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ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Executive Summary) 
Πρωταρχικός στόχος της διπλωµατικής εργασίας είναι η σύνταξη µίας 

µελέτης εφαρµογής, δηλαδή µίας µελέτης που θα εφαρµοστεί αυτούσια σε ένα 
πραγµατικό έργο και συγκεκριµένα στο πιλοτικό έργο διασύνδεσης των 
εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σχολικών µονάδων της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µέσω ασυρµάτων ζεύξεων δικτύων δεδοµένων, το 
οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου (ΠΣ∆). 

Για να γίνει κατανοητή η σηµασία του έργου αλλά και το γενικότερο πλαίσιο 
έργων στο οποίο εντάσσεται, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας θα γίνει µία 
σύντοµη περιγραφή της αρχιτεκτονικής και των δικτυακών υπηρεσιών του ΠΣ∆. 

Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, θα γίνει µία 
εκτενής αναφορά σε αρκετά στοιχεία που αφορούν σε εκείνες τις τεχνολογίες 
ασυρµάτων ζεύξεων δικτύων δεδοµένων που επιτρέπεται από το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο να χρησιµοποιηθούν στην Ελλάδα, παραθέτοντας µία γενική σύγκριση µε 
χαρακτηριστικά, πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα αυτών, καθώς επίσης και τα 
συµπεράσµατα από τη σύγκριση αυτή. 

Η αναφορά αυτή θα είναι προσανατολισµένη στο κύριο σκοπό αυτής της 
εργασίας, δηλαδή στη σύνταξη της µελέτης εφαρµογής και θα αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της τελευταίας.  

Τα συµπεράσµατα που θα προκύψουν από την ανάλυση του δευτέρου 
κεφαλαίου συνιστούν  απαραίτητη ανάδραση για το σχεδιασµό του δικτύου. 

Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, όπου 
θα γίνει µία εκτενής ανάλυση της µεθόδου που θα ακολουθηθεί για τη σύνταξη της 
µελέτης εφαρµογής, η οποία θα αποτελεί και έναν οδηγό για τη σχεδίαση τέτοιων 
δικτύων. 

Η µελέτη εφαρµογής που θα ακολουθήσει στο τέταρτο κεφάλαιο θα 
αναφέρεται στο σχεδιασµό του δικτύου, την επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών 
και του κατάλληλου εξοπλισµού και θα αποτελεί ουσιαστικά την εφαρµογή όσων 
αναπτύχθηκαν στα δύο προηγούµενα κεφάλαια, περιλαµβάνοντας και τις τεχνικές 
προδιαγραφές του εξοπλισµού. 

Τέλος, θα αποτελούσε παράλειψη στα πλαίσια της εργασίας αυτής να µην 
γίνει µία ενδεικτική αναφορά στις επιδράσεις στον ανθρώπινο οργανισµό της 
Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας των συσκευών που θα χρησιµοποιηθούν στα 
πλαίσια του έργου, αφού πρόκειται για ένα ουσιαστικό ζήτηµα που έχει άµεση 
σχέση µε την εφαρµογή ασυρµάτων τεχνολογιών γενικά, ανεξάρτητα από την 
εκπεµπόµενη συχνότητα και ισχύ εκποµπής. 
 Η παραπάνω αναφορά θα γίνει στα πλαίσια του πέµπτου κεφαλαίου της 
εργασίας αυτής. 
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1. Εισαγωγικά και ενηµερωτικά στοιχεία για το ΠΣ∆ 

 
1 Εισαγωγικά και ενηµερωτικά στοιχεία για το ΠΣ∆ 

 
1.1 Περίληψη και στόχοι κεφαλαίου 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας θα γίνει µία αναφορά σε γενικά θέµατα, 
όπως η περιγραφή της αρχιτεκτονικής, των παρεχοµένων υπηρεσιών και των 
προοπτικών περαιτέρω εξέλιξης του ΠΣ∆, µία γενική περιγραφή του πιλοτικού 
έργου διασύνδεσης σχολικών µονάδων µε ασύρµατες ζεύξεις, οι επιπλέον δικτυακές 
υπηρεσίες και τα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση του πιλοτικού έργου 
κ.ο.κ. 

Στόχοι του παρακάτω κεφαλαίου είναι: 
1. H γνωριµία του αναγνώστη µε το ΠΣ∆ 
2. Η κατανόηση της σηµασίας του πιλοτικού έργου. 

 
1.2 Περιγραφή και προοπτικές του Πανελληνίου Σχολικού 

∆ικτύου 
Το ΠΣ∆ αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα και ολοκληρωµένα δίκτυα 

δεδοµένων στην Ελλάδα, όσον αφορά στις τεχνολογίες που έχει υλοποιήσει, στον 
εξοπλισµό που χρησιµοποιεί, τις υπηρεσίες που έχει αναπτύξει και παρέχει στους 
χρήστες του αλλά και στην τεχνογνωσία του προσωπικού που έχει αναλάβει τον 
αρχικό σχεδιασµό, την επέκταση και τη διαχείριση του δικτύου.  

Το ΠΣ∆ καλύπτει τοπολογικά το σύνολο σχεδόν της Ελληνικής επικράτειας, 
ενώ έχει δροµολογηθεί, χωρίς ωστόσο να έχει ακόµη ολοκληρωθεί, η εξυπηρέτηση  
όλων των περιοχών και βαθµίδων τόσο της ∆ηµόσιας όσο και της Ιδιωτικής  
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Αρχικά το ΠΣ∆ περιελάµβανε µε τη µορφή εκπόνησης πιλοτικών έργων 
µόνο µερικές επιλεγµένες µονάδες της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στη συνέχεια 
όµως επεκτάθηκε καλύπτοντας ολοένα και περισσότερες µονάδες της βαθµίδας 
αυτής.  

Πρόσφατα έχουν ενταχθεί στα αναπτυξιακά σχέδια επέκτασης αυτού και οι 
µονάδες της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη συνδεθεί 
µε το Π.Σ.∆. µε επιτυχία.  

Επίσης, το ΠΣ∆ εξυπηρετεί και άλλες ∆ιοικητικές και Υποστηρικτικές 
Μονάδες της Εκπαίδευσης (∆Ι∆Ε, ΚΕΚ κοκ). 

Η αρχιτεκτονική του ΠΣ∆ αποτελείται ουσιαστικά από τρεις βαθµίδες: 
• Το δίκτυο κορµού 
• Το δίκτυο διανοµής 
• Το δίκτυο πρόσβασης 

Το δίκτυο πρόσβασης αποτελείται από τους τερµατικούς «χρήστες» των 
υπηρεσιών του Π.Σ.∆, οι οποίοι είναι είτε σχολικά εργαστήρια που διαθέτουν ή  
δροµολογητή και σύνδεση ISDN ή δροµολογητή και µισθωµένη γραµµή, ή ένα 
σταθµό εργασίας που συνδέεται µε κλήση µέσω τηλεφωνικής σύνδεσης , ή ακόµα 
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και χρήστες (καθηγητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην αρχή) οι οποίοι 
συνδέονται µε χρήση υπηρεσίας dialup από την κατοικία τους.  

Τα σχολικά εργαστήρια αποτελούν τις «νησίδες» του ΠΣ∆ και η σχεδίασή 
τους στηρίζεται στο µοντέλο «πελάτη-εξυπηρετητή», όπου το ρόλο του πρώτου 
διαδραµατίζει ένας εξυπηρετητής που χρησιµοποιεί λειτουργικό σύστηµα Windows 
2000 Server, ενώ η σύνθεση της νησίδας συµπληρώνεται από τους σταθµούς 
εργασίας που «τρέχουν» λειτουργικό σύστηµα Windows 2000 Professional. 

Στην παρακάτω εικόνα παριστάνεται ένας τυπικός κόµβος του δικτύου 
πρόσβασης, όπου φαίνονται ενδεικτικά µερικοί υπολογιστές του σχολικού 
εργαστηρίου (συνήθως το πλήθος τους είναι 12-15), ο δροµολογητής του 
εργαστηρίου και η σύνδεση µε το νοµαρχιακό κόµβο του ΠΣ∆, ο οποίος αποτελεί 
ουσιαστικά τµήµα του δικτύου διανοµής του ΠΣ∆, η γενική περιγραφή του οποίου 
θα δοθεί στη συνέχεια. 

 

 
Σχήµα 1) Κόµβος δικτύου πρόσβασης 

 
Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται ότι παρότι µέχρις στιγµής οι συνδέσεις του 

δικτύου πρόσβασης είναι κατά τεκµήριο ISDN συνδέσεις, εξετάζεται αρκετά 
σοβαρά το ενδεχόµενο να αντικατασταθούν όσο το δυνατόν περισσότερες από αυτές 
µε άλλες πιο οικονοµικές, όπως δορυφορικές συνδέσεις, ADSL κοκ. 

Το δίκτυο διανοµής αποτελείται από κόµβους που βρίσκονται ένας ανά Νοµό 
της Ελληνικής Επικράτειας. Οι κόµβοι αυτοί έχουν την αποστολή να 
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«συγκεντρώνουν» την κίνηση του δικτύου πρόσβασης του οικείου Νοµού και να 
αναλαµβάνουν τη διασύνδεση του δικτύου πρόσβασης του Νοµού αυτού µε το 
δίκτυο κορµού του ΠΣ∆, όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχηµατικό διάγραµµα. 

Συγκεντρωτής πρόσβασης ∆ροµολογητής

Μεταγωγέας Fast Ethernet

Κόµβοι

Modems

ISDN

Σχήµα 2: Γενική µορφή
δευτερεύοντος σηµείου

παρουσίας

Αντίστοιχο κύριο σηµείο
παρουσίας

 

 

Σχήµα 2) Κόµβος δικτύου διανοµής 
 
Οι κόµβοι του δικτύου διανοµής περιλαµβάνουν συνήθως ένα δροµολογητή 

ο οποίος αναλαµβάνει τη σύνδεση του συνολικού δικτύου του Νοµού µε το δίκτυο 
κορµού και ένα συγκεντρωτή πρόσβασης (access server) στον οποίο τερµατίζονται 
οι γραµµές του δικτύου πρόσβασης (συνήθως ISDN PRI), σε πολλές περιπτώσεις 
µάλιστα τα δύο παραπάνω ενεργά στοιχεία δικτύου βρίσκονται στο ίδιο σασί, 
δηλαδή αποτελούν µία ενιαία συσκευή 

Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις, ένας κόµβος του δικτύου διανοµής είναι 
δυνατόν να περιλαµβάνει ένα κεντρικό εξυπηρετητή ο οποίος παρέχει υπηρεσίες 
όπως αυτές που αναφέρονται στην επόµενη ενότητα, ενώ οι κόµβοι  διαθέτουν και 
συσκευή αδιάλειπτης παροχής τάσης  (UPS, Uninterruptible Power Supply). 
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Το δίκτυο κορµού αποτελείται από µερικούς κόµβους οι οποίοι βρίσκονται 
επίσης εγκατεστηµένοι σε αντίστοιχους Νοµούς της επικράτειας και συγκεκριµένα 
στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΟΤΕ του αντίστοιχου Νοµού. 

Το σχηµατικό διάγραµµα που παριστάνει τη σύνθεση ενός τυπικού κόµβου 
του δικτύου κορµού φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

Συγκεντρωτής πρόσβασης ∆ροµολογητήςΕξυπηρετητής

Μεταγωγέας Fast Ethernet

Κόµβοι

Modems

ISDN

Ε∆ΕΤ
[ Internet, GU-Net,
άλλα κύρια σηµεία
παρουσίας EDUnet ]

Σχήµα 1: Γενική µορφή
κύριου σηµείου παρουσίας

∆ευτερεύοντα
σηµεία παρουσίας

 

 

Σχήµα 3) Κόµβος δικτύου κορµού 
 

 Η σηµαντικότερη διαφορά των κόµβων του δικτύου κορµού σε σχέση µε 
τους κόµβους του δικτύου διανοµής είναι ότι διαθέτουν ισχυρότερο εξοπλισµό και 
δεν αποτελούν απλά τα σηµεία συγκέντρωσης των κόµβων του δικτύου πρόσβασης 
του Νοµού στον οποίο βρίσκονται, αλλά παρέχουν επιπλέον υπηρεσίες, µε 
σηµαντικότερη από αυτές τη διασύνδεση του ΠΣ∆ µε τον παροχέα υπηρεσιών 
Internet, που στην περίπτωση του ΠΣ∆ είναι το Ε∆ΕΤ (Εθνικό Ίδρυµα Έρευνας και 
Τεχνολογίας) και φυσικά τη διασύνδεση των γειτονικών κόµβων του δικτύου 
διανοµής. 

Επιπλέον, όλοι οι κόµβοι του δικτύου κορµού διαθέτουν ισχυρό κεντρικό 
εξυπηρετητή, ο οποίος παρέχει στους χρήστες του Νοµού αυτού αλλά και των 
υπολοίπων γειτονικών πολλές από τις δικτυακές υπηρεσίες για τις οποίες θα γίνει 
λόγος παρακάτω. 
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Η διαστρωµάτωση του ΠΣ∆ σε κύρια και δευτερεύοντα σηµεία παρουσίας 
(τα οποία συνίστανται αντίστοιχα από κόµβους κορµού και διανοµής) φαίνεται στο 
παρακάτω σχήµα. 

 

 
 

Σχήµα 4) Το δίκτυο κορµού και διανοµής του ΠΣ∆ 
 
Στην παραπάνω εικόνα εκτός από το δίκτυο κορµού και το δίκτυο διανοµής 

του ΠΣ∆ φαίνονται και τα σηµεία σύνδεσης µε το δίκτυο κορµού του Ε∆ΕΤ. 
Οι κυριότερες υπηρεσίες που παρέχονται στους χρήστες του ΠΣ∆ 

περιλαµβάνουν σύνδεση στο δίκτυο, υπηρεσία ονοµατολογίας (DNS), υπηρεσία 
διακοµιστή διαµεσολάβησης (proxy), πρόσβαση στον Παγκόσµιο Ιστό (World Wide 
Web), πρωτόκολλο µεταφοράς αρχείων (File Transfer Protocol), ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο (e-mail), ηµερολόγιο (calendar), βιβλίο διευθύνσεων (address book), 
φιλοξενία ιστοσελίδων (web hosting), αυτόµατη δηµιουργία ιστοσελίδων, forums 
συζητήσεων, υπηρεσία διαχείριση χρηστών, υπηρεσία υποστήριξης χρηστών, ενώ 
αναµένεται και η υλοποίηση πλέον σύγχρονων υπηρεσιών όπως η σύγχρονη και 
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ασύγχρονη τηλεεκπαίδευση, η επικοινωνία µε πρωτόκολλα όπως τα H.323, Η.320 
κοκ. 

Η προοπτική του ΠΣ∆, όπως φαίνεται και από τα παραπάνω στοιχεία, είναι η 
εισαγωγή των σύγχρονων τεχνολογιών και ειδικά του Internet σε όλα τα σχολεία της 
Ελλάδας, µε απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισµό της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
αλλά και τον εµπλουτισµό των γνώσεων των Ελλήνων σε σύγχρονα ζητήµατα, 
κάτι που αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί στα επόµενα χρόνια. 

 
1.3 Περιγραφή του πιλοτικού έργου 

Το πιλοτικό έργο διασύνδεσης σχολείων µε ασύρµατες ζεύξεις έχει ανατεθεί 
στους Φορείς Υλοποίησης του ΠΣ∆, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση 
και την περαιτέρω υποστήριξη του δικτύου σε συνεργασία µε τις εκάστοτε 
αναδόχους εταιρίες κοκ. 

Στο συγκεκριµένο έργο, κάθε ένας από τους φορείς υλοποίησης θα είναι 
υπεύθυνος για τη διασύνδεση 10 σχολικών συγκροτηµάτων µε ασύρµατες ζεύξεις. 
Ένας από τους φορείς αυτούς είναι και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).  

Στην εργασία αυτή θα γίνει η µελέτη για την εγκατάσταση που θα αναλάβει 
το ΑΠΘ. Σηµειώνεται ότι οι φορείς υλοποίησης έχουν τη δυνατότητα να 
προδιαγράψουν και να χρησιµοποιήσουν διαφορετικό εξοπλισµό κοκ, ανάλογα µε 
την κρίση τους. 

 
1.4 Οφέλη από την υλοποίηση του πιλοτικού έργου 

Ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα  του ΠΣ∆ που δεν είχε κατ’ αρχήν 
εντοπισθεί-τουλάχιστον όχι σε τέτοιο βαθµό ώστε να επηρεάσει τον αρχικό 
σχεδιασµό και την αρχιτεκτονική του δικτύου-είναι το ύψος των 
τηλεπικοινωνιακών τελών που προκύπτουν από τη διασύνδεση του δικτύου 
πρόσβασης. 

 Όπως σχολιάστηκε παραπάνω, στην περιγραφή της αρχιτεκτονικής του 
δικτύου, το δίκτυο πρόσβασης χρησιµοποιεί κατά κύριο λόγο ISDN συνδέσεις.  

Αν και το κόστος της χρήσης των υπηρεσιών του ΠΣ∆ είναι δωρεάν, αφού 
υπενθυµίζεται ότι η διασύνδεση του τελευταίου µε το διαδίκτυο γίνεται µέσω του 
Ε∆ΕΤ χωρίς χρέωση, εντούτοις παραµένει πολύ σηµαντικό το ζήτηµα των 
τηλεπικοινωνιακών τελών προς τον ΟΤΕ, το δίκτυο του οποίου χρησιµοποιείται για 
τη σύνδεση των µονάδων του δικτύου πρόσβασης µε το δίκτυο διανοµής. 

Αυτό είναι το πρώτο πρόβληµα στο οποίο καλείται να δώσει λύση η 
υλοποίηση του προγράµµατος διασύνδεσης σχολείων µε ασύρµατες ζεύξεις.  

Βέβαια, στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι για το λόγο αυτό 
ακριβώς πρέπει το χρηµατικό ποσό που θα απαιτείται για τη δέσµευση 
συγκεκριµένης ζώνης ραδιοσυχνοτήτων να είναι µηδαµινό, ώστε να είναι δυνατή η 
επίτευξη της µείωσης των τηλεπικοινωνιακών τελών-µε άλλα λόγια πρέπει η µελέτη 
να αφορά σε συσκευές οι οποίες λειτουργούν σε ελεύθερες ζώνες συχνοτήτων 
(unlicensed bands). 
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Ένα ακόµη ζήτηµα που έχει απασχολήσει το ΠΣ∆ στο σύνολο του είναι το 
εύρος ζώνης των συνδέσεων που παρέχει. Τα 64 ή 128 kbps που εξασφαλίζει 
συνήθως µία σύνδεση ISDN (που επαναλαµβάνεται ότι είναι η συντριπτική 
πλειοψηφία των συνδέσεων) είναι µία αξιοπρεπής τιµή, αλλά δεν επιτρέπει την 
ανάπτυξη υπηρεσιών πραγµατικού χρόνου, όπως η σύγχρονη τηλεεκπαίδευση ενώ 
το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις όπου µία υπηρεσία απαιτεί µεγάλο εύρος ζώνης, 
όπως για παράδειγµα  η ανταλλαγή αρχείων µε µεθόδους peer-to-peer και πολλές 
άλλες υπηρεσίες. 

Αυτά τα δύο προβλήµατα καλείται να λύσει η χρησιµοποίηση ευρυζωνικών 
(µερικά Mbps) µεθόδων ασύρµατης διαδικτύωσης, τα αποτελέσµατα από την 
εφαρµογή της οποίας θα δώσουν χρήσιµα συµπεράσµατα για το κατά πόσον οι 
λύσεις αυτές είναι δυνατόν να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχοµένων 
υπηρεσιών, συνεισφέροντας ταυτόχρονα στη µείωση του λειτουργικού κόστους του 
δικτύου, το οποίο έχει αρχίσει να παίρνει πολύ µεγάλες διαστάσεις. 
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2 Ασύρµατες τεχνολογίες διασύνδεσης δικτύων δεδοµένων 
 
2.1 Εισαγωγή και στόχοι κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αρχικά µία σύντοµη περιγραφή και ιστορική 
αναδροµή στις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται τα τελευταία χρόνια για τη 
διασύνδεση δικτύων δεδοµένων, και συγκεκριµένα σε αυτές που έχουν 
προτυποποιηθεί από το ΙΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronic Engineers).  

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στις δύο πλέον διαδεδοµένες από 
αυτές, οι χρησιµοποιούν τη βασική αρχή της διασποράς φάσµατος (Spread 
Spectrum) και συγκεκριµένα στις τεχνολογίες DSSS (Direct Sequence Spread 
Spectrum) και FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), ενώ θα γίνει και µία 
απόπειρα σύγκρισης των δύο τεχνολογιών αυτών. 

Ο λόγος για τη σύγκριση των δύο παραπάνω τεχνολογιών είναι ότι βάσει της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας οι µοναδικές συσκευές που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν 
για ασύρµατες ζεύξεις δικτύων δεδοµένων χωρίς να απαιτείται η έκδοση άδειας είναι 
αυτές που λειτουργούν βάσει των δύο παραπάνω τεχνολογιών. 

Στο τέλος του κεφαλαίου κρίνεται σκόπιµο να γίνει και µία  σύντοµη 
αναφορά στις µελλοντικές προοπτικές των τεχνολογιών αυτών, όπως και άλλων που 
δεν έχουν τύχει  ακόµη ευρείας εφαρµογής, είτε γιατί δεν έχουν ακόµη 
προτυποποιηθεί από διεθνείς οργανισµούς, ή γιατί δεν έχει επιτραπεί ακόµη η χρήση 
τους στην Ελλάδα. 

Στόχοι του κεφαλαίου είναι: 
1. Η γνωριµία του αναγνώστη µε τις περισσότερες υπάρχουσες 

τεχνολογίες ασύρµατης δικτύωσης δικτύων δεδοµένων. 
2. Η εξοικείωση του αναγνώστη µε σηµαντικά στοιχεία σχετικά µε όσες 

από τις παραπάνω τεχνολογίες επιτρέπεται να υλοποιηθούν στην 
Ελλάδα. 

3. Η σύγκριση των παραπάνω τεχνολογιών. 
4. Η άντληση χρήσιµων συµπερασµάτων από τη σύγκριση αυτή, τα 

οποία θα επηρεάσουν καταλυτικά τη σχεδίαση του δικτύου. 
 

2.2 Ιστορική αναδροµή και γενική περιγραφή του 802.11 
Το αρχικό πρότυπο 802.11 δηµοσιεύτηκε από το ΙΕΕΕ (Institute of Electrical 

and Electronic Engineers) το 1997 και στόχος του ήταν να προδιαγράψει τεχνικά τη 
διασύνδεση σταθµών εργασίας µε κάποιο «σταθµό βάσης» ο οποίος διαθέτει 
ενσύρµατη σύνδεση µε το υπάρχον τοπικό δίκτυο, ώστε να προκύψει ένα ασύρµατο 
τοπικό δίκτυο (WLAN, Wireless LAN), όπως αυτό που φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. 

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένας υπολογιστής ο οποίο µε τη βοήθεια  
ενός station adapter ή wireless client συνδέεται µε ένα access point (σταθµός 
πρόσβασης, σταθµός βάσης). 

Το access point µε τη σειρά του εξασφαλίζει τη διασύνδεση µε το υπάρχον 
δίκτυο δεδοµένων (συνήθως ενσύρµατο). 
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Σχήµα 5) Τυπικό Ασύρµατο δίκτυο  

 
Το πρότυπο αυτό είναι γνωστό και ως ΙΕΕΕ 802.11-1997 και έχει ανανεωθεί 

φέροντας πλέον τον τίτλο ΙΕΕΕ 802.11-1999. 
Παρότι όπως προκύπτει από το παραπάνω σκεπτικό το πρότυπο αυτό 

απευθύνεται σε ένα σαφώς περιορισµένο τύπο εφαρµογών, έµελλε να αποτελέσει 
την τεχνολογική βάση για την ανάπτυξη ενός πλήθους εφαρµογών ευρείας απήχησης  
και συγκεκριµένα της ευρυζωνικής πρόσβασης σε δηµόσια δίκτυα. Στις ΗΠΑ η 
τεχνολογία αυτή είναι γνωστή ως BWA (Broadband Wireless Access). 

Στις περιπτώσεις τέτοιων εφαρµογών οι σταθµοί εργασίας των χρηστών του 
δικτύου διασυνδέονται και πάλι µε κάποιο σταθµό βάσης (ακριβώς όπως είχε αρχικά 
προβλεφτεί και όπως αναφέρθηκε παραπάνω), τον οποίο όµως (σταθµό βάσης) 
διαχειρίζεται και ελέγχει κάποιος πάροχος υπηρεσιών Internet, ή κάποιος 
τηλεπικοινωνιακός φορέας, ενώ η τοπολογική έκταση του δικτύου είναι δυνατό να 
επεκτείνεται και σε εξωτερικούς χώρους, καλύπτοντας αποστάσεις αρκετών 
χιλιοµέτρων. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει µία σαφής διάκριση στις δύο «τεχνοτροπίες» 
που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Η περίπτωση των WLANs (Wireless LANs) έχει διαφορετικές ιδιαιτερότητες 
και απαιτεί διαφορετική µεταχείριση από την περίπτωση των δικτύων BWA, κάτι 
που θα αναλυθεί µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια στη συνέχεια. Εν κατακλείδι, η πρώτη 
περίπτωση αφορά κατά κύριο λόγο σε εγκαταστάσεις κλειστού χώρου ενώ η δεύτερη 
σε εγκαταστάσεις ανοιχτού χώρου. 

Το τρέχον πρότυπο έχει γίνει δεκτό ως αµερικανικό εθνικό πρότυπο από το 
American National Standards Institute (ANSI) και έχει υιοθετηθεί από τον 
International Organization for Standardization (ISO) ως ISO/IEC 8802-11:1999. 

 9



2. Ασύρµατες τεχνολογίες διασύνδεσης δικτύων δεδοµένων 

Υπάρχουν επίσης αρκετά task-groups στην οµάδα εργασίας του 802.11, 
απασχολούµενα µε επιµέρους πρότυπα του 802.11 όπως: 
 

• 802.11D: Additional Regulatory Domains 
• 802.11E: Quality of Service 
• 802.11F: Inter-Access Point Protocol (IAPP) 
• 802.11G: Higher data rates at 2.4 GHz 
• 802.11H: Dynamic Channel Selection and Transmission Power Control 
• 802.11i: Authentication and Security 

 
Το αρχικό πρότυπο του 1997 όρισε ένα εύρος ζώνης των 2 Mbps, µε πτώση 

στο 1Mbps σε περιβάλλον θορύβου χρησιµοποιώντας διαµόρφωση Direct Sequence 
Spread Spectrum (DSSS), και εύρος ζώνης του ενός (1) Mbps χρησιµοποιώντας 
διαµόρφωση Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS), µε πιθανή λειτουργία 
στα 2Μbps σε περιβάλλον στο οποίο υπάρχει απουσία θορύβου.  

Τα πρότυπα αυτά εµπλουτίστηκαν και οι τρέχουσες εκδόσεις τους, όπως 
επίσης και τα προϊόντα που κατασκευάστηκαν βάσει των προτύπων αυτών, ορίζουν 
ότι το FHSS µπορεί να λειτουργεί µε εύρος ζώνης 1, 2, ή 3 Mbps ενώ το DSSS 
µπορεί να λειτουργεί µε εύρος ζώνης 1, 2, 5.5 ή 11 Mbps. 

Και οι δύο µέθοδοι διαµόρφωσης λειτουργούν στην χρησιµοποιήσιµη άνευ 
αδείας ζώνη των 2.4 GHz (2400-2483,5 Mhz), που είναι περισσότερο γνωστή ως 
ISM (Industrial Scientific and Medical). 

Κάτι που είναι λιγότερο γνωστό για το ΙΕΕΕ 802.11, είναι ότι ορίζει ένα 
ακόµη  µέσο µετάδοσης ευρείας ζώνης (Baseband) µε χρήση infrared (υπέρυθρης 
ακτινοβολίας), επιπρόσθετα των DSSS και FHSS, παρόλο που η χρησιµότητά του 
φαίνεται µέχρις στιγµής να είναι περιορισµένη. 

Οι τεχνολογίες DSSS και FHSS στηρίζονται στη διαµόρφωση διασποράς 
φάσµατος (spread spectrum modulation), µία τεχνική η οποία έχει την προέλευσή 
της σε στρατιωτικούς ασυρµάτους. Στα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα των µεθόδου 
διαµόρφωσης που βασίζονται στη διασπορά φάσµατος προσµετρώνται µεταξύ 
άλλων τα εξής: 

• Αντοχή σε παρεµβολές από άλλες πηγές εκποµπής ραδιοσυχνοτήτων 
• Ενσωµατωµένοι µηχανισµοί ασφαλείας κατά τη µετάδοση δεδοµένων 
• ∆υνατότητα ύπαρξης πολλαπλών συστηµάτων (redundancy) 

Η δυνατότητα συνύπαρξης πολλών συστηµάτων που δεν παρεµβάλουν 
µεταξύ τους αποτέλεσε την αιτία επιλογής αυτής της µεθόδου διαµόρφωσης για τα 
συστήµατα που λειτουργούν στην αδέσµευτη ζώνη συχνοτήτων ISM, µιας και η 
ζώνη αυτή επιτρέπει σχεδόν σε οποιονδήποτε να χρησιµοποιεί τέτοιες συσκευές. 
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2. Ασύρµατες τεχνολογίες διασύνδεσης δικτύων δεδοµένων 

2.3 ∆ιαθέσιµες ζώνες συχνοτήτων για διασύνδεση δικτύων 
δεδοµένων. 
Ο οργανισµός ETSI (European Telecommunications Standards Institute) στο 

πρότυπο υπ’ αριθµόν 300-328 προδιαγράφει κάποιες ζώνες συχνοτήτων για τις 
οποίες δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας (ISM - Industrial Scientific Medical).  

Προφανώς, οι διατάξεις του παραπάνω κανονισµού έχουν νόηµα µόνο για τις 
Ευρωπαϊκές χώρες. 

Οι ασύρµατες συσκευές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο παρόν έργο θα 
πρέπει να λειτουργούν σε κάποιες από αυτές τις συχνότητες, µιας και το Ελληνικό 
κανονιστικό πλαίσιο οφείλει να εναρµονίζεται σε σχέση µε το αντίστοιχο 
Ευρωπαϊκό, που στην προκειµένη περίπτωση είναι το  ETSI. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το παραπάνω πρότυπο, οι σχετικές ISM ζώνες 
συχνοτήτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ευρώπη είναι: 
• 2,400 – 2,500 GHz 
• 5,725 – 5,875 GHz 

Οι συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11b λειτουργούν στην 
ζώνη συχνοτήτων 2,4000 – 2,4835 GHz. 

Οι συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11a λειτουργούν στη 
ζώνη συχνοτήτων 5 GHz UNII (Unlicensed National Information Infrastructure). 
Αυτή έχει καθορισθεί από τον οργανισµό FCC (Federal Communications 
Commission), ο οποίος έχει στις Η.Π.Α. αντίστοιχο ρόλο µε αυτόν που έχει ο 
οργανισµός ETSI στην Ευρώπη, και χωρίζεται σε τρεις µικρότερες ζώνες: 
• UNII-1: 5,15 – 5,25 GHz 
• UNII-2: 5,25 - 5,35 GHz 
• UNII-3: 5,725 – 5,825 GHz 

Οι δύο πρώτες, όµως, χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη από τα συστήµατα 
HIPERLAN/1 και HIPERLAN/2. Για αυτόν τον λόγο δεν έχει προχωρήσει η 
πιστοποίηση του 802.11a στην Ευρώπη. Στα πλαίσια της προσπάθειας να διορθωθεί 
αυτή η κατάσταση, έχουν προταθεί δύο προσθήκες στο πρότυπο 802.11a ώστε να 
είναι δυνατή η συνύπαρξη συστηµάτων 802.11a και HIPERLAN/2 (DCS – Dynamic 
Channel Selection, TPC – Transmit Power Control). 

Η ζώνη συχνοτήτων 2,4000 – 2,4835 GHz µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην 
Ελλάδα χωρίς άδεια από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδροµείων). Ωστόσο, δεν υπάρχει νοµοθεσία που να αφορά το θέµα της χρήσης 
των ζωνών συχνοτήτων 5,15 – 5,35 GHz και 5,725 – 5,825 GHz αν και αναµένεται 
να γίνει κάτι τέτοιο στο µέλλον. 

Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της απόφασης 254/72 της ΕΕΤΤ 
(Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων), που περιέχεται στο ΦΕΚ  
895 της 16/07/2002, στην Ελλάδα επιτρέπεται ουσιαστικά η χρήση µόνο της ISM 
ζώνης 2.400-2483,5 Mhz. 
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2. Ασύρµατες τεχνολογίες διασύνδεσης δικτύων δεδοµένων 

2.4 Σύγκριση µεθόδων FHSS και DSSS 
 Οι κυριότερες µέθοδοι διαµόρφωσης διασποράς φάσµατος είναι όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω οι DSSS και FHSS. Στην πραγµατικότητα µία σύγκριση 
µεταξύ τους δεν οδηγεί στην ανακήρυξη νικητή και ηττηµένου, παρά καταδεικνύει 
στη χρησιµοποίηση καθεµιάς για διαφορετικούς σκοπούς. Με άλλα λόγια υπάρχουν 
περιπτώσεις που η καθεµιά υπερτερεί της άλλης. 

Στις επόµενες παραγράφους θα γίνει µία προσπάθεια σύγκρισης των δύο 
παραπάνω τεχνολογιών µε βάση κάποια κριτήρια που θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

Και για όσους ενδιαφέρονται από τώρα για τα αποτελέσµατα της σύγκρισης, 
αυτά είναι τα παρακάτω:  

Η τεχνολογία DSSS µπορεί να παρέχει εν γένει µεγαλύτερο εύρος ζώνης σε 
σχέση µε την τεχνολογία FHSS, αλλά είναι πολύ ευαίσθητη σε περιβαλλοντικούς 
παράγοντες (θόρυβος, αντανακλάσεις κοκ). Για το λόγο αυτό συνιστάται η χρήση 
της σε point-to-point εφαρµογές και κάνοντας χρήση κατευθυντικών κεραιών 
(δηλαδή κεραιών που δεν εκπέµπουν σε ακτίνα µεγάλου εύρους), όπου τα 
προβλήµατα αυτά εµφανίζονται σε µικρότερη κλίµακα.  

Συνεπώς, σε περιπτώσεις διασύνδεσης δύο κτιρίων ή διασύνδεσης ενός 
σταθµού βάσης (Base Station) µε κάποιο κεντρικό σηµείο παρουσίας (Point of 
Presence) του δικτύου (backhaul link) σε συστήµατα κυψελλωτής (cellular) 
αρχιτεκτονικής, η τεχνική DSSS έχει καλύτερα αποτελέσµατα όσον αφορά σε 
παρεχόµενο εύρος ζώνης, µιας και τα παραπάνω links είναι τύπου «σηµείο προς 
σηµείο» (point-to-point).  

 

 
Σχήµα 6) Χρήση FHSS και DSSS 
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2. Ασύρµατες τεχνολογίες διασύνδεσης δικτύων δεδοµένων 

 
Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα, µε κόκκινο χρώµα παριστάνονται 

οι περιπτώσεις που ενδείκνυται η χρήση της τεχνολογίας DSSS, ενώ µε µπλε οι 
περιπτώσεις που θα είχε καλύτερα αποτελέσµατα η χρήση FHSS. Στο παραπάνω 
σχήµα φαίνονται επίσης και οι (κυκλικές) «κυψέλες» του δικτύου, για τις οποίες θα 
γίνει λόγος στη συνέχεια της εργασίας, στο επόµενο κεφάλαιο. 

Η τεχνολογία DSSS έχει επίσης ευρεία απήχηση σε µικρά τοπικά δίκτυα 
(WLANs εσωτερικών χώρων συνήθως), όπου οι παρεµβολές είναι σχετικά 
περιορισµένες, οπότε και µπορεί να γίνει αξιοποίηση του µεγαλύτερου εύρους ζώνης 
που προσφέρουν σε σχέση µε το FHSS. 

Το Direct Sequence Spread Spectrum αποτελεί µια από τις τεχνικές 
διαµόρφωσης που προτάθηκαν από το ΙΕΕΕ 802.11 και µια από αυτές που 
επιλέχτηκαν από την οµάδα εργασίας 802.11 για τις ευρείας χρήσης συσκευές ΙΕΕΕ 
802.11. Η διαµόρφωση DSSS καθορίζεται στις ΗΠΑ από  τον FCC Regulation 
15.247 και στην Ευρώπη από τους ETSI Regulations 300-328. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι το DSSS µετεξελίχθηκε στο πρότυπο 802.11b, το 
οποίο χρησιµοποιείται κατά τεκµήριο στη δηµιουργία των λεγόµενων hot-spots, 
δηλαδή των νησίδων όπου παρέχεται ασύρµατο Internet σε δηµόσιους χώρους. 

Αντιθέτως, η τεχνολογία FHSS είναι πολύ ανθεκτική σε παρεµβολές, 
θορύβους, αντανακλάσεις και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες και αυτοί οι 
λόγοι την καθιστούν επαρκέστερη για point-to-multipoint (σηµείο προς σηµεία) 
εφαρµογές. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου η χρήση κατευθυντικών κεραιών είναι 
αδύνατη, ενώ πρέπει να συνυπάρχουν πολλές συσκευές που εκπέµπουν στην ίδια 
συχνότητα-έτσι ώστε να καλύπτονται περισσότερες περιοχές αλλά και να αυξάνεται 
το συνολικό παρεχόµενο εύρος ζώνης, η χρήση συστηµάτων FHSS είναι όχι µόνο 
προτεινόµενη αλλά και επιβεβληµένη. 

Στην παραπάνω εικόνα οι περιπτώσεις αυτές παριστάνονται µε µπλε χρώµα. 
Όπως είναι σαφές οι περιπτώσεις δικτύων BWA (όπως για παράδειγµα το 

δίκτυο για το οποίο γίνεται αυτή η µελέτη) ανήκουν στην κατηγορία αυτή. 
Στις παρακάτω ενότητες θα γίνει µία λεπτοµερέστερη περιγραφή και 

σύγκριση των δύο τεχνολογιών διαµόρφωσης, η οποία θα αιτιολογήσει τα παραπάνω 
συµπεράσµατα και θα αποτελέσει feedback για τη σχεδίαση του δικτύου. 

2.4.1 Βασικές αρχές διαµόρφωσης διασποράς φάσµατος (FHSS, 
DSSS) 

Οι τεχνικές διαµόρφωσης µε χρήση διασποράς φάσµατος διέπονται από τις δύο 
παρακάτω αρχές: 

• Το εύρος ζώνης του εκπεµπόµενου σήµατος είναι µεγαλύτερο από εκείνο του 
πληροφορίας που επιθυµούµε να µεταδοθεί 

• Το εύρος ζώνης του εκπεµπόµενου σήµατος καθορίζεται από το περιεχόµενο 
του µηνύµατος που επιθυµούµε να µεταδοθεί και από τον κωδικό διασποράς 
(spreading code). 

 13



2. Ασύρµατες τεχνολογίες διασύνδεσης δικτύων δεδοµένων 

∆ύο σηµαντικά πλεονεκτήµατα που εµφανίζουν οι µέθοδοι µετάδοσης µε 
διασπορά  φάσµατος είναι η χαµηλή πυκνότητα ισχύος (power density) και η 
ανεξαρτησία (redundancy). 

Το πρώτο πλεονέκτηµα οφείλεται στο γεγονός ότι για τη µετάδοση του 
σήµατος χρησιµοποιείται όλο το φάσµα συχνοτήτων και ως εκ τούτου η ισχύς 
εκποµπής ανά υποσυχνότητα (κανάλι) είναι χαµηλή. Το αποτέλεσµα αυτής της 
ιδιότητας είναι ότι η ισχύς του σήµατος είναι σχετικά χαµηλή και για το λόγο αυτό 
είναι δύσκολο να υποκλαπεί το σήµα, παρέχοντας έτσι έναν ενδογενή µηχανισµό 
ασφαλείας, ενώ είναι πιθανό να συµπεριφέρεται καλύτερα και το σύστηµα σε 
περιπτώσεις συγκεκριµένου τύπου παρεµβολών. 

Το δεύτερο πλεονέκτηµα οφείλεται στο γεγονός ότι το εκπεµπόµενο σήµα 
µπορεί να εκπεµφθεί σε περισσότερες από µία συχνότητες, κάτι που έχει σαν 
αποτέλεσµα να είναι δυνατή η παράλληλη συνύπαρξη (collocation)  πολλών 
συστηµάτων που λειτουργούν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων, µιας και γίνεται µία 
δυναµική κατανοµή των υποσυχνοτήτων (καναλιών) σε περιπτώσεις συνύπαρξης 
περισσοτέρων του ενός συστηµάτων. 

 

 
Σχήµα 7) Σήµα διαµορφωµένο κατά DSSS και FHSS 

 
Στο παραπάνω σχήµα φαίνεται η διαµόρφωση του σήµατος προς εκποµπή 

και το σήµα που προκύπτει στην περίπτωση του DSSS και του FHSS αντίστοιχα. Τα 
συµπεράσµατα που προκύπτουν από το σχήµα αυτό αναλύονται στη συνέχεια. 

Στις παρακάτω γραµµές µε τον όρο «µήνυµα προς εκποµπή» εννοείται το 
αρχικό µήνυµα που επιθυµούµε να µεταδοθεί, σε ψηφιακή µορφή φυσικά. 

Στην πράξη, η διαδικασία διαµόρφωσης χωρίζεται σε δύο στάδια: 
• Το πρώτο στάδιο εκτελείται από τον κωδικό διαµόρφωσης (spreading 

code). Αυτή η διεργασία έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία του 
σήµατος ευρείας ζώνης που προκύπτει. 

• Το δεύτερο στάδιο εκτελείται από το σήµα προς εκποµπή. 
Στην περίπτωση του FHSS τα δύο αυτά στάδια αναλύονται ως εξής: 
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2. Ασύρµατες τεχνολογίες διασύνδεσης δικτύων δεδοµένων 

• Στο πρώτο στάδιο (διαµόρφωση κωδικού διασποράς) η συχνότητα 
εκποµπής αναπηδά (αλλάζει τιµή, “hops”) βάσει ενός συγκεκριµένου 
προτύπου, που είναι γνωστό ως αλληλουχία συχνοτήτων (hopping 
sequence). Στα συστήµατα FHSS ο κωδικός διασποράς είναι αυτή η 
αλληλουχία συχνοτήτων. 

• Στο δεύτερο στάδιο (διαµόρφωση µηνύµατος), το µήνυµα προς 
εκποµπή κωδικοποιεί το φέρον σήµα, δηµιουργώντας ένα σήµα το 
οποίο σε κάθε χρονική στιγµή αναπήδησης καταλαµβάνει µία 
συχνότητα, αλλά αν ο χρόνος µέτρησης µετρηθεί σε δευτερόλεπτα το 
σήµα αυτό µπορεί να θεωρηθεί ότι καταλαµβάνει περισσότερες από 
µία συχνότητες κατά τη διάρκεια ενός δευτερολέπτου. Στο παραπάνω 
σχήµα η συχνότητα αλλάζει κάθε τρία bits του µηνύµατος προς 
εκποµπή. Ο χρόνος αυτός αναπήδησης από τη µία συχνότητα στην 
άλλη είναι γνωστός ως dwell time. Στο σηµείο αυτό τονίζεται ότι µε 
κατάλληλες τεχνικές κωδικοποίησης είναι δυνατόν το φέρον σήµα 
να µεταφέρει 3 bits του µηνύµατος προς εκποµπή ανά Bit  του 
φέροντος σήµατος, επιτυγχάνοντας έτσι ρυθµό µετάδοσης 3 
Mbps. 

• Η ανεξαρτησία (redundancy) επιτυγχάνεται χάρις στη δυνατότητα 
επανεκποµπής του ίδιου µηνύµατος σε διαφορετικές συχνότητες σε 
περίπτωση σφάλµατος κατά την εκποµπή. 

Στην περίπτωση του DSSS τα στάδια αυτά αναλύονται ως εξής: 
• Για κάθε bit του µηνύµατος προς εκποµπή το φέρον σήµα 

διαµορφώνεται µε τη βοήθεια ενός κωδικού που είναι γνωστός σαν 
chip sequence και στην περίπτωση του παραπάνω σχήµατος έχει 
µέγεθος 5 bits. Έτσι το «0» παριστάνεται ως «01001» και το «1» ως 
«10110», όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήµα. Αυτή η 
διαδικασία έχει σαν αποτέλεσµα την αντικατάσταση καθενός bit του 
µηνύµατος προς εκποµπή µε µία αλληλουχία 5 bits, η οποία είναι η 
ίδια για το «0» και ίδια για το «1». Τα bits της αλληλουχίας αυτής 
είναι γνωστά σαν chips. Συνεπώς στα συστήµατα DSSS ο κωδικός 
διασποράς είναι αυτή η αλληλουχία bits. 

• Στο δεύτερο στάδιο (διαµόρφωση µηνύµατος), η µόνη διαδικασία που 
λαµβάνει χώρα είναι η αντιστροφή του κωδικού διασποράς αν 
πρόκειται να εκπεµφθεί το «1», ενώ στην περίπτωση του «0» 
εκπέµπεται ο κωδικός διασποράς χωρίς να υποστεί άρνηση 
(negation). Ουσιαστικά γίνεται XOR (αποκλειστική διάζευξη) 
ανάµεσα στο µήνυµα προς εκποµπή και στον κωδικό διασποράς. Στο 
παρακάτω σχήµα παριστάνεται το λογικό διάγραµµα αυτής της 
µεθόδου διαµόρφωσης, κάνοντας χρήση κωδικού µήκους 11 bits 
(όπως ισχύει στην πράξη δηλαδή). Στο σηµείο αυτό σηµειώνεται 
ότι στην περίπτωση του πρωτοκόλλου 802.11b η διαδικασία αυτή 
αλλάζει ανάλογα µε τον επιθυµητό ρυθµό µετάδοσης (1, 2, 5.5, 11 
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Mbps), έχοντας σας τελικό αποτέλεσµα να είναι δυνατή η 
παράσταση περισσοτέρων του ενός bits του µηνύµατος προς 
εκποµπή ανά chip του φέροντος σήµατος, επιτυγχάνοντας έτσι 
ρυθµούς µετάδοσης 1, 2, 5.5 και 11 Mbps. 

• Η ανεξαρτησία (redundancy) επιτυγχάνεται χάρις στο γεγονός ότι 
ακόµα και αν λόγω θορύβου συµβεί κάποιο λάθος στη µετάδοση το 
σύστηµα (και συγκεκριµένα ο δέκτης) είναι ικανό να διαπιστώσει αν 
επρόκειτο για «0 ή «1», µιας και το chip (τα 5 bits δηλαδή) 
επιτρέπουν να γίνει διαχωρισµός ανάµεσα στο «0» και στο «1» ακόµα 
και αν κάποια bits διαστρεβλωθούν λόγω θορύβου, άρα και το 
σύστηµα (ο δέκτης) αποφασίζει αν επρόκειτο για «0» ή «1». 

 
Σχήµα 8) Κωδικοποίηση DSSS στο 802.11 (11chips per symbol) 

 
Στο παραπάνω σχήµα παριστάνεται το σχηµατικό διάγραµµα κωδικοποίησης, 

όπως είχε οριστεί στο αρχικό πρότυπο 802.11 για το DSSS.  
Στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται κωδικοποίηση µε 11 chips ανά bit 

του σήµατος προς µετάδοση (πχ στην περίπτωση της κωδικοποίησης CCK, όπου 
αναλογούν 11 bits του σήµατος προς µετάδοση ανά chip του φέροντος σήµατος) το 
σχήµα αυτό αλλάζει βέβαια. 

2.4.2 Συµπεριφορά των δύο µεθόδων στην πράξη 
Προκειµένου να γίνει µία όσο το δυνατόν αντικειµενική σύγκριση των δύο 

τεχνολογιών διαµόρφωσης έχουν επιλεγεί τα παρακάτω κριτήρια σύγκρισης: 
1. ∆υνατότητα συνύπαρξης συστηµάτων 
2. Αντοχή σε θόρυβο και παρεµβολές 
3. Επανεκποµπή χαµένων πακέτων 
4. Συνολικό παρεχόµενο εύρος ζώνης (throughput) 
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2.4.2.1 ∆υνατότητα συνύπαρξης συστηµάτων 
Το ερώτηµα που καλείται να απαντήσει κανείς είναι «Πόσα συστήµατα 

µπορούν να συνυπάρχουν σε κάθε περίπτωση χωρίς να δηµιουργούνται 
προβλήµατα?» 

Στα συστήµατα DSSS η απάντηση βρίσκεται στην ύπαρξη διαφορετικού 
κωδικού διασποράς για κάθε ένα από τα γειτνιάζοντα συστήµατα (CDMA=Code 
Division Multiple Access). 

 Στην περίπτωση που αυτοί οι κωδικοί είναι αρκούντως διαφορετικοί µεταξύ 
τους (µε άλλα λόγια είναι «ορθογώνιοι» µεταξύ τους), τότε ο κάθε δέκτης θα είναι 
σε θέση να «ακούει» µόνο τα σήµατα που προορίζονται προς αυτόν, µιας και το 
ζευγάρι ποµπός-δέκτης είναι συνεννοηµένοι να χρησιµοποιούν τον ίδιο κωδικό 
διασποράς.  

Πράγµατι η µέθοδος CDMA φαίνεται να είναι η κατάλληλη λύση, αλλά 
χρειάζεται η δηµιουργία ψευδοτυχαίων κωδικών διασποράς, οι οποίοι θα πρέπει να 
είναι ορθογώνιοι µεταξύ τους. 

 Το πλήθος αυτών των ψευδοτυχαίων κωδικών διασποράς αποτελεί 
συνάρτηση του µήκους του κωδικού διασποράς και στον παρακάτω πίνακα 
φαίνονται κάποιες ενδεικτικές τιµές αυτής της συνάρτησης (Ο παρακάτω πίνακας 
έχει ληφθεί από το βιβλίο “Modern Communications and spread spectrum” G.R 
Cooper, C.D McGillan). 

 
Μήκος του κωδικού 
∆ιασποράς (σε bits) 

Πλήθος «ορθογώνιων» 
κωδικών διασποράς 

Πλήθος 
συνυπαρχόντων 

συστηµάτων DSSS 
15 2 2 
31 6 6 
63 6 6 
255 16 16 
1023 60 60 

Πίνακας 1:  Συνυπάρχοντα συστήµατα DSSS 
 
Όπως προκύπτει και από τον παραπάνω πίνακα, για να είναι δυνατή η 

συνύπαρξη 16 συστηµάτων DSSS, θα ήταν αναγκαία η χρήση κωδικού διασποράς 
µήκους 255 bits, δηλαδή το κάθε bit του µηνύµατος προς εκποµπή θα  έπρεπε να 
παριστάνεται µε 255 bits στο φέρον σήµα!  

Είναι προφανές ότι αν ο επιθυµητός ρυθµός µετάδοσης είναι 1 Mbps, τότε το 
σύστηµα αυτό θα έπρεπε να έχει ταχύτητα 255 Mbps στον αέρα, κάτι που σηµαίνει 
βέβαια τεράστιο overhead αλλά και τεράστιο κόστος. 

Στην πραγµατικότητα τα συστήµατα DSSS χρησιµοποιούν κωδικό 
διασποράς µήκους 11 bits, κάνοντας τη δυνατότητα χρήση της µεθόδου CDMA 
αδύνατη, όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση.  

 17



2. Ασύρµατες τεχνολογίες διασύνδεσης δικτύων δεδοµένων 

Για το λόγο αυτό η δυνατότητα συνύπαρξης συστηµάτων DSSS 
επιτυγχάνεται και διασφαλίζεται µέσω της σταθερής κατανοµής εύρους ζώνης ανά 
γειτνιάζοντα σταθµό. 

Το πρότυπο 802.11 καθορίζει ότι για τη µετάδοση 11 Μbps (δηλαδή 11 
Μchips/second) το ΙΕΕΕ 802.11 απαιτεί µία συνεχή ζώνη 22 ΜMhz και επιβάλλει 
την ανάγκη απόστασης 30 ΜMhz ανάµεσα στις συχνότητες των φερόντων σηµάτων 
των γειτνιαζόντων συστηµάτων DSSS.  

Στο DSSS ορίζονται 11 συνολικά κανάλια, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 
σχήµα. 

Τα κανάλια αυτά έχουν εύρος 22 Mhz το καθένα και η απόσταση ανάµεσα 
στις κεντρικές συχνότητές τους είναι 5 Mhz. 

 

 
Σχήµα 9) ∆ιαθέσιµα κανάλια στο DSSS 

 
Συνεπώς, δεδοµένου ότι το συνολικό εύρος ζώνης της µπάντας ISM είναι 

83,5 Mhz (2400-2483.5 Mhz) και δεδοµένου ότι απαιτείται απόσταση 30 Mhz 
ανάµεσα στις συχνότητες των φερόντων σηµάτων,  είναι δυνατή η συνύπαρξη µόνον 
3 συστηµάτων DSSS, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. 

 

 
Σχήµα 10) Αλληλεπικαλυπτόµενα συστήµατα DSSS 
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2. Ασύρµατες τεχνολογίες διασύνδεσης δικτύων δεδοµένων 

 
Στην πράξη η παραπάνω εικόνα µεταφράζεται ως εξής: «Ο αριθµός των 

Access Points που είναι δυνατόν να συνυπάρχουν είναι 3». 
Στα συστήµατα FHSS το πρωτόκολλο 802.11 ορίζει 79 διαφορετικά κανάλια 

για τη συχνότητα του φέροντος κύµατος. 
Χρησιµοποιώντας αυτές τις 79 συχνότητες το 802.11 ορίζει 78 αλληλουχίες 

συχνοτήτων (hopping sequences), οι οποίες διαχωρίζονται σε τρία διαφορετικά σετ 
όπου το καθένα µπορεί να χρησιµοποιεί 26 από τις 78 παραπάνω αλληλουχίες 
συχνοτήτων.  

Τα σύνολα αυτά είναι γνωστά ως hopping sets.  
Στο παρακάτω σχήµα παριστάνεται η αναπήδηση (hopping) από τη µία 

συχνότητα στην άλλη κατά τη διάρκεια του χρόνου εκποµπής. 

 
Σχήµα 11) Αναπήδηση (hopping) συχνότητας στο FHSS 

 
Τα συστήµατα που είναι ρυθµισµένα να λειτουργούν έχοντας το ίδιο hopping 

set αντιµετωπίζουν περιορισµένο αριθµό συγκρούσεων (collisions) και για το λόγο 
αυτό οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι είναι δυνατή η συνύπαρξή συστηµάτων που 
έχουν το ίδιο hopping set και διαφορετικό ίδιο hopping sequence. Αυτό σηµαίνει ότι 
είναι δυνατή η συνύπαρξη 26 τέτοιων συστηµάτων. 

Στην πράξη βέβαια αυτό δεν είναι δυνατό µιας και έχει αποδειχθεί ότι ένας 
ικανοποιητικός αριθµός είναι 15, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι συγκρούσεις. 

Τα παραπάνω ισχύουν στην περίπτωση που τα γειτνιάζοντα συστήµατα 
FHSS λειτουργούν ανεξάρτητα, χωρίς δηλαδή να επιτρέπεται ο συγχρονισµός 
ανάµεσα στις αλληλουχίες συχνοτήτων που χρησιµοποιούν. 
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2. Ασύρµατες τεχνολογίες διασύνδεσης δικτύων δεδοµένων 

Αν επιτραπεί ο συγχρονισµός, τότε θεωρητικά θα µπορούσαν να 
συνυπάρχουν 79 συστήµατα FHSS, χρησιµοποιώντας έτσι όλη τη ζώνη συχνοτήτων 
ISM. Κάτι τέτοιο όµως εκτός του ότι απαγορεύεται, θα είχε σαν προϋπόθεση τη 
χρήση ακριβών φίλτρων. Στην πραγµατικότητα απαιτείται διαχωρισµός της τάξης 
των 6 Mhz περίπου ανάµεσα στα συνυπάρχοντα συστήµατα. 

Η παραπάνω τεχνική χρησιµοποιείται βέβαια κατά κόρον στις δεσµευµένες 
ζώνες (LMDS, MMDS κοκ). 

Από τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι εν είναι επιθυµητή η 
κάλυψη µεγάλων και αλληλεπικαλυπτόµενων περιοχών, η χρήση FHSS καθιστά πιο 
εύκολη τη σχεδίαση, γιατί µε DSSS θα απαιτούντο κατευθυντικές κεραίες, κάτι που 
θα είχε σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία µικρών κυψελών (cells), ενώ στο FHSS κάτι 
τέτοιο δεν είναι απαραίτητο γιατί οι κυψέλες µπορούν να είναι 
αλληλεπικαλυπτόµενες. 
 

2.4.2.2 Αντοχή σε θόρυβο και παρεµβολές 
Στην περίπτωση αυτού του κριτηρίου σύγκρισης, το ερώτηµα είναι «ποια 

είναι η ικανότητα του κάθε συστήµατος να λειτουργεί όταν υπάρχουν και 
εκποµπές από άλλα συστήµατα στην ίδια περιοχή?». 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να γίνει µία διάκριση ανάµεσα σε παρεµβολές 
ευρείας ζώνης (wide-band) και σε παρεµβολές στενής ζώνης (narrow-band). Οι µεν 
πρώτες αναπτύσσονται σε ένα σχετικά ευρύ φάσµα συχνοτήτων, ενώ οι δεύτερες 
συνήθως εµφανίζονται σε συγκεκριµένες συχνότητες. 

Μία αρχική παρατήρηση της οποίας η σηµασία θα φανεί στη συνέχεια είναι 
ότι στο FHSS δεν εµφανίζεται κέρδος επεξεργασίας, αφού το µήνυµα προς εκποµπή 
δεν υφίσταται διαδικασία «απλώµατος» (spreading), κάτι που συµβαίνει στο DSSS.  

Αντίθετα, στο DSSS, το κέρδος το οποίο επιτυγχάνεται λόγω της µείωσης 
της πυκνότητας ισχύος όταν το σήµα βρίσκεται υπό µετάδοση και την αύξηση της 
πυκνότητας ισχύος όταν αυτό βρίσκεται στο de-spreading (κατά τη λήψη δηλαδή)  
βελτιώνει το λαµβανόµενο σηµατοθορυβικό λόγο (Signal to Noise Ratio, S/N). 

 Στα παρακάτω σχήµατα φαίνεται η µεταβολή του PSD (Power Signal 
Density) κατά τη µετάδοση και λήψη στα συστήµατα DSSS. 

 

 
Σχήµα 12) ∆ιαδικασία απλώµατος (spreading) στο DSSS 
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2. Ασύρµατες τεχνολογίες διασύνδεσης δικτύων δεδοµένων 

 
Σχήµα 13) ∆ιαδικασία λήψης (de-spreading) στο DSSS 

 
Συνεπώς, το FHSS απαιτεί µετάδοση µε χρήση µεγαλύτερης ισχύος, ώστε να 

πετύχει τον ίδιο σηµατοθορυβικό λόγο.  Αυτό βέβαια δεν είναι πάντα εφικτό, καθώς 
ειδικά στις άνευ αδείας χρησιµοποιήσιµες µπάντες το όριο στην µεταδιδόµενη ισχύ 
είναι το ίδιο (βλ, επόµενο κεφάλαιο), αναγκάζοντας έτσι το FHSS να λειτουργήσει 
µε µικρότερο λόγο S/N σε σχέση µε το DSSS. 

Στην πράξη λοιπόν αποδεικνύεται ότι τα συστήµατα DSSS λειτουργούν µε 
S/N της τάξεως των 12 dB, ενώ τα συστήµατα FHSS απαιτούν περίπου 18 dB. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τα συστήµατα DSSS να επιτυγχάνουν 
µεγαλύτερες αποστάσεις, αλλά µόνον αν οι συνθήκες είναι τέτοιες ώστε οι 
παρεµβολές να είναι περιορισµένες (η σηµαντική αυτή διαπίστωση θα µπορούσε να 
αποτελεί καθαυτή κάποιο άλλο κριτήριο σύγκρισης, αλλά γίνεται στο σηµείο αυτό 
για λόγους συντοµίας και επειδή ισχύει για ιδανικές περιπτώσεις όπου οι 
παρεµβολές είναι σχεδόν ανύπαρκτες). 

Από τα παραπάνω διαγράµµατα προκύπτει ότι η επίδραση των narrow-band 
παρεµβολών στα DSSS συστήµατα είναι σχετικά περιορισµένη, αλλά στην πράξη 
αποδεικνύεται ότι αυτό ισχύει µόνον όταν οι παρεµβολές είναι περιορισµένης 
ισχύος και δεν εµφανίζονται σε πολλές συχνότητες.  

Στα παρακάτω σχήµατα λοιπόν φαίνεται η επίδραση των narrow-band 
παρεµβολών στα DSSS συστήµατα, θεωρώντας όµως ότι οι παρεµβολές αυτές 
εµφανίζονται σε µία συχνότητα µόνο και έχουν περιορισµένη ισχύ. 

 
 

Σχήµα 14) Επίδραση narrow-band interference σε DSSS συστήµατα 
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2. Ασύρµατες τεχνολογίες διασύνδεσης δικτύων δεδοµένων 

 
Όπως µπορεί να παρατηρήσει κανείς τα συστήµατα DSSS αντεπεξέρχονται 

µε αποτελεσµατικότητα σε τέτοιας µορφής παρεµβολές. 
Στην περίπτωση όµως που η ισχύς των παρεµβολών είναι µεγάλη, ή 

εµφανίζονται σε περισσότερες από µία συχνότητες, τότε το αποτέλεσµα είναι ακόµα 
και η διακοπή της λειτουργίας του συστήµατος αφού το παρεµβάλον σήµα του 
παραπάνω σχήµατος µπορεί να έχει πολύ µεγαλύτερη ισχύ από αυτήν που φαίνεται 
στο παράδειγµα αυτό. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι προκειµένου να µπορούν να «ακούνε» 
ολόκληρη την µπάντα των 22 Mhz, τα συστήµατα DSSS ακούνε και όλο το θόρυβο 
ή παρεµβολές που βρίσκονται σε ολόκληρη την µπάντα των 22 Mhz, µιας και τα 
φίλτρα που διαθέτουν επιτρέπουν τη διέλευση όλων των σηµάτων σε όλη την 
µπάντα (κανάλι). 

Τα συστήµατα FHSS αντιµετωπίζουν µε πολύ πιο αποτελεσµατικό τρόπο της 
παρεµβολές στενής ζώνης, αφού ουσιαστικά χάνουν τη δυνατότητα εκποµπής µόνο 
σε 1-2 από τις 79 συχνότητες (κανάλια) που διαθέτουν. Άλλωστε τα συστήµατα 
FHSS είναι κατασκευασµένα ώστε να λειτουργούν σαν συσκευές στενής ζώνης. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα φίλτρα τους επιτρέπουν τη διέλευση σε 
στενές ζώνες συχνοτήτων, οπότε αν οι παρεµβολές είναι στενής ζώνης µπλοκάρουν 
µόνο συγκεκριµένες περιοχές της µπάντας των 83,5 Mhz, οι οποίες είναι πολύ 
µικρές (1-2 Mhz).  

Για το λόγο αυτό άλλωστε οι ακολουθίες συχνοτήτων (hopping sequences) 
απέχουν τουλάχιστον 6 Mhz, ώστε να µην επηρεάζονται περισσότερες από µία 
συχνότητες ανά hopping sequence σε περίπτωση παρεµβολών στενής ζώνης που 
καταλαµβάνουν εύρος ζώνης της τάξεως µερικών Mhz. 

Στην περίπτωση των παρεµβολών που καταλαµβάνουν µεγάλο εύρος ζώνης 
(wide band interference), τα συστήµατα DSSS κατορθώνουν να λειτουργούν σε 
µεγαλύτερες αποστάσεις σε σχέση µε τα συστήµατα  FHSS και για το ίδιο SNR, για 
τους λόγους που αναφέρθηκαν στην αρχή αυτής της ενότητας, σε ιδανικές 
περιπτώσεις απουσίας παρεµβολών τέτοιας µορφής (σχεδόν αδύνατο). 

Αν όµως οι παρεµβολές αυτές αποκτήσουν αυξηµένη ισχύ (δεδοµένου και 
ότι οι πιθανότητες εµφάνισης παρεµβολών ανά κανάλι του DSSS είναι µεγαλύτερες 
από τις πιθανότητες εµφάνισης στο FHSS, µιας και το πρώτο καταλαµβάνει 22 Mhz 
ενώ το δεύτερο καλύπτει όλη την µπάντα των 83.5 Mhz) τότε τα συστήµατα DSSS 
απλά παύουν να λειτουργούν, ενώ τα συστήµατα FHSS λειτουργούν µεν, αλλά στο 
66% της δυναµικότητάς τους (χάνουν δηλαδή το 33% του διαθέσιµου εύρους 
συχνοτήτων αν η παρεµβολή καταλαµβάνει 22 Mhz, ενώ τα συστήµατα DSSS 
χάνουν όλο το αντίστοιχο κανάλι). 

Αυτή η διαπίστωση είναι πολύ σηµαντική και ο λόγος είναι ότι η ευρεία 
διάδοση των συσκευών που λειτουργούν στην µπάντα ISM (επειδή δεν απαιτείται 
άδεια για τη χρήση τους) έχει σαν αποτέλεσµα την ύπαρξη πολλών και σε πολλές 
περιπτώσεις ισχυρών παρεµβολών. 
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2. Ασύρµατες τεχνολογίες διασύνδεσης δικτύων δεδοµένων 

2.4.2.3 Επανεκποµπή (retransmission) χαµένων πακέτων 
Τόσο η τεχνική DSSS όσο και η FHSS χρησιµοποιηθούν την επανεκποµπή 

των πακέτων µέχρι ο δέκτης του µηνύµατος να αναγνωρίσει τη λήψη του τελευταίου 
αποστέλλοντας το αντίστοιχο σήµα στο ποµπό αυτού. Ένα πακέτο είναι δυνατό να 
χαθεί και να χρειαστεί να υποστεί επανεκποµπή λόγω θορύβου ή λόγω της 
επίδρασης του φαινόµενου της ανάκλασης. 

Η ικανότητα ενός συστήµατος να επαναλαµβάνει τις αποτυχηµένες εκποµπές 
µηνυµάτων είναι γνωστή µε τον όρο «ποικιλία στο πεδίο του χρόνου» (time 
diversity). 

Τα συστήµατα  DSSS χρησιµοποιούν την ιδιότητα αυτή, αλλά το πρόβληµα 
είναι ότι η επανεκποµπή γίνεται στην ίδια µπάντα (κανάλι) των 22 Mhz. 

Αν υπάρχει ακόµη θόρυβος κατά τη χρονική στιγµή της επανεκποµπής, ή αν 
η τοπολογία του µονοπατιού µετάδοσης του σήµατος δεν έχει αλλάξει µέχρι τη 
στιγµή της επανεκποµπής, οπότε τα φαινόµενα της πολλαπλής ανάκλασης θα 
συνεχίζουν να εµφανίζονται, τότε όπως γίνεται αντιληπτό η επανεκποµπή έχει πολύ 
µεγάλη πιθανότητα να είναι εκ νέου αποτυχηµένη! 

Τα φαινόµενα πολλαπλής ανάκλασης είναι συνάρτηση της συχνότητας του 
εκπεµπόµενου σήµατος. Για την ίδια διαδροµή (µονοπάτι µετάδοσης), είναι πιθανό 
κάποιες συχνότητες να εµφανίζουν φαινόµενα πολλαπλής ανάκλασης, ενώ κάποιες 
άλλες όχι! 

Αντιθέτως, τα συστήµατα FHSS χρησιµοποιούν την ιδιότητα της «ποικιλίας  
στο πεδίο του χρόνου» (δηλαδή επανεκπέµπουν τα χαµένα πακέτα αργότερα στο 
χρόνο), αλλά χρησιµοποιούν ταυτόχρονα και την ιδιότητα της «ποικιλίας στο πεδίο 
της συχνότητας» (frequency diversity, δηλαδή τα χαµένα πακέτα επανεκπέµπονται 
σε διαφορετικές συχνότητες/hops). 

Συνεπώς, αν ο θόρυβος παραµένει στην ίδια συχνότητα στην οποία 
εκπέµφθηκε και χάθηκε ένα πακέτο, τότε αυτό επανεκπέµπεται σε άλλη συχνότητα, 
ενώ το ίδιο συµβαίνει σε περίπτωση που το πακέτο χάθηκε λόγω φαινοµένου της 
πολλαπλής ανάκλασης. 

Με άλλα λόγια τα συστήµατα FHSS εξασφαλίζουν µία επιπλέον δικλείδα 
ασφαλείας που αυξάνει την ικανότητα του συστήµατος να αντέχει σε θόρυβο και να 
επιτυγχάνει πιο αποτελεσµατική επανεκποµπή των χαµένων πακέτων. 
 

2.4.2.4 Απόδοση 
Στην περίπτωση αυτού του κριτηρίου σύγκρισης, το ερώτηµα είναι: «Ποιο 

ναι το πραγµατικό εύρος ζώνης σε bps που µεταδίδεται?» 
Ο ρυθµός µετάδοσης σε ένα τηλεπικοινωνιακό σύστηµα ορίζεται ως «η 

ποσότητα των δεδοµένων που µεταδίδεται από το σύστηµα αυτό στη µονάδα του 
χρόνου όταν αυτό είναι ενεργό». 

∆εδοµένου ότι τα περισσότερα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα δεν έχουν τη 
δυνατότητα να µεταφέρουν δεδοµένα στο 100% του χρόνου εισάγεται µία επιπλέον  
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παράµετρος, η απόδοση (throughput), που ορίζεται ως η µέση τιµή της ποσότητας 
δεδοµένων που µεταδίδονται από το σύστηµα στη µονάδα του χρόνου. 

Αυτή η παράµετρος υπολογίζεται σε σχετικά παρατεταµένα χρονικά 
διαστήµατα και όπως γίνεται αντιληπτό έχει τιµή σαφώς χαµηλότερη σε σχέση µε το 
ρυθµό µετάδοσης. 

Ας θυµηθούµε στο σηµείο αυτό το παράδειγµα του ΙΕΕΕ 802.3 10 Mbps 
Ethernet (Shared Ethernet, CSMA/CD), το οποίο έχει ρυθµό µετάδοσης 10Mbps, 
αλλά η ικανότητα µετάδοσής του δεν ξεπερνά τα 3-4 Mbps! 

Προκειµένου να καταστεί δυνατή η σύγκριση των δύο συστηµάτων µε 
κριτήριο την απόδοση, θα γίνει µία διάκριση η οποία είναι απαραίτητη προκειµένου 
να είναι η σύγκριση αυτή εφαρµόσιµη στο πιλοτικό έργο διασύνδεσης σχολείων µε 
ασύρµατες ζεύξεις. Η διάκριση αυτή απαιτεί τη σύγκριση των δύο τεχνολογιών 
(DSSS και FHSS) όταν αυτά υλοποιούνται σε εφαρµογές ενός ή περισσοτέρων 
συστηµάτων που είναι τοποθετηµένα στο ίδιο σηµείο. 

Η διάκριση αυτή γίνεται γιατί το πιλοτικό έργο για το οποίο γίνεται η µελέτη 
αυτή θα έχει αρχιτεκτονική η οποία δεν είναι ίδια σε κάθε Νοµό της Ελληνικής 
Επικράτειας, δηλαδή είναι πιθανό σε αρκετές περιπτώσεις να προτιµείται η 
αρχιτεκτονική «σηµείο προς σηµείο» (point-to-point), ενώ σε άλλες περιπτώσεις 
είναι πιθανό να προτιµείται η τοπολογία «σηµείο προς σηµεία» (point-to-
multipoint). 

Συνεπώς σε άλλες περιπτώσεις είναι πιθανό να απαιτηθεί η συνύπαρξη 
περισσοτέρων του ενός συστηµάτων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις όχι. 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται η συνύπαρξη περισσοτέρων του ενός 
συστηµάτων, δηλαδή σε point-to-point ζεύξεις, τότε τα συστήµατα DSSS έχουν 
ρυθµό εκποµπής 11Mbps. 

Για να επιτευχθεί αυτός ο ρυθµός εκποµπής τα συστήµατα DSSS 
χρησιµοποιούν µία συνεχόµενη ζώνη εύρους 22 Mhz.  

Συνεπώς η ικανότητα ενός τέτοιου συστήµατος είναι ίση µε 11Mbps/22 Mhz 
= 0.5bits/Hz. 

Τα συστήµατα FHSS εκπέµπουν σε ρυθµούς της τάξεως των 3Mbps. 
Για να επιτευχθεί αυτός ο ρυθµός εκποµπής τα συστήµατα FHSS 

χρησιµοποιούν µία συνεχόµενη ζώνη εύρους 1 Mhz.  
Συνεπώς η ικανότητα ενός τέτοιου συστήµατος είναι ίση µε 3Mbps/1 Mhz = 

3bits/Hz. 
Οι παραπάνω τιµές παριστάνουν τους ρυθµούς µετάδοσης των συστηµάτων. 
Η απόδοση των συστηµάτων είναι περίπου 7 Mbps για τα συστήµατα DSSS 

των 11 Mbps και περίπου 2 Mbps για τα συστήµατα FHSS των 3 Mbps. 
Στην περίπτωση που απαιτείται η συνύπαρξη περισσοτέρων του ενός 

συστηµάτων, τότε ισχύουν τα παρακάτω: 
Βασιζόµενοι στις προδιαγραφές του πρότυπoυ IEEE 802.11, ο µέγιστος 

αριθµός συστηµάτων DSSS που µπορούν να βρίσκονται στο ίδιο σηµείο είναι 3. 
Αυτά τα τρία συστήµατα µπορούν να έχουν ένα συνολικό ρυθµό µετάδοσης 
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3*11=33Mbps. Η τιµή αυτή βέβαια όπως αναφέρθηκε παραπάνω µετατρέπεται σε 
3*7=21 Mpbs «καθαρό ρυθµό» (δηλαδή κάνοντας πραγµατικές µετρήσεις). 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι επειδή η κατανοµή των ζωνών 
συχνοτήτων σε αυτά τα τρία συστήµατα είναι τέτοια ώστε το καθένα να λειτουργεί 
σε 100% διαφορετικές συχνότητες σε σχέση µε τα άλλα δύο, άρα δεν υπάρχουν 
συγκρούσεις και για το λόγο αυτό η αύξηση του συνολικού ρυθµού µετάδοσης σε 
σχέση µε αυτόν ενός µονού συστήµατος είναι γραµµική συνάρτηση.  

Τα συστήµατα FHSS όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθούν µε συγχρονισµένες ή ασυγχρόνιστες ακολουθίες συχνοτήτων 
(hopping sequences) ανάλογα µε το ισχύον νοµικό καθεστώς της χώρας που 
χρησιµοποιούνται. 

Υπενθυµίζεται στο σηµείο αυτό ότι η διαφορά ανάµεσα στα συγχρονισµένα 
και τα ασυγχρόνιστα συστήµατα FHSS είναι ότι στην πρώτη κατηγορία η κατανοµή 
συχνοτήτων γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε το καθένα από τα συνυπάρχοντα 
συστήµατα να χρησιµοποιεί διαφορετικές αλληλουχίες συχνοτήτων  (hopping 
sequences) ενώ στη δεύτερη κατηγορία η κατανοµή των hopping sequences γίνεται 
δυναµικά. 

Το αποτέλεσµα είναι ότι στα συγχρονισµένα συστήµατα δεν υπάρχουν 
συγκρούσεις (collisions) ενώ στα ασυγχρόνιστα υπάρχουν. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου σύµφωνα µε το πρότυπο ETSI 300-328 
δεν επιτρέπονται τα συγχρονισµένα συστήµατα, είναι δυνατή η χρήση µόνο 
ασυγχρόνιστων συστηµάτων τα οποία εµφανίζουν συγκρούσεις οι οποίες µειώνουν 
την απόδοση (throughput). 

Προφανώς, όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των συνυπαρχόντων 
συστηµάτων τόσο αυξάνεται ο αριθµός των συγκρούσεων και ως εκ τούτου 
µειώνεται το throughput. 

Για περιορισµένο αριθµό Access Points το καθένα που προστίθεται επιπλέον 
είναι σε θέση να συνεισφέρει το συνολικό διαθέσιµο καθαρό throughput (που όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω είναι περίπου 2 Mbps). Το ποσοστό συγκρούσεων που 
προστίθεται είναι ουσιαστικά αµελητέο. 

Όταν όµως ο αριθµός συνυπαρχόντων Access Points αυξηθεί και φτάσει τα 
15 περίπου, τότε το ποσοστό συγκρούσεων αυξάνεται σε τέτοιο βαθµό ώστε κάθε 
προσθήκη νέου Access Point να επηρεάζει το συνολικό throughput του συστήµατος. 

Σε προηγούµενη παράγραφο είχε αναφερθεί ότι ο συνολικός αριθµός 
συστηµάτων FHSS θα µπορούσε να είναι 26. 

Συµπερασµατικά, µε 15 συνυπάρχοντα συστήµατα ο συνολικό throughput 
είναι 3*15 = 45 Mbps, ενώ το καθαρό throughput είναι 2*15 = 30 Mbps. 

Στην περίπτωση των συγχρονισµένων συστηµάτων οι συγκρούσεις 
εξαλείφονται παντελώς και είναι δυνατή η συνύπαρξη µέχρι και 12 συστηµάτων 
χωρίς καθόλου συγκρούσεις. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση του συνολικού ρυθµού 
µετάδοσης σε σχέση µε αυτόν ενός µονού συστήµατος είναι γραµµική συνάρτηση, 
ακριβώς όπως και στο DSSS. 
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Μία ακόµη πολύ σηµαντική παρατήρηση σχετική µε τα συστήµατα DSSS 
είναι ότι τα τελευταία δεν επιτυγχάνουν πάντοτε το ρυθµό των 11 Mbps, αλλά 
διαθέτουν τη δυνατότητα υποχώρησης (fallback) σε περιπτώσεις παρεµβολών σε 
χαµηλότερους ρυθµούς (1, 2, 5.5 Mbps). Αυτή η παρατήρηση οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι το throughput είναι δυνατό να πέσει σε τιµές όπως 3*5.5 ή 3*2 ή 
3*1 Mbps, ενώ το καθαρό throughput θα έχει ακόµη χαµηλότερη τιµή. 

Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνονται όλα τα παραπάνω συµπεράσµατα. 

 
Σχήµα 15) Συνολικό throughput σε σχέση µε τα συνυπάρχοντα συστήµατα 

 
Όπως φαίνεται και από το παραπάνω σχήµα, ένα απλό σύστηµα DSSS 

παρέχει ρυθµό ο οποίος είναι υψηλότερος σε σχέση µε το αντίστοιχο FHSS 
σύστηµα. 

Αν όµως απαιτηθεί η συνύπαρξη περισσοτέρων του ενός συστηµάτων, τότε 
παρατηρούµε ότι η διαφορά µεταξύ των δύο τεχνολογιών σχεδόν εκµηδενίζεται. 

2.4.3 Συµπεράσµατα από τη σύγκριση 
Από τη σύγκριση των δύο τεχνολογιών (DSSS και FHSS) προκύπτουν 

κάποια συµπεράσµατα, µερικά από τα οποία έχουν ήδη καταστεί φανερά. 
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Στις παρακάτω σειρές θα γίνει µία ανακεφαλαίωση των συµπερασµάτων 
αυτών, τα οποία θα είναι χρήσιµα για τη σχεδίαση του δικτύου, η οποία θα 
αναπτυχθεί µε λεπτοµέρεια στο επόµενο κεφάλαιο. 

Ξεκινώντας λοιπόν µε ένα παράδειγµα θα προσπαθήσουµε να 
ανακεφαλαιώσουµε τα συµπεράσµατα αυτά. 

Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να καλύψουµε µία περιοχή σε ακτίνα 360 
µοιρών. 

Ξεκινώντας από το θέµα της δυνατότητας συνύπαρξης περισσοτέρων του 
ενός συστηµάτων αρχικά υπενθυµίζεται ότι όπως αποδείχθηκε παραπάνω ο µέγιστος 
αριθµός DSSS συστηµάτων είναι τρία, ενώ στην περίπτωση του FHSS είναι 
δεκαπέντε.  

Στο DSSS δεν θα υπάρχουν συγκρούσεις ενώ στο FHSS θα είναι 
περιορισµένες. 

Και στις δύο περιπτώσεις καταλαµβάνεται όλο το φάσµα της ζώνης 
συχνοτήτων ISM, όµως στην περίπτωση του DSSS αν θέλαµε να καλύψουµε γωνία 
360 µοιρών θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν 3 κατευθυντικές κεραίες των 120 µοιρών 
έκαστη. 

Με τον τρόπο αυτό θα δηµιουργούντο 3 κυψέλες (sectors, cells), οι οποίες θα 
λειτουργούσαν ανεξάρτητα µεταξύ τους. 

Η καθεµία από αυτές τις κυψέλες θα συγκροτούσε ένα ασύρµατο LAN 
χωρητικότητας 11 Mbps στην καλύτερη περίπτωση, δηλαδή αν η απόσταση, η 
τοπολογία του χώρου και η απουσία παρεµβολών και θορύβου το επέτρεπαν. 

Το συνολικό εύρος ζώνης θα ήταν 3*1=33 Mbps στην καλύτερη περίπτωση, 
ενώ αν υπήρχε ανεκτός θόρυβος ή παρεµβολές η τιµή αυτή θα ήταν 3*5,5=16,5 
Mbps. 

Στην περίπτωση του FHSS, αν θέλαµε να καλύψουµε 360 µοίρες, τότε θα 
µπορούσαµε να δηµιουργήσουµε 6 κυψέλες των 60 µοιρών η καθεµία.  

Η καθεµία από αυτές τις κυψέλες θα είχε δυναµικότητα 3 Mbps και η 
συνολική χωρητικότητα θα ήταν 3*6=18 Mbps. 

Μέχρι τώρα και στις δύο περιπτώσεις (FHSS/DSSS) έχει θεωρηθεί ότι οι 
παρεµβολές και ο θόρυβος έχουν σχετικά χαµηλές τιµές. 

Από τη σύγκριση αυτή παρατηρούµε ότι στο ζήτηµα της συνύπαρξης πολλών 
συστηµάτων το FHSS προσφέρει µία συγκριτικά ακριβότερη λύση η οποία όµως 
υπερέχει για τον παρακάτω λόγο: 

Αν υποθέσουµε ότι σε µία περιοχή εµφανίζεται θόρυβος ή παρεµβολή σε 
αρκετά µεγάλη έκταση, τότε στην περίπτωση του DSSS ολόκληρη η κυψέλη θα 
τεθεί εκτός λειτουργίας. Αν επιχειρήσουµε να αλλάξουµε κανάλι στο σταθµό βάσης 
της κυψέλης αυτής, τότε θα παρεµβάλλεται αυτός µε τους άλλους δύο. Με άλλα 
λόγια, το αποτέλεσµα είναι να χαθεί το 1/3 της κάλυψης του δικτύου.  

Στην περίπτωση του FHSS στη χειρότερη περίπτωση θα επηρεαστεί η 
απόδοση  µίας κυψέλης, αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί, όπως επίσης και οι 
υπόλοιπες βέβαια (δηλαδή επηρεάζεται το 1/6 του δικτύου, χωρίς όµως να 
σταµατήσει να λειτουργεί)! 
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Από το παραπάνω συµπέρασµα καθίσταται σαφές ότι το FHSS υπερέχει όχι 
µόνο σε θέµατα συνύπαρξης περισσοτέρων του ενός συστηµάτων, αλλά και σε 
θέµατα θορύβου και παρεµβολών, όπου όχι µόνο έχει µεγαλύτερη αντοχή αλλά δεν 
σταµατά ποτέ η λειτουργία του! 

Όσον αφορά στο συνολικό παρεχόµενο εύρος ζώνης, ας θυµηθούµε τις τιµές 
που αναφέραµε παραπάνω: το DSSS παρέχει 33 Mbps στην ιδεατή περίπτωση 16.5 
Mbps υπό συνθήκες µέτριου θορύβου και παρεµβολής, ενώ το FHSS παρέχει 18 
Mbps  σε κάθε περίπτωση. 

Επιπλέον το FHSS παρέχει τα 18 Mbps σε 6 διαφορετικές κυψέλες, κάτι που 
το καθιστά πιο ευέλικτο και κλιµακώσιµο (scalable). 

Αν δηλαδή θελήσουµε σε κάποια κυψέλη περισσότερο εύρος ζώνης 
µπορούµε απλά να προσθέσουµε ένα ακόµη σταθµό βάσης στη κυψέλη αυτή, µε 
αποτέλεσµα οι δύο κυψέλες να κάνουν load sharing. 

Ή ακόµη µπορούµε να έχουµε 6 σταθµούς οι οποίοι ανά δύο να αποτελούν 
µία κυψέλη, δηµιουργώντας έτσι 3 κυψέλες των 120 µοιρών, µε δυνατότητα 6Mpbs 
η καθεµία. 

Αυτό δεν είναι δυνατό στα συστήµατα DSSS όπου η κάθε κυψέλη έχει το 
δικό της SSID (Service Set Identifier) και δεν µπορεί να παρέχει υπηρεσίες load 
sharing κοκ. 

Από το παραπάνω παράδειγµα φαίνεται ότι η αρχική υπεροχή που φαίνεται 
να έχει το DSSS (11Mbps) σε σχέση µε το FHSS (3Mbps) καταρρίπτεται σε 
τοπολογίες σηµείο προς σηµεία.  

Το FHSS δείχνει να είναι πιο ανθεκτικό σε θόρυβο και παρεµβολές, πιο 
κλιµακώσιµο, πιο εύκολα επεκτάσιµο και το σηµαντικότερο είναι ότι µπορεί να 
προσφέρει παράλληλα µε την αντοχή του αυτή τη δυνατότητα µεγαλύτερου 
συνολικού εύρους ζώνης σε σχέση µε το DSSS, 

Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις έχουν µεγάλη σηµασία γιατί έχουν 
εφαρµογή σε δίκτυα ακριβώς όπως αυτό που θα σχεδιαστεί στο επόµενο κεφάλαιο. 
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3 Μεθοδολογία σχεδίασης του δικτύου 
 
3.1 Εισαγωγή και στόχοι κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µία εκτενής αναφορά στη µεθοδολογία που θα 
ακολουθηθεί στη σχεδίαση του δικτύου.  

Παρότι η µεθοδολογία αυτή είναι αυστηρά προσανατολισµένη στο έργο αυτό, 
σε αρκετά σηµεία θα γίνεται εκτενής αναφορά σε τεχνικά και όχι µόνο στοιχεία που 
έχουν σχέση µε τη σχεδίαση τέτοιων δικτύων. 

Στα πλαίσια του κεφαλαίου αυτού θα γίνει αρχικά µία αναφορά σε ορισµούς 
και µεγέθη των οποίων η γνώση θεωρείται απαραίτητη για την κατανόηση και τη 
σχεδίαση τέτοιων συστηµάτων, µε έµφαση στην ασύρµατη µετάδοση. 

Στη συνέχεια θα γίνει περιγραφή των κυριοτέρων χαρακτηριστικών που 
λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά τη σχεδίαση τέτοιων συστηµάτων. 

Στο τµήµα αυτό συµπεριλαµβάνονται και οι υπολογισµοί που απαιτούνται 
ώστε να καταστεί δυνατή η επιλογή των ενεργών και παθητικών στοιχείων που θα 
συγκροτούν το δίκτυο (link budget calculation). 

Επιπλέον, θα παρατεθούν στοιχεία τα οποία έχουν σχέση µε το κανονιστικό 
πλαίσιο που διέπει τις ασύρµατες ζεύξεις στη ζώνη συχνοτήτων ISM. 

Στόχοι του κεφαλαίου αυτού είναι: 
1. Η γνωριµία του αναγνώστη µε τεχνικά µεγέθη και ορισµούς, όπως 

επίσης και µε το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τέτοιες µελέτες. 
2. Η µετάδοση τεχνογνωσίας σε θέµατα σχεδίασης ασυρµάτων δικτύων, 

ώστε να προκύψει ένας οδηγός για τη σχεδίαση ασυρµάτων δικτύων. 
 
3.2 Εισαγωγή στη µελέτη ασυρµάτων ζεύξεων 

3.2.1 Ορισµός ασυρµάτου συστήµατος µετάδοσης  
Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η δοµή ενός τυπικού συστήµατος ασύρµατης 

µετάδοσης. 

 
Σχήµα 16) Τυπική δοµή συστήµατος ασύρµατης µετάδοσης 
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Σε ένα τέτοιο σύστηµα, όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήµα, το σήµα 

προς εκποµπή οδηγείται στον ποµπό, ο οποίος µε τη σειρά του διαµορφώνει το σήµα 
και το οδηγεί στην κεραία, η οποία είναι ένα παθητικό στοιχείο (δεν καταναλώνει 
ενέργεια).  

Η κεραία µε τη σειρά της µεταδίδει το σήµα στο µέσο µετάδοσης, το οποίο 
είναι το κενό (free space), µε τη µορφή ηλεκτροµαγνητικού κύµατος. 

Το σήµα αυτό λαµβάνεται από την κεραία του δέκτη και έχει την ίδια µορφή 
µε το σήµα που είχε οδηγηθεί στην κεραία του ποµπού (στην ιδεατή περίπτωση είναι 
το ίδιο).  

Ο δέκτης αναλαµβάνει την αποδιαµόρφωση του σήµατος αυτού η οποία έχει 
σαν αποτέλεσµα να προκύψει ένα σήµα ακριβώς ίδιο (στην ιδεατή περίπτωση) µε 
εκείνο που είχε οδηγηθεί στον ποµπό. 

3.2.2 Χαρακτηριστικά µεγέθη και µονάδες 
Σε ένα ασύρµατο σύστηµα µετάδοσης χρησιµοποιείται συχνά η µονάδα 

µετρήσεως dB (decibel). Η µονάδα αυτή χρησιµοποιείται για να δείξει τη σχέση που 
έχουν δύο τιµές. 

Η ισχύς του διαµορφωµένου σήµατος στην είσοδο του δέκτη ή στην έξοδο 
του ποµπού µετριέται σε Watts. Μπορεί όµως να µετρηθεί και σε dBm.  

Η σχέση ανάµεσα σε dBm και Watts είναι η εξής: 
 

PdBm = 10 * log (PmW)  
 

Για παράδειγµα, ισχύς 1W (100mW) ισοδυναµεί µε ισχύ P=10*log(1000)==>P=30  
dBm. 
 Οι παρακάτω πίνακες δίνουν µερικές χαρακτηριστικές τιµές που καθιστούν 
πιο παραστατική τη σηµασία της παραπάνω σχέσης.  
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Πίνακας 2:  Μετατροπή dBm σε mW 
 

Η επόµενη έννοια που θα µας απασχολήσει είναι αυτή της εξασθένησης 
(attenuation) ενός σήµατος. 

Ο ορισµός της εξασθένησης φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: 

 
Σχήµα 17) Εξασθένηση σήµατος 

 
Στο παραπάνω σχήµα Pin και Pout είναι η ισχύς του σήµατος πριν και αφού 

υποστεί την εξασθένηση αντίστοιχα και µετράται σε dB σύµφωνα µε την παρακάτω 
σχέση: 

 
 PdB = 10 * log (Pout / Pin)  
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Για παράδειγµα, αν η ισχύς υποστεί εξασθένηση 50% τότε ο παραπάνω 
τύπος µας δίνει ότι η εξασθένηση είναι ίση µε 

 PdB = 10 * log ( Pout  /  Pin ) = 0 * log (0,5) = -3dB. 
Οµοίως, αν αντί για υποδιπλασιασµό της ισχύος (εξασθένηση) µιλούσαµε για 

ενίσχυση, τότε η ενίσχυση (gain) θα ήταν 3dB. 
Το επόµενο µέγεθος που πρέπει να γνωρίζουµε είναι η απώλεια ισχύος λόγω 

µετάδοσης στο κενό. 
Στην περίπτωση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων η απώλεια αυτή δίνεται 

από την παρακάτω σχέση: 

 

µετα

Rate

είναι

3.2.3

3.2.3

ίδια 

σχήµ

µετρ
σήµα

 

Απώλειες=32,4+[20*log(Συχνότητας)]+[20* log (Απόσταση σε Χιλιόµετρα)]
 
Στην περίπτωση της ζώνης συχνοτήτων ISM η παραπάνω σχέση 

σχ µατίζεται ως εξής: 

) µ
δειγ

 –85 dBm. 

 Στοιχεία κε

.1

ακ
 διάγραµµ

α. 

η
 
 
 
 
Ένα ακόµα µ

άται σε dBm κα
 δεν γίνεται α
ικρότερο από
Για παρά

 Θεωρητικ
Με τον όρο 
τινοβολία προ
Το
Απώλειες=100 + [20* log (Απόσταση σε Χιλιόµετρα)] 
 ρυθµό σφαλµάτων (BER, Bit Error 

µα µπορούµε να πούµε ότι το κατώφλι αυτό για µία συσκευή 

ραιών 

ε εκείνη την κεραία η οποία έχει την 

α ακτινοβολίας µίας τέτοιας κεραίας φαίνεται στο παρακάτω 

έγεθος µε µεγάλη σηµασία είναι η ευαισθησία του δέκτη. Αυτή 
ι δηλώνει ποιο είναι το κατώφλι ισχύος, κάτω από το οποίο το 
ντιληπτό από το δέκτη µε
 10-5 (99.999% επιτυχία). 

ά δεδοµένα 
ισοτροπική κεραία εννοούµ
ς όλες τις κατευθύνσεις.  
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Σχήµα 18) Ισοτροπική κεραία 
 
Φυσικά µία τέτοια κεραία είναι υποθετική, αλλά ο ορισµός αυτός βοηθά στο 

να γίνεται σύγκριση ανάµεσα σε διαφορετικές κεραίες, όπως θα δούµε στη συνέχεια, 
αφού αυτή η υποθετική κεραία αποτελεί ένα πολύ καλό µέτρο σύγκρισης. 

Στην πράξη οι κεραίες εµφανίζουν κατευθυντικότητα, δηλαδή δεν έχουν το 
ίδιο διάγραµµα ακτινοβολίας προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Όπως θα δούµε στην επόµενη παράγραφο, υπάρχουν διάφοροι τύποι 
κατευθυντικών κεραιών, οι οποίες χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την περίσταση. 

Με τον όρο διάγραµµα ακτινοβολίας εννοούµε τη γραφική παράσταση της 
ακτινοβολίας µίας κεραίας σε συνάρτηση µε το χώρο, σε πολικές ή ορθογώνιες 
(καρτεσιανές) συντεταγµένες. 

 Το διάγραµµα αυτό κανονικά µετριέται τόσο για το εκπεµπόµενο όσο και 
για το λαµβανόµενο σήµα, αλλά συνήθως αυτά συµπίπτουν. 

Αν θέλαµε να παραστήσουµε το διάγραµµα ακτινοβολίας µίας κεραίας 
(ακριβώς όπως κάναµε παραπάνω για την ισοτροπική κεραία) σε τρεις διαστάσεις, 
το αποτέλεσµα θα ήταν µάλλον δυσνόητο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα 19) Τρισδιάστατο διάγραµµα ακτινοβολίας κεραίας 

 
Συνεπώς, αυτό που γίνεται στην πράξη είναι να λαµβάνονται δύο τοµές του 

τρισδιάστατου διαγράµµατος ακτινοβολίας, στο οριζόντιο και το κατακόρυφο 
επίπεδο, οπότε προκύπτουν τα δύο αντίστοιχα διαγράµµατα ακτινοβολίας στα 
επίπεδα που αναφέρθηκε παραπάνω. 

Η διαδικασία παραγωγής των τοµών αυτών φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: 

 
 

Σχήµα 20) Τοµές τρισδιάστατου διαγράµµατος ακτινοβολίας κεραίας 
Αν επιχειρούσαµε να κάνουµε για παράδειγµα το ίδιο στην περίπτωση της 

ισοτροπικής κεραίας οι δύο τοµές στο οριζόντιο και το κατακόρυφο επίπεδο θα 
έδιναν δύο ίδια διαγράµµατα σε σχήµα κύκλου! 

Στην περίπτωση των κατευθυντικών κεραιών ένα παράδειγµα φαίνεται στο 
παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα 21) ∆ιαγράµµατα ακτινοβολίας κατευθυντικής κεραίας 

 
Στο παραπάνω σχήµα φαίνεται ότι για κάθε ένα από τα δύο διαγράµµατα 

ακτινοβολίας µετράται η ακτινοβολία της κεραίας στο χώρο. Από το σχήµα αυτό 
καθίσταται προφανές ότι η ακτινοβολία της κεραίας συγκεντρώνεται σε µία 
κατεύθυνση σε κάθε επίπεδο η οποία λέγεται κύρια κατεύθυνση ακτινοβολίας. 

Στα παραπάνω διαγράµµατα φαίνεται επίσης ότι στη µεν περίπτωση του 
κατακόρυφου (elevation) διαγράµµατος η κύρια κατεύθυνση ακτινοβολίας έχει 
εύρος 3 µοίρες, ενώ στην περίπτωση του οριζόντιου (azimuth) διαγράµµατος 
ακτινοβολίας η κύρια κατεύθυνση ακτινοβολίας έχει εύρος 18 µοίρες. 

Οι παραπάνω τιµές υπολογίζονται ως εξής: αν σύρουµε δύο ακτίνες οι οποίες 
τέµνουν το διάγραµµα ακτινοβολίας στα δύο συµµετρικά σηµεία όπου η ισχύς έχει 
χάσει περίπου το 50% της αρχικής τιµής της λόγω εξασθένησης, το εύρος του 
κυκλικού τοµέα που προκύπτει είναι η τιµή του εύρους κατεύθυνσης ακτινοβολίας 
(beamwidth) για το συγκεκριµένο επίπεδο. 

Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά µαζί µε το κέρδος που θα δούµε παρακάτω και 
τη συχνότητα λειτουργίας βέβαια, συνιστούν τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά 
µίας κεραίας. 

Μία ισοτροπική κεραία έχει µηδενικό κέρδος (gain=0). Μία κατευθυντική 
κεραία έχει κέρδος το οποίο χαρακτηρίζει την κατευθυντικότητά της. 

Το κέρδος αυτό ορίζεται ως το πηλίκο της έντασης ακτινοβολίας σε µία 
συγκεκριµένη κατεύθυνση προς την ένταση της ακτινοβολίας που θα µετριόταν αν η 
κεραία ήταν ισοτροπική και θα δούµε στη συνέχεια τη σηµασία του. 

Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται το διάγραµµα ακτινοβολίας µίας ισοτροπικής 
και µίας κατευθυντικής κεραίας. 
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Σχήµα 22) Ισοτροπική και κατευθυντική κεραία στο χώρο 
 
Στο παραπάνω σχήµα φαίνεται ότι η ισοδύναµη ακτινοβολία της ισοτροπικής 

κεραίας έχει συγκεντρωθεί (κατευθυνθεί) σε µία πιο στενή περιοχή. 
Το κέρδος της κεραίας είναι άρρηκτα δεµένο µε την κατευθυντικότητα 

αυτής, αλλά λαµβάνει υπ’ όψιν και την πιθανή εξασθένηση του σήµατος όταν αυτό 
διέρχεται την κεραία. 

Ένας βολικός τύπος για τον υπολογισµό του κέρδους είναι ο παρακάτω: 
 

G=10 * log [36000 / (EBW * HBW)]  
 
Στην παραπάνω σχέση ισχύουν τα εξής: 

• ΗBW είναι το beamwidth στο οριζόντιο επίπεδο µετρηµένο σε µοίρες 
• ΕBW είναι το beamwidth στο κατακόρυφο επίπεδο µετρηµένο σε µοίρες 
• G είναι το κέρδος της κεραίας µετρηµένο σε dBi 
• ∆εν λαµβάνονται υπ’ όψιν οι απώλειες λόγω της αγωγιµότητας της κεραίας 

Στο παράδειγµα που περιγράφηκε παραπάνω, αν αντικαταστήσουµε στην 
παραπάνω σχέση τις τιµές 3 και 18 για το κατακόρυφο και οριζόντιο επίπεδο 
αντίστοιχα, τότε προκύπτει ότι το κέρδος της κεραίας αυτής είναι G=28.2 dBi 
(αρκετά µεγάλο όπως θα φανεί στη συνέχεια!). 

3.2.3.2 Τύποι κεραιών 
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, υπάρχουν διάφοροι τύποι 

κατευθυντικών κεραιών, οι οποίες χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την περίσταση. 
Οι πλέον διαδεδοµένες από αυτές είναι οι εξής: 

• Omni directional (παντο-κατευθυντικές) 
• Yagi 
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• Parabolic Grid 
• Parabolic Dish 
• Sector 

Στις παρακάτω γραµµές θα δούµε µερικά πράγµατα για αυτές. 
Ξεκινώντας από τις παντο-κατευθυντικές, αυτές έχουν διάγραµµα 

ακτινοβολίας το οποίο θυµίζει αρκετά την ισοτροπική κεραία, αλλά µόνο στο 
οριζόντιο επίπεδο. 

Τέτοιες κεραίες φαίνονται στις παρακάτω εικόνες. 

             
 
Σχήµα 23) Παντο-κατευθυντικές (omni directional) κεραίες 

Το διάγραµµα ακτινοβολίας αυτών των κεραιών έχει περίπου ως εξής. 

 
Σχήµα 24) ∆ιάγραµµα ακτινοβολίας παντο-κατευθυντικών κεραιών 

 
Οι κεραίες αυτές χρησιµοποιούνται όταν είναι επιθυµητή η κάλυψη περιοχών 

µε εύρος 360 µοιρών, έχουν σχετικά µικρό κέρδος (συνήθως 3-10 dBi), στο 
κατακόρυφο επίπεδο όµως έχουν σχετικά περιορισµένο εύρος (περίπου 5-6 µοίρες). 
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Ο δεύτερος τύπος κεραιών είναι οι Yagi. 
Τέτοιες κεραίες φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Σχήµα 25) Κεραία τύπου Yagi 

 
Οι κεραίες αυτές χρησιµοποιούνται όταν είναι επιθυµητή η κάλυψη µεσαίων 

αποστάσεων και το διάγραµµα ακτινοβολίας τους φαίνεται παρακάτω. 

 
Σχήµα 26) ∆ιάγραµµα ακτινοβολίας κεραίας Yagi µε οριζόντια και 

κατακόρυφη πόλωση 
 

Οι κεραίες αυτές έχουν εύρος περίπου 25 µοιρών στο οριζόντιο και στο 
κατακόρυφο επίπεδο και εµφανίζουν κέρδος περίπου 10-14 dBi. 
 ∆υστυχώς οι κεραίες αυτές είναι σχετικά ακριβές και αρκετά ευπαθείς στον 
πάγο και για τους λόγους αυτούς δεν χρησιµοποιούνται συχνά. 

Η οριζόντια και κατακόρυφη πόλωση προκύπτει µε περιστροφή κατά 90 
µοίρες της κεραίας.  
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Η επόµενη κεραία είναι η parabolic grid. 
Ένα παράδειγµα τέτοιας κεραίας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Σχήµα 27) Κεραία τύπου Parabolic Grid 

 
Το διάγραµµα ακτινοβολίας αυτής της κεραίας φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 
Σχήµα 28) ∆ιάγραµµα ακτινοβολίας κεραίας Parabolic grid 

 
Οι κεραίες αυτές εµφανίζουν εύρος της τάξης των 4-5 µοιρών στο οριζόντιο 

και το κατακόρυφο επίπεδο και κέρδος περίπου 22-24 dBi.  
Λόγω του ότι εµφανίζουν µεγάλο κέρδος χρησιµοποιούνται κυρίως για την 

επίτευξη ζεύξεων σε µεγάλες αποστάσεις και σε point-to-point τοπολογίες εν γένει. 
Είναι πολύ ανθεκτικές στον πάγο, ο οποίος δεν επηρεάζει την απόδοσή τους 

σε αντίθεση µε τις Yagi και εµφανίζουν σχετικά µικρή αντίσταση στον αέρα και 
αυτοί οι λόγοι τις έχουν καταστήσει ευρύτατα διαδεδοµένες. 

Οι κεραίες τύπου parabolic dish έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά µε τις 
παραπάνω κεραίες, αλλά εµφανίζουν µεγάλη αντίσταση στον αέρα κάτι που 
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προκαλεί απώλειες στη ζεύξη όταν φυσά δυνατός αέρας, ενώ επηρεάζονται και από 
τον πάγο. 

Ένα παράδειγµα τέτοιας κεραίας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
 

Σχήµα 29) Κεραία τύπου Parabolic Dish 
 
Τέλος, οι κεραίες τύπου sector είναι ευρέως γνωστές για τη χρήση τους στα 

κυψελωτά συστήµατα (GSM, DCS, GPRS, UMTS κοκ).  
Ένα παράδειγµα τέτοιας κεραίας φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
Σχήµα 30) Κεραία τύπου Sector 

 
Οι κεραίες αυτές χρησιµοποιούνται όταν είναι επιθυµητή η κάλυψη περιοχών 

µε µεγάλο εύρος, «σπάζοντας» όµως τις περιοχές αυτές σε µικρότερου εύρους 
«κυψέλες, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 
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Σχήµα 31) ∆ιαχωρισµός περιοχής 360 µοιρών σε 6 τοµείς (sectors) των 60 
µοιρών 

 
Οι κεραίες τύπου sector έχουν διάγραµµα ακτινοβολίας όπως αυτό που 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 
Σχήµα 32) ∆ιάγραµµα ακτινοβολίας κεραίας sector 

 
Οι κεραίες αυτές έχουν εύρος στο οριζόντιο επίπεδο που συνήθως παίρνει 

µία (ή, µε µηχανική παρέµβαση στον εξοπλισµό της κεραίας)  περισσότερες από τις 
παρακάτω τιµές: 30, 45, 60, 90, 120, 180 µοίρες και στο κατακόρυφο επίπεδο έχουν 
εύρος ακτινοβολίας περίπου 5-6 µοίρες (όσο µικρότερο το εύρος ακτινοβολίας στο 
οριζόντιο επίπεδο, τόσο µεγαλύτερο το αντίστοιχο στο κατακόρυφο βέβαια). 

Το κ 
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 Οι κεραίες αυτές χρησιµοποιούνται κατά κόρον σε σταθµούς βάσης, δηλαδή 
σε κεντρικά σηµεία του δικτύου. 
 

 

3.2.4 Οπτική επαφή-ζώνες Fresnel 
Στην ορολογία των ασυρµάτων ζεύξεων η οπτική επαφή ορίζεται µε δύο 

διαφορετικούς τρόπους. 
Ο πρώτος τρόπος οπτικής επαφής προϋποθέτει τη δυνατότητα σύνδεσης των 

δύο κεραιών στα δύο άκρα της ζεύξης µε τη βοήθεια µίας νοητής ευθείας γραµµής. 
Ο δεύτερος τρόπος προϋποθέτει τη δυνατότητα του δέκτη να «βλέπει» το 

σύνολο του διαγράµµατος ακτινοβολίας της κεραίας του ποµπού, σε µία 
συγκεκριµένη τουλάχιστον περιοχή, η οποία λέγεται ζώνη Fresnel. 

Η οπτική επαφή µε τη βοήθεια νοητής γραµµής και οι 3 πρώτες ζώνες 
Fresnel φαίνονται στο παρακάτω σχήµα. 

Συνήθως οι 3 πρώτες ζώνες Fresnel είναι αρκετές για να καθορίσουν την 
ύπαρξη ή µη σωστής οπτικής επαφής. 

 

 
Σχήµα 33) Οπτική επαφή και ζώνες Fresnel 

 
Η σηµασία των ζωνών Fresnel στην πράξη έγκειται στο γεγονός ότι 

εξασφαλίζουν την αποτροπή φαινοµένων όπως η ανάκλαση ή η διάχυση των 
σηµάτων. 

Το φαινόµενο της διάχυσης έχει σαν αποτέλεσµα την εξασθένηση του 
εκπεµπόµενου σήµατος, το οποίο µε τη σειρά του θα πρέπει να υποστεί ενίσχυση 
προκειµένου να έχει µία ικανοποιητική τιµή ισχύος όταν φτάνει στο δέκτη.  
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Το φαινόµενο αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πρόσκρουση των 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων σε σωµατίδια µικρότερα σε µέγεθος µικρότερο από το 
µήκος κύµατος του εκπεµπόµενου σήµατος (στα 2,4 Ghz το µήκος κύµατος είναι 
12,5 cm). 

Η επίδραση του φαινοµένου της διάχυσης φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 
Σχήµα 34) ∆ιάχυση σήµατος 

 
Το φαινόµενο της ανάκλασης οφείλεται στην ύπαρξη µεγάλων σχετικά 

εµποδίων και έχει σαν αποτέλεσµα αφ΄ ενός µεν την εξασθένηση του σήµατος, αφ’ 
ετέρου δε την άφιξη του σήµατος στο δέκτη µε διαφορετική φάση ή/και διαφορετικό 
πλάτος λόγω των πολλαπλών ανακλάσεων. 

Η επίδραση του φαινοµένου αυτού φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 
 

 
Σχήµα 35) Ανάκλαση σήµατος 
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Η ανάκλαση του σήµατος και η άφιξη πολλαπλών  “instances” αυτού στο 
δέκτη είναι ένα πολύ σηµαντικό θέµα, για το οποίο έχει ήδη γίνει λόγος στο 
προηγούµενο κεφάλαιο. 

Περιληπτικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι η ανάκλαση είναι ένα πρόβληµα 
ακόµα σοβαρότερο από τη διάχυση, µιας και προκύπτει όταν το σήµα προσπίπτει σε 
αντικείµενα µε µέγεθος µεγαλύτερο από το µήκος κύµατος του ακτινοβολούντος 
σήµατος, τα οποία όπως αντιλαµβάνεται κανείς είναι η πλειοψηφία των εµποδίων. 

Το φαινόµενο αυτό έχει ποικίλες συνέπειες, η κυριότερη από τις οποίες είναι 
ο µηδενισµός των σηµάτων στο δέκτη λόγω του ότι καταφτάνουν σε περισσότερα 
του ενός διαφορετικά Instances που αλληλοαναιρούνται µεταξύ τους.  

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι ένας κανόνας που µας 
εξασφαλίζει κατά τη σχεδίαση ενός ασυρµάτου ζεύξης είναι «να είναι ελεύθερο 
το 60% της πρώτης ζώνης Fresnel µε 3 µέτρα απόκλιση». 

Επειδή σε πολλές περιπτώσεις η οπτική επαφή µεταβάλλεται µε την πάροδο 
του χρόνου απαιτείται προσεκτική επιλογή του ύψους των ιστών των κεραιών, για 
να µην αποφευχθούν φαινόµενα όπως αυτά που φαίνονται στο παρακάτω σχήµα. 

 
Σχήµα 36) Παρεµπόδιση της ζώνης Fresnel λόγω δηµιουργίας εµποδίων  

 
Στην παραπάνω εικόνα παρατηρούµε ότι η ανάπτυξη των δένδρων 

προκάλεσε τη δηµιουργία εµποδίων στις 3 πρώτες ζώνες Fresnel. 

3.2.5 Χαρακτηριστικά καλωδίων και συνδέσµων 
Η σύνδεση του ασύρµατου ποµποδέκτη µε την κεραία γίνεται µε ειδικά 

καλώδια (RF), τα οποία έχουν ειδικά χαρακτηριστικά µε στόχο να εξασφαλίζουν 
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την ελάχιστη δυνατή εξασθένηση του σήµατος µέχρι να φτάσει αυτό στην 
κεραία. 

Μερικά παραδείγµατα τέτοιων καλωδίων φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 

 
Σχήµα 37) Καλώδια RF 

 
Τα καλώδια αυτά έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τη µείωση της 

εξασθένησης που υφίσταται το διερχόµενο σήµα για δεδοµένη συχνότητα ή ζώνη 
συχνοτήτων. 

Αυτό φαίνεται καλύτερα στον παρακάτω πίνακα. 
 

Τύπος Καλωδίου Εξασθένηση (σε dB) στα 2.4 Ghz ανά 30 µέτρα 
καλωδίου 

RG8 10 
LMR400 6.8 

HELIAX 3/8” 5.36 
LMR600 5.4 

HELIAX 1/2” 3.74 
HELIAX 5/8” 2.15 
 

Πίνακας 3:  Εξασθένηση σήµατος σε καλώδια RF 
 
Όπως παρατηρεί κανείς, η εξασθένηση µετράται σε dB ανά µέτρα καλωδίου. 
Πολύ σηµαντικά είναι και τα εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται για τη 

σύνδεση καλωδίων ή εξαρτηµάτων µεταξύ τους. 
Οι σύνδεσµοι (connectors) εµφανίζουν επίσης εξασθένηση στο διερχόµενο 

σήµα. Αυτή η εξασθένηση είναι συνήθως 0.25-0.5 dB. 
Μερικοί χαρακτηριστικοί τύποι συνδέσµων φαίνονται στην παρακάτω 

εικόνα. 
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Σχήµα 38) Σύνδεσµοι (N-FEMALE, N-MALE, SMA) 

 
3.3 Υπολογισµός δεδοµένων ζεύξης (link budget calculation) 

Ο υπολογισµός αυτός λαµβάνει υπ’ όψιν όλα όσα έχουν γραφεί µέχρις στιγµής 
στο κεφάλαιο αυτό και έχει σαν στόχο να οδηγήσει στην επιλογή των κατάλληλων 
ενεργών στοιχείων (ποµποδεκτών), κεραιών, καλωδίων κοκ προκειµένου να 
καταστεί δυνατή µία ασύρµατη ζεύξη δεδοµένων των δύο σηµείων και της 
απόστασής τους. (Έστω Α και Β τα σηµεία αυτά.). 

Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται ποια είναι η συνεισφορά των παραµέτρων 
που αναφέρθηκαν στον υπολογισµό αυτό. 

 

 
Σχήµα 39) Υπολογισµός δεδοµένων ασύρµατης ζεύξης 

 
Στο παραπάνω διάγραµµα, το επίπεδο του λαµβανοµένου σήµατος αφού 

υπολογισθεί βάσει του τύπου που φαίνεται στο διάγραµµα συγκρίνεται µε την 
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ευαισθησία του δέκτη. Η διαφορά τους λέγεται περιθώριο λειτουργίας συστήµατος 
(SOM System Operating Margin) και είναι καλό να είναι όχι µικρότερη από 8dB.  

Ακόµη, στο παραπάνω σχήµα µε τον όρο «συντελεστής περιβάλλοντος» 
εννοούµε την επίδραση του καιρού, του κλίµατος κοκ. 

Ας θεωρήσουµε το παρακάτω παράδειγµα, το οποίο βασίζεται στο παραπάνω 
διάγραµµα και στις µαθηµατικές σχέσεις που έχουν αναφερθεί στο κεφάλαιο αυτό. 

 
Έστω ότι γενικά ισχύουν τα εξής: 

• Ευαισθησία λήψης δέκτη (θετική τιµή)=93dBm 
• System Operating Margin=8dB 
• Συχνότητα λειτουργίας=2500MHz 

 
Έστω ότι για το σταθµό Β ισχύουν τα παρακάτω: 

• Ισχύς εκποµπής σταθµού Β=1dBm 
• Απολαβή (Gain) κεραίας Β=24dBi 
• Απώλειες καλωδίου στο Β ανά µέτρο=0,5dB/m 
• Μήκος καλωδίου στον Β σε µέτρα=10m 
• Αριθµός connectors στον Β=0  

 
Έστω ότι για το σταθµό Α ισχύουν τα παρακάτω: 

• Ισχύς εκποµπής κάρτας A=1dBm 
• Απολαβή (Gain) κεραίας A=24dBi 
• Απώλειες καλωδίου στον A ανά µέτρο=0,5dB/m 
• Μήκος καλωδίου στον A σε µέτρα=10m 
• Αριθµός connectors στον A=0  

 
Από τα παραπάνω δεδοµένα προκύπτει ότι: 

• Απόσταση=9,543Km 
• Απώλειες κενού=120dB 

 
Φυσικά στη σχέση αυτή δε συµπεριλήφθηκαν οι κλιµατολογικές και 

περιβαλλοντικές συνθήκες. 
 
3.4 Κανονιστικό πλαίσιο 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της απόφασης 254/72 της ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων), που περιέχεται στο ΦΕΚ  895 της 16/07/2002, 
στην Ελλάδα επιτρέπεται ουσιαστικά η χρήση µόνο της ISM ζώνης 2.400-2483,5 
Mhz, για χρήση σε συσκευές που κάνουν χρήση της τεχνολογίας διασποράς 
φάσµατος. 

Οι συσκευές πρέπει να είναι πλήρως εναρµονισµένες µε το πρότυπο ETSI 
300-328, το οποίο µεταξύ άλλων επιβάλλει την ύπαρξη ενός µέγιστου ορίου στην 

 47



3. Μεθοδολογία σχεδίασης του δικτύου 

ισχύ εκποµπής των συσκευών αυτών και συγκεκριµένα ορίζει την τιµή των 20dBm 
EIRP (Effective Isotropic Radiated Pattern) ως το όριο αυτό. 

Στην πράξη, το EIRP µετράται στην έξοδο της κεραίας. 
Πρόκειται για τον συνδυασµό του ERP (Effective Radiated Pattern, ισχύς εξόδου της 
συσκευής) του wireless bridge, του κέρδους της κεραίας και των απωλειών του  
οµοαξονικού καλωδίου σύνδεσής τους. Ουσιαστικά, είναι το αλγεβρικό άθροισµα 
της ισχύος του wireless bridge, του κέρδους της κεραίας και της απώλειας του 
καλωδίου. ∆ηλαδή: 
 
 
 
 
όπου Pwb είναι η ισχύς εκποµ
της κεραίας (σε dBi) και Lc εί

Στο παράδειγµα της π
προκύπτει ότι και οι δύο σταθ

Είναι σηµαντικό να 
επίτευξης της µέγιστης δυνατ
η επιλογή της κεραίας. Όσο
µπορεί να επιτευχθεί καθ
περισσότερο προς µία κατεύθ

Εποµένως, για την επ
κεραία µεγάλης κατευθυντι
οριζόντιο επίπεδο) εποµένως 

Ωστόσο, για να τηρηθ
επιλεγεί ο σωστός συνδυασµ
απώλειας του καλωδίου σύνδ
όπως περιγράφηκε παραπάνω
 

 

EIRPΤ = Pwb + Ga – Lc,
πής του wireless bridge (σε dBm),  Ga είναι το κέρδος 
ναι η απώλεια του καλωδίου (σε dB) 
ροηγούµενης παραγράφου από την παραπάνω σχέση 
µοί (Α και Β) έχουν EIRP=20dBm. 
τονιστεί ότι το σηµαντικότερο ρόλο στο θέµα της 
ής απόστασης µεταξύ δύο ασυρµάτων µονάδων παίζει 
 πιο κατευθυντική είναι τόσο µεγαλύτερη απόσταση 
ώς η διαθέσιµη ισχύς εκποµπής συγκεντρώνεται 
υνση.  
ίτευξη µεγάλης απόστασης, πρέπει να χρησιµοποιηθεί 
κότητας (δηλαδή µικρού εύρους της δέσµης στο 
και µεγάλου κέρδους.  
εί ταυτόχρονα το όριο των +20 dBm EIRP πρέπει να 
ός της ισχύος εκποµπής των wireless bridges και της 
εσης (εξαρτάται από το µήκος και από τον τύπο του, 
). 

48



4. Μελέτη εφαρµογής 

4 Μελέτη εφαρµογής 
 
4.1 Περίληψη και στόχοι κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν 
αποκλειστικά στο έργο διασύνδεσης των 10 σχολείων µε ασύρµατες ζεύξεις.  

Αρχικά θα γίνει µία περίληψη του site survey που διενεργήθηκε για την 
ανεύρεση 10 σχολείων τα οποία έχουν οπτική επαφή µε το κτίριο που επιλέχτηκε για 
να εγκατασταθεί ο σταθµός βάσης και θα παρασταθούν τα σχολεία αυτά σε χάρτη.  

Στη συνέχεια θα περιγραφεί η τοπολογία και οι βασικές αρχές που θα 
εφαρµοστούν κατά τη συγκρότηση του δικτύου. 

 Κατόπιν θα γίνει περιγραφή της συγκρότησης των νέων σχολικών 
εργαστηρίων που θα προκύψουν. 

Τέλος, θα περιγραφεί η διαδικασία διασύνδεσης του νέου δικτύου µε το 
υφιστάµενο δίκτυο διανοµής του ΠΣ∆ και θα παρατεθούν οι τεχνικές προδιαγραφές 
του εξοπλισµού που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του δικτύου. 

Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να γίνει εφαρµογή όσων έχουν γραφεί 
στα δύο προηγούµενα κεφάλαια, ώστε να προκύψει µία µελέτη εφαρµογής που 
να βασίζεται σε επιστηµονικά συµπεράσµατα. 

Οι επιλογές που θα ακολουθήσουν θα αιτιολογούνται βάσει όλων όσων 
έχουν γραφτεί στα δύο προηγούµενα κεφάλαια. 

 
4.2 Περιγραφή του site survey 

Κατά τη διάρκεια του site survey πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις στο σύνολο 
των σχολικών µονάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που βρίσκονται υπό την 
εποπτεία του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (115 συνολικά) και 
επελέγησαν τελικά οι παρακάτω 10, που έχουν οπτική επαφή µε το κτίριο του 
Βιολογικού Τµήµατος του ΑΠΘ στο οποίο θα εγκατασταθεί ο κεντρικός σταθµός 
βάσης του δικτύου (βλ. Παρακάτω). 

 
Α/Α Σχολείο Κωδ. 

σχολείου 
∆ιεύθυνση 

1 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛ-132 Απ. Παύλου 28 
2 2ο ΣΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ-73 Μοναστηρίου 167-169 
3 15ο ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ-35 Αλ. Παπαναστασίου 13 
4 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Γ-160 Νίκης 4, Χαριλάου 
5 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛ-163 Πίνδου 2, Πανόραµα 
6 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Γ-171 Μεγ. Αλεξάνδρου & Ανατ. Θράκης 
7 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Γ-195 Περαία Θεσσαλονίκης 
8 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ Γ-198 Περαία Θεσσαλονίκης 
9 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΛ-114 Ν. Επιβάτες Θεσσαλονίκης 

10 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Γ-155 Θεµ. Σοφούλη 114 
Πίνακας 4:  Τα 10 σχολεία που θα συνδεθούν 
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Σχήµα 40) Ο χάρτης µε τα 10 σηµεία προς σύνδεση 
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Στον παραπάνω χάρτη φαίνονται τα 10 σχολεία που θα συνδεθούν. Στη 
συνέχεια θα αναλυθεί η τοπολογία που θα υλοποιηθεί. 

 
4.3 Γενική περιγραφή της επιθυµητής τοπολογίας 

Η τοπολογία που επιλέχτηκε για το δίκτυο αυτό είναι η point-to-multipoint. Η 
επιλογή της τοπολογίας αυτής εξηγείται παρακάτω. 

Επειδή τα σχολικά κτίρια είναι συνήθως χαµηλά, αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να 
είναι πολύ δύσκολη η οπτική επαφή ανάµεσα σε δύο ή περισσότερα σχολεία, αφού 
παρεµβάλλονται πολλά κτίρια µε αρκετά µεγαλύτερο ύψος. 

Αν ήταν δυνατή τέτοιου είδους οπτική επαφή ανάµεσα σε αρκετούς 
συνδυασµούς σχολείων τότε θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο µε πολλές 
point-to-point συνδέσεις, αυτό όµως µετά την παραπάνω διαπίστωση είναι µάλλον 
ανέφικτο.  

Συνεπώς, έπρεπε να επιλεγεί και ένα σηµείο µε αρκετά µεγάλο ύψος, το οποίο 
θα έχει οπτική επαφή µε 10 σχολικά κτίρια τα οποία µε τη σειρά τους θα έπρεπε να 
µην «κρύβονται» από άλλα εµπόδια µεγάλου ύψους ώστε να µπορούν και αυτά να 
έχουν ανεµπόδιστη οπτική επαφή µε το κεντρικό κτίριο. 

Στόχος είναι βέβαια να αποφευχθούν φαινόµενα ανάκλασης και διάχυσης, 
όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

Το κτίριο που είναι το πλέον κατάλληλο είναι εκείνο στο οποίο στεγάζεται το 
Βιολογικό Τµήµα του ΑΠΘ και µαζί και το Κέντρο Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης 
∆ικτύου του ΑΠΘ (ΚΛ&∆∆), που αποτελεί το φορέα υλοποίησης του ΠΣ∆ που έχει 
αναλάβει την εποπτεία του έργου για το οποίο γίνεται λόγος στην εργασία αυτή. 

Το κτίριο αυτό έχει αρκετά µεγάλο ύψος (10 ορόφους) και βρίσκεται σε 
ικανοποιητική θέση ώστε να έχει οπτική επαφή µε ένα µεγάλο ποσοστό κτιρίων της 
Θεσσαλονίκης. 

Η επιλογή της point-to-multipoint τοπολογίας εισάγει σηµαντικές 
ιδιαιτερότητες στο έργο και µας παραπέµπει σε αυτά που έχουν γραφεί στο δεύτερο 
κεφάλαιο και συγκεκριµένα σε όλα εκείνα τα σηµεία που καταδεικνύουν τις 
διαφορές ανάµεσα στην  τεχνοτροπία Broadband Wireless Access (BWA)  και στην 
τεχνοτροπία WLAN (Wireless LAN) σε point-to-multipoint τοπολογίες. 

Το ασύρµατο δίκτυο λοιπόν θα απαρτίζεται από ένα κεντρικό σύστηµα (που 
στη συνέχεια θα καλείται «σταθµός βάσης»), το οποίο θα εγκατασταθεί στο κτίριο 
του Βιολογικού και τερµατικές µονάδες (που στη συνέχεια θα καλούνται «σταθµοί 
εκποµπής-λήψης»), ικανές να µοιράζονται αποτελεσµατικά το διαθέσιµο φάσµα 
συχνοτήτων. 

Η τεχνοτροπία BWA οδηγεί αναγκαστικά στην επιλογή του FHSS ως 
τεχνολογίας υλοποίησης, βάσει αυτών που έχουν γραφεί στο δεύτερο κεφάλαιο. 
Η επιλογή αυτή ενισχύεται και από τους παρακάτω λόγους. 

• Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ήδη εγκατεστηµένος µεγάλος αριθµός 
συσκευών που λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων ISM, οπότε το 
ενδεχόµενο θορύβου και παρεµβολών είναι πολύ πιθανό (και εκεί τα 
συστήµατα FHSS συµπεριφέρονται καλύτερα όπως έχουµε δει). 
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• Τα συστήµατα FHSS εµφανίζουν µεγάλη κλιµακωσιµότητα 
(scalability) κάτι που έχει σαν αποτέλεσµα να είναι δυνατή η 
µελλοντική διασύνδεση ακόµα περισσότερων σχολικών µονάδων. 

Η επιθυµητή τοπολογία φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 
 

 
 

Σχήµα 41) Η επιθυµητή τοπολογία 
 
Στις παρακάτω γραµµές θα γίνει µία κατ’ αρχήν επεξήγηση της παραπάνω εικόνας. 

Το κεντρικό σύστηµα θα επιτρέπει τη δηµιουργία «κυψελών» (cells, sectors), 
που θα επιτρέπουν τη σύνδεση όσων τερµατικών µονάδων (σχολείων) είναι 
επιθυµητό από τους διαχειριστές του συστήµατος ανά κυψέλη, είτε µε δυναµικό 
τρόπο (load sharing), είτε µε χειροκίνητες ρυθµίσεις (βλ. προδιαγραφές µονάδων 
πρόσβασης).  

∆εδοµένης της θέσης των σχολείων που έχουν επιλεγεί θα δηµιουργηθεί µία 
κυψέλη (χρήση µίας µονάδας πρόσβασης και συνολική χωρητικότητα 3 Μbps) που 
θα καλύψει τα σχολεία «1» και «2» (βλ. Πίνακα σχολείων) και µία κυψέλη (χρήση 
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τριών µονάδων πρόσβασης και συνολική χωρητικότητα 9 Mbps) που θα εξυπηρετεί 
τα υπόλοιπα 8 σχολεία, εκτός εάν αποφασιστεί να διαµοιραστούν τα σχολεία αυτά 
σε τρεις κυψέλες µε χωρητικότητα 3 Mbps έκαστη.  

Η αλλαγή της διαµόρφωσης των κυψελών – 2 ή 4 συνολικά – θα πρέπει να 
γίνεται εύκολα µε το λογισµικό διαχείρισης των συσκευών και δεν αφορά την 
εγκατάσταση των κεραιών.  

Με τον τρόπο αυτό θα έχει γίνει χρήση συνολικά 4 µονάδων πρόσβασης, η 
λειτουργία των οποίων περιγράφεται παρακάτω, αλλά και στις προδιαγραφές. 

Ο κεντρικός σταθµός βάσης που θα εγκατασταθεί στο Βιολογικό θα 
αποτελείται από τον «κεντρικό δροµολογητή», ένα στοιχείο µεταγωγής, ένα 
G.SHDSL modem µε τη βοήθεια του οποίου θα συνδέεται το σύστηµα του 
Βιολογικού µε το δίκτυο διανοµής του ΠΣ∆ (στο άλλο άκρο της γραµµής θα 
υπάρχει ένα ίδιο modem) και τέλος ένα chassis αναρτηµένο από τηλεπικοινωνιακή 
καµπίνα (rack). Για όλα τα παραπάνω ενεργά στοιχεία ο αναγνώστης 
παραπέµπεται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 

Το chassis θα πρέπει να έχει εγκατεστηµένες 4 κάρτες (µονάδες πρόσβασης, 
access points, η καθεµία από τις οποίες θα είναι συνδεδεµένη µε µία κεραία τύπου 
sector), αλλά θα πρέπει να µπορεί να δεχθεί τουλάχιστον 6 κάρτες (µονάδες 
πρόσβασης) συνολικά. 

Ο λόγος για τον οποίο έχουν επιλεγεί οι κεραίες τύπου sector έχει 
εξηγηθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

Το στοιχείο µεταγωγής και το chassis µε τις µονάδες πρόσβασης θα είναι 
εγκατεστηµένα σε ικρίωµα που θα τοποθετηθεί σε χώρο που θα υποδειχθεί από το 
ΚΛ∆∆ του ΑΠΘ, µε σκοπό την ελάχιστη δυνατή απόσταση των µονάδων 
πρόσβασης από τις κεραίες.  

Οι κεραίες θα είναι ανηρτηµένες από τον πυλώνα, ο οποίος µε τη σειρά του 
θα είναι στερεωµένος στην ταράτσα του κτιρίου του Βιολογικού.  

Ο δροµολογητής και το modem θα εγκατασταθούν στον πρώτο όροφο του 
ίδιου κτιρίου, σε χώρο του ΚΛ∆∆. Η ανάδοχος εταιρία θα αναλάβει τη σύνδεσή του 
µε τον εξοπλισµό που θα βρίσκεται στο ικρίωµα, µε καλωδίωση UTP Cat5 
(Ουσιαστικά θα χρησιµοποιηθεί το ένα Ethernet Interface του router και ένα 
Ethernet interface από το στοιχείο µεταγωγής της ταράτσας). 

Σε καθένα από τα 10 σχολεία που έχουν επιλεγεί θα εγκατασταθεί κατόπιν 
συνεννόησης της αναδόχου εταιρίας µε το ΚΛ∆∆ του ΑΠΘ ιστός, επάνω στον οποίο 
θα αναρτηθούν η κεραία του σχολείου, η εξωτερική µονάδα του σταθµού εκποµπής-
λήψης και ενδεχοµένως η εσωτερική µονάδα του σταθµού εκποµπής-λήψης (βλ. 
αντίστοιχες προδιαγραφές). 

Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνονται οι εξής ενέργειες: 
• Να επιλέγεται η βέλτιστη θέση για την τοποθέτηση του ιστού. 
• Να µελετάται και να αποφασίζεται σε συνεργασία µε το ΚΛ∆∆ του ΑΠΘ αν 

η εσωτερική µονάδα του σταθµού εκποµπής-λήψης θα τοποθετείται επί του 
ιστού ή εντός του ικριώµατος του σχολικού εργαστηρίου σε κάποιο άλλο 
σηµείο εντός του σχολείου. Στην περίπτωση που η εσωτερική µονάδα δεν 
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εγκατασταθεί εντός του ικριώµατος του εργαστηρίου, θα πρέπει η ανάδοχος 
εταιρία να αναλάβει την εγκατάσταση ηλεκτρολογικής παροχής στον ιστό, 
ώστε να τροφοδοτείται το σύστηµα, είτε µε παροχή 220V AC ή µε τη µέθοδο 
“power over Ethernet” (POE) και να µεριµνήσει για την προστασία της 
µονάδας µε κατάλληλου τύπου κουτί. 
Τόσο για τα σχολεία, όσο και για το σταθµό βάσης στο Βιολογικό, για τη 

σύνδεση ανάµεσα στην εξωτερική και την εσωτερική µονάδα του σταθµού 
εκποµπής-λήψης και µονάδας πρόσβασης θα χρησιµοποιείται καλώδιο τύπου RG-
58, εκτός εάν η απόσταση είναι πολύ µεγάλη οπότε θα χρησιµοποιείται καλώδιο 
άλλου τύπου (π.χ. times microwave LMR-400). Για τις απώλειες των καλωδίων 
αυτών έχει γίνει ειδική µνεία στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

Τελικά, η εσωτερική µονάδα του σταθµού εκποµπής-λήψης και ο νέος 
δροµολογητής πρόσβασης θα συνδέονται µε το (νέο) στοιχείο µεταγωγής µε patch-
cord UTP Cat5. 

Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες σε κάθε σχολείο θα πρέπει να 
γίνεται η εγκατάσταση και οι ρυθµίσεις στο νέο δροµολογητή πρόσβασης και στο 
νέο στοιχείο µεταγωγής του εργαστηρίου. 

 
4.4 Σχεδίαση σχολικού εργαστηρίου µε ασύρµατη σύνδεση 

Το σχήµα που θα υλοποιηθεί θα είναι το εξής: Η ασύρµατη σύνδεση θα είναι η 
κύρια σύνδεση του σχολείου µε τον κεντρικό δροµολογητή του Βιολογικού. 

Αν η σύνδεση αυτή διακοπεί για κάποιο λόγο, τότε θα ενεργοποιείται η 
εφεδρική ISDN σύνδεση, η οποία προϋπάρχει στο εργαστήριο. 
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Σχήµα 42) Ασύρµατη σύνδεση δύο εργαστηρίων µε backup ISDN γραµµή 
 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται  ότι κάθε σχολική µονάδα από αυτές που 
συστεγάζονται στο κτιριακό συγκρότηµα του κόµβου αποτελεί και ένα ξεχωριστό 
λογικό υποδίκτυο, δηλαδή, της ανατίθεται ένα ξεχωριστό VLAN.  

Τα VLAN φαίνονται µε τα διαφορετικά χρώµατα. Επιπλέον, ανατίθεται ένα 
ξεχωριστό VLAN στη σύνδεση του wireless bridge (σταθµός εκποµπής-λήψης) µε 
το δροµολογητή. Εποµένως, τόσο ο δροµολογητής όσο και ο µεταγωγέας πρέπει να 
υποστηρίζουν vlan trunking (σύµφωνα µε το πρότυπο 802.1q). 

Στην επόµενη παράγραφο και στις υποπαραγράφους αυτής γίνεται 
αναλυτική αναφορά στον εξοπλισµό που θα αποκτήσει το κάθε σχολικό 
εργαστήριο που θα συνδεθεί µε ασύρµατη ζεύξη. 

Η ISDN γραµµή που συνδεόταν στον παλιό δροµολογητή του εργαστηρίου θα 
συνδεθεί στο ISDN interface που θα διαθέτει ο νέος δροµολογητής πρόσβασης. 
Συνεπώς ο παλαιός δροµολογητής θα τεθεί εκτός λειτουργίας.  

 Για να υλοποιηθεί το σχήµα αυτό θα χρησιµοποιείται συνδυασµός της OSPF 
δροµολόγησης και των στατικών δηλώσεων. 

Κάθε δροµολογητής πρόσβασης, «διαφηµίζει» µε OSPF τα δίκτυα που 
«εξυπηρετεί». Συγκεκριµένα το public δίκτυο της µονάδας για την οποία είναι 
αρµόδιος (194.63.Χ.Υ/30) και την loopback διεύθυνσή του (194.63.Χ.Υ/32). Οι 
στατικές δηλώσεις που θα αντιστοιχούν στις backup ISDN γραµµές,, λόγω του 
«βάρους» που θα έχουν, δεν θα προτιµούνται όταν οι ασύρµατες λειτουργούν 
κανονικά.  

Σε περίπτωση προβλήµατος σε κάποιο σύνδεσµο, θα «χάνονται» δυναµικά από 
τον πίνακα δροµολόγησης οι πληροφορίες για τα συγκεκριµένα δίκτυα που 
βρίσκονται πίσω από προβληµατικές συνδέσεις, και θα έρχονται στο «προσκήνιο» οι 
στατικές δηλώσεις.  

Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον υπάρχει ανάγκη για ανταλλαγή δεδοµένων, θα 
πραγµατοποιείται αυτόµατα η αντίστοιχη ISDN κλήση και θα αποκαθίσταται η 
σύνδεση. Η ρύθµιση του κεντρικού δροµολογητή, στο Βιολογικό, θα πρέπει να είναι 
κατάλληλη για την υλοποίηση αυτού του σχήµατος. 

Επισηµαίνεται ότι τα σχολικά εργαστήρια λειτουργούν µε private διευθύνσεις 
και Network / Port Address Translation (NAT/PAT). Οι λειτουργίες αυτές 
εκτελούνται από το δροµολογητή του σχολείου. 

 
4.5 Τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού 
Στις επόµενες παραγράφους θα γίνει η καταγραφή των τεχνικών προδιαγραφών του 
εξοπλισµού και των εργασιών που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου. 
Στην παρακάτω λίστα γίνεται κατ’ αρχήν µία γενική αναφορά των απαιτήσεων. 

1. ∆έκα (10) δροµολογητές πολλαπλών πρωτοκόλλων, που στη συνέχεια θα 
καλούνται «δροµολογητές πρόσβασης» και θα εγκατασταθούν ένας σε κάθε 
σχολείο. Καθένας από τους παραπάνω δροµολογητές θα διαθέτει και ένα 
ISDN interface, το οποίο θα έχει τη µορφή κάρτας επέκτασης (συνολικά 10 
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κάρτες) και συνεπώς θα καταλαµβάνει τη µία από τις τουλάχιστον δύο 
διαθέσιµες θύρες υποδοχής καρτών των παραπάνω δροµολογητών. 

2. Ένας (1) δροµολογητής πολλαπλών πρωτοκόλλων που στη συνέχεια θα 
καλείται «κεντρικός δροµολογητής» και θα εγκατασταθεί στην 
πανεπιστηµιούπολη του ΑΠΘ, στο κτίριο όπου στεγάζεται το Κέντρο 
Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ΑΠΘ, το οποίο στη συνέχεια θα 
καλείται «κτίριο Βιολογικού» ή «Βιολογικό». 

3. Μία (1) κάρτα µε δύο (2) Serial X.21 interfaces που θα καταλάβει µία από τις 
θύρες επέκτασης του παραπάνω δροµολογητή και θα συνδέεται µε το ένα 
G.SHDSL modem (βλ. παρακάτω «6»). 

4. Ένα (1) καλώδιο για σύνδεση της παραπάνω κάρτας µε το G.SHDSL modem 
(βλ. παρακάτω «6»). 

5. ∆ύο (2) desktop G.SHDSL modems µε Χ.21 interface. 
6. Ένδεκα (11) στοιχεία µεταγωγής τεχνολογίας Fast Ethernet, που θα 

τοποθετηθούν ένα σε κάθε σχολείο και ένα στο κτίριο Βιολογικού. 
7. ∆έκα (10) σταθµοί ασύρµατης εκποµπής-λήψης (ένας για κάθε σχολείο) µε 

Ethernet interface. 
8. ∆έκα (10) κατευθυντικές κεραίες εκποµπής-λήψης τύπου parabolic grid (µία 

για κάθε σχολείο) που θα συνδέονται η καθεµία µε τον αντίστοιχο σταθµό 
εκποµπής-λήψης σχολείου. 

9. Ένα (1) chassis που θα αναρτάται από ικρίωµα 19’ (βλ. παρακάτω, «11») και 
στο οποίο θα συνδέονται µε τη µορφή καρτών τέσσερις (4) µονάδες 
πρόσβασης αρχικά (περισσότερες µονάδες πρόσβασης µελλοντικά), µε τις 
οποίες θα συνδέονται µέσω ασύρµατης ζεύξης οι δέκα σταθµοί εκποµπής-
λήψης των σχολείων. Το chassis θα έχει τροφοδοσία 220V AC και θα 
τροφοδοτεί τις µονάδες πρόσβασης µε ηλεκτρικό ρεύµα.  

10. Τέσσερις (4) κεραίες εκποµπής λήψης τύπου sector που θα εγκατασταθούν 
στο κτίριο του Βιολογικού και θα συνδέονται η καθεµία µε την καθεµία 
µονάδα πρόσβασης.  

11. Ένα (1) ικρίωµα που να υποδέχεται συσκευές 19’ που θα εγκατασταθεί στο 
κτίριο του Βιολογικού. 

12. Ένας (1) πυλώνας που θα εγκατασταθεί στο κτίριο του Βιολογικού και θα 
φέρει τις εξωτερικές µονάδες των µονάδων πρόσβασης και τις κεραίες των 
µονάδων πρόσβασης. 

13. Εξαρτήµατα και παρελκόµενα όπως: 
• Eιδικά καλώδια (RG-58, Heliax, LMR-400 κοκ) και connectors για τη 

σύνδεση των κεραιών µε τους σταθµούς εκποµπής-λήψης και τις 
µονάδες πρόσβασης, όπως επίσης και ειδικά καλώδια για τη σύνδεση 
των εξωτερικών µε τις εσωτερικές µονάδες των σταθµών εκποµπής-
λήψης και των µονάδων πρόσβασης. 

• Ιστοί κεραιών για τα σχολεία, διατάξεις στερέωσης των ιστών στα 
σχολεία. 
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• Ειδικά αντικεραυνικά προστατευτικά για όλες τις εγκαταστάσεις, 
βάσει των προδιαγραφών που ορίζει ο αντίστοιχος κατασκευαστής 
για τις ασύρµατες µονάδες. 

• Υλικά και εξαρτήµατα καλωδίωσης που θα χρειαστούν για τη 
σύνδεση των ασύρµατων µονάδων µε τα νέα στοιχεία πρόσβασης και 
για τη σύνδεση του rack του Βιολογικού µε το νέο κεντρικό 
δροµολογητή. 

• Κατάλληλα κιτία για την προστασία της εσωτερικής µονάδας, αν 
αυτή τοποθετηθεί εκτός του ικριώµατος του σχολικού εργαστηρίου 
(σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο του σχολείου). 

14. Εργασίες καλωδίωσης (ουσιαστικά διασύνδεσης των σταθµών 
ασύρµατης εκποµπής-λήψης των σχολείων µε τα ήδη υπάρχοντα εργαστήρια) και 
στερέωσης των ιστών και του πυλώνα (µόνο για το Βιολογικό).  

4.5.1 Τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού 

4.5.2 Στοιχεία µεταγωγής 
Απαιτείται η προµήθεια, εγκατάσταση και ρύθµιση έντεκα (11) στοιχείων 

µεταγωγής (switches) τεχνολογίας Fast Ethernet. Τα δέκα (10) στοιχεία µεταγωγής 
θα τοποθετηθούν ένα σε κάθε σχολείο, ενώ ένα θα τοποθετηθεί στο ικρίωµα που θα 
εγκατασταθεί στο κτίριο του Βιολογικού, µαζί µε τον κεντρικό δροµολογητή και το 
chassis του σταθµού βάσης (βλ. αντίστοιχες προδιαγραφές). Οι καλωδιώσεις θα 
εµπίπτουν στα διεθνή πρότυπα. (Βλ. Αντίστοιχες προδιαγραφές) 

Τα στοιχεία µεταγωγής θα πρέπει να διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του 
παρακάτω πίνακα. 
Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική

Απαίτηση 
Ωφέλιµες θύρες RJ-45 10Base-T/100Base-TX autosense, half/full-duplex σε κάθε 
στοιχείο µεταγωγής. 

≥12 

∆υνατότητα ορισµού πλήθους Virtual LANs (VLANs). ≥ 30 
Υποστήριξη VLAN tagging και trunking βάσει του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.1Q. Ναι 
Υποστήριξη πρωτοκόλλου spanning tree βάσει του IEEE 802.1D.  Ναι 
Υποστήριξη πολλαπλών instances του πρωτοκόλλου spanning tree βάσει του IEEE 
802.1s (Per VLAN Spanning Tree), ή κάποιου άλλου αντίστοιχου πρωτοκόλλου. 

Ναι 

Υποστήριξη Class of Service marking βάσει του πρωτοκόλλου IEEE 802.1p. Ναι 
Χωρητικότητα πίνακα των MAC διευθύνσεων. ≥ 4000 διευθ. 
Ικανότητα µεταγωγής του switch fabric. ≥ 8 Gbps 
Ικανότητα ανάρτησης από τυποποιηµένο ικρίωµα 19 inches. Ναι 
∆υνατότητα διαχείρισης (τουλάχιστον ενεργοποίηση-απενεργοποίηση των θυρών από 
αποµακρυσµένη θέση, µετακινήσεις θυρών µεταξύ VLANs, ορισµό VLAN trunks) µε 
πρωτόκολλο telnet. 

Ναι 

∆υνατότητα διαχείρισης (οµοίως µε 1.10) µέσω web interface. Ναι 
∆υνατότητα διαχείρισης (οµοίως µε 1.10) µέσω SNMP. Η προµηθεύτρια εταιρεία, 
κατά τη φάση της εγκατάστασης, θα πρέπει να υποδείξει τα SNMP OID’s, µε τα 
οποία γίνεται η αλλαγή VLAN σε θύρα, η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση θύρας, 
καθώς και η οριστική αποθήκευση αλλαγών. 

Ναι 
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Ικανότητα περιορισµού της multicast κίνησης, µε παρακολούθηση των IGMP 
µηνυµάτων, µόνο στα ports των οποίων τα αντίστοιχα end-systems έχουν κάνει join 
σε multicast groups. 

Ναι 

∆υνατότητα αναβάθµισης λογισµικού µέσω δικτύου. Ναι 
∆υνατότητα logging σε syslog server. Ναι 
Υποστήριξη TACACS Ναι 

Πίνακας 5:  Τεχνικές προδιαγραφές στοιχείων µεταγωγής 

4.5.3 Κεντρικός ∆ροµολογητής 
Ο κεντρικός δροµολογητής θα εγκατασταθεί στο Βιολογικό σε ειδικό χώρο 

που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του ιδίου κτιρίου. Το G.SHDSL modem (βλ. 
Αντίστοιχες προδιαγραφές) θα τοποθετηθεί στην ίδια θέση που θα τοποθετηθεί ο 
δροµολογητής.  

Συνεπώς, η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να αναλάβει τη σύνδεση του 
δροµολογητή µε το στοιχείο µεταγωγής που θα βρίσκεται στο ικρίωµα του δώµατος 
µε καλωδίωση UTP CAT 5, σύµφωνη µε τα πρότυπα ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-Α. 
Οι προδιαγραφές του δροµολογητή φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική µε δυνατότητα επέκτασης µε τη 
προσθήκη καρτών ή/και ειδικών Network modules, τα οποία µπορούν να 
δέχονται διαφορετικές κάρτες. Θα πρέπει να υποστηρίζονται interfaces 
τουλάχιστον των εξής τύπων: ISDN BRI, ISDN PRI, ATM, G.SHDSL, 
ADSL, Serial (X.21 κοκ), Ethernet, HSSI (High Speed Serial Interface), VoIP 
(FXS, FXO, E&M), αναλογικά/ψηφιακά modems. 

≥2 υποδοχές 
προσθήκης καρτών  
και 
≥1 υποδοχές 
προσθήκης ειδικών 
network modules 

Ενσωµατωµένα RJ-45 10Base-T/100Base-Tx autosensing interfaces ≥2 
Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band διαχείριση (Configuration & 
Management) µέσω τερµατικού τοπικού ή/και αποµακρυσµένου (µε χρήση 
modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται µε χρήση κωδικού 
(password). 

Ναι, ταχύτητα 
≥115,2Kbps 

Να διαθέτει θύρα για τοπική διαχείριση (Configuration & Management) 
µέσω τοπικού τερµατικού. Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται µε 
χρήση κωδικού (password). 

Ναι, ταχύτητα 
≥115,2Kbps 

∆υνατότητα ανάρτησης από ικρίωµα 19’ Ναι 
∆ιαχείριση µέσω Command Line Interface Ναι 
Να συνεργάζεται πλήρως και χωρίς όρους   µε το σύστηµα διαχείρισης του 
δικτύου (NMS) 

Ναι 

Υποστήριξη Network Address Translation και Port Address Translation Ναι 
Υποστήριξη DNS Ναι 
Υποστήριξη NTP Ναι 
Προσφερόµενη µνήµη Flash ≥ 16Mbytes 
Προσφερόµενη µνήµη DRAM ≥ 32Mbytes 
Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη Flash ≥ 48Mbytes 
Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη DRAM ≥ 128Mbytes 
∆υνατότητα υποστήριξης IPSec Τunnels Ναι 
∆υνατότητα υποστήριξης VPNs Ναι 
∆υνατότητα δροµολόγησης 802.1q και ISL VLANs Ναι 
Υποστήριξη πρωτοκόλλων 802.1x, 802.1p Ναι 
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Ενδεικτική ταχύτητα δροµολόγησης πακέτων µεγέθους 64 Bytes ≥30.000πακέτα ανά 
δευτερόλεπτο 

Serial interfaces X.21 µε τη µορφή αφαιρούµενης κάρτας ≥ 2 
∆υνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης µέσω TELNET, SNMP Ναι 
∆υνατότητα αναβάθµισης λογισµικού µέσω δικτύου (TFTP) Ναι 
Υποστήριξη των δυναµικών πρωτοκόλλων δροµολόγησης RIPv1, RIPv2, 
OSPF, BGPv4, καθώς και στατικής δροµολόγησης 

Ναι 

Υποστήριξη SNMP v1, v2, v3 Ναι 
Πίνακας 6:  Τεχνικές προδιαγραφές κεντρικού δροµολογητή  

 
H κάρτα µε τουλάχιστον δύο (2) Χ.21 interfaces για τον κεντρικό δροµολογητή θα 
καταλάβει µία από τις διαθέσιµες θύρες επέκτασης του κεντρικού δροµολογητή και 
θα συνδέεται µε το G.SHDSL modem µε ειδικό καλώδιο που πρέπει να προµηθεύσει 
η ανάδοχος εταιρία. 
Οι προδιαγραφές της κάρτας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Μέγιστο Βandwidth ανά interface, όταν χρησιµοποιούνται και τα δύο interfaces µε 
σύγχρονη µετάδοση. 

4 Mbps 

Μέγιστο Βandwidth, όταν χρησιµοποιείται µόνο το ένα interface µε σύγχρονη 
µετάδοση. 

8 Mbps 

Μέγιστο Βandwidth ανά interface, όταν χρησιµοποιούνται και τα δύο interfaces µε 
ασύγχρονη µετάδοση. 

115.2 Kbps 

Πλήθος Χ.21 interfaces ≥ 2 
Υποστήριξη πρωτοκόλλων HDLC, PPP Ναι 

Πίνακας 7:  Τεχνικές προδιαγραφές κάρτας X.21 κεντρικού 
δροµολογητή  

4.5.4 ∆ροµολογητής Πρόσβασης 
Οι δροµολογητές αυτοί θα εγκατασταθούν ένας σε κάθε σχολείο (10 συνολικά) και 
θα αντικαταστήσουν τους ήδη υπάρχοντες. Κύρια αποστολή τους είναι να 
δροµολογούν την κίνηση ανάµεσα στο εργαστήριο του σχολείου και τον κεντρικό 
δροµολογητή που θα είναι εγκατεστηµένος στο Βιολογικό, όπως επίσης και την 
κίνηση ανάµεσα στα VLANs που θα προκύψουν αν στο στοιχείο µεταγωγής που θα 
είναι συνδεδεµένο στο δροµολογητή αυτό συνδεθούν και άλλα σχολεία που 
βρίσκονται στο ίδιο σχολικό συγκρότηµα. Ακόµη ο δροµολογητής αυτός θα διαθέτει 
ISDN interface για εναλλακτική σύνδεση µε το ΠΣ∆, σε περίπτωση απώλειας της 
ασύρµατης ζεύξης. Οι προδιαγραφές των δροµολογητών αυτών όπως επίσης και των 
ISDN interfaces τα οποία θα πρέπει να φέρουν µε τη µορφή κάρτας (ώστε να είναι 
στο µέλλον δυνατή η αντικατάσταση τους από άλλα, όπως πχ ADSL) φαίνονται 
στον παρακάτω πίνακα. Εννοείται βέβαια ότι η µία θύρα επέκτασης των 
δροµολογητών θα καταλαµβάνεται από το ISDN Interface.  
Οι προδιαγραφές του δροµολογητή φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
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Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική µε δυνατότητα επέκτασης µε τη προσθήκη 
καρτών µε interfaces ISDN BRI S/T, G.SHDSL, ADSL, Serial (X.21), 
Ethernet 

≥ 2 υποδοχές 
προσθήκης καρτών 
ανά δροµολογητή 

Ενσωµατωµένο RJ-45 10Base-T/100Base-Tx autosensing interface ≥ 1 
Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα για out of band διαχείριση (Configuration & 
Management) µέσω τερµατικού τοπικού ή/και αποµακρυσµένου (µε χρήση 
modem). Η πρόσβαση θα πρέπει να προστατεύεται µε χρήση κωδικού 
(password). 

Ναι 

Υποστήριξη DHCP Server και Client Ναι 
∆ιαχείριση µέσω Command Line Interface Ναι 
Υποστήριξη Network Address Translation και Port Address Translation Ναι 
Υποστήριξη DNS Ναι 
Υποστήριξη NTP Ναι 
Προσφερόµενη µνήµη Flash ≥ 16 Mbytes 
Προσφερόµενη µνήµη DRAM ≥ 32 Mbytes 
Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη Flash ≥ 16 Mbytes 
Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη DRAM ≥ 96 Mbytes 
∆υνατότητα υποστήριξης IPSec Τunnels Ναι 
∆υνατότητα υποστήριξης VPNs Ναι 
∆υνατότητα δροµολόγησης 802.1q VLANs Ναι 
Υποστήριξη πρωτοκόλλων 802.1x, 802.1p Ναι 
Ενδεικτική ταχύτητα δροµολόγησης πακέτων µεγέθους 64 Bytes ≥11.000πακέτα ανά 

δευτερόλεπτο 
Ενσωµατωµένο ISDN BRI S/T interface µε τη µορφή αφαιρούµενης κάρτας ≥ 1 
∆υνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης µέσω TELNET, SNMP Ναι 
∆υνατότητα αναβάθµισης λογισµικού µέσω δικτύου (TFTP) Ναι 
Υποστήριξη των δυναµικών πρωτοκόλλων δροµολόγησης RIPv1, RIPv2, 
OSPF, BGPv4, καθώς και στατικής δροµολόγησης 

Ναι 

Υποστήριξη SNMP v1, v2, v3 Ναι 
Πίνακας 8:  Τεχνικές προδιαγραφές δροµολογητή πρόσβασης 

4.5.5 Chassis σταθµού βάσης 
Το chassis σταθµού βάσης θα εγκατασταθεί στο Βιολογικό, θα αναρτηθεί 

στο ικρίωµα (βλ. Αντίστοιχες προδιαγραφές) που θα εγκατασταθεί για το λόγο αυτό 
σε χώρο που θα υποδειχθεί από το ΚΛ∆∆. Σκοπός του chassis σταθµού βάσης είναι 
να δέχεται µέχρι ένα συγκεκριµένο αριθµό καρτών που θα έχουν το ρόλο της 
«µονάδας πρόσβασης» (access point).  

 
Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
∆υνατότητα ανάρτησης από ικρίωµα 19’ Ναι 
Τροφοδοσία AC 220 V µε τροφοδοτικό που θα είναι ήδη εγκατεστηµένο εντός του 
chassis. 

Ναι 

∆υνατότητα αντικατάστασης υπάρχοντος τροφοδοτικού. Ναι 
∆υνατότητα υποδοχής καρτών που θα έχουν το ρόλο της «µονάδας πρόσβασης» 
(access point). 

≥ 6 

∆υνατότητα υποδοχής κάρτας συγχρονισµού (τεχνολογίας GPS) που να επιτρέπει το 
συγχρονισµό του σταθµού βάσης µε άλλους γειτονικούς. 

Ναι 
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∆υνατότητα ύπαρξης εφεδρικού τροφοδοτικού. Ναι 
Πίνακας 9:  Τεχνικές προδιαγραφές chassis σταθµού βάσης 

 
 

4.5.6 Μονάδα πρόσβασης (access point) 
Οι µονάδες πρόσβασης είναι κάρτες που εγκαθίστανται στο chassis του 

σταθµού βάσης. Κάθε µονάδα πρόσβασης έχει ένα Ethernet Interface ώστε να 
συνδέεται µε το στοιχείο µεταγωγής του Βιολογικού και µία υποδοχή για σύνδεση 
µε κεραία.  

Η λειτουργία των συσκευών αυτών είναι να δηµιουργούν µε τη βοήθεια 
κατάλληλων κεραιών (sector antennas, βλ. Αντίστοιχες προδιαγραφές) περιοχές οι 
οποίες θα έχουν το σχήµα ενός κυκλικού τοµέα του οποίου η γωνία θα έχει 
προεπιλεγεί από το ΚΛ∆∆ και θα καθορίζεται από την επιλογή των sector antennas 
(βασικό χαρακτηριστικό των οποίων είναι αυτή η γωνία εύρους). 

Οι περιοχές αυτές πρέπει να µπορούν να είναι είτε αλληλο-επικαλυπτόµενες 
ή αυστηρά (στο µέτρο του δυνατού) διαχωρισµένες µεταξύ τους. Αυτό θα 
επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια δυνατότητας περιστροφής τους γύρω από τον 
κατακόρυφο άξονα, κάτι που προϋποθέτει και την ύπαρξη αντίστοιχης δυνατότητας 
στον πυλώνα που θα εγκατασταθεί στην ταράτσα του Βιολογικού (βλ. Αντίστοιχες 
προδιαγραφές).  

Αν για παράδειγµα χρησιµοποιηθούν sector antennas 45 µοιρών, τότε η κάθε 
µονάδα πρόσβασης θα καθορίζει έναν κυκλικό τοµέα γωνίας 45 µοιρών. Στο 
παρακάτω σχήµα αν υποθέσουµε ότι έχουµε π.χ. 2 κάρτες (µονάδες πρόσβασης στο 
chassis του σταθµού βάσης) και ότι έχουν χρησιµοποιηθεί κεραίες 45 µοιρών, τότε 
στην πρώτη περίπτωση φαίνονται δύο αυστηρά διαχωρισµένοι τοµείς, ενώ στη 
δεύτερη φαίνονται δύο αλληλο-επικαλυπτόµενοι τοµείς. 

 
Σχήµα 43) ∆ιαχωρισµένοι αλληλο-επικαλυπτόµενοι τοµείς (φαίνεται και η 

περιοχή αλληλο-επικάλυψης) 
 

Οι µονάδες πρόσβασης θα τροφοδοτούνται από το chassis του σταθµού 
βάσης και θα αποτελούνται ουσιαστικά από 2 τµήµατα. Το ένα τµήµα θα βρίσκεται 
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εγκατεστηµένο στον πυλώνα ο οποίος θα εγκατασταθεί στο Βιολογικό και θα 
αποτελεί την «εξωτερική µονάδα» στην οποία θα συνδέεται και η κεραία (sector 
antenna). Το τµήµα αυτό («εξωτερική µονάδα») θα αναλαµβάνει την ενίσχυση του 
σήµατος-όταν αυτό είναι επιθυµητό.  

Το δεύτερο τµήµα («εσωτερική µονάδα») θα είναι εγκατεστηµένο στο 
chassis του σταθµού βάσης και θα συνδέεται µε το πρώτο τµήµα µε τη βοήθεια 
ειδικού καλωδίου χαµηλών απωλειών (που θα µεταφέρει τα δεδοµένα σε συχνότητα 
πολύ χαµηλότερη από αυτή µε την οποία θα εκπέµπεται το σήµα στην έξοδο της 
κεραίας), µεταφέροντας επίσης τη τροφοδοσία για την «εξωτερική µονάδα», η οποία 
θα έχει ενσωµατωµένο και τον ενισχυτή.  
Οι προδιαγραφές των µονάδων πρόσβασης φαίνονται παρακάτω. 
Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Συχνότητα λειτουργίας  2.4-2.483 Ghz 
Τρόπος προσπέλασης µέσου µετάδοσης FHSS (Frequency 

Hopping Spread 
Spectrum-CDMA ) 

∆ιαµόρφωση  GFSK 
Τροφοδοσία της κάρτας από το backplane του chassis του σταθµού 
βάσης. 

Ναι 

Τροφοδοσία της κάθε εξωτερικής µονάδας από την αντίστοιχη κάρτα του 
chassis του σταθµού βάσης. 

Ναι 

Μέγιστη ισχύς εξόδου (στην έξοδο της εξωτερικής µονάδας) ≥25dBm 
∆υνατότητα ρύθµισης της ισχύς εξόδου µέσω software Ναι 
∆υνατότητα διαχείρισης µε telnet, SNMP, TFTP Ναι 
∆υνατότητα τοπικής διαχείρισης µε κονσόλα Ναι 
∆υνατότητα αναβάθµισης λογισµικού µε TFTP Ναι 
∆υνατότητα ελέγχου πρόσβασης στο Ethernet και το ασύρµατο interface Ναι 
∆υνατότητα ορισµού 802.1q VLANs Ναι 
Συµβατότητα µε το πρότυπο ETSI ETS 300 328 Ναι 
Επιθυµητή είναι η γραπτή βεβαίωση από τον κατασκευαστή ότι το 
προϊόν του θα έχει ανταλλακτικά και θα υποστηρίζεται για 3 χρόνια 
τουλάχιστον. 

Ναι 

∆υνατότητα για “φιλτράρισµα” (προώθηση ή αποκοπή) πακέτων (ή/και 
πλαισίων) βάσει IP address (ή/και ΜΑC address). 

Ναι 

∆υνατότητα τροφοδοσίας της εξωτερικής µονάδας µέσω του καλωδίου 
σύνδεσής της µε τον εξοπλισµό που βρίσκεται στο εσωτερικό του 
κτιρίου. 

Ναι 

Συµµόρφωση µε το µέγιστο επιτρεπόµενο όριο EIRP (Effective Isotropic 
Radiated Power) που έχει ορίσει ο οργανισµός ETSI (European 
Telecommunications Standards Institute) για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
δηλαδή +20 dBm (στην κεραία), µέσω της επιλογής του κατάλληλου 
συνδυασµού ισχύος εκποµπής της συσκευής wireless bridge, του κέρδους 
(gain) της κεραίας και των απωλειών του καλωδίου σύνδεσης της µε την 
συσκευή wireless bridge. 

Ναι 

Πίνακας 10:  Τεχνικές προδιαγραφές µονάδων πρόσβασης 
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4.5.7 Σταθµός εκποµπής-λήψης σχολείου 
Ο σταθµός εκποµπής-λήψης σχολείου είναι εκείνη η διάταξη που επιτρέπει 

τη διασύνδεση του τοπικού δικτύου του σχολείου (ή και περισσότερων εργαστηρίων 
σχολείων που θα έχουν συνδεθεί µε το στοιχείο µεταγωγής του οποίου οι 
προδιαγραφές φαίνονται παραπάνω) µε το σταθµό βάσης που θα είναι 
εγκατεστηµένος στο Βιολογικό.  

Η µονάδα εκποµπής-λήψης θα αποτελείται (όπως η µονάδα πρόσβασης) από 
2 τµήµατα. Το ένα τµήµα (που θα καλείται στο εξής «εξωτερική µονάδα») θα 
βρίσκεται εγκατεστηµένο στον ιστό της κεραίας (βλ. αντίστοιχες προδιαγραφές) και 
θα συνδέεται µε ειδικό καλώδιο χαµηλών απωλειών (βλ. αντίστοιχες προδιαγραφές) 
µε την κεραία του σχολείου (βλ. αντίστοιχες προδιαγραφές) και θα διαθέτει µία 
υποδοχή για τη σύνδεση µε την κεραία αυτή, µία υποδοχή για σύνδεσή µε την 
«εσωτερική µονάδα» του σταθµού εκποµπής-λήψης (η οποία αποτελεί το δεύτερο 
τµήµα του σταθµού εκποµπής-λήψης) και την ενισχυτική διάταξη. 

 Όπως και στην περίπτωση των µονάδων πρόσβασης, η εσωτερική µονάδα 
θα συνδέεται µε την εξωτερική µονάδα µε ειδικό καλώδιο χαµηλών απωλειών (βλ. 
αντίστοιχες προδιαγραφές) το οποίο θα µεταφέρει (σε συχνότητες πολύ χαµηλότερες 
από τα 2.4-2.483 GΗz) όχι µόνο τα δεδοµένα αλλά και το ρεύµα τροφοδοσίας της 
εξωτερικής µονάδας).  
Οι προδιαγραφές των σταθµών εκποµπής-λήψης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα  
Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική 

Απαίτηση 
Συχνότητα λειτουργίας  2.4-2.483 Ghz 
Τρόπος προσπέλασης µέσου µετάδοσης FHSS (Frequency 

Hopping Spread 
Spectrum-CDMA ) 

∆ιαµόρφωση  GFSK 
Μέγιστη ισχύς εξόδου (στην έξοδο της εξωτερικής µονάδας) ≥25dBm 
∆υνατότητα ρύθµισης της ισχύς εξόδου µέσω software Ναι 
∆υνατότητα διαχείρισης µε telnet, SNMP, TFTP Ναι 
∆υνατότητα τοπικής διαχείρισης µε κονσόλα Ναι 
∆υνατότητα αναβάθµισης λογισµικού µε TFTP Ναι 
∆υνατότητα ελέγχου πρόσβασης στο Ethernet και το ασύρµατο interface Ναι 
∆υνατότητα ορισµού 802.1q VLANs Ναι 
Συµβατότητα µε το πρότυπο ETSI ETS 300 328 Ναι 
Γραπτή βεβαίωση από τον κατασκευαστή ότι το προϊόν του θα έχει 
ανταλλακτικά και θα υποστηρίζεται για 3 χρόνια τουλάχιστον. 

Ναι 

∆υνατότητα για “φιλτράρισµα” (προώθηση ή αποκοπή) πακέτων (ή/και 
πλαισίων) βάσει IP address (ή/και ΜΑC address). 

Ναι 

∆υνατότητα τροφοδοσίας της εξωτερικής µονάδας µέσω του καλωδίου 
σύνδεσής της µε τον εξοπλισµό που βρίσκεται στο εσωτερικό του κτιρίου. 

Ναι 
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Συµµόρφωση µε το µέγιστο επιτρεπόµενο όριο EIRP (Effective Isotropic 
Radiated Power) που έχει ορίσει ο οργανισµός ETSI (European 
Telecommunications Standards Institute) για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή 
+20 dBm (στην κεραία), µέσω της επιλογής του κατάλληλου συνδυασµού 
ισχύος εκποµπής της συσκευής wireless bridge, του κέρδους (gain) της 
κεραίας και των απωλειών του καλωδίου σύνδεσης της µε την συσκευή 
wireless bridge. 

Ναι 

Πίνακας 11:  Τεχνικές προδιαγραφές µονάδων εκποµπής-λήψης 
 

4.5.8 Κεραίες µονάδων πρόσβασης (sector antennas) 
Οι τέσσερις κεραίες που απαιτούνται θα στερεωθούν στον πυλώνα, ο οποίος 

θα εγκατασταθεί στο Βιολογικό, και θα αντιστοιχεί µία σε κάθε µονάδα πρόσβασης 
(βλ. αντίστοιχες προδιαγραφές).  

Βασικό χαρακτηριστικό των κεραιών είναι το εύρος δέσµης στο οριζόντιο 
επίπεδο, το οποίο λόγω της γωνίας που καταλαµβάνουν τα σχολεία στο χάρτη πρέπει 
να είναι 45 µοίρες. 

Η τοποθέτηση θα γίνει µε αυστηρή τήρηση των κανόνων που προβλέπει ο 
κατασκευαστής των κεραιών και των µονάδων πρόσβασης, κατόπιν υποδείξεων του 
ΚΛ∆∆ του ΑΠΘ. 
Οι προδιαγραφές των κεραιών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.  
Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική

Απαίτηση 
Συχνότητα λειτουργίας 2400-

2483MHz 
Ονοµαστική απολαβή (gain) ≥17,5dBi 
Εύρος δέσµης στο οριζόντιο επίπεδο 45 µοίρες 
Εύρος δέσµης στο κατακόρυφο επίπεδο ≥9 µοίρες 
∆υνατότητα οριζόντιας και κάθετης περιστροφής για την καλύτερη και 
αποδοτικότερη επικοινωνία µε την κεραία sector της µονάδας πρόσβασης. 

Ναι 

Ανθεκτικότητα σε άνεµο ταχύτητας τουλάχιστον 120 km/h. Ναι 
∆ιασφάλιση σωστής λειτουργίας σε αντίξοες συνθήκες όπως χιόνι, παγετό. Ναι 
Ύπαρξη συσκευής προστασίας από κεραυνούς (αντικεραυνικό, lightning arrestor) σε 
κάθε κεραία. 

Ναι 

Πίνακας 12:  Τεχνικές προδιαγραφές κεραιών τύπου sector 

4.5.9 Κεραίες σταθµών εκποµπής-λήψης (σχολείων) 
Οι κεραίες αυτές θα στερεωθούν στους ιστούς των σχολείων, πάνω στους 

οποίους θα εγκατασταθεί και η αντίστοιχη εξωτερική µονάδα των σταθµών 
εκποµπής-λήψης.  

Η τοποθέτηση θα γίνει µε αυστηρή τήρηση των κανόνων που προβλέπει ο 
κατασκευαστής των κεραιών και των µονάδων πρόσβασης, κατόπιν υποδείξεων του 
ΚΛ∆∆ του ΑΠΘ. 
Οι προδιαγραφές των κεραιών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική
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Απαίτηση 
Συχνότητα λειτουργίας 2400-

2483MHz 
Ονοµαστική απολαβή (gain) ≥24dBi 
∆υνατότητα οριζόντιας και κάθετης περιστροφής για την καλύτερη και 
αποδοτικότερη επικοινωνία µε την κεραία sector της µονάδας πρόσβασης. 

Ναι 

Ανθεκτικότητα σε άνεµο ταχύτητας τουλάχιστον 120 km/h. Ναι 
∆ιασφάλιση σωστής λειτουργίας σε αντίξοες συνθήκες όπως χιόνι, παγετό. Ναι 
Ύπαρξη συσκευής προστασίας από κεραυνούς (lightning arrestor) σε κάθε κεραία. Ναι 
Εύρος δέσµης στο κατακόρυφο επίπεδο ≥8 µοίρες 
Εύρος δέσµης στο οριζόντιο επίπεδο ≥8 µοίρες 

Πίνακας 13:  Τεχνικές προδιαγραφές κεραιών σχολείων 

4.5.10 G.SHDSL modems 
Απαιτείται η προµήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση δύο (2) G.SHDSL modems που 
να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές. 
Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική

Απαίτηση 
Λειτουργία πάνω από δισύρµατη µισθωµένη γραµµή Ναι 
Ταχύτητα στο G.SHDSL port 4,6 Mbps 
Κωδικοποίηση σήµατος πάνω στη δισύρµατη γραµµή TC-PAM 
∆υνατότητα επιλογής ταχύτητας λειτουργίας από 64 Kbps µέχρι 4,6 Mbps σε βήµατα 
των 64 Kbps. 

 

Data port interface X.21 
∆υνατότητα διαχείρισης από WEB/SNMP. Ναι 
Υποστήριξη προτύπων G.991.2, ITU G.SHDSL Annex A-B,  Ναι 
Υποστήριξη διαγνωστικών loops V.54 LLB RDL, V.52 BER pattern generator 
(511/511E) 

Ναι 

∆υνατότητα τοπικής διαχείρισης µε κονσόλα (VT 100) Ναι 

Πίνακας 14:  Τεχνικές προδιαγραφές G.SHDSL modems 

4.5.11 Ικρίωµα (rack) 
Το ικρίωµα θα στεγάσει το chassis του σταθµού βάσης και ένα στοιχείο µεταγωγής. 
Οι ενδεικτικές προδιαγραφές του φαίνονται παρακάτω 
 
Περιγραφή / Προδιαγραφές Υποχρεωτική

Απαίτηση 
Ελάχιστο ύψος. 8U 
Το πλάτος και το βάθος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αφήνουν εύλογο περιθώριο 
(περίπου 10 cm) µεταξύ των τοιχωµάτων και των διαφόρων εξαρτηµάτων. 

Ναι 

Πόρτα µε κλειδαριά ασφαλείας. Ναι 
Ένα ή περισσότερα αποσπώµενα τοιχώµατα που να ασφαλίζουν µε κλειδί ή 
εσωτερικά. 

Ναι 

Μεταλλικό πολύπριζο/α πέντε (5) θέσεων µε διακόπτη, προστασία από αιχµές τάσης 
και φίλτρα εξοµάλυνσης. 

Ναι 

Εξαρτήµατα διαχείρισης των καλωδιώσεων. Ναι 
Ηλεκτροδότηση από πίνακα µε ξεχωριστό ασφαλειοδιακόπτη 10 Α και να γειωθεί µε Ναι 
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αγωγό γειώσεως 12 ΑWG. 
Ανεµιστήρες µε θερµοστάτη ενεργοποίησης και φίλτρα προστασίας από τη σκόνη. Ναι 
∆υνατότητα ανάρτησης εξαρτηµάτων πλάτους 19 ιντσών. Ναι 

Πίνακας 15:  Τεχνικές προδιαγραφές κεραιών τύπου sector 

4.5.12 Καλωδιώσεις στα σχολεία και στο Βιολογικό 
Για τις καλωδιώσεις που θα χρειαστούν στα σχολεία ισχύουν τα παρακάτω: 
Για τις συνδέσεις ανάµεσα στο νέο στοιχείο µεταγωγής και την εσωτερική 

µονάδα του σταθµού εκποµπής-λήψης θα χρησιµοποιηθεί καλώδιο UTP Cat 5e και 
οι συνδέσεις θα γίνουν βάσει των προτύπων ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-Α. 

Για τις συνδέσεις ανάµεσα στην εσωτερική και την εξωτερική µονάδα των 
σταθµών εκποµπής-λήψης και των µονάδων πρόσβασης θα χρησιµοποιηθεί καλώδιο 
RG-58, εκτός αν η απόσταση υπερβαίνει τα 30 µέτρα, οπότε θα χρησιµοποιηθεί 
άλλο καλώδιο κατάλληλου τύπου. 

Ενδεικτικά αναφέρεται το LMR-400 της εταιρείας Times Microwaves – 
γίνονται αποδεκτά και καλώδια άλλων κατασκευαστών µε τα ίδια τεχνικά 
χαρακτηριστικά. 

Για τη σύνδεση µεταξύ του κεντρικού δροµολογητή και του στοιχείου 
µεταγωγής στο Βιολογικό µε χρήση UTP Cat 5e, θα πρέπει να εγκατασταθούν δύο 
επίτοιχες πρίζες, κατηγορίας 5e, µε πιστοποίηση EIA/TIA-568Α5 (τερµατισµός κατά 
568Β), µίας ή δύο θέσεων τύπου RJ-45 (8 επαφών) έκαστη. 

Η πρώτη πρίζα θα εγκατασταθεί στο χώρο όπου θα είναι εγκατεστηµένος ο 
κεντρικός δροµολογητής στον 1ο όροφο του Βιολογικού, και η δεύτερη στο 10ο 
όροφο όπου θα είναι εγκατεστηµένο το ικρίωµα µε το στοιχείο µεταγωγής. 

Οι καλωδιώσεις θα πρέπει από τις πρίζες να τερµατίζουν στους τοπικούς 
κατανεµητές του αντίστοιχου ορόφου. Θα πρέπει επίσης να εγκατασταθεί καλώδιο 
UTP Cat 5e µεταξύ των δύο κατανεµητών, µέσω του υπάρχοντος φρεατίου, για 
αποκλειστική χρήση της σύνδεσης µεταξύ των 2 ενεργών διατάξεων. 

Η καλωδίωση αυτή θα πρέπει να µετρηθεί και να πιστοποιηθεί από άκρο ως 
άκρο µε κατάλληλο όργανο µετρήσεων (network analyzer). 

Σε όλες τις περιπτώσεις (και στα σχολεία και στο Βιολογικό), θα πρέπει οι 
καλωδιώσεις να τοποθετηθούν σε κανάλια, τα οποία θα πρέπει να εγκατασταθούν 
όπου δεν υπάρχουν ήδη. 

 

4.5.13 Ιστοί στα σχολεία και πυλώνας στο Βιολογικό 
Οι ιστοί των σχολείων θα έχουν ύψος ανάλογα µε την περίσταση (δηλαδή 

ανάλογα µε το πόσο καλή είναι η οπτική επαφή ανάµεσα στο Βιολογικό και στο 
σχολείο, ώστε να βελτιώνουν το εύρος του ορίζοντα όπου αυτό απαιτείται), και θα 
είναι στερεωµένοι µε τρίποδες βάσεις και (αν χρειαστεί και κατόπιν συνεννόησης µε 
το ΚΛ∆∆ του ΑΠΘ) µε συρµατόσχοινα.  

Οι ιστοί θα είναι µεταλλικοί (ανοξείδωτοι) ή αλουµινένιοι και θα έχουν 
πάχος που θα είναι ανάλογο του ύψους τους, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη 
δυνατή αντοχή και ακαµψία τους.  

 66



4. Μελέτη εφαρµογής 

Ο πυλώνας του Βιολογικού θα έχει ύψος τουλάχιστον 6 µέτρων και θα είναι 
στερεωµένος µε 2 τρίποδες αντηρίδες (µία χαµηλά και µία ψηλότερα) και µε 
συρµατόσχοινα.  

Αν χρειαστεί θα γίνει άλλη διάταξη, κατόπιν συνεννόησης του ΚΛ∆∆ του 
ΑΠΘ µε την ανάδοχο εταιρία (µπορεί δηλαδή να απαιτηθεί η κατασκευή πυλώνα 
αντίστοιχου µε αυτούς που χρησιµοποιούνται σε ραδιοφωνικούς σταθµούς, ή 
σταθµούς GSM).  

Μέριµνα θα πρέπει να ληφθεί για να µην προκληθεί βλάβη στη µόνωση της 
ταράτσας του κτιρίου κατά την εγκατάσταση. 

Σε κάθε περίπτωση ο πυλώνας θα πρέπει να διαθέτει όχι µόνο αντικεραυνικά 
προστατευτικά  (βλ. παρακάτω, «Εσωτερική Αντικεραυνική Προστασία»), αλλά και 
αλεξικέραυνο.  

Συγκεκριµένα, όσον αφορά στην Εξωτερική Αντικεραυνική προστασία, 
δηλαδή στην προστασία του ιστού της κεραίας µε αλεξικέραυνο, θα πρέπει να γίνει 
εγκατάσταση που να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:  

Το συλλεκτήριο σύστηµα θα σχεδιαστεί σύµφωνα µε τη µέθοδο γωνίας 
προστασίας. Έτσι, θα τοποθετηθεί στο άνω άκρο του ιστού ακίδα, η οποία θα 
παρέχει προστασία υπό γωνία 45ο  για στάθµη προστασίας ΙΙ. Από ειδικό κολάρο που 
είναι τοποθετηµένο στο κάτω άκρο της ακίδας θα αναχωρήσει ο αγωγός καθόδου 
από αγωγό Cu 50τχ, ο οποίος θα στηριχθεί επάνω στον ιστό µε ειδικά κολάρα  
ανάλογα µε την διάµετρο του ιστού. 

Ο αγωγός θα οδεύσει στο δώµα και θα στηριχθεί σε ειδικά στηρίγµατα 
µονωµένου δώµατος. Στο σηµείο αυτό αναφέρεται ότι υπάρχει σιδερένια σκάλα που 
ξεκινά από το δώµα και καταλήγει στο επίπεδο της γης. 

Συνεπώς, στο σηµείο που ο αγωγός συναντήσει τη σκάλα αυτή, θα γίνει 
γεφύρωση και το µέταλλο της σκάλας θα χρησιµοποιηθεί ως αγωγός καθόδου, 
εφόσον το πάχος του µετάλλου είναι µεγαλύτερο από 4mm σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ 
1197. 

Για τον διασκορπισµό του αντικεραυνικού ρεύµατος στο έδαφος, σύµφωνα µε 
το παραπάνω πρότυπο, θα κατασκευαστεί σύστηµα γείωσης µε τιµή αντίστασης 
µικρότερης των 10Ω. Στις περιπτώσεις που η ειδική αντίσταση του εδάφους είναι 
µεγάλη και δεν επιτυγχάνεται από το προβλεπόµενο µήκος γειωτή η επιθυµητή 
αντίσταση, η γείωση θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 
Προτύπου ENV 61024-1, στο οποίο προβλέπεται µήκος γειωτή εξαρτώµενο από την 
ειδική αντίσταση του εδάφους και της απαιτούµενης στάθµης προστασίας που έχει 
προκύψει από την εκτίµηση κινδύνου κεραυνοπληξίας, όπως φαίνεται από την γραφική 
παράσταση που ακολουθεί. 
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Σχήµα 44) Απαιτούµενο µήκος γειωτή συναρτήσει της ειδικής αντίστασης 
εδάφους 

 
Σηµείωση: Εάν η υπάρχουσα γείωση ικανοποιεί αυτές τις συνθήκες και τα 
υλικά είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ENV 50164-1, 50164-2 τότε µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί η υπάρχουσα γείωση. 

Όσον αφορά στην Εσωτερική Αντικεραυνική προστασία, δηλαδή στην 
προστασία των εξωτερικών µονάδων, σε κάθε περίπτωση θα χρησιµοποιηθούν τα 
lightning arrestors (απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων οµοαξονικού καλωδίου 50Ω) 
που προτείνει ο αντίστοιχος κατασκευαστής, ενώ τα lightning arrestors µε τη σειρά 
τους θα γειωθούν µε τον τρόπο που προτείνει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των 
ασυρµάτων συσκευών. 

Για περισσότερες πληροφορίες η ανάδοχος εταιρία µπορεί να συµβουλευτεί 
τα παρακάτω πρότυπα, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται από την όποια κατασκευή 
υλοποιηθεί τελικά: 

• Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1197, «Προστασία κατασκευών από Κεραυνούς. 
Μέρος 1ο: Γενικές Αρχές» 

• Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1412, «Προστασία κατασκευών από κεραυνούς: 
Εκτίµηση κινδύνου κεραυνοπληξίας και επιλογή επιπέδου προστασίας 
συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ)» 

• Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50164-1: “Lightning Protection Components 
(LPC), Part1: Requirements for connection components” (Απαιτήσεις για 
εξαρτήµατα σύνδεσης) 

• Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕN 50164-2: “Lightning Protection Components 
(LPC), Part2: Requirements for conductors, and earth electrodes” 
(Απαιτήσεις για αγωγούς και ηλεκτρόδια γείωσης) 
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη στήριξη των κεραιών sector στον 
πυλώνα. 

Συγκεκριµένα πρέπει να ληφθούν όλα τα δυνατά µέτρα ώστε να τηρηθούν οι 
κανόνες του κατασκευαστή των κεραιών, αλλά και των ασύρµατων συσκευών που 
αφορούν σε γειτνιάζουσα τοποθέτηση τέτοιων κεραιών, ώστε να µην παρεµβάλλουν 
η µία στην άλλη. 

Για το λόγο αυτό πρέπει να τοποθετηθούν στις κατάλληλες αποστάσεις 
µεταξύ τους και να κατασκευαστεί ειδικός κύλινδρος µε στηρίγµατα πάνω στα οποία 
θα στηρίζονται οι κεραίες (διατηρώντας τη δυνατότητα περιστροφής τους σε 
οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο), ο οποίος θα αποτρέπει τη παρεµβολή της µίας 
κεραίας πάνω στις γειτονικές της. 
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5 Βιολογικές επιδράσεις της Ηλεκτροµαγνητικής 
Ακτινοβολίας στη ζώνη ISM 

Το παρακάτω κείµενο αποτελεί  
• µία συλλογή από αναφορές σχετικές µε το θέµα της ηλεκτροµαγνητικής 

ακτινοβολίας σε συχνότητες που περιλαµβάνουν αυτές που θα 
χρησιµοποιούνται από τις συσκευές ασύρµατης δικτύωσης του Πανελλήνιου 
Σχολικού ∆ικτύου (ΠΣ∆), 

• µία απόπειρα ερµηνείας του κανονιστικού πλαισίου η οποία έχει σαν στόχο 
να διερευνήσει την τήρηση ή όχι των προβλεποµένων ορίων ισχύος του 
εκπεµπόµενου σήµατος, µε σηµείο αναφοράς την Ελληνική και Ευρωπαϊκή 
Νοµοθεσία. 
Σηµειώνεται ότι η επίδραση της Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας στον 

άνθρωπο αποτελεί αντικείµενο έρευνας εδώ και αρκετά χρόνια, χωρίς ωστόσο να 
έχουν διασαφηνιστεί και διερευνηθεί µέχρις στιγµής πλήρως οι επιδράσεις της στην 
υγεία του ανθρώπου. 

Με άλλα λόγια, οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στα πλαίσια του κειµένου 
αυτού είναι ενηµερωτική και απλά παραπέµπει στα υπάρχοντα κανονιστικά πλαίσια. 
Η πιστή εφαρµογή των προβλεποµένων ορίων είναι αποκλειστική ευθύνη των 
κατασκευαστών των συσκευών και των κεραιών και των εγκαταστατών αυτών, την 
οποία οι συγγραφείς του παρόντος κειµένου δεν µπορούν να επιβάλουν, αλλά µόνο 
να ελέγξουν εφόσον τους δοθεί η απαιτούµενη δικαιοδοσία και τα απαραίτητα 
τεχνικά µέσα. 

Επιπλέον, οι επιδράσεις της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας επηρεάζονται 
και από ένα πλήθος παραγόντων, όπως η γεωγραφική θέση, η συχνότητα εκποµπής-
λήψης, η συνεχής ή διακοπτόµενη λειτουργία κοκ. 

Παρότι η επίδραση των παραµέτρων αυτών είναι προφανής, αναφέρεται στο 
σηµείο αυτό ώστε να αποτελέσει το έναυσµα για περαιτέρω έρευνα σχετικά µε τις 
βιολογικές επιδράσεις του συγκεκριµένου τύπου συσκευών που θα χρησιµοποιηθούν 
από το ΠΣ∆, αλλά και να αποφευχθούν παρεξηγήσεις οι οποίες συχνά οφείλονται 
στην εξοµοίωση όλων των συσκευών ή κεραιών που εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία. 
 
5.1 Γενική περιγραφή της ακτινοβολίας στη ζώνη συχνοτήτων 

ISM (2400-2483,5 MHz) 
Τα αρχικά ISM σηµαίνουν Industrial Scientific and Medical. Η χρήση της 

ζώνης αυτής (2400-2483,5 MHz) δεν προαπαιτεί έκδοση άδειας από την ΕΕΤΤ 
(Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Ανατρέχοντας στα αρχικά 
της, γίνεται αντιληπτό ότι η ζώνη αυτή συχνοτήτων χρησιµοποιείται σε εφαρµογές 
που έχουν σχέση µε τη βιοµηχανία, την επιστήµη και την υγεία. 

Ειδικά µάλιστα στην περίπτωση των εφαρµογών στον τοµέα της υγείας, έχει 
ιδιαίτερη σηµασία να τονιστεί το γεγονός ότι αποτελεί µία από τις πλέον 
υποσχόµενες µεθόδους παρακολούθησης ασθενών σε νοσοκοµεία, αλλά και έξω από 
αυτά! 
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Με άλλα λόγια, ένας από τους λόγους ύπαρξης συσκευών που λειτουργούν 
σε αυτή τη ζώνη συχνοτήτων είναι η Ιατρική επιστήµη-τόσο σε ερευνητικό, όσο και 
σε θεραπευτικό επίπεδο, µε αρκετά µεγάλη εφαρµογή µέχρι τώρα, κάτι που 
καταδεικνύει την προσπάθεια που έχει γίνει από τους διεθνείς οργανισµούς ώστε να 
διερευνηθούν πλήρως οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας στον άνθρωπο και να 
µειωθούν σε ελάχιστα επίπεδα τα επιτρεπόµενα όρια εκποµπών [1]. 

Σύµφωνα µε την Εθνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), η 
ακτινοβολία στην συχνότητα ISM εντάσσεται στις µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες (βλ. 
Εθνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας, http://www.eeae.gr.  

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε την Ε.Ε.Α.Ε «Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες 
είναι αυτές που µεταφέρουν σχετικά µικρή ενέργεια, ανίκανη να προκαλέσει ιοντισµό, 
µε ηλεκτρικές, χηµικές και θερµικές όµως επιδράσεις στα κύτταρα, άλλοτε επιβλαβείς 
και άλλοτε ευεργετικές για τη λειτουργία τους. Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι τα 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία υψηλών και χαµηλών συχνοτήτων, οι υπέρηχοι και τα 
λέιζερ.» 
 
5.2 Ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο 

Στην απόφαση 53571/3839 του Υπουργείου Μεταφορών και 
Τηλεπικοινωνιών [2] αναφέρονται µεταξύ άλλων (επιλέγονται κάποια 
αποσπασµατικά λήµµατα): 
“Β. Βασικοί περιορισµοί και επίπεδα αναφοράς 

Για την εφαρµογή περιορισµών που βασίζονται στην εκτίµηση πιθανών 
επιπτώσεων στην υγεία από ηλεκτροµαγνητικά πεδία, πρέπει να γίνεται 
διαφοροποίηση µεταξύ βασικών περιορισµών και επιπέδων αναφοράς. 
Σηµείωση 

Οι βασικοί αυτοί περιορισµοί και τα επίπεδα αυτά αναφοράς για τον 
περιορισµό της έκθεσης καταρτίστηκαν ύστερα από διεξοδική ανασκόπηση όλης της 
δηµοσιευµένης επιστηµονικής βιβλιογραφίας. Τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν κατά 
την ανασκόπηση έχουν σκοπό να αξιολογηθεί η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. Ως 
βάσεις για τους προτεινόµενους περιορισµούς έκθεσης χρησιµοποιήθηκαν µόνο οι 
αποδεδειγµένες επιδράσεις. ∆εν θεωρήθηκε ότι έχει αποδειχθεί η πρόκληση καρκίνου 
από µακροχρόνια έκθεση σε ELF (Extremely Low Frequency). Ωστόσο, επειδή µεταξύ 
των οριακών τιµών για τις οξείες επιπτώσεις και των βασικών περιορισµών υπάρχουν 
συντελεστές ασφαλείας µεγέθους περίπου 50, µε την παρούσα απόφαση καλύπτονται 
σιωπηρά οι ενδεχόµενες µακροχρόνιες επιπτώσεις ολόκληρου του φάσµατος 
συχνοτήτων. 

Βασικοί περιορισµοί: Οι περιορισµοί έκθεσης σε χρονικά µεταβαλλόµενα 
ηλεκτρικά, µαγνητικά και ηλεκτροµαγνητικά πεδία που βασίζονται άµεσα σε 
αποδεδειγµένες επιπτώσεις στην υγεία και σε βιολογικές µελέτες ορίζονται ως βασικοί 
περιορισµοί. 

Επίπεδα αναφοράς: Τα επίπεδα αυτά χρησιµοποιούνται για την πρακτική 
εκτίµηση της έκθεσης, προκειµένου να διαπιστωθεί το ενδεχόµενο υπέρβασης των 
βασικών περιορισµών. Ορισµένα επίπεδα αναφοράς προέρχονται από σχετικούς 
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βασικούς περιορισµούς, µε τη χρήση µετρήσεων ή/και διαδικασιών υπολογισµού, ενώ 
άλλα περιλαµβάνουν την αντίληψη και τις δυσµενείς έµµεσες επιπτώσεις της έκθεσης 
σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία (ΗΜΠ). 

Η συµµόρφωση µε το επίπεδο αναφοράς εξασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τον 
αντίστοιχο βασικό περιορισµό.” 
 
Επίσης, µεταξύ άλλων, στο Άρθρο 6, παράγραφος 1 αναφέρονται τα εξής: 
«H τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσµού σε ηλεκτροµαγνητική 
ακτινιβολία προερχόµενη από συγκεκριµένη κεραία εγκατεστηµένη στην ξηρά, 
διαπιστώνεται µε την εκπόνηση µελέτης ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών της 
κεραίας» 
 
Ενώ στην παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι: 
«Υποχρέωση σύνταξης και υποβολής τεχνικής µελέτης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 
1 και 2 του άρθρου αυτού, έχουν όλοι οι σταθµοί των οποίων η συνολική ενεργός 
ακτινοβολούµενη ισχύς όλων των καναλιών ξεπερνά τα 100W (164W EIRP) για τις 
ζώνες συχνοτήτων πάνω από τα 30 MΗz και το 1KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω 
από τα 30 MΗz.» 

Στην παράγραφο που ακολουθεί, αλλά και στο παράρτηµα που βρίσκεται στο 
τέλος του κειµένου αυτού γίνεται µία προσπάθεια διερεύνησης της συµφωνίας των 
προδιαγραφών των συσκευών και κεραιών που θα χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια της 
διασύνδεσης των σχολείων του ΠΣ∆ µε ασύρµατα δίκτυα, µε τις διατάξεις και τις 
προδιαγραφές του παραπάνω Νόµου. 
 
5.3 Εκτίµηση της ακτινοβολίας συσκευών του ΠΣ∆ 

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε την ΕΕΑΕ διαπιστώθηκαν-όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στην τελευταία παράγραφο του κεφαλαίου αυτού-µεταξύ 
άλλων τα παρακάτω συµπεράσµατα (σηµεία «1» και «2»). 

Πριν γίνει ανάλυση των συµπερασµάτων σε επιστηµονικό επίπεδο πρέπει 
προηγουµένως να γίνει µία πιο απλουστευµένη προσέγγιση του θέµατος της 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας σε εγκαταστάσεις όπως αυτές που αναµένεται να 
πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια  της διασύνδεσης σχολείων µε ασύρµατα δίκτυα. 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα, το οποίο προέρχεται από παρουσίαση 
της ΕΕΑΕ σχετικά µε τις επιδράσεις της Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας της 
Κινητής Τηλεφωνίας, στην ταράτσα του κτιρίου υπάρχει εγκατεστηµένη µία κεραία, 
ακριβώς όπως θα συµβεί µε την περίπτωση των σχολείων.  

Η ακτινοβολία κάθε κεραίας µεταδίδεται σε δύο επίπεδα, το οριζόντιο και το 
κάθετο. Βασικό χαρακτηριστικό µιας κεραίας είναι το «διάγραµµα ακτινοβολίας» 
(radiation pattern) σε κάθε επίπεδο.  

∆εδοµένου ότι στις περιπτώσεις των σχολείων το διάγραµµα ακτινοβολίας 
των κεραιών θα είναι το ίδιο στο οριζόντιο και στο κατακόρυφο επίπεδο (δηλαδή 
σχηµατίζει την ίδια γωνία µερικών µοιρών και στα δύο επίπεδα), τότε µπορεί για 
λόγους απλούστευσης να ληφθεί υπ’ όψιν στο σχήµα µόνο το ένα επίπεδο και στη 
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συνέχεια ο αναγνώστης να προσπαθήσει να αντιληφθεί το σχήµα στον τρισδιάστατο 
χώρο. 

Στο παρακάτω σχήµα, παρατηρούµε ότι το διάγραµµα ακτινοβολίας έχει το 
σχήµα λοβού. Στο σχήµα φαίνονται τρεις λοβοί (από τον πιο σκουρόχρωµο που 
βρίσκεται κοντά στην κεραία, µέχρι τον πιο ανοιχτόχρωµο που βρίσκεται σε 
µεγαλύτερη απόσταση από την κεραία).  

Αυτό γίνεται για παραστατικούς λόγους, ώστε να φαίνεται ότι η ακτινοβολία 
µειώνεται όσο αποµακρυνόµαστε από το κέντρο της κεραίας.  

Μάλιστα, όχι µόνον δεν είναι ίση η ακτινοβολία σε κάθε σηµείο που ισαπέχει 
από την κεραία (γιατί τότε οι λοβοί θα ήταν απλά οµόκεντροι κύκλοι), αλλά έχουν 
αυτό το σφηνοειδές σχήµα, ενώ η ισχύς της ακτινοβολίας µειώνεται δραστικά όσο 
αποµακρυνόµαστε από την κεραία και συγκεκριµένα η τιµή της είναι αντιστρόφως 
ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης (για περισσότερες επεξηγήσεις βλ. την 
τελευταία παράγραφο). 
 

 
Σχήµα 45) Η ακτινοβολία είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης από 

την κεραία. 
 

Το αποτέλεσµα φαίνεται στο διάγραµµα και καταδεικνύει ότι 40 µέτρα 
µακριά από την κεραία η ισχύς είναι ίση µε το 10% της ισχύος στην έξοδο της 
κεραίας (δηλαδή ακριβώς εµπρός από αυτήν), ενώ εντός του κτιρίου η ισχύς είναι 
µικρότερη από το 1% της ισχύος εξόδου της κεραίας, αφού ο συντελεστής 
απορρόφησης των τοιχωµάτων είναι πολύ υψηλός. 

Το γενικό συµπέρασµα είναι ότι εντός του κτιρίου η ισχύς της ακτινοβολίας 
είναι αισθητά µειωµένη λόγω των τοιχωµάτων που παρεµβάλλονται, ενώ στον 
περιβάλλοντα χώρο (πχ. προαύλιο) η ισχύς της ακτινοβολίας είναι επίσης αισθητά 
µειωµένη λόγω απόστασης.  
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Στην τελευταία παράγραφο του κεφαλαίου αποδεικνύεται µε µαθηµατικούς 
υπολογισµούς ότι ακόµη και εµπρός από την κεραία η ισχύς εµπίπτει µέσα στα 
προβλεπόµενα από το Νόµο όρια εκποµπής. 

Συνεπώς, κατά µείζονα λόγο, αφού η ισχύς εντός του κτιρίου είναι ίση µε το 
5% περίπου της ισχύος εµπρός από την κεραία άρα η ακτινοβολία είναι αµελητέα, 
ενώ στον προαύλιο χώρο ισχύουν περίπου τα ίδια. 

 
5.4 Σύγκριση της ισχύος εκποµπής των συσκευών του ΠΣ∆ µε 

τα προβλεπόµενα από το Νόµο όρια 
Στις παρακάτω γραµµές συνοψίζονται τα συµπεράσµατα «1» και «2» που 

αναφέρθηκαν παραπάνω και αποδεικνύουν µε µαθηµατικές σχέσεις και πράξεις ότι η 
ισχύς της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας των συσκευών που ενδέχεται να 
χρησιµοποιηθούν στο ΠΣ∆ τηρούν τις προβλεπόµενες από το Νόµο διατάξεις και 
περιορισµούς. 
1) Αν δεχθούµε ότι οι συσκευές που ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν για την 

ασύρµατη δικτύωση του ΠΣ∆ έχουν στην έξοδό τους συνολική ισχύ 20dBm (100 
mW) EIRP, ώστε να εµπίπτουν µε τις αρχές του προτύπου ETSI 300-328 [1], 
αλλά ακόµη και αν δεχθούµε ότι ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν ενισχυτικές 
διατάξεις (ενσωµατωµένες ή µη στις συσκευές αυτές), οι οποίες θα έχουν ισχύ 
(πχ) 26dBm (χωρίς να λαµβάνονται υπ’ όψιν οι απώλειες του καλωδίου ανάµεσα 
στην κεραία και τον ενισχυτή που όπως έχει ήδη αναφερθεί κατά τη διαδικασία 
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών των ασυρµάτων συσκευών οδηγεί σε σαφή 
µείωση της τιµής αυτής), τότε σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις αφού 
η συνολική ισχύς είναι πολύ λιγότερη από 164W EIRP (≅52dBm) δεν απαιτείται 
καν να γίνει ειδική µελέτη ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών της κεραίας (βλ. 
[2] άρθρο 6, παράγραφοι 1, 6). 

2) Αν δεχθούµε ότι οι συσκευές που ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν για την 
ασύρµατη δικτύωση του ΠΣ∆ έχουν στην έξοδό τους συνολική ισχύ 20dBm 
EIRP, ώστε να εµπίπτουν µε τις αρχές του προτύπου ETSI 300-328, αλλά ακόµη 
και αν δεχθούµε ότι ενδέχεται να χρησιµοποιηθούν ενισχυτικές διατάξεις 
(ενσωµατωµένες ή µη στις συσκευές αυτές), οι οποίες θα έχουν ισχύ 26dBm 
(χωρίς να λαµβάνονται υπ’ όψιν οι απώλειες του καλωδίου ανάµεσα στην κεραία 
και τον ενισχυτή που όπως έχει ήδη αναφερθεί οδηγεί σε σαφή µείωση της τιµής 
αυτής), τότε σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις η συνολική ισχύς στην 
έξοδο της κεραίας οδηγεί στον υπολογισµό της ισοδύναµης πυκνότητας ισχύος 
επιπέδου κύµατος S, που µετράται σε W/m2 ως εξής: 

 
 
 
όπου στην παραπάνω σχέση S είναι τ
είναι to gain της κεραίας και R η από
Η παραπάνω σχέση για P=26dB
S=(0.40*102.4)/(4*3.14*1)=8W/m2 

 

S=P*G/(4πR2),
ο ζητούµενο µέγεθος, P είναι η ισχύς εξόδου, G 
σταση από την κεραία. 
m=400mW, R=1m, G=24dBi EIRP, δίνει 
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Η παραπάνω σχέση έχει ληφθεί από το Bulletin 65  του FCC [4]. 
Με άλλα λόγια, ακόµα και σε απόσταση 1 µέτρου από την κεραία (κάτι που 

αποτελεί worst case scenario), βρισκόµαστε εντός των προβλεποµένων ορίων, όπως 
αυτά προκύπτουν από τον Πίνακα 2 της παραγράφου 3 του Άρθρου 6 της απόφασης 
53571/3839 του ΦΕΚ 1105 της 6 Σεπτεµβρίου 2000. Ο πίνακας αυτός ορίζει ως τιµή 
ασφαλείας τα 10W/m2 ως µέγιστη επιτρεπόµενη.  

Αν για παράδειγµα η απόσταση από την κεραία γίνει 2 µέτρα, τότε προκύπτει 
ότι S=2.25W/m2.  

Επίσης, αν η απόσταση γίνει 3 µέτρα και η ισχύς 100mW EIRP, τότε 
S=0.2225W/m2.  

Αξίζει τον κόπο να σχολιαστεί ότι η ισχύς εκποµπής ενός σταθµού κινητής 
τηλεφωνίας είναι κατά πολύ πολλαπλάσια σε σχέση µε τις παραπάνω τιµές, ακριβώς 
όπως και η ισχύς εκποµπής των ραδιοφωνικών σταθµών. Ωστόσο, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί στην τελευταία παράγραφο της εισαγωγής το θέµα δεν µπορεί να θεωρεί 
ότι καλύπτεται από τέτοιες παραδοχές... 

Η ερµηνεία αυτών των αποτελεσµάτων είναι σχετικά εύκολη αν αναλογιστεί 
κανείς ότι η εκπεµπόµενη ισχύς είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της 
απόστασης. 

Σηµειώνεται ότι η ισοδύναµη πυκνότητα ισχύος επιπέδου κύµατος S, που 
µετράται σε W/m2, αναφέρεται στην  ισχύ ακτινοβολίας που προσπίπτει κάθετα στην 
επιφάνεια του ανθρωπίνου σώµατος  ανά τετραγωνικό µέτρο αυτής (Απόφαση 
53571/3839, άρθρο 1.6). 

Συµπερασµατικά, τα σηµεία «1» και «2» πιστοποιούν την τήρηση του 
γράµµατος του Νόµου, ο οποίος αξίζει να σηµειωθεί ότι αφού έλαβε υπ’όψιν του τα 
διεθνή πρότυπα τα πολλαπλασίασε µε συντελεστή 0,8 καθιστώντας τα ακόµη 
αυστηρότερα.
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Βιβλιογραφία-Αναφορές 
Πρότυπο ETSI 300-328 “Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM 
band and using spread spectrum modulation techniques”, URL: 
http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=9863 
Απόφαση 53571/3839 Υπουργείου Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, ΦΕΚ 1105, 6 
Σεπτεµβρίου 2000 («Μέτρα προφύλαξης από τη λειτουργία κεραιών 
εγκατεστηµένων στην ξηρά») http://www.eett.gr/gr_pages/telec/wireless/antenna/2-
1105-2000.pdf 
Από το site της WLANA (Wireless Lan Association), σχετικά µε τις επιπτώσεις της 
υγείας στον Άνθρωπο. http://www.wlana.org/learn/health.htm 
Bulletin 65 του FCC (Federal Communications Commition, ο αντίστοιχος µε το 
ευρωπαϊκό E.T.S.I οργανισµός των Η.Π.Α.) http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/   
http://www.fcc.gov/oet/info/documents/bulletins/#65 
Bulletin 56 του FCC, µε θέµα «Questions and Answers about Biological Effects and 
Potential Hazards of Radiofrequency Electromagnetic Fields» 
http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/bulletins/oet56/oe
t56e4.pdf 
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http://www.eett.gr/gr_pages/telec/wireless/antenna/2-1105-2000.pdf
http://www.eett.gr/gr_pages/telec/wireless/antenna/2-1105-2000.pdf
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