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Η ξαγδαία αλάπηπμε ησλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα, έρεη νδεγήζεη ζηελ
αλάγθε ρξήζεο επηγείσλ αζύξκαησλ ζπζηεκάησλ νπηηθήο επαθήο. Οινέλα θαη πεξηζζόηεξεο
επξπδσληθέο ππεξεζίεο (δηαδίθηπν, ππεξεζίεο πνιπκέζσλ, θηλεηή ηειεθσλία, ειεθηξνληθό
ηαρπδξνκείν, ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θιπ.) δηεθπεξαηώλνληαη ζήκεξα από αζύξκαηα δίθηπα,
ηα νπνία αληηθαζηζηνύλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζπζηεκάησλ ελζύξκαησλ γξακκώλ θαη
νκναμνληθώλ θαισδίσλ. Τν κεησκέλν θόζηνο θαη ε επθνιία εγθαηάζηαζεο ελόο αζπξκάηνπ
ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο, ην θαζηζηνύλ ηδαληθό κέζν δηαζύλδεζεο ελόο ζύγρξνλνπ
«ςεθηαθνύ ζρνιείνπ» κε ηα δίθηπα ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξόρσλ. Η ζεκαζία ηεο
αζύξκαηεο δηαζύλδεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ζρνιεία απνκαθξπζκέλσλ, νξεηλώλ
θαη λεζησηηθώλ πεξηνρώλ, όπνπ ην θόζηνο εγθαηάζηαζεο θαισδίσλ νπηηθώλ ηλώλ είλαη
απαγνξεπηηθό. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε αζύξκαηε πξόζβαζε είλαη ν κνλαδηθόο ηξόπνο
δηαζύλδεζεο ησλ ζρνιείσλ απηώλ κε ηα ππόινηπα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα.
Δεδνκέλνπ όηη ε αζύξκαηε επηθνηλσλία βαζίδεηαη ζηελ δηάδνζε ειεθηξνκαγλεηηθώλ
θπκάησλ ζηνλ αηκνζθαηξηθό ρώξν, ην ειεθηξνκαγλεηηθό θάζκα ζπρλνηήησλ απνηειεί έλαλ
πεπεξαζκέλν θπζηθό πόξν. Έηζη, ε επέθηαζε ησλ ππεξεζηώλ ξαδηνεπηθνηλσλίαο έρεη
επεθηαζεί από ηηο δώλεο VHF θαη UHF (δεθάδεο έσο εθαηνληάδεο MHz), ζηηο
κηθξνθπκαηηθέο ζπρλόηεηεο (άλσ ηνπ 1 GHz). Οη ζπρλόηεηεο απηέο πξνζθέξνπλ κεγάιν
εύξνο δώλεο, κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ όγθνπ ηεο κεηαδηδόκελεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ
απνζπκθόξεζε ηνπ ξαδηνθάζκαηνο. Επίζεο ην κεγάιν εύξνο δώλεο θαζηζηά δπλαηή ηελ
ρξεζηκνπνίεζε δηαθόξσλ ηερληθώλ πνιππιεμίαο γηα κεηάδνζε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίαο.
Τν θύξην κεηνλέθηεκα ησλ κηθξνθπκάησλ είλαη όηη απαηηνύλ νπηηθή επαθή κεηαμύ πνκπνύ
θαη δέθηε. Καηά ζπλέπεηα, ε εκβέιεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ πεξηνξίδεηαη, κε απνηέιεζκα
λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ε ηερληθή ηεο πνιιαπιήο αλακεηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο, θαζώο θαη ε
ρξήζε επηπέδσλ παζεηηθώλ θαηόπηξσλ (passive reflectors). Η επαιήζεπζε ηεο νπηηθήο
επαθήο πξαγκαηνπνηείηαη ζρεδηάδνληαο ην ειιεηςνεηδέο ηνπ Fresnel ην νπνίν πξέπεη λα είλαη
ειεύζεξν από εκπόδηα (ζρήκα 1). Σπλεπώο, ε ύπαξμε κεκνλσκέλσλ εκπνδίσλ ζην εζσηεξηθό
ηνπ ειιεηςνεηδνύο Fresnel έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμαζζέληζε ηνπ θύκαηνο ζην ζεκείν
ιήςεσο.
Έλαο απιόο ηξόπνο γηα ηελ απνθπγή εκπνδίσλ, είλαη ε αλύςσζε ησλ θεξαηώλ ζηνπο
ηεξκαηηθνύο ζηαζκνύο ησλ δεύμεσλ. Απηή ε κέζνδνο δελ είλαη πξαθηηθή ζε πνιιέο
πεξηπηώζεηο ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ησλ εκπνδίσλ, ησλ απσιεηώλ πνπ ζπλεπάγεηαη κηα καθξηά
γξακκή ηξνθνδνζίαο θαη ηα έμνδα θαηαζθεπήο ηνπ πύξγνπ ζηήξημεο ησλ θεξαηώλ. Έλαο
απνηειεζκαηηθόηεξνο ηξόπνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νπηηθήο δεύμεσο γηα θάζε απιό ηκήκα
όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη ε ρξήζε παζεηηθώλ θαηόπηξσλ (επαλαιεπηώλ-αλαθιαζηήξσλ,
ζρήκα 2). Έλα θάηνπηξν είλαη κία επίπεδε κεηαιιηθή επηθάλεηα πνπ αληαλαθιά πιήξσο ηελ
ειεθηξνκαγλεηηθή δέζκε πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο θεξαίαο ηνπ δέθηε (ζρήκα 3). Τα βαζηθά
πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ησλ παζεηηθώλ θαηόπηξσλ, είλαη ε απινπνίεζε ηεο
ξαδηνθπκαηηθήο δεύμεο, ηα πςειά επίπεδα αμηνπηζηίαο ηεο κεηάδνζεο θαη ε νηθνλνκηθή
θαηαζθεπή. Τν βαζηθό ηνπο κεηνλέθηεκα είλαη νη απώιεηεο κεηάδνζεο πνπ δεκηνπξγνύληαη
ζηε δεύμε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ ζπζηήκαηνο.
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Σχήμα 1: Ελλειψοειδέρ ηος Fresnel για ηην εξαζθάλιζη οπηικήρ επαθήρ μεηαξύ πομπού και
δέκηη.

Σχήμα 2: Επίπεδο παθηηικό κάηοπηπο.

Σχήμα 3: Χπήζη επίπεδος παθηηικού καηόπηπος για ηην εξαζθάλιζη ηηρ οπηικήρ επαθήρ μεηαξύ
πομπού και δέκηη.
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.
Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη κία πιήξεο κειέηε πνηόηεηαο κηαο αζύξκαηεο δεύμεο,
ε νπνία ρξεζηκνπνηεί δηπιό παζεηηθό θάηνπηξν. Εηδηθόηεξα, εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο
κεηαβνιήο ηεο γσλίαο ησλ παζεηηθώλ θαηόπηξσλ, θαζώο θαη ε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε, ζηελ
πνηόηεηα ηεο δεύμεο. Γηα ηελ ηαρύηεηα ησλ ππνινγηζκώλ αλαπηύρζεθε θώδηθαο ζε
MATLAB όπνπ γηα ιόγνπο επρξεζηίαο ρξεζηκνπνηείηαη ην γξαθηθό πεξηβάιινλ (G.U.I Graphic User Interface).
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