε πιο πάνω 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος του κρυμμένου τερματικού. Για την επίτευξη 
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αξιοπιστίας στη μετάδοση των πακέτων χρησιμοποιούνται επιβεβαιώσεις (ACKs). 
Στο σχήμα 3.12 γίνεται μια αναπαράσταση του μηχανισμού αυτού. 

Η ανίχνευση φέροντος (carrier sense) στο πρωτόκολλο 802.11 γίνεται με δυο 
τρόπους. Κατά πρώτο λόγο, υπάρχει η ανίχνευση με τη φυσική έννοια (physical 
carrier sense). Δηλαδή ο κόμβος εξετάζει αν υπάρχει μετάδοση σήματος. Ένας άλλος 
τρόπος είναι η εικονική ανίχνευση φέροντος (virtual carrier sense) που στηρίζεται σε 
μια δομή δεδομένων (Network Allocation Vector - NAV) η οποία κατασκευάζεται με 
βάση τα όσα «ακούν» οι διάφοροι κόμβοι του δικτύου από μεταδόσεις πακέτων 
RTS/CTS/DATA/ACK κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνουν την διάρκεια μιας 
επερχόμενης μετάδοσης. Ο NAV ανανεώνεται συνεχώς και δίνει έτσι μια αδρή 
εικόνα της χρησιμοποίησης του δικτύου στους κόμβους του, επιτρέποντάς τους μια 
πιο αποτελεσματική ανίχνευση φέροντος. Η εικονική ανίχνευση φέροντος είναι 
προτιμότερη από την φυσική ανίχνευση φέροντος γιατί δεν αναγκάζει τους χρήστες 
να ακούνε συνέχεια το κανάλι σπαταλώντας ενέργεια. 

A B D EC F
RTS

A B D EC F
CTS

A B D EC F
DATA

A B D EC F
ACK

 
Σχήμα 3.12. Αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας του IEEE 802.11. Όσοι 
κόμβοι ακούνε το CTS πακέτο παραμένουν σιωπηλοί για να μην δημιουργήσουν 
σύγκρουση κατά την μετάδοση του πακέτου δεδομένων από τον κόμβο C στον 
κόμβο D. Επίσης σιωπηλοί παραμένουν και όσοι κόμβοι ακούνε το RTS πακέτο 
προκειμένου να μην δημιουργήσουν σύγκρουση κατά την μετάδοση της 
επιβεβαίωσης (ACK) από τον κόμβο D στον κόμβο C. Το διάστημα για το οποίο 
οι κόμβοι παραμένουν σιωπηλοί περιλαμβάνεται σε ένα πεδίο των RTS/CTS 
πακέτων και εξαρτάται από την διάρκεια της μετάδοσης του πακέτου 
πληροφορίας (ή ισοδύναμα από το μήκος του σε bits). Το πακέτο επιβεβαίωσης 
χρησιμοποιείται γιατί παρά την ύπαρξη του RTS/CTS μηχανισμού, υπάρχει 
πάντα η πιθανότητα λαθών λόγω του θορύβου του καναλιού καθώς επίσης και η 
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πιθανότητα σύγκρουσης (πότε?), όπως σε όλα τα CSMA πρωτόκολλα. Αν ένας 
κόμβος δεν λάβει πακέτο επιβεβαίωσης, επαναμεταδίδει το πακέτο. 
Όσον αφορά στην αποφυγή των συγκρούσεων, αυτό που γίνεται είναι ένας κόμβος να 
μην μεταδίδει όταν ανιχνεύει φέρον στο κανάλι (με φυσικό ή εικονικό τρόπο βλ. 
παραπάνω), ενώ γίνεται και χρήση των backoff διαστημάτων για την μείωση της 
πιθανότητας για σύγκρουση ώστε να μειωθεί η πιθανότητα δύο κόμβοι όταν μείνει 
άδειο το κανάλι να μεταδώσουν σχεδόν ταυτόχρονα ένα RTS πακέτο και να 
συγκρουστούν. 

Το backoff διάστημα 
Ο τρόπος που χρησιμοποιείται αυτό το διάστημα είναι ο ακόλουθος.  Όταν ένας 
κόμβος ετοιμάζεται να μεταδώσει πακέτα, διαλέγει ένα backoff διάστημα ανάμεσα 
στο μηδέν και το παράθυρο ανταγωνισμού (contention window - cw). Ένας κόμβος 
πρέπει να περιμένει για το backoff διάστημα πριν μεταδώσει ένα RTS πακέτο. Αυτό 
γίνεται για να μειωθεί η πιθανότητα σύγκρουσης που θα ήταν μεγάλη αν όλοι οι 
κόμβοι που περιμένουν μεταδώσουν ταυτόχρονα μόλις το κανάλι ελευθερωθεί. Όσο 
το μέσο μετάδοσης είναι ελεύθερο, ο μετρητής που αντιστοιχεί στο backoff διάστημα 
μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Όταν το μέσο είναι κατειλημμένο (και αυτό 
γίνεται αντιληπτό είτε με φυσική ανίχνευση φέροντος είτε με εικονική ανίχνευση 
φέροντος μέσω του NAV), σταματά τη μείωση μετρητή. Όταν το διάστημα φτάσει 
στο μηδέν, ο κόμβος στέλνει το RTS πακέτο και κατόπιν αν όλα πάνε καλά και πάρει 
πίσω ένα CTS πακέτο, τότε ξεκινά η μετάδοση. 

Σχήμα 3.13. Παράδειγμα λειτουργίας του DCF μηχανισμού. Τα Β1 και Β2 είναι 
τα backoff διαστήματα των κόμβων 1 και 2, ενώ το παράθυρο ανταγωνισμού έχει 
παρθεί σε αυτό το παράδειγμα ίσο με cw=31. 
Κρίσιμο ρόλο στο πόσο αποδοτικός θα είναι ο μηχανισμός των backoff διαστημάτων 
για την μείωση των συγκρούσεων παίζει το μέγεθος του cw. Αν είναι μεγάλο τότε ο 
χρόνος που θα σπαταλούν οι κόμβοι μετρώντας αντίστροφα θα είναι μεγάλος, άρα το 
overhead και η καθυστέρηση πριν από κάθε μετάδοση θα είναι σημαντικά. Από την 
άλλη, ένα μικρό παράθυρο αυξάνει την πιθανότητα των συγκρούσεων. Ένας άλλος 
παράγοντας που κάνει την επιλογή του cw ακόμα πιο δύσκολη είναι η συνεχής 
αλλαγή του αριθμού των κόμβων που θέλουν να μεταδώσουν και γενικά η δυναμική 
φύση του δικτύου. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των κόμβων που είναι πιθανόν να 
μεταδώσουν, τόσο μεγαλύτερο πρέπει να είναι το μέγεθος του παραθύρου 
ανταγωνισμού ώστε να μειωθεί η πιθανότητα δύο κόμβοι να μεταδώσουν 
ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν στο IEEE 802.11 το μέγεθος του παραθύρου καθορίζεται 
δυναμικά λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο του ανταγωνισμού στο δίκτυο. Πιο 
συγκεκριμένα, όταν ένας κόμβος δεν λάβει CTS απάντηση στο RTS που απέστειλε, 

data 

wait 

B1 = 5 

B2 = 15 

B1 = 25 

B2 = 20 

data 

wait 
B2 = 10 
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(δείγμα σύγκρουσης και πιθανής συμφόρησης) διπλασιάζει το cw (χωρίς όμως ποτέ 
να ξεπερνάει κάποιο άνω όριο). Με την επιτυχή ολοκλήρωση μιας μετάδοσης, το cw 
τίθεται στην ελάχιστη τιμή του cwmin που έχει καθοριστεί εξαρχής. Φυσικά ο τρόπος 
αυτός καθορισμού του παραθύρου ανταγωνισμού είναι μάλλον αυθαίρετος, και έχουν 
προταθεί και άλλοι τρόποι αλλαγής του cw. Για παράδειγμα ο MILD αλγόριθμος αντί 
να θέτει το μέγεθος του παραθύρου στην τιμή cwmin μετά από μια επιτυχή μετάδοση, 
το μειώνει απλά κατά 1. 

3.7 Δρομολόγηση σε Ad-Hoc Ασύρματα Δίκτυα: γενικές αρχές 
Η δρομολόγηση περιλαμβάνει μια σειρά από διαδικασίες, όπως είναι η 
παρακο λο ύθηση της τοπο λο γίας το υ δικτύο υ,  η διάχυση της σχετικής με την 
τοπολογία πληροφορίας στους κόμβους του δικτύου, ο εντοπισμός των χρηστών μέσα 
στο δίκτυο, η επιλογή των καταλληλότερων διαδρομών, και η προώθηση του φορτίου 
στις επιλεγμένες διαδρομές. Οι διαδρομές που παράγουν οι αλγόριθμοι 
δρομολόγησης πρέπει συχνά να πληρούν κάποιες απαιτήσεις ποιότητας όπως 
ελάχιστο ρυθμό μετάδοσης, μέγιστη καθυστέρηση, μικρή μεταβλητότητα της 
καθυστέρησης, αξιοπιστία, κλπ. Αλλαγές στην τοπολογία του δικτύου ή στην 
κατάσταση των κόμβων και των συνδέσμων (π.χ. φορτίο ενός συνδέσμου, ενεργειακή 
κατάσταση ενός κόμβου, κλπ) καθιστούν αναγκαίες τροποποιήσεις σε υπάρχουσες 
διαδρομές, και συμβαίνουν πολύ συχνότερα σε κινητά δίκτυα και ιδίως σε ad hoc 
δίκτυα από ό,τι σε σταθερά δίκτυα. Ο αλγόριθμος δρομολόγησης θα πρέπει να 
εντοπίζει και να αποκρίνεται γρήγορα στις αλλαγές στην κατάσταση του δικτύου και 
τις διαδρομές. Αυτό θα πρέπει να γίνεται με όσο το δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση 
των πόρων του δικτύου ώστε να μεγιστοποιείται η ωφέλιμη ρυθμαπόδοση των 
χρηστών (throughput). 

Ασυμπτοτικά αποτελέσματα για μεγάλα δίκτυα 
Είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε τα ζητήματα που αφορούν τη δρομολόγηση σε 
μεγάλα σε αριθμό κόμβων ad-hoc ασύρματα δίκτυα προκειμένου να εξάγουμε 
χρήσιμα συμπεράσματα για την επεκτασιμότητα τέτοιων δικτύων (scalability).  

Κατ’ αρχήν παρατηρούμε ότι όταν αυξάνεται ο αριθμός Ν των κόμβων ενός ad-hoc 
δικτύου (υποθέτοντας τετραγωνική περίπου περιοχή κάλυψης, σταθερή πυκνότητα 
χρηστών/km2 και σταθερή ακτίνα μετάδοσης), η διάμετρος του δικτύου και επομένως 
ο μέσος αριθμός βημάτων (μεταδόσεων) που χρειάζεται ένα πακέτο για να φτάσει 
στον προορισμό του αυξάνεται αναλόγως του O(N0,5). Αφού η πυκνότητα 
χρηστών/km2 και η ακτίνα μετάδοσης παραμένουν σταθερές, μπορούμε επίσης να 
υποθέσουμε ότι και η πιθανότητα επιτυχίας (δηλαδή μη σύγκρουσης) κάθε μετάδοσης 
παραμένει περίπου σταθερή. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε πακέτο απαιτεί «δουλειά» 
ανάλογη του O(N0,5) για να φτάσει στον προορισμό του, και επομένως ο μέγιστος 
ρυθμός με τον οποίο μπορεί ο κάθε κόμβος να εισάγει πακέτα στο δίκτυο (throughput 
σε packets/sec ανά κόμβο) χωρίς το δίκτυο να παρουσιάσει αστάθεια μειώνεται ως 
O(1/N0,5) όταν ο αριθμός Ν των κόμβων αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλα ad-hoc 
δίκτυα θα μπορούν να εξυπηρετήσουν μόνο εφαρμογές με μικρές απαιτήσεις σε 
ρυθμό μετάδοσης. Επίσης με ανάλογο ρυθμό O(N0,5) αυξάνει ο χρόνος που απαιτείται 
για να μεταδοθούν σε όλο το εύρος του δικτύου οι τυχόν αλλαγές στην τοπολογία 
του. Ταυτόχρονα, όταν αυξάνεται το μέγεθος του δικτύου, οι αλλαγές στη τοπολογία 
γίνονται ολοένα και συχνότερες με αποτέλεσμα η κίνηση πακέτων ελέγχου για την 



ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΜΕΡΟΣ Β’   

 89 

διάδοση των αλλαγών στην τοπολογία να κυριαρχεί στο δίκτυο περιορίζοντας κατά 
πολύ το διαθέσιμο για την μετάδοση πακέτων δεδομένων. Αυτές οι διαπιστώσεις 
σημαίνουν ένα μέλλον δυσοίωνο για τα (τουλάχιστον μεγάλης έκτασης) ad-hoc 
ασύρματα δίκτυα αν τα προβλήματα δρομολόγησης και διάχυσης της σχετικής με την 
τοπολογία πληροφορίας που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν αντιμετωπιστούν. 

Πιθανές προσεγγίσεις βελτίωσης της επεκτασιμότητας 
Κάποιες λύσεις που έχουν προταθεί για το πρόβλημα της αύξησης της διαμέτρου των 
ad-hoc δικτύων αναλόγως του O(N0,5)όταν ο αριθμός Ν των κόμβων του δικτύου 
αυξάνει είναι οι εξής: 

 Χρήση ενός (πιθανώς σταθερού) υποδικτύου μικρής διαμέτρου που να 
αποτελείται από συνδέσμους μεγάλης χωρητικότητας (backbone links). Αυτό 
το υποδίκτυο θα χρησιμοποιείται σαν ένα «express» δίκτυο για πακέτα που 
πρέπει να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις, και θα εξασφαλίζουν ότι το μήκος 
της διαδρομής αναπτύσσεται με ρυθμό μικρότερο του O(N0,5) όταν το μέγεθος 
Ν του δικτύου αυξάνει. 

 Κινητοί μεσολαβητές, που διατρέχουν το δίκτυο παραλαμβάνοντας και 
παραδίδοντας πακέτα, λειτουργώντας βοηθητικά για τους υπόλοιπους 
κόμβους. Η βασική ιδέα εδώ είναι να χρησιμοποιηθεί η ίδια η μεγάλη 
κινητικότητα των κόμβων, που συνήθως θεωρείται μειονέκτημα των ad-hoc 
δικτύων, με τρόπο ευεργετικό προκειμένου να αυξηθεί η χωρητικότητα των 
δικτύων. 

Μερικές από τις προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για να αντιμετωπίσουν τις εγγενείς 
αδυναμίες των ad-hoc δικτύων σε ότι αφορά την διάχυση της σχετικής με την 
τοπολογία πληροφορίας και την κατάσταση του δικτύου που απαιτείται για την 
δρομολόγηση είναι οι εξής: 

 Απόκρυψη λεπτομερειών απόμακρων τμημάτων του δικτύου. Όλες οι 
αποφάσεις για το επόμενο βήμα να εξαρτώνται μόνο από την τοπική περιοχή 
του δικτύου. Αυτή η ιδέα δίνει το έναυσμα για ιεραρχικούς αλγορίθμους, για 
τους οποίους θα μιλήσουμε στη συνέχεια. 

 Αποστολή πληροφοριών σε απόμακρα τμήματα με μικρότερη συχνότητα. Το 
επόμενο βήμα μιας διαδρομής δεν αλλάζει συνήθως δραματικά ακόμα και αν 
τα απόμακρα μέρη του δικτύου υπόκεινται σε αλλαγές στην τοπολογία τους. 
Η ενημέρωση για τη νέα τοπολογία μπορεί να γίνεται όσο τα πακέτα 
πλησιάζουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι τυχόν αλλαγές σε έναν κόμβο 
μπορεί επομένως να αποστέλλονται μόνο στους κόμβους που βρίσκονται σε 
μια περιοχή γύρω από τον κόμβο όπου έγιναν οι αλλαγές, και με μικρή μόνο 
πιθανότητα ή και καθόλου να ενημερώνονται οι κόμβοι που βρίσκονται εκτός 
αυτής της περιοχής. 

 Αποστολή πληροφοριών σε κόμβους μόνο όταν τις χρειάζονται. Οι  
εμπλεκόμενοι κόμβοι ενημερώνονται μόνο αν οι αλλαγές στην τοπολογία 
διαφοροποιούν δραματικά τις διαδρομές που οι κόμβοι χρησιμοποιούν. 
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Ιεραρχικοί αλγόριθμοι 
Η βασική ιδέα των ιεραρχικών αλγορίθμων βρίσκεται στην ομαδοποίηση των κόμβων 
σε ομάδες (clusters) και τον διαχωρισμό της δρομολόγησης σε δυο επίπεδα: το πρώτο 
ανάμεσα στις ομάδες (inter-cluster routing) και το δεύτερο στο εσωτερικό κάθε 
ομάδας (intra-cluster routing). Βέβαια η ομαδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και σε 
παραπάνω από δύο επίπεδα ιεραρχίας (βλ. super-clusters, κλπ) ανάλογα με τις 
ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του δικτύου. Σε κάθε ομάδα εκλέγεται ένας κόμβος-
αρχηγός, ο οποίος μπορεί να αναλαμβάνει την δρομολόγηση μέσα στην ομάδα του 
αλλά και την ενημέρωση για τυχόν μετακινήσεις κόμβων από ομάδα σε ομάδα. 

Το intra-cluster routing πρόβλημα είναι ένα κλασσικό πρόβλημα δρομολόγησης στον 
γράφο που αντιστοιχεί στις συνδέσεις μεταξύ των κόμβων της ομάδας. Το inter-
cluster routing πρόβλημα μπορεί να τεθεί ως ένα πρόβλημα δρομολόγησης σε έναν 
γράφο όπου κάθε κόμβος αντιστοιχεί σε μια ομάδα του ad-hoc δικτύου, και όπου δύο 
κόμβοι είναι συνδεδεμένες στον γράφο όταν οι αντίστοιχες ομάδες είναι γειτονικές 
(με άλλα λόγια έχουν κοινούς κόμβους που ανήκουν και στις δύο ομάδες). Ένας 
αλγόριθμος δρομολόγησης θα μπορούσε να κάνει χρήση δρομολόγησης 
συντομότερης διαδρομής και στα δυο επίπεδα που περιγράψαμε πιο πάνω. Όμως η 
απόσταση ανάμεσα σε δυο ομάδες δεν είναι τόσο προφανές πως θα πρέπει να 
εκφραστεί. Θα μπορούσε για παράδειγμα δυο γειτονικές ομάδες στο inter-cluster 
routing πρόβλημα να θεωρείται ότι έχουν απόσταση 1, ή θα μπορούσε ως απόσταση 
μεταξύ δύο γειτονικών ομάδων να θεωρείται ο μέσος όρος των «αποστάσεων» των 
κόμβων της μιας ομάδας μέχρι το «σύνορο» της άλλης ομάδας, ή ο μέσος όρος των 
«αποστάσεων» μεταξύ των κόμβων της μιας ομάδας και εκείνων της άλλης.  

Σχήμα 3.14 
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Σχήμα 3.15 

Μη-ιεραρχικοί αλγόριθμοι 
Ένα παράδειγμα μη-ιεραρχικού αλγορίθμου δρομολόγησης που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί είναι μια παραλλαγή του «παραδοσιακού» Bellman-Ford, που τον 
ονομάζουμε αλγόριθμο Bellman-Ford με κατώφλι. Σε αυτόν τον αλγόριθμο υπάρχει 
ένα κατώφλι, και αν οι αλλαγές στις καινούριες εκτιμήσεις της απόστασης δεν 
ξεπερνούν το κατώφλι, τότε το «συντομότερο» μονοπάτι δεν αλλάζει. Ακόμα και 
όταν οι κόμβοι κινούνται συνεχώς, αν το κατώφλι είναι αρκετά μεγάλο, οι αλλαγές 
στο μονοπάτι που ακολουθείται δεν είναι πολύ συχνές. Για παράδειγμα μια μορφή 
του αλγορίθμου που χρησιμοποιείται είναι η ακόλουθη. Έστω cij το κόστος χρήσης 
του συνδέσμου από τον κόμβο i στον κόμβο j και a μια παράμετρος υστέρησης που 
διαλέγεται με τρόπο που θα συζητηθεί σύντομα. Αν Di η καινούρια εκτιμώμενη 
απόσταση από τον κόμβο i στον προορισμό, τότε στον αλγόριθμο Bellman-Ford με 
κατώφλι, αν μετά από μια επανάληψη ισχύει  

Dj + cij < Di < Dj + a cij 

για όλους τους γείτονες j του κόμβου i, τότε η εκτίμηση της συντομότερης απόστασης 
και το συντομότερο μονοπάτι από τον κόμβο i στον προορισμό δεν μεταβάλλεται. Με 
τον αλγόριθμο Bellman-Ford με κατώφλι έχουμε φυσικά αύξηση στο μήκος των 
μονοπατιών που χρησιμοποιούνται αλλά το κέρδος από την μείωση του ρυθμού των 
αλλαγών είναι συνήθως πιο σημαντικό. Όσο μεγαλύτερη είναι η παράμετρος a τόσο 
πιο αραιές είναι οι αλλαγές στα συντομότερα μονοπάτια και τόσο μικρότερος είναι ο 
αριθμός των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται. Φυσικά όσο μεγαλύτερη είναι η 
παράμετρος a τόσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση του μήκους των μονοπατιών που 
χρησιμοποιούνται από τα μήκη των βέλτιστων διαδρομών. 
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Δρομολόγηση ελάχιστης παρεμβολής 
Σαν παράμετρος στην εκλογή της καλύτερης διαδρομής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
και το μέγεθος της παρεμβολής που δημιουργεί η μετάδοση πάνω σε έναν σύνδεσμο 
του ad-hoc δικτύου στις μεταδόσεις σε άλλους συνδέσμους του δικτύου. Αυτό μπορεί 
να γίνει για παράδειγμα με τον ακόλουθο τρόπο. Σε κάθε σύνδεσμο δίνεται ένα βάρος 
cij που σχετίζεται με τον αριθμό των κόμβων που είναι συνδεμένοι με τα άκρα της. 
Στην συνέχεια χρησιμοποιούμε ένα αλγόριθμο συντομότερου μονοπατιού με κόστη 
τα cij. Έτσι οι σύνδεσμοι που δεν δημιουργούν μεγάλη παρεμβολή όταν μεταδίδουν 
θα είναι πιο πιθανό να επιλεγούν για μια δρομολόγηση, ακόμα και αν δεν βρίσκονται 
στην, με άλλα κριτήρια, συντομότερη διαδρομή. 

Βρόχοι στη δρομολόγηση 
Ένα πρόβλημα που παρατηρείται σε ad-hoc δίκτυα είναι η δημιουργία, σε μερικές 
περιπτώσεις, "κυκλικών" βρόχων στη δρομολόγηση. Είναι δυνατόν κάποιο πακέτο να 
εγκλωβιστεί κατά κάποιο τρόπο σε μια συνεχή ακολουθία δρομολογητών 
καθυστερώντας να φτάσει στον προορισμό του ή ακόμη και χάνοντας το δρόμο του 
οριστικά. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε από παροδικό λάθος στη δρομολόγηση, οπότε 
πιθανότατα το πρόβλημα εξαλείφεται σύντομα, είτε από λάθος στο ίδιο το 
πρωτόκολλο προκαλώντας μεγαλύτερο ή και μόνιμο σφάλμα στη δρομολόγηση. 

Σε γενικές γραμμές είναι μάλλον αδύνατο να υπάρχουν μεγάλα σχεδιαστικά 
σφάλματα στους αλγορίθμους δρομολόγησης. Οι αλγόριθμοι αυτοί είναι 
σχεδιασμένοι έτσι ώστε, με δεδομένο ότι όλοι οι δρομολογητές στο δίκτυο έχουν 
συνεχή γνώση για την κατάστασή του, να αποφεύγονται πάντα οι βρόχοι. Έτσι λοιπόν 
στις περισσότερες περιπτώσεις η εμφάνιση ενός βρόχου οφείλεται στην αλλαγή της 
κατάστασης του δικτύου (ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κάποιου δρομολογητή), 
για την οποία δεν πρόλαβαν να ενημερωθούν όλοι οι δρομολογητές. Οι ατέρμονες 
βρόχοι όταν δημιουργούνται αποτελούν σοβαρότατα προβλήματα στην λειτουργία 
του δικτύου. Εκτός από την καθυστέρηση ή την απώλεια πακέτων, οι βρόχοι 
δημιουργούν και επιπλέον κυκλοφοριακό φόρτο, λόγω των κυκλικά περιοδευόντων 
πακέτων, που έχει ως αποτέλεσμα οι δρομολογητές να γεμίζουν με καθυστερημένα 
και άχρηστα πακέτα. Ο φόρτος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός αν αναλογιστούμε 
πως οι βρόχοι μπορεί να διαρκέσουν και ολόκληρες ημέρες.  

Απρόσμενες μεταβολές της τοπολογίας  
Οι αλλαγές στις συνδέσεις του δικτύου, εκτός από τα προβλήματα με τη δημιουργία 
βροχών, μπορούν να προκαλέσουν και άμεσο χάσιμο πακέτων. Αυτό μπορεί να 
συμβεί, γιατί ενόσω οι δρομολογητές επαναπροσδιορίζουν την τοπολογία τους – για 
παράδειγμα μετά από την πτώση ενός δρομολογητή – χάνουν πακέτα επειδή δε 
ξέρουν πως να τα προωθήσουν.  

Επιθυμητές ιδιότητες ενός πρωτοκόλλου δρομολόγησης 
Τα πρωτόκολλα για ad-hoc κινητά δίκτυα, καλούνται να αντιμετωπίσουν 
περιορισμούς όπως είναι η κατανάλωση ενέργειας, η κινητικότητα των χρηστών, το 
συνήθως μικρό διαθέσιμο εύρος ζώνης και τους υψηλούς ρυθμούς λαθών. Αυτά τα 
προβλήματα δεν υπάρχουν σε ενσύρματα δίκτυα επικοινωνιών. Oι περισσότεροι από 
τους γνωστούς αλγόριθμους δρομολόγησης έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν 
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κάτω από συνθήκες οι οποίες είναι πολύ πιο ευνοικές από αυτές που ισχύουν σε 
ασύρματα δίκτυα. Επομένως, αλγόριθμοι δρομολόγησης που εφαρμόζονται για τα 
ενσύρματα δίκτυα δεν αποδίδουν το ίδιο καλά και στην περίπτωση των ad-hoc 
κινητών ασύρματων δικτύων. Ο λόγος είναι ορισμένες βασικές ιδιαιτερότητες που 
έχουν τα τελευταία, μερικές από τις οποίες είναι οι ακόλουθες:  

 Οι υπολογιστές κινούνται με αποτέλεσμα να αλλάζει πολύ συχνά η τοπολογία 
του δικτύου και μάλιστα κατά ένα τυχαίο και απρόβλεπτο τρόπο. Πρέπει 
λοιπόν να κατασκευάζονται συχνά νέες διαδρομές. 

 Το εύρος ζώνης είναι μικρότερο από ότι για ενσύρματα δίκτυα. 

 Εφ’ όσον είναι συνηθισμένο να καταστρέφονται σύνδεσμοι, σημειώνονται 
συχνές απώλειες πακέτων οι οποίες θα πρέπει να ανιχνευθούν με κάποιο 
τρόπο.  

 Λόγω του γεγονότος ότι το δίκτυο είναι ασύρματο, υπάρχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα λαθών μετάδοσης. 

 Οι υπολογιστές δουλεύουν με μπαταρίες, οπότε τεχνικές οι οποίες 
εξοικονομούν ενέργεια είναι ιδιαίτερα επιθυμητές. 

 Λόγω του ασύρματου μέσου και της μεταβαλλόμενης τοπολογίας του δικτύου, 
οι υπολογιστές είναι πιο ευάλωτοι σε επιθέσεις.  

Μερικές από τις επιθυμητές ιδιότητες για ένα πρωτόκολλο δρομολόγησης σε ad hoc 
δίκτυα είναι οι εξής: 

1. Το πρωτόκολλο θα πρέπει να είναι κατανεμημένο, προκειμένου να έχει 
αυξημένη αξιοπιστία. Για ένα δίκτυο όπου όλοι οι κόμβοι κινούνται, ένα 
κεντρικοποιημένο πρωτόκολλο δρομολόγησης δεν μπορεί να είναι αποδεκτό. 
Αυτό σημαίνει ότι κάθε κόμβος θα πρέπει να είναι αρκετά έξυπνος ώστε να 
παίρνει αποφάσεις δρομολόγησης. 

2. Θα πρέπει να κάνει αποδοτική χρήση της διαθέσιμης χωρητικότητας και να 
μην εισάγει σημαντικό επιπλέον φορτίο στο δίκτυο για τους σκοπούς της 
δρομολόγησης. 

3. Θα πρέπει να είναι αποδοτικό στην κατανάλωση ενέργειας, ειδικά αν το 
δίκτυο περιλαμβάνει συσκευές για τις οποίες η ενέργεια είναι πολύ 
σημαντική, όπως υπολογιστές χειρός ή άλλες μικρές φορητές συσκευές με 
μπαταρίες. Ένα πρωτόκολλο θα μπορούσε να πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις 
δρομολόγησης λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή κατάσταση κάθε κόμβου, 
καθώς κόμβοι που βγαίνουν εκτός λειτουργίας μειώνουν το βαθμό 
ικανοποίησης ενός χρήστη, αλλά και πιθανότατα χαλούν τη συνεκτικότητα 
του δικτύου. 

4. Οι συνδέσεις μεταξύ των κόμβων πρέπει να θεωρούνται γενικά μονής 
κατεύθυνσης, καθώς η επικοινωνία προς τη μία κατεύθυνση μπορεί να 
περιορίζεται από φυσικούς παράγοντες και τη μορφολογία του χώρου. 

5. Κάποια πρόβλεψη για την ασφάλεια είναι επιθυμητή, καθώς σε ένα ασύρματο 
δίκτυο οι επικοινωνίες είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε υποκλοπές και 
παρεμβολές. 
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6. Το πρωτόκολλο θα πρέπει να παρέχει δρομολογήσεις χωρίς βρόχους (loop-
free) 

7. Θα πρέπει να παρέχει πολλαπλές δρομολογήσεις για να καταπραΰνει πιθανή 
συμφόρηση  

8. Θα πρέπει να δημιουργεί γρήγορα δρομολογήσεις για να χρησιμοποιηθούν 
προτού αλλάξει η τοπολογία του δικτύου. 

9. Θα πρέπει να ελαχιστοποιεί το κόστος επικοινωνίας, παρέχοντας αλγοριθμική 
αντίδραση σε  αλλαγές στην τοπολογία. 

Κατηγορίες αλγορίθμων δρομολόγησης σε ad hoc δίκτυα 

Τα πρωτόκολλα δρομολόγησης μπορούν να διαχωριστούν στα μη-αναγκαστικά (non-
compulsory) πρωτόκολλα, που η εκτέλεση τους δεν επηρεάζει την κίνηση των 
κινητών κόμβων και στα αναγκαστικά (compulsory) πρωτόκολλα, τα οποία είναι αυτά 
που απαιτούν οι κόμβοι να εκτελούν συγκεκριμένες κινήσεις για να εξασφαλίσουν 
την σωστή λειτουργία του πρωτοκόλλου. Ένας άλλος τρόπος διαχωρισμού είναι σε 
πρωτόκολλα βασιζόμενα σε πίνακες (table driven) όπου κάθε κόμβος διατηρεί 
πληροφορίες για τους υπόλοιπούς κόμβους του δικτύου (παραδείγματα τέτοιων 
πρωτοκόλλων είναι τα WRP, DSDV που θα εξεταστούν παρακάτω) και σε 
πρωτόκολλα βασιζόμενα στην κατ’ απαίτηση αρχικοποίηση από την πηγή (source 
initiated on-demand driven) τα οποία δημιουργούν μια διαδρομή όποτε αυτή ζητηθεί 
από κάποιο κόμβο-αφετηρία (παραδείγματα τέτοιων πρωτοκόλλων είναι τα ΤΟRA, 
LMR, DSR που επίσης θα εξεταστούν παρακάτω).  

 
Σχήμα 3.16 

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο οι αλγόριθμοι δρομολόγησης μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν, είναι βάσει του είδους της πληροφορίας που χρησιμοποιούν για 
να υπολογίσουν τις διαδρομές στις εξής βασικές κατηγορίες: 

1. Αλγόριθμοι βασιζόμενοι σε διανύσματα απόστασης (distance vector): Στα 
distance vector πρωτόκολλα δρομολόγησης κάθε κόμβος που λειτουργεί ως 
δρομολογητής στέλνει σε όλους τους γειτονικούς του δρομολογητές τις 
αποστάσεις που γνωρίζει για όλους τους κόμβους του δικτύου, και κάθε 
δρομολογητής υπολογίζει το συντομότερο μονοπάτι προς κάθε πιθανό 
προορισμό βασισμένος στην πληροφορία που στέλνουν οι γείτονές του. Στην 
κατηγορία αυτών των αλγορίθμων ανήκει η κατανεμημένη έκδοση του 
κλασσικού αλγορίθμου των Bellman-Ford (Distributed Bellman-Ford – DBF). 
Ο αλγόριθμος αυτός μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία κύκλων στη 
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δρομολόγηση ενός πακέτου, οι οποίοι μπορεί να λυθούν σύντομα, ή και να 
διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

2. Αλγόριθμοι βασιζόμενοι στην κατάσταση των συνδέσμων (link-state): Στα link-
state πρωτόκολλα δρομολόγησης κάθε δρομολογητής πληροφορεί όλους τους 
κόμβους στο δίκτυο για την κατάσταση των συνδέσεών του με τους 
γειτονικούς του κόμβους, και έτσι κάθε δρομολογητής έχει τη συνολική 
εικόνα του δικτύου. Με βάση αυτήν την πληροφορία μπορεί να υπολογίσει το 
συντομότερο μονοπάτι προς οποιονδήποτε προορισμό χρησιμοποιώντας 
οποιονδήποτε κεντρικοποιήμενο αλγόριθμο δρομολόγησης (Dijkstra, 
κεντρικοποιήμενο BF, κλπ). Η πληροφορία δρομολόγησης ενός κόμβου είναι 
πιθανόν να είναι λανθασμένη λόγω καθυστερήσεων στην μετάδοση της 
ανανεωμένης πληροφορίας από άλλους κόμβους, σε μη συνεκτικότητα του 
δικτύου κλπ. Τέτοιες ασυνέπειες μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία 
κύκλων στη δρομολόγηση ενός πακέτου. Οι κύκλοι αυτοί έχουν πάντως μικρή 
διάρκεια ζωής, καθώς εξαφανίζονται στο χρόνο που κάνει ένα μήνυμα να 
διασχίσει το δίκτυο. Η link-state προσέγγιση βρίσκεται πλησιέστερα στην 
κεντρικοποιημένη έκδοση του προβλήματος εύρεσης συντομότερου 
μονοπατιού: ουσιαστικά τρέχει ένας κεντρικοποιημένος αλγόριθμος σε κάθε 
δρομολογητή. 

Το μονοπάτι που ακολουθείται από ένα πακέτο μπορεί να επιλεγεί με κατανεμημένο 
τρόπο, υπό την έννοια ότι κάθε κόμβος αποφασίζει μόνο για τον επόμενο κόμβο στον 
οποίο θα σταλεί το πακέτο, ή να καθοριστεί από την αρχή πριν το πακέτο μπει στο 
δίκτυο. Η τελευταία περίπτωση ονομάζεται δρομολόγηση πηγής (source routing) 
ουσιαστικά σημαίνει ότι ο κόμβος – αποστολέας ενός πακέτου ολόκληρη τη διαδρομή 
που θα ακολουθήσει το πακέτο μέχρι να φτάσει στον προορισμό του και εισάγει στην 
επικεφαλίδα του πακέτου τις διευθύνσεις των διαδοχικών κόμβων από τους οποίους 
θα περάσει το πακέτο. Οι διαδρομές αυτές μπορούν να είναι είτε στατικά 
καθορισμένες, ή να προσαρμόζονται δυναμικά.  

Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω κατηγορίες πρωτοκόλλων έχουν φτιαχτεί για τον 
ίδιο τύπο δικτύου έχουν αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά. Στην 
επόμενη ενότητα παρουσιάζουμε μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα κάθε 
κατηγορίας. 

3.8 Παραδείγματα πρωτοκόλλων δρομολόγησης για ad-hoc δίκτυα 
Εξετάζουμε στη συνέχεια μερικά πρωτόκολλα δρομολόγησης που έχουν σχεδιαστεί 
για τα ad-hoc δίκτυα, αρχικά περιγράφοντας καθένα από αυτά και έπειτα 
συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά τους. Για την περιγραφή των αλγορίθμων θεωρούμε 
ότι δίκτυο των κινητών υπολογιστών είναι ένα γράφημα G(V,E), όπου το σύνολο V 
των κόμβων αντιστοιχεί στους υπολογιστές, ενώ οι ακμές Ε αντιστοιχούν σε 
συνδέσμους μεταξύ υπολογιστών. Σημειώνεται εδώ ότι με τον όρο σύνδεσμος 
εννοούμε ότι ο ένας υπολογιστής βρίσκεται μέσα στην εμβέλεια εκπομπής του άλλου. 
Γενικά, στην πράξη δεν είναι απαραίτητο ότι οι σύνδεσμοι αυτοί είναι αμφίδρομοι, 
αφού κάθε υπολογιστής μπορεί έχει διαφορετικές δυνατότητες εκπομπής. Δύο κόμβοι 
που έχουν δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας ονομάζονται γειτονικοί. 
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Πρωτόκολλα δρομολόγησης βασιζόμενα σε πίνακες 
Στους αλγόριθμους δρομολόγησης που βασίζονται σε πίνακες (table-driven routing), 
η βασική ιδέα είναι η διατήρηση πινάκων δρομολόγησης σε κάθε υπολογιστή. Οι 
πίνακες αυτοί επιχειρούν να διατηρήσουν μια συνεπή και πλήρη πληροφορία για την 
τοπολογία, περιέχουν κάθε στιγμή πληροφορία για τη διαδρομή προς οποιοδήποτε 
άλλο κόμβο και πρέπει να ενημερώνονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για τις 
αλλαγές στο δίκτυο έτσι ώστε να είναι σωστοί. Τα πρωτόκολλα αποκρίνονται στις 
αλλαγές της τοπολογίας του δικτύου διαδίδοντας πακέτα ενημέρωσης (updates) σε 
όλο το δίκτυο. Τα πρωτόκολλα διαφοροποιούνται μεταξύ τους στο πλήθος των 
πινάκων που χρειάζονται και στις μεθόδους με τις οποίες γνωστοποιούνται οι αλλαγές 
στη τοπολογία του δικτύου. 

Destination-Sequenced Distance-Vector (DSDV) δρομολόγηση 
Ο αλγόριθμος DSDV αποτελεί μία παραλλαγή του αλγόριθμου δρομολόγησης 
Bellman-Ford, ειδικά προσαρμοσμένη για ad hoc δίκτυα. Ένα σημαντικό 
πλεονέκτημά του DSDV είναι το γεγονός ότι εγγυάται μονοπάτια χωρίς βρόχους προς 
οποιοδήποτε προορισμό. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα:  

Κάθε κινητός κόμβος του δικτύου διατηρεί έναν πίνακα του οποίου κάθε 
καταχώρηση αντιστοιχεί σε έναν πιθανό κόμβο προορισμού και περιέχει τον αριθμό 
των μεταδόσεων (hops) για να φτάσουμε από τον κινητό κόμβο στον συγκεκριμένο 
προορισμό, ένα ακολουθιακό αριθμό (sequence number), ο οποίος συνήθως παίρνει 
τιμή από τον κόμβο προορισμού, καθώς και το χρόνο αποκατάστασης (settling time) 
για τη συγκεκριμένη διαδρομή. 

Οι πίνακες που διατηρούν οι κόμβοι πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για τις 
αλλαγές στην τοπολογία του δικτύου, έτσι ώστε να είναι συνεπείς μεταξύ τους. Για να 
αποτραπεί η μεγάλη κίνηση στο δίκτυο, η οποία μπορεί να παρατηρηθεί με τα συχνά 
updates, η διάδοση των καινούριων τιμών γίνεται με δύο ειδών πακέτα: τα “full 
dump” και τα “incremental” πακέτα. Με το πρώτο είδος πακέτων μεταφέρεται 
περιοδικά, και πιθανώς σπάνια, όλη η διαθέσιμη πληροφορία για τη δρομολόγηση. 
Αντίθετα, με τα incremental πακέτα, που είναι αρκετά μικρότερα, μεταφέρεται μόνο η 
πληροφορία που έχει αλλάξει μετά το τελευταίο full dump. Τα incremental πακέτα 
χρησιμοποιούνται όταν έχει συμβεί μία σημαντική αλλαγή, για παράδειγμα όταν μία 
σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων χάνεται επειδή ο ένας κόμβος απομακρύνεται. 

Κάθε νέα μετάδοση πίνακα περιέχει τη διεύθυνση προορισμού, τον αριθμό 
μεταβάσεων για τον κόμβο προορισμού, καθώς και τον ακολουθιακό αριθμό ο οποίος 
είναι μοναδικός για τη συγκεκριμένη μετάδοση. Ένας κόμβος που λαμβάνει 
περισσότερες από μία πληροφορίες δρομολόγησης, θα διαλέξει εκείνη με το πιο 
πρόσφατο ακολουθιακό αριθμό. Με αυτό τον τρόπο διακρίνονται οι απαρχαιωμένες 
διαδρομές από τις καινούριες κι έτσι αποφεύγονται οι βρόχοι. Στην περίπτωση που 
δύο updates έχουν το ίδιο ακολουθιακό αριθμό, χρησιμοποιείται εκείνο το οποίο έχει 
την μικρότερη μετρική (αριθμό hops), έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί (μικρύνει) το 
μονοπάτι. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, οι κόμβοι κρατάνε πληροφορία για το χρόνο 
που κάνουν οι διαδρομές να σταθεροποιηθούν. Καθυστερώντας τη μετάδοση ενός 
καινούριου πίνακα δρομολόγησης όσο διαρκεί ο χρόνος μονιμοποίησης, οι κόμβοι 
μπορούν να μειώσουν την κίνηση στο δίκτυο και να βελτιστοποιήσουν τις 
δρομολογήσεις εξαλείφοντας εκείνες τις μεταδόσεις οι οποίες θα συνέβαιναν αν μία 
καλύτερη διαδρομή ανακαλύπτονταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.  
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Πρωτόκολλο δρομολόγησης αρχηγών ομάδων (CGSR) 
Στο πρωτόκολλο δρομολόγησης αρχηγών ομάδων (Clusterhead Gateway Switch 
Routing ή CGSR), οι κόμβοι του δικτύου δημιουργούν ομάδες και σε κάθε ομάδα 
επιλέγεται με έναν ειδικό κατανεμημένο αλγόριθμο ένας κόμβος-κεφαλή (cluster 
head). Επίσης, οι κόμβοι οι οποίοι βρίσκονται εντός της εμβέλειας δύο ή 
περισσότερων cluster heads ονομάζονται κόμβοι-πύλες (gateways). Κάθε κόμβος 
διατηρεί δύο ειδών πίνακες: έναν πίνακα μέλους ομάδας (cluster member table), στον 
οποίο αποθηκεύεται ο κόμβος-κεφαλή της ομάδας κάθε πιθανού κόμβου προορισμού 
και έναν πίνακα δρομολόγησης, στον οποίο καθορίζεται η επόμενη μετάβαση (hop) 
προκειμένου να φτάσουμε στον προορισμό. Οι πίνακες αυτοί, καθώς και η διάδοσή 
τους, πραγματοποιούνται με βάση το πρωτόκολλο DSDV που περιγράφηκε 
προηγουμένως.  

 
Σχήμα 3.17 

Ας θεωρήσουμε έναν κόμβο-αποστολέα που θέλει να στείλει ένα πακέτο σε έναν 
κόμβο-παραλήπτη. Ο αποστολέας στέλνει το πακέτο στον κόμβο-κεφαλή της ομάδας 
του. Αυτός το στέλνει στο κατάλληλο gateway (σύμφωνα με τους χάρτες του) και από 
εκεί το πακέτο πάει στον επόμενο κόμβο-κεφαλή κ.ο.κ. Τελικά το πακέτο καταλήγει 
στην κεφαλή της ομάδας του προορισμού και από εκεί στον ίδιο τον κόμβο 
προορισμού. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε ένα πρωτόκολλο τέτοιου είδους υπάρχει ο κίνδυνος να 
μειωθεί σημαντικά η απόδοση στην περίπτωση που οι κόμβοι μπαίνουν συχνά στη 
διαδικασία επιλογής cluster head. Γι αυτό το λόγο, εφαρμόζεται ένας αλγόριθμος 
Ελάχιστης Αλλαγής Ομάδας (Least Cluster Change - LCC) με τον οποίο επιτρέπεται 
αλλαγή του κόμβου-κεφαλής μόνο όταν δύο κόμβοι-κεφαλές πηγαίνουν στην ίδια 
ομάδα (δηλαδή αποκτούν απευθείας επαφή μεταξύ τους) ή όταν ένας κόμβος 
απομακρύνεται από την εμβέλεια όλων των κόμβων-κεφαλών.  
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Πρωτόκολλο ασύρματης δρομολόγησης (WRP) 
Το Πρωτόκολλο Ασύρματης Δρομολόγησης (Wireless Routing Protocol ή WRP]) 
ανήκει στην κατηγορία των αλγόριθμων εύρεσης μονοπατιού (path-finding 
algorithms) οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα του επ’ άπειρον 
υπολογισμού (count-to-infinity problem). Σύμφωνα με τους αλγόριθμους αυτούς, 
κάθε κόμβος διατηρεί ένα δέντρο κάλυψης (spanning tree) το οποίο περιέχει 
ουσιαστικά την πληροφορία σχετικά με το «καλύτερο» μονοπάτι προς οποιοδήποτε 
κόμβο. Η πληροφορία αυτή συγκεντρώνεται με τη βοήθεια μηνυμάτων από τους 
γειτονικούς κόμβους. Αυτό που ξεχωρίζει το WRP από τις υπόλοιπες μεθόδους 
δρομολόγησης είναι το ότι αποφεύγει του βρόχους με το να υποχρεώνει τους κόμβους 
να ελέγχουν αν οι πληροφορίες δρομολόγησης που διαθέτουν συμφωνούν με αυτές 
των γειτόνων τους. 

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο αλγόριθμο, κάθε κόμβος διατηρεί τέσσερις πίνακες: 
Τον πίνακα απόστασης, τον πίνακα δρομολόγησης, τον πίνακα κόστους συνδέσμου 
και έναν πίνακα με λίστες επαναμετάδοσης μηνυμάτων (message retransmission list-
MRL).  

Οι κόμβοι ενημερώνουν ο ένας τον άλλο για αλλαγές στις συνδέσεις μέσω 
μηνυμάτων ενημέρωσης (update messages). Τα μηνύματα αυτά μεταδίδονται μόνο 
μεταξύ γειτονικών κόμβων και περιέχουν μία λίστα με τις καινούριες πληροφορίες 
για το δίκτυο, καθώς και μία λίστα απαντήσεων (responses) η οποία καθορίζει από 
ποιούς κόμβους περιμένει ο πομπός ACK. Γενικά, ένας κόμβος στέλνει μηνύματα 
ενημέρωσης είτε αφού επεξεργαστεί πληροφορία προερχόμενη από άλλο κόμβο, είτε 
αν αντιληφθεί μία αλλαγή στη σύνδεσή του με έναν γείτονα. Στην περίπτωση που 
χάνεται η σύνδεση μεταξύ δύο γειτονικών κόμβων, οι κόμβοι στέλνουν μηνύματα 
ενημέρωσης στους υπόλοιπους γείτονές τους. Οι γείτονες με την σειρά τους 
ενημερώνουν τους πίνακές τους και αναζητούν νέα πιθανά μονοπάτια για τους 
συγκεκριμένους προορισμούς. Η πληροφορία για τα νέα μονοπάτια στέλνεται πίσω 
στους αρχικούς κόμβους για να διευθετήσουν κι αυτοί τους πίνακές τους ανάλογα. 

Ο κάθε κόμβος γνωρίζει την ύπαρξη των γειτόνων του μέσω της ανταλλαγής 
μηνυμάτων. Έτσι ένας κόμβος αντιλαμβάνεται ένα νέο γείτονα από την λήψη ενός 
μηνύματος χαιρετισμού (hello message). Τότε καταχωρεί στους πίνακές του τον νέο 
γείτονα και του στέλνει ένα αντίγραφο του πίνακα δρομολόγησης που διαθέτει. 

Αξιολόγηση των πρωτοκόλλων δρομολόγησης που βασίζονται σε πίνακες 
Το DSDV πρωτόκολλο εγγυάται ότι, με μία σχετικά απλή διαδικασία, κάθε κόμβος 
διαθέτει κάθε στιγμή την απαραίτητη πληροφορία για το πιο σύντομο μονοπάτι προς 
οποιοδήποτε άλλο κόμβο και επιπλέον ότι το μονοπάτι αυτό δεν περιέχει βρόχους. 
Κάθε κόμβος διατηρεί έναν πίνακα ο οποίος έχει μέτριες απαιτήσεις σε μνήμη 
(συγκεκριμένα Ο(N), όπου Ν είναι ο αριθμός των κόμβων του δικτύου). Η ανανέωση 
των πινάκων γίνεται με την ανταλλαγή δύο ειδών μηνυμάτων. Το βασικό 
μειονέκτημα του DSDV βρίσκεται στο ότι ο όγκος των μηνυμάτων που 
ανταλλάσσονται μπορεί να γίνει αρκετά μεγάλος. Επιπλέον, πρέπει να στέλνονται 
κατά τακτά χρονικά διαστήματα πακέτα ενημέρωσης, ακόμα και αν δεν έχουν συμβεί 
πολλές αλλαγές, πράγμα το οποίο μειώνει την απόδοση του αλγόριθμου. Όλα αυτά 
έχουν σαν αποτέλεσμα την ακαταλληλότητα του DSDV για μεγάλο αριθμό 
υπολογιστών διότι το overhead αυξάνεται ανάλογα με το Ο(Ν2).  
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Από την άλλη πλευρά, ο αλγόριθμος CGSR βασίζεται στον DSDV, αλλά ταυτόχρονα 
εισάγει μία ιεραρχική δομή μεταξύ των κόμβων του δικτύου χρησιμοποιώντας 
κόμβους-cluster heads. Γι αυτό το λόγο, εκτός από τον πίνακα δρομολόγησης κάθε 
κόμβος διαθέτει κι έναν πίνακα στον οποίο αποθηκεύει τα cluster heads. Ένα βασικό 
πλεονέκτημα του αλγόριθμου είναι το ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες 
ευριστικές μέθοδοι έτσι ώστε να βελτιωθεί η απόδοσή του, όπως οι priority token 
scheduling, gateway code scheduling και path reservation. 

Μία βασική παρατήρηση εδώ είναι το γεγονός ότι η πολυπλοκότητα χρόνου στην 
περίπτωση της καταστροφής ενός συνδέσμου εξαρτάται από τους κόμβους: αν ο ένας 
κόμβος είναι cluster head, τότε απαιτείται πιθανώς εκλογή νέου cluster head και αυτό 
καθυστερεί τη διαδικασία.  

Τέλος, ο WRP έχει αρκετές διαφορές από τους δύο προηγούμενους αλγόριθμους, 
αφού ανήκει στην κατηγορία των αλγόριθμων εύρεσης μονοπατιού (path-finding 
algorithms), οι οποίοι σχηματίζουν spanning trees.  Ως προ ς τη συγκεκριμένη τάξη 
αλγορίθμων έχει το πλεονέκτημα ότι αποφεύγει τους πρόσκαιρους βρόχους. 
Γενικότερα, όμως, έχει το μειονέκτημα ότι απαιτεί αρκετή μνήμη, αφού κάθε κόμβος 
διατηρεί τέσσερις πίνακες. Επιπλέον η αποστολή μηνυμάτων χαιρετισμού (hello 
messages) σπαταλά το bandwidth του δικτύου και δεν επιτρέπει στους κόμβους να 
μπουν σε κατάσταση ύπνου (sleep mode).  

Τα χαρακτηριστικά των τριών αλγορίθμων φαίνονται στον επόμενο πίνακα, όπου το 
Ν συμβολίζει τον αριθμό των κόμβων του δικτύου, d είναι η διάμετρος του δικτύου, h 
είναι το ύψος του δέντρου δρομολόγησης και x είναι ο αριθμός των κόμβων που 
επηρεάζονται από μία αλλαγή στην τοπολογία του δικτύου. 

Per formance Parameters DSDV CGSR WRP 
Time Complexity (link 

addition/failure) Ο(d) O(d) O(h) 

Communication Complexity (link 
addition/failure)  O(x=N) O(x=N) O(x=N) 

Routing Philosophy Flat Hierarchical Flat 

Loop Free Yes Yes Yes, but not 
instantaneous 

 Multicast Capability No No No 

Number of required tables 2 2 4 

Frequency of update transmissions Periodically and as 
needed Periodically Periodically and as 

needed 

 Updates Transmitted to Neighbors Neighbors and 
cluster head Neighbors 

Utilizes Sequence Numbers Yes Yes Yes 

Utilizes “hello” messages Yes No Yes 

Critical Nodes No Cluster heads No 

Routing Metric Shortest Path Shortest Path Shortest Path 
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Αλγόριθμοι κατ’ απαίτηση δρομολόγησης που αρχικοποιούνται από την πηγή  
Στους αλγόριθμους δρομολόγησης που βασίζονται στην κατ’ απαίτηση αρχικοποίηση 
από την πηγή (source-initiated on-demand routing) ανήκουν αλγόριθμοι οι οποίοι 
κατασκευάζουν διαδρομές μόνο όταν αυτές ζητηθούν από τους υπολογιστές που 
επιθυμούν να μεταδώσουν δεδομένα. Με άλλα λόγια, η πληροφορία δρομολόγησης 
δεν διατηρείται μόνιμα στους υπολογιστές, αλλά μόνο για όσο χρόνο χρειάζεται. 

Ο AODV αλγόριθμος δρομολόγησης 
Ο Ad-hoc On-Demand Distance Vector (ΑODV) αλγόριθμος βρίσκει διαδρομές 
μεταξύ κόμβων τη στιγμή που αυτές χρειάζονται για τη μεταφορά δεδομένων. Οι 
πίνακες δρομολόγησης γι αυτές τις διαδρομές διατηρούνται στους κόμβους μόνο για 
τη συγκεκριμένη μετάδοση πακέτων κι έπειτα διαγράφονται. Ο AODV αλγόριθμος 
θεωρείται ως μία βελτιωμένη εκδοχή του DSDV, κυρίως επειδή απαιτεί λιγότερες 
μεταδόσεις σχετικά με την τοπολογία του δικτύου και λιγότερη μνήμη από τους 
υπολογιστές, αφού δεν διατηρούν μόνιμα πληροφορία για όλους τους δυνατούς 
προορισμούς. Επιπλέον, ο AODV αποφεύγει τους βρόχους και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο αριθμό κινητών κόμβων.  

Για να δημιουργήσει μία διαδρομή, ο AODV αλγόριθμος χρησιμοποιεί πακέτα 
αίτησης διαδρομής (route request – RREQ) και απάντησης (route reply – RREP). 
Έστω ότι ένας αρχικός κόμβος θέλει να βρει μία διαδρομή προς έναν κόμβο- 
προορισμό. Γι αυτό το λόγο στέλνει ένα πακέτο RREQ στο δίκτυο. Οι κόμβοι που 
λαμβάνουν το πακέτο, ανανεώνουν την πληροφορία που διαθέτουν για τον αρχικό 
κόμβο και βάζουν δείκτες προς τον κόμβο αυτό στους πίνακες δρομολόγησης που 
διαθέτουν. Ένας κόμβος που λαμβάνει το RREQ πακέτο το προωθεί πιο πέρα, εκτός 
και αν είναι ο κόμβος προορισμού ή ένας ενδιάμεσος κόμβος που γνωρίζει ήδη μία 
διαδρομή προς τον προορισμό με αύξοντα αριθμό (sequence number) μεγαλύτερο ή 
ίσο από εκείνο του RREQ πακέτου. Σε αυτή την περίπτωση στέλνει ένα RREΡ 
πακέτο προς τα πίσω, το οποίο με τη βοήθεια των δεικτών που κρατούν οι ενδιάμεσοι 
κόμβοι φθάνει στην πηγή. Είναι φανερό εδώ ότι οι συνδέσεις μεταξύ κόμβων πρέπει 
να είναι συμμετρικές για να εφαρμοστεί ο συγκεκριμένος αλγόριθμος, αφού πρέπει να 
στέλνονται πακέτα και προς τις δύο κατευθύνσεις.  

Ένα πακέτο RREQ περιέχει την ΙΡ διεύθυνση του αρχικού κόμβου, το τρέχον 
sequence number, το ΙD της μετάδοσης κι επιπλέον το πιο πρόσφατο αύξοντα αριθμό 
του προορισμού το οποίο γνωρίζει ο αρχικός κόμβος. Οι ενδιάμεσοι κόμβοι 
διατηρούν την ΙΡ διεύθυνση του αρχικού κόμβου και και το ID της μετάδοσης, τα 
οποία καθορίζουν μονοσήμαντα το συγκεκριμένο RREQ πακέτο. Έτσι, αν λάβουν 
ένα RREQ που έχουν ήδη επεξεργαστεί, το πετάνε και δεν το προωθούν πιο πέρα. 

Καθώς το πακέτο RREΡ επιστρέφει στον αρχικό κόμβο, οι ενδιάμεσοι κόμβοι 
εγκαθιστούν forward δείκτες (δηλαδή προς τον προορισμό). Όταν λοιπόν ο αρχικός 
κόμβος λάβει το RREΡ πακέτο, ξεκινάει να στέλνει πακέτα δεδομένων προς τον 
προορισμό. Αν αργότερα λάβει ένα RREΡ με μεγαλύτερο αύξοντα αριθμό ή με τον 
ίδιο αύξοντα αριθμό αλλά μικρότερο μήκος διαδρομής, μπορεί να χρησιμοποιήσει την 
νεότερη (και καλύτερη) διαδρομή. 

Για όσο χρόνο η διαδρομή είναι ενεργή, δηλαδή όσο μεταφέρονται πακέτα δεδομένων 
μέσω αυτής, θα διατηρείται. Όταν ο αρχικός κόμβος σταματήσει να στέλνει πακέτα, 
αφού περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι σύνδεσμοι θα διαγραφούν από 
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τους πίνακες δρομολόγησης των ενδιάμεσων κόμβων. Πρέπει να σημειωθεί ότι αν 
χαθεί ένας σύνδεσμος όσο η διαδρομή είναι ενεργή, τότε ο προηγούμενος του 
κατεστραμμένου συνδέσμου κόμβος στέλνει ένα μήνυμα λάθους (route error – 
RERR) προς τον αρχικό κόμβο για να τον ειδοποιήσει ότι ο προορισμός δεν μπορεί 
τώρα να προσεγγιστεί. Αν ο αρχικός κόμβος χρειάζεται ακόμα τη σύνδεση με τον 
προορισμό, τότε, όταν λάβει το RRER ξεκινάει από την αρχή την εύρεση διαδρομής. 

Τέλος, είναι φανερό ότι οι κόμβοι απαιτείται να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την 
«γειτονιά» τους, δηλαδή ποιοί κόμβοι βρίσκονται μέσα στην εμβέλεια τους. Γι αυτό 
το σκοπό στέλνονται (τοπικά) μηνύματα χαιρετισμού (hello messages) τα οποία 
απλώς υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός κόμβου σε κοντινή απόσταση και βοηθούν τον 
παραλήπτη να γνωρίζει ποιοί είναι οι γείτονές του. 

Δυναμική Δρομολόγηση Πηγής (DSR)  
Το πρωτόκολλο Δυναμικής Δρομολόγησης Πηγής (Dynamic Source Routing – DSR) 
είναι ένα πρωτόκολλο δρομολόγησης κατ’ απαίτηση που βασίζεται στην έννοια της 
δρομολόγησης πηγής. Η έννοια αυτή αναφέρεται σε τεχνικές δρομολόγησης όπου ο 
αποστολέας ενός πακέτου προσδιορίζει (στο header) την πλήρη ακολουθία των 
κόμβων κατά μήκος των οποίων το πακέτο θα προωθηθεί.  
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Σχήμα 3.18. Το πρωτόκολλο δρομολόγησης DSR. 

Κάθε κινητός κόμβος που συμμετέχει στο ad-hoc δίκτυο διατηρεί μια route cache που 
περιέχει κάθε πορεία πηγής (source route) για την οποία είναι ενήμερος. Κάθε 
καταχώρηση στη route cache συσχετίζεται με μια περίοδο λήξης, με το πέρας της 
οποίας η καταχώρηση διαγράφεται. Όταν ένας κόμβος θέλει να στείλει ένα πακέτο σε 
έναν άλλο, ελέγχει πρώτα την cache route για να διαπιστωθεί αν υπάρχει 
καταχωρημένη μια πορεία πηγής στον προορισμό που δεν έχει λήξει. Αν βρεθεί μια 
τέτοια πορεία, χρησιμοποιείται από την πηγή για τη μετάδοση του πακέτου. 
Διαφορετικά, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο ανακάλυψης πορείας (route discovery), 
για την ανακάλυψη μιας πορείας από τον κόμβο πηγή στον κόμβο προορισμού.  

Ο κόμβος που αρχικοποιεί την ανακάλυψη πορείας εκπέμπει ένα πακέτο αίτησης 
πορείας (route request packet), που περιλαμβάνει τη διεύθυνση της πηγής, τη 
διεύθυνση προορισμού, ένα μοναδικό id αίτησης και μια εγγραφή πορείας (route 
record). Στην τελευταία καταγράφεται η ακολουθία των hops που το πακέτο αίτησης 
πορείας διανύει καθώς διαδίδεται μέσω του ad-hoc δικτύου. Όταν ένας κόμβος 
λαμβάνει αυτό το πακέτο το απορρίπτει αν δεν είναι η πρώτη φορά που το λαμβάνει ή 
αν η διεύθυνσή του περιέχεται ήδη στην εγγραφή πορείας. Ένα πακέτο απόκρισης 
πορείας (route reply packet) θα δημιουργηθεί όταν το πακέτο φτάσει είτε στον 
προορισμό είτε σε έναν ενδιάμεσο κόμβο που περιέχει στη route cache του μια πορεία 
προς τον προορισμό (που δεν έχει λήξει). Αν αυτός ο κόμβος είναι ο κόμβος 
προορισμού, αντιγράφει την εγγραφή πορείας του πακέτου αίτησης στο πακέτο 
απόκρισης πορείας, διαφορετικά προσαρτά την cached route στην εγγραφή 
καταχώρησης και δημιουργεί την απόκριση πορείας. Για την επιστροφή της 
απόκρισης πορείας, ο αντίστοιχος κόμβος ψάχνει στη route cache για μια πορεία προς 
την πηγή της αίτησης. Αν δεν βρεθεί, και εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει 
συμμετρικούς συνδέσμους, αντιστρέφει τη σειρά στην καταχώρηση εγγραφής και 
μεταδίδει την απόκριση κατά μήκος αυτής. Αν δεν υποστηρίζονται συμμετρικοί 
σύνδεσμοι, ο κόμβος αρχικοποιεί μια νέα αίτηση πορείας προς την πηγή, όπου η νέα 
αίτηση πορείας θα «σέρνει» μαζί της την απόκριση στην πρώτη αίτηση.  
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Μια άλλη σημαντική φάση του DSR είναι η συντήρηση πορείας (route maintenance).  
Αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση πακέτων λάθους πορείας (route error), τα οποία 
δημιουργούνται όταν το data link layer ενός κόμβου διαπιστώσει κάποιο 
ανεπανόρθωτο λάθος κατά την προσπάθεια μετάδοσης ενός πακέτου. Το πακέτο 
λάθους στέλνεται στην πηγή του πακέτου που τελικά δεν μεταδόθηκε και περιέχει τις 
διευθύνσεις των κόμβων στα άκρα του hop που απέτυχε. Όταν ένας κόμβος λάβει ένα 
πακέτο λάθους, το hop διαγράφεται από την cache route και όλες οι πορείες που 
περιέχουν αυτό το hop περικόπτονται σε εκείνο το σημείο. Επίσης, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν passive acknowledgements για να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία 
των συνδέσμων μια πορείας, όπου ένα κινητό «ακούει» αν το επόμενο hop προωθεί 
το πακέτο κατά μήκος της πορείας. 

Ο Χρονολογικά-Διατεταγμένος Αλγόριθμος Δρομολόγησης (TORA)  
O Χρονολογικά-Διατεταγμένος Αλγόριθμος Δρομολόγησης (Temporally-Ordered 
Routing Algorithm ή TORA) είναι ένας ιδιαίτερα προσαρμοστικός, κατανεμημένος 
αλγόριθμος δρομολόγησης που βασίζεται στην έννοια της αντιστροφής συνδέσμων. 
Σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό δικτυακό περιβάλλον και 
αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των αντιδράσεων σε τοπολογικές αλλαγές του 
δικτύου. Αρχικοποιείται από την πηγή, παρέχει πολλαπλές πορείες μεταξύ 
οποιουδήποτε ζεύγους πηγής/προορισμού και εγγυάται ότι οι πορείες δε θα 
περιλαμβάνουν βρόχους. Μια σχεδιαστική έννοια κλειδί του TORA είναι ο 
περιορισμός των μηνυμάτων ελέγχου σε ένα μικρό σύνολο κόμβων, που βρίσκονται 
κοντά στην εμφάνιση της τοπολογικής αλλαγής. Για να επιτευχθεί αυτό, οι κόμβοι 
διατηρούν πληροφορία μόνο για γειτονικούς κόμβους (1-hop γνώση). Ο αλγόριθμος 
αποτελείται από τρεις φάσεις: (α) δημιουργία πορείας, (β) συντήρηση πορείας και (γ) 
διαγραφή πορείας. 

Κατά τη φάση δημιουργίας μιας πορείας, χρησιμοποιείται μια μετρική «ύψους»  για 
τη δημιουργία ενός κατευθυνόμενου άκυκλου γράφου που καταλήγει στον προορισμό 
(δηλαδή ο προορισμός δεν έχει εξερχόμενους συνδέσμους). H ανάθεση 
κατευθύνσεων στους συνδέσμους γίνεται έτσι ώστε αν ο κόμβος i έχει μεγαλύτερο 

ύψος από τον j, ο μεταξύ τους σύνδεσμος είναι ο 
→

),( ji και ο i είναι ένας upstream 

κόμβος του j, διαφορετικά ο μεταξύ τους σύνδεσμος είναι ο 
→

),( ij  και ο i είναι ένας 
downstream κόμβος του j. Η συντήρηση μιας πορείας αναφέρεται στην αντίδραση 
του δικτύου σε τοπολογικές αλλαγές με τρόπο ώστε πορείες προς τον προορισμό να 
επαναεγκαθίστανται σε πεπερασμένο χρόνο. Όταν ένας κόμβος χάσει τον τελευταίο 
downstream σύνδεσμο σαν αποτέλεσμα της αποτυχίας ενός συνδέσμου, ο κόμβος 
επιλέγει ένα νέο ύψος (μεγαλύτερο από το ύψους καθενός από τους γειτονικούς του 
κόμβους) καθορίζοντας ένα νέο «επίπεδο αναφοράς». Αυτό το επίπεδο αναφοράς 
διαδίδεται στους γειτονικούς κόμβους οι οποίοι συντονίζονται αποτελεσματικά σε μια 
δομημένη αντίδραση στην αποτυχία. Οι σύνδεσμοι αντιστρέφονται σαν αποτέλεσμα 
αυτής της αντίδρασης.  

Ο χρονισμός είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τον TORA γιατί η μετρική 
«ύψους» εξαρτάται από τη χρονική στιγμή αποτυχίας ενός συνδέσμου. Ο TORA  
υποθέτει ότι όλοι οι κόμβοι έχουν συγχρονισμένα ρολόγια (π.χ. μέσω μιας εξωτερικής 
πηγής χρονισμού όπως το Global Positioning System). Το «ύψος» είναι μια πεντάδα 
στοιχείων τα οποία είναι: (α) ο χρόνος αποτυχίας ενός συνδέσμου, (β) το μοναδικό ID 
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του κόμβου που καθόρισε το νέο «επίπεδο αναφοράς», (γ) ένα bit που χωρίζει τα 
επίπεδα αναφοράς σε δύο κλάσεις, (δ) ένας ακέραιος για να διατάξει τους κόμβους σε 
σχέση με ένα κοινό επίπεδο αναφοράς (πολύ χρήσιμος στη διάδοση του επιπέδου 
αναφοράς) και (ε) το μοναδικό ID του κόμβου. Τα πρώτα τρία στοιχεία αναπαριστούν 
το επίπεδο αναφοράς. Ένα νεό επίπεδο αναφοράς καθορίζεται κάθε φορά που ένας 
κόμβος χάνει τον τελευταίο downstream σύνδεσμο λόγω αποτυχίας ενός συνδέσμου. 
Η φάση διαγραφής πορείας περιλαμβάνει την εκπομπή (με πλημμύρα) ενός clear 
πακέτου - στην περίπτωση που το δίκτυο διαμεριστεί - για να διαγραφούν οι μη 
έγκυρες πορείες. 

Δρομολόγηση βασισμένη σε συσχετισμούς (ABR) 
Η Βασισμένη σε Συσχετισμούς Δρομολόγηση (Associativity-Based Routing – ABR) 
πρωτόκολλο είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση για τη δρομολόγηση ad-hoc 
κινητών δικτύων. Δεν περιλαμβάνει βρόχους, αδιέξοδα και διπλότυπα πακέτα, 
εγγυάται ότι γίνεται αποδοτική χρήση του εύρους ζώνης και ορίζει μια νέα μετρική 
δρομολόγησης για τα ad-hoc κινητά δίκτυα. Η νέα μετρική είναι γνωστή σαν ο 
βαθμός της σταθερότητας συσχετισμού. Κάθε κινητός κόμβος περιοδικά δημιουργεί 
ένα σινιάλο, για να κάνει φανερή την παρουσία του στους γειτονικούς κόμβους. Όταν 
ένας γειτονικός κόμβος λαμβάνει το σινιάλο, αυξάνει το “tick” που τον συσχετίζει με 
τον κόμβο που δημιούργησε το σινιάλο. Ένας κινητός κόμβος φαίνεται ότι βρίσκεται 
σε κατάσταση έντονης κινητικότητας αν έχει λίγα ticks συσχετισμού με τους γείτονές 
του (χαμηλή σταθερότητα συσχετισμού) και βρίσκεται σε κατάσταση χαμηλής 
κινητικότητας αν παρατηρούνται πολλά ticks συσχετισμού (υψηλή σταθερότητα 
συσχετισμού). Τα ticks συσχετισμού μηδενίζονται όταν είτε ο κόμβος είτε οι γείτονές 
του απομακρυνθούν αισθητά. Μια θεμελιώδης έννοια κλειδί του ABR είναι η 
μακροβιότητα μιας πορείας, διότι μικρότερης διάρκειας πορείες θα έχουν ως 
αποτέλεσμα συχνές διακοπές της ροής των δεδομένων και ανακατασκευές πορείας. 
Το ABR πρωτόκολλο αποτελείται από δύο φάσεις: (α) τη φάση ανακάλυψης πορείας 
και (β) τη φάση ανακατασκευής πορείας. Όταν ένας κόμβος πηγή επιθυμεί μια 
πορεία, επικαλείται την φάση ανακάλυψης πορείας. Αυτή αποτελείται από έναν 
κύκλο εκπομπής-ερωτήματος αναμονής-απάντησης (BQ-REPLY). Ο κόμβος που 
επιθυμεί μια πορεία εκπέμπει ένα (μόνο) BQ πακέτο σε αναζήτηση πορείας προς τον 
προορισμό. Όλοι οι ενδιάμεσοι κόμβοι αν έχουν ξαναλάβει το πακέτο, το 
απορρίπτουν. Διαφορετικά, ελέγχουν αν είναι ο προορισμός. Αν δεν είναι, 
προσθέτουν στο πακέτο τη διεύθυνσή τους και τα tick συσχετισμού τους με τους 
γείτονες και το προωθούν. Ο επόμενος κόμβος θα σβήσει τις καταχωρήσεις των tick 
συσχετισμού του προηγούμενου (upstream) κόμβου με του γείτονες, εκτός από την 
καταχώρηση που αφορά τον ίδιο. Με αυτό τον τρόπο, το πακέτο ερώτησης που 
φτάνει στον προορισμό θα περιέχει πληροφορία μόνο για τις διευθύνσεις των κόμβων 
κατά μήκος της πορείας, τα tick συσχετισμού, το φόρτο αναμετάδοσης πορείας, τις 
καθυστερήσεις διάδοσης και τον αριθμό των hops. Ο προορισμός μπορεί τότε να 
επιλέξει την καλύτερη πορεία εξετάζοντας τα tick συσχετισμού κατά μήκος κάθε 
πορείας. Αν υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές πορείες με τον ίδιο συνολικό 
βαθμό σταθερότητας συσχετισμού, επιλέγεται το μονοπάτι με τους λιγότερους 
κόμβους. Ο προορισμός στέλνει ένα πακέτο REPLY πίσω στην πηγή κατά μήκος 
αυτού του μονοπατιού. Οι κόμβοι που διαδίδουν αυτό το πακέτο, σημειώνουν την 
πορείες τους ως έγκυρες. Όλες οι άλλες πορείες παραμένουν ανενεργές και έτσι 
αποφεύγεται η πιθανότητα να φτάσουν διπλότυπα πακέτα στον προορισμό. 
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Η φάση ανακατασκευής μιας πορείας περιλαμβάνει λειτουργίες όπως: (α) μερική 
ανακάλυψη πορείας, (β) διαγραφή άκυρης πορείας, (γ) ενημέρωση έγκυρης πορείας 
και (δ) νέα ανακάλυψη πορείας (χειρότερη περίπτωση). Η μετακίνηση της πηγής έχει 
ως αποτέλεσμα μια νέα διαδικασία BQ-REPLY. Η μετακίνηση του προορισμού έχει 
ως αποτέλεσμα ο αμέσως προηγούμενος κόμβος να σβήσει την πορεία του προς τον 
προορισμό (ενημέρωση των πινάκων δρομολόγησης) και να εκκινήσει μια διαδικασία 
εντοπισμού νέας πορείας προς τον προορισμό, στέλνοντας ένα πακέτο (LQ). Αν το 
πακέτο φτάσει στον προορισμό, ο προορισμός απαντά στέλνοντας στον κόμβο την 
καλύτερη πορεία. Διαφορετικά, ο κόμβος ενημερώνει τον αμέσως προηγούμενο 
κόμβο (backtracking) μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η διαδικασία 
backtracking μπορεί να επαναληφθεί μέχρι τα μισά της απόστασης από την πηγή στον 
προορισμό. Η υπέρβαση αυτού του ορίου έχει ως αποτέλεσμα να ξεκινήσει η πηγή 
μια νέα διαδικασία BQ.  

Όταν μια πορεία που ανακαλύφθηκε δεν είναι πλέον επιθυμητή, ο κόμβος πηγή 
εκκινεί μια διαδικασία για τη διαγραφή πορείας, έτσι ώστε όλοι οι κόμβοι κατά μήκος 
της πορείας να ενημερώσουν κατάλληλα τους πίνακες δρομολόγησης. 

Δρομολόγηση σταθερότητας σήματος (SSR)  
Ένα άλλο πρωτόκολλο κατ’ απαίτηση προσαρμοστικής δρομολόγησης είναι το 
πρωτόκολλο δρομολόγησης που βασίζεται στην σταθερότητα του σήματος (Signal 
Stability Routing – SSR). Το πρωτόκολλο χρησιμοποιεί τα χαρακτηριστικά του ad-
hoc δικτύου για να επιλέξει τις πιο σταθερές πορείες. Η επιλογή της πορείας μεταξύ 
ζευγών κόμβων βασίζεται στην ισχύ του σήματος μεταξύ κόμβων και στη 
σταθερότητα θέσης ενός κόμβου. Αυτό οδηγεί σε μακροβιότερες πορείες και 
λιγότερες απαιτήσεις για διατήρηση πορείας. Ο SSR μπορεί να χωριστεί σε δύο 
συνεργατικά πρωτόκολλα: το πρωτόκολλο Δυναμικής Δρομολόγησης (Dynamic 
Routing Protocol - DRP) και το πρωτόκολλο Προώθησης ή πρωτόκολλο Στατικής 
Δρομολόγησης (Static Routing Protocol – SRP).  

Το DRP είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση των πινάκων δρομολόγησης και των 
πινάκων σταθερότητας σήματος σε έναν κόμβο. Ο πίνακας σταθερότητας σήματος 
διατηρεί πληροφορία για την ισχύ του σήματος γειτονικών κόμβων, η οποία 
βρίσκεται από τα σινιάλα που εκπέμπουν περιοδικά οι κόμβοι για να κάνουν αισθητή 
την παρο υσία το υς.  Η ισχύς ενό ς σήματο ς μπορεί να χαρακτηριστεί είτε σαν ένα 
ισχυρό είτε σαν ένα αδύναμο κανάλι. Όλες οι μεταδόσεις λαμβάνονται και υφίστανται 
επεξεργασία από το DRP. Μετά την ενημέρωση των κατάλληλων εγγραφών στους 
πίνακες, το ληφθέν πακέτο περνάει στο SRP.  

Σε έναν κόμβο, ο SRP περνάει το πακέτο σε μια στοίβα αν ο κόμβος είναι ο 
προορισμός, διαφορετικά ψάχνει τον προορισμό στον πίνακα δρομολόγησης και 
προωθεί το πακέτο. Αν ο προορισμός δεν βρεθεί, ξεκινάει μια διαδικασία αναζήτησης 
πορείας (route-search). Οι αιτήσεις πορείας διαδίδονται στο δίκτυο, αλλά 
προωθούνται μόνο αν έχουν ληφθεί μέσω ενός ισχυρού καναλιού και δεν έχουν 
υποστεί επεξεργασία άλλη φορά (προς αποφυγή των βρόχων). Το route-search πακέτο 
αποθηκεύει τις διευθύνσεις όλων των ενδιάμεσων κόμβων κατά μήκος της πορείας 
του. Ο προορισμός επιλέγει την πορεία που περιέχεται στο πρώτο πακέτο αναζήτησης 
πορείας που λαμβάνει, διότι είναι μεγάλη η πιθανότητα να έχει φτάσει μέσω του πιο 
κοντινού μονοπατιού και/ή μέσω του μονοπατιού με τη μικρότερη συμφόρηση. Στη 
συνέχεια, στέλνει κατά μήκος αυτής της πορείας μια απάντηση πορείας (route-reply). 
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Οι πίνακες δρομολόγησης των κόμβων κατά μήκος του μονοπατιού ενημερώνονται 
κατάλληλα από το DRP. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, τα πακέτα αναζήτησης-πορείας που φτάνουν στον 
προορισμό έχουν επιλέξει το μονοπάτι με τη μεγαλύτερη σταθερότητα σήματος. Αν 
όμως η πηγή δε λάβει κάποιο μήνυμα απάντησης πορείας (route reply) μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλάζει το πεδίο PREF στο header του πακέτου έτσι 
ώστε να είναι αποδεκτά και αδύναμα κανάλια, καθώς μπορεί να οι μόνοι σύνδεσμοι 
που μπορούν να διαδώσουν το πακέτο.  

Αν ανιχνευτεί ένας αποτυχημένος σύνδεσμος μέσα στο δίκτυο, οι ενδιάμεσοι κόμβοι 
στέλνουν ένα μήνυμα λάθους πίσω στην πηγή φανερώνοντας ποιο κανάλι έχει 
αποτύχει. Η πηγή τότε εκκινεί μια νέα διαδικασία αναζήτησης πορείας για την εύρεση 
ενός νέου μονοπατιού προς τον προορισμό. Η πηγή στέλνει επίσης ένα μήνυμα 
διαγραφής για να ενημερώσει όλους τους κόμβους για τον διακοπτόμενο σύνδεσμο 
και να σβηστεί έτσι η παλιά πορεία.  

Αξιολόγηση πρωτοκόλλων κατ’ απαίτηση δρομολόγησης που αρχικοποιούνται 
από την πηγή 
Το πρωτόκολλο δρομολόγησης AODV χρησιμοποιεί μια διαδικασία ανακάλυψης 
πορείας παρόμοια με αυτή του DSR. Παρόλα αυτά στο AODV παρατηρείται 
μικρότερο overhead καθώς τόσο τα πακέτα αίτησης πορείας όσο και τα πακέτα 
απάντησης πορείας περιέχουν σημαντικά λιγότερη πληροφορία δρομολόγησης 
συγκρινόμενα με αυτά του DSR. Συγκεκριμένα, τα πακέτα αίτησης πορείας του 
πρώτου πρωτοκόλλου περιλαμβάνουν μόνο το ID του προορισμού ενώ του δευτέρου 
περιλαμβάνουν τα ID όλων των ενδιάμεσων κόμβων από την πηγή ως τον προορισμό. 
Επίσης, τα πακέτα απάντησης πορείας του AODV περιλαμβάνουν το ID του 
προορισμού και ένα sequence number, ενώ του DSR περιλαμβάνουν ολόκληρη την 
πορεία. Επιπλέον, ο DSR παρουσιάζει μεγαλύτερο overhead μνήμης, καθώς 
χρειάζεται να θυμάται ολόκληρες πορείες σε αντίθεση με το AODV που απαιτεί μόνο 
1-hop γνώση. Ένα άλλο πλεονέκτημα του AODV είναι ότι υποστηρίζει multicast. 
Ένα σημαντικό μειονέκτημα του AODV είναι η απαίτηση για συμμετρικούς 
συνδέσμους στο δίκτυο σε αντίθεση με τον DSR που μπορεί να υποστηρίξει τόσο 
συμμετρικούς όσο και μη συμμετρικούς συνδέσμους.  

Το DSR βασίζεται στην υπόθεση ότι η διάμετρος του δικτύου είναι σχετικά μικρή και 
ότι η ταχύτητα κίνησης των κόμβων είναι μέτρια σε σχέση με την καθυστέρηση 
μετάδοσης των πακέτων. Το πρωτόκολλο DSR δεν χρησιμοποιεί περιοδικές 
δημοσιεύσεις μηνυμάτων δρομολόγησης, γεγονός που συντελεί στη μείωση του 
overhead του δικτύου και στην εξοικονόμηση ισχύος. Προσαρμόζεται γρήγορα σε 
τοπολογικές αλλαγές, όπως η κίνηση ενός κόμβου, και δεν συντελεί στο overhead του 
πρωτοκόλλου δρομολόγησης κατά τη διάρκεια περιόδων που τέτοιες αλλαγές δεν 
συμβαίνουν. Επίσης, οι κόμβοι μπορούν να διατηρούν στις route caches πολλαπλές 
πορείες προς έναν προορισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όταν μια πορεία δεν είναι 
πλέον έγκυρη, ο κόμβος πηγή να ψάξει στη route cache για μια άλλη έγκυρη πορεία 
προς τον προορισμό. Με τον τρόπο αυτό ο χρόνος ανάκτησης πορείας μπορεί να 
σημειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα άλλα κατ’ απαίτηση πρωτόκολλα. Ένα 
σημαντικό μειονέκτημα του DSR είναι η κλιμάκωση (scalability). Καθώς το δίκτυο 
γίνεται μεγαλύτερο, τα πακέτα ελέγχου (που συλλέγουν τις διευθύνσεις των κόμβων 
που επισκέπτονται) και τα πακέτα μηνυμάτων (που περιέχουν την πλήρη πληροφορία 
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δρομολόγησης πηγής) γίνονται επίσης μεγαλύτερα. Το γεγονός αυτό επιβαρύνει 
σημαντικά το διαθέσιμο εύρος ζώνης. 

Το TORA είναι ένα πρωτόκολλο αντιστροφής συνδέσμων κατάλληλο για χρήση σε 
μεγάλα και πυκνά κινητά δίκτυα. Οι κόμβοι χρειάζεται να διατηρούν πληροφορία 
μόνο για γειτονικούς κόμβους και επιτρέπονται πολλαπλές πορείες μεταξύ 
οποιουδήποτε ζεύγους πηγής/προορισμού. Το TORA και το DSR είναι τα μόνα από 
τα πρωτόκολλα κατ’ απαίτηση δρομολόγησης που παρουσιάστηκαν που παρέχουν 
πολλαπλές πορείες. Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτού του πρωτοκόλλου είναι ότι μια 
πορεία ανακατασκευάζεται μόνο όταν όλες οι πορείες προς τον προορισμό 
θεωρηθούν άκυρες. Αυτό συντελεί στη μείωση του αριθμού των ανακατασκευών και, 
συνεπώς, στην καλύτερη χρήση του εύρους ζώνης. Επιπλέον σε περίπτωση 
διαμερισμού του δικτύου, το πρωτόκολλο ανιχνεύει τον διαμερισμό και σβήνει όλες 
τις άκυρες πορείες σε πεπερασμένο χρόνο. Επίσης, δεν χρειάζεται να μεταδοθούν 
υπολογισμοί αποστάσεων ή πληροφορία για την κατάσταση ενός συνδέσμου γεγονός 
που συντελεί στην κλιμάκωση (scalability) και την ελαχιστοποίηση των αντιδράσεων 
σε τοπολογικές αλλαγές του δικτύου (τα μηνύματα ελέγχου περιορίζονται σε ένα 
μικρό σύνολο κόμβων κοντά στη αλλαγή). Ένα μειονέκτημα του TORA είναι ότι η 
απαίτηση για συγχρονισμό των κόμβων δεν επιτρέπει σε κόμβους που δεν διαθέτουν 
το Global Positioning System ή κάποια εξωτερική πηγή χρονισμού να 
χρησιμοποιήσουν το πρωτόκολλο. Επίσης, αν η πηγή χρονισμού αποτύχει, ο 
αλγόριθμος θα σταματήσει να λειτουργεί. Τέλος, η ανακατασκευή μια πορείας μπορεί 
να μη γίνεται τόσο γρήγορα όσο σε άλλους αλγορίθμους, λόγω ταλαντεύσεων που 
μπορεί να συμβούν κατά την περίοδο αυτή. 

Το ABR πρωτόκολλο αποτελεί ένα συμβιβασμό μεταξύ της δρομολόγησης εκπομπής 
και της point-to-point δρομολόγησης. Σύμφωνα με αυτόν, διατηρούνται πορείες μόνο 
για πηγές που επιθυμούν κάποια πορεία. Οι πορείες που επιλέγονται είναι 
μακροβιότερες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό, ο προορισμός 
επιλέγει τη βέλτιστη πορεία βασιζόμενος στη σταθερότητα της πορείας και το 
συντομότερο μονοπάτι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες ανακατασκευές πορείας 
και, ως εκ τούτου, αύξηση της χρήσιμης ρυθμοαπόδοσης. Με τον ABR αποφεύγονται 
παλιές πορείες, βρόχοι και διπλότυπα πακέτα. Οι κόμβοι εκπέμπουν σινιάλα για να 
κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε γειτονικούς κόμβους και με τον τρόπο αυτό 
καθορίζεται και ο συσχετισμός των κόμβων. Θα πρέπει όμως το διάστημα μεταξύ δύο 
συνεχόμενων εκπομπών σινιάλων να είναι αρκετά μικρό, ώστε να αντανακλά σωστά 
την κατάσταση των κινητών κόμβων στο χώρο και το χρόνο καθώς και την σύνδεση 
μεταξύ των κόμβων. 

Το SSR πρωτόκολλο είναι παρεμφερές του ABR. Η επιλογή μιας πορείας μεταξύ 
ζευγών κόμβων βασίζεται στην ισχύ του σήματος μεταξύ κόμβων και στη 
σταθερότητα θέσης ενός κόμβου. Η ισχύς ενός σήματος μπορεί να χαρακτηριστεί είτε 
σαν ένα ισχυρό είτε σαν ένα αδύναμο κανάλι. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν 
μακροβιότερες πορείες και μειώνεται ο αριθμός ανακατασκευών πορείας (όπως και 
στην περίπτωση του ABR). Ένα σημαντικό μειονέκτημα του SSR είναι ότι δεν 
επιτρέπει μερική ανακατασκευή πορείας. Αν δεν μπορεί να βρεθεί μια πορεία μέσω 
ισχυρών καναλιών, η πηγή ανακινεί τη διαδικασία εύρεσης πορείας επιτρέποντας να 
συμπεριληφθούν στην πορεία και αδύναμα κανάλια. Οι AODV και DSR δεν 
προσδιορίζουν, επίσης, μερική ανακατασκευή πορείας σε ενδιάμεσους κόμβους. 
Αυτό οδηγεί σε μεγάλες καθυστερήσεις ανακατασκευής πορείας, αν και δεν έχει 
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ξεκαθαριστεί αν η καθυστέρηση αυτή είναι μεγαλύτερη ή όχι από την καθυστέρηση 
που προκύπτει από την αποτυχία ανακατασκευής πορείας ενός ενδιάμεσου κόμβου. 

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει μια σύγκριση των πρωτοκόλλων κατ’ απαίτηση 
δρομολόγησης που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το l συμβολίζει τη διάμετρο του 
segment του δικτύου που επηρεάζεται, y είναι ο συνολικός αριθμός των κόμβων οι 
οποίοι σχηματίζουν το κατευθυνόμενο μονοπάτι στο οποίο μεταφέρεται το REPLY 
πακέτο και z είναι η διάμετρος το κατευθυνόμενου μονοπατιού στο οποίο 
μεταφέρεται το REPLY πακέτο. 

 
Per formance 
Parameters AODV DSR TORA ABR SSR 

Time Complexity 
(initialization) O(2d) O(2d) O(2d) O(d+z) O(d+z) 

Time Complexity 
(postfailure) O(2d) O(2d) or 0 

(cache hit) O(2d) O(l+z) O(l+z) 

Communication 
Complexity 

(initialization) 
O(2N) O(2N) O(2N) O(N+y) O(N+y) 

Communication 
Complexity 
(postfailure) 

O(2N) O(2N) O(2x) O(x+y) O(x+y) 

Routing 
Philosophy Flat Flat Flat Flat Flat 

Loop Free Yes Yes Yes Yes Yes 

Multicast 
Capability Yes No No No No 

Beaconing 
Requirements No No No Yes Yes 

Multiple Route 
Possibilities No Yes Yes No No 

Routes 
Maintained in Route table Route table Route table Route table Route table 

Utilizes Route 
Cache/Table 

Expiration Times 
Yes No No No No 

Route 
Reconfiguration 

Methodology 

Erase Route; 
Notify 
Source 

Erase Route; 
Notify Source 

Link Reversal; 
Route Repair 

Localized 
Broadcast 

Query 

Erase Route; 
Notify 
Source 

Routing Metric 
Freshest & 

Shortest 
Path 

Shortest Path Shortest Path 
Associativity 
& Shortest 

Path & others 

Associativity 
& Stability 

 

Σύγκριση table-dr iven και source-initiated on-demand πρωτοκόλλων 
δρομολόγησης 
Κατά τη διαδικασία της δρομολόγησης πρέπει να γίνει ένας συμβιβασμός μεταξύ της 
καθυστέρησης (latency) εύρεσης διαδρομής και της επιβάρυνσης (overhead) που 
προκαλείται στο δίκτυο. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωσή μας, οι table-driven 
αλγόριθμοι αναμένεται να έχουν μικρότερη καθυστέρηση, αφού η πληροφορία για τη 
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διαδρομή βρίσκεται ήδη αποθηκευμένη στους κόμβους. Αντίθετα, οι on-demand 
αλγόριθμοι ψάχνουν τη διαδρομή τη στιγμή που αυτή θα ζητηθεί, οπότε καθυστερούν 
περισσότερο. Από την άλλη πλευρά όμως, οι table-driven αλγόριθμοι μπορεί να 
φορτώσουν το δίκτυο με πολλά μηνύματα, λόγω των συχνών ενημερώσεων (updates) 
που κάνουν, ενώ οι on-demand δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Συμπερασματικά, το τι 
είδους αλγόριθμος είναι καλύτερος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του κάθε ad-
hoc δικτύου, από το φορτίο του δικτύου και από το πόσο συχνά κινούνται οι 
υπολογιστές. 

3.9 Διατάξεις αισθητήρων και δρομολόγηση με βάση την ενέργεια  
Οι διατάξεις αισθητήρων (sensor arrays συνήθως οργανώνονται ως ένα ad hoc δίκτυο 
όπου η μετάδοση των πακέτων γίνεται από κόμβο σε κόμβο, και επομένως οι κόμβοι 
εκτελούν παράλληλα χρέη δρομολογητή. Σε μία τέτοια διάταξη ένα σύνολο από 
αισθητήρες συγκεντρώνουν δεδομένα (monitoring sensors), πιθανότατα διαφορετικού 
είδους ο καθένας, και τα προωθούν σε κεντρικά σημεία επεξεργασίας (gateways). 
Έτσι τα σημεία επεξεργασίας είναι οι παραλήπτες και οι αισθητήρες οι μεταδότες. Το 
μοντέλο αυτό φαίνεται στο Σχήμα 3.19. 

 
Σχήμα 3.19. Σχηματική αναπαράσταση του μοντέλου ενός δικτύου αισθητήρων. 

Σε τέτοια δίκτυα χρησιμοποιείται συνήθως μία εναλλακτική προσέγγιση στη 
σχεδίαση και αξιολόγηση των αλγορίθμων δρομολόγησης, η οποία δίνει έμφαση στην 
κατανάλωση ενέργειας (energy conserving routing).  

Το μοντέλο που χρησιμοποιείται συνήθως υποθέτει ότι κάθε κόμβος διαθέτει 
περιορισμένη ενέργεια και μεταβλητή ακτίνα μετάδοσης. Η κατανάλωση ενέργειας 
κάθε αποστολής είναι συνάρτηση της ακτίνας μετάδοσης. Οι κόμβοι είναι στατικοί με 
αποτέλεσμα οι διαδρομές μεταξύ τους να είναι μόνιμες. Επίσης συνήθως η υπόθεση 
της ισοδυναμίας των κόμβων δεν ισχύει, καθώς κάποιοι κόμβοι ορίζονται ως 
μεταδότες και κάποιοι, λίγοι σχετικά, ως παραλήπτες.  

Οι αλγόριθμοι δρομολόγησης σε δίκτυα αισθητήρων δίνουν έμφαση στην 
μεγιστοποίηση του χρόνου ζωής του δικτύου. Κάποιοι κόμβοι δέχονται περισσότερη 
κίνηση από άλλους, ενώ και η μετάδοση καταναλώνει περισσότερη ενέργεια όσο 
μακρύτερα βρίσκεται ο παραλήπτης από τον αποστολέα. Θεωρούμε χρόνο ζωής του 
δικτύου τον χρόνο μέχρι να εξαντληθεί η ενέργεια σε κάποιον (οποιονδήποτε) κόμβο. 
Επομένως οι μετρικές με βάση τις οποίες αξιολογούνται συνήθως οι αλγόριθμοι 
δρομολόγησης δεν έχουν εφαρμογή σε αυτή την περίπτωση. Πράγματι σε αυτό το 
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δίκτυο όλα τα πακέτα τελικά παραδίδονται, με αποτέλεσμα να μην έχει νόημα η 
μέτρηση του ποσοστού παραληφθέντων πακέτων. Επίσης επειδή όλες οι αποφάσεις 
δρομολόγησης λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο δεν υπάρχει αναμετάδοση πακέτων 
δρομολόγησης και επομένως αντίστοιχο κόστος. Τέλος σε αυτή την περίπτωση ο 
στόχος μας δεν είναι η χρησιμοποίηση του συντομότερου μονοπατιού, γιατί αν το 
χρησιμοποιούσαμε οι κόμβοι που ανήκουν σε αυτό θα χρησιμοποιούν πολύ 
περισσότερη ενέργεια από τους υπόλοιπους με αποτέλεσμα να εξαντληθούν 
γρηγορότερα. Ακόμα και το να χρησιμοποιήσει κανείς ένα συντομότερο 
«ενεργειακά» μονοπάτι δεν αποτελεί πάντα καλή λύση γιατί και πάλι κάποιοι κόμβοι 
θα χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο από τους άλλους. 

Έχει αποδειχτεί ότι το πρόβλημα της μεγιστοποίησης του χρόνου ζωής είναι 
επιλύσιμο σε πολυωνυμικό χρόνο. Άλλες εργασίες προσπαθούν να επιλύσουν το 
πρόβλημα της μεγιστοποίησης του χρόνου μέχρι τη διαμέριση του δικτύου σε μη 
συνεκτικά κομμάτια, το οποίο όμως έχει αποδειχθεί ότι είναι NP-complete.  

3.10 Προγραμματισμός για τη διανομή εκπεμπόμενης πληροφορίας 
Η διανομή δεδομένων μέσω εκπομπής (broadcast data delivery) είναι αναγκαία σε 
περιπτώσεις που απαιτείται διανομή πληροφορίας σε ένα μεγάλο πληθυσμό, όπως 
είναι η διανομή πληροφορίας σχετικής με την τοπολογία, την διαθέσιμη ενέργεια των 
κόμβων, κλπ..  

 
Σχήμα 3 . 2 0 .  Ένα σύστημα διανο μής δεδομένων μέσω εκπο μπής σε ασύρματο 
περιβάλλον επικοινωνίας 
Σε ένα σύστημα διανομής πληροφορίας μέσω εκπομπής, ο εξυπηρετητής (server) 
εκπέμπει δεδομένα, συνεχώς και επαναλαμβανόμενα, σε μία κοινότητα χρηστών. Τα 
συστήματα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

1. Push-based systems: στα οποία οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να 
πληροφορήσουν τον εξυπηρετητή για τα δεδομένα που πραγματικά χρειάζονται 
λόγω της ελλιπούς επικοινωνίας με αυτόν. 

2. Pull-based systems: στα οποία οι χρήστες ενημερώνουν τον εξυπηρετητή για τα 
δεδομένα που περιμένουν. 

Οι πληροφορίες που εκπέμπονται από τον εξυπηρετητή οργανώνονται σε σελίδες. Ο 
χρόνος στο κανάλι εκπομπής διαιρείται σε διαστήματα σε καθένα από τα οποία 
εκπέμπεται μια σελίδα. Όταν ένας χρήστης χρειάζεται μια σελίδα περιμένει μέχρι 
αυτή να εκπεμφθεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ του χρόνου 
που ο χρήστης χρειάζεται μία σελίδα και του χρόνου που αυτή εκπέμπεται. Η 
καθυστέρηση αυτή εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα εκπομπής που χρησιμοποιεί ο 
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εξυπηρετητής, και σκοπός είναι η ελαχιστοποίησή της. Στα push-based συστήματα ο 
εξυπηρετητής μπορεί να γνωρίζει μόνο τις προηγούμενες προσβάσεις των χρηστών, ή 
μία εκτίμηση της πιθανότητας πρόσβασης κάθε χρήστη. Ο εξυπηρετητής βασίζεται 
στη πληροφορία αυτή για την κατασκευή ενός χρονοδιαγράμματος εκπομπής των 
σελίδων με στόχο την ελαχιστοποίηση της εν λόγω καθυστέρησης. Αντίθετα, στα 
pull-based συστήματα, ο εξυπηρετητής γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των αιτήσεων για 
κάθε σελίδα που είναι σε αναμονή, και χρησιμοποιώντας τη πληροφορία αυτή 
προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει την καθυστέρηση που βιώνουν οι χρήστες.  

Τα βασικότερα θέματα στην οργάνωση ενός χρονοδιαγράμματος για την εκπομπή 
δεδομένων είναι: 

1. η ελαχιστοποίηση του μέσου χρόνου απόκρισης που βιώνουν οι χρήστες, 

2. η διαχείριση της μνήμης των χρηστών για τη μείωση των λαθών στο ταίριασμα 
μεταξύ του χρονοδιαγράμματος εκπομπής και των προσβάσεων του χρήστη. 

Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στη λύση του πρώτου προβλήματος.  

Το push-based σύστημα 
Όταν ο εξυπηρετητής δεν γνωρίζει τις αιτήσεις των χρηστών, σχεδιάζει το 
χρονοδιάγραμμα εκπομπής βασιζόμενος στη κατανομή πιθανότητας των αιτήσεων για 
κάθε σελίδα. Ο σχεδιασμός του χρονοδιαγράμματος αυτού για την ελαχιστοποίηση 
της καθυστέρησης είναι ένα στατικό πρόβλημα βελτιστοποίησης που μπορεί να λυθεί 
off-line. Μια κλασσική μέθοδος που χρησιμοποιείται στα push-based συστήματα όταν 
δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία είναι να στέλνεται κάθε φορά η σελίδα με το 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τη τελευταία μετάδοσή της  

Το pull-based σύστημα 
Στα pull-based συστήματα ο εξυπηρετητής γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των αιτήσεων 
που εκκρεμούν για κάθε σελίδα και με βάση τη πληροφορία αυτή σχεδιάζει το 
χρονοδιάγραμμα εκπομπής. Ένα pull-based σύστημα απαιτεί την ύπαρξη ενός uplink 
καναλιού και έχει την ανεπιθύμητη ιδιότητα της υπερφόρτωσης του καναλιού αυτού 
όταν αυξάνεται ο ρυθμός των αιτήσεων για σελίδες από τους χρήστες. Αποτελέσματα 
μελετών αποδεικνύουν ότι ο μέσος χρόνος απόκρισης ενός pull-based συστήματος 
πλησιάζει αυτόν ενός push-based συστήματος, καθώς ο συνολικός ρυθμός της 
δημιουργίας αιτήσεων από τους χρήστες αυξάνει. Το παραπάνω οφείλεται στο 
γεγονός ότι καθώς αυξάνει ο συνολικός ρυθμός δημιουργίας αιτήσεων, αυξάνει και η 
πιθανότητα η σελίδα με το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων σε εκκρεμότητα στο pull-
based σύστημα να είναι η ίδια με τη σελίδα με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 
τη τελευταία μετάδοσή της στο push-based σύστημα. Έτσι η πιθανότητα να 
μεταδοθεί η ίδια σελίδα και από τα δύο συστήματα, πλησιάζει τη μονάδα, καθώς ο 
συνολικός ρυθμός δημιουργίας αιτήσεων αυξάνει. 

3.11 QoS δρομολόγηση σε ad-hoc δίκτυα 
Το πρόβλημα της δρομολόγησης σε δίκτυα ραδιοπακέτων με χαρακτηριστικά 
ποιότητας υπηρεσίας είναι πιο δύσκολο από το αντίστοιχο πρόβλημα σε συμβατικά 
δίκτυα. Η δυσκολία οφείλεται κυρίως στη συνεχή μεταβολή της τοπολογίας των ad-
hoc δικτύων και στο γεγονός πως οι απαραίτητες για τη δρομολόγηση πληροφορίες 
που αφορούν στην κατάσταση του δικτύου είναι συχνά ανακριβείς. Τα γνωστότερα 
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πρωτόκολλα δεν παρέχουν δυνατότητα για δρομολόγηση με ποιότητα υπηρεσίας, 
αλλά βασίζονται σε μια best effort λογική. 
Δεν είναι προφανές πως μπορεί να υποστηριχθεί ποιότητα υπηρεσίας από άκρο σε 
άκρο με χρήση των κλασικών μεθόδων, που στηρίζονται στην ύπαρξη κρατήσεων 
(resource reservation). Στα ad-hoc δίκτυα το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί εξ’ 
αρχής με δεδομένη την ανυπαρξία έγκυρων πληροφοριών για την κατάσταση του 
δικτύου και απαραίτητη τη μελέτη της επιρροής του υποεπιπέδου πολλαπλής 
προσπέλασης στην ποιότητα υπηρεσίας. Η σύγχρονη τάση είναι η παρουσίαση 
πρωτοκόλλων που δεν παρέχουν εγγυήσεις, αλλά προσεγγίζουν το θέμα με 
μεγαλύτερη ανεκτικότητα (soft QoS) και με το ν περιορισμό πως τα δίκτυα θα 
ικανοποιούν κάποιες απαιτήσεις. 
Για παράδειγμα υπάρχει πρόταση για δρομολόγηση με χαρακτηριστικά ποιότητας 
υπηρεσίας σε δίκτυα των οποίων η τοπολογία δεν αλλάζει συχνά. Λόγω της 
πιθανότητας να καταρρεύσει κάποιο μονοπάτι δεν παρέχονται εγγυήσεις, αλλά 
θεωρείται πως είναι ανεκτή η ύπαρξη μικρών μεταβατικών περιόδων, κατά τις οποίες 
δεν θα παρέχεται η ζητούμενη ποιότητα υπηρεσίας. Η ιδέα βασίζεται σε έναν 
αλγόριθμο κατανεμημένης δρομολόγησης, που ανακαλύπτει περισσότερα από ένα 
μονοπάτια, χωρίς να κάνει χρήση μηχανισμού πλημμύρας, έτσι ώστε η επιβάρυνση 
του δικτύου από τον αλγόριθμο να είναι αμελητέα. 

Η κλασική ιδέα της χρήσης κρατήσεων, μπορεί να υλοποιηθεί και σε δίκτυα 
ραδιοπακέτων με την προσθήκη ενός τρόπου για γρήγορη πραγματοποίηση των 
κρατήσεων, γιατί διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος ο αλγόριθμος να μην προλαβαίνει 
τις γρήγορες μεταβολές του δικτύου. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προσφερθεί 
ποιότητα υπηρεσίας σε ένα δίκτυο, που είναι διαχωρισμένο σε ομάδες (clusters), 
χρησιμοποιεί εικονικά κυκλώματα (VCs) και λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή 
πιθανής συμφόρησης. 
Άλλος τρόπος για την εφαρμογή ποιότητας υπηρεσίας χωρίς εγγυήσεις (soft QoS), 
είναι η χρήση αλγορίθμων δρομολόγησης που βασίζονται στην πρόβλεψη της θέσης 
των κόμβων και συνεπώς της τοπολογίας του δικτύου. Με αυτό τον τρόπο δεν 
δημιουργείται καθυστέρηση, λόγω της αναμονής για τον υπολογισμό μονοπατιών από 
το πρωτόκολλο. Τέλος, υπάρχουν πρωτόκολλα, που στηρίζονται σε ήδη γνωστούς 
αλγόριθμους δρομολόγησης σε δίκτυα ραδιοπακέτων, με την προϋπόθεση πως ο 
αριθμός των κόμβων θα είναι μικρός. 

3.12 Συμπεράσματα 
Η πληθώρα πρωτοκόλλων στον τομέα της δρομολόγησης σε ad-hoc δίκτυα 
υποδεικνύει πως δεν υπάρχει μια γενική ικανοποιητική λύση. Στην πραγματικότητα 
δεν υπάρχει καν γενικό πρόβλημα, το οποίο θα οφείλει να αντιμετωπίσει μια και 
μοναδική μέθοδος δρομολόγησης. Οι διαφορετικές εφαρμογές των δικτύων 
ραδιοπακέτων δημιουργούν και διαφορετικές απαιτήσεις, έτσι ώστε κανένας 
αλγόριθμος δρομολόγησης να μην είναι παντού εφαρμόσιμος, αλλά και κάθε ιδέα να 
μπορεί να παίξει το ρόλο της κάτω από τις ειδικές συνθήκες μιας συγκεκριμένης 
εφαρμογής. 

Απομένει να εξεταστεί κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες, είναι ικανοποιητική η 
λύση που προσφέρει κάθε πρωτόκολλο ή κάθε οικογένεια πρωτοκόλλων. Κι επειδή οι 
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συνθήκες καθορίζονται από την εκάστοτε εφαρμογή είναι στη συνέχεια εύκολο να 
αποφασιστεί ποιος είναι ο καταλληλότερος αλγόριθμος σε κάθε περίπτωση. 

Βασική παράμετρος για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη μέθοδο δρομολόγησης 
είναι το μέγεθος του δικτύου ραδιοπακέτων. Όταν ο αριθμός των κόμβων αναμένεται 
να είναι μεγάλος τα table-driven πρωτόκολλα δεν είναι αποδοτικά, λόγω της μεγάλης 
ποσότητας δεδομένων που πρέπει να διακινηθεί στο δίκτυο προκειμένου να είναι 
ενημερωμένος κάθε κόμβος. Ούτε η επίπεδη δρομολόγηση λειτουργεί καλά σε ad-hoc 
δίκτυα μεγάλης κλίμακας, οπότε ένα source-initiated on-demand πρωτόκολλο, που 
ακολουθεί κάποια μορφή ιεραρχικής δρομολόγησης φαντάζει ως η καλύτερη επιλογή 
σε δίκτυα ραδιοπακέτων με μεγάλο αριθμό κόμβων. 

Η κινητικότητα των κόμβων είναι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να ληφθεί σοβαρά 
υπόψη. Κάθε σύστημα δρομολόγησης δεν ανταποκρίνεται με τον ίδιο τρόπο σε ένα 
συνεχώς μεταβαλλόμενο δίκτυο. Στην περίπτωση που οι κόμβοι μετακινούνται με 
ταχύτητα και η τοπολογία αλλάζει συχνά δεν είναι αποδοτικό να εκτελείται συνεχώς 
ο αλγόριθμος δρομολόγησης, ενώ είναι ακόμα δυνατό και να μην προλαβαίνει να 
συγκλίνει. Η επιλογή πρωτοκόλλων που διαλέγουν τα σταθερότερα μονοπάτια κι όχι 
απαραίτητα τα ταχύτερα ή που έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν τις μεταβολές 
της τοπολογίας και να προσαρμόζουν ανάλογα τις αποφάσεις τους φαντάζει ως η 
μόνη βιώσιμη λύση. 

Οι ενεργειακές δυνατότητες των κινητών κόμβων είναι πιθανό σε ορισμένες 
εφαρμογές να είναι ιδιαίτερα περιορισμένες, οπότε θα πρέπει το πρωτόκολλο 
δρομολόγησης να σχεδιάζεται με βάση αυτόν τον περιορισμό. Σε γενικές γραμμές οι 
table-driven μέθοδοι μειονεκτούν και σε αυτό τον τομέα καθώς κι όσοι αλγόριθμοι 
απαιτούν συνεχή επικοινωνία μεταξύ γειτονικών κόμβων. Μια λύση που έχει 
προταθεί είναι η χρήση μετρικών, που βασίζονται στην κατανάλωση ενέργειας στους 
κόμβους του δικτύου. 
Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως οι ιδιαιτερότητες κάθε μεθόδου μπορούν να την 
καταστήσουν απαραίτητη ή ολότελα άχρηστη. Αν για παράδειγμα είναι αναγκαία από 
την εφαρμογή η δυνατότητα αποστολής δεδομένων σε πολλαπλούς αποδέκτες, 
περιορίζεται κανείς στα λίγα πρωτόκολλα που προσφέρουν κάτι τέτοιο. Κι αν απ’ την 
άλλη δεν υπάρχει π.χ. κάποιο εξωτερικό σύστημα συγχρονισμού μια μέθοδος που το 
απαιτεί (όπως το πρωτόκολλο TORA) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά τα θετικά 
της χαρακτηριστικά. 

Κάθε εφαρμογή έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα 
χαρακτηριστικά. Η ανάπτυξη ενός ασύρματου πρωτοκόλλου για ad-hoc δίκτυα, που 
θα χρησιμοποιηθεί π.χ. για την επίτευξη εύκολης και γρήγορης επικοινωνίας μεταξύ 
φορητών υπολογιστών σε αίθουσες συνεδριάσεων με στόχο τη διαμοίραση αρχείων, 
θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την εξοικονόμηση ενέργειας και την εκμετάλλευση 
της χωρητικότητας του μέσου πολλαπλής προσπέλασης με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Το μέγεθος ενός τέτοιου δικτύου δεν αναμένεται να είναι μεγάλο κι η 
κινητικότητα των κόμβων του λογικά θα είναι περιορισμένη. Το πρωτόκολλο 
δρομολόγησης που θα επιλεχθεί οφείλει να ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις, θα 
μπορούσε επομένως να είναι ένα επίπεδο, source-initiated on-demand, power-aware 
πρωτόκολλο, που κάνει χρήση μετρικών με στόχο την ελαχιστοποίηση της 
κατανάλωσης ενέργειας και τη μέγιστη εκμετάλλευση του bandwidth του δικτύου. 
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Η υλοποίηση ενός δικτύου ραδιοπακέτων για την επικοινωνία μεταξύ πλοίων ή 
αεροπλάνων θα μπορούσε αντίθετα να πραγματοποιηθεί με χρήση ενός αλγόριθμου 
όπως ο TORA.  Με δεδομένο πως η απαίτηση για GPS ικανοποιείται με ευκολία τα 
θετικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ιδιαίτερα επιθυμητά. 
Πράγματι, ένα τέτοιο δίκτυο είναι πιθανό να σχηματίζεται από ένα μεγάλο αριθμό 
πυκνά τοποθετημένων κόμβων και να εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα του αλγορίθμου 
για multicasting. 
Η μελέτη των στρατιωτικών εφαρμογών των ad-hoc δικτύων οδηγεί σε εντελώς 
διαφορετικές απαιτήσεις. Πιο σημαντική από την μέγιστη αξιοποίηση της 
χωρητικότητας ενός δικτύου τέτοιου τύπου, είναι η δυνατότητα λειτουργίας κάτω από 
αντίξοες συνθήκες. Η δρομολόγηση πρέπει να μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα κι 
αν η ποιότητα των συνδέσμων μεταξύ των κόμβων είναι χαμηλή, λόγω παρεμβολών, 
περιβαλλοντικών συνθηκών κλπ. Ταυτόχρονα είναι αναγκαία η εξοικονόμηση 
ενέργειας για ευνόητους λόγους. 
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4.  Τεχνικές Ευρέως Φάσματος  
Οι τεχνικές ευρέως φάσματος (Spread Spectrum) που ονομάζονται επίσης τεχνικές 
διαίρεσης κώδικα (Code Division Multiple Αccess ή CDMA) χωρίζονται σε τεχνικές 
ευθείας ακολουθίας (Direct Sequence Spread Spectrum ή DS-CDMA) και σε τεχνικές 
αλλαγής συχνότητας (Frequency Hoping Spread Spectrum ή FHSS) και αποτελούν 
τεχνολογίες κλειδιά που χρησιμοποιούνται στα 3ης γενιάς ασύρματα  επικοινωνιακά 
συστήματα .Σε αυτό το κεφάλαιο δίνουμε πρώτα μια συνοπτική περίληψη του DS-
CDMA και στη συνέχεια περιγράφουμε το FHSS. 

4.1 DS-CDMA 
Ο χρήστης θέλει να μεταδώσει ένα δυαδικό αρχικό σήμα Α με διάρκεια παλμών ίση 
με T (επομένως 1/Τ είναι ο ρυθμός μετάδοσης πληροφορίας). Η διάρκεια Τ 
ονομάζεται bit duration. Η spread spectrum τεχνική έγκειται στο να 
“πολλαπλασιάζουμε” (συγκεκριμένα να βρίσκουμε το bit-wise exclusive OR ή XOR) 
το  σήμα εισό δο υ Α με ένα σήμα Β πο υ έχει διάρκεια παλμών ίση με Tc << T. Η 
διάρκεια Tc των παλμών ονομάζεται chip duration. Το σήμα Β έχει επομένως πολύ 
μεγαλύτερο εύρος φάσματος από το Α, και το προκύπτον σήμα από τον 
πολλαπλασιασμό των Α και Β, το οποίο θα μεταδοθεί τελικά πάνω από το κανάλι έχει 
επίσης ευρύ, επίπεδο φάσμα. Το σήμα Β είναι ένα ψευδοτυχαίο σήμα, το οποίο εκτός 
από τον αποστολέα πρέπει να γνωρίζει και ο δέκτης για να μπορέσει να επανακτήσει 
το αρχικό σήμα.  

 
Σχήμα 4.1 

Η ίδια τεχνική φαίνεται και στο σχήμα 4.2, όπου το σήμα εισόδου (πληροφορίας) s(t) 

s(t) sc(t) 

 T=KTc 
 Tc 

S(f) 
Sc(f) 

 1/T 

 

 

S(f)*Sc(f) 

1/Τc 

Σχήμα 4.2 
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παίρνει τιμές +/−1 και το ψευδοτυχαίο σήμα sc(t) με διάρκεια παλμών Tc με το οποίο 
πολλαπλασιάζουμε επίσης παίρνει τιμές +/−1. 

Ανάκτηση του αρχικού σήματος 
Αν θεωρήσουμε ότι τα bits μεταδίδονται ως 0 και 1 (σχήμα 4.1), το σήμα που θα 
μεταδοθεί πάνω από το κανάλι προκύπτει ως το αποκλειστικό OR (XOR) του αρχικού 
σήματος A και της ψευδοτυχαίας ακολουθίας από 0 και 1, Β. Δηλαδή C=A⊕B. Η 
ανάκτηση του αρχικού σήματος Α στον δέκτη μπορεί να γίνει απλώς υπολογίζοντας 
το XOR των C και B, δηλαδή Α=C⊕B. Ο δέκτης είναι λοιπόν απαραίτητο να 
γνωρίζει την ψευδοτυχαία ακολουθία Β για να ανακτήσει το αρχικό σήμα Α. Η 
διαδικασία αυτή φαίνεται στο σχήμα 4.3: 

 

 
Σχήμα 4.3 

Για το σήμα του σχήματος 4.2, ο τρόπος ανάκτησης του αρχικού σήματος είναι 
παρόμοιος: αν στον δέκτη πολλαπλασιάσουμε το σήμα s(t)sc(t) που στέλνεται με την 
ίδια ακολουθία sc(t) που χρησιμοποιήθηκε στον πομπό, τότε παίρνουμε πίσω το 
αρχικό σήμα s(t) [μια και sc(t)= +/−1, και άρα sc(t)2=1] 
Οι παλμοί (chips) του ψευδοτυχαίου σήματος Β έχουν διάρκεια Tc που είναι πολύ 
μικρότερη από την διάρκεια Τ των bits πληροφορίας. Γενικά έχουμε T=k∗Tc, όπου το 
k παίρνει μία μεγάλη τιμή, π.χ. 128 ή και μεγαλύτερη.  

Αν ο δέκτης δεν γνωρίζει το ψευδοτυχαίο σήμα Β με το οποίο ο αποστολέας 
πολλαπλασίασε το σήμα πληροφορίας του πριν το στείλει, τότε του είναι σχεδόν 
αδύνατον να ανακτήσει το αρχικό σήμα. Αν προσπαθήσει να μαντέψει το 
ψευδοτυχαίο σήμα Β που χρησιμοποιήθηκε από τον αποστολέα, τότε αν k=128, 
υπάρχουν 2128 δυνατές ακολουθίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν Β, 
αριθμός που είναι τεράστιος. Αν ο δέκτης διαλέξει στην τύχη κάποια άλλη από τις 
2128 ψευδοτυχαίες ακολουθίες και όχι τη Β για την αποκωδικοποίηση, το σήμα που θα 
παράγει θα είναι ψευδοτυχαίο, και δεν θα αντιστοιχεί στο αρχικό σήμα Α. 
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Όπως φαίνεται και από το σχήμα 4.2β που δείχνει το αρχικό και το μεταδιδόμενο 
σήμα στο πεδίο της συχνότητας, βλέπουμε ότι ο πολλαπλασιασμός του αρχικού 
σήματος με την ψευδοτυχαία ακολουθία έχει σαν αποτέλεσμα να αυξήσει το φάσμα 
του σήματος κατά ένα παράγοντα k (από μια τιμή περίπου ίση με 1/Τ σε μια τιμή 
περίπου ίση με 1/Tc). Επίσης η ισχύς του μεταδιδόμενου σήματος σε μια οποιαδήποτε 
ζώνη συχνοτήτων είναι πολύ χαμηλή γιατί πλέον το σήμα έχει απλωθεί σε ένα ευρύ 
φάσμα συχνοτήτων.  

Η DS-CDMA τεχνική χρησιμοποιήθηκε αρχικά για στρατιωτικούς σκοπούς, όπου η 
ασφάλεια των επικοινωνιών είναι πολύ σημαντική. Το σήμα που μεταδίδεται τελικά 
πάνω στο κανάλι (το οποίο μπορεί να ακούσει ο οποιοσδήποτε αν το κανάλι είναι π.χ. 
ο αέρας) είναι πολύ δύσκολο να υποκλαπεί, γιατί: 

1. Για την αποκωδικοποίηση και επανάκτηση του αρχικού σήματος πρέπει να 
αντιληφθεί αρχικά ο υποκλοπέας ότι γίνεται μετάδοση. Αυτό δεν είναι εύκολο 
γιατί λόγω του ευρέως φάσματος μετάδοσης η ισχύς σε κάθε συχνότητα είναι 
χαμηλή κι άρα εύκολα μπορεί ο υποκλοπέας να το θεωρήσει απλώς ως 
θόρυβο. Δηλαδή ουσιαστικά η μετάδοση κρύβεται μέσα στον θόρυβο του 
καναλιού. 

2. Και αν ακόμα ο υποκλοπέας αντιληφθεί ότι υπάρχει μετάδοση, πρέπει επίσης 
ο υποκλοπέας να γνωρίζει το ψευδοτυχαίο σήμα Β για να ανακτήσει το αρχικό 
σήμα. 

Το σήμα δύσκολα μπορεί επίσης να υποστεί κακόβουλες παρεμβολές (jamming), 
γιατί λόγω του ευρέως φάσματος που καταλαμβάνει, η παρεμβολή θα απαιτούσε 
πομπό εξαιρετικά υψηλής ισχύος ώστε να δημιουργήσει παρεμβολές σε όλες τις 
συχνότητες. Αν το σήμα παρεμβολής i(t) με μετασχηματισμό Fourrier Ι(f) είναι 

ισχυρό μόνο σε μια στενή ζώνη συχνοτήτων τότε μετά τον πολλαπλασιασμό με την 
ακολουθία sc(t) στον δέκτη (πολλαπλασιασμός στον χρόνο θυμίζουμε ότι αντιστοιχεί 
σε συνέλιξη ‘∗’ στο πεδίο των συχνοτήτων) η κακόβουλη παρεμβολή θα μετατραπεί 
σε μια χαμηλής έντασης παρεμβολή ευρέως φάσματος που μπορεί πολύ εύκολα να 
φιλτραριστεί από το επιθυμητό σήμα όπως δείχνεται στο σχήμα 4.4. 

Το DS-CDMA σήμα καταναλώνει k φορές περισσότερο εύρος φάσματος από ό,τι το 
αρχικό σήμα πληροφορίας, οπότε μένει να δούμε αν για εμπορικές (μη στρατιωτικές) 
εφαρμογές υπάρχει κάτι που κερδίζουμε από αυτήν την φαινομενική σπατάλη 
φάσματος. Όπως θα δούμε στην συνέχεια, το DS-CDMA τελικά δεν καταναλώνεται 
άσκοπα το φάσμα, γιατί το ίδιο εύρος φάσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
περισσότερους του ενός χρήστες. Κάθε χρήστης χρησιμοποιεί διαφορετική 
ψευδοτυχαία ακολουθία, και άρα ένας δέκτης μπορεί να ανακτήσει το σήμα που τον 

Info. Signal 

S(f) S(f) I(f) 
S(f)*Sc(f) 

Receiver Input 
Despread 
Signal 

I(f)*Sc(f) 

Σχήμα 4.4. Ανθεκτικότητα του DS-CDMA σε κακόβουλες παρεμβολές (jamming). 
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ενδιαφέρει “πολλαπλασιάζοντας” το σήμα που λαμβάνει με την κατάλληλη 
ακολουθία. Από το παραγόμενο σήμα είναι εύκολο να ξεχωρίσει το σήμα που τον 
ενδιαφέρει, μια και τα υπόλοιπα σήματα θα μοιάζουν με χαμηλής ισχύος θόρυβο. 
Χοντρικά μπορούμε να πούμε ότι αν χρησιμοποιήσουμε k φορές περισσότερο εύρος 
φάσματος από το εύρος φάσματος που καταλαμβάνει το αρχικό σήμα πληροφορίας, 
μπορούμε στο ίδιο εύρος ζώνης να επιτρέψουμε να μεταδώσουν k χρήστες 
χρησιμοποιώντας διαφορετικές ψευδοτυχαίες ακολουθίες. 

Στην συνέχεια ανακεφαλαιώνουμε μερικά από τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα .του DS-CDMA 

Πλεονεκτήματα του DS-CDMA: 
1. Παρέχει ασφάλεια (δεν υποκλέπτεται εύκολα), επειδή η ανάκτηση του 

αρχικού σήματος απαιτείται γνώση της ψευδοτυχαίας ακολουθίας που 
χρησιμοποίησε ο πομπός. 

2. Για να υποστεί κακόβουλες παρεμβολές (jamming) χρειάζεται πομπό μεγάλης 
ισχύος, εφόσον αυτός που θέλει να δημιουργήσει την παρεμβολή πρέπει να 
παρεμβληθεί σε όλες τις συχνότητες του ευρέως φάσματος. 

3. Το εύρος φάσματος τελικά δεν καταναλώνεται άσκοπα σε σχέση με τεχνικές 
στενού φάσματος (όπως π.χ. FDMA), γιατί το ίδιο εύρος φάσματος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από περισσότερους του ενός χρήστες. 

Μειονεκτήματα του DS-CDMA: 
1. Εφόσον έχουμε ρυθμό μετάδοσης k φορές μεγαλύτερο, τα ηλεκτρονικά 

συστήματα πρέπει να δουλεύουν k φορές πιο γρήγορα, άρα θα είναι πιο 
ακριβά και δύσκολα να κατασκευαστούν. Πραγματικά, αν D=1/T είναι ο 
ρυθμός μετάδοσης για το αρχικό σήμα (data rate), τότε ο ρυθμός μετάδοσης 
για το DS-CDMA σήμα (chip rate) θα είναι kD. Τα τελευταία βέβαια χρόνια 
με την πρόοδο στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών το πρόβλημα αυτό έχει σε 
μεγάλο βαθμό ξεπεραστεί. 

DS-CDMA με χρήση BPSK διαμόρφωσης 
Το σήμα που προκύπτει από τον “πολλαπλασιασμό” του αρχικού σήματος με την 
ψευδοτυχαία ακολουθία είναι ένα baseband σήμα (καταλαμβάνει δηλαδή και 
συχνότητες κοντά στο 0), οπότε προτού μεταδοθεί πάνω από το κανάλι πρέπει να 
διαμορφωθεί με BPSK, ή με κάποιο άλλο είδος διαμόρφωσης. Στην περίπτωση που 
χρησιμοποιείται BPSK το σήμα που μεταδίδεται είναι το  

s(t) = A s(t) sc(t) cos(2πfct) 

όπου Α είναι το πλάτος του σήματος, 

fc η κεντρική συχνότητα του φάσματος 

s(t) είναι το σήμα πληροφορίας παίρνει τις τιμές {-1, 1}, 

και το sc(t) είναι η ψευδοτυχαία ακολουθία και επίσης παίρνει τις τιμές {-1, 1}. 

Ο αποδέκτης αρκεί να πολλαπλασιάσει το σήμα που λαμβάνει με sc(t) για να 
ανακτήσει το αρχικό σήμα και στην συνέχεια να το περάσει μέσα από έναν. BPSK 
αποδιαμορφωτή για να ανακτήσει το αρχικό σήμα πληροφορίας s(t). 
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Υποστήριξη πολλών χρηστών 
Στην περίπτωση που έχουμε n χρήστες που μοιράζονται το ίδιο κανάλι, πρέπει να 
διαλέξουμε n ψευδοτυχαίες ακολουθίες, από ένα σύνολο 2k  k-bit δυνατών 
ακολουθιών (όπου Τ=kΤc) και ο κάθε χρήστης χρησιμοποιεί την δική του 
ψευδοτυχαία ακολουθία για να κωδικοποιήσει το μεταδιδόμενο σήμα. Επιθυμητό 
είναι οι ακολουθίες που θα επιλεχτούν να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο 
συσχετισμένες (correlated ), ει δυνατόν να είναι ορθογώνιες, ώστε κάθε χρήστης να 
αποκωδικοποιεί μόνο το δικό του σήμα. Η όλη διαδικασία φαίνεται στο σχήμα 4.5. 

Γενικά σε ένα ασύρματο περιβάλλον εκτός από το κυρίως σήμα ο αποδέκτης 
λαμβάνει και ανακλάσεις του σήματος που διανύουν διαφορετικές αποστάσεις και 
φτάνουν με χρονική διαφορά από το κυρίως σήμα. Επομένως ο δέκτης λαμβάνει πολύ 
περισσότερα από n σήματα. Οι ψευδοτυχαίες ακολουθίες πρέπει να είναι ορθογώνιες 
όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά η κάθε μία πρέπει να είναι επίσης ορθογώνια σε σχέση με 
τις χρονικές μετατοπίσεις του εαυτού της και τις χρονικές μετατοπίσεις των 
υπολοίπων ακολουθιών. 

 
Σχήμα 4.5. Δείχνονται n χρήστες που μοιράζονται το ίδιο κανάλι 
χρησιμοποιώντας DS-CDMA σε συνδυασμό με BPSK. Με di(t) συμβολίζουμε σε 
αυτό το παράδειγμα το σήμα πληροφορίας που στέλνει ο χρήστης i και με ci(t) 
την ψευδοτυχαία ακολουθία που χρησιμοποιεί. Ο δέκτης στα δεξιά του σχήματος 
θέλει να ακούσει την μετάδοση του αποστολέα 1, οπότε πολλαπλασιάζει με την 
ψευδοτυχαία ακολουθία c1(t) για να ανακτήσει το σήμα πληροφορίας d1(t). Αν τα 
οι ψευδοτυχαίες ακολουθίες που χρησιμοποιούνται από τους διαφορετικούς 
πομπούς είναι σχεδόν ορθογώνιες μεταξύ τους (δηλαδή διαφέρει στα μισά 
περίπου bits) τότε τα γινόμενα ci(t)·c1(t) πο υ επίσης παίρνουμε στην έξοδο του 
δέκτη έχουν περίπου ίσο αριθμό +1 και –1, και αποτελούν ουσιαστικά χαμηλής 
έντασης θόρυβο που μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί με ένα κατάλληλο LPF φίλτρο. 
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Παράδειγμα DS-CDMA 
Έστω ότι πολλαπλασιάζουμε το αρχικό σήμα με μία ακολουθία με 6 φορές 
μεγαλύτερη συχνότητα. Κάθε bit ίσο με 1 του αρχικού σήματος πολλαπλασιάζεται με 
μία ακολουθία <c1, c2, c3, c4, c5, c6> και κάθε bit του αρχικού σήματος ίσο με 0 
πολλαπλασιάζεται με την <-c1, -c2, -c3, -c4, -c5, -c6>, όπου τα ci είναι –1 ή 1. Ο 
αποδέκτης πολλαπλασιάζει το σήμα που λαμβάνει με την ακολουθία <d1, d2, d3, d4, 
d5, d6>, και προκύπτει το Su(d) = d1*c1 + d2*c2 + d3*c3 + d4*c4 + d5*c5 + d6*c6 . 
Αν ο αποδέκτης γνωρίζει την αρχική ακολουθία των ci διαλέγει di = ci οπότε το Su(d) 
προκύπτει +6 αν έχει σταλεί +1, και –6 αν έχει σταλεί –1. Αν χρησιμοποιήσει μία 
άλλη τυχαία ακολουθία di τότε το Su(d) θα προκύψει πιθανότατα κοντά στο 0. 

Σύγκριση DS-CDMA, FDMA και TDMA 
Θεωρητικά και οι τρεις μέθοδοι είναι ισοδύναμες ως προς την αξιοποίηση του 
φάσματος. Η CDMA τεχνική όπως είδαμε χρησιμοποιεί το ίδιο φάσμα για όλους τους 
χρήστες, η FDMA τους διαχωρίζει στο πεδίο της συχνότητας και η TDMA στο πεδίο 
του χρόνου. Όμως η CDMA τεχνική έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα που ουσιαστικά 
θυμίζει τα πλεονεκτήματα της «στατιστικής πολυπλεξίας» όπως εξηγούμε με ένα 
παράδειγμα. 

Έστω ότι μας ενδιαφέρει η μετάδοση φωνής, και γνωρίζουμε ότι κατά μέσο όρο ο 
κάθε χρήστης μιλάει περίπου το 40% του χρόνου και μένει σιωπηλός το υπόλοιπο 
διάστημα. Στο TDMA οι σχισμές των χρηστών που δεν μιλάνε περνάνε 
ανεκμετάλλευτες, και στο FDMA οι αντίστοιχες συχνότητες επίσης μένουν 
αναξιοποίητες. Στο CDMA όμως αν ξέρουμε ότι σε οποιαδήποτε στιγμή μόνο το 40% 
των χρηστών κατά μέσον όρο μιλάνε ταυτόχρονα, μπορούμε να προσθέσουμε μέχρι 
και 2,5 φορές περισσότερους χρήστες από ότι θα προσθέταμε αν οι χρήστες 
μιλούσανε το 100% του χρόνου. Αυτό γιατί ουσιαστικά οι μεταδόσεις των άλλων 
(ανεπιθύμητων) χρηστών σε ένα CDMA σύστημα παρουσιάζονται στην έξοδο του 
δέκτη ενός συγκεκριμένου χρήστη σαν χαμηλής έντασης θόρυβος. Αν μιλάει 
ταυτόχρονα μόνο το 40% των άλλων χρηστών, ο θόρυβος αυτός θα είναι μόνο το 
40% του θορύβου που θα είχαμε με πλήρη χρήση, οπότε να σχεδιάσουμε το σύστημα 
μας ώστε να επιτρέπει σε περισσότερους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο κανάλι. Ο 
παράγοντας 2,5 στο παραπάνω παράδειγμα ονομάζεται στατιστικό κέρδος (statistical 
gain) του συστήματος. Στην περίπτωση μετάδοσης δεδομένων και όχι φωνής το 
στατιστικό κέρδος είναι ακόμα μεγαλύτερο, καθώς η μετάδοση δεδομένων είναι 
συνήθως ιδιαίτερα καταιγιστική, και άρα έχουμε μικρό ποσοστό ταυτόχρονων 
χρηστών σε κάθε στιγμή. Αυτή η παρατήρηση (όπως και τα πλεονεκτήματα του 
CDMA όσον αφορά την ανοχή του στο multipath fading φαινόμενο με την χρήση 
RAKE δεκτών, που περιγράφονται στην επόμενη υποενότητα), έχει αναζωπυρώσει το 
ενδιαφέρον στο CDMA τα τελευταία χρόνια (είναι ένα από τα δύο βασικά standards 
στις ΗΠΑ, και αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο και στα 3ης γενιάς συστήματα 
στην Ευρώπη, μια και αρκετά από τα 3G standards που συζητούνται βασίζονται στο 
CDMA). 

RAKE Receiver  
Όταν ο αποδέκτης εκτός από το κυρίως σήμα λαμβάνει και ανακλάσεις, μπορεί να 
αξιοποιήσει τα σήματα που φτάνουν καθυστερημένα και αποτελούν χρονικές 
μετατοπίσεις του αρχικού, για να ισχυροποιήσει το κανονικό σήμα. Απαραίτητη 
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προϋπόθεση ό μως για να γίνει αυτό  είναι να γνωρίζει ο  απο δέκτης πόση είναι η 
καθυστέρηση ενός σήματος από ανάκλαση, ώστε να το μετατοπίσει κατάλληλα και 
να το προσθέσει στο αρχικό. Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να δοκιμάζει ο 
αποδέκτης διάφορες μετατοπίσεις της ψευδοακολουθίας και να τις πολλαπλασιάζει με 
ένα συγκεκριμένο καθυστερημένο σήμα. Όταν για μία χρονική μετατόπιση της 
ψευδοακολουθίας το σήμα προκύψει ισχυρό, ο αποδέκτης θεωρεί ότι ανακάλυψε το 
ποσό της καθυστέρησης της συγκεκριμένης ανάκλασης και το προσθέτει στο αρχικό. 
Η διάταξη αυτή ονομάζεται RAKE Receiver και φαίνεται στο Σχήμα 4.6. 

 
Σχήμα 4.6 

4.2 Frequency hopping spread spectrum (FHSS) 
Στην FHSS τεχνική ο αποστολέας σε τακτά μικρά χρονικά διαστήματα αλλάζει 
συχνότητα μετάδοσης. Oι αλλαγές αυτές ακολουθούν το hopping sequence που 
χρησιμοποιεί ο πομπός, και είναι προκαθορισμένες ώστε να τις γνωρίζει και ο 
αποδέκτης. Μερικά από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το FHSS είναι: 

1. Ένας υποψήφιος υποκλοπέας πρέπει να γνωρίζει τη σειρά εναλλαγής των 
συχνοτήτων. 

2. Οι παρεμβολές (jamming) είναι δύσκολες γιατί πρέπει να δημιουργηθούν 
παρεμβολές σε όλο το φάσμα των χρησιμοποιούμενων συχνοτήτων και άρα 
χρειάζεται πολύ μεγάλη ισχύς. Αν η παρεμβολή γίνει σε περιορισμένες μόνο 
συχνότητες θα δημιουργηθούν λίγα μόνο λάθη τα οποία θα είναι δυνατόν να 
ανιχνευτούν με κάποιο μηχανισμό ανίχνευσης / διόρθωσης λαθών. 

3. Μπορούν να υποστηριχτούν πολλοί χρήστες, ο καθένας με διαφορετική σειρά 
εναλλαγής συχνοτήτων. 

Η FHSS τεχνική χρησιμοποιεί (όπως και το DS-CDMA) εύρος φάσματος 
συχνοτήτων που είναι k φορές μεγαλύτερου από το εύρος φάσματος του σήματος 
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πληροφορίας (όπου k ο αριθμός των εναλλασσόμενων συχνοτήτων), αλλά αυτό 
δεν είναι πραγματικά μειονέκτημα εφόσον μπορούν να εξυπηρετηθούν k χρήστες 
στο ίδιο εύρος φάσματος. Όπως περιγράψαμε και στην υποενότητα 2.4 του 
κεφαλαίου, ανάλογα με την συχνότητα με την οποία αλλάζει συχνότητα ο πομπός 
διακρίνουμε fast και slow FHSS. Η λεπτομερέστερη ανάλυση του FHSS ξεφεύγει 
από τους σκοπούς αυτών των σημειώσεων, μια και τέτοια συστήματα αφορούν 
περισσότερο μαθήματα ψηφιακών τηλεπικοινωνιών. 

 

Σχήμα 4.7. Παράδειγμα FHSS. 
 



ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΜΕΡΟΣ Β’   

 124 

 
 
 

Δορυφορικές Επικοινωνίες 
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5. Δορυφορικές Επικοινωνίες 
5.1 Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, που ακολούθησε τη 
ραγδαία ανάπτυξη και εξάπλωση του Internet, οδήγησε στην αναζήτηση ασύρματων 
λύσεων που να επιτυγχάνουν υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης. Σε αυτή την κατεύθυνση, 
ανήκουν και οι δορυφορικές επικοινωνίες, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα 
επικοινωνίας σε ένα σύνολο χρηστών, που βρίσκονται γεωγραφικά διασκορπισμένοι.  

Οι δορυφόροι είναι τεχνητοί σταθμοί που καθώς περιστρέφονται γύρω από τη γη, 
δέχονται ράδιο-σήματα από σταθμούς που βρίσκονται στην επιφάνεια της γης και τα 
αποστέλλουν σε ευρείες γεωγραφικές περιοχές. Οι σταθμοί αυτοί μπορεί να είναι 
ενεργητικοί, δηλαδή να δέχονται σήματα να τα επεξεργάζονται πριν τα αποστείλουν 
πίσω στη γη, ή να είναι παθητικοί, δηλαδή να κάνουν απλά ανάκλαση στα σήματα 
προς άλλο σημείο της γης. Συνήθως είναι παθητικοί και γενικά δεν κάνουν 
πολύπλοκες λειτουργίες, όπως για παράδειγμα ανίχνευση λαθών. Οι σύγχρονοι 
δορυφόροι πριν ανακλάσουν το σήμα το ενισχύουν και τις περισσότερες φορές του 
αλλάζουν συχνότητα για να αποφευχθούν οι συγκρούσεις στους δέκτες. Η μετάδοση 
του σήματος από τον επίγειο σταθμό στον δορυφόρο (uplink) και από τον δορυφόρο 
στον επίγειο σταθμό (downlink) συνήθως γίνεται σε διαφορετική συχνότητα. Επίσης 
υπάρχουν και δορυφόροι που κάνουν αναγέννηση του σήματος (regeneration). 

 
Σχήμα 5.1. Ένας δορυφόρος (ο Olympus). 

Αν θέλαμε να βρούμε κάποιες αναλογίες ανάμεσα στα δορυφορικά συστήματα και τα 
κυψελικά δίκτυα, θα λέγαμε ότι ένας σταθμός βάσης αντιστοιχεί σε ένα δορυφόρο και 
η κυψέλη αντιστοιχεί στο γεωγραφικό τμήμα που καλύπτεται από την δέσμη που 
εκπέμπει ο δορυφόρος. Η βασική διαφορά είναι ότι στα κυψελικά συστήματα ο 
κινητός χρήστης αλλάζει κυψέλη ενώ κινείται, ενώ στα δορυφορικά δεν κινείται μόνο 
ο χρήστης αλλά και ο σταθμός βάσης (δορυφόρος) με διαφορετική περίοδο από αυτή 
της γης. Έτσι εφόσον κινείται ο σταθμός βάσης, ο χρήστης θα αλλάζει κυψέλη ακόμη 
και όταν ο ίδιος παραμένει ακίνητος. 
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Μια σύντομη ιστορία των δορυφορικών επικοινωνιών συνοψίζεται στον παρακάτω 
πίνακα. 

1945 Ο Arthur C. Clarke δημοσιεύει το βιβλίο “Extra Terrestrial Relays” 

1957 Ο πρώτος δορυφόρος, ο SPUTNIK 

1960 Ο πρώτος ανακλαστικός τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος, ο ECHO  

1963 Ο πρώτος γεωστατικός δορυφόρος, ο SYNCOM 

1965 Ο πρώτος εμπορικός γεωστατικός δορυφόρος, ο Early Bird (INTELSAT 
I). Μπορεί να εξυπηρετεί 240 duplex τηλεφωνικά κανάλια, ή 1 TV 
κανάλι, και έχει χρόνο ζωής 1,5 χρόνο 

1976 Τρεις MARISAT δορυφόροι για ναυτικές επικοινωνίες 

1982 Το πρώτο δορυφορικό σύστημα κινητής τηλεφωνίας, το INMARSAT-A 

1988 Το πρώτο δορυφορικό σύστημα για κινητή τηλεφωνία και μεταφορά 
δεδομένων, το INMARSAT- C 

1993 Το πρώτο ψηφιακό δορυφορικό σύστημα τηλεφωνίας 

1988 Παγκόσμιας εμβέλειας δορυφορικά συστήματα για μικρά κινητά 
τηλέφωνα 

 
Σήμερα υπάρχουν χιλιάδες δορυφόροι που περιστρέφονται γύρω από τη γη και οι 
εφαρμογές τους καλύπτουν πολλούς τομείς. Χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς 
σκοπούς (μετεωρολογία, μελέτη του διαστήματος, γεωλογία), για ραδιοφωνική και 
τηλεοπτική εκπομπή, σε στρατιωτικές εφαρμογές, σε υπηρεσίες πλοήγησης και 
καθορισμού της θέσης (π.χ., το Global Positioning System ή GPS, καθώς επίσης και 
το αντίστοιχο ευρωπαικό σύστημα Galileo, που αναπτύσσεται αυτήν την εποχή). Η 
πιο βασική εφαρμογή των δορυφόρων όμως είναι στις τηλεπικοινωνίες, όπου για 
παράδειγμα χρησιμοποιείται σαν τμήμα του διεθνούς τηλεφωνικού δικτύου και του 
διεθνούς δικτύου ραχοκοκαλιάς (global backbone) – σε αυτές τις δύο εφαρμογές 
πάντως τα δορυφορικά δίκτυα δίνουν την θέση τους αυτήν την εποχή στα οπτικά 
δίκτυα -, στην κινητή τηλεφωνία (σαν επέκταση, π.χ., του GSM αλλά και ως 
αυτόνομα δίκτυα), για μεταφορά δεδομένων και φωνής σε απομακρυσμένες περιοχές, 
κλπ. Το γεγονός ότι οι δορυφόροι μπορούν και καλύπτουν μεγάλες περιοχές της 
επιφάνειας της γης, δίνει την ικανότητα επικοινωνίας σε περιοχές όπου η τεχνολογική 
υποδομή είναι ανεπαρκής ή οικονομικά ασύμφορη (ωκεανοί, ζούγκλα, 
αναπτυσσόμενες χώρες κτλ) όπως και το πλεονέκτημα σύνδεσης με κινούμενους 
χρήστες.  

Δορυφορικοί σύνδεσμοι μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σημείο ενός 
δικτύου, και οι δορυφόροι μπορούν να τεθούν σε διαφορετικές τροχιές γύρω από τη 
γη, διαμορφώνοντας ένα σύνολο από δικτυακές τοπολογίες. 
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5.2 Τροχιές Δορυφόρων 
Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, αφού ένας δορυφόρος εκτοξευθεί στο διάστημα, 
χρειάζεται ελάχιστη ως καθόλου ενέργεια για να συνεχίσει να κινείται. Οι δορυφόροι 
κινούνται σε ένα μονοπάτι γύρω από τη γη, που λέγεται τροχιά. Η τροχιά είναι ένας 
συνδυασμός της γραμμικής ταχύτητας του δορυφόρου και της ελκτικής δύναμης της 
γης πάνω του. Η βαρύτητα συγκρατεί τον δορυφόρο από το να χαθεί στο διάστημα 
και η ταχύτητά του επιτρέπει να κινείται γύρω από τη γη και να μην πέφτει σε αυτή. 

Οι τροχιές που ακολουθούνε οι δορυφόροι είναι ή κυκλικές ή ελλειπτικές. Για να 
είναι εφικτή η επικοινωνία του δορυφόρου με έναν επίγειο σταθμό είναι απαραίτητη 
η LOS (Line of Sight) επικοινωνία (η οποία είναι ουσιαστικά και η μόνη δυνατή 
πάνω από τα 30MHz). Από τη γη ένας δορυφόρος μπορεί είτε να φαίνεται ότι κινείται 
πολύ αργά, είτε πολύ γρήγορα, είτε ακόμα και να μένει ακίνητος (γεωστατική 
τροχιά). Τα πλεονεκτήματα της τοποθέτησης ενός δορυφόρου σε μια τροχιά σε σχέση 
με μια άλλη, εξαρτώνται από τη γωνία ανύψωσης του δορυφόρου. Γωνία ανύψωσης 
είναι η γωνία που σχηματίζει η τροχιά του δορυφόρου με τον ισημερινό. Όταν λοιπόν 
σχεδιάζεται ο δορυφόρος και οι λειτουργίες του, η τροχιά που επιλέγεται πρέπει να 
εξυπηρετεί τις λειτουργίες αυτές. Αν, για παράδειγμα, ένας δορυφόρος κινείται σε 
πολύ υψηλή τροχιά, τότε οι παρατηρήσεις του στη γη δε θα έχουν πολύ μεγάλη 
ακρίβεια, σε σχέση με μια χαμηλότερη τροχιά. Παρόμοια, η ταχύτητα, η γωνία 
ανύψωσης, η συχνότητα περιστροφής και οι περιοχές που παρατηρεί ο δορυφόρος 
είναι θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό. Τέλος, το σημείο 
εκτόξευσης παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της τροχιάς. 

5.3 Κατηγοριοποίηση τροχιών ανάλογα με την γωνία ανύψωσης  
Μια κατηγοριοποίηση των τροχιών, είναι σύμφωνα με τη γωνία ανύψωσης ή γωνία 
κλίσης. Μπορούμε να έχουμε πολικές, συγχρονισμένες με τον ήλιο, ισημερινές κλπ 
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τροχιές. Επίσης, υπάρχουν και οι ελλειπτικές τροχιές, που μπορεί να έχουν 
οποιοδήποτε σχήμα και μέγεθος. 

 Ισημερινή τροχιά.  Ο δορυφόρος κινείται σε 
τροχιά πάνω από τον ισημερινό. Συνήθως είναι 
χαμηλής/ μέσης τροχιάς και χρησιμοποιούνται για 
την παρατήρηση τροπικών καιρικών συνθηκών. 

 
 
 

 Πολική τροχιά. Έχει γωνία ανύψωσης 90ο και η 
τροχιά διέρχεται από τους πόλους. Εκμεταλλευόμενος 
την κίνηση της γης προς τα ανατολικά, ο δορυφόρος 
μπορεί να καλύψει όλη τη γη σε 14 μέρες. 

 

 

 
 Τροχιά συγχρονισμένη με τον Ήλιο. Είναι μια 

ειδική περίπτωση πολικής τροχιάς που ο δορυφόρος 
βρίσκεται συνεχώς στο φωτισμένο τμήμα της Γης. Ο 
δορυφόρος σε αυτή την τροχιά περνάει κάθε μέρα την 
ίδια τοπική ώρα από τον ίδιο σημείο της γης.  

 
 
 

 Ελλειπτικές τροχιές.  Τροχιά σε σχήμα έλλειψης. Το 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τροχιάς είναι ότι η 
ταχύτητα αλλάζει ανάλογα με τη θέση του 
δορυφόρου. Όταν βρίσκεται κοντά στη Γη έχει 
μεγαλύτερη ταχύτητα λόγω της δυνατότερης έλξης 
που δέχεται. Αυτές οι τροχιές είναι χρήσιμες στις 
τηλεπικοινωνίες, γιατί ένας δορυφόρος παρατηρεί 
μια συγκεκριμένη περιοχή για μεγάλο διάστημα της 
τρο χιάς και από την άλλη μεριά της Γης περνάει 
ταχύτερα. 
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5.4 Κατηγοριοποίηση δορυφόρων ανάλογα με το ύψος της τροχιάς  
Το πόσο μεγάλη περιοχή4

Η δύναμη της βαρύτητας δίδεται από την σχέση 

 καλύπτει ένας δορυφόρος εξαρτάται από την απόσταση 
που έχει από  την γη,  αλλά και από  το  εύρος της δέσμης του. Η απόσταση μάλιστα 
επηρεάζει και την περίοδο περιστροφής του δορυφόρου. Συγκεκριμένα όσο πιο 
μεγάλη είναι η απόσταση από την γη τόσο μεγαλύτερη είναι και η περίοδος. Το 
συμπέρασμα αυτό προκύπτει και από τους παρακάτω υπολογισμούς για έναν 
δορυφόρο που βρίσκεται σε κυκλική τροχιά γύρω από την γη: 

Fg = m g (R/r)² 

m είναι η μάζα του δορυφόρου, R είναι η ακτίνα της γης (R = 6370 km), r είναι η 
απόσταση από το κέντρο της γης και g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας (g = 9.81 
m/s²). Η δύναμη της βαρύτητας παίζει τον ρόλο κεντρομόλου δύναμης  

Fc = m r ω², 

όπου ω είναι η γωνιακή ταχύτητα (ω = 2πf, f: συχνότητα περιστροφής). Όταν ο 
δορυφόρος βρίσκεται σε σταθερή τροχιά έχουμε Fg = Fc από όπου προκύπτει 
 
                                                 
1. Η περιοχή την οποία καλύπτει ένας δορυφόρος ονομάζεται και ίχνος (footprint). 
 3

2

2

)2( f
gRr
π
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Η περίοδος περιστροφή του δορυφόρου και γύρω από την γη είναι Τ=1/f, οπότε 
έχουμε ότι  

Τ ∝ r1.5 
Ανάλογα λοιπόν με την απόσταση από την γη διακρίνουμε τρία είδη δορυφόρων: 

1. Γεωστατικής Τροχιάς- Geosynchronous Earth Orbit (GEO)  

2. Μεσαίας Τροχιάς- Medium Earth Orbit (MEO)  

3. Χαμηλής Τροχιάς – Low Earth Orbit (LEO). 

Μερικές φορές οι δορυφόροι που κινούνται σε ιδιαίτερα ελλειπτικές τροχιές 
καλούνται και HEO (Highly  Elliptical Orbit) δορυφόροι. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEO δορυφόροι 
Ένας δο ρυφό ρο ς πο υ κινείται στην τρο χιά αυτή,  γνωστή και ως υψηλή τροχιά,  
φαίνεται να βρίσκεται στο ίδιο σημείο πάνω από τη γη και για ένα απλό παρατηρητή 
να μην κινείται. Στην πραγματικότητα κινείται με την ίδια γωνιακή ταχύτητα που 
κινείται και η γη. Το ύψος που βρίσκεται είναι περίπου 36000km και η ταχύτητά του 
περίπου 11000 km/h. Η περίοδος της τροχιάς του είναι περίπου ίση με την περίοδο 
περιστροφής της γης, δηλαδή 24 ώρες και η διάρκεια ζωής του κυμαίνεται από 10 έως 
15 χρόνια. Οι δορυφόροι αυτοί κινούνται στο ισημερινό επίπεδο (inclination 0°). Οι 
επίγειοι σταθμοί έχουν σταθερές κεραίες χωρίς την ανάγκη κίνησης τους. Το ίχνος 
των GEO δορυφόρων είναι πολύ μεγάλο (μέχρι και 34% της επιφάνειας της γης!), και 
επομένως είναι δύσκολο να επαναχρησιμοποιούνται οι συχνότητες (πολύ μικρός 
παράγοντας επαναχρησιμοποίησης). Η επικοινωνία απαιτεί μεγάλη μεταδιδόμενη 
ισχύ, ενώ και η καθυστέρηση είναι μεγάλη λόγω της μεγάλης απόστασης (περίπου 
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275 ms). Τέλος δεν ενδείκνυται για επικοινωνία σε γεωγραφικό πλάτος άνω των 60° 
(όπου βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες) εξαιτίας της σταθερής θέσης 
πάνω από τον ισημερινό. Οι γεωστατικοί δορυφόροι δεν είναι χρήσιμοι για την 
κινητή τηλεφωνία ή για την μετάδοση δεδομένων από μικρά τηλέφωνα, και κυρίως 
χρησιμοποιούνται για τηλεοπτική και ραδιοφωνική μετάδοση.  

Πλεονεκτήματα των GEO δορυφόρων  
1. Ο εντοπισμός του δορυφόρου απλοποιείται αφού αυτός παραμένει σταθερός και  
δεν χρειάζεται o επίγειος σταθμός να παρακολουθεί και να αλλάζει δορυφόρους 
συνέχεια. 

2. Εφόσον ένας δορυφόρος αυτής της κατηγορίας κινείται σε υψηλή τροχιά, η 
γεωγραφική περιοχή που καλύπτει είναι μεγάλη, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα 
την χρησιμοποίηση συνολικά λιγότερων δορυφόρων για την κάλυψη όλων των 
περιοχών της γης.   

3. Επειδή ο δορυφόρος μένει σε σταθερό σημείο και οι κυψέλες είναι τεράστιες, τα 
hand offs είναι σπάνια. 

Μειονεκτήματα των GEO δορυφόρων  
1. Επειδή η απόσταση ενός GEO δορυφόρου από τη γη είναι πολύ μεγάλη έχουμε 
μεγάλη καθυστέρηση μετάδοσης. Η καθυστέρηση μετάδοσης είναι το ποσό του 
χρόνου που απαιτείται για ένα σήμα να ταξιδέψει προς ένα δορυφόρο και από εκεί 
πίσω σε κάποιο επίγειο σταθμό. Για επικοινωνίες πραγματικού χρόνου, όσο 
μικρότερη είναι η καθυστέρηση μετάδοσης, τόσο καλύτερα. Έτσι μια καθυστέρηση 
μετάδοσης της τάξης των 0.5 sec (roundtrip) που συναντούμε εδώ, θα δημιουργούσε 
για παράδειγμα μεγάλο πρόβλημα σε ένα σήμα φωνής. 

2. Είναι δύσκολη η χρήση στρατηγικών για ανίχνευση λαθών και αναμετάδοση. 

3. Εξαιτίας της μεγάλης απόστασης που πρέπει να διανύσει ένα σήμα μέχρι να φτάσει 
στον δορυφόρου από την γη ή αντίστροφα, η ισχύς με την οποία τελικά φτάνει είναι 
χαμηλή. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ένας μεγάλος δορυφόρος με 
ισχυρούς πομπούς, ευαίσθητους δέκτες και μεγάλες κεραίες κάτι όμως που 
συνεπάγεται υψηλό κόστος. 

4. Επειδή οι δορυφόροι αυτής της κατηγορίας, συγχρονίζονται με την περιστροφή της 
γης, απαιτείται μεγαλύτερη συντήρηση για να διασφαλιστεί ότι θα διατηρήσουν αυτό 
τον συγχρονισμό. 

ΜEO δορυφόροι 
Οι δορυφόροι αυτοί περιστρέφονται σε μεσαία τροχιά σε ένα ύψος μεταξύ 5000 και 
12000Km από την επιφάνεια της γης με ταχύτητα γύρω στα 19000 km/h. Η διάρκεια 
ζωής τους κυμαίνεται από 10 έως 15 χρόνια και καλύπτουν γεωγραφικές περιοχές με 
διάμετρο 10000 έως 15000Km. Η περίοδος της τροχιάς τους είναι περίπου ίση με 6 
ώρες γεγονός που σημαίνει ότι σε αντίθεση με έναν GEO δορυφόρο, φαίνεται να 
κινείται και μάλιστα μπορεί να είναι ορατός το πολύ για λίγες ώρες. Σε σύγκριση 
πάντως με τους LEO δορυφόρους κινούνται πιο αργά, και για τις περισσότερες 
συνδέσεις δεν απαιτούν handoff. Η καθυστέρηση είναι περίπου 70 - 80 ms, 
μεγαλύτερη από τους LEO δορυφόρους, ενώ απαιτούν επίσης και μεγαλύτερη ισχύ 
μετάδοσης. Με την χρήση ειδικών κεραιών μπορεί να μειωθεί το ίχνος των 



ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΜΕΡΟΣ Β’   

 132 

δορυφόρων επιτρέποντας καλύτερη επαναχρησιμοποίηση των συχνοτήτων. 
Παράδειγμα ΜΕΟ συστήματος είναι το ICO (Intermediate Circular Orbit, Inmarsat) 
που ξεκίνησε το 2000, μπήκε λίγο αργότερα σε διαδικασία πτώχευσης, συγχωνεύτηκε 
με το Teledesic, Ellipso, ματαιώθηκε πάλι, και προγραμματίστηκε ξανά για το 2003. 

Οι MEO δορυφόροι συνδυάζουν ενδιάμεσες καταστάσεις μεταξύ των LEO και GEO. 
Σε σχέση με τους GEO έχουν τα ακόλουθα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Πλεονεκτήματα των MEO δορυφόρων 
1. Τα σήματα, που εκπέμπονται από ένα 
δορυφόρο MEO ταξιδεύουν μικρότερη 
απόσταση, γεγονός που σημαίνει ότι τα σήματα 
αυτά φτάνουν ενισχυμένα στους δέκτες. 
Επομένως, μικρότερα και ελαφρύτερα τερματικά 
λήψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
2. Αφού τα σήματα ταξιδεύουν μικρότερη 
απόσταση από και προς τον δορυφόρο, έχουμε 
και μικρότερη καθυστέρηση μετάδοσης. 
Συγκεκριμένα είναι μικρότερη από 5ms. 

Μειονεκτήματα των MEO δορυφόρων 
1. Επειδή το ίχνος ενός ΜΕΟ δορυφόρου είναι 
μικρότερο από το αντίστοιχο ενός GEO, 
απαιτούνται συνολικά περισσότεροι δορυφόροι 
για να καλύψουν ολόκληρη την επιφάνεια της 
γης. Συγκεκριμένα απαιτούνται 20 ΜΕΟ ενώ 
στην περίπτωση των GEO αρκούν μόνο 8.  

2. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο τα hand offs στην 
περίπτωση των ΜΕΟ θα είναι πιο συχνά. 
Ωστόσο όμως επειδή η περιοχή κάλυψης είναι 
μεν μικρότερη, αλλά εξακολουθεί να αρκετά 
μεγάλη, η πιθανότητα για hand off παραμένει 
μικρή.  

LEO δορυφόροι 
Ένας LEO δορυφόρος περιστρέφεται σε μια απόσταση μεταξύ 500 και 2000 Km 
πάνω από την επιφάνεια της γης. Η διάρκεια ζωής του είναι περίπου 5 χρόνια και 
καλύπτει γεωγραφικές περιοχές με διάμετρο περίπου 8000Km. Το μικρότερο ίχνος 
του δορυφόρου σημαίνει ότι χρειάζονται περισσότεροι δορυφόροι για να καλυφθεί 
όλη η επιφάνεια της γης, αλλά από την άλλη έχουμε καλύτερη επαναχρησιμοποίηση 
συχνοτήτων. Η περίοδος της τροχιάς των LEO δορυφόρων κυμαίνεται από 1.5 έως 2 
ώρες γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να είναι ορατός για 10-30 λεπτά. Επομένως 
είναι απαραίτητα τα handoffs από δορυφόρο σε δορυφόρο. Γενικά οι δέκτες στα LEO 
συστήματα είναι πιο πολύπλοκοι λόγω των κινούμενων δορυφόρων. Παραδείγματα 
LEO συστημάτων για κινητή τηλεφωνία είναι το Iridium με 66 δορυφόρους (αρχή 
του προγράμματος το 1998, πτώχευση το 2000, αλλά στην συνέχεια επήλθε 
συμφωνία με το υπουργείο αμύνης των ΗΠΑ που επιτρέπει την ελεύθερη χρήση των 
δορυφόρων, σώζοντας τους από την απαίτηση να καταστραφούν που υπήρξε 

Σχήμα 5.2. Απεικόνιση 
κινητού τηλεφώνου της 
Globalstar. Παρατηρείστε 
την περιστρεφόμενη κεραία. 
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προσωρινά) και το σύστημα Globalstar που ξεκίνησε το 1999, και έχει 48 
δορυφόρους (το 2001 υπήρχαν 44000 συνδρομητές, που είναι σχετικά χαμηλός 
αριθμός). 

Πλεονεκτήματα των LEO δορυφόρων  

1. Η σχετικά μικρή απόσταση μειώνει τη καθυστέρηση μετάδοσης σε λιγότερο από 
20ms για μια ολοκληρωμένη μετάδοση. Συνεπώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
εφαρμογές πραγματικού χρόνου. 

2. Επιπλέον λόγω της  μικρής απόστασης από την γη, το σήμα φτάνει με μεγάλη ισχύ. 
Έτσι οι απαιτήσεις όσον αφορά τη απόδοση των κεραιών, των πομπών και των 
δεκτών είναι πολύ μικρότερες, με αποτέλεσμα το κόστος για ένα LEO δορυφόρο να 
είναι μικρότερο από ότι για έναν MEO ή GEO. 

Μειονεκτήματα των LEO δορυφόρων 
1. Επειδή κινούνται σε χαμηλές τροχιές, καλύπτουν μικρές γεωγραφικές περιοχές και 
κατά συνέπεια απαιτούνται συνολικά πολλοί δορυφόροι για παγκόσμια κάλυψη. 
Ενδεικτικά χρειάζονται 48 για να καλύψουν ολόκληρη την επιφάνεια της γης. 

2. Ο χρόνος ζωής τους είναι μικρός εξαιτίας των ατμοσφαιρικών πιέσεων οι οποίες 
επιδρούν αρνητικά στην διατήρηση της τροχιάς. 

3. Τα hand-overs είναι πολύ συχνά και συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνονται κάθε 20 
λεπτά, τα οποία αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα που ένας LEO δορυφόρος είναι 
ορατός από ένα σημείο της γης. 

Οι LEO δορυφόροι διακρίνονται σε Little LEOs και Gig LEOs. Οι Little LEOs 
εκπέμπουν σε συχνότητες κάτω από 1 GHz με εύρος ζώνης 5MHz και ρυθμούς 
μετάδοσης δεδομένων πάνω από 10 Kbps. Χρησιμοποιούνται κυρίως για paging, 
tracking και messaging χαμηλού ρυθμού. Από την άλλη πλευρά οι Gig LEOs 
εκπέμπουν σε συχνότητες πάνω από 1 GHz με ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων μέχρι 
και μερικά megabits ανά δευτερόλεπτο. Προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες με τους 
Little LEOs και επιπρόσθετα υπηρεσίες φωνής και positioning. 

Σχήμα 5.3. Ζώνες συχνοτήτων διαθέσιμες για δορυφορικές επικοινωνίες. 
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5.5 Στρατηγικές πολλαπλής προσπέλασης σε δορυφορικά δίκτυα 
Οι δορυφόροι σαν διαμοιραζόμενος πόρος, πρέπει να χρησιμοποιούνται συνεργατικά 
από τους χρήστες τους. Η broadcast όμως φύση ενός δορυφορικού καναλιού, 
δημιουργεί πρόβλημα στην περίπτωση πολλαπλής προσπέλασης το οποίο έγκειται 
στο γεγονός ότι η επιτυχία μιας μετάδοσης δεν είναι πλέον ανεξάρτητη από άλλες 
μεταδόσεις. Για να γίνει μια μετάδοση με επιτυχία θα πρέπει να αποφευχθεί ή 
τουλάχιστον να ελεγχθεί η παρεμβολή.  

Έτσι, για να αποφευχθούν οι παρεμβολές κατά τη διαδικασία του uplink είναι ανάγκη 
να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα σχήματα πολλαπλής προσπέλασης. Ομοίως, μπορούν 
να υπάρξουν παρεμβολές και κατά τη διάρκεια του downlink από άλλους δορυφόρους 
ή επίγειες πηγές. Αυτές τις τυχόν παρεμβολές προσπαθούμε, συνήθως να 
αποτρέψουμε με τη διαφορετική χώρο-χρονική επεξεργασία των δεδομένων καθώς, 
επίσης, και με την καλύτερη σκόπευση των κεραιών.  

Για την επίλυση του προβλήματος της πολλαπλής προσπέλασης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα πρωτόκολλα, τα οποία κατανέμουν το εύρος ζώνης 
στατικά (static bandwidth allocation).  

1. FDMA - Frequency division multiple access 
Το φάσμα συχνοτήτων διαιρείται σε λογικά κανάλια με κάθε σταθμό να έχει την    
αποκλειστική κατοχή της δικής του ζώνης συχνοτήτων. 

2. TDMA - Time division multiple access 
Οι σταθμοί εξυπηρετούνται με την σειρά εκ περιτροπής, παίρνοντας ο καθένας κατά 
περίοδο ολόκληρο το εύρος ζώνης για ένα μικρό χρονικό διάστημα. 

3. CDMA - Code division multiple access 
Σε κάθε σταθμό παρέχεται ολόκληρο το εύρος ζώνης κάθε χρονική στιγμή. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την χρήση δειγμάτων ψεύτικου θορύβου ή αλλιώς κομμάτια κώδικα, 
τα οποία χρησιμοποιούνται για να αλλάξουν γρήγορα τα χαρακτηριστικά του 
εκπεμπόμενου σήματος σε μια συχνότητα, συνήθως μεγαλύτερη από αυτή που αρχικά 
έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. 

Οι διάφορες τεχνικές πρόσβασης για uplink κατηγοριοποιούνται με διάφορους 
τρόπους ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Ανάλογα με τον τρόπο, που 
χρησιμοποιούνται προκείμενου να ξεκινήσουν μια σύνδεση μπορούν να χωριστούν σε 
2 τύπους: 

5.6 Fixed assignment multiple access (FAMA) 
Οι στατικές τεχνικές FDMA, TDMA και CDMA ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία. Το 
εύρος ζώνης διαιρείται σε σχισμές, συχνότητες ή κώδικες τα οποία στην συνέχεια 
εκχωρούνται με προκαθορισμένο τρόπο μεταξύ των πολλαπλών σταθμών.  

Η εκχώρηση γίνεται μόνο μια φορά και είναι σταθερή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
χαμηλή αποτελεσματικότητα αν δεν υπάρχει σταθερή κυκλοφοριακή ροή, αφού πόροι 
δαπανούνται σε κάποιο σταθμό, το οποίο δεν έχει πληροφορία να στείλει. Με άλλα 
λόγια λοιπόν επειδή στο FAMA η ανάθεση καναλιού δεν είναι προσαρμόσιμη σε 
αλλαγές της κυκλοφορίας, έχουμε σημαντική σπατάλη χωρητικότητας στην 
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περίπτωση ασύμμετρης κυκλοφορίας αλλά και μη αποδοτικής  αξιοποίησής της στην 
περίπτωση καταιγιστικής κίνησης (πχ δεδομένων).     

5.7 Demand assignment multiple access (DAMA) 
Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση η δέσμευση χωρητικότητας δεν γίνεται 
με σταθερό τρόπο αλλά δυναμικά δηλαδή κατά απαίτηση, ως απόκριση στην αίτηση 
ενός σταθμού για εκχώρηση χωρητικότητας.   

Υπάρχουν δύο ειδών πρωτόκολλα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία 

Πρωτόκολλα κρατήσεων  
Στα πρωτόκολλα κρατήσεων (reservation protocols), ο χρόνος χωρίζεται σε πλαίσια 
(frames) και το κάθε πλαίσιο χωρίζεται σε δύο διαστήματα: ένα διάστημα δεδομένων 
(data interval), που χρησιμοποιείται για αποστολή πακέτων δεδομένων, και ένα 
διάστημα κράτησης (reservation interval) για κράτηση του καναλιού σε περίπτωση 
επιθυμίας αποστολής δεδομένων. 

Το reservation interval έχει m σχισμές, όπου m είναι το πλήθος των επίγειων 
σταθμών. Ο κάθε σταθμός έχει το δικό του reservation slot. Το data interval δεν 
χρειάζεται να έχει σταθερό μήκος, αν και συνήθως έχει. Όταν κάποιος σταθμός θέλει 
να στείλει δεδομένα, τότε στέλνει ένα reservation packet- το οποίο περιέχει 
πληροφορία σχετικά με το πακέτο που θέλει να στείλει- στο reservation slot που του 
αντιστοιχεί και του ανατίθεται σχισμή στο data interval. Το πακέτο περιμένει μέχρι να 
φτάσει στο data slot που του αναλογεί οπότε και γίνεται η αποστολή προς τον 
προορισμό. Έτσι έχουμε ένα overhead που οφείλεται στο reservation ενώ το data 
interval θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την καθυστέρηση διάδοσης.  
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Αν και το πρωτόκολλο αυτό αποτρέπει τις συγκρούσεις, ωστόσο όμως έχει ένα 
σημαντικό μειονέκτημα. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι ο αριθμός των χρηστών είναι 
σταθερός (m reservation slots) και κατά συνέπεια υπάρχει έλλειψη ευελιξίας στο να 
προστίθενται ή να αφαιρούνται χρήστες διότι στην περίπτωση αυτή απαιτείται 
αναθεώρηση της δομής του πρωτοκόλλου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το πρωτόκολλο 
αυτό να είναι ακατάλληλο για την κινητή τηλεφωνία όπου ο αριθμός των χρηστών 
μεταβάλλεται διαρκώς. 

Aloha με κρατήσεις 
Το πρωτόκολλο αυτό μοιάζει με το πρωτόκολλο κρατήσεων με την διαφορά ότι το 
reservation interval έχει k<m σχισμές, όπου m είναι το πλήθος των επίγειων σταθμών. 
Ο κάθε σταθμός δεν έχει το δικό του reservation slot για να κάνει τις κρατήσεις, αλλά 
ανταγωνίζεται για τα k reservation slots χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο Aloha με 
σχισμές. Μια επιτυχής μετάδοση ενός σταθμού σε ένα reservation slot κάνει κράτηση 
για ένα ή παραπάνω μελλοντικά data slots. Φυσικά στην υλοποίηση του 
πρωτοκόλλου πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και οι καθυστερήσεις διάδοσης στο κανάλι 
που για δορυφορικές συνδέσεις είναι μεγάλες. Επίσης είναι σημαντικό να 
συγχρονίζονται από καιρό εις καιρό οι χρήστες και να παρακολουθούν το κανάλι 
ακόμα και όταν δεν έχουν κάτι να μεταδώσουν ώστε να διατηρούν συνεπείς μεταξύ 
τους λίστες κρατήσεων. 

Packet r eservation multiple access (PRMA) 
Εδώ κάθε πλαίσιο έχει σταθερό πλήθος από σχισμές και κάθε χρήστης μεταδίδει με 
κάποια πιθανότητα σε κάποια σχισμή. Αν η μετάδοση ήταν επιτυχής μεταδίδει στην 
ίδια σχισμή ενός ή περισσότερων, αν χρειαστεί, επόμενων πλαισίων μέχρι την πλήρη 
μετάδοση του μηνύματος.  

Κάθε χρήστης στέλνει πολλά μικρά πακέτα. Το πρώτο πακέτο χρησιμοποιείται ως 
reservation. Όταν κάποια σχισμή μείνει αδρανής για μια φορά τότε μπορούν οι 
χρήστες να προσπαθήσουν να μεταδώσουν σε αυτή το πρώτο τους πακέτο. Άλλες 
παραλλαγές που μπορούμε να συναντήσουμε είναι:1) Xρήση ενός bit στην 
επικεφαλίδα του πακέτου το οποίο θα υποδηλώνει αν ο χρήστης έχει τελειώσει και 2) 
Kάθε πηγή να έχει την δική της σχισμή στο πλαίσιο. Όταν δεν χρησιμοποιείται σε ένα 
πλαίσιο τότε οι χρήστες μπορούν να προσπαθήσουν να μεταδώσουν σε αυτή.    

Αν συμβεί μια σύγκρουση σε μια σχισμή τότε οι χρήστες απαγορεύεται να 
μεταδώσουν σε αυτή την σχισμή στο επόμενο πλαίσιο. 

Aloha reserved Aloha reserved Aloha reserved Aloha 

collision 

t 

Σχήμα 5.4. Το πρωτόκολλο Aloha με κρατήσεις. 
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Το πλεονέκτημα του πρωτοκόλλου αυτού είναι ότι ενώ ο αριθμός των σχισμών είναι 
σταθερός, ο αριθμός των χρηστών είναι μεταβλητός. Οι σχισμές χρησιμοποιούνται 
ανάλογα με την ζήτηση.  

 
Παράδειγμα PRMA. 

5.8 FAMA-TDMA λειτουργία σε δορυφορικά συστήματα 
Σε ένα TDMA δορυφορικό δίκτυο ο χρόνος χωρίζεται σε πλαίσια και έτσι η 
μετάδοση γίνεται με την μορφή επαναληπτικών ακολουθιών από πλαίσια. Κάθε 
πλαίσιο, που συνήθως έχει καθορισμένη (fixed) διάρκεια, διαιρείται σε έναν αριθμό 
από χρονικές σχισμές. Κάθε σχισμή αφιερώνεται σε έναν συγκεκριμένο πομπό.  

Όταν ένας επίγειος σταθμός θέλει να χρησιμοποιήσει το uplink κανάλι για να στείλει 
ένα μήνυμα σε κάποιον άλλο σταθμό, απλώς στέλνει τα δεδομένα του στην χρονική 
σχισμή που του έχει εκχωρηθεί. Ο δορυφόρος στην συνέχεια αντανακλά τις 
εισερχόμενες μεταδόσεις με την σειρά που φτάνουν σε αυτόν και τις κάνει broadcast 
σε όλους τους σταθμούς. Κάθε σταθμός είναι απαραίτητο να γνωρίζει πια σχισμή να 
χρησιμοποιήσει για μετάδοση και πια για λήψη. 
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5.9 Παραδείγματα δορυφορικών συστημάτων 
Σε αυτήν την υποενότητα παρουσιάζουμε μερικά πρόσφατα παραδείγματα 
δορυφορικών συστημάτων. 

IRIDIUM 

 Αναπτύσσεται από κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η Motorola. Αρχικά 
σχεδιάστηκε να περιέχει 77 δορυφόρους (77 είναι ο ατομικός αριθμός του Iridium), 
αλλά στη συνέχεια ο αριθμός περιορίστηκε σε 66 δορυφόρους. 
 Σκοπός του είναι να παρέχει (όταν και αν ολοκληρωθεί – οι δορυφόροι μπήκαν σε 

τροχιά αλλά το εγχείρημα απέτυχε οικονομικά) υπηρεσίες ψηφιακής φωνής, 
δεδομένων, φαξ, και γεωγραφικό εντοπισμό σε  παγκόσμια βάση. 
 Οι δορυφόροι περιστρέφονται γύρω από την γη σε πολικές τροχιές σε 6 επίπεδα, με 

11 LEO δορυφόρους ανά επίπεδο. 
 Κάθε δορυφόρος αποστέλλει 48 δέσμες ραδιοσήματος οι οποίες σχηματίζουν 

“κελιά”. Έτσι έχουμε συνολικά 48∗66 κυψέλες που καλύπτουν την γη. 
 Εκτός από συνδέσμους από τους επίγειους σταθμούς προς τους δορυφόρους (up 

links) και από τους δορυφόρους προς τους επίγειους σταθμούς (down links), 
υποστηρίζει και συνδέσμους από δορυφόρο σε δορυφόρο (cross links, links). Αυτό 
κάνει τους ίδιους τους δορυφόρους να αποτελούν ένα δίκτυο από μόνοι τους 
 Χρησιμοποιεί FDM/TDM τεχνικές προσπέλασης. 
 Υποστηρίζει handoff δορυφόρου κατά την διάρκεια κλήσεων. 

Σχήμα 5.5. Το Iridium δορυφορικό σύστημα με 
66 δορυφόρους. 
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ODYSSEY 
 Αναπτύσσεται από την TRW. 
 Παρέχει υπηρεσίες ψηφιακής φωνής, δεδομένων(9.6kbps), fax και γεωγραφικό 

εντοπισμό σε παγκόσμια βάση. 
 Ταξιδεύει γύρω από την γη με 4 ΜΕΟ δορυφόρους (10370Km) σε κάθε ένα από 3 

επίπεδα τροχιών.  
  CDMA τεχνικές προσπέλασης. 
 Δεν υποστηρίζει handoffs μεταξύ των δορυφόρων εξαιτίας της μεγάλης ορατότητας 

ενός δορυφόρου από την γη. 

GLOBALSTAR 
 Αναπτύσσεται από Loral και την Qualcomm. 
 Παρέχει υπηρεσίες ψηφιακής φωνής, δεδομένων(9.6kbps), fax και γεωγραφικό 

εντοπισμό σε  παγκόσμια βάση. 
 Ταξιδεύει γύρω από την γη με 48 δορυφόρους (1400Km) σε 8 επίπεδα τροχιών με 

γωνία ανύψωσης 52ο.  
  CDMA τεχνικές προσπέλασης. 
 Δεν υποστηρίζει handover μεταξύ των δορυφόρων διότι οι ελλειπτικές δέσμες 

ραδιοσήματος εξασφαλίζουν μεγάλη κάλυψη των κινητών χρηστών. 

  
Σχήμα 5.6. Το Globalstar σύστημα με 48 δορυφόρους. 
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Teledesic 
 Αναπτύσσεται από τον Bill Gates και τον Craig McCaw 

 Παρέχει υπηρεσίες ψηφιακής φωνής και δεδομένων μέχρι και 2Mbps 

 Ταξιδεύει γύρω από την γη με 40 ΜΕΟ δορυφόρους (700Km) σε κάθε ένα από 21  
επίπεδα κυκλικών τροχιών. Δηλαδή χρησιμοποιεί πολύ μεγάλο αριθμό δορυφόρων 
με αποτέλεσμα τα κελιά να είναι μικρά οπότε έχουμε μεγάλο παράγοντα 
επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων και κατά συνέπεια μεγάλη χωρητικότητα.  

 Οι δορυφόροι μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό το χαρακτηριστικό 
κάνει το σύστημα (όπως και το Iridium) πιο ενδιαφέροντα από άλλα συστήματα 
(που δεν έχουν αυτήν την δυνατότητα) από δικτυακής πλευράς. 

 

 

Σχήμα 5.7. To Teledesic δορυφορικό σύστημα με 840 δορυφόρους. 
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Ο πίνακας και το σχήμα συνοψίζουν μερικά LEO/MEO δορυφορικά συστήματα.  

 

 

 

 Iridium Globalstar ICO Teledesic 
# satellites 66 + 6 48 + 4 10 + 2 288 
altitude 
(km) 

780 1414 10390 ca. 700 

coverage global ±70° latitude global global 
min. 
elevation 

8° 20° 20° 40° 

frequencies 
[GHz 
(circa)] 

1.6 MS 
29.2 ↑ 
19.5 ↓ 
23.3 ISL 

1.6 MS ↑ 
2.5 MS ↓ 
5.1 ↑ 
6.9 ↓ 

2 MS ↑ 
2.2 MS ↓ 
5.2 ↑ 
7 ↓ 

19 ↓ 
28.8 ↑ 
62 ISL 

access 
method 

FDMA/TDMA CDMA FDMA/TDMA FDMA/TDMA 

ISL yes no no yes 
bit rate 2.4 kbit/s 9.6 kbit/s 4.8 kbit/s 64 Mbit/s ↓ 

2/64 Mbit/s ↑ 
# channels 4000 2700 4500 2500 
Lifetime 
[years] 

5-8 7.5 12 10 

cost 
estimation 

4.4 B$ 2.9 B$ 4.5 B$ 9 B$ 

 

 

earth 

km 
3576

 

1000
 

100
 

HEO 

inner and outer Van 
Allen belts 

MEO (ICO) 

GEO (Inmarsat) 

Σχήμα 5.8 Οι Van-Allen-Belts ιονισμένων σωματιδίων βρίσκονται σε απόσταση 
2000 - 6000 km και15000 - 30000 km. 
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6. Global Positioning System 
6.1 Εισαγωγή 
 
Το NAVSTAR Global Positioning System (GPS) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
πλοήγησης βασισμένο στη χρήση δορυφόρων το οποίο σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε 
από το υπουργείο άμυνας των Η.Π.Α. Αρχικά, το GPS αναπτύχθηκε ως αμιγώς 
στρατιωτικό σύστημα για να καλύψει τις ανάγκες του αμερικανικού στρατού. Ωστόσο  
αργότερα έγινε διαθέσιμο για χρήση και από τους πολίτες.  
 
Το GPS σχεδιάστηκε να παρέχει συνεχώς πληροφορίες για τις συντεταγμένες ενός 
σημείου , την ταχύτητα του και μια  ακριβή εκτίμηση χρόνου, σε οποιοδήποτε σημείο 
του πλανήτη ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Επειδή 
εξυπηρετεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών , δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στο 
πλήθος των χρηστών που έχουν πρόσβαση στις  υπηρεσίες του GPS, αλλά κυρίως για 
λόγους ασφαλείας είναι ένα παθητικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες έχουν 
την δυνατότητα μόνο να λαμβάνουν τα σήματα των δορυφόρων χωρίς να μπορούν να 
στέλνουν πληροφορίες στους δορυφόρους. 
 
Για την λειτουργία του χρησιμοποιούνται συνολικά 32 δορυφόροι οι τροχιές των 
οποίων έχουν επιλεγεί ώστε να είναι διαθέσιμοι συνεχώς σε οποιοδήποτε σημείο στον 
πλανήτη. Για τον σχηματισμό και τις τροχιές που ακολουθούν οι δορυφόροι έχει 
επιλεγεί μια προσέγγιση η οποία εξασφαλίζει ότι τέσσερις έως δέκα δορυφόροι θα 
είναι ορατοί  ταυτόχρονα σε οποιοδήποτε σημείο της γης. Όπως θα δούμε στην 
συνέχεια μόνο τέσσερις δορυφόροι είναι αρκετοί για να παρέχει το σύστημα 
πληροφορίες σχετικές με τις συντεταγμένες ενός σημείου. 

 

6.2 Δομή GPS 
 
To GPS αποτελείται από τρία λειτουργικά τμήματα (Error! Reference source not 
found.): 
 

• Το διαστημικό τμήμα  που περιλαμβάνει τους δορυφόρους και τα σήματα 
που αυτοί μεταδίδουν. 

 
• Το τμήμα ελέγχου το οποίο αποτελείται από ένα παγκόσμιο δίκτυο επίγειων 

σταθμών σκοπός των οποίων είναι η παρακολούθηση των δορυφόρων, ο 
υπολογισμός της τροχιάς τους , η αποστολή και λήψη δεδομένων τηλεμετρίας 
και η εκτέλεση λειτουργιών ελέγχου. Γενικά το τμήμα ελέγχου είναι υπεύθυνο 
για την καθημερινό έλεγχο της ομαλής λειτουργίας του διαστημικού 
τμήματος. 

 
• Το τμήμα χρηστών που αποτελείται από το σύνολο των χρηστών και των 

δεκτών του GPS. Επιπλέον το τμήμα αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των 
διαφορετικών τεχνικών με την χρήση των ο πο ίων ο ι χρήστες μπο ρο ύν να 
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προσδιορίσουν την θέση τους , την ταχύτητα τους αλλά και το χρόνο όπου και 
αν βρίσκονται.  

 
Σχήμα 6-1  Τα βασικά τμήματα του GPS 

 
 

Διαστημικό τμήμα 
 
Το διαστημικό τμήμα αποτελείται από το σύνολο των δορυφόρων που 
χρησιμοποιούνται για την λειτουργία του συστήματος καθώς και από τα σήματα που 
μεταδίδονται από αυτούς μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να προσδιορίσουν 
την θέση τους , την ταχύτητά τους αλλά και το χρόνο όπου και αν βρίσκονται. ΄ 
 
Οι βασικές λειτουργίες των δορυφόρων είναι οι ακόλουθες: 
 

• Να λαμβάνουν και να αποθηκεύουν τα δεδομένα που μεταδίδονται από τους 
σταθμούς του τμήματος ελέγχου. 

• Να διατηρούν πολύ ακριβή χρόνο με την χρήση των ατομικών ρολογιών που 
διαθέτουν. 

• Μετάδοση πληροφοριών στους χρήστες μέσω σημάτων που χρησιμοποιούν 
δύο συχνότητες στην περιοχή L του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. 

 
Το σήμα που μεταδίδει ο δορυφόρος προκύπτει από τον συνδυασμό τριών βασικών 
συνιστωσών (Σχήμα 6-2): 
 

• Δύο ημιτονοειδή σήματα , τα φέροντα σήματα 
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• Δύο ψηφιακούς κώδικες 
• Το μήνυμα πλοήγησης. 

 

 
Σχήμα  6-2  Η δομή του σήματος που μεταδίδουν οι GPS δορυφόροι 

 
 
Ο βασικός λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούνται οι δύο ψηφιακοί κώδικες είναι ο 
υπολογισμός του χρόνου μετάδοσης του σήματος από κάποιο δορυφόρο προς τον  
δέκτη. Ο χρόνος αυτός είναι σημαντικός αφού αν πολλαπλασιαστεί με την ταχύτητα 
το υ φωτό ς μας δίνει μια εκτίμηση της από στασης μεταξύ το υ δο ρυφό ρο υ και το υ 
δέκτη. Στην πραγματικότητα βέβαια η διαδικασία μέτρησης της απόστασης είναι 
αρκετά πολύπλοκη και πρέπει να αντιμετωπιστούν μια σειρά από προβλήματα και 
περιορισμοί. 
 
Το μήνυμα πλοήγησης που μεταδίδεται από κάθε δορυφόρο περιέχει μια σειρά από 
σημαντικά δεδομένα όπως την τροχιά του δορυφόρου, τις παραμέτρους διόρθωσης 
του ρολογιού  καθώς και  άλλες σημαντικές πληροφορίες που απαιτούνται 
προκειμένου το σύστημα να  μπορεί να παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα 
πλοήγησης σε πραγματικό χρόνο. Για την δημιουργία των επιμέρους τμημάτων του 
σήματος χρησιμοποιούνται ειδικά ατομικά ρολόγια αφού κάθε GPS δορυφόρος είναι 
εξοπλισμένος με ατομικά ρολόγια συνήθως πρόκειται για καισίου και ρουβιδίου 

Τμήμα ελέγχου 
 
Το τμήμα ελέγχου αποτελείται από ένα σύνολο επίγειων σταθμών οι οποίοι παρέχουν 
υπηρεσίες απαραίτητες για την παρακολούθηση της κατάστασης των δορυφόρων , 
την εκτέλεση λειτουργιών τηλεμετρίας, την εκτέλεση υπολογισμών σχετικά με τις 
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τροχιές  και την ακρίβεια των ρολογιών των δορυφόρων καθώς και την αποστολή 
δεδομένων στους δορυφόρους. Υπάρχουν πέντε επίγειοι σταθμοί στις περιοχές 
Hawaii, Colorado Springs, Ascension Island, Diego Garcia και Kwajalein.  
 
Οι σταθμοί ελέγχου εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες: 
 

• Όλοι είναι σταθμοί παρακολούθησης των δορυφόρων εξοπλισμένοι με GPS 
δέκτες υψηλής ακρίβειας για τον έλεγχο και υπολογισμό της τροχιάς των 
δορυφόρων. Τα δεδομένα για τις τροχιές  των δορυφόρων στέλνονται στο 
βασικό σταθμό ελέγχου (Master Control Station) 

 
• Στην περιοχή Colorado Springs βρίσκεται ο βασικός σταθμός ελέγχου (MCS), 

στον οποίο γίνεται η επεξεργασία των πληροφοριών από την παρακολούθηση  
των δορυφόρων με σκοπό τον υπολογισμό δεδομένων για την διόρθωση της 
τροχιάς των δορυφόρων αλλά και τον προσδιορισμό των διορθώσεων που 
πρέπει να γίνουν στα ρολόγια τους. Επιπλέον αυτός είναι ο σταθμός που θέτει 
σε λειτουργία όλες τις υπηρεσίες του διαστημικού τμήματος. 

 
• Τρείς από τους σταθμούς (Ascension Is., Diego Garcia, και Kwajalein) έχουν 

την δυνατότητα αποστολής δεδομένων στους δορυφόρους του συστήματος. 
 
Το σύνολο των πληροφοριών από την παρακολούθηση των GPS δορυφόρων 
αποστέλλονται στον βασικό σταθμό του συστήματος για επεξεργασία. Το τελικό 
αποτέλεσμα από την επεξεργασία των στοιχείων από τους σταθμούς 
παρακολούθησης είναι η ανανέωση ορισμένων βασικών στοιχείων στα δεδομένα 
πλοήγησης. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τις θέσεις των δορυφόρων σε 
συνάρτηση με το χρόνο , τις παραμέτρους των ρολογιών κάθε δορυφόρου , 
ατμοσφαιρικά δεδομένα και ορισμένες πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση 
λειτουργίας κάθε δορυφόρου. Τα νέα δεδομένα πλοήγησης αποστέλλονται σε κάποιο 
από τους τρείς σταθμούς μετάδοσης ο οποίος αναλαμβάνει την αποστολή τους στους 
δορυφόρους μέσω ενός  S-band συνδέσμου. 
 
Ο υπολογισμός  της τροχιάς κάθε δορυφόρου  και  ο προσδιορισμός των σφαλμάτων 
των ρολογιών με τα οποία είναι εξοπλισμένοι οι δορυφόροι είναι οι πιο σημαντικές 
λειτουργίες που παρέχει το τμήμα ελέγχου. Οι συνεχείς υπολογισμοί της τροχιάς κάθε 
δορυφόρου είναι απαραίτητοι αφού οι προσδιορισμοί θέσεων μέσω του GPS 
συστήματος απαιτούν  οι συντεταγμένες των δορυφόρων να είναι γνωστές με πολύ 
μεγάλη ακρίβεια ενώ η ακριβής λειτουργία των ρολογιών οδηγεί σε σημαντική 
μείωση αρκετών σφαλμάτων μέτρησης. 
 
Κάθε ένας από τους τρείς σταθμούς με δυνατότητα αποστολής δεδομένων μπορεί να 
επικοινωνήσει με όλους τους δορυφόρους μια φορά κάθε μέρα. Επομένως το σύνολο 
των δορυφόρων του συστήματος μπορεί να έρθει σε επαφή με κάποιον από τους 
σταθμούς  παροχής πληροφοριών τρείς φορές κάθε μέρα. Αυτό σημαίνει πως κάθε 
οχτώ ώρες  υπάρχει η δυνατότητα αποστολής νέων μηνυμάτων πλοήγησης καθώς και 
εντολών ελέγχου προς τους δορυφόρους. 
 
 



ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΜΕΡΟΣ Β’   

 148 

 

Τμήμα χρηστών – αρχή λειτουργίας 
 
Το επίπεδο του χρήστη είναι το τμήμα της συνολικής αρχιτεκτονικής του GPS με το 
οποίο αλληλεπιδρούν οι χρήστες της εφαρμογής. Σκοπός του τμήματος αυτού είναι 
να μας παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών ενώ παράλληλα αποκρύπτει από τους τελικούς 
χρήστες τις λεπτομέρειες λειτουργίας του διαστημικού τμήματος και του τμήματος 
ελέγχου. Σημαντικά θέματα στο επίπεδο αυτό είναι ο εξοπλισμός που χρειάζεται 
κάποιος χρήστης, οι εφαρμογές του GPS αλλά και οι διαφορετικές τεχνικές 
προσδιορισμού της θέσης που είναι διαθέσιμες. 
 
Η λειτουργία του GPS βασίζεται σε μια πολύ απλή ιδέα. Αν για κάποιο σημείο στη γη 
, π.χ. ένας δέκτης GPS , γνωρίζουμε την απόστασή του από τρεις δορυφόρους μαζί με 
τις θέσεις των δο ρυφόρων αυτών ,  τό τε η θέση το υ σημείου αυτού μπο ρεί να 
προσδιοριστεί απλά εφαρμόζοντας την γνωστή αρχή της τριγωνοποίησης. Όμως το 
ερώτημα είναι πώς μπορούμε να γνωρίζουμε τις αποστάσεις από τους δορυφόρους 
και την θέση του κάθε δορυφόρου; 
 
Κάθε GPS δορυφόρος μεταδίδει συνεχώς ένα ασύρματο σήμα το οποίο όπως είδαμε  
αποτελείται από δύο φέρουσες, δύο κώδικες και ένα μήνυμα πλοήγησης. Όταν ένας 
GPS δέκτης τεθεί σε λειτουργία θα λάβει το σήμα αυτό μέσω της κεραίας που 
διαθέτει ενώ στη συνέχεια θα αρχίσει την επεξεργασία του μέσω ειδικού λογισμικού. 
Ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής θα πάρει την απόσταση από κάθε GPS 
δορυφόρο αλλά και τις συντεταγμένες των δορυφόρων. Για τον υπολογισμό της 
απόστασης από κάθε δορυφόρο θα χρησιμοποιήσει τους ψηφιακούς κώδικες που 
περιέχει το σήμα του κάθε δορυφόρου ενώ για τον προσδιορισμό των συντεταγμένων 
χρησιμοποιεί την πληροφορία από το μήνυμα πλοήγησης.  
 
 
 

 
 

Σχήμα  6-3  Η βασική αρχή για τον προσδιορισμό των συντεταγμένων ενός σημείου  
μέσω του συστήματος GPS 
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Θεωρητικά  για τον προσδιορισμό  της θέσης ενός αντικειμένου  μέσω του GPS 
συστήματος χρειάζεται να γνωρίζουμε την απόσταση του αντικειμένου από τρεις 
δορυφόρους των οποίων οι συνταγμένες είναι γνωστές. Αν για κάθε ένα από τους 
δορυφόρους θεωρήσουμε μια σφαίρα με κέντρο τον δορυφόρο και ακτίνα ίση με την 
απόσταση του δορυφόρου από το αντικείμενο τότε η θέση του αντικειμένου είναι το 
σημείο τομής των τριών σφαιρών (Σχήμα 6-3). Στην πράξη όμως πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί ένας επιπλέον δορυφόρος , συνολικά τέσσερις , για να αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα της έλλειψης συγχρονισμού ανάμεσα στο ρολόι του δέκτη και τα 
ρολόγια των δορυφόρων.  
 
Όπως θα δούμε στην συνέχεια η ακρίβεια των αποτελεσμάτων είναι πιο χαμηλή για 
τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες του GPS. Πιο συγκεκριμένα για την οριζόντια 
συνιστώσα το σφάλμα είναι της τάξης των  100 μέτρων  για την κατακόρυφη 156 
μέτρα ενώ για το χρόνο της τάξης των 340ns.Επιπλέον στο σύστημα 
χρησιμοποιούνται ορισμένες τεχνικές όπως για παράδειγμα η επιλεκτική 
διαθεσιμότητα, οι οποίες σκόπιμα για λόγους κυρίως ασφαλείας περιορίζουν την 
ακρίβεια των αποτελεσμάτων για τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. 
 

6.3 Δορυφόροι και σήματα στο GPS 
 
Το διαστημικό τμήμα του GPS αποτελείται από 32 BLOCK II/IIA και BLOCK 
IIR/IIR-M δορυφόρους. Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης και αξιολόγησης του 
συστήματος χρησιμοποιήθηκαν οι BLOCK I δορυφόροι οι οποίοι πλέον έχουν 
αποσυρθεί.. Συνολικά  χρησιμοποιήθηκαν 11 BLOCK I δορυφόροι κατά το χρονικό 
διάστημα από το 1978 έως το 1985. 
   
Κάθε Block II δορυφόρος έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να λειτουργεί κανονικά 
ακόμη και όταν δεν έχει επικοινωνία με κάποιο σταθμό του τμήματος ελέγχου για ένα 
χρονικό διάστημα έως 14 ημέρες. Οι BLOCK IIA δορυφόροι αποτελούν εξέλιξη των 
BLOCK II ενώ έχουν την δυνατότητα λειτουργίας για 180 μέρες χωρίς επικοινωνία 
με το τμήμα ελέγχου. Ο αναμενόμενος χρόνος ζωής ενός  Block II/IIA δορυφόρου 
είναι τα 7.3 χρόνια ενώ είναι επιπλέον εξοπλισμένοι με τέσσερα ατομικά ρολόγια, τα 
δύο είναι καισίου και τα άλλα δύο ρουβιδίου. Επιπλέον υποστηρίζουν τις τεχνικές της 
επιλεκτικής διαθεσιμότητας (SA) και Anti-Spoof (A-S) για τον περιορισμό της 
ακρίβειας των αποτελεσμάτων για τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.   
 
Οι BLOCK IIR δορυφόροι σχεδιάστηκαν με βασικό στόχο την βελτίωση της 
ακρίβειας των αποτελεσμάτων για όλους τους χρήστες του GPS. Είναι οι δορυφόροι 
που χρησιμοποιούνται μετά το 2000 ενώ αναμένεται σταδιακά να αντικαταστήσουν 
πλήρως την προηγούμενη γενιά των BLOCK II/IIA. Έχουν την δυνατότητα 
λειτουργίας για τουλάχιστον 14 μέρες χωρίς επικοινωνία με το τμήμα ελέγχου ενώ το 
διάστημα αυτό μπορεί να φτάσει τις 180 μέρες όταν έχει επιλεγεί ως τρόπος 
λειτουργίας η αυτόνομη πλοήγηση. Για την βελτίωση της ποιότητας των 
αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται ορισμένες νέες τεχνικές αλλά και επικοινωνία 
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μεταξύ των BLOCK IIR δορυφόρων. Ο αναμενόμενος χρόνος λειτουργίας είναι τα 10 
χρόνια ενώ έχουν μόνο ατομικά ρολόγια ρουβιδίου.  
Τέλος οι  Βlock IIR-M είναι η τελευταία γενιά δορυφόρων άρχισαν να 
χρησιμοποιούνται από το 2005 ενώ έχουν επανασχεδιαστεί και ενσωματώνουν 
πολλές νέες τεχνικές οι οποίες παρέχουν ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και καλύτερη 
αντιμετώπιση των παρεμβολών μεταξύ των σημάτων των δορυφόρων. 
 
Το γεγονός  ότι οι δορυφόροι του GPS συστήματος βρίσκονται σε σχεδόν κυκλικές 
τροχιές σε μια απόσταση από την επιφάνεια της θάλασσας περίπου 20,200 
χιλιομέτρων έχει ως αποτέλεσμα η κίνηση τους να χαρακτηρίζεται από ορισμένες 
ιδιότητες: 
 

• Η περίοδο της τροχιάς τους είναι κατά προσέγγιση 11 ώρες και 58 λεπτά με 
αποτέλεσμα κάθε δορυφόρος να εκτελεί δύο περιστροφές κατά την διάρκεια 
μιας αστρικής ημέρας η οποία αντιστοιχεί στην περίοδο που χρειάζεται η γη 
να ολοκληρώσει μια πλήρης περιστροφή γύρω από τον άξονα της. 

 
• Στο τέλος της αστρικής ημέρας η οποία διαρκεί 23 ώρες και 56 λεπτά οι 

δορυφόροι βρίσκονται πάλι στις ίδιες ακριβώς θέσεις ως προς τη γη. 
 

• Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ηλιακή ημέρα διαρκεί 24 ώρες έχουμε ως 
αποτέλεσμα ότι οι δορυφόροι βρίσκονται στο ίδιο σημείο στον ουρανό 
περίπου 4 λεπτά πιο νωρίς κάθε μέρα. 

 
Καθώς οι δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιές με απόσταση από την επιφάνεια της γης 
μεγαλύτερη από το τριπλάσιο της ακτίνας της γης ένας δορυφόρος μπορεί να 
βρίσκεται στο οπτικό πεδίο ενός παρατηρητή για  αρκετές ώρες  συνήθως 6-7  ώρες 
ενώ ορισμένες φορές το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο. Σε 
διαφορετικές περιοχές της επιφάνειας της γης και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές 
στην διάρκεια της ημέρας ο αριθμός  των δορυφόρων αλλά και η χρονική διάρκεια 
που αυτοί είναι διαθέσιμοι μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. 
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Σχήμα  6-4  Ο σχηματισμός και οι τροχιές των GPS δορυφόρων 

Δομή του σήματος στο GPS  
 
Η βάση του GPS σήματος είναι τα δύο φέροντα σήματα τα οποία βρίσκονται στην 
περιοχή L του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Τα σήματα αυτά προκύπτουν 
πολλαπλασιάζοντας την θεμελιώδη συχνότητα  f0 = 10.23 MHz με 154 και 120 με 
αποτέλεσμα να προκύπτουν τα δύο φέροντα σήματα L1 και L2 (Σχήμα 6-2). Η 
συχνότητα των δύο σημάτων είναι  fL1 = fo x 154 = 1575.42 MHz και fL2 = fo x 120 = 
1227.6 MHz. Πρόκειται για δύο ραδιοσυχνότητες ικανές για την μετάδοση 
πληροφοριών σε πολύ μεγάλες αποστάσεις αλλά χωρίς την δυνατότητα να 
διαπερνούν συμπαγή αντικείμενα. Όλοι οι GPS δορυφόροι χρησιμοποιούν αυτά τα 
δύο φέροντα σήματα που μόλις περιγράψαμε. 
 
Ωστόσο τα σήματα αυτά δεν μεταφέρουν από μόνα τους κάποια πληροφορία και για 
το σκοπό αυτό θα πρέπει να τροποποιηθούν κατάλληλα. Στο GPS τα δύο φέροντα 
σήματα διαμορφώνονται με την χρήση ενός μηνύματος πλοήγησης και  δύο 
ψηφιακών κωδίκων. Οι κώδικες αυτοί μιας και αποτελούν το μέσο για την μέτρηση 
των αποστάσεων ανάμεσα στους δέκτες και τους δορυφόρους που είναι απαραίτητες 
για τον προσδιορισμό των θέσεων αναφέρονται συχνά ως κώδικες αποστάσεων.  
 
Οι δύο κώδικες για τον υπολογισμό των αποστάσεων στο GPS είναι : 
 

• Ο C/A κώδικας διαθέσιμος για χρήση από τους απλούς χρήστες 
• Ο P κώδικας , ο "μυστικός" ή "ακριβής" κώδικας που σχεδιάστηκε για χρήση 

μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς ή από εξουσιοδοτημένους χρήστες. 
 
Η L1 φέρουσα έχει σχεδιαστεί να διαμορφώνεται τόσο από τον P ό σο και από  τον 
C/A κώδικα ,  ενώ η L2 φέρουσα διαμορφώνεται μόνο από τον P κώδικα άρα 
χρησιμοποιείται μόνο από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ο κώδικας Ρ στην 
περίπτωση που χρησιμοποιείται η Anti-Spoofing πολιτική κρυπτογραφείται κατά την 
διαμόρφωση με την χρήση ενός επιπλέον μυστικού κώδικα ο οποίος ονομάζεται 
κώδικας W  για να πάρουμε ένα νέο κώδικα που ονομάζεται κώδικας Y. Τέλος και οι 
δύο φέρουσες περιέχουν το μήνυμα πλοήγησης. 
 
Οι κώδικες C/A και P (ή Y)  παρέχουν την δυνατότητα σε ένα GPS δέκτη να 
υπολογίσει τις αποστάσεις ανάμεσα σε αυτόν και τους δορυφόρους με τους οποίους 
επικοινωνεί. Οι κώδικες αυτοί έχουν χαρακτηριστικά τυχαίου θορύβου αλλά στην 
πραγματικότητα είναι ψηφιακοί κώδικες που παράγονται με την χρήση κάποιου 
συγκεκριμένου αλγορίθμου  για το λόγο αυτό συχνά αναφέρονται ως "`Pseudo-
Random-Noise" κώδικες. Οι αλγόριθμοι μέσω των οποίων παράγονται οι δύο κώδικες 
είναι γνωστοί. 
 
Σε κάθε GPS δορυφόρο αντιστοιχίζεται  ένας μοναδικός C/A κώδικας ενώ ο αριθμός 
του PRN κώδικα αποτελεί και το αναγνωριστικό του κάθε δορυφόρου. Αφού κάθε 
δορυφόρος χρησιμοποιεί τον δικό του PRN κώδικα ο δέκτης μπορεί να προσδιορίσει 
τον συγκεκριμένο δορυφόρο με τον οποίο επικοινωνεί από τον κώδικα αυτό.  
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Κάθε C/A κώδικας αποτελείται από μια ακολουθία από 1023 δυαδικά ψηφία ή "chip"  
η οποία παράγεται με ρυθμό 1.023 εκατομμύρια chips ανά δευτερόλεπτο ,δηλαδή με 
συχνότητα 1.023 MHz, επομένως ολόκληρη η ακολουθία του C/A κώδικα 
επαναλαμβάνεται κάθε 1 ms. Οι μετρήσεις που γίνονται με βάση τον κώδικα αυτό 
είναι λιγότερο ακριβείς σε σχέση με τις μετρήσεις που έχουν ως βάση τον κώδικα P 
αλλά ο κώδικας αυτός έχει δυο πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά είναι λιγότερο 
πολύπλοκος και  κυρίως διαθέσιμος σε όλους τους χρήστες. 
 
Ο κώδικας Ρ είναι  μια αρκετά  μεγάλη ακολουθία  από δυαδικά ψηφία που 
επαναλαμβάνει τον εαυτό του μετά από 266 ημέρες. Σε  σχέση με τον  C/A κώδικα 
είναι πιο πολύπλοκος αλλά επίσης έχει και 10 φορές μεγαλύτερο ρυθμό , 10.23 Mbps. 
Πολλαπλασιάζοντας το χρόνο που χρειάζεται ο P κώδικας  να επαναλάβει τον εαυτό 
του, 266 ημέρες , με τον ρυθμό του , 10.23 Mbps , μπορούμε να βρούμε ότι ο κώδικας 
αυτός είναι μια ακολουθία περίπου 2.35 × 1014 chips!   
 
Ο κώδικας που έχει  συνολική διάρκεια 266 ημέρες χωρίζεται σε 38 τμήματα με το 
κάθε ένα να έχει διάρκεια 1 εβδομάδα. Από αυτά τα τμήματα τα 32 αντιστοιχίζονται 
στους GPS δορυφόρους. Με τον τρόπο αυτό κάθε δορυφόρος χρησιμοποιεί στις 
μεταδόσεις του ένα μοναδικό τμήμα διάρκειας 1 εβδομάδας από τον P κώδικα ενώ τα 
υπόλοιπα 6 τμήματα χρησιμοποιούνται για άλλες λειτουργίες του συστήματος. Ο 
κώδικας αυτός αφού έχει σχεδιαστεί για στρατιωτικούς σκοπούς έχει μεγαλύτερη 
ανάλυση από τον C/A κώδικα άρα θα μας παρέχει αποτελέσματα με μεγαλύτερη 
ακρίβεια όμως παράλληλα είναι και πιο πολύπλοκος. Επιπλέον ο κώδικας αυτός 
κρυπτογραφείται με την χρήση ενός άγνωστου κώδικα που ονομάζεται W. Το 
αποτέλεσμα είναι ένας κρυπτογραφημένος κώδικας που ονομάζεται Υ με τον ίδιο 
ρυθμό δυαδικών ψηφίων με τον P ενώ η διαδικασία της κρυπτογράφησης ονομάζεται 
Anti-Spoofing (AS). 
 
Τέλος το GPS μήνυμα πλοήγησης είναι μια ακολουθία δεδομένων που προστίθεται 
τόσο στην  L1 όσο και την L2 φέρουσα  μέσω δυαδικής διαμόρφωσης με μεταλλαγή 
ολίσθησης φάσης  σε ένα χαμηλό ρυθμό 50 kbps. Αποτελείται  από 25 πλαίσια με 
1,500 bits το κάθε ένα δηλαδή συνολικά περιέχει 37,500 bits. Αυτό σημαίνει ότι η 
μετάδοση ολόκληρου του μηνύματος πλοήγησης χρειάζεται 750 δευτερόλεπτα ή 12.5 
λεπτά. Το μήνυμα πλοήγησης μεταξύ των πληροφοριών που περιέχει είναι οι 
συντεταγμένες των GPS δορυφόρων ως συνάρτηση του χρόνου, η κατάσταση 
λειτουργίας του δορυφόρου, δεδομένα διόρθωσης για τα ρολόγια των δορυφόρων  και 
ατμοσφαιρικά δεδομένα. Κάθε δορυφόρος μεταδίδει το δικό του μήνυμα πλοήγησης 
με πληροφορίες σχετικές με την κατάσταση του και την θέση του προς τους άλλους 
δορυφόρους. 
 
Για την μέτρηση της απόστασης μεταξύ ενός δέκτη και του GPS δορυφόρου ο δέκτης 
του χρήστη θα πρέπει να γνωρίζει τους κώδικες ή τον κώδικα ανάλογα με τον αν είναι 
εξουσιοδοτημένος χρήστης ή όχι. Η γνώση του PRN κώδικα που μεταδίδει ένας 
δορυφόρος σημαίνει ότι ο δέκτης μπορεί να δημιουργήσει ένα τοπικό αντίγραφο με 
την ίδια ακολουθία ψηφίων.  
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6.4 Επίπεδα απόδοσης GPS 
 
Το GPS σχεδιάστηκε κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς ωστόσο αργότερα 
αποφασίστηκε να επιτραπεί η χρήση του από όλους του πολίτες ελεύθερα και 
γνώρισε μεγάλη αποδοχή. Η κοινότητα των μη στρατιωτικών χρηστών αναπτύσσεται  
ταχύτητα ενώ  ένας μεγάλος αριθμός εφαρμογών κάνουν χρήση των υπηρεσιών του 
συστήματος. Για λόγους κυρίως ασφαλείας αποφασίστηκε οι χρήστες του 
συστήματος να χωριστούν σε δύο κατηγορίες ενώ αναπτύχθηκαν μια σειρά από 
τεχνικές η χρήση των οποίων οδηγεί σε διαφορετικά επίπεδα απόδοσης  των 
υπηρεσιών στις δύο κατηγορίες των χρηστών. 
 
Τα δύο επίπεδα απόδοσης στον προσδιορισμό θέσης σχεδιάστηκαν από την αρχή για 
το GPS σύστημα. Η υπηρεσία παροχής θέσης με τη χρήση του C/A κώδικα 
ονομάζεται "Standard Positioning Service" (SPS), ενώ η υπηρεσία που βασίζεται 
στην χρήση του κώδικα  P  είναι γνωστή ως "Precise Positioning Service" (PPS). 
 
Για την υλοποίηση των υπηρεσιών αυτών αρχικά αναπτύχθηκαν οι δύο PRN κώδικες 
μέσω των οποίων γίνεται ο προσδιορισμός των αποστάσεων.  Ο C/A κώδικας που 
προορίζονταν για γενική χρήση και ο κώδικας P που αναπτύχθηκε με σκοπό η χρήση 
του να γίνεται αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς και από εξουσιοδοτημένους 
χρήστες. Ο Ρ κώδικας σχεδιάστηκε να παρέχει πολύ  πιο ακριβή αποτελέσματα σε 
σχέση με τα αποτελέσματα από την χρήση του C/A. Ωστόσο αργότερα αποδείχθηκε 
ότι τα αποτελέσματα από την χρήση του  C/A κώδικα δεν είχαν πολύ μεγάλη διαφορά 
ως προς την ακρίβεια σε σχέση με εκείνα που έδινε ο κώδικας Ρ. Το γεγονός αυτό 
οφείλονταν κυρίως στην πρόοδο στον εξοπλισμό των GPS δεκτών.  
 
Εξαιτίας του απροσδόκητα καλού επιπέδου στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων για 
τους απλούς χρήστες αναπτύχθηκε η πολιτική της επιλεκτικής διαθεσιμότητας 
“Selective Availability ” με κύριο στόχο να υπάρχει εγγυημένα μια σημαντική 
διαφορά στην ποιότητα των αποτελεσμάτων για τα δύο επίπεδα χρηστών όπως 
προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός του συστήματος. Η τεχνική αυτή εφαρμόζει μια 
σκόπιμη υποβάθμιση στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων για τους μη 
εξουσιοδοτημένους χρήστες.  
 
Η υλοποίηση της πολιτικής της επιλεκτικής διαθεσιμότητας βασίζεται στην 
κρυπτογράφηση του μηνύματος πλοήγησης μέσω της ο πο ίας ένα μέρο ς από  τα 
δεδομένα σχετικά με τις τροχιές και το ρολόγια των δορυφόρων παραποιούνται. Η 
χρήση της τεχνικής αυτής επομένως θα επηρεάζει την ακρίβεια όλων των μετρήσεων 
είτε αυτές γίνονται με χρήση των κωδίκων είτε με χρήση της φάσης της φέρουσας. Η 
επιλεκτική διαθεσιμότητα δεν επηρεάζει όμως τους χρήστες της PPS υπηρεσίας οι 
οποίοι διαθέτουν εξοπλισμό με δυνατότητα αποκρυπτογράφησης και διόρθωσης των 
δεδομένων για τις τροχιές των δορυφόρων και το ρολόι. 
 
Επιπλέον έχει αναπτυχθεί μια ακόμη πολιτική περιορισμού η "Anti-Spoofing" (AS), 
στην οποία δεν επιτρέπεται σε όλους τους χρήστες η πρόσβαση στον κώδικα P που 
βρίσκεται και στις δύο φέρουσες. Η πολιτική αυτή ενεργοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 
1994 ενώ η υλοποίησή της βασίζεται στην κρυπτογράφηση του κώδικα P μέσω ενός 
μυστικού κώδικα W.  
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Τέλος το γεγονός ότι ο C/A κώδικας χρησιμοποιείται μόνο στην L1 φέρουσα είναι μια 
επιπλέον σχεδιαστική απόφαση που εξασφαλίζει ότι η υπηρεσία SPS δεν μπορεί να 
παρέχει αποτελέσματα με την ακρίβεια που παρέχει η PPS υπηρεσία ανεξάρτητα από 
την χρήση ή όχι της τεχνικής της επιλεκτικής διαθεσιμότητας. 
 

6.5 Μετρήσεις στο GPS  
 
Το σήμα το οποίο μεταδίδεται από την κεραία ενός GPS δορυφόρου αποτελείται από 
τον συνδυασμό των δύο φερουσών L1 και  L2 , από τους δύο ψηφιακούς κώδικες 
καθώς και το μήνυμα πλοήγησης. Η δημιουργία του σήματος αυτού πραγματοποιείται 
σε επιμέρους στάδια και βασίζεται στο γεγονός ότι όλα τα τμήματα του σήματος 
προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας ή διαιρώντας την βασική συχνότητα f0. 
 
Για τον συνδυασμό των επιμέρους τμημάτων του σήματος χρησιμοποιούνται δύο 
διαδικασίες η δυαδική διαμόρφωση με μεταλλαγή ολίσθησης φάσης  (BPSK) των 
δυαδικών ακολουθιών στα δύο φέροντα σήματα καθώς και η modulo-2 πρόσθεση των 
δυαδικών ακολουθιών (Σχήμα 6-5). 
 
 
 

 
Σχήμα  6-5  Παραγωγή σήματος GPS 

 
 
Η δυαδική μεταλλαγή ολίσθησης φάσης ,BPSK,  είναι μια τεχνική που μας επιτρέπει 
να προσθέσουμε ένα δυαδικό σήμα σε μια ημιτονοειδή κυματομορφή. Σύμφωνα με 
την μέθοδο αυτή έχουμε μια μετατόπιση της φάσης της φέρουσας κατά 180°  κάθε 
φορά που στην δυαδική ακολουθία εμφανίζεται μια μετάβαση από "0" σε "1" ή από 
"1" σε "0". Ο κώδικας P μαζί με το μήνυμα πλοήγησης διαμορφώνεται στην L1 και 
στην  L2 φέρουσα ενώ ο C/A κώδικας μαζί με το μήνυμα πλοήγησης διαμορφώνεται 
μόνο στην  L1 φέρουσα. 
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Υπάρχουν δυο βασικές μέθοδοι με την χρήση των οποίων μπορούμε να υπολογίσουμε 
τις αποστάσεις ενός GPS δέκτη από τους δορυφόρους με τους οποίους έχει οπτική 
επαφή μέσω του GPS σήματος. Η πρώτη μέθοδος είναι ο υπολογισμός αποστάσεων 
με την χρήση των PRN κωδίκων ενώ η δεύτερη είναι ο υπολογισμός μέσω της φάσης 
της φέρουσας η οποία μας παρέχει πολύ πιο ακριβή αποτελέσματα σε σχέση με την 
πρώτη μέθοδο. 
 

Υπολογισμός αποστάσεων μέσω της φάσης της φέρουσας 

 
Ένας τρόπος μέτρησης της απόστασης μεταξύ ενός GPS δέκτη και ενός δορυφόρου 
προκύπτει από την χρήση των φάσεων της φέρουσας. Η απόσταση στην περίπτωση 
αυτή θα είναι το άθροισμα των κύκλων φάσης ,τα ακέραια μέρη συν τα κλάσματα 
στην κεραία του δέκτη και στην κεραία του δορυφόρου, πολλαπλασιασμένο με το 
μήκος κύματος της φέρουσας.  

 
Οι αποστάσεις που προκύπτουν από την χρήση των φερουσών είναι πολύ πιο 
ακριβείς σε σχέση με εκείνες πο υ παίρνο υμε από  την χρήση των κωδίκων .  Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι το μήκος κύματος της φάσης της φέρουσας , δηλαδή το 
επίπεδο ανάλυσης της μεθόδου, είναι πολύ πιο μικρό σε σχέση με τους κώδικες αφού 
για παράδειγμα για την συχνότητα  L1 αντιστοιχεί σε 19 εκατοστά. 
 
Η υλοποίηση όμως δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται. Όταν ο δέκτης ενεργοποιηθεί  
και μέχρι να λάβει το σήμα από τον δορυφόρο , δεν του είναι σαφές πόσα κλάσματα ή 
και ακέραια μέρη από τον δορυφόρο έχει χάσει ώστε να τα καταμετρήσει και να 
υπολογίσει την απόσταση. Δηλαδή μπορεί να έχει χάσει ένα μέρος αυτών και να μην 
το γνωρίζει. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιούνται οι διαφορικές 
τεχνικές. Κάτι τέτοιο όμως απαιτεί την χρήση δεύτερου δέκτη. Επίσης είναι δυνατόν 
κάποια ολόκληρα μέρη να έχουν χαθεί (cycle slips) λόγω κακού σήματος όπως για 
παράδειγμα στην περίπτωση που κάποια κτίρια εμποδίζουν την οπτική επαφή με τον 
δορυφόρο. Επίσης είναι δυνατόν ένα σήμα από τον δορυφόρο να ληφθεί λίγο πριν 
από ένα άλλο λόγω κάποιων ανακλάσεων ή ακόμα και λόγω των ιονοσφαρικών 
φαινομένων όπου ένα σήμα καθυστερείται. Τότε υπάρχει πρόβλημα γραμμικότητας 
στην μετάδοση και ο υπολογισμός επιφέρει πολύ λάθος αποτελέσματα.  
 
Παρόλα αυτά, η τεχνική της μέτρησης των κύκλων φάσης μπορεί να επιτύχει 
ακρίβεια της τάξης των λίγων εκατοστών του μέτρου όταν υπάρχει συνεχείς επαφή με 
τον δορυφόρο ενώ αν συνδυαστεί κατάλληλα και με δεύτερο δέκτη τα αποτελέσματα 
είναι σαφώς καλύτερα ακόμα και σε συνθήκες κίνησης αποφεύγοντας τα φαινόμενα 
καθυστέρησης και ανακλάσεων. 
 

Υπολογισμός αποστάσεων μέσω των PRN κωδίκων 
 
Ας υποθέσουμε αρχικά ένα τέλειο σύστημα στο οποίο τα ρολόγια όλων των 
δορυφόρων είναι συγχρονισμένα στο σύστημα χρόνου του GPS. Επιπλέον, τα 
ρολόγια των δεκτών διατηρούν και αυτά τον ίδιο συγχρονισμό με αποτέλεσμα κανένα 
ρολόι του συστήματος να μην έχει αποκλίσεις από τον κοινό χρόνο. Έστω τώρα ότι 
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ένας δορυφόρος αρχίζει να μεταδίδει την L1 φέρουσα του αφού προηγουμένως αυτή 
έχει διαμορφωθεί από τον συνδυασμό του C/A κώδικα και τα δεδομένα πλοήγησης. 
Την ίδια χρονική στιγμή ο δέκτης αρχίζει να παράγει το αντίγραφο του  C/A κώδικα 
που αντιστοιχεί στον δορυφόρο με τον οποίο επικοινωνεί (Σχήμα 6-6). 
 
Όταν ο δέκτης λάβει το σήμα του δορυφόρου αυτό θα παρουσιάζει μια χρονική 
καθυστέρηση σε σχέση με τον αντίστοιχο τμήμα κώδικα που έχει δημιουργήσει ο 
ίδιος η οποία οφείλεται στον χρόνο που απαιτείται για την μετάδοση του σήματος. 
Μπορούμε επομένως να υπολογίσουμε την χρονική απόκλιση ανάμεσα στον κώδικα 
που λαμβάνει ο δέκτης από το δορυφόρο και τον κώδικα που παράγει ο ίδιος η οποία 
αν πολλαπλασιαστεί με την ταχύτητα του φωτός μας δίνει την απόσταση που υπάρχει 
ανάμεσα στον δέκτη και τον δορυφόρο. 
 
Ο ταυτόχρονος υπολογισμός των αποστάσεων ενός δέκτη από τρείς δορυφόρους με 
χρήση της προηγούμενης μεθόδου μας δίνει τις συντεταγμένες του δέκτη ως το 
σημείο τομής τριών σφαιρών η κάθε μια από τις οποίες έχει ως κέντρο ένα από τους 
δορυφόρους και ακτίνα ίση με την απόσταση του κάθε δορυφόρου από το δέκτη. Οι 
απαιτούμενες συντεταγμένες των δορυφόρων υπολογίζονται από το μήνυμα 
πλοήγησης που περιέχεται στο σήμα που μεταδίδει ο κάθε δορυφόρος. 
 
Στην πραγματικότητα όμως δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Οι GPS 
δέκτες που χρησιμοποιούνται είναι εξοπλισμένοι με ρολόγια κρυστάλλου τα οποία 
δεν μπορούν να παρέχουν τον ίδιο χρόνο σε σχέση με τα πιο σταθερά ρολόγια των 
δορυφόρων. Τα ρολόγια των δορυφόρων μπορούν να παραμένουν συγχρονισμένα 
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα διόρθωσης που μεταδίδονται μαζί με κάθε μήνυμα 
πλοήγησης. Επομένως η ακρίβεια της κάθε απόστασης που υπολογίζεται με χρήση 
της μεθόδου αυτής περιορίζεται από τα σφάλματα στο ρολόι του δέκτη.  
 
Συνήθως η απόσταση αυτή αναφέρεται ως ψευδό-απόσταση και προκειμένου κάποιος 
χρήστης να προσδιορίσει τις συντεταγμένες του με χρήση των αποστάσεων αυτών θα 
πρέπει ο δέκτης του να παρακολουθεί τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους αφού πλέον 
πρέπει να υπολογιστούν τέσσερις άγνωστες ποσότητες , οι τρείς συντεταγμένες του 
χρήστη αλλά και η απόκλιση του ρολογιού του δέκτη από τους δορυφόρους. 
 
Ο προσδιορισμός της θέσης του δέκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί με την χρήση του  
C/A κώδικα ή του P κώδικα. Ο  προσδιορισμός της θέσης μέσω του P κώδικα γίνεται  
γίνει μέσω του συνδυασμού των δύο σημάτων. Στην περίπτωση αυτή έχουμε  
περιορισμό των σφαλμάτων από την επίδραση της ιονόσφαιρας σε σχέση με την 
περίπτωση του C/A κώδικα που χρησιμοποιείται μόνο η L1 φέρουσα. Η απουσία του  
C/A κώδικα από το L2 σήμα είναι σκόπιμη αφού αποτελεί έναν από τους 
περιορισμούς στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων του GPS συστήματος για τους μη 
εξουσιοδοτημένους χρήστες. 
 
Ουσιαστικά η παροχή δυο διαφορετικών επιπέδων GPS υπηρεσιών προς τους χρήστες 
βασίζεται στο γεγονός ότι οι δύο κώδικες που χρησιμοποιούνται για τον 
προσδιορισμό των αποστάσεων δεν εφαρμόζονται και στις δύο φέρουσες. Στην 
περίπτωση της υπηρεσίας Precise Positioning οι χρήστες χρησιμοποιούν τόσο τα 
δεδομένα της L1 φέρουσας όσο και της L2 αφού έχουν πρόσβαση στον κώδικα P 
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δηλαδή έχουμε προσδιορισμό των αποστάσεων μέσω δύο συχνοτήτων ενώ στην 
Standard Positioning υπηρεσία οι χρήστες έχουν πρόσβαση μόνο στην L1 φέρουσα 
άρα οι αποστάσεις  προκύπτουν απλά μέσω του λιγότερα ακριβή κώδικα C/A. 
 
 

 
Σχήμα  6-1 Υπολογισμός απόστασης μέσω του PRN κώδικα 

 

6.6 Μέθοδοι προσδιορισμού συντεταγμένων στο GPS σύστημα  
 
Ο προσδιορισμός της θέσης ενός αντικειμένου μέσω του GPS συστήματος μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους είτε μέσω του προσδιορισμού θέσης ενός σημείου 
είτε μέσω του σχετικού ή διαφορικού προσδιορισμού θέσης.  
 
Η περίπτωση του προσδιορισμού θέσης ενός σημείου προϋποθέτει την χρήση ενός 
GPS δέκτη που υπολογίζει τις αποστάσεις μέσω των κωδίκων από τέσσερις ή 
περισσότερους δορυφόρους οι οποίοι είναι ταυτόχρονα ορατοί από τον δέκτη. Η 
αναμενόμενη ακρίβεια για την οριζόντια συνιστώσα της προσδιοριζόμενης θέσης 
όταν χρησιμοποιούμε τον C/A κώδικα είναι περίπου 100 μέτρα όταν χρησιμοποιείται 
η πολιτική της επιλεκτικής διαθεσιμότητας ενώ φτάνει τα 22 μέτρα όταν δεν 
χρησιμοποιείται. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές με χαμηλές 
απαιτήσεις στην ακρίβεια όπως για παράδειγμα οι περιπτώσεις πλοήγησης με χαμηλή 
ακρίβεια.  
 
Η δεύτερη μέθοδος η οποία ονομάζεται σχετικός προσδιορισμός θέσης προϋποθέτει 
την ύπαρξη δύο GPS δεκτών οι οποίοι παρακολουθούν τους ίδιους δορυφόρους. Στην 
περίπτωση που οι δύο δέκτες επικοινωνούν με τουλάχιστον τέσσερις κοινούς 
δορυφόρους η ακρίβεια στον προσδιορισμό της θέσης μπορεί να φτάσει σε πολύ 
υψηλό επίπεδο από λίγα εκατοστά μέχρι λίγα μέτρα. Ανάλογα με το επιθυμητό 
επίπεδο ακρίβειας των αποτελεσμάτων στην μέθοδο αυτή μπορεί ο υπολογισμός των 
αποστάσεων να πραγματοποιηθεί είτε μέσω της χρήσης των κωδίκων είτε μέσω της 
φάσης της φέρουσας. Την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια μας την παρέχει ωστόσο η 
μέθοδος προσδιορισμού των αποστάσεων μέσω των φάσεων της φέρουσας. Ο 
σχετικός προσδιορισμός της θέσης μέσω του GPS μπορεί να πραγματοποιηθεί  είτε σε 
πραγματικό χρόνο είτε όχι . Η μέθοδος αυτή προσδιορισμού θέσης χρησιμοποιείται 
κυρίως σε εφαρμογές με απαιτήσεις υψηλής ακρίβειας όπως εφαρμογές 
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χαρτογράφησης , σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS) και σε περιπτώσεις 
πλοήγησης υψηλής ακρίβειας. 

Μέθοδος προσδιορισμού θέσης ενός σημείου 
 
Η μέθοδος προσδιορισμού θέσης  ενός σημείου στο GPS σύστημα όπως έχουμε δει 
απαιτεί τη χρήση ενός μόνο GPS δέκτη. Στην περίπτωση αυτή ο δέκτης 
παρακολουθεί ταυτόχρονα τέσσερις ή περισσότερους δορυφόρους ώστε να 
προσδιορίσει τη θέση του δηλαδή να βρει τις συντεταγμένες του (Σχήμα 6-7).  
 

 
Σχήμα 6-7  Μέθοδος προσδιορισμού των συντεταγμένων ενός σημείου στο GPS σύστημα 

με χρήση ενός μόνο δέκτη. 

 
Για τον προσδιορισμό των συντεταγμένων του ο δέκτης λαμβάνει τις συντεταγμένες 
των δορυφόρων με τους οποίους επικοινωνεί μέσω του μηνύματος πλοήγησης που 
περιέχεται στα σήματα που μεταδίδει ο κάθε δορυφόρος ενώ οι αποστάσεις 
προσδιορίζονται με την χρήση είτε του P(Y) κώδικα είτε του C/A κώδικα ανάλογα με 
το αν ο χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος ή όχι.  
 
Ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τον υπολογισμό της απόστασης του 
δέκτη με τον κάθε δορυφόρο όπως έχουμε δει είναι τα σφάλματα συγχρονισμού 
μεταξύ των ρολογιών των δορυφόρων και του δέκτη. Η διόρθωση στα ρολόγια των 
δορυφόρων γίνεται μέσω των αντίστοιχων δεδομένων που περιέχονται στο μήνυμα 
πλοήγησης. Για το σφάλμα στο ρολόι του δέκτη ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι 
να το θεωρήσουμε ως μια επιπλέον άγνωστη παράμετρο που πρέπει να 
προσδιορίσουμε. Έτσι ο συνολικός αριθμός των παραμέτρων που πρέπει να 
υπολογίσουμε είναι τέσσερις , τρείς για τις συντεταγμένες του δέκτη και μια για το 
σφάλμα του ρολογιού του δέκτη.  
 
Αυτός είναι ο λόγος που σε ένα πραγματικό σύστημα μας υποχρεώνει να 
χρησιμοποιούμε τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους. Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός αφού ο προσδιορισμός της θέσης 
του δέκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί και με περισσότερους από τέσσερις 
δορυφόρους. Σε μια τέτοια περίπτωση χρησιμοποιείται η εκτίμηση ελαχίστων 
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τετραγώνων ή το φίλτρο του Kalman για τον προσδιορισμό της θέσης του δέκτη από 
τα δεδομένα των δορυφόρων. 

 

Μέθοδος σχετικού προσδιορισμού θέσης 
 
Ο σχετικός προσδιορισμός θέσης που συχνά αναφέρεται ως διαφορικός 
προσδιορισμός απαιτεί την χρήση δύο GPS δεκτών οι οποίοι ταυτόχρονα 
επικοινωνούν με τους ίδιους δορυφόρους με σκοπό να προσδιορίσουν τις σχετικές 
συντεταγμένες τους (Σχήμα 6-8). Από τους δυο δέκτες ο ένας επιλέγεται ως σημείο 
αναφοράς αποτελώντας την βάση ενώ παράλληλα παραμένει σταθερός σε ένα σημείο 
του οποίου γνωρίζουμε τις συντεταγμένες με μεγάλη ακρίβεια. Για τον δεύτερο 
δέκτης δεν γνωρίζουμε τις συντεταγμένες του ενώ μπορεί να παραμένει σε κάποιο 
σταθερό σημείο ή να μετακινείται ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας του GPS. 
 
 

 
Σχήμα 6-8  Μέθοδος σχετικού προσδιορισμού θέσης ενός άγνωστου σημείου , απαιτεί 
την χρήση δυο τουλάχιστον GPS δεκτών από τους οποίους για τον ένα γνωρίζουμε με 

ακρίβεια τις συντεταγμένες του. 

 
 
Για την περίπτωση του σχετικού προσδιορισμού επίσης ο ελάχιστος αριθμός 
δορυφόρων που χρειάζονται είναι τέσσερις. Ωστόσο η ταυτόχρονη επικοινωνία με 
περισσότερους από τέσσερις δορυφόρους θα βελτιώσει σημαντικά την ακρίβεια των 
προσδιοριζόμενων συντεταγμένων. Στην περίπτωση του σχετικού προσδιορισμού 
θέσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο μέθοδοι για τον προσδιορισμό  των 
αποστάσεων που έχουμε περιγράψει. Τέλος υπάρχουν αρκετές τεχνικές με την 
βοήθεια των οποίων μπορεί να βρεθούν οι συντεταγμένες του δεύτερου σημείου είτε 
σε πραγματικό χρόνο είτε όχι. Τα  βασικά στοιχεία για τις τεχνικές αυτές 
περιγράφονται στην συνέχεια.  
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Στο GPS ο διαφορικός προσδιορισμός θέσης μας παρέχει πολύ πιο ακριβή 
αποτελέσματα σε σχέση με την τεχνική που χρησιμοποιεί ένα μόνο δέκτη. Η ακρίβεια 
των τελικών αποτελεσμάτων μπορεί να είναι της τάξης μερικών μέτρων ή ακόμη και 
εκατοστών ανάλογα με βάση ποια μέθοδο υπολογίζουμε τις απαραίτητες αποστάσεις 
των δεκτών από τους δορυφόρους. 
 
Η υψηλή ακρίβεια της τεχνικής αυτής οφείλεται στο γεγονός ότι οι μετρήσεις που 
γίνονται από δύο ή περισσότερους δέκτες που χρησιμοποιούν τους ίδιους δορυφόρους 
θα επηρεάζονται στον ίδιο βαθμό από τα κοινά σφάλματα. Όσο μικρότερη είναι η 
απόσταση μεταξύ των δεκτών τόσο περισσότερο κοινά θα είναι τα σφάλματα στους 
δέκτες. Επομένως αν υπολογίσουμε την διαφορά ανάμεσα στις μετρήσεις των δεκτών 
τα κοινά σφάλματα θα εξαλειφθούν ή έστω θα μειωθεί η επίδραση τους  
 
Static GPS surveying 
 
Πρόκειται για μια διαφορική τεχνική προσδιορισμού της θέσης η οποία χρησιμοποιεί 
μετρήσεις με βάση την φάση της φέρουσας. Προϋποθέτει την χρήση δύο ή 
περισσότερων GPS δεκτών που επικοινωνούν ταυτόχρονα με τους ίδιους 
δορυφόρους. Ο ένας δέκτης αποτελεί πάντα την βάση και βρίσκεται σε ένα σημείο 
του οποίου γνωρίζουμε τις συντεταγμένες με μεγάλη ακρίβεια. Οι υπόλοιποι δέκτες 
βρίσκονται σε σημεία των οποίων θέλουμε να βρούμε τις συντεταγμένες τους. Δεν 
υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των απομακρυσμένων δεκτών που μπορεί να 
εξυπηρετήσει ο βασικός δέκτης εφόσον τέσσερις κοινοί δορυφόροι είναι ορατοί  από 
το σύνολο των δεκτών.  
 
Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην ταυτόχρονη  συλλογή μετρήσεων και δεδομένων 
τόσο στον βασικό δέκτη όσο και στους υπόλοιπους για μια συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο. Μετά την συλλογή τους ακολουθεί η επεξεργασία των δεδομένων που 
τελικά μας δίνει τις συντεταγμένες του άγνωστου σημείου.  
 
Η περίοδος συλλογής των δεδομένων έχει διάρκεια από μερικά λεπτά έως αρκετές 
ώρες ανάλογα με την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στους δέκτες , τον αριθμό των 
δορυφόρων που χρησιμοποιούνται καθώς τις θέσεις που έχουν οι δορυφόροι ως προς 
τους δέκτες. Η τεχνική αυτή όταν χρησιμοποιούμε την μέθοδο φάσης φέρουσας για 
τις μετρήσεις αποτελεί την τεχνική προσδιορισμού θέσης με την μεγαλύτερη ακρίβεια 
στα αποτελέσματα.  
 
 Fast (rapid) static 
 
Πρόκειται για μια διαφορική τεχνική προσδιορισμού της θέσης η οποία χρησιμοποιεί 
μετρήσεις με βάση την φάση της φέρουσας. Όπως η στατική τεχνική προϋποθέτει την 
χρήση δύο GPS δεκτών που επικοινωνούν ταυτόχρονα με τους ίδιους δορυφόρους . 
Στην τεχνική αυτή ο βασικός δέκτης βρίσκεται σε ένα σημείο του οποίου γνωρίζουμε 
τις συντεταγμένες με ακρίβεια ενώ ο  άλλος δέκτης παραμένει στο σημείο του οποίου 
θέλουμε να βρούμε τις συντεταγμένες και στην συνέχεια μετακινείται σε ένα άλλο 
άγνωστο σημείο. 
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Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη όταν θέλουμε να βρούμε τις συντεταγμένες ενός 
συνόλου σημείων που βρίσκονται κοντά σε ένα σημείο του οποίου γνωρίζουμε τις 
συντεταγμένες. Αρχικά πρέπει να ενεργοποιηθεί ο δέκτης στο γνωστό σημείο ενώ 
στην συνέχεια τοποθετούμε τον δεύτερο δέκτη στο πρώτο άγνωστο σημείο. Ο πρώτος 
δέκτης παραμένει στο γνωστό σημείο ενώ ο δεύτερος συλλέγει δεδομένα για μια 
περίοδο μερικών λεπτών και στην συνέχεια μετακινείται προς το επόμενο σημείο του 
οποίου θέλουμε να βρούμε τις συντεταγμένες. Το χρονικό διάστημα συλλογής 
δεδομένων σε κάθε σημείο εξαρτάται από την απόσταση του σημείου με το δέκτη 
βάση καθώς επίσης από την γεωμετρία των δορυφόρων. 
 
Stop-and-go GPS surveying 
 
Είναι μια ακόμη διαφορική τεχνική προσδιορισμού της θέσης η οποία χρησιμοποιεί 
μετρήσεις με βάση την φάση της φέρουσας ενώ χρειάζεται την  χρήση δύο  ή 
περισσότερων GPS δεκτών που επικοινωνούν ταυτόχρονα με τους ίδιους 
δορυφόρους. Ο ένας δέκτης αποτελεί την βάση που βρίσκεται σε ένα σημείο του 
οποίου γνωρίζουμε τις συντεταγμένες με ακρίβεια ενώ οι υπόλοιποι δέκτες κινούνται 
Σε κάθε σημείο που θέλουμε να βρούμε τις συντεταγμένες του τοποθετούμε για μικρό 
χρονικό διάστημα έναν από τους κινητούς δέκτες. Όταν ολοκληρώσει την συλλογή 
των απαραίτητων δεδομένων μπορεί να μετακινηθεί σε κάποιο άλλο σημείο. Η  
μέθοδος αυτή είναι ιδανική όταν θέλουμε να υπολογίσουμε τις συντεταγμένες ενός 
πολύ μεγάλου αριθμού σημείων τα οποία βρίσκονται κοντά , έως 11 χιλιόμετρα,  σε 
ένα σημείο με γνωστές συντεταγμένες. 
 
Το πρώτο βήμα είναι η διαδικασία της αρχικοποίηση στην οποία υπολογίζονται 
ορισμένες σημαντικοί παράμετροι. Όταν η αρχικοποίηση ολοκληρωθεί επιτυχώς η 
μέθοδος μπορεί να μας παρέχει αποτελέσματα με ακρίβεια μερικών εκατοστών. 
Ωστόσο για να έχουμε αυτή την ακρίβεια θα πρέπει όλοι οι δέκτες να επικοινωνούν 
συνεχώς με τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους. Στην συνέχεια ο κινητός δέκτης 
μετακινείται στο πρώτο άγνωστο σημείο όπου συλλέγει δεδομένα για περίπου 30 
δευτερόλεπτα και ύστερα μετακινείται στο υπόλοιπα άγνωστα σημεία. 
 
Ένας σημαντικός περιορισμός της μεθόδου είναι ότι ο κινητός δέκτης θα πρέπει να 
συνεχίζει να έχει επικοινωνεί με τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους ακόμη και κατά 
την μετακίνηση μεταξύ των άγνωστων σημείων. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει 
να επαναληφθεί η διαδικασία της αρχικοποίησης για να μην υπάρχει υποβάθμιση 
στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 
 
RTK GPS 
 
Η RTK είναι μια διαφορική τεχνική προσδιορισμού της θέσης η οποία χρησιμοποιεί 
μετρήσεις με βάση την φάση της φέρουσας ενώ απαιτεί την  χρήση δύο ή 
περισσότερων GPS δεκτών που επικοινωνούν ταυτόχρονα με τους ίδιους 
δορυφόρους. 
 
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως στις περιπτώσεις που χρειάζεται να 
υπολογίσουμε τις συντεταγμένες πολλών σημείων τα οποία βρίσκονται σε απόσταση 
έως 10 χιλιόμετρα από κάποιο σημείο του οποίου γνωρίζουμε τις συντεταγμένες και  
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ο προσδιορισμός αυτών των συντεταγμένων πρέπει να γίνει σε πραγματικό χρόνο. Η 
τεχνική αυτή είναι πολύ δημοφιλής μιας και είναι σχετικά απλή ενώ μας παρέχει τα 
αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο. 
 
Ο βασικός δέκτης που παραμένει σταθερός στο σημείο του οποίου γνωρίζουμε τις 
συντεταγμένες είναι εξοπλισμένος με ένα πομπό μέσω του οποίου μεταδίδει τα 
αποτελέσματα  των μετρήσεων και των συντεταγμένων προς τους υπόλοιπους δέκτες. 
Οι κινητοί δέκτες  υπολογίζουν τις ζητούμενες συντεταγμένες συνδυάζοντας τις 
μετρήσεις τους με τα δεδομένα που τους στέλνει ο βασικός δέκτης. 
 
Η αναμενόμενη ακρίβεια στον προσδιορισμό της θέσης με την χρήση της RTK 
τεχνικής είναι της τάξης των 2 έως 5 εκατοστών.  
 

6.7 Σφάλματα στο GPS 

 
Οι υπολογισμοί που γίνονται στο GPS με την χρήση είτε της τεχνικής των ψηφιακών 
κωδίκων είτε μέσω της φάσης της φέρουσας επηρεάζονται από ορισμένα σφάλματα 
τα οποία μπορεί να είναι είτε  τυχαία είτε  συστηματικά. Τα σφάλματα  αυτά μπορούν 
να ομαδοποιηθούν σε αυτά που οφείλονται στους δορυφόρους , σε αυτά που 
προέρχονται από την λειτουργία των GPS δεκτών και σε αυτά που εμφανίζονται κατά 
την μετάδοση των σημάτων.  
 
Τα σφάλματα που οφείλονται στους δορυφόρους περιλαμβάνουν τα σφάλματα στις 
τροχιές , τα σφάλματα στα δορυφορικά ρολόγια καθώς και τα σφάλματα λόγω της 
χρήσης της πολιτικής της επιλεκτικής διαθεσιμότητας σκοπός της οποίας ήταν η 
σκόπιμη υποβάθμιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων για τους απλούς χρήστες 
ωστόσο μετά το 2000 δεν χρησιμοποιείται πλέον. Τα σημαντικότερα σφάλματα που 
οφείλονται στην λειτουργία των GPS δεκτών είναι τα σφάλματα στα ρολόγια των 
δεκτών, τα σφάλματα πολλαπλών διαδρομών και τα σφάλματα στην κεραία του 
δέκτη. Τα σφάλματα λόγω της μετάδοσης των σημάτων οφείλονται στις 
καθυστερήσεις του GPS σήματος καθώς αυτό διέρχεται τα επίπεδα της ιονόσφαιρας  
και της τροπόσφαιρας.  
 
Επιπλέον η ακρίβεια των αποτελεσμάτων που υπολογίζονται μέσω του GPS 
επηρεάζεται άμεσα από τις θέσεις των δορυφόρων σε σχέση με τον δέκτη. Γενικά  
όσο περισσότερο διασκορπισμένοι είναι οι δορυφόροι που χρησιμοποιεί ο δέκτης για 
τον προσδιορισμό της θέσης τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια έχουν τα αποτελέσματα  

Σφάλματα στις τροχιές των GPS δορυφόρων 
 
Οι θέσεις των δορυφόρων  ως συνάρτηση του χρόνου που περιέχονται στο μήνυμα 
πλοήγησης που μεταδίδει κάθε GPS δορυφόρος  προκύπτουν από τις παρατηρήσεις 
και τους υπολογισμούς των επίγειων σταθμών έλεγχου. Όπως είναι αναμενόμενο η 
μοντελοποίηση των δυνάμεων που ασκούνται στους δορυφόρους δεν είναι τέλεια 
γεγονός που προκαλεί κάποια λάθη στις προβλεπόμενες θέσεις , αυτά είναι τα 
τροχιακά σφάλματα γνωστά και σαν εφήμερα σφάλματα. Τα τροχιακά σφάλματα 
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είναι της τάξης των 2  έως 5  μέτρων ενώ μπορούσαν να φτάσουν τα 50 μέτρα όταν 
ήταν ενεργή η πολιτική της επιλεκτικής διαθεσιμότητας 
 
Θεωρητικά ένα εφήμερο σφάλμα για κάποιο συγκριμένο δορυφόρο επηρεάζει στον 
ίδιο βαθμό την ακρίβεια των αποτελεσμάτων για όλους του χρήστες που 
χρησιμοποιούν τον  δορυφόρο. Ωστόσο καθώς οι χρήστες βλέπουν τον ίδιο δορυφόρο 
από διαφορετικές οπτικές γωνίες η επίδραση των τροχιακών σφαλμάτων στους 
υπολογισμούς θα είναι διαφορετική για κάθε χρήστη. Αυτό σημαίνει ότι ο 
συνδυασμός των μετρήσεων από δύο δέκτες που παρακολουθούν τον ίδιο δορυφόρο 
δεν μπορεί να εξαλείψει τελείως την επίδραση των τροχιακών σφαλμάτων.  

Επιλεκτική διαθεσιμότητα 
 
Το GPS αρχικά σχεδιάστηκε ώστε οι υπηρεσίες πλοήγησης και προσδιορισμού των 
συντεταγμένων ενός σημείου να είναι λιγότερο ακριβείς όταν χρησιμοποιείται ο C/A 
κώδικας σε σχέση με τον πιο ακριβή κώδικα Ρ των εξουσιοδοτημένων χρηστών. 
 
Ωστόσο όταν άρχισε η λειτουργία του συστήματος διαπιστώθηκε ότι η ακρίβεια στα 
αποτελέσματα ήταν σχεδόν ίδια για τις δύο κατηγορίες χρηστών. Για το λόγο αυτό 
αναπτύχθηκε η τεχνική της επιλεκτικής διαθεσιμότητας ώστε να μην έχουν οι μη 
εξουσιοδοτημένοι χρήστες αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας. Η επιλεκτική 
διαθεσιμότητα ενεργοποιήθηκε επισήμως τον Μάρτιο του 1990. 
 
Η επιλεκτική διαθεσιμότητα υποβαθμίζει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων μέσω της 
εισαγωγής δύο σφαλμάτων. Το πρώτο σφάλμα , ονομάζεται σφάλμα δ ,βασίζεται 
στην εισαγωγή σφαλμάτων στα ρολόγια των δορυφόρων ενώ το δεύτερο , ονομάζεται 
σφάλμα e, βασίζεται στην αλλοίωση των δεδομένων για τις τροχιές των δορυφόρων. 
Όταν χρησιμοποιείται η πολιτική της επιλεκτικής διαθεσιμότητας το σφάλμα στον 
προσδιορισμό της οριζόντιας συνιστώσας μπορεί να φτάσει τα 100 μέτρα ενώ για την 
κάθετη τα 156 μέτρα.  
 
Το ποσοστό υποβάθμισης των αποτελεσμάτων λόγω του σφάλματος στις τροχιές 
είναι παρόμοιο για χρήστες που βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις. Επομένως η 
χρήση διαφορικών τεχνικών μπορεί να μειώσει δραστικά την επίδραση του 
σφάλματος αυτού. Στην πραγματικότητα η χρήση των διαφορικών τεχνικών δίνει πιο 
ακριβή αποτελέσματα σε σχέση με την χρήση του κώδικα P από ένα μόνο δέκτη. 
 

Σφάλματα στα ρολόγια των δορυφόρων και δεκτών 
 
Κάθε ένας από τους Block II και Block IIA GPS δορυφόρους είναι εξοπλισμένος με 
τέσσερα ατομικά ρολόγια δυο καισίου και δύο ρουβιδίου . Η νεώτερη γενιά των 
Block IIR και Βlock IIR-M δορυφόρων περιέχει μόνο ρολόγια ρουβιδίου. Καθένα 
από τα ενσωματωμένα ρολόγια , πρωταρχικά καισίου για τα Block ΙΙ και Block IIA , 
επιλέγεται για να παρέχει τη συχνότητα και τις απαιτήσεις χρονισμού για την 
παραγωγή των GPS σημάτων. Τα υπόλοιπα ρολόγια είναι εφεδρικά .  
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Τα ρολόγια των GPS δορυφόρων αν και είναι αρκετά ακριβή δεν είναι τέλεια  έχουν 
ένα σφάλμα της τάξεως των 8.64 έως 17.28 ns την ημέρα .  Το ανάλογο λάθος στον 
προσδιορισμό της απόστασης είναι από 2.59 έως 5.18 μέτρα ,πολλαπλασιάζοντας το 
χρονικό λάθος με την ταχύτητα του φωτός. Τα ρολόγια καισίου τείνουν να 
ανταποκρίνονται καλύτερα κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης χρονικής περιόδου σε 
σχέση με τα ρολόγια ρουβιδίου. Η απόδοση των ρολογιών των δορυφόρων 
παρακολουθείται από τα επίγεια συστήματα έλεγχου. Το μέγεθος της μετατόπισης 
υπολογίζεται και μεταδίδεται σαν ένα μέρος του μηνύματος πλοήγησης με την μορφή 
τριών συντελεστών ενός πολυώνυμου δευτέρου  βαθμού .  
 
Τα χρονικά λάθη των ρολογιών των δορυφόρων προκαλούν επιπρόσθετα σφάλματα 
στις μετρήσεις. Αυτά τα σφάλματα είναι κοινά σε όλους τους χρηστές που 
παρακολουθούν τον ίδιο δορυφόρο και μπορούν να εξαλειφθούν μέσω της χρήσης 
της διαφορικής τεχνικής. Χρησιμοποιώντας ο δέκτης τα δεδομένα διόρθωσης του 
ρολογιού του δορυφόρου που περιέχονται στο μήνυμα πλοήγησης μπορεί να 
διορθώσει τα λάθη χρονισμού του. Ωστόσο παραμένει ένα λάθος της τάξης αρκετών 
νανοδευτερολέπτων το οποίο μεταφράζεται σε σφάλματα αρκετών μέτρων 
 
Το ενσωματωμένο ρολόι του δεκτή δεν είναι τόσο ακριβές όσο το ατομικό ρόλοι του 
κάθε GPS δορυφόρου . Στους δέκτες χρησιμοποιούνται φθηνά ρολόγια κρυστάλλου 
έτσι  μπορεί να υπάρχουν μικρά λάθη χρονισμού τα οποία είναι πολύ μεγαλύτερα από 
τα λάθη χρονισμού των δορυφόρων. Αυτά τα λάθη μπορούν να εξαλειφθούν μέσω 
της διαφορικής τεχνικής ή ακόμη μπορεί να θεωρηθούν ως μια ακόμη άγνωστη 
παράμετρος στη διαδικασία υπολογισμού. Επίσης ακριβή εξωτερικά ρολόγια 
συνήθως καισίου ή ρουβιδίου  μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάποιες περιπτώσεις 
αντί για τα συνήθη εσωτερικά ρολόγια δεκτή. Αν και τα εξωτερικά ατομικά ρολόγια 
έχουν πολύ καλύτερη απόδοση από τα  εσωτερικά ρολόγια δεκτή το κόστος τους 
είναι απαγορευτικό.  

Σφάλμα πολλαπλών διαδρομών  
 
Το σφάλμα πολλαπλών διαδρομών εμφανίζεται όταν το GPS σήμα ανακλάται από 
αντικείμενα όπως ψηλά κτίρια, μεγάλες πέτρινες ή υδάτινες επιφάνειες και ακολουθεί 
πολλαπλά μονοπάτια προτού φθάσει στον δεκτή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
αυξάνεται ο χρόνος μετάδοσης του σήματος και έτσι προκύπτουν σφάλματα στις 
μετρήσεις. Το φαινόμενο αυτό παραμορφώνει το αρχικό σήμα μέσω της ανάμιξης του 
στην κεραία του GPS δέκτη με τα σήματα που προκύπτουν από τις ανακλάσεις.  
 
Η ύπαρξη πολλαπλών μονοπατιών επηρεάζει τις μετρήσεις που γίνονται μέσω της 
φάσης της φέρουσας αλλά και τις μετρήσεις που βασίζονται στην χρήση των 
κωδίκων. Σε μεγαλύτερο βαθμό επηρεάζονται οι μετρήσεις που γίνονται με τους PRN 
κώδικες μάλιστα για την περίπτωση του C/A κώδικα το σφάλμα μπορεί να είναι 
αρκετά μέτρα. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια λόγω των εξελίξεων στις τεχνολογίες του 
δεκτή τα σφάλματα λόγω της ύπαρξης πολλαπλών μονοπατιών έχουν μειωθεί 
σημαντικά ακόμη και σε ιδιαίτερα ανακλαστικά περιβάλλοντα.  
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Σφάλματα στην κεραία του δέκτη 

 
Μία GPS κεραία λαμβάνει το εισερχόμενο δορυφορικό σήμα και μετατρέπει την 
ενέργεια του σε ένα ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το GPS 
δέκτη. Το σημείο στο οποίο το GPS σήμα λαμβάνεται ονομάζεται το κέντρο φάσης 
της κεραίας.  Επειδή όμως το  κέντρο  φάσης της κεραίας δεν συμπίπτει με το 
γεωμετρικό κέντρο αυτής προκαλείται επιπλέον σφάλμα εύρους. Αυτό εξαρτάται από 
τον τύπο της κεραίας. Η μοντελοποίηση αυτής της απόκλισης δεν είναι εύκολη ενώ 
ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει κατά την επιλογή του τύπου της κεραίας. 
Σημειώνουμε πως τα σφάλματα κέντρου φάσης μπορούν να διαφέρουν στην L1 και 
στην L2.  

Σχηματισμός δορυφόρων 

 
Ένας επιπλέον σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ακρίβεια των 
αποτελεσμάτων στο GPS είναι ο σχηματισμός των δορυφόρων , συχνά αναφέρεται ως 
γεωμετρία των δορυφόρων. Ουσιαστικά πρόκειται για την περιγραφή των θέσεων των 
δορυφόρων όπως αυτοί είναι ορατοί από τον δέκτη. 
 
Αν κάποιος δέκτης βλέπει τέσσερις δορυφόρους όπου όλοι τους βρίσκονται για 
παράδειγμα στα δυτικά του χρήστη τότε έχουμε ένα μη αποδοτικό σχηματισμό. Στην 
χειρότερη περίπτωση ένας κακός σχηματισμός μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην 
αδυναμία προσδιορισμού της θέσης του δέκτη όταν όλοι οι δορυφόροι που 
χρησιμοποιούνται βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση. Όμως ακόμη και αν είναι 
δυνατός ο προσδιορισμό της θέσης το σφάλμα μπορεί να φτάσει τα 150-200 μέτρα. 
Αν όμως οι τέσσερις δορυφόροι είναι σε διαφορετικές κατευθύνσεις θα έχουμε μια 
καλή γεωμετρία. Στην περίπτωση αυτή οι αποστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για 
τον προσδιορισμό της θέσης θα προέρχονται από διαφορετικές μεταξύ τους 
κατευθύνσεις παρέχοντας τελικά πολύ πιο ακριβή αποτελέσματα. 
 
Το σχήμα 6-9 περιγράφει δυο δυνατούς σχηματισμούς για την περίπτωση των δύο 
διαστάσεων.  
 
Έστω ότι οι δορυφόροι είναι σε μια "ευνοϊκή" θέση , στην περίπτωση αυτή οι 
αποστάσεις των δορυφόρων από θεατή σχηματίζουν μεταξύ τους μια ορθή γωνία. Η 
"τομή" Α των δύο κύκλων είναι μια σχετικά μικρή, περίπου τετραγωνική επιφάνεια, 
επομένως ο προσδιορισμός θέσης θα είναι πολύ ακριβής. Έστω ότι οι δορυφόροι από 
την όψη του θεατή φαίνεται ότι είναι ο ένας πίσω από τον άλλο, έτσι η τομή των 
πιθανών θέσεων που βρίσκεται ο θεατής είναι μια πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια με 
αποτέλεσμα  ο προσδιορισμός της θέσης είναι λιγότερο ακριβής.  
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Σχήμα 6-9  (α)  Καλός γεωμετρικός σχηματισμός για την περίπτωση των δύο δορυφόρων  (β)  

κακός γεωμετρικός σχηματισμός 

 
 

Πλήθος Ορατών δορυφόρων 

 
Με όσο περισσότερους δορυφόρους έχει οπτική επαφή ένας δεκτής τόσο μεγαλύτερη 
ακρίβεια θα έχει. Ωστόσο κτίρια , μορφολογικά επίγεια εμπόδια , ηλεκτρονικές 
παρεμβολές , ακόμη και πυκνές φυλλωσιές μπορούν να μπλοκάρουν τη λήψη 
σήματος προκαλώντας σφάλματα στις μετρήσεις  ή ακόμη και αδυναμία 
προσδιορισμού της θέσης του δέκτη. Οι GPS δεκτές δεν δουλεύουν σε εσωτερικούς 
χώρους συνήθως ,κάτω από τη επιφάνεια του νερού ή του εδάφους . 
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TCP/IP για ασύρματα 
δίκτυα 
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7. TCP/IP για ασύρματα δίκτυα 
 

Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για χρήση κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από 
χρήστες υπολογιστών γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Οι νέες επιχειρηματικές και 
επικοινωνιακές ανάγκες, η ταχύτητα που αυτές απαιτούν και η ολοένα και 
μεγαλύτερη απαίτηση από τους χρήστες να αποδεσμευτούν από τοπικούς 
περιορισμούς οδήγησε στην μεγάλη ανάπτυξη των φορητών υπολογιστών οι οποίοι, 
σε συνδυασμό με την επίσης ραγδαία εξέλιξη των ασύρματων δικτυακών υποδομών, 
προσφέρουν στο χρήστη τη δυνατότητα να εκτελεί δικτυακές εργασίες από 
οποιοδήποτε σημείο, ακόμα και όταν κινείται.  

Το TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) χρησιμοποιείται ευρέως 
στο Internet για αξιόπιστη επικοινωνία. Πρακτικά, για να είναι κανείς συνδεδεμένος 
στο Internet, πρέπει ο υπολογιστής του να τρέχει το TCP/IP, μια και είναι η 
«γλώσσα» στην οποία επικοινωνούνε όλοι σχεδόν οι υπολογιστές. Το TCP είναι ένα 
πρωτόκολλο του επιπέδου μεταφοράς, και σαν κύριο στόχο έχει την αξιόπιστη και σε 
σειρά μεταφορά πακέτων, και επομένως και την αποφυγή απώλειας πακέτων, ενώ το 
IP είναι το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στο επίπεδο δικτύου και σαν κύριο 
στόχο έχει την δρομολόγηση των πακέτων στον σωστό παραλήπτη. Η σταθερότητα 
αυτών των πρωτοκόλλων σε μια πλατιά ποικιλία περιβαλλόντων δικτύου είναι ο 
κύριος λόγος για τη διαδεδομένη τους χρήση. Νέες τεχνολογίες δικτύου, όμως, 
θέτουν καινούριες προκλήσεις στο TCP/ΙP σχετικά με την ορθότητα λειτουργίας και 
την απόδοση τους. Σε αυτή το κεφάλαιο, εστιάζουμε στις προκλήσεις για τα 
πρωτόκολλα TCP και ΙP που τίθενται όταν αυτά χρησιμοποιούνται σε κινητά δίκτυα. 

7.1 Μobile IP 
Για την σωστή δρομολόγηση των πακέτων στον επιθυμητό χρήστη είναι απαραίτητη 
η διαρκής χρήση σταθερής διεύθυνσης από το τερματικό του χρήστη. Στην πράξη, 
όμως, η διεύθυνσή του πρέπει να αλλάζει, ανάλογα με το επικοινωνιακό μέσο που 
χρησιμοποιείται κάθε φορά, καθώς επίσης και ανάλογα με τo σημείο όπου βρίσκεται, 
διότι αυτό καθορίζει και σε ποιο τμήμα του δικτύου πρέπει να συνδεθεί ο χρήστης για 
να έχει πρόσβαση. Η αλλαγή της διεύθυνσης είναι απαραίτητη, γιατί σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο IP, η IP διεύθυνση είναι αυτή που ορίζει μονοσήμαντα το τμήμα του 
δικτύου στο οποίο ο χρήστης είναι συνδεδεμένος. Η τακτική αυτή, όμως, αποτελεί 
πηγή προβλημάτων στις περιπτώσεις κινητών χρηστών που χρησιμοποιούν 
προσανατολισμένα στην σύνδεση (connection-oriented) πρωτόκολλα όπως το TCP. 
Στα πρωτόκολλα αυτά η διεύθυνση των δύο άκρων που επικοινωνούν αποτελεί 
αναγνωριστικό στοιχείο της σύνδεσης και της ροής της πληροφορίας.  

Η χρήση του Mobile IP λύνει πολλά από τα βασικά προβλήματα που παρουσιάζει το 
IP στις κινητές τηλεπικοινωνίες. Το mobile IP είναι ένας μηχανισμός για να 
υποστηρίζει ξεκάθαρη δικτυακή συνδεσιμότητα στους κινητούς σταθμούς. Το mobile 
IP επιτρέπει στον κινητό σταθμό να διευθυνσιοδοτηθεί από την IP-διεύθυνση που 
χρησιμοποιείται στο δικό του δίκτυο (home IP-διεύθυνση), ανεξάρτητα από το δίκτυο 
στο οποίο τη συγκεκριμένη στιγμή είναι υλικά προσαρτημένο. 
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Σχήμα 7.1:  Mobile IP με χρήση τριγωνικών διαδρομών. Τα πακέτα με 
κατεύθυνση από κάποιον απομακρυσμένο σταθμό προς τον κινητό σταθμό πρώτα 
στέλνονται στο δίκτυο του τελευταίου (home network) και κατόπιν προωθούνται 
από τον home agent  στο σημείο που βρίσκεται αυτή την στιγμή ο κινητός 
σταθμός. Τα πακέτα που ξεκινούν από τον κινητό σταθμό στέλνονται κατευθείαν 
στον απομακρυσμένο σταθμό, γι’ αυτό το λόγο σχηματίζεται μια τριγωνική 
διαδρομή. Η διπλή γραμμή δείχνει ότι το πρωτότυπο πακέτο «ενθυλακώνεται» 
σε άλλο IP πακέτο όταν προωθείται και είναι επομένως μεγαλύτερου μεγέθους. 
 

 
Σχήμα 7.2: Bi-directional mobile IP. 

 
Η προδιαγραφή του mobile IP επιτρέπει δύο τύπους σύνδεσης. Για τον πρώτο τύπο 
σύνδεσης ο κινητός σταθμός μπορεί να συνδεθεί στο εξωτερικό δίκτυο διαμέσου ενός 
foreign agent, με το να καταχωρεί (register) την IP-διεύθυνση του foreign agent στον 
home agent του. Κατόπιν ο home agent στέλνει με χρήση tunneling τα πακέτα στον 
foreign agent ο οποίος τα «αποθυλακώνει» και τα στέλνει στον κινητό σταθμό 
(Σχήμα 7.1). Ο δεύτερος τρόπος σύνδεσης συνίσταται στην παροχή στον κινητό 
σταθμό μιας προσωρινής care-of διεύθυνσης για το ξένο δίκτυο. Ο κινητός σταθμός 
λαμβάνει μια IP-διεύθυνση κατά τη σύνδεσή του στο δίκτυο, μέσω του DHCP ή 
κάποιου παρόμοιου πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια καταχωρεί αυτή την διεύθυνση στον 
home agent του, ο οποίος κατόπιν στέλνει με χρήση tunneling τα πακέτα απευθείας 
στον κινητό σταθμό και σε αυτή τη διεύθυνση (Σχήμα 7.2). Το μειονέκτημα αυτού 
του τρόπου είναι ότι ο κινητός σταθμός πρέπει να «αποθυλακώσει» πακέτα από μόνος 
του καθώς επίσης και το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται περισσότερες IP-διευθύνσεις 
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στο ξένο/φιλοξενόν δίκτυο, μία για κάθε επισκεπτόμενο φορητό σταθμό. Το 
πλεονέκτημα είναι ότι ο κινητός σταθμός αποκτά μεγαλύτερη ανεξαρτησία για 
θέματα σχετικά με την διευθυνσιοδότηση και την δρομολόγηση των πακέτων που 
στέλνει. 

7.2 Προβλήματα του TCP για κινητά δίκτυα 
Το TCP είναι ένα επίπεδο του επιπέδου μεταφοράς που δημιουργήθηκε για να 
εγγυηθεί αξιόπιστη και σε σειρά μετάδοση πακέτων. Το TCP μεταδίδει τα δεδομένα 
που του έρχονται από το application layer σε μορφή τμημάτων (segments) τα οποία 
το IP layer μετά αποκαλεί πακέτα (packets). Ο δέκτης παράγει μια επιβεβαίωση 
(acknowledgment ή ACK) για κάθε πακέτο – ή για κάθε δεύτερο πακέτο αν 
χρησιμοποιείται ο μηχανισμός delayed ACK – αλλά μόνο αν έχει λάβει το πακέτο 
σωστά (δηλαδή ο δέκτης δεν παρέχει κάποια αρνητική ανάδραση –negative 
acknowledgement για πακέτα που λαμβάνονται λανθασμένα). Ο παραλήπτης στέλνει 
για κάθε πακέτο που λαμβάνει ένα πακέτο επιβεβαίωσης στον αποστολέα 
πληροφορώντας τον για το τελευταίο, σε σειρά, πακέτο που έλαβε. Τα ACK είναι 
συσσωρευτικά: η πληροφορία που δίνουν στον αποστολέα είναι μέχρι ποιο πακέτο 
(δηλαδή τον αύξοντα αριθμό του πακέτου) έχει λάβει σωστά και με τη σωστή σειρά ο 
αποδέκτης. Η σε σειρά μετάδοση επιτυγχάνεται με την αποστολή των πακέτων από 
τον αποστολέα σε σειρά, αλλά και την αποθήκευση στον παραλήπτη πακέτων που 
έφτασαν εκτός σειράς (κάποιο πακέτο προσπέρασε ένα άλλο μέσα στο δίκτυο), έως 
ότου παραλάβει τα προηγούμενα πακέτα που λείπουν. Για κάθε πακέτο που 
λαμβάνεται εκτός σειράς ο αποδέκτης στέλνει ένα duplicate ACKs (DUPACK). 

Αργότερα, και μετά την κατάρρευση του Internet τον Οκτώβριο του ’86, 
προστέθηκαν αλγόριθμοι στο TCP με σκοπό την αποφυγή συμφόρησης στο δίκτυο. 
Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιείται στο TCP η έννοια του «παραθύρου». Το μέγεθος 
του παραθύρου είναι ο αριθμός των πακέτων που μπορούν σε κάθε δεδομένη χρονική 
στιγμή, να μην έχει βεβαιωθεί από τον αποστολέα η λήψη τους. Δηλαδή είναι ο 
αριθμός των πακέτων που μπορούν να βρίσκονται στο δίκτυο, εφόσον, πακέτα 
αριστερά από το παράθυρο είναι επιβεβαιωμένα, και άρα έχουν φτάσει στον 
παραλήπτη και έχουν φύγει από το δίκτυο, και πακέτα δεξιά του παραθύρου, δεν 
έχουν εισαχθεί ακόμα στο δίκτυο. Έτσι, δεδομένης μιας αριθμημένης σειράς 
πακέτων, και ενός παραθύρου μεγέθους W, ο αποστολέας δεν μπορεί να στείλει το 
n+W πακέτο, αν δεν λάβει επιβεβαίωση λήψης για το πακέτο n. Η επιβεβαίωση της 
λήψης, σημαίνει ότι ένα πακέτο έφυγε από το δίκτυο, άρα μπορούμε πλέον να 
εισαγάγουμε άλλο ένα (το n+W). Έτσι αν θεωρήσουμε τον χρόνο που χρειάζεται από 
την αποστολή ενός πακέτου μέχρι να λάβουμε την επιβεβαίωση παραλαβής του σαν 
ένα RTT (Round Trip Time) και δούμε ότι για να στείλουμε το n+W πακέτο πρέπει 
να περάσει χρόνος ίσος με ένα RTT από την στιγμή που στείλαμε το n-οστό πακέτο, 
βλέπουμε ότι ο ρυθμός αποστολής είναι ίσος με το πολύ W πακέτα μέσα σε ένα RTT.  

Βασικό στοιχείο για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του TCP πρωτοκόλλου είναι η 
δυνατότητα ανίχνευσης της αιτίας απώλειας ενός πακέτου. Σε ασύρματα δίκτυα, 
υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις πηγές απωλειών πακέτων: 

1. Λάθη σε bits λόγω του θορύβου στο ασύρματο κανάλι. Το τυπικό σφάλμα σε 
μεταδιδόμενα bits των ενσύρματων δικτύων φθάνει το 10-10 (δηλαδή ένα λάθος bit 
ανά 10 εκατομμύρια bits). Σε ασύρματα κανάλια οι πιθανότητες λαθών είναι πολύ 
μεγαλύτερες, της τάξης μεγέθους του 10-3.  
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2. Απώλειες πακέτων λόγω handoffs and TCP/IP διακοπών. Αυτές οι απώλειες 
οφείλονται στην κινητικότητα των χρηστών καθώς αυτοί αλλάζουν για παράδειγμα 
κυψέλες σε ένα κυψελικό δίκτυο. 

3. Συμφόρηση δικτύου (congestion). Αυτές είναι οι απώλειες που το TCP καλείται 
ουσιαστικά να αντιμετωπίσει.  

4. Αναδιάταξη (reorder ing). Οι αποθηκευτές αναδιάταξης (resequencing buffers) 
στον δέκτη μπορεί ξεχειλίσουν όταν κάποια πακέτο καθυστερεί και ο δέκτης 
αποθηκεύει τα επόμενα πακέτα προκειμένου όταν φτάσει το πακέτο που λείπει να τα 
προωθήσει όλα στο παραπάνω επίπεδο στην σωστή σειρά. Ακόμα και όταν η 
αναδιάταξη δεν οδηγεί σε απώλειες πακέτων, μπορεί πάντως να οδηγήσει σε 
καθυστέρηση στην αποστολή του ACK. 

Ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης για κάθε τύπο απώλειας είναι διαφορετικός. Έχει 
αποδειχτεί μάλιστα πειραματικά ότι αν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους τύπους 
απωλειών και να ενεργήσουμε ανάλογα με την περίπτωση, μπορούμε να πετύχουμε 
σημαντικές βελτιώσεις στην απόδοση του πρωτοκόλλου. Παρόλα αυτά, το TCP 
λαμβάνει κάθε απώλεια πακέτου ως λάθος που προέκυψε από συμφόρηση ή 
υπερχείλιση των αποθηκευτών αναδιάταξης (σπάνια) και σαν αποτέλεσμα εκτελεί τις 
ενέργειες που θα εκτελούσε και σε ενσύρματα δίκτυα (όπου οι απώλειες κυρίως 
οφείλονται στους λόγους 3 και 4 που περιγράφηκαν παραπάνω, και ποτέ στους 1 και 
2) μέσω της μείωσης του παραθύρου. Κάτι τέτοιο όμως είναι αδικαιολόγητο και 
ανεπιθύμητο όταν οι απώλειες οφείλονται στους λόγους 1 και 2 και όχι σε 
συμφόρηση ή υπερχείλιση αποθηκευτών στον δέκτη, γιατί αδικαιολόγητα περιορίζει 
την αποστολή πακέτων ενώ δεν υπάρχει πραγματική συμφόρηση στο δίκτυο. 

7.3 Τρόπος με τον οποίο το TCP ανιχνεύει την συμφόρηση 
Όπως είπαμε, στο πρωτόκολλο TCP, όταν ο πομπός στέλνει ένα πακέτο στο δέκτη 
περιμένει από αυτόν ένα ACK μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.. 
Συγκεκριμένα ο πομπός θέτει έναν μετρητή στην τιμή timeout (ίση περίπου με την 
εκτιμώμενη RTT καθυστέρηση) και περιμένει να δει αν θα λάβει επιβεβαίωση για το 
πακέτο πριν εκπνεύσει το timeout. Αν ο χρόνος αυτός ξεπεραστεί, το TCP θεωρεί ότι 
το πακέτο χάθηκε και παίρνει μέτρα (τα οποία θα δούμε παρακάτω) για την 
αντιμετώπιση πιθανής συμφόρησης.  

Ο μηχανισμός ‘time out’, ωστόσο μπορεί να σημαίνει μεγάλες περιόδους χωρίς 
δραστηριότητα και δεν μπορεί να διαπιστώσει απώλεια πακέτων λόγω υπερχείλισης 
του αποθηκευτή αναδιάταξης. Για αυτό το TCP χρησιμοποιεί εκτός από τα timeouts 
και τον μηχανισμό των όμοιων επιβεβαιώσεων (duplicate ACK ή DUPACK). Τα 
duplicate ACKs στέλνονται όποτε λαμβάνεται ένα πακέτο εκτός σειράς και μπορούν 
να αποτελέσουν ένδειξη της αναδιάταξης των πακέτων. Συγκεκριμένα: 

- ένα ACK καθορίζει το τελευταίο σωστό πακέτο που ελήφθη (αποκαλείται 
“cumulative- αθροιστικό” ACK).  

- H λήψη ενός duplicate ACKs σημαίνει ότι κάποια δεδομένα κυκλοφορούν 
ακόμα στο δίκτυο.  

- Μετά από τρία duplicate ACKs, το TCP υποθέτει την απώλεια πακέτων, και 
όχι την αναδιάταξή τους. 
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Δηλαδή, εάν ένα ή περισσότερα πακέτα χαθούν, αλλά επόμενα πακέτα φθάσουν 
σωστά στο δέκτη, ο δέκτης δημιουργεί ένα ACK για κάθε πακέτο. Από τη στιγμή που 
τα ACKs καθορίζουν το τελευταίο σωστό πακέτο (για την ακρίβεια, τμήμα ή segment 
του πακέτου; για απλότητα θα αγνοήσουμε την διαφορά μεταξύ πακέτου και 
τμήματος στην TCP/IP ορολογία) που ελήφθη, όλα αυτά τα ACKs θα είναι duplicates 
(όμοια). Όταν ο πομπός δεχθεί τουλάχιστον τρία duplicate ACKs, το TCP υποθέτει 
ότι κάποιο πακέτο χάθηκε και παίρνει μέτρα (όπως και στην περίπτωση της εκπνοής 
του timeout) για την αντιμετώπιση αυτού που θεωρεί ως συμφόρηση. Ο μηχανισμός 
αυτός προσφέρει γρηγορότερη απόκριση σε απώλειες πακέτων από ό,τι το timeout.  

Αντιδράσεις του TCP στην συμφόρηση 
Όταν δημιουργείται μια σύνδεση στο TCP πρωτόκολλο, τόσο ο πομπός όσο και ο 
δέκτης πρέπει να ρυθμίσουν το μέγεθος των δεδομένων που μπορούν να αποστείλουν 
πριν πάρουν επιβεβαίωση ώστε να μη δημιουργηθεί συμφόρηση στο δίκτυο. Το TCP 
υποστηρίζει τέσσερις μηχανισμούς ελέγχου:  

1.Βασικό timeout και αναμετάδοση (basic timeout and retransmission),  

2.Αποφυγή της συμφόρησης (congestion avoidance), 

3.Αργή εκκίνηση (slow start), και  

4.Γρήγορη αναμετάδοση–γρήγορη ανάκαμψη (fast retransmit-fast recovery).  

Ο πομπός των δεδομένων χρησιμοποιεί ως μεταβλητή κατάστασης για να ελέγχει τη 
συμφόρηση το παράθυρο συμφόρησης (congestion window ή cwnd), το οποίο 
εκφράζει ένα άνω όριο δεδομένων που ο πομπός μπορεί να μεταδώσει πριν να λάβει 
κάποια επιβεβαίωση (ACK). Το μέγεθος του παραθύρου συμφόρησης μπορεί να 
μεταβάλλεται όπως θα δούμε παρακάτω.  

1) Βασικό timeout και αναμετάδοση (basic timeout and retransmission) 
H λειτουργία του μηχανισμού αυτού είναι η ακόλουθη: Εάν ο πομπός δεν λάβει 
κανένα ACK για ένα πακέτο που έστειλε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, το TCP 
θεωρεί ότι το πακέτο χάθηκε και αποφασίζει την επανεκπομπή του. Ο χρόνος 
επανεκπομπής (retransmission timeout-RTO) βασίζεται στην τιμή του Round Trip 
χρόνου. Συγκεκριμένα, η τιμή του timeout υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο και τη 
διασπορά του RTT. Αυτός ο μηχανισμός ελέγχου δεν επηρεάζει το παράθυρο 
συμφόρησης. 

2) Αποφυγή της συμφόρησης (congestion avoidance)  
Αυτός ο μηχανισμός αποτελεί τον πραγματικό έλεγχο συμφόρησης. Όπως είπαμε το 
TCP χρησιμοποιεί το παράθυρο συμφόρησης (cwnd) στην πλευρά των πομπών για 
τον έλεγχο της ροής των δεδομένων. Ο πομπός μπορεί να στείλει μέχρι και cwnd 
πακέτα χωρίς να λάβει ACK για το πρώτο πακέτο. Όταν το TCP δεν λάβει ACK για 
ένα πακέτο μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή λάβει duplicate ACK, 
μειώνει το παράθυρο συμφόρησης στο μισό της τιμής του. Στην περίπτωση που 
φτάσει στον πομπό ένα ACK για νέα δεδομένα, τότε ο πομπός αυξάνει το παράθυρο 
συμφόρησης με γραμμικό τρόπο, και συγκεκριμένα αυξάνει το cwnd κατά 1/cwnd για 
κάθε τέτοιο ACK. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται προσεγγιστικά μία αύξηση 1 
πακέτου ανά χρονικό διάστημα RTT κατά την διάρκεια εκτέλεσης του συγκεκριμένου 
αλγορίθμου.  
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Ο αλγόριθμος αυτός είναι πολύ συντηρητικός μια και το παράθυρο μεγαλώνει κατά 
ένα μόνο πακέτο σε κάθε RTT, ενώ μια και μόνο απώλεια έχει σαν αποτέλεσμα τον 
υποδιπλασιασμό του παραθύρου. Αυτός ο συντηρητικός μηχανισμός επιδρά αρνητικά 
κυρίως σε μεταφορές μεγάλου όγκου δεδομένων όπου ένα μεγάλο παράθυρο είναι 
επιθυμητό. Όταν όμως συμβεί μια απώλεια, ενώ το παράθυρο έχει μεγαλώσει αρκετά, 
το παράθυρο υποδιπλασιάζεται και ο σύνδεσμος υποχρησιμοποιείται για ένα 
παρατεταμένο διάστημα. 

3) Αργή εκκίνηση (slow star t) 
Ο αλγόριθμος αργής εκκίνησης χρησιμοποιείται κατά την έναρξη μιας σύνδεσης για 
να μεταβάλλει δυναμικά την ποσότητα των δεδομένων που ο πομπός μεταδίδει μέσω 
του δικτύου. Ο αλγόριθμος αργής εκκίνησης ξεκινά με τη μετάδοση ενός πακέτου και 
την αναμονή για τη λήψη επιβεβαίωσης. Για κάθε ACK που λαμβάνεται, ο πομπός 
αυξάνει το παράθυρο κατά ένα. Σε κάθε φάση του αλγορίθμου, ο αριθμός των 
πακέτων που στέλνεται είναι ίσος με τον αριθμό πακέτων που στάλθηκαν στην 
προηγούμενη φάση συν τον αριθμό των ACK που λήφθηκαν στην προηγούμενη 
φάση. Στην απλή περίπτωση όπου έχουμε ένα ACK για κάθε πακέτο σε κάθε φάση, ο 
αριθμός των πακέτων που στέλνονται θα διπλασιάζεται, φθάνοντας σε μια εκθετική 
αύξηση των μεταδιδόμενων δεδομένων. Ο αλγόριθμος τερματίζεται όταν το ποσό των 
μεταδιδόμενων δεδομένων γίνει ίσο με το παράθυρο δεδομένων που ο δέκτης μπορεί 
να λαμβάνει (advertised window), ή αν παρατηρηθεί απώλεια πακέτων. Όταν 
ανιχνευθεί απώλεια, λόγω timeout ή πολλαπλών DUPACK, τότε θεωρείται ότι η 
απώλεια αυτή συνέβη λόγω συμφόρησης και ο αλγόριθμος αργής εκκίνησης ξεκινά 
από την αρχή. Μόλις ο ρυθμός μετάδοσης των δεδομένων γίνει ίσος με το μισό του 
ρυθμού μετάδοσης στον οποίο παρατηρήθηκε η συμφόρηση (δηλαδή μόλις το cwnd = 
½ advertised window), τότε αρχίζει ο αλγόριθμος αποφυγής συμφόρησης. 

Εξαιτίας του μεγάλου RTT σε δίκτυα με μεγάλες καθυστερήσεις διάδοσης, ο 
αλγόριθμος αργής εκκίνησης καθυστερεί να φθάσει σε πλήρη εκμετάλλευση του 
διαθέσιμου εύρους ζώνης. Λόγω του μικρού αρχικού παραθύρου στο slow start, ένας 
μεγάλος αριθμός RTTs μπορεί να απαιτείται ώστε το παράθυρο συμφόρησης να 
μεγαλώσει αρκετά για να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά το εύρος ζώνης. Αυτό 
είναι ένα πρόβλημα σε δορυφορικά περιβάλλοντα αλλά και γενικότερα σε ασύρματα 
δίκτυα όπου το round trip είναι μεγαλύτερο. Οι περισσότερες μεταφορές δεδομένων 
πάνω από ένα δορυφορικό σύνδεσμο μπορεί να ολοκληρωθούν, χωρίς ποτέ να 
επιτύχουν ένα παράθυρο αρκετά μεγάλο για βέλτιστη χρήση του συνδέσμου. 

4) Γρήγορη επανεκπομπή – γρήγορη ανάκαμψη (fast retransmit - fast recovery).  
Ο αλγόριθμος της γρήγορης επανεκπομπής αποφασίζει για το αν θα ξαναστείλει ένα 
πακέτο, σύμφωνα με τον αριθμό των επιβεβαιώσεων που λαμβάνει, χωρίς να 
περιμένει τη λήξη του RTO. Ταυτόχρονα ο αλγόριθμος γρήγορης ανάκαμψης 
μεταβάλλει το μέγεθος του παραθύρου συμφόρησης ώστε να αποφευχθεί η 
συμφόρηση, όταν πολλά πακέτα χάνονται στο δίκτυο.  

O αλγόριθμος γρήγορης επανεκπομπής λειτουργεί ως εξής: το TCP για να αποφύγει 
να περιμένει χρόνο RTO ώστε να κάνει την αναμετάδοση, ελέγχει τα ACK που 
δέχεται από το δέκτη. Αν ανιχνεύσει τρία duplicate ACKs, και ενώ τα δεδομένα είναι 
σε κυκλοφορία, τότε θεωρεί ότι πακέτο χάθηκε και το ξαναστέλνει. Αυτή η 
διαδικασία χρησιμοποιείται για τον ταχύτερο εντοπισμό λαθών λόγω συμφόρησης. 
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Ωστόσο, έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει γρήγορα μόνο μία απώλεια για τα πακέτα 
που έχουν σταλεί σε διάστημα ενός παραθύρου δεδομένων. 

Μετά τον αλγόριθμο γρήγορης επανεκπομπής εκτελείται ο αλγόριθμος γρήγορης 
ανάκαμψης. Ο αλγόριθμος αυτός μεταβάλει το παράθυρο συμφόρησης (cwnd). 
Αρχικά, το παράθυρο συμφόρησης μειώνεται στο μισό του τρέχοντος cwnd συν τρία. 
Κάθε duplicate ACK που καταφτάνει στον πομπό δηλώνει ότι κάποιο πακέτο έφτασε 
στον δέκτη. Το TCP χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση για να στείλει ένα νέο πακέτο, 
αυξάνοντας τεχνητά την τιμή του cwnd κατά 1. Όταν φτάσει στον δέκτη ένα 
κανονικό ACK για τα δεδομένα που στάλθηκαν, τότε ακολουθείται η διαδικασία 
αποφυγής της συμφόρησης.  

Η γρήγορη επανεκπομπή και η γρήγορη ανάκαμψη χρησιμοποιούνται για να 
διορθώνουν με το μικρότερο δυνατό κόστος απώλειες πακέτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σχήμα 7.3: Έλεγχος συμφόρησης στο TCP. 
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Προβλήματα σε ένα ασύρματο περιβάλλον 
Το TCP πρωτόκολλο παρέχει έναν απλό και αξιόπιστο τρόπο μεταφοράς δεδομένων 
γεγονός που δικαιολογεί και την ευρεία του επιτυχία ως τώρα. Επειδή όμως έχει 
σχεδιαστεί με κύριο σκοπό την χρήση του σε ενσύρματα δίκτυα, παρουσιάζει κάποια 
προβλήματα όταν εφαρμόζεται σε δίκτυα που περιέχουν ασύρματες ή δορυφορικές 
συνδέσεις, μερικά από τα οποία προβλήματα παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

 Το TCP πρωτόκολλο υποστηρίζει συνδέσεις από άκρο σε άκρο και χρησιμοποιεί 
μηχανισμούς ελέγχου ροής και λαθών. Ο έλεγχος ροής εξαρτάται κυρίως από το 
παράθυρο που χρησιμοποιείται και από το round trip χρόνο. Σε ασύρματα και 
δορυφορικά δίκτυα οι χρόνοι αυτοί να είναι ιδιαίτερα μεγάλοι. Συνεπώς αυτό 
σημαίνει πως ο χρήστης στο ένα άκρο της σύνδεσης πρέπει να περιμένει πολύ 
χρόνο για τη λήψη μιας επιβεβαίωσης από το άλλο άκρο. Αυτή η καθυστέρηση 
ζημιώνει τις αλληλεπιδραστικές εφαρμογές, όπως το telnet.  

 Είναι γνωστό ότι για την αποδοτική χρήση ενός μηχανισμού ελέγχου συμφόρησης 
παραθύρου, το μέγεθος του παραθύρου πρέπει να λαμβάνεται ίσο με το γινόμενο 
της (απουσία συμφόρησης) διπλής κατεύθυνσης καθυστέρησης (no-congestion 
roundtrip delay) επί τον ρυθμό μετάδοσης. Μόνο όταν το παράθυρο έχει μέγεθος 
ίσο με αυτό το γινόμενο έχει την δυνατότητα το πρωτόκολλο να εκμεταλλευθεί 
πλήρως τη χωρητικότητα του χρησιμοποιούμενου καναλιού. Εξαιτίας της μεγάλης 
καθυστέρησης διάδοσης που παρατηρείται στα δορυφορικά κανάλια και σε 
κάποιο βαθμό στα επίγεια ασύρματα δίκτυα, το επιθυμητό μέγεθος του 
παραθύρου είναι μεγάλο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση συμφόρησης ένας 
μεγάλος όγκος δεδομένων μπορεί να έχει μεταδοθεί και να είναι στον «αέρα» πριν 
ο μηχανισμός αποφυγής συμφόρησης αντιδράσει. Αν από την άλλη μεριά το 
μέγεθος του παραθύρου εκλεγεί μικρό για την αποφυγή αυτού του φαινομένου, η 
χωρητικότητα δεν θα χρησιμοποιείται πλήρως. 

 Ένας άλλος παράγοντας που μειώνει το συνολική ρυθμαπόδοση (throughput) 
είναι ο μεγάλος αριθμός των επιβεβαιώσεων που παράγονται και κυκλοφορούν 
στο δίκτυο.  

 Η ισχύς του σήματος μειώνεται τουλάχιστον αναλογικά με το τετράγωνο της 
απόστασης που διανύει στα ασύρματα δίκτυα. Στα δορυφορικά δίκτυα η 
απόσταση αυτή είναι τόσο μεγάλη ώστε το σήμα εξασθενεί αρκετά πριν φθάσει 
στον προορισμό του με αποτέλεσμα ο λόγος ισχύος σήματος προς θόρυβο να είναι 
χαμηλός. Ταυτόχρονα κάποιες συχνότητες μετάδοσης είναι επιρρεπείς σε 
ατμοσφαιρικά φαινόμενα όπως η βροχή, ενώ η μετάδοση δυσχεραίνεται από την 
παρουσία εμποδίων στο μονοπάτι μετάδοσης (ψηλά κτίρια ή βουνά). Παρόμοια 
φαινόμενα δημιουργεί και το φαινόμενο πολλαπλών μονοπατιών (multipath 
fading) σε επίγεια ασύρματα δίκτυα. Οι λόγοι αυτοί δημιουργούν συχνά εκρήξεις 
των σφαλμάτων, με αποτέλεσμα να χάνονται περισσότερα από ένα πακέτα σε ένα 
TCP παράθυρο. Αν πολλά πακέτα χαθούν ταυτόχρονα, οι μηχανισμοί του TCP θα 
αναγνωρίσουν σωστά την πρώτη απώλεια, αλλά πρόσθετες απώλειες θα 
αναγνωριστούν μόνο όταν η πρώτη απώλεια διορθωθεί. 

 Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα είναι ασύμμετρα. Για παράδειγμα το downlink 
(από τον σταθμό βάσης προς τον φορητό υπολογιστή) σε ένα κυψελικό δίκτυο 
πολλές φορές έχει υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης από το uplink (από τον φορητό 
υπολογιστή προς τον σταθμό βάσης) γιατί στο downlink ουσιαστικά δεν υπάρχει 
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προβλήματα πολλαπλής προσπέλασης. Επίσης η κίνηση σε ένα τέτοιο δίκτυο είναι 
ασύμμετρη: πολλές φορές κατεβάζουμε αρχεία στον φορητό υπολογιστή μας και 
σπανιότερα στέλνουμε αρχεία. Παρόμοια κατάσταση παρατηρείται και στα 
δορυφορικά δίκτυα. Συχνά λαμβάνουμε μόνο πληροφορίες από το δορυφόρο και 
όταν θέλουμε να στείλουμε δεδομένα χρησιμοποιούμε ένα επίγειο δίκτυο με τη 
βοήθεια ενός modem και όλη η κίνηση που απευθύνεται στο δορυφόρο 
συγκεντρώνεται κάπου και αποστέλλεται. Αυτό γίνεται εξαιτίας του υψηλού 
κόστους των συσκευών που στέλνουν δεδομένα σε ένα δορυφόρο. Επίσης η 
χωρητικότητα στους δορυφορικούς download και upload συνδέσμους ενός 
δορυφόρου είναι διαφορετικές. Η ασυμμετρία των δύο κατευθύνσεων στα 
ασύρματα και τα δορυφορικά δίκτυα μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα όταν 
χρησιμοποιείται το TCP πρωτόκολλο. Αυτό συμβαίνει γιατί για παράδειγμα 
μπορεί να μην υπάρχει αρκετή χωρητικότητα για την αποστολή των 
επιβεβαιώσεων στην αντίθετη κατεύθυνση, ή να μην υπάρχει αρκετή κίνηση στην 
αντίθετη κατεύθυνση ώστε να αποστέλλονται εμβόλιμες επιβεβαιώσεις 
(piggybagging). 

 Τα λάθη εκπομπής στα ασύρματα και τα δορυφορικά κανάλια είναι σημαντικά 
περισσότερα από ότι στα ενσύρματα δίκτυα. Με το TCP όταν ένα πακέτο 
λαμβάνεται με λάθη λόγω του θορύβου ή της παρεμβολής στο κανάλι, το TCP δεν 
μπορεί να αντιληφθεί ότι το πακέτο απορρίφθηκε λόγω λαθών αλλά θεωρεί ότι 
απορρίφθηκε λόγω συμφόρησης στο δίκτυο. Έτσι μειώνει το παράθυρο 
συμφόρησης και περιορίζει την κίνηση στο δίκτυο χωρίς ουσιαστικό λόγο, 
πράγμα που οδηγεί σε μη αποδοτική χρήση της χωρητικότητας. 

7.4 Κατηγορίες λύσεων 
Όπως τονίστηκε παραπάνω, το TCP δεν μπορεί να διακρίνει αν οι απώλειες των 
πακέτων οφείλονται στη συμφόρηση του δικτύου ή σε λάθη λόγω θορύβου του 
καναλιού, με αποτέλεσμα την μείωση της απόδοσης όταν χρησιμοποιείται στα 
ασύρματα ή δορυφορικά δίκτυα. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό υπάρχουν 
δύο κατηγορίες λύσεων:  

1) Εφαρμογή ενός εξ’ ολοκλήρου νέου πρωτοκόλλου μεταφοράς και  

2) Εφαρμογή του split-connection TCP. 

Νέο πρωτόκολλο μεταφοράς 
Η εφαρμογή, ωστόσο, ενός νέου πρωτοκόλλου μεταφοράς, για τις ασύρματες 
επικοινωνίες, δεν συνίσταται καθώς :  

a) Είναι δύσκολο να επεκταθεί ευρέως, 

b) Το από άκρο σε άκρο (end-to-end) πρωτόκολλο πρέπει να είναι αποδοτικό και 
στα ενσύρματα (wired) δίκτυα, και  

c) Πρέπει να υλοποιεί ένα μεγάλο μέρος του ελέγχου ροής του TCP.  
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Split-connection TCP  Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιεί ‘σπάσιμο’ της σύνδεσης, 
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 
Σχήμα 7.4 

Ουσιαστικά, η TCP σύνδεση μεταξύ του πομπού και του δέκτη σπάει σε δύο 
ξεχωριστές συνδέσεις, στο όριο μεταξύ του ασύρματου και του ενσύρματου τμήματος 
της σύνδεσης. Αυτό το σπάσιμο είναι δυνατό στην περίπτωση που η ενδιάμεση 
συσκευή (π.χ. σταθμός βάσης) μπορεί να διακρίνει τα δύο δίκτυα. Ο σταθμός βάσης 
διατηρεί δύο TCP συνδέσεις, μία κατά μήκος του ενσύρματου δικτύου (από τον 
πομπό στο σταθμό βάσης) και μία κατά μήκος του ασύρματου δικτύου (από το 
σταθμό βάσης στο δέκτη). Με τον τρόπο αυτό, ο πομπός προστατεύεται από την 
επίδραση των ασύρματων απωλειών. 

Ωστόσο, οι σπασμένες συνδέσεις (split connections) παραβιάζουν την από άκρο σε 
άκρο σημασιολογία (end-to-end semantics) των TCP επιβεβαιώσεων, καθώς τα ACKs 
για τα πακέτα μπορούν να φτάσουν στον πομπό πριν καν τα πακέτα φτάσουν στο 
δέκτη. Επίσης, τα split-connections πρωτόκολλα διατηρούν ένα σημαντικό ποσό της 
κατάστασης κάθε TCP σύνδεσης στο σταθμό βάσης. Έτσι οι διαδικασίες handoffs 
τείνουν να είναι πολύπλοκες και αργές, καθώς απαιτείται κάποιος χρόνος μέχρι ο 
παλιός σταθμός βάσης να προωθήσει τις πληροφορίες κατάστασης κάθε TCP 
σύνδεσης στο νέο σταθμό βάσης. Τέλος, ο πομπός συχνά σταματά να λειτουργεί, 
εξαιτίας των timeouts στην ασύρματη σύνδεση, με αποτέλεσμα χαμηλή συνολικά 
απόδοση. 

Κάποιες καλύτερες πιθανές λύσεις  
Ουσιαστικά αυτά που μπορούν να γίνουν, προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση του 
TCP πρωτοκόλλου για ασύρματα δίκτυα είναι :Να προστατευτεί ο πομπός από την 

ασύρματη φύση της σύνδεσης, έτσι ώστε να μην συμπεριφέρεται φτωχά από 
άποψη απόδοσης.  

b) Να καταστεί ο πομπός ενήμερος για τα ασύρματα προβλήματα, έτσι ώστε να 
μπορεί να κάνει κάτι σχετικά με αυτό. 

c) Να «φυλαχτεί» το παράθυρο συμφόρησης από τις συρρικνώσεις 

d) Να αποφευχθούν ίσως οι περιττές αναμεταδόσεις. 
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Έτσι λοιπόν για τη βελτίωση της απόδοσης του TCP υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η 
πρώτη προσέγγιση «κρύβει» απώλειες που δεν σχετίζονται με τη συμφόρηση από τον 
TCP πομπό, και επομένως δεν απαιτεί αλλαγές στην υλοποίηση του υπάρχοντα 
πομπού. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στην θεώρηση ότι, καθώς το πρόβλημα είναι 
τοπικό πρέπει να λυθεί τοπικά. Η δεύτερη προσέγγιση προσπαθεί να καταστήσει τον 
πομπό ενήμερο για την ύπαρξη των ασύρματων συνδέσμων της διαδρομής και για το 
γεγονός ότι μερικές απώλειες πακέτων δεν οφείλονται στη συμφόρηση. Στην 
περίπτωση αυτή ο πομπός πρέπει να αποφύγει την κλήση αλγορίθμων ελέγχου 
συμφόρησης. Με βάση τις δύο παραπάνω προσεγγίσεις, τρεις είναι οι πιθανές λύσεις : 

Α) Σε επίπεδο σταθμού βάσης : 

- Αποθήκευση (caching) των πακέτων στο σταθμό αναμετάδοση των χαμένων 
πακέτων τοπικά (στον ασύρματο σύνδεσμο). 

- Ανίχνευση και καταστολή των duplicate ACKs στο σταθμό βάσης. Έτσι τα 
duplicate ACKs δεν φτάνουν ποτέ στον πομπό, με αποτέλεσμα να μην 
προκαλούν αδικαιολόγητες μειώσεις στο μέγεθος του παραθύρου.   

Στην παραπάνω προσέγγιση απαιτούνται αλλαγές μόνο στο σταθμό βάσης.  

Β) Ρητή ειδοποίηση απώλειας: 

- Χρήση μελλοντικών αθροιστικών ACKs για τις απώλειες πακέτων, οι οποίες 
όμως δεν οφείλονται στη συμφόρηση. 

- Σε περίπτωση που ο πομπός λάβει duplicate ACKs, τότε προβαίνει στην 
επαναμετάδοση του πακέτου, χωρίς ωστόσο να μειώσει το μέγεθος του 
παραθύρου, δηλαδή δεν καλεί διαδικασίες σχετικές με την αποφυγή 
συμφόρησης.  

Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται αλλαγές στον πομπό. 

Γ) Αναμετάδοση στο πρώτο duplicate ACK και όχι στο τρίτο. Και στην 
περίπτωση αυτή απαιτούνται αλλαγές στην υλοποίηση του πομπού.  

7.5 Συμπίεση επικεφαλίδων 
Η συμπίεση επικεφαλίδων (header compression) είναι μια τεχνική που αποσκοπεί στη 
μείωση των δεδομένων που στέλνονται από τα πρωτόκολλα δικτύων για τη σωστή 
διακίνηση των πακέτων. Οι επικεφαλίδες (headers) των πρωτοκόλλων αυτών 
συνήθως αποτελούνται από τις διευθύνσεις δέκτη και αποστολέα, ειδικά 
χαρακτηριστικά των πρωτοκόλλων και των πακέτων αλλά και μηχανισμούς 
αναγνώρισης λαθών. Όλα τα παραπάνω είναι σαφώς απαραίτητα για τη σωστή 
διακίνηση των πακέτων αλλά σε πολλές περιπτώσεις μεγαλώνουν πολύ το μέγεθός 
τους. Επίσης, πολλά από αυτά τα δεδομένα των επικεφαλίδων μένουν αναλλοίωτα 
μεταξύ των πακέτων και επομένως μπορούν να σταλούν μόνο μια φορά. Οι 
μηχανισμοί που βοηθούν στη μείωση του όγκου των πλεοναζόντων δεδομένων στις 
επικεφαλίδες των πακέτων ονομάζονται μηχανισμοί συμπίεσης επικεφαλίδων.  

Δίκτυα που λειτουργούν σε χαμηλές ταχύτητες (όπως τα ασύρματα δίκτυα) ή με 
μικρό μέγεθος πακέτων (όπως σε διαλογικές εφαρμογές) είναι καλό να 
χρησιμοποιούν συμπίεση για τις IP/TCP ή IP/UDP επικεφαλίδες. Μια ασυμπίεστη 
επικεφαλίδα των 40 byte χρειάζεται περίπου 33 ms για να σταλεί στα 9600 bps. 
Γενικά η συμπίεση μπορεί να μικρύνει τις περισσότερες επικεφαλίδες στα 3-5 bytes 
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μειώνοντας το χρόνο αποστολής κατά πολλά ms. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο για 
περιπτώσεις όπου έχουμε μικρά πακέτα και χρονικούς περιορισμούς, όπως είναι η 
περίπτωση των αμφίδρομων συνδιαλλαγών. Τα πλεονεκτήματα της συμπίεσης 
περιλαμβάνουν βελτιωμένη αποδοτικότητα της σύνδεσης και καλύτερη αξιοποίησή 
της, μειωμένη καθυστέρηση και καλύτερο χρόνο απόκρισης, και μειωμένο ρυθμό 
σφαλμάτων ανά πακέτο σε δίκτυα με υψηλό αριθμό σφαλμάτων. 

Η από άκρη σε άκρη (end-to-end) αρχή είναι μια από τις βασικές αρχιτεκτονικές 
αρχές του Internet. Οι περισσότερες δυσκολίες κατά την συμπίεση επικεφαλίδων 
συνδέο νται με το  πως μπο ρεί αυτή να γίνει χωρίς να αλλάξει η από άκρο  σε άκρο  
σημασιολογία (end-to-end semantics) των συνδέσεων. Γι αυτό η χρήση της 
συμπίεσης πρέπει να γίνεται προσεκτικά, και συνήθως γίνεται με την χρήση 
κατάλληλων performance enhancing proxies (PEPs) που περιγράφονται στην επόμενη 
υποενότητα. 

Per formance enhancing proxies (PEP) 
Τα performance enhancing proxies (PEPs) χρησιμοποιούνται για να βελτιώνουν την 
απόδοση των πρωτοκόλλων του Internet, σε δίκτυα στα οποία η αρχική τους απόδοση 
μειώνεται λόγω των χαρακτηριστικών των συνδέσμων τους (όπως π..χ. η ύπαρξη 
ασύρματων συνδέσεων) ή των χαρακτηριστικών κάποιων υποδικτύων. Ένα 
σημαντικό χαρακτηριστικό των βοηθητικών αυτών εργαλείων είναι η διατήρηση της 
end-to-end αρχής,  δηλαδή το  να μην αλλάζο υν κατά ο ιο νδήπο τε τρόπο τα βασικά 
στοιχεία των πρωτοκόλλων πάνω στα οποία χρησιμοποιούνται. Πρέπει δηλαδή να 
είναι κατά βάση αόρατα από το χρήστη. 

Τα PEPs που εφαρμόζονται στο επίπεδο μεταφοράς μπορεί να «ξέρουν» τον τύπο της 
εφαρμογής που μεταδίδεται, δεν αλλάζουν όμως το πρωτόκολλο της εφαρμογής. Τα 
περισσότερα PEP που δρουν στο επίπεδο μεταφοράς αλληλεπιδρούν με το TCP (στην 
οποία περίπτωση καλούνται TCP PEPs.  
Ένα PEP μπορεί να είναι συμμετρικό ή ασύμμετρο. Τα συμμετρικά PEPs 
χρησιμοποιούν πανομοιότυπη συμπεριφορά και στις δύο κατευθύνσεις, ενώ τα 
ασύμμετρα λειτουργούν διαφορετικά σε κάθε κατεύθυνση. Ένα άλλο σημαντικό 
χαρακτηριστικό των PEPs είναι ο βαθμός διαφάνειας (transparency). Τα PEPs μπορεί 
να λειτουργούν εντελώς διάφανα στο σύστημα χωρίς να δημιουργούν την ανάγκη για 
κάποια αλλαγή στην εφαρμογή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα PEPs μπορεί να 
απαιτούν αλλαγές στα συστήματα που τα χρησιμοποιούν. Στην δεύτερη περίπτωση τα 
PEPs ονομάζονται αδιαφανή. Πολλά PEPs περιλαμβάνουν υποστήριξη για κάποια 
μορφή συμπίεσης (compression) και πολλές φορές, η συμπίεση είναι η μόνη 
βελτίωση που χρησιμοποιείται. 

Όπως έχουμε πει, δεν καταργούν όλα τα PEP την end-to-end αρχή των συνδέσεων. 
Τα σωστά σχεδιασμένα PEPs δεν προσπαθούν να αντικαταστήσουν καμιά end-to-end 
λειτουργία του επιπέδου εφαρμογών (application layer), αλλά μόνο προσπαθούν να 
προσθέσουν βελτιώσεις απόδοσης σε ένα υποδίκτυο που εμπεριέχεται μεταξύ των 
τελικών χρηστών. Έχουν ήδη υλοποιηθεί αρκετά διαφανή PΕΡ για διαφορετικούς 
αλγόριθμους συμπίεσης επικεφαλίδων σε μια προσπάθεια σωστότερης διαχείρισης 
του μειωμένου εύρους φάσματος των ασύρματων δικτύων. 
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ΙΡ πακέτα 
Το IP δεν αντιλαμβάνεται κάποια σύνδεση. Είναι καθαρά ασύνδετο πρωτόκολλο. 
Όταν μια σύνδεση είναι απαραίτητη από τη εφαρμογή, συνήθως παρέχεται από το 
TCP, το Transmission Control Protocol, το οποίο εφαρμόζεται πάνω από το IP. Τα 
δεδομένα που στέλνονται στη IP επικεφαλίδα είναι τα εξής: 

prot hdrlen Tos 

Totlen 

Packetid 

Flag Frag 

ttl Protocol 

Checksum 

Source 

Dest 

 
Στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε τα πεδία της επικεφαλίδας του IP όπως χωρίζονται 
ανά bits. Τα πεδία αυτά είναι τα εξής: 

• prot: Protocol version. Δηλώνει ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιούμε. IPv4, 
IPv6, etc. (4 bits) 

• hdrlen: Header length. Το μέγεθος της επικεφαλίδας. (4 bits) 

• tos: Type of service. Δηλώνει τι είδους σύνδεση χρησιμοποιούμε. (8 bits) 

• totlen: Total length. Το μέγεθος όλου του πακέτου σε octets. (16 bits) 

• packetid: Packet ID. Ένα ειδικό identification number του πακέτου. (16 bits) 

• flag: Flags. Διάφορα bits ελέγχου. (3 bits) 

• frag: Fragment offset. Δηλώνει σε ποιο σημείου του datagram ανήκει αυτό 
το fragment. (13 bits) 

• ttl: Time to live. Δηλώνει το μέγιστο χρόνο τον οποίο το πακέτο μπορεί να 
παραμείνει στο internet. (8 bits) 

• protocol: Protocol. Δηλώνει ποιο είναι το επόμενο πρωτόκολλο. TCP, UDP, 
etc. (8 bits) 

• checksum: Header checksum. Ένας τρόπος αναγνώρισης λαθών. (16 bits) 

• source: Source address. Η διεύθυνση του αποστολέα. (36 bits) 

• dest: Destination address. Η διεύθυνση του παραλήπτη. (36 bits) 
Το IPv4 χρησιμοποιεί ένα απλό 16-bit αλγόριθμο συμπληρώματος ως προς ένα για να 
ανιχνεύσει λανθασμένα πακέτα. Αυτό το IP checksum προστατεύει μόνο την IP 
επικεφαλίδα. 
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Πλεονεκτήματα της συμπίεσης επικεφαλίδων 
Εφόσον το εύρος φάσματος είναι περιορισμένο στα ασύρματα κανάλια, υπάρχει η 
ανάγκη βελτίωσης του τρόπου χρήσης του. Μέσω της συμπίεσης των επικεφαλίδων 
των πρωτοκόλλων του δικτύου. 

Τα πλεονεκτήματα της συμπίεσης επικεφαλίδων είναι: 

• Η μείωση του χρόνου αναμονής για κάποια απάντηση στις αλληλεπιδραστικές 
(interactive) εφαρμογές. Για παράδειγμα, σε rlogin εφαρμογές κάθε χαρακτήρας 
στέλνεται ξεχωριστά σε δικό του πακέτο. Αν θεωρήσουμε μια ταχύτητα των 960 
bytes/sec και μία TCP/IP επικεφαλίδα των 55 bytes ο χρόνος μετάδοσης ενός και 
μόνο χαρακτήρα είναι περίπου 117 ms ο οποίος είναι μεγαλύτερος από τον επιθυμητό 
σε τέτοιες  εφαρμογές (100 ms). Αν χρησιμοποιήσουμε συμπίεση επικεφαλίδων (π.χ. 
το Van Jacobson αλγόριθμο που περιγράφεται παρακάτω), η TCP/IP επικεφαλίδα 
μειώνεται σε 3 ή 5 bytes και έτσι ο χρόνος απάντησης είναι περίπου 8 ms. 

• Η συμπίεση επικεφαλίδων συμβάλει στην μείωση του μεγέθους του πακέτου 
και έτσι στην αύξηση της χρήσιμης ρυθμαπόδοσης (throughput) μιας σύνδεσης. 
Έχουμε: 

BWBW
HL

MSS
UIUI

UIBW
HLNSUI

UIthroughput MSSHL  →⋅
⋅



+

=⋅
⋅+

= <<  

όπου  

UI: Useful Information,  

HL: TCP/IP header length (κατά μέσον όρο),  

NS: Number of sent segments,  

MSS: Maximum TCP Segment Size,  

BW: Bandwidth. 

Εφόσον στα ασύρματα περιβάλλοντα το μέγιστο μήκος των πακέτων (maximum 
transmission unit MTU) είναι μικρό λόγω της ανάγκης να μειώσουμε την πιθανότητα 
απώλειας πακέτων, η συμπίεση επικεφαλίδων φαίνεται να είναι ο πλέον σωστός 
τρόπος για να βελτιώσουμε την απόδοση του συστήματος. Ας σημειωθεί ότι η νέα 
έκδοση του TCP/IP πρωτοκόλλου (IPv6) έχει μήκος επικεφαλίδας 60 bytes λόγω της 
αύξησης των IP διευθύνσεων. Επίσης το IP περιλαμβάνει και κάποιο επιπρόσθετο 
προαιρετικό χώρο (options) για να επιτρέπει κινητούς χρήστες και για άλλους λόγους 
και έτσι το μήκος της επικεφαλίδας αυξάνεται ακόμα περισσότερο. 

Για πακέτα που περιέχουν λίγα δεδομένα η προσθήκη μεγάλων επικεφαλίδων 
προκαλεί ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις. Για το Telnet ένα τυπικό πακέτο περιέχει 
μόνο ένα byte δεδομένων. Η μικρότερη TCP/IPv6 επικεφαλίδα είναι 60 bytes και αν 
προσθέσουμε επιπλέον στοιχεία για τη διαδρομή στο ασύρματο δίκτυο, η 
επικεφαλίδα αυξάνεται σε 100 bytes. Η μετάδοση αυτού του πακέτου σε ένα 9600 
b it/s GSM δίκτυο  απαιτεί 8 4  ms με απο τέλεσμα να έχο υμε πίσω απάντηση σε 
τουλάχιστον 168 ms. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα υπερβολικά αργό σύστημα αφού 
συνήθως 100 ms θεωρείται αρκετά μεγάλη καθυστέρηση. Μειώνοντας την 
επικεφαλίδα σε 4-5 bytes ο χρόνος απόκρισης μπορεί να μειωθεί σε λιγότερο από 10 
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ms. Επομένως η χρήση μεγάλων επικεφαλίδων μπορεί να καταστήσει την αποστολή 
πολλών μικρών πακέτων πάνω σε μια σύνδεση απαγορευτική. Με τη συμπίεση 
επικεφαλίδων αυτό όμως μπορεί να αποφευχθεί. 
Η συμπίεση επικεφαλίδων σε επίπεδο μεταφοράς μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την 
απόδοση των χαμηλού ρυθμού συνδέσεων. Σε τέτοια συστήματα, ο αποστολέας 
εφαρμόζει ένα αλγόριθμο συμπίεσης σε επιλεγμένα τμήματα της επικεφαλίδας ενός 
πακέτου και ο αποδέκτης αντιστρέφει τη διαδικασία για να λάβει ένα αντίγραφο του 
αρχικού πακέτου. Οι συμπιεστές (compressors) δεν απαιτούν πολύ ισχύ επεξεργασίας 
και γενικά δίνουν καλά αποτελέσματα.  

Van Jacobson συμπίεση επικεφαλίδας 
Η VJ συμπίεση επικεφαλίδων σχεδιάστηκε ειδικά για το TCP πρωτόκολλο. Η βασική 
ιδέα του VJ αλγόριθμου είναι ότι σχεδόν τα μισά bytes μιας TCP/IP επικεφαλίδας 
παραμείνουν αναλλοίωτα κατά τη διάρκεια μιας διασύνδεσης. Από τα άλλα μισά 
bytes που αλλάζουν, τα περισσότερα αλλάζουν με προδιαγεγραμμένο τρόπο. Με ένα 
αντίγραφο της επικεφαλίδας του τελευταίου πακέτου που έχει σταλεί, ο VJ 
αλγόριθμος είναι ικανός να διακρίνει αυτές τις αλλαγές μέσω ενός συνόλου 
διαφορικών τιμών οι οποίες υπάρχουν στη συμπιεσμένη επικεφαλίδα του νέου 
πακέτου. Αν εφαρμόσουμε αυτές τις αλλαγές στην παλιά επικεφαλίδα, παίρνουμε ένα 
καινούριο που είναι η κανονική TCP/IP επικεφαλίδα του πακέτου. 
Όλα τα πεδία των επικεφαλίδων μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω 
κατηγορίες ανάλογα με το πόσο αναμένεται να αλλάξουν κατά τη μετάδοση μιας 
σειράς πακέτων μεταξύ των δύο ίδιων μονάδων: 

 Nochange: Το πεδίο δεν αναμένεται να αλλάξει. Οποιαδήποτε αλλαγή σημαίνει 
ότι θα πρέπει να σταλεί μια ολόκληρη επικεφαλίδα για να ανανεωθεί η κατάσταση 
της συμπίεσης. 

 Inferred: Το πεδίο περιέχει κάποια τιμή η οποία μπορεί να υπολογιστεί από τις 
τιμές άλλων πεδίων, για παράδειγμα το μέγεθος του πακέτου, και έτσι δε χρειάζεται 
να συμπεριληφθεί στη συμπιεσμένη επικεφαλίδα. 

 Delta: Το πεδίο μπορεί να αλλάζει συχνά αλλά συνήθως η διαφορά μεταξύ της 
τιμής από το πεδίο της προηγούμενης επικεφαλίδας είναι μικρή και έτσι είναι 
καλύτερο να στείλουμε την αλλαγή από την προηγούμενη τιμή από το να σταλεί το 
τωρινό πεδίο. Αυτού του είδους η συμπίεση χρησιμοποιείται μόνο σε πεδία της 
επικεφαλίδας του TCP. 

 Random: Το πεδίο περιλαμβάνεται όπως είναι στις συμπιεσμένες επικεφαλίδες, 
συνήθως γιατί αλλάζει με μη προβλεπόμενο τρόπο. 

Η συμπίεση επικεφαλίδων με τη μέθοδο Van Jacobson (VJ) χρησιμοποιεί μια 
διαφορική τεχνική που ονομάζεται delta encoding όπου μεταδίδονται οι διαφορές των 
πεδίων αντί για τα ίδια τα πεδία. Ο αλγόριθμος μειώνει μια TCP/IPv4 επικεφαλίδα 
των 40  bytes σε μια συμπιεσμένη, η οποία έχει μόνο 9 bytes. Ο αριθμός μπορεί να 
μειωθεί ακόμα περισσότερο σε 3 bytes αν το σενάριο είναι αμφίδρομη μεταφορά 
δεδομένων, εφόσον ο αποσυμπιεστής (decompressor) κατασκευάζει την πλήρη (full) 
TCP επικεφαλίδα χρησιμοποιώντας μόνο το μέγεθος του προηγούμενου segment. Η 
συμπιεσμένη TCP επικεφαλίδα φαίνεται στο σχήμα 7.5. 
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 C I P S A U W 
Connection Identifier 
Checksum (2 bytes) 

Urgent Pointer 
Window Delta 
Acknowledgment Delta 
Sequence Number Delta 
IP Identifier Delta 

Σχήμα 7.5.: Συμπιεσμένη επικεφαλίδα με τον Van Jacobson αλγόριθμο. 
Εφόσον ένας χρήστης μπορεί να έχει πολλές ταυτόχρονες συνδέσεις, διαφορετικά 
σύνολα από σταθερές (ισοδύναμα, καταστάσεις του αποσυμπιεστή) πρέπει να 
αφαρμόζονται σε διαφορετικές συνδέσεις. Κάθε πακέτο χαρακτηρίζεται με ένα 
Context ID (CID) για να δείξει ποιο σύνολο από σταθερές θα χρησιμοποιηθεί για τη 
αποσυμπίεσή του. Το CID επιτρέπει την διαφοροποίηση μεταξύ 16 διαφορετικών 
τύπων συνδέσεων (ισοδύναμα, συνόλων από σταθερές).  

Το changes byte (το πρώτο byte στο σχήμα) δηλώνει στον αποσυμπιεστή ποια από τα 
πεδία της επικεφαλίδας περιέχονται στη συμπιεσμένη επικεφαλίδα. Το πρώτο bit του 
changes byte δε χρησιμοποιείται. Ένα flag byte κωδικοποιεί τα πεδία που έχουν 
αλλάξει. Συνεπώς δε χρειάζεται να σταλούν τιμές για πεδία που δεν έχουν αλλαχθεί. 
Τα S,  A και W b its το υ flag byte αντιστο ιχο ύν στα sequence number, 
acknowledgement number και window size της TCP επικεφαλίδας. Το I bit 
αντιστοιχεί με το identification field στο IPv4. Τα U και P bits είναι αντίγραφα των U 
και P flags στην κανονική επικεφαλίδα. Το πεδίο urgent pointer μεταδίδεται μόνο αν 
το U bit είναι ενεργοποιημένο. Τέλος το C bit επιτρέπει στο CID πεδίο να συμπιεστεί 
όταν τα διαδοχικά πακέτα ανήκουν στην ίδια TCP σύνδεση.  Αν το  C b it είναι 0  το  
CID είναι το ίδιο με το προηγούμενο πακέτο. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των αλγορίθμων συμπίεσης επικεφαλίδων είναι ο 
τρόπος με τον οποίο χειρίζονται τα λάθη που μπορεί να υπάρξουν στο σύστημα. Στo 
In tern et,  η τελική ευθύνη για τη διό ρθωση λαθών ανήκει στα τελικά σημεία (end 
points), στον αποστολέα δηλαδή και τον παραλήπτη. Κατά την μετάδοση μπορεί 
κάποια πακέτα να χαθούν, να ληφθούν με λάθη, ή να αλλάξει η σειρά τους, και το 
επίπεδο μεταφοράς, π.χ. το TCP, πρέπει να διορθώσει αυτά τα λάθη. Οι σχεδιαστές 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την επίδραση των λαθών στην απόδοση του 
δικτύου, όταν σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν συμπίεση επικεφαλίδων. Το TCP 
συνήθως διορθώνει τα λάθη που γίνονται λόγω χαμένων πακέτων με το να τα 
ξαναστέλνει. Τα πακέτα που φτάνουν σωστά μετά από ένα χαμένο πακέτο κρατούνται 
σε μια προσωρινή ουρά και δε χρειάζεται να ξανασταλούν. Όμως όταν 
χρησιμοποιείται συμπίεση επικεφαλίδων όταν χαθεί ένα πακέτο, ο αποσυμπιεστής 
πρέπει να απορρίψει όλα τα επόμενα, ακόμα κι όταν το δίκτυο δεν έχει δημιουργήσει 
άλλα λάθη, μέχρι το TCP να ξαναστείλει το σωστό πακέτο και έτσι να συγχρονίσει 
τον αποσυμπιεστή. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αυξήσει σημαντικά την επίδραση 
των λαθών στο δίκτυο, αν το TCP παράθυρο (window) είναι μεγάλο, πράγμα που δεν 
είναι καθόλου ασυνήθιστο. 

Ένα πρόβλημα του VJ αλγόριθμου είναι ότι οι αλλαγές κατάστασης του 
αποσυμπιεστή γίνονται μέσω της άφιξης των διαδοχικών πακέτων και των 
διαφορικών τιμών που περιέχουν. Αν ένα πακέτο χαθεί, ο αποσυμπιεστής θα 

Changes Byte 
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επεξεργαστεί κανονικά το επόμενο πακέτο που θα φτάσει. Εφόσον όλα τα πακέτα 
έχουν την ίδια κωδικοποίηση, η αλλαγή της παλιάς επικεφαλίδας με την καινούρια θα 
γίνει κανονικά. Αλλά, λόγω του ότι δεν έγινε η αλλαγή για το χαμένο πακέτο, η 
καινούρια επικεφαλίδα δε θα είναι η σωστή. Αυτό λέγεται απώλεια συγχρονισμού και 
μπορεί να συμβεί σε κάποια σύνδεση με TCP. Ο αποστολέας ξαναστέλνει ένα πακέτο 
όταν εκπνεύσει το timeout ή πάρει πολλαπλά DUPACK, και τότε στέλνει ολόκληρη 
την επικεφαλίδα. 

Στη διαδικασία της VJ συμπίεσης υπονοείται η ιδέα του συγχρονισμού. Η απώλεια 
συγχρονισμού γενικά οδηγεί σε λανθασμένα αποτελέσματα στον αποσυμπιεστή. Με 
τη σειρά τους, τα λανθασμένα αποτελέσματα οδηγούν σε χαμένα πακέτα, 
αναμεταδόσεις πακέτων, και καθυστερήσεις. Σε σχετικά καθαρά δίκτυα, σαν αυτά 
που εξασφαλίζονται από ένα modem που διορθώνει λάθη, η απώλεια συγχρονισμού 
είναι σπάνια και η επίδρασή της στην απόδοση του συστήματος αμελητέα. Ωστόσο, 
στην περίπτωση των ασύρματων δικτύων, η απώλεια συγχρονισμού που προκύπτει 
από τα λάθη στο φυσικό επίπεδο είναι πολύ πιο συχνή. Τέτοια απώλεια συγχρονισμού 
υποβιβάζει σημαντικά την απόδοση των συστημάτων που χρησιμοποιούν για 
επικοινωνία τη VJ συμπίεση επικεφαλίδων. 

Μια TCP σύνδεση με Van Jacobson συμπίεση επικεφαλίδων σε ένα ασύρματο δίκτυο 
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα χειρότερη απόδοση από μια σύνδεση χωρίς καθόλου 
συμπίεση επικεφαλίδων όταν η πιθανότητα λαθών είναι μεγάλη. Αυτό συμβαίνει διότι 
όταν ένα πακέτο έχει λάθη ή χάνεται, η επικεφαλίδα βάσης (base header) του 
συμπιεστή (compressor) είναι διαφορετική από αυτήν του αποσυμπιεστή 
(decompressor). Αυτή η απώλεια συνοχής μεταξύ του συμπιεστή και του 
αποσυμπιεστή σημαίνει ότι τα επόμενα πακέτα θα ερμηνευτούν λανθασμένα από τον 
αποσυμπιεστή και έτσι όλα τα επόμενα πακέτα του παραθύρου σύνδεσης (TCP 
transfer window) θα απορριφθούν από το μηχανισμό λήψης πακέτων του TCP.  
Τα ασύρματα δίκτυα παρουσιάζουν μια πρόκληση για τη VJ συμπίεση. Οι συνδέσεις 
σε ασύρματα δίκτυα γενικά χρησιμοποιούν μικρά πακέτα (μικρές τιμές MTU) κι έτσι 
η χρήση συμπίεσης θα ήταν ευεργετική. Παρόλα αυτά, όταν τα δίκτυα αυτά 
παρουσιάζουν πολλά λάθη, τελικά συχνά συμφέρει να αποφεύγεται η χρήση 
συμπίεσης εξαιτίας των προβλημάτων συγχρονισμού. 
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