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Πξφινγνο 

 

       Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

Κξήηεο - Παξάξηεκα Υαλίσλ κε ζηφρν ηελ κειέηε θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ αξρψλ ζρεδίαζεο 

ξαδηνδηθηχσλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ. Ζ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο έγηλε απφ ην βηβιίν ηνπ ηερληθνχ δηεπζπληή 

ηεο εηαηξείαο LGC Wireless ζηε Γαλία, ηνπ Morten Tolstrup. 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο απηήο ηεο πηπρηαθήο ε βνήζεηα, ε θαζνδήγεζε θαη ε 

ζπκπαξάζηαζε ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή θ. Ησάλλε Βαξδηάκπαζε, ήηαλ ζεκαληηθή θαη 

νπζηαζηηθή. 

 Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ πνπ ηφζα ρξφληα κε 

ζηεξίδνπλ θαη ηδηαίηεξα θαηά ηα ρξφληα ηεο θνίηεζεο κνπ. Ξερσξηζηά ζηνπο γνλείο κνπ γηα 

ηελ παηδεία, ηελ γλψζε θαη ηελ αγάπε ηνπο θαη ηνλ αδεξθφ κνπ γηα ηελ ζηήξημή ηνπ θαη ηελ 

αγάπε ηνπ. 

 Ζ εξγαζία απηή εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην Δπδσληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη 

Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ Δθαξκνγψλ ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Σ.Δ.Η. Κξήηεο. 

Γξεγνξφπνπινο Παλαγηψηεο 

Υαληά, επηέκβξηνο 2013 
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Πεξίιεςε 

 

        ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ ξαδηνδηθηχσλ ζε 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο. ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη φια ηα ζηνηρεία θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθψλ ξαδηνδηθηχσλ. ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη 

ε αλάγθε γηα επαξθή θάιπςε εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη νη ιχζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζθεξζνχλ γηα ηελ θάιπςε απηήο ηεο αλάγθεο. 

      ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ην θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα θεξαηψλ 

(DAS), ηα ραξαθηεξηζηηθά, ην χθνο ηνπ- ελεξγεηηθφ ή παζεηηθφ- θαη ηα ζέκαηα αθηηλνβνιίαο 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ απηφ. 

      ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη φιεο νη ιχζεη θαη ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνχ γηα DAS, 

θαη πσο ζα θαιπθζνχλ ζπγθεθξηκέλεο δχζβαηεο πεξηνρέο ηνπ θηηξίνπ.  Γίλεηαη έκθαζε ζηελ 

θάιπςε ησλ αλειθπζηήξσλ, ζηηο δψλεο επηζηξνθήο θαη ζηα πνιχ-δηαρεηζξηζηηθά ζπζηήκαηα. 

      Σν ηέηαξην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ην ζπλδεηηθφ πξνυπνινγηζκφ, πνηα είλαη ηα ζηνηρεία 

κειέηεο ηνπ, πνηνί ππνινγηζκνί πξέπεη λα γίλνπλ φζνλ αθνξά απηφλ, θαη πσο απηφο ζα 

βειηηζηνπνηεζεί ζην κέγηζην. 

      ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη φια ηα εξγαιεία, πνπ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ έλα ζρεδηαζηή ζην ζρεδηαζκφ ξαδηνδηθηχσλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ. Γίλεηαη 

ιεπηνκεξήο παξνπζία ησλ εξγαιείσλ απηψλ, θαη πξνζδηνξίδεηαη πνηφο είλαη ν αθξηβήο ξφινο 

ηνπο ζην ζρεδηαζκφ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζρεδηαζκφο, ξαδηνδίθηπα, ζπλδεηηθφο πξνυπνινγηζκφο, ζπζηήκαηα 

θαηαλεκεκέλσλ θεξαηψλ. 
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Abstract 

 

        The aim of this paper is to present the design principles of Indoor Radio Planning. The 

first chapter presents all the elements and design features of Indoor Radio Planning. This 

chapter presents the need for adequate coverage indoor and solutions that can be offered to 

meet this need. 

      The second chapter presents the distributed antenna system (DAS), the features, the style 

– active or passive – and the radiation, that can produced from them. 

      The third chapter presents all the solutions and the design strategies for the DAS, and how 

to respond to specific inaccessible areas of the building. Emphasis is given on coverage of 

elevators, handover zones and multioperator systems. 

      The fourth chapter deals with the link budget, what are the elements of its study, what 

calculations should be made for it, and how he will be optimized to the maximum. 

      The last chapter presents all the tools that can help a designer to design indoor radio 

networks. The chapter presents these tools with a lot of details and determines what the exact 

role of them in design is. 

 

Keywords: design, radio networks, link budget, distributed antennas systems. 
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Δηζαγσγή 

 

        Ζ επηηαθηηθή αλάγθε γηα εζσηεξηθή δεκηνπξγία αζχξκαησλ ζπζηεκάησλ απνξξέεη 

άκεζα απφ ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αζχξκαηε θάιπςε - θαη απηφ 

ζπκβαίλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Ξνδεχνπκε πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην εζσηεξηθφ θηηξίσλ, είηε 

ζην γξαθείν, ζην ζπίηη, ζηε δνπιεηά θιπ. Σππηθά, ηνπιάρηζηνλ δχν ηξίηα ηεο θσλεηηθήο 

θπθινθνξίαο ζε δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο πξνέξρεηαη ή θαηαιήγεη ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θηηξίσλ, θαζψο θαη γηα ππεξεζίεο δεδνκέλσλ ην πνζνζηφ είλαη αθφκε πςειφηεξν – θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα άλσ ηνπ 90 %.  

       Ωζηφζν, γηα πάξα πνιχ θαηξφ, νη πεξηζζφηεξεο εζσηεξηθέο ππεξεζίεο έρνπλ παξαζρεζεί 

απφ εμσηεξηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία απαηηνχλ εθπνκπή πςειήο ηζρχνο, κεγάια έξγα 

πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη ρξήζε κηα ζρεηηθά κεγάιεο πνζφηεηαο θάζκαηνο γηα λα 

εμππεξεηεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν θπθινθνξίαο. Απηφ θάλεη κεγάιε αίζζεζε γηα ηελ 

παξνρή νηθνλνκηθήο αξρηθήο θάιπςε ζε κεγάιν αξηζκφ θηηξίσλ θαη γηα «ελψζεη ηηο ηειείεο» 

γηα λα επηηξέςεη επξεία πεξηνρή θηλεηηθφηεηαο. Ωζηφζν , ε ζθέςε «απφ έμσ πξνο ηα κέζα» 

είλαη νπζηαζηηθά ε «απφ κέζα πξνο ηα έμσ», απφ ηερληθή θαη πξαθηηθή άπνςε, φηαλ 

πξνζπαζνχκε λα εμππεξεηήζνπκε ηνπο ρξήζηεο κε πνιχ πςειή πνηφηεηα θαη πςειέο 

πξνζδνθίεο θάιπςεο, θαη γηα λα παξέρνπκε ππεξεζίεο πςεινχ ξπζκνχ δεδνκέλσλ εληφο 

πεξηνξηζκέλνπ θάζκαηνο. Σα θηίξηα πξνζθέξνπλ ηε δηθή ηνπο αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ απηψλ, παξέρνληαο απνκφλσζε ζήκαηνο απφ θνληηλά ζπζηήκαηα θαη ηε 

δπλαηφηεηα ζεκειηψδνπο αξρήο ζπζηεκάησλ θειηψλ- φηη ε απεξηφξηζηε ρσξεηηθφηεηα είλαη 

δηαζέζηκε ζε πεξηνξηζκέλν θάζκα, αλ ε κεραληθή εγθαηάζηαζε γίλεηαη ζσζηά.  

         Παξά απηά ηα αλαγθάδνληα νθέιε, ηα αζχξκαηα ζπζηήκαηα ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θηηξίσλ έρνπλ κέρξη ζήκεξα κηα θησρή ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ «mainstream» Macro 

θειηψλ δηθηχσλ. Με ζρεηηθά ιίγνπο ελζνπζηαζκνχο θαη έλα επξχ θάζκα δηαθνξεηηθψλ 

επλνεκέλσλ ηερληθψλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εγθαηάζηαζε, ην πεδίν θαηά 

θαηξνχο έκνηαδε κε έλα ρφκπη θαη φρη κε κηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ βηνκεραλία 

ρξεηάδεηαη απεγλσζκέλα βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηερληθέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζε κηα επξχηεξε 

βάζε πνπ εμππεξεηεί ηελ απμαλφκελε δήηεζε - δελ ππάξρνπλ αξθεηνί κεραληθνί γηα ηα 

θηίξηα πνπ απαηηνχλ ππεξεζίεο - θαη ζε ηερληθέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ πην ηππνπνηεκέλεο, 

ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο, λα βειηηζηνπνηεζεί ε αμηνπηζηία θαη ν φγθνο θίλεζεο.  

         Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πξαγκαηεχεηαη απηφλ ηνλ ζρεδηαζκφ ξαδηνδηθηχσλ ζε 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο, θαη ζηελ νπζία απνηειεί κηα πηζηή θαη έγθπξε κεηάθξαζε ηνπ βηβιίνπ, 

ηνπ ηερληθνχ δηεπζπληή ηεο εηαηξείαο LGC Wireless ζηε Γαλία, ελφο επαγγεικαηία ζηνλ 
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ηνκέα απηφ θαη ζπλαξπαζηηθνχ θαη δηαζθεδαζηηθνχ δεκφζηνπ νκηιεηή, ηνπ Morten Tolstrup. 

O Morten έρεη γξάςεη έλα πξαγκαηηθά πξαθηηθφ θαη ρξήζηκν νδεγφ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

ξαδηνδηθηχσλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ν νπνίνο ζα επηηξέςεη ζε έλα πνιχ επξχηεξν θνηλφ λα 

κεηαηξέςεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ απφ ηνλ παιηφ θφζκν ησλ δηθηχσλ δχν δηαζηάζεσλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ κφλν ησλ Macro θειηψλ, ζην λέν θφζκν ησλ ηεξαξρηθψλ δηθηχσλ ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Macro, micro, pico θαη femto θειηψλ πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ζε απεξηφξηζην αξηζκφ ρξεζηψλ. Αθνινπζψληαο ηηο απιέο νδεγίεο πνπ 

παξέρνληαη, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα ρξφληα ηεο πξαγκαηηθήο πξαθηηθήο εκπεηξίαο, ζα 

βνεζεζείηε ζην λα απνθχγεηε θάπνηα πνιχ αθξηβά ιάζε. 

        Πάλσ απ' φια, ειπίδσ φηη απηή ε εξγαζία, ζα ζαο βνεζήζεη λα πξνζθέξεηε 

επαγγεικαηηζκφ ζην θιάδν θαη λα ελζαξξχλεηε ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο ησλ ηειηθψλ πειαηψλ ζε επηηαθηηθέο αζχξκαηεο επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο.  

        Απηή δελ είλαη κηα εξγαζία γηα επηζηήκνλεο. Απηή ε εξγαζία πξννξίδεηαη γηα ηνπο 

ζρεδηαζηέο RF, γηα λα ρξεζηκεχζεη σο έλα πξαθηηθφ εξγαιείν ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία 

ζην ζρεδηαζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ δηαλνκήο ξαδηνδηθηχσλ. Γελ είλαη κηα πιήξεο 

εξγαζία γηα φιεο ηηο πηπρέο ησλ GSM, DCS, UMTS θαη HSPA δηθηχσλ, ή ην ζχλνιν ησλ 

δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ. Δίλαη αθηεξσκέλε ζηα ηειεπηαία 10-70 κ. ηνπ  δηθηχνπ, ηελ 

εζσηεξηθή δηεπαθή κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θηλεηνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο. ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη έλα επίπεδν ζεσξίαο, πνπ είλαη 

εχρξεζην θαη πξνζηηφ γηα ην ζρεδηαζκφ ξαδηνδηθηχσλ.  

 

Ζ πξαθηηθή πξνζέγγηζε 

 

        ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα ζπκπεξηιάβεη ηα πην ζεκαληηθά δεηήκαηα θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην ζρεδηαζκφ, ψζηε λα κπνξέζεη ν RF ζρεδηαζηήο λα ζρεδηάζεη 

θαη λα εθαξκφζεη έλα πςειήο απφδνζεο εζσηεξηθφ ζχζηεκα θαηαλεκεκέλσλ θεξαηψλ. Ζ 

πξφζεζε είλαη λα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθνί ππνινγηζκνί ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ πνπ 

πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο θαηαλεκεκέλσλ θεξαηψλ.  
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Κεθάιαην 1 

1. ρεδηαζκφο Ραδηνδηθηχσλ Δζσηεξηθνχ Υψξνπ 

 

      Τπάξρνπλ πνιιέο πξνθιήζεηο, ηφζν απφ επηρεηξεκαηηθή φζν θαη ηερληθή ζθνπηά, φζνλ 

αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ιχζεσλ θάιπςεο δηθηχσλ ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο. 

Οη ζρεδηαζηέο ξαδηνδηθηχσλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ θέξνπλ κηα ζεκαληηθή επζχλε γηα ηε 

ζπλνιηθή ππφζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο απφδνζεο ηνπ δηθηχνπ. ε πνιιέο ρψξεο ην 

80% ηεο ρξήζεο είλαη ζηνλ εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ, θαη θαηά ζπλέπεηα ην λα παξέρνπλ 

πςειήο απφδνζεο εζσηεξηθή θάιπςε, εηδηθά ζε πςειφηεξεο ηαρχηεηεο δεδνκέλσλ, είλαη κηα 

πξφθιεζε. Δίλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ κηα ηερληθή πξφθιεζε. Ζ πεξίπησζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ πξέπεη επίζεο λα αμηνινγεζεί, θαζψο θαη ε κειινληηθή ζσξάθηζε ησλ ιχζεσλ 

πνπ εθαξκφδνληαη, ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ζθέςεηο. Έλαο ζρεδηαζηήο ξαδηνδηθηχσλ 

εζσηεξηθνχ  ρψξνπ, είλαη ζεκαληηθφ λα κελ επηθεληξψλεηαη κφλν ζηελ ηερληθή πξφθιεζε 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη, αιιά λα κπνξέζεη λα πξνβιέςεη θαη θάπνηα κειινληηθά κεξηθά 

βήκαηα ηνπ. 

1.1 Γηαηί είλαη ε εζσηεξηθή  Κάιπςε εκαληηθή; 

 

     Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηα ηελ εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηφζν ηερληθά φζν θαη 

εκπνξηθά, λα παξέρεη επαξθείο εζσηεξηθή (ΗΒ- in building) θάιπςε. Σα ηερληθά θίλεηξα είλαη 

ηππηθά. Έιιεηςε θάιπςεο, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ε αλάγθε γηα 

κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα, ε αλάγθε γηα πςειφηεξεο ηαρχηεηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη ε 

απνθφξηηζε ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ macro (Δμσηεξηθφ Γίθηπν Δπξείαο Κάιπςεο). ε 

δίθηπα 3G (UMTS- Universal Mobile Telecommunications System), ε αλάγθε γηα ηελ 

απνθφξηηζε ελφο δηθηχνπ macro είλαη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή παξάκεηξνο. Ζ αλάγθε γηα 

κεγαιχηεξεο ηηκέο ηαρχηεηαο δεδνκέλσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ παίδεη επίζεο έλα 

ζεκαληηθφ παξάγνληα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζα ρξεηαζηνχλ άκεζεο εζσηεξηθέο ιχζεηο  γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο ηαρχηεηαο δεδνκέλσλ γηα UMTS θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ 

αλάπηπμε HSDPA- High Speed Downlink Packet Access / HSUPA- High Speed Uplink 

Packet Access πςειήο ηαρχηεηαο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ.  

     Ζ εξγαζία απηή ζα επηθεληξσζεί θπξίσο ζην ηερληθφ κέξνο ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη 

ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ IB ιχζεσλ. Ωζηφζν, αθφκε θαη νη πην έκπεηξνο κεραληθφο- ζρεδηαζηήο 

RF- Radio frequency (Ρηαδηνδηθηπαθή πρλφηεηα)  πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη 
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ε βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε ιεηηνπξγίαο ελφο αζχξκαηνπ δηθηχνπ πξέπεη λα είλαη ε αχμεζε 

ηνπ ζπληειεζηή εζφδσλ. Ο ζθνπφο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ ηνπ δηθηχνπ θαη ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηεο θπθινθνξίαο δεδνκέλσλ. Σν θφζηνο γηα ηελ παξαγσγή 

έλα ιεπηνχ θιήζεο (CM – Call Minute) είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ εηαηξεία 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, φπσο είλαη επίζεο θαη ην θφζηνο παξαγσγήο αλά Mb δεδνκέλσλ πνπ 

κεηαδίδνληαη ζην δίθηπν. 

1.1.1 Δκπνξηθή θαη Σερληθή Αμηνιφγεζε 

 

       Πξψηνλ θαη θχξησλ, ε εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο ζα πξέπεη λα θάλεη κηα 

επηρεηξεζηαθή αμηνιφγεζε, πξηλ επελδχζεη ζε νπνηαδήπνηε ιχζε θάιπςεο εζσηεξηθνχ 

δηθηχνπ. Ο θνξέαο πινπνίεζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηππνπνηεκέλα εξγαιεία θαη 

κεηξήζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξίπησζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε 

ζέζε λα ππνινγίζεη ηα έζνδα θάζε κεκνλσκέλν ρξήζηε ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο 

επηρείξεζεο. Απηφ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρεηξηζηή λα ζπγθξίλεη ηελ επηρεηξεζηαθή 

πεξίπησζε ζε φιεο ηηο επηκέξνπο εζσηεξηθήο θάιπςεο εξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε 

απαξαίηεηε πξνηεξαηφηεηα ζε θαζέλα απφ απηά. Ζ αμηνιφγεζε απηή ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζε κηα ηππνπνηεκέλε ξνή αμηνιφγεζεο (βι. Δλφηεηα 5.1.1), ρξεζηκνπνηψληαο ηππνπνηεκέλα 

έληππα πξφηππα θαη κεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί κηα έγθπξε ζπγθξίζηκε 

επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε γηα θάζε εξγαζία εζσηεξηθήο ξαδηνδηθηπαθήο θάιπςεο. 

1.1.2 Σν θχξην κέξνο ηεο αζχξκαηεο θπθινθνξίαο είλαη ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο 

 

      Αλάινγα κε ην πνην κέξνο ηνπ θφζκνπ αλαιχεηαη, είλαη γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο θπθινθνξίαο πξνέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηελ εζσηεξηθή θάιπςε, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη πξνζδνθίεο 

ηνπ ρξήζηε θαη ε αλάγθε ηνπ γηα εμππεξέηεζε. Απηφ πξνθχπηεη ζαλ αλάγθε ηδηαίηεξα ζηε 

πεξίπησζε ησλ αζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ, θαη εζηηάδεηαη εηδηθά απφ ηνπο ρξήζηεο θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ ζηελ κεηάδνζε φιν θαη πςεινηέξσλ δεδνκέλσλ. 

1.1.3 Σν 70-80% ηεο αζχξκαηεο θπθινθνξίαο είλαη ζε εζσηεξηθφ ρψξν 

 

     ηηο πεξηζζφηεξεο πφιεηο, είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη ζπλήζσο κεξηθά 

ζεκαληηθά θηίξηα (hot-spots) ζα παξάγνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θπθινθνξίαο. ε 

κεξηθέο πφιεηο πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηεο θπθινθνξίαο πξνέξρεηαη απφ πεξίπνπ 10% ησλ 
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θηηξίσλ. Σα θηήξηα απηά αλαθέξνληαη σο hot-spots. Απηά ηα θηίξηα είλαη θπξίσο ηππηθά 

εκπνξηθά θέληξα, αεξνδξφκηα θαη κεγάια εηαηξηθά θηίξηα γξαθείσλ.   

1.1.4 Οη εζσηεξηθέο ιχζεηο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα κεγάιε επηρεηξεζηαθή 

πεξίπησζε 

 

     Δηδηθά γηα ην UMTS, ην θνξηίν ηζρχνο αλά ρξήζηε (PLPU- power load per user) είλαη 

έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, θαζψο είλαη γεγνλφο φηη  ε  δχλακε θαηεβάζκαηνο (downlink) 

ζην  βαζηθφ ζηαζκφ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε ρσξεηηθφηεηα. ζν πςειφηεξε είλαη ε PLPU, 

ηφζν πςειφηεξε ζα είλαη θαη ε δηαξξνή ρσξεηηθφηεηαο απφ ην βαζηθφ ζηαζκφ αλά ρξήζηε 

θηλεηνχ. Απηφ έρεη απνηειέζκαηα ζην πςειφ θφζηνο παξαγσγήο γηα εζσηεξηθή θπθινθνξία 

ζην UMTS, φηαλ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εμππεξεηεζεί ν ρξήζηεο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ απφ 

έλα εμσηεξηθφ δίθηπν επξείαο θάιπςεο (MACRO). 

      ρη κφλν ε  θάιπςε, ε πνηφηεηα θαη ε ηαρχηεηα δεδνκέλσλ ζα είλαη θαιχηεξα ζην 

UMTS, κε εηδηθέο εζσηεξηθέο ιχζεηο θάιπςεο, αιιά ην PLPU ζα είλαη πνιχ ρακειφηεξν, 

ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη κε έλα εζσηεξηθφ ζχζηεκα ν βαζηθφο ζηαζκφο δελ ζα ρξεηαζηεί λα 

μεπεξάζεη  ηελ πςειή απψιεηα δηείζδπζεο ηνπ θηηξίνπ (20-50 dB-decibel). Δπηπιένλ, φηαλ 

εμππεξεηνχληαη ρξήζηεο UMTS εζσηεξηθψλ ρψξσλ απφ ην βαζηθφ ζηαζκφ MACRO , ην 

ζήκα ζα βαζίδεηαη θπξίσο ζηηο αλαθιάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηνπο ρξήζηεο, 

ππνβαζκίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ νξζνγσληφηεηα.  

      Ζ εθαξκνγή ηεο εζσηεξηθήο ιχζεο θάιπςεο είλαη κηα πνιχ απνδνηηθή ρξήζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο (DL power- Γεθαηφιηηξε ελέξγεηα) ηνπ βαζηθνχ ζηαζκνχ, θαη ηνπ δηαχινπ 

δεδνκέλσλ. Μπνξεί λα κεησζεί ην θφζηνο παξαγσγήο αλά ιεπηφ θιήζεο ή Mb (Megabyte), 

ρξεζηκνπνηψληαο IB ιχζεηο θάιπςεο θαη επίζεο λα κεησζεί ε ζπλνιηθή αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ 

ζην δίθηπν. Σν θφζηνο παξαγσγήο αλά ιεπηφ θιήζεο ή Mb γηα ην UMTS, κπνξεί λα κεησζεί 

θαηά 50-70% κε ηε ρξήζε IB ιχζεηο θάιπςεο. 

1.1.5 Αμηνιφγεζε επηρεηξήζεσλ 

 

      Αθφκα θαη ν πην έκπεηξνο ηερληθφο  πξέπεη λα εθηηκήζεη φηη ν πην θχξηνο ιφγνο γηα ηελ 

παξνρή IB ιχζεσλ είλαη λα δεκηνπξγήζεη κηα ζεηηθά ηερληθή επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε. Ο 

ζρεδηαζηήο ηεο IB ιχζεηο θέξεη κεγάιε επζχλε, αθελφο, γηα κηα θαιά ζρεδηαζκέλε θαη 

πςειήο απφδνζεο ηερληθή ιχζε, αιιά θαη γηα κηα ιχζε πνπ λα απνηειεί κειινληηθά 

άθζαξηε, δεκηνπξγψληαο κε απηφ ην ηξφπν κηα άμηα επέλδπζεο ιχζε. Απηφ απνηειεί κηα 

ιεπηή έγθπξε ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο επέλδπζεο θαη ησλ ηερληθψλ παξακέηξσλ. Οη κεραληθνί 
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ζπρλά κπαίλνπλ ζηνλ πεηξαζκφ λα ππέξ- ζρεδηάζνπλ ηηο ιχζεηο «γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη» - 

αιιά ην θφζηνο γηα λα γίλεη απηφ είλαη πςειφ. 

1.1.6 Δπίπεδα θάιπςεο/επίπεδν θφζηνπο 

 

      Ζ επηινγή ηνπ ζσζηνχ επηπέδνπ θάιπςεο γηα ηνλ εζσηεξηθφ ζρεδηαζκφ είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επίδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ απφδνζε δηαθίλεζεο δεδνκέλσλ 

θαη ηελ δηαξξνή απφ ην θηίξην. Αξγφηεξα ζα γίλεη  κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα 

εμεηαζηνχλ απηέο νη πην ηερληθέο παξάκεηξνη, αιιά ππάξρνπλ πνιιά πεξηζζφηεξα ζέκαηα 

απφ ην “κφλν” ηερληθά κέξε. 

      Ο αξκφδηνο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ξαδηνδηθηχσλ πξέπεη επίζεο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ηα επίπεδα ζρεδηαζκνχ έρνπλ θάπνην θφζηνο, θαη απηφ έρεη 

άκεζν αληίθηππν ζηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ. ζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν 

θάιπςεο, ηφζν πςειφηεξν είλαη ην θφζηνο ησλ ζπζηεκάησλ, πξνθαλψο ιφγσ ηεο αλάγθεο 

γηα πεξηζζφηεξεο θεξαίεο θαη εμνπιηζκφ γηα ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα, πεξηζζφηεξν ζηαηηθφ 

εμνπιηζκφ, πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο. 

1.1.7 Απνηίκεζε ηεο αμίαο ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο 

 

      Πξηλ απφ ηελ εμέηαζε θάζε εζσηεξηθήο ιχζεο θάιπςεο, ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί 

πξνζεθηηθά ε αμία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο. Θα πξέπεη λα απαληεζνχλ νη εμήο εξσηήζεηο: 

1. Πξνηίζεηαη ε επέλδπζε λα δεκηνπξγήζεη κηα ζεηηθή επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε; 

2. Πφηε ε επέλδπζε ζα αξρίζεη λα επηθέξεη θέξδε; 

3. Δίλαη ε επηιεγκέλε βέιηηζηε ιχζε γηα ηηο κειινληηθέο αλάγθεο; 

 Τςειφηεξεο ηαρχηεηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. 

 Νέεο ππεξεζίεο. 

 Πεξηζζφηεξνη θνξείο. 

 Πεξηζζφηεξα ηθαλφηεηα. 

4. Μπνξεί ε ιχζε πνπ ζα επηιερζεί λα ζπκβαδίζεη κε ηηο κειινληηθέο αιιαγέο ζην 

θηίξην: 

 Αλαζπγθξφηεζε. 

 Παξάηαζε. 

5. Μπνξεί ε ιχζε λα απνθνξηίζεη ην επίπεδν Macro, θαζψο θαη λα παξέρεη ηελ δσξεάλ 

απαξαίηεηε ρσξεηηθφηεηα; Απηφ πξέπεη λα είλαη κέξνο ηεο  πεξίπησζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα εζσηεξηθέο ιχζεηο. Δίλαη κηα πξνζηηζέκελε αμία, ζηελ πξνζπάζεηα 
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παξνρήο δσξεάλ ελέξγεηαο ή ρσξεηηθφηεηαο, ε νπνία κπνξεί λα εμππεξεηήζεη άιινπο 

ρξήζηεο ζην εμσηεξηθφ δίθηπν. 

6. Τπάξρνπλ ζηξαηεγηθνί ιφγνη γηα ηελ παξνρή ηεο ιχζεο θάιπςεο IB: 

 Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ θνξέσλ. 

 Απμεκέλε θίλεζε ζε άιια κέξε ηνπ δηθηχνπ. 

 Γηεζλήο αμία πεξηαγσγήο (αεξνδξφκηα, ιηκάληα, πινία, μελνδνρεία, ζπλεδξηαθά 

θέληξα). 

7. Μπνξνχλ εηαηξηθά θηίξηα λα θαιπθζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί 

νινθιεξσηηθά ε  επηρείξεζε: 

 Καιχηεξε θάιπςε. 

 Καιχηεξε πνηφηεηα. 

 Βειηίσζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο. 

 Τςειφηεξεο ηαρχηεηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. 

 Πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζηνπο ρξήζηεο. 

1.2 Δζσηεξηθή Κάιπςε απφ ην Δπίπεδν Macro  

 

      Γηαηί λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ε Macro θάιπςε γηα ηελ απαηηνχκελε θάιπςε ζε 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο; Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηδηαίηεξα θαηά 

ηελ πξψηε θάζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνιινί ζρεδηαζηέο ξαδηνδηθηχσλ 

αξρηθά πξνζπαζνχλ λα θαιχςνπλ φζσλ ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα θηίξηα ηνπ Macro επηπέδνπ. 

Απηφ ζπκβαίλεη, αλ θαη γλσξίδνπλ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θίλεζεο πξνέξρεηαη απφ ην 

εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ. Ωο έλα βαζκφ, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, ε ζηξαηεγηθή απηή έρεη 

λφεκα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη αξθεηά θαιή ζπλνιηθή θάιπςε 

ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηαζκνχο Macro, αιιά επίζεο απνηειεί θαη κηα 

ιεπηή ηζνξξνπία θαη έλα ζπκβηβαζκφ.  

     ε έλα ηππηθφ πξναζηηαθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε έλα πνιχ ζθηρηφ 

πιέγκα Macro κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ηνπνζεζηψλ λα κελ μεπεξλά ηα 1-2 ρικ., 

αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη. ε αζηηθά πεξηβάιινληα ε  δηθηπαθή απφζηαζε 

κπνξεί λα είλαη κέρξη 300-500 κ., ψζηε λα παξέρεηε ε απαξαίηεηε δηείζδπζε ζε εζσηεξηθφ 

ρψξν γηα ην GSM- Global System for Mobile θαη ην UMTS. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αθφκα 

θαη απηφ ην ζθηρηφ πιέγκα δελ επαξθεί γηα λα παξέρεη ην πςειφηεξν- πιεξνθνξηαθφ- 

πνζνζηφ θάιπςεο γηα ην GSM, θαη δελ αξθεί γηα ηελ παξνρή πςειφηεξεο ηαρχηεηεο 
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κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζην UMTS (64-384 KPS). ην UMTS, ηδίσο, ε HSPA ζα είλαη κηα 

ζεκαληηθή αλεζπρία, φηαλ ζα ππάξμεη θάιπςε απφ ην εμσηεξηθφ δίθηπν εληφο ησλ θηηξίσλ. 

      πσο κπνξεί λα δεη θαλείο απφ ηα ζηνηρεία θίλεζεο πνιιψλ πξαγκαηηθψλ 

παξαδεηγκάησλ, φπσο απηφ θαίλεηαη ζηελ ρήκα 1.1, αθφκε θαη έλα ζθηρηφ πιέγκα Macro 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη αλεπαξθήο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ρξεζηψλ, θαη ζίγνπξα δελ είλαη επαξθέο γηα ηνπο ρξήζηεο πςειψλ επηπέδσλ δηαθίλεζεο 

δεδνκέλσλ, αιιά θαη αθφκε γηα ηνπο ρξήζηεο θσλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε δίθηπα GSM θαη 

3G. 

1.2.1 Πεξηζζφηεξα έζνδα κε ηε ρξήζε Δζσηεξηθψλ Λχζεσλ 

  

      Απηφ είλαη έλα παξάδεηγκα ηεο παξαγσγήο ηεο θπθινθνξίαο (ρήκα 1.1), κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζηαηηθήο εζσηεξηθήο θάιπςε ζε κηα εκπνξηθή πεξηνρή. Ζ εκπνξηθή πεξηνρή 

απνηειείηαη απφ δχν κεγάια εκπνξηθά θέληξα, θαζψο θαη απφ πνιιά κηθξά καγαδηά ζηνλ 

εμσηεξηθφ ηεο ρψξν. Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο εζσηεξηθήο θάιπςεο  ζηα δχν εκπνξηθά 

θέληξα, νιφθιεξε ε πεξηνρή θαιππηφηαλ απφ έλα ζηελφ πξφηππν GSM Macro πιέγκα, 

απνηεινχκελν απφ ζέζεηο ηξηψλ ηνκέσλ. Οη Macro ζέζεηο ρσξίδνληαλ απφ πεξίπνπ 450 κ., 

παξέρνληαο κηα εμσηεξηθή θάιπςε, ε νπνία κεηξηέηαη ην ειάρηζην ζε 65 dBm (Μνλάδα 

κέηξεζεο ξαδηνθπκάησλ) αλά αζηηθφ δξφκν ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηνρήο.  

 

ρήκα 1.1 Ζ θπθινθνξία ζηελ πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο ζέζεηο ηνπ δηθηχνπ Macro 

ππεξδηπιαζηάδνληαη  θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ θάιπςε εζσηεξηθψλ ρψξσλ. 

 

       Ωζηφζν, αθφκε θαη απηφ ην πςειφ επίπεδν θάιπςεο απφ ηηο απηέο ηηο ζέζεηο Macro δελ 

ήηαλ αξθεηφ γηα ηελ εμππεξέηεζε φινπ ηνπ δπλακηθφ ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή, θαη σο 

εθ ηνχηνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ. Απηφ 

ηεθκεξηψλεηαη ζαθψο απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 1.1 
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Πξναγσγή ηεο θπθινθνξίαο 

 

       Σν παξάδεηγκα ζην ζρήκα 1.1 δείρλεη ζαθψο φηη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θπθινθνξίαο 

γηα ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο θπθινθνξίαο γηα νιφθιεξε ηελ εκπνξηθή πεξηνρή, ππάξρεη έλα 

άκεζν «άικα» ζηελ παξαγσγή ηεο θπθινθνξίαο φηαλ ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα θάιπςεο ζηα 

δχν εκπνξηθά θέληξα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία - ε θίλεζε απμάλεηαη 120% ακέζσο. Σν 

ζχλνιν ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή ππεξέβε ηελ ππάξρνπζα θίλεζε ζην Macro (πξηλ 

αξρίζεη ε πινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο θάιπςεο), ρη κφλν έθαλε ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα λα 

πάξεη πεξηζζφηεξε θπθινθνξία, αιιά ελίζρπζε επίζεο ηελ θπθινθνξία ζηε γεηηνληθά 

εμππεξεηνχκελε Macro πεξηνρή, κεηαθέξνληαο πεξηζζφηεξε θπθινθνξία ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ, θαη κείσζε ηνλ αξηζκφ ησλ θιήζεσλ 

ζε ιηγφηεξν απφ 0,5% ζηελ πεξηνρή κεηά απφ ηελ εθαξκνγή. 

      Ο ξπζκφο αχμεζεο ηεο θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή κε 100% εζσηεξηθή θάιπςε έδεημε 

επίζεο έλα εηήζην θέξδνο ηεο θπθινθνξίαο ηεο ηάμεο ηνπ 30%. Απηφ είλαη πεξηζζφηεξν απφ 

ην δηπιάζην ηνπ πνζνζηνχ αχμεζεο ζε παξφκνηα αλαθνξηθή πεξηνρή. 

 Αθφκε θαη πςεινχ επηπέδνπ θάιπςε απφ ην Macro δελ ήηαλ αξθεηή 

 Αθφκε θαη κε έλα ππάξρνλ επίπεδν θάιπςεο Macro ηεο ηάμεσο 65 dBm είραλ 

ππάξμεη ρξήζηεο πνπ δελ θαιχπηνληαλ, απφ φηη ζα κπνξνχζαλ ηψξα λα θαηαθέξνπλ νη 

εζσηεξηθέο ιχζεηο θάιπςεο. Απηφ δείρλεη θαζαξά φηη νη εζσηεξηθέο ιχζεηο θάιπςεο 

είλαη ζεκαληηθέο πεγέο εζφδσλ γηα ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο. Απηφ ηζρχεη, θπζηθά, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη εζσηεξηθέο ιχζεηο θάιπςεο εθαξκφδνληαη ζηε ζσζηή 

πεξηνρή, θαιχπηνληαο ηα ζσζηά θηίξηα θαη έρνπλ ζρεδηαζηεί ζσζηά 

1.2.2 Σν πξφβιεκα θηάλνληαο ζηνπο αζχξκαηνπο εζσηεξηθνχο ρξήζηεο 

 

      Γηαηί είλαη έλα πξφβιεκα γηα ηηο Macro πεξηνρέο λα θαιχςνπλ ην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ; 

Θα δηεξεπλεζνχλ κεξηθέο  απφ ηηο πξνθιήζεηο γηα ηε δηείζδπζε ηεο Macro θάιπςεο ζην 

εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ, ηελ παξνρή επαξθνχο θάιπςεο θαη ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ, φπνπ 

εληνπίδνληαη  νη ρξήζηεο. 

 

Αζηηθά θαη ηα πξναζηηαθά πεξηβάιινληα βαζίδνληαη ζηηο αλαθιάζεηο 

 

     ηα αζηηθά θαη πξναζηηαθά πεξηβάιινληα ε Macro θάιπςε ηππηθά ζα θηάζεη ηνπο 

ρξήζηεο κε ηε ρξήζε δηάζιαζεο θαη δηάδνζεο πνιιαπιψλ δηαδξνκψλ (βι. ρήκα 1.2). Σν 
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πξνθίι θαζπζηέξεζεο ηππηθά ζα είλαη 1-2 ms (microsecond). Μφλν έλα κηθξφ κέξνο ηεο 

θίλεζεο εμππεξεηείηαη απφ ην απεπζείαο ζήκα ζηελ ηειηθή γξακκή ηεο θεξαίαο ηνπ βαζηθνχ 

ζηαζκνχ, έρνληαο κφλν ηελ ειεχζεξε απψιεηα ρψξνπ ζπλ ηελ απψιεηα δηείζδπζεο ηνπ 

θηηξίνπ (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1.2).    

 

ρήκα 1.2 Οη Macro πεξηνρέο βαζίδνληαη θπξίσο ζηηο αλαθιάζεηο ζε αζηηθά θαη πξναζηηαθά 

πεξηβάιινληα γηα ηελ παξνρή εζσηεξηθήο ππεξεζίαο. 

 

      ηηο πεξηζζφηεξεο ή φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ην πξνθχπηνλ ζήκα ζην δέθηε ζα είλαη έλα 

απνηέιεζκα ηνπ πνιιψλ- δηαδξφκσλ ξαδηνδηθηπαθνχ θαλαιηνχ- έλα «κείγκα» ησλ δηαθφξσλ 

ζεκάησλ κε δηαθνξεηηθέο θαζπζηεξήζεηο, εχξε θαη θάζεηο. Σν απνηέιεζκα είλαη έλα πνιιψλ 

δηαδξφκσλ μεζσξηαζκέλν ζήκα (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1.3), κε έλα μεζσξηαζκέλν κνηίβν 

πνπ θπξίσο εμαξηάηαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ αζχξκαηεο πεγήο. 

Παξαδφμσο, πνιχ ζπρλά έλα θηίξην κε Macro ζέζεηο ζηελ νξνθή κπνξεί λα έρεη πξνβιήκαηα 

θάιπςεο ζηνλ ππξήλα ηνπ ίδηνπ ηνπ θηηξίνπ, ηδηαίηεξα ζηνπο ρακειφηεξνπο νξφθνπο ηνπ 

θηηξίνπ θαη θνληά ζην ππξήλα.  

      Απηφ ην ηδηαίηεξν πξφβιεκα παξνπζηάδεηαη θαη νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε θάιπςε ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ επηθαιείηαη εθ λένπ αλαθιάζεηο απφ γεηηνληθά θηίξηα. ηνπο 

πςειφηεξνπο νξφθνπο ε θάιπςε κπνξεί λα είλαη ηέιεηα, αιιά πξνρσξψληαο πξνο ηα θάησ,  

πξνβιήκαηα αξρίδνπλ λα παξνπζηάδνληαη. Ξεθηλψληαο κε ηελ έιιεηςε θάιπςεο ζηηο ζθάιεο 
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θαη ζην αζαλζέξ ηνπ θηηξίνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ν εζσηεξηθφο ππξήλαο ηνπ θηηξίνπ 

κπνξεί λα έρεη πξνβιήκαηα απφδνζεο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ.  

 

ρήκα 1.3 Σππηθφ πνιιψλ- δηαδξνκψλ ξαδηνδηθηπαθφ θαλάιη 

 

      Αλ έλα θηίξην κε Macro πεξηνρή ζηελ ηαξάηζα ηνπ δελ έρεη γεηηνληθά θηίξηα, ην 

πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ησλ θηηξίσλ λα 

αλαθιάζνπλ ην ζήκα πίζσ ζην θηίξην εμππεξέηεζεο. Ωζηφζν, ην πξφβιεκα κπνξεί λα ιπζεί 

εχθνια κε ηελ αλάπηπμε κηαο κηθξήο εζσηεξηθήο ιχζεο, ζπκπιεξψλνληαο ην κειαλφ ζεκείν 

(Δλφηεηα 2.6.3). 

 

Ζ αζχξκαηε πεγή ζα ρεηξηζηεί ζήκαηα πνιιαπιψλ δηαδξνκψλ 

 

      Αλ νη αλαθιάζεηο είλαη κηθξφηεξεο απφ πεξίπνπ 16 ms, ν ηζνζηαζκηζηήο ζηε GSM 

αζχξκαηε πεγή ζα αθπξψζεη ζε θάπνηα βαζκφ ηελ αλάθιαζε (αλ θαη πεξηζζφηεξν, απηφ ζα 

επεξεάζεη ηελ πνηφηεηα σο ζπλ-θαλαιηαθή παξέκβαζε). Ο έθιπηνο δέθηεο ζην UMTS ζα 

αλαθηεζεί, εάλ νη αλαθιάζεηο αληηζηαζκίζνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία θνκκέλεο δηάξθεηεο 

(0.26 ms), θαη ζηαδηαθά ζα επζπγξακκηζηεί κε ηα δηαθνξεηηθψλ δηαδξνκψλ ζήκαηα θαη ζα 

«αλαθαηαζθεπάζεη» ην ζήκα σο θάπνην βαζκφ, απφ ηε ρξήζε ηνπ έθιπηνπ δέθηε θαη ην 

ζπλδπαζκφ ηεο κέγηζηεο αλαινγίαο. 
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1.3  Ζ εζσηεξηθή πξφθιεζε UMTS/HSPA  

 

      Καηά ηελ παξνρή ξαδηνθάιπςεο γηα ηνπο ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζην εζσηεξηθφ 

ησλ θηηξίσλ, αληηκεησπίδνληαη αξθεηέο πξνθιήζεηο ζην ζρεδηαζκφ ξαδηνδηθηχσλ. Δίλαη 

θπξίσο νη πξνθιήζεηο πνπ θηλεηνπνηνχλ ηελ αλάγθε γηα ιχζεηο εζσηεξηθήο θάιπςεο. 

ρεδηαζηέο ξαδηνδηθηχσλ κε εκπεηξία ζηνλ εζσηεξηθφ ζρεδηαζκφ GSM πξέπεη λα είλαη πνιχ 

πξνζερηηθνί ζηελ εθαξκνγή φισλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκνχ ξαδηνδηθηχσλ πνπ 

απνθηήζεθε απφ ην GSM θαηά ην ζρεδηαζκφ ιχζεσλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ UMTS / HSPA. 

Δάλ δελ είλαη πξνζεθηηθνί, ζα θάλνπλ θάπνηα αθξηβά ιάζε θαη ζα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

απφδνζε πςειήο ηαρχηεηαο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα απηέο 

ηηο εζσηεξηθέο ιχζεηο. 

 

1.3.1 Τπνβάζκηζε Οξζνγσληφηεηαο UMTS  

 

      Ζ απφδνζε ηνπ UMTS RF θαλαιηνχ είλαη επαίζζεηε ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ «RF 

πεξηβάιινληνο», ζπλήζσο πξνθαιείηαη απφ αλαθιάζεηο πνιιαπιψλ δηαδξνκψλ. Υσξίο λα 

ππεηζέιζνπκε ζε καζεκαηηθέο ιεπηνκέξεηεο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ UMTS RF θαλαιηνχ 

εθθξάδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν «νξζνγσληφηεηα».  ζν πςειφηεξε είλαη ε 

νξζνγσληφηεηα ηνπ ξαδηνδηαχινπ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε απφδνζε ηνπ ξαδηνδηθηπαθνχ 

ζπλδέζκνπ.  

 

Ζ απφδνζε ζηνηρείσλ γηα ην UMTS θαλάιη  

 

     Σν ίδην 5 MHz (3.84 Mcps) UMTS RF θαλάιη κπνξεί, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα θέξεη 

πςειά πνζνζηά δεδνκέλσλ, άλσ ησλ 2 Mbps, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ρξήζηεο είλαη line-

of-sight ζην θειί εμππεξέηεζεο, θαη κφλνλ εάλ ήζζνλνο ζεκαζίαο ηκήκα ηνπ ζήκαηνο 

απνηειεί αλαθινχζα ελέξγεηα. Απηφ είλαη ε ηππηθφ εζσηεξηθφ ζελάξην, κε κηα ηππηθή 

εζσηεξηθή ιχζε θάιπςεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε νξζνγσληφηεηα κπνξεί λα είλαη ηφζν 

πςειή φζν 0,85-0,90, έηζη ψζηε ην θαλάιη είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ ζηελ εθηέιεζε 

δεδνκέλσλ πςειήο ηαρχηεηαο (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1.4). 

     Ωζηφζν, φηαλ θαιχπηνπλ UMTS εζσηεξηθή ρξήζηε απφ ην Macro επίπεδν ζε έλα αζηηθφ 

ή πξναζηηαθφ πεξηβάιινλ, ην θαλάιη RF βαζίδεηαη ζε πνιιέο εθ λένπ αλαθιάζεηο, 

δηαζιάζεηο θαη κεηαηνπίζεηο θάζεο– έλα πνιιαπιφ θαλάιη. Απηφ ζα ππνβαζκίζεη ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ξαδηνδηαχινπ, θαη θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε νξζνγσληφηεηα 

κπνξεί λα είλαη ηφζν ρακειή φζν 0,55 

 

ρήκα 1.4 Οξζνγσληφηεηα επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ UMTS RF θαλαιηνχ. 

  

Έθξπζκε Οξζνγσληφηεηα, πςειφηεξν θφζηνο γηα ηνλ Γηαρεηξηζηή 

 

       Ζ ππνβάζκηζε ηεο νξζνγσληφηεηαο θαηά ηε ζπληήξεζε εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ απφ Macro 

επίπεδν είλαη κηα ζεκαληηθή αλεζπρία γηα ηνπο παξφδνπο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Απηή ε 

αλεζπρία νθείιεηαη ζηελ ππνβαζκηζκέλε απφδνζε ηνπ θαλαιηνχ, κε απνηέιεζκα κηα 

ρακειφηεξε δηαθίλεζε δεδνκέλσλ. ηελ πξάμε, έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζηαζκφο βάζεο UMTS 

ζα λα είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζεη line-of-sight ρξήζηεο κε πςειή κεηάδνζε δεδνκέλσλ, 

θαζψο νη εζσηεξηθνί ρξήζηεο ζα εμππεξεηνχληαη απφ ηνλ ίδην ζηαζκφ βάζεο κε ρακειφηεξεο 

ηαρχηεηεο δεδνκέλσλ, ιφγσ ηεο ππνβαζκηζκέλεο νξζνγσληφηεηαο.  

      Ζ νξζνγσληφηεηα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην θφζηνο παξαγσγήο αλά Mb, θαη σο εθ ηνχηνπ 

ζπλδέεηαη άκεζα ζηελ επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε ηνπ ρεηξηζηή. Δθηφο απφ ην ιηγφηεξν 

απνδνηηθφ ξαδηνδηθηπαθφ θαλάιη, ππάξρνπλ άιιεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θφξησζεο κεγάιεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά ρξήζηε ιφγσ ηεο 

κεγάιεο απψιεηαο δηείζδπζεο κέζα ζηα θηίξηα.  

 

Έθξπζκε Δζσηεξηθή HSDPA / HSUPA Δμππεξέηεζε απφ ην Macro Δπίπεδν 
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      Ζ δηαθνξνπνίεζε ζηηο HSPA εμππεξέηεζε είλαη πνιχ επαίζζεηε ζε παξεκβνιέο θαη 

ππνβαζκίζεηο ηνπ ξαδηνδηθηπαθνχ ζηαζκνχ. Σα HSDPA θαη HSUPA ρξεηάδνληαη κηαο 

πςειήο απφδνζεο ζχλδεζε RF, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε πςειφηεξε δπλαηή ηαρχηεηα 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ ζεκαίλεη φηη ηα HSDPA/ HSUPA ζα 

εμππεξεηνχληαη κφλν ζηα θηίξηα κε άκεζε νπηηθή επαθή κε ηνλ εμππεξεηνχλ macro, θαη 

κφλν ζην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ πνπ είλαη αθξηβψο απέλαληη απφ ηε ζέζε macro. Γηα ηελ παξνρή 

ζπλεθηηθήο θαη πςειήο απφδνζεο εζσηεξηθήο HSPA θάιπςεο, ρξεηάδνληαη εηδηθέο 

εζσηεξηθέο ιχζεηο θάιπςεο.  

 

Σν Macro επίπεδν γηα 3G ζα πάξεη έλα ζεκαληηθφ αληίθηππν απφ ηελ εζσηεξηθή 

θπθινθνξία  

 

     πσο κφιηο πεξηγξάθεθε, ε νξζνγσληφηεηα επνηθνδνκείηε θαηά ηελ εμππεξέηεζε 

εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ απφ ηνλ ππαίζξην ζηαζκφ βάζεο macro. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο εθ 

λένπ αλαθιάζεηο θαη δηαζιάζεηο θαη θάζεηο κεηαηφπηζεο ησλ ζεκάησλ απφ αηαμία ζηελ 

πεξηνρή, ηα θηίξηα, θιπ. 

. 

ρήκα 1.5 Ζ ππνβάζκηζε ηνπ θαλαιηνχ UMTS, θαη ην θνξηίν ηνπ ξεχκαηνο θαηά ηε 

εμππεξέηεζε εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν macro, 
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Πεξηζζφηεξα απφ ηελ Τπνβάζκηζε Οξζνγσληφηεηαο 

 

      Δθηφο απφ ηελ ππνβαζκηζκέλε νξζνγσλίνηεηα, ππάξρνπλ πνιινί επηπιένλ 

απνηθνδνκηηηθνί παξάγνληεο γηα λα ιεθζνχλ ππφςε, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ν 

αληίθηππνο ζην Macro επίπεδν απφ ηνπο ρξήζηεο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ (πσο θαίλεηαη 

ζην ρήκα 1.5).  

      Ζ απψιεηα ζπλδέζεσλ απμάλεηαη κε ηελ απφζηαζε απφ ην ζηαζκφ βάζεο, ηελ ειεχζεξε 

απψιεηα ρψξνπ θαη ηελ πξφζζεηε απψιεηα δηείζδπζεο κέζα ζην θηίξην. Ζ απψιεηα 

δηείζδπζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνηρψκαηνο, ην πάρνο θαη ην πιηθφ. Οη ηππηθέο απψιεηεο 

δηείζδπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνηρψκαηνο ελφο θηηξίνπ κπνξεί λα πνηθίινπλ απφ 15 έσο 50 dB 

ή θαη πεξηζζφηεξν, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηε ζπρλφηεηα. 

      Δθηφο απφ ηε δηείζδπζε θαη ηελ απψιεηα ειεχζεξνπ ρψξνπ απφ ην ζηαζκφ βάζεο, θαη ε 

αηαμία ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ ζα πξνζηεζεί ζηελ εμαζζέλεζε ηνπ RF ζπλδέζκνπ. Απηφ 

είλαη ηδηαίηεξα αιεζέο γηα ηνπο ρξήζηεο ζηνλ εζσηεξηθφ ππξήλα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ 

θαη εθείλνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ θηηξίνπ απέλαληη απφ ηoλ εμππεξέηεζεο Macro ζηαζκφ 

βάζεο. Απηνί νη εζσηεξηθνί ρξήζηεο ζα έρνπλ κηα ζρεηηθά πςειή απψιεηα ζχλδεζεο, θαη 

απαηηνχλ πςειή πεγή ελέξγεηαο ζην ζηαζκφ βάζεο. 

      Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ζχλδεζε θφξησζεο, ν ζηαζκφο βάζεο έρεη λα δψζεη 

κεγαιχηεξε δχλακε ζε απηνχο ηνπο πςειήο απψιεηαο ρξήζηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. 

Απηά ηα θηλεηά ηειέθσλα ζα πξέπεη επίζεο λα εληζρχζνπλ ηελ ηζρχ εθπνκπήο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε αλνδηθή δεχμε. 

1.3.2 Φνξηίν Ηζρχνο αλά Υξήζηε 

 

      Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη έλα πςειφ θνξηίν ηζρχνο αλά ρξήζηε γηα ρξήζηεο κε πςειέο 

απψιεηεο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ . Δίλαη γεγνλφο φηη νη πφξνη δπλακηθφηεηαο ηνπ 

ζηαζκνχ βάζεο UMTS ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πεγή ελέξγεηαο. ζν πςειφηεξε είλαη ε 

PLPU είλαη , ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε δχλακε απνζηξάγγηζεο ηνπ ζηαζκνχ βάζεο θαη ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ηθαλφηεηα απνζηξάγγηζεο ζην ζηαζκφ βάζεο αλά εζσηεξηθφ ρξήζηε. 

Απηή ε πςειήο ηζρχνο απνζηξάγγηζε αλά εζσηεξηθφ ρξήζηε έρεη κεγάιν αληίθηππν ζηελ 

ελαπνκέλνπζα απνζήθε ηζρχνο (ηθαλφηεηαο) ηνπ ζηαζκνχ βάζεο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εμππεξέηεζε άιισλ ρξεζηψλ . Απηφ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ππφζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  
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1.3.3 Έιεγρνο Παξέκβαζεο ζην θηίξην  

 

     Γηα λα πξνζηεζεί αθφκε πεξηζζφηεξε πνιππινθφηεηα ζην ζέκα, φζν πςειφηεξν είλαη 

ρξήζηεο ζε έλα θηίξην, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη φηη ζα ιάβνπλ πην απνκαθξπζκέλε 

εμππεξέηεζε απφ ην ζηαζκφ βάζεο (πηινηηθή ξχπαλζε). Απηφ είλαη ηδηαίηεξα κηα αλεζπρία 

ζε πνιπψξνθα θηίξηα ζηνπο πην πςεινχο νξφθνπο πνπ δηακνξθψλνληαη πάλσ απφ ην ζχλνιν 

ησλ άιισλ θηηξίσλ ηεο πεξηνρήο (βι. Δλφηεηα 1.5.3), Απηφ είλαη ηδηαίηεξν πξφβιεκα γηα 

ηνπο ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα παξάζπξα , απέλαληη απφ ηελ πιεπξά ηνπ θηηξίνπ 

ηνπ ζηαζκνχ βάζεο εμππεξέηεζεο . Απηνί νη ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχζνπλ 

ζήκαηα πηινηηθά απφ απνκαθξπζκέλνπο ζηαζκνχο βάζεο. Ζ πηινηηθή ξχπαλζε ππνβαζκίδεη 

ηελ πνηφηεηα: ε Eb/No (the energy per bit to noise power spectral density ratio- ε ελέξγεηα 

αλά bit ζην ζφξπβν θαζκαηηθήο ηζρχνο ζηελ ππθλφηεηα ησλ ξαδηνδηθηχσλ) ηνπ ζήκαηνο 

UMTS. Γηα ην  GSM ην Rx - Qual (πνζνζηφ ζθάικαηνο αλά bit ) ζα είλαη ππνβαζκηζκέλν , 

θαη απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαθνπή θιήζεσλ, αθφκε θαη αλ ε ζηάζκε ηνπ ζήκαηνο είλαη 

ζρεηηθά πςειή. Σν UMTS Macro θειί θνληά ζην θηίξην πξέπεη λα είλαη πάληα ζηε γεηηνληθή 

ιίζηα (ζεη παξαθνινχζεζεο)θαζψο ε νκαιή επηζηξνθή ζα είλαη ελεξγή θάζε θνξά πνπ ηα 

πηινηηθά ζήκαηα απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ ζα είλαη πςειά, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί 

ε πηινηηθή ξχπαλζε θαη ε δηαθνπή θιήζεσλ. Ωζηφζν, ε νκαιή επηζηξνθή ζα απνηειεί 

επίζεο έλα δπλεηηθφ πξφβιεκα. ηαλ ην θηλεηφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ κπαίλεη ζε νκαιή 

επηζηξνθή, πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαηεξεζεί ε ίδηα θιήζε, 

έηζη ψζηε φιε ε ππνβαζκηζκέλε νξζνγσληφηεηα θαη ην θνξηίν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζα εληνπίζεη αθφκα πην πνιινχο εμσηεξηθνχο ζηαζκνχο βάζεο, 

απνζηξαγγίδνληαο αθφκε πεξηζζφηεξνπο πφξνπο απφ ην Macro δίθηπν. O HSDPA 

ζρεδηαζκφο ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε απηφ πξφβιεκα, θαζψο φια ηα θειηά είλαη ζηελ 

ίδηα ζπρλφηεηα θαη ππάξρνπλ παξεκβνιέο απφ άιια θειηά ππνβαζκίδνληαο ην HSDPA ξπζκφ 

δεδνκέλσλ. 

1.3.4 Σν θφξησκα νκαιήο επηζηξνθήο 

 

      πσο είλαη γλσζηφ, φια ηα θειηά πνπ ππεξεηνχλ ζην UMTS είλαη ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα, 

κφλν πνπ ρσξίδνληαη απφ θσδηθνχο. πλεπψο ην UMTS πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη νκαιή 

επηζηξνθή (SHO- soft handover), φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1.6: Απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο 

γηα λα κεηαηνπίζεη ηηο θιήζεηο νκαιά φηαλ ν ρξήζηεο πεξηπιαληέηαη απφ ην έλα θειί ζην 

άιιν. Ζ νκαιή επηζηξνθή είλαη έλα θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ UMTS, ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

κεηάβαζεο ηεο θπθινθνξίαο κεηαμχ ησλ θειηψλ, αιιά ππάξρεη θαη έλα θφζηνο. Καηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο νκαιήο επηζηξνθήο ην θηλεηφ απνξξνθάεη πφξνπο απφ φια ηα θειηά πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ νκαιή επηζηξνθή. Σππηθά, κε δχν έσο ηξία θειηά, έλα θηλεηφ ζε νκαιή 

επηζηξνθή ζα θνξηψζεη ην δίθηπν κε ζπληειεζηή 2-3. Ωζηφζν, πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε 

κεηαμχ νκαιφηεξεο επηζηξνθήο, ε νπνία ζπκβαίλεη κέζα ζηα θειηά ζηνλ ίδην ρψξν, θαη ηεο 

νκαιήο επηζηξνθήο κεηαμχ ησλ θειηψλ ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο.  

1.3.5 Σν πκπέξαζκα γηα UMTS / HSPA Δζσηεξηθή Κάιπςε 

 

      Απφ ηα ζέκαηα πνπ κφιηο θαιχθζεθαλ, είλαη ζαθέο φηη είλαη πνιχ δαπαλεξή ε θάιπςε 

ησλ εζσηεξηθψλ ρξεζηψλ UMTS απφ ηνπο ζηαζκνχο βάζεο macro, ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο δηαξξνήο ξεχκαηνο ηνπ ζηξψκαηνο macro, ηελ ππνβάζκηζε ηνπ θαλαιηνχ RF ιφγσ ηεο 

ρακειήο νξζνγσληφηεηαο, ηελ πηινηηθά ξχπαλζε ζε πνιπψξνθα θηίξηα θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

θνξηίνπ πνπ νθείιεηαη ζηελ νκαιή επηζηξνθή (έιιεηςε ππεξνρήο), φηαλ πεξηζζφηεξα Macro 

θειηά εμππεξεηνχλ ρξήζηεο κέζα ζε έλα θηίξην. 

 

  

  

ρήκα 1.6 Σξία θειηά UMTS απφ ην Macro επίπεδν παξέρνπλ εμαηξεηηθή ππεξεζία 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ, αιιά ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θηίξην είλαη ιεηηνπξγνχλ ζε νκαιή 

επηζηξνθή. 

 

Αθφκα θαη ε ηέιεηα θάιπςε ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο απφ UMTS ηνπνζεζίεο Macro 

κπνξεί λα είλαη έλα πξφβιεκα.  
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      ην παξάδεηγκα ηνπ ζρήκαηνο 1.6 ππάξρνπλ ηξεηο πεξηνρέο macro πνπ παξέρνπλ θαιή 

θάιπςε ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Απηέο νη πεξηνρέο είλαη θνληά ζην θηίξην, θαη ην επίπεδν 

ηνπ ζήκαηνο ζε φιε ην θηίξην είλαη ηέιεην.  

       πλεπψο, φινη νη ρξήζηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ εμππεξεηνχληαη κε πςειή πνηφηεηα 

RF θαη πςειήο ηαρχηεηαο ππεξεζία δεδνκέλσλ. Ωζηφζν, νη ρξήζηεο θαιχπηνληαη απφ ηξία 

δηαθνξεηηθά θειηά κε Macro ζεκαληηθή επηθάιπςε. Απηφ είλαη κηα κεγάιε αλεζπρία: Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θίλεζεο κέζα ζε απηφ ην θηίξην ζα βξίζθεηαη δηαξθψο ζε δηαδηθαζία 

νκαιήο επηζηξνθήο.  

       ε απηφ ην παξάδεηγκα, έλα θηλεηφ ζε δψλε νκαιήο επηζηξνθήο ζα είλαη ζε ηαπηφρξνλε 

επηθνηλσλία κε ηα ηξία θειηά. Δπνκέλσο, ε ίδηα κεηάδνζε ζα θνξηψζεη ηξία θειηά, θαη 

επίζεο λα ζέζεη έλα ζπληειεζηή 3 θνξηίσλ ζην δίθηπν. Απηφ έρεη κεγάιν αληίθηππν ζην 

εμσηεξηθφ δίθηπν, ιφγσ ηεο ρσξεηηθφηεηαο, απμάλνληαο ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο θίλεζεο 

γηα θηλεηά ζηελ πεξηνρή SHO.  

       Ζ πηζαλφηεηα νκαιήο επηζηξνθήο κεηψλεηαη φηαλ ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θειηψλ 

εμππεξέηεζεο θαη ηα άιισλ γεηηνληθψλ θειηψλ απμάλεηαη. Ωο θαηεπζπληήξηα γξακκή, 

ρξεηάδεηαη έλα πεξηζψξην πεξίπνπ 10-15 dB γηα λα απνθεπρζεί ε νκαιή επηζηξνθή, ε νπνία 

δίλεη ρψξν γηα μεζψξηαζκα. 

      Ζ θπθινθνξία ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ έξρεηαη ζε πςειφ θφζηνο, φηαλ 

εμππεξεηνχληαη απφ ηνπο macro ζηαζκνχο βάζεο. Απηφ κπνξεί λα είλαη έλα κηθξφ πξφβιεκα, 

αλ απηφ είλαη έλα θηίξην κε ιίγνπο ρξήζηεο, ηφηε ε επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ δίθηπν macro 

ζα είλαη νξηαθή. ηελ πεξίπησζε ησλ hot-spot θηηξίσλ κε πςειή ππθλφηεηα θπθινθνξίαο, 

φπσο έλα εκπνξηθφ θέληξν, έλα κεγάιν εηαηξηθφ θηίξην ή έλα αεξνδξφκην, ε επίπησζε ζην 

Macro δίθηπν ζα είλαη ζνβαξή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα απνδνζεί κηα εζσηεξηθή ιχζε θάιπςεο 

ζε απηά ηα είδε ησλ θηηξίσλ, λα εμαζθαιηζηεί έλα εηδηθφ θπξίαξρν εζσηεξηθφ ζήκα, κε 

αξθεηή ρσξεηηθφηεηα γηα λα θηινμελήζεη ηελ θπθινθνξία. 

 

Κάιπςε ησλ hot-spot θηηξίσλ απφ ην εζσηεξηθφ, απφ ηελ πξψηε κέξα 

 

      Δίλαη πξαγκαηηθά ζεκαληηθφ λα ππνινγηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα θάιπςε ησλ εζσηεξηθψλ  ρξεζηψλ απφ εμσηεξηθφ ζηαζκφ: ην γεγνλφο είλαη 

φηη κφλν κεξηθά hot-spot θηίξηα ζε κηα πφιε κπνξνχλ λα ππεξθνξηψζνπλ ην Macro δίθηπν. 

Οη ρξήζηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ άςνγε εμππεξέηεζε, αιιά ην 
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γεγνλφο είλαη φηη νη Macro ζηαζκνί βάζεο κπνξνχλ λα κελ δηαζέηνπλ απνκείλαληεο πφξνπο 

γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ εμππεξέηεζε ζε άιινπο ρξήζηεο εθηφο απηψλ ησλ hot-spots θηίξηα. 

     Απηφ κπνξεί λα κελ είλαη εκθαλήο ζε έλα Macro δίθηπν UMTS κε κφλν έλα κηθξφ θνξηίν 

ηεο θπθινθνξίαο, φπσο ζην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ UMTS. Ωζηφζν, κπνξεί λα γίλεη 

ζνβαξφ φηαλ ε θίλεζε απμάλεηαη ζην δίθηπν. Μέρξη ηφηε, ζα κπνξνχζε λα είλαη πνιχ αξγά, 

ζην λα πεξηκέλεηε λα αληηκεησπίζεηε ην UMTS εζσηεξηθφ δήηεκα θάιπςεο, θαζψο απηφ ζα 

ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αληίιεςε ησλ ρξεζηψλ ηνπ UMTS ππεξεζηψλ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

δηθηχνπ. Οη ρξήζηεο ελδέρεηαη λα ζηξαθνχλ ζε άιινπο θνξείο θαη ε επηρεηξεζηαθή 

πεξίπησζε γηα ην δίθηπν ζα έρεη παξαβηαζηεί. Ο ζρεδηαζηήο ξαδηνδηθηχσλ έρεη άκεζν 

αληίθηππν ζηελ πεξίπησζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ην δίθηπν: είλαη κηα κεγάιε επζχλε, πνπ 

δελ πξέπεη λα ππνηηκεζεί. 

1.4 Κνηλά ιάζε αλνηρηψλ UMTS  

 

      Δίλαη πνιχ δειεαζηηθφ λα ηνπνζεηήζεηε έλα θνληηλφ ρψξν macro θνληά ζε έλα απφ απηά 

ηα hot-spot θηίξηα, εηδηθά φηαλ πξνέξρνληαη απφ έλα ππφβαζξν ζρεδηαζκνχ ησλ 

ξαδηνδηθηχσλ GSM. πρλά, ην απνηέιεζκα είλαη φηη ε πιεπξά ηνπ θηηξίνπ πνπ αληηκεησπίδεη 

o Macro ρψξνο  ζα έρεη πξαγκαηηθά πςειφ επίπεδν ζήκαηνο. Ωζηφζν, ηειηθά κπνξεί λα είλαη 

αθφκε νξηζκέλεο πεξηνρέο ζηελ αζέαηε πιεπξά θαη ζην ππφγεην πνπ εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ 

αλεπαξθέο επίπεδν θάιπςεο. 

1.4.1 Σν Macro ιάζνο  

 

      Σν θιαζηθφ παξάδεηγκα είλαη έλα εκπνξηθφ θέληξν: απηά είλαη ζπλήζσο ζεκαληηθά hot-

spot θηίξηα κε πνιινχο ρξήζηεο, θαη, ζπλεπψο, ζηελ θνξπθή ηεο ιίζηαο, φηαλ έρνπλ ζαλ 

πξνηεξαηφηεηα ην αλνηρηφ ζρέδην. Έλαο Macro ρψξνο αθξηβψο απέλαληη απφ ην εκπνξηθφ 

θέληξν ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα ηέιεηα ιχζε. Σππηθά, ν αξρηθφο θνξέαο ζα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη δελ ππάξρεη επαξθή θάιπςε ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο, εηδηθά γηα ηελ 

ππεξεζία HSPA δεδνκέλσλ. Ζ ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη θαη ηνπο πφξνπο γηα ην Macro ρψξν, θπξίσο ιφγσ ηνπ πςεινχ θνξηίνπ ηζρχνο 

αλά ρξήζηε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. ηε ζπλέρεηα, ν ρεηξηζηήο αληηιακβάλεηαη φηη ην 

επφκελν βήκα είλαη κηα εζσηεξηθή ιχζε UMTS. 

1.4.2 Μελ εθαξκφδεηε GSM ζηξαηεγηθέο  
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       Ζ πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί έλα εκπνξηθφ θέληξν απφ ηνλ εμσηεξηθφ ηζηφ Macro είλαη 

δειεαζηηθή, αιιά ηφηε πξνθχπηεη ε GSM πεξίπησζε: απηή είλαη ην πψο ην δίθηπν GSM 

ππήξμε θαη εμαθνινπζεί λα ζρεδηάδεηαη. Ωζηφζν, απηή ε λννηξνπία είλαη αθξηβή λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην ζρεδηαζκφ ξαδηνδηθηχσλ UMTS, γηαηί κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο UMTS ζην θηίξην, ν ρεηξηζηήο ζα πξέπεη ηψξα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη 

φηη πεξίπνπ 60-80% ηεο θίλεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ βξίζθεηαη ζε νκαιή επηζηξνθή, 

ιφγσ ηνπ πςεινχ ζήκαηνο πνπ έξρεηαη κέζα απφ ην θηίξην απφ ηελ θνληηλή πεξηνρή Μacro, 

πξνθαιψληαο έιιεηςε θπξηαξρίαο. Απηφ, επίζεο, ζα ππνβαζκίζεη ζνβαξά ηελ απφδνζε 

HDSPA ζην θηίξην ιφγσ ησλ πςειψλ παξεκβνιψλ κεηαμχ ησλ θειηψλ. Απηφ ην πξφβιεκα 

κπνξεί λα ιπζεί εχθνια γηα ην GSM, κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ ζπρλνηήησλ, αιιά ην UMTS 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα ζπρλφηεηα ζε φια ηα θειηά. Μπνξεί λα κπείηε ζηνλ 

πεηξαζκφ λα εθρσξήζεηε έλα εηδηθφ θαλάιη γηα ηελ εζσηεξηθή ιχζε UMTS, αιιά θαη πάιη 

απηφ αλήθεη ζηα πιαίζηα GSM ζρεδηαζκφ, γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη 

έλα ηεξάζηην κέξνο ησλ δπλαηνηήησλ ζαο. πλήζσο έρεηε κφλν δχν ή ηξία θαλάιηα UMTS 

ζην ζχλνιν: κηα εθρψξεζε γηα ην UMTS, κηα γηα HSPA θαη αλ έρεηε έλα ηξίην θαλάιη 

απνδίδεηαη ζηελ εζσηεξηθή ιχζε, δελ ππάξρεη θαλέλαο ηξφπνο γηα λα αμηνπνηήζεηε απηφ ην 

θαλάιη γηα ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ρσξεηηθφηεηαο.  

       Ζ θαιχηεξε ιχζε ζηε ζπλέρεηα είλαη ν επαλαπξνζαλαηνιηζκφο ή ε αθαίξεζε ηνπ ηνκέα 

ηεο  Macro εληνιήο πνπ θαιχπηεη ην εκπνξηθφ θέληξν. Ωζηφζν, ζπρλά ν ηνκέαο απηφο ζα 

εμππεξεηήζεη άιια πην καθξηλά θηίξηα θαη πεξηνρέο πνπ δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ 

ρσξίο απηφλ ηνλ ηνκέα. πρλά, ε κφλε έγθπξε ιχζε είλαη λα αθαηξέζεηε ηνλ ηνκέα θαη λα 

αλαπηχμεηε έλα κηθξφηεξν ρψξν ζηε λέα πξνβιεκαηηθή πεξηνρή έμσ απφ ην εκπνξηθφ 

θέληξν. 

1.4.3 Ο ζσζηφο ηξφπνο γηα ην ζρεδηαζκφ UMTS / HSPA θάιπςεο ζε εζσηεξηθνχο 

ρψξνπο  

 

       Ο ζσζηφο ηξφπνο γηα λα γίλεη UMTS εζσηεξηθφ θαη Macro ζρεδηαζκφ, είλαη λα 

ζρεδηαζηεί ην δίθηπν UMTS «απφ κέζα πξνο ηα έμσ» θαη φρη απφ έμσ πξνο ηα κέζα. Απηφ 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνπο πςειήο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ηνκείο, δειαδή, πεξηνρέο 

κε hot-spot θηίξηα. Οη επηρεηξεκαηίεο πνπ θάλνπλ αλνηρηά UMTS  πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ 

φηη έλα κέξνο ηνπ θφζηνπο αλνίγκαηνο ζα πξέπεη λα πξννξίδεηαη γηα εζσηεξηθή θάιπςε ζηα 

πςειήο επηζθεςηκφηεηαο θηίξηα. Ζ αλάπηπμε εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ζε απηά ηα θηίξηα hot 

spot ζα κεηψζεη πνιχ ην θφζηνο θαη ηελ ηαιαηπσξία ζε καθξνπξφζεζκε βάζε . 



- 34 - 

 

     Απηφ ζίγνπξα ζα είλαη ε πην νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή, παξέρνληαο θαιχηεξεο ππεξεζίεο 

δεδνκέλσλ κε πςειφηεξεο ηαρχηεηεο δεδνκέλσλ θαη πςειφηεξε πνηφηεηα ζην δίθηπν. 

 

Καιχηεξε Δπηρεηξεκαηηθή Πεξίπησζε κε Δζσηεξηθή UΜTS Λχζε 

 

      Δίλαη γεγνλφο φηη ην θφζηνο παξαγσγήο , φηαλ εμππεξεηνχληαη νη ρξήζηεο εληφο ησλ hot-

spot θηηξίσλ απφ ηνπο Macro ζηαζκνχο βάζεο είλαη πνιχ πςειφ, αθφκε θαη αλ ε ππεξεζία 

ζην εζσηεξηθφ ησλ hot-spot θηηξίσλ θαίλεηαη λα είλαη ηέιεηα. Απηφ νθείιεηαη ζηε ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε RF απφ ην ζηαζκφ βάζεο Μacro , θπξίσο ιφγσ ηεο πςειήο 

δηαξξνήο ξεχκαηνο αλά ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζηαζκνχ βάζεο 

UMTS.  

       Αλάινγα κε ην ζελάξην, κηα κείσζε ηνπ θφζηνπο έσο θαη 65 % κπνξεί λα επηηεπρζεί 

θαιχπηνληαο ηνπο UMTS ρξήζηεο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ κε εζσηεξηθά ζπζηήκαηα 

θάιπςεο, αληί λα ρξεζηκνπνηνχλ ζε θνληηλή απφζηαζε Macro ζηαζκνχο βάζεο γηα ηελ 

παξνρή ζηαζεξήο θάιπςεο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο.  

      Γελ είλαη ξεαιηζηηθφ λα θαιπθζεί θάζε θηίξην απφ ην εζσηεξηθφ, αιιά θαη ηα hot-spot 

θηίξηα ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ απφ ην πξσηαξρηθφ αλνηρηφ ζρέδην. Σα θηίξηα απηά 

ζα έρνπλ κεγάιν αληίθηππν ζην Macro επίπεδν. Αλ ιεθζεί κέξηκλα γηα απηά, ην Macro 

επίπεδν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο δπλακηθνχο πφξνπο ηνπο, γηα λα εμππεξεηήζεη φια 

ηα άιια θηίξηα θαη ηηο πεξηνρέο , θαη ηα έζνδα ηνπ δηθηχνπ ζα εληζρπζνχλ . 

     Οη πεξηζζφηεξνη θνξείο θάλνπλ έλα αλνηρηφ ζρέδην γηα ην Macro δίθηπν ηνπο κε 

πξννπηηθή ιεηηνπξγηθφηεηαο ηξία έσο πέληε έηε: ηα πην ζεκαληηθά θηίξηα ζα πξέπεη λα είλαη 

έλα κέξνο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ, θαη απηφ ζα πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε επίδνζε θαη ηελ 

θαιχηεξε επηρεηξεζηαθή πεξίπησζε. 

1.5 Σα βαζηθά ηνπ εζσηεξηθνχ ζρεδηαζκνχ RF 

 

      Γελ έρεη ζεκαζία πνηα είλαη ε ξαδηνδηθηπαθή ππεξεζία, είηε πξφθεηηαη γηα GSM, UMTS, 

HSPA ή άιιεο ηερλνινγίεο, ππάξρνπλ θάπνηεο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, νη νπνίεο πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί κηα πςειήο 

απφδνζεο εζσηεξηθή ιχζε θάιπςεο. 

1.5.1 Ζ απνκφλσζε είλαη ην θιεηδί  
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      Δάλ πξέπεη λα επηιέμεηε κία παξάκεηξν θαη κηα παξάκεηξν κφλν πνπ θαζνξίδεη 

πξαγκαηηθά ηε πην ζεκαληηθή παξάκεηξνο επηηπρίαο θαηά ην ζρεδηαζκφ κηαο ιχζεο IB, απηή 

ζα πξέπεη ζαθψο λα είλαη ε «Απνκφλσζε». Ωο απνκφλσζε νξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

ζήκαηνο ΗΒ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ, θαη ην αληίζηξνθν.  

      Οη ρξήζηεο ζε θηίξηα κε γξαθεία είλαη ζπλήζσο θνληά ζηα παξάζπξα: επνκέλσο, ε 

θπξηαξρία ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε φιν ην θηίξην, αθφκε θαη 

αθξηβψο δίπια ζηα παξάζπξα. 

1.5.2 Φηκέ παξάζπξα ζα βνεζήζνπλ ζηελ απνκφλσζε 

 

      χγρξνλα ελεξγεηαθά απνδνηηθά παξάζπξα κε έλα ζηξψκα απφ ιεπηή κεηαιιηθή 

επηθάιπςε ζα κεηξηάζνπλ ην Macro ζήκα εμππεξέηεζεο ηνπ θηηξίνπ. Απηφ ην είδνο ηνπ 

παξαζχξνπ ζα κεηξηάζεη ην ζήκα RF απφ ην εμσηεξηθφ δίθηπν, θαη ζα δεκηνπξγήζεη ηελ 

αλάγθε γηα κία εηδηθή εζσηεξηθή ιχζε.  

      Ζ ζεηηθή παξελέξγεηα απηνχ ηνπ «πξνβιήκαηνο» είλαη φηη, φηαλ ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα 

είλαη εγθαηεζηεκέλν, απηά ηα κεηαιιηθά επηζηξσκέλα παξάζπξα ζα βνεζήζνπλ πξαγκαηηθά 

ζην ζρεδηαζκφ, δίλνληαο θαιή απνκφλσζε. Απηνί νη ηχπνη ησλ παξαζχξσλ κε έλα ιεπηφ 

ζηξψκα κεηαιιηθνχ επηρξίζκαηνο ζα κεηξηάζνπλ ηππηθά ην ζήκα θαηά 20 - 40 dB, αλάινγα 

κε ηε ξαδηνδηθηπαθή ζπρλφηεηα, θαη ηε γσλία πξφζπησζεο ηνπ ξαδηνζήκαηνο.  

     Πξφζθαηα, λέα είδε παξαζχξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ή  θίιηξα εθαξκφδνληαη ζε ππάξρνληα 

παξάζπξα ζε  ςειά θηίξηα κε γξαθεία. Απηά ηα θηίξηα είλαη εθνδηαζκέλα κε ην «γπαιί Wi-

Fi-proof». Απηφ απνηξέπεη hackers κε θνξεηνχο ππνινγηζηέο έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ 

θηηξίνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ππεξεζία Wi-Fi κέζα απφ ην θηίξην. Απηφ ην είδνο ηνπ 

παξαζχξνπ ή ην θίιηξν εμαζζελεί ην ξαδηνζήκα αθφκε πεξηζζφηεξν, έσο θαη 50-70 dB.  

      Απηφ ζα βνεζήζεη πξαγκαηηθά ζηελ παξαγσγή έλφο θαινχ εζσηεξηθνχ ξαδηνδηθηπαθνχ 

ζρεδηαζκφ: απηά ηα παξάζπξα, απφ θνηλνχ κε ηελ πξφζνςε αινπκηλίνπ, ε νπνία είλαη ηππηθή 

γηα πνιιά ζχγρξνλα εηαηξηθά θηίξηα, είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα πινπνηεζεί, ζε ζρέζε κε ηελ 

απνκφλσζε (κέρξη πνπ θάπνηνο αλνίγεη έλα παξάζπξν ...). Με 40-70 dB απνκφλσζεο, αθφκε 

θαη κηα θνληηλή ζέζε Μacro ζα πξνζηαηεχεηαη απνηειεζκαηηθά, θαη κπνξείηε λα βαζηζηείηε 

ζρεηηθά ζηε δηαλνκή απφ κηα θεξαία ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, φπσο θαίλεηαη ζην 

παξάδεηγκα ζην ρήκα 1.7, ρσξίο δηαξξνή απφ ην θηίξην πξνο ην εμσηεξηθφ δίθηπν. Σν 

γεγνλφο απηφ θαζηζηά εχθνιν λα ζρεδηαζηεί ε «δψλε επηζηξνθήο» πνιχ θνληά ζην θηίξην, 

έηζη ψζηε ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα λα κελ εμππεξεηεί εμσηεξηθνχο ρξήζηεο ή λα ππάξρεη 

δηαξξνή παξεκβνιψλ έμσ απφ ην θηίξην. 
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1.5.3 Σν «πξφβιεκα αλφδνπ» 

 

      ε κεξηθά ςειά θηίξηα, ζπλήζσο κεγάια θηίξηα κε θαλνληθή παξάζπξα (φρη κεηαιιηθή 

επίζηξσζε), κπνξείηε λα βξείηε πνιχ πςειά επίπεδα παξεκβνιψλ απφ ην εμσηεξηθφ Macro 

δίθηπν: αθφκα θαη ηζρπξά ζήκαηα απφ απνκαθξπζκέλεο βάζεηο Μacro ζα θηάζνπλ ζηνπο 

εζσηεξηθνχο ρξήζηεο ζε εθπιεθηηθά πςειά επίπεδα ζήκαηνο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηε 

ρακειή (ή θαζφινπ) εμαζζέλεζε πνπ πξνθαινχλ ηα παξάζπξα, παξέρνληαο κφλνλ 

πεξηνξηζκέλε ή θακία απνκφλσζε κεηαμχ ησλ Macro ζηαζκψλ βάζεο, θαζψο θαη ζηελ 

πεξηνρή ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ θαηά κήθνο ησλ παξαζχξσλ. 

 

ρήκα 1.7 Μηα θαιά ζρεδηαζκέλε εζσηεξηθή ιχζε ζα είλαη θπξίαξρε ζε φιν ην θηίξην, αιιά 

δελ ζα πξνζθέξεη δηαξξνή πξνζβάζηκνπ ζήκαηνο ζηα δίθηπα πνπ ην πεξηβάιινπλ. 

 

     Παξά ηηο θπζηθνχο παξάγνληεο, πξέπεη λα αζθαιηζηεί ε απνκφλσζε απφ ην πςεινχ 

επηπέδνπ ππαίζξην ζήκα θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο θάιπςεο ζε φιν ην 

θηίξην: πξέπεη λα εμεηαζηεί πξνζεθηηθά ε ζηξαηεγηθή γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο ιχζεο θάιπςε ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο.  

      Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ζα ήηαλ λα αλαπηπρζνχλ κεκνλσκέλεο θεξαίεο ζηα 

πεδνδξφκηα θνληά ζηνλ ππξήλα ηνπ θηηξίνπ (φπσο ζην ρήκα 1.7), αιιά απηφ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κηα αλεπηζχκεηε παξελέξγεηα. Απηέο νη «θεληξηθέο» κεκνλσκέλεο θεξαίεο 

πξέπεη λα εθπέκπνπλ πςειά επίπεδα RF, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ην πςειφ επίπεδν 
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ζήκαηνο απφ ηνπο θνληηλνχο Macro ζηαζκνχο βάζεο, θαη λα, επίζεο, λα θαηαζηήζνπλ ην 

εζσηεξηθφ θειί θπξίαξρε ζέζε θαηά κήθνο ησλ παξαζχξσλ ηνπ θηηξίνπ. 

      Ζ αλεπηζχκεηε παξελέξγεηα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη φηη ε πςειή ηζρχ απφ ην 

εζσηεξηθφ ζχζηεκα ζα δηαξξεχζεη πςειά επίπεδα ζήκαηνο απφ ην εζσηεξηθφ θειί ζην 

Macro δίθηπν, απμάλνληαο ηo ζφξπβν, θαη ππνβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα 

ζην εμσηεξηθφ Macro δίθηπν. 

 

Λχζε γηα ην «αλνδηθφ» πξφβιεκα 

 

     Ζ ιχζε είλαη λα θαηαζηεί ην εζσηεξηθφ θειί ην θπξίαξρν θειί ζε φιν ην θηίξην. ην 

εζσηεξηθφ θειί πξέπεη λα θπξηαξρήζεη ζηε ζπλνιηθή έθηαζε ζην κήθνο ησλ παξαζχξσλ θαη 

ζε φιε ηε δηαδξνκή κέζα ζην θέληξν ηνπ θηηξίνπ, ρσξίο λα δηαξξέεη έμσ ζήκα ζην εμσηεξηθφ 

δίθηπν. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρηεί κε ηελ δεκηνπξγία θαηεπζπληήξησλ θεξαηψλ  θαηά κήθνο 

ησλ νξίσλ ηνπ θηηξίνπ, θαη λα θαηεπζπλζνχλ πξνο ην θέληξν ηνπ θηηξίνπ (ρήκα 1.8).  

 

ρήκα 1.8 Οη πην ςεινί φξνθνη ζε έλα θηίξην ζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνθιήζεηο ζηελ 

απνκφλσζε, ιφγσ ησλ ηζρπξψλ ζεκάησλ macro. Ζ ιχζε είλαη λα ππάξρεη θπξηαξρία ζηα 

ζχλνξα ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ θηηξίνπ, φπσο ζε απηφ ην παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηεπζπληήξαο θεξαίεο, ηνπνζεηεκέλεο ζηηο γσλίεο ηνπ θηηξίνπ, θαη ζηξακκέλεο πξνο ην 

θέληξν ηνπ θηηξίνπ. 

 

     Απηή ε ζρεδίαζε ζα εμαζθαιίζεη φηη ην εζσηεξηθφ ζήκα ζα είλαη ηζρπξφηεξν απφ φ, ηη ην 

εμσηεξηθφ ζήκα, αθφκε θαη κε ηελ χπαξμε πνιχ πςειψλ ζεκάησλ απφ ηνλ θνληηλφ Macro 
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ζηαζκφ βάζεο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ εγγχηεηα θαη εθηφο εκβέιεηαο ζήκα ηνπ ρξήζηε απφ ηελ 

θνληηλή εζσηεξηθή θεξαία εμππεξέηεζεο. Έηζη, ην εζσηεξηθφ θειί είλαη θπξίαξρν ζηα φξηα 

ηνπ θηηξίνπ, θαη φηαλ νη θεξαίεο είλαη ζηξακκέλεο πξνο ην θέληξν ηνπ θηηξίνπ, ην εζσηεξηθφ 

θειί ζα είλαη θπξίαξρν ζε φιν ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηφζν ην 

εμσηεξηθφ ζήκα, φζν θαη ην εζσηεξηθφ ζήκα δηεηζδχνπλ ζηελ ίδηα εζσηεξηθή δηαδξνκή ηνπ 

ζήκαηνο, έηζη ψζηε ε απνκφλσζε κεηαμχ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ ζήκαηνο ζα 

βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ θηηξίνπ. 

 

ρέδην γηα ηέιεηα απνκφλσζε 

 

      Σν πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ζηξαηεγηθή «γσληαθήο θεξαίαο», παξνπζηάδεηαη ζηελ 

πξνζνκνίσζε ζην ρήκα 1.9. Σν γξάθεκα δείρλεη πφζν απνηειεζκαηηθή κπνξεί λα  είλαη ε 

ιχζε φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνζέγγηζε  ησλ θαηεπζπληηθψλ θεξαηψλ πξνο ην θέληξν ηνπ 

θηηξίνπ.  

     Απηφ είλαη κηα πξνζνκνίσζε, κε ηηο εζσηεξηθέο θαηεπζπληηθέο θεξαίεο λα ηνπνζεηνχληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλν ειεχζεξν ρψξν, έρνληαο κφλν ηελ απφ κπξνζηά πξνο ηα πίζσ απνκφλσζε 

ηεο θεξαίαο, 8 dB. ε κηα πξαγκαηηθή εγθαηάζηαζε, νη θεξαίεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ 

ζε γσλία ή ππιψλα επί ηνπ εμσηεξηθνχ ηνηρψκαηνο, πάλσ απφ ην παξάζπξν, έηζη ψζηε ε απφ 

κπξνζηά πξνο ηα πίζσ αλαινγία απνκφλσζεο λα είλαη 5-20 dB θαιχηεξε. ε θάζε 

πεξίπησζε, είλαη ζαθέο φηη απηφ είλαη έλαο πνιχ απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί εζσηεξηθή θπξηαξρία, αθφκε θαη ζε θηίξηα κε κηθξή απψιεηα δηείζδπζεο, 

θαζψο θαη ζε θηίξηα κε πςειά ζήκαηα απφ ην εμσηεξηθφ δίθηπν. 

 

ρήκα 1.9. Σν γξάθεκα δείρλεη πφζν απνηειεζκαηηθή κπνξεί λα είλαη ε ιχζε, φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηε ε πξνζέγγηζε ησλ θαηεπζπληηθψλ θεξαηψλ πξνο ην θέληξν ηνπ θηηξίνπ. 



- 39 - 

 

Ζ εγθαηάζηαζε είλαη κηα πξφθιεζε  

 

      Σνπνζεηψληαο θεξαίεο ζηηο γσλίεο θαηεπζπλφκελεο πξνο ην θέληξν ηνπ θηηξίνπ, φπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 1.8 κπνξεί λα πξνζθεξζεί κηα ηέιεηα ιχζε ζρεδηαζκνχ ξαδηνδηθηχσλ 

ζην «αλνδηθφ πξφβιεκα», αιιά πξαθηηθά παξακέλεη κηα πξφθιεζε: ε εγθαηάζηαζε θεξαηψλ 

ζε απηή ηελ ηνπνζεζία κπνξεί λα είλαη έλα δήηεκα. Δηδηθφηεξα, ε επίηεπμε ηεο 

εγθαηάζηαζεο ησλ θαισδίσλ ζε απηέο ηηο «πεξηκεηξηθέο» θεξαίεο κπνξεί λα είλαη έλα 

πξφβιεκα, εηδηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη παζεηηθά θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα θεξαηψλ, πνπ 

βαζίδνληαη ζε άθακπηα παζεηηθή θαιψδηα. Μπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα βξεζεί κηα 

θαηάιιειε δηαδξνκή θαισδίνπ, θαη κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε κηα αθξηβή εγθαηάζηαζε, αιιά 

ε ρξήζε ελεξγά θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ θεξαηψλ, πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζε ιεπηή 

θαισδηαθή ππνδνκή, είλαη έλα πηζαλή ιχζε ζην πξφβιεκα (βι. Δλφηεηα 2.4.2). 

 

Πνην είλαη ην επίπεδν ηεο απνκφλσζεο πνπ απαηηείηαη; 

 

      Δίλαη γλσζηφ πιένλ φηη ε θχξηα παξάκεηξνο ζηνλ ζρεδηαζκφ  εζσηεξηθψλ ξαδηνδηθηχσλ 

είλαη ε απνκφλσζε ηνπ Macro επηπέδνπ, αιιά πφζε απνκφλσζε ρξεηάδεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα; 

 

GSM (Global System for Mobile communications) 

 

      Σν ζχζηεκα GSM ζα είλαη ιηγφηεξν πεξηνξηζκέλν ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο  

απνκφλσζεο, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη  δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο έρνπλ νξηζηεί γηα ηα 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θειηά. Ωζηφζν, ε απνκφλσζε είλαη αθφκα ζεκαληηθή, εηδηθά θαηά 

ην ζρεδηαζκφ ιχζεσλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ζε πνιπψξνθα θηίξηα πςειήο  κε Macro δίθηπα 

πςειήο ρσξεηηθφηεηαο. Απηφ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζε πφιεηο: ζε απηέο ηηο 

πεξηνρέο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ην γεγνλφο φηη νη εζσηεξηθέο ζπρλφηεηεο κπνξεί λα 

είλαη ζε ρξήζε αθφκε θαη απφ γεηηνληθέο πεξηνρέο Μacro. Καηά ην ζρεδηαζκφ θσλεηηθψλ 

GSM, ε απνκφλσζε ηνπ ζπλεξγαδφκελνπ θαλαιηνχ πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξε απφ 11 dB, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα – ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ είλαη κηα ζεσξία, 

θαζψο εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ην πξαγκαηηθφ εμαζζελείο πεξηβάιινλ, έηζη ψζηε γίλεηαη 

ζθφπηκν λα πξνζηεζεί έλα πεξηζψξην 6-10 dB. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ γηα GSM δεδνκέλα, 

EDGE MCS-6 (Enhanced Data Rates for GSM Evolution- Modulation and Coding Scheme-

6/ Δληζρπκέλεο ηαρχηεηεο εμέιημεο δεδνκέλσλ γηα GSM- ρέδην δηακφξθσζεο θαη 
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θσδηθνπνίεζεο-6), ζα ρξεηαζηεί ε απνκφλσζε ελφο ζπλεξγαδφκελνπ θαλαιηνχ άλσ ησλ 17 

dB ζπλ έλα πεξηζψξην.  

      Δπίζεο, γηα ην GSM, ε θπξηαξρία είλαη κηα αλεζπρία, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

βειηηζηνπνίεζε, θαη λα απνθεπρζνχλ νη «ακθίδξνκεο επηζηξνθέο», φπνπ νη ρξήζηεο 

ελαιιάζζνληαη κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ θειηψλ. Αθφκε θαη κε ηέιεηα Rx-

Qual (απηή είλαη κηα αθέξαηα ηηκή, ε νπνία κπνξεί λα είλαη κεηαμχ 0 θαη 7 θαη αληαλαθιά 

ηελ πνηφηεηα ηεο θσλήο. 0 είλαη ε θαιχηεξε πνηφηεηα, 7 είλαη ε ρεηξφηεξε) ε αληηιεπηή 

πνηφηεηα ηνπ ρξήζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «ακθίδξνκεο» επηζηξνθήο είλαη ππνβαζκηζκέλε. 

Απηφ νθείιεηαη ζην «θιέςηκν ησλ bit» ηνπ θαλαιηνχ θπθινθνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εθηειεζηεί γξήγνξε ζεκαηνδφηεζε γηα ηε GSM επηζηξνθή. Απηφ ζπρλά νδεγεί ζε εθξήμεηο 

ησλ αξηζκψλ ησλ «θιηθ» ζηνλ ήρν ηεο θιήζεο, ππνβαζκίδνληαο ηεο πνηφηεηαο ηεο θσλήο. 

 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)/ HSPA (High Speed Packet 

Access) 

 

      πσο γλσξίδεηε , ζην UMTS, φινη νη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην θαλάιη RF , θαη 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ν ζχλδεζκνο, φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξα θειηά εμππεξέηεζεο 

βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν ζήκαηνο, ην θηλεηφ εηζέξρεηαη ζε νκαιή επηζηξνθή, 

θνξηψλνληαο πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζπλδέζκνπο θαη θαηαιακβάλεη πφξνπο ζε δηάθνξα 

ζηνηρεία θαη επαθέο ηνπ δηθηχνπ. Δάλ δελ ππάξρεη θπξίαξρν εζσηεξηθφ ζχζηεκα θάιπςεο, 

ηφηε ζπλήζσο δχν ή ηξεηο ζηαζκνί βάζεο ζα εμππεξεηήζνπλ έλα ρξήζηε κέζα ζε έλα αζηηθφ 

θηίξην. Αθφκε θαη ε εθαξκνγή εζσηεξηθψλ ιχζεσλ, ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη ζίγνπξν φηη ηα 

θηλεηά ηειέθσλα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ ζα εμππεξεηνχληαη κφλν απφ ηνλ εζσηεξηθφ 

ζηαζκφ βάζεο 

      Θα πξέπεη λα είλαη ζίγνπξν φηη ν ζηαζκφο βάζεο είλαη θπξίαξρνο ζε φιν ην θηίξην: 

ιηγφηεξε επηθξάηεζε, κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα χπαξμεο νκαιήο επηζηξνθήο. Ωο γεληθή 

θαηεπζπληήξηα γξακκή , ζα πξέπεη λα θαηαζηεί ην εζσηεξηθφ θειί 10-15 dB πην ηζρπξφ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, απφ νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ Macro ζήκα. Ωζηφζν, απηφ είλαη κηα 

ιεπηή ηζνξξνπία. Θα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί ε εζσηεξηθή ιχζε, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη βέβαην 

φηη ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα δελ δηαξξέεη πάξα πνιχ ζήκα έμσ απφ ην θηίξην, «ζπξψρλνληαο» 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ νκαιή δψλε επηζηξνθήο έμσ απφ ην θηίξην.  

       Δπηπρψο ν κνληέξλνο ζρεδηαζκφο θηηξίσλ ζα βνεζήζεη, κε ηνπο επελδπκέλνπο κε 

αινπκίλην εμσηεξηθνχο ηνίρνπο, ηα κεηαιιηθά ιεπηνχ πκέληνπ παξάζπξα, θιπ. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ζηα θηίξηα έρνπλ εγθαηαζηαζεί « WLAN- proof  παξάζπξα» πξνθεηκέλνπ λα 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FUniversal_Mobile_Telecommunications_System&ei=ZYYwUv2rGIHOhAevn4HQDw&usg=AFQjCNF1TfIQkdpO_qgDmiKRdRJB1UCXmw
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πξνζηαηεπζεί ην ζχζηεκα ΗΣ (Information Technology) εληφο ηνπ θηηξίνπ απφ ηνπο hackers 

έμσ, πξνζπαζψληαο λα θιεηδψζεη ην ζήκα Wi-Fi. Δμαζζέλεζε πάλσ απφ 50 dB είλαη έλα 

γεγνλφο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο.  

     Ωζηφζν, πξψηα απ 'φια ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί πξαγκαηηθά θαιφο πξνγξακκαηηζκφο 

ξαδηνδηθηχσλ θαηά ην ζρεδηαζκφ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ θάιπςεο UMTS. Θα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γσληαθά εγθαηεζηεκέλεο θεξαίεο γηα λα μεπεξαζηεί ην αλνδηθφ πξφβιεκα 

θαη λα δηαλείκεη πεξηζζφηεξεο θεξαίεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, λα αθηηλνβνιεί 

ρακειφηεξε ηζρχ, ψζηε λα επηηεπρζεί έλα θαιφ νκνηφκνξθν επίπεδν ζήκαηνο. Θα πξέπεη λα 

απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε «θαπηέο» θεξαίεο , δειαδή θεξαίεο πνπ αθηηλνβνινχλ πνιχ 

πςειή ηζρχ (φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ησλ 25-30 dBm) γηα ηελ θάιπςε κεγάισλ 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ. Απηέο νη «θαπηέο» θεξαίεο ζα πξνθαιέζνπλ ζπρλά πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα απφ φηη ιχζεηο , θπξίσο ιφγσ δηαξξνήο απφ ην θηίξην ζην θνληηλφ δίθηπν Μacro, 

απμάλνληαο ην θνξηίν ηνπ ζνξχβνπ ζε θνληηλνχο ζηαζκνχο βάζεο θαη εμεπηειηζκφ ηεο  

ρσξεηηθφηεηαο. 

1.5.4 Πνηφηεηα ξαδηνδηθηπαθήο εμππεξέηεζεο 

 

      Ζ απφδνζε ηεο θάζε ξαδηνδεχμεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ GSM, UMTS θαη HSPA, δελ 

έρεη ζρέζε κε ην απφιπην επηπέδνπ ζήκαηνο, αιιά κάιινλ κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο. 

Απηφ είλαη πεξηγξάθεηαη σο  ζήκα- πξνο- ζφξπβν αλαινγία (SNR- Signal-to-noise), θαη φζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε αλαινγία κεηαμχ ηνπ επηζπκεηνχ ζήκαηνο- ην ζήκα απφ ην εζσηεξηθφ 

θειί εμππεξέηεζεο- θαη ην ζφξπβν - ηα αλεπηζχκεηα ζήκαηα απφ Macro επίπεδν – ηφζν 

θαιχηεξε απφδνζε ζχλδεζεο ζα έρεη θαη ζα είλαη πςειφηεξν ην πνζνζηφ ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κε ηηο ξαδηνδεχμεηο.  

       Έλαο θαιφο ζρεδηαζηήο ξαδηνδηθηχσλ, ν νπνίνο θάλεη εζσηεξηθέο ιχζεηο θάιπςεο, ζα 

πξνζπαζήζεη λα πεηχρεη φηη ν ζρεδηαζκφο πξνζθέξεη ην ηελ πςειφηεξε απνκφλσζε απφ ην 

εμσηεξηθφ δίθηπν. Αλ θαη είλαη δειεαζηηθφ κεξηθέο πεξηνρέο ηνπ θηηξίνπ λα εμππεξεηνχληαη 

απφ ην Macro επίπεδν, ζηηο πεξηνρέο φπνπ ε θάιπςε Μacro είλαη ηζρπξή, σζηφζν, απηφο ν 

πεηξαζκφο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη αλ είλαη δπλαηφ: ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα γηα 3G λα 

πξνθχςνπλ κεγάιεο πεξηνρέο ηνπ κεγάιεο επηζηξνθήο θαη κεγάιεο πεξηνρέο ππνβαζκηζκέλε 

επίδνζε HSPA. 

1.5.5 Δζσηεξηθά επίπεδα ζρεδηαζκνχ RF 
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         πρλά νη ρεηξηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ κφλν έλα επίπεδν ζρεδηαζκνχ γηα εζσηεξηθή 

θάιπςε. Ωζηφζν, φπσο είλαη γλσζηφ, ε δηαθίλεζε θαη ε πνηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

ξαδηνδηθηπαθνχ ζήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ SNR, θαη φρη απφ ην απφιπηνπ ζήκαηνο επίπεδν. 

Πψο επεξεάδεη απηφ ην ζρεδηαζκφ ξαδηνδηθηχσλ γηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα; 

      πσο είλαη γλσζηφ, ε απνκφλσζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. πλεπψο, ην πξαγκαηηθφ επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ην ζήκα ηνπ εζσηεξηθνχ 

ζπζηήκαηνο πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θηίξην, ζηελ ππάξρνπζα θάιπςε 

Μacro ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ θαη ζηελ απνκφλσζε ηνπ θηηξίνπ. Ζ ρξήζε πεξηζζφηεξσλ 

απφ έλαλ επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ ζηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ζα βνεζήζεη επίζεο 

ζηε δηαβεβαίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο πεξίπησζεο. Δίλαη πνιχ αθξηβφ λα παξερζεί πνιχ 

πςεινχ επηπέδνπ θάιπςε ζε πεξηνρέο ηνπ θηηξίνπ, φπνπ δελ είλαη απαξαίηεηε. 

1.5.6 Ζ έλλνηα ρεδηαζκνχ Εψλεο 

 

        Ζ νπζία είλαη λα κελ επηθεληξσζεί ν ζρεδηαζκφο ζην απφιπην επίπεδν ηνπ ζήκαηνο, θαη 

λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί κφλν έλα επίπεδν ζρεδηαζκνχ. Σν επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ ζα πξέπεη 

λα πξνζαξκνζηεί ην πξαθηηθφ έξγν. ηελ πξάμε, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

δχν ή ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα ζρεδηαζκνχ ζην ίδην θηίξην, πξάγκα πνπ εμαξηάηαη απφ ηε 

αξρηθή ππάξρνπζα θάιπςε απφ ηηο γχξσ πεξηνρέο Μacro. Έλα παξάδεηγκα γηα λα πεξηγξάςεη 

ηελ αλάγθε γηα πξνζαξκνγή ηνπ επηπέδνπ ζρεδηαζκνχ είλαη εκθαλήο ζην ηππηθφ πνιπψξνθν 

θηίξην ηνπ ζρήκαηνο 1.10. 

 

ρήκα 1.10 Λφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ παξέκβαζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, είλαη 

ζπλεηφ λα πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα ηα επίπεδα ζρεδηαζκνχ, δηαηξψληαο ην θηίξην ζε 

δηαθνξεηηθέο δψλεο, θάζε δψλε έρεη μερσξηζηφ επίπεδν ζρεδηαζκνχ: απηφ κπνξεί λα κεηψζεη 

ην θφζηνο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ απφδνζε RF. 
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Υσξίζηε ην θηίξην ζε δηαθνξεηηθέο δψλεο ζρεδηαζκνχ 

 

      Γηα έλα ςειφ θηίξην, φπσο ην παξάδεηγκα ζην ρήκα 1.10 , κπνξεί λα δηαηξεζεί ζπλήζσο 

ην θηίξην ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο δψλεο ζρεδηαζκνχ, θάζε δψλε έρεη εηδηθή αληηκεηψπηζε θαη ν 

ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο. 

 

Εψλε Α: Πεξηνξηζκέλεο θάιπςεο πεξηνρή  

 

      Ζ απνκφλσζε ζην εμσηεξηθφ δίθηπν ζε απηφ ην κέξνο ηνπ θηηξίνπ είλαη πξαγκαηηθά 

θαιφ. Ζ ηππηθή απνκφλσζε είλαη θαιχηεξε απφ 70-80 dB θαη ην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα 

ην εζσηεξηθφ θειί κπνξεί λα είλαη ζρεηηθά ρακειφ, επεηδή δελ ρξεηάδεηαη λα ππνινγηζηεί ε 

Macro παξεκβνιή ζηελ απφδνζε.  

        Σν επίπεδν θάιπςεο γηα ην εζσηεξηθφ θειί θα ην επίπεδν ζνξχβνπ ηνπ εζσηεξηθνχ 

θειηνχ είλαη νη θχξηνη παξάγνληεο θαζνδήγεζεο. Έλα ηκήκα ηεο δψλεο Α πνπ ρξεηάδεηαη 

πξνζεθηηθή εμέηαζε είλαη ε είζνδνο θαη ε έμνδνο ηνπ θηηξίνπ , αλ ε Εψλε Α πεξηιακβάλεη 

ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο. Θα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί επαξθέο επίπεδν επηζηξνθήο, θαη 

επηηξεπηφο ρξφλνο γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη απφ ην θηίξην. Σα ηππηθά 

επίπεδα ζρεδηαζκνχ γηα ηε δψλε Α είλαη:  

 85 dBm γηα ην επίπεδν GSM BCCH (Broadcast control channel). 

 90 dBm γηα ην επίπεδν UMTS CPICH (Common pilot channel). 

 

Εψλε Β: Πεξηνξηζκέλεο θάιπςεο θαη παξεκβνιήο  πεξηνρή  

 

      Απηφ ην κεζαίν κέξνο ηνπ θηηξίνπ εμππεξεηείηαη ζπρλά απφ ηα θνληηλά Macro θειηά. Σν 

θηίξην είλαη ζε θάπνην βαζκφ απνκνλσκέλν απφ ηηο παξεκβνιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο Μacro, απφ ηα γεηηνληθά θηίξηα. Καηά ην ζρεδηαζκφ θάιπςεο ζε 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο γηα ηε δψλε Β, ζα πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ ζρεηηθά ρακειέο παξεκβνιέο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο Μacro, θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη ην 

εζσηεξηθφ θειί ζα είλαη ν θπξίαξρνο δηαθνκηζηήο, εμνπδεηεξψλνληαο ηελ θάιπςε απφ ηα 

Μacro θειηά, πνπ επί ηνπ παξφληνο θαιχπηνπλ απηφλ ηνλ ηνκέα. Σππηθά είλαη απαξαίηεην 

έλα κέζν επίπεδν ζήκαηνο, γηα λα παξερζεί επαξθή θπξηαξρία/ απνκφλσζε, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ακθίδξνκε επηζηξνθή (GSM) θαη λα πεξηνξηζηνχλ νκαιέο δψλεο επηζηξνθήο 

(UMTS). \ 
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       Θα πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί κε ηε δηαξξνή απφ ηε δψλε Β , θαη λα βεβαησζείηε φηη 

ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα DAS (Distributed antenna system –Καηαλεκεκέλν ζχζηεκα θεξαίαο) 

δελ εμππεξεηεί ππαίζξηνπο ρξήζηεο πνπ βξίζθνληαη θνληά, πεδνχο θηίξην ή απηνθίλεηα. 

Υαξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζηηθά επίπεδα γηα ηε δψλε B είλαη: 

 70 dBm γηα ην επίπεδν GSM ΚΔΔ. 

 80 dBm γηα ην επίπεδν CPICH UMTS. 

 

Εψλε Γ: Πεξηνξηζκέλεο παξεκβνιήο πεξηνρή 

 

      Σν αλψηεξν ηκήκα ηνπ ςεινχ θηηξίνπ είλαη ζπλήζσο πάλσ απφ ην ηνπηθφ επίπεδν ησλ 

γεηηνληθψλ θηηξίσλ. Οη ρξήζηεο θαηά κήθνο ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ θηηξίνπ ζηα παξάζπξα ζα 

έρνπλ ζαθήο δηεπαθή ζε πνιιέο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο Μacro . Απηνί νη καθξηλνί 

ζηαζκνί βάζεο ζα πξνθαιέζνπλ  ζπλεξγαηηθέο παξεκβνιέο θαη φια ηα ζπλήζε αλνδηθά 

πξνβιήκαηα. Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ην πςειφ επίπεδν ζνξχβνπ θαη ε πηινηηθή 

ξχπαλζε πνπ πξνθαινχληαη  απφ ηα αλεπηζχκεηα ζήκαηα απφ φιεο ηηο απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο  Macro, ρξεηάδεηαη έλα πςειφ επίπεδν ζρεδηαζκνχ. 

      Οη παξεκβνιέο θαη ε πηινηηθή ξχπαλζε κπνξεί λα έξζνπλ αθφκε θαη απφ πνιχ 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο Μacro, κέρξη 10-20 ρηιηφκεηξα καθξηά , θαη σο εθ ηνχηνπ ηα θειηά 

απηά ζα είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ φζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα θαη ηνλ θψδηθα κέζα ην 

θηίξην. Ζ παξεκβνιή έρεη κηα παξελέξγεηα: ρσξίο εζσηεξηθφ ζχζηεκα ηα θηλεηά ηειέθσλα 

ζα ιεηηνπξγνχλ κε κηα πςειή ζπλδπαζηηθή ελέξγεηα, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ ηηο πςειέο 

παξεκβνιέο ζην ζηαζκφ βάζεο, εηδηθά φηαλ ζπλδένληαη κε καθξηλνχο, αθνχζηνπο 

δηαθνκηζηέο. Απηφ ζα δεκηνπξγήζεη αχμεζε ζνξχβνπ ζην Macro δίθηπν θαη ζην εζσηεξηθφ 

θειί,  ππνβαζκίδνληαο ηελ ρσξεηηθφηεηα θαη ηελ ππεξεζία δεδνκέλσλ γηα ην UMTS/ HSPA, 

θαη ππνβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηα ζην Macro ζηαζκφ βάζεο. Ζ πςειή κεηάδνζε ξεχκαηνο 

απφ ην θηλεηφ ζα εθζέζεη επίζεο ηνλ εζσηεξηθφ ρξήζηε ζε πςειφηεξα επίπεδα αθηηλνβνιίαο.  

      Σππηθά, νη ρξήζηεο ζα βηψζνπλ πςειφ επίπεδν ζήκαηνο ζηελ νζφλε ηνπ θηλεηνχ, αιιά 

ζα ππνζηνχλ ππνβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο, θαθή πνηφηεηα θσλήο, κεησκέλε ππεξεζία 

δεδνκέλσλ, δηαθνπή θιήζεσλ ή αθφκα θαη παληειήο έιιεηςε ηεο ππεξεζίαο, ιφγσ ηνπ 

πςεινχ επηπέδνπ παξεκβνιήο. Υαξαθηεξηζηηθά επίπεδα ζρεδηαζκνχ γηα ηε δψλε C είλαη:  

 60 dBm γηα ην επίπεδν GSM ΚΔ . 

 70 dBm γηα ην επίπεδν CPICH UMT . 
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Υξεηάδεηαη πξνζνρή κε ηε δηαξξνή απφ ηε Εψλε C 

 

      Ωζηφζν, ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο , ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζρεδηαζκφο γηα αθφκε 

πςειφηεξα επίπεδα ζήκαηνο απφ ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα. Πξέπεη πάληα λα δίλεηαη πξνζνρή 

θαηά ην ζρεδηαζκφ ξαδηνδηθηχσλ ζηε δψλε C θαη απνθεχγεηαη ε δηαξξνή ππεξβνιηθήο ηζρχο 

απφ ην θηίξην. Πξέπεη λα γίλεη ρξήζε γσληαθά ηνπνζεηεκέλσλ θεξαηψλ, νη νπνίεο λα είλαη 

ζηξακκέλεο πξνο ηνλ ππξήλα ηνπ θηηξίνπ, θαη λα γίλεηαη ρξήζε  ρακειήο πξνο κέζεο ηζρχνο 

θεξαηψλ νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλσλ ζε φιε ηελ δψλε C. Γελ πξέπεη ε εθπεκπφκελε ηζρχο 

λα είλαη άλσ ησλ 15-20 dBm ζηε δψλε C , θαζψο απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππεξβνιηθή 

δηαξξνή ζην δίθηπν Macro, θαη εμεπηειηζκφ ηεο απφδνζεο θαη ηεο ρσξεηηθφηεηαο.  

 

Πέξα απφ ηε δψλε C  

 

     Γηα ηα πνιχ ςειά θηίξηα , ππάξρεη πξάγκαηη κηα δψλε D. ηε δψλε απηή ε παξεκβνιή 

απφ ην εμσηεξηθφ δίθηπν αξρίδεη λα κεηψλεηαη. Ωζηφζν, ζα πξέπεη αθφκα λα είζηε 

πξνζεθηηθνί ζρεηηθά κε ηε δηαξξνή απφ ην θηίξην ζηε δψλε D. 
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Κεθάιαην 2 

2. Καηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα θεξαηψλ 

 

      Σν κάζεκα πνπ πήξακε απφ ην θεθάιαην 1.5 είλαη ζαθέο: ζα πξέπεη λα θαηαλείκεηε έλα 

εληαίν θπξίαξρν ζήκα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, απφ ην εζσηεξηθφ θειί,  ρξεζηκνπνηψληαο 

εζσηεξηθέο θεξαίεο, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρεηε επαξθή θάιπςε θαη θπξηαξρία . Γηα λα γίλεη 

απηφ ζα πξέπεη λα δηαρσξίζεηε ην ζήκα απφ ην εζσηεξηθφ ζηαζκφ βάζεο ζε δηάθνξεο 

θεξαίεο ζε φιε ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ.  

      Ηδαληθά απηέο θεξαίαο-ζεκεία ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν ηζρχνο, 

θαη λα έρνπλ ηελ ίδηα απψιεηα ζνξχβνπ ζην uplink ηνπ ζηαζκνχ βάζεο εμππεξέηεζεο . Σν 

θίλεηξν γηα ην νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν επίπεδν θάιπςεο γηα φιεο ηηο θεξαίεο ζην θηίξην 

είλαη ην γεγνλφο φηη φιεο νη θεξαίεο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζην ίδην θειί, ην νπνίν 

ειέγρεηαη απφ ηελ ίδηα ξχζκηζε παξακέηξσλ. ηελ πξάμε ην παζεηηθφ DAS δελ ζα παξέρεη 

ζπρλά έλα εληαίν ζρέδην ζε φιεο ηηο θεξαίεο κπνξεί λα  έρεηε κία θεξαία κε 10 dB απψιεηα 

απφ ην ζηαζκφ βάζεο , θαη ζην ίδην θειί κηα θεξαία κε 45 dB απψιεηα απφ ην ζηαζκφ βάζεο , 

θαη ε πξαγκαηηθή ξχζκηζε παξακέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηζηξνθήο ηνπ, θιπ. ζην ζηαζκφ 

βάζεο κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη πξνκήζεηα θαη γηα ηα δχν ζελάξηα. Δπνκέλσο, 

ε νκνηφκνξθε απφδνζε ζε φιν ην θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα θεξαίαο είλαη κηα βαζηθή 

παξάκεηξνο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο θάιπςεο. 

2.1 Ση ηχπνο θαηαλεκεκέλνπ ζπζηήκαηνο θεξαίαο είλαη θαιχηεξνο; 

 

      Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ην πψο κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε έλα 

εζσηεξηθφ ζχζηεκα θάιπςεο κε νκνηφκνξθν θαηαλεκεκέλν επίπεδν θάιπςεο: ε παζεηηθή 

δηαλνκή, ε ελεξγεηηθή δηαλνκή, νη πβξηδηθέο ιχζεηο, νη επαλαιήπηεο ή αθφκε θαη ηα 

θαηαλεκεκέλα κηθξφ-θειηά ζην θηίξην. Κάζε κία απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο έρεη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο, θαη εμαξηψληαη κε ηελ πξαθηηθή εξγαζία πνπ 

πξνσζήζεθε. Μηα ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ηέιεηα γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν έξγν, αιιά κηα πνιχ θαθή επηινγή γηα ην επφκελν έξγν - φια εμαξηψληαη απφ 

ην θηίξην, ηηο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ γηα ην ηξέρνλ έξγν, θαη ηηο κειινληηθέο αλάγθεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ζην θηίξην.  

       Βιέπνληαο θαζαξά έλα δηνξαηηθφ ζρεδηαζκφ ξαδηνδηθηχσλ, ζα πξέπεη λα επηιέμεηε 

ηδαληθά ην ζχζηεκα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ πεξηζζφηεξε downlink ελέξγεηα ζηα 
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ζεκεία θεξαίαο θαη ην ιηγφηεξν θνξηίν ζνξχβνπ θαη ηελ απψιεηα γηα ην uplink ηνπ ζηαζκνχ 

βάζεο, θαη ηαπηφρξνλα λα παξέρεη νκνηφκνξθε θάιπςε θαη θαιή απνκφλσζε ζην Macro 

δίθηπν. ηελ θνξπθή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ ξαδηνδηθηχσλ, άιιεο παξάκεηξνη, 

φπσο ν ρξφλνο θαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ε επηηήξεζε θαη ε αλαβάζκηζε παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν. ηελ πξάμε, νη απαηηήζεηο εμππεξέηεζεο θαη ν ζπλδεηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

(Link Buggdet- βι. Δλφηεηα 4.1.3 ) ζα ππαγνξεχζνπλ πφζν κεγάιε απψιεηα θαη ζφξπβν πνπ 

κπνξείηε λα αληέμεηε νηθνλνκηθά, ψζηε λα εμαθνινπζήζεηε λα πξνζαξκφδεηε ην επίπεδν ησλ 

ππεξεζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ πνπ ζρεδηάδεηε. 

2.1.1 Παζεηηθφ ή ελεξγεηηθφ DAS 

 

        Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο παξαδνζηαθά παζεηηθά θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα 

θεξαηψλ γηα ην GSM ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα. Δπνκέλσο, πνιινί ζρεδηαζηέο ξαδηνδηθηχσλ ζα 

δνπλ απηά σο ηελ πξψηε επηινγή γηα ην ζρεδηαζκφ θάιπςεο εζσηεξηθψλ ρψξσλ γηα  3G 

ζπζηήκαηα. Ωζηφζν, είλαη γεγνλφο φηη, γηα ην UMTS θαη εηδηθά γηα ην HSPA, ελεξγεηηθά 

θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα θεξαηψλ ζπρλά ζα δψζνπλ ηελ  θαιχηεξε απφδνζε ζηε 

ξαδηνδηθηπαθή ζχλδεζε θαη ηηο πςειφηεξεο ηαρχηεηεο δεδνκέλσλ. Σν θχξην αλαηξεπηηθφ 

θαηλφκελν απφ ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα είλαη νη πςειέο απψιεηεο, νη νπνίεο ππνβαζκίδνπλ ην 

επίπεδν ηζρχνο ζηα ζεκεία ηεο θεξαίαο θαη απμάλνπλ ην ζφξπβν ζην ζηαζκφ βάζεο ζηηο 

πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην UMTS / HSPA. Σα UMTS θαη HSPA 

κπνξνχλ λα εθηεινχλ πνιχ πςειή ηαρχηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, αιιά κφλν αλ ε πνηφηεηα 

ξαδηνδεχμεο είλαη επαξθήο, θαη ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα ζε κεγάιν βαζκφ ζα ζπκβηβάζνπλ 

ηελ απφδνζε ηνπο.  

       Μηα άιιε κεγάιε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηα παζεηηθά θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα θεξαίαο 

είλαη ε έιιεηςε επνπηείαο. Αλ έλα θαιψδην έρεη απνζπλδεζεί, ν ζηαζκφο βάζεο δελ ζα 

ζεκάλεη θαλέλα ζπλαγεξκφ ηάζεο ζηάζηκνπ  ξαδηνθχκαηνο (VSWR- voltage standing wave 

radio), ιφγσ ηεο κεγάιεο απψιεηαο επηζηξνθήο κέζσ ηνπ θαηαλεκεκέλνπ παζεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θεξαίαο. Σα θαηαλεκεκέλα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα θεξαηψλ εθαξκφδνληαη ζηα 

πην ζεκαληηθά θηίξηα, ηα νπνία εμππεξεηνχλ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ρξήζηεο, θαη δεκηνπξγνχλ 

έζνδα ζην δίθηπφ. ίγνπξα ζα πξνηηκνχζαηε λα έρεηε ηελ επνπηεία φισλ ησλ πξνβιεκάησλ 

ζην ζχζηεκα DAS.  

       Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα ζρεδηαζηνχλ: αλ 

ηα εμαξηήκαηα θαη ηα θαιψδηα είλαη άθακπηα θαη ζηαζεξά, αη θπζηθά έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

ζσζηά. Σα παζεηηθά ζπζηήκαηα δηαλνκήο κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε πξαγκαηηθά 
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αληίμνεο ζπλζήθεο, ζε πγξέο θαη κε ζθφλε εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο, ζε ζήξαγγεο, θ.α., 

ρψξνη φπνπ ηα ελεξγεηηθά ζπζηαηηθά εχθνια ζα απνηχρνπλ, αλ δελ πξνζηαηεχνληαη απφ ην 

ζθιεξφ πεξηβάιινλ. Σα παζεηηθά ζπζηήκαηα θαηαλνκήο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ έηζη ψζηε 

λα εθηεινχλ πςεινχο ξπζκνχο δεδνκέλσλ, αθφκε θαη γηα εζσηεξηθή HSPA ιχζεηο- αιιά 

κφλν γηα ζρεηηθά κηθξά θηίξηα. ε απηά ηα έξγα κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε παζεηηθά 

θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα κε ρακειή απψιεηα. 

2.1.2 Μάζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε φια ηα εζσηεξηθά εξγαιεία 

 

      Δίλαη ζεκαληηθφ φηη ν ζρεδηαζηήο ξαδηνδηθηχσλ πξέπεη λα μέξεη ηα βαζηθά ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ησλ εζσηεξηθψλ θαηαλεκεκέλσλ ιχζεσλ θάιπςεο. ε πνιιά ζρέδηα, ε 

θαιχηεξε ιχζε ζα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ησλ κεραλεκάησλ δηαλνκήο. 

Έλαο θαιφο εζσηεξηθφο ξαδηνδηθηπαθφο ζρεδηαζκφο έρεη λα θάλεη απνθιεηζηηθά κε κηα θαιά 

εμνπιηζκέλε εξγαιεηνζήθε: φζν πεξηζζφηεξα εξγαιεία έρεηε ζηελ εξγαιεηνζήθε ζαο, ηφζν 

πην εχθνιν είλαη λα θάλεηε έλα ηέιεην ζρεδηαζκφ γηα εζσηεξηθή ιχζε. Έρνληαο κφλν έλα 

ζθπξί, απηφ κπνξεί λα ιχζεη πνιιά πξνβιήκαηα, αιιά κφλν κε έλα ζθπξί ζηελ 

εξγαιεηνζήθε ζαο ζα πεξηνξίζεηε ηηο δπλαηφηεηεο ζαο. Αλ γλσξίδεηε κφλν γηα ηε παζεηηθή 

θαηαλνκή, ζα πξέπεη λα κάζεηε θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

ελεξγεηηθήο δηαλνκήο, γηα ηνπο αλακεηαδφηεο θαη ηα κηθξά θειηά. Απηφ ζα ζαο βνεζήζεη  λα 

ζρεδηάζεηε πςειήο απφδνζεο εζσηεξηθά θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα θάιπςεο, ηα νπνία ζα 

είλαη κηα κειινληηθή  απφδεημε θαη ζα κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ κηα ζηαζεξή επηρεηξεκαηηθή 

πεξίπησζε.  

2.1.3 πλδπάδνληαο ηα εξγαιεία 

 

        Ο ζρεδηαζκφο ξαδηνδηθηχσλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ δελ πξέπεη λα γίλεηαη, 

ρξεζηκνπνηψληαο κία πξνζέγγηζε κφλν. Μάζεηε ηα ππέξ θαη ηα θαηά φισλ ησλ δηαθφξσλ 

ηξφπσλ ζρεδηαζκνχ θάιπςεο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο, θαη έπεηηα ζα μέξεηε πνηα είλαη ε 

θαιχηεξε πξνζέγγηζε γηα ηνλ ρεηξφγξαθν ζρεδηαζκφ. πρλά, ε θαιχηεξε πξνζέγγηζε ζα 

είλαη έλαο ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ιχζεσλ. 

2.2 Παζεηηθά ζπζηαηηθά 

 

       Πξηλ μεθηλήζεηε ηελ εμεξεχλεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ παζεηηθψλ θαηαλεκεκέλσλ 

ζπζηεκάησλ θεξαηψλ, ζα πξέπεη λα έρεηε κηα θαιή θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 
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ρξήζεο ηνπ πην θνηλνχ ηχπνπ παζεηηθψλ ζπζηαηηθψλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ησλ εζσηεξηθψλ παζεηηθψλ θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ θεξαηψλ. 

2.2.1 Γεληθά 

 

      Μέζα ζηα θηίξηα πξέπεη λα πιεξνχληαη εζσηεξηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη θψδηθεο 

πνπ ζα ηζρχνπλ κφλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην. ε γεληθέο γξακκέο ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη  CFC αλζεθηηθά ζηε θσηηά θαιψδηα θαη ζπζηαηηθά.  

       Να γλσξίδεηε πνιχ θαιά πψο λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηπρφλ PIM (passive intermodulation- 

παζεηηθή ελδνδηακφξθσζε) πξνβιήκαηα. Δπίζεο λα βεβαησζείηε φηη ηα ζπζηαηηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο πξνδηαγξαθέο, ηδίσο θαηά ην ζρεδηαζκφ πςειήο 

ηζρχνο παζεηηθψλ θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ θεξαηψλ. Ζ επίδξαζε ηνπ ζπλδπαζκνχ 

πνιιψλ κεηαθνξέσλ πςειήο ηζρχνο ζην ίδην θαηαλεκεκέλν παζεηηθφ ζχζηεκα θεξαίαο, 

ρξεζηκνπνηψληαο πςειήο ηζρχνο ζηαζκνχο βάζεο ζα παξάγεη κηα πςειήο  ηζρχνο ππθλφηεηα 

ζηνπο δηαρσξηζηέο θαη ηα ζπζηαηηθά θνληά ζηνπο ζηαζκνχο βάζεο. Υξεζηκνπνηήζηε κφλν 

πνηνηηθά παζεηηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηε PIM θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρχνο, 

130 dBc ή θαιχηεξα ζπγθεθξηκέλα ζπζηαηηθά (βι. Δλφηεηα 1.7.4). 

2.2.2 Οκναμνληθφ θαιψδην 

 

      Πξνθαλψο ην νκναμνληθφ θαιψδην ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ 

θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ θεξαίαο, ηδηαίηεξα ζε παζεηηθά ζπζηήκαηα. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη  

ζεκαληηθφ λα πάξεηε ηε ζσζηή βάζε ζε ζρέζε κε ηνπο ηχπνπο θαισδίσλ, θαη ηηο δεκίεο. Ο 

πίλαθαο 2.1 παξνπζηάδεη ηηο ηππηθέο απψιεηεο γηα ηα είδε παζεηηθψλ νκναμνληθψλ θαισδίσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο. πρλά, ζα ππάξμεη έλαο δείθηεο απφζηαζεο ηππσκέλνο ζην 

θαιψδην ζε θάζε 50 cm ή 1 m, γεγνλφο πνπ θαζηζηά εχθνιν λα ειέγμεηε ηηο εγθαηεζηεκέλεο 

απνζηάζεηο θαισδίσλ.  

 

Πίλαθαο 2.1 Σππηθή εμαζζέλεζε ηνπ νκναμνληθνχ θαισδίνπ. 
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Τπνινγίδνληαο ηελ απψιεηα απφζηαζεο ηνπ παζεηηθνχ θαισδίνπ 

 

     Δίλαη πνιχ εχθνιν λα ππνινγηζηεί ε ζπλνιηθή απψιεηα ηνπ παζεηηθνχ νκναμνληθνχ 

θαισδίνπ ζε κία δεδνκέλε ζπρλφηεηα. 

 

Παξάδεηγκα   

 

      Τπνινγίδνληαο ην ζπλνιηθφ κήθνο απψιεηαο 67 κ. κηζήο ηληζψλ επηηπγράλεηαη ην 1800 

MHz, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2.1: 

 

 

Μείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ επηινγή θαισδίνπ 

 

      Ζ θχξηα δαπάλε ζηελ εθαξκνγή παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ δελ είλαη ην 

θφζηνο θαισδίνπ, αιιά κάιινλ ε ηηκή γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαισδίνπ. Ζ εγθαηάζηαζε 

ελφο βαξίνπ άθακπηνπ παζεηηθνχ θαισδίνπ κπνξεί λα είλαη κηα κεγάιε πξφθιεζε ζε έλα 

θηίξην. Δηδηθφηεξα, νη βαξχηεξνη ηχπνη θαισδίσλ κεγέζνπο 7/8 ηληζψλ θαη επάλσ είλαη κηα 

ζεκαληηθή πξφθιεζε. Απηά ηα βαξηά θαιψδηα ζεθψλνπλ θπξηνιεθηηθά νιφθιεξεο νκάδεο 

εγθαηαζηαηψλ: σζηφζν, ην θαιψδην είλαη βαξχ, θαη είλαη πξφθιεζε λα ην εγθαηαζηήζεηε 

ρσξίο λα ην δηαρσξίζεηε ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα.  

      Δμεηάζηε πξνζεθηηθά ηελ ηηκή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θαισδίνπ θαηά ηελ εθηέιεζε. Ίζσο 

λα είζηε εληάμεη κε 2 dB πξφζζεηε απψιεηα θαισδίνπ, αλ κπνξέζεηε λα γιηηψζεηε ην 50% 

ησλ εμφδσλ εγθαηάζηαζεο. επηιέγνληαο απιά έλα ιεπηφηεξν κέγεζνο θαισδίνπ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, λα είζηε ζίγνπξνη φηη ην ζχζηεκα δηαλνκήο ζα λα είλαη ζε ζέζε λα θηινμελήζεη 

ηηο πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο θαη ηαρχηεηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ γηα 3G θαη HSPA. 

2.2.3 Γηαρσξηζηέο 

 

    Οη δηαρσξηζηέο θαη νη δηαηξέηεο ηζρχνο πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παζεηηθά 

ζπζηαηηθά ζε θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα θεξαίαο, δηαηξψληαο ην ζήκα πξνο ή απφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θεξαίεο. Οη δηαρσξηζηέο (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.1) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ην δηαρσξηζκφ ελφο νκναμνληθνχ θαισδίνπ ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο γξακκέο, θαη 
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αληηζηξφθσο. Καηά ην δηαρσξηζκφ ηνπ ζήκαηνο, ε δχλακε θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ζπξψλ. 

Αλ ππάξμεη δηαρσξηζκφο ζε δχν ζχξεο, κφλν ε κηζή δχλακε κείνλ ηελ απψιεηα παξεκβνιήο, 

ζπλήζσο πεξίπνπ 0,1 dB, είλαη δηαζέζηκε ζηηο δχν ζχξεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

ηεξκαηηζηνχλ φιεο νη ζχξεο ζην δηαρσξηζηή:  Γελ πξέπεη λα κέλεη κία ζχξα αλνηρηή. Αλ είλαη 

αρξεζηκνπνίεηε, ηεξκαηίζηε ηελ κε έλα εηθνληθφ θνξηίν. 

 

ρήκα 2.1 Δθαξκνγή δηαρσξηζηηθήο ηζρχνο. 

 

Παξάδεηγκα 

 

Μπνξείηε λα ππνινγίζεηε ηελ απψιεηα κέζα απφ ην δηαρσξηζηή:  

 

 

Γηα έλαλ 1:3 δηαρσξηζηή (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.2), ε εμαζζέλεζε ζα είλαη: 

 

 

ρήκα 2.2 Γηαλνκή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ελφο ηππηθνχ 1:3 δηαρσξηζηή. 

 

 

        ε απηφ ην παξάδεηγκα, φηαλ ηξνθνδνηνχκε έλαλ 1:3 δηαρσξηζηή ηζρχνο 10 dBm ζηε 

ζχξα 1, ε ηζρχο εμφδνπ ζηηο  ζχξεο 2-4 ζα είλαη 10 – 4.87 = 5.18 dBm. 
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2.2.4 πιιεθηηθνί / Άληζνη δηαρσξηζηέο 

 

      Οη ζπιιεθηηθνί δηαρσξηζηέο (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.3) ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ 

δηαρσξηζηέο, νη νπνίνη δηαηξνχλ ην ζήκα/ηζρχ απφ κία ζε δχν γξακκέο. Ζ δηαθνξά απφ ηνλ 

πξφηππν 1:2 δηαρσξηζηή είλαη φηη ε ηζρχο δελ δηαηξείηαη ηζφηηκα κεηαμχ ησλ ζπξψλ. 

 

ρήκα 2.3 πλδεηηθά, ξπζκηδφκελα θαη ζηαζεξά. 

 

      Απηφ είλαη πνιχ ρξήζηκν γηα ζρέδηα, ζηα νπνία κπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε έλα βαξχ 

θχξην θαιψδην κέζσ απφ ην θηίξην, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζπλδέζεηε κηθξέο κεξίδεο ηζρχνο 

ζηηο θεξαίεο καδί κε ην θχξην θαιψδην. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξείηε, λα κεηψζεηε ηελ 

αλάγθε λα εγθαηαζηήζεηε πνιιά παξάιιεια βαξηά θαιψδηα, θαη λα εμαθνινπζείηε λα 

δηαηεξείηε ηελ απψιεηα ζε ρακειά επίπεδα.  

       Απηή είλαη κηα εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε πνιπψξνθα θηίξηα, φπνπ 

κπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε έλα βαξχ «θάζεην» θαιψδην θαη λα εληζρχζεηε ηελ παξνρή 

ξεχκαηνο ζηνπο επηκέξνπο νξφθνπο (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.4). Με ηε ξχζκηζε ηεο 

απψιεηαο δεχμεο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ζπιιέθηεο θαη επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε ηηκή, 

κπνξείηε πξαγκαηηθά λα εμηζνξξνπήζεηε ηελ απψιεηα ζε φινπο ηνπο νξφθνπο ζην ςειφ 

θηίξην, παξέρνληαο ην απαξαίηεην νκνηφκνξθν επίπεδν θάιπςεο.  

      Οη ζπιιέθηεο ππάξρνπλ ζε δηάθνξνπο ηχπνπο, ε αξρή είλαη φηη ππάξρεη κηα ρακειήο 

απψιεηαο ζχξα (1-2) θαη ζηε ζπλέρεηα κηα πςειφηεξεο απψιεηαο ζχξα (3), φπνπ ε 

ζπιιεθηηθή ηζρχο  βξίζθεηαη ζε έλα ηνπηθφ ζχκπιεγκα θεξαηψλ. ε έλα ςειφ θηίξην, 

κπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε έλα θάζεην βαξχ  7/8 ή 1 1/4 ηληζψλ θαιψδην ζηε θάζεηε 

θαισδηαθή αλχςσζε, θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζπιιέθηεο ζε θάζε φξνθν, ψζηε 

λα ηξνθνδνηήζεηε έλα δηαρσξηζηή πνπ θαηαθέξλεη λα ρσξίδεη ηελ ηξνθνδφηεζε δχν έσο 

ηεζζάξσλ θεξαηψλ. Πξφηππνη ζπιιέθηεο είλαη δηαζέζηκνη κε ηηο ηηκέο πνπ θαίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 2.2. 

 

Παξάδεηγκα  ρξήζεο 
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       ε απηφ ην παξάδεηγκα (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.4), κπνξνχκε λα δνχκε φηη, αθφκε 

θαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο (200 m ζε GSM1800), κε ηε ρξήζε 7/8 ηληζψλ θχξην θαιψδην, 

θαζψο θαη κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ εηδψλ ζπιιεθηψλ θαη ελφο δηαρσξηζηή, κπνξνχκε λα 

θξαηήζνπκε κηα ζρεηηθή ζηαζεξή εμαζζέλεζε ηνπ ζπλφινπ φισλ ησλ θεξαηψλ κέζα ζε κηα 

παξαιιαγή ηνπ 1,5 dB, αθφκε αλ θαη ε δηακήθεο απψιεηα ηνπ θχξηνπ θαισδίνπ πνηθίιιεη 

έσο 12 dB. Δίλαη πξνθαλέο φηη είλαη δπλαηφλ λα εμηζνξξνπεζνχλ νη απψιεηεο 

απνηειεζκαηηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπιιεθηηθνί δηαρσξηζηέο.  

 

Πίλαθαο 2.2 Σππηθνί ζπιιέθηεο θαη ε ζχδεπμε ησλ δεκηψλ ηνπο. 

 

 

 

ρήκα 2.4 Σππηθέο δηακνξθψζεηο ησλ ζπιιεθηψλ ζε έλα θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα θεξαηψλ , 

ψζηε λα θξαηεζεί έλα εληαία επίπεδν θάιπςεο γηα φιεο ηηο θεξαίεο πάλσ απφ κηα κεγάιε 

απφζηαζε. 

2.2.5 Δμαζζελεηέο 

 

       Οη εμαζζελεηέο (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.5), εμαζζελνχλ ην ζήκα. Γηα παξάδεηγκα, 

έλαο 10 dB εμαζζελεηήο ζα κεηξηάζεη ην ζήκα θαηά 10 dB (ζχξα 2 = ζχξα 1 - εμαζζέλεζε). 

Οη εμαζζελεηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θέξνπλ πςειφηεξα ζήκαηα ηζρχνο θαη λα ηα 
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πξνζαξκφζνπλ ζε έλα επηζπκεηφ εχξνο ιεηηνπξγίαο, ηππηθά γηα λα απνθεπρζεί ηπρφλ 

ππεξθφξησζε ηνπ εληζρπηή, ή λα πεξηνξίζνπλ ηελ επίπησζε ηεο ηζρχνο ζνξχβνπ απφ ην 

ελεξγεηηθφ θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα θεξαίαο. 

 

ρήκα 2.5 RF Δμαζζελεηήο 

      Σππηθέο πξφηππεο ηηκέο εμαζζελεηή είλαη νη 1, 2, 3, 6, 10, 12, 18, 20, 30 θαη 40 dB. ηαλ 

ηηο ζπλδέεηε, κπνξείηε λα πάξεηε ηελ επηζπκεηή ηηκή: πνηθίιεηο εμαζζελεηέο είλαη επίζεο 

δηαζέζηκνη, αιιά ηππηθά κφλν γηα ζήκαηα ρακειήο ηζρχνο. εκεηψζηε φηη, φηαλ γίλεηαη 

εμαζζέλεζε ζεκάησλ πςειήο ηζρχνο γηα πνιινχο κεηαθνξείο, ζπλήζσο γηα πνιχ ρεηξηζηηθέο 

εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλαλ εηδηθφ ηχπν εμαζζελεηή, έλα «απνξξνθεηηθφ 

θαιψδην», γηα λα απνθεπρζνχλ PIM πξνβιήκαηα 

2.2.6 Δηθνληθά θνξηία ή ηεξκαηηζηέο 

 

     Οη ηεξκαηηζηέο (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.6), ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ηαηξηάμνπλ 

θνξηία επί ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο, ζπρλά ζε κηα ζχξα ελφο θπθινθνξεηή, ή νπνηαδήπνηε 

«αλνηθηή» ή αρξεζηκνπνίεηε ζχξα ζε άιια ζπζηαηηθά. ε εθαξκνγέο πνπ είλαη επαίζζεηεο 

ζε PIM, ε θαιχηεξε επηινγή είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα απνξξνθεηηθφ θαιψδην (-160 

dBc). 

 

ρήκα 2.6 Πξφηππν 50 Ω εηθνληθφ θνξηίν ή ηεξκαηηζηήο 
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2.2.7 Κπθινθνξεηέο 

 

      Ο θπθινθνξηθφο δηαρσξηζηήο (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.7) είλαη έλα κε-ακνηβαίν 

ζπζηαηηθφ κε ρακειή απψιεηα παξεκβνιήο ζηελ πξνο ηα εκπξφο θαηεχζπλζε (ζχξεο 1-2, 2-3 

θαη 3-1) θαη πςειή απψιεηα παξεκβνιήο ζηελ αληίζηξνθε θαηεχζπλζε (ζχξεο 2-1, 3-2 θαη 1-

3).  

 

ρήκα 2.7 RF θπθινθνξεηήο 

      Ζ απψιεηα παξεκβνιήο ζηελ πξνο ηα εκπξφο θαηεχζπλζε είλαη ζπλήζσο κηθξφηεξε απφ 

0,5 dB θαη ζηελ αληίζηξνθε θαηεχζπλζε θαιχηεξε απφ 23 dB. Μπνξείηε λα πάξεηε «δηπινχ 

ζηαδίνπ» κνλσηήξεο κε αληίζηξνθε απνκφλσζε θαιχηεξε απφ 40 dB, αλ ρξεηαζηεί. 

 

Παξαδείγκαηα ρξήζεο 

 

      Ο θπθινθνξεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνζηαηεχζεη ηελ ζχξα ελφο πνκπνχ 

(φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.8) απφ ηελ αλάζηξνθε ηζρχ απφ αλαθιάζεηο πνπ πξνθαινχληαη 

απφ κηα απνζπλδεκέλε θεξαία ή απφ ην θαιψδην ζηελ θεξαία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

ρήκα 2.8 Ο θπθινθνξεηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία ελφο πνκπνχ απφ ηελ 

αλαθιψκελε ελέξγεηα 
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ρήκα 2.9 Ο θπθινθνξεηήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο εμάξηεκα απφδνζεο δηπιήο φςεο, 

ρσξίδεη ηελ Rx θαη ηελ Tx απφ κηα ζπλδπαζηηθή Rx/Tx γξακκή. 

       Μηα θνηλή εθαξκνγή γηα ηνπο θπθινθνξεηέο ζε αζχξκαηα ζπζηήκαηα είλαη ε ρξήζε ηνπ 

θπθινθνξεηή γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ θαηεπζχλζεσλ κεηάδνζεο θαη ιήςεο απφ κηα 

ζπλδπαζηηθή Tx/Rx ζχξα (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.9). Απηφ σο επί ην πιείζηνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθαξκνγέο ρακειήο ηζρχνο, ιφγσ ησλ PIM ζεκάησλ ηνπ θπθινθνξεηή. 

Γηα εθαξκνγέο πςειήο ηζρχνο, ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα θίιηξν δηπιήο 

θνηιφηεηαο γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ δχν ζεκάησλ.  

       Οη θπθινθνξεηέο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνκφλσζε ησλ πνκπψλ 

ζε έλα ζπλδπαζηηθφ δίθηπν γηα έλα πνιχ-ρεηξηζηηθφ ζχζηεκα. 

2.2.8 Έλαο ζπδεχθηεο 3 dB 

 

        Ο 3 db ζπδεχθηεο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.10 ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ην ζπλδπαζκφ 

ζεκάησλ απφ δχν πεγέο ζήκαηνο. Σελ ίδηα ζηηγκή ν ζπδεχθηεο ζα ρσξίζεη ηα δχν 

ζπλδπαζκέλα ζήκαηα ζε δχν ζχξεο εμφδνπ. Απηφ κπνξεί λα είλαη πνιχ ρξήζηκν θαηά ην 

ζρεδηαζκφ παζεηηθψλ θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ θεξαηψλ.  

 

ρήκα 4.10 Έλαο 3 dB ζπδεχθηεο 
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      Ο 3 dB ζπδεχθηεο έρεη ηέζζεξηο ζχξεο: ηα δχν ζχλνια απφ απηέο έρνπλ απνκνλσζεί ην 

έλα απφ ην άιιν (ζχξεο 2 θαη 3 = 1 θαη 4). Δάλ ε ηζρχο ηξνθνδνηείηαη ζηε ζχξα 1, ε ηζρχο 

απηή θαηαλέκεηαη ζηηο ζχξεο 2 θαη 3 (3 dB). Ζ ζχξα 4 ζα είλαη αδχλακε ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη νη ζχξεο 2 θαη 3 ηαηξηάδνπλ ηδαληθά. Καλνληθά έλαο ηεξκαηηζηήο ζα λα ζπλδεζεί ζηε ζχξα 

4.  

Παξάδεηγκα ρξήζεο 

 

      Δάλ πξέπεη λα ζπλδπάζεηε δχν πνκπνχο ή δχν πνκπνδέθηεο (TRXs / TRUS), κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε έλαλ απινχζηεξν ζπδεπθηή 3 dB (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.11). Ωζηφζν, 

αλ πξέπεη λα ζπλδπάζεηε ηνπο δχν πνκπνχο θαη ζπγρξφλσο λα δηαλέκεηε ηε δχλακε ζε  έλα  

παζεηηθφ θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα θεξαηψλ κε πνιιέο θεξαίεο, ζα πξέπεη λα ζπλδέζεηε έλα 

κέξνο ηνπ DAS ζηελ ζχξα 2 θαη ην άιιν ζηε ζχξα 3 (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.12). Έηζη, 

ζα απμήζεηε ηελ ηξνθνδνζία ηνπ DAS απφ έλα παξάγνληα 2 (3 dB). Απηή ε κέζνδνο 

πξνηηκάηαη, θαη ζα απμήζεη ην επίπεδν ζήκαηνο θαηά 3 dB ζην θηίξην, παξά ζα μνδέςεη ησλ 3 

dB εηθνληθφ θνξηίν ζηε ζχξα 3 (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.11) - απηφ ζα δεκηνπξγήζεη 

κφλν ζεξκφηεηα. 

 

ρήκα 2.11 Ο 3 dB ζπδεχθηεο ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπλδπαζηήο δχν ζπξψλ. 

 

ρήκα 2.12 Ο ζπλδπαζκφο δχν TRX θαη ν δηαρσξηζκφο ζε έλα θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα 

θεξαίαο 
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2.2.9 Φνξηίν ηζρχνο ζε παζεηηθά ζπζηαηηθά 

 

     Μηα παξάκεηξνο πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή λα έρνπκε θαηά λνπ, θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ κε 

παζεηηθά ζπζηαηηθά, είλαη λα κελ ππεξβαίλνπκε ηε κέγηζηε νλνκαζηηθή ηζρχ πνπ ην 

παζεηηθφ ζπζηαηηθφ κπνξεί λα ρεηξηζηεί . Απηφ είλαη έλα ηδηαίηεξν πξφβιεκα γηα πςειή 

ρσξεηηθφηεηα ή γηα πνιχ-ρεηξηξηηθέο παζεηηθέο ιχζεηο DAS, φπνπ ζπλδπάδεηε πνιινχο 

κεηαθνξείο θαη ζηαζκνχο βάζεο ζε πςειά επίπεδα ηζρχνο ζην ίδην παζεηηθφ ζπζηήκαηνο 

δηαλνκήο .  

 

Τπνινγίδνληαο ηε ζπλνιηθή ηζρχ απφ ηνπο ζηαζκνχο βάζεο. 

 

Πψο ζα ππνινγηζηεί ε ζπλνιηθή ηζρχο; 

 

Παξάδεηγκα, ππνινγίδνληαο ηε ζχλζεηε ηζρχ εμνπζία ζε έλα παζεηηθφ DAS 

 

        Έρνπκε έλα πνιχ-ρεηξηζηηθφ ζχζηεκα ζε έλα αεξνδξφκην: ππάξρνπλ ηξεηο GSM θνξείο 

πνπ ζπλδένληαη κε ην ίδην ζεκείν, θαη θάζε θνξέαο έρεη έμη TRX. Ο ζηαζκφο βάζεο δίλεη 46 

dBm ζην θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα θεξαίαο. πλνιηθά έρνπκε 3 x 6 = 18 TRX.  

        Ζ ρεηξφηεξε πεξίπησζε είλαη φηη φινη νη κεηαθνξείο έρνπλ θνξησζεί 100%: επνκέλσο 

θάζε GSM ξαδηνδηθηπαθφο πνκπνδέθηεο κεηαδίδεη πιήξε 46 dBm ζπλερψο ζε φιεο ηηο 

ρξνληθέο ηνπνζεζίεο. Πξέπεη λα ζπλνςίζεηε φιε ηελ ηζρχ, αιιά πξψηα λα κεηαηξέςεηε απφ 

dBm ζε Watt : 

 

Έρνπκε 16 ζήκαηα ησλ 40 W ην θαζέλα: ε ζπλνιηθή ζχλζεηε ηζρχο είλαη: 

 

 

ηε ζπλέρεηα, πίζσ ζην dBm = 10 log (640 000 [mW]) = 58 dBm 

       Ωο εθ ηνχηνπ , πξέπεη λα δηαζθαιίζεηε φηη ηα παζεηηθά ζπζηαηηθά κπνξνχλ λα 

ρεηξηζηνχλ 640 [Watt]/58 dBm ζπλερψο , ψζηε λα βεβαησζείηε φηη ην ζχζηεκα είλαη ζηαζεξφ. 

 

Ζ Ηζρχο PIM (Passive Intermodulation- Παζεηηθή Δλδνδηακφξθσζε) 
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       H PIM θαιχπηεηαη ζην θεθάιαην 3.7.4. Ωζηφζν, αο ππνινγίζνπκε ην επίπεδν ησλ PIM 

ζεκάησλ. Αλ πάξεηε έλα παζεηηθφ ζπζηαηηθφ, κε πξνδηαγξαθέο PIM ησλ -120 dBc, ε 

κέγηζηε PIM απνδνρή ζα είλαη 120 dB θάησ απφ ηελ πςειφηεξε ηζρχ κεηαθνξέα. Γηα 

παξάδεηγκα , ζε ζπλέρεηα απφ ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα αλακέλνπκε ηε 

ρεηξφηεξε πεξίπησζε PIM απνδνρήο γηα λα έρνπκε έλα επίπεδν ζήκαηνο 46 dBm - 120 dB = 

-74 dBm. 

        Απηή είλαη κηα ζεκαληηθή αλεζπρία: -74 dBm ζε αλεπηζχκεην ζήκα, εηδηθά αλ ε 

δηαθνξνπνηεκέλε απνδνρή εκπίπηεη ζηελ UL δψλε ζε έλα απφ ηα ζπζηήκαηα, ζα γίλεη έλα 

πνιχ κεγάιν πξφβιεκα, ην νπνίν ζα ππνβαζκίζεη ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο/θαλαιηνχ. 

        Τπεξβαίλνληαο ηε κέγηζηε νλνκαζηηθή ηζρχ ζε έλα παζεηηθφ ζπζηαηηθφ ζα ην θάλεη 

αθφκα ρεηξφηεξν. Να ρξεζηκνπνηήζεηε ζίγνπξα παζεηηθά ζπζηαηηθά κε πνιχ θαιέο 

πξνδηαγξαθέο, φηαλ ζρεδηάδεηε πςειήο ηζρχνο, κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο ιχζεηο, θαη λα είζηε 

απφιπηα ζίγνπξνη ζην λα θξαηήζεηε εληφο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηζρχνο φια ηα ζπζηαηηθά. 

2.2.10 Φίιηξα 

 

       Καηά ην ζρεδηαζκφ ιχζεσλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ππάξρνπλ βαζηθά δχν ηχπνη θίιηξσλ 

πνπ ζα αληηκεησπίζεηε, ην εμάξηεκα εθηχπσζεο δηπιήο φςεο θαη ν δηπιέθηεο ή ηξηπιέθηεο, 

φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.13. 

 

Δηθφλα 2.13 Σα ηππηθά θίιηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ δσλψλ 

ζπρλνηήησλ: δηπιέθηεο θαη ηξηπιέθηεο. Δπίζεο, ν δηπιέθηεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δηαρσξίζεη ηελ uplink απφ ηελ downlink δεχμε. 
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Δμάξηεκα απφδνζεο δηπιήο φςεο 

 

        Σν εμάξηεκα απηφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαρσξίζεη έλα ζπλδπαζκέλν TX/RX ζήκα ζε 

μερσξηζηέο TX θαη RX γξακκέο. Να ζπκίζνπκε ηελ απνκφλσζε κεηαμχ ησλ δσλψλ, θαζψο 

θαη ηελ απψιεηα παξεκβνιήο θαη ηηο PIM πξνδηαγξαθέο .  

 

Γηπιέθηεο /ηξηπιέθηεο 

 

       Ο δηπιέθηεο ζα δηαρσξίζεη ή ζα ζπλδπάζεη νιφθιεξεο δψλεο ηε κηα κε ηελ άιιε ή ηε κία 

απφ ηελ άιιε, γηα παξάδεηγκα, δψλεο κε εηζξνέο κε ζπλδπαζκφ 2100 θαη 1800 MHz θαη 

εμφδνπο κε 2100 θαη 1800 MHz. Να ιάβεηε ππφςε ζαο  ηελ απνκφλσζε κεηαμχ ησλ δσλψλ, 

θαζψο θαη ηελ απψιεηα παξεκβνιήο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο PIM.  

      Μηα ηξηψλ δσλψλ έθδνζε πνπ κπνξεί λα δηαρσξίζεη ή λα ζπλδπάζεη 900, 1800 θαη 2100 

MHz είλαη επίζεο δηαζέζηκε, θαη νλνκάδεηαη ηξηπιέθηεο. Οξηζκέλνη θαηαζθεπαζηέο θάλνπλ 

αθφκα θαη ζπλδπαζηηθά ζπζηαηηθά απνηεινχκελα ηφζν απφ δηπιέθηεο ή ηξηπιέθηεο θαη έλα 

εμάξηεκα απφδνζεο δηπιήο φςεο. 

2.3 Σν παζεηηθφ DAS 

 

       Σψξα πνπ γλσξίδνπκε ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ παζεηηθψλ ζπζηαηηθψλ, είκαζηε ζε ζέζε 

λα θάλνπκε έλα ζρέδην ελφο θαηαλεκεκέλνπ παζεηηθνχ ζπζηήκαηνο θεξαηψλ. Σα παζεηηθά 

ζπζηήκαηα DAS είλαη ε πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελε πξνζέγγηζε θαηά ηελ παξνρή εζσηεξηθψλ 

ιχζεσλ, εηδηθά ζε κηθξά θηίξηα. 

2.3.1 ρεδηαζκφο ηνπ παζεηηθνχ DAS  

 

        Σν παζεηηθφ DAS είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα ζρεδηαζηεί: ην θχξην πξάγκα πνπ πξέπεη λα 

θάλεηε είλαη λα ππνινγίζεηε ηε κέγηζηε απψιεηα γηα θάζε θεξαία ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη λα 

θάλεηε ην ζπλδεηηθφ πξνυπνινγηζκφ αλάινγα κε ην πνηέο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θάζε 

θεξαία θαιχπηεη. Θα ρξεηαζηεί λα πξνζαξκφζεηε ην ζρεδηαζκφ ηνπ παζεηηθνχ DAS ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηνπ θηηξίνπ ζε ζρέζε κε ηνπο πεξηνξηζκνχο γηα ην πνχ θαη πψο ζα 

εγθαηαζηαζεί ην βαξχ νκναμνληθφ θαιψδην. πρλά, ν RF ζρεδηαζηήο ζα θάλεη κηα πξνκειέηε 

κε βάζε ηα ζρέδηα ησλ νξφθσλ πξηλ απφ ηελ αξρηθή κειέηε ηνπ ρψξνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

πξνζαξκφζεη ηνλ ελ ιφγσ ζρεδηαζκφ, ψζηε απηφο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν ξφινο ηνπ ζρεδηαζηή RF ζπρλά 
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πεξηνξίδεηαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο, θαη φρη ζηνλ RF ζρεδηαζκφ, θαηά ην 

ζρεδηαζκφ παζεηηθνχ DAS.  

 

 

ρήκα 2.14 Σππηθφ δηάγξακκα παζεηηθνχ DAS κε ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα. 

       Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γλσξίδεηε φιεο ηηο απνζηάζεηο θαισδίσλ θαη ηα είδε, ψζηε λα 

κπνξείηε λα ππνινγίζεηε ηελ απψιεηα απφ ην ζηαζκφ βάζεο ζε θάζε θεξαία. Γη‟ απηφ ην 

ιφγν ζα πξέπεη λα θάλεηε κηα ιεπηνκεξή κειέηε ηνπ ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ, δηαζθαιίδνληαο φηη 

ππάξρνπλ δηαδξνκέο θαισδίσλ ζε φιεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο θεξαίεο. ηαλ ζρεδηάδεηε έλα 

παζεηηθφ DAS, ζπρλά ζα πεξηνξίδεζηε σο πξνο ην πνχ κπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε ην 

άθακπηα παζεηηθά θαιψδηα. πρλά, νη πεξηνξηζκνί ησλ δπλαηνηήησλ εγθαηάζηαζεο ζα 

ππαγνξεχζνπλ ην πξαγκαηηθφ παζεηηθφ ζρεδηαζκφ DAS, θαη εμαηηίαο απηήο ηεο ηειηθήο 

παζεηηθήο ιχζεο ζα ππάξμεη ζπρλά έλαο ζπκβηβαζκφο κεηαμχ ηεο ξαδηνδηθηπαθήο απφδνζεο 

θαη ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Υξεηάδεηαη λα εμάγεηαη ηελ αθξηβή 
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απψιεηα ζε θάζε ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεηε ην ζπλδεηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ (βιέπε θεθάιαην 8), θαη λα ηνπνζεηήζεηε ηηο θεξαίεο.  

      Έλα ηππηθφ ζρέδην παζεηηθνχ DAS θαίλεηαη ζην ρήκα 2.14, θαη δείρλεη έλα κηθξφ 

θηίξην γξαθείσλ. Απηφ ην ζρέδην βαζίδεηαη ζε έλα θχξην θαηαθφξπθν 7/8 ηληζψλ θαιψδην, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηεί ζπιιέθηεο θαη δηαρσξηζηέο ζε θάζε φξνθν.  

2.3.2 Κχξηα ζεκεία γηα ην παζεηηθφ DAS  

  

      Τπάξρνπλ πνιιά επηρεηξήκαηα ππέξ θαη θαηά ηεο ρξήζεο παζεηηθνχ DAS. Να ζπκάζηε 

φηη ην παζεηηθφ DAS είλαη κφλν έλα απφ ηα εξγαιεία ζηε ζρεδίαζε ξαδηνδηθηχσλ 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ, θαη κεξηθέο θνξέο ην παζεηηθφ DAS ζα είλαη ε θαιχηεξε επηινγή, 

κεξηθέο θνξέο φρη 

 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ παζεηηθνχ DAS είλαη: 

  

 Δίλαη απιή, αιιά ρξνλνβφξα ζην ζρεδηαζκφ.  

 πζηαηηθά απφ δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο είλαη ζπκβαηά.  

 Μπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε δπζκελέο πεξηβάιινλ.  

 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ παζεηηθνχ DAS είλαη :  

 

 Γελ ππάξρεη θακία επηηήξεζε ησλ ζθαικάησλ ζην ζχζηεκα – ν ζηαζκφο βάζεο δελ 

ζα δψζεη VSWR ζπλαγεξκφ αθφκε θαη κε ιάζε θνληά ζην ζηαζκφ βάζεο, ιφγσ ηεο 

πςειήο απψιεηαο επηζηξνθήο.  

 Γελ είλαη επέιηθην ζε αλαβαζκίζεηο.  

 Οη πςειέο απψιεηεο ζα ππνβαζκίζνπλ ηα δεδνκέλα απφδνζεο.  

 Δίλαη δχζθνιν λα ηζνξξνπήζεη ην ζπλδεηηθφ πξνυπνινγηζκφ  ζε φιεο ηηο θεξαίεο, θαη 

λα πάξεη έλα νκνηφκνξθν επίπεδν θάιπςεο .  

 Απαηηεί έλαλ πςειήο ηζρχνο ζηαζκφ βάζεο θαη εηδηθή αίζνπζα εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ εμνπιηζκνχ, ηεο ηξνθνδνζίαο , θιπ. 

 

        Σν γεγνλφο παξακέλεη φηη ην παζεηηθφ DAS είλαη ην πην εθαξκνζηέν είδνο ηνπ DAS ζε 

παγθφζκηα βάζε. Ωζηφζν, ε κειινληηθή αλάγθε γηα 3G/UMTS θαη HSPA εμππεξέηεζε θαη 
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αθφκε κεγαιχηεξε ππεξεζία δεδνκέλσλ πςειήο ηαρχηεηαο ζα επεξεάζεη ηελ πξνηίκεζε γηα 

ηελ επηινγή θάπνηνπ ηχπνπ DAS.  

2.4 Δλεξγεηηθφ DAS 

 

      Ζ αξρηθή ιεηηνπξγία  ελφο ελεξγεηηθνχ θαηαλεκεκέλνπ ζπζηήκαηνο θεξαηψλ είλαη φηη, 

φπσο έλα παζεηηθφ DAS, δηαλέκεη ην ζήκα ζε κηα ζεηξά απφ εζσηεξηθέο θεξαίεο. Ωζηφζν,  

ππάξρνπλ θάπνηεο κεγάιεο δηαθνξέο. To ελεξγεηηθφ DAS ζηεξίδεηαη ζπλήζσο πάλσ ζε 

ιεπηά θαιψδηα, νπηηθέο ίλεο θαη IT ηχπνπ θαιψδηα, θάλνληαο ην έξγν εγθαηάζηαζεο πνιχ 

πην εχθνιν ζε ζχγθξηζε κε ηα άθακπηα θαιψδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παζεηηθφ DAS.  

Σν ελεξγεηηθφ DAS απνηειείηαη απφ δηάθνξα ζπζηαηηθά, ε αθξηβήο δηάηαμε εμαξηάηαη απφ 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαηαζθεπαζηή. ια ηα ελεξγά DAS ζα είλαη ζε θάπνην βαζκφ ζε ζέζε λα 

αληηζηαζκίζνπλ ηελ απφζηαζε θαη ηελ εμαζζέλεζε ησλ θαισδίσλ.  

2.4.1 Δχθνιε ζρεδίαζε 

 

      Ζ ηθαλφηεηα ηεο αληηζηάζκηζεο ησλ απσιεηψλ ησλ θαισδίσλ ζηε δηαζχλδεζε ησλ 

κνλάδσλ ζε έλα ελεξγεηηθφ DAS θαζηζηά ην ζχζηεκα πνιχ εχθνιν θαη γξήγνξν ζην 

ζρεδηαζκφ, θαη εχθνιν ζηελ εθαξκνγή ζην θηίξην.  

       Ωζηφζν, θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο παζεηηθνχ DAS, ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε ηελ αθξηβή 

δηαδξνκή θαη απφζηαζε θάζε θαισδίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζεηε ηελ απψιεηα ηνπ 

ζπλδεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, θαηά ην ζρεδηαζκφ ελφο ελεξγεηηθνχ DAS θαη δελ έρεη 

ζεκαζία αλ ε θεξαία είλαη ηνπνζεηεκέλε 20 κ. απφ ην ζηαζκφ βάζεο ή αθφκα θαη 5 ρκ. Ζ 

απφδνζε ζα είλαη ε ίδηα γηα φιεο ηηο θεξαίεο ζην ζχζηεκα.  

       Δπνκέλσο, ν ζρεδηαζηήο ξαδηνδηθηχσλ δελ ζα ρξεηαζηεί λα εθηειέζεη κηα ιεπηνκεξή 

κειέηε ηνπ ρψξνπ. Γελ έρεη ζεκαζία, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα θαιψδηα, θαη αλ ην 

ζχζηεκα ζα βαζκνλφκεζε θάζε αληζνξξνπία ησλ θαισδίσλ. Οχηε ν ζρεδηαζηήο ηνπ 

ξαδηνδηθηχνπ πξέπεη λα θάλεη  ππνινγηζκνχο ηνπ ζπλδεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα φιεο ηηο 

θεξαίεο ζην θηίξην: φινη νη θεξαίεο ζα έρνπλ ηνλ ίδην ζφξπβν θαη ηελ ίδηα download ηζρχ, 

δίλνληαο πξαγκαηηθά νκνηφκνξθε θάιπςε ζε φιν ην θηίξην. Απηά ηα ελεξγεηηθά DAS είλαη 

πνιχ γξήγνξα θαη εχθνιά ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ εθαξκνγή θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε.  

       Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ζχγρξνλα θηίξηα είλαη πνιχ δπλακηθά φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπο. 

Έρνληαο έλα θαηαλεκεκέλν ζχζηεκα θεξαίαο, είλαη ζεκαληηθφ απηφ λα κπνξεί εχθνια λα 

αλαβαζκηζηεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ, ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπο αζχξκαηνπο ρξήζηεο. Σν ελεξγεηηθφ 
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DAS κπνξεί λα θηινμελήζεη απηή ηελ αλεζπρία, θαζψο είλαη εχθνιν θαη επέιηθην ζηελ 

πξνζαξκνγή θαη ηελ αλαβάζκηζε. Γελ ππάξρεη θακία αλάγθε λα επαλαιάβεηε ην ζχλνιν ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο, εάλ πξνθχςνπλ ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο ζην 

ζχζηεκα: ππάξρεη πάληα ε ίδηα ηζρχ ζηελ θεξαία, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ θαη  ηελ 

απφζηαζε ησλ θεξαηψλ. 

2.4.2 Ακηγψο ελεξγεηηθφ DAS γηα κεγάια θηίξηα 

 

      Ηδαληθά ζε έλα ελεξγεηηθφ DAS δελ ζα ππάξρνπλ παζεηηθά ζπζηαηηθά, ηα νπνία δελ 

αληηζηαζκίδνληαη απφ ην ζχζηεκα. Ωο εθ ηνχηνπ ην ελεξγεηηθφ DAS είλαη ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζεί ηηο απφ άθξν ζε άθξν επηδφζεηο ηνπ ζπλνιηθνχ DAS θαη λα δψζεη ζπλαγεξκφ 

ζε πεξίπησζε βιάβεο ή απνζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ θαη ησλ θεξαηψλ. Απηά ηα ελεξγεηηθά 

DAS κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κία δψλε - ελφο θνξέα, ή κεγάιεο πνιχ-ρεηξηζηηθέο ιχζεηο.  

 

Γελ ππάξρεη αλάγθε γηα πςειή ηζρχ 

 

      Ζ θηινζνθία πίζσ απφ ηηο ακηγψο ελεξγεηηθέο DAS αξρηηεθηνληθήο είλαη λα βξίζθνληαη ν 

ηειεπηαίνο εληζρπηήο DL θαη  ν πξψηνο UL εληζρπηήο φζν πην θνληά ζηελ θεξαία φζν ην 

δπλαηφλ. Ζ απνκαθξπζκέλε κνλάδα (RU) ζπζηεγάδεηαη κε ηελ θεξαία, απνθεχγνληαο έηζη 

θάζε πεξηηηή απψιεηα ηνπ παζεηηθνχ νκναμνληθνχ θαισδίνπ.  

       ηαλ ρξεζηκνπνηείηε απηήλ ηελ θηινζνθία, κε ην RU λα βξίζθεηαη θνληά ζηελ θεξαία, 

δελ ππάξρεη θακία αλάγθε λα ρξεζηκνπνηείηε ππεξβνιηθή downlink ηζρχ εθπνκπήο απφ ην 

ζηαζκφ βάζεο γηα λα αληηζηαζκίζεηε ηηο απψιεηεο ηνπ παζεηηθνχ νκναμνληθνχ θαισδίνπ: 

ζπλεπψο, ην ζχζηεκα κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε ρακειήο έσο κεζαίαο ηζρχνο κεηάδνζεο απφ ην 

RU, δηφηη φιε ε RU downlink ηζρχ ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζηελ θεξαία ρσξίο απψιεηεο. 

 

Καιχηεξε απφδνζε δεδνκέλσλ ζην Uplink  

 

       Σα ακηγψο ελεξγεηηθά DAS έρνπλ κεγάια πιενλεθηήκαηα ζηελ εθηέιεζε uplink δεχμεο 

δεδνκέλσλ. Έρνληαο ηελ πξψηε uplink δεχμε ζην RU, ρσξίο απψιεηεο πίζσ ζην ζηαζκφ 

βάζεο, ζα εληζρπζεί ε απφδνζε ησλ δεδνκέλσλ. Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ απφδνζε 

ησλ δεδνκέλσλ πςειήο ηαρχηεηαο, γηα ηελ πςειφηεξε EDGE θσδηθνπνίεζε ζρεκάησλ γηα 

GSM, γηα ηα δεδνκέλα πςειήο ηαρχηεηαο γηα UMTS θαη, εηδηθφηεξα, γηα ηε HSUPA 

απφδνζε.  
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        Ζ θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ηνπ παζεηηθνχ θαη  ηνπ ελεξγεηηθνχ DAS ζρεηηθά κε ηελ 

απφδνζε ηεο uplink δεχμεο είλαη φηη, αθφκε θαη αλ ην ελεξγεηηθφ DAS έρεη θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζνξχβνπ, ζα είλαη πνιχ ρακειφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ην πςειφ 

πνζνζηφ ζνξχβνπ ζε παζεηηθά ζπζηήκαηα DAS πςειψλ απσιεηψλ. Ζ απνηειεζκαηηθή NF 

απφδνζε είλαη βαζηθή ζην ζρεδηαζκφ ξαδηνδηθηχσλ. 

 

Μεζαίεο θαη κεγάιεο ιχζεηο 

 

       Με ηε ρξήζε κεηάδνζεο κέζσ ρακειήο απψιεηαο νπηηθψλ ηλψλ, έλα ηππηθφ ελεξγεηηθφ 

DAS κπνξεί λα θηάζεη απνζηάζεηο άλσ ησλ 5 ρκ. Σν θαιψδην κεηαμχ ηεο EU θαη ηεο RU 

κέρξη 250 κ. θάλεη απηνχο ηνπο ηχπνπο ησλ ιχζεσλ εθαξκνζηένπο ζε κέηξηα έσο κεγάια 

θηίξηα, ζπλήζσο κεγάια θηίξηα γξαθείσλ, εκπνξηθά θέληξα, λνζνθνκεία θαη ζήξαγγεο .  

 

Σα ζπζηαηηθά ηνπ ελεξγεηηθνχ DAS 

 

       Γηα λα θαηαιάβεηε πψο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ελεξγεηηθφ DAS γηα εζσηεξηθφ 

ζρεδηαζκφ θάιπςεο, ζα πξέπεη λα έρεηε θαηαλνήζεη ηα ζπζηαηηθά ηνπ. Μεξηθά ελεξγεηηθά 

DAS ρξεζηκνπνηνχλ θαζαξά αλαινγηθά ζήκαηα: άιια ζπζηήκαηα κεηαηξέπνπλ ην RF ζε 

ςεθηαθφ θαη κπνξεί επίζεο λα εθαξκφζνπλ εζσηεξηθή IP κεηάδνζε.   

      Σα νλφκαηα ησλ κνλάδσλ, νη αξηζκνί ησλ ζπξψλ, νη απνζηάζεηο θαη νη ηχπνη ησλ 

θαισδίσλ ζα είλαη ειαθξψο δηαθνξεηηθά, αιιά ε αξρή είλαη ε ίδηα (ρήκα 2.15). πλήζσο, 

απηά ηα είδε ησλ DAS είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμνπλ ηφζν ηα GSM φζν θαη ηα UMTS, 

νπφηε ζα ρξεηαζηείηε κφλν έλα DAS ζην θηίξην γηα λα θαιχςεηε γηα φιεο ηηο αζχξκαηεο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο ρξήζηεο. 
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Δηθφλα 2.15 Παξάδεηγκα ηνπ ακηγψο ελεξγεηηθνχ δηπιήο δψλεο DAS γηα κεγάια θηίξηα: έσο 

6 ρηιηνκέηξσλ απφ ην ζηαζκφ βάζεο θαη θεξαίεο ρσξίο απψιεηα 
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Κχξηα κνλάδα (Main unit) 

 

        Ζ θχξηα κνλάδα ( MU) ζπλδέεηαη κε ην ρακειήο ηζρχνο ζηαζκφ βάζεο: ε MU δηαλέκεη 

ηα ζήκαηα ζην ππφινηπν ηνπ ζπζηήκαηνο κέζσ κνλάδσλ επέθηαζεο (EU –expansion units). 

Ζ MU ηππηθά ζα ζπλδέεηε κε ηηο EU κέζσ νπηηθψλ ηλψλ. Ζ MU είλαη ν « εγθέθαινο » ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη παξάγεη θαη ειέγρεη ηα εζσηεξηθά ζήκαηα βαζκνλφκεζεο ζην ζχζηεκα καδί 

κε ηε ρξήζε εζσηεξηθψλ εληζρπηψλ, θαη κέζσ κεηαηξνπέσλ πξνζαξκφδεη ηα νθέιε θαη ηα 

επίπεδα ησλ δηαθφξσλ ζπξψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεη ηε δηαθχκαλζε ηεο εζσηεξηθήο 

απψιεηα θαισδίσλ κεηαμχ φισλ ησλ κνλάδσλ.  

       Ζ MU ζα παξαθνινπζεί επίζεο ηελ απφδνζε ηνπ DAS, παξέρνληαο επηθνηλσλία κεηαμχ 

φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. ε πεξίπησζε βιάβεο ή πξνεηδνπνίεζεο είλαη ζε ζέζε λα ζηείιεη 

έλα ζήκα ζπλαγεξκνχ ζην ζηαζκφ βάζεο πνπ επηηξέπεη ζην ρεηξηζηή λα εληνπίζεη αθξηβψο 

ηε ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα επηιχζεη ην πξφβιεκα γξήγνξα. Σν ζχζηεκα ζα εληνπίζεη 

θαλνληθά ην αθξηβέο θαιψδην, ηελ θεξαία ή ην ζπζηαηηθφ πνπ είλαη ε ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο. 

       Δίλαη δπλαηφ λα δείηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο κεκνλσκέλεο 

κνλάδεο ηεο MU, ρξεζηκνπνηψληαο LEDs, κηα εζσηεξηθή νζφλε LCD ή λα ζπλδέζεηε έλα 

ππνινγηζηή- φια εμαξηψληαη απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

      Δίλαη επίζεο δπλαηή ε πξφζβαζε ζηε MU εμ απνζηάζεσο κέζσ modem ή κέζσ ηεο IP, 

εθηειψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηπρφλ έξεπλα θαηάζηαζεο, αλαδηάξζξσζε θαη άξζε 

ζπλαγεξκψλ. 

 

Μνλάδα επέθηαζεο (Expansion unit) 

 

      Οη EU δηαλέκνληαη ζε φιν ην θηίξην ή παλεπηζηεκηνχπνιε θαη ηνπνζεηνχληαη ζε 

θεληξηθέο θαισδηαθέο αλπςψζεηο ή IT ζπλδεφκελα δσκάηηα. Ζ ΔU ζπλδέεηαη κε ηελ MU κε 

ηε ρξήζε νπηηθψλ ηλψλ, ηππηθά ρσξηζηέο ίλεο γηα ηελ UL θαη ηελ DL. Ζ ΔU κεηαηξέπεη ην 

νπηηθφ ζήκα απφ ηε MU ζε ειεθηξηθφ ζήκα θαη ην δηαλέκεη ζην RU.  

       Ηδαληθά, ε ΔU ζα ηξνθνδνηήζεη επίζεο ηελ ηζρχ DC ζηα RUs κέζσ ηνπ ππάξρνληνο 

θαισδίνπ ζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε αλάγθε γηα ηνπηθή ηξνθνδνζία ζε θάζε 

ζεκείν ηεο θεξαίαο (RU). ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα LEDs ζα παξέρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

θαζεζηψο ηεο ηνπηθήο ΔU θαη ηνπ ππνζπζηήκαηνο (νη RUs).  

 

Δγθαηαζηάζεηο Οπηηθψλ Ηλψλ 
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       Μεξηθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηφζν κνλφ-ιεηηνπξγηθέο ίλεο (SMF- 

single mode fiber) φζν θαη πνιχ-ιεηηνπξγηθέο ίλεο (MMF- multi mode fiber), θαη θάπνηα 

ζπζηήκαηα κφλν SMF. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ην εμεηάζεηε απηφ φηαλ ζρεδηάδεηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ήδε ρξεζηκνπνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο ηλψλ ζην θηίξην, δεδνκέλνπ φηη νη 

παιηέο εγθαηαζηάζεηο ηλψλ είλαη ζπλήζσο κφλν MMF. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ηλψλ απαηηεί 

ηφζν εθπαίδεπζε φζν θαη πεηζαξρία, θαη πάληα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο 

εγθαηάζηαζεο απφ ην θαηαζθεπαζηή ηνπ DAS. 

 

Απνκαθξπζκέλε κνλάδα (Remote unit) 

 

       Ζ RU έρεη εγθαηαζηαζεί θνληά ζηελ θεξαία, γηα λα θξαηήζεη ηηο παζεηηθέο απψιεηεο ζην 

ειάρηζην θαη γηα λα βειηηψζεη ηελ απφδνζεο ηεο ξαδηνδηθηπαθήο δεχμεο. Ζ RU κεηαηξέπεη 

ην ζήκα ηεο EU ζε θαλνληθά DL ξαδηνδηθηπαθά ζήκαηα θαη ην ξαδηνδηθηπαθφ ζήκα απφ ηα 

θηλεηά ηειέθσλα ζηε UL κεηαηξέπεηαη θαη κεηαδίδεηαη πίζσ ζηελ EU. Ζ RU πνπ βξίζθεηαη 

θνληά ζηελ θεξαία, ζπλήζσο ζπλδέεηαη κφλν κε έλα θνληφ θαιψδην ζηε RF. Απηφ ζα 

εμαζθαιίζεη ηελ θαιχηεξε απφδνζε RF θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ DAS λα 

αληρλεχεη, φηαλ ε θεξαία έρεη απνζπλδεζεί απφ ην ζχζηεκα.  

        Ζ RU ζπλδέεηαη κε ηελ EU κε έλα ιεπηφ νκναμνληθφ θαιψδην, CAT5 θαιψδηα ή 

παξφκνηα ιεπηά θαιψδηα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά πνιχ εχθνιε θαη γξήγνξε ηελ εγθαηάζηαζε 

ηεο, ζε ζχγθξηζε κε ηα άθακπηα παζεηηθά νκναμνληθά θαιψδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην 

παζεηηθφ DAS .   

2.4.3 Ακηγψο ελεξγεηηθφ DAS γηα κηθξά θαη κεζαίνπ κεγέζνπο θηίξηα 

 

       Αθφκε θαη αλ ην ελεξγεηηθφ DAS ζπλήζσο ζεσξείηαη εθαξκνζηέν θαη γηα κεγάια 

θηίξηα, θαη ηα κηθξά θηίξηα κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ κε ακηγψο ελεξγεηηθφ DAS (ζρήκα 

2.16), ρξεζηκνπνηψληαο έηζη ηα νθέιε πνπ έρεη έλα πςειήο απφδνζεο DAS, κε  ειαθξηά 

ππνδνκή θαισδίσζεο, έλαλ κηθξφ ρακειήο ηζρχνο ζηαζκφ βάζεο θαη ηελ πιήξε επηηήξεζε 

ηνπ DAS.  

 

Κχξηα κνλάδα  

 

      Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κηα MU, ε νπνία ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηηο RUs κε ιεπηφ 

νκναμνληθφ θαιψδην, CAT5 ή άιια « IT - ηχπνπ » θαιψδηα: δελ ππάξρεη θακία ρξήζε ησλ 
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νπηηθψλ ηλψλ. Απηφ ην κηθξφ ζχζηεκα έρεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα, φζνλ 

αθνξά ηελ απηφκαηε βαζκνλφκεζε, ηελ νκνηφκνξθε απφδνζε θαη ηε βειηίσζε ηεο 

ξαδηνδηθηπαθήο δεχμεο, φπσο ηα κεγάια ζπζηήκαηα. Αθφκε θαη ε ιεπηνκεξήο 

παξαθνινχζεζε είλαη ε ίδηα: πιήξεο παξαθνινχζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θεξαηψλ. 

       Γηα κεζαία θηίξηα, κπνξείηε λα ηξνθνδνηείηε παξάιιεια φια απηά ηα ζπζηήκαηα, ψζηε 

λα απνθηήζεηε πεξηζζφηεξα ζεκεία θεξαηψλ. Απηφ θαζηζηά απηφ ην κεζαίν ζχζηεκα έλα 

πνιχ απνδνηηθφ. 

 

Δθαξκνγέο ηνπ ακηγψο ελεξγεηηθνχ DAS 

 

     Μηα κεγάιε εθδνρή ηνπ ακηγψο ελεξγεηηθνχ DAS, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.15, είλαη 

νπζηαζηηθά έλα πνιχ εππξνζάξκνζην εξγαιείν γηα κεγάια θηίξηα ή παλεπηζηεκηνππφιεηο. Σν 

ρακειφ αληίθηππν εγθαηάζηαζεο απηνχ ηνπ DAS, κε ηε ρξήζε ιεπηήο θαισδίσζεο IT - 

ηχπνπ », ην θάλεη ηελ ηδαληθή ιχζε ζε εηαηξηθά θηίξηα, μελνδνρεία θαη λνζνθνκεία. Ζ 

εγθαηάζηαζε είλαη εχθνιε θαη γξήγνξε , θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ άκεζε αληίδξαζε ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο εζσηεξηθή θάιπςεο. Ζ έλλνηα ηεο χπαξμεο θνληά ζηελ θεξαία κηαο RU 

εληζρχεη ηα δεδνκέλα απφδνζεο ζε απηά ηα πςειά θηίξηα, φπνπ απαηηείηαη 3G/HSPA 

ππεξεζία.  

       Ζ κηθξή εθδνρή ηνπ ακηγψο ελεξγεηηθνχ DAS θαίλεηαη ζην ρήκα 2.16 θαη έρεη φια ηα 

πιενλεθηήκαηα ελφο κεγάινπ ζπζηήκαηνο, αιιά δελ βαζίδεηαη ζηελ  εγθαηάζηαζε ηλψλ. 

Απηφ αθαηξεί θάπνηα απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο εγθαηάζηαζεο. Σν ζχζηεκα 

είλαη ηδαληθφ θαη απνδνηηθφ γηα κηθξά θαη κεζαίνπ κεγέζνπο θηίξηα. Γεδνκέλνπ φηη ην 

ζχζηεκα κπνξεί λα θηάζεη πάλσ απφ 200 κ. απφ ηε MU ζηελ RU, θαη αλ είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ζην θέληξν ελφο ςεινχ πχξγνπ ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη έλα 300 κ. ςειφ 

θηίξην, ρσξίο νπνηαδήπνηε αλάγθε γηα ίλεο. Σα ζπζηήκαηα επνπηεχνληαη πιήξσο ζε φιν ην 

κήθνο ηεο θεξαίαο: ππάξρεη πιήξεο νξαηφηεηα ησλ επηδφζεσλ ηνπ DAS .  
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ρήκα 2.16 Παξάδεηγκα ελφο ακηγψο ελεξγεηηθνχ DAS γηα κηθξά θηίξηα: Έσο θαη 400 κ. 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ζηαζκνχ βάζεο θαη ησλ θεξαηψλ ρσξίο λα ππάξρεη απψιεηα. 

 

       Ζ αμηνπηζηία είλαη κηα αλεζπρία, ιφγσ ηνπ αξηζκνχ ησλ κνλάδσλ πνπ δηαλέκνληαη ζε 

φιν ην θηίξην. Πξέπεη λα επηιέμεηε έλαλ πξνκεζεπηή πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη αμηνπηζηία 

θαη λα θαιχςεη ην κέζν ρξφλν κεηαμχ ησλ ζηαηηζηηθψλ βιαβψλ. Θα πξέπεη επίζεο λα 

βεβαησζείηε φηη ε ζέζε φισλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κνλάδσλ είλαη ηεθκεξησκέλε, έηζη ψζηε 

λα κπνξνχλ  λα έρνπλ πξφζβαζε παληνχ. Πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί θαηά ηελ 

εγθαηάζηαζε απηψλ ησλ ηχπσλ ζπζηεκάησλ ζε πγξά θαη κε ζθφλε πεξηβάιινληα θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπο αλαιφγσο. 

2.4.4 Δλεξγεηηθφ DAS ηλψλ 
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       Ζ απμαλφκελε αλάγθε γηα φιν θαη πεξηζζφηεξν εχξνο δψλεο πάλσ ζην DAS, ψζηε λα 

ππνζηεξίδεη πνιιαπιέο ξαδηνδηθηπαθέο ππεξεζίεο, GSM, DCS, UMTS, Wi-Fi, WiMAX, 

Tetra, θιπ. Έρεη αλαγθάζεη ην ελεξγεηηθφDAS ηλψλ λα ππνζηεξίδεη έλα κεγαιχηεξν εχξνο 

δψλεο, πξνθεηκέλνπ  λα θηινμελήζεη φιεο ηηο ξαδηνδηθηπαθέο ππεξεζίεο, φπσο θαίλεηαη ζην 

ρήκα 2.17.  

 

ρήκα 2.17 Οπηηθψο θαηαλεκεκέλα DAS γηα πνιχ-ππεξεζηαθέο ιχζεηο. 

 

Σα ζπζηαηηθά ηνπ DAS ηλψλ 

 

Κχξηα κνλάδα 

 

       Ζ MU δηαζπλδέεη ην DAS ηλψλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ζηαζκνχο βάζεο. Ζ ΜU δηαλέκεη 

ηα ζήκαηα άκεζα ζηηο νπηηθέο απνκαθξπζκέλεο κνλάδεο κε ηε ρξήζε ησλ νπηηθψλ ηλψλ. ε 
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πνιιέο πεξηπηψζεηο απηή ε ίλα είλαη έλα ζχλζεην θαιψδην, πνπ πεξηέρεη ηφζν ηελ ίλα θαη ην 

θαιψδην ραιθνχ, ψζηε λα παξέρεη ηζρχ ζηελ απνκαθξπζκέλε κνλάδα. Δλαιιαθηηθά, ε ηζρχο 

ηξνθνδνηείηαη ηνπηθά ζηελ νπηηθή απνκαθξπζκέλε κνλάδα.  

      Ζ MU είλαη ν «εγθέθαινο» ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία δεκηνπξγεί θαη ειέγρεη ηα 

εζσηεξηθά βαζκνλνκεκέλα ζήκαηα ζην ζχζηεκα καδί κε ηνπο εζσηεξηθνχο εληζρπηέο θαη 

κεηαηξνπείο θαη πξνζαξκφδεη ηα θέξδε θαη ηα επίπεδα ζηηο δηάθνξεο ζχξεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηζηαζκίζεη ηελ δηαθχκαλζε ηεο εζσηεξηθήο νπηηθήο απψιεηαο ησλ θαισδίσλ κεηαμχ ηεο 

MU θαη ησλ απνκαθξπζκέλσλ κνλάδσλ.  

         Ζ MU ζα παξαθνινπζεί επίζεο ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο DAS. ε πεξίπησζε 

δπζιεηηνπξγίαο ή πξνεηδνπνίεζεο, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζηείιεη έλα ζήκα ζπλαγεξκνχ 

ζηνλ ζηαζκφ βάζεο, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο λα 

εληνπίζνπλ αθξηβψο ηε ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ επίιπζε ηνπ γξήγνξα.  

       Δίλαη δπλαηφ λα δείηε ηελ θαηάζηαζε φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο κεκνλσκέλεο 

κνλάδεο ζηε ΜU ρξεζηκνπνηψληαο LEDs, κηα εζσηεξηθή LCD νζφλε ή λα ζπλδέζεηε έλαλ 

ππνινγηζηή. Δίλαη επίζεο δπλαηή ε πξφζβαζε ζαο ζηε MU εμ απνζηάζεσο κέζσ ελφο 

κφληεκ ή κε ηε ρξήζε κηαο IP. 

 

Οπηηθέο απνκαθξπζκέλεο κνλάδεο (Optical Remote Unit) 

 

       Ζ ORU έρεη εγθαηαζηαζεί ζε φιν ην θηίξην. Ζ ORU ηππηθά ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε 

κέηξηα πξνο πςειή ηζρχ εμφδνπ RF θαη ζα έρεη ζπρλά δχν ή πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο θεξαίαο, 

γηα ηηο DAS θεξαίεο.  

 

Δθαξκνγέο ηνπ νπηηθψο ελεξγεηηθνχ DAS 

 

       Απηφ ην ζχζηεκα είλαη ηδαληθφ γηα ζπζηήκαηα φπνπ ππάξρεη αλάγθε γηα πνιιαπιέο 

ππεξεζίεο, πιελ «απιψλ» GSM θαη UMTS. Ωζηφζν, ν ζπλδπαζκφο φισλ απηψλ ησλ 

ξαδηνδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ζην ίδην DAS είλαη κηα πξφθιεζε, φηαλ πξφθεηηαη γηα ελδφ- 

δηαθνξνπνίεζε θαη ζχλζεηεο πεγέο ελέξγεηαο.  

       Ζ ηξνθνδνζία ηεο ORU κπνξεί επίζεο λα είλαη κηα πξφθιεζε: φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην 

ζχλζεην θαιψδην, ην νπνίν πεξηέρεη ην θαιψδην ραιθνχ γηα ηελ ηζρχ DC θαη ην θαιψδην 

νπηηθψλ ηλψλ, πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί ζρεηηθά κε ηε γαιβαληθή απνκφλσζε κεηαμχ ησλ 

θηηξίσλ θαη ηεο γείσζεο. Ζ άπνςε λα ππάξρεη ε ORU θνληά ζηελ θεξαία βειηηψλεη ηελ 

απφδνζε ησλ δεδνκέλσλ ζε απηά ηα ςειά θηίξηα, φπνπ απαηηείηαη 3G / HSPA ππεξεζία.  
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        Ζ αθηηλνβνιία απφ ηα θηλεηά θαη ηα  DAS είλαη κηα αλεζπρία γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

θηηξίνπ. Σν νπηηθψο ελεξγεηηθφ DAS έρεη ηε ORU εγθαηεζηεκέλε θνληά ζηελ θεξαία: απηφ 

ζα εληζρχζεη ηελ απφδνζε ησλ uplink δεδνκέλσλ. Δπηπιένλ, φκσο ππάξρεη κηα παξελέξγεηα: 

επεηδή ην ζχζηεκα δηνξζψλεη ηηο απψιεηεο ησλ θαισδίσλ, δελ ππάξρεη θακία εμαζζέλεζε 

ηνπ ζήκαηνο απφ ηελ θεξαία πξνο  ην ζηαζκφ βάζεο. Δπνκέλσο, ην θηλεηφ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη κε πνιχ ρακειή ηζρχ κεηάδνζεο, επεηδή δελ πξέπεη επεξεάδεηαη απφ 

νπνηαδήπνηε παζεηηθή απψιεηα θαισδίσλ  απφ ην ζηαζκφ βάζεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

ην uplink επίπεδν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηζρχνο. Απηφ θάλεη απηή ηελ 

πξνζέγγηζε ηδαληθή γηα εγθαηαζηάζεηο ζε λνζνθνκεία, γηα παξάδεηγκα. Βιέπε ην 

ππνθεθάιαην 2.13 γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 

αθηηλνβνιία. Σα ζπζηήκαηα επνπηεχνληαη πιήξσο ζε φιε ηε δηαδξνκή πξνο ηελ θεξαία: 

ππάξρεη πιήξεο νξαηφηεηα ηεο απφδνζεο ηνπ DAS. Ζ αμηνπηζηία είλαη κηα αλεζπρία, ιφγσ 

ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαλεκνκέλσλ κνλάδσλ ζε φιν ην θηίξην. Δίλαη απαξαίηεην λα επηιέμεηε 

έλαλ πξνκεζεπηή πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη απφιπηε αμηνπηζηία.  

     Θα πξέπεη επίζεο λα βεβαησζείηε φηη ε ζέζε φισλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κνλάδσλ είλαη 

ηεθκεξησκέλε, έηζη ψζηε λα κπνξείηε λα έρεηε πξφζβαζε ζε πεξίπησζε ζπληήξεζεο. Πξέπεη 

λα ιεθζεί κέξηκλα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε απηψλ ησλ ηχπσλ ζπζηεκάησλ, φηαλ απηή γίλεηαη 

ζε πγξά ή κε ζθφλε πεξηβάιινληα. Απηή είλαη κηα ηδηαίηεξε πξφθιεζε γηα εγθαηαζηάζεηο ζε 

ζήξαγγεο, φπνπ απηφο ν ηχπνο DAS ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά . 

2.5 Δλεξγεηηθέο πβξηδηθέο ιχζεηο DAS 

 

      Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ ακηγψο ελεξγεηηθνχ DAS θαη ησλ 

πβξηδηθψλ ιχζεσλ DAS. πσο ππνδειψλεη ην φλνκα, έλα «πβξηδηθφ» DAS είλαη έλα κείγκα 

απφ έλα ελεξγεηηθφ θαη έλα παζεηηθφ DAS.  

        Σν παζεηηθφ κέξνο ηνπ πβξηδηθνχ DAS ζα, φπσο θαη γηα ην ακηγψο παζεηηθφ DAS, 

πεξηνξίζεη ηηο δπλαηφηεηεο εγθαηάζηαζεο, επηδξψληαο ζηελ απφδνζε ησλ δεδνκέλσλ γηα 

3G/HSPA θαη ζε θάπνην βαζκφ ζα ππνβαζκίζεη ηνλ ζρεδηαζκφ, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ 

εγθαηάζηαζεο.   

2.5.1 Ζ DL ηζρχ θεξαίαο 

 

      Αθφκα θη αλ ην ηππηθφ πβξηδηθφ DAS παξάγεη κεζαίνπ έσο πςεινχ επηπέδνπ ηζρχ απφ ηε 

HRU, ε ηζρχο ζηα ζεκεία ησλ θεξαηψλ ηππηθά ζα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξα. Ο ιφγνο γηα 

απηφ είλαη φηη ε ηζρχο είλαη εμαζζελεκέλε απφ ην παζεηηθφ DAS κεηαμχ ηεο HRU θαη ηεο 
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θεξαίαο, αιιά αλ εμππεξεηείηε κφλν κεξηθέο θεξαίεο θαη θξαηάηε ηηο απψιεηεο ρακειά, 

κπνξείηε λα απνθηήζεηε ζρεηηθά πςειή αθηηλνβνινχκελε ηζρχ απφ ηηο θεξαίεο. 

2.5.2 Δπνπηεία θεξαίαο  

 

      Σν κηθξφ παζεηηθφ DAS ζα δψζεη κηα πςειή απψιεηα επηζηξνθήο πίζσ ζηε HRU: 

επνκέλσο πξνθχπηεη ζπρλά έλα πξφβιεκα γηα ηε HRU λα είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχζεη ηπρφλ 

πξνβιήκαηα VSWR(voltage standing wave ratio- αλαινγία ηάζεο ζηάζηκνπ θχκαηνο), ιφγσ 

ηεο εμαζζέλεζεο απφ ηηο αλαθιάζεηο απφ κηα απνζπλδεδεκέλε θεξαία. Απηφ , ζηελ πξάμε, 

θαζηζηά ηελ επνπηεία ηεο θεξαία αλχπαξθηε. 

2.6 Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πβξηδηθνχ DAS 

 

Κχξηα κνλάδα 

 

       Ζ MU ζπλδέεηαη κε ην ρακειήο ηζρχνο ζηαζκφ βάζεο, θαη δηαλέκεη ην ζήκα ζηηο HRUs 

ζην ζχζηεκα. Σππηθά ε MU είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε HRU ρξεζηκνπνηψληαο νπηηθέο ίλεο. Ζ 

MU είλαη ην ζηνηρείν ειέγρνπ, ν « εγθέθαινο » ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επίζεο παξάγεη θαη 

ειέγρεη ηα εζσηεξηθά ζήκαηα βαζκνλφκεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνζαξκφδεη ηα νθέιε θαη ηα επίπεδα βαζκνλφκεζεο ζηηο δηαθνξεηηθέο ζχξεο, πξνθεηκέλνπ 

λα αληηζηαζκίζεη ηελ εζσηεξηθή απψιεηα θαισδίνπ κεηαμχ ηεο MU θαη ηεο HRU. Ωζηφζν, 

ην ζχζηεκα δελ κπνξεί λα πεξηιάβεη ην παζεηηθή DAS κεηά ηε HRU: ην ηκήκα απηφ 

εμαθνινπζεί λα βαζίδεηαη ζε απηφκαηνπο ππνινγηζκνχο θαη δηαθξηβψζεηο.  

       Ζ MU ζα παξαθνινπζεί επίζεο ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο DAS. ε πεξίπησζε 

δπζιεηηνπξγίαο ή πξνεηδνπνίεζεο, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζηείιεη έλα ζήκα ζπλαγεξκνχ 

ζηνλ ζηαζκφ βάζεο, ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο λα 

εληνπίζνπλ αθξηβψο ηε ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ επίιπζε ηνπ γξήγνξα.  

       Δίλαη δπλαηφ λα δείηε ηελ θαηάζηαζε φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο κεκνλσκέλεο 

κνλάδεο ζηε ΜU ρξεζηκνπνηψληαο LEDs, κηα εζσηεξηθή LCD νζφλε ή λα ζπλδέζεηε έλαλ 

ππνινγηζηή. Δίλαη επίζεο δπλαηή ε πξφζβαζε ζαο ζηε MU εμ απνζηάζεσο κέζσ ελφο 

κφληεκ ή κε ηε ρξήζε κηαο IP. 
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. ρήκα 2.18 Παξάδεηγκα ελφο πβξηδηθνχ ελεξγεηηθνχ DAS, έλα κίγκα ελεξγεηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη δηαλνκήο, ζε ζπλδπαζκφ κε παζεηηθφ DAS. 

 

Οη εθαξκνγέο πβξηδηθψλ DAS 

 

          Οη πβξηδηθέο ιχζεηο DAS είλαη ηδαληθέο ιχζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη πςειή ηζρχ εμφδνπ 

ζηελ απνκαθξπζκέλε κνλάδα. Απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη κέζα ζηηο ζήξαγγεο: γηα «T -Feed  

ζπζηήκαηα», βιέπε παξάγξαθν 2.8.  

      Ωζηφζν , πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί κε ηελ πςειή ηζρχ εμφδνπ, θαη λα βεβαησζείηε φηη 

ην uplink κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ πεξηνρή θάιπςεο ηνπ downlink, γηαηί αιιηψο ην DAS 
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ζα είλαη εθηφο ηζνξξνπίαο. Πξέπεη επίζεο λα πξνζέμεηε λα κελ ρξεζηκνπνηείηε ηελ πςειή 

ηζρχ κφλν ζε κηα δπλακηθή «hot» θεξαία ζην θηίξην: απηφ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία (EMR- electromagnetic radioation) (βι. Δλφηεηα 2.13) θαη 

λα πξνθαιέζεη παξεκβνιέο ζην πεξηβάιινληα δίθηπν.  

          Σν ζρεηηθά πςειφ θφζηνο ηνπ πβξηδηθφ DAS, ην θαζηζηά εθαξκνζηέν κφλν ζε κεγάιεο 

θαηαζθεπέο κε κεγάιε θπθινθνξία θαη πςειή βάζε εζφδσλ. 

2.6.1 πλδπάδνληαο ην παζεηηθφ θαη ελεξγεηηθφ εζσηεξηθφ DAS 

 

        πρλά, ε πην ηδαληθή ιχζε γηα έλα εζσηεξηθφ έξγν ζα ήηαλ λα ζπλδπάζεηε ηα θαιχηεξα 

κέξε ηνπ παζεηηθνχ θαη ηα θαιχηεξα κέξε ηνπ ελεξγεηηθνχ DAS ζρεδηαζκνχ (ρήκα 2.19). 

Σν παζεηηθή DAS είλαη νηθνλνκηθψο απνδνηηθφ ζε ππφγεηα, εχθνιν ζηελ εγθαηάζηαζε ζε  

ζράξεο θαισδίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ππφγεηα θαη ρψξνπο ζηάζκεπζεο, θαη κε ρακειέο 

απνζηάζεηο θαη εμππεξεηψληαο κφλν ιίγεο θεξαίεο, ε απφδνζε RF κπνξεί λα είλαη θαιή. Σν 

ελεξγεηηθφ DAS είλαη ζπρλά πην αθξηβφ, αιιά έρεη ην πιενλέθηεκα ζηελ απφδνζε ζε 

κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, θαη είλαη επθνιφηεξν λα εγθαηαζηαζεί ζηα πην πξνθιεηηθά κέξε 

ηνπ θηηξίνπ.  

        ην ηππηθφ έξγν γηα εζσηεξηθνχο ρψξνπο ζα δηαπηζηψζεηε φηη ην δσκάηην εμνπιηζκνχ 

πνπ έρεηε εθρσξήζεη γηα ην ζηαζκφο βάζεο βξίζθεηαη ζην ππφγεην. Ωο εθ ηνχηνπ, ζα ήηαλ 

θπζηθφ λα θαιχπηεη ηνπο ηνκείο θνληά ζην ζηαζκφ βάζεο, ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, ην 

ππφγεην, θιπ., ρξεζηκνπνηψληαο έλα παζεηηθφ DAS κε ιίγεο θεξαίεο. Απηή είλαη ε «δψλε Α» 

(βι. Δλφηεηα 1.5.6), ψζηε λα κπνξείηε λα έρεηε έλα ζρεηηθά ρακειφ επίπεδν θάιπςεο.  

       Ωζηφζν, ζηηο πεξηνρέο καθξηά απφ ην δσκάηην εμνπιηζκνχ, ζε νξφθνπο γξαθείσλ ζην 

αλψηεξν ηκήκα ηνπ θηηξίνπ, ε κεγάιε απψιεηα ελφο παζεηηθνχ DAS κπνξεί λα ππνβαζκίζεη 

ηελ απφδνζε. Δπίζεο, ε πξφθιεζε ηεο εγθαηάζηαζε κε άθακπηα βαξηά παζεηηθά θαιψδηα 

κπνξεί λα είλαη έλα δήηεκα, θαη κάιηζηα πνιχ αθξηβφ. ηε ζπλέρεηα, ε ινγηθή επηινγή ζα 

ήηαλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε παζεηηθφ DAS θνληά ζην ζηαζκφ βάζεο, αιιά ελεξγεηηθφ DAS 

ζηηο πην δχζθνιεο πεξηνρέο. ηε ζπλέρεηα, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα θαιχηεξα 

ζηνηρεία θαη ησλ δχν εθαξκνγψλ, θαη λα απνθχγεηε ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο.    
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Δηθφλα 2.19 Παξάδεηγκα ελφο πβξηδηθνχ DAS, πξνζηέζεθε έλα παζεηηθφ ζχζηεκα κε BDA. 

 

Τπνινγίζηε ηελ ηζρχ ηνπ ζνξχβνπ 

 

       Τπάξρεη έλα ζέκα ζην νπνίν πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί ζρεηηθά κε ην πφηε ζα 

ζπλδπάδεηε ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά DAS, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.20, ην νπνίν αθνξά 

ηελ ηζρχ ηνπ ζνξχβνπ πνπ ην δξαζηηθφ DAS ζα πξνζδψζεη ζην παζεηηθφ ζχζηεκα (ζηαζκφο 

βάζεο). Δάλ έρεηε έλα ζελάξην φπνπ ε uplink δεχμε ζην παζεηηθφ ηκήκα ηνπ DAS είλαη ν 

πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο, ηφηε ε αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ πνπ πξνθιήζεθε απφ ηo ελεξγεηηθφ 

DAS κπνξεί λα ππνβαζκίζεη ηελ θάιπςε uplink ζην παζεηηθφ ηκήκα ηεο DAS.  

       Ωζηφζν, ην πξφβιεκα κπνξεί λα ιπζεί κε ηελ πξνζεθηηθή επηινγή ηεο ζσζηήο ηηκήο ηνπ 

UL εμαζζελεηή ζηνλ θεληξηθφ θφκβν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζπζηήκαηνο.  
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ρήκα 2.20 Παξάδεηγκα ελφο πβξηδηθνχ DAS, έλα παζεηηθφ ζχζηεκα κε ελεξγεηηθφ DAS 

ζην απνκαθξπζκέλν ηκήκα ηνπ θηηξίνπ. 

2.6.2 πλδπάδνληαο ηελ Δζσηεξηθή θαη Δμσηεξηθή θάιπςε 

 

       πρλά ζα δηαπηζηψζεηε φηη έλα θηίξην, φπνπ έλαο Macro ζηαζκφο βάζεο βξίζθεηαη ζηνλ 

ηειεπηαίν φξνθν έρεη απξφζκελα ρακειή θάιπςε ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο θνληά ζηνλ 

θεληξηθφ ππξήλα, εηδηθά ζηνπο ρακειφηεξνπο νξφθνπο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο 

φηη ε ξαδηνδηθηπαθή ηζρχο αθηηλνβνιείηαη καθξηά απφ ην θηίξην απφ ηηο πςεινχ θέξδνπο 

θεξαίεο: ε θάιπςε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε αλαθιάζεηο απφ ηα 
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παξαθείκελα θηίξηα θαη θαηαζθεπέο. Απηφ είλαη έλα πξφβιεκα ηδηαίηεξα ζε πνιπψξνθα 

θηίξηα πνπ δελ πεξηβάιινληαη απφ ςειέο θαηαζθεπέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα αλαθιάζνπλ ην 

RF ζήκα πίζσ ζην θηίξην (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.21). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα 

κπνξνχζε λα έρεη λφεκα λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Macro ζηαζκφ βάζεο ζηνλ ηειεπηαίν φξνθν 

σο ρνξεγφ γηα ην εζσηεξηθφ DAS. Απηφ εμνηθνλνκεί ην θφζηνο ελφο εζσηεξηθνχ ζηαζκνχ 

βάζεο. Ζ ρσξεηηθφηεηα δεπηηθνπνηείηαη κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ. Αλ 

ε θπθινθνξία κεηαμχ ησλ δχν πεξηνρψλ αληηζηαζκίδεηαη, απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα 

πνιχ απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ. 

 

ρήκα 2.21 Κάιπςε RF ζην θηίξην κε ηελ Macro ηνπνζεζία λα είλαη ρακειά, ιφγσ ηεο 

αλάγθεο γηα αλαθιάζεηο, ψζηε λα παξέρεηε εζσηεξηθή θάιπςε. 

 

Διαρηζηνπνηψληαο ηελ επίπησζε ζηνλ ρνξεγηθφ Macro ηνκέα 

 

       ηαλ θάλεηε δηαρσξηζκφ ελφο ζε ςειφ φξνθν Macro θειηνχ, ψζηε λα εμππεξεηήζεη θαη 

απηφ έλα εζσηεξηθφ DAS, ηφηε πξνθχπηνπλ αλεζπρίεο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. Μηα 

επηινγή είλαη λα δηαρσξίζεηε ηελ ηζρχ απφ έλαλ απφ ηνπο ππαίζξηνπο ηνκείο ζε έλα παζεηηθφ 

DAS. Ωζηφζν, ε πξνζέγγηζε απηή θνζηίδεη ηζρχ θαη κείσζε πεξηνρήο θάιπςεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θειηνχ, εηδηθά αλ πξέπεη λα ηξνθνδνηήζεηε έλα κεγάιν εζσηεξηθφ DAS. 

        Ζ ιχζε ζα κπνξνχζε λα είλαη λα αμηνπνηήζεηε έλα θιάζκα ηεο ηζρχνο (0,1 dB) ζην 

Macro θειί ζην ελεξγεηηθφ DAS (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.22). Σν πιενλέθηεκα απηήο 

ηεο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ε εμσηεξηθή θάιπςε γηα ην ρνξεγηθφ θειί δηαηεξείηαη. Σν 
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ελεξγεηηθφ DAS ζπλήζσο ρξεηάδεηαη κφλν +5 dBm ηζρχ εηζφδνπ, έηζη ψζηε κφλν πνιχ ιίγε 

δχλακε πξέπεη λα αμηνπνηεζεί απφ ηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα. 

 

Τπνινγίδνληαο ηελ ηζρχ ζνξχβνπ απφ ην DAS 

 

        Τπάξρεη έλα ζέκα ζην νπνίν πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί, ε ηζρχο ηνπ ζνξχβνπ πνπ ζα 

δψζεη ην ελεξγεηηθφ DAS ζηελ UL ηνπ  Macro δφηε-ηνκέα. Απηφ κπνξεί λα 

απεπαηζζεηνπνηήζεη ηνλ δέθηε ζην ζηαζκφ βάζεο, πεξηνξίδνληαο ηελ απφδνζε uplink θαη 

επεξεάδνληαο ηελ UL πεξηνρή θάιπςεο, θαη ζην UMTS ην θνξηίν ηνπ ζνξχβνπ ζα 

αληηζηαζκίζεη ηνλ έιεγρν απνδνρήο. Σν πξφβιεκα κπνξεί λα ιπζεί κε ηελ εγθαηάζηαζε 

εμαζζελεηή ζηε ζχξα uplink δεχμεο ηνπ ελεξγεηηθνχ DAS θαη πνιχ πξνζεθηηθά επηιέγνληαο 

ηε ζσζηή ηηκή ηνπ εμαζζελεηή.   

2.7 Λχζεηο γηα ην αθηηλνβνινχλ θαιψδην (Radiating Cable) 

 

      Ζ εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζε ιχζεηο θάιπςεο γηα εζσηεξηθνχο ρψξνπ γηα θηίξηα θαη 

παξαδνζηαθά ην αθηηλνβνινχλ θαιψδην ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ιχζεηο θάιπςεο ζε 

ζήξαγγεο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ έλα θηίξην έρεη έλα ή πεξηζζφηεξα θηίξηα 

πνπ ζπλδένληαη κε κεγάιεο ζήξαγγεο ζε κηα παλεπηζηεκηνχπνιε, ζε καθξηά θαηαθφξπθα 

θξεάηηα, ζε ζθάιεο έθηαθηεο αλάγθεο ή θξεάηηα αλειθπζηήξσλ, φπνπ έλα αθηηλνβνινχλ 

θαιψδην ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο πηζαλή ιχζε.  

2.7.1 Σν αθηηλνβνινχλ θαιψδην (RC) 

 

         Σν αθηηλνβνινχλ θαιψδην ή «ηξνθνδφηεο δηαξξνήο» (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.23) 

ζπλήζσο βαζίδεηαη ζε έλα παξαδνζηαθή νκναμνληθφ θαιψδην κε (1) έλα εζσηεξηθφ αγσγφ, 

(2) έλα δηειεθηξηθφ, (3) κηα εμσηεξηθή αζπίδα, (4) θάπνηεο ζπληνληζκέλεο ζρηζκέο ζηελ 

εμσηεξηθή αζπίδα θαη ηέινο (5) ην πεξίβιεκα. Σν κέγεζνο, ην ζρήκα, ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη 

ε ηνπνζέηεζε ησλ ζρηζκψλ έρνπλ βειηηζηνπνηεζεί γηα λα ελαξκνλίζνπλ ηελ θάιπςεο απφ ην 

θαιψδην. Σν θαιψδην κπνξεί λα είλαη ζπληνληζκέλν ζε ζρέζε κε ηελ απψιεηα ζχδεπμεο ζε 

νξηζκέλεο απνζηάζεηο, ην εχξνο δψλεο ζπρλνηήησλ, ηελ εηζαγσγή (κήθνο) θαη ηελ απψιεηα. 
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ρήκα 2.23 Ζ αξρή ηνπ αθηηλνβνινχλ θαισδίνπ. 

 

      Σν θαιψδην ιεηηνπξγεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα σο κηα κεγάιε θεξαία, ή ζηελ νπζία σο 

πνιιέο κηθξέο θεξαίεο. Οη ζρηζκέο ζα αθηηλνβνινχλ θαη ζα πάξνπλ ζήκα ζε φιν ην κήθνο 

ηνπ θαισδίνπ. Σππηθά, ην θαιψδην ζα πξέπεη λα βειηηζηνπνηεζεί γηα λα εμππεξεηήζεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν εχξνο ζπρλνηήησλ ηνπ θάζκαηνο RF, θαη λα βειηηζηνπνηεζεί γηα κέγηζηε 

θάιπςε κέζα ζε κηα νξηζκέλε απφζηαζε, εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο ζήξαγγαο. Καλνληθά έλα 

αθηηλνβνινχλ θαιψδην δελ εθαξκφδεηαη ζηελ εμππεξέηεζε ρξεζηψλ πνπ δελ είλαη ζην 

βειελεθέο ηνπ θαισδίνπ: είλαη ζπλήζσο ηδαληθφ γηα απνζηάζεηο ησλ 2-10 κ. θάζεηα ζην 

θαιψδην. 

 

ρήκα 2.22  Αλαπαξάγνληαο έλα θιάζκα (0,1 dB) ηεο ηζρχο ζηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα είλαη 

αξθεηφ γηα λα ηξνθνδνηήζεη έλα ελεξγεηηθφ εζσηεξηθφ DAS, βειηηψλνληαο ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζηαζκνχ βάζε. 
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Σα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ RG 

 

       Σν RC κπνξεί αξρηθά λα θαλεί πνιχ απιφ θαη εχθνιν ζηελ θαηαλφεζε, αιιά ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζε ιχζεηο θάιπςεο είλαη κηα πξφθιεζε. Γηα λα 

θαηαιάβεηε πψο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην θαιψδην, ζα πξέπεη πξψηα απ 'φια λα θαηαλνήζεηε 

ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο ηνπ θαισδίνπ. Οη πην ζεκαληηθέο παξάκεηξνη γηα ηελ επηινγή, ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ RC είλαη: 

 Ζ εκβέιεηα ζπρλφηεηαο 

 Ζ δηακήθεο απψιεηα 

 Ζ απψιεηα ζχδεπμεο 

 Ζ απψιεηα ζπζηήκαηνο 

 Οη κεραληθέο πξνδηαγξαθέο 

 Οη θαζπζηεξήζεηο ζην ζχζηεκα 

2.7.2 Τπνινγίδνληαο ην επίπεδν θάιπςεο 

 

      πλεηδεηνπνηήζηε φηη ε εμαζζέληζε ζηε ζήξαγγα θαη ε δηαθχκαλζε ηεο δεχμεο απφ ην 

θαιψδην, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.24 πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζην ζπλδεηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. Δίλαη αξθεηά εχθνιν λα ππνινγηζηεί ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ζηε 

ζήξαγγα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα πεξηιακβάλεηε ην μεζψξηαζκα ησλ πεξηζσξίσλ: ηα πεξηζψξηα 

απηά ζα εμαξηεζνχλ απφ δηάθνξνπο «ηνχλει παξάγνληεο », φπσο ην κέγεζνο ηεο ζήξαγγαο, 

ην ζρήκα, ην πιηθφ, ηελ ηαρχηεηα ησλ ρξεζηψλ θαη ηα εκπφδηα ζηε ζήξαγγα. Οη 

πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπαζηέο RC ζα ζαο πξνζθέξνπλ ζρεδηαζηηθή ππνζηήξημε θαη ζα 

βνεζήζνπλ κε ηα εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ζαο βνεζήζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζεηε ην 

ξαδηνδηθηπαθφ ζρεδηαζκφ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζήξαγγαο. 

       Ηδαληθά, εηδηθά ζε έλα κεγάιν έξγν ηεο ζήξαγγαο, ζπληζηάηαη λα ειέγμεηε ηνπο RF 

ππνινγηζκνχο θαη ην ζπλδεηηθφ πξνυπνινγηζκφ κε κηα δνθηκαζηηθή εγθαηάζηαζε ζε έλα 

ηκήκα ηεο ζήξαγγαο. Μπνξεί λα θνζηίζεη πνιχ αθξηβά, αλ γίλνπλ ιάζε ζε έξγα ζεξάγγσλ. 
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ρήκα 2.24 Σν μεζψξηαζκα θαη ε δηαθχκαλζε ηνπ ζήκαηνο ζε κηα ζήξαγγα κπνξεί λα είλαη 

πςειφ, γη‟ απηφ ζπληζηψληαη θαιά πεξηζψξηα ζρεδηαζκνχ. 

 

2.7.3 Πξνθιήζεηο εγθαηάζηαζεο κε ηε ρξήζε  RC 

 

       ε έξγα ζε ζήξαγγαο, νη πξνθιήζεηο εγθαηάζηαζεο, ν πεξηνξηζκέλνο ρψξνο θαη ε 

έιιεηςε πξφζβαζεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην έξγν, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαλάισζε ηνπ ρξφλνπ θαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο. Κάπνηεο ελέξγεηεο θαη πεξηνρέο 

εγθαηάζηαζεο πνπ πξέπεη λα πξνζέμεηε ηδηαίηεξα αθνξνχλ ηα εμήο:  

 Σε γείσζε  

 Σελ πηζηή αθνινπζία ησλ νδεγηψλ εγθαηάζηαζεο  

 Σελ ρξήζε ζθηγθηήξσλ  

 Σελ επζπγξάκκηζε ηνπ θαισδίνπ  

 Σε κεραληθή θαηαπφλεζε  

 Σνλ θαζαξηζκφ ηνπ θαισδίνπ  

 

       Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε ζηε ρξήζε RC είλαη ε εγθαηάζηαζε. Δίλα ζπρλά πνιχ αθξηβή 

θαη ρξνλνβφξα. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα αλ ην ζχζηεκα πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζε κηα 

επηρεηξεζηαθή ζήξαγγα. ε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξείηε λα απνθηήζεηε πξφζβαζε ζηε 

ζήξαγγα γηα ιίγεο ψξεο θάζε βξάδπ, ελψ είλαη θιεηζηή γηα πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε. 

πάληα ζα επηηξέπεηε λα θιείζεηε ηε ζήξαγγα, κφλν κε ζθνπφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 
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αζχξκαηνπ ξαδηνδηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ RC είλαη κηα πιηθνηερληθή 

πξφθιεζε. Σα θαιψδηα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε εηδηθφ θνξείν κε αθξνδέθηεο.  

2.8 Λχζεηο ζεξάγγσλ, θιηκαθσκέλεο BDAs  

 

       Έλαο ηξφπνο γηα λα ζρεδηάζεηε έλα ζχζηεκα ηνχλει κε RC είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

αιπζηδσηέο BDAs  γηα λα εληζρχζεηε ην ζήκα ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα (Δηθφλα 

2.25), πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεηε ηε δηακήθε εμαζζέλεζε θαη λα θξαηήζεηε ην επίπεδν 

θάιπςεο πάλσ απφ ην απαηηνχκελν επίπεδν ζρεδηαζκνχ.  

         ε απηφ ην είδνο ηεο εθαξκνγήο, ε αχμεζε ησλ BDAs ζπλήζσο ζα πξνζαξκφδεηε έηζη 

ψζηε λα αληηζηαζκίζεη ηε δηακήθε απψιεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ θαισδίνπ, αιιά φρη 

πςειφηεξα - απηφ ζα πξνθαιέζεη απιά ζπζζσξεπκέλν ζφξπβν θαη ππνβαζκηζκέλν δπλακηθφ 

εχξνο. Απηή ε κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ θάπνηε αλαθεξφηαλ σο «ζπζηήκαηα κεδεληθήο 

απψιεηαο». 

 

ρήκα 2.25 Σν RC ηξέθεηαη κε ηε ρξήζε ησλ BDAs ζε γξακκή (θιηκαθσκέλν ζχζηεκα) θαη 

ηνπ αληίζηνηρνπ RF ζήκαηνο 

2.8.1 Παξάδεηγκα πξαγκαηηθνχ θιηκαθσκέλνπ BDA ζπζηήκαηνο 

 

      Ζ κέηξεζε πνπ θαίλεηαη ζην ρήκα 2.26 είλαη κηα πξαγκαηηθή κέηξεζε ελφο 

θιηκαθσκέλνπ BDA ή δηαξξννχκελνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνζίαο ζε κηα ζήξαγγα, θαη δείρλεη 

έλα ηκήκα ηεο ζήξαγγαο κε ηξία BDAs. Μπνξείηε λα δείηε θαζαξά ηελ HO θεξαία πνπ 

βξίζθεηαη ιίγν πξηλ απφ ην δεμηφηεξν BDA, ηελ «αηρκή» ζην επίπεδν ζήκαηνο, θαη ζηελ 

αξηζηεξή πιεπξά ηνπ γξαθήκαηνο είλαη κηα παξφκνηα αηρκή απφ κία θεξαία. Ζ  κέηξεζε πνπ 

θαίλεηαη είλαη ζε έλα πάλσ απφ 880 κ. ηκήκα ζήξαγγαο, απφ έλα ζηαζκφ ηνπ κεηξφ ζηνλ 

επφκελν ζηαζκφ. Σν RC ηνπνζεηήζεθε ζε κηα 5 κ. επξεία θπθιηθή ζθπξφδεκε ζήξαγγα, πνπ 
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επζπγξακκίδεηαη πιήξσο κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παξαζχξσλ ηνπ ηξέλνπ. Οη κεηξήζεηο 

έγηλαλ ζε 2 κ. απφ ην RC, ζην θέληξν ηεο ηξνρηάο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δνθηκήο κε ηα πφδηα 

ζηελ άδεηα ζήξαγγα. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ BDAs ήηαλ πεξίπνπ 260 κ., θαη ην RC ήηαλ 

έλα βαξχ θαιψδην 1 ¼ ηληζψλ.  

 

ρήκα 2.26 Πξαγκαηηθή κέηξεζε ελφο θιηκαθσκέλνπ ζπζηήκαηνο BDA ζε κηα ζήξαγγα ηνπ 

κεηξφ. 

 

      Σν επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ ήηαλ -75 dBm ζην 98% ηνπ GSM1800 ζηελ άδεηα ζήξαγγα(ε 

απψιεηα δηείζδπζεο κέζα ζην ηξέλν επαιεζεχεηαη απφ ηηο κεηξήζεηο λα είλαη κφλν 5 dB). Ζ 

δηακήθεο απψιεηα αλά 100 κ. ήηαλ 6 dB, αλάινγα κε ηελ πξνδηαγξαθή ηνπ θαισδίνπ. Απφ 

ηε κέηξεζε, ε δηακήθε απψιεηα κπνξεί λα εθηηκεζεί φηη ζα είλαη πεξίπνπ 15 dB. 

      Να ζεκεησζεί φηη ε κέηξεζε έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δνθηκήο κε ηα πφδηα, ζε κηα 

αξθεηά αξγή ηαρχηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηαρχηεηα ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ (ζην εζσηεξηθφ 

ελφο ηξέλνπ κεηξφ). Απηφ ε αξγήο θίλεζεο κέηξεζε ηείλεη λα ηνλίζεη ην μεζψξηαζκα, φπσο 

απηφ κπνξεί λα θαλεί ζην ρήκα 2.26.  
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2.9 Λχζεηο ζεξάγγσλ, T- Systems 

 

       Έλα απφ ηα πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελα ζρέδηα είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ζχζηεκα 

«T-fedd». Σν ζχζηεκα απηφ έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ην θιηκαθσκέλν 

ζχζηεκα απφ ηελ Δλφηεηα 2.8. Ζ δηαλνκή ηνπ ζήκαηνο ζηηο BDAs γίλεηαη παξάιιεια κε ην 

RC ζχζηεκα. Κάζε BDA ηξνθνδνηείηαη κε κηα είζνδν, θαη παξέρεη έμνδν θαη ζηηο δχν 

θαηεπζχλζεηο ηνπ RC.  ηελ πεξίπησζε BDA δπζιεηηνπξγίαο, ή έλφο ζπαζκέλνπ RC, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα εμαθνινπζήζεη λα ιεηηνπξγεί.  

        Ο θεληξηθφο έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε γίλνληαη ζηε «κνλάδα ηλψλ» πνπ 

ζπζηεγάδεηαη κε ην ζηαζκφ βάζεο. Ζ θχξηα κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ζήξαγγαο 

ηξνθνδνηεί επίζεο ην ζηαζκφ βάζεο κε εμσηεξηθνχο ζπλαγεξκνχο ζε πεξίπησζε 

δπζιεηηνπξγίαο. Απνκαθξπζκέλε ξχζκηζε κπνξεί λα γίλεη κέζσ ελφο modem RF ή IP γηα ηε 

δηεπθφιπλζε βιαβψλ θαη ηε ζπληήξεζε. Αθφκε θαη αλ ε νπηηθή κεηάδνζε θαη νη 

κεηαηξνπείο πξνζζέηνπλ ζφξπβν ζην ζχζηεκα, ηα T-Systems ζα είλαη ζπρλά αλψηεξα ζε 

απφδνζε ζηελ uplink ζε ζχγθξηζε κε ηα θιηκαθσκέλα ζπζηήκαηα. 

2.9.1 Ζ αξρή ησλ T-Systems 

 

        Ζ αξρή ηνπ ζπζηήκαηνο «Σ- feed» (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.27), είλαη φηη ν ζηαζκφο 

βάζεο ζπλδέεηαη κε έλαλ νπηηθφ κεηαηξνπέα πνπ κεηαηξέπεη ηελ RF ζε νπηηθά ζήκαηα. H 

xξήζε oπηηθήο κεηάδνζεο ην ζήκα κπνξεί λα κεηαδνζεί ζε κεγάιεο απνζηάζεηο κε κνλαδηθφ 

πεξηνξηζκφ ηελ ππνβάζκηζε ηεο RF κεηάδνζεο κέζσ νκναμνληθνχ θαισδίνπ.  

       Κάζε BDA έρεη κηα νπηηθή δηεπαθή θαη κεηαηξέπεη ην ζήκα πίζσ ζε RF, θαη ζηε 

ζπλέρεηα έλαο εληζρπηήο κεηαδίδεη ηε ξαδηνδηθηπαθή ηζρχ θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο ζην RC. 

Φπζηθά ε BDA έρεη έλαλ αληίζηξνθν εληζρπηή θαη έλαλ RF νπηηθφ κεηαηξνπέα γηα ην uplink 

ζήκα.  

       Σν παξάδεηγκα ζην ρήκα 2.27 δείρλεη ηελ αξρή κηαο θνηλήο αιπζηδσηήο θαηαλνκήο ηνπ 

νπηηθνχ ζήκαηνο, απφ BDA ζε BDA, κεηψλνληαο έηζη ηελ αλάγθε γηα νπηηθή ίλα ζε κία κφλν 

ζχλδεζε. Απηφ είλαη κηα κεγάιε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο, αλ ζα πξέπεη λα βαζίδεζηε ζην 

δαλεηζκφ πξνεγθαηεζηεκέλεο «ζθνηεηλήο ίλαο» απφ έλα ηξίην κέξνο. 
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ρήκα 2.27 Σν RC ηξνθνδνηείηαη απφ έλα « Σ- System»: ην ζήκα δηαλέκεηαη κέζσ νπηηθήο 

ίλαο θαη ηξνθνδνηείηαη κέζσ έλα αιπζηδσηφ ζχζηεκα νπηηθψλ ηλψλ. 

 

2.9.2 Παξάδεηγκα πξαγκαηηθνχ T- System κε BDAs 

 

      Έλα παξάδεηγκα ελφο ζήκαηνο ζε κηα ζήξαγγα ρξεζηκνπνηψληαο έλα Σ- system γηα ηε 

δηαλνκή ηνπ ζήκαηνο θαίλεηαη ρήκα 2.28. Ζ κέηξεζε δείρλεη πεξίπνπ 2,6 ρκ. κηαο 4ρκ. 

ζήξαγγαο. πσο κπνξείηε λα δείηε ππάξρνπλ ηέζζεξα θαηαλεκεκέλα BBAs πνπ εμππεξεηνχλ 

απηφ ην ηκήκα ηεο ζήξαγγαο, κε ην θαζέλα λα ππνζηεξίδεη 660 κ. ηεο ζήξαγγαο, 330 κ. ζε 

θάζε θαηεχζπλζε.  

      Σν ζχζηεκα ζρεδηάζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο έλα RC θαιψδην 1 5/8 ηληζψλ, ην νπνίν 

εγθαηαζηάζεθε ζε απηή (πεξίπνπ 4 x 6 κ.) ηε κεγάιε ζηδεξνδξνκηθή ζήξαγγα 

ζθπξνδέκαηνο. Ζ κέηξεζε ζην ρήκα 2.28 έγηλε πάλσ ζε έλα αλνηρηφ ληίδει ηξφιετ, ην νπνίν 

πήγαηλε κε  80 km/h .  

      Σν επίπεδν ζρεδηαζκνχ γηα απηφ ην ηνχλει ήηαλ -75 dBm ζην 98 % ηεο πεξηνρήο γηα 

GSM900 γηα ην downlink.  

 

ρήκα 2.28 Μέηξεζε ηνπ GSM900 ζήκαηνο ζε έλα RC πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ έλα «Σ-

system» ,κε νπηηθά δηαλεκεκέλα BDAs. 
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2.10 ρεδηαζκφο επηζηξνθήο ζε ζήξαγγεο 

 

      Μεγάια ζπζηήκαηα ζεξάγγσλ πξέπεη ζπρλά λα δηαηξεζνχλ ζε δηάθνξα θειηά, εηδηθά αλ 

πξφθεηηαη γηα έλα ζηδεξνδξνκηθφ ζχζηεκα ζήξαγγαο ζε κηα κεγάιε πεξηνρή. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεηε κηα δψλε επαξθήο επηζηξνθήο κεηαμχ ησλ παξαθείκελσλ θειηψλ 

πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ επηηπρή επηζηξνθή ηεο θπθινθνξίαο. Τπάξρνπλ θάπνηεο βαζηθέο 

παξάκεηξνη θαη θφιπα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ επηηπρή ζρεδηαζκφ επηζηξνθήο. 

2.10.1 Γεληθά ζέκαηα 

 

Σνπνζέηεζε HO δψλεο  

 

      ε κηα εθαξκνγή ζηδεξνδξφκσλ κεηξφ είλαη ρξήζηκν λα εμεηαζηεί ν πξνγξακκαηηζκφο 

ηεο δψλεο HO ζηελ πεξηνρή ησλ ζηαζκψλ, θαηά πξνηίκεζε ζε κηα θαιά θαζνξηζκέλε δψλε, 

κε ζαθή θαζνξηζκφ ηεο δηαθνξάο επηπέδνπ ζηα δχν θειηά ζην θέληξν ηεο πιαηθφξκαο. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή ζα έρεη πνιιά νθέιε:  

 Αξγή θίλεζε ζην θπθινθνξηαθφ 

 Δπηθάιπςε ηεο ρσξεηηθφηεηαο  

 Πιενλαζκφο ζηηο ξαδηνδηθηπαθέο ππεξεζίεο  

 UMTS  

 Μέγεζνο HO δψλεο  

2.10.2 Υξήζε θεξαηψλ γηα ηε δψλε HO ζε ζήξαγγεο 

 

      ζν δειεαζηηθφ θη αλ κπνξνχζε λα είλαη, δελ ζπληζηάηαη ε ρξήζε θεξαηψλ σο θχξηα 

πεγή ζήκα ζηε δψλε HO. Οη θεξαίεο πξέπεη ζαθψο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αξρηθή δψλε 

αίζνπζαο  ηνπ ζηαζκνχ θαη ζηε δψλε ησλ πεδψλ, αιιά ζηελ HO δψλε γηα ην ηξέλν ην ζήκα 

απφ δχν θεξαίεο είλαη πάξα πνιχ απξφβιεπην θαη πνιχ εχθνια κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηε 

θπζηθή  παξνπζία ησλ ηξέλσλ ή ησλ απηνθηλήησλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηε ζήξαγγα. Δίλαη 

πνιχ δχζθνιν λα εγθαηαζηαζνχλ θεξαίεο ζηε ζήξαγγα, θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα 

θαιχπηνπλ κηα θαιά θαζνξηζκέλε δψλε επηζηξνθήο κε ζαθή δηαθνξά πεξηζσξίνπ ζήκαηνο 

κεηαμχ ησλ θειηψλ, ψζηε λα γίλεη κηα θαιά θαζνξηζκέλε δψλε επηζηξνθήο.  
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ρήκα 2.30 Ζ δψλε HO ζρεδηάζηεθε κε ηε ιήμε ησλ RC κε yagi θεξαίεο. 

 

        Σν παξάδεηγκα ζην ζρήκα 2.30 δείρλεη ην πηζαλφ πξφβιεκα: δελ ππάξρεη ζαθήο 

νξηζκφο ηεο HO δψλεο, ιφγσ ηεο εμαζζέλεζεο ηεο θάζε θεξαίαο . ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

ππάξρεη «ακθίδξνκε» πηζαλή HO, φπνπ ην θηλεηφ HO ζα θάλεη πξαγκαηηθά πέληε ΖΟ πξνο 

θάζε θαηεχζπλζε, πξηλ ηειηθά εγθαηαζηαζεί ζην λέν θειί.  

        Απηφ ζα απμήζεη ηελ θφξησζε ζήκαηνο θαηά έλα ζπληειεζηή 5, θαη ζα απμήζεη ηελ 

πηζαλφηεηα γηα αηειήο θιήζεηο θαη ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο(ην «θιέςηκν bit» ζε GSM γηα 

HO ζεκαηνδφηεζε κπνξεί λα αθνπζηεί ζηνλ ήρν ηεο θιήζεο θαηά ηε δηάξθεηα HO ) .  

 

Έιεγρνο ηεο δψλεο HO κε θεξαίεο  

 

       ε κεξηθέο εγθαηαζηάζεηο, δελ είλαη δπλαηή ε εγθαηάζηαζε RC ζηε ζήξαγγα, νπφηε 

κπνξείηε λα θάλεηε ηελ HO δψλε λα δνπιεχεη κφλν κε θεξαίεο. Σν θφιπν είλαη λα έρεηε έλα 

μεθάζαξν πεξηζψξην HO σο ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, θαηά πξνηίκεζε ζπκκεηξηθά θαη ζηηο δχν 

θαηεπζχλζεηο (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.31). Ζ ζαθήο επηζηξνθή είλαη εμαζθαιηζκέλε, αλ 

θαη ηα δχν ζήκαηα ζηξέςνπλ ηηο εληάζεηο ζήκαηνο ηνπο ζε έλα νξηζκέλν ζεκείν, θαη αλ θαη 

ηα δχν ζήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα δηαδξνκή ζήκαηνο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηηο ίδηεο 

θεξαίεο.  
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       Ζ δψλε HO ζην ρήκα 2.31 ιεηηνπξγεί κε ζπκςεθηζκφ ησλ δχν ζήκαηα κεηάδνζεο κε 

έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηζψξην, ζε απηή ηελ πεξίπησζε 4 dB . Δπηιέγνληαο άιιεο ηηκέο γηα 

ηνπο ζπιιέθηεο, κπνξείηε λα ζρεδηάζεηε ηελ HO δψλε γηα ην αθξηβέο πεξηζψξην πνπ ζέιεηε.  

        Σα ζήκαηα απφ ηα θειηά δηαρσξίζηεθαλ ζε DL θαη UL: ε DL αληηζηαζκίδεηαη ζε 

επίπεδν, θαη ηξνθνδνηείηαη ζε δχν θεξαίεο. Ζ δηαδξνκή ηνπ ζήκαηνο πνπ ιακβάλεηε είλαη ε 

ίδηα θαη απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο ή ηα θειηά. Δπνκέλσο, ε έλαξμε HO ζα πξέπεη λα είλαη ην 

επίπεδν ηνπ ζήκαηνο DL. Απηφο ν ζρεδηαζκφο  ηεο δψλεο HO ζα έρεη έλα θαιφ πεξηζψξην 

γηα πξνζπάζεηεο επηζηξνθήο, αλ ζα πξέπεη ε πξψηε πξνζπάζεηα λα απνηχρεη.  

       ε κηα ζήξαγγα φπνπ ππάξρεη θπθινθνξία θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο, ε δψλε HO έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα είλαη ζπκκεηξηθή. Ωζηφζν, ζα κπνξνχζαηε λα θάλεηε κηα αζχκκεηξε 

ζρεδίαζε δψλεο HO, αλ απηφ πξνηηκάηαη ζε κηα κνλφδξνκε ζήξαγγα. 

 

ρήκα 2.31 Ζ Yagi HO δψλε ζρεδηάζηεθε κε ζαθή πεξηζψξην επηζηξνθήο. 
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2.11 ρεδηάδνληαο κε Pico θαη Femto θειηά 

 

2.11.1 Ζ αξρή ησλ Pico/Femto θπηηάξσλ 

 

        Ο ζηαζκφο βάζεο pico (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.34) είλαη έλα πνιχ απνηειεζκαηηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θάιπςεο ησλ θηηξίσλ κε ρακειφ θφζηνο ζε απηφλνκε βάζε. 

Πξφθεηηαη γηα κηα κηθξή ζπζθεπή κε ελζσκαησκέλε θεξαία, ζπλήζσο ζρεδηαζκέλα γηα 

νξαηφ ηνίρν ζε έλα πεξηβάιινλ γξαθείσλ. Σα πεξηζζφηεξα pico θειηά ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

IP γηα backhaul κεηάδνζε, θάλνληαο ην pico κηα πνιχ γξήγνξε ιχζε γηα εθαξκνγή.  

        Ζ ηζρχο εμφδνπ απφ ην pico είλαη επαξθήο γηα λα θαιχςεη πεξίπνπ 20-40 κ. απφζηαζεο 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο , ην ξαδηνδηθηπαθφ επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ην 

πεξηβάιινλ, φπνπ ην pico είλαη εγθαηεζηεκέλν. ε πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην θειί Pico 

ζα ρξεηαζηεί κηα ηνπηθή παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, παξφιν πνπ κεξηθνί ηχπνη κπνξεί λα 

ηξνθνδνηνχληαη απφ ην θαιψδην Ethernet, ην νπνίν επίζεο ηξνθνδνηεί ηελ IP. Μηα ηνπηθή 

παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κπνξεί λα είλαη αθξηβή, θαη ζπρλά δελ έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα 

ην ζπλδέζεηε ζηελ ππάξρνπζα νκάδα ηζρχνο ζην θηίξην, αιιά ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζεηε 

κηα εηδηθή νκάδα AC γηα φια ηα θειηά pico ζην θηίξην.  

 

ρήκα 2.34 Pico/femto, ρακειήο ηζρχνο ζηαζκφο βάζεο κε εζσηεξηθή θεξαία 

 

 

Femto θειηά 

 

       Οη κηθξφηεξεο εθδφζεηο ησλ θειηψλ pico αξρίδνπλ λα αλαδχνληαη ζηελ αγνξά, φπσο ην 

θειί femto (γηα UMTS). Σν femto έρεη πνιχ πεξηνξηζκέλε παξαγσγή, ηθαλφηεηα θαη 
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επεμεξγαζηηθή ηζρχ, θαη ζπλήζσο έγθεηηαη κφλν γηα ρξήζε ζε θαηνηθίεο. Ζ ρακειή 

αθηηλνβνινχκελε ελέξγεηα RF θαη ηα απηφκαηνπ ζπληνληζκνχ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ femto ην 

θάλνπλ λα απην-ξπζκίδεη ηηο παξακέηξνπο ζε θάπνην βαζκφ ζην δίθηπν. Ωζηφζν, 

πξνζεθηηθέο δνθηκέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε femto θειηψλ ζε κεγάιε 

θιίκαθα.  

       Πνιινί ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ είλαη πηζαλφ λα ζπγθξίλνπλ ην θειί femto κε ην 

ζεκείν πξφζβαζεο WiFi ηνπο, θαη ζα κπνξνχζαλ λα κπνπλ ζηνλ πεηξαζκφ λα «βειηηψζνπλ»  

ηελ θάιπςε γχξσ απφ ην ζπίηη ηνπο, εγθαζηζηψληαο ην femto θνληά ζην παξάζπξν, 

αθηηλνβνιψληαο θάιπςε ζηε γχξσ πεξηνρή. θεθηείηε ην εμήο ζελάξην: ζε έλα θηίξην κε 50 

ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα, φπνπ θάζε έλα έρεη έλα UMTS femto θειί αθηηλνβνιεί θάιπςε 

ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα γηα λα θαιχςεη ηελ θνηλή ππαίζξηα εγθαηάζηαζε, αθφκε θαη κε ηε 

ρακειή ηζρχ ηνπ femto θειηνχ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη έλα ζεκαληηθφ θνξηίν ζνξχβνπ 

ζην πεξηβάιινληα δίθηπν.  

        Ωζηφζν, αθφκα θαη κε απηά ηα πηζαλά πξνβιήκαηα, ε έλλνηα ηεο ρξήζεο Femto θειηψλ 

ζην δίθηπν γηα ηελ θάιπςε νξηζκέλσλ ηκεκάησλ είλαη ζπρλά ειθπζηηθή απφ ηελ άπνςε ησλ 

εζφδσλ ηνπ δηθηχνπ, αιιά είλαη θαη κηα ιεπηή ηζνξξνπία.  

        Οη αξρέο ξαδηνδηθηπαθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη νη ίδηεο φπσο θαη γηα ηα θειί pico, απιά 

αθηηλνβνινχλ κε κηα ρακειφηεξε ηζρχ. 

2.11.2 Σππηθφο ζρεδηαζκφο θειηψλ Pico 

 

      Ζ ηππηθή εθαξκνγή pico γίλεηαη ζε έλα κηθξφ ή κεζαίνπ κεγέζνπο θηίξην γξαθείσλ(φπσο 

θαίλεηαη ζηελ ρήκα 2.35), φπνπ δχν Pico θειηά θαιχπηνπλ έλαλ φξνθν γξαθείσλ. Απηφ ζα 

κπνξνχζε λα επαλαιεθζεί θαηά ηε δηάξθεηα πνιιψλ νξφθσλ. ηελ πεξίπησζε ελφο θηηξίνπ 

κε πνιινχο νξφθνπο, βεβαησζείηε φηη έρεηε ηνπνζεηήζεη ηα Pico θειηά «ζπκκεηξηθά», 

δειαδή ζηελ ίδηα ζέζε ζε θάζε φξνθν, έηζη ψζηε ην έλα pico θειί δελ ζα δηαξξεχζεη θάιπςε 

ζε γεηηνληθνχο νξφθνπο, δεκηνπξγψληαο νκαιήο επηζηξνθήο δψλεο ή ππνβαζκηζκέλε 

HSDPA ρσξεηηθφηεηα. Να ζπκάζηε φηη ηα θειηά pico είλαη κεκνλσκέλα θειηά, σο εθ ηνχηνπ 

ε έλλνηα ηεο «παξεκβνιήο» (βι. Δλφηεηα 1.3.9), δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί. 
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ρήκα 2.35 Γχν Pico θειηά θαιχπηνπλ έλαλ φξνθν γξαθείσλ. 

 

Δπηθάιπςε θάιπςεο 

 

       πσο θαη γηα θάζε άιιν πεξηβάιινλ κε πνιιά θειηά, ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεηε γηα 

θάπνηα επηθάιπςε ησλ θειηψλ γηα  λα εμαζθαιίζεηε ζπλεθηηθή θάιπςε θαη επαξθή δψλε 

HO, αιιά πξνζπαζήζηε λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηε δψλε HO, κε ηε ρξήζε βαξηψλ θαηαζθεπψλ, 

firewalls, θξεάηηα αλειθπζηήξσλ, θ.ιπ., γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ θειηψλ.  

 

Δπηθάιπςε ρσξεηηθφηεηαο (GSM)  

 

       Ζ επηθάιπςε ηεο θάιπςε ησλ θειηψλ Pico, γηα ην GSM, ζα δίλνπλ επηθάιπςε 

ρσξεηηθφηεηαο θαη θέξδνο δεχμεο ζηελ πεξηνρή επηθάιπςεο (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 

2.36). ηελ πεξηνρή φπνπ θαιχπηεη κφλν έλα pico, ε ρσξεηηθφηεηα ζα είλαη 2,15 Erlang 

(GSM, 7TCH 0,5% GOS), θαη ζηελ πεξηνρή φπνπ επηθαιχπηνπλ θαη ηα δχν θειηά, νη ρξήζηεο 

ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε ακθφηεξα ηα θειηά, απφ ηελ πιεπξά ηνπ ειέγρνπ ηεο επηζηξνθήο: αλ 

έλα θειί είλαη θνξησκέλν, κπνξνχλ λα θάλνπλ θιίζεηο ζην άιιν θειί. 

 

ρήκα 2.36 Γχν Pico θειηά GSM κε επαξθή θάιπςε θαη ρσξεηηθφηεηα. 
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       Απηή ε επηθάιπςε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ θειηψλ απνδίδεη 6,66 Erlang ζε 

ρσξεηηθφηεηα ζηελ πεξηνρή θάιπςεο. 

 

Hot-spots 

 

        Ζ επηθάιπςε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαζηζηά δπλαηφ λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηα GSM hot 

spots ζην θηίξην κε ην λα εγθαηαζηαζνχλ pico θειηά ζε απηέο ηηο hot-spot πεξηνρέο. Ωζηφζν, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηά ηα hot-spots ζην θηίξην ηείλνπλ λα είλαη δπλακηθά θαη δελ 

εκθαλίδνληαη πάληα ζηελ ίδηα ζέζε ζην θηίξην. Απηφ θαζηζηά ηνλ ζρεδηαζκφ GSM hot-spot  

κε Pico θειηά κηα πξφθιεζε.  

 

Δπηθάιπςε UMTS 

 

       ε κηα εθαξκνγή UMTS Pico θειηψλ (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.37) κε ηα ίδηα δχν 

θειηά Pico λα επηθαιχπηνπλ κε έλα πεξηζψξην 3-6 dB, ζα ππάξμεη κηα κεγάιε νκαιήο 

απφδνζεο δψλε. Δάλ δελ είζηε πξνζεθηηθνί θαη δελ πεξηνξίζεηε ηελ επηθάιπςε ησλ θειηψλ 

Pico κε ηε ρξήζε εζσηεξηθψλ βαξηψλ δνκψλ ζην θηίξην, θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο αλάπηπμεο 

pico θειηψλ, ε επηθάιπςε κπνξεί λα αληζνξξνπήζεη ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο: λα 

ζπκάζηε φηη απηά είλαη δχν δηαθνξεηηθά θειηά, νπφηε ρξεηάδεζηε θαη ηελ ξαδηνδηθηπαθή 

επεμεξγαζία, αιιά θαη ηε κεηαθνξηθή ρσξεηηθφηεηα ζηα δχν θειηά γηα κία θιήζε ζε νκαιή 

επηζηξνθή.  

 

ρήκα 2.37 Ζ επηθάιπςε θειηψλ Pico ζε UMTS  δεκηνπξγεί κηα νκαιήο επηζηξνθήο δψλε. 

 

Δπηθάιπςε HSPA 

  

       Σα δχν εζσηεξηθά θειηά pico (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.38) ηππηθά ζα ιεηηνπξγνχλ κε 

βάζε ηελ ίδηα ζπρλφηεηα. ε αληίζεζε κε έλα θνξέα πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηε UMTS 
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R99 θπθινθνξία, ην HSDPA δελ ρξεζηκνπνηεί  νκαιή HO. Σν πξφβιεκα είλαη φηη ηα θειηά 

ζα πξνθαιέζνπλ θαλαιηαθή παξεκβνιή κεηαμχ ηνπο («παξεκβνιέο θειηψλ»).  

        Απηφ ζα ππνβαζκίζεη ζνβαξά ηελ απφδνζε HSPA ζην θηίξην. Θα ππάξμεη HSPA 

δηαθίλεζε ζηελ πεξηνρή επηθάιπςεο, αιιά ε ηαρχηεηα ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη, φζν ηα δχν 

ζήκαηα γίλνληαη φιν θαη πην πνιχ ηζφηηκα. ηαλ ζηεξίδεζηε ζε Pico θειία γηα εθαξκνγέο 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ HSPA, είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο λα ρξεζηκνπνηείηαη εζσηεξηθέο δνκέο θαη 

ηείρε πξνζηαζίαο γηα λα δηαρσξίζεηε ηα θειηά θαη λα απνθχγεηε επηθάιπςε θάιπςεο ζε 

πεξηνρέο πςειήο θπθινθνξίαο. Με πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ, ηα Pico θειηά ζα κπνξνχζαλ λα 

είλαη έλα πνιχ ηζρπξφ θαη βηψζηκν εξγαιείν γηα εθαξκνγέο εζσηεξηθνχ ρψξνπ, αιιά 

πξνζπαζήζηε λα απνθχγεηε ηε ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο pico ζε έλα «αλνηθηφ» 

πεξηβάιινλ, κε πςειή ππθλφηεηα θπθινθνξίαο. 

 

ρήκα 2.38 Σα Pico θειηά πξνθαινχλ «παξεκβνιέο θειηψλ», ππνβαζκίδνληαο ηελ απφδνζε 

HSPA ζην θηίξην. 

2.11.3 Δπέθηαζε θάιπςεο ησλ θειηψλ Pico κε ελεξγεηηθφ DAS 

 

       Ο ζηαζκφο βάζεο pico είλαη έλα πνιχ απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε 

εζσηεξηθήο θάιπςεο κε ρακειφ θφζηνο ζε απηφλνκε βάζε. Ωζηφζν, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο 

ζηηο νπνίεο ε πεξηνρή θάιπςεο ηνπ ζηαζκνχ βάζεο pico πξέπεη λα επεθηαζεί ρσξίο λα 

απμήζεη ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε απνζήθεο (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.39) 

θαη νηθηζηηθνχο πχξγνπο θηηξίσλ γηα παξάδεηγκα.  

        Αλ ζπλδπάζεηε ην κηθξφ ελεξγεηηθφ DAS απφ ην ππνθεθάιαην 2.4.3, κπνξείηε λα 

επεθηείλεηε ην απνηχπσκα θάιπςεο ελφο θαη κφλν θειηνχ pico. Ο ιφγνο ηεο επηινγήο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ DAS είλαη «έλλνηα θακίαο απψιεηαο »ηνπ ελεξγεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ 

εμαζζέλεζε ηεο παζεηηθήο δηαλνκήο ζα ππνβαζκίζεη ηελ απφδνζε ηφζν ηνπ downlink φζν 

θαη ηνπ uplink.  
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         ε GSM εθαξκνγέο κπνξείηε επίζεο λα απμήζεηε ηε ρσξεηηθφηεηα ζπλδένληαο δχν 

Pico θειηά ή πεξηζζφηεξα γηα ην ίδην ελεξγεηηθφ DAS, θαη λα αθήζεηε ηελ ειεγρφκελε 

επηζηξνθή θπθινθνξίαο λα θξνληίζεη ηε θίλεζε κεηαμχ ησλ δχν θειηψλ. Γελ ζέιεηε λα 

ζπλδπάζεηε δχν ή πεξηζζφηεξα θειηά pico γηα UMTS ή HSPA ζηελ ίδηα DAS: Απηφ ζα 

κεηαηξέςεη φιν ην θειί ζε κηα HO δψλε UMTS ή ζα δψζεη παξεκβνιέο θαλαιηψλ ζην 100% 

ηεο πεξηνρήο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα ππνβαζκίζεη ηελ HSPA απφδνζε. 

2.11.4 πλδπάδνληαο Pico θειηά ζην ίδην DAS, κφλν GSM/DCS 

 

       ε νξηζκέλεο εθαξκνγέο ησλ θειηψλ pico, ππάξρνπλ ζελάξηα φπνπ κηα ηδηαίηεξα 

θνηλφηεηα ρξεζηψλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ κέζα ζε έλα θηίξην πνπ έρεη πνιινχο ζηαζκνχο 

βάζεο pico κπνξεί λα μεπεξάζεη ηε ρσξεηηθφηεηα ελφο εληαίνπ pico ζπζηήκαηνο ζηαζκνχ 

βάζεο (hot-spot κπινθάξηζκα). Έλα παξάδεηγκα είλαη φηαλ νη εξγαδφκελνη ζπγθεληξψλνληαη 

ζην δσκάηην γεχκαηνο. Απηή ε θαηάζηαζε κπνξεί λα βειηησζεί κε ηε ιήςε ηνπ ίδηνπ 

αξηζκνχ pico GSM ζπζηεκάησλ ζηαζκψλ βάζεο ηξνθνδνηψληαο ηα ζε έλα ελεξγεηηθφ 

ζχζηεκα DAS γηα λα θαιχςεη ηελ ίδηα πεξηνρή. Σα απνηειέζκαηα είλαη φηη φια ηα 

ξαδηνδηθηπαθά θαλάιηα γίλνληαη δηαζέζηκα ζε φιν ην θηίξην, νδεγψληαο ζε πςειφηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα δεχμεο, κεγαιχηεξε δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή 

(φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.40) θαη hot-spot ρσξεηηθφηεηα ζε φιν ην θηίξην.  

        Οξηζκέλνη θαηαζθεπαζηέο GSM Pico θειηψλ ζαο επηηξέπνπλ λα ζπλδπάζεηε ηα Picos ζε 

έλα ινγηθφ θειί κε έλα κφλν BCCH, απειεπζεξψλνληαο έηζη ρσξεηηθφηεηα ζηα κεκνλσκέλα 

θειηά Pico θαη εληζρχνληαο ηελ απφδνζε δεχμεο αθφκε πεξηζζφηεξν. 
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ρήκα 2.39 Ζ θάιπςε ελφο θαη κφλν θειηνχ pico κπνξεί λα επεθηαζεί, κε ην ελεξγεηηθφ 

DAS λα δηαλέκεη ην ζήκα ζε κηα επξχηεξε πεξηνρή. 
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Μφλν γηα GSM!  

 

       Μελ ζπλδπάδεηε δχν ή πεξηζζφηεξα θειηά pico γηα ην UMTS ή ην HSPA ζην ίδην DAS: 

Απηφ ζα θαηαζηήζεη φιν ην θειί ζε κηα νκαιή HO δψλε γηα ην UMTS ή ζα δψζεη θαλαιηαθή 

παξεκβνιή ζην 100% ηεο πεξηνρήο, ππνβαζκίδνληαο ηελ απφδνζε ηνπ HSPA ζε νιφθιεξε 

ηελ πεξηνρή θάιπςεο.  

2.11.5 Μείσζε θφζηνπο ζπλδπαζκνχ ρσξεηηθφηεηαο ζε GSM Pico θειηά 

 

      Τπάξρεη κεγάιε πξννπηηθή ζηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο, ζπλδπάδνληαο ηε ρσξεηηθφηεηα 

δχν ή ηξηψλ Pico θειηψλ απφ φηη αλαπηχζζνληαο αξθεηά πεξηζζφηεξα γηα λα θαιχςνπλ ηελ 

ίδηα πεξηνρή. Απηή ε εμνηθνλφκεζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηαζκψλ βάζεο pico πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

λα  θαιχςεη έλα θηίξην πξνζθέξεη εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ζηελ αλάζπξζε ιφγσ:  

 Καιχηεξε απφδνζε δεχμεο ηνπ pico BS  

 Δμνηθνλφκεζε ζην θφζηνο BSC (πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ιηγφηεξεο BTSs ζην ίδην 

θηίξην) - θάζε BTS είλαη έλα «ζηνηρείν» γηα ηελ BSC, θαη ππφθεηληαη ζε εηήζην 

ηέινο αδείαο. 

 Δμνηθνλφκεζε ζην θφζηνο επαλαθσδηθσπνίεζεο θαη δηαζχλδεζήο. 

 Δμνηθνλφκεζε ζην θφζηνο MSC. 

 Δμνηθνλφκεζε ζην ASDL θφζηνο. 

 Ζ γξήγνξε αλάπηπμε ζα πξνζθέξεη εμνηθνλφκεζε ιφγσ: 

 Σεο έλλνηαο ηεο δηαλνκήο ησλ Pico θειηψλ κέζσ ελφο κηθξνχ ελεξγεηηθνχ DAS 

παξέρεη ζηνλ αζχξκαην θνξέα ηελ ηθαλφηεηα λα αληηδξά γξήγνξα ζηα αηηήκαηα 

θάιπςεο ησλ πειαηψλ.  

 Σσλ ιηγφηεξσλ αλαηαξάμεσλ. 

 Σσλ πεξηζζνηέξσλ εζφδσλ.  

 Σεο εχθνιεο θαη γξήγνξεο επέθηαζεο ηεο θάιπςεο, φηαλ  λέεο πεξηνρέο ζην 

θηίξην πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ζην ζχζηεκα.  

 Ζ επηρεηξεζηαθή εμνηθνλφκεζε ζα πξνέιζεη απφ:  

 Σελ νκνηφκνξθε θάιπςε απφ ην ζχζηεκα DAS, ε νπνία είλαη εχθνιν λα 

ζρεδηαζηεί, λα εθαξκνζηεί θαη λα βειηηζηνπνηεζεί.  

 Σα φζν ιηγφηεξα θαλάιηα GSM RF ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θηίξην, κε ιηγφηεξε 

δηαξξνή παξεκβνιψλ.  

 Σνλ ιεπηνκεξή ζπλαγεξκφ ζην DAS, ν νπνίνο ζα πεξηνξίζεη ην ρξφλν. 
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ρήκα 2.40 Σα Pico θειηά δηαλέκνληαη κέζσ ελφο κηθξνχ ελεξγεηηθνχ DAS πάλσ απφ ηξεηο 

νξφθνπο. 

2.12 Γεδνκέλα ελεξγεηηθνχ DAS 

 

      Σα ελεξγεηηθά DAS απνηεινχληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ζπζηήκαηα εληζρπηψλ θαη 

αλακεηαδφηεο/BDA: Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ γηα ην ζρεδηαζηή RF λα θαηαλνήζεη ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ. Πνιιέο απφ απηέο ηηο ηππηθέο κεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ξαδηνδηθηπαθψλ επηδφζεσλ ησλ 
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δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ. Βεβαησζείηε φηη ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπγθξίλεηε φια ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην πξφηππν αλαθνξάο.  

        Οη εληζρπηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ελεξγεηηθφ DAS, νη αλακεηαδφηεο θαη ηα BDAs 

πξέπεη λα είλαη πνιχ γξακκηθά, πξνθεηκέλνπ λα κε λνζεχζνπλ ην ζήκα θαη λα ππνβαζκίζνπλ 

ηελ δηαθνξνπνίεζε. ζν πην πεξίπινθε είλαη ε δηακφξθσζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηφζν  

πςειφηεξεο ζα είλαη νη απαηηήζεηο ζηελ γξακκηθφηεηα θαη ζηελ απφδνζε. Απηφ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηα πςειφηεξε ζπζηήκαηα θσδηθνπνίεζεο γηα EDGE, UMTS θαη HSPA 

ηδηαίηεξα. Να είζηε πξνζεθηηθνί θαηά ηελ επηινγή εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

εζσηεξηθά DAS, δεδνκέλνπ φηη ε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζπρλά άκεζα ζρεηηδφκελε 

κε ηελ ηηκή. Οη πην βαζηθέο παξάκεηξνη θαη πιενλεθηήκαηα πεξηγξάθνληαη ζε απηή ηελ 

ελφηεηα.  

2.12.1 Κέξδνο θαη επηβξάδπλζε 

 

Κέξδνο  

 

      Σν θέξδνο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.41), ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο ηζρχνο ηνπ ζήκαηνο εηζφδνπ θαη εμφδνπ. Ζ ηζρχο ηνπ ζήκαηνο εμφδνπ είλαη:  

 

       Σν θέξδνο ηππηθά αλαθέξεηαη ζε dB. Γηα έλα ζχζηεκα κε ζπληειεζηή 2 θέξδνπο 

απνιαβήο, γηα παξάδεηγκα, 1 W εηζφδνπ ( +30 dBm) ζα νδεγήζεη ζε 2 W εμφδνπ. 

 

ρήκα 2.41 Σν ζήκα εηζφδνπ/εμφδνπ ελφο εληζρπηή ελαληίνλ ηνπ ρξφλνπ. 
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       Σν θέξδνο ηζρχνο ζε dB κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο εμήο: 

 

      Γηα ηελ ηάζε, νη παξάγνληεο θέξδνπο κπνξεί λα κεηαηξαπνχλ ζε dB κε ηε ρξήζε: 

 

 

       Σν θέξδνο κπνξεί λα είλαη αξλεηηθφ: ζπρλά ζα αλαθέξεηαη σο εμαζζέληζε ή απψιεηα. 

 

Δπηβξάδπλζε 

 

       Ζ επηβξάδπλζε είλαη ε δηαθνξά ρξφλνπ κεηαμχ ηνπ ζήκαηνο ηεο εηζφδνπ θαη ηεο εμφδνπ 

(φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.41). ηελ πξάμε απηφ ζα αληηζηαζκίζεη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα 

ηα αζχξκαηα ζπζηήκαηα. ην GSM ην πιενλέθηεκα ρξφλνπ ζα είλαη εθηφο νξίσλ 

(απμεκέλν), θαη ην παξάζπξν ζπγρξνληζκνχ ζην δίθηπν ζηαζκψλ βάζεο UMTS ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηεί επξχηεξα, γηα λα θηινμελήζεη ην εηζαγφκελε θαζπζηέξεζε.  

       εκεηψζηε φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηε ηφζν ηελ θαζπζηέξεζε ησλ ελεξγψλ 

ζηνηρείσλ, φζν θαη ηελ θαζπζηέξεζε ησλ θαισδίσλ (επίζεο νπηηθή) ιφγσ ηεο κεησκέλεο 

ηαρχηεηαο ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ επί ηνπ θαισδίνπ , γηα ηα κεγάια ζπζηήκαηα.  

 

dBm  

 

       Ζ ζηάζκε ηνπ ζήκαηνο ζην ζρεδηαζκφ RF πεξηγξάθεηαη σο απφιπηε ηζρχ πνπ ζρεηίδεηε 

κε 1 mW (ζε 50 Ω) θαη εθθξάδεηε ζε dBm.  

 

2.12.2 Ηζρχο αλά κεηαθνξέα 

 

       Οη εληζρπηέο ζε ελεξγεηηθά DAS, ζε αλακεηαδφηεο θαη ζε BDAs είλαη ζπλήζσο ζχλζεηνη 

εληζρπηέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ίδηνο εληζρπηήο εληζρχεη φινπο ηνπο κεηαθνξείο ζε φιν ην 

εχξνο δψλεο. ινη νη κεηαθνξείο κνηξάδνληαη ηνλ ίδην πφξν εληζρπηή: ην απνηέιεζκα απφ 
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απηφ είλαη φηη φζν πεξηζζφηεξνη κεηαθνξείο ν εληζρπηήο πξέπεη λα ππνζηεξίδεη, ηφζν 

ιηγφηεξε ηζρχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θάζε κεηαθνξέα. Σν άζξνηζκα φισλ ησλ ηζρχσλ 

ζα παξακείλεη ην ίδην, εμ νπ θαη ε νλνκαζία ζχλζεηε ηζρχο.  

       Κάζε θνξά πνπ ζα δηπιαζηάδεηε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαθνξέσλ, ε ηζρχο ζα κεηψλεηαη 

πεξίπνπ θαηά 3 dB αλά κεηαθνξέα, αλάινγα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εληζρπηή . Γηα 

παξάδεηγκα, βι. Πίλαθα 2.3. 

 

Πίλαθαο 2.3 Ηζρχο αλά κεηαθνξέα απφ ην ελεξγεηηθφ DAS. 

2.12.3 Δχξνο δψλεο, θπκαηηζκφο 

 

Φάζκα ζπρλφηεηαο 

  

       Καλνληθά , θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εχξνπο δψλεο ελφο εληζρπηή, είλαη ην εχξνο δψλεο 3 

dB (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.42 ) ζην νπνίν αλαθέξεηαη. Σν εχξνο δψλεο 3 dB είλαη ε 

δψλε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ελίζρπζε κε έλα θέξδνο κείσζεο κέρξη 3 dB.  

 

ρήκα 2.42 Σν ζήκα εμφδνπ ελφο εληζρπηή, ζε φιν ην εχξνο ιεηηνπξγίαο. 
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Κέξδνο θπκαηηζκνχ  

 

       Σν θέξδνο θπκαηηζκνχ πεξηγξάθεη ηε δηαθχκαλζε ηνπ θέξδνπο πάλσ απφ ην εχξνο 

δψλεο (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.42). 

2.12.4 Σν 1 dB ζεκείν ζπκπίεζεο  

 

      Σν 1 dB ζεκείν ζπκπίεζεο (P1dB) είλαη κηα κέηξεζε ηνπ εχξνπο γξακκηθφηεηαο. Ο 

αξηζκφο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο ηζρχνο εμφδνπ (φπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 2.43). Σν θέξδνο ελφο εληζρπηή πέθηεη θαζψο ε έμνδνο ηνπ εληζρπηή 

θηάλεη ζε θνξεζκφ: έλα πςειφηεξν ζεκείν ζπκπίεζεο ζεκαίλεη πςειφηεξε ηζρχ εμφδνπ. Σν 

P1dB βξίζθεηαη ζε κία είζνδν (ή έμνδν) ηζρχνο, φπνπ ην θέξδνο ηνπ εληζρπηή είλαη 1dB 

θάησ απφ ην ηδαληθφ γξακκηθφ θέξδνο . Σν P1dB είλαη έλα βνιηθφ ζεκείν ζην νπνίν πξέπεη 

λα νξίζεηε ηελ ηζρχ εμφδνπ ελφο εληζρπηή. 

 

 

 

ρήκα 2.43 Σν P1dB ζεκείν ζπκπίεζεο. 
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        Αλ ε έμνδνο P1dB είλαη +20 dBm, ε ηζρχο εμφδνπ απφ ηνλ εληζρπηή ππνινγίδεηαη ζε 

+20 ην πςειφηεξν. 

 

Απνθεχγνληαο πξνβιήκαηα ελδνδηακφξθσζεο 

 

      Ζ κείσζε ηεο ηζρχνο εμφδνπ θάησ απφ ην P1dB κεηψλεη ηελ ζηξέβισζε. Καλνληθά νη 

θαηαζθεπαζηέο εμνηθνλνκνχλ πεξίπνπ 10 dB απφ ην P1dB ζεκείν: έλαο εληζρπηήο κε 20 

dBm P1dB ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη +10 dBm. 

2.12.5 IP3  ηξίηεο-νξηνζέηεζεο ζεκείν ηνκήο 

 

IP3 

 

     Ζ ΗΡ3 είλαη έλαο καζεκαηηθφο φξνο (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.44). Δίλαη έλα ζεσξεηηθφ 

ζεκείν εηζφδνπ, ζην νπνίν ην ζεκειηψδεο (δεηνχκελν) ζήκα θαη ην ηξίηεο-νξηνζέηεζεο 

δηαζηξεβισκέλν (αλεπηζχκεην) ζήκα είλαη ίζα ζε επίπεδν ζην ηδαληθφ γξακκηθφ ζήκα (νη 

γξακκέο Α θαη Β).  

       Σν ππνζεηηθφ ζεκείν εηζφδνπ είλαη ε IP3 είζνδνο θαη ε ηζρχο εμφδνπ είλαη ε IP3 έμνδνο. 

Ζ ΗΜ3 «θιίζε» (Β) είλαη ηξεηο θνξέο πην απφηνκε (ζε dB), φπσο είλαη ε επηζπκεηή 

ζεκειηψδεο Α θιίζε θέξδνπο  

       ε αληίζεζε κε ε P1dB, ε ΗΡ3 πεξηιακβάλεη δχν ζήκαηα εηζφδνπ. Ζ P1dB θαη ε IP3 

ζπλδένληαη ζηελά: πεξίπνπ IP3 = P1dB + 10 dB. 

 

ρήκα 2.44 Ζ IP3, ηξίηεο-νξηνζέηεζεο ζεκείν ηνκήο 
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IP3 Γνθηκέο 

 

      Ζ ΗΡ3 ρξεζηκνπνηείηαη σο πιενλέθηεκα γξακκηθφηεηαο ή παξακφξθσζεο. Τςειφηεξε 

IP3 ζεκαίλεη θαιχηεξε γξακκηθφηεηα θαη ιηγφηεξε παξακφξθσζε. Σα ηξίηεο-νξηνζέηεζεο 

θαη  ελδνδηακφξθσζεο πξντφληα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αλάκεημεο ησλ εηζφδσλ απφ ηηο κε 

γξακκηθφηεηεο ηνπ εληζρπηή: 

 

      Ζ δηηνληθή δνθηκή (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.45) ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ΗΡ3 

δνθηκή. Σα ηξίηεο-νξηνζέηεζεο θαη  ελδνδηακφξθσζεο πξντφληα είλαη ζεκαληηθά, δεδνκέλνπ 

φηη νη ζπρλφηεηεο ηνπο πέθηνπλ θνληά ζην επηζπκεηφ ζήκα, θάλνληαο ην θηιηξάξηζκα ΗΜ3 

έλα δήηεκα. 

 

ρήκα 2.45 Ζ δηηνληθή δνθηκή ηεο ΗΜ3. 

2.12.6 Αξκνληθή παξακφξθσζε, ελδνδηαθνξνπνίεζε 

 

Ζ αξκνληθή παξακφξθσζε (ρήκα 2.46 ) πξνζδηνξίδεη ηα πξντφληα ζηξέβισζεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζην αθέξαην ηεο ζεκειηψδεο ζπρλφηεηαο: dBc ζεκαίλεη dB ζε ζρέζε κε ην 

κεηαθνξέα. 

 

ρήκα 2.46 Αξκνληθή παξακφξθσζε 
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2.12.7 Παξαζηηηθέο εθπνκπέο 

 

     Οη παξαζηηηθέο εθπνκπέο (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.47) είλαη νη εθπνκπέο, νη νπνίεο 

δεκηνπξγνχληαη απφ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηνπ πνκπνχ, φπσο νη αξκνληθέο εθπνκπέο ή ηα 

πξντφληα ελδνδηακφξθσζεο. 

 

ρήκα 2.47 Παξαζηηηθέο εθπνκπέο απφ έλαλ πνκπφ. 

2.12.8 Δηθφλα ζνξχβνπ (Noise Figure) 

 

      Σν επίπεδν ζνξχβνπ είλαη ν ζπληειεζηήο ζνξχβνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζε dB, θαη είλαη ν 

πην ζεκαληηθφο αξηζκφο γηα λα ζεκεηψζεηε ζηελ άλσ δεχμε ελφο ζπζηήκαηνο εληζρπηή. Σν 

NF ζα επεξεάζεη ηελ επαηζζεζία ηνπ DAS ζην uplink.  

      Ο παξάγνληαο ζφξπβνο (F) νξίδεηαη σο αλαινγία εηζφδνπ ζήκαηνο πξνο ζφξπβν, ε νπνία 

ρσξίδεηαη απφ ηελ αλαινγία εμφδνπ ζήκαηνο πξνο ζφξπβν. Με άιια ιφγηα, ν παξάγνληαο 

ζφξπβνο είλαη ε πνζφηεηα ηνπ ζνξχβνπ πνπ εηζήγαγε ν ίδηνο ν  εληζρπηήο, ζηελ θνξπθή ηνπ 

εηζαγφκελνπ ζνξχβνπ. 



- 108 - 

 

 

2.12.9 MTBF (Mean time between failures- Μέζνο ρξφλνο κεηαμχ βιαβψλ) 

 

      Οη απνηπρίεο είλαη κηα αλεζπρία, φηαλ εγθαηαζηάηε δηαλεκεκέλα ελεξγεηηθά ζηνηρεία ζε 

έλα θηίξην. ια ηα ζπζηαηηθά, ελεξγεηηθά ή παζεηηθά, ζα απνηχρνπλ ζην ηέινο: ην θφιπν γηα 

ηνλ θαηαζθεπαζηή είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη ε αλακελφκελε απνηπρία έξρεηαη κεηά ηνλ 

αλακελφκελν  ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (φπσο θαίλεηαη ζην ζρ. 2.48). Σππηθά ζα 

ππάξμεη κηα αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ελφο αζχξκαηνπ ζπζηήκαηνο πεξίπνπ 10-15 ρξφληα. 

Γελ έρεη θαλέλα λφεκα λα ζρεδηάζεηε ζπζηήκαηα, πνπ κπνξεί λα δηαξθέζνπλ γηα 130 ρξφληα, 

ηα νπνία είλαη πάξα πνιχ  αθξηβά. 

 

ρήκα 2.48 Ζ θακπχιε MTBF - «ε θακπχιε κπαληέξα» - ηεο δηαλνκήο ησλ απνηπρηψλ. 

 

Λεηηνπξγηθή πεξίνδνο 

 

       Γηα έλα ελεξγεηηθφ ζηνηρείν, ππνηίζεηαη φηη θαηά ηελ σθέιηκε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ιεηηνπξγίαο ηα ηκήκαηα έρνπλ ζηαζεξά πνζνζηά απνηπρίαο, θαη ηα πνζνζηά απνηπρίαο 

εμνπιηζκνχ αθνινπζνχλ έλαλ εθζεηηθφ θαλφλα δηαλνκήο. Ο MTBF ηνπ εμνπιηζκνχ κπνξεί 

λα ππνινγηζηεί σο: 
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Πηζαλφηεηα απνηπρηψλ  

       

       Ζ πηζαλφηεηα φηη ν εμνπιηζκφο ζα ιεηηνπξγήζεη γηα θάπνην ρξφλν Σ ρσξίο απνηπρία 

δίλεηαη απφ:  

 

       Έηζη, γηα έλα πξντφλ κε MTBF 450 000 h, θαη έλα ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ ελδηαθέξνληνο 

7 εηψλ (61320 h):  

 

       Τπάξρεη κηα πηζαλφηεηα 87,3% φηη ην ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγεί γηα ηα 7 ρξφληα ρσξίο 

απνηπρία, ή φηη ην 87,3% ησλ κνλάδσλ ζηνλ ηνκέα ζα εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κεηά 

απφ 7 ρξφληα.  

       Απηή είλαη κηα ρξήζηκε θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αληαιιαθηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε βάζε εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

2.13 Ζιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία (Electromagnetic Radiation) 

 

      H EMR είλαη κηα αλεζπρία γηα ηνπο ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζε φιν ηνλ θφζκν. Απφ 

θαηξφ ζε θαηξφ ππάξρνπλ ζπδεηήζεηο ζηα κέζα ελεκέξσζεο, αιιά νη ζρεδηαζηέο εζσηεξηθψλ 

ξαδηνδηθηχσλ δελ πξέπεη λα δίλνπλ ζεκαζία ζε απηέο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ζπδεηήζεηο θαη λα 

πξνζπαζνχλ λα είλαη νπδέηεξνη θαη αληηθεηκεληθνί. Πάλσ απ‟ φια, ζα πξέπεη λα απνδέρεζηε 

θαη λα ζέβεζηε φηη απηφ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα αλεζπρία γηα ηνπο ρξήζηεο, φζν 

απίζαλνο θη αλ πηζηεχεηε φηη είλαη ν θίλδπλνο. Θα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεζηε κε ηηο εθάζηνηε 

πξνδηαγξαθέο EMR θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή εξγαζίαο θαη 

λα βεβαησζείηε φηη ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ DAS πνπ ζα ζρεδηάζεηε θαη ζα 

εθαξκφζεηε πιεξνχλ ηνπο εγθεθξηκέλνπο θαλνληζκνχο ηεο ρψξαο φπνπ εθαξκφδνληαη ηα 

ζπζηήκαηα.  

      Οη δηάθνξεο πεξηνρέο ζε φιν ηνλ θφζκν ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά πξφηππα θαη 

θαλνληζκνχο , θαη απηνί νη θαλνληζκνί αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Μάζεηε πην 

αθξηβψο πξφηππν ηζρχεη ζηε ρψξα ζαο. 
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2.13.1 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ICNIRP EMR 

 

      ήκεξα πνιιέο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ 

ηελ ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection- Γηεζλήο 

Δπηηξνπή Πξνζηαζίαο απφ Με-Ηνληίδνπζεο Αθηηλνβνιίεο), νη νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί 

απφ ηνλ WHO (World Health Organization- Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο). Απηέο νη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαζνξίδνπλ ην αλψηαην επηηξεπφκελν φξην έθζεζεο EMR γηα ην 

επξχ θνηλφ γηα 24 ψξεο/ 7 εκέξεο/ 52 εβδνκάδεο ηνπ έηνπο (ηα πςειφηεξα επίπεδα πνπ 

επηηξέπνληαη γηα επαγγεικαηίεο ρξήζηεο).  

      Μηα πξνδηαγξαθή κέηξεζεο ( EN50382 ) θαζνξίδεη πψο απηέο νη κεηξήζεηο ζα  πξέπεη λα 

δηεμαρζνχλ θαη φηη έλαο αζχξκαηνο πνκπφο πξέπεη λα εθπέκπεη ρακειφηεξν απφ:  

 

      Ζ κέηξεζε ζα πξέπεη λα είλαη θαηά κέζν φξν πάλσ απφ 6 ιεπηά.  

       Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα ηηο δηάθνξεο ρψξεο, θαη ζα 

πξνζαξκνζηνχλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Διέγμηε αθξηβψο ηη ηζρχεη ζηελ πεξίπησζή ζαο: 

νξηζκέλεο ρψξεο εθαξκφδνπλ έλα πξφηππν πνπ είλαη πνιχ απζηεξφηεξν απφ φηη ηα επίπεδα 

ηεο ICNIRP.  

        

Παξάδεηγκα 

 

      Απηφ είλαη έλα παξάδεηγκα κηαο κέηξεζεο ζε κηα πξαγκαηηθή εγθαηάζηαζε ελφο DAS, 

ρξεζηκνπνηψληαο DCS 1800 MHz 18 dBm πνπ αθηηλνβνιείηαη απφ ηελ θεξαία DAS, 

ηέζζεξηο TRX κε πιήξεο θνξηίν: 

 

      Ζ κέηξεζε δείρλεη ζαθψο φηη, ζηελ πξάμε, είζηε πνιχ ρακειφηεξα απφ ηα κέγηζηα 

επηηξεπφκελα επίπεδα ηεο ICNIRP. 

 



- 111 - 

 

Σα DAS είλαη ζπλήζσο πνιχ πην θάησ απφ ηα επίπεδα απηά  

       

      Σα ηππηθά DAS, παζεηηθά ή ελεξγεηηθά, είλαη πνιχ πην θάησ απφ ηα επίπεδα απηά. 

Ωζηφζν, ππάξρνπλ παξαδείγκαηα πςεινχ θέξδνπο ηνκέα εμσηεξηθήο θεξαίεο, πνπ ζπλδέεηαη 

απεπζείαο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο κε έλαλ πςειήο ηζρχνο ζηαζκφ βάζεο, θαη νη ρξήζηεο 

είλαη ηφζν θνληά, ψζηε λα κπνξνχλ λα αγγίμνπλ ηελ θεξαία. Απηφ ζαθψο  δελ είλαη έλαο 

ζσζηφο ζρεδηαζκφο: απηή ε θεξαία ζα κπνξνχζε λα αλαηηλάμεη ζήκαηα καθξηά, 

πξνζθέξνληαο κεγάιε θάιπςε ζηνλ θνληηλφ εζσηεξηθφ ρψξν, θαη πηζαλφηαηα δηαξξνή 

παξεκβνιψλ έμσ απφ ην θηίξην. ε απηήλ ηελ αθξαία πεξίπησζε ζα κπνξνχζαηε λα 

ππεξβείηε ηα φξηα. Ωζηφζν, ε θνηλή ινγηθή πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ηφζν ζε ζρέζε κε ηνλ 

θαιφ εζσηεξηθφ ζρεδηαζκφ ξαδηνδηθηχσλ φζν θαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο EMR απφ ην 

εζσηεξηθφ DAS.  

 

Δίλαη αζθαιέο; 

 

       Λνηπφλ, απηφ είλαη ην εξψηεκα: Οη ηζρχνπζεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο EMR νξίδνληαη 

κε έλα κεγάιν πεξηζψξην γηα νπνηαδήπνηε επίπεδν, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη 

νπνηαδήπνηε γλσζηή επίδξαζε ζηνλ άλζξσπν. πρλά, ζα ζαο δεηεζεί λα κπνξέζεηε λα 

απνδείμεηε φηη απηά ηα επίπεδα EMR είλαη αζθαιή. Απηή είλαη κηα θαηαλνεηή εξψηεζε, 

αιιά ε επηζηήκε δελ κπνξεί λα απνδείμεη έλα κε-θαηλφκελν, αιιά κφλν έλα θαηλφκελν, θαη 

κέρξη ζήκεξα θαλέλα θαηλφκελν δελ έρεη πνηέ ηεθκεξησζεί, φηαλ αθνινπζνχληαη απηέο νη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα επίπεδα ζρεδηαζκνχ.  

2.13.2 Σα θηλεηά είλαη ε ηζρπξφηεξε πεγή EMR 

 

         Οη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ αλεζπρνχλ γηα ηελ αθηηλνβνιία 

απφ ηελ θεξαία DAS, αιιά είλαη γεγνλφο φηη ε θχξηα πεγή ηεο EMR φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θηλεηά ηειέθσλα δελ είλαη ε εζσηεξηθή DAS θεξαία, αιιά ην θηλεηφ ηειέθσλν. Απηφ 

νθείιεηαη ζηελ εγγχηεηα ηνπ αθνπζηηθνχ κε ην ρξήζηε θηλεηνχ. Αθφκε θαη αλ έλαο πςειήο 

ηζρχνο ππαίζξηνο ζηαζκφο βάζεο κπνξεί λα παξάγεη 700 W θαη ην θηλεηφ κφλν 2 W, ε 

πξνζδηνξηζηηθή παξάκεηξνο είλαη ε απφζηαζε απφ ηελ θεξαία. Έρνληαο ην θηλεηφ θνληά ζην 

θεθάιη ηνπ ρξήζηε, ζα εθζέζεη ην ρξήζηε ζε πεξηζζφηεξε ηζρχ απφ φηη έλαο ππαίζξηνο 

ζηαζκφο βάζεο, αθφκε θη αλ είλαη απηφο ζηα 50 κ.. 
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2.13.3 Σν εζσηεξηθφ DAS ζα πξνζθέξεη ρακειφηεξα επίπεδα EMR 

 

     Σν θαηλφκελν είλαη φηη , αθφκε θαη ζε θηίξηα πνιχ θνληά ζε έλαλ εμσηεξηθφ ζηαζκφ 

βάζεο, θαη φπνπ ε θηλεηή θάιπςε θαίλεηαη ηέιεηα, ην θηλεηφ ηππηθά ζα ιεηηνπξγεί ζε ή 

θνληά ζηελ πιήξε ηζρχο εθπνκπήο. Ζ πςειή ηζρχο downlink απφ ην ζηαζκφ βάζεο κπνξεί λα 

παξέρεη πςειά επίπεδα ζήκαηνο πνπ ιακβάλνληαη απφ ην θηλεηφ, αιιά ν έιεγρνο ηζρχνο 

εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν uplink ζην ζηαζκφ βάζεο, θαη ην θηλεηφ κεηαδίδεη ζε πνιχ 

ρακειφηεξα επίπεδα απφ ην πνκπφ πςειήο ηζρχνο θαηά ην ζηαζκφ βάζεο.   

      Σα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα θεξαηψλ κε ρακειή εμαζζέλεζε ζα βνεζήζνπλ. Με ηελ 

αλάπηπμε ελφο εζσηεξηθνχ DAS κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηθξφηεξε απψιεηα δηαδξνκήο 

γηα ηνλ θηλεηφ πξνο ηνλ ζηαζκφ βάζεο, θαη ην θηλεηφ ζα ιεηηνπξγεί κε κεησκέλε κεηάδνζε 

ηζρχνο. 

 

Ληγφηεξε αθηηλνβνιία κε ην ελεξγεηηθφ DAS 

 

      Ζ εγθαηάζηαζε ελφο παζεηηθνχ DAS κέζα ζε έλα θηίξην, ζα κεηψζεη ζε θάπνην βαζκφ 

ηελ εθπνκπή ηζρχνο ηνπ θηλεηνχ, αιιά είλαη γεγνλφο φηη ην θηλεηφ ρξεηάδεηαη αθφκε λα 

μεπεξάζεη ηελ εμαζζέλεζε ηνπ παζεηηθνχ DAS, έηζη  ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζε ζρεηηθά πςειή 

ηζρχ αθφκα θαη ζε έλα εζσηεξηθφ ζχζηεκα θνληά ζηελ DAS θεξαία. Ζ αζχξκαηε ηζρχο 

κεηάδνζεο εμαξηάηαη πξνθαλψο απφ ηελ εμαζζέλεζε ηνπ παζεηηθνχ DAS, αιιά κε 20 dB 

εμαζζέλεζεο γηα ην παζεηηθφ DAS, ην θηλεηφ έρεη λα κεηαδψζεη 20 dB κεγαιχηεξε ηζρχ ζε 

ζχγθξηζε κε ην ελεξγεηηθφ DAS απφ ην ππνθεθάιαην 2.4.2.  

        Με ηελ αλάπηπμε ελφο ελεξγεηηθνχ DAS ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ, ε εμαζζέλεζε 

κεηαμχ ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ θεξαηψλ είλαη ρακειή. Σν απνηέιεζκα 

πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ην θηλεηφ ζα ηξέρεη ζε ή θνληά ζε ειάρηζηε κεηάδνζε ηζρχνο. Απηφ 

νθείιεηαη ζην φηη ην ελεξγεηηθφ DAS είλαη κηα «κεδεληθήο απψιεηαο» ζχζηεκα: είλαη έλα 

ελεξγεηηθφ ζχζηεκα, φπνπ φιεο νη απψιεηεο ησλ θαισδίσλ αληηζηαζκίδνληαη απφ κηθξνχο 

εληζρπηέο θνληά ζηηο θεξαίεο. Απηφ εθαξκφδεηαη κφλν ζε ακηγψο ελεξγεηηθά DAS: κε ηε 

ρξήζε πβξηδηθψλ DAS ην θηλεηφ ζα πξέπεη αθφκα λα αληηζηαζκίζεη ηηο παζεηηθέο απψιεηεο 

πξηλ απφ ηελ HRU (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.18).  

 

Παξάδεηγκα, ρακειή αζχξκαηε ηζρχ κεηάδνζεο κε ελεξγεηηθφ DAS 
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       Ζ ρακειή αζχξκαηε ηζρχο κεηάδνζεο, κε ηε ρξήζε ελφο ελεξγεηηθνχ DAS, είλαη 

εκθαλήο ζε απηφ ην γξάθεκα (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.49). Σν γξάθεκα δείρλεη ηελ 

ηππηθή ηζρχο εθπνκπήο ηνπ θηλεηνχ κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ γξαθείσλ ελαληίνλ ηεο 

απφζηαζεο απφ ηελ εζσηεξηθή θεξαία DAS.  

 

ρήκα 2.49 Ηζρχο εθπνκπήο ηνπ θηλεηνχ γηα παζεηηθφ θαη ελεξγεηηθφ DAS. 

 

       Απηφ είλαη έλα παξάδεηγκα DCS1800, φπνπ ην ειάρηζην ιακβαλφκελν επίπεδν ζην 

ζηαζκφ βάζεο ξπζκίδεηαη έσο 75 dBm, νπφηε ν ζηαζκφο βάζεο ζα πξνζαξκφζεη ηελ ηζρχ 

εθπνκπήο ηνπ θηλεηνχ κε ζθνπφ λα θηάζεη ην uplink επίπεδν.  

         ηελ γξαθηθή παξάζηαζε (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.49), ην ακηγψο ελεξγεηηθφ 

ζχζηεκα ζπγθξίλεηαη κε ηππηθά παζεηηθά ζπζηήκαηα κε 20, 30 θαη 40 dB εμαζζέλεζεο απφ 

ην ζηαζκφ βάζεο ζηελ DAS θεξαία.  

        πσο θαίλεηαη, ε ηζρχο κεηάδνζεο απφ ην θηλεηφ πνπ θαιχπηεηαη απφ  έλα παζεηηθφ 

DAS ζα ρξεζηκνπνηήζεη κφλν ην ρακειφηεξν επίπεδν ηζρχνο, φηαλ βξίζθεηαη πνιχ θνληά 

ζηηο θεξαίεο, ελψ ην ίδην θηλεηφ ζην ίδην είδνο πεξηβάιινληνο ζε έλα ελεξγεηηθφ DAS ζα 

παξακείλεη ζηε ρακειφηεξε δπλαηή εθπνκπή ηζρχνο, αθφκε θαη ζε απφζηαζε κέρξη 19 κ. 

απφ ηελ εζσηεξηθή θεξαία, θαη ζα παξακείλεη ζε ρακειφ επίπεδν ζε ζχγθξηζε κε ην 

παζεηηθφ DAS. Σν θηλεηφ πνπ ζπλδέεηαη κε ην παζεηηθφ DAS ζα εληζρχζεη ηελ ηζρχ 
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κεηάδνζεο αθφκε θαη θνληά ζηελ DAS θεξαία, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ παζεηηθή 

εμαζζέλεζε. Απηφ είλαη εκθαλέο ζην γξάθεκα, αθφκε θαη γηα ηε «ρακειήο απψιεηαο» 20  

dB εμαζζέλεζε ηνπ παζεηηθνχ DAS. 

2.14 πκπέξαζκα 

 

       Δίλαη πξνθαλέο φηη ην θηλεηφ πνπ ζπλδέεηαη κε ην ακηγψο ελεξγεηηθφ ζχζηεκα δηαηεξεί 

κηα ζηαζεξή ηζρχ εμφδνπ θάησ απφ 0,01 W, θαη ην θηλεηφ πνπ ζπλδέεηαη κε έλα παζεηηθφ 

ζχζηεκα κπνξεί εχθνια λα θηάζεη ην 1 ή αθφκα θαη ηα 2 W (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2.49). 

Ζ ρξήζε ελφο παξαδνζηαθνχ παζεηηθνχ DAS ζα βνεζήζεη ζε θάπνην βαζκφ κε ηελ 

αθηηλνβνιία απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα, εηδηθά κε ηα θηλεηά ηειέθσλα πνπ εμππεξεηνχληαη 

απφ θεξαίεο κε ζρεηηθά ρακειέο απψιεηεο, θνληά ζηελ αίζνπζα ηνπ ζηαζκνχ βάζεο. Ωζηφζν, 

γεγνλφο είλαη φηη, ιφγσ ησλ δεκηψλ ζην παζεηηθφ ζχζηεκα, ην θηλεηφ έρεη λα αληηζηαζκίζεη 

ηηο απψιεηεο ζην παζεηηθφ θαιψδην, κε απνηέιεζκα λα πξνθχςεη πςειφηεξε ηζρχ εθπνκπήο 

απφ ην θηλεηφ θαη, επνκέλσο, πςειφηεξε έθζεζε ησλ ρξεζηψλ ζε EMR.  

        Αθφκα θη αλ ζπρλά ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηήζεηε έλαλ uplink εμαζζελεηή κεηαμχ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ DAS θαη ηνπ ζηαζκνχ βάζεο γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θνξηίν ηνπ ζνξχβνπ ηνπ 

ζηαζκνχ βάζεο, είλαη ζαθέο φηη ην ελεξγεηηθφ DAS ζα θξαηήζεη αθηηλνβνιία απφ ηα θηλεηά 

κε ηε ρακειφηεξε δπλαηή ηζρχ.  

       Σφζν ην παζεηηθφ φζν θαη ην ελεξγεηηθφ DAS ζα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηεο εθπνκπήο 

ηζρχνο απφ ηα θηλεηά ηειέθσλα, αλ ε ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη λα ζηεξηρζεί ε θάιπςε ζε 

εμσηεξηθά Macro δίθηπα. ια ηα θηλεηά ηειέθσλα πξέπεη λα εθαξκφδνπλ έλα νξηζκέλν φξην 

αθηηλνβνιίαο, έηζη ψζηε αθφκε θαη φηαλ ιεηηνπξγνχλ ζην πςειφηεξν επίπεδν ηζρχνο, θαλέλα 

απ‟ απηά δελ ζα είλαη επηθίλδπλν. 
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Κεθάιαην 3 

3. ρεδηάδνληαο ιχζεηο εζσηεξηθψλ DAS 

 

        Πξνηνχ μεθηλήζεη ν ζρεδηαζκφο ηεο πξψηεο ιχζεο γηα ηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο, 

ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα λα αλαπηπρζεί έλα θαιά δηαξζξσκέλν θαη ηεθκεξησκέλν ζρέδην ξνήο 

εξγαζηψλ γηα ην έξγν απηφ. Απηή ε δηαδηθαζία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θάζε πηπρή ηεο 

εξγαζίαο απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο. Έηζη ζα εμαζθαιηζηεί κηα νκνηφκνξθε ξνή εξγαζηψλ 

απφ ζρέδην ζε ζρέδην, θαη επηβεβαηψζεη φηη φιεο απηέο νη ιχζεηο (επελδχζεηο) αθνινπζνχλ 

ηελ ίδηα δηαδηθαζία, βνεζψληαο λα ηεζνχλ ζε πξνηεξαηφηεηα ηα έξγα θαη νη επελδχζεηο. 

3.1 Ζ εζσηεξηθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ 

 

       Οη δηαρεηξηζηέο ρξεηάδνληαη κηα θαιά δνκεκέλε δηαδηθαζία ψζηε λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ππφζεζε θαη ηελ δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ιχζεσλ εζσηεξηθά. πρλά ε 

αλάγθε γηα ηελ θάιπςε εζσηεξηθψλ ιχζεσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θηίξην έρεη μεθηλήζεη απφ 

ην εκπνξηθφ ηκήκα θαη ην ηκήκα πσιήζεσλ ηνπ πξνζψπνπ πνπ επζχλεηαη γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή ηνλ πειάηε. Ζ δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

πηπρέο ηνπ ζρεδίνπ, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη θαηαλνεηή γηα φιεο ηηο νκάδεο εξγαζίαο ζην 

πιαίζην ηνπ δηαρεηξηζηή: πψο, γηαηί θαη πφηε πξέπεη λα εθαξκνζηεί κηα ιχζε DAS; πνηνο 

είλαη ππεχζπλνο γηα πνην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο· ηί έγγξαθα ρξεηάδνληαη· θαη ε γεληθή ξνή 

εξγαζηψλ ηεο δηαδηθαζίαο.    

         Τπάξρνπλ πνιιέο έγθπξεο κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαηά ηελ νξγάλσζε 

κηα ξνήο εξγαζηψλ , κία ηππηθή δνκή ζα κπνξνχζε λα είλαη φπσο απηή πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ 

εηθφλα 3.1 

3.1.1 ρεδηαζκφο εζσηεξηθήο ξνήο δηεξγαζηψλ  

 

         Δλ ζπληνκία, απηέο είλαη νη θπξηφηεξεο παξάκεηξνη: ζηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ησλ 

δηαθφξσλ κεξψλ ηεο δηαδηθαζίαο (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.1). 

 

Δίζνδνο απφ ηελ νκάδα πσιήζεσλ/Βαζηθφο επηκειεηήο ινγαξηαζκνχ 
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          Ζ δηαδηθαζία μεθηλά κε ηηο απαηηήζεηο απφ ην δπλεηηθφ πειάηε, θαηά πξνηίκεζε ζε 

πξψηκν ζηάδην, πξηλ ν πειάηεο αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηεί θηλεηά ηειέθσλα ζε επξχηεξε 

θιίκαθα. Ζ νκάδα πσιήζεσλ ζηε ζπλέρεηα θάλεη κηα αίηεζε ψζηε λα πάξεη έγθξηζε γηα λα 

εθαξκφζεη κηα απνθιεηζηηθή ιχζε. Πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ζαθψο θαζνξηζκέλνο ζηφρνο 

εζφδσλ. 

 

 

ρήκα 3.1 Έλαο ηξφπνο ζρεδηαζκνχ ηελ δηαδηθαζία εζσηεξηθνχ ζρεδηαζκνχ 
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         Ζ εθαξκνγή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

Δπηρεηξεκαηηθή είζνδνο 

 Σνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ 

 Σνπο ηχπνπο ησλ ρξεζηψλ 

 Σνπο ηχπνπο ησλ απαηηήζεσλ εμππεξέηεζεο, ηηο ηαρχηεηεο δεδνκέλσλ, θ.ιπ., πνπ 

ρξεηάδνληαη 

 Σε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

 Σνλ αλακελφκελν  ρξφλν αλά ρξήζηε 

 Σελ αλακελφκελε θίλεζε δεδνκέλσλ ζην θηίξην 

Σεθκεξίσζε ηνπ θηηξίνπ 

 Σα ζρέδηα νξφθσλ 

 Σα ζεκεία ζε θάζε φξνθν πνπ δείρλνπλ ηελ απαξαίηεηε θάιπςε ζε δηαθνξεηηθέο 

βαζκίδεο θαη πεξηνρέο:  

- 100% θάιπςε 

- 90% θάιπςε 

- πεξηνρέο φπνπ είλαη θαιφ λα ππάξρεη θάιπςε 

 Σα ζεκεία ζε θάζε φξνθν πνπ δείρλνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

πεξηβάιινληνο:  

- ππθλέο πεξηνρέο κε ηζρπξά ηνηρψκαηα 

- πεξηνρέο πνπ είλαη πην αλνηθηέο 

- ρψξνπο απνζήθεπζεο 

 Σηο θσηνγξαθίεο ηνπ θηηξίνπ (ζπρλά θσηνγξαθίεο ππάξρνπλ ζηε ζειίδα ηεο 

εηαηξείαο ζην δηαδίθηπν) 

 Σηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηα ζρέδηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ αλαθαηαζθεπψλ ή 

επεθηάζεσλ ησλ θηηξίσλ 

 Σηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ππεχζπλν, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο 

 

Σα ζρέδηα ησλ νξφθσλ απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

 

         πρλά κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα ιάβεηε ρξήζηκα ζρέδηα ησλ νξφθσλ, αιιά ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο είλαη ππνρξεσηηθφ λα έρνπλ θάπνην ζρέδην ηεο ηνπνζεζίαο ζε κνξθή A3 
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πνπ βξίζθεηαη ζηα θεληξηθά γξαθεία αζθαιείαο, ψζηε ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία λα βξεη ηνλ 

δξφκν ηεο γχξσ απφ ηα θηίξηα. 

        Σα ζρέδηα απηά ζπρλά παξέρνπλ εμαηξεηηθή βάζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα: 

 Έγγξαθα ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ 

 Έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε 

3.1.2 Σν θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ ηνπ RF  

 

        Ο πξνγξακκαηηζηήο ηνπ RF ρξεζηκνπνηεί ηελ είζνδν δεδνκέλσλ απφ ηηο πσιήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα θάλεη έλα πξφρεηξν ζρέδην. πρλά απηφ ην πξφρεηξν ζρέδην κπνξεί λα γίλεη 

απφ έλαλ έκπεηξν ζρεδηαζηή, ρσξίο λα θάλεη κηα επίζθεςε ζηνλ ρψξν. Απηφ θπζηθά 

εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα θαη ηε ιεπηνκέξεηα ησλ δεδνκέλσλ, ην κέγεζνο ηεο ιχζεο θαη 

ηελ εκπεηξία ηνπ ζρεδηαζηή  RF.   

Ο ζρεδηαζηήο RF παξέρεη ην εμήο απνηέιεζκα: 

 ρέδηα θαηφςεσλ κε πξνηεηλφκελε ηνπνζέηεζε ησλ θεξαηψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 ρεδηάγξακκα ηεο DAS. 

 Λίζηα εμνπιηζκνχ. 

 Τπνινγηδφκελν θφζηνο εθαξκνγήο. 

 Δθηηκψκελνο ρξφλνο έξγνπ. 

         Σα απνηειέζκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή RF σο ηειηθή 

είζνδνο δεδνκέλσλ ζηελ "Δπηηξνπή θάιπςεο", ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ έγθξηζε ή 

απφξξηςε ηεο εθαξκνγήο ηεο ιχζεο. Ζ Δπηηξνπή θάιπςεο, ε νπνία είλαη επίζεο ππεχζπλε 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο ιχζεηο, έρεη ηερληθή,  

εκπνξηθή θαη κάξθεηηλγθ εθπξνζψπεζε. 

3.1.3 Ζ κειέηε ηνπ ρψξνπ 

 

          Πξηλ απφ ηελ κειέηε ηνπ ρψξνπ, ν πξνγξακκαηηζηήο RF θάλεη έλαλ πξφρεηξν 

ζρεδηαζκφ, ρξεζηκνπνηψληαο έλα εξγαιείν ζπλδεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, έλαλ RF 

πνιιαπιαζηαζκφ πξνζνκνίσζεο θαη εκπεηξίαο. Γηα λα θάλεη ηελ ηειηθή ζρεδίαζε, ν RF 

πξνγξακκαηηζηήο ρξεζηκνπνηεί πξνζρέδην σο βάζε γηα κηα κειέηε ηνπ ρψξνπ, θαη ην 

πξνζαξκφδεη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ ρψξνπ. 

Ο ζθνπφο επίζθεςεο ζηνλ ρψξν είλαη: 

 Να εγθξηζεί ε ιχζε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θηηξίνπ. 
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 Ζ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ αηζνπζψλ, ηηο δπζθνιίεο 

εγθαηάζηαζεο,  ηνπο αγσγνχο θαισδίσλ θ.ιπ. 

 Ζ ιήςε ησλ απαξαηηήησλ θσηνγξαθηψλ γηα ηελ νκάδα εγθαηάζηαζεο, θαη γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζηή RF. 

 Ζ ιήςε θσηνγξαθηψλ απφ ηελ ηαξάηζα, φπνπ πξέπεη λα θαίλεηαη ε πξννπηηθή γηα 

άιιεο ηνπνζεζίεο, αλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί εθπνκπή κηθξνθπκάησλ. 

        Απηνί πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίζθεςε είλαη:  

Ο πξνγξακκαηηζηήο  RF 

 Ο πξνγξακκαηηζηήο RF είλαη ν ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ. 

 Μεηά ηελ έξεπλα ν πξνγξακκαηηζηήο RF ζα παξαδψζεη ην ηειηθφ ζρέδην πνπ ζα 

πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θηηξίνπ, θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ εθείλνλ 

πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εγθαηάζηαζε. 

 Ο πξνγξακκαηηζηήο RF ίζσο ρξεηαζηεί λα θάλεη κεηξήζεηο ηεο θάιπςεο πνπ ππάξρεη 

ήδε πνπ παξέρεηαη απφ ην επίπεδν macro. 

 Ο πξνγξακκαηηζηήο RF ελδέρεηαη, επίζεο, λα ρξεηαζηεί λα θάλεη έξεπλα γηα ην RF 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, ψζηε λα επαιεζεχζεη ην πξνζρέδην. 

Ο ππεχζπλνο εμαγνξάο 

 Ο ππεχζπλνο εμαγνξάο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ αδεία, λνκηθή ζχκβαζε, θ.ιπ. 

Ο ππεχζπλνο εγθαηάζηαζεο 

 Ο ππεχζπλνο εγθαηάζηαζεο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ. 

 Θα παξέρεη ηεθκεξίσζε νινθιήξσζεο κεηά ηελ εθαξκνγή. 

Ο επηζηάηεο θαη ν ππεχζπλνο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ ΗΣ θαη βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Γλσξίδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη αγσγνχο θαισδίσλ. 

 Ο ίδηνο θαη ε νκάδα ηνπ ππεχζπλνπ εγθαηάζηαζεο είλαη ζε άκεζε επαθή, ζρεηηθά κε 

ηηο ιεπηνκέξεηεο εγθαηάζηαζεο, αθνχ ν πξνγξακκαηηζηήο RF παξείρε ηελ ηειηθή 

ζρεδίαζε. 

Ο ηδηνθηήηεο ηνπ θηηξίνπ 

 Ο ηδηνθηήηεο ηνπ θηηξίνπ ζα εγθξίλεη ην ζρεδηαζκφ, ηηο ηνπνζεηήζεηο θεξαηψλ, θ.ιπ., 

θαζψο  ε νκάδα πξνρσξάεη ζην έξγν, καδί κε ηνλ επηζηάηε θαη ην ηκήκα IT. 

 

Γηαδηθαζία ειέγρνπ 
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        Δίλαη ζεκαληηθφ φηη φινη νη εκπιεθφκελνη, φια ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θάιπςεο θαη ε 

νκάδα εθαξκνγήο, εξγάδνληαη φινη κε πξνθαζνξηζκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα, θαη θαιά 

θαζνξηζκέλα έγγξαθα εηζφδνπ/έμνδνπ θαη δηαδηθαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνπλ ηε 

δηαδηθαζία. 

3.1.4 Σν ρξνληθφ πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή εζσηεξηθνχ DAS 

 

           ε κηα θπζηνινγηθή δηαδηθαζία εζσηεξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ην ηππηθφ ρξνληθφ πιαίζην ζα 

είλαη: 

 Σν ηκήκα πσιήζεσλ κε ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, παξέρνπλ δεδνκέλα εηζφδνπ θαη 

ηεθκεξίσζε 1-2 εβδνκάδεο. 

 Σν πξνζρέδην  απφ ην RF 1-2 εκέξεο. 

 Ζ επίζθεςε ζηνλ ρψξν 2-6 ψξεο. 

 Ο ηειηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε ηεθκεξίσζε 1-4 εκέξεο κεηά απφ ηελ επίζθεςε ζηνλ 

ρψξν. 

 Ζ αξρή εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ 1-2 εβδνκάδεο κεηά απφ ηελ επίζθεςε 

 

Μεηάδνζε 

   

         Βαζηδφκελνη ζηελ  εκπεηξία, είλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν λα ππάξρεη αξγνπνξία ζηελ 

κεηάδνζε. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην ηκήκα κεηάδνζεο λα θξνληίζεη κφιηο ε 

ιχζε εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή θάιπςεο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε ηππηθή θαηάζηαζε φπνπ 

κηα ιχζε είλαη αθφκε ελ αλακνλή κεηάδνζεο 5-8 εβδνκάδεο κεηά ηελ εθαξκνγή. 

3.1.5 Μεηά ηελ πινπνίεζε 

 

          Ο πξνγξακκαηηζηήο RF ή απηφο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ εγθαηάζηαζε είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηε δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο κφιηο απηφ είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζεη. Ζ θάιπςε είλαη 

ηεθκεξησκέλε ζε ζρέδηα θαηφςεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ινγηζκηθφ επεμεξγαζίαο. Ο 

πξνγξακκαηηζηήο RF ζα πξέπεη επίζεο λα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, γηα λα 

βεβαησζεί φηη ε θάιπςε είλαη φπσο αλακελφηαλ, θαη λα παξαθνινπζήζεη ηελ απφδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κε ηε βνήζεηα ζηαηηζηηθψλ εξγαιείσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα, αμηνινγψληαο ηα 

δεδνκέλα ηνπ δηθηπνχ θαη ειέγρνληαο γεηηνληθέο ιίζηεο, πνηφηεηα, ρσξεηηθφηεηα, θ.ιπ. Απηά 

ηα απνηειέζκαηα (ε δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα εξγαιεία απφδνζεο) ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα ηειεηνπνηήζνπλ ηηο παξακέηξνπο, βειηηψλνληαο ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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       Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν ειέγρνπ είλαη φηη ε θίλεζε πνπ παξάγεηαη είλαη κέζα ζην 

αλακελφκελν εχξνο, κε βάζε ηελ είζνδν δεδνκέλσλ απφ ηηο πσιήζεηο, θαη ν 

πξνγξακκαηηζηήο RF παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ ζπλνιηθή απφδνζε ζηνλ 

ππεχζπλν έξγνπ. Μεηά απφ 2 εβδνκάδεο, ε επζχλε γηα ηελ απφδνζε ηνπ RF παξαδίδεηαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο: κεηά απφ απηά είλαη δηθή ηνπο επζχλε λα παξαθνινπζνχλ ην ζχζηεκα. Ο RF 

ζρεδηαζηήο παξαιακβάλεη θαη εγθξίλεη ηα ηηκνιφγηα απφ ηνπο ηερληθνχο εγθαηάζηαζεο, 

νπφηε γλσξίδεη (θαη καζαίλεη) εάλ ε εθηηκψκελε ηηκή ήηαλ εληφο ηνπ νξίνπ, θαη είλαη ζε ζέζε 

πιένλ λα πξνβιέςεη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ γηα κειινληηθά ζπζηήκαηα. 

3.2 Γηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ RF 

3.2.1 Ο ξφινο ηνπ πξνγξακκαηηζηή RF 

 

        Αθνχ ξίμακε κηα γξήγνξε καηηά ζηελ γεληθή δηαδηθαζία γηα ηε ζπλνιηθή εζσηεξηθή 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο, ζα έρνπκε κηα πην πξνζεθηηθή καηηά ζηα ζρεδηαζηηθά θαζήθνληα 

ηνπ πξνγξακκαηηζηή RF, κηαο θαη, απηφο είλαη ν ζθνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο. 

 

Πξνζρέδην θαη κειέηε ηνπ ρψξνπ 

 

         Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πσιήζεηο, ν πξνγξακκαηηζηήο RF ζα 

θάλεη έλα πξνζρέδην ηνπ ξαδηνδηθηπαθνχ ζπλδεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζα πξνεηνηκάζεη 

έλα ζρέδην πξηλ απφ ηε κειέηε ηνπ ρψξνπ. Έηζη, ν πξνγξακκαηηζηήο ξαδηνδηθηχσλ κπνξεί λα 

ειέγμεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ησλ θεξαηψλ θαη λα πξνζαξκφζεη ηνλ ζρεδηαζκφ 

αλαιφγσο. Με βάζε ηελ εκπεηξία απφ ηε κειέηε ηνπ ρψξνπ, ν ζρεδηαζηήο ξαδηνδηθηχσλ ζα 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκφζεη ην πξνζρέδην κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ηνπ θηηξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη ηελ ηειηθή ζρεδίαζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο RF, 

είλαη ζεκαληηθφ λα ειεγρζνχλ νη ηχπνη ησλ ηνίρσλ, λα ιεθζνχλ ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηα 

ζρέδηα θαηφςεσλ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ, θ.ιπ. 

 

Λήςε θσηνγξαθηψλ 

 

        Ο πξνγξακκαηηζηήο RF ζα πξέπεη λα θέξεη κηα ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή, λα 

πάξεη πνιιέο θσηνγξαθίεο θαη λα ζεκαδέςεη ηε ζέζε ηεο θάζε θσηνγξαθίαο ζην ζρέδην ηεο 

θάηνςεο· απηφ ζα βνεζήζεη ζην λα νινθιεξσζεί ην ηειηθφ ζρέδην. Κάιν είλαη λα βγάιεη  κηα 
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θσηνγξαθία γηα ηελ ζέζε ηεο θάζε θεξαίαο, πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηψζεη ηελ αθξηβή ηεο 

ζέζε.  

       Μηα θαιή ηδέα είλαη λα θέξεη έλα δείθηε laser, θαη λα δείρλεη αθξηβψο ην ζεκείν ζην 

νπνίν είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα ηνπνζεηεζεί ε θάζε θεξαία θαηά ηε ιήςε ηεο 

θσηνγξαθίαο. Ζ θφθθηλε θνπθθίδα απφ ην ιέηδεξ ζα είλαη πνιχ ζαθήο ζηελ θσηνγξαθία. Γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, θάζε θσηνγξαθία ζα παίξλεη ην φλνκα ηεο απφ ηνλ  αξηζκφ 

ηεο θεξαίαο A1, A2, .... Απηφ βνεζά ηελ νκάδα εγθαηάζηαζεο λα ηνπνζεηήζεη φιεο ηηο 

θεξαίεο ζηε ζσζηή ζέζε θαη λα απνθεπρζνχλ έηζη δαπαλεξά ιάζε. 

3.2.2 Μεηξήζεηο RF 

 

       Οη κεηξήζεηο RF  είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη επαιήζεπζεο ιχζεσλ 

ζηελ εζσηεξηθή θάιπςε. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ην φξην RF (ηελ ππάξρνπζα 

θάιπςε) ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θηηξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνξίζνπκε ηελ ζσζηή νξγάλσζε θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ DAS. 

 

Αξρείν θαηαγξαθήο θαη απνζήθεπζεο ησλ ζηνηρείσλ 

 

        πληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηε πάληα έλα ζχζηεκα κέηξεζεο πνπ ζαο επηηξέπεη λα 

θαηαγξάθεηε ηα δεδνκέλα ησλ κεηξήζεσλ ζε Ζ/Τ γηα λα κπνξείηε λα ηα αλαιχζεηε 

αξγφηεξα. Καηά πξνηίκεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ζχζηεκα κε ην νπνίν 

κπνξείηε λα πινεγεζείηε θαη λα ηνπνζεηήζηε ηηο κεηξήζεηο ζε έλα αληίζηνηρν ζρέδην νξφθνπ, 

θαη λα ππνδεηθλχεηε ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο, κε ρξψκα ή θείκελν. 

        Απηά ηα ζρέδηα θαηφςεσλ, κε παξαηεξεηήξηα ηεο ζηάζκεο ηνπ ζήκαηνο, πνηφηεηα θαη 

HO δψλεο είλαη επίζεο δσηηθήο ζεκαζίαο έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ην ζχζηεκα 

εθαξκφζηεθε πιήξσο κε ηα ζπκθσλεζέληα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ, θαη είλαη πνιχ ρξήζηκν σο 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. Σα απνηειέζκαηα 

ησλ κεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε κηα δνκεκέλε βάζε δεδνκέλσλ. Απηφ κπνξεί 

λα είλαη πνιχ πνιχηηκε εκπεηξία ζε κειινληηθά ζρέδηα. 

3.2.3 Οη κεηξήζεηο ησλ αξρηθψλ ξαδηνζπρλνηήησλ (RF)  

 

        Οη δηαδξνκέο γηα ηηο αξρηθέο κεηξήζεηο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί ην 

ζχζηεκα ξαδηνδηθηχσλ εκθαλίδνληαη ζην ρήκα 3.2 . Ζ πξψηε κέηξεζε πνπ ρξεηάδεηαη είλαη 
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ε ππαίζξηα κέηξεζε 1 ζην ρήκα 3.2, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην επίπεδν ζε 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ε εμππεξέηεζε ησλ θειηψλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξηζηεί 

ην εμσηεξηθφ επίπεδν ζήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί ε HO δψλε κεηαμχ ηεο 

εζσηεξηθήο ιχζεο ζην εμσηεξηθφ δίθηπν. Απηή ε ζεκαληηθή HO δψλε ζα θαιπθηεί γηα ηελ 

επηζηξνθή ησλ ρξεζηψλ ζηελ είζνδν θαη έμνδν απφ ην θηίξην. 

       Ζ κέηξεζε 1 ζην ρήκα 3.2 κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

απψιεηαο κέζα ζην θηίξην ζε ζχγθξηζε κε ηηο κεηξήζεηο 2 θαη 3 ζην ρήκα 3.2 , θαη κπνξεί 

λα είλαη ρξήζηκε γηα λα ππνινγηζηεί ε απνκφλσζε ζην θηίξην. Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξείηε 

λα ππνινγίζεηε ην επηζπκεηφ επίπεδν-ζηφρν γηα ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα. 

       Οη κεηξήζεηο 2 θαη 3 ζην ζρήκα 3.2. εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηεο απφθηεζεο ελφο νξίνπ 

γξακκήο RF γηα ηα ππάξρνληα επίπεδα θάιπςεο ζην θηίξην. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

ζεζπίζεηε απηά ηα φξηα πξηλ απφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εζσηεξηθήο ιχζεο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη επηινγή ηνπ ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ επηπέδσλ γηα ηελ DAS ζρεδίαζε, 

ζχκθσλα κε ηπρφλ παξεκβνιέο απφ εμσηεξηθνχο ζηαζκνχο βάζεο. 

 

Μεηξψληαο ηελ απνκφλσζε 

 

        Με ηελ κέζνδν κέηξεζεο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ, κπνξείηε λα ππνινγίζεηε ηελ 

απνκφλσζε ηνπ θηηξίνπ θαη λα ηελ ζρεδηάζεηε αλαιφγσο. πλήζσο ζα ρξεηαζηεί λα 

πξαγκαηνπνηήζεηε ηε κέηξεζε 2 ηνπιάρηζηνλ ζην ηζφγεην, ζην κεζαίν πάησκα θαη ζην πην 

ςειφ φξνθν. ε έλα ςειφ θηίξην ζπληζηάηαη λα επαλαιάβεηε ηε κέηξεζε 2 θάζε 5 νξφθνπο. 

 

ρήκα 3.2 Αξρηθή RF έξεπλα κέηξεζεο δηαδξνκψλ 

 



- 125 - 

 

        Καηά ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο GSM, πξέπεη λα ζρεδηάζεηε ηε δεζπφδνπζα ζέζε 

ησλ θειηψλ ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Καηά ην ζρεδηαζκφ GSM, ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα ζα 

πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα ππεξβαίλεη ην επίπεδν ζήκαηνο γηα νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ macro 

θειί πνπ ππάξρεη ζην θηίξην απφ 6-10 dB. Απηφ ζα δηαζθαιίζεη φηη ην εζσηεξηθφ θειί είλαη 

θπξίαξρν θαη απνηξέπεη ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην εμσηεξηθφ δίθηπν 

Macro. Απηφ κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα είλαη κηα πξφθιεζε γηα λα νινθιεξσζεί, ηδίσο κε 

θνληηλέο ηνπνζεζίεο δίπια απφ ην θηίξην. Yπάξρνπλ θφιπα ζην GSM πνπ "θιεηδψλνπλ" ηελ 

θπθινθνξία ζην εζσηεξηθφ θειί, αθφκε, θαη αλ απην έρεη έλα ρακειφηεξν επίπεδν ζήκαηνο 

(δείηε ηελ ελφηεηα 2.5.1 ), αιιά είλαη πξνηηκφηεξν λα επηιπζεί ην πξφβιεκα θπξηαξρίαο κε 

ηνλ πξνζεθηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ξαδηνδηθηχσλ. 

         Γηα ηνλ UMTS ζρεδηαζκφ απηέο νη κεηξήζεηο είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθέο. Με βάζε 

ηηο κεηξήζεηο πξέπεη λα δνθηκάζεηε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο 

λα είλαη 10-15 dB πην ηζρπξφ, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεηε εθηεηακέλεο νκαιέο ΖΟ δψλεο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη νκαιέο δψλεο επηζηξνθήο ζην θηίξην γηα λα 

απνθεπρζεί ν θαληβαιηζκφο ηεο ρσξεηηθφηεηαο γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα θειία. Δηδηθφηεξα, 

νη hot-spot πεξηνρέο ζην θηίξην κε πςειή ππθλφηεηα θπθινθνξίαο δελ πξέπεη λα έρνπλ 

νπνηαδήπνηε νκαιή HO δψλε. 

3.2.4 Μεηξήζεηο ησλ ππαξρφλησλ επηπέδσλ θάιπςεο 

 

         Οη κεηξήζεηο ησλ ππαξρφλησλ επηπέδσλ θάιπςεο, ε δηαπεξαζηηθφηεηα ησλ απσιεηψλ 

θαη ε επαιήζεπζε ησλ κεηξήζεσλ είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ RF. Οη ελ 

ιφγσ κεηξήζεηο παξέρνπλ ζηνλ ζρεδηαζηή RF πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζρεδίαζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο ιχζεο. Δθηφο απφ ηηο 

αξρηθέο κεηξήζεηο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ππνθεθάιαην 1.2.3, αξθεηέο άιιεο κεηξήζεηο είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθέο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη απφ κεηξήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. 

 

αξψζεηο θαλαιηψλ 

 

        Πξέπεη πάληνηε λα εθηειείηε ζάξσζε θαλαιηψλ ζηνπο ίδηνπο νξφθνπο, φπσο ζηε 

κέηξεζε 2, θαηά πξνηίκεζε θνληά ζηα παξάζπξα  (ή αθφκα θαη λα αλνίμεηε ην παξάζπξν εάλ 

είλαη δπλαηφλ), ζε θάζε θαηεχζπλζε ηνπ θηηξίνπ. Μηα ζάξσζε θαλαιηψλ κπνξεί λα 

εθηειείηαη απφ ηα πεξηζζφηεξα εξγαιεία κέηξεζεο ρξεζηκνπνηψληαο κηα δνθηκαζηηθή θηλεηή 

ζπζθεπή. 
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       πλήζσο ν ρξήζηεο θαζνξίδεη ην αξρηθφ θαη ηειηθφ θαλάιη, θαη ε θηλεηή ζπζθεπή ζα 

ζαξψζεη θαη ζα κεηξήζεη φια ηα θαλάιηα ζηελ θαζνξηζκέλε εκβέιεηα. Γηα ην UMTS ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ζαξσηή θψδηθα πνπ θαηαγξάθεη φια ηα απνθσδηθνπνηεκέλα θειία θαη 

απνθξππηνγξαθεί θψδηθεο θαη CPICH επίπεδα. Ο ζθνπφο ηεο ζάξσζεο θαλαιηψλ είλαη ε 

κέηξεζε δπλεηηθψλ ξχπσλ, ε αλαγλψξηζε απξνζδφθεησλ γεηηφλσλ θαη ν θαζνξηζκφο ηεο 

γξακκήο αλαθνξάο γηα ηε ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ ζην ξαδηνδηθηπαθφ θαλάιη. 

 

Παξάδεηγκα ζάξσζεο θαλαιηψλ GSM 

 

        ην παξάδεηγκα πνπ θαίλεηαη ζην ρήκα 3.3. ε δνθηκή θηλεηψλ ζπζθεπψλ έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί γηα ηε ζάξσζε απφ CH01 έσο ην CH33, γηα φια ηα GSM δίθηπα ηνπ 

εηδηθνχ θνξέα GSM CH1-CH32 πνπ έρεη αλαιάβεη ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ πξψην γεηηνληθνχ θαλαιηνχ ηνπ επφκελνπ ρξήζηε 

ζην θάζκα CH33. Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα πςειά επίπεδα ζήκαηνο ηνπ CH29 (43 dBm), ηνπ 

CH06 θαη ηνπ CH26 είλαη ηζρπξά. Δίλαη πηζαλφλ λα είλαη γεηηνληθέο ηνπνζεζίεο macro θαηά 

κήθνο ηεο νδνχ απέλαληη απφ ην θηίξην. Γελ κπνξείηε λα απνκνλψζεηε απηά ηα ηζρπξά θειηά, 

θη έηζη ζα πξέπεη λα ηα ιάβεηε ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

γεηηνληθήο ιίζηαο θαη ησλ HO δσλψλ.  

      Ζ ζάξσζε είλαη επίζεο ρξήζηκε ζην λα επηιέμεηε θαηάιιειεο ζπρλφηεηεο γηα ην 

εζσηεξηθφ ζχζηεκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη CH20, CH02 θαη CH31 κνηάδνπλ θαινί 

ππνςήθηνη γηα ρξήζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. Ωζηφζν, πξέπεη λα πξνζέρεηε· ν ιφγνο πνπ 

απηά ηα θαλάιηα είλαη ζε ρακειφ επίπεδν ζα κπνξνχζε λα είλαη απιψο ε έιιεηςε ηεο 

θπθινθνξίαο ζε απηήλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Πξέπεη πάληα λα ειέγρεηε ην 

θαλάιη πνπ πξνηείλεηε λα ρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζην θηίξην ζην εξγαιείν ζρεδηαζκνχ ηεο 

ζπρλφηεηαο Macro. 

 

ρήκα 3.3 Παξάδεηγκα ζαξσηηθήο κέηξεζεο θαλαιηνχ ζε GSM CHI-33 
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3.2.5 Δξεπλεηηθή κέηξεζε RF  

 

        ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζα πξέπεη, επίζεο, λα επηβεβαηψζεηε ην RF κνληέιν ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο θάιπςεο ζην ζπγθεθξηκέλν θηίξην. Απηφ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηα πξψηα 10-20 έξγα. Μέρξη ηφηε ζα έρεηε απνθηήζεη αξθεηή 

εκπεηξία θαη αξθεηά απνηειέζκαηα απφ ηηο κεηξήζεηο, γηα λα ξπζκίζεηε θαη λα εκπηζηεπηείηε 

ην κνληέιν πνπ έρεηε επηιέμεη (βι. Δλφηεηα 2.1.5 ) θαη ην "RF έλζηηθην" ζαο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. 

 

Δθηειψληαο εξεπλεηηθή κέηξεζε RF 

 

      Ζ εθηέιεζε κηαο ηππηθήο κέηξεζεο κπνξεί λα θαλεί ζην ρήκα 3.4. ε απηφ ην 

παξάδεηγκα δχν πξνηεηλφκελεο ζέζεηο θεξαίαο  επαιεζεχνληαη ζην πξνζρέδην, Α θαη Β. Ζ 

ηδέα ηνπ ζρεδηαζκνχ, κε απηέο ηηο δχν θεξαίεο είλαη ε ρξήζε ηεο "επίδξαζεο δηαδξφκνπ" ζε 

έλα αλψηαην φξην· ρξεζηκνπνηήζηε ηνπο δηαδξφκνπο γηα λα δηαλείκεηε ην ζήκα γχξσ απφ ηνλ 

ππξήλα ηνπ θηηξίνπ θαη λα θηάζεηε ζηνπο ρξήζηεο ζηα γξαθεία θαηά κήθνο ηεο πεξηκέηξνπ 

ηνπ θηηξίνπ. Γεδνκέλνπ φηη θαη νη δχν θεξαίεο ηνπνζεηνχληαη ζην ίδην είδνο πεξηβάιινληνο, 

κε κηα ζπκκεηξηθή ηνπνζέηεζε, ζπλήζσο ζα θάλεηε έιεγρν κεηξήζεσλ ζε κηα απφ ηηο 

θεξαίεο.  

       ην παξάδεηγκα πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.4 ζέινπκε λα επαιεζεχζνπκε ηελ ηνπνζεζία 

ηεο θεξαίαο A, θαη γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη παξαπνκπή πεγήο ζήκαηνο, κηα 

θεξαία δνθηκήο. Ζ θεξαία δφθηκεο ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα είλαη ν ίδηνο ηχπνο θεξαίαο 

θαη λα εθπέκπεη κε ηελ ίδηα ηζρχ, φπσο απηή πνπ ζθνπεχεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζην ηειηθφ 

ζρέδην. Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνπνζεηείηε ηελ θεξαία φζν ην δπλαηφλ πην θνληά 

ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε εγθαηάζηαζεο. Καηά πξνηίκεζε ε θεξαίαο εθπνκπήο RF πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί ζηελ νξνθή ζηελ θαλνληθή ζέζε ή ηνπιάρηζηνλ φζν ην δπλαηφλ πην θνληά. 

         Ζ ζέζε ηεο δνθηκαζηηθήο θεξαίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, δηφηη ε απφδνζε ησλ θεξαηψλ 

ζα επεξεαζηεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ. Ζ απφδνζε κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθή εάλ είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε ηξίπνδν 1,5 κ. απφ ην δάπεδν, ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

πξαγκαηηθή ζέζε ζηελ νξνθή, δειαδή αλάπνδα. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη ηνπηθέο δνκέο θαη 

ην πεξηβάιινλ γχξσ απφ ηελ θεξαία ζα επεξεάζνπλ ηελ άκεζε απφδνζε ηεο θεξαίαο θαη 

γηαηί ζέιεηε ε έξεπλα RF λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο 

ηειηθήο εγθαηάζηαζεο. 
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ρήκα 3.4 Σππηθή RF εξεπλεηηθή δηαδξνκή, ε νπνία κεηξάηαη ζηελ ίδηα πεξηνρή κε ηελ 

πξνηεηλφκελε ζέζε ηεο θεξαίαο. 

 

        Καηά πξνηίκεζε πξέπεη λα εθηειέζεηε κεηξήζεηο ζηα παξαθείκελα δάπεδα θάησ θαη 

πάλσ απφ ην δάπεδν κε ηελ δνθηκαζηηθή θεξαία λα έρεη εγθαηαζηαζεί. Απηφ γίλεηαη γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηηο RF, ν νπνίνο είλαη ρξήζηκνο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θαηά πφζν ε «εκπινθή» ησλ θεξαηψλ είλαη δπλαηή (δείηε ηελ ελφηεηα 1.3.9 ).  Καλνληθά δελ 

ζα ιάβεηε κεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή πνιχ θνληά ζηελ θεξαία ή ηνπο πιεζηέζηεξνο ρψξνπο 

επεηδή: 

1. Θα γλσξίδεηε φηη ε θάιπςε ηεο πεξηνρήο ζε απφζηαζε κφλν 5-10 m απφ ηελ θεξαία είλαη 

θαιή. Αλ φρη, ζα είλαη εκθαλήο ζηα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο ζε απφζηαζε ιίγν πην 

καθξηά απφ ηελ θεξαία. 

2. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε κέηξεζε θνληά ζηελ θεξαία ζα γεκίζεη ην δέθηε κε θάπνηεο 

θηλεηέο ζπζθεπέο, θαη απηφ ζα παξακφξθσλε ηελ πξαγκαηηθή κέηξεζε απνηειεζκάησλ, π. ρ. 

έλα θηλεηφ κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα κεηξά ζήκαηα πςειφηεξα απφ -40 dBm (GSM 

παξάδεηγκα), θαη σο εθ ηνχηνπ κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηκέο πςειφηεξεο απφ απηήλ ηελ ηηκή 

ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη σο -40 dBm, θαη ζα επεξεάζνπλ ηελ βαζκνλφκεζε ηνπ 

κνληέινπ. 

3.2.6 Πξνγξακκαηηζκφο ησλ κεηξήζεσλ 

 

       Ζ δηαδξνκή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο κέηξεζεο RF πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεη φινπο ηνπο 

ηνκείο πνπ πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηεο θεξαίαο. Πξέπεη λα 

πξνγξακκαηηζηεί γηα λα κεηξεζνχλ κε κηα θαιή αιιεινθάιπςε γηα πεξηνρέο φπνπ άιιεο 

θεξαίεο πξννξίδνληαη γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο. Έλα παξάδεηγκα θαίλεηαη ζην ρήκα 
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3.4, φπνπ ν ιφγνο ηεο κέηξεζεο είλαη λα επηθπξψζνπκε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζέζε ηεο 

θεξαίαο A. 

       Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηεμάγνληαη κεηξήζεηο θνληά ζηα παξάζπξα ζε θάζε πιεπξά 

ηνπ θηηξίνπ θαη εηδηθφηεξα ζηα γξαθεία πνπ βξίζθνληαη ζε γσλίεο. Απηέο νη πεξηνρέο είλαη 

επηξξεπήο ζε ζπρλέο αληαιιαγέο επηζηξνθψλ (GSM) θαη δψλεο νκαιήο επηζηξνθήο (UMTS) 

θαη απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππνβαζκηζκέλε πνηφηεηα ιφγσ ηεο παξεκβνιήο θαη ησλ 

πξφηππσλ ξχπαλζεο. πλεπψο, ζα πξέπεη λα επηιέμεηε πξνζεθηηθά έλα επίπεδν κειέηεο 

βαζηδφκελνη ζηηο κεηξήζεηο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε απηνχο ηνπο ηνκείο, γηα λα βεβαησζείηε 

φηη κπνξείηε λα ππεξληθήζεηε ηα Macro ζήκαηα, θαη ηαπηφρξνλα λα απνθχγεηε δηαξξνή ηεο 

πιεξνθνξίαο απφ ην θηίξην. 

        Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα πξαγκαηνπνηήζεηε κηα κέηξεζε έμσ απφ ην θηίξην γηα λα 

εθηηκήζεηε ηε δηαξξνή απφ ην θηίξην. Ωζηφζν, γηα πξνθαλείο ιφγνπο, απηφ κπνξεί λα γίλεηαη 

κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα κέηξεζεο ηεο θεξαίαο πνπ βξίζθεηαη ζην ηζφγεην. Γελ ζα είλαη 

δπλαηφλ λα κεηξήζεηε θάζε ζέζε ηεο θεξαίαο ζε θάζε φξνθν, ζπλήζσο κφλν κία ή δχν 

ζέζεηο θεξαίαο επηιέγνληαη ζε θάζε ηχπν δηαθνξεηηθνχ πεξηβάιινληνο, ψζηε λα επαιεζεπηεί 

ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

       Απηέο νη εξεπλεηηθέο κεηξήζεηο RF είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εκπεηξίαο πνπ ζέιεηε 

λα θεξδίζεηε σο εζσηεξηθνί ζρεδηαζηέο ξαδηνδηθηχσλ. Αθνχ έρεηε πξαγκαηνπνηήζεη κεξηθέο 

απφ απηέο ηηο κεηξήζεηο θαη έρεηε αλαιχζεη ηα απνηειέζκαηα, ζχληνκα ζα απνθηήζεηε 

εκπηζηνζχλε ζην κνληέιν ζαο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ πφηε πξέπεη λα εκπηζηεπζείηε ην κνληέιν 

RF. Με ηνλ θαηξφ ζα κπνξείηε λα "δείηε" ην πεξηβάιινλ RF, θαη ζα είζηε ζε ζέζε λα 

απνθαζίζεηε πφηε ζα είλαη απαξαίηεην λα εθηειέζεηε έξεπλα κεηξήζεσλ RF θαηά ην 

ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ ζρεδίσλ θαη πφηε λα εκπηζηεπζείηε ην 'RF φξακα". 

       Απνζεθεχζηε ηα απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεηε κηα γλσζηαθή βάζε δεδνκέλσλ ηεο απψιεηαο γηα ηα κειινληηθά έξγα θαη γηα λα 

ηειεηνπνηήζεηε ηα κνληέια πξνζνκνίσζεο ζαο. Απηφ ζα ζαο επηηξέςεη λα θάλεηε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κε έλα δνκεκέλν ηξφπν, θάηη πνπ είλαη ρξήζηκν γηα ηελ 

αλαθνξά θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ. 

 

Υξεζηκνπνηψληαο βαζκνλνκεκέλα εξγαιεία κέηξεζεο 

 

        Καηά ηε δηεμαγσγή απηψλ ησλ αλαγσγηθψλ κεηξήζεσλ RF είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε έλα βαζκνλνκεκέλν πνκπφ θαη δέθηε- βαζκνλνκεκέλν θηλεηφ δνθηκήο. 

Έλα θηλεηφ δνθηκήο είλαη παξφκνην κε έλα ηππηθφ θηλεηφ, αιιά έρεη βαζκνλνκεζεί θαη 
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ελεξγνπνηεζεί κε εηδηθφ ινγηζκηθφ κέηξεζεο. Απηφ ην ινγηζκηθφ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα 

εθηειεί ιεπηνκεξείο κεηξήζεηο ζην δίθηπν. Απηέο νη κεηξήζεηο κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη ηφζν 

ζε αδξαλείο φζν θαη ζε εηδηθέο ιεηηνπξγίεο. πλήζσο, ν ρξήζηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

δηαβάζεη ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο κέηξεζεο RF ζηελ νζφλε ηνπ θηλεηνχ. Απηφ ζα είλαη 

ηππηθά έλαο θαλαιηαθφο αξηζκφο, κε αλαγλσξηζηηθφ θειί, RF- πνηφηεηα, πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε γεηηνληθά θειηά, ηζρχ ηνπ ζήκαηνο θαη ξπζκφ δεδνκέλσλ. Σα πην απιά θηλεηά 

δνθηκήο ζαο επηηξέπνπλ λα δηαβάζεηε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζηελ νζφλε ηνπο: πεξηζζφηεξα 

εμειηγκέλα κνληέια ζαο επηηξέπνπλ λα απνζεθεχζεηε ηηο κεηξήζεηο γηα ηελ κεηέπεηηα 

επεμεξγαζία ηνπο.  

 

πλδένληαο θαη απνζεθεχνληαο ηηο κεηξήζεηο 

 

       Δίλαη ζεκαληηθφ λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα θηλεηφ δνθηκήο πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

απνζεθεχζεη ηηο κεηξήζεηο RF ζε έλα ζπλδεδεκέλε PC. ε αληίζεζε κε ηελ εππξεπή κνξθή 

δεδνκέλσλ, απηφ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα απνζεθεχεη ηα απνηειέζκαηα ζε έλα αξρείν, γηα 

λα κπνξεί λα ηα επεμεξγαζηεί κέζα ζην παθέην ινγηζκηθνχ, ην νπνίν έξρεηαη κε ην θηλεηφ 

δνθηκήο, είλαη ζεκαληηθφ φηη ην ινγηζκηθφ ζχζηεκα κέηξεζεο ζαο επηηξέπεη επίζεο λα 

εμαγάγεηε ηα RF απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ζε κνξθή θεηκέλνπ, έηζη ψζηε λα κπνξείηε 

λα εηζαγάγεηε ηα απνηειέζκαηα ζε ηππνπνηεκέλν ινγηζκηθφ, φπσο ην MS Excel. Απηφ ζαο 

επηηξέπεη λα θάλεηε δηάθνξεο αλαιχζεηο κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ (απηφ δείρλεη 

πσο ηεθκεξηψζεθαλ νη κεηξήζεηο ζηα ρήκαηα 2.26 θαη 2.28). 

 

πλδένληαο ηηο κεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηε κεηξνχκελε δηαδξνκή 

 

      πληζηάηαη ηδηαίηεξα λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα παθέην ινγηζκηθνχ κέηξεζεο, πνπ ζαο 

επηηξέπεη λα εηζαγάγεηε ην ζρέδην ησλ νξφθσλ ηνπ θηηξίνπ, φπνπ νη κεηξήζεηο δηεμάγνληαη. 

Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ζεκαηνδνηήζεη ηα ζεκεία αλαθνξάο ζρεηηθά κε ην 

ζρέδην νξφθσλ, θαη έπεηηα ην ινγηζκηθφ δηαλέκεη ηα δείγκαηα κέηξεζεο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ 

θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο. Απηφ ζα κπνξνχζε αθφκε θαη λα είλαη ε ίδηα πιαηθφξκα 

ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα εξγαιεία RF ζρεδηαζκνχ, ζπγρσλεχνληαο ηα φια ζην ίδην 

εξγαιείν.  

          Ζ πινήγεζε ιεηηνπξγεί ζπλήζσο κε ζήκαλζε ηνπ επφκελνπ ζεκείνπ, ζην νπνίν 

θαηεπζχλεζηε ζην ζρέδην νξφθσλ. ηε ζπλέρεηα, ην εξγαιείν δηαλέκεη ηα δείγκαηα 

κεηξήζεσλ κεηαμχ ησλ ζεκείσλ. Σππηθά απηά ζα είλαη ηα γσληαθά ζεκεία ζε φιν ην κήθνο 
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ηεο δηαδξνκήο. Να είζηε βέβαηνη ζην λα θξαηήζεηε έλα ζηαζεξφ ξπζκφ απφ ζεκείν ζε 

ζεκείν, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεηε ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ δεηγκάησλ κέηξεζεο 

θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο.  

        Μεξηθά απφ ηα απινχζηεξα εξγαιεία κέηξεζεο ζαο επηηξέπνπλ κφλν ηελ εηζαγσγή 

«θαηεπζπληήξησλ» δεηθηψλ ζην αξρείν κέηξεζεο γηα ηελ αλαθνξά ζέζεο. Σα εξγαιεία απηά 

ζα είλαη έγθπξα γηα κηα κέηξεζε ζε κηα ζήξαγγα, φπνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηππηθά 

ζεκεία αλαθνξάο, φπσο 100 κ., 200 κ., 300 κ., απφ ηε ζηηγκή πνπ γλσξίδεηε φηη ε 

θαηεχζπλζε είλαη απφ ην Υ πξνο ην Τ (αθνχ δελ ππάξρεη Ε ζε κηα ζήξαγγα) θαη, 

δηαηεξψληαο κηα ζηαζεξή ηαρχηεηα, κπνξείηε λα θαηαγξάςεηε ηα απνηειέζκαηα κε αθξίβεηα 

ζηε ζέζε. Ωζηφζν, είλαη πνιχ απίζαλν λα ρξεζηκνπνηήζεηε κφλν ζεκεία αλαθνξάο γηα κία 

κέηξεζε ζε έλαλ θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα, εθηφο θαη αλ ρσξίζεηε ηε κέηξεζε  ζε πνιιά αξρεία, 

πνπ ην θαζέλα ζα θαιχπηεη έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζην θηίξην.  

 

Μελ πξνθαηαιακβάλεηε ηα απνηειέζκαηα ηεο κέηξεζεο 

 

       Βεβαησζείηε φηη ν δέθηεο κέηξεζεο γηα ηηο κεηξήζεηο απηέο είλαη ζε νπδέηεξν set-up. 

Μελ κεηαθέξεηε ην δέθηε κέηξεζεο αλάπνδα ζηελ ηζέπε ζαο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο κεηξήζεσλ. Θα πξέπεη λα είζηε ζίγνπξνη φηη ε θεξαία είλαη αλεκπφδηζηε πξνο φιεο 

ηηο θαηεπζχλζεηο , πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαπνηήζεηε ηηο κεηξήζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάιπζεο ηεο κέηξεζεο , κπνξείηε πάληα λα πξνζζέζεηε ηελ απψιεηα ηνπ ζψκαηνο θαη  άιια 

πεξηζψξηα ζρεδηαζκνχ, αιιά ε κέηξεζε πξέπεη λα γίλεηαη φζνλ ην δπλαηφλ πην νπδέηεξα.  

        Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο RF έξεπλαο κεηξήζεσλ λα είζηε ζίγνπξνη φηη ρξεζηκνπνηείηε 

έλα  θαζαξφ θαλάιη RF ζην θάζκα γηα ηνλ πνκπφ ηεο έξεπλαο, έηζη ψζηε άιιεο παξεκβνιέο 

απφ άιινπο ζηαζκνχο βάζεο δελ ζα ζηξεβιψζνπλ ηηο κεηξήζεηο 

3.2.7 Μεηξήζεηο κεηά ηελ εθαξκνγή 

 

         Μεηά ηελ εθαξκνγή, ζα πξέπεη επίζεο λα εθηειέζεηε κηα κέηξεζε, πξνθεηκέλνπ λα 

ηεθκεξηψζεηε ην «ήδε ελζσκαησκέλν» ζχζηεκα. Απηφ ζα ζαο βνεζήζεη, επίζεο, λα βξείηε 

πνηέο θεξαίεο ζην ζχζηεκα δελ εθηεινχλ, φπσο αλακελφηαλ. Θα πξέπεη λα κεηξήζεηε φινπο 

ηνπο νξφθνπο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ θηηξίνπ, θαηά πξνηίκεζε κέηξεζε άθξε πξνο άθξε, θαη 

λα θάλεηε δείγκαηα φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ θηηξίνπ. 

        Οη κεηξήζεηο απηέο κπνξνχλ επίζεο λα ζαο βνεζήζνπλ λα ξπζκίζεηε ηα εξγαιεία 

ζρεδηαζκνχ θαη ηα κνληέια ζαο, γηα κειινληηθά ζρέδηα. Καηά πξνηίκεζε, ν ζρεδηαζηήο 
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ξαδηνδηθηχσλ ζα θάλεη απηέο ηηο κεηξήζεηο, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα πξψηα 10-20 θηίξηα, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεηε εκπεηξία γηα ην πψο ην θηίξην, νη ηνίρνη θαη νη εζσηεξηθνί ρψξνη 

επεξεάδνπλ ην ζήκα θαη ηε κεηάδνζε ηνπ ζήκαηνο. Αληίγξαθν απηψλ ησλ  απνηειεζκάησλ 

ησλ κεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί σο έλα κέξνο ηεο επί ηφπνπ ηεθκεξίσζεο: απηφ είλαη 

ρξήζηκν γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζην κέιινλ. 

 

Οη απινχζηεξεο κεηξήζεηο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε 

 

       Ζ απινχζηεξε κέηξεζε πνπ κπνξείηε λα εθηειέζεηε ζε έλα εζσηεξηθφ ζχζηεκα 

θάιπςεο είλαη λα ζηαζείηε θάησ απφ θάζε θεξαία ζην θηίξην, θαη κε κέζν φξν δεηγκάησλ 

πεξίπνπ 20 s, ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηελ νζφλε ηνπ ηειεθψλνπ. εκεηψζηε απηφ ην 

απνηέιεζκα γηα ην ζρέδην ησλ νξφθσλ σο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

εθπεκπφκελεο ηζρχο απφ ηηο θεξαίεο, ρξεζηκνπνηψληαο ην θφξκνπια ειεχζεξεο απψιεηαο 

ρψξνπ, γηα λα εθηηκήζεηε αλ  φιεο νη θεξαίεο απνδίδνπλ φπσο αλακελφηαλ.  

       Θα πξέπεη επίζεο λα δηελεξγήζεηε κεηξήζεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο θαηαλεκεκέλεο ζέζεηο 

ζε φιε ηελ νηθνδφκεζε, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο φπνπ ζα πεξηκέλαηε λα βξείηε ην ρακειφηεξν 

ζήκα. Σππηθά απηφ ζα είλαη νη γσλίεο ηνπ θηηξίνπ, νη ζθάιεο θαη νη αλειθπζηήξεο. Μελ 

μεράζεηε λα κεηξήζεηε ηα ππαιιειηθά γξαθεία, δεδνκέλνπ φηη είλαη σξαίν λα είζηε 

απνιχησο βέβαηνη φηη φια είλαη εληάμεη ζε απηή ηελ πεξηνρή - δελ ππάξρεη θαλέλα λφεκα λα 

ππάξρεη ππφλνηα φηη ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα εθηειεί κε ην απαηηνχκελν 98 % ηεο πεξηνρήο 

θάιπςεο, εάλ ην ηειεπηαίν 2 % είλαη ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή.  

3.2.8 Απψιεηα ειεχζεξνπ ρψξνπ 

 

      Ζ απψιεηα ειεχζεξνπ ρψξνπ είλαη κηα θπζηθή ζηαζεξά. Απηή ε απιή θφξκνπια RF 

ηζρχεη κέρξη πεξίπνπ 50 κ απφζηαζεο απφ ηελ θεξαία, φηαλ απηή είλαη line- of-sight κέζα ζε 

έλα θηίξην. Ζ  απψιεηα ειεχζεξνπ ρψξνπ δελ ιακβάλεη ππφςε ηπρφλ πξφζζεηεο απψιεηεο 

αθαηαζηαζίαο ή  αλαθιάζεσλ, εμ νπ θαη ην φλνκα. Ο ηχπνο ηεο απψιεηαο ειεχζεξνπ ρψξνπ 

είλαη:  

 

φπνπ F = ζπρλφηεηα (MHz) θαη D = απφζηαζε (km). Ζ απψιεηα ειεχζεξνπ ρψξνπ γηα 

θάπνην πξφηππν ζπρλνηήησλ ζα είλαη φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.1. 
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Πίλαθαο 3.1 Παξαδείγκαηα γηα ηηο απψιεηεο ειεχζεξνπ ρψξνπ (κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην 

πιεζηέζηεξν dB). 

 

        πσο κπνξνχκε λα δνχκε ζηνλ Πίλαθα 3.1, ε απψιεηα ζε 950 MHz είλαη 32 dB ζην 1 

κ., θαη θάζε θνξά πνπ δηπιαζηάδνπκε ηελ απφζηαζε ή ηε ζπρλφηεηα πξνζζέηνπκε 6 dB 

πεξηζζφηεξεο απψιεηαο ειεχζεξνπ ρψξνπ (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.5). Μπνξείηε επίζεο 

λα δείηε φηη ε απψιεηα δηαδξνκήο ζε 1850 MHz είλαη 6 dB πάλσ απφ 950 MHz.  Ζ δηαθνξά 

ζηε ζπρλφηεηα κεηαμχ DCS1800 (1850 ΜΖz) θαη UMTS (2150 MHz) είλαη κφλν πεξίπνπ 1 

dB, ιφγσ ηε ζρεηηθά κηθξήο δηαθνξάο ζηε ζπρλφηεηα. 

 

ρήκα 3.5 Δίλαη κηα θπζηθή ζηαζεξά φηη θάζε θνξά πνπ ζα δηπιαζηάδεηε ηελ απφζηαζε,  

απψιεηα ειεχζεξνπ ρψξνπ ζα απμάλεηαη θαηά 6dB. 
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ρήκα 3.6 Σν ηεζη 1 κ. είλαη έλαο γξήγνξνο ηξφπνο γηα λα εθηηκεζεί ε ηζρχο ηεο θεξαίαο. 

 

3.2.9 Σν ηεζη 1 κέηξνπ 

 

        Μεηά ηελ πινπνίεζε ηεο ιχζεο, κπνξεί θάπνηνο λα κελ είλαη ζίγνπξνο γηα ην εάλ κηα 

θεξαία εθηειεί φπσο αλακελφηαλ ή φρη. πρλά, ζέιεηε λα ζπλδέζεηε έλα κεηξεηή ηζρχνο ή 

έλαο αλαιπηή θάζκαηνο ζην ζχζηεκα ηεο θεξαίαο γηα λα ειέγμεηε αλ ε θεξαία ηξνθνδνηείηαη 

κε ην ζσζηφ επίπεδν ηζρχνο. Ωζηφζν, απηφ είλαη ζπρλά κηα πξφθιεζε ιφγσ ηεο 

εγθαηάζηαζεο, κε ηελ ππνδνρή ηεο θεξαίαο λα είλαη θξπκκέλε πάλσ απφ ην ηαβάλη θαη ε 

πξφζβαζε λα είλαη δχζθνιε.  

        Έλα άιιν δήηεκα είλαη φηη αθφκε θαη απηφ δελ ζα ειέγμεη αλ ε ίδηα θεξαία δνπιεχεη ή  

φρη. πρλά δελ ζα ζεσξήζεηε φηη ε θεξαία είλαη έλα πηζαλφ ζεκείν απνηπρίαο. Δκπεηξηθά, 

σζηφζν , έγγξαθα δείρλνπλ φηη απηφ είλαη έλα θνηλφ ζέκα ζε εζσηεξηθά ζπζηήκαηα θεξαηψλ. 

Έλαο πνιχ πξαθηηθφο ηξφπνο γηα λα δνθηκάζεηε, εάλ νη εζσηεξηθέο θεξαίεο απνδίδνπλ 

ζσζηά, είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ηεζη ηνπ 1 κ., πνπ βαζίδεηαη ζηελ απψιεηα ειεχζεξνπ 

ρψξνπ.  

 

Γνθηκάδνληαο ην ηεζη 1 κ. 

 

        Δίλαη απιφ λα ειέγμεηε εάλ ε θεξαία αθηηλνβνιεί ηελ αλακελφκελε δχλακε: ην κφλν 

πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε είλαη λα εθαξκφζεηε ηελ απψιεηα ειεχζεξνπ ρψξνπ. Μεηά απφ 
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φια, απηφ είλαη κηα θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα, θαη κηα θαιή θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα έλαλ 

γξήγνξν, απνηειεζκαηηθφ έιεγρν.  

 

Παξάδεηγκα 1800 MHz  

 

Ζ δνθηκαζηηθέο κεηξήζεηο θηλεηνχ -35 dBm ζε απφζηαζε 1 κ.  

         Ζ εθπεκπφκελε ηζρχο απφ ηελ θεξαία = -35 dBm + 38 dB =  +3 dBm  

         εκεηψζηε φηη νξηζκέλα θηλεηά ηειέθσλα «θνξέδνληαη» ζε πςειφηεξα επίπεδα 

ζήκαηνο. Θα  πξέπεη ζπρλά λα «αλαινγίζεηε» νξηζκέλα δείγκαηα. Σν δηάγξακκα 

αθηηλνβνιίαο ηεο θεξαίαο επεξεάδεη, επίζεο, ην επίπεδν , νπφηε λα είζηε ζίγνπξνη φηη 

κεηξήζαηε ηελ αλακελφκελε «θχξηα δέζκε».  

 

Σν ηεζη ηνπ 1 κ. δελ είλαη 100 % αθξηβέο  

 

      Ζ κέζνδνο απηή δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί 100 % ζσζηή, αιιά είλαη πνιχ ρξήζηκν γηα κηα 

γξήγνξε επαιήζεπζε, θαη θάπνηνο κπνξεί  εχθνια λα εθηηκήζεη αλ ε ζπζθεπή είλαη 

απελεξγνπνηεκέλε θαηά πεξηζζφηεξν απφ 6 dB. Γηα αθξηβείο κεηξήζεηο, φκσο, ζπληζηάηαη ε 

ζχλδεζε ελφο κεηξεηή ηζρχνο ή ελφο αλαιπηή θάζκαηνο απεπζείαο κε ην θαιψδην 

ηξνθνδνζίαο. 

3.3 ρεδηάδνληαο ηελ θαιχηεξε εζσηεξηθή ιχζε 

 

         Ζ βέιηηζηε εζσηεξηθή ιχζε ππάξρεη κφλν ζηε ζεσξία. ιεο νη πινπνηήζεηο 

εζσηεξηθψλ ιχζεσλ  ζα είλαη ζε θάπνην βαζκφ έλαο ζπκβηβαζκφο. Δίλαη ην θχξην θαζήθνλ 

ηνπ ζρεδηαζηή εζσηεξηθνχ RF θαη ηεο νκάδαο εθαξκνγήο ησλ εζσηεξηθψλ ιχζεσλ λα 

θάλνπλ έλαλ θαηάιιειν ζπκβηβαζκφ, κεηαμχ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ, 

ηεο εμαζθάιηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ην κέιινλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα λα κεγηζηνπνηεζεί ε ππφζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Θα πξέπεη επίζεο λα 

ζρεδηάζεηε ην DAS, έηζη ψζηε ην ζχζηεκα θεξαίαο λα ρξεζηκνπνηεί ζην κέγηζην ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζην ζπγθεθξηκέλν θηίξην, ψζηε λα 

θάλεη ην ζχζηεκα πξαθηηθά εθαξκνζηέν. 
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3.3.1 Πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

 

        Αθφκε θαη κε ηε ζεσξεηηθή γλψζε γηα ην πψο λα ζρεδηάζεηε ηελ ηέιεηα εζσηεξηθή 

ιχζε, ην θχξην θαζήθνλ γηα ην ζρεδηαζηή RF ζπρλά ζα είλαη λα γλσξίδεη πφηε θαη πνχ λα 

ζπκβηβαζηεί, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκφζεη ην ζχζηεκα ζηελ πξάμε θαη λα εμαθνινπζεί λα 

δηαηεξεί κηα νηθνλνκηθή θαη πςειή απνδνηηθή ιχζε.  

        Ζ πξνηηκψκελε πξνζέγγηζε θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κηαο εζσηεξηθήο 

ιχζεο θάιπςεο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κειέηε  ηνπ ρψξνπ κε ηηο κεηξήζεηο, ηελ εκπεηξία 

θαη ην ζπλδεηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Ωζηφζν, ε πξαγκαηηθφηεηα ζπρλά ππαγνξεχεη φηη νη 

αξρηηεθηνληθνί πεξηνξηζκνί θαη νη πεξηνξηζκνί εγθαηάζηαζεο θαη νη αλεζπρίεο γηα ην θφζηνο, 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηειηθή ζρεδίαζε (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.7). 

3.3.2 Μάζεηε απφ ηα ιάζε ησλ άιισλ  

 

         Έλα παιηφ ξεηφ ιέεη: ε θαιή θξίζε πξνέξρεηαη απφ ηελ εκπεηξία, αιιά ε εκπεηξία είλαη 

ζπρλά απνηέιεζκα ηεο θαθήο θξίζεο! Απηφ ηζρχεη επίζεο γηα ζρεδηαζκφ εζσηεξηθήο RF. 

Δθεί είλαη αλάγθε λα επαλαιάβεηε ηα ιάζε ησλ άιισλ, νπφηε αο κάζνπκε απφ κεξηθά απφ ηα 

πην θνηλά ζθάικαηα. Δδψ είλαη κεξηθά θφιπα γηα, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία πξνέθπςαλ 

κε ηνλ ζθιεξφ ηξφπν: Κξαηήζηε ηα απιά πξάγκαηα ζσζηά 

 Υξεζηκνπνηήζηε κφλν νξαηέο ηνπνζεηήζεηο θεξαίαο 

 Υξεζηκνπνηήζηε κφλν πηζηνπνηεκέλα πνηνηηθά ζπζηαηηθά 

 Υξεζηκνπνηείηε κφλν πςειήο πνηφηεηαο θεξαίεο 

 Γψζηε ζεκαζία ζηα κηθξά πξάγκαηα- ζπλδέηεο, εληζρπηέο, απνδέθηεο, θιπ 

 Υξεζηκνπνηήζηε κφλν εθπαηδεπκέλνπο εθαξκνγείο RF ζπζηεκάησλ 

 ρεδηάζηε ηελ ηεθκεξίσζε 

 

 

ρήκα 3.7 Ο ζρεδηαζηήο RF πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ. 
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3.3.3 Κνηλά ιάζε θαηά ην ζρεδηαζκφ εζσηεξηθψλ ιχζεσλ 

 

       πρλά λένη ζρεδηαζηέο εζσηεξηθψλ RF θάλνπλ ηα ίδηα αξρηθά ιάζε. Πξνζπαζήζηε λα 

απνθχγεηε ηα εμήο: 

 

 Γηαζηαζηνινγεκέλε θάιπςε κφλν γηα ην Downlink 

 Τπνηίκηζε ηεο παζεηηθή ελδνδηακφξθσζεο 

 Αλεπαξθήο ππνινγηζκφο ηεο απψιεηαο ξίμεο 

 Τπνηίκεζε ησλ εμφδσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Αλεπαξθήο ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ: 

1. DAS θφζηνο  

2. θφζηνο εγθαηάζηαζεο  

3. θφζηνο ζπληήξεζεο  

4. θφζηνο ππνζηήξημεο ηεο πεξηνρήο (παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κεηάδνζε θ.ιπ.) 

5. θφζηνο αλαβάζκηζεο γηα κειινληηθέο ππεξεζίεο θαη ρσξεηηθφηεηα 

6. θφζηνο ζρεδηαζκνχ 

7. θφζηνο πηζαλψλ ξίμεσλ 

 

3.3.4 ρεδηαζκφο ησλ ηνπνζεζηψλ ησλ θεξαηψλ 

 

Ζ απφζηαζε ησλ θεξαηψλ, Θεσξία  

 

        Αθνχ έρεηε ππνινγίζεη ην ζπλδεηηθφ πξνυπνινγηζκφ κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ηη 

είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ζπλδέζκνπ,  ην uplink (απφ ην θηλεηφ ζην ζηαζκφ βάζεο) ή ην 

downlink (απφ ην ζηαζκφ βάζεο πξνο ην θηλεηφ). Γηα ζπζηήκαηα πνιιψλ επηπέδσλ, δειαδή 

ζπζηήκαηα φπνπ πνιιέο ξαδηνδηθηπαθέο ππεξεζίεο κνηξάδνληαη ζηελ ίδηα εγθαηεζηεκέλε 

θεξαία, απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη ην GSM θαη ην UMTS ζην ίδην DAS. Μπνξεί λα 

ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο ζην εχξνο ππεξεζίαο απφ ηα δχν ζπζηήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ίδηα θεξαία DAS. Έλα παξάδεηγκα αλαινγηψλ εμππεξέηεζεο απφ δηάθνξεο ππεξεζίεο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη : GSM DL = 28 κ., GSM UL = 78 κ., UMTS DL = 

23 κ., UMT UL = 21 κ.. ε απηφ ην παξάδεηγκα, ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα είλαη ε UMTS UL, θαη νη θεξαίεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη αλαιφγσο.  
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        Γηα ην ζεσξεηηθφ παξάδεηγκα, θαληαζηείηε φηη ην πεξηβάιινλ ζην εζσηεξηθφ ελφο 

θηηξίνπ είλαη ζαλ έλα νκνηφκνξθνο πνιηφο εμαζζέλεζεο RF, κε νκνηφκνξθε εμαζζέλεζε ζε 

φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη θακία «θαηλφκελν δηαδξφκνπ» ή παξφκνηα πξαγκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ζθεθηεί φηη ε απφζηαζε θεξαηψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

21 κ., φπσο ππνινγίδεηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ UMTS UL νξίσλ.          

         Ωζηφζν, αλ κηα πεξηνρή είλαη λα θαιπθζεί 100% (δελ ππάξρεη ηέηνην πξάγκα φπσο 

100% θάιπςε, αιιά απηφ είλαη έλα ζεσξεηηθφ παξάδεηγκα), ζα κπνξνχζε θαλείο λα πηζηεχεη 

φηη ε θεξαία πξέπεη λα είλαη 2x21 = 42 κ., αιιά απηφ δελ είλαη ε πεξίπησζε. 

 

ρήκα 3.8 Πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ «πιήξε θάιπςε» , νη θεξαίεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη  

ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία επηθάιπςεο. 
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        Γηα λα έρεηε ζπλεθηηθή θάιπςε ζε φιε ηελ πεξηνρή, ε θεξαία πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε 

απφ ην δηπιάζην ηεο αθηίλαο ησλ ππεξεζηψλ:  ην απνηχπσκα ηεο ηδαληθήο θεξαίαο είλαη 

θπθιηθφ, θαη φρη ηεηξάγσλν (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.8) .  

 

Πξνζαξκφζηε ηηο ηνπνζεζίεο ησλ θεξαηψλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα  

 

        ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ζην εζσηεξηθφ ελφο θηηξίνπ, πνηέ δελ ζα έρεηε εληαίεο 

απψιεηεο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο απφ ην θεξαία. ηα πξαγκαηηθή θηίξηα νη θεξαίεο ζα 

εμππεξεηήζνπλ ζπλήζσο πνιιά είδε «αθαηαζηαζίαο» θαη πεξηνρέο, π.ρ. αλνηθηνχο ρψξνπο 

γξαθείσλ, ππθλέο πεξηνρέο γξαθείνπ, ππθλέο πεξηνρέο (ζθάιεο), βαξηά ππθλνδνκεκέλεο  

πεξηνρέο (θξεάηηα αλειθπζηήξσλ). Ωο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζεηε ηηο ζέζεηο 

θεξαηψλ ζε απηά ηα εηδηθά πεξηβάιινληα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλδεηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, ν νπνίνο πνηθίιεη ζηηο θεξαίεο ζην πξαγκαηηθφ θηίξην. 

 

ρήκα 3.9 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε θάιπςε απφ κηα ηππηθή εζσηεξηθή θεξαία ζα είλαη άληζε 

ζηηο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο, ιφγσ ηεο εμππεξέηεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηβαιιφλησλ. 

 

        ηελ πξάμε, απηφ ζεκαίλεη φηη ζα έρεηε κηθξφηεξε εκβέιεηα απφ ηελ θεξαία πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε πξνο ηηο ππθλφηεξεο πεξηνρέο, ελψ ζα έρεηε κεγαιχηεξε εκβέιεηα ζηηο πην 

αλνηθηέο θαηεπζχλζεηο (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.9). ε απηφ ην ζεκείν ν ζρεδηαζηήο ησλ 
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ξαδηνδηθηχσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ηηο γλψζεηο πνπ έρεη απνθηήζεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, γηα λα πξνζαξκφζεη ην ζρεδηαζκφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

       Ο έκπεηξνο ζρεδηαζηήο RF ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ππνινγηζκνχο απφ ην ζπλδεηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ. Ζ ππνινγηδφκελε ππεξεζία δηαθέξεη απφ ηηο κεκνλσκέλεο θεξαίεο ζε φιεο 

ηηο αθαηαζηαζίεο ησλ πεξηνρψλ ηνπ θηηξίνπ, θαη νη θεξαίεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη έηζη 

ψζηε ην κέγηζην απνηχπσκα ιακβάλεηαη γηα θάζε κηα απφ απηέο. Οη ζέζεηο ησλ θεξαηψλ 

πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην πξαγκαηηθφ θηίξην, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ επηκέξνπο ηνπνζεηήζεσλ ησλ θεξαηψλ, ησλ δηαδξφκσλ ησλ θαισδίσλ 

θαη ησλ επηθαιχςεσλ ηεο θεξαίαο. 

3.3.5 «Σν θαηλφκελν ηνπ δηαδξφκνπ»  

 

      Μία απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο ηνπνζέηεζεο θεξαηψλ κέζα ζε έλα θηίξην πνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδεηε θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην «θαηλφκελν ηνπ δηάδξνκν». Απηή 

είλαη ε θαηαλνκή ηεο θάιπςεο, φηαλ ηνπνζεηείηαη κηα θεξαία ζε κία απφ ηηο πην ηππηθέο 

πεξηνρέο, ηνλ δηάδξνκν (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.10). 

       Ζ ζέζε ηεο θεξαίαο ζα ζαο πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα:  

 πλήζσο ζα ππάξρεη εχθνιε πξφζβαζε εγθαηάζηαζεο ζε αγσγνχο θαισδίσλ ζηνπο 

δηαδξφκνπο ηνπ θηίξην, ην νπνίν ζα κεηψζεη ην θφζηνο εθαξκνγήο.  

 Οη δηάδξνκνη είλαη ζπρλά «ζηαηηθνί», φηαλ ηα θηίξηα βξίζθνληαη ππφ αλαθαίληζε, 

νπφηε κέλνπλ νη θεξαίεο ζηε ζέζε ηνπο ρσξίο θακία επίπησζε ζηελ ππνβάζκηζε ηεο 

ππεξεζίαο, ε νπνία, ζπλήζσο, πξνθαιείηαη απφ ηελ αλαθαίληζε ηεο εζσηεξηθήο δνκήο 

ηνπ θηηξίνπ.  

 Οη ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ αλεζπρνχλ ιηγφηεξν γηα ηελ αθηηλνβνιία, φηαλ δελ έρνπλ 

ηνπνζεηεκέλεο θεξαίεο ζηελ νξνθή πάλσ απφ ην γξαθείν ηνπο.  

 Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηάδξνκν γηα λα δηαλείκεηε ην ζήκα απφ ηελ 

θεξαία: ππάξρεη ζπλήζσο εκθαλήο θάιπςε ζε φιν ην δηάδξνκν, θαη  απηφ είλαη γλσζηφ 

σο ην «θαηλφκελν ηνπ δηαδξφκνπ».  
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ρήκα 3.10 «Φαηλφκελν ηνπ δηαδξφκνπ»: ν δηάδξνκνο ηνπ θηηξίνπ ζα δηαλείκεη ην ζήκα RF 

 

      Σν κεηνλέθηεκα είλαη φηη κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα θπξηαξρήζεηε ζηελ πεξηνρή θαηά 

κήθνο ησλ παξαζχξσλ ζηελ πεξίκεηξν ηνπ θηηξίνπ. Να κεηξήζεηε ην επίπεδν απφ ηπρφλ 

ππάξρνληα ζήκαηα θαηά κήθνο ησλ παξαζχξσλ, γηα λα είζηε ζε ζέζε λα επηιέμεηε RF 

επίπεδν ζην ζρεδηαζκφ ζαο. ε πνιιά ζχγρξνλα θηίξηα έρνπλ εγθαηαζηαζεί κεηαιιηθά 

επηζηξσκέλα θηκέ παξάζπξα, θαη απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε απηνχ ηνπ πηζαλνχ 

πξνβιήκαηνο.  

       Σν «Φαηλφκελν ηνπ δηαδξφκνπ»: είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν, αιιά πξέπεη λα είζηε 

πξνζεθηηθνί, φηαλ ζα βαζίζεηε ηνλ ζρεδηαζκφ ζαο ζε απηή ηε κέζνδν.  

3.3.6 Δζσηεξηθή απφδνζε ηεο θεξαίαο 

 

         Γηα λα εθηειέζεηε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ εζσηεξηθψλ ξαδηνδηθηχσλ, ζα πξέπεη λα 

θαηαλνήζεηε ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο θεξαίαο. Ζ ζπκπεξηθνξά θαη ε πνηφηεηα 

ηεο εζσηεξηθήο  θεξαίαο έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ  απφδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ DAS. 
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ρήκα 3.11 Σν εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ ζα πξέπεη λα ρσξίδεηαη ζε «θειηά ππξφο», πνπ 

ρσξίδνληαη απφ βαξηά ηείρε γηα λα πεξηνξίζνπλ νπνηαδήπνηε πηζαλή ππξθαγηά. Σα ηείρε ζα 

κεηξηάζεη ην ζήκα RF, θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζα ρξεηαζηείηε κηα θεξαία ζε θάζε 

κία απφ απηέο ηηο «δψλεο ππξφο». 

 

Οη θεξαίεο δελ έρνπλ θαλέλα θέξδνο 

 

        Ξέξσ φηη απηή ε δήισζε είλαη ιίγν ακθηιεγφκελε , αιιά παξ 'φια απηά είλαη φλησο 

αιήζεηα. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ εζσηεξηθψλ ξαδηνδηθηχσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη νη θεξαίεο δελ έρνπλ θαλέλα θέξδνο! Πψο ζα κπνξνχζε ε θεξαία λα 

έρεη θέξδνο - είλαη απιά έλα θνκκάηη κέηαιιν; Σν θέξδνο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο νξίδεηαη απφ 

ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηζρχνο πνπ ηξνθνδνηείηε ζην ζχζηεκα θαη ηελ ηζρχ εμφδνπ: ε 

δηαθνξά είλαη ην θέξδνο. Οη θεξαίεο δελ έρνπλ θαλέλα θέξδνο: ε θεξαία απνηειείηαη απφ κε 

δξαζηηθή ζηνηρεία. Κακία ηζρχ δελ ηξνθνδνηείηαη ζηελ θεξαία εθηφο απφ ην ζήκα 

ηξνθνδνζίαο RF.  
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        Ωζηφζν, ζε φιεο ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, ζα βξείηε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην «θέξδνο 

θεξαίαο». ηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ είλαη δελ είλαη ην θέξδνο ηεο θεξαίαο, αιιά ε 

θαηεπζπληηθφηεηα ηεο θεξαίαο, ζε ζρέζε κε ηελ «\ηζνηνπηθή» θεξαία.  

 

Ζ ηζνηνπηθή θεξαία  

 

       Ζ «ηέιεηα» ζεσξεηηθή θαηεπζπληηθή θεξαία ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη σο αλαθνξά γηα 

απηφ ην «θέξδνο» θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ πξαγκαηηθψλ θεξαηψλ. Απηή ε 

ηζνηνπηθή θαηεπζπληηθή θεξαία αθηηλνβνιεί ηελ ηζρχ ηεο εμίζνπ ζε θάζε θαηεχζπλζε , X, Y, 

Z, σο κηα ηέιεηα ζθαίξα RF κε ην «θέξδνο» 0 dBi ζε φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο (φπσο θαίλεηαη 

ζην ρήκα 3.5), εμ νπ θαη ε νλνκαζία «θαηεπζπληηθή»- αιιά απηή ε θεξαία ππάξρεη κφλν 

ζηε ζεσξία.  

 

Πνχ έξρεηαη ην «θέξδνο»;  

 

        ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν φξνο «θέξδνο θεξαίαο » αλαθέξεηαη ζηελ θαηεπζπληηθφηεηα ηεο 

θεξαίαο, ζην πιαίζην ηεο θχξηαο δέζκεο θαηεχζπλζεο ηεο αθηηλνβνιίαο ηεο θεξαίαο. ηελ 

πξάμε, ν φξνο «θέξδνο» αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ηζρχο ζηελ θχξηα θαηεχζπλζε ζα είλαη 

πςειφηεξε ζε ζχγθξηζε κε απηή ηεο ηζνηνπηθήο θεξαίαο. Ζ ηζρχο ζα είλαη κηθξφηεξε ζε 

άιιεο θαηεπζχλζεηο. Απηή ε ζρεηηθή δηαθνξά  ζηελ απφδνζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηζνηνπηθή 

θεξαία είλαη ην θέξδνο δεδνκέλσλ πνπ ν  θαηαζθεπαζηήο αλαθέξεηαη σο «θέξδνο θεξαίαο», 

εμ νπ θαη ην φλνκα dBi ( ην «i» αληηπξνζσπεχεη ηελ ηζνηνπηθή ). Υξεζηκνπνηείηαη σο έλα 

κέηξν γηα λα δειψλεηαη ην θέξδνο κηαο θεξαίαο. Ωζηφζν, ην «θφζηνο» απηνχ ηνπ θέξδνπο 

ηεο θεξαίαο είλαη κηθξφηεξεο θαηεπζπληηθφηεηαο ζηηο άιιεο θαηεπζχλζεηο: ε θεξαία είλαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ιηγφηεξν επαίζζεηε ζε άιιεο θαηεπζχλζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

ηζνηνπηθή θεξαία. Μεξηθέο θνξέο ην θέξδνο ηεο θεξαίαο αλαθέξεηαη ζηελ dBd, φπνπ ε 

αλαθνξά γίλεηαη ζε δηπνιηθή θεξαία. Ζ ζρεηηθή δηαθνξά κεηαμχ dBi θαη dBd είλαη 2,1 dB.  

       Ζ αξρή απηή παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 3.12, φπνπ είλαη ζαθέο φηη ε ηέιεηα ζεσξεηηθή 

θεξαία δηαλέκεη ην ζήκα εμίζνπ ζε φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο, θαη ζρεκαηίδεη κηα ηέιεηα ζθαίξα. 

Σν +3 dBi θέξδνο ηεο θεξαίαο είλαη νδεγηθφ, πην επαίζζεην ζηελ θχξηα θαηεχζπλζε, κε 

θφζηνο ηελ ιηγφηεξε επαηζζεζία ζε άιιεο θαηεπζχλζεηο. 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ηεο θεξαίαο δηαδξακαηίδεη θάπνην ξφιν 
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       Ζ αθηηλνβνιία θαη ε θαηεπζπληηθφηεηα νπνηαζδήπνηε θεξαίαο πνπ ηνπνζεηείηαη κέζα ζε 

έλα θηίξην ζα επεξεαζηεί απφ ηελ πξαγκαηηθή εγθαηάζηαζε θαη ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ θνληά 

ζηελ θεξαία. Αληηθείκελα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, ηνίρνη θαη άιια αληηθείκελα ζα 

κεηξηάζνπλ, ζα αλαθινχλ θαη ζα δηαζινχλ ηα ξαδηνθχκαηα πνπ αθηηλνβνινχληαη απφ ην 

θεξαία.  

       ε κηα κεγάιε αλνηθηή αίζνπζα ε πξφηππε αθηηλνβνιία απφ ηελ θεξαία κπνξεί λα 

κνηάδεη κε απηή ζην ρήκα 3.13. ε απηφ ην παξάδεηγκα απεηθνλίδνληαη νη ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο θαηεπζπληηθέο θεξαίεο: ε ηζνηνπηθή, κηα κεζαίνπ θέξδνπο θαη κηα θαηεπζπληηθή 

θεξαία κε  +7 dBi θέξδνο. Ζ θεξαία ρακεινχ θέξδνπο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πην 

επαίζζεηε ζην θάησ κέξνο, θαη ε θεξαία πςεινχ θέξδνπο είλαη πην επαίζζεηε ζηηο πιεπξέο, 

θαη ζα δψζεη κηθξφηεξε θάιπςε ζηελ κεγάιε πεξηνρή θάησ απφ ηελ θεξαία. Ωζηφζν, ην 

πξφηππν αθηηλνβνιίαο ησλ θεξαηψλ ζα επεξεαζηεί απφ ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπ 

δσκαηίνπ, ζην νπνίν ε θεξαία είλαη εγθαηεζηεκέλε, ιφγσ ησλ αλαθιάζεσλ απφ ηνπο 

ηνίρνπο. Απηέο νη αλαθιάζεηο ζε θάπνην βαζκφ ζα κεηψζνπλ ηε ζρεηηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

θεξαηψλ.  

         Έλα άιιν ηππηθφ παξάδεηγκα επηξξνήο ηεο θεξαίαο απφ ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ, θαίλεηαη 

ζην ρήκα 3.14, ην νπνίν δείρλεη ηξεηο ηχπνπο θεξαηψλ, κε ηξία δηαθνξεηηθά θέξδε ζηελ πην 

ραξαθηεξηζηηθή ηνπνζέηεζε: έλα ρακειφ  δηάδξνκν ζε έλα θηίξην. Ζ θαηεπζπληηθφηεηα ηεο 

θεξαίαο επεξεάδεηαη ηδηαίηεξα απφ ηνπο θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη ην ζρήκα ηνπ 

δηαδξφκνπ. Ο δηάδξνκνο θαιχπηεη πξνο ηα έμσ ην πεξηζζφηεξν απφ ην θέξδνο ηεο θεξαίαο ή 

ηελ θαηεπζπληηθφηεηα, ιφγσ ησλ αλαθιάζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηα ηνηρψκαηα. Ωο εθ 

ηνχηνπ, κφιηο νη θεξαίεο εγθαηαζηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ελφο θηηξίνπ, είλαη ζπρλά δχζθνιν 

λα κεηξεζνχλ νη δηαθνξέο ησλ θεξδψλ ησλ δηαθφξσλ θεξαηψλ ρακεινχ/ κεζαίνπ/πςεινχ 

θέξδνπο.  

       Λφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο εγθαηάζηαζεο, θαζίζηαηαη ζπρλά πνιχ ινγηθφ λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε κηα «θαηεπζπληηθή » θεξαία ζην ηέινο ελφο καθξηνχ δηαδξφκνπ. Απηφ 

γίλεηαη,  γηα κεησζεί ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηεο παξνρήο θάιπςεο ζηνπ δηαδξφκνπο. 
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ρήκα 3.12 Παξάδεηγκα θάζεηεο θαη νξηδφληηαο θαηεπζπληηθφηεηαο κηαο θεξαία. 

 

ρήκα 3.13 Κεξαίεο κε δηαθνξεηηθά θέξδε (θαηεπζπληηθφηεηα) ζε έλα κεγάιν αλνηρηφ ρψξν. 

 

ρήκα 3.14 Σν θηίξην ζα «ζρεκαηίζεη» ηελ θαηεπζπληηθφηεηα ησλ θεξαηψλ, θαιχπηνληαο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ «θέξδνπο». 
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη κφλν κηα κηθξή επίδξαζε ζην θέξδνπο ησλ εζσηεξηθψλ 

θεξαηψλ  

        Σα πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα δείρλνπλ φηη, ζε κηα ηππηθή εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε 

(φπσο θαίλεηαη ζηα ρήκαηα 3.13 θαη 3.14 ), ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ηνπ δσκαηίνπ, φπνπ ε 

θεξαία είλαη εγθαηεζηεκέλε ζα έρνπλ έλα κεγάιν αληίθηππν ζηελ θαηεπζπληηθφηεηα. Ζ 

εγθαηάζηαζε θαιχπηεη πξνο ηα έμσ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα «θέξδε» ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

θεξαηψλ: ζπρλά  δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζε επίπεδν θαηά ηε ζχγθξηζε κηαο 0 dBi 

θεξαίαο κε έλα  κηα 5 dBi θεξαία, αιιά ε εγθαηάζηαζε κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν δχζθνιε γηα 

ηηο  κηθξέο 0 dBi, ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ κεγέζνπο θαη ηνπ ιηγφηεξνπ νπηηθνχ αληίθηππνπ. 

 

Σν πξφβιεκα ηνπ “γσληαθνχ γξαθείνπ” 

 

       ηαλ ζρεδηάδεηε έλα ηππηθφ θηίξην γξαθείσλ, κπνξεί λα είλαη δειεαζηηθφ λα 

εγθαηαζηήζεηε κηα θεληξηθά ηνπνζεηεκέλε θεξαία ζε έλα ηππηθφ κηθξφ φξνθν γξαθείσλ 

(φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.15). Απηφ ζπρλά ζα εληζρχζεη ζεηηθά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ην 

θφζηνο ηνπ ζρεδίνπ,  θαη ε ιχζε κπνξεί λα εθπιεξψζεη αθφκε θαη ηα επίπεδα RF 

ζρεδηαζκνχ, αιιά λα πξνζέρεηε θαζψο απηή ε πξνζέγγηζε έρεη έλα εγγελέο δήηεκα θαη έλα 

πηζαλφ πξφβιεκα: ηελ έιιεηςε δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηα γσληαθά γξαθεία.  

        Απηή ε έιιεηςε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

θηηξίνπ ζα ππνβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα, ζα πξνθαιέζεη επηζηξνθή θνξηίσλ ζην δίθηπν, αθφκε 

θαη ζα απμήζεη ηνλ θίλδπλν δηαθνπήο θιήζεσλ. Ζ θεληξηθά ηνπνζεηνχκελεο θεξαίεο ζπρλά 

ζα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ απνκφλσζε θαη ηελ πνηφηεηα ζηηο γσληαθέο πεξηνρέο ηνπ θηηξίνπ. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα γσληαθά γξαθεία θαηαιακβάλνληαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ρξήζηεο ζην θηίξην, ηα άηνκα κε ηελ πςειφηεξε ρξήζε ησλ αζχξκαησλ ππεξεζηψλ θαη ηηο 

πςειφηεξεο ηαρχηεηεο δεδνκέλσλ. Απηνί είλαη νη πςειψλ- εζφδσλ ρξήζηεο, θαη ζπρλά απηνί 

ζα είλαη νη ρξήζηεο πνπ ζα απνθαζίζνπλ λα ζηξαθνχλ ζε έλαλ άιιν ρεηξηζηή, εάλ ε 

εζσηεξηθή ππεξεζία δελ έρεη θηινμελήζεη ηηο αλάγθεο ηνπο, φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε θαη 

ηελ πνηφηεηα. Ο ζρεδηαζηήο εζσηεξηθψλ ξαδηνδηθηχσλ πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα ζρεδηάζεη 

άςνγε εμππεξέηεζε κέζα ζην θηίξην, εηδηθά ζε απηά ηα ζεκαληηθά γσληαθά γξαθεία.  

 

Ζ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο γσληαθνχ γξαθείνπ  

 

       Ζ ιχζε ζην πξφβιεκα είλαη εχθνιε θαη θζελή, εηδηθά φηαλ ην επηπιένλ θφζηνο 

ζπγθξίλεηαη κε ηελ αχμεζε ζηελ απφδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη έρεη αξθεηά 
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πιενλεθηήκαηα. Πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηε έλα νκνηφκνξθν, θπξίαξρν εζσηεξηθφ ζήκα ζηε 

ζπλνιηθή πεξηνρή, ην ζήκα ρσξίδεηαη ζε πεξηζζφηεξεο θεξαίεο, ηέζζεξηο, φπσο θαίλεηαη ζην 

παξάδεηγκα ζην ρήκα 3.15. Σν ζήκα απφ θάζε κία απφ απηέο ηηο θεξαίεο ζα εμαζζελείηαη 

απφ ην θάζε δηαρσξηζηή θαηά 6 dB θαη απφ ην θαιψδην εμαζζέλεζεο, αιιά ην θέξδνο απφ ηε 

δηαλνκή ησλ θεξαηψλ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κεγαιχηεξν: είλαη ηψξα πην θνληά ζηνπο 

ρξήζηεο κε ιηγφηεξε απψιεηα ειεχζεξνπ ρψξνπ, θαη ε θαηαλνκή παξέρεη έλα πεξηζζφηεξν 

νκνηφκνξθν επίπεδν θάιπςεο θαη πνιχ θαιχηεξε απφδνζε ξαδηνδεχμεο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή 

ζα παξάζρεη:  

 Έλα πην νκνηφκνξθν ζήκα  

 Μηα βειηησκέλε ζχλδεζε RF  

 Καιχηεξεο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ γηα GSM, UMTS θαη HSPA  

 Μηα δηαρξνληθή ιχζε  

 Κπξηαξρία, αθφκα θαη ζηα γσληαθά γξαθεία ηνπ θηηξίνπ  

 Πεξηνξηζκέλε νκαιή επηζηξνθή θνξηίνπ ζην UMTS ζην δίθηπν Macro 

 Υακειφηεξε αθηηλνβνινχκελε ηζρχ απφ ηελ ηζρχ downlink θνληά ζηελ θεξαία, θαη 

έηζη ιηγφηεξε EMR  

 Υακειφηεξε uplink ηζρχ εθπνκπήο απφ ην θηλεηφ, κεηψλνληαο ηελ έθζεζε ζε EMR 

ησλ ρξεζηψλ θηλεηψλ 

 Δθηεηακέλε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ  

 

ρήκα 3.15 Tν ίδην θηίξην πινπνηεζεί κε ηε ρξήζε δχν δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Πξέπεη 

λα πξνηηκάηαη ε νκνηφκνξθε θάιπςε ζην δεμί παξάδεηγκα κε ηέιεηα εζσηεξηθή θπξηαξρία.  



- 148 - 

 

3.3.7 ρεδηαζκφο γηα ηελ πιήξε θάιπςε ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο  

 

       Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ξαδηνθπκάησλ θαη ησλ αζηάζκεησλ παξαγφλησλ ζην εζσηεξηθφ 

ησλ θηηξίσλ πξνθαιέζνπλ ζε θάπνην βαζκφ απξφβιεπηα θαηλφκελα ζηα ξαδηνζήκαηα. Ωο εθ 

ηνχηνπ ν ζρεδηαζκφο ξαδηνδηθηχσλ δελ είλαη 100 % πξνβιέςηκνο. πσο είδακε ζηελ 

Δλφηεηα 1.2.2, ην ξαδηνδηθηπαθφ ζήκα ζα έρεη έλα πξφηππν εμαζζέλεζεο. Απηή ε αθξηβήο 

εμαζζελεηηθή ζπκπεξηθνξά εμαξηάηαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ θηλεηνχ. Ζ 

ζπλέπεηα είλαη φηη, αθφκε θαη κε κηα πνιχ ζθηρηή δηάηαμε ησλ θεξαηψλ κέζα ζε έλα θηίξην, 

είλαη αδχλαην λα δηαζθαιίδεηαη ε θάιπςε 100% . Θα κπνξνχζαηε πεηχρεηε ζρεδφλ ην 100%, 

αιιά ζα ήηαλ πνιχ δαπαλεξφ.  

      Ο πξφηππνο φξνο γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ θηλεηψλ ζε θιεηζηνχο ρψξνπο ζπρλά 

αλαθέξεηαη σο 98% θάιπςε, πνπ νξίδεηαη ζε έλα δεδνκέλν επίπεδν RF. Με ηνλ νξηζκφ απηφ, 

είλαη δπλαηφλ λα γίλεη κηα κέηξεζε RF κεηά ηελ εθαξκνγή, γηα λα ειέγμεηε θαη λα 

επηβεβαηψζεηε ην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ. Με βάζε ηηο κεηξήζεηο απηέο, κπνξείηε λα είζηε 

ζε ζέζε λα παξάγεηε ζηαηηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζεηηθά ππνζηεξίδεη ην 98% 

ηεο απαίηεζεο.  

         Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξηζηεί αλ ην 98% νξίδεηαη σο πεξηνρή ή σο ρξφλνο, ή 

ζπλδπαζκφο απηψλ. Δίλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ζηηο 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θηηξίνπ. Θα κπνξνχζε λα είλαη εληάμεη λα έρεηε 90% θάιπςε ζην 

ππφγεην ηνπ θηηξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα έρεηε  πιήξε 98% θάιπςε ζηα γξαθεία νξφθσλ.  

 

Ζ θάιπςε ηνπ 98% κπνξεί λα είλαη ηέιεηα, κπνξεί θαη φρη  

 

       Ο φξνο 98% θάιπςεο είλαη ζηελ νπζία κφλν ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, θαη είλαη ζεκαληηθφ 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε φηη αθφκε θαη έλαο ζρεδηαζκφο εζσηεξηθνχ DAS πνπ πιεξνί ην 98% 

ηνπ επηπέδνπ κπνξεί λα είλαη έλα θαθφο ζρεδηαζκφο. Αλάινγα κε ην πνπ εληνπίδεηαη ην 

ηειεπηαίν 2% κε θάιπςεο, κπνξεί απηφ λα αθήζεη ηνπο ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θηίξην αξθεηά δπζαξεζηεκέλνπο (φπσο θαίλεηαη ζην  ρήκα 3.16) θαη κε κηα 

αληίιεςε φηη θαιχπηνληαη πνιχ ιηγφηεξν απφ ην 98%. Θα κπνξνχζε λα είλαη φηη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θίλεζεο βξίζθεηαη ζην ηειεπηαίν 2% ηνπ θηηξίνπ πξνζθέξνληαο 

ρακειή ππεξεζία (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.16).  

        Σν θφιπν είλαη λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί ζρεηηθά κε ην πνχ βξίζθεηαη ην ηειεπηαία 

2%. Μπνξείηε λα έρεηε ηέιεηα θάιπςε ζε φιν ην θηίξην, αιιά αλ ην ηειεπηαίν 2% κε 

θάιπςεο  βξίζθεηαη ζηελ δπλακηθή πεξηνρή, φπνπ βξίζθνληαη φια ηα αλψηεξα δηεπζπληηθά 
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ζηειέρε ηνπ θηηξίνπ, νη πςεινχ πξνθίι ρξήζηεο κε πςειή ρξφλν νκηιίαο θαη  πςειέο 

πξνζδνθίεο γηα ππεξεζίεο πςειήο ηαρχηεηαο (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.16), ζα ππάξμεη 

έλα πξφβιεκα, αθφκε θαη αλ ηα ζηαηηζηηθά ζαο δείρλνπλ 99,2% θάιπςε πεξηνρήο.  

 

Ζ επίηεπμε 100% θάιπςεο  

 

        Γελ είλαη λα ζρεδηάζεηε 100% θάιπςε, αιιά αλ νη ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο αζχξκαηεο ππεξεζίεο φπνπ ζέινπλ, ηφηε ε αληίιεςε ησλ ρξεζηψλ 

κπνξεί λα είλαη φηη ππάξρεη 100% θάιπςε. Ωο εθ ηνχηνπ, κηα ελδειερή θαη ιεπηνκεξή 

θαηαγξαθή ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ρξεζηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Απηή ε θαηαγξαθή ζα 

πξέπεη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε έλα ζρέδην νξφθσλ κε ζαθείο ελδείμεηο, φπνπ ε θάιπςε 

είλαη ζεκαληηθή. Απηή ε απιή θαηαγξαθή κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα θάλεηε έλαλ ηέιεην 

ζρεδηαζκφ 100% θάιπςεο, ζε έλα ινγηθφ θφζηνο . 

3.3.8 Σν θφζηνο ησλ επηπέδσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 

        Σα εζσηεξηθά επίπεδα θάιπςεο έρνπλ θφζηνο- φζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηφζν πςειφηεξν είλαη ην θφζηνο. είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ην ζρεδηαζηή 

ξαδηνδηθηχσλ λα επηιέμεη ξεαιηζηηθά επίπεδα εζσηεξηθνχ ζρεδηαζκνχ RF θαηά ην  

ζρεδηαζκφ ιχζεσλ εζσηεξηθψλ DAS, πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί φηη ε ιχζε κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θηλεηψλ. Δίλαη πάληα ζνθφ λα πεξηιακβάλεη θάπνηα 

επηπιένλ πεξηζψξηα ζρεδηαζκνχ γηα λα είλαη αζθαιήο. Απηφ είλαη επίζεο κηα θαιή ηδέα λα 

θνηηάμεη ην άκεζν κέιινλ, γηα λα βεβαησζεί φηη ν ζρεδηαζκφο κπνξεί λα ρεηξηζηεί 

αλακελφκελεο αλαβαζκίζεηο γηα 3G, πςειφηεξεο ηαρχηεηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ή HSPA. 

Απηή είλαη κηα θαιή ηζνξξνπία θαη ν ζρεδηαζηήο RF ζα πξέπεη λα βεβαηψζεη φηη ε ππφζεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ εμαθνινπζεί λα είλαη ζεηηθή. Σν θφζηνο ησλ ππεξβνιηθψλ επηπέδσλ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα είλαη πςειφ. Σν παξάδεηγκα ζηνλ Πίλαθα 3.2 δείρλεη ζαθψο φηη ν 

ζρεδηαζηήο ξαδηνδηθηχσλ έρεη κεγάιν αληίθηππν γηα ηελ ππφζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά 

ηελ επηινγή ησλ επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ. 
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ρήκα 3.16 Απηφ ην θηίξην θαιχπηεηαη θαηά 98%. Απηφ επαιεζεχεηαη κε κεηξήζεηο, αιιά ην 

πξφβιεκα είλαη φηη ην κέξνο ηνπ θηηξίνπ κε ρακειφ ζήκα βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο κε έληνλε 

ρξήζε. Οη ρξήζηεο δελ είλαη πνιχ επραξηζηεκέλνη κε ηελ απφδνζε. 

 

ρήκα 3.17 Απηφ ην θηίξην θαιχπηεηαη επίζεο θαηά 98%. Ο ζρεδηαζηήο RF θξφληηζε, ψζηε 

νη πεξηνρέο κε έληνλε ρξήζηε θαιχπηνληαη θαη έρεη ηνπνζεηήζεη ηα «λεθξά ζεκεία » ζε 

πεξηνρέο κε  ρακειή θίλεζε, παξέρνληαο ηελ αληίιεςε γηα πνηνηηθή ιχζε. 

 

Πίλαθαο 3.2 Παξάδεηγκα επηπέδνπ θάιπςεο ελαληίνλ θφζηνπο ιχζεο. 
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Απνθχγεηε ηνλ πξφρεηξν ζρεδηαζκφ 

 

      ίγνπξα δελ πξέπεη λα γίλεηαη πξφρεηξνο ζρεδηαζκφο ηεο ιχζεο, αιιά ζπληζηάηαη ε ρξήζε 

ησλ πξαγκαηηθψλ ζρεδίσλ ησλ νξνθψλ γηα ζπγθεθξηκέλν θηίξην ή ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κέζα 

ζην θηίξην. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα 16-φξνθν θηίξην 

ζρεδηαζκέλν γηα 70 dBm ζα κπνξνχζε λα βειηηζηνπνηεζεί σο πξνο ην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο 

85 dBm ζην ζρεδηαζκφ ησλ επηπέδσλ ηνπ ππφγεηνπ ρψξνπ θαη ηνπ παξθηλγθ. ηηο πεξηνρέο 

απηέο νη παξεκβνιέο απφ ην εμσηεξηθφ δίθηπν είλαη πνιχ ρακειφηεξεο. Θα κπνξνχζαηε λα 

έρεηε άξηζηε πνηφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ζρέδην γηα 15 dB ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, 

εμνηθνλνκψληαο 10 έσο 20 % ηνπ θφζηνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, απιά επηιέγνληαο ζρέδην πνπ 

κπνξεί λα πινπνηεζεί γηα ηα ρακειήο δήηεζεο επίπεδα. Υξεζηκνπνηήζηε ηε "δψλε ηνπ 

ζπζηήκαηνο" ζην θεθάιαην 3.5.6 ζαλ νδεγφ, φκσο πάληα λα θάλεηε επαιήζεπζε κε ηηο 

κεηξήζεηο. 

         Μπνξείηε λα θεξδίζεηε πνιιά φζνλ αθνξά ηελ επίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο  θαη ηελ 

εμνηθνλφκεζε θφζηνπο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο πεξηνρέο κε πςειή ρξήζε θαη ζηα εζσηεξηθά hot-

spots. Βεβαησζείηε φηη έρεηε ηνπνζεηήζεη ηηο θεξαίεο ζηηο πεξηνρέο, φπνπ νη ρξήζηεο ρξεηάδνληαη 

κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη ππεξεζίεο θαιήο πνηφηεηαο, θαη πξνγξακκαηίζηε ηηο ηνπνζεηήζεηο 

ησλ ππφινηπσλ θεξαηψλ κε βάζε ηα hot-spot ζεκεία.  Με ηε ρξήζε απηήο ηεο κεζφδνπ, νη 

πεξηνρέο απηέο ελδέρεηαη λα παξέρνπλ πξαγκαηηθά θαιή πνηφηεηα ππεξεζίαο, 60 dBm ή 

πςεινηέξα φηαλ εμππεξεηνχληαη απφ κηα γεηηνληθή θεξαία. ηε ζπλέρεηα, κπνξείηε λα 

ζρεδηάζεηε ρσξίο πξφζζεην θφζηνο ην ππφινηπν DAS  έηζη ψζηε λα ζπλερίδεηε λα δηαηεξείηε ην 

επίπεδν ζηα 75 dBm ζην ππφινηπν ηεο πεξηνρήο. Ζ έλλνηα ηεο χπαξμεο ζεκείσλ "hot spot" πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ζρεδηαζκν ησλ Macro δηθηχσλ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε εζσηεξηθνχο 

ρψξνπο. Γείηε ην παξάδεηγκα ζηελ ελφηεηα 3.4.1 , φπνπ παξέρνληαη  πςειέο ηαρχηεηεο 

δεδνκέλσλ HSPA νη νπνίεο κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ εθείλεο ησλ δηθηχσλ WiFi. 

3.4 ηξαηεγηθή ζρεδηαζκνχ εζσηεξηθψλ ρψξσλ  

 

   ηαλ φια ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ έρνπλ αλαιπζεί θαη ν πξνυπνινγηζκφο έρεη 

νινθιεξσζεί, ζα έρεηε αθφκε λα ηνπνζεηήζεηε ηηο θεξαίεο ζην θηίξην. Απηφ πνπ ζα ρξεηαζηεί 

λα θάλεηε είλαη λα ππνινγίζεηε ηελ αθηίλα εμππεξέηεζεο ηεο θεξαίαο (βιέπε ρήκα 3.18), 

θαζψο επίζεο θαη ηελ επηθάιπςε, αιιά πψο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο γηα λα πινπνηήζεηε ην ηειηθφ ζρέδην; 
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3.4.1 ρεδηαζκφο ζεκείσλ Hot-spot ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ 

 

Ο φξνο "hot-spot" ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ Macro επηπέδνπ. Έλα "hot-

spot" απνηειεί ζεκείν κε πςειή θίλεζε δεδνκέλσλ γηα ηνπο ρξήζηεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ, θαη 

πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε, ηελ πνηφηεηα, ηελ ρσξεηηθφηεηα 

θαη ηνπο ξπζκνχο δεδνκέλσλ. 

       Σα Hot-spots ππάξρνπλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ θαη, φπσο θαη ζην Macro δίθηπν, απηά 

ηα hot-spots κπνξνχλ λα παξάγνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θίλεζεο δεδνκέλσλ κέζα ζην 

θαλάιη. Σα hot-spot εζσηεξηθψλ ρψξσλ είλαη ζπλήζσο πεξηνρέο, φπνπ νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

θαζίζνπλ θαη λα εξγαζηνχλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηνπο ππνινγηζηή ή ζηελ θηλεηή ζπζθεπή γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη πεξηζζφηεξεο θηλεηέο ζπζθεπέο πςειήο ηαρχηεηαο είλαη πην 

βνιηθέο ζηελ ρξήζε απφ ηνπο ζηαζεξνχο  ππνινγηζηέο, θαη έηζη θπζηνινγηθά ν ρξήζηεο ζα 

ζπλδεζεί κε απηή ζε κηα πεξηνρή φπνπ κπνξεί λα εξγαζηεί κε εζπρία. Παξαδείγκαηα hot-spots 

ζε εζσηεξηθφ ρψξν κε πςειή θίλεζε δεδνκέλσλ θαη πςειέο απαηηήζεηο ζηελ ηαρχηεηα ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη ρψξνη αεξνδξνκίνπ, ηα εκπνξηθά θαη αζιεηηθά θέληξα, θαη νη ζπλεδξηαθνί 

ρψξνη ζε κηα εηαηξία. 

      πληζηάηαη λα ηνπνζεηείηε θεξαίεο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο, εμαζθαιίδνληαο έλα θαιφ 

ζρεδηαζκφ γηα ηπρφλ κειινληηθέο επεθηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ. Ζ κέζνδνο απηή δελ ρξεηάδεηαη λα 

είλαη δαπαλεξή - ζπρλά είλαη απιά ζέκα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζεκείσλ hot-spot ζαλ βάζε ζηνλ 

ζρεδηαζκν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θεξαηψλ θαη ζηελ ζπλερεία νη ππφινηπεο θεξαίεο 

ηνπνζεηνχληαη αλάινγα. 

 

ρήκα 3.18 Αλαινγία εζσηεξηθήο θάιπςεο ζε πεξηνρή ελαληίνλ επηπέδνπ ζρεδίαζεο απφ ηελ 

θεξαία. 
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Σα UMTS/HSPA κπνξεί εχθνια λα αληαγσληζηνχλ ην δίθηπν Wi-Fi 

 

     Σα Hot-spots ζε δεκφζηα θηίξηα ζπρλά ζα θαιχπηνληαη απφ ην ήδε ππάξρνλ δίθηπν Wi-Fi, 

ιφγσ ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο ησλ ρξεζηψλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ην 

GSM/UMTS κέζα ζην DAS πνπ παξέρεηαη  απφ ηελ εηαηξία θηλεηήο ηειεθσλίαο ζα είλαη 

άκεζνο αληαγσληζηήο ηεο Wi-Fi ππεξεζίαο. πλεπψο ν ζρεδηαζηήο ξαδηνδηθηχνπ πξέπεη λα 

είλαη βέβαηνο φηη ηνπνζεηεί ηελ DAS UMTS/HSPA θεξαία ζηα ζεκεία hotspot. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, ε UMTS/HSPA ππεξεζία, αθφκε θαη ην GSM EDGE κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ δηθηπνχ Wi-Fi. 

     ηε ζεσξία, ε ηαρχηεηα ησλ δεδνκέλσλ ζην δίθηπν Wi-Fi είλαη αξθεηά πςειή, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξε απφ 54 Mbps. 

     ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ ρξήζηε ζα πεξηνξηζηεί απφ ηελ 

ADSL ζχλδεζε απφ ην ζεκείν πξφζβαζεο ζην δίθηπν Wi-Fi θαη φρη απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ 

ξαδηνδηθηχνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ηαρχηεηα είλαη ζπρλά κηθξφηεξε απφ 200 -

300 kps. Ωζηφζν, κεξηθέο θνξέο, είλαη έσο θαη κεγαιχηεξε απφ 2 Mbps. 

     Οη ππεξεζίεο δεδνκέλσλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο είλαη επίζεο πην θηιηθέο πξνο ηνλ ρξήζηε. 

Γελ ππάξρεη θακία ρξέσζε ζην ηνπηθφ δίθηπν Wi-Fi θαη φιεο νη ρξεψζεηο θαη ε πεξηαγσγή 

δεδνκέλσλ γηα ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο θαζνξηζηεί απφ ην εθάζηνηε δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ζ 

ππεξεζία δεδνκέλσλ  GSM/UMTS/HSPA ζα παξέρεη ζηνλ ρξήζηε πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ 

θαη νκαιέο επηζηξνθέο. 

3.4.2 Μειέηε εηδηθψλ ζρεδηαζκψλ  

 

  Αθφκα θαη αλ νη πεξηζζφηεξεο κέζνδνη ζρεδηαζκνχ θαη νη εθηηκήζεηο είλαη ίδηεο αλεμάξηεηα 

απφ ην ηη είδνο ηνπ θηηξίνπ ζρεδηάδεηε, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζην είδνο ηνπ θηηξίνπ, 

γηα ην νπνίν ζρεδηάδεηε ην DAS. Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα επηζεκάλεηε, 

πέξα απφ φιε ηελ ζεσξία ησλ RF. 

 Βεβαησζείηε φηη έρεηε πξνεηνηκαζηεί γηα αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ή γηα 

κειινληηθέο αλαβαζκίζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Βεβαησζείηε φηη έρεηε θάιπςε 100% ζηνλ ζεκαληηθφηεξν φξνθν. 

 Τπάξρεη αλάγθε γηα θάιπςε ηνπ αλειθπζηήξα; 

 Τπάξρνπλ εηδηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε (πρ ζχζηεκα ππξαζθαιείαο); 

 Γψζηε πξνζνρή ζε γξαθεία θαη ζηηο πεξηνρέο εμππεξέηεζεο (π. ρ. γξαθείν server). 

 Τπάξρνπλ εηδηθέο EMR αλεζπρίεο (φπσο ζε έλα λνζνθνκείν); 
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 Ση είδνπο ππεξεζίεο κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ ζην κέιινλ - 3G, 3.5G; 

 Τπάξρνπλ ζεκεία hot-spots ζην θηίξην πνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε πξνζνρή; 

3.4.3 Ζ ξνε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

 

      Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ κεγάισλ έξγσλ, φπσο παλεπηζηεκηαθνχο ρψξνπο, αεξνδξφκηα ή 

πνιπθαηαζηήκαηα είλαη θάιν λα δεκηνπξγήζεηε έλα πξνζρέδην κε ηα βήκαηα πνπ ζα 

αθνινπζήζεηε. Αλ γίλεη ζσζηά, ζα έρεηε ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην 

ρακειφηεξν θφζηνο θαη ζα είζηε ζε ζέζε λα θάλεηε δηνξζσηηθέο αιιαγέο θαη αλαβαζκίζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

      Αο δνχκε έλα παξάδεηγκα κε ηελ πεξίπησζε ελφο εκπνξηθνχ θέληξνπ (φπσο θαίλεηαη ζην 

ρήκα 3.19), ππνζέηνληαο φηη έρεη γίλεη ε κειέηε ηνπ ρψξνπ θαη έρεη αλαιπζεί θαη 

νξηζηηθνπνηεζεί ν πξνυπνινγηζκφο. Σψξα έρεηε κηα ηδέα γηα ηελ πεξηνρή θάιπςεο ησλ θεξαηψλ 

ζε απηφ ην πεξηβάιινλ θαη κπνξείηε λα μεθηλήζεηε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θεξαηψλ ζην ζρέδην.  

 

ρήκα 3.19 Σνπνζέηεζε θεξαηψλ ζε έλα εκπνξηθφ θέληξν 

        Πξψηα ζα πξέπεη λα εμεηάζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ. ην παξάδεηγκα ηνπ 

εκπνξηθνχ θέληξνπ ζα ππάξρνπλ θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 „ια ηα θαηαζηήκαηα είλαη πηζαλφ λα έρνπλ 100% ηδακαξία πνπ «βιέπεη» ζηα ζηελά· 

επνκέλσο, δελ κπνξεί λα ππάξρεη εμαζζέλεζε ηνπ ζήκαηνο εμαηηίαο ησλ ηνηρσκάησλ 

γχξσ απφ ηα καγαδηά 

 Να είζηε πξνζεθηηθνί ζε φηη αθνξά ηνπο θεγγίηεο ζε ζρέζε κε ηελ δηαξξνή θαη ηελ 

απνκφλσζε ζην επίπεδν Macro. Δλδέρεηαη λα ππάξμεη δηαξξνή απφ γεηηνληθνχο ζηαζκνχο 

βάζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ. 
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 πρλά επηηξέπεηαη κφλν λα ηνπνζεηήζεηε ηηο θεξαίεο ζηνπο δηάδξνκνπο ηνπ εκπνξηθνχ 

θέληξνπ. 

 Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηθηπνχ κπνξεί λα ππεξθνξησζεί θαηά ηηο ψξεο πνπ ππάξρνπλ 

πνιινί επηζθέπηεο, π. ρ. ηελ πεξίνδν ησλ εθπηψζεσλ. 

 Πξνεηνηκάζηε ην ζχζηεκα γηα αλαβάζκηζε ρσξίδνληάο ην ζε πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ζην 

κέιινλ. Μελ μερλάηε ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο, πνπ ζπρλά βξίζθεηαη ππφγεηα, θαη κελ 

μερλάηε ηελ επηθάιπςε ζην εμσηεξηθφ δίθηπν γηα ηε HO δψλε, φπνπ νη ρξήζηεο 

εηζέξρνληαη ή εμέξρνληαη απφ ην εκπνξηθφ θέληξν. 

 Πξνζπαζήζηε λα απνθχγεηε ηελ ηνπνζέηεζε θεξαηψλ θνληά ζηα ερεία γηα λα 

απνθχγεηε ηηο παξεκβνιέο. 

 Δίλαη απαξαίηεην λα θαιχςεηε ηηο πεξηνρέο φπνπ δελ ππάξρεη καδηθή πξφζβαζε ηνπ 

θνηλνχ, π. ρ. ρψξνπο απνζήθεπζεο ή γξαθεία; Απηέο νη πεξηνρέο κπνξνχλ λα απνθέξνπλ 

ζεκαληηθά έζνδα. 

3.4.4 Σνπνζεηψληαο θεξαίεο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο 

 

Ζ πξνηεηλφκελε θαηαλνκή ησλ θεξαηψλ ζην εκπνξηθφ θέληξν δίλεηαη ζην ζρήκα 3.19. 

 

1. Σνπνζεηήζηε θεξαίεο ζε θαίξηα ζεκεία θαη κεγηζηνπνηήζηε ηελ απφδνζε. Δληνπίζηε ηα hot-

spots γηα ηνπο ρξήζηεο δεδνκέλσλ. Δθείλεο ζα είλαη νη πην απαηηεηηθέο πεξηνρέο φζνλ αθνξά ηνλ 

ζσζηφ ζρεδηαζκν ηνπ επηπέδνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ, ηα hot-spots κε ηελ 

πεξηζζφηεξε θίλεζε δεδνκέλσλ είλαη νη ρψξνη εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο θαη ηα internet cafe. 

Δάλ ππάξρεη  δίθηπν Wi-Fi ζηελ πεξηνρή, κπνξείηε λα ην αληαγσληζηείηε ηνπνζεηψληαο εθεί 

θεξαίεο hot-spot. πλεπψο φιεο νη πξνγξακκαηηζκέλεο ηνπνζεηήζεηο θεξαηψλ DAS, πνπ έρνπλ 

ζεκεησζεί κε ηελ έλδεημε " 1" ζην ζρέδην, ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε απηέο ηηο ζέζεηο θαη απνηεινχλ 

ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ην επφκελν βήκα ζηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

2. Σνπνζεηήζηε θεξαίεο πνπ κεηψλνπλ ην θφζηνο. Αθνχ ηνπνζεηεζνχλ νη  θεξαίεο hot-spot ζα 

πξέπεη λα ηνπνζεηήζεηε θαη ηηο ππφινηπεο θεξαίεο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηελ θάιπςε θαη έρνπλ 

ζεκεησζεί κε ηελ έλδεημε " 2" ζην ζρέδην. Με ηε ρξήζε ηεο "επίδξαζεο ηνπ δηαδξφκνπ", 

κπνξείηε λα κεγηζηνπνηήζεηε ηελ θάιπςε γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο θεξαίεο. Με ην λα 

ηνπνζεηήζεηε θεξαίεο ζε φιεο ηηο δηαζηαπξψζεηο ησλ δηαδξνκψλ ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ έηζη 

ψζηε ε θάιπςε ζα επεθηαζεί πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ζα έρεηε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ζηελ ζρέζε ηηκήο-απφδνζεο 

3. Απνκνλψζηε ην θηίξην. Ζ θπξηαξρία θαη νη θαιά θαζνξηζκέλεο HO δψλεο θαηά κήθνο ηεο 
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πεξηκέηξνπ θαη ζηηο εηζφδνπο ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ είλαη εμαζθαιηζκέλε απφ ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ θεξαηψλ, πνπ επηζεκαίλνληαη κε ηελ έλδεημε " 3 ". Οη θεξαίεο απηέο ζπρλά ζα είλαη 

θαηεπζπληηθέο, θαηά πξνηίκεζε ζηξακκέλεο πξνο ην θέληξν ηνπ θηηξίνπ. Απηφ ζα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ απνκφλσζε ηνπ θηηξίνπ αθφκα θαη απφ πνιχ θνληηλνχο εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 

4. πκπιεξψζηε ηα θελά. Οη ηειεπηαίεο ηνπνζεηήζεηο θεξαηψλ απιά ζα ζπκπιεξψλνπλ ηα θελά 

πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηαμχ ησλ ήδε εγθαηεζηεκέλσλ θεξαηψλ. πρλά είλαη απαξαίηεην λα 

εγθαηαζηήζεηε κηα θεξαία ζε κεγάια θαηαζηήκαηα κέζα ζην εκπνξηθφ θέληξν, αλ θπζηθά ζάο 

επηηξέπεηαη. Καλνληθά εγθαηάζηαζε θεξαηψλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα πεξηνξίδεηαη ζηνπο 

εζσηεξηθνχο δηαδξφκνπο. Ωο εθ ηνχηνπ, είλαη δχζθνιν λα ππάξρεη θάιπςε ζην εζσηεξηθφ ησλ 

κεγάισλ θαηαζηεκάησλ. Πξνζπαζήζηε λα θαιχςεηε απηνχο ηνπο ρψξνπο φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν, ηνπνζεηψληαο πεξηζζφηεξεο θεξαίεο ζηνπο εζσηεξηθνχο δηαδξφκνπο ηνπ 

εκπνξηθνχ θέληξνπ. 

3.5 Δθηηκήζεηο επηζηξνθή ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ 

 

       Δίλαη ζεκαληηθφ λα βεβαησζείηε φηη ην εζσηεξηθφ πνπ πινπνηείηαη ζην θηίξην είλαη 

πξνεηνηκαζκέλν γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηεο θπθινθνξίαο. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα 

πξνεηνηκαζηεί απηφ είλαη λα έρεηε έλα ζρέδην γηα κειινληηθή ηνκενπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Αθφκε θαη αλ εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα σο έλαο ηνκέαο, ζα πξέπεη λα θνηηάμεηε κπξνζηά, 

εηδηθά γηα ην UMTS, πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηείηε γηα πεξηζζφηεξνπο ηνκείο.  

        Καιά θαζνξηζκέλεο δψλεο HO είλαη ζεκαληηθέο γηα ην GSM θαη ην UMTS/HSDPA γηα 

λα απνθεπρζεί ε «ακθίδξνκε» HO γηα ην GSM, ε εθηεηακέλεο νκαιέο HO δψλεο ζην UMTS 

θαη ε HSPA κεησκέλε απφδνζε. Πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζε ζαθψο θαζνξηζκέλεο θαη 

ειεγρφκελεο δψλεο επηζηξνθήο, πνπ ηνπνζεηνχληαη θαηά πξνηίκεζε ζε πεξηνρέο κε ρακειή 

θίλεζε ζην θηίξην. ηαλ ην DAS έρεη ζρεδηαζηεί θαη πινπνηεζεί ζσζηά, ε θπξηαξρία θαη ε 

απνκφλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ζα αζθαιίζεη ηηο θαιά θαζνξηζκέλεο δψλεο 

επηζηξνθήο ζην ππαίζξην δίθηπν macro. Ωζηφζν, ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο, φπσο ζε κηα 

πεξηνρή ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ ζην γεηηνληθφ θηίξην, κεξηθέο θνξέο ζα πξέπεη λα 

αζρνιεζείηε κε θάπνηα δηαξξνή ζήκαηνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, αθφκε θαη κε πςειφ 

επίπεδν ζήκαηνο απφ ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα.  

       Καηά γεληθφ θαλφλα, ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεηε λα απνθχγεηε ηηο δψλεο επηζηξνθήο ζε 

αλνηθηνχο ρψξνπο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. Δδψ κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα ζρεδηάζεηε 

θαη λα ειέγμεηε ηελ δψλε επηζηξνθήο. Πξνζπαζήζηε λα πάξεηε πιενλέθηεκα απφ ηε θπζηθή 

απνκφλσζε πνπ παξέρεηαη απφ ην θηίξην γηα λα δηαρσξίζεηε ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ή ηα 
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θειηά. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε ησλ δηαρσξηζκψλ ησλ νξφθσλ σο πεξηγξάκκαηα 

επηζηξνθήο ή ηηο hot-spot δψλεο δηαρσξηζκνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ (Δλφηεηα 3.3.6). 

πλήζσο απηέο νη  hot-spot δψλεο ζα δηαρσξίδνληαη απφ βαξείο ηνίρνπο κε πςειή 

απνκφλσζε RF, νη νπνίνη είλαη ηδαληθνί γηα λα δψζνπλ κηα θαιά θαζνξηζκέλε δψλε 

επηζηξνθήο. 

3.5.1 Πξνγξακκαηηζκφο εζσηεξηθήο GSM επηζηξνθήο 

 

        Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη νη παξάκεηξνη ειέγρνπ επηζηξνθήο είλαη έλα 

θξίζηκν κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ζρεδηαζκφ θαη, πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζεί ε εθαξκνγή 

ιχζεο, απηέο νη παξάκεηξνη πξέπεη λα είλαη ζπληνληζκέλνη. Σν ηππηθφ ζελάξην επηζηξνθήο ζε 

έλα θηίξην GSM κε πνιιά θειηά θαίλεηαη ζην ρήκα 3.20. Απηφ είλαη έλα εζσηεξηθφ 

ζχζηεκα πνιιψλ θειηψλ κε ζπλνιηθά πέληε θειηά. Καιά δηακνξθσκέλεο δψλεο επηζηξνθήο 

κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ θειηψλ ζην θηίξην είλαη αλαγθαίεο, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε 

πξσηεχνπζα επηζηξνθή κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ θειηψλ γίλεηαη κέζσ ηνπ θειηνχ-5, ην νπνίν 

εμππεξεηεί, επίζεο ην αζαλζέξ, έηζη νη κε-παξαδφζεο ζα ζπκβνχλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ 

αλειθπζηήξα. Αθφκε θαη κε ην θειί-5 σο ην θαλνληθφ εζσηεξηθήο επηζηξνθήο θειί, ζα 

νξηζηνχλ επηζηξνθέο ζηα εζσηεξηθά γεηηνληθά θειηά, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θειί-5 

είλαη πιήξεο θαη λα δελ κπνξεί λα θξνληίζεη γηα ηελ παξάδνζε κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ 

θειηψλ.  

 

Πεξηνξίδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ Macro ππνςεθίσλ επηζηξνθήο  

 

        Καλνληθά ηα εζσηεξηθά θειηά ζην θηίξην πεξηνξίδνληαη κφλν ζην λα έρνπλ νξίδνπζεο 

επηζηξνθέο πξνο θνληηλά γεηηνληθά εζσηεξηθά θειηά εληφο ηνπ θηηξίνπ. Απηφ γίλεηαη γηα ηελ 

πξφιεςε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζην αλψηεξν ηκήκα ηνπ θηηξίνπ λα αξρίδνπλ λα θάλνπλ 

επηζηξνθέο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο κέζσ ηεο θνληηλήο macro πεξηνρήο. Απηφ είλαη έλα 

θνηλφ πξφβιεκα. Σν θηλεηφ κπνξεί λα θαηαιήμεη ηειηθά ζε έλα καθξηλφ θειί Μacro, ην νπνίν 

δελ έρεη γεηηνληθέο ζρέζεηο κε ην εζσηεξηθφ θειί. Σν απνηέιεζκα είλαη ζπρλά αηειείο 

θιήζεηο, φηαλ νη ρξήζηεο θηλνχληαη ζηελ πεξίκεηξν απφ ηα παξάζπξα πξνο ην θέληξν ηνπ 

θηηξίνπ. 

 

Γηαηεξψληαο ηελ θαηάζηαζε αλακνλήο ηεο θίλεζεο ζηα εζσηεξηθά θειηά 

 



- 158 - 

 

      ηελ θαηάζηαζε αλακνλήο GSM ην θηλεηφ κπνξεί λα ειεγρζεί κε εηδηθέο παξακέηξνπο 

αληηζηαζκηζηηθψλ θειηψλ. Θα πξέπεη λα βεβαησζείηε φηη ην θηλεηφ ζα παξακείλεη ζην 

εζσηεξηθφ θειί, αθφκε θαη αλ θνληηλέο πεξηνρέο macro δηαξξένπλ πςεινχ επηπέδνπ ζήκα 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. ηελ πξάμε , κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ζπλδπαζκφ ελφο  

ρακειφηεξνπ Rx επηπέδνπ πξφζβαζεο ζην θηλεηφ (RxLevAccessMin): ζε απηφ ην 

παξάδεηγκα ζην ρήκα 3.20, έρεη νξηζηεί σο -90 dBm. ηε ζπλέρεηα, κε ηελ εθαξκνγή ελφο 

αληηζηαζκηζηηθνχ θειηνχ(C2), γηα παξάδεηγκα , 40 dB, ην θηλεηφ ζα πξνζζέζεη 40 dB ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ θειηνχ, κφιηο ην θειί ιακβάλεηαη πην έληνλα απφ -90 dBm. Σν απνηέιεζκα 

είλαη φηη ην θηλεηφ αμηνινγεί ην θειί ζην λα είλαη -90 + 40 = 50 dBm επίπεδν ιήςεο.  

       Απηφ είλαη πνιχ ρξήζηκν ζηε δηαηήξεζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζην εζσηεξηθφ θειί 

ζηελ θαηάζηαζε αλακνλήο: Έηζη κπνξείηε λα θπξηαξρήζεηε ζε πεξηνρέο κε πνιχ πςειφ 

επίπεδν Macro δηαξξνήο ζην θηίξην. Δπηπιένλ, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε πξνζσξηλά 

αληηζηαζκηζηηθά νθέιε θαη πνηληθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο: απηφ ην θαζηζηά επίζεο έλα πνιχ 

ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν ηεο θπθινθνξίαο, εθφζνλ ην εζσηεξηθφ θειί δηαξξέεη ζην 

θνληηλφ δξφκν. 
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ρήκα 3.20 Σν ηππηθφ GSM ζελάξην επηζηξνθήο ζε έλα θηίξην. 

 

 Καζνξίδνληαο ηνπο HO ππνςήθηνπο «έθηαθηεο αλάγθεο»   

 

         Θα είλαη πάληα κηα θαιή ηδέα λα βεβαησζείηε φηη έρεηε νξίζεη κηα «κνλφδξνκε» 

ζχλδεζε ζην εζσηεξηθφ θειί, αλ ηα θηλεηά ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ αθνχζηα απφ ην θνληηλφ 

ππαίζξην θειί. ε αθξαίεο θαηαζηάζεηο θπθινθνξίαο, φπνπ ην εζσηεξηθφ θειί κπνξεί λα κπεη 
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ζε ζπκθφξεζε, κπνξεί λα είλαη κηα θαιή ηδέα λα έρεηε ειεγρφκελε θπθινθνξία ΖΟ ζηε 

γεηηνληθή Macro ηνπνζεζία, πξνθεηκέλνπ λα απνθνξηίζεηε ην εζσηεξηθφ θειί θαη λα 

απνθχγεηε ηνλ απνθιεηζκφ ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ θιήζεσλ.  

 

Εψλε επηζηξνθήο ζην δίθηπν Macro 

 

       Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα έρνπκε κηα θαιά θαζνξηζκέλε δψλε επηζηξνθήο πξνο θαη απφ 

ην θηίξην. Καλνληθά, απηή ε δψλε είλαη γχξσ απφ ηελ θχξηα είζνδν θαη ηελ είζνδν ζηελ 

εζσηεξηθή πεξηνρή ζηάζκεπζεο.  

       Μφλν ην θειί (θειηά) πνπ θαιχπηεη ηελ είζνδν ή ηελ έμνδν απφ ην θηίξην ζα πξέπεη λα 

έρεη θαλνληθέο HO ζπλδέζεηο ζην εμσηεξηθή δίθηπν θαη θαηά πξνηίκεζε ζε έλαλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εμσηεξηθψλ θειηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε βειηηζηνπνίεζε 

ηεο δψλεο επηζηξνθήο.  

         Γηα εθαξκνγέο GSM ζπληζηάηαη λα βεβαησζείηε φηη δελ ζα πάξεηε νπνηαδήπνηε 

ππαίζξηα θπθινθνξία ζην εζσηεξηθφ ζχζηεκα, κε εμσηεξηθνχο ρξήζηεο θηλεηψλ θνληά ζην 

θηίξην. Ζ παξάκεηξνο επηζηξνθήο πξέπεη λα ζπληνληζηεί, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε 

επηζηξνθή ιακβάλεη ρψξα κφλν ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηίξην.  

3.5.2 ρεδηαζκφο εζσηεξηθήο UMTS επηζηξνθήο 

 

        ην GSM ππάξρεη θάπνην πεξηζψξην αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ, πνπ κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπληνληζηνχλ νη HO δψλεο θαη πεξηνρέο. Σα γεηηνληθά θειηά 

UMTS ζα ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο ηελ ίδηα ζπρλφηεηα: ην θηλεηφ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε 

νκαιή HO, απφ ηε ζηηγκή θηφιαο πνπ είλαη ζε ζέζε λα απνθσδηθνπνηήζεη πεξηζζφηεξα 

θειηά. Δάλ φρη, ηα παξαθείκελα θειηά ζα πξνθαιέζνπλ παξεκβνιέο, κεησκέλε απφδνζε θαη 

αηειείο θιήζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην γηα ηε ξχζκηζε ηεο UMTS 

επηζηξνθήο θαη κφλν έλαο θαιφο ζρεδηαζκφο ξαδηνδηθηχσλ ζα θάλεη ηε δνπιεηά.  

        Σν ηππηθφ ζελάξην επηζηξνθήο ζε έλα UMTS πνιιψλ θειηψλ θηίξην θαίλεηαη ζην ρήκα 

3.21. Απηφ είλαη έλα πνιιψλ θειηψλ εζσηεξηθφ ζχζηεκα κε ζπλνιηθά πέληε θειηά. Δίλαη 

αλαγθαίν λα νξίδνληαη δψλεο επηζηξνθήο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ θειηψλ ζην θηίξην, 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ην νκαιφ θνξηίν επηζηξνθήο: ζηελ πεξίπησζε απηή ε 

πξσηνγελήο επηζηξνθή κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ θειηψλ γίλεηαη κέζσ ηνπ θειηνχ-5. Σν θειί-5 

εμππεξεηεί επίζεο ην αζαλζέξ σο ην κφλν θειί, απνθεχγνληαο νκαιέο επηζηξνθέο ζην 

αζαλζέξ.  
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ρήκα 3.21 Σν ηππηθφ UMTS ζελάξην επηζηξνθήο ζε έλα θηίξην. 

 

        Ωζηφζν, ζα πξέπεη επίζεο λα είζηε βέβαηνη ζηνλ θαζνξηζκφ επηζηξνθψλ ζηα εζσηεξηθά 

γεηηνληθά θειηά, πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεηε νκαιή επηζηξνθή ζηηο πεξηνξηζκέλεο πεξηνρέο, 

φπνπ δχν θειηά κπνξεί λα θαιχςνπλ ηελ ίδηα πεξηνρή. Κξαηήζηε απηέο ηηο πεξηνρέο ζε έλα 

ειάρηζην. 

 

Ο θαιφο ζρεδηαζκφο UMTS RF είλαη ε ιχζε! 

 

       Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα βειηηζηνπνηήζεηε ηηο δψλεο επηζηξνθήο ζην UMTS είλαη ν 

θαιφο πξνγξακκαηηζκφο RF, ε ζσζηή ηνπνζέηεζε θεξαίαο θαη ε πξνζνρή ζην ζρεδηαζκφ 

ησλ ΖΟ δσλψλ απφ ηελ αξρηθή θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ζ ιχζε είλαη θαη πάιη ε παξνρή 

θπξηαξρίαο ζηα εζσηεξηθά θειηά θαη ε απνκφλσζε κεηαμχ ηνπο. Απηφο είλαη ν ζσζηφο 

ηξφπνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ επηδφζεσλ ηεο επηζηξνθήο θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ νκαιψλ 

ΖΟ δσλψλ.  
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       ε θάπνην βαζκφ ε CPICH (πηινηηθφ θαλάιη) ηζρχο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκηζηεί ηα κεγέζε ησλ θειηψλ, θαη λα θηλεζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε 

νκαιή ΖΟ ειαθξά. Ωζηφζν, ην απνηέιεζκα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν, ζε ζρέζε κε ηελ 

ειεπζεξία ησλ ξπζκίζεσλ ησλ παξακέηξσλ γηα ηε ξχζκηζε ησλ επηζηξνθψλ ζην GSM.  

       Ζ ρξήζε μερσξηζηψλ ζπρλνηήησλ γηα ην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ δίθηπν κπνξεί λα 

είλαη κηα ιχζε ζε νξηζκέλεο αθξαίεο πεξηπηψζεηο, αιιά απηέο νη ζθιεξέο επηζηξνθέο είλαη 

ζπρλά κηα πξφθιεζε γηα ην δίθηπν, φπσο είλαη θαη πνιιά θηλεηά ηειέθσλα. Οη ρεηξηζηέο 

απνδίδνπλ δχν ή ηξία θαλάιηα RF γηα ην UMTS, αιιά απηφ είλαη κηα πνιχ δαπαλεξή ιχζε 

απφ ηελ πιεπξά ηεο ζέζπηζεο ηεο ρσξεηηθφηεηα θαη ηνπ θάζκαηνο θαη πξέπεη λα εμεηάδεηαη 

κφλν σο έζραηε πξνζσξηλή ιχζε, έσο φηνπ ην πξαγκαηηθφ πξφβιεκα κπνξεί λα ιπζεί ή ν 

Macro ηνκέαο αθαηξεζεί.  

        Δπηπιένλ, ίζσο λα κελ είζηε ζε ζέζε λα δηαζέζεηε έλα λέν θαλάιη RF γηα ην HSDPA, 

θαη, επνκέλσο, ην HSDPA ζα ιάβεη έλα κεγάιν ρηχπεκα απφ ηελ παξέκβαζε ησλ θαλαιηψλ 

απφ ην macro θειί, ην νπνίν ζα ππνβαζκίζεη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ απφδνζε.  

3.5.3 Μέγεζνο δψλεο επηζηξνθήο 

 

        Καηά ην ζρεδηαζκφ δσλψλ επηζηξνθήο, είλαη ζεκαληηθφ φηη παίξλεηε ππφςε ηελ 

ηαρχηεηα ηεο θίλεζεο. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα βεβαησζείηε φηη έρεηε ζπκπεξηιάβεη έλα 

πεξηζψξην αζθαιείαο, πξνθεηκέλνπ λα θάλεηε αξθεηέο απφπεηξεο επηζηξνθήο, εάλ ζα πξέπεη 

ε πξψηε πξνζπάζεηα λα απνηχρεη. Ζ δψλε επηζηξνθήο πξέπεη λα θηινμελήζεη απηφ ην 

πεξηζψξην αζθαιείαο, θαη ζα πξέπεη λα βεβαησζείηε φηη έρεηε θξαηήζεη ην επίπεδν ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θάιπςεο ζε φιν ην πιήξεο κέγεζνο ηεο δψλεο επηζηξνθήο. Σν ηειεπηαίν πξάγκα 

πνπ ζέιεηε λα ζπλαληήζεηε είλαη ηα πξνβιήκαηα κε επαλαιήςεηο επηζηξνθήο, ηε ζηηγκή πνπ 

ζα είζηε θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ. Απηφ είλαη κηα ζίγνπξε ζπληαγή γηα ηελ 

θαηαζηξνθή θαη ηελ δηαθνπή θιήζεσλ. 

 

Παξάδεηγκα, HO κέγεζνο δψλεο 

 

       Δάλ ρξεζηκνπνηείηε έλα HO ρξφλν ησλ 4 s. σο παξάδεηγκα , κπνξείηε λα αμηνινγήζεηε 

ην κέγεζνο ηεο αλαγθαίαο δψλεο HO. Αλ έλα απηνθίλεην θηλείηαη κε 30 ρικ/ψξα έμσ απφ ηνλ 

ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο (8,33 m/s) , ζα ρξεηαζηείηε κηα HO δψλε ησλ 33 κ.. 

 

Παξάδεηγκα, πεξηζψξην αζθαιείαο ΖΟ δψλεο 
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        πσο επηζεκάλζεθε λσξίηεξα ζε απηφ ην θεθάιαην, δελ είλαη αξθεηφ λα ζρεδηάζεηε ηελ 

δψλεο ΖΟ ζην ειάρηζην κέγεζνο. Πξέπεη λα δψζεηε ζην θηλεηφ αξθεηφ ρξφλν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο απνθσδηθνπνίεζεο ησλ θειηψλ, θαη ηεο κέηξεζεο: αμηνιφγεζε θαη εθηέιεζε 

επηζηξνθήο ησλ δχν θπηηάξσλ ηαπηφρξνλα.  

       Σν ζεκαηνδνηεκέλν θνξηίν ησλ θειηψλ κπνξεί επίζεο λα είλαη έλα δήηεκα. Απηφ δελ 

είλαη ζπλήζσο κηα αλεζπρία θαηά ην ζρεδηαζκφ ιχζεσλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ: ηα εζσηεξηθά 

θειηά ζπλήζσο έρνπλ κφλν λα εθηειέζνπλ κεξηθέο επηζηξνθέο ηαπηφρξνλα. Ωζηφζν, 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα απαηηνχλ ηελ εμέηαζε ηνπ ζεκαηνδνηεκέλνπ θνξηίνπ 

πνιιψλ ηαπηφρξνλσλ επηζηξνθψλ: ππάξρεη θαη ην  ελδερφκελν ηεο ζήξαγγαο, φπνπ έλα 

ηξέλν θηλείηαη κε ζρεηηθά πςειή ηαρχηεηα, θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ακαμνζηνηρίαο κπνξεί λα 

ππάξρνπλ 40 ρξήζηεο πνπ εθηεινχλ επηζηξνθή ηαπηφρξνλα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα 

πξέπεη λα πεξηιάβεηε νπσζδήπνηε έλα πεξηζψξην αζθαιείαο γηα ην κέγεζνο ηεο ΖΟ δψλεο. 

Δπηπιένλ ην GSM πξνζθέξεη κεξηθέο πξν-ζπγρξνληζκέλεο ιεηηνπξγίεο ή «δεκέλα» θειηά. 

ην GSM , ζην UMTS θαη ζην HSPA  ζπληζηάηαη λα έρεηε ηα δχν θειηά ζηε θξίζηκε ΖΟ 

δψλε, ε νπνία εμππεξεηείηαη απφ ηνλ ίδην ζηαζκφ βάζεο. Απηφ ζα απμήζεη ην πνζνζηφ 

επηηπρίαο ηεο επηζηξνθήο θαη ζα θνξηψζεη ην δίθηπν πνιχ ιηγφηεξν γηα απηνχο ηνπο 

θξίζηκνπο ηχπνπο ΖΟ. 

3.6 Κάιπςε αλειθπζηήξα 

 

        Οη ρξήζηεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζην εζσηεξηθφ ελφο θηηξίνπ αλακέλνπλ έλα θαιφ, 

πνηνηηθφ, ζπλεθηηθφ επίπεδν ππεξεζηψλ ζε φιν ην θηίξην, καδί θαη ηνπο αλειθπζηήξεο. Δίλαη 

κηα κεγάιε πξφθιεζε νη εμππεξέηεζε αλειθπζηήξσλ κε RF θάιπςε, θαη απαηηείηαη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή. Οη πεξηζζφηεξνη αλειθπζηήξεο πνπ άξνπλ απηνθίλεηα είλαη έλα εηθνληθφ 

κεηαιιηθφ πεξίβιεκα κε πνιχ πςειή εμαζζέλεζε RF, πνπ ζπρλά μεπεξλνχλ ηα 60 dB. Ζ 

ηαρχηεηα ηνπ αλειθπζηήξα πξνζζέηεη ζηελ πξφθιεζε, εηδηθά ζε πνιχ πςειά θηίξηα κε 

πςειήο ηαρχηεηαο αλειθπζηήξεο express. Ωζηφζν, ε δήηεζε γηα θάιπςε θηλεηψλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ αλειθπζηήξα απμάλεηαη, θπξίσο κε θίλεηξν ηελ θπζηνινγηθή απαίηεζε γηα 

θάιπςε θσλήο θαη δεδνκέλσλ παληνχ. Σν θηλεηφ, επίζεο, ζεσξείηαη σο κηα επηπιένλ γξακκή 

αζθαιείαο απφ ηνπο ρξήζηεο, αθφκε θαη αλ ππάξρεη έλα ηειέθσλν έθηαθηεο αλάγθεο 

εγθαηαζηεκέλν κέζα ζηνπο αλειθπζηήξεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε θάιπςε ησλ θηλεηψλ κέζα ζηνπο 

αλειθπζηήξεο είλαη απαξαίηεηε.  
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      Τπάξρνπλ πνιιέο επηινγέο γηα ην πψο λα παξέρεηε θάιπςε θηλεηψλ ζηνλ αλειθπζηήξα: 

ε βέιηηζηε πξνζέγγηζε εμαξηάηαη απφ ηελ αηνκηθή ιχζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

πξαγκαηηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα. Ζ κέγηζηε απφδνζε ησλ θηλεηψλ 

επηηπγράλεηαη, αλ ν ζρεδηαζκφο RF γίλεηαη έηζη ψζηε λα ππάξρεη κφλν έλα θπξίαξρν θειί πνπ 

θαιχπηεη ηνπο αλειθπζηήξεο ζε φιν ην θηίξην, απνθεχγνληαο έηζη επηζηξνθέο ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ αλειθπζηήξα. Ωζηφζν, ε παξνρή επαξθνχο θάιπςεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ αλειθπζηήξα 

απηνθηλήησλ κπνξεί λα είλαη κηα πξφθιεζε θαη κεξηθέο θνξέο ζρεδφλ αδχλαηε, ιφγσ ηνπ 

κεηαιιηθνχ πεξηβιήκαηνο ηνπ αλειθπζηήξα απηνθηλήησλ.      

          Σα κηθξά θαη κεζαίνπ κεγέζνπο θηίξηα είλαη πξνηηκφηεξν λα κελ έρνπλ έλα εηδηθφ 

ηειέθσλν ζηνλ αλειθπζηήξα κφλν, αιιά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα απφ ηα ππάξρνληα θειηά 

ζην θηίξην. ηελ πεξίπησζε απηή, ζπληζηάηαη ε ρξήζε ησλ πην πάλσ θειηψλ ζην θηίξην γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ θξεαηίσλ ηνπ αλειθπζηήξα, θαζψο θαη ηεο εζσηεξηθήο πεξηνρήο. 

 

 

ρήκα 3.22 Ο ηππηθφο ηξφπνο γηα λα παξέρεηε θάιπςε αλειθπζηήξα. 

3.6.1 Ζ πην θνηλή ιχζε θάιπςεο αλειθπζηήξα 

 

       Σν πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελν ζρέδην θάιπςεο αλειθπζηήξσλ είλαη λα ηνπνζεηήζεηε 

θεξαίεο θνληά ζην θξεάηην ηνπ αλειθπζηήξα ζε θάζε φξνθν, θαηά πξνηίκεζε ζην ιφκπη ηνπ 

αλειθπζηήξα κε ηελ θεξαία ζηα 1-2 κ. απφ ηελ πφξηα ηνπ αλειθπζηήξα (φπσο θαίλεηαη ζην 
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ρήκα 3.22 a). πρλά, απηφ ην ζρέδην ζα δνπιεχεη κηα ραξά, εηδηθά ζε κηθξά θηίξηα κε κφλν 

έλαο ηνκέα/ θειί λα θαιχπηεη ην θηίξην. Γηα κεγαιχηεξα θηίξηα κε πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ζα 

πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, θαη λα είζηε βέβαηνη λα κελ 

δεκηνπξγεζεί κηα δψλε επηζηξνθήο κέζα ζηνλ αλειθπζηήξα. 

        Ζ θαηάζηαζε απηή θαίλεηαη ζην ρήκα 3.23 (a), φπνπ ην δπλακηθφ πξφβιεκα είλαη 

πξνθαλέο. Ζ δψλε επηζηξνθήο πξέπεη λα ζρεδηαζηεί αθξηβψο έμσ απφ ην θξεάηην ηνπ 

αλειθπζηήξα (φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3.22 b), πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη επηζηξνθέο 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ αλειθπζηήξα, φηαλ απηφο θηλείηαη κε κεγάιε ηαρχηεηα. 

         Μεξηθά απφ ηα πξάγκαηα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε, ψζηε λα θαιχςεηε πιήξσο έλαλ 

αλειθπζηήξα είλαη: 

 Να ηνπνζεηήζεηε θεξαία κέζα ζην θξεάηην ηνπ αλειθπζηήξα. 

 Να ηνπνζεηήζεηε αλακεηαδφηεο ζηνλ αλειθπζηήξα. 

 Να πξνζπαζήζεηε έλα κφλν θειί λα θαιχπηεη ηνλ αλειθπζηήξα. 

 Να πεξηνξίζεηε ηελ HO δψλε, κε ηε ρξήζε παζεηηθψλ αλακεηαδνηψλ. 

 Να πξνζπαζήζεηε νη δψλεο HO λα κελ ππεξβαίλνπλ ηα 2-3 s. 

 

ρήκα 3.23 Γχν ηξφπνη θάιπςεο ηνπ αλειθπζηήξα. 
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3.7 πζηήκαηα πνιχ-δηαρεηξηζηψλ 

 

        πρλά ππάξρεη αλάγθε ην εζσηεξηθφ DAS λα ππνζηεξίμεη πνιχ-δηαρεηξηζηηθέο 

δηακνξθψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξνη απφ έλα ρεηξηζηή ή κηα δψλε κνηξάδνληαη ην ίδην DAS. 

Απηφ ηππηθά ζα ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε κεγάισλ δεκφζησλ θηηξίσλ, αεξνδξφκηα, 

ζπλεδξηαθά θέληξα θαη ζήξαγγεο, φπνπ ππάξρεη αλάγθε γηα πςειή ρσξεηηθφηεηα θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ ηχπν αζχξκαηνπ ζπζηήκαηνο πάλσ απφ ην   ίδην 

DAS, GSM /DCS + UMTS.  

        Απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά, ππάξρνπλ πνιιά πνπ πξέπεη λα ζσζνχλ απφ ηνπο ρεηξηζηέο, 

εθφζνλ απηνί κνηξάδνληαη ην DAS. Βιέπνληαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ  ηδηνθηήηε ηνπ θηηξίνπ, 

είλαη πξνηηκφηεξν λα έρεηε κφλν έλα DAS, κηα εγθαηάζηαζε, έλα ζχλνιν θεξαηψλ, έλα έξγν 

γηα ην ζπληνληζκφ θαη έλα δσκάηην εμνπιηζκνχ.  

        Γηα λα ζπλδέζεηε πεξηζζφηεξνπο ρεηξηζηέο ζην ίδην DAS, ζα πξέπεη λα ζπλδπάζεηε 

δηάθνξνπο ζηαζκνχο βάζεο, αλακεηαδφηεο θαη δψλεο ζην ίδην ζχζηεκα. Ο ζπλδπαζκφο ησλ 

ρεηξηζηψλ θαη ησλ δσλψλ ζην ίδην DAS δελ είλαη έλα αζήκαλην ζέκα: ζα πξέπεη λα δψζεηε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πνιιά πηζαλά πξνβιήκαηα, πνπ κπνξεί λα ππνβαζκίζνπλ ηελ 

ππεξεζία, αλ δελ είζηε πξνζεθηηθνί.  

       Ζ αξρή ηνπ ελεξγεηηθνχ DAS, φπνπ ε DL θαη ε UL ρσξίδνληαη ζηε δηαζχλδεζε κε ηελ 

θχξηα κνλάδα, θαζψο θαη απαηηνχληαη ηα ρακειά επίπεδα ηζρχνο ζηελ είζνδν (ζπλήζσο  

ιηγφηεξν απφ 10 dBm), ζα δηεπθνιχλεη ηηο απαηηήζεηο θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπλδπαζκνχ. ε 

πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηε έλα παζεηηθφ DAS ζαλ κηα πνιχ-δηαρεηξηζηηθή ιχζε, ηφηε ν 

ζπλδπαζκφο γίλεηαη έλα δήηεκα. Να είλαη πξνζεθηηθνί φηαλ ζπλδπάδεηε πνιινχο ρεηξηζηέο ή 

δψλεο ζε πςειή ηζρχ κε ρξήζε πνιιψλ κεηαθνξέσλ. Απηφ δίλεη πξννπηηθή γηα κεξηθά 

πξαγκαηηθά κεγάια πξνβιήκαηα. Ωζηφζν, αλ επηιέμεηε πςειήο πνηφηεηαο εμαξηήκαηα θαη 

πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ, θαηά πξνηίκεζε ρξεζηκνπνηψληαο έλα θνίινλ θηιηξαξηζκέλν 

ζχζηεκα ζπληνληζκέλν ζηηο επηκέξνπο δψλεο, ζα επηηχρεηε.  

         ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη πνιχ-δηαρεηξηζηηθέο ιχζεηο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε κεγάια 

θηίξηα, αεξνδξφκηα, μελνδνρεία θαη εκπνξηθά θέληξα. Ωο εθ ηνχηνπ, ην ελεξγεηηθφ DAS 

είλαη ζπλήζσο ε πξνηηκψκελε επηινγή, ιφγσ ηεο βειηησκέλεο επίδνζεο ζηηο ππεξεζίεο 

δεδνκέλσλ θαη ηελ επθνιία εγθαηάζηαζεο θαη επνπηείαο. 

3.7.1 πκβαηφηεηα πνιχ-δηαρεηξηζηηθψλ DAS ιχζεσλ 
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        Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο RF παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ην 

ζρεδηαζκφ πνιχ-δηαρεηξηζηηθψλ DAS, ηηο νπνίεο αλ ιάβεηε ζνβαξά ππφςε, ηφηε ζίγνπξα ζα 

επηηχρεηε. Απηέο νη παξάκεηξνη είλαη νη εμείο: 

 Ζ απνκφλσζε Rx/Tx 

 Ζ απψιεηαο επηζηξνθήο 

 Ζ απνκφλσζε εζσηεξηθψλ δσλψλ 

 Ζ παζεηηθή ελδν-δηακφξθσζε 

3.7.2 Σν ζχζηεκα ζχκπιεμεο 

 

      Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα ζπλδπάζεηε ρεηξηζηέο θαη δψλεο ζην ίδην DAS, απφ ηελ 

θαηαζθεπή δηθνχ ζαο ζπλδπαζηή ρξεζηκνπνηψληαο δηαθξηηά ζηνηρεία επξείαο δψλεο  (φπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 3.24), κέρξη ηνπο θπθιηθνχο ζπκπιέθηεο θηιηξαξίζκαηνο κε 

ζπληνληζκέλα θίιηξα ζηε ζπγθεθξηκέλε δψλε UL/DL ηνπ θαζελφο ρεηξηζηή (φπσο θαίλεηαη 

ζην ρήκα 3.24).  

       Σν επξπδσληθφ ζχζηεκα ζην ρήκα 3.24 είλαη ηδαληθφ γηα ρξήζε, φηαλ ζπλδπάδνληαη 

ζήκαηα ρακειήο ηζρχνο ζε έλα ελεξγεηηθφ DAS. εκεηψζηε φηη ν downlink εμαζζελεηήο, 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ηζνπέδσζε ηνπ ζήκαηνο downlink ζήκαηνο ζηε ζσζηή ηηκή 

ηεο εηζφδνπ ζην ελεξγεηηθφ DAS, εγθαζίζηαηαη πξηλ απφ ηνλ θπθινθνξεηή. Οη πξφηππνη 

εμαλζελεηέο έρνπλ κάιινλ θαθή PIM απφδνζε 120-140 dBc: επνκέλσο, ζπληζηάηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ρακειήο-PIM θαιψδην εμαζζελεηή. Απηφ ζα δηαηεξήζεη ηα επίπεδα 

ηζρχνο ζηνλ θπθινθνξεηή ζην ειάρηζην, ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηηο δπλαηφηεηεο PIM ζηνλ 

θπθινθνξεηή. εκεηψζηε φηη απηφ ην παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλα ελεξγεηηθφ DAS, 

φπνπ ε απαξαίηεηε downlink ηζρχ ζηελ είζνδν πξνο ηελ θχξηα κνλάδα είλαη πεξίπνπ 5 dBm. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ε ρακειήο ηζρχνο ζηαζκνί βάζεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε πεξίπνπ 30 dBm ηζρχ 

εμφδνπ.  

        Ο εζηκνηππηθφο ζπληνληζκέλνο ζπκπιέθηεο ζην ρήκα 3.24, ζπλήζσο ζα ιεηηνπξγήζεη 

πνιχ θαιχηεξα. Απηφο ν ζπκπιέθηεο πξέπεη λα έρεη ρακειή PIM θαη πςειή απνκφλσζε, 

αθφκε θαη ζε πςειή ηζρχ, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζην ζπλδπαζκφ ζπζηεκάησλ 

πςειήο ηζρχνο  ζε έλα παζεηηθφ DAS. Ο ζπκπιέθηεο είλαη ζπληνληζκέλνο κεκνλσκέλα ζηηο 

εηδηθέο δψλεο ζπρλνηήησλ ηνπ θάζε ρεηξηζηή, θαη ππάξρεη θαιή απνκφλσζε ρεηξηζηή θαη 

δψλεο. Μφλν ηα πςειήο πνηφηεηαο ζπζηαηηθά ζπληζηψληαη γηα ρξήζε ζε νπνηνδήπνηε 

ζχζηεκα ζχκπιεμεο.  
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ρήκα 3.24 Σξεηο θνξείο ζπκπιέθνληαη κε ηε ρξήζε μερσξηζηψλ παζεηηθψλ ζπζηαηηθψλ. 

3.7.3 Δλδνδηακνξθσηηθή αιινίσζε 

 

        ηαλ δχν ή πεξηζζφηεξα ζήκαηα αλακηγλχνληαη ζε έλα κε γξακκηθφ ζηνηρείν, παζεηηθφ 

ή ελεξγεηηθφ, ζα παξαρζνχλ άιια ζήκαηα σο πξντφλ ησλ δχν ή πεξηζζνηέξσλ αξρηθψλ 

ζεκάησλ εηζφδνπ. Ζ ελδνδηακνξθσηηθή αιινίσζε (IMD- Inter-modulation Distortion), ζα 

εκθαληζηεί ζε εληζρπηέο, φηαλ απηνί βξίζθνληαη ζε κε γξακκηθή ιεηηνπξγία. Δπνκέλσο, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ λα ιεηηνπξγνχλ πάληα νη εληζρπηέο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο, 
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θαζψο θαη λα δηαηεξνχληαη θάησ απφ έλα νξηζκέλν φξην, π.ρ. ETSI -36 dBm ζε GSM900. 

Βεβαησζείηε φηη ζα κείλεηε εληφο ηεο γξακκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ εληζρπηή, θαη φηη ν 

εληζρπηήο ζα έρεη γξακκηθή απφδνζε κε ρακειή αιινίσζε. Αλ δνξίζεηε ιεηηνπξγηθά ηνλ 

εληζρπηή, κπνξείηε λα πάξεηε κεξηθά dB κεγαιχηεξεο ηζρχνο εμφδνπ, αιιά ε παξελέξγεηα ζα 

είλαη ηα IMD πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ παξεκβνιέο ελδνδηακφξθσζεο.  

 

Ση είλαη παξέκβαζε ε ελδνδηακνξθσηηθή αιινίσζε; 

 

       Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ελδνδηακνξθσηηθήο αιινίσζεο: 

1. Παξαγσγή IMD απφ ην δέθηε: φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξα ζήκαηα πνκπνχ αλακηγλχνληαη 

ζηνπο RF εληζρπηέο δεθηψλ. 

2. Παξαγσγή IMD απφ ηνπο πνκπνχο: φηαλ έλα ή πεξηζζφηεξα κεηαδηδφκελα ζήκαηα 

αλακηγλχνληαη ζε κηα γξακκηθή ζπληζηψζα, ζηνλ πνκπφ. 

3. Παζεηηθή IMD : ζπλήζσο νη ζρεδηαζηέο ξαδηνδηθηχσλ ελδηαθέξνληαη κφλν γηα ηα 

πξνβιήκαηα ελδνδηακφξθσζεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ελεξγεηηθά ζπζηαηηθά, φπσο 

πνκπνχο, εληζρπηέο θαη δέθηεο. Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεηε φηη ηα παζεηηθά 

ζπζηαηηθά, φπσο θαιψδηα, δηαρσξηζηέο, θεξαίεο κπνξνχλ λα παξάγνπλ επίζεο 

ελδνδηακφξθσζε – παζεηηθή ελδνδηακφξθσζε. Σππηθά ε πεγή ηεο PIM είλαη ε 

δηαζηαχξσζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ πιηθψλ, έλα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα είλαη, 

φπνπ ην θαιψδην ζπλδέεηαη κε ην ζπλδέηε. Ζ ζχλδεζε κεηαμχ θάζε εζσηεξηθνχ ή 

εμσηεξηθνχ ζεκείνπ επηθνηλσλίαο ζε κηα παζεηηθή ζπληζηψζα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

PIM.  

        Ζ απφδνζε PIM είλαη ζπρλά ε κεγάιε  δηαθνξά κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο θαη ηνπ ρακεινχ 

θφζηνπο παζεηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Καλνληθά ηα θαιά πνηνηηθψο παζεηηθά ζπζηαηηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θεξαηψλ, ζα θαηαζθεπάζηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην πιηθφ 

βάζεο, κε ιίγεο κφλν ή θαζφινπ εζσηεξηθέο ζπλδέζεηο ή ζπλαξκνινγεκέλα ηκήκαηα θαη κε 

έλα πςειφ επίπεδν ηερληθήο.  

       Σν πξφβιεκα PIM ζπρλά ππνηηκάηαη, εηδηθά θαηά ην ζρεδηαζκφ παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ 

γηα κεγάια, πςειήο ρσξεηηθφηεηαο παζεηηθά DAS, πνιχ-δηαρεηξηζηηθψλ ιχζεσλ θαη ιχζεσλ 

πνιιαπιψλ δσλψλ ζπρλνηήησλ. Ζ ζπγθέληξσζε ηεο πςειήο ηζρχνο ζην παζεηηθφ DAS, 

εηδηθά θνληά ζηνπο ζηαζκνχο βάζεο, κπνξεί είλαη πςειή 
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 ρήκα 3.25 Σξεηο θνξείο κε ηε ρξήζε κηα ζπλδπαζηηθήο θνηιφηεηαο. 

3.7.4 Πψο λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηε PIM 

 

       Ζ παζεηηθή ελδνδηακφξθσζεο ζπκβαίλεη φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξα ζήκαηα είλαη παξφληα 

ζε κηα παζεηηθή ζπζθεπή (θαιψδην, ππνδνρή, δηαθφπηεο, θεξαία, θιπ), θαη απηή ε ζπζθεπή 

παξνπζηάδεη κία κε γξακκηθή απφθξηζε. Ζ κε γξακκηθφηεηα ζπλήζσο πξνθαιείηαη απφ 

αλφκνηα κέηαιια, βξψκηθεο δηαζπλδέζεηο ή άιια αλνδηθά ή δηαβξσηηθά ζηνηρεία. Οη θαθέο 

ζπλδέζεηο είλαη επίζεο κία ηππηθή πεγή\, θαη ζπρλά ε επίδξαζε δελ θαίλεηαη ζε ρακειά 

επίπεδα ηζρχνο, αιιά απμάλεηαη εθζεηηθά ζε πςειφηεξε επίπεδα ηζρχνο. ηε ζπλέρεηα, ε 



- 171 - 

 

παζεηηθή ζπζθεπή αξρίδεη λα ελεξγεί ζαλ έλα κίμεξ ζπρλφηεηαο κε έλα ηνπηθφ ηαιαλησηή 

θαη κηα είζνδν RF, δεκηνπξγψληαο ηα δηθά ηεο αλεπηζχκεηα ζήκαηα.  

        Τπάξρνπλ νξηζκέλνη θαλφλεο γηα ην πψο λα ζρεδηάζεηε γηα ρακειή PIM:  

 ια ηα παζεηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ησλ -155 

dBc ζηα 2x20 W.  

 Οη απνξξνθεηέο θαισδίσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηεξκαηηθά.  

 Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ν 7/16 ηχπνο ζπλδεηψλ.  

 ινη νη ζπλδέηεο ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, κε ηε 

ζσζηή ξνπή ζηξέςεο θαη ηα ζσζηά εξγαιεία.  

 Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θαιψδηα ρακειήο PIM, κε φινπο ηνπο ζπλδέηεο 

πιήξσο ζπγθνιιεκέλνπο.  

 Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα δηαηεξεζεί ε πεηζαξρεκέλε ηνπνζέηεζε ησλ ζπλδεηψλ 

ζην θαιψδην.  

 Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εξγαιεία, θαιψδηα θαη ζπλδέηεο πνπ ηαηξηάδνπλ θαη 

είλαη απφ ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή.  

 Ζ ζσζηή εγθαηάζηαζε ζεκαίλεη : 

- Γελ ππάξρνπλ ραιαξά θαιψδηα. 

- Γελ ππάξρεη κεραληθή θαηαπφλεζε ζηα RF κέξε. 

- ια νη RF δηαζπλδέζεηο θαζαξίδνληαη, φπσο ζπληζηά θαηαζθεπαζηήο. 

3.7.5 IMD πξντφληα 

 

       Οη ζπρλφηεηεο πνπ παξάγνληαη απφ ηελ ελδνδηακφξθσζε κπνξνχλ λα βξεζνχλ κε 

καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο ησλ επηδφζεσλ ησλ γξακκηθψλ θπθισκάησλ (φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 3.3). Ζ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζεη ηα IMD πξντφληα 

θαηαηάζζεη ηε ζεηξά ηνπο σο δεχηεξεο ηάμεο, ηξίηεο ηάμεο, ηέηαξηεο ηάμεο, θιπ.   

       Οη ζπρλφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ππνινγίδoληαη σο ην άζξνηζκα ή νη δηαθνξέο κεηαμχ 

απηψλ ησλ IMD πξντφλησλ (φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.3). Θεσξεηηθά δελ ππάξρνπλ φξηα 

ζηνλ αξηζκφ ηνπο: σζηφζν, ζπλήζσο κφλν ιίγα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζνβαξέο ζπλέπεηεο.  

         Ζ θχξηα αλεζπρία ζε ιχζεηο εζσηεξηθψλ DAS είλαη ην ΗΜ3 πξντφλ, θαη ζα πξέπεη λα 

πξνζπαζήζεηε λα ειαρηζηνπνηήζεηε απηφ ην πξφβιεκα.  
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Πίλαθαο 3.3 Σα ζπζηαηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ελδνδηακφξθσζεο. 
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3.8 Πνιχ-δηαρεηξηζηηθέο απαηηήζεηο  

 

       Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο πνιχ-δηαρεξηζηηθήο ιχζεο ζπρλά ππνηηκάηαη. 

Γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο πνιχ-δηαρεηξηζηηθήο ιχζεο 

ρξεηάδεηαη λα δψζεηε ζεκαζία ζε πνιιά πεξηζζφηεξα απφ φηη κφλν ζηα RF ζρεδηαζηηθά 

δεηήκαηα. πληζηάηαη ηδηαίηεξα φηη φινη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε 

θάζε ρψξα ή πεξηνρή ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε έλα ακνηβαίν απνδεθηφ έγγξαθν, πνπ 

θαζνξίδεη φιεο ηηο παξακέηξνπο, ηηο δηεπαθέο θαη ηα ζέκαηα ζε ζρέζε ηηο πνιχ-δηαρεηξηζηηθέο 

DAS ιχζεηο.  

 

ρήκα 3.26 Καλέλα παξαθείκελν πξφβιεκα παξεκβνιψλ ζε έλα θηίξην κε δχν δηαρείξηζηεο 

ζηα ίδηα DAS ζπζηήκαηα. 

         πρλά νη RF ζρεδηαζηέο επηθεληξψλνληαη κφλν ζην ζρεδηαζκφ  RF θαη ζηε ζπλέρεηα 

πξνρσξνχλ κε ην έξγν. Ωζηφζν, δαπαλεξά ιάζε θαη ιάζε εμεπηειηζηηθψλ επηδφζεσλ 

κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ αλ ζρεδηάδεηε πάληα έλα βήκα κπξνζηά θαη δψζεηε πξνζνρή ζηελ 

φιε δηαδηθαζία. πληζηάηαη λα πξνεηνηκάζεηε, λα αλαπηχμεηε θαη θαηαιήμεηε ζε κηα πνιχ-

δηαρεηξηζηηθή ζπκθσλία, πξνηνχ απνθαζίζεηε λα εμειίμεηε ην πξψην πνιχ-δηαρεηζξηζηηθφ 

έξγν.  

       Τπάξρνπλ πνιιά ζέκαηα, ηερληθά, πνιηηηθά θαη λνκηθά, πνπ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ 

ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηεο ζχκβαζεο ζε πνιχ-δηαρεηξηζκνχο. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, αμίδεη ε πξφζιεςε ελφο νπδέηεξνπ ζχκβνπινπ, ν νπνίνο ζα 

βνεζήζεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο κε απηή ηε ζπκθσλία. πκβηβαζκνί κεξηθέο θνξέο πξέπεη λα 

γίλνληαη, θαη κπνξεί λα είλαη πνιχ πην εχθνιν γηα έλαλ αλεμάξηεην ζχκβνπιν λα ηα βγάιεη 

πέξα θαη λα έξζεη ζε κηα ακνηβαία ζπκθσλία θαη ζε έλα ζπκβηβαζκφ.  
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ρήκα 3.27 Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζα κπνξνχζαλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ WCDMA 

ζπρλνηήησλ ηνπο, ψζηε λα ιχζνπλ ην πξφβιεκα ACIR. 

3.8.1 Πνιχ-δηαρεηξηζηηθή ζπκθσλία 

 

       Σν έγγξαθν ηεο πνιχ-δηαρεηξηζηηθήο ζπκθσλίαο (MOA- multioperator agreement) 

πξέπεη λα ζπκθσλεζεί θαη λα θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο δηάξθεηαο 

δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο DAS. Πξέπεη λα ππάξρνπλ ζαθείο νξηζκνί φισλ ησλ πηπρψλ ηνπ 

έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηερληθήο, ηεο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο, ηεο εγθαηάζηαζε θαη 

ησλ λνκηθψλ πηπρψλ.  

         Ζ MOA ζα πξέπεη ηδαληθά λα είλαη έλα γεληθφ έγγξαθν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα φια ηα έξγα ζην κέιινλ θαη λα ελεκεξψλεηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζπλερψο. αθείο 

επζχλεο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ πηπρψλ ηνπ έξγνπ. Πξέπεη λα είλαη 

αθξηβήο, θαηά πξνηίκεζε λα πεξηέρεη ην πξφηππν έγγξαθν, ην νπνίν ρεηξίδεηαη θαη ειέγρεη ηε 

δηαδηθαζία. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα ρεηξηζηείηε νπνηαδήπνηε MOA ηνπ έξγνπ είλαη λα 

θαζνξίζεηε ηε MOA πξηλ γίλεη νηηδήπνηε άιιν.  

3.8.2 Φνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζην έξγν εζσηεξηθψλ ρψξσλ 

 

       Δκείο, νη RF ζρεδηαζηέο, ζέιακε λα πηζηεχνπκε φηη ην ζπλνιηθφ έξγν εζσηεξηθψλ ρψξσλ 

γχξσ καο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιιά άιια ζεκαληηθά πξφζσπα θαη ππεξεζίεο 

εκπιέθνληαη, εζσηεξηθά ζε θάζε ηνκέα, αιιά θαη εμσηεξηθνί θνξείο. Δδψ είλαη κεξηθά 

παξαδείγκαηα ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην ηππηθφ  έξγν: 

 Ο ηδηνθηήηεο ηνπ θηηξίνπ, θαζψο επίζεο θαη ν αξρηηέθηνλαο ηνπ θηηξίνπ. 

 Ο ηνπηθφο ζχκβνπινο ή ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πεξηνρή. 

 Οη ζρεδηαζηέο ξαδηνδηθηχσλ απφ φινπο ηνπο ηνκείο. 

 Σα ηνπηθά ζηειέρε απφ φινπο ηνπο ηνκείο. 
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 Οη θπλεγνί ηζηνζειίδσλ. 

 Οη ζρεδηαζηέο κεηαθνξέσλ. 

 Οη ζρεδηαζηέο παξακέηξσλ. 

 Οη ππεξεζίεο γηα ηηο αγνξέο εμνπιηζκνχ. 

 Οη νκάδεο πξνκήζεηαο. 

 Οη εξγνιάβνη θαη νη εγθαηαζηάηεο. 

 Ζ νκάδα βειηηζηνπνίεζεο. 

 Ζ νκάδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. 

3.8.3 Οη ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ ζηε ΜΟΑ 

 

       Σα έξγα γηα εζσηεξηθά DAS είλαη πνιχπινθα θαη ππάξρνπλ πνιινί παξάκεηξνη θαη 

πηπρέο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. Πξνθαλψο ππάξρεη πνιχ επηθέληξσζε ζε φιεο ηηο 

παξακέηξνπο ησλ ξαδηνδηθηχσλ, αιιά θαη πνιινί άιινη παξάκεηξνη θαη δεηήκαηα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ ιεηηνπξγία ελφο πνιχ-

δηαρεηζξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δδψ είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πηπρέο 

.  

Ζ πξνδηαγξαθή ζρεδηαζκνχ ξαδηνδηθηχσλ  

 

       Απηή είλαη ε βάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα είλαη απνιχησο μεθάζαξε 

ζηηο RF πξνδηαγξαθέο:  

 RF επίπεδα ζρεδηαζκνχ – ην UL θαη DL επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα ή BER ησλ 

επηπέδσλ.  

 Δπίπεδα παξνρήο δεδνκέλσλ – νη DL θαη UL ηαρχηεηεο θαη ε EDGE θαη ην HSPA. 

 Σα επίπεδα ζνξχβνπ – ε UL ηζρχο ζνξχβνπ θαη ην DL επίπεδν ζνξχβνπ. 

 Ζ θαζπζηέξεζε - ε κέγηζηε επηηξεπφκελε θαζπζηέξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, απφ 

ηεξκαηηθφ ζε ηεξκαηηθφ. 

 Οη δηαθνξνπνηεκέλνη ζηφρνη ηνπ ζρεδηαζκνχ - εηδηθά επίπεδα ζρεδηαζκνχ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. 

 Ο ζπλδεηηθφο πξνυπνινγηζκψλ - πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη πιήξσο ν πξνυπνινγηζκφο 

δεχμεο γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο, ζε φιεο ηηο δψλεο. 

 Γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεδηαζκνχ - άιιεο , εθηφο απφ ηηο RF παξακέηξνπο 

ζρεδηαζκνχ. 
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 Πιενλεθηήκαηα απφδνζεο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ εμαξηεκάησλ ηνπ DAS – νη PIM 

πξνδηαγξαθέο, ε ηζρχ θαη νη ηχπνη εγθξίζεσλ. 

 Οη δψλεο επηζηξνθήο – ην κέγεζνο HO δψλεο θαη ε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο, θαζψο θαη 

νη GSM ή νη UMTS δψλεο. 

 Ζ ρσξεηηθφηεηα - ηνλ αξηζκφ ησλ θαλαιηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο απαηηήζεηο 

θσλήο θαη δεδνκέλσλ.  

 Ζ κέγηζηε ηζρχο εθπνκπήο ηεο downlink δεχμεο ζηελ θεξαία DAS - γηα λα 

απνθεπρζνχλ θνληηλά πξνβιήκαηα, εηδηθά γηα ην UMTS θαη ην HSPA. 

   

πλππαξμηαθνί παξάκεηξνη 

 

      Δίλαη ζεκαληηθφ λα εμαζθαιίζεηε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ φισλ ησλ θνξέσλ θαη ησλ 

ξαδηνδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ, θαη λα βεβαησζείηε φηη νη ξαδηνδηθηπαθέο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα 

ζπλππάξρνπλ ζην ίδην DAS, ρσξίο θακία ππνβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ νπνηαδήπνηε 

ξαδηνδηθηπαθήο ππεξεζίαο .  

 RF ελδειερείο πξνδηαγξαθέο – ην είδνο ησλ ζπλδέζκσλ, ηα επίπεδα ηζρχνο θαη ε 

απνκφλσζε κεηαμχ ησλ δσλψλ θαη κεηαμχ ησλ θνξέσλ.  

 Βειηηζηνπνίεζε ελδνδηακφξθσζεο - πεξηνξηζκνί ζπρλφηεηαο, παξαζηηηθέο εθπνκπέο 

θαη ETSI θαη άιιεο απαηηήζεηο.  

 Γεκφζηεο νδεγίεο αζθάιεηαο απφ ηελ αθηηλνβνιία (EMR ) – ν WHO/ICNIRP θαη ηα 

ηνπηθά φξηα.  

 Εεηήκαηα ζπλχπαξμεο κε άιινπο εμνπιηζκφο – ε EMC θαη RFI ζπκκφξθσζε.  

 Γηαξξνή απφ ην θηίξην.  

 

Σν κέιινλ ηνπ εζσηεξηθνχ DAS  

 

        Θα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ην αλακελφκελν κέιινλ ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ DAS έξγνπ. 

Πξέπεη λα είζηε βέβαηνη ζην λα θαζνξίζεηε πψο ζα αληηδξάζεηε ζε ηπρφλ αιιαγέο ζην DAS:  

 Μειινληηθέο αλαβαζκίζεηο - πεξηζζφηεξνπο ηνκείο, ρσξεηηθφηεηα, πψο θαη πφηε νη 

λέεο ππεξεζίεο πξνζηίζεληαη ζην DAS, 3G, 3.5G, WiMAX, θιπ.  

 χλδεζε λέσλ θνξέσλ ζην DAS ζην κέιινλ - λνκηθά δεηήκαηα θαη πξνζαξκνγή ηνπ 

ζπλδεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  
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 Απνζχλδεζε απφ ην DAS - πψο απηή αληηκεησπίδεηαη, αλ έλαο επηρεηξεκαηίαο ζέιεη 

λα απνζπλδέζεη.  

 Ζ δηαθνπή ηνπ DAS - πψο αληηκεησπίδεηαη, φηαλ ην DAS πξέπεη λα αθαηξεζεί.  

 

Δπηκειεηεία 

 

       αθήο θαζνξηζκφο ηνπ πνηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ην έξγν είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. Σα 

έγγξαθα ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ θπξίσλ βαζηθψλ ππεπζχλσλ ζα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε 

ηπρφλ παξεμεγήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επζχλε γηα ην κέιινλ:  

 Δπζχλε δηθηχνπ - φια ηα κέξε πνπ πεξηιακβάλνληαη.  

 Δπηινγή ζπζηήκαηνο DAS – ν πσιεηήο θαη ν πξνκεζεπηήο, θαζψο θαη ε αίηεζε γηα 

ηε δηαδηθαζία πξνζθνξάο.  

 Δπηινγή θαη πηζηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηαηψλ - εθπαίδεπζε, απαηηήζεηο απφ ηα 

εξγαιεία θαη ε πηζηνπνίεζε.  

 Ννκηθή ζπκθσλία θαη ζπκβφιαηα - κεηαμχ ησλ θνξέσλ, κεηαμχ θνξέσλ θαη 

ηδηνθηήηε ηνπ θηηξίνπ, κεηαμχ θνξέσλ θαη εγθαηαζηάηε ή πξνκεζεπηή DAS, ζρεηηθά 

κε ην πνηνο θαηέρεη ηα ζέκαηα αζθάιηζεο DAS.  

 Σεθκεξίσζε - πξνζδηνξίδεη ηε ιεηηνπξγία, ηελ είζνδν θαη έμνδν φισλ ησλ εγγξάθσλ, 

ηνλ έιεγρν ηεο ηεθκεξίσζεο θαη ηνλ εληνπηζκφ ελεκεξψζεσλ.  

 Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο – θηηξηαθφο θσδηθφο θαη επηβξαδχλζεηο θσηηάο.  

 ρέδην πινπνίεζεο.  

 Απνδνρή δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ - κέζνδνο δνθηκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ.  

 Να είζηε βέβαηνη ζην λα θαζνξίζεηε πψο θαη πνηνο θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 

DAS ζην κέιινλ – πξφζβαζε, παξαθνινχζεζε ζπλαγεξκνχ, αληαιιαθηηθά, 

ζπκθσλία ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ζε επίπεδν ππεξεζηψλ. 
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Κεθάιαην 4 

4. Ο ζπλδεηηθφο πξνυπνινγηζκφο  

 

     Ο ζπλδεηηθφο πξνυπνινγηζκφο (LB- Link Budget) είλαη o ζεκειηψδεο ππνινγηζκφο γηα ην 

ζρεδηαζκφ νπνηoπζδήπνηε RF δεζκνχ κεηαμχ ηoπ πνκπνχ (ΣΥ- transmitter) θαη ηoπ δέθηε 

(Rx-reciever). ε ακθίδξνκνπο ππνινγηζκνχο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπκε δχν 

ππνινγηζκνχο LB, έλαλ γηα ην DL θαη έλαλ γηα ην UL.  

      Σν απνηέιεζκα ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ ζπλδεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη ε κέγηζηε 

επηηξεπφκελε απψιεηα δηαδξνκήο (APL- A Programming Language) απφ ην ζηαζκφ βάζεο 

ζην θηλεηφ, φζνλ αθνξά ην θαηέβαζκα δεδνκέλσλ θαη ηε κέγηζηε επηηξεπφκελε ζπλδεηηθή 

απψιεηα ζρεηηθά κε ηελ αλάζηξνθε ζχλδεζε θαη απφ ηνλ θηλεηφ πξνο ηνλ ζηαζκφ βάζεο ζηε 

αλεξρφκελε δεχμε. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη φιε ε εμαζζέλεζε θαη ηα θέξδε ηεο 

δηαδξνκήο ηνπ ζήκαηνο απφ άθξν ζε άθξν απφ ην ΣΥ ζην Rx, ε εμαζζέλεζε ιφγσ ηεο 

απφζηαζεο, πξνζζέηνληαο ηελ απψιεηα αθαηαζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ηα θέξδε ηεο 

εμαζζέλεζεο ηνπ θαισδίνπ ηεο θεξαίαο. Θα πξέπεη επίζεο λα πξνβιεθζεί έλα πεξηζψξην 

αζθαιείαο ην νπνίν ζα παξέρεη κηα δεδνκέλε πηζαλφηεηα ηνπ επηζπκεηνχ ζήκαηνο, 

αληηπξνζσπεχνληαο ηα ειιείπνληα πεξηζψξηα θαη ηηο δεκίεο ηνπ ζψκαηνο.  

     Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο πνπ ζρεδηάδεηαη, ππάξρνπλ δηάθνξεο 

παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλδεηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. Με βάζε απηέο ηηο παξακέηξνπο γηα ην DAS , ε απαίηεζε ηεο 

ξαδηνδηθηπαθήο ππεξεζίαο, θαη ε επίδξαζε ηνπ ζνξχβνπ απφ ηηο ππάξρνπζεο πεγέο ζήκαηνο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα ή ην θαλάιη, ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ν ζπλδεηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο γηα ηηο δχν ζπλδέζεηο, ηελ uplink θαη ηελ downlink, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην 

εχξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Ο ζπλδεηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο (LB – Link Budget) γηα ην ζπγθεθξηκέλν εχξνο ξαδηνδηθηπαθήο ππεξεζίαο 

κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλνο είηε γηα UL ή γηα  DL: απηφ ζα εμαξηάηαη απφ ηηο 

παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ζπλδέζκνπο. Έλα θειί κπνξεί λα είλαη downlink 

πεξηνξηζκέλν γηα έλαλ ηχπν ππεξεζηψλ, θαη ην ίδην θειί κπνξεί λα είλαη uplink πεξηνξηζκέλν 

γηα κηα άιιε ππεξεζία (πξνθίι εμππεξέηεζεο). 

 

4.1 Σα ζπζηαηηθά θαη ππνινγηζκνί ηνπ ζπλδέζκνπ RF  
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      Αο πξνζπαζήζνπκε λα μερσξίζνπκε ηνλ LB θαη λα ξίμνπκε κηα καηηά ζηηο πην 

ζεκαληηθέο παξακέηξνπο. Ο πην απιφο ππνινγηζκφο LB είλαη, θαη 'αξρήλ, φπσο ν παξαθάησ: 

 

Rx επίπεδν (dBm) = Tx ελέξγεηαο (dBm) - εμαζζέλεζε θαισδίνπ (dB) - απψιεηεο δηάδνζεο 

+ θέξδνο ηεο θεξαίαο (dB) 

 

     Ωζηφζν, ν πξαγκαηηθφο LB γηα GSM θαη UMTS είλαη πην πεξίπινθνο, έηζη ζα πξέπεη λα 

δηαρσξηζηεί  ν ππνινγηζκφο ηνπ ζε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. 

 

ρήκα 4.1 Οη αξρέο ηνπ LB  (DL). 

4.1.1 Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε απψιεηα δηαδξνκήο 

 

     Ο βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηακφξθσζεο ηνπ LB είλαη λα ππνινγηζηεί ε κέγηζηε επηηξεπηή 

απψιεηαο δηαδξνκήο, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.1. Αθνχ έρεη ππνινγηζηεί ην APL, κπνξεί 

πιένλ λα ππνινγηζηεί ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ε αθηίλα εμππεξέηεζεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θεξαίαο ζην θηίξην.  

      εκεησηένλ φηη ην παξάδεηγκα ζην ζρήκα 4.1 είλαη κάιινλ απινπζηεπκέλν, θαη απιψο 

δείρλεη κεξηθνχο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ LB. Απηφ ην απινπνηεκέλν παξάδεηγκα δείρλεη κφλν ηελ downlink δεχμε, αιιά ηφζν 

απηή ε δεχμε φζν θαη ε uplink APL πξέπεη λα ππνινγίδνληαη, γηα φιεο ηηο ππεξεζίεο ζρεηηθά 

κε ηελ DAS. 
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4.1.2 Σα ζπζηαηηθά ηνπ ζπλδεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

 

      Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη ιεπηνκέξεηεο ηνπ LB γηα ην ζρεδηαζκφ εζσηεξηθψλ ρψξσλ 

DAS, ζα πξέπεη λα μερσξηζηνχλ φιεο νη δηάθνξεο ζπληζηψζεο ησλ θεξδψλ θαη ησλ δεκηψλ. 

ηε ζπλέρεηα, ζα κπνξεί θάπνηνο λα θαηαιάβεη πψο νη δηάθνξεο παξάκεηξνη αιιειεπηδξνχλ 

θαη επεξεάδνπλ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ LB.  

      Σα ζηνηρεία ηνπ βαζηθνχ LB θαίλνληαη ζην ρήκα 4.2. Γηα λα είλαη θάπνηνο ζε ζέζε λα 

θάλεη κηα ιεπηνκεξή αλάιπζε, ζα πξέπεη λα ξίμεη κηα καηηά ζηα δηάθνξα ζηνηρεία ηνπ 

ππνινγηζκνχ ηνπ LB, φπσο απηά δηαθξίλνληαη βαζηθά ζηνλ Πίλαθα 4.1, έλα πξνο έλα (ηα 

ζχκβνια απφ ηνλ πίλαθα 8.1 νξίδνληαη παξαθάησ). 

 

 

ρήκα 4.2 Σα ζηνηρεία ηνπ LB. 
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Πίλαθαο 4.1 Παξάδεηγκα LB, GSM downlink (GSM900) 

 

1. ε BS ηζρχ (dBm): απηή είλαη ε RF ηζρχ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ ζηαζκφ βάζεο, ζηελ 

θεξαία ζχλδεζεο ηεο εμφδνπ ηεο ξάβδνπ ηνπ ζηαζκνχ βάζεο. 

2. ε απψιεηα ηνπ ηξνθνδφηε (dB): απηή είλαη ε εμαζζέλεζε ηνπ νκναμνληθνχ θαισδίνπ απφ 

ην BS πξνο ηελ θεξαία. Ζ απψιεηα είλαη ζπκκεηξηθή γηα ηελ UL θαη DL. 

3. ην BS θέξδνο ηεο θεξαίαο (dBi): απηφ είλαη ην θέξδνο ηεο θεξαίαο (θαηεπζπληηθφηεηα) ηεο 

θεξαίαο ηνπ BS.  

4. EiRp (dBm): ηζφηξνπε αθηηλνβνινχκελε ηζρχο - απηή είλαη ε εθπεκπφκελε ηζρχο απφ ηελ 

θεξαία ηνπ ζηαζκνχ βάζεο. Δίλαη ε απψιεηα ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο ηνπ BS θαη ε απνιαβή 

ηεο θεξαίαο.  

5. ην θέξδνο ηεο θεξαίαο (dBi) ηνπ MS: ε θηλεηή ηεξκαηηθή θεξαία έρεη έλα θέξδνο πνπ 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην LB. Απηφ ην θέξδνο ηεο θεξαίαο κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

λα είλαη αξλεηηθφ. Τπάξρνπλ πνιιέο δηαζέζηκεο κεηξήζεηο πνπ δείρλνπλ ην θέξδνο γηα ηνπο 

δηάθνξνπο ηχπνπο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο κεηξήζεηο δείρλνπλ 

θηλεηά κε θέξδνο θεξαίαο θάησ απφ 7 dBi. 
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6. ε εηθφλα ηνπ ζνξχβνπ ηνπ MS, dB: νη εληζρπηέο θαη ηα ειεθηξνληθά κέζα ζε έλα δέθηε ζα 

παξάγνπλ ζφξπβν. Ζ ζρεηηθή ηζρχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζνξχβνπ νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ 

ζνξχβνπ. Απηφο ν NF καδί κε ην ζεξκηθφ επηδαπέδην ζφξπβν ζα θαζνξίζνπλ ην ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηνλ επηδαπέδην ζφξπβν ζην MS. 

7. ν MS επηδαπέδηνο ζφξπβνο: σο παξάδεηγκα, ζθεθηείηε έλα ηππηθφ GSM MS κε NF 8 dB. 

Δζείο απιά πξνζζέζηε ην NF ζην ζεξκηθφ ζφξπβν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ επηδαπέδηνπ 

ζνξχβνπ ζην MS.  

Δπηδαπέδηνο ζφξπβνο = ηζρχο ζνξχβνπ ζην 1 Hz + NF + 10log (εχξνο δψλεο) 

Δπηδαπέδηνο ζφξπβνο = -174 dBm/Hz  + NF + 10log (εχξνο δψλεο) 

Δπηδαπέδηνο ζφξπβνο = -174 dBm/Hz +8dB + 10log (200.000 Hz) = -113 Dbm 

8. ν ζεξκηθφο επηδαπέδηνο ζφξπβνο (dBm): αλάινγα κε ην ιεηηνπξγηθφ εχξνο δψλεο ηνπ 

ξαδηνδηθηπαθνχ θαλαιηνχ, ζα ππάξμνπλ νξηζκέλνο ζεξκηθφο επηδαπέδηνο ζφξπβνο. Απηή 

είλαη κηα θπζηθή ζηαζεξά. ην δσκάηην κε ζεξκνθξαζία (17 C), ε ζεξκηθφο ζφξπβνο νξίδεηαη 

σο εμήο: 

Δπηδαπέδηνο ζφξπβνο = -174 dBm/Hz  + 10log (εχξνο δψλεο) 

        Οπφηε ζε GSM (200 kHz) ν ζεξκηθφο ζφξπβνο ζα είλαη: 

GSM = -174 dBm/Hz + 10log (200.00 Hz) = -121 dBm 

 

         Γηα UMTS (3.84 Mc) ζα είλαη: 

UMTS = -174 dBm/Hz + 10 log (3.840.000 Hz = -108 dBm 

9. νη παξεκβνιέο: ν παξεκβαηηθφο ζηαζκφο βάζεο πνπ κεηαδίδεη ζηνλ ίδην θνξέα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ. Απηή ε παξέκβαζε ζα πξνζζέζεη ζηνλ επηδαπέδην 

ζφξπβν, απμάλνληαο ηελ απαίηεζε ηνπ ζήκαηνο λα εθπιεξψζεη ην SNR. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα ππνινγηζηεί απηή ε παξεκβνιή φηαλ γίλεηαη ε LB. Ηδηαίηεξα ζπληζηάηαη πάληα 

λα εθηειείηαη κηα κέηξεζε (βιέπε ηκήκα 3.2.2) ηνπ επηπέδνπ παξεκβνιήο πνπ ππάξρεη ζην 

θηίξην, θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην απνηέιεζκα απηήο ηεο κέηξεζεο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

LB. ε απηφ ην παξάδεηγκα, ε παξεκβνιή έρεη ξπζκηζηεί ζε 120 dBm (πνιχ ρακειή). 

 

Αχμεζε ζνξχβνπ ζην UMTS 

 

     ηo UMTS πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππφςε ε αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ πνπ νθείιεηαη ζην 

θνξηίν θπθινθνξίαο ζηα θειηά. Δπνκέλσο, κε ην 50% ηνπ θνξηίνπ ζην θειί πξέπεη λα 

πξνζζέζνπκε 3 dB ζηελ αχμεζε ηνπ ζνξχβνπ. 
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10. νη απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο SNR (Signal to Noise Ratio- Αλαινγία ζήκαηνο-ζνξχβνπ) 

(dB): γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ρξεηάδεηαη λα ζηεξηρηεί ε πνηφηεηα ηεο ξαδηνδηθηπαθήο 

δεχμεο, απφ ηελ άπνςε ηεο SNR. Απηφ είλαη  ν νξηζκφο ηνπ πφζν ηζρπξφ πξέπεη λα είλαη ην 

επίπεδν ηνπ ιακβαλφκελνπ ζήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνλ επηδαπέδην ζφξπβν ζην θαλάιη, 

πξνθεηκέλνπ ε RF ππεξεζία λα ιεηηνπξγήζεη. Αλ έρνπκε κηα ππεξεζία πνπ ρξεηάδεηαη 9 dB 

SNR (GSM θσλή), πξνθεηκέλνπ ιεηηνπξγήζεη, ην ρακειφηεξν απνδεθηφ ζήκα ζα πξέπεη λα 

είλαη: 

Απαηηνχκελν επίπεδν ζήκαηνο = -113 dBm  (MS επηδαπέδηνο ζφξπβνο) +   9dB  (απαίηεζε 

ππεξεζίαο) = -104 dBm 

 

Ζ απαίηεζε SNR ζρεηίδεηαη κε ην ξπζκφ δεδνκέλσλ 

 

      Ζ θξίζηκε παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ γηα ηελ UL θαη DL δελ 

είλαη ην απφιπην επίπεδν ζήκαηνο ηεο δεχμεο, αιιά ε πνηφηεηα ηεο δεχμεο RF, ην SNR. Γηα 

ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ζα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο 

δεχμεο RF. ζν πςειφηεξεο είλαη νη απαηηήζεηο ηεο  ππεξεζίαο (ξπζκνί δεδνκέλσλ), ηφζν 

θαιχηεξε πξέπεη λα είλαη ε ζχλδεζε RF. Γηα ην ιφγν απηφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά 

δεδνκέλσλ γηα UMTS θαη HSPA είλαη πην επαίζζεηα ζε θάζε ππνβάζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ζνξχβνπ DAS ή εμαζζέλεζε ηνπ. Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα αζθαιηζηεί ην ρακειφηεξν δπλαηφ 

επίπεδν ζνξχβνπ θαη εμαζζέλεζεο ηεο DAS, πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνχλ νη πςειφηεξεο 

ηαρχηεηεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, θαη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα κειινληηθέο ππεξεζίεο 

δεδνκέλσλ. 

 

UMTS 

 

      Γηα ην ζρεδηαζκφ UMTS ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ην επηζπκεηφ Δb/Ν0 θαη λα 

εθαξκνζηεί επίζεο ην θέξδνο επεμεξγαζίαο ηεο ξαδηνδηθηπαθήο ππεξεζίαο. 
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Πίλαθαο 4.2 Κέξδνο επεμεξγαζίαο 

 

      Υξεζηκνπνηψληαο απηνχο ηνπο ηχπνπο κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην θέξδνο 

επεμεξγαζίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο UMTS δεδνκέλσλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 

4.2. 

 

Παξαδείγκαηα 

 

Κέξδνο επεμεξγαζίαο γηα ηελ κεηάδνζε δεδνκέλσλ κε πςειή ηαρχηεηα,  384 kbps: 10log 

(3:84 Mcps/384 kb) = 10 dB 

Κέξδνο επεμεξγαζίαο γηα ηελ νκηιία 12:2 kbps: 10log (3:84 Mcps/12:2 kbps = 25 dB 

      Ζ ρξήζε ησλ νξζνγσλίσλ εμαπισκέλσλ θσδίθσλ θαη ην θέξδνο επεμεξγαζίαο είλαη ηα 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ UMTS / WCDMA, δίλνληαο αληνρή ζην ζχζηεκα θαηά ηεο απην-

παξεκβνιήο. Ο θχξηνο ιφγνο είλαη ν παξάγνληαο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζπρλνηήησλ ηνπ 

1ιφγσ ηεο απφξξηςεο ηνπ ζνξχβνπ απφ άιια θειηά/ ρξήζηεο.  

      ηαλ γλσξίδνπκε ηελ απαηηνχκελε ππθλφηεηα ηζρχνο bit, Eb/Νo (ελέξγεηα αλά bit/ 

ζφξπβνο) γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία (θσλή 12:2 kbps + 5dB, δεδνκέλα + 20 dB), 

είκαζηε ζε ζέζε λα ππνινγίζνπκε ηελ απαηηνχκελε αλαινγία ζήκαηνο- παξεκβνιήο. 

       Ζ θσλή ζε 12,2 kbps ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 5 dB εχξνο δψλεο ζήκαηνο- παξεκβνιή πιελ 

ηνπ θέξδνπο επεμεξγαζίαο, 5 - 25 dB = -20 dB. ηελ πξάμε, ε απνιαβή επεμεξγαζίαο 

ζεκαίλεη φηη ην ζήκα γηα ηε θσλεηηθή θιήζε κπνξεί λα είλαη 20 dB ρακειφηεξν απφ ηελ 

παξέκβαζε / ζφξπβν, αιιά εμαθνινπζεί λα απνθσδηθνπνηείηαη. 
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Κέξδνο νκαιήο επηζηξνθήο (UMTS)  

 

      ε παξαδνζηαθνχο Macro LB ζα πεξηιεθζεί έλα θέξδνο νκαιήο απφδνζεο, πνπ ηππηθά 

ρξεζηκνπνηεί 3 dB. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη ρξήζηεο ζηελ άθξε ηνπ θειηνχ είλαη ζε 

ινγηζκηθή κεηαπνκπή, θαη ε ρξήζε Macro πνηθηινκνξθίαο ζα βειηηψζεη ην ζχλδεζκν. 

Ωζηφζν, γηα εζσηεξηθνχο UMTS ζρεδηαζκνχο πξνηείλεηαη ε κε ρξήζε θέξδνπο νκαιήο 

επηζηξνθήο ζηνλ LB. Θα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη ηνκείο ηεο νκαιήο επηζηξνθήο, 

ψζηε λα πεξηνξηζηεί ην θνξηίν επί ηνπ θφκβνπ Β θαη ηνπ δηθηχνπ. 

 

GSM Παξάδεηγκα 

 

     Ο αληίθηππνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ ζε έλα ηππηθφ εζσηεξηθφ 

GSM900 ζχζηεκα θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 4.3. Απηφ ην παξάδεηγκα δείρλεη πξψηα απ' φια ηε 

δήηεζε γηα ην SNR θαη ην C/I (θαλάιη / παξεκβνιέο). Γηα θσλή GSM ε δήηεζε είλαη έλα 

ειάρηζην 9 dB C/I. ε απηφ ην παξάδεηγκα (ν download πξνυπνινγηζκφο ζηνλ Πίλαθα 8.1), 

ππάξρεη κέγηζηε επηηξεπφκελε απψιεηα ζπλδέζεσλ ζην DL, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ 

ππεξεζίεο θσλήο ζε 97 dΒ. Δπνκέλσο, ε ζπλνιηθή απψιεηα απφ ηνλ ζηαζκφ βάζεο πξνο ηνλ 

θηλεηφ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 97 dB. ε απηφ ην πεξηβάιινλ (κέηξηα ππθλφ γξαθείν) 

πνπ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 55 κ. (ζεκεησηένλ φηη άιινη παξάκεηξνη παίδνπλ επίζεο έλαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν - ε επαηζζεζία ηνπ θηλεηνχ, ν ζφξπβνο ηνπ θηλεηνχ, ην πεξηζψξην 

εμαζζέλεζεο, θιπ: φιεο απηέο νη παξάκεηξνη ζα παξνπζηαζηνχλ αξγφηεξα ζε απηφ ην 

θεθάιαην).  

Πίλαθαο 4.3 Παξαδείγκαηα GSM θάιπςεο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο γηα δηάθνξεο 

ππεξεζηαθέο απαηηήζεηο: εκεησηένλ φηη ην επίπεδν ζήκαηνο ζε απηφ ην παξάδεηγκα είλαη 

ρσξίο παξεκβνιέο. 
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     ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην επίπεδν πνπ απαηηείηαη γηα DL γηα λα παξερζεί επαξθή ζηάζκε 

ζήκαηνο είλαη 85 dBm. Ωζηφζν, κπνξεί θαλείο λα δεη φηη ε απαίηεζε ησλ ππεξεζηψλ γηα 

EDGE MCS9 (59,2 kbps) είλαη 23 dB απζηεξφηεξε γηα C/I, κε κέγηζηε επηηξεπφκελε 

απψιεηα δηαδξνκήο 74 dB. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα έλα επίπεδν ππεξεζίαο - 62 dBm, ή ηε 

κείσζε ηνπ θάζκαηνο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηελ εζσηεξηθή DAS θεξαία απφ 55 κ. έσο ηε 

θσλεηηθή ππνζηήξημε κφλν 14 κ. γηα ηελ ππνζηήξημε EDGE-MCS9. 

11. Κηλεηή επαηζζεζία: νη παξεκβνιέο, δειαδή ζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη ζηελ ίδηα 

ζπρλφηεηα φπσο θαη ε ππνζηεξηδφκελε ππεξεζία, ζα απεπαηζζεηνπνηήζνπλ ηνλ δέθηε ζην 

θηλεηφ.  

     Γλσξίδνληαο φηη ε παξεκβνιή πξνέξρεηαη απφ άιινπο ζηαζκνχο βάζεο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ ίδηα DL ζπρλφηεηα (πνπ κεηξάηαη κε έλα δνθηκαζηηθφ δέθηε, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 

ελφηεηα 5 .2.2), θαη γλσξίδνληαο ηε θηλεηή εηθφλα ζνξχβνπ, ην θέξδνο ηεο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θαζψο θαη ηελ απαηηνχκελε γηα ην SNR ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί ζηε ζπλέρεηα ε αζχξκαηε επαηζζεζία ηνπ δέθηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία: 

 

ε απηφ ην παξάδεηγκα, ζηνλ Πίλαθα 4.1, ε επαηζζεζία MS ππνινγίδεηαη ζε 103,2 dBm, 

 

Σν ξαδηνδηθηπαθφ θαλάιη 

 

12 + 13, ηα μεζσξηαζκέλα πεξηζψξηα: ζε θάζε RF πεξηβάιινλ ζα ππάξμεη μεζψξηαζκα ιφγσ 

ησλ λέσλ αλαθιάζεσλ θαη δηαζιάζεσλ ηνπ ζήκαηνο RF. Πνιιά βηβιία θαη εθζέζεηο έρνπλ 

γξαθηεί γηα ην μεζψξηαζκα πεξηζσξίσλ θαη  ην RF ζρεδηαζκφ: απηφ είλαη πέξα  απφ ην πεδίν 

απηήο ηεο εξγαζίαο. Σππηθά, ζε πεξηβάιινληα εζσηεξηθψλ ρψξσλ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζπλνιηθφ μεζψξηαζκα πεξηζσξίσλ πεξίπνπ 16-18 dB γηα  λα θαιπθζεί 

πηζαλφηαηα ην 95% ηεο πεξηνρήο.  

 

RF, DL Δπίπεδν ρεδηαζκνχ 

 

      Αλ ζπλερίζνπκε λα ππνινγίδνπκε ρξεζηκνπνηψληαο ην παξάδεηγκα απφ ην ρήκα 8.1, ζα 

κπνξέζνπκε λα ππνινγίζνπκε ην επίπεδν ζρεδηαζκνχ γηα ην ζήκα RF: 

14. ε απψιεηα ηνπ ζψκαηνο (dB): ε MS ζα επεξεαζηεί απφ ην ρξήζηε, ν νπνίνο ζα 

ιεηηνπξγήζεη σο «αθαηαζηαζία» κεηαμχ ηεο MS θαη ηεο BS θεξαίαο. Γηα λα ιεθζεί απηφ 
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ππφςε θαηά ηελ LB, ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί «Ζ απψιεηα ηνπ ζψκαηνο» ζηνλ ππνινγηζκφ. 

Έλαο ηππηθφο αξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απψιεηα ηνπ ζψκαηνο είλαη 3 dB. 

15. ην ζπλνιηθφ πεξηζψξην ηνπ ζρεδηαζκνχ: ζε απηφ ην παξάδεηγκα, γηα ην ζπλνιηθφ 

πεξηζψξην ηνπ ζρεδηαζκνχ i,  

ζπλνιηθφ πεξηζψξην εμαζζέλεζεο = log -θαλνληθφ μεζψξηαζκα ζθηψλ + εμαζζέλεζε 

πνιιαπιψλ δηαδξνκψλ + απψιεηα ηνπ ζψκαηνο 

ζπλνιηθφ πεξηζψξην εμαζζέλεζεο = 10 dB + 6dB + 3dB = 19 dB 

16. ειάρηζην επίπεδν ζηελ αηρκή ηνπ θειηνχ (RxMin): γλσξίδνληαο ηελ αζχξκαηε 

επαηζζεζία θαη ην ζπλνιηθφ πεξηζψξην εμαζζέλεζεο, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηψξα ην 

ζηφρν ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηελ αηρκή ησλ θειηψλ: 

RxMin = αζχξκαηε επαηζζεζία + πεξηζψξην ηνπ ζρεδηαζκνχ 

RxMin = -103.2 dBm + 19 dB = -84.2 dBm 

     Απηφ είλαη 0.8 dB πςειφηεξν απφ ηελ απαίηεζε ηνπ ζήκαηνο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 

4.3, θαη νθείιεηαη ζηελ -120 dBm παξεκβνιή ζην θαλάιη, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4.1. 

17. ε κέγηζηε επηηξεπφκελε απψιεηα δηαδξνκήο: Σέινο, κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηε 

κέγηζηε απψιεηα ζπλδέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα νινθιεξψζνπλ ηα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ. 

Γλσξίδνπκε ηελ εθπεκπφκελε ηζρχ EiRP θαη ην ειάρηζην επίπεδν ζήκαηνο ζηελ αηρκή ησλ 

θειηψλ: σο εθ ηνχηνπ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ APL:  

APL = EiRP - RxMin 

APL = 7dBm - (-84.2 dBm) = 91.2 dB 

18. ππνινγηζκφο ηεο εμππεξέηεζεο ηεο αθηίλαο ηεο θεξαίαο: ηψξα έρνπκε δεκηνπξγήζεη ην 

APL, κπνξνχκε πιένλ λα ππνινγίζνπκε ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θεξαίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ: 

 

Θπκεζείηε ηελ Uplink δεχμε… 

 

      Έρνπκε θάλεη κφλν ην κηζφ ηνπ ζπλδεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε απηφ ην ζεκείν. Πξέπεη 

λα εθηειέζεηε ηνλ ίδην αθξηβψο ππνινγηζκφ, αληίζηξνθα, γηα ηελ uplink δεχμε (φπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.4). Γηα ην ζρεδηαζκφ GSM εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ε LB ζπρλά ζα 

πεξηνξίδεηαη απφ ηελ ηζρχ DL. Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα επηβεβαησζεί απηφ κέζα ζην LB, 

έηζη ψζηε πάληα λα εθηειείηαη, επίζεο, έλαο ακθίδξνκνο ππνινγηζκφο ηνπ LB γηα ην GSM. 
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Γηα ην UMTS/HSPA ζα κπνξνχζαηε επίζεο λα πεξηνξίδεζηε απφ ηελ UL, αλάινγα κε ην 

πξνθίι ηνπ θνξηίνπ ηνπ θειηνχ. 

Πίλαθαο 4.4 παξάδεηγκα ζπλδεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, GSM uplink 

 

Δμηζνξξφπεζε ηεο ζχλδεζεο 

       

      Θα ππάξμεη δηαθνξεηηθή απφζηαζε ππεξεζίαο ζην DL ζε ζχγθξηζε κε ην UL. 

Πξνζπαζήζηε λα ηζνξξνπήζεηε ηνλ LB ζαο, ίζσο κε πξνζαξκνγέο ησλ παξακέηξσλ ζην 

θειί, φηαλ είλαη ζε ιεηηνπξγία. Γελ έρεη θαλέλα λφεκα λα ππάξμνπλ πςειέο ηζρχεηο γηα θάζε 

UL ζχλδεζκν ή DL, εάλ εμαξηάζηε απφ ηνλ άιιν ζχλδεζκν πεξηνξίδνληαο ηελ αθηίλα 

εμππεξέηεζεο ηνπ θειηνχ. ηε ζπλέρεηα, κπνξείηε ίζσο λα ξίμεηε ηελ ηζρχ ζηελ θπξίαξρε 

ζχλδεζε θαη λα εμηζνξξνπήζεηε ηελ LB, πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ παξεκβνιή απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζχλδεζε κε γεηηνληθά θειηά ή θηλεηά ηειέθσλα. 
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4.1.3 πλδεηηθνί πξνυπνινγηζκνί ζε ζπζηήκαηα εζσηεξηθψλ ρψξσλ 

 

      Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ, ππάξρνπλ θάπνηεο πξφζζεηεο 

παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλδεηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. Γηαθνξεηηθέο παξάκεηξνη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, αλάινγα κε ην αλ 

ζρεδηάδεηε έλα παζεηηθφ ή ελεξγεηηθφ DAS (βιέπε ζρήκα 4.3). 

 

 

ρήκα 4.3 ηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλδεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

4.1.4 πλδεηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα παζεηηθφ DAS 

 

       Σν παζεηηθφ DAS βαζίδεηαη ζε νκναμνληθά θαιψδηα θαη δηαρσξηζηέο, φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζην ππνθεθάιαην 2.3. Απφ έλαλ ππνινγηζκφ ελφο ζπλδεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

είλαη αξθεηά εχθνιν λα ζρεδηαζηεί έλα παζεηηθφ DAS. Ζ εμαζζέλεζε ηνπ DAS ζα 

ππνβαζκίζεη ηφζν ην UL φζν θαη ην DL κε ηελ ίδηα απψιεηα, πνπ αληηζηνηρεί ζε απψιεηα ηεο 

πξνζηηζέκελεο ζχλδεζεο, ιφγσ απφζηαζεο. Ζ πξφθιεζε είλαη λα πάξεηε ηηο αθξηβείο 
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πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εμαζζέλεζε ζε θάζε θεξαία ζην ζχζηεκα. Απηφ εμαξηάηαη απφ 

ηελ αθξηβή ηνπνζέηεζε θαη ηε δηαδξνκή ηνπ θαισδίνπ. Δπνκέλσο, νη ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή εγθαηάζηαζε είλαη απαξαίηεηεο, θαη απηφ είλαη 

πξσηεχνλ πξηλ απφ νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο. Απηφ κπνξεί λα είλαη κηα 

πξφθιεζε γηα ην ξαδηνδηθηπαθφ ζρεδηαζηή, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα θάλεη παζεηηθψλ DAS 

ζρεδηαζκνχο, φηαλ θάλεη πην πνιχ ζρεδηαζκφ εγθαηάζηαζεο παξά ξαδηνδηθηπαθφ ζρεδηαζκφ. 

 

Ο ππνινγηζκφο Downlink 

 

      Σν παζεηηθφ DAS ζα κεηξηάζεη ηελ εμνπζία απφ ηελ πεγή ηνπ ζήκαηνο, ην ζηαζκφο 

βάζεο ή ηνλ repeater, ψζηε λα αληηζηαζκίζεη ηελ DL ηζρχ κε ηελ απψιεηα ηεο παζεηηθήο 

DAS, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλδεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη ζα 

πξέπεη λα αμηνινγεζεί ν ζπλδεηηθφο πξνυπνινγηζκφο DL γηα φιεο ηηο θεξαίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη κεκνλσκέλεο θεξαίεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο απψιεηεο, θαη σο εθ ηνχηνπ δηαθνξεηηθά επίπεδα αθηηλνβνινχκελεο ηζρχνο θαη 

θπκαηλφκελεο ππεξεζίεο. Να είζηε πνιχ πξνζεθηηθνί, ψζηε λα κελ ππεξθνξηψλεηε ηελ 

παζεηηθή DAS, εηδηθά φηαλ ιεηηνπξγνχλ ζπζηήκαηα πνιχ-κεηαθνξέσλ ή ζπζηήκαηα πνιχ-

ρεηξηζηψλ. Πνιχ ζπρλά μερλάκε πφζν ςειά είλαη ε ηζρχο γηα ην παζεηηθφ DAS ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, εηδηθά γηα ηα ζηνηρεία θνληά ζηνπο ζηαζκνχο βάζεο. Έλα παξάδεηγκα είλαη 

φηαλ έλα ζχζηεκα κε ηέζζεξηο ζηαζκνχο βάζεο GSM, κε θαζέλαλ απφ απηνχο λα ηξνθνδνηεί 

νθηψ θνξέσλ κε 43 dBm, ζπλνιηθά 24 θνξείο: 43 dBm είλαη 20 W, θαη ε ζχλζεηε ηζρχο ζα 

είλαη 58 dBm, ή 630 W. Αθφκα θαη κε θαιή PIM κε πξνδηαγξαθέο ησλ 120 dBc, κπνξεί λα 

έρεηε ζνβαξέο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ (αλαηξέμηε ζηελ Δλφηεηα 3.7.3 γηα 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ PIM).  

 

Ο ππνινγηζκφο Uplink  

 

       Σν UL κέξνο ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ ζπλδεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ παζεηηθνχ DAS 

είλαη επίζεο απιή: ε εμαζζέλεζε ηνπ DAS ζα επεξεάζεη ην NF ηνπ ζηαζκνχ βάζεο. Ζ 

δηαθνξεηηθή εμαζζέλεζε απφ ην ζηαζκφ βάζεο ζε θάζε θεξαία ζα έρεη σο απνηέιεζκα 

δηαθνξεηηθέο UL θάιπςεο πνπ ζα θπκαίλνληαη ζε θάζε θεξαία, νπφηε ζίγνπξα λα 

ππνινγίδεηαη φιεο ηηε θεξαίεο.  
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4.1.5 πλδεηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ελεξγεηηθφ DAS  

 

     Σν ελεξγεηηθφ DAS πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ Δλφηεηα 2.4. Έλα ελεξγεηηθφ DAS ζα 

είλαη ηππηθά «δηαθαλέο», έηζη ψζηε ην ζήκα ηεο downlink δεχμεο πνπ ηξνθνδνηείηε ζην DAS 

ζα πξνέξρεηαη απφ ηηο θεξαίεο, θαη αληίζηξνθα γηα ηελ uplink κε ζπλ ή πιελ ην θέξδνο πνπ 

έρεηε νξίζεη  ζην ζχζηεκα. Απηφ θαζηζηά ην ελεξγεηηθφ DAS πνιχ εχθνιν λα ζρεδηαζηεί θαη 

λα εθαξκνζηεί απφ ηε  ζηηγκή πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα αλεζπρείηε γηα ηηο απνζηάζεηο 

θαισδίσλ θαη ηηο απψιεηεο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη άιια πξάγκαηα ζηα νπνία πξέπεη λα 

δψζνπκε πξνζνρή θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ LB γηα ελεξγεηηθφ DAS. 

 

Ο ππνινγηζκφο Downlink 

 

      Ο πεξηνξηζκφο ηεο ηζρχνο ηεο downlink δεχμεο ζε έλα ελεξγφ DAS είλαη ζπλήζσο ε 

ζχλζεηε δπλαηφηεηα ηζρχνο ηνπ εληζρπηή DL ζηελ «απνκαθξπζκέλε κνλάδα». Σν RU 

βξίζθεηαη θνληά ζηελ θεξαία θαη ζα έρεη έλα θνηλφ εληζρπηή, ζην νπνίν ζα κνηξάδεηαη φιν ην 

θάζκα πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην DAS. Γηα πνιχ-ζπρλνηηθά DAS ηππηθά ζα πξέπεη λα 

εθαξκφζεηε εληζρπηέο γηα θάζε ππνζηεξηδφκελε δψλε. πλήζσο ζα έρεηε έλα επίπεδν ηζρχνο 

ζε έλα κεηαθνξέα, γηα παξάδεηγκα, 15 dBm, θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε θνξά πνπ ζα 

δηπιαζηάδεηε ηνλ αξηζκφ ησλ θνξέσλ ζα ππνρσξείηε πεξίπνπ 3-3,5 dB γηα λα κελ 

ππεξθνξηψλεηε ην ζχζηεκα θαη λα πξνθαιείηε ζηξέβισζε. Να είζηε πνιχ  πξνζεθηηθνί ζην 

λα εθηειείηε ην ελεξγεηηθφ DAS κφλν ζηελ θαζνξηζκέλε PPC (βι. ελφηεηα 2.12.2 γηα 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο). Γηαθνξεηηθά, κπνξεί λα πξνθαιέζεηε πξνβιήκαηα παξεκβνιψλ 

δηθά ζαο θαη άιισλ ππεξεζηψλ. 

 

ρήκα 4.4 Απψιεηεο ειεχζεξνπ ρψξνπ 1-50 κ. 
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πλδεηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα πβξηδηθφ DAS 

 

     Σν πβξηδηθφ DAS, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην ηκήκα 2.5 είλαη έλα κίγκα ησλ παζεηηθψλ θαη 

ελεξγεηηθψλ DAS: ζα πξέπεη λα ελζσκαηψζεηε θαη ηηο δχν ζηξαηεγηθέο φηαλ ππνινγίδεηε ην 

ζπλδεηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

4.1.6 Ζ απψιεηα ειεχζεξνπ ρψξνπ  

 

Ζ απψιεηα δηαδξνκήο 

 

      Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ LB είλαη ε απψιεηα δηαδξνκήο κεηαμχ Tx θαη Rx θεξαίαο. 

Απηή ε απψιεηα εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηεο ΣΥ θαη Rx θεξαία, θαη ην 

πεξηβάιινλ  πνπ ην RF ζήκα πξέπεη λα πεξάζεη. Ζ απψιεηα ειεχζεξνπ ρψξνπ (ρήκα 4.4) 

είλαη κηα θπζηθή  ζηαζεξά. Απηή ε απιή θφξκνπια RF είλαη έγθπξε κέρξη πεξίπνπ 50 κ. απφ 

ηελ θεξαία, φηαλ απηή είλαη ζηξακκέλε πξνο ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Ζ απψιεηα 

ειεχζεξνπ ρψξνπ δελ ιακβάλεη ππφςε ηπρφλ πξφζζεηεο απψιεηεο αθαηαζηαζίαο ή 

αλαθιάζεσλ. Ζ απψιεηαο ειεχζεξνπ ρψξνπ είλαη:  

 

Απψιεηα ειεχζεξνπ ρψξνπ  (dB) =  32.44 + 20 (log F) + 20 (log D) 

φπνπ f = ζπρλφηεηα (MHz)  θαη D = απφζηαζε (km) 

4.1.7 Σν ηξνπνπνηεκέλν εζσηεξηθφ κνληέιν  

  

      Δθηφο απφ ηελ απψιεηα ειεχζεξνπ ρψξνπ, έρνπκε θαη ηελ απψιεηα πνπ νθείιεηαη ζην 

πεξηβάιινλ. Σν θχξην ζηνηρείν απφ ην πεξηβάιινλ ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ είλαη νη απψιεηεο 

δηείζδπζεο κέζα απφ ηνπο ηνίρνπο θαη ηνπο δηαρσξηζκνχο ησλ νξφθσλ. Σν πιήξεο 

«κνληέιν» γηα ηελ εζσηεξηθή απψιεηα δηάδνζεο ζα κπνξνχζε λα κνηάδεη κε απηφ: 

απψιεηα δηαδξνκήο =  απψιεηα ειεχζεξνπ ρψξνπ + απψιεηα ηνίρνπ 

      Απηφ ην απιφ κνληέιν δίλεη κηα ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεηε 

επαξθή ζηνηρεία γηα ηηο απψιεηεο ησλ ηνίρσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην (βιέπε ζρήκα 4.5).  
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ρήκα 4.5 Δζσηεξηθφ ππνινγηζηηθφ «κνληέιν». 

       Δίλαη μεθάζαξν, ινηπφλ, ην πσο λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθφ ζαο κνληέιν, αιιά θαη ην πσο 

λα ππνινγίζεηε ηελ απψιεηα ειεχζεξνπ ρψξνπ, θαη λα πξνζζέζεηε ηηο απψιεηεο ησλ  

δηαθφξσλ ηνίρσλ. Πξνθαλψο, απηή ε κέζνδνο δελ είλαη 100% αθξηβήο – θαλέλα εξγαιείν 

πξφβιεςεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη. Ωζηφζν, απηφ ζαο δίλεη κηα δίθαηε εθηίκεζε ηεο 

πηζαλήο  πνξείαο.  

4.1.8 Σν κνληέιν PLS 

 

     Έλα επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν κνληέιν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απψιεηαο δηαδξνκήο 

βαζίδεηαη ζε «θιίζεηο απψιεηαο δηαδξνκήο» (PLS- Path loss slopes). Απηέο νη PLS είλαη 

δηαθνξεηηθέο θιίζεηο εμαζζέλεζεο γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πεξηβαιιφλησλ θαη 

ζπρλνηήησλ. Έλα γεληθφ κνληέιν βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξηθή αλάιπζε ελφο ηεξάζηηνπ αξηζκνχ 

κεηξήζεσλ δεηγκάησλ ζε απηά ηα δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πεξηβάιινληα. 

 

Πψο θαζηεξψζεθαλ νη PLS; 
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     Οη PLS πξνέξρνληαη απφ δείγκαηα κεηξήζεσλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα (βιέπε 

ζρήκα 4.6). Ζ απψιεηα δηαδξνκήο κεηξάηαη ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο απφ ηελ θεξαία, θαη 

είλαη δπλαηφλ λα απνηειεί κέζν φξν απηψλ ησλ ρηιηάδσλ κεηξήζεσλ. 

 

ρήκα 4.6 Παξάδεηγκα θιίζεο απψιεηαο δηαδξνκήο, κε βάζε δείγκαηα κεηξήζεσλ. 

 

      Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη νη PLS είλαη κία κέζε ηηκή, θαη φηη κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ ηφζν ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο απνθιίζεηο απφ ηηο PLS.  

Πίλαθαο 4.5 ζηαζεξέο PLS γηα δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. 
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     Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ζσζηή PLS ζηαζεξά, αλάινγα κε ην 

πεξηβάιινλ. Σν κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζηηο αμίεο PLS απφ ηνλ Πίλαθα 4.5 κνηάδεη κε απηφ: 

απψιεηα δηαδξνκήο  (dΒ) = PL ζην 1 κ. (dB) + PLS x log(απφζηαζε, m.) 

      Μπνξείηε λα ππνινγίζεηε ηελ απψιεηα ειεχζεξνπ ρψξνπ ζην 1 κ., ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ  

ηχπν ειεχζεξνπ ρψξνπ απφ ην ππνθεθάιαην  4.1.6:  

 950 MHz = 32 dB.  

 1850 MHz = 38 dB.  

 2150 MHz = 39 dB. 

       Θα βξείηε δηαθνξεηηθέο ηηκέο PLS απφ δηάθνξεο πεγέο: Σν δηαδίθηπν είλαη έλα θαιφ 

κέξνο γηα λα μεθηλήζεηε. Μπνξεί λα αλαπηχμεη αθφκε θαη ηηο δηθέο ζαο PLS κε βάζε ηηο 

εζσηεξηθέο RF κεηξήζεηο (βι. Δλφηεηα 1.2.5) ζηα δηάθνξα είδε πεξηβάιινληνο θαη ζηηο 

ζπρλφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Ή κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ πίλαθα 4.5  σο αξρή, 

θαη λα ξπζκίζεηε θαιά απηέο ηηο PLS γηα λα ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ζαο. Πξέπεη λα 

θαηαιάβνπκε φηη απηνί νη ηχπνη RF κνληέισλ είλαη απιψο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, θαη δελ 

κπνξνχλ πνηέ λα ζεσξεζνχλ 100% αθξηβείο. Υξεζηκνπνηήζηε απηά ηα κνληέια αλαιφγσο, 

θαη εθαξκφζηε θάπνηα θνηλή ινγηθή κε βάζε ηελ εκπεηξία ζαο. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, 

ηφηε πάληα λα θάλεηε κηα RF κέηξεζε γηα λα εμαθξηβψζεηε ην κνληέιν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε (βι. Δλφηεηα 3.2.5). Δπνκέλσο, ζα ήηαλ δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί ην ζσζηφ  

μεζψξηαζκα πεξηζσξίνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κεηξνχκελν πεξηβάιινλ.  

        ην ρήκα 4.7 κπνξείηε λα δείηε έλα παξάδεηγκα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο PLS ηνπ 

Πίλαθα 4.5 γηα έλα πεξηβάιινλ κε πνιιά γξαθεία, γηα ηηο GSM, ηηο DCS θαη ηηο UMTS 

ζπρλφηεηεο. Τπάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο εμαζζέλεζεο PLS θαη ηεο απψιεηαο 

ειεχζεξνπ ρψξνπ, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.8. εκεησηένλ φηη απηά ηα PLS κνληέια 

πξνυπνζέηνπλ φηη ρξεζηκνπνηείηε ηελ θνηλή ινγηθή θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θεξαηψλ, έηζη 

ψζηε λα γίλεηαη ρξήζε κφλν νξαηή ηνπνζέηεζε θεξαίαο θάησ απφ ην αλψηαην φξην 

(αλαηξέμηε ζηελ Δλφηεηα 3.3 γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο). 
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ρήκα 3.7 Απψιεηα δηαδξνκψλ ζε PLS γηα έλα ρψξν γξαθείσλ, 1-50 κ. 

 

 

ρήκα 3.8 Γηαθνξά κεηαμχ ηεο απψιεηαο ειεχζεξνπ ρψξνπ θαη ηεο απψιεηα δηαδξνκήο κε 

βάζε ηηο PLS γηα έλα ρψξν γξαθείσλ. 
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Πίλαθαο 3.6 Παξάδεηγκα GSM 1800 ηεο εκβέιεηαο DL ππεξεζίαο απφ κηα 2 dBi θεξαία. 

 

 

χλδεζε θαλνληθνχ ζθηαζκέλνπ μεζσξηάζκαηνο, 10 dB: Πνιιαπιή εμαζζέλεζε πεξηζσξίσλ, 

6 dB:  Απψιεηα ζψκαηνο, 3 dB: Κακία παξεκβνιή: 8dB MS NF.  

4.1.9 Τπνινγηζκφο ηεο αθηίλαο θεξαίαο Τπεξεζία 

 

      ηαλ έρεηε νινθιεξψζεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλδεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη έρεηε 

θαζηεξψζεη ηελ APL, κπνξείηε λα ππνινγίζεηε ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ ηεο θεξαίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ:  

 

Παξαδείγκαηα επξψλ ππεξεζίαο DL γηα εζσηεξηθέο θεξαίεο 

 

      Απηφ είλαη κφλν έλα παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ηα εχξε ησλ ππεξεζηψλ downlink απφ κηα 

εζσηεξηθή θεξαία DAS (Πίλαθαο 3.6).  
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Κεθάιαην 5 

5. Δξγαιεία γηα ηελ Δζσηεξηθή ρεδηαζκνχ Radio 

  

     Ζ δηαδηθαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ζρεδηαζκνχ ξαδηνδηθηχσλ βαζίδεηαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο 

εξγαιείσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ ζρεδηαζηή λα νινθιεξψζεη κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία. Απηά ηα εξγαιεία βνεζνχλ ζηελ αθξηβή πξφβιεςε θαη επαιήζεπζε ηεο 

ξαδηνδηθηπαθήο θάιπςεο, ηεο ηθαλφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο. Πεξηζζφηεξα πιηθνηερληθά 

εξγαιεία πνπ κπνξεί λα είλαη επίζεο αλαγθαία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζηνηρείνπ, ηηο ιίζηεο 

εμνπιηζκνχ θαη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, απαηηνχληαη πξνθαλή εξγαιεία γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ησλ δηαγξακκάησλ, θιπ. Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

εξγαιείσλ, θαη θάζε θνξέαο έρεη κηα εξγαιεηνζήθε πνπ βαζίδεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

εξγαιείσλ γηα ηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο.  

        Ζ επηινγή ησλ εξγαιείσλ ζα πξέπεη λα επηιέμεηε πξέπεη λα είλαη ζρεηηθή κε ηηο 

αηνκηθέο ζαο αλάγθεο. Αλ ζρεδηάδεηε κφλν 3-5 εζσηεξηθά έξγα εηεζίσο, ζα κπνξνχζε λα 

είλαη θαιφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηαζεξά ινγηζηηθά θχιια γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ 

ζπλδεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη απιά πξνγξάκκαηα ζρεδίαζεο δηαγξακκάησλ ηεθκεξίσζεο. 

Ωζηφζν, αλ αθηεξσζείηε ζηνλ εζσηεξηθφ ζρεδηαζκφ ξαδηνδηθηχσλ ζε κηα πιήξε βάζε θαη ην 

ζρεδηαζκφ 20 ή πεξηζζφηεξσλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ αλά έηνο, ζα άμηδε ηνλ θφπν 

λα επελδχζεηε ζε απηφκαηε εξγαιεία, ηα νπνία κπνξνχλ λα θάλνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ζαο πην απνδνηηθή απφ πιεπξάο θφζηνπο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο ζαο. Να ζπκάζηε φηη ε ηεθκεξίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζα κπνξνχζε επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ άιια κέξε ηνπ έξγνπ, επνκέλσο ζα πξέπεη λα γίλεη απηή πην ζαθήο θαη 

αθξηβήο.  

        Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη παξαδείγκαηα εξγαιείσλ. Δίλαη απιά  κφλν παξαδείγκαηα, 

ζηα νπνία  είλαη δηαζέζηκα πνιιά δηαθνξεηηθά εξγαιεία απφ δηάθνξνπο θαηαζθεπαζηέο, ην 

θαζέλα κε ηα δηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο. 

5.1 Εήζε θαη κάζε… 

 

      πνηα θαιά εξγαιεία θη αλ έρεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο, ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα λα βγείηε 

ζην θηίξην, λα βαδίζεηε ζηνλ ριννηάπεηα, λα δηεμάγεηε κεηξήζεσλ, λα ιάβεηε κέξνο ζηελ 

εθζηξαηεία βειηηζηνπνίεζεο θαη λα πξνζπαζήζεηε λα ζπκκεηάζρεηε ζε κηα-δπν 

εγθαηαζηάζεηο ελφο απφ ηα ζρέδηά ζαο αξγά ην βξάδπ. Απηφ ζα ζαο επηηξέςεη λα πάξεηε κηα 
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ηδέα γηα ηελ φιε δηαδηθαζία. Ο εζσηεξηθή ζρεδηαζκφο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη κηα 

εξγαζία ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο.  

       Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο γηα ην ζρεδηαζκφ ξαδηνδηθηχσλ είλαη, 

επίζεο, λα απνθηήζεηε εκπεηξία απφ ηηο εζσηεξηθέο ιχζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο 

ηξνθνδνηνχληαη κε πξαγκαηηθή θίλεζε. Γηεμάγεηε ηηο έξεπλεο επαιήζεπζεο ηεο 

εγθαηάζηαζεο RF απφ κφλνη ζαο: απηέο νη κεηξήζεηο αξθεηέο θνξέο ζα ζαο πξνζθέξνπλ 

εκπεηξία, έηζη ψζηε λα κπνξείηε λα εκπηζηεπζείηε ηελ «αίζζεζε RF» ζαο. Ζ πξαγκαηηθή 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηα ζρέδηα πνπ έρεηε θάλεη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, θαη ην εθαιηήξην 

γηα βειηίσζε. 

      Μηα άιιε πνιχηηκε ζπκβνιή γηα ην ζρεδηαζκφ ξαδηνδηθηχσλ είλαη ε αλαηξνθνδφηεζε 

ησλ δηθηπαθψλ απνδνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ εζσηεξηθψλ 

θειηψλ. Παξαθνινπζήζηε ην πνζνζηφ πηψζεο ηεο θιήζεο, ηελ πνηφηεηα, ηελ θηλεηηθή RF 

απφδνζε θαη ηηο επηζηξνθέο γηα λα κάζεηε πνπ είλαη ην αδχλακν ζεκείν ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

5.2 Δξγαιεία δηαγξάκκαηνο 

 

     ια ηα εζσηεξηθά ζρέδηα ξαδηνδηθηχσλ πξέπεη λα είλαη θαιά ηεθκεξησκέλα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαγξακκάησλ. Δίλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα 

ειεθηξνληθφ εξγαιείν πνπ ζα ζαο επηηξέςεη λα απνζεθεχζεηε θαη λα ελεκεξψζεηε ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ δηαγξακκάησλ ζην κέιινλ.  

       Πάληα πξέπεη λα ππνινγίδεηε κηα ζεηξά απφ δηαγξάκκαηα ηεο DAS, θαηά πξνηίκεζε κε 

φια ηα ζπζηαηηθά θαη ηηο ζέζεηο ηνπο ζην θηίξην. Μπνξεί λα είλαη πνιχ ρξήζηκν εάλ 

ζρεδηάζεηε ην δηάγξακκα, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζρέδηα ησλ νξφθσλ. 

5.2.1 Απιά ή ζχλζεηα; 

 

     Σα απινχζηεξα εξγαιεία κπνξνχλ λα ζαο νδεγήζνπλ ζε έλα καθξχ δξφκν. Σα 

πεξηζζφηεξα δηαγξάκκαηα θαη εηθφλα ζε απηήλ ηελ εξγαζία έγηλαλ ρξεζηκνπνηψληαο 

Microsoft Visio (φπσο ην παξάδεηγκα ζηελ Δηθφλα 5.1).Σν Visio είλαη πνιχ εχθνιν ζηε 

ρξήζε, θαη εχθνια κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε ην δηθφ ζαο πξφηππν, ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηα 

ζπζηαηηθά DAS πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Μπνξείηε επίζεο λα εηζαγάγεηε κηα κνξθή εηθφλαο ηνπ 

ζρεδίνπ ησλ νξφθσλ, ζην νπνίν εξγάδεζηε, θαη λα ζπληάμεηε ζηνηρεία πάλσ ζε απηή. Απηφ 

είλαη κηα πνιχ εχθνιε πξνζέγγηζε θαη κπνξεί ζαο ρξεζηκεχζεη, αλ θάλεηε κφλν κεξηθά 

ζρέδηα DAS αλά κήλα. Αλ ζρεδηάδεηε DAS ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα, είλαη πξνθιεηηθά 

ρξήζηκν λα εμεηάζεηε έλα πην απηφκαην εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη κε ηε 
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ζπλνιηθή δηαδηθαζία. Πνιινί  ζρεδηαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο AutoCAD γηα ηνλ DAS 

ζρεδηαζκφ: απηφ κπνξεί λα ζπκθέξεη, αλ κπνξέζεηε λα παξάγεηε ηα ζρέδηα νξφθσλ ζε 

κνξθή AutoCAD. 

 

ρήκα 5.1 Σππηθφ δηάγξακκα ελφο κηθξνχ παζεηηθνχ DAS, ην νπνίν έγηλε κε MS Visio. 

5.3 Δξγαιεία Έξεπλαο Ραδηνδηθηχσλ 

 

      ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, είλαη ζθφπηκν λα εθηειεζηεί κηα RF έξεπλα ζην θηίξην, γηα λα 

εμαθξηβσζνχλ νη ζέζεηο ηεο θεξαίαο θαη ην κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα ηελ 

πξνζνκνίσζε ηεο θάιπςεο ηνπ θηηξίνπ (βιέπε Δλφηεηα 2.2.5). 

5.3.1 Υξήζε κφλν βαζκνλνκεκέλσλ νξγάλσλ  

 

      Θα ρξεηαζηείηε έλα βαζκνλνκεκέλν πνκπφ, θαηά πξνηίκεζε, πνπ ιεηηνπξγεί κε κπαηαξία 

θαη έλαλ πφιν ή ηξίπνδν πνπ ζα ζαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηήζεηε ηελ εξεπλεηηθή 

θεξαία κεηάδνζεο ζηελ ίδηα ζέζε κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε θεξαία. Ο πνκπφο πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα έρεη πξνζαξκνζηέα ζηαζεξή ηζρχ εμφδνπ, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

πξνζνκνηψζεη ηελ ίδηα ηζρχ κε ηελ ηειηθή θεξαία. 

 

Καηαγξαθή ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο κέηξεζεο 
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       Θα ρξεηαζηείηε, επίζεο, ηα βαζκνλνκεκέλα εξγαιεία κέηξεζεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαγξάςνπλ ηε κέηξεζε,  θαη θαηά πξνηίκεζε, λα απνζεθεχζνπλ ηα δεδνκέλα ζε έλαλ 

ππνινγηζηή. Σν θαιχηεξν  ζχζηεκα ζαο επηηξέπεη λα ηνπνζεηήζεηε ηε κέηξεζε ζε έλα 

ζρέδην νξφθσλ πνπ εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα (βι. Δλφηεηα 3.2.6). Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ή 

ζθνπεχεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε, έλα ζρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο πνπ κπνξεί λα θάλεη 

εζσηεξηθή κνληεινπνίεζε θαη RF πξφβιεςε, είλαη ζεκαληηθφ λα επηιέμεηε έλα 

ξαδηνδηθηπαθφ εξγαιείν έξεπλαο, ην νπνίν κπνξεί λα  εμάγεη ηα δεδνκέλα κέηξεζεο ζε απηφ 

ην εξγαιείν, θαη θαηά ζπλέπεηα νη κεηξήζεηο απφ ην πξαγκαηηθφ θηίξην ζα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ηειεηνπνηήζνπλ ή λα βαζκνλνκήζνπλ ην κνληέινπ πξφβιεςεο. 

5.4 Σα απιά εξγαιεία θαη νη απιέο ζπκβνπιέο  

 

      ην ζρεδηαζκφ ξαδηνδηθηχσλ, φπσο θαη ζε ηφζεο άιιεο πεξηπηψζεηο, κεξηθά απφ ηα 

θαιχηεξα εξγαιεία θαη νη θαιχηεξεο ζπκβνπιέο είλαη ζπρλά ηα πην απιά θαη νη πην απιέο. 

5.4.1 Υξεζηκνπνηήζηε κηα ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή 

 

      Μηα ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή είλαη αλαγθαία γηα ηε ξαδηνδηθηπαθή επηζθφπεζε, 

αιιά θαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο εγθαηάζηαζεο. πληζηάηαη λα θαηαγξάςεηε φιεο ηηο 

ηνπνζεζίεο ησλ θεξαηψλ θαη ηνπ εμνπιηζκφ κε ςεθηαθέο εηθφλεο. Ολνκάζηε ηα αξρεία 

αλαιφγσο, έηζη ψζηε ε εηθφλα ηεο πξνηεηλφκελεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θεξαίαο «A1» λα 

απνζεθεχεηαη σο «Α-1.jpeg», θιπ. Δίλαη επίζεο ρξήζηκν λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ιέηδεξ γηα 

λα εληνπίζεηε ηελ αθξηβή ζέζε ηεο θεξαίαο θαηά ηελ θαηαγξαθή ηεο εηθφλαο: ηφηε δελ ζα 

ππάξμεη θακία παξάθιεζε αλάκεζα ζην πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο θαη ηε ζπκθσλεκέλε 

ζέζε θεξαίαο. 

5.4.2 Υξήζε ηνπ World Wide Web 

 

       Πξηλ απφ ηελ έξεπλα κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο 

εηαηξείαο πνπ θαηέρεη ην θηίξην, ζην νπνίν ζα εθαξκνζηεί ην DAS. πρλά κπνξείηε λα βξείηε 

ζρέδηα ηεο ηνπνζεζίαο, θσηνγξαθίεο θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζαο 

βνεζήζνπλ λα πξνεηνηκάζεηε ην πξνζρέδην. 

5.4.3 Τπνινγηζκνί θπθινθνξίαο 
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      Πξνθαλψο, ν Erlang πίλαθαο (γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ γεληθψλ θαζεθφλησλ κε 

ραξαθηεξηζηηθά ηαπηνρξνληζκνχ) είλαη έλα απφ ηα θχξηα εξγαιεία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

θσλεηηθήο ρσξεηηθφηεηαο. Σν Excel είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ην βαζηθφ ππνινγηζκφ 

ηεο θπθινθνξίαο. Δίλαη πνιχ εχθνιν λα παξαρζεί έλαο εηδηθφο ππνινγηζκφο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε αλάγθε. Σν παξάδεηγκα ζηνλ πίλαθα 5.1 είλαη έλα ηππηθφ, εχθνιν λα γίλεη 

εξγαιείν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνθίι θίλεζεο ζε έλα εζσηεξηθφ θειί, κε ηελ πξνζζήθε 

ησλ δηαθφξσλ ρξεζηψλ.  

Πίλαθαο 5.1 Τπνινγηζκφο ηνπ πξνθίι θπθινθνξίαο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θπθινθνξηαθνχ 

θφξηνπ ελφο εζσηεξηθνχ θειηνχ 

 

 

5.5 Δξγαιεία γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ LB 

 

       Κάζε αξηζκνκεραλή ηζέπεο επηζηήκε ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ραξά, αιιά είλαη 

πξνηηκφηεξν λα καο έλα είδνο ππνινγηζηηθνχ θχιινπ γηα ην LB, φπσο ην παξάδεηγκα ζηνλ 

Πίλαθα 5.3 θαη 5.4. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα εξγαιεία  έγηλαλ  κε ηε ρξήζε Excel γηα 

Windows. Απνθιεηζηηθά εξγαιεία γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπλδεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη 

δηαζέζηκα, αιιά ε επειημία ελφο πξνηχπνπ ππνινγηζηηθνχ θχιινπ Excel θαζηζηά πνιχ 
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εχθνιε ηελ αλαβάζκηζε θαη ηε ζπληήξεζε. Μπνξείηε λα ελζσκαηψζεηε εχθνια ηα 

απνηειέζκαηα ησλ άιισλ ππνινγηζκψλ, φπσο ηνπ θιηκαθσκέλνπ ζνξχβνπ (φπσο θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθαο 9.2) ή ηελ ηζρχ αλά θνξέα, ζην εξγαιείν ηνπ LB ζαο, αλ είλαη φια βαζηζκέλα 

ζε Excel. 

Πίλαθαο 5.2 Απιφο ππνινγηζκφο ηνπ θιηκαθσκέλνπ ζνξχβνπ κε ρξήζε ηνπ Excel. 

 

Πίλαθαο 5.3 Δξγαιείν ηνπ ζπλδεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζην Excel, GSM uplink. 

 

 

5.6 Δξγαιεία γηα ηηο εζσηεξηθέο πξνβιέςεηο 

 

      Δίλαη αιήζεηα φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεηε θάλεη 20 ή 30 εζσηεξηθέο ζρεδηάζεηο, 

ξαδηνδηθηπαθέο έξεπλεο θαη κεηξήζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ζα έρεηε κηα πξαγκαηηθά θαιή 
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άπνςε, θαη ίζσο αθφκα θαη κηα έθηε «RF αίζζεζε». Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίζνπκε θαη 

λα εκπηζηεπηνχκε απηήλ ηελ άπνςε θαη ηελ εκπεηξία, αιιά πάληα πξέπεη λα θάλνπκε LB, θαη 

πάληα λα ρξεζηκνπνηνχκε έλαλ ζπλδεηηθφ ππνινγηζκφ, ηνπιάρηζηνλ ζηηο αλακελφκελα 

ρεηξφηεξεο πεξηπηψζεηο πεξηνρέο ηνπ θηηξίνπ.  

       Δάλ ρξεζηκνπνηείηε κφλν ηελ εκπεηξία ζαο, κπνξείηε λα θάλεηε ζεκαληηθά ιάζε, ή 

ππεξβνιηθνχο ζρεδηαζκνχο γηα DAS ιχζεηο. Αλ ζέιεηε λα αμηνπνηήζεηε ηελ εκπεηξία ζαο, ν 

θαιχηεξνο ηξφπνο είλαη λα ζρεδηάζεηε πξψηα ηηο θεξαίεο ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ νξφθσλ, θαη 

ζηε ζπλέρεηα, λα ειέγμεηε μαλά ην LB θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πξνζνκνηψζεσλ, ίζσο 

αθφκε θαη γηα ηηο RF κεηξήζεηο κε έλα πνκπφ δνθηκψλ ζην θηίξην, γηα λα επηβεβαηψζεηε φηη 

είλαη ζσζηφ. Απηφ ζα εληζρχζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην «έλζηηθηφ ζαο». 

5.6.1 Σα ππνινγηζηηθά θχιια θάλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δνπιείαο 

 

      πσο θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ LB, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα πξφηππν 

ππνινγηζηηθφ θχιιν Excel γηα λα πξνβιέςεηε ηελ θάιπςε ζην θηίξην. Απηή ε πξνζέγγηζε 

πεξηνξίδεηαη φζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επίπεδν ή απφζηαζεο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ή κέξνο ηνπ θηηξίνπ. Δπνκέλσο, ζα πξνζνκνηψζεηε ηε ρεηξφηεξε 

πεξίπησζε ζην θηίξην, θαη, επίζεο, πνιιά δείγκαηα ησλ ηνπνζεζηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 

θηίξην. 

Πίλαθαο 5.4 Τπνινγηζκφο «κνληέινπ» εζσηεξηθψλ ρψξσλ. 
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5.6.2 Σα πην πξνεγκέλα κνληέια πξφβιεςεο RF 

 

      Μεξηθά εξγαιεία είλαη ζε ζέζε λα εηζάγνπλ ηα ζρέδηα ησλ νξφθσλ θαη λα θαζνξίδνπλ 

ηελ απψιεηα ηνπ αηνκηθνχ ηνίρνπ θαη ηνπο δηαρσξηζκνχο ησλ νξφθσλ. Σν πην πξνεγκέλν 

απφ απηά ηα εξγαιεία πξφβιεςεο κπνξεί αθφκε θαη λα ππνινγίζεη ηελ «ηρλνγξαθεκέλε 

αθηίλα», εθηηκψληαο ηα ζήκαηα πνπ αληαλαθινχληαη ζε φιν ην θηίξην ζε ηξεηο δηαζηάζεηο.  

       Δίλαη πνιχ ρξήζηκν λα ρξεζηκνπνηήζεηε  απηνχο ηνπο ηχπνπο ησλ εξγαιείσλ, φπνπ 

κπνξείηε επίζεο λα πεξηιάβεηε ηηο θνληηλέο Μacro ηνπνζεζίεο ζηελ πξνζνκνίσζή ζαο. 

Μπνξείηε λα παξάγεηε C/I νηθφπεδα ή θαιχηεξα εμππεξεηηθά νηθφπεδα θαη λα γιηηψζεηε 

πνιιέο επελδχζεηο, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηα ζρεδηαζηηθά ιάζε ζην ειάρηζην.  

       Κάζε εξγαιείν ζα είλαη ρξήζηκν κφλν αλ ην ρξεζηκνπνηείηε ζσζηά: θαλέλα εξγαιείν δελ 

είλαη θαιχηεξν απφ ηελ πνηφηεηα ηεο εηζφδνπ πνπ παξέρεηε. Ζ εθηέιεζε κηαο αθξηβήο 

πξνζνκνίσζεο RF ελφο θηηξίνπ κπνξεί λα είλαη ρξνλνβφξα. Θα πξέπεη λα έρεηε φιεο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο απψιεηαο δηείζδπζεο κέζα απφ ηνίρνπο θαη δηαρσξηζκνχο νξφθσλ, θιπ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ηα εξγαιεία απηά δελ κπνξνχλ λα είλαη 100% αθξηβή, αιιά ζα ζαο 

επηηξέςνπλ λα πξνζνκνηψζεηε ην πεξηβάιινλ θαη λα πεηξακαηηζηείηε κε ηελ θίλεζε ησλ 

θεξαηψλ, έηζη ψζηε λα ζρεκαηίζεηε κηα θαιή άπνςε γηα ην πψο θαη πνχ λα ηνπνζεηήζεηε ηηο 

θεξαίεο. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, πάληα λα δηεμάγεηε κηα έξεπλα επαιήζεπζεο κε έλα 

δνθηκαζηηθφ πνκπφ θαη έλα δνθηκαζηηθφ δέθηε. 

5.7 Σν πξνρσξεκέλν εξγαιείν (RF-vu απφ iBwave.com) 

 

      Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη ησλ εξγαιείσλ γηα ηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

εζσηεξηθφ ξαδηνδηθηπαθφ ζρεδηαζκφ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, κπνξείηε λα θαηαιήμεηε κε 

μερσξηζηά εξγαιεία γηα θάζε εξγαζία: έλα εξγαιείν γηα ηε ζχληαμε ηνπ δηαγξάκκαηνο, έλα 

εξγαιείν γηα ηνλ LB, έλα εξγαιείν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεκηψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ 

ησλ θεξαηψλ, έλα εξγαιείν γηα ηνπο δηακνξθσκέλνπο  ππνινγηζκνχο, έλα εξγαιείν γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ ιηζηψλ ηνπ εμνπιηζκνχ, θιπ. Μπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα ρεηξηζηείηε φιεο ηηο 

δηαθνξεηηθέο εηζφδνπο θαη εμφδνπο ησλ δεδνκέλσλ απφ απηά ηα εξγαιεία, ψζηε λα είζηε 

ζίγνπξνη φηη θάζε εξγαιείν είλαη ελεκεξσκέλν κε αθξηβή ζηνηρεία ηνπ έξγνπ. Ωζηφζν, 

ππάξρεη έλα εξγαιείν πνπ ζπλδπάδεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ. Απηφ ην εξγαιείν δελ είλαη ηδηαίηεξα νηθνλνκηθφ, αιιά είλαη βέβαην φηη ζα 

βξείηε απηφ ην ινγηζκηθφ πνιχ ρξήζηκν θαη ζα εμνηθνλνκήζεηε θφζηνο, αλ θάλεηε εζσηεξηθφ 

ξαδηνδηθηπαθφ ζρεδηαζκφ ζε ζπρλή βάζε. 
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ρήκα 5.2 Δηζαγφκελα ζρέδην νξφθσλ, ζε θιίκαθα κεγέζνπο θαη δηαγξάκκαηνο ηνπ DAS: 

Απηφκαηα ππνινγίδεη ηελ απφζηαζε θαισδίνπ, ηηο δεκίεο θαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο. 

5.7.1 Δθηφο απφ ην ρξφλν, Γηαηεξήζηε ην θφζηνο θαη ηα ιάζε ζην ειάρηζην 

 

      Απηφ ην εξγαιείν δελ είλαη κφλν εχθνιν ζηε ρξήζε, αιιά κεηψλεη πνιχ ηα έμνδα 

ζρεδηαζκνχ, θαη κεηψλεη ηα ιάζε ζην ειάρηζην, γηαηί φια ηα δεδνκέλα ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο, νπφηε αλ ελεκεξψζεηε έλα ζηνηρείν ζην δηάγξακκα, ην ζρέδην ησλ νξφθσλ, ε 

πξνζνκνίσζε θαη νη ιίζηεο ηνπ εμνπιηζκνχ ζα ελεκεξσζνχλ ηαπηφρξνλα. 

5.7.2 Δηζαγσγή ζρεδίνπ νξφθσλ 

 

      Μπνξείηε εχθνια λα εηζαγάγεηε νπνηνδήπνηε πξφηππν ηχπν ηνπ ζρεδίνπ νξφθσλ, π.ρ. *. 

gif, *. jpeg, *. pdf, αθφκε θαη AutoCAD. ηαλ έρεηε εηζαγάγεη ην ζρέδην νξφθσλ, κπνξείηε 

λα δεκηνπξγήζεηε κηα θιίκαθα, ε νπνία ζα ηαηξηάδεη κε ην πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηνπ θηηξίνπ 

(φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 5.2). ιν ην ζρέδην ησλ νξφθσλ κπνξεί λα επζπγξακκηζηεί καδί, 

ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα ηέιεηα ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε ηνπ θηηξίνπ. Σα κήθε 

θαισδίσλ ζα είλαη απηφκαηα κεηξνχκελα νξηδνληίσο θαη θαζέησο κε βάζε ηηο θιίκαθεο  ηνπ 

ζρεδίνπ ησλ νξφθσλ.  
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5.7.3 Γηάγξακκα θαη ζρέδην νξφθσλ 

 

      ηαλ ηνπνζεηείηε ζηνηρεία, φπσο θεξαία, δεχθηε, εληζρπηή, θαιψδην θαη άιια ζρεηηθά κε 

ην ζρέδην ησλ νξφθσλ, ην ζρεκαηηθφ δηάγξακκα ζρεδηάδεηαη απηφκαηα γηα ην ρξήζηε, έηζη 

ψζηε ην δηάγξακκα ζα είλαη πάληα αθξηβέο θαη ζα ηαηξηάδεη κε ην ζρέδην νξφθσλ, θαη ην 

αληίζηξνθν. 

 

ρήκα 5.3 Έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο DAS – ππνινγίδνληαη ηα επίπεδα ηζρχνο ζηελ 

είζνδν θαη έμνδν θάζε ζπζηαηηθνχ. 

 

       ην ρήκα 5.3 κπνξείηε λα δείηε έλα ζηηγκηφηππν νζφλεο απφ έλα απιφ ζρέδην νξφθσλ 

κε δχν θεξαίεο. Σν ινγηζκηθφ ππνινγίδεη απηφκαηα ηελ πξαγκαηηθή απφζηαζε θαισδίνπ, 

ιφγσ ηεο θιίκαθαο ηνπ ζρεδίνπ νξφθσλ. Ζ θαισδηαθή απφζηαζε θαη ην πξνβιεπφκελν φξην 

ησλ θειηψλ ελεκεξψλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, φηαλ κεηαθηλείηε ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην 

ζρέδην νξφθσλ.  

      Μπνξείηε λα επηιέμεηε ην είδνο ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζα ζέιαηε ην 

δηάγξακκα λα παξνπζηάζεη: ζην παξάδεηγκα ζην ρήκα5.3 παξνπζηάδεηαη ην επίπεδν ηζρχνο 

ζε dBm ζηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ηνπ θάζε ζπζηαηηθνχ. 

5.7.4 ζρεκαηηθφ δηάγξακκα 

 

      Σν ζρεκαηηθφ δηάγξακκα είλαη απηφ ζην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη φια ηα ζηνηρεία 

πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα  αλαιχζεη ηελ ηζρχ RF ζε θάζε εληαίν ζχλδεζκν (φπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 5.3). Κάζε ζηνηρείν ζρεδηάζηεθε κε πξνδηαγξαθή ηελ θαιχηεξε 

αλαγλψξηζε ηνπ, αιιά θαη πεξηέρεη φιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ, ψζηε ην εξγαιείν λα 

κηκεζεί ηε δξάζε ηνπ, θαζψο θαη λα εθηειείηαη ζε πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ. Σα πεξηζζφηεξα 
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απφ ηα λέα νηθνδνκηθά έξγα απνηεινχληαη πιένλ απφ πνιιέο δψλεο θαη πνιιέο ηερλνινγίεο, 

ψζηε νη άλζξσπνη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα ππνδνκή, φπσο έλαο κεγάινο 

αγσγφο RF, γηα λα κεηαθέξνπλ  πνιιαπινχο ηχπνπο ζεκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο. Ζ 

ζρεκαηηθή φςε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα αλαιχζεη ηελ αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ 

ζεκάησλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε έλα ζηνηρείν θαη λα εθηειέζεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ππνινγηζκνχο RF κε βάζε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο ηερλνινγίαο. Σν εξγαιείν εθηειεί πνιινχο 

downlink θαη uplink ππνινγηζκνχο, ην νπνίν είλαη ρξήζηκν ζην λα απμήζεη ηελ ηαρχηεηα θαη 

ηελ αθξίβεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ. Μεγάιεο πνζφηεηεο έξγσλ  γίλνληαη κε ηε ρξήζε παζεηηθνχ 

DAS, ε νπνία είλαη δχζθνιν λα ηζνξξνπήζεη ρσξίο εξγαιείν, εηδηθά φηαλ ππάξρνπλ πνιιά 

ζπζηαηηθά. Σν ηκήκα uplink είλαη αθφκε ρεηξφηεξν, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θιηκαθσκέλν 

ζρήκα ζνξχβνπ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, αιιά είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

ππνινγηζηεί ζην ρέξη. ηαλ απαηηνχληαη ηξνπνπνηήζεηο ιφγσ ηεο επηζθεςηκφηεηαο κηαο 

ηζηνζειίδαο ή ιφγσ άιισλ παξαγφλησλ, ην εξγαιείν ζα ζψζεη πνιχ ρξφλν θάλνληαο μαλά 

φινπο ηνπο ππνινγηζκνχο ζε έλα δεπηεξφιεπην. Ο LB, νη ππνινγηζκνί ηνπ ζνξχβνπ, νη 

ππνινγηζκνί ηεο δχλακεο θαη ηεο ελδνδηακφξθσζεο γίλνληαη, επίζεο, κέζα απφ ην εξγαιείν, 

ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηα δηάθνξα πξσηφθνιια θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη επηθνηλσλίαο απφ φιν 

ηνλ θφζκν. 

5.7.5 Αλίρλεπζε ζθάικαηνο 

 

      Σν ινγηζκηθφ δηαζέηεη ιεπηνκεξείο πξνεηδνπνηήζεηο γηα πνιιά δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη 

ζα απνηξέςεη ην ρξήζηε απφ ιάζε πάλσ ζην έξγα. Σν ινγηζκηθφ ζα ειέγμεη γηα ζθάικαηα 

φπσο είλαη ε ζχλδεζε δχν εμφδσλ καδί, νη ιαλζαζκέλεο ππνδνρέο (γέλνο θαη ηχπνο), ε 

ζχλζεηε ηζρχ RF πνπ δηέξρεηαη ζε έλα ζπζηαηηθφ, ε ππεξθφξησζε ελφο εληζρπηή, θαη πνιιά 

άιια. 

5.7.6 Βάζε δεδνκέλσλ ζπζηαηηθψλ 

 

     Σν εξγαιείν έρεη κηα κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ ησλ ζπζηαηηθψλ απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

θαηαζθεπαζηέο, θαη έηζη ν ππνινγηζκφο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ε ηεθκεξίσζε ζα δείμνπλ θαη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα, θαζψο ζα ελεκεξψλνληαη απεπζείαο απφ ηε 

ζχλδεζε κε ην θαηαζθεπαζηή. Απηφ πεξηιακβάλεη επίζεο ην δηάγξακκα αθηηλνβνιίαο ηεο 

θεξαίαο, θαη έηζη κπνξείηε λα θάλεηε αθξηβείο πξνβιέςεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξαγκαηηθή 

θεξαία πνπ ζρεδηάδεηε λα εθαξκφζεηε. Δίλαη εχθνιν λα δεκηνπξγήζεηε ηα δηθά ζαο ζηνηρεία, 

εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ή λα αιιάμεηε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα ζπζηαηηθψλ. 
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5.7.7 Ζ ιίζηα ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ε έθζεζε ηνπ θφζηνπο ην έξγνπ 

  

      Μπνξείηε λα νξίζεηε ην θφζηνο αλά ζπζηαηηθφ, ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο αλά ζπζηαηηθφ 

ή κέηξν ηνπ θαισδίνπ, θαη κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ ζα πάξεηε κηα πιήξε ιίζηα κε απηά 

πνπ πξέπεη λα αγνξάζεηε θαη ην πιήξεο θφζηνο ηνπ έξγνπ. Απηφ επηηξέπεη ζηνλ ζρεδηαζηή 

ηνπ ξαδηνδηθηχνπ λα ππνινγίζεη κε αθξίβεηα ην θφζηνο ηνπ έξγνπ θαη ηελ επηρεηξεζηαθή 

πεξίπησζε. 

5.7.8 Έθζεζε RF θαη Έθζεζε Δγθαηάζηαζεο 

       

      Πνιιέο άιιεο εθζέζεηο είλαη δηαζέζηκεο λα βνεζήζνπλ ην ρξήζηε ζηε γξήγνξε αλάιπζε 

θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ. Άιιεο εθζέζεηο αθήλνπλ ηνλ ρξήζηε λα δεη ηνn LB ηεο θάζε 

θεξαίαο ζε θάζε δψλε, λα αλαιχζεη ηh κέζε ηζρχ εμφδνπ αλά θεξαία γηα ηελ θαιχηεξε 

ηζνξξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα δψζεη ιεπηνκεξή έθζεζε δξνκνιφγεζεο θαισδίνπ ζηνπο 

εγθαηαζηάηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο. 

5.7.9 Πνιχ-ζχζηεκα ή πνιχ-δηαρεηξηζηέο 

 

      Σν ινγηζκηθφ είλαη ζε ζέζε λα ζρεδηάδεη δηπιέο δψλεο ή πνιχ-δηαρεηξηζηηθά ζπζηήκαηα, 

θαη ζα αλαδείμεη ηηο δηαθνξεηηθέο δψλεο κε ηε δηαθνξεηηθή ρξσκαηηθή θσδηθνπνίεζε. 

5.7.10 Δηζάγνληαο κηα έξεπλα RF 

 

     Μπνξείηε λα εηζαγάγεηε έλα αξρείν απνηειεζκάησλ απφ ηε κέηξεζε ηεο έξεπλαο RF 

(φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 5.4), θαη λα ζπγθξίλεηε ηα δεδνκέλα κε ην κνληέιν πξφβιεςεο. 

Δίλαη πνιχ εχθνιν λα βξείηε ηα πξνβιήκαηα εγθαηάζηαζεο, ζπγθξίλνληαο ηελ πξνθππηέα 

έξεπλα ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηελ πξφβιεςε. 
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ρήκα 5.4 Δηζαγφκελα εξεπλεηηθφ πεδίν ζηελ θνξπθή ηνπ ζρεδηαζκνχ RF ηνπ ζρεδίνπ 

νξφθσλ: κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε βαζκνλφκεζε ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ  κνληέινπ 

πξφβιεςεο. 

5.7.11 Σεθκεξίσζε ηνπνζεζίαο 

 

      Δίλαη δπλαηφλ λα ζπκπεξηιεθζεί ε ηεθκεξίσζε ηεο ηνπνζεζίαο (φπσο θαίλεηαη ζην 

ρήκα 5.5) φπσο θαη ε θαηαζθεπή εηθφλσλ θαη καθεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνχλ νη 

εγθαηαζηάηεο ζην λα απνθχγνπλ ιάζε θαη λα βνεζήζνπλ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θηηξίνπ λα 

θαηαλνήζεη ηελ  εγθαηάζηαζε. 

5.7.12 Γηάδνζε RF  

 

      Μπνξείηε λα επηιέμεηε δηάθνξα κνληέια θαη ηξφπνπο πξφβιεςεο (φπσο θαίλεηαη ζηα 

ζρήκαηα 5.6 θαη 5.7), απφ ην COST231 ζην 3D Dominant Path, ην νπνίν είλαη έλα 

βειηηζηνπνηεκέλν κνληέιν εληνπηζκνχ αθηίλαο. Ζ βάζε δεδνκέλσλ πεξηέρεη πνιινχο ηχπνπο 

πιηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ 

θαη ην πεξηβάιινλ. Ζ ηξηζδηάζηαηε πξφβιεςε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη λα αλαιπζεί 

γηα φιεο ηηο δψλεο ηαπηφρξνλα θαη λα εκθαλίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο, φπσο ζαλ 
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θαιχηεξνο εμππεξεηεηήο, ζαλ ζχλδεζκνο απψιεηαο ή ζαλ ηζρχ ηνπ ζήκαηνο. Σν φξην κπνξεί 

επίζεο λα νξηζηεί απφ ηελ  ηερλνινγία, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί πνηα δψλε ζα αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ απαίηεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη πνηα ζα πξέπεη λα βειηησζεί. 

5.5 Παξάδεηγκα εγθαηάζηαζεο καθεηψλ, ην νπνίν είλαη πνιχ ρξήζηκν γηα ηε δηαδηθαζία 

εγθαηάζηαζεο. 

 

ρήκα 5.6 Δίλαη δπλαηφλ λα ζρεδηάζεηε ηελ βαζηδφκελε ζε PLS πεξηνρή θάιπςεο γηα ηηο 

δηάθνξεο ππεξεζίεο ζρεηηθά κε ην DAS. 
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ρήκα 5.7 Σν ίδην έξγν DAS φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 5.6: απηή είλαη πξνζνκνίσζε ζε ηξεηο 

δηαζηάζεηο (πξνθαλψο ζην ρξψκα θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα) 

5.7.13 Πιήξεο ελνπνίεζε 

 

      Σν θαιχηεξν πξάγκα ζρεηηθά κε ην εξγαιείν απηφ είλαη φηη φια ηα δεδνκέλα είλαη 

ελζσκαησκέλα ζηελ ίδηα πιαηθφξκα, ψζηε λα γίλεηαη εχθνιν λα ελεκεξψλεηαη ζπρλά ην 

έξγν. Ζ ηεθκεξίσζε, νη ππνινγηζκνί, νη εθζέζεηο, ηα δηαγξάκκαηα, ηα ζρέδηα νξφθσλ θαη 

φιεο νη πιεξνθνξίεο ηνπ έξγνπ πεξηέρνληαη ζε έλα αξρείν θαη κπνξνχλ εχθνια λα 

κνηξαζηνχλ ζε φιε ηελ εζσηεξηθή νηθνδνκηθή αιπζίδαο. Ζ αληηθαηάζηαζε ελφο ή πνιιψλ 

ζπζηαηηθψλ είλαη έλα ζέκα κεξηθψλ θιηθ κε ην πνληίθη, θαζψο φια ηα δεδνκέλα είλαη 

ζπλδεδεκέλα κε απηφ. Απηφ  κπνξεί λα ζψζεη πνιχ εξγαζηαθφ ρξφλν θαη λα πεξηνξίζεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ ιαζψλ. 
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