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Περίλθψθ 

 

Αντικείμενο τθσ πτυχιακισ εργαςίασ είναι θ αυτοματοποιθμζνθ τοποκζτθςθ 

ςτακμϊν βάςθσ για τθ βζλτιςτθ ραδιοκάλυψθ ςτο αςφρματο δίκτυο GSM-R κατά 

μικοσ του βαςικοφ ςιδθροδρομικοφ άξονα ΠΑΘΕΠ (Πάτρα – Ακινα – Θεςςαλονίκθ – 

Ειδομζνθ – Προμαχϊνασ) με το μικρότερο κόςτοσ, δθλαδι τον ελάχιςτο δυνατό 

αρικμό ςτακμϊν βάςθσ (base stations). ε αυτι τθν εργαςία κα εξεταςτοφν δφο 

αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ, ο υνδυαςτικόσ Αλγόρικμοσ για Ολικι Βελτιςτοποίθςθ ι 

Combination Algorithm for Total Optimization (CAT) και ο Άπλθςτοσ Αλγόρικμοσ ι 

Greedy Algorithm. Αρχικά κα εφαρμοςτεί ο αλγόρικμοσ CAT και ςτθ ςυνζχεια ο 

αλγόρικμοσ GR κα εφαρμοςτεί ςτθν τελικι λφςθ που δίνει ο αλγόρικμοσ CAT με 

ςκοπό τθν μείωςθ ακόμα περιςςότερο του αρικμοφ ςτακμϊν βάςθσ. Οι δφο 

αλγόρικμοι προςομοιϊκθκαν ςε Matlab και ςυγκρίκθκαν ωσ προσ τθν πολυπλοκότθτα 

και τθν αποτελεςματικότθτά τουσ ςτθν εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ για τθν πλιρθ 

κάλυψθ κατά μικοσ του ςιδθρόδρομου. 

Από τα αποτελζςματα μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι ο αλγόρικμοσ CAT είναι 

αποτελεςματικόσ και ςχετικά γριγοροσ για τθν εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ για τθν 

πλιρθ κάλυψθ κατά μικοσ του ςιδθρόδρομου. Εφαρμόηοντασ τον αλγόρικμο Greedy 

ςτθ λφςθ του CAT αλγορίκμου, προκφπτει είτε καλφτερθ λφςθ είτε απλά 

επιβεβαιϊνεται ότι θ λφςθ που δίνει ο CAT είναι θ βζλτιςτθ. 
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1 Ειςαγωγι 

 

1.1 Ευρωπαϊκό ςφςτθμα ςιδθροδρόμων 

 

Όλα τα ςιδθροδρομικά δίκτυα πρζπει να παρζχουν ςφγχρονεσ, αξιόπιςτεσ, 

αςφαλείσ και χαμθλοφ κόςτουσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ που να καλφπτουν τισ ανάγκεσ 

τόςο των επιβατϊν όςο και τθσ μεταφοράσ εμπορευμάτων. Οι Ελλθνικοί 

ιδθρόδρομοι, όπωσ και τα άλλα Ευρωπαϊκά ιδθροδρομικά Δίκτυα, προβλζπουν 

μεγάλθ αφξθςθ ςτθν κυκλοφορία και ωσ εκ τοφτου εκςυγχρονίηονται βελτιϊνοντασ τα 

χαρακτθριςτικά τθσ κυκλοφορίασ των ςιδθροδρόμων, όπωσ θ αςφάλεια, θ αξιοπιςτία, 

θ διακεςιμότθτα και θ αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ κυκλοφορίασ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, απαιτείται θ ςυμμόρφωςθ των Ελλθνικϊν ιδθροδρόμων 

προσ τισ απαιτιςεισ των Ευρωπαϊκϊν Προτφπων Διαλειτουργικότθτασ κακϊσ και τθ 

ςφνδεςι τουσ με τουσ κεντρικοφσ Διευρωπαϊκοφσ Άξονεσ. Επομζνωσ, οι Ελλθνικοί 

ιδθρόδρομοι πρζπει να μποροφν να βαςιςτοφν ςε κατάλλθλα ςυςτιματα ελζγχου 

και προςταςίασ ςυρμϊν και τθλεπικοινωνιακά ςυςτιματα κινθτϊν επικοινωνιϊν που 

καλφπτουν τεχνολογίεσ GSM-R για μετάδοςθ φωνθτικϊν μθνυμάτων και δεδομζνων, 

ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν τυποποίθςθ και τισ οδθγίεσ διαλειτουργικότθτασ του 

υςτιματοσ Διαχείριςθσ Κυκλοφορίασ Ευρωπαϊκϊν ιδθροδρόμων (ERTMS) [10]. Σο 

ERTMS είναι ζνα ςφγχρονο, πολφπλοκο ςφςτθμα ελζγχου, το οποίο καλφπτει όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ για τθν επίτευξθ ενόσ ομοιογενοφσ Ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ 

ςθματοδότθςθσ για τθν κυκλοφορία των ςυρμϊν. Σο κφριο ςυςτατικό του ERTMS 

είναι το Ευρωπαϊκό φςτθμα Ελζγχου υρμϊν (ETCS) ενϊ παρζχει και τθ λειτουργία 

τθσ Αυτόματθσ Προςταςίασ υρμϊν. 

Σο 1992, θ Διεκνισ Ζνωςθ ιδθροδρόμων UIC αναγνϊριςε τθν τεχνολογία GSM 

ωσ τθν ιδανικι πλατφόρμα για ζνα νζο, ψθφιακό ςφςτθμα κινθτϊν επικοινωνιϊν για 

τουσ ςιδθροδρόμουσ. Η προδιαγραφι του προτφπου ψθφιακισ αςφρματθσ 

τεχνολογίασ GSM-R αποτελεί τμιμα του ζργου EIRENE (European Integrated Railway 

Radio Enhanced Network). Σο 1995 ξεκίνθςε το ζργο MORANE (Mobile Radio for 

Railway Networks in Europe) προκειμζνου να επικυρϊςει και πιςτοποιιςει τισ 

απαιτιςεισ του EIRENE. Οι δοκιμζσ MORANE πραγματοποιικθκαν με βιομθχανικοφσ 

εταίρουσ ςτθ Γαλλία, τθ Γερμανία και τθν Ιταλία. 

Σο GSM-R προςκζτει ψθφιακι προςαρμοςτικότθτα και χαρακτθριςτικά ζξυπνου 

δικτφου ςτισ λειτουργίεσ επικοινωνιϊν και αςφάλειασ του ςυμβατικοφ ςυςτιματοσ 

αςφρματθσ επικοινωνίασ ςυρμϊν. Σο ςφςτθμα GSM-R είναι μοναδικό δεδομζνου ότι 

όχι μόνο ενςωματϊνει τισ υπάρχουςεσ εφαρμογζσ κινθτοφ αςφρματου ςυςτιματοσ 

ςτο περιβάλλον των ςιδθροδρόμων αλλά παρζχει και μια κοινι πλατφόρμα 

επικοινωνίασ για τα ςυςτιματα αυτόματου ελζγχου ςυρμϊν όπωσ τα ERTMS/ETCS. 



6 
 

Με τον τρόπο αυτό, το GSM-R διαςφαλίηει τα υψθλότερα επίπεδα διακεςιμότθτασ, 

διαλειτουργικότθτασ, ευελιξίασ, ποιότθτασ και αςφάλειασ. Σο GSM-R είναι το 

μοναδικό ςφςτθμα κινθτϊν επικοινωνιϊν φωνισ και δεδομζνων το οποίο λειτουργεί 

ιδθ ςε πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (Γερμανία, Ελβετία, Ιςπανία, Ιταλία, ουθδία, 

Γαλλία, Φινλανδία, Ολλανδία, Αυςτρία, Μ. Βρετανία, Βζλγιο). 

 

 

1.2 Περιγραφι GSM-R 

 

Σο πρότυπο GSM-R αν και βαςίηεται ςτθν δοκιμαςμζνθ και ϊριμθ πλζον 

τεχνολογία GSM, εκτόσ από τθ χριςθ διαφορετικϊν ςυχνοτιτων (876-880 MHz uplink, 

921-925 MHz downlink), προςδιορίηει και αρκετζσ τροποποιιςεισ και προςκικεσ, 

ϊςτε να υποςτθρίηονται οι λειτουργικζσ απαιτιςεισ που επιβάλλει θ ςιδθροδρομικι 

χριςθ του ςυςτιματοσ GSM. το παρακάτω ςχιμα παρουςιάηεται θ κατανομι του 

φάςματοσ ραδιοςυχνοτιτων ςτθν περιοχι των 900 MHz. 

 

Uplink

Downlink

GSM-R

876 880 890 915

E-GSM GSM

E-GSM GSM

925921 960935

GSM-R

 All frequencies in MHz

 
χιμα 1.1: Φάςμα ςυχνοτιτων GSM 900  

 

Η αδιαπραγμάτευτθ απαίτθςθ για υψθλι αςφάλεια ςτθν κίνθςθ των ςυρμϊν 

επιβάλλει ςτο δίκτυο GSM-R τζλεια κάλυψθ (coverage), υψθλι ποιότθτα 

εξυπθρζτθςθσ (quality of service), υψθλι αξιοπιςτία (redundancy) και διακεςιμότθτα 

(availability), ενϊ πικανι κατάςταςθ εκτάκτου ανάγκθσ επιβάλλει ταχφτατθ 

εγκατάςταςθ κλιςεων (fast call setup). Η κάλυψθ του δικτφου κα πρζπει να 

περιλαμβάνει, ανεξαρτιτωσ τθσ μορφολογίασ του εδάφουσ, όλθ τθν ιδιόμορφθ 

ζκταςθ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου (πλάτουσ μερικϊν δεκάδων μζτρων και μικουσ 

πολλϊν χιλιάδων χιλιομζτρων), τισ διάφορεσ ςυνικωσ μεγάλου μικουσ ςιραγγεσ, 

κακϊσ και τθν περιοχι των ςιδθροδρομικϊν ςτακμϊν ςυμπεριλαμβανομζνου και του 
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εςωτερικοφ των κτθρίων τουσ. Η υψθλι ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ κα πρζπει να 

διατθρείται και ςτισ επικοινωνίεσ τραίνων πολφ υψθλϊν ταχυτιτων (>500 Km/h). Όλα 

τα παραπάνω ςθμαίνουν προχωρθμζνεσ τεχνικζσ μεταπομπϊν (handover), υψθλι 

απόδοςθ του ραδιοδικτφου, ακριβι και προςεκτικό ςχεδιαςμό των κυψελϊν.  

1.3 ιδθροδρομικζσ εφαρμογζσ 

 

Οριςμζνεσ εφαρμογζσ επικοινωνίασ φωνισ και δεδομζνων που μποροφν να 

αναπτυχκοφν και να υλοποιθκοφν ςε ζνα δίκτυο GSM-R είναι: 

 Επικοινωνία ελεγκτοφ κυκλοφορίασ – μθχανοδθγοφ 

 Αυτόματοσ ζλεγχοσ ςυρμϊν 

 Απομακρυςμζνοσ ζλεγχοσ εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ 

 Μετάδοςθ μθνυμάτων ανά γεωγραφικι περιοχι ςε επείγουςεσ καταςτάςεισ 

 Επικοινωνία κατά τθ διενζργεια ελιγμϊν ι κατά τθ ςφνκεςθ αμαξοςτοιχιϊν 

 Επικοινωνία ςυνεργείων ςυντιρθςθσ γραμμισ 

 Επικοινωνίεσ υποςτιριξθσ τθσ αμαξοςτοιχίασ και του προςωπικοφ τθσ 

 Σοπικζσ επικοινωνίεσ ςε ςιδθροδρομικοφσ ςτακμοφσ και αμαξοςτάςια 

 Επικοινωνία ευρείασ περιοχισ 

 Επικοινωνία επιβατϊν 

 Επικοινωνία μθχανοδθγοφ – μθχανοδθγοφ 

Ζνα τυπικό παράδειγμα ενόσ αςφρματου δικτφου GSM-R φαίνεται παρακάτω. 

 

 
χιμα 1.2: Αςφρματο δίκτυο GSM-R 
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1.4 ιδθροδρομικό δίκτυο 

 

Σο αςφρματο δίκτυο GSM-R ςτθν Ελλάδα αναπτφςςεται κατά μικοσ του 

βαςικοφ ςιδθροδρομικοφ άξονα ΠΑΘΕΠ (Πάτρα – Ακινα – Θεςςαλονίκθ – Ειδομζνθ – 

Προμαχϊνασ). Ο βαςικόσ ςιδθροδρομικόσ άξονασ ΠΑΘΕΠ αποτελείται από τζςςερα 

μεγάλα τμιματα γραμμισ, τα οποία και κα εξεταςτοφν ςτθν εργαςία αυτι. 

[1] τακμόσ Κιάτου – ιδ/κό Κζντρο Αχαρνϊν (ΚΑ) – Αεροδρόμιο Ακθνϊν 

[2] τακμόσ Πειραιϊσ – τακμόσ Ακθνϊν – τακμόσ Σικορζασ 

[3] τακμόσ Δομοκοφ – τακμόσ Λάριςασ – τακμόσ Θεςςαλονίκθσ 

[4] τακμόσ Θεςςαλονίκθσ – τακμόσ Προμαχϊνα 
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2 Ραδιοκάλυψθ ςιδθροδρομικοφ δικτφου 

 

Ζνα από τα πιο ςθμαντικά ηθτιματα που ζχει να αντιμετωπίςει κάκε πάροχοσ 

αςφρματων κινθτϊν τθλεπικοινωνιακϊν υπθρεςιϊν είναι θ επιλογι ςωςτϊν 

τοποκεςιϊν για τθν εγκατάςταςθ ςτακμϊν βάςεων. Σο ίδιο ιςχφει και για τον 

Οργανιςμό ιδθροδρόμων Ελλάδοσ (ΟΕ), ο οποίοσ είναι ο τθλεπικοινωνιακόσ 

πάροχοσ GSM-R υπθρεςιϊν. Ο ςτόχοσ του ΟΕ είναι θ πλιρθσ ραδιοκάλυψθ κατά 

μικοσ του βαςικοφ ςιδθροδρομικοφ άξονα ΠΑΘΕΠ με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ, 

δθλαδι τον ελάχιςτο αρικμό ςτακμϊν βάςθσ παρζχοντασ ταυτόχρονα υψθλισ 

ποιότθτασ υπθρεςίεσ.  

Κατά τθν μελζτθ ραδιοκάλυψθσ του βαςικοφ ςιδθροδρομικοφ άξονα οι κζςεισ 

των ςτακμϊν βάςθσ επιλζχκθκαν ϊςτε να βρίςκονται εντόσ των ορίων 

απαλλοτρίωςθσ του ΟΕ. Η διάταξθ των ςτακμϊν βάςθσ κατά μικοσ τθσ 

ςιδθροδρομικισ γραμμισ είναι τζτοια ϊςτε να παρζχουν διπλι κάλυψθ δικτφου 

(redundancy). Οι ςτακμοί βάςθσ κα ςυνδζονται εναλλάξ ςε διαφορετικό Ελεγκτι 

τακμϊν Βάςθσ BSC (interleaved BSCs), ζτςι ϊςτε ςε περίπτωςθ διακοπισ λειτουργίασ 

του ενόσ BSC, οι μιςοί ςτακμοί βάςθσ που κα είναι ςυνδεδεμζνοι ςτο άλλο BSC να 

παρζχουν ικανοποιθτικι κάλυψθ δικτφου. 

 

 

2.1 Προχποκζςεισ ραδιοκάλυψθσ  

 

τθν Ευρϊπθ, τα δίκτυα GSM-R χρθςιμοποιοφν τισ ςυγκεκριμζνεσ ηϊνεσ 

ςυχνοτιτων [11]: 

 876 MHz – 880 MHz για τθν εκπομπι από ςτακμό βάςθσ (uplink) 

 921 MHz – 925 MHz για τθ λιψθ από ςτακμό βάςθσ (downlink) 

Σο κάκε φάςμα ςυχνοτιτων χωρίηεται ςε 19 κανάλια τα οποία ζχουν απόςταςθ 

μεταξφ τουσ 200 KHz (χιμα 2.1). τθ ςχεδίαςθ των ςυχνοτιτων του ελλθνικοφ 

δικτφου GSM-R ζχουν χρθςιμοποιθκεί και τα 19 διακζςιμα κανάλια. Οι ςυχνότθτεσ 

χρθςιμοποιικθκαν ςε 9 ομάδεσ των 2 ςυχνοτιτων (χιμα 2.2). Η τελευταία 

ςυχνότθτα του φάςματοσ, το κανάλι 973, δεν ανικει ςε καμία ομάδα ςυχνοτιτων. 

Αυτι θ ςυχνότθτα μζνει ελεφκερθ ϊςτε να αντικαταςτιςει κάποια ςυχνότθτα ςε 

περιπτϊςεισ όπου δε μπορεί να χρθςιμοποιθκεί λόγω παρεμβολϊν. Κάκε ομάδα 

ςυχνοτιτων αντιςτοιχεί ςε κάκε ζνα ηεφγοσ πομποδεκτϊν TRX. Επομζνωσ, όπωσ κα 

δοφμε και ςτθν επόμενθ παράγραφο, δθμιουργοφνται ςτακμοί βάςθσ μίασ και δφο 

ομάδων ςυχνοτιτων. 

Σο GSM-R χρθςιμοποιεί διαμόρφωςθ GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) 

και επιπλζον χρθςιμοποιεί πολυπλεξία ςτο πεδίο του χρόνου TDMA (Time Division 
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Multiple Access). Η μετάδοςθ για κάκε φζρουςα ςυχνότθτα (carrier) γίνεται μζςω 

περιοδικϊν πλαιςίων (frames), τα οποία διαιροφνται ςε 8 χρονοκυρίδεσ (timeslots). 

Κάκε φζρουςα ςυχνότθτα ονομάηεται φυςικό κανάλι και κάκε χρονοκυρίδα λογικό 

κανάλι. 

 

A/A Κανάλι υχνότθτα Uplink (MHz) υχνότθτα Downlink (MHz) 

1 955 876,2 921,2 

2 956 876,4 921,4 

3 957 876,6 921,6 

4 958 876,8 921,8 

5 959 877,0 922,0 

6 960 877,2 922,2 

7 961 877,4 922,4 

8 962 877,6 922,6 

9 963 877,8 922,8 

10 964 878,0 923,0 

11 965 878,2 923,2 

12 966 878,4 923,4 

13 967 878,6 923,6 

14 968 878,8 923,8 

15 969 879,0 924,0 

16 970 879,2 924,2 

17 971 879,4 924,4 

18 972 879,6 924,6 

19 973 879,8 924,8 

χιμα 2.1: GSM-R ςυχνότθτεσ 

 

 

Ομάδα υχνότθτα 1 υχνότθτα 2 

G1 955 964 

G2 956 965 

G3 957 966 

G4 958 967 

G5 959 968 

G6 960 969 

G7 961 970 

G8 962 971 

G9 963 972 

χιμα 2.2: Ομάδεσ ςυχνοτιτων 
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2.2 Διαςταςιοποίθςθ ςτακμϊν βάςθσ   

 

ε ζνα δίκτυο GSM-R, οι τυπικζσ διαςταςιοποιιςεισ ςτακμϊν βάςθσ που 

χρθςιμοποιοφνται είναι τρείσ. Για τθν πρϊτθ διαςταςιοποίθςθ, ο ςτακμόσ βάςθσ 

αποτελείται 2 πομποδζκτεσ TRX δθμιουργϊντασ μία κυψζλθ (χιμα 2.3). Ζχοντασ 

μόνο μία ςχεδόν ομοιοκατευκυντικι κυψζλθ μειϊνεται ο αρικμόσ των μεταγωγϊν 

(handovers) κατά μικοσ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ ενϊ αυξάνεται ο ςυντελεςτισ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ ςυχνοτιτων. Η διαςταςιοποίθςθ αυτι χρθςιμοποιείται είτε ςε 

μικροφσ ςιδθροδρομικοφσ ςτακμοφσ είτε κατά μικοσ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ.  

 

 
χιμα 2.3: τακμόσ Βάςθσ με 1 κυψζλθ 

 

Η δεφτερθ διαςταςιοποίθςθ, που φαίνεται ςτο χιμα 2.4, αποτελείται ςυνολικά 

από 4 πομποδζκτεσ TRX δθμιουργϊντασ 2 τομείσ (sectors), δθλαδι 2 TRX ανά τομζα. 

Αυτι θ διαςταςιοποίθςθ χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςε μεγάλουσ ςιδθροδρομικοφσ 

ςτακμοφσ ι αμαξοςτάςια όπου αναμζνεται αυξθμζνθ κίνθςθ.  

 

 
χιμα 2.4: τακμόσ Βάςθσ με 2 τομείσ 

 

Μόνο για το ιδθροδρομικό Κζντρο Αχαρνϊν (ΚΑ), τον Εμπορευματικό Κζντρο 

Θριαςίου και το ιδθροδρομικό τακμό Θεςςαλονίκθσ χρθςιμοποιείται θ τρίτθ 

διαςταςιοποίθςθ, όπου αναμζνεται αυξθμζνθ τθλεπικοινωνιακι κίνθςθ και 

κινθτικότθτα τραίνων. Αυτι θ διαςταςιοποίθςθ αποτελείται από 4 πομποδζκτεσ TRX 

δθμιουργϊντασ και αυτι 1 κυψζλθ (χιμα 2.3), όπωσ και θ πρϊτθ διαςταςιοποίθςθ, 

όμωσ διακζτει διπλάςιεσ διακζςιμεσ ςυχνότθτεσ.  

BS 

BS 
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Η ςχεδίαςθ των γειτονικϊν κυψελϊν ζχει γίνει με βάςθ το παρακάτω κριτιριο. 

Κάκε κυψζλθ ζχει ωσ γειτονικζσ κυψζλεσ τισ δφο προθγοφμενεσ και τισ δφο επόμενεσ 

διπλανζσ κυψζλεσ κατά μικοσ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ. Με αυτό τον τρόπο είναι 

δυνατι θ πραγματοποίθςθ μεταγωγϊν (handovers) ακόμα και ςτθ περίπτωςθ τθσ 

διακοπισ λειτουργίασ του ενόσ BSC. Αυτι είναι και θ ςυνικθσ τακτικι που 

εφαρμόηεται ςε GSM-R ςυςτιματα. 

 

 

2.3 Ιςχφσ ακτινοβολίασ ςτακμϊν βάςθσ 

 

Η ιςχφσ ακτινοβολίασ ςτθν ζξοδο των κεραιϊν των ςτακμϊν βάςθσ κατά μικοσ 

τθσ γραμμισ υπολογίηεται βάςει των χαρακτθριςτικϊν των κεραιϊν και του ιςοηυγίου 

ιςχφοσ για το ελάχιςτο απαιτοφμενο ςιμα λιψθσ -84 dBm (ETCS level 2/3) ςτθν 

κεραία του τραίνου ςε φψοσ 4 μζτρων από το ζδαφοσ, για 50% location probability 

ςτα όρια τθσ κυψζλθσ, κεωρϊντασ ςυγκεκριμζνο κζρδοσ κεραίασ και απϊλειεσ 

διαδρομισ. τον παρακάτω πίνακα δίνονται τα ελάχιςτα επίπεδα ςιματοσ ανά 

κατθγορία υπθρεςιϊν ςτο GSM-R. 

 

Τπθρεςίεσ 
99% πικανότθτα 

ςτα όρια κυψζλθσ 

95% πικανότθτα 

ςτα όρια κυψζλθσ 

50% πικανότθτα 

ςτα όρια κυψζλθσ 

ETCS 1 (EIRENE) -103 dBm -98 dBm -87 dBm 

ETCS 2/3 (EIRENE) -100 dBm -95 dBm -84 dBm 

Προςωπικό ελιγμϊν -96 dBm -91 dBm -80 dBm 

Προςωπικό ςυντιρθςθσ -100 dBm -95 dBm -84 dBm 

χιμα 2.5: Ελάχιςτο επίπεδο ςιματοσ 

 

Ζνασ ςτακμόσ βάςθσ αποτελείται από τον ενιςχυτι, τον ςυνδυαςτι, τουσ 

διαιρζτεσ ιςχφοσ και τουσ κυματοδθγοφσ που μεταφζρουν το ςιμα ςτισ κεραίεσ. Σο 

διάγραμμα ενόσ ςτακμοφ βάςθσ με τα βαςικά ςτοιχεία από τα οποία αποτελείται 

φαίνεται ςτο ςχιμα 2.6.  

 

Κεραία Α

Ενιςχυτισ υνδυαςτισ

TX

RX

1:2

1:2

Κεραία Β

Κυματοδθγοί

 
χιμα 2.6: Διάγραμμα ςτακμοφ βάςθσ 
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Οι κεραίεσ των ςτακμϊν βάςθσ που χρθςιμοποιοφνται είναι τθσ εταιρείασ 

Kathrein. Για κάκε κεραία ζχει επιλεγεί ο κατάλλθλοσ τφποσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ 

ραδιοκάλυψθσ και μπορεί να είναι ζνασ από τουσ τφπουσ που περιγράφονται ςτον 

παρακάτω πίνακα. 

 

Κεραίεσ Οριηόντιο εφροσ λοβοφ Κατακόρυφο εφροσ λοβοφ Κζρδοσ 

Κ739623 68ο 10ο 17 dBi 

Κ741785 30ο 7ο 21 dBi 

χιμα 2.7: Σφποι κεραιϊν 

 

Επομζνωσ παίρνοντασ υπόψθ τθν ιςχφ εκπομπισ ςτθν ζξοδο του ενιςχυτι του 

ςτακμοφ βάςθσ, τισ απϊλειεσ του ςυνδυαςτι, του διαιρζτθ ιςχφοσ, των ςυνδετιρων 

και των κυματοδθγϊν αλλά και το κζρδοσ κεραίασ, μπορεί να υπολογιςτεί θ ιςχφσ 

ακτινοβολίασ ςτθν ζξοδο τθσ κεραίασ (EIRP) για κάκε ςτακμό βάςθσ. 

 

Ιςχφσ / Απϊλειεσ Περιγραφι 

Ιςχφσ ενιςχυτι Ιςχφσ εκπομπισ ςτθν ζξοδο του ενιςχυτι (48 dBm) 

Απϊλειεσ ςυνδυαςτι 
Σιμζσ απωλειϊν ςυνδυαςτι FDUAMCO:  
(2:2) = 2.2 dB, (4:2)= 5.4 dB 

Απϊλειεσ ςυνδετιρων (connector) 
Απϊλειεσ όλων των ςυνδετιρων κατά μικοσ του 
κυματοδθγοφ ξεκινϊντασ από τον ενιςχυτι 

Απϊλειεσ κυματοδθγοφ 
Ζχει επιλεγεί ο τφποσ καλωδίου 7/8" LCF τθσ RFS 
με απϊλειεσ 3,84/100m ςτα 960MHz. Ωσ μικοσ 
κυματοδθγοφ ζχει κεωρθκεί το φψοσ του ιςτοφ 

Απϊλειεσ διαιρζτθ ιςχφοσ Συπικζσ απϊλειεσ διαιρζτθ 2:1 είναι 3 dB 

Διάφορεσ επιπλζον απϊλειεσ Θεωροφνται 1 dB διάφορεσ επιπλζον απϊλειεσ 

χιμα 2.8: τοιχεία ςτακμοφ βάςθσ 

 

 

2.4 Απϊλειεσ διάδοςθσ 

 

Για τθ μελζτθ ραδιοκάλυψθσ του GSM-R δικτφου χρθςιμοποιικθκαν 2 κφρια 

μοντζλα κάλυψθσ εξωτερικοφ χϊρου και 1 μοντζλο κάλυψθσ ςιραγγασ. Σα μοντζλα 

διάδοςθσ είναι: 

 Αςτικό μοντζλο (Urban), για τον υπολογιςμό των απωλειϊν διάδοςθσ ςε 

αςτικό περιβάλλον εξωτερικοφ χϊρου 

 Μθ αςτικό μοντζλο (Open), για τον υπολογιςμό των απωλειϊν διάδοςθσ ςε μθ 

αςτικό περιβάλλον εξωτερικοφ χϊρου 

 Μοντζλο ςιραγγασ (tunnel), για τον υπολογιςμό των απωλειϊν διάδοςθσ 

εντόσ του εςωτερικοφ χϊρου μίασ ςιραγγασ. 
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Για τα μοντζλα εξωτερικοφ χϊρου χρθςιμοποιείται θ παρακάτω εξίςωςθ 

διάδοςθσ, θ οποία υπολογίηει τισ απϊλειεσ ιςχφοσ ςε ςυνάρτθςθ τθσ απόςταςθσ 

μεταξφ πομποφ και δζκτθ. 

 

Ploss = - (A + B log (d)) 

 

Οι παράμετροι Α και Β εξαρτϊνται από το ςυγκεκριμζνο μοντζλο διάδοςθσ και 

φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Παράμετροσ Αςτικό μοντζλο (Urban) Μθ Αςτικό μοντζλο (Open) 

Α 0.9 5.6 

Β -36.3 -34.6 

χιμα 2.9: Παράμετροι μοντζλων διάδοςθσ 

 

Επιπλζον, ςτα μοντζλα εξωτερικοφ χϊρου λαμβάνονται υπόψθ και οι απϊλειεσ 

λόγω τθσ ςκίαςθσ Xs, δθλαδι λόγω τθσ ανομοιομορφίασ του περιβάλλοντοσ που 

διαδίδεται το ςιμα. Σα ραδιοκφματα ςκιάηονται από κτιρια και άλλεσ καταςκευζσ. Η 

λαμβανομζνθ ιςχφσ είναι ςτθν πραγματικότθτα μια τυχαία μεταβλθτι που εξαρτάται 

από τον αρικμό και τα θλεκτρικά χαρακτθριςτικά των ςκεδαςτϊν, που ςυμμετζχουν 

ςτθ διάδοςθ. Άρα οι τιμζσ τθσ λαμβανόμενθσ ιςχφσ μπορεί να είναι αρκετά 

διαφορετικζσ από τθ μζςθ τιμι που προβλζπουν τα μοντζλα απωλειϊν διάδοςθσ. Η 

ςκίαςθ ακολουκεί κανονικι (Gaussian) λογαρικμικι κατανομι με μζςθ τιμι mu = 0 

και τυπικι απόκλιςθ ς = 7 dB [8]. Επομζνωσ, οι απϊλειεσ ιςχφοσ μεταξφ πομποφ και 

δζκτθ για τα μοντζλα εξωτερικοφ χϊρου γίνεται:  

 

Ploss = - (A + B log (d)) + Χs 

 

Για τον υπολογιςμό των απωλειϊν διάδοςθσ ςε ςιραγγα χρθςιμοποιείται το 

εκάςτοτε μοντζλο διάδοςθσ εξωτερικοφ χϊρου ζωσ τθν είςοδο τθσ ςιραγγασ και από 

τθν είςοδο τθσ ςιραγγασ ζωσ το ςθμείο υπολογιςμοφ (ςυνικωσ το κζντρο τθσ 

ςιραγγασ) υπολογίηονται οι επιπλζον απϊλειεσ βάςει τθσ εξίςωςθσ απωλειϊν 

ελεφκερου χϊρου προςαυξθμζνεσ από τισ απϊλειεσ λόγω διακφμανςθσ του ςιματοσ 

(fading) και από τισ απϊλειεσ από ςτροφζσ ςτθ ςιραγγα και άλλα εμπόδια (margin). 
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2.5 Χωρθτικότθτα GSM-R δικτφου 

 

Για τον υπολογιςμό τθσ χωρθτικότθτασ του GSM-R δικτφου κεωρικθκε το 

μοντζλο κίνθςθσ που φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα. Για κάκε πθγι κίνθςθσ 

ορίηονται οι πικανοί ενεργοί χριςτεσ του δικτφου και οι κίνθςθ ανά ϊρα αιχμισ για 

αυτοφσ τουσ χριςτεσ. Τπάρχουν δφο τφποι χρθςτϊν, το τραίνο μζςω τθσ 

ενςωματωμζνθσ ςυςκευισ επικοινωνίασ ςτο χϊρου του μθχανοδθγοφ και το 

υπόλοιπο προςωπικό μζςω των φορθτϊν και ςτακερϊν ςυςκευϊν. Οι τιμζσ των 

παραμζτρων κίνθςθσ είναι τυπικζσ για δίκτυα GSM-R [10].  

 

Πθγι κίνθςθσ Τπθρεςία Χριςτθσ 
Ενεργοί 

Χριςτεσ 

Erlang 

ανά BH 

Erlang ανά 

MS και BH 

Μθχανοδθγοί Φωνι Σραίνο 100 2 0,02 

Προςωπικό γραμμϊν 

(handheld) 
Φωνι Προςωπικό 200 8 0,04 

Προςωπικό 

ςυντιρθςθσ 

(handheld) 

Φωνι Προςωπικό 400 8 0,02 

Προςωπικό ςτακμϊν 

(handheld) 
Φωνι Προςωπικό 1000 30 0,03 

Προςωπικό ςτακμϊν 

(fixed terminal) 
Φωνι Προςωπικό 100 3 0,03 

Κλιςεισ Ευρείασ 

Εκπομπισ 
Φωνι 

Προςωπικό & 

Σραίνο  
300 3 0,01 

ETCS Δεδομζνα Σραίνο 500 100 0,20 

Λειτουργία Σραίνων Δεδομζνα Σραίνο 1000 20 0,02 

Κίνθςθ ανάμεςα ςε 

PABX και GSM-R 

Φωνι & 

Δεδομζνα 

Προςωπικό & 

Σραίνο 
2000 20 0,01 

χιμα 2.10: Μοντζλο κίνθςθσ του GSM-R δικτφου 

 

Από τον πίνακα προκφπτει θ ςυνολικι κίνθςθ ανά χριςτθ MS (Mobile 

Subscriber) και ανά ϊρα αιχμισ BH (Busy Hour) αντίςτοιχα για κάκε είδοσ χριςτθ: 

 υνολικι κίνθςθ χριςτθ - τραίνο: 0.26 erlang 

 υνολικι κίνθςθ χριςτθ - προςωπικό: 0.14 erlang 

Για κάκε κυψζλθ ι τομζα τα λογικά κανάλια TS (timeslots) διατίκενται ωσ εξισ: 

 Κυψζλθ ι τομζασ με 2 TRX (16 TS): 

1 TS για BCCH + 1 TS για SDCCH + 2 TS για GPRS + 12 TS για φωνι και δεδομζνα 

 Κυψζλθ με 4 TRX (32 TS): 

1 TS για BCCH + 2 TS για SDCCH + 2 TS για GPRS + 27 TS για φωνι και δεδομζνα 
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Σο BCCH (Broadcast Control Channel) κανάλι επιτρζπει ςε όλουσ τουσ δζκτεσ να 

λαμβάνουν πλθροφορία για το δίκτυο, όπωσ θ ταυτότθτα τθσ κυψζλθσ και οι 

διακζςιμεσ υπθρεςίεσ. Σο SDCCH (Stand-alone Dedicated Control Channel) κανάλι 

χρθςιμοποιείται για τθ μεταφορά μθνυμάτων του χριςτθ όπωσ διαχείριςθ 

προϊκθςθσ κλιςθσ, μετάδοςθ ςφντομων μθνυμάτων (SMS) και ενθμζρωςθ κζςθσ. 

Επίςθσ, χρθςιμοποιείται για τθ μεταφορά ςθμάτων ελζγχου τθσ κλιςθσ από και προσ 

τον κινθτό ςτακμό κατά τθ διάρκεια εγκακίδρυςθσ τθσ κλιςθσ (πιςτοποίθςθ του 

χριςτθ). 

Αν ορίςουμε το Βακμό Εξυπθρζτθςθσ GoS (Grade of Service), το μζτρο τθσ 

μζγιςτθσ αποδεκτισ πικανότθτασ μια κλιςθ να χακεί, ςτο 1% τότε θ χωρθτικότθτα για 

κάκε διαςταςιοποίθςθ ςτακμοφ βάςθσ βάςει του μοντζλου Erlang-B είναι: 

 Διαςταςιοποίθςθ Α (12 TS, 1% GOS):  5.876 erlang 

 Διαςταςιοποίθςθ Β (12 TS, 1% GOS) x 2 sectors:  11.752 erlang 

 Διαςταςιοποίθςθ Γ (27 TS, 1% GOS):  17.797 erlang 
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3 Αλγόρικμοι τοποκζτθςθσ ςτακμϊν βάςθσ 

 

Σο κόςτοσ και θ πολυπλοκότθτα ενόσ δικτφου ςχετίηεται άμεςα με τον αρικμό 

των ςτακμϊν βάςθσ BS (base stations) που απαιτοφνται ϊςτε ζνασ πάροχοσ να 

προςφζρει τισ κατάλλθλεσ τθλεπικοινωνιακζσ υπθρεςίεσ. Η τοποκζτθςθ των ςτακμϊν 

βάςθσ δεν είναι μία απλι διαδικαςία αφοφ υπάρχουν πολλοί ςυντελεςτζσ που πρζπει 

να λθφκοφν υπόψθ ζτςι ϊςτε να επιλεγεί θ βζλτιςτθ κζςθ τουσ. τόχοσ είναι θ 

πλιρθσ ραδιοκάλυψθ μιασ περιοχισ με το μικρότερο δυνατό κόςτοσ. 

 

 

3.1 Αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ τοποκζτθςθσ  

 

Ο βαςικόσ ςτόχοσ τθσ εργαςίασ αυτισ είναι θ εφρεςθ ενόσ αλγορίκμου 

βελτιςτοποίθςθσ τοποκζτθςθσ ςτακμϊν βάςθσ που κα λφςει το πρόβλθμα τθσ 

κάλυψθσ μιασ περιοχισ με τον ελάχιςτο αρικμό από ςτακμοφσ βάςθσ. Θα 

χρθςιμοποιθκοφν δφο αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ. Αρχικά κα αναφερκεί ο 

υνδυαςτικόσ Αλγόρικμοσ για Ολικι Βελτιςτοποίθςθ CAT (Combination Algorithm for 

Total Optimization) και φςτερα ο Άπλθςτοσ Αλγόρικμοσ GR (Greedy Algorithm) [1]. Ο 

αλγόρικμοσ GR κα εφαρμοςτεί ςτθν τελικι λφςθ που δίνει ο αλγόρικμοσ CAT, με 

ςκοπό τθν μείωςθ ακόμα περιςςότερο του αρικμοφ ςτακμϊν βάςθσ. 

Η περιοχι ραδιοκάλυψθσ αναπαριςτάται από μια ομάδα ςθμείων ελζγχου CN 

(control nodes). Σα ςθμεία ελζγχου επιλζγονται ϊςτε να αντιπροςωπεφουν όλεσ τισ 

τοποκεςίεσ όπου θ κάλυψθ είναι απαραίτθτθ. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των 

επιτρεπόμενων ςθμείων ελζγχου είναι απεριόριςτοσ. Ο αρχικόσ αρικμόσ των ςτακμϊν 

βάςθσ και των κζςεων τουσ ορίηονται εκ των προτζρων κάνοντασ τον αλγόρικμο πιο 

αποδοτικό. Εάν δεν είναι γνωςτζσ εξ αρχισ οι πικανζσ κζςεισ των ςτακμϊν βάςθσ τότε 

ο αλγόρικμοσ κα τοποκετιςει τισ τελικζσ τουσ κζςεισ οπουδιποτε ςτθν περιοχι, 

ςυμπεριλαμβάνοντασ και κζςεισ όπωσ ςτθ μζςθ μιασ λίμνθσ. Μια τζτοια λφςθ του 

αλγορίκμου κα είναι χωρίσ χρθςιμότθτα ακόμα και αν ικανοποιεί τισ υπόλοιπεσ 

απαιτιςεισ. 

Αφοφ οριςτοφν οι τοποκεςίεσ των ςθμείων ελζγχου και οι πικανζσ κζςεισ 

ςτακμϊν βάςθσ μιασ περιοχισ, ο αλγόρικμοσ πρζπει να παρζχει κάλυψθ ςε όλα τα 

ςθμεία ελζγχου χρθςιμοποιϊντασ τθν μικρότερθ ομάδα από τουσ πικανοφσ ςτακμοφσ 

βάςθσ. Ο αλγόρικμοσ παίρνει υπόψθ του τόςο το μοντζλο διάδοςθσ όςο και το 

μοντζλο χωρθτικότθτασ. Για να γίνει πιο απλι θ διαδικαςία μπορεί να επιλεγεί ίδια 

χωρθτικότθτα για όλα τα ςθμεία ελζγχου. 
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3.2 υνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ 

 

Ο αλγόρικμοσ αυτόσ βαςίηεται ςτθν ιδζα του ςυνδυαςμοφ των πικανϊν κζςεων 

των ςτακμϊν βάςεων BS (Base Station). Αν ςυνδυαςτοφν όλοι οι πικανοί ςτακμοί 

βάςθσ ςτθν περιοχι ενδιαφζροντοσ, μπορεί να βρεκεί θ βζλτιςτθ ομάδα των ςτακμϊν 

βάςθσ που παρζχουν κάλυψθ ςτα ςθμεία ελζγχου που είναι διαςκορπιςμζνα ςτθ 

περιοχι. Μια ομάδα ςτακμϊν βάςθσ μπορεί να οριςτεί από ζναν ςτακμό βάςθσ ζωσ 

το ςφνολο των ςτακμϊν βάςθσ τθσ περιοχισ. ε πολλζσ περιπτϊςεισ, περιςςότεροι 

από ζνα ςυνδυαςμό ςτακμϊν βάςθσ μπορεί να βρεκοφν. ε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, 

βάηοντασ αυςτθρότερουσ περιοριςμοφσ βρίςκεται θ βζλτιςτθ λφςθ του αλγορίκμου. 

Ο οριςμόσ των πικανϊν κζςεων των ςτακμϊν βάςθσ εξ αρχισ βοθκάει πάρα 

πολφ ζναν ςυνδυαςτικό αλγόρικμο. Όμωσ, ο αρικμόσ των ςυνδυαςμϊν αυξάνεται 

δραματικά με τθν αφξθςθ του αρικμοφ των πικανϊν ςτακμϊν βάςθσ. Η αφξθςθ αυτι 

φαίνεται αναλυτικά ςτο παρακάτω ςχιμα και ζχει ωσ αποτζλεςμα, ο χρόνοσ 

εκτζλεςθσ του αλγορίκμου να τείνει ςτο άπειρο.  

 

 
χιμα 3.1: υνδυαςμοί ςυναρτιςει των ςτακμϊν βάςθσ  

 

Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ςυνδυαςμϊν CT, ςυναρτιςει του ςυνολικοφ αρικμοφ 

των ςτακμϊν βάςθσ Β και τον αρικμό των ςτακμϊν βάςθσ ανά ομάδα G, δίνεται από 

τθν παρακάτω εξίςωςθ: 
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Η εξίςωςθ εκφράηει τον Γνιςιο υνδυαςτικό Αλγόρικμο OCA (Original Combination 

Algorithm) [1]. 

Ο υνδυαςτικόσ Αλγόρικμοσ για Ολικι Βελτιςτοποίθςθ CAT χρθςιμοποιεί τθν 

παραπάνω λογικι του OCA αλγορίκμου, χωρίηοντασ επιπλζον το ςφνολο των πικανϊν 

ςτακμϊν βάςθσ ςε ζναν αρικμό από ομάδεσ από λιγότερουσ ςτακμοφσ βάςθσ. Οι 

ςτακμοί βάςθσ τθσ κάκε ομάδασ επιλζγονται τυχαία. Ο αρικμόσ των ςτοιχείων ανά 

ομάδα μπορεί να είναι αρκετά μικρόσ ϊςτε να επιτρζπει ςτον OCA αλγόρικμο να 

εκτελείται. υνεπϊσ, για κάκε ομάδα βρίςκονται πολλαπλζσ λφςεισ. Ο αλγόρικμοσ 

CAT επιλζγει τισ λφςεισ με το μικρότερο κόςτοσ. Οι βζλτιςτεσ λφςεισ ςυγχωνεφονται 

ςε μια μοναδικι ομάδα. Η μζκοδοσ αυτι επαναλαμβάνεται μζχρι ο αρικμόσ των 

λφςεων να μθν μπορεί να μειωκεί περαιτζρω. 

υχνά εμφανίηεται πρόβλθμα όταν εφαρμόηοντασ τον παραπάνω αλγόρικμο 

μετά από ζναν αρικμό επαναλιψεων, ο αρικμόσ των ςτακμϊν βάςθσ δε μπορεί να 

μειωκεί περαιτζρω επειδι οι βζλτιςτεσ λφςεισ είναι όλεσ ίδιεσ. Η βζλτιςτθ λφςθ 

εξαρτάται από τον τελικό αρικμό των ςτακμϊν βάςθσ. ε αυτι τθ περίπτωςθ 

επιλζγεται μία από τισ βζλτιςτεσ λφςεισ τυχαία.  

 

 

3.3 Άπλθςτοσ αλγόρικμοσ 

 

Ο αλγόρικμοσ CAT μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με τον 

Άπλθςτο Αλγόρικμο GR (Greedy Algorithm) για βελτιςτοποίθςθ τθσ τελικισ λφςθσ. Η 

βαςικι ιδζα του GR αλγόρικμου είναι ότι, δεδομζνου ενόσ αρικμοφ ςτακμϊν βάςθσ 

και ςθμείων ελζγχου, ο αλγόρικμοσ αρχικά επιλζγει το ςτακμό βάςθσ που καλφπτει 

τα περιςςότερα ςθμεία ελζγχου. Αμζςωσ μετά ο ςτακμόσ βάςθσ και τα ςθμεία 

ελζγχου αφαιροφνται από τθν περιοχι μελζτθσ και θ ίδια διαδικαςία 

επαναλαμβάνεται ωςότου να μθν υπάρχουν εναπομείναντα ςθμεία ελζγχου προσ 

κάλυψθ. 

Η ταχφτθτα του GR αλγόρικμου είναι προφανϊσ ςυνάρτθςθ του αρικμοφ των 

πικανϊν ςτακμϊν βάςθσ, που ζχουν τοποκετθκεί αρχικά ςτθν περιοχι μελζτθσ. 

Γενικά, ο χρόνοσ εκτζλεςθσ του GR  αλγορίκμου είναι μικρότεροσ από εκείνον που 

απαιτείται για τον CAT αλγόρικμο. τθν εργαςία αυτι ο GR αλγόρικμοσ εφαρμόηεται 

ςτθν τελικι λφςθ του αλγόρικμου CAT, με ςκοπό τθ μείωςθ ακόμα περιςςότερο του 

αρικμοφ των ςτακμϊν βάςθσ που απαιτοφνται για να καλφψουν μια περιοχι. Αυτό 

ζγινε επειδι, ςτθ λφςθ που δίνει ο CAT αλγόρικμοσ, κάποιο ςθμείο ελζγχου μπορεί να 
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καλφπτεται από περιςςότερουσ από ζνα ςτακμό βάςθσ. Επομζνωσ, για μεγαλφτερθ 

βελτιςτοποίθςθ τθσ τελικισ λφςθσ του CAT κα πρζπει κάκε ςθμείο ελζγχου να 

καλφπτεται από ζνα ςτακμό βάςθσ. 
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4 Εφαρμογι αλγορίκμων ςτο GSM-R δίκτυο 

 

4.1 Πικανζσ κζςεισ ςτακμϊν βάςθσ 

 

Οι κζςεισ των ςτακμϊν βάςθσ επιλζγονται ϊςτε να βρίςκονται εντόσ των ορίων 

ιδιοκτθςίασ του Οργανιςμοφ ιδθροδρόμων Ελλάδασ. Επομζνωσ, οι ςτακμοί βάςθσ 

τοποκετοφνται κατά προτεραιότθτα ςε ςιδθροδρομικοφσ ςτακμοφσ, ςε κατάλλθλεσ 

κζςεισ για τθν ραδιοκάλυψθ των ςθράγγων και ςε επιλεγμζνεσ κζςεισ ςε όλο το 

μικοσ του βαςικοφ ςιδθροδρομικοφ άξονα ΠΑΘΕΠ. Επίςθσ, τοποκετοφνται με ςκοπό 

να προςφζρουν κάλυψθ ςε ςθμεία ςτα οποία υπάρχει αυξθμζνθ κίνθςθ, όπωσ είναι: 

οι επιβατικοί ςτακμοί, οι εμπορευματικοί ςτακμοί και τα αμαξοςτάςια. 

Με βάςθ τισ παραπάνω προχποκζςεισ ορίηονται οι πικανζσ κζςεισ των ςτακμϊν 

βάςθσ κατά μικοσ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ. Δεδομζνου ότι θ ςιδθροδρομικι 

υποδομι του βαςικοφ άξονα Πάτρα – Ακινα – Θεςςαλονίκθ – Ειδομζνθ – 

Προμαχϊνασ βρίςκεται ςε ανακαταςκευι ςε οριςμζνα τμιματα, που ςθμαίνει ότι κα 

ακολουκιςει νζα χάραξθ, οι περιοχζσ που κα εξεταςτοφν είναι: 

[1] Κιάτο – ιδθροδρομικό Κζντρο Αχαρνϊν (ΚΑ) – Αεροδρόμιο Ακθνϊν 

[2] Πειραιάσ – τακμόσ Ακθνϊν – Σικορζα 

[3] Δομοκόσ – Λάριςα – Θεςςαλονίκθ 

[4] Θεςςαλονίκθ – Προμαχϊνασ 

τα παρακάτω ςχιματα και με τθ βοικεια τθσ εφαρμογισ Google Maps, 

φαίνονται οι τζςςερισ περιοχζσ και οι πικανζσ κζςεισ ςτακμϊν βάςθσ κατά μικοσ τθσ 

ςιδθροδρομικισ γραμμισ. Οι ςυντεταγμζνεσ των κζςεων αυτϊν ειςάγονται ςτουσ 

αλγόρικμουσ με τθ μορφι γεωγραφικοφ μικουσ και πλάτουσ ςτο Matlab R2009b. 

 

 
χιμα 4.1: Πικανζσ κζςεισ ςτακμϊν βάςθσ περιοχισ [1] & [2] 
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χιμα 4.2: Πικανζσ κζςεισ ςτακμϊν βάςθσ περιοχισ [3] 

 

 
χιμα 4.3: Πικανζσ κζςεισ ςτακμϊν βάςθσ περιοχισ [4] 

 

Για κάκε ζνα ςτακμό βάςθσ, ειςάγονται επιπλζον δεδομζνα όπωσ θ ιςχφσ 

ακτινοβολίασ ςτθν ζξοδο τθσ κεραίασ του (EIRP), θ χωρθτικότθτα με βάςθ τθ 



23 
 

διαςταςιοποίθςθ του και ο ελεγκτισ ςτακμϊν βάςθσ (BSC) ςτον οποίο είναι 

ςυνδεδεμζνοσ (Παράρτθμα Π.2). Όπωσ αναφζρκθκε, οι ςτακμοί βάςθσ κα μποροφν 

να ςυνδζονται εναλλάξ ςε διαφορετικό Ελεγκτι τακμϊν Βάςθσ BSC (interleaved 

BSCs) για λόγουσ αςφαλείασ (redundancy). 

 

 

4.2 θμεία ελζγχου 

 

Μια περιοχι ραδιοκάλυψθσ αναπαριςτάται από ζναν αρικμό ςθμείων ελζγχου 

CN (control nodes). Σα ςθμεία ελζγχου επιλζγονται ϊςτε να αντιπροςωπεφουν όλεσ 

τισ τοποκεςίεσ όπου θ κάλυψθ είναι απαραίτθτθ. Για ζνα δίκτυο GSM-R, τα ςθμεία 

ελζγχου τοποκετοφνται ςτουσ επιβατικοφσ ςτακμοφσ, ςτουσ εμπορευματικοφσ 

ςτακμοφσ, ςτα αμαξοςτάςια, ςτο κζντρο μιασ ςιραγγασ και διαδοχικά ανά 2-3 χμ. 

κατά μικοσ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των επιτρεπόμενων 

ςθμείων ελζγχου είναι απεριόριςτοσ. 

Για κάκε ςθμείου ελζγχου ορίηεται ζνα μοντζλο διάδοςθσ ανάλογα με το αν 

βρίςκεται ςε αςτικό, μθ αςτικό περιβάλλον ι εντόσ μιασ ςιραγγασ. τθ τελευταία 

περίπτωςθ, αν το ςθμείο ελζγχου βρίςκεται εντόσ ςιραγγασ τότε ειςάγεται και το 

ςυνολικό μικοσ τθσ ςιραγγασ για τον υπολογιςμό των απωλειϊν διάδοςθσ εντόσ τθσ 

ςιραγγασ. Επιπλζον, για κάκε ςθμείο ελζγχου προςδιορίηεται θ πικανι κίνθςθ ςε 

erlang από κάκε είδοσ πθγισ κίνθςθσ, φωνι ι δεδομζνα (Παράρτθμα Π.3). Με βάςθ 

τθν ανάλυςθ τθσ χωρθτικότθτασ του GSM-R δικτφου, όπωσ αναφζρκθκε ςτθν 

παράγραφο 2.5, θ ςυνολικι κίνθςθ ανά χριςτθ και ανά ϊρα αιχμισ αντίςτοιχα για 

κάκε είδοσ χριςτθ είναι: 

 υνολικι κίνθςθ χριςτθ - τραίνο: 0.26 erlang 

 υνολικι κίνθςθ χριςτθ - προςωπικό: 0.14 erlang 

 

 
Κατά μικοσ 

ςιδ. γραμμισ 

Εντόσ 

ςιραγγασ 

Μικρόσ 

ςτακμόσ 

Μεγάλοσ 

ςτακμόσ 

Αρικμόσ χρθςτϊν - τραίνο 2 2 3 10 

Αρικμόσ χρθςτϊν - προςωπικό 10 10 15 30 

υνολικι κίνθςθ (erl) 1,92 1,92 2,88 6,80 

χιμα 4.4: Κίνθςθ ςτα ςθμεία ελζγχου 

 

Επομζνωσ, εκτιμϊντασ τον αρικμό των χρθςτϊν για κάκε κζςθ των ςθμείων 

ελζγχου (κατά μικοσ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ, εντόσ ςιραγγασ, ςε μικρό 

ςιδθροδρομικό ςτακμό, ςε μεγάλο ςιδθροδρομικό ςτακμό) κακορίηεται θ πικανι 

κίνθςθ ςτο ςθμείο αυτό. Για παράδειγμα, όπωσ φαίνεται ςτον παραπάνω πίνακα, ςε 

ζνα μικρό ςιδθροδρομικό ςτακμό, κεωρικθκε ότι το δίκτυο μπορεί να εξυπθρετιςει 
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ςυγχρόνωσ 3 τραίνα και 15 χριςτεσ προςωπικοφ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ςυνολικι 

κίνθςθ ςτο ςθμείο ελζγχου κα είναι 2.88 erlang. 

 

 

4.3 Τπολογιςμόσ ραδιοκάλυψθσ 

 

Για μια περιοχι του ςιδθροδρομικοφ δικτφου, γνωρίηοντασ τουσ ςτακμοφσ 

βάςθσ και τα ςθμεία ελζγχου, υπολογίηεται θ GSM-R ραδιοκάλυψθ. Ο αλγόρικμοσ 

από κάκε ζνα ςτακμό βάςθσ και για κάκε ζνα ςθμείο ελζγχου υπολογίηει τισ απϊλειεσ 

διάδοςθσ ςτο χϊρο με βάςθ το μοντζλο διάδοςθσ (Παράρτθμα Π.4).  Ζτςι, εξάγεται 

ζνασ πίνακασ με τθν τιμι ιςχφοσ ςε κάκε ςθμείο ελζγχου για κάκε ςτακμό βάςθσ. Αν 

οι απϊλειεσ διάδοςθσ από ζνα ςτακμό βάςθσ είναι τόςεσ ϊςτε θ ιςχφσ ςτο ςθμείο 

ελζγχου να μθν πζφτει κάτω από το κατϊφλι ιςχφοσ -84 dB, τότε υπάρχει κάλυψθ ςτο 

ςθμείο αυτό από το ςυγκεκριμζνο ςτακμό βάςθσ. Η απόςταςθ μεταξφ ςτακμοφ 

βάςθσ και ςθμείου ελζγχου, που ζχουν ςυντεταγμζνεσ ςε γεωγραφικό μικοσ και 

πλάτοσ, υπολογίηονται χρθςιμοποιϊντασ τον haversine τφπο (Παράρτθμα Π.5). Για 

όλουσ τουσ υπολογιςμοφσ τθσ ραδιοκάλυψθσ, κεωροφμε ότι κάκε ςτακμόσ βάςθσ ζχει 

ομοιοκατευκυντικι εκπομπι. 

Για τα μοντζλα εξωτερικοφ χϊρου (urban, open), όπωσ περιγράφθκαν ςτθν 

παράγραφο 2.4, οι απϊλειεσ διάδοςθσ υπολογίηονται από τθν εξίςωςθ:  

 

PL(dB) = - (A + B log (D)) + ΧS 

 

τθν αρχι τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ προςομοίωςθσ (Παράρτθμα Π.1), ο 

χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει αν κζλει να ςυνυπολογιςτοφν οι απϊλειεσ 

ςκίαςθσ Xs ι όχι.  

 

D1 D2

Σημείο Ελέγχου

Σταθμός Βάσης Α Σταθμός Βάσης Β  
χιμα 4.5: θμείο ελζγχου κατά μικοσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ 
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Για τον υπολογιςμό των απωλειϊν διάδοςθσ ςε ςιραγγα χρθςιμοποιείται το 

εκάςτοτε μοντζλο διάδοςθσ εξωτερικοφ χϊρου ζωσ τθν είςοδο τθσ ςιραγγασ και από 

τθν είςοδο τθσ ςιραγγασ ζωσ το κζντρο τθσ ςιραγγασ, που τοποκετείται το ςθμείο 

ελζγχου, υπολογίηονται οι επιπλζον απϊλειεσ βάςει τθσ εξίςωςθσ απωλειϊν 

ελεφκερου χϊρου προςαυξθμζνεσ από απϊλειεσ 10 dB λόγω διακφμανςθσ του 

ςιματοσ και από απϊλειεσ 10 dB από ςτροφζσ ςτθ ςιραγγα και άλλα εμπόδια. 

 

                                
       

 
       

 

D1 L/2 D2L/2

Σημείο Ελέγχου

Σταθμός Βάσης Α Σταθμός Βάσης Β  
χιμα 4.6: θμείο ελζγχου ςτο κζντρο ςιραγγασ 

 

 

4.4 Εφαρμογι ςυνδυαςτικοφ αλγορίκμου CAT 

 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ βαςίηεται ςτθν ιδζα του ςυνδυαςμοφ των πικανϊν 

κζςεων των ςτακμϊν βάςεων BS. Ο αλγόρικμοσ εκτελείται ϊςτε να βρει τον ελάχιςτο 

αρικμό από ςτακμοφσ βάςθσ που καλφπτουν τισ τζςςερεισ περιοχζσ κατά μικοσ τθσ 

ςιδθροδρομικισ γραμμισ. Ο βαςικόσ ςιδθροδρομικόσ άξονασ χωρίςτθκε ςε περιοχζσ 

για τθν καλφτερθ απόδοςθ του αλγορίκμου, δεδομζνου ότι οι περιοχζσ αυτζσ είναι 

διακριτζσ επομζνωσ μειϊνονται οι ςυνδυαςμοί και κατ’ επζκταςθ και ο υπολογιςτικόσ 

χρόνοσ του αλγορίκμου. 

Ο υπολογιςτικόσ χρόνοσ του αλγορίκμου, δθλαδι ο αρικμόσ των ςυνδυαςμϊν 

αυξάνεται δραματικά με τθν αφξθςθ του αρικμοφ των πικανϊν ςτακμϊν βάςθσ. Η 

φφςθ του προβλιματοσ φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα. τον οριηόντιο άξονα είναι ο 

αρικμόσ των ςυνδυαςμϊν ςτακμϊν βάςθσ και ςτον κατακόρυφο άξονα ο αρικμόσ των 

ςθμείων ελζγχου που καλφπτονται ανάλογα με το ςυνδυαςμό. Κάκε μπλε ρόμβοσ 

αντιπροςωπεφει ζναν ςυνδυαςμό. 

Εξετάηοντασ μια μικρι περιοχι με 10 ςτακμοφσ βάςθσ και 26 ςθμεία ελζγχου 

και αφοφ υπολογιςτεί θ κάλυψθ που παρζχουν όλοι οι ςυνδυαςμοί ςτακμϊν βάςθσ 

ςε όλα τα ςθμεία ελζγχου, παρατθρείται ότι όςο αυξάνονται οι ςυνδυαςμοί, θ 
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καμπφλθ ςυγκλίνει ςτο βζλτιςτο, δθλαδι τθν πλιρθ κάλυψθ όλων των ςθμείων 

ελζγχου (Παράρτθμα Π.6). Ωςτόςο, δεν είναι απαραίτθτο να βρεκεί θ βζλτιςτθ λφςθ 

υπολογίηοντασ μεγάλο αρικμό ςυνδυαςμϊν. το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, ζνασ 

ςυνδυαςμόσ 8 ςτακμϊν βάςθσ (περίπου 290 ςυνδυαςμοί) καλφπτει όλα τα ςθμεία 

ελζγχου, που ςθμαίνει ότι δε χρειάηονται και οι 10 ςτακμοί βάςθσ για τθν πλιρθ 

κάλυψθ τθσ περιοχισ. 

 

 
χιμα 4.7: Αρικμόσ από CN καλυπτόμενα από BS ςυνδυαςμοφσ 

 

Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ του αλγορίκμου μπορεί να μειωκεί με τθν εφαρμογι του 

CAT αλγορίκμου (Παράρτθμα Π.7). Ο CAT χρθςιμοποιεί τθ λογικι του ςυνδυαςτικοφ 

αλγορίκμου (Παράρτθμα Π.8), χωρίηοντασ επιπλζον το ςφνολο των ςτακμϊν βάςθσ 

μιασ περιοχισ ςε ζναν αρικμό από ομάδεσ από λιγότερουσ ςτακμοφσ βάςθσ. Ο 

αρικμόσ των ομάδων κακορίηεται από τον χριςτθ πριν τθν εκτζλεςθ του αλγορίκμου. 

Οι ςτακμοί βάςθσ τθσ κάκε ομάδασ επιλζγονται τυχαία. Για κάκε ομάδα βρίςκονται 

πολλαπλζσ λφςεισ. Ο αλγόρικμοσ επιλζγει τισ λφςεισ με το μικρότερο κόςτοσ. 

υνεπϊσ, για κάκε ομάδα βρίςκεται ποιοσ ςυνδυαςμόσ από ςτακμοφσ βάςθσ δίνει τθν 

καλφτερθ κάλυψθ. Οι βζλτιςτεσ λφςεισ κάκε ομάδασ ςυγχωνεφονται ςε μια λφςθ. Η 

μζκοδοσ αυτι επαναλαμβάνεται μζχρι ο αρικμόσ των λφςεων να μθν μπορεί να 

μειωκεί περαιτζρω. ε κάκε επανάλθψθ δθμιουργοφνται ομάδεσ που περιζχουν 

διαφορετικοφσ ςτακμοφσ βάςθσ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων κακορίηεται από τον 

χριςτθ ςτθ αρχι του προγράμματοσ. 

Όλεσ οι λφςεισ από κάκε επανάλθψθ αποκθκεφονται και ο αλγόρικμοσ αναηθτεί, 

μεταξφ των λφςεων, τθ βζλτιςτθ λφςθ με τον μικρότερο αρικμό από ςτακμοφσ βάςθσ 

(Παράρτθμα Π.1). Εφαρμόηοντασ τον παραπάνω αλγόρικμο μετά από ζναν αρικμό 

επαναλιψεων, ο αρικμόσ των ςτακμϊν βάςθσ δε μπορεί να μειωκεί περαιτζρω 
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επειδι οι βζλτιςτεσ λφςεισ είναι όλεσ ίδιεσ. Η βζλτιςτθ λφςθ εξαρτάται από τον τελικό 

αρικμό των ςτακμϊν βάςθσ. ε αυτι τθ περίπτωςθ επιλζγεται τυχαία μία από τισ 

βζλτιςτεσ λφςεισ τυχαία. Ο αλγόρικμοσ εμφανίηει τθ βζλτιςτθ λφςθ ςε ζνα ςχιμα μαηί 

με όλεσ τισ πικανζσ κζςεισ των ςτακμϊν βάςθσ και τα ςθμεία ελζγχου, ϊςτε να 

φαίνεται θ βελτιςτοποίθςθ.  

 

 
χιμα 4.8: Λφςθ CAT αλγορίκμου 

 

το ςχιμα 4.8 παρατθροφμε μια βζλτιςτθ λφςθ του CAT αλγορίκμου για τθ 

περιοχι Κιάτο – ΚΑ – Αεροδρόμιο. Με μπλε κφκλο αναπαρίςτανται τα ςθμεία 

ελζγχου, με κόκκινο ςταυρό όλεσ οι πικανζσ κζςεισ ςτακμϊν βάςθσ και με κίτρινο 

ρόμβο αναπαριςτάται θ λφςθ του CAT αλγορίκμου. 

Ο αλγόρικμοσ CAT ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνυπολογίηει και το μοντζλο 

χωρθτικότθτασ τθσ περιοχισ. Αυτι τθν επιλογι ζχει ο χριςτθσ ςτθν αρχι τθσ 

εκτζλεςθσ του αλγορίκμου. Σο μοντζλο χωρθτικότθτασ κεωρεί ότι θ κίνθςθ είναι 

ανομοιογενισ ςτθ περιοχι κάλυψθσ. Για κάκε ςθμείο ελζγχου ζχουν οριςτεί οι 

απαιτιςεισ κίνθςθσ. Σο άκροιςμα τθσ κίνθςθσ κάκε ςθμείου ελζγχου δίνει τισ 

ςυνολικζσ απαιτιςεισ για μια περιοχι.  

Ο αλγόρικμοσ CAT χρθςιμοποιεί τθ φόρμουλα Erlang-B. Η φόρμουλα Erlang-B 

ςυςχετίηει τθν μζςθ κατάλθψθ καναλιϊν (ςε erlangs), τον αρικμό των καναλιϊν και 

τθν πικανότθτα απόρριψθσ κλιςθσ (GoS), υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ αποκατάςταςθ 

κλιςεων και θ διάρκεια των κλιςεων ακολουκοφν τθν κατανομι Poisson. Ειςάγοντασ 

τθν κίνθςθ κάκε περιοχισ και τθν επικυμθτι πικανότθτα απόρριψθσ κλιςθσ ςτον CAT 

αλγόρικμο μπορεί να υπολογιςτεί ο αρικμόσ των καναλιϊν που απαιτοφνται για κάκε 

ςτακμό βάςθσ και κατ επζκταςθ ο αρικμόσ των ςτακμϊν βάςθσ τθσ περιοχισ. 

Επομζνωσ, οι απαιτοφμενοι ςτακμοί βάςθσ ςε κάκε περιοχι εξαρτϊνται από τισ 

ςυνολικζσ απαιτιςεισ κίνθςθσ τθσ περιοχισ. Ο αλγόρικμοσ CAT απορρίπτει κάκε λφςθ 
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που δεν καλφπτει τισ απαιτιςεισ κίνθςθσ και από τισ υπόλοιπεσ βρίςκει τθ βζλτιςτθ 

λφςθ με βάςθ τον τελικό αρικμό των ςτακμϊν βάςθσ. 

 

4.5 Εφαρμογι άπλθςτου αλγορίκμου Greedy 

 

τθ τελικι λφςθ του αλγόρικμου CAT μπορεί να εφαρμοςτεί ο Άπλθςτοσ 

Αλγόρικμοσ GR (Greedy Algorithm) ϊςτε να μειωκεί περιςςότερο ο αρικμόσ των 

ςτακμϊν βάςθσ για τθν πλιρθ κάλυψθ μιασ περιοχισ. Ο GR αλγόρικμοσ αρχικά 

επιλζγει το ςτακμό βάςθσ που καλφπτει τα περιςςότερα ςθμεία ελζγχου. Αμζςωσ 

μετά ο ςτακμόσ βάςθσ και τα ςθμεία ελζγχου αφαιροφνται από τθν περιοχι μελζτθσ 

και θ ίδια διαδικαςία επαναλαμβάνεται ωςότου να μθν υπάρχουν εναπομείναντα 

ςθμεία ελζγχου προσ κάλυψθ (Παράρτθμα Π.9).  

 

 
χιμα 4.9: Λφςθ GR αλγορίκμου 

 

το ςχιμα 4.9 παρουςιάηεται θ βζλτιςτθ λφςθ του GR αλγόρικμου για τθ 

περιοχι Κιάτο - ΚΑ - Αεροδρόμιο μαηί με τθ λφςθ του CAT αλγορίκμου, τισ πικανζσ 

κζςεισ των ςτακμϊν βάςθσ και τα ςθμεία ελζγχου, ϊςτε να φαίνεται θ 

βελτιςτοποίθςθ. Με μπλε κφκλο αναπαρίςτανται τα ςθμεία ελζγχου, με κόκκινο 

ςταυρό όλεσ οι πικανζσ κζςεισ ςτακμϊν βάςθσ, με κίτρινο ρόμβο αναπαριςτάται θ 

λφςθ του CAT αλγορίκμου και με μαφρο ρόμβο αναπαριςτάται θ λφςθ του GR 

αλγορίκμου. το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα παρατθροφμε ότι οι αρχικοί ςτακμοί 

βάςθσ είναι 21, θ λφςθ του CAT αλγορίκμου περιζχει 17 ςτακμοφσ βάςθσ και θ λφςθ 

του GR αλγορίκμου περιζχει 7 ςτακμοφσ βάςθσ. 

το παρακάτω ςχιμα περιγράφεται με τθ βοικεια ενόσ διαγράμματοσ ροισ 

ολόκλθρο το πρόγραμμα προςομοίωςθσ.    
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Ειςαγωγι του αρικμοφ των 
ομάδων ςτακμϊν βάςθσ και 

των επαναλιψεων 
Επιλογι για το μοντζλο 

χωρθτικότθτασ και τθ ςκίαςθ

Σοποκζτθςθ των 
ςθμείων ελζγχου και 

των ςτακμϊν βάςθσ ςτθ 
περιοχι

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ 
CAT λφςθσ από κάκε 

ομάδα και ςυγχϊνευςθ 
ςε μία ομάδα.

Τπολογιςμόσ τθσ 
κάλυψθσ για κάκε 

ςθμείο ελζγχου

Σρζχουςα Επανάλθψθ
< 

υνολικϊν Επανλιψεων

Επιλογι από τισ λφςεισ 
όλων των επαναλιψεων τθ 

βζλτιςτθ ικανοποιϊντασ 
χωρθτικότθτα και κάλυψθ

Εφαρμογι GR 
αλγορίκμου ςτθν 

βζλτιςτθ λφςθ του CAT 
αλγορίκμου

Εμφάνιςθ όλων των 
αποτελεςμάτων ςε 

ςχιμα και ςτθ γραμμι 
εντολϊν

 
χιμα 4.10: Διάγραμμα ροισ προγράμματοσ  
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5 Ανάλυςθ αποτελεςμάτων 

 

το κεφάλαιο αυτό αρχικά κα γίνουν δοκιμζσ για τον προςδιοριςμό των 

παραμζτρων του αλγορίκμου CAT, όπωσ ο αρικμόσ των επαναλιψεων εκτζλεςθσ του 

αλγορίκμου και ο αρικμόσ των ομάδων των ςτακμϊν βάςθσ για τθν πρϊτθ περιοχι 

Κιάτο – ΚΑ – Αεροδρόμιο. τθ ςυνζχεια κα γίνει ανάλυςθ των αποτελεςμάτων από 

τθν εφαρμογι των αλγορίκμων ςε όλεσ τισ περιοχζσ και για όλα τα πικανά ςενάρια, 

λαμβάνοντασ υπόψθ ι όχι το μοντζλο χωρθτικότθτασ και τισ απϊλειεσ ςκίαςθσ. 

Οι αλγόρικμοι κα εφαρμοςτοφν ςτο ςφνολο των ςτακμϊν βάςθσ αλλά και ςτουσ 

μιςοφσ ςτακμοφσ βάςθσ, ανάλογα ςε ποιόν Ελεγκτι τακμϊν Βάςθσ BSC είναι 

ςυνδεδεμζνοι. τόχοσ είναι να εξάγουμε μία λφςθ που να καλφπτει και τισ τρεισ 

περιπτϊςεισ λειτουργίασ των BSC. Όπωσ ειπϊκθκε ςτθ παράγραφο 2.1, θ διάταξθ των 

ςτακμϊν βάςθσ κατά μικοσ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ είναι τζτοια ϊςτε να 

παρζχουν διπλι κάλυψθ δικτφου (redundancy). Οι ςτακμοί βάςθσ κα ςυνδζονται 

εναλλάξ ςε διαφορετικό Ελεγκτι τακμϊν Βάςθσ BSC (interleaved BSCs). Πρζπει να 

ςθμειωκεί ότι θ κανονικι λειτουργία του δικτφου περιλαμβάνει και τα δφο BSC, ενϊ 

όταν ζνα από τα δφο BSC τεκεί εκτόσ λειτουργίασ το δίκτυο βρίςκεται ςε λειτουργία 

ζκτακτθσ ανάγκθσ (emergency).  ε λειτουργία ζκτακτθσ ανάγκθσ, κρίςιμθ είναι θ 

πλιρθσ ραδιοκάλυψθ ακόμα και με λιγότερουσ ςτακμοφσ βάςθσ χωρίσ να είναι 

απαραίτθτο να καλφπτονται οι απαιτιςεισ κίνθςθσ. Επομζνωσ, ςε αυτι τθν περίπτωςθ 

ο αλγόρικμοσ κα εφαρμοςτεί χωρίσ να λθφκεί υπόψθ το μοντζλο χωρθτικότθτασ. 

 

 

5.1 Αρικμόσ επαναλιψεων αλγορίκμου 

 

Αρχικά πρζπει να προςδιοριςτεί ο αρικμόσ των επαναλιψεων εκτζλεςθσ του 

αλγορίκμου CAT. Δεδομζνου ότι ο αλγόρικμοσ επαναλαμβάνεται μζχρι ο αρικμόσ των 

ςτακμϊν βάςθσ να μθν μπορεί να μειωκεί περαιτζρω και αφοφ ςε κάκε επανάλθψθ 

δθμιουργοφνται ομάδεσ τυχαία που περιζχουν διαφορετικοφσ ςτακμοφσ βάςθσ, κα 

πρζπει να βρεκεί ο κατάλλθλοσ αρικμόσ των επαναλιψεων εκτζλεςθσ του 

αλγορίκμου CAT. Ο αλγόρικμοσ εκτελείται διαδοχικά με διαφορετικισ τάξθσ αρικμό 

επαναλιψεων 10, 100, 1000, 10000 κλπ, λαμβάνοντασ υπόψθ ι όχι το μοντζλο 

χωρθτικότθτασ και τισ απϊλειεσ ςκίαςθσ. Σα αποτελζςματα τθσ εκτζλεςθσ του 

αλγορίκμου για ζνα τυπικό ςενάριο 10 ομάδων ςτακμϊν βάςθσ και για τθν πρϊτθ 

περιοχι Κιάτο – ΚΑ – Αεροδρόμιο, ςτθν οποία ζχουν τοποκετθκεί αρχικά 21 ςτακμοί 

βάςθσ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα.  

Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι ςτθ περίπτωςθ που λαμβάνονται υπόψθ οι 

απϊλειεσ λόγω ςκίαςθσ, θ λαμβανόμενθ ιςχφσ ςε κάκε ςθμείο ελζγχου είναι 
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ουςιαςτικά μια τυχαία μεταβλθτι που εξαρτάται από τον αρικμό και τα θλεκτρικά 

χαρακτθριςτικά των ςκεδαςτϊν που ςυμμετζχουν ςτθ διάδοςθ, αφοφ θ ςκίαςθ 

ακολουκεί κανονικι (Gaussian) λογαρικμικι κατανομι. Λόγω αυτισ τθσ τυχαιότθτασ, 

μπορεί να μθν υπάρχει ςφγκλιςθ ωσ προσ τισ επαναλιψεισ. Αυτι θ τυχαιότθτα 

παρατθρείται ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ "χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με απϊλειεσ 

ςκίαςθσ", παρόλα αυτά υπάρχει ςφγκλιςθ. Από όλα τα αποτελζςματα βγαίνει το 

ςυμπζραςμα ότι υπάρχει ςφγκλιςθ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ. Επομζνωσ, θ καλφτερθ 

επιλογι είναι ο αλγόρικμοσ CAT να εκτελείται για 100000 επαναλιψεισ για όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ, αφοφ με ςθμαντικά μικρότερο χρόνο υπολογιςμοφ, θ λφςθ είναι πολφ 

κοντά ςτθ βζλτιςτθ. 

 

Αρικμόσ 
επαναλιψεων 

τακμοί Βάςθσ 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

10 18 20 19 19 

100 16 19 17 19 

1000 16 19 17 19 

10000 15 17 17 18 

100000 15 19 17 18 

200000 15 18 17 18 

300000 15 18 17 18 

400000 15 18 17 18 

500000 15 18 17 18 

1000000 15 18 17 18 

1500000 15 18 17 18 

2000000 15 18 17 18 

χιμα 5.1: Αρικμόσ επαναλιψεων 

 

 

5.2 Αρικμόσ ομάδων ςτακμϊν βάςθσ 

 

τθ ςυνζχεια εξετάηονται τα αποτελζςματα του αλγορίκμου CAT για 

διαφορετικό αρικμό ομάδων ςτακμϊν βάςθσ. Ο αλγόρικμοσ εκτελείται διαδοχικά για 

2, 3, 5, 7, 10, 15 και 21 ομάδεσ ςτακμϊν βάςθσ, για 100000 επαναλιψεισ 

λαμβάνοντασ υπόψθ ι όχι το μοντζλο χωρθτικότθτασ και τισ απϊλειεσ ςκίαςθσ μζχρι 

ο αρικμόσ των ςτακμϊν βάςθσ να μθν μπορεί να μειωκεί περαιτζρω.  

Ο αλγόρικμοσ εφαρμόηεται ςτθν πρϊτθ περιοχι Κιάτο – ΚΑ – Αεροδρόμιο, 

όπου ζχουν τοποκετθκεί αρχικά 21 ςτακμοί βάςθσ. Ο αλγόρικμοσ CAT κα μποροφςε 

να εκτελεςτεί και για μία μόνο ομάδα ςτακμϊν βάςθσ, ελζγχοντασ όλουσ τουσ 
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ςυνδυαςμοφσ των 21 ςτακμϊν βάςθσ, όπου ουςιαςτικά ο αλγόρικμοσ CAT 

εκφυλίηεται ςε αλγόρικμο OCA. Όμωσ πρακτικά είναι αδφνατο αφοφ κα χρειαηόταν 

πάρα πολφ μεγάλο επεξεργαςτικό χρόνο. 

Παρατθροφμε ότι εκτελϊντασ τον αλγόρικμο CAT με 21 ομάδεσ ςτακμϊν βάςθσ 

και για μια περιοχι με 21 ςτακμοφσ βάςθσ, δθλαδι ζνασ ςτακμόσ βάςθσ ανά ομάδα, 

το αποτζλεςμα του αλγορίκμου περιζχει και τουσ 21 ςτακμοφσ βάςθσ το οποίο είναι 

και προφανζσ. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει καμία χρθςιμότθτα ςτθν εφαρμογι ενόσ 

τζτοιου ςεναρίου αφοφ μόνο από ζνα ςυνδυαςμό ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει ο 

αλγόρικμοσ τθν βζλτιςτθ λφςθ. 

Αν κατά τθν εκτζλεςθ του αλγορίκμου CAT λθφκεί υπόψθ το μοντζλο 

χωρθτικότθτασ και οι ομάδεσ των ςτακμϊν βάςθσ είναι λιγότερεσ από 7, ο 

αλγόρικμοσ ςυγκλίνει και θ βζλτιςτθ λφςθ ςτακεροποιείται ςτουσ 17 ςτακμοφσ 

βάςθσ. Αυτό ςυμβαίνει επειδι οι ςυνολικζσ απαιτιςεισ κίνθςθσ τθσ περιοχισ 

προχποκζτουν τθν φπαρξθ τουλάχιςτο ενόσ ςυγκεκριμζνου αρικμοφ ςτακμϊν βάςθσ 

για τθν κάλυψι τθσ. 

 

Αρικμόσ 
ομάδων 

ςτακμϊν βάςθσ 

τακμοί Βάςθσ 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

2 8 9 17 17 

3 9 11 17 17 

5 11 14 17 17 

7 13 16 17 17 

10 14 20 17 18 

15 16 17 17 17 

21 21 21 21 21 

χιμα 5.2: Αρικμόσ ομάδων ςτακμϊν βάςθσ 

 

Σζλοσ, αν και παρατθρείται ότι κατά τθν εκτζλεςθ του αλγορίκμου χωρίσ να 

ςυμπεριλαμβάνεται το μοντζλο χωρθτικότθτασ, όςο μειϊνεται ο αρικμόσ των ομάδων 

ςτακμϊν βάςθσ τόςο μειϊνεται παράλλθλα και ο αρικμόσ των ςτακμϊν βάςθσ τθσ 

τελικισ λφςθσ, ςυγχρόνωσ αυξάνεται ο χρόνοσ εκτζλεςθσ του αλγορίκμου. Αυτό 

ςθμαίνει ότι ενϊ θ επιλογι των 2 ομάδων ςτακμϊν βάςθσ δίνει τθ βζλτιςτθ λφςθ, 

από τθν άποψθ τθσ υπολογιςτικισ πολυπλοκότθτασ καλφτερθ επιλογι είναι οι 3 

ομάδεσ, αφοφ με ςθμαντικά μικρότερο χρόνο υπολογιςμοφ θ λφςθ είναι πολφ κοντά 

ςτθ βζλτιςτθ. Επιπλζον, ο GR αλγόρικμοσ μπορεί να εφαρμοςτεί ςε αυτι τθ λφςθ του 

CAT αλγόρικμου για τθ βελτιςτοποίθςι τθσ, με μικρότερο ςυνολικό χρόνο 



33 
 

επεξεργαςίασ. Από τθν παραπάνω ανάλυςθ, καταλιγουμε ςτθν επιλογι 3 ομάδων 

ςτακμϊν βάςθσ για τθν εκτζλεςθ του CAT αλγόρικμου για όλεσ τισ περιπτϊςεισ. 

 

 

5.3 Εφαρμογι για όλα τα ςενάρια 

 

τθ ςυνζχεια γίνεται ανάλυςθ των αποτελεςμάτων από τθν εφαρμογι των 

αλγορίκμων ςε όλεσ τισ περιοχζσ και για όλα τα πικανά ςενάρια. θμειϊνεται ότι, με 

βάςθ τθν ανάλυςθ των προθγοφμενων παραγράφων, για τθν εκτζλεςθ του CAT 

αλγόρικμου επιλζγονται 100000 επαναλιψεισ και 3 ομάδεσ ςτακμϊν βάςθσ για όλεσ 

τισ περιοχζσ του δικτφου και για όλα τα ςενάρια. 

 

 

5.3.1 Κιάτο – ιδθροδρομικό Κζντρο Αχαρνϊν – Αεροδρόμιο 

 

Η περιοχι Κιάτο – ΚΑ – Αεροδρόμιο περιλαμβάνει ςυνολικά 21 ςτακμοφσ 

βάςθσ και 52 ςθμεία ελζγχου. Οι ςτακμοί βάςθσ και τα ςθμεία ελζγχου ζχουν 

τοποκετθκεί κατά μικοσ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ από το ςιδθροδρομικό ςτακμό 

Κιάτο ζωσ τον τερματικό ςτακμό του Αεροδρομίου Ακθνϊν. το παρακάτω ςχιμα 

αναπαρίςτανται με τθ βοικεια του Matlab με κόκκινο ςταυρό οι ςτακμοί βάςθσ και 

με μπλε κφκλο τα ςθμεία ελζγχου. Σόςο οι ςτακμοί βάςθσ όςο και τα ςθμεία ελζγχου 

διαγράφουν μία νοθτι γραμμι θ οποία αναπαριςτά τθν ςιδθροδρομικι γραμμι. 

 

 
χιμα 5.3: Περιοχι Κιάτο – ΚΑ – Αεροδρόμιο 
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τθ ςυνζχεια εκτελείται ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT για όλα τα πικανά 

ςενάρια, για όλουσ τουσ ςτακμοφσ βάςθσ και για τουσ μιςοφσ ςτακμοφσ βάςθσ οι 

οποίοι αντιςτοιχοφν ςτα δφο διαφορετικά BSC. το τζλοσ εκτελείται και ο Greedy 

αλγόρικμοσ για βελτιςτοποίθςθ τθσ λφςθσ. Όλα τα αποτελζςματα και οι λφςεισ και 

από τουσ δφο αλγορίκμουσ φαίνονται ςε αντίςτοιχα ςχεδιαγράμματα. Με κίτρινο 

ρόμβο φαίνονται οι ςτακμοί βάςθσ τθσ λφςθσ του CAT αλγορίκμου, ενϊ με μαφρο 

ρόμβο φαίνονται οι ςτακμοί βάςθσ τθσ λφςθσ του GR αλγορίκμου. 

 

 21 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 9 ςτακμοφσ βάςθσ οι οποίοι 

μποροφν να καλφψουν τθν περιοχι (χιμα 5.4). Ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει ωσ 

λφςθ 7 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (χιμα 5.5). 

 

 
χιμα 5.4: CAT - 21 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  

 

 
χιμα 5.5: GR - 21 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  
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 21 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 10 ςτακμοφσ βάςθσ οι οποίοι 

μποροφν να καλφψουν τθν περιοχι. Ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει ωσ λφςθ 8 

ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα. τα παρακάτω ςχιματα φαίνονται οι ςτακμοί βάςθσ 

τθσ λφςθσ του CAT και GR αλγορίκμου αντίςτοιχα. Λόγω των απωλειϊν ςκίαςθσ 

παρατθροφμε ότι χρειάηονται περιςςότεροι ςτακμοί βάςθσ για τθν πλιρθ 

κάλυψθ. 

 

 
χιμα 5.6: CAT - 21 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  

 

 
χιμα 5.7: GR - 21 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  
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 21 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 17 ςτακμοφσ βάςθσ οι οποίοι 

μποροφν να καλφψουν τθν περιοχι (χιμα 5.8). Ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει ωσ 

λφςθ 7 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (χιμα 5.9). Παρατθροφμε ότι για τθν κάλυψθ 

τθσ κίνθςθσ τθσ περιοχισ χρειάηονται περιςςότεροι ςτακμοί βάςθσ για τον CAT 

από ότι χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ το μοντζλο χωρθτικότθτασ. 

 

 
χιμα 5.8: CAT - 21 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  

 

 
χιμα 5.9: GR - 21 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  
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 21 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 17 ςτακμοφσ βάςθσ οι οποίοι 

μποροφν να καλφψουν τθν περιοχι (χιμα 5.10). Ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει ωσ 

λφςθ 10 ςτακμοφσ βάςθσ (χιμα 5.11). Παρατθροφμε ότι ςε αυτι τθ περίπτωςθ 

για τον CAT αλγόρικμο θ λφςθ ακολουκεί τθ λογικι τθσ προθγοφμενθσ 

περίπτωςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ςκίαςθ δεν παίηει τόςο ςθμαντικό ρόλο ςτθ 

βζλτιςτθ λφςθ όςο το μοντζλο χωρθτικότθτασ.  

 

 
χιμα 5.10: CAT - 21 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  

 

 
χιμα 5.11: GR - 21 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  
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 11 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 7 ςτακμοφσ βάςθσ οι οποίοι 

μποροφν να καλφψουν τθν περιοχι (χιμα 5.12). Ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει ωσ 

λφςθ 6 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (χιμα 5.13). Παρατθρείται ότι οι 3 από τουσ 7 

ςτακμοφσ βάςθσ ςτον CAT αλγόρικμο και 2 από τουσ 6 ςτακμοφσ βάςθσ ςτον GR 

αλγόρικμο είναι κοινοί με τθ αντίςτοιχθ λφςθ όταν ςυμπεριλαμβάνονται οι 

ςτακμοί βάςθσ και των δφο BSC. 

 

 
χιμα 5.12: CAT - 11 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  

 

 χιμα 5.13: GR - 11 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  
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 11 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 9 ςτακμοφσ βάςθσ οι οποίοι 

μποροφν να καλφψουν τθν περιοχι (χιμα 5.14). Ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει ωσ 

λφςθ 8 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (χιμα 5.15). Παρατθρείται ότι οι 4 από τουσ 9 

ςτακμοφσ βάςθσ ςτον CAT αλγόρικμο και οι 3 από τουσ 8 ςτακμοφσ βάςθσ ςτον 

GR αλγόρικμο είναι κοινοί με τθ αντίςτοιχθ λφςθ όταν ςυμπεριλαμβάνονται οι 

ςτακμοί βάςθσ και των δφο BSC. 

 

 
χιμα 5.14: CAT - 11 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  

 

 
χιμα 5.15: GR - 11 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  
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 10 ςτακμοί βάςθσ (BSC2), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ. 

Σόςο ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT όςο και ο αλγόρικμοσ Greedy δίνουν ωσ 

λφςθ 7 ςτακμοφσ βάςθσ οι οποίοι μποροφν να καλφψουν τθν περιοχι. 

Παρατθρείται ότι οι 5 από τουσ 7 ςτακμοφσ βάςθσ ςτον CAT και GR αλγόρικμο 

είναι κοινοί με τθ αντίςτοιχθ λφςθ όταν ςυμπεριλαμβάνονται οι ςτακμοί βάςθσ 

και των δφο BSC. 

 

 
χιμα 5.16: 10 ςτακμοί βάςθσ (BSC2), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  

 

 10 ςτακμοί βάςθσ (BSC2), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ. 

Παρομοίωσ ςτο αντίςτοιχο ςενάριο με ςκίαςθ, τόςο ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ 

CAT όςο και ο Greedy δίνουν ωσ λφςθ τουσ 8 ςτακμοφσ βάςθσ. Παρατθρείται ότι 

οι 6 από τουσ 8 ςτακμοφσ βάςθσ ςτον CAT αλγόρικμο και οι 5 από τουσ 8 

ςτακμοφσ βάςθσ ςτον GR αλγόρικμο είναι κοινοί με τθ αντίςτοιχθ λφςθ όταν 

ςυμπεριλαμβάνονται οι ςτακμοί βάςθσ και των δφο BSC. 

 

 
χιμα 5.17: 10 ςτακμοί βάςθσ (BSC2), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  
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Όλα τα παραπάνω παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον παρακάτω πίνακα. Η πρϊτθ 

γραμμι περιλαμβάνει τθ λφςθ για τουσ δφο αλγόρικμουσ που εφαρμόηονται ςε όλουσ 

τουσ πικανοφσ ςτακμοφσ βάςθσ. Οι επόμενεσ δφο γραμμζσ περιλαμβάνουν τθ λφςθ 

για τισ περιπτϊςεισ λειτουργίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ, όπου το πρόγραμμα ζχει 

εκτελεςτεί χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται το μοντζλο χωρθτικότθτασ. 

 

Αρχικοί 
ςτακμοί βάςθσ 

τακμοί Βάςθσ (CAT/GR) 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

21 (BSC1&2) 9/7 10/8 17/7 17/10 

11 (BSC1) 7/6 9/8   

10 (BSC2) 7/7 8/8   

χιμα 5.18: Αποτελζςματα περιοχισ [1] Κιάτο – ΚΑ – Αεροδρόμιο 

 

Με μια γριγορθ ματιά ςτον πίνακα αποτελεςμάτων παρατθροφμε ότι όταν το 

πρόγραμμα εκτελείται χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, θ λφςθ του CAT αλγορίκμου 

και θ λφςθ του GR αλγορίκμου είτε είναι ίδιεσ (BSC2) είτε διαφζρουν κατά 1 ι 2 

ςτακμοφσ βάςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ λφςθ του CAT αλγορίκμου ςυγκλίνει ςτθ 

βελτιςτοποιθμζνθ λφςθ του GR αλγορίκμου και κατ επζκταςθ ότι οι αρχικζσ επιλογζσ 

του αρικμοφ των επαναλιψεων και του αρικμοφ των ομάδων των ςτακμϊν βάςθσ για 

τον αλγόρικμο CAT είναι ςωςτζσ. Όταν το πρόγραμμα εκτελείται με το μοντζλο 

χωρθτικότθτασ υπάρχει διαφορά ςτισ λφςεισ των δφο αλγορίκμων. Ο αλγόρικμοσ CAT 

υπολογίηει με βάςθ τισ απαιτιςεισ κίνθςθσ τον αρικμό των ςτακμϊν βάςθσ, ενϊ ο 

αλγόρικμοσ GR υπολογίηει, με βάςθ τθ CAT λφςθ, απλά τθν κάλυψθ των ςθμείων 

ελζγχου.  

Από το ςφνολο των αποτελεςμάτων παρατθροφμε ότι ςτθ πρϊτθ περίπτωςθ 

(χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ) για τθ πλιρθ κάλυψθ τθσ περιοχισ 

χρειάηονται 7 ςτακμοί βάςθσ (BSC1&2). Με τον ίδιο περίπου αρικμό ςτακμϊν βάςθσ 

καλφπτεται θ περιοχι και για τα δφο ςενάρια λειτουργίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ (6 με 

BSC1, 7 με BSC2). Όμωσ μόνο 2 από τουσ 6 ςτακμοφσ βάςθσ του BSC1 (GR αλγόρικμο) 

είναι κοινοί με τθ αντίςτοιχθ λφςθ όταν ςυμπεριλαμβάνονται οι ςτακμοί βάςθσ και 

των δφο BSC ενϊ αντίςτοιχα 5 από τουσ 7 ςτακμοφσ βάςθσ του BSC2 είναι κοινοί. Για 

να υπάρχει απλά κάλυψθ ςτθ περιοχι απαιτοφνται μόνο οι 7 ςτακμοί βάςθσ τθσ 

λφςθσ BSC1&2. Όμωσ, για να υπάρχει πλιρθσ κάλυψθ τθσ περιοχισ ακόμα και ςε 

λειτουργία ζκτακτθσ ανάγκθσ απαιτείται το ςφνολο των 13 ςτακμϊν βάςθσ των δφο 

λφςεων BSC1 και BSC2.  

Όμοια, για τθ δεφτερθ περίπτωςθ (χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ), 

για να υπάρχει απλά κάλυψθ ςτθ περιοχι απαιτοφνται μόνο οι 8 ςτακμοί βάςθσ τθσ 
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λφςθσ BSC1&2, ενϊ για να υπάρχει πλιρθσ κάλυψθ τθσ περιοχισ ακόμα και ςε 

λειτουργία ζκτακτθσ ανάγκθσ απαιτείται το ςφνολο των 16 ςτακμϊν βάςθσ των δφο 

λφςεων BSC1 και BSC2. 

τθ τελευταία περίπτωςθ που υπολογίηεται και το μοντζλο χωρθτικότθτασ 

χρειάηονται 17 ςτακμοί βάςθσ για τθ πλιρθ ραδιοκάλυψθ αλλά και για τθν κάλυψθ 

τθσ κίνθςθσ τθσ περιοχισ, οι οποίεσ ζχουν οριςτεί πριν τθν εκτζλεςθ του 

προγράμματοσ. Παρατθροφμε ότι το ςφνολο των 13 ςτακμϊν βάςθσ των δφο λφςεων 

BSC1 και BSC2, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ και χωρίσ ςκίαςθ, είναι υποςφνολο 

των 17 ςτακμϊν βάςθσ τθσ λφςθσ με το μοντζλο χωρθτικότθτασ και χωρίσ ςκίαςθ. 

Επιπλζον, οι υπόλοιποι 4 ςτακμοί βάςθσ τθσ λφςθσ αυτισ βρίςκονται ςε περιοχζσ 

υψθλισ τθλεπικοινωνιακισ κίνθςθσ. 

Σζλοσ παρατθροφμε ότι θ ςκίαςθ δεν παίηει ρόλο ςτον αρικμό των ςτακμϊν 

βάςθσ όταν ςυνυπολογίηεται το μοντζλο χωρθτικότθτασ. Όμωσ θ ςκίαςθ παίηει ρόλο 

ςτθν επιλογι των κζςεων των ςτακμϊν βάςθσ, κάτι που είναι λογικό λόγω τθσ 

τυχαιότθτασ που ειςάγει θ ζννοια τθσ ςκίαςθσ.  

 

 

5.3.2 Πειραιάσ – ιδθροδρομικόσ τακμόσ Ακθνϊν – Σικορζα 

 

Η περιοχι Πειραιάσ – ιδθροδρομικόσ τακμόσ Ακθνϊν – Σικορζα περιλαμβάνει 

ςυνολικά 26 ςτακμοφσ βάςθσ και 58 ςθμεία ελζγχου. Οι ςτακμοί βάςθσ και τα ςθμεία 

ελζγχου ζχουν τοποκετθκεί κατά μικοσ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ από το 

ςιδθροδρομικό ςτακμό Πειραιά ζωσ το ςιδθροδρομικό ςτακμό Σικορζασ μζςω του 

ιδθροδρομικοφ τακμοφ Ακθνϊν. το παρακάτω ςχιμα φαίνονται με κόκκινο 

ςταυρό οι ςτακμοί βάςθσ και με μπλε κφκλο τα ςθμεία ελζγχου, που διαγράφουν μία 

νοθτι γραμμι θ οποία αναπαριςτά τθν ςιδθροδρομικι γραμμι. Παρατθροφμε ότι 

εντόσ των αςτικϊν περιοχϊν του Πειραιά και τθσ Ακινασ, τισ οποίεσ διαςχίηει ο 

ςιδθρόδρομοσ, ο αρικμόσ τόςο των πικανϊν ςτακμϊν βάςθσ όςο και των ςθμείων 

ελζγχου είναι μεγαλφτεροσ από ότι ςτισ υπόλοιπεσ περιοχζσ. 

τθ ςυνζχεια εκτελείται ο αλγόρικμοσ CAT για όλα τα ςενάρια, λαμβάνοντασ 

υπόψθ ι όχι τισ απϊλειεσ ςκίαςθσ και το μοντζλο χωρθτικότθτασ για όλουσ τουσ 

ςτακμοφσ βάςθσ και για όςουσ αντιςτοιχοφν ςτα δφο διαφορετικά BSC. Επιπλζον 

εκτελείται και ο Greedy αλγόρικμοσ για βελτιςτοποίθςθ τθσ λφςθσ. Όλα τα 

αποτελζςματα και οι λφςεισ και από τουσ δφο αλγορίκμουσ φαίνονται ςε αντίςτοιχα 

ςχεδιαγράμματα. το τζλοσ ακολουκεί μία ανάλυςθ των αποτελεςμάτων αντίςτοιχθ 

με αυτι για τθν περιοχι *1+ Κιάτο – ΚΑ – Αεροδρόμιο Ακθνϊν, τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου.  
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χιμα 5.19: Περιοχι Πειραιάσ – Ακινα – Σικορζα 

 

 26 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 10 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.20) 

ενϊ ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει 7 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (ςχιμα 5.21). 

 

 
χιμα 5.20: CAT - 26 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  
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χιμα 5.21: GR - 26 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  

 

 26 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 12 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.22) 

ενϊ ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει 7 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (ςχιμα 5.23). 

 

 
χιμα 5.22: CAT - 26 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  
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χιμα 5.23: GR - 26 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  

 

 26 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 20 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.24) 

ενϊ ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει 6 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (ςχιμα 5.25). 

 

 
χιμα 5.24: CAT - 26 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  
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χιμα 5.25: GR - 26 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  

 

 26 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 20 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.26) 

ενϊ ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει 9 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (ςχιμα 5.27). 

 

 
χιμα 5.26: CAT - 26 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  
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χιμα 5.27: GR - 26 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  

 

 13 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ. 

Οι αλγόρικμοι CAT και Greedy δίνουν ωσ λφςθ 7 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.28). 

 
χιμα 5.28: 13 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  
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 13 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 10 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.29) 

ενϊ ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει 8 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (ςχιμα 5.30). 

 

 
χιμα 5.29: CAT - 13 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  

 

 
χιμα 5.30: GR - 13 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  
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 13 ςτακμοί βάςθσ (BSC2), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 8 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.31) 

ενϊ ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει 6 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (ςχιμα 5.32). 

 

 
χιμα 5.31: CAT - 13 ςτακμοί βάςθσ (BSC2), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  

 

 
χιμα 5.32: GR - 13 ςτακμοί βάςθσ (BSC2), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  
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 13 ςτακμοί βάςθσ (BSC2), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ. 

Οι αλγόρικμοι CAT και Greedy δίνουν ωσ λφςθ 10 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.33). 

 
χιμα 5.33: 13 ςτακμοί βάςθσ (BSC2), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  

 

Όλα τα παραπάνω παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον παρακάτω πίνακα. Η πρϊτθ 

γραμμι περιλαμβάνει τθ λφςθ για τουσ δφο αλγόρικμουσ που εφαρμόηονται ςε όλουσ 

τουσ πικανοφσ ςτακμοφσ βάςθσ. Οι επόμενεσ δφο γραμμζσ περιλαμβάνουν τθ λφςθ 

για τισ περιπτϊςεισ λειτουργίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ, όπου το πρόγραμμα ζχει 

εκτελεςτεί χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται το μοντζλο χωρθτικότθτασ. 

 

Αρχικοί 
ςτακμοί βάςθσ 

τακμοί Βάςθσ (CAT/GR) 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

26 (BSC1&2) 10/7 12/7 20/6 20/9 

13 (BSC1) 7/7 10/8   

13 (BSC2) 8/6 10/10   

χιμα 5.34: Αποτελζςματα περιοχισ [2] Πειραιάσ – Ακινα – Σικορζα 

 

Από το ςφνολο των αποτελεςμάτων παρατθροφμε, όπωσ και ςτθν ανάλυςθ τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου, ότι ςτθ πρϊτθ περίπτωςθ (χωρίσ το μοντζλο 

χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ) για τθ πλιρθ κάλυψθ τθσ περιοχισ χρειάηονται 7 

ςτακμοί βάςθσ (BSC1&2), ενϊ για να υπάρχει πλιρθσ κάλυψθ τθσ περιοχισ ακόμα και 

ςε λειτουργία ζκτακτθσ ανάγκθσ απαιτείται το ςφνολο των 13 ςτακμϊν βάςθσ των 
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δφο λφςεων BSC1 και BSC2. Όμοια, για τθ δεφτερθ περίπτωςθ (χωρίσ το μοντζλο 

χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ), για να υπάρχει απλά κάλυψθ ςτθ περιοχι απαιτοφνται 

μόνο οι 7 ςτακμοί βάςθσ τθσ λφςθσ BSC1&2, ενϊ για να υπάρχει πλιρθσ κάλυψθ τθσ 

περιοχισ ακόμα και ςε λειτουργία ζκτακτθσ ανάγκθσ απαιτείται το ςφνολο των 18 

ςτακμϊν βάςθσ των δφο λφςεων BSC1 και BSC2. 

τθ τελευταία περίπτωςθ που υπολογίηεται και το μοντζλο χωρθτικότθτασ 

χρειάηονται 20 ςτακμοί βάςθσ για τθ πλιρθ ραδιοκάλυψθ αλλά και για τθν κάλυψθ 

τθσ κίνθςθσ τθσ περιοχισ. Παρατθροφμε ότι το ςφνολο των 13 ςτακμϊν βάςθσ των 

δφο λφςεων BSC1 και BSC2, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ και χωρίσ ςκίαςθ, είναι 

υποςφνολο των 20 ςτακμϊν βάςθσ τθσ λφςθσ με το μοντζλο χωρθτικότθτασ και χωρίσ 

ςκίαςθ. Επιπλζον, οι υπόλοιποι 7 ςτακμοί βάςθσ τθσ λφςθσ αυτισ τοποκετοφνται για 

να καλφψουν τθν τθλεπικοινωνιακι κίνθςθ. Επιπλζον, παρατθροφμε ότι θ ςκίαςθ δεν 

παίηει τόςο ςθμαντικό ρόλο ςτον αρικμό των ςτακμϊν βάςθσ όςο το μοντζλο 

χωρθτικότθτασ, αλλά παίηει ρόλο ςτθν επιλογι των κζςεων των ςτακμϊν βάςθσ.  

 

 

5.3.3 Δομοκόσ – Λάριςα – Θεςςαλονίκθ 

 

Η περιοχι Δομοκόσ – Λάριςα – Θεςςαλονίκθ περιλαμβάνει ςυνολικά 30 

ςτακμοφσ βάςθσ και 60 ςθμεία ελζγχου. Οι ςτακμοί βάςθσ και τα ςθμεία ελζγχου 

ζχουν τοποκετθκεί κατά μικοσ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ από το ςιδθροδρομικό 

ςτακμό Δομοκοφ ζωσ το ςιδθροδρομικό ςτακμό Θεςςαλονίκθσ μζςω του 

ιδθροδρομικοφ τακμοφ Λάριςασ. το παρακάτω ςχιμα φαίνονται με κόκκινο 

ςταυρό οι ςτακμοί βάςθσ και με μπλε κφκλο τα ςθμεία ελζγχου.  

Η περιοχι αυτι είναι θ μεγαλφτερθ και πιο ομοιόμορφθ ςε όλο το μικοσ τθσ. Αν 

και θ ςιδθροδρομικι γραμμι διαςχίηει αςτικζσ περιοχζσ όπωσ θ Λάριςα και θ 

Θεςςαλονίκθ, παρόλα αυτά οι απαιτιςεισ χωρθτικότθτασ του δικτφου δεν είναι όςεσ 

εκείνεσ τθσ περιοχισ των Ακθνϊν. Για αυτό υπάρχει μια ςχετικι ομοιομορφία ςτθν 

αρχικι τοποκζτθςθ των ςτακμϊν βάςθσ. Συχόν μεγαλφτερεσ απαιτιςεισ 

χωρθτικότθτασ αντιμετωπίηεται με τθν τοποκζτθςθ ςτακμϊν βάςθσ που προςφζρουν 

μεγαλφτερθ χωρθτικότθτα ςτο δίκτυο GSM-R, με βάςθ τθ διαςταςιοποίθςι τουσ. 

Αμζςωσ μετά εκτελείται ο αλγόρικμοσ CAT για όλα τα ςενάρια, λαμβάνοντασ 

υπόψθ ι όχι τισ απϊλειεσ ςκίαςθσ και το μοντζλο χωρθτικότθτασ για όλουσ τουσ 

ςτακμοφσ βάςθσ και για όςουσ αντιςτοιχοφν ςτα δφο διαφορετικά BSC. Επιπλζον 

εκτελείται και ο Greedy αλγόρικμοσ για βελτιςτοποίθςθ τθσ λφςθσ. Όλα τα 

αποτελζςματα και οι λφςεισ και από τουσ δφο αλγορίκμουσ φαίνονται ςε αντίςτοιχα 

ςχεδιαγράμματα. 
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χιμα 5.35: Περιοχι Δομοκόσ – Λάριςα – Θεςςαλονίκθ 

 

 30 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 13 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.36) 

ενϊ ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει 9 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (ςχιμα 5.37). 

 

 
χιμα 5.36: CAT - 30 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  
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χιμα 5.37: GR - 30 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  

 

 30 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 15 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.38) 

ενϊ ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει 10 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (ςχιμα 5.39). 

 

 
χιμα 5.38: CAT - 30 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  
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χιμα 5.39: GR - 30 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  

 

 30 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 20 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.40) 

ενϊ ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει 9 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (ςχιμα 5.41). 

 

 
χιμα 5.40: CAT - 30 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  
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χιμα 5.41: GR - 30 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  

 

 30 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 20 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.42) 

ενϊ ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει 12 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (ςχιμα 5.43). 

 

 
χιμα 5.42: CAT - 30 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  
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χιμα 5.43: GR - 30 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  

 

 15 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ. 

Οι αλγόρικμοι CAT και Greedy δίνουν ωσ λφςθ 9 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.44). 

 

 
χιμα 5.44: 15 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  
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 15 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 10 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.45) 

ενϊ ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει 9 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (ςχιμα 5.46). 

 

 
χιμα 5.45: CAT - 15 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  

 

 
χιμα 5.46: GR - 15 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  
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 15 ςτακμοί βάςθσ (BSC2), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ. 

Οι αλγόρικμοι CAT και Greedy δίνουν ωσ λφςθ 10 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.47). 

 

 
χιμα 5.47: 15 ςτακμοί βάςθσ (BSC2), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  

 

 15 ςτακμοί βάςθσ (BSC2), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ. 

Οι αλγόρικμοι CAT και Greedy δίνουν ωσ λφςθ 11 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.48). 

 

 
χιμα 5.48: 15 ςτακμοί βάςθσ (BSC2), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  
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Όλα τα παραπάνω παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον παρακάτω πίνακα. Η πρϊτθ 

γραμμι περιλαμβάνει τθ λφςθ για τουσ δφο αλγόρικμουσ που εφαρμόηονται ςε όλουσ 

τουσ πικανοφσ ςτακμοφσ βάςθσ. Οι επόμενεσ δφο γραμμζσ περιλαμβάνουν τθ λφςθ 

για τισ περιπτϊςεισ λειτουργίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ, όπου το πρόγραμμα ζχει 

εκτελεςτεί χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται το μοντζλο χωρθτικότθτασ. 

 

Αρχικοί 
ςτακμοί βάςθσ 

τακμοί Βάςθσ (CAT/GR) 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

30 (BSC1&2) 13/9 15/10 20/9 20/12 

15 (BSC1) 9/9 10/9   

15 (BSC2) 10/10 11/11   

χιμα 5.49: Αποτελζςματα περιοχισ [3] Δομοκόσ – Λάριςα – Θεςςαλονίκθ 

 

Από το ςφνολο των αποτελεςμάτων παρατθροφμε ότι ςτθ πρϊτθ περίπτωςθ 

(χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ) για τθ πλιρθ κάλυψθ τθσ περιοχισ 

χρειάηονται 9 ςτακμοί βάςθσ (BSC1&2), ενϊ για να υπάρχει πλιρθσ κάλυψθ τθσ 

περιοχισ ακόμα και ςε λειτουργία ζκτακτθσ ανάγκθσ απαιτείται το ςφνολο των 19 

ςτακμϊν βάςθσ των δφο λφςεων BSC1 και BSC2. Όμοια, για τθ δεφτερθ περίπτωςθ 

(χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ), για να υπάρχει απλά κάλυψθ ςτθ 

περιοχι απαιτοφνται μόνο οι 10 ςτακμοί βάςθσ τθσ λφςθσ BSC1&2, ενϊ για να 

υπάρχει πλιρθσ κάλυψθ τθσ περιοχισ ακόμα και ςε λειτουργία ζκτακτθσ ανάγκθσ 

απαιτείται το ςφνολο των 19 ςτακμϊν βάςθσ των δφο λφςεων BSC1 και BSC2. 

τθ τελευταία περίπτωςθ που υπολογίηεται και το μοντζλο χωρθτικότθτασ 

χρειάηονται 20 ςτακμοί βάςθσ για τθ πλιρθ ραδιοκάλυψθ αλλά και για τθν κάλυψθ 

τθσ κίνθςθσ τθσ περιοχισ. Παρατθροφμε ότι το ςφνολο των 9 ςτακμϊν βάςθσ των δφο 

λφςεων BSC1 και BSC2, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ και χωρίσ ςκίαςθ, είναι 

υποςφνολο των 20 ςτακμϊν βάςθσ τθσ λφςθσ με το μοντζλο χωρθτικότθτασ και χωρίσ 

ςκίαςθ. Επιπλζον, οι υπόλοιποι 11 ςτακμοί βάςθσ τθσ λφςθσ αυτισ τοποκετοφνται για 

να καλφψουν τθν τθλεπικοινωνιακι κίνθςθ. Σο ίδιο ιςχφει και ςτθ περίπτωςθ με το 

μοντζλο χωρθτικότθτασ και με ςκίαςθ.  

 

 

5.3.4 Θεςςαλονίκθ – Προμαχϊνασ 

 

Η περιοχι Θεςςαλονίκθ – Προμαχϊνασ περιλαμβάνει ςυνολικά 18 ςτακμοφσ βάςθσ 

και 38 ςθμεία ελζγχου. Οι ςτακμοί βάςθσ και τα ςθμεία ελζγχου ζχουν τοποκετθκεί 

κατά μικοσ τθσ ςιδθροδρομικισ γραμμισ από το ςιδθροδρομικό ςτακμό 
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Θεςςαλονίκθσ ζωσ τον ςιδθροδρομικό ςτακμό Προμαχϊνα ςτα ελλθνοβουλγαρικά 

ςφνορα. Η περιοχι αυτι είναι κυρίωσ μθ αςτικι και θ μικρότερθ από όλεσ τισ 

υπόλοιπεσ. Η ςιδθροδρομικι γραμμι διαςχίηει κυρίωσ επαρχιακζσ μικρζσ πόλεισ. το 

ςχιμα 5.50 φαίνονται με κόκκινο ςταυρό οι ςτακμοί βάςθσ και με μπλε κφκλο τα 

ςθμεία ελζγχου. 

 

 
χιμα 5.50: Περιοχι Θεςςαλονίκθ – Προμαχϊνασ 

 

τθ ςυνζχεια εκτελείται ο αλγόρικμοσ CAT για όλα τα ςενάρια, λαμβάνοντασ 

υπόψθ ι όχι τισ απϊλειεσ ςκίαςθσ και το μοντζλο χωρθτικότθτασ για όλουσ τουσ 

ςτακμοφσ βάςθσ και για όςουσ αντιςτοιχοφν ςτα δφο διαφορετικά BSC. Επιπλζον 

εκτελείται και ο Greedy αλγόρικμοσ για βελτιςτοποίθςθ τθσ λφςθσ. Όλα τα 

αποτελζςματα και οι λφςεισ και από τουσ δφο αλγορίκμουσ φαίνονται ςε αντίςτοιχα 

ςχεδιαγράμματα. Με κίτρινο ρόμβο αναπαριςτάται θ λφςθ του CAT αλγόρικμου και 

με μαφρο ρόμβο θ λφςθ του Greedy αλγόρικμου. 

 

 18 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 7 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.51) 

ενϊ ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει 5 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (ςχιμα 5.52). 
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χιμα 5.51: CAT - 18 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  

 

 
χιμα 5.52: GR - 18 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  

 

 18 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 9 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.53) 

ενϊ ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει 5 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (ςχιμα 5.54). 
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χιμα 5.53: CAT - 18 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  

 

 
χιμα 5.54: GR - 18 ςτακμοί βάςθσ, χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  

 

 18 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 13 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.55) 

ενϊ ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει 6 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (ςχιμα 5.56). 
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χιμα 5.55: CAT - 18 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  

 

 
χιμα 5.56: GR - 18 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  

 

 18 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 13 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.57) 

ενϊ ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει 5 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (ςχιμα 5.58). 
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χιμα 5.57: CAT - 18 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  

 

 
χιμα 5.58: GR - 18 ςτακμοί βάςθσ, με το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  

 

 9 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ. 

Οι αλγόρικμοι CAT και Greedy δίνουν ωσ λφςθ 6 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.59). 



65 
 

 
χιμα 5.59: 9 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  

 

 9 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 6 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.60) 

ενϊ ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει 5 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (ςχιμα 5.61). 

 

 
χιμα 5.60: CAT - 9 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  
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χιμα 5.61: GR - 9 ςτακμοί βάςθσ (BSC1), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  

 

 9 ςτακμοί βάςθσ (BSC2), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ. 

Οι αλγόρικμοι CAT και Greedy δίνουν ωσ λφςθ 6 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.62). 

 

 
χιμα 5.62: 9 ςτακμοί βάςθσ (BSC2), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ  
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 9 ςτακμοί βάςθσ (BSC2), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ. 

Ο ςυνδυαςτικόσ αλγόρικμοσ CAT δίνει ωσ λφςθ 7 ςτακμοφσ βάςθσ (ςχιμα 5.63) 

ενϊ ο αλγόρικμοσ Greedy δίνει 4 ςτακμοφσ βάςθσ αντίςτοιχα (ςχιμα 5.64). 

 

 
χιμα 5.63: CAT - 9 ςτακμοί βάςθσ (BSC2), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  

 

 
χιμα 5.64: GR - 9 ςτακμοί βάςθσ (BSC2), χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ  
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Όλα τα παραπάνω παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον παρακάτω πίνακα. Η πρϊτθ 

γραμμι περιλαμβάνει τθ λφςθ για τουσ δφο αλγόρικμουσ που εφαρμόηονται ςε όλουσ 

τουσ πικανοφσ ςτακμοφσ βάςθσ. Οι επόμενεσ δφο γραμμζσ περιλαμβάνουν τθ λφςθ 

για τισ περιπτϊςεισ λειτουργίασ ζκτακτθσ ανάγκθσ, όπου το πρόγραμμα ζχει 

εκτελεςτεί χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται το μοντζλο χωρθτικότθτασ. 

 

Αρχικοί 
ςτακμοί βάςθσ 

τακμοί Βάςθσ (CAT/GR) 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

18 (BSC1&2) 7/5 9/5 13/6 13/5 

9 (BSC1) 6/6 6/5   

9 (BSC2) 6/6 7/4   

χιμα 5.65: Αποτελζςματα περιοχισ [4] Θεςςαλονίκθ – Προμαχϊνασ 

 

Από το ςφνολο των αποτελεςμάτων παρατθροφμε ότι ςτθ πρϊτθ περίπτωςθ 

(χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, χωρίσ ςκίαςθ) για τθ πλιρθ κάλυψθ τθσ περιοχισ 

χρειάηονται 5 ςτακμοί βάςθσ (BSC1&2), ενϊ για να υπάρχει πλιρθσ κάλυψθ τθσ 

περιοχισ ακόμα και ςε λειτουργία ζκτακτθσ ανάγκθσ απαιτείται το ςφνολο των 12 

ςτακμϊν βάςθσ των δφο λφςεων BSC1 και BSC2. Όμοια, για τθ δεφτερθ περίπτωςθ 

(χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με ςκίαςθ), για να υπάρχει απλά κάλυψθ ςτθ 

περιοχι απαιτοφνται μόνο οι 5 ςτακμοί βάςθσ τθσ λφςθσ BSC1&2, ενϊ για να υπάρχει 

πλιρθσ κάλυψθ τθσ περιοχισ ακόμα και ςε λειτουργία ζκτακτθσ ανάγκθσ απαιτείται 

το ςφνολο των 9 ςτακμϊν βάςθσ των δφο λφςεων BSC1 και BSC2. 

τθ τελευταία περίπτωςθ που υπολογίηεται και το μοντζλο χωρθτικότθτασ 

χρειάηονται 13 ςτακμοί βάςθσ για τθ πλιρθ ραδιοκάλυψθ αλλά και για τθν κάλυψθ 

τθσ κίνθςθσ τθσ περιοχισ. Ο αρικμόσ των ςτακμϊν βάςθσ με το μοντζλο 

χωρθτικότθτασ είναι περιςςότεροσ τόςο ςε ςχζςθ με τθ λφςθ BSC1&2 όςο και ςε 

ςχζςθ με το ςφνολο των ςτακμϊν βάςθσ των δφο λφςεων BSC1 και BSC2, χωρίσ το 

μοντζλο χωρθτικότθτασ.  
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υμπεράςματα 

 

Η εκπόνθςθ αυτισ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ ζγινε ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ 

Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Προθγμζνα Σθλεπικοινωνιακά υςτιματα και Δίκτυα» του 

τμιματοσ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ Σθλεπικοινωνιϊν του Πανεπιςτθμίου 

Πελοποννιςου. Αντικείμενο τθσ εργαςίασ είναι θ αυτοματοποιθμζνθ τοποκζτθςθ 

ςτακμϊν βάςθσ για τθ βζλτιςτθ ραδιοκάλυψθ ςτο αςφρματο δίκτυο GSM-R κατά 

μικοσ του βαςικοφ ελλθνικοφ ςιδθροδρομικοφ άξονα με το μικρότερο κόςτοσ, 

δθλαδι τον ελάχιςτο δυνατό αρικμό ςτακμϊν βάςθσ (base stations). 

Εξετάςτθκαν δφο αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ, ο υνδυαςτικόσ Αλγόρικμοσ για 

Ολικι Βελτιςτοποίθςθ ι Combination Algorithm for Total Optimization (CAT) και ο 

Άπλθςτοσ Αλγόρικμοσ ι Greedy Algorithm (GR). Και οι δφο αλγόρικμοι 

προςομοιϊκθκαν ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ Matlab. Αρχικά εφαρμόςτθκε ο 

αλγόρικμοσ CAT και ςτθ ςυνζχεια ο αλγόρικμοσ GR εφαρμόςτθκε ςτθν λφςθ που δίνει 

ο αλγόρικμοσ CAT με ςκοπό τθν μείωςθ ακόμα περιςςότερο του αρικμοφ ςτακμϊν 

βάςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ ι όχι τισ απϊλειεσ ςκίαςθσ και το μοντζλο χωρθτικότθτασ 

για όλουσ τουσ πικανοφσ ςτακμοφσ βάςθσ και για όςουσ αντιςτοιχοφν ςτα δφο 

διαφορετικά BSC. 

Αρχικά προςδιορίςτθκε ο αρικμόσ των επαναλιψεων εκτζλεςθσ του 

αλγορίκμου CAT. Δεδομζνου ότι ο αλγόρικμοσ επαναλαμβάνεται μζχρι ο αρικμόσ των 

ςτακμϊν βάςθσ να μθν μπορεί να μειωκεί περαιτζρω και αφοφ ςε κάκε επανάλθψθ 

δθμιουργοφνται ομάδεσ τυχαία που περιζχουν διαφορετικοφσ ςτακμοφσ βάςθσ, κα 

πρζπει να βρεκεί ο κατάλλθλοσ αρικμόσ των επαναλιψεων εκτζλεςθσ του 

αλγορίκμου CAT. Ο αλγόρικμοσ εκτελζςτθκε διαδοχικά με διαφορετικισ τάξθσ αρικμό 

επαναλιψεων 10, 100, 1000, 10000 κλπ, λαμβάνοντασ υπόψθ ι όχι το μοντζλο 

χωρθτικότθτασ και τισ απϊλειεσ ςκίαςθσ. Σα αποτελζςματα τθσ εκτζλεςθσ του 

αλγορίκμου για ζνα τυπικό ςενάριο 10 ομάδων ςτακμϊν βάςθσ και για τθν 

ςιδθροδρομικι γραμμι Κιάτο – ΚΑ – Αεροδρόμιο, ςτθν οποία ζχουν τοποκετθκεί 

αρχικά 21 ςτακμοί βάςθσ φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα.  

Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι ςτθ περίπτωςθ που λαμβάνονται υπόψθ οι 

απϊλειεσ λόγω ςκίαςθσ, θ λαμβανόμενθ ιςχφσ ςε κάκε ςθμείο ελζγχου είναι 

ουςιαςτικά μια τυχαία μεταβλθτι που εξαρτάται από τον αρικμό και τα θλεκτρικά 

χαρακτθριςτικά των ςκεδαςτϊν που ςυμμετζχουν ςτθ διάδοςθ, αφοφ θ ςκίαςθ 

ακολουκεί κανονικι (Gaussian) λογαρικμικι κατανομι. Λόγω αυτισ τθσ τυχαιότθτασ, 

κα μποροφςε να μθν υπάρχει ςφγκλιςθ ωσ προσ τισ επαναλιψεισ. Αυτι θ τυχαιότθτα 

παρατθρείται ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ "χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, με απϊλειεσ 

ςκίαςθσ", παρόλα αυτά υπάρχει ςφγκλιςθ. Από όλα τα αποτελζςματα βγαίνει το 

ςυμπζραςμα ότι υπάρχει ςφγκλιςθ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ. Επομζνωσ, θ καλφτερθ 

επιλογι είναι ο αλγόρικμοσ CAT να εκτελείται για 100000 επαναλιψεισ για όλεσ τισ 
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περιπτϊςεισ, αφοφ με ςθμαντικά μικρότερο χρόνο υπολογιςμοφ, θ λφςθ είναι πολφ 

κοντά ςτθ βζλτιςτθ. 

 

Αρικμόσ 
επαναλιψεων 

τακμοί Βάςθσ 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

10 18 20 19 19 

100 16 19 17 19 

1000 16 19 17 19 

10000 15 17 17 18 

100000 15 19 17 18 

200000 15 18 17 18 

300000 15 18 17 18 

400000 15 18 17 18 

500000 15 18 17 18 

1000000 15 18 17 18 

1500000 15 18 17 18 

2000000 15 18 17 18 

 

τθ ςυνζχεια εξετάςτθκαν τα αποτελζςματα του αλγορίκμου CAT για 

διαφορετικό αρικμό ομάδων ςτακμϊν βάςθσ. Ο αλγόρικμοσ εκτελείται διαδοχικά για 

2, 3, 5, 7, 10, 15 και 21 ομάδεσ ςτακμϊν βάςθσ, για 100000 επαναλιψεισ για όλα τα 

ςενάρια. Ο αλγόρικμοσ εφαρμόηεται ςτθν περιοχι Κιάτο – ΚΑ – Αεροδρόμιο, όπου 

ζχουν τοποκετθκεί αρχικά 21 ςτακμοί βάςθσ. 

 

Αρικμόσ 
ομάδων 

ςτακμϊν βάςθσ 

τακμοί Βάςθσ 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

2 8 9 17 17 

3 9 11 17 17 

5 11 14 17 17 

7 13 16 17 17 

10 14 20 17 18 

15 16 17 17 17 

21 21 21 21 21 

 

Παρατθρικθκε ότι αν κατά τθν εκτζλεςθ του αλγορίκμου CAT λθφκεί υπόψθ το 

μοντζλο χωρθτικότθτασ και οι ομάδεσ των ςτακμϊν βάςθσ είναι λιγότερεσ από 7, ο 

αλγόρικμοσ ςυγκλίνει και θ βζλτιςτθ λφςθ ςτακεροποιείται ςτουσ 17 ςτακμοφσ 



71 
 

βάςθσ. Αυτό ςυμβαίνει επειδι οι ςυνολικζσ απαιτιςεισ κίνθςθσ τθσ περιοχισ 

προχποκζτουν τθν φπαρξθ τουλάχιςτο ενόσ ςυγκεκριμζνου αρικμοφ ςτακμϊν βάςθσ 

για τθν κάλυψι τθσ. 

Επιπλζον, αν και παρατθρικθκε ότι κατά τθν εκτζλεςθ του αλγορίκμου χωρίσ να 

ςυμπεριλαμβάνεται το μοντζλο χωρθτικότθτασ, όςο μειϊνεται ο αρικμόσ των ομάδων 

ςτακμϊν βάςθσ τόςο μειϊνεται παράλλθλα και ο αρικμόσ των ςτακμϊν βάςθσ τθσ 

τελικισ λφςθσ, ςυγχρόνωσ αυξάνεται ο χρόνοσ εκτζλεςθσ του αλγορίκμου. Αυτό 

ςθμαίνει ότι ενϊ θ επιλογι των 2 ομάδων ςτακμϊν βάςθσ δίνει τθ βζλτιςτθ λφςθ, 

από τθν άποψθ τθσ υπολογιςτικισ πολυπλοκότθτασ καλφτερθ επιλογι είναι οι 3 

ομάδεσ, αφοφ με ςθμαντικά μικρότερο χρόνο υπολογιςμοφ θ λφςθ είναι πολφ κοντά 

ςτθ βζλτιςτθ. Επιπλζον, ο GR αλγόρικμοσ μπορεί να εφαρμοςτεί ςε αυτι τθ λφςθ του 

CAT αλγόρικμου για τθ βελτιςτοποίθςι τθσ, με μικρότερο ςυνολικό χρόνο 

επεξεργαςίασ. Από τθν παραπάνω ανάλυςθ, καταλιξαμε ςτθν επιλογι 3 ομάδων 

ςτακμϊν βάςθσ για τθν εκτζλεςθ του CAT αλγόρικμου για όλεσ τισ περιπτϊςεισ. 

τθ ςυνζχεια εφαρμόςτθκαν και οι δφο αλγόρικμοι ςε όλεσ τισ περιοχζσ και για 

όλα τα πικανά ςενάρια. Για τθν εκτζλεςθ του CAT αλγόρικμου επιλζχκθκαν 100000 

επαναλιψεισ και 3 ομάδεσ ςτακμϊν βάςθσ. Όλα τα αποτελζςματα για τισ 4 περιοχζσ 

φαίνονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ. Η πρϊτθ γραμμι περιλαμβάνει τθ λφςθ για τουσ 

δφο αλγόρικμουσ που εφαρμόηονται ςε όλουσ τουσ πικανοφσ ςτακμοφσ βάςθσ. Οι 

επόμενεσ δφο γραμμζσ περιλαμβάνουν τθ λφςθ για τισ περιπτϊςεισ λειτουργίασ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

 

 Κιάτο – ΚΑ – Αεροδρόμιο Ακθνϊν 

Αρχικοί 
ςτακμοί βάςθσ 

τακμοί Βάςθσ (CAT/GR) 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

21 (BSC1&2) 9/7 10/8 17/7 17/10 

11 (BSC1) 7/6 9/8   

10 (BSC2) 7/7 8/8   

 

 Πειραιάσ – Ακινα – Σικορζα 

Αρχικοί 
ςτακμοί βάςθσ 

τακμοί Βάςθσ (CAT/GR) 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

26 (BSC1&2) 10/7 12/7 20/6 20/9 

13 (BSC1) 7/7 10/8   

13 (BSC2) 8/6 10/10   
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 Δομοκόσ – Λάριςα – Θεςςαλονίκθ 

Αρχικοί 
ςτακμοί βάςθσ 

τακμοί Βάςθσ (CAT/GR) 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

30 (BSC1&2) 13/9 15/10 20/9 20/12 

15 (BSC1) 9/9 10/9   

15 (BSC2) 10/10 11/11   

 

 Θεςςαλονίκθ - Προμαχϊνασ 

Αρχικοί 
ςτακμοί βάςθσ 

τακμοί Βάςθσ (CAT/GR) 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

χωρίσ μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 
χωρίσ ςκίαςθ 

με μοντζλο 
χωρθτικότθτασ 

με ςκίαςθ 

18 (BSC1&2) 7/5 9/5 13/6 13/5 

9 (BSC1) 6/6 6/5   

9 (BSC2) 6/6 7/4   

 

Με μια γριγορθ ματιά ςτουσ πίνακεσ αποτελεςμάτων παρατθροφμε ότι όταν το 

πρόγραμμα εκτελείται χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ, θ λφςθ του CAT αλγορίκμου 

και θ λφςθ του GR αλγορίκμου είτε είναι ίδιεσ είτε διαφζρουν κατά λίγουσ ςτακμοφσ 

βάςθσ. Όταν το πρόγραμμα εκτελείται με το μοντζλο χωρθτικότθτασ υπάρχει 

ςθμαντικι διαφορά ςτισ λφςεισ των δφο αλγορίκμων. Ο αλγόρικμοσ CAT υπολογίηει 

με βάςθ τισ απαιτιςεισ κίνθςθσ τον αρικμό των ςτακμϊν βάςθσ, ενϊ ο αλγόρικμοσ 

GR υπολογίηει, με βάςθ τθ CAT λφςθ, απλά τθν κάλυψθ των ςθμείων ελζγχου.  

Επιπλζον, ςτθ περίπτωςθ χωρίσ το μοντζλο χωρθτικότθτασ για να υπάρχει απλά 

κάλυψθ ςτθ περιοχι απαιτοφνται μόνο οι ςτακμοί βάςθσ τθσ λφςθσ BSC1&2. Όμωσ, 

για να υπάρχει πλιρθσ κάλυψθ τθσ περιοχισ ακόμα και ςε λειτουργία ζκτακτθσ 

ανάγκθσ απαιτείται το ςφνολο των ςτακμϊν βάςθσ των δφο λφςεων BSC1 και BSC2.  

τθ τελευταία περίπτωςθ που υπολογίηεται και το μοντζλο χωρθτικότθτασ 

παρατθροφμε ότι θ ςκίαςθ δεν παίηει ρόλο ςτον αρικμό των ςτακμϊν βάςθσ, αφοφ ο 

αρικμόσ των ςτακμϊν βάςθσ είναι ίδιοσ είτε ςυνυπολογίηονται οι απϊλειεσ ςκίαςθσ 

είτε όχι. Επιπλζον οι ςτακμοί βάςθσ που απαιτοφνται είναι πάντα περιςςότεροι και 

από τθν αντίςτοιχθ λφςθ BSC1&2 και από το ςφνολο των ςτακμϊν βάςθσ των δφο 

λφςεων BSC1 και BSC2. 
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Παράρτθμα 

 

Παρακάτω παρατίκεται ολόκλθροσ ο κϊδικασ ςε Matlab R2009b. Εκτόσ από τα 

βαςικά Toolboxes του Matlab χρθςιμοποιικθκε το Mapping Toolbox για τθν ανάλυςθ 

και απεικόνιςθ τθσ γεωγραφικισ πλθροφορίασ. Ο κϊδικασ ζχει διαρκρωκεί ςε 

ςυναρτιςεισ, μία ςε κάκε αρχείο, και ζνα κφριο script αρχείο (main.m) το οποίο καλεί 

όλεσ τισ ςυναρτιςεισ. 

 

 

Π.1 Κφριο script αρχείο "main.m" 

 
clear; 
close all; 
clc; 
  
% Initialisations 
NUM_OF_AREAS = 4; % Number of Areas of the Railway Network 
disp(['>> The algorithms run for ', num2str(NUM_OF_AREAS), ' areas <<']); 
 
% Number of Groups of BSs 
%NUM_OF_GRP = 3; 
NUM_OF_GRP = str2double(input('Give the number of groups of BSs: ','s')); 
 
% Number of Iterations of CAT algorithm 
%NUM_OF_ITER = 100000; 
NUM_OF_ITER = str2double(input('Give the number of iterations of CAT: ','s')); 
 
% Capacity Module for CAT algorithm 
CAPMOD = strcmp(input('Capacity Module for CAT (yes/no)?: ','s'), 'yes'); 
 
% Shadow Fading 
SHADOW = strcmp(input('Shadow fading (yes/no)?: ','s'), 'yes'); 
 
% BSC=0 -> all the BS 
% BSC=1 -> only BS of BCS1 
% BSC=2 -> only BS of BSC2 
BSC = 0; 
  
% Location of BSs and CNs 
base_stations; 
control_nodes; 
  
grlat=[37.8 38.3; 
       37.9 38.7; 
       39.1 40.8; 
       40.5 41.5]; 
grlon=[22.6 24.0; 
       22.7 23.9; 
       21.7 23.7; 
       22.7 23.5]; 
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for area = 1:NUM_OF_AREAS 
     fprintf('\n'); 
     disp(['******** Area ', num2str(area), ' ********']); 
     
    % Parse bs & cn data of the area 
    if BSC == 1 
        bs = all_bs(all_bs(:,3) == area & all_bs(:,6) == 1, :); 
    elseif BSC == 2 
        bs = all_bs(all_bs(:,3) == area & all_bs(:,6) == 2, :); 
    else 
        bs = all_bs(all_bs(:,3) == area, :); 
    end 
  
    cn = all_cn(all_cn(:,3) == area, :); 
    NUM_OF_BS = size(bs,1); 
    NUM_OF_CN = size(cn,1); 
     
    disp(['Total Number of base stations: ', num2str(NUM_OF_BS)]); 
  
    % Plot map of area 
    figure(area); 
    worldmap(grlat(area,:), grlon(area,:)); 
    land=shaperead('landareas.shp', 'UseGeoCoords', true); 
    geoshow(land, 'FaceColor', [0.15 0.5 0.15]); 
     
    % Plot base stations 
    for i = 1:NUM_OF_BS 
        plotm(bs(i,1), bs(i,2), 'r+'); 
    end 
  
    % Plot control nodes 
    for i = 1:NUM_OF_CN 
        plotm(cn(i,1), cn(i,2), 'bo'); 
    end 
  
    % Coverage according to propagation model 
    [cover, pl, d] = coverage(bs, cn, SHADOW); 
     
    % Capacity maximum for area 
    capmax = sum(cn(:,6),1); 
  
    % Plot Number of CNs covered per group of BSs 
    if area == 1 
        bscomb(cover); 
    end 
     
 
    % Run CAT for a number of iterations 
    total_num_best_sol = []; 
    iter = 1; 
    while (iter <= NUM_OF_ITER) 
        [best_sol, num_best_sol] = catalgorithm(cover, NUM_OF_GRP); 
        for i=1:size(num_best_sol, 1) 
            total_num_best_sol(i, iter) = num_best_sol(i); 
        end 
        if rem(iter, 10000) == 0 
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            disp(['Iteration: ', num2str(iter)]); 
        end 
        iter = iter + 1; 
    end 
     
    % Capacity Module 
    cap_cs = zeros(NUM_OF_ITER, 1); 
    if CAPMOD == 1 
        for iter = 1:NUM_OF_ITER 
            for i = 1:size(total_num_best_sol, 1) 
                if find(total_num_best_sol(i, iter)) ~= 0 
                    cap_cs(iter) = cap_cs(iter) + bs(total_num_best_sol(i, iter), 5); 
                end 
            end 
        end 
    else 
        cap_cs(1:NUM_OF_ITER,1) = capmax; 
    end 
      
    % Select solution with coverage and capacity module 
    min = NUM_OF_BS; 
    cat_solution = 0; 
    for iter = 1:NUM_OF_ITER 
        if cap_cs(iter) >= capmax 
            if size(find(total_num_best_sol(:,iter)>0), 1) <=  min 
                min = size(find(total_num_best_sol(:,iter)>0), 1); 
                cat_solution = total_num_best_sol(:,iter); 
            end 
        end 
        if cat_solution == 0 
            disp(['BS capacity of area ' , num2str(area), ' is too small']); 
            continue; 
        end 
    end 
     
    % Plot CAT solution 
    figure(area); hold on; 
    cs = 0; 
    for i = 1:size(cat_solution, 1) 
        if find(cat_solution(i)) ~= 0 
            cs = cs + 1; 
            plotm(bs(cat_solution(i),1), bs(cat_solution(i),2), 'yd'); 
        end 
    end 
    disp(['CAT solution: ', num2str(cs), ' base stations']); 
     
    pause; 
 
    % Run Greedy Algorithm 
    greedy_solution = greedy(cat_solution, cover, NUM_OF_CN); 
  
    % Plot Greedy solution 
    figure(area); hold on; 
    gs = 0; 
    for i = 1:size(greedy_solution, 1) 
        if find(greedy_solution(i)) ~= 0 
            gs = gs + 1; 
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            plotm(bs(greedy_solution(i),1), bs(greedy_solution(i),2), 'kd'); 
        end 
    end 
    disp(['Greedy solution: ', num2str(gs), ' base stations']); 
end 
 
 

Π.2 Αρχείο δεδομζνων ςτακμϊν βάςθσ "base_stations.m" 

 

% Location of Base Stations 
% bs = [Lat Lon Area EIRP Capacity(Erlang) BSC] 
  
% Area 1 > KIATO-SKA-AIRPORT 
% Area 2 > PIREAS-SKA-TITHOREA 
% Area 3 > DOMOKOS-THESSALONIKI 
% Area 4 > THESSALONIKI-PROMACHONAS 
  
all_bs = [ 
38.013808 22.735119 1 59.6  5.8760 1; 
37.932611 22.788805 1 56.2  5.8760 2; 
37.921850 22.931417 1 63.3 11.7520 1; 
37.923372 23.094428 1 62.6  5.8760 2; 
37.932853 23.136844 1 59.7  5.8760 1; 
37.978469 23.267017 1 62.8  5.8760 2; 
37.975050 23.317892 1 59.0  5.8760 1; 
38.013086 23.414333 1 56.4  5.8760 2; 
38.029603 23.470000 1 59.0  5.8760 1; 
38.038003 23.491258 1 59.0  5.8760 2; 
38.074833 23.530419 1 56.4  5.8760 1; 
38.079694 23.607028 1 53.2 17.7974 2; 
38.081969 23.663947 1 58.8  5.8760 1; 
38.074611 23.669278 1 59.0  5.8760 2; 
38.068903 23.737619 1 56.2 17.7974 1; 
38.044389 23.795611 1 55.7  5.8760 2; 
38.032806 23.822731 1 55.7  5.8760 1; 
38.024417 23.834806 1 62.8  5.8760 2; 
37.983406 23.869825 1 56.4  5.8760 1; 
37.912403 23.896192 1 56.4  5.8760 2; 
37.936831 23.944556 1 60.6  5.8760 1; 
37.949388 23.642527 2 59.6  5.8760 1; 
37.960861 23.665083 2 59.6 11.7520 2; 
37.994027 23.721083 2 59.6 11.7520 1; 
38.029022 23.718136 2 56.4  5.8760 2; 
38.068903 23.737619 2 56.2 17.7974 1; 
38.080075 23.744286 2 56.4  5.8760 2; 
38.123717 23.832633 2 60.4  5.8760 1; 
38.139472 23.858389 2 56.8  5.8760 2; 
38.188114 23.844881 2 60.4  5.8760 1; 
38.203361 23.851861 2 56.6  5.8760 2; 
38.229083 23.837667 2 56.4  5.8760 1; 
38.235450 23.785575 2 56.4  5.8760 2; 
38.249578 23.695892 2 56.4  5.8760 1; 
38.323472 23.608444 2 60.2  5.8760 2; 
38.361278 23.518397 2 56.4  5.8760 1; 
38.372761 23.471142 2 56.4  5.8760 2; 
38.367861 23.382806 2 56.4  5.8760 1; 
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38.329744 23.319369 2 56.4  5.8760 2; 
38.330778 23.260028 2 56.4  5.8760 1; 
38.365069 23.164469 2 63.2  5.8760 2; 
38.373028 23.150972 2 62.8  5.8760 1; 
38.393083 23.004111 2 56.2  5.8760 2; 
38.471833 22.926806 2 56.4  5.8760 1; 
38.534322 22.811939 2 56.4  5.8760 2; 
38.560097 22.792094 2 56.4  5.8760 1; 
38.607775 22.718242 2 63.6  5.8760 2; 
39.179111 22.286556 3 59.8  5.8760 1; 
39.240000 22.267000 3 56.4  5.8760 2; 
39.311639 22.243750 3 59.6 11.7520 1; 
39.416922 22.231858 3 59.0  5.8760 2; 
39.428044 22.239839 3 59.0  5.8760 1; 
39.464672 22.282500 3 56.0  5.8760 2; 
39.513411 22.336328 3 59.5 11.7520 1; 
39.601125 22.394264 3 56.2  5.8760 2; 
39.629931 22.425356 3 63.5 11.7520 1; 
39.703150 22.459694 3 56.4  5.8760 2; 
39.785111 22.492639 3 56.4  5.8760 1; 
39.852486 22.518369 3 56.2  5.8760 2; 
39.874056 22.548389 3 59.0  5.8760 1; 
39.899667 22.615192 3 59.0  5.8760 2; 
39.950389 22.660694 3 56.4  5.8760 1; 
39.972383 22.645367 3 59.0  5.8760 2; 
40.009775 22.592450 3 62.8  5.8760 1; 
40.058583 22.565806 3 56.4  5.8760 2; 
40.124278 22.550639 3 56.4  5.8760 1; 
40.226328 22.541294 3 56.4  5.8760 2; 
40.266989 22.530906 3 56.2  5.8760 1; 
40.316750 22.578000 3 56.4  5.8760 2; 
40.379186 22.613881 3 56.4  5.8760 1; 
40.443714 22.585108 3 62.8  5.8760 2; 
40.450617 22.577219 3 62.8  5.8760 1; 
40.491881 22.559133 3 60.4  5.8760 2; 
40.636797 22.530428 3 56.4  5.8760 1; 
40.673750 22.601583 3 56.4  5.8760 2; 
40.674475 22.803811 3 56.2  5.8760 1; 
40.654994 22.910150 3 54.8 17.7974 2; 
40.654994 22.910150 4 54.8 17.7974 2; 
40.688314 22.850228 4 60.4  5.8760 1; 
40.748539 22.831092 4 60.4  5.8760 2; 
40.777867 22.825486 4 60.0  5.8760 1; 
40.860558 22.886436 4 60.4  5.8760 2; 
40.922700 22.874614 4 60.0  5.8760 1; 
40.974828 22.841994 4 56.4  5.8760 2; 
41.085861 22.784761 4 60.0  5.8760 1; 
41.110494 22.782836 4 56.4  5.8760 2; 
41.234336 22.819139 4 60.2  5.8760 1; 
41.261078 22.839214 4 56.4  5.8760 2; 
41.279936 22.928697 4 60.2  5.8760 1; 
41.248353 23.041944 4 56.2  5.8760 2; 
41.261606 23.192686 4 56.2  5.8760 1; 
41.272511 23.323747 4 60.4  5.8760 2; 
41.281747 23.329750 4 55.8  5.8760 1; 
41.337247 23.347608 4 60.4  5.8760 2; 
41.359417 23.354056 4 63.5  5.8760 1]; 
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Π.3 Αρχείο δεδομζνων ςθμείων ελζγχου "control_nodes.m" 

 

% Location of Control Nodes 
% 
% cn = [Lat Lon Area Model Tunnel_Length Capacity(Erlang)] 
% Model > 1:Open, 2:Urban, 3:Tunnel 
% Tunnel_Length in km 
% Control Nodes are located in the center of a tunnel 
  
% Area 1 > KIATO-SKA-AIRPORT 
% Area 2 > PIREAS-SKA-TITHOREA 
% Area 3 > DOMOKOS-THESSALONIKI 
% Area 4 > THESSALONIKI-PROMACHONAS 
  
all_cn = [ 
37.991111 22.745833 1 1 0   2.88; 
37.964167 22.749444 1 1 0   1.92; 
37.941111 22.767778 1 1 0   1.92; 
37.928056 22.799722 1 1 0   1.92; 
37.914800 22.830556 1 1 0   1.92; 
37.910556 22.866667 1 1 0   1.92; 
37.918611 22.901667 1 1 0   1.92; 
37.922222 22.941111 1 1 0   6.80; 
37.919722 22.973889 1 1 0   1.92; 
37.926389 23.006944 1 1 0   1.92; 
37.928056 23.041111 1 1 0   1.92; 
37.927222 23.071389 1 1 0   1.92; 
37.921228 23.107094 1 3 2   1.92; 
37.935786 23.141197 1 1 0   2.88; 
37.950775 23.169858 1 1 0   1.92; 
37.964711 23.199914 1 1 0   1.92; 
37.974281 23.228464 1 1 0   1.92; 
37.977594 23.262389 1 2 0   1.92; 
37.975569 23.287775 1 3 4   1.92; 
37.976019 23.319625 1 2 0   1.92; 
37.985161 23.352028 1 1 0   1.92; 
38.002025 23.378783 1 1 0   1.92; 
38.011642 23.410700 1 1 0   2.88; 
38.024722 23.440631 1 1 0   1.92; 
38.032083 23.485042 1 3 2   1.92; 
38.052797 23.507017 1 1 0   1.92; 
38.070258 23.526631 1 1 0   2.88; 
38.089808 23.550247 1 1 0   1.92; 
38.093433 23.580044 1 2 0   1.92; 
38.076397 23.613739 1 2 0   6.80; 
38.086058 23.643939 1 1 0   1.92; 
38.078497 23.666578 1 3 1   1.92; 
38.071964 23.699883 1 2 0   2.88; 
38.066739 23.733053 1 2 0   6.80; 
38.064536 23.741792 1 2 0   1.92; 
38.059950 23.757483 1 2 0   1.92; 
38.056067 23.773869 1 2 0   1.92; 
38.047675 23.787339 1 2 0   2.88; 
38.042078 23.803419 1 2 0   1.92; 
38.036139 23.818786 1 2 0   1.92; 
38.029953 23.825903 1 3 1   2.88; 
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38.023247 23.839444 1 2 0   2.88; 
38.020981 23.856347 1 2 0   1.92; 
38.012264 23.867964 1 2 0   1.92; 
37.994850 23.872681 1 2 0   1.92; 
37.976747 23.873322 1 2 0   2.88; 
37.956922 23.886231 1 2 0   1.92; 
37.930942 23.886653 1 2 0   1.92; 
37.908575 23.900731 1 2 0   2.88; 
37.914989 23.922231 1 2 0   1.92; 
37.925189 23.933342 1 2 0   1.92; 
37.938325 23.945961 1 2 0   2.88; 
37.952697 23.650897 2 2 0   2.88; 
37.958303 23.656028 2 2 0   6.80; 
37.965681 23.682050 2 2 0   1.92; 
37.970003 23.698169 2 2 0   1.92; 
37.979375 23.710281 2 2 0   1.92; 
37.986464 23.717297 2 2 0   6.80; 
38.006836 23.721308 2 2 0   1.92; 
38.016483 23.718208 2 2 0   2.88; 
38.037758 23.726669 2 2 0   1.92; 
38.048828 23.731406 2 2 0   1.92; 
38.062006 23.735075 2 2 0   6.80; 
38.078256 23.736414 2 2 0   2.88; 
38.081811 23.752506 2 2 0   1.92; 
38.090056 23.766103 2 2 0   1.92; 
38.106978 23.792683 2 2 0   1.92; 
38.119378 23.823156 2 2 0   1.92; 
38.132864 23.852828 2 2 0   2.88; 
38.156989 23.869594 2 2 0   1.92; 
38.178922 23.849536 2 1 0   2.88; 
38.205628 23.853222 2 1 0   1.92; 
38.226300 23.847892 2 1 0   2.88; 
38.227411 23.813550 2 1 0   1.92; 
38.235706 23.780778 2 1 0   2.88; 
38.237556 23.746639 2 1 0   1.92; 
38.243775 23.713294 2 1 0   1.92; 
38.254442 23.681778 2 1 0   2.88; 
38.279333 23.668508 2 1 0   1.92; 
38.299442 23.645731 2 1 0   1.92; 
38.316769 23.619756 2 1 0   2.88; 
38.333697 23.592975 2 1 0   1.92; 
38.346192 23.562561 2 1 0   1.92; 
38.357297 23.530531 2 1 0   1.92; 
38.363539 23.496239 2 1 0   1.92; 
38.374272 23.465403 2 1 0   2.88; 
38.374219 23.430706 2 1 0   1.92; 
38.368314 23.384436 2 1 0   2.88; 
38.351756 23.357061 2 1 0   1.92; 
38.333317 23.327389 2 1 0   2.88; 
38.329697 23.296272 2 1 0   1.92; 
38.331075 23.258100 2 1 0   1.92; 
38.345631 23.223131 2 1 0   1.92; 
38.358225 23.193242 2 1 0   1.92; 
38.368311 23.158089 2 3 1.4 1.92; 
38.377639 23.125628 2 1 0   1.92; 
38.381747 23.087600 2 1 0   1.92; 
38.381269 23.052767 2 1 0   1.92; 
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38.389069 23.012983 2 1 0   1.92; 
38.407917 22.982606 2 1 0   1.92; 
38.428331 22.954181 2 1 0   1.92; 
38.452386 22.936844 2 1 0   1.92; 
38.480883 22.919989 2 1 0   2.88; 
38.496011 22.887075 2 1 0   1.92; 
38.510889 22.851758 2 1 0   1.92; 
38.526772 22.821728 2 1 0   2.88; 
38.549864 22.800619 2 1 0   1.92; 
38.568986 22.773608 2 1 0   1.92; 
38.585053 22.745872 2 1 0   1.92; 
38.612625 22.712794 2 1 0   2.88; 
39.214303 22.275528 3 1 0   2.88; 
39.249256 22.264261 3 1 0   1.92; 
39.279769 22.254500 3 1 0   1.92; 
39.306011 22.246097 3 1 0   6.80; 
39.340919 22.234797 3 1 0   1.92; 
39.376042 22.223761 3 1 0   1.92; 
39.422097 22.235561 3 3 1   1.92; 
39.449628 22.265711 3 1 0   1.92; 
39.476419 22.297697 3 1 0   2.88; 
39.504236 22.326967 3 1 0   1.92; 
39.532703 22.356219 3 1 0   1.92; 
39.552753 22.380386 3 1 0   1.92; 
39.569231 22.402978 3 1 0   1.92; 
39.604558 22.396178 3 2 0   1.92; 
39.626725 22.416450 3 2 0   1.92; 
39.634003 22.431719 3 2 0   6.80; 
39.657808 22.440447 3 2 0   1.92; 
39.680969 22.453056 3 2 0   1.92; 
39.716389 22.463628 3 1 0   1.92; 
39.751531 22.475733 3 1 0   1.92; 
39.774767 22.487647 3 1 0   1.92; 
39.807914 22.506511 3 1 0   1.92; 
39.836003 22.515058 3 1 0   1.92; 
39.854439 22.519694 3 1 0   1.92; 
39.869961 22.539131 3 1 0   1.92; 
39.885567 22.582422 3 3 6   1.92; 
39.904669 22.625100 3 1 0   2.88; 
39.931567 22.654969 3 1 0   1.92; 
39.962450 22.656533 3 1 0   1.92; 
39.980606 22.630089 3 1 0   2.88; 
39.996111 22.609278 3 3 4   1.92; 
40.023872 22.579525 3 1 0   1.92; 
40.048842 22.567531 3 1 0   2.88; 
40.085656 22.556233 3 1 0   1.92; 
40.112617 22.555267 3 1 0   2.88; 
40.149458 22.542572 3 1 0   1.92; 
40.184100 22.552033 3 1 0   1.92; 
40.210553 22.545731 3 1 0   1.92; 
40.245922 22.535706 3 1 0   1.92; 
40.275322 22.537072 3 2 0   2.88; 
40.303472 22.566872 3 1 0   2.88; 
40.333636 22.592553 3 1 0   1.92; 
40.365156 22.615403 3 1 0   1.92; 
40.398142 22.601772 3 1 0   1.92; 
40.429408 22.592261 3 1 0   1.92; 
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40.447608 22.580531 3 3 0.8 1.92; 
40.480372 22.568244 3 1 0   2.88; 
40.509936 22.542081 3 1 0   1.92; 
40.545422 22.532717 3 1 0   1.92; 
40.581347 22.529231 3 1 0   1.92; 
40.617692 22.525697 3 1 0   2.88; 
40.649692 22.550831 3 1 0   1.92; 
40.669122 22.587544 3 1 0   2.88; 
40.684050 22.630883 3 1 0   1.92; 
40.693833 22.676375 3 1 0   1.92; 
40.690747 22.723675 3 1 0   1.92; 
40.681156 22.769950 3 1 0   1.92; 
40.672044 22.816936 3 2 0   2.88; 
40.671614 22.859119 3 2 0   1.92; 
40.666181 22.890056 3 2 0   6.80; 
40.669336 22.884575 4 2 0   6.80; 
40.682469 22.861061 4 2 0   1.92; 
40.703975 22.837914 4 2 0   1.92; 
40.734244 22.834172 4 1 0   1.92; 
40.769853 22.827267 4 1 0   2.88; 
40.791342 22.840983 4 1 0   1.92; 
40.824778 22.858917 4 1 0   1.92; 
40.849386 22.871700 4 1 0   2.88; 
40.881722 22.892714 4 1 0   1.92; 
40.906092 22.880514 4 1 0   1.92; 
40.935564 22.865456 4 1 0   2.88; 
40.960919 22.856233 4 1 0   1.92; 
40.981958 22.824469 4 1 0   1.92; 
41.016997 22.804283 4 1 0   1.92; 
41.052231 22.794886 4 1 0   1.92; 
41.074528 22.791264 4 1 0   2.88; 
41.101025 22.783397 4 1 0   2.88; 
41.136906 22.781328 4 1 0   1.92; 
41.172594 22.772383 4 1 0   1.92; 
41.202372 22.789111 4 1 0   1.92; 
41.224333 22.809836 4 1 0   2.88; 
41.251767 22.834344 4 1 0   2.88; 
41.269422 22.873658 4 1 0   1.92; 
41.280917 22.905436 4 1 0   1.92; 
41.276900 22.953267 4 1 0   1.92; 
41.260150 22.994486 4 1 0   1.92; 
41.246183 23.016333 4 1 0   1.92; 
41.252353 23.063500 4 1 0   1.92; 
41.259175 23.110336 4 1 0   1.92; 
41.261086 23.158011 4 1 0   1.92; 
41.260692 23.206711 4 1 0   1.92; 
41.262267 23.254892 4 1 0   1.92; 
41.270525 23.301494 4 1 0   1.92; 
41.261900 23.345725 4 1 0   2.88; 
41.301250 23.332347 4 1 0   1.92; 
41.320567 23.348708 4 1 0   1.92; 
41.349564 23.349533 4 1 0   1.92; 
41.376956 23.362794 4 1 0   2.88]; 
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Π.4 Αρχείο υπολογιςμοφ ραδιοκάλυψθσ "coverage.m" 

 

% Calculating coverage according to the propagation model 
function  [cover, pl, d] = coverage(bs, cn, shadowing) 
  
% Propagation Equation: PathLoss = -(A + B*log(d)) 
% A: intercept, B: slope 
% Open model: A(1), B(1) 
% Urban model: A(2), B(2) 
% Tunnel model: A(3), B(3) 
A = [5.6 0.9 0.9]; 
B = [-34.6 -36.3 -36.3]; 
THRESHOLD = -84; % dB 
  
% Free Space Loss: FSL = 20*log(4*pi*(1/lamda)*d) 
c = 3 * 10^8; % m/sec 
f = 9 * 10^8; % Hz 
lamda = c/f; 
  
% Shadow fading 
mu = 0; 
sigma = 7; % dB 
 
 % Tunnel Loss 
FADING = 10; % Signal Strength Fluctuation (dB) 
MARGIN = 10; % Tunnel Bend Loss (dB) 
 
% Initializations 
NUM_OF_BS = size(bs, 1); 
NUM_OF_CN = size(cn, 1); 
d = zeros(NUM_OF_BS, NUM_OF_CN); 
pl = zeros(NUM_OF_BS, NUM_OF_CN); 
cover = zeros(size(pl)); 
  
 
% Calculate path loss 
for i = 1:NUM_OF_BS 
    for j = 1:NUM_OF_CN 
        % Distance in km between locations in (lat, lon) 
        d(i,j) = haversine([bs(i,1) bs(i,2)], [cn(j,1) cn(j,2)]); 
        % shadow fading (dB) 
        if shadowing == 1 
            Xs = normrnd(mu, sigma); 
        else 
            Xs = 0; 
        end 
        if cn(j,4) ~= 3 
            pl(i,j) = -(A(cn(j,4)) + B(cn(j,4)) * log10(d(i,j) * 1000)) + Xs; 
        else % Tunnel Model 
            pl(i,j) = -(A(cn(j,4)) + B(cn(j,4)) * log10((d(i,j)-cn(j,5)/2) * 1000)) + Xs; 
            pl(i,j) = pl(i,j) + 20*log10(4*pi*(1/lamda)*cn(j,5)/2) + FADING + MARGIN; 
        end 
    end 
end 
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% Calculate coverage 
for i = 1:NUM_OF_BS 
    for j = 1:NUM_OF_CN 
        if pl(i,j) <= bs(i,4) - THRESHOLD 
            cover(i,j) = 1; 
        else 
            cover(i,j) = 0; 
        end 
    end 
end 
  
end % End of function 

 

 

Π.5 Αρχείο υπολογιςμοφ απόςταςθσ μεταξφ ςθμείων "haversine.m" 

 

function [km nmi mi] = haversine(loc1, loc2) 
%  HAVERSINE Compute distance between locations using Haversine formula 
%  KM = HAVERSINE(LOC1, LOC2) returns the distance KM in km between locations 
%  LOC1 and LOC2 using the Haversine formula.  LOC1 and LOC2 are latitude and 
%  longitude coordinates that can be expressed as either strings representing degrees, 
%  minutes, and seconds (suffixed with N/S/E/W), or numeric arrays representing 
%  decimal degrees (where negative indicates West/South). 
%  [KM, NMI, MI] = HAVERSINE(LOC1, LOC2) returns the computed distance in 
%  kilometers (KM), nautical miles (NMI), and miles (MI). 
%  Examples 
%       haversine('53 08 50N, 001 50 58W', '52 12 16N, 000 08 26E') returns 
%           170.2547 
%       haversine([53.1472 -1.8494], '52 12.16N, 000 08.26E') returns 
%           170.2508 
%       haversine([53.1472 -1.8494], [52.2044 0.1406]) returns 170.2563 
% 
%  Inputs 
%       LOC must be either a string specifying the location in degrees, 
%       minutes and seconds, or a 2-valued numeric array specifying the 
%       location in decimal degrees.  If providing a string, the latitude 
%       and longitude must be separated by a comma. 
% 
%  Notes 
%       The Haversine formula is used to calculate the great-circle 
%       distance between two points, which is the shortest distance over 
%       the earth's surface. 
% 
%       This program was created using equations found on the website 
%       http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html 
 
%  Created by Josiah Renfree 
%  May 27, 2010 
 
 
%% Check user inputs 
  
% If two inputs are given, display error 
if ~isequal(nargin, 2) 
    error('User must supply two location inputs') 
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% If two inputs are given, handle data 
else 
     
    locs = {loc1 loc2};     % Combine inputs to make checking easier 
     
    % Cycle through to check both inputs 
    for i = 1:length(locs) 
                 
        % Check inputs and convert to decimal if needed 
        if ischar(locs{i}) 
            % Parse lat and long info from current input 
            temp = regexp(locs{i}, ',', 'split'); 
            lat = temp{1}; lon = temp{2}; 
            clear temp 
            locs{i} = [];           % Remove string to make room for array 
             
            % Obtain degrees, minutes, seconds, and hemisphere 
            temp = regexp(lat, '(\d+)\D+(\d+)\D+(\d+)(\w?)', 'tokens'); 
            temp = temp{1}; 
             
            % Calculate latitude in decimal degrees 
            locs{i}(1) = str2double(temp{1}) + str2double(temp{2})/60 + ... 
                str2double(temp{3})/3600; 
             
            % Make sure hemisphere was given 
            if isempty(temp{4}) 
                error('No hemisphere given') 
  
            % If latitude is south, make decimal negative 
            elseif strcmpi(temp{4}, 'S') 
                locs{i}(1) = -locs{i}(1); 
            end 
             
            clear temp 
  
            % Obtain degrees, minutes, seconds, and hemisphere 
            temp = regexp(lon, '(\d+)\D+(\d+)\D+(\d+)(\w?)', 'tokens'); 
            temp = temp{1}; 
             
            % Calculate longitude in decimal degrees 
            locs{i}(2) = str2double(temp{1}) + str2double(temp{2})/60 + ... 
                str2double(temp{3})/3600; 
             
            % Make sure hemisphere was given 
            if isempty(temp{4}) 
                error('No hemisphere given') 
                 
            % If longitude is west, make decimal negative 
            elseif strcmpi(temp{4}, 'W') 
                locs{i}(2) = -locs{i}(2); 
            end 
             
            clear temp lat lon 
        end 
    end 
end  
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% Check that both cells are a 2-valued array 
if any(cellfun(@(x) ~isequal(length(x),2), locs)) 
    error('Incorrect number of input coordinates') 
end 
  
% Convert all decimal degrees to radians 
locs = cellfun(@deg2rad, locs, 'UniformOutput', 0); 
  
  
%% Begin calculation 
  
R = 6371;                                   % Earth's radius in km 
delta_lat = locs{2}(1) - locs{1}(1);        % difference in latitude 
delta_lon = locs{2}(2) - locs{1}(2);        % difference in longitude 
a = sin(delta_lat/2)^2 + cos(locs{1}(1)) * cos(locs{2}(1)) * ... 
    sin(delta_lon/2)^2; 
c = 2 * atan2(sqrt(a), sqrt(1-a)); 
km = R * c;                                 % distance in km 
  
  
%% Convert result to nautical miles and miles 
  
nmi = km * 0.539956803;                     % nautical miles 
mi = km * 0.621371192;                      % miles 
 
 

Π.6 Αρχείο υπολογιςμοφ ςυνδυαςμϊν ςτακμϊν βάςθσ "bscomb.m" 

 
% Number of Control Nodes covered per group of Base Stations 
function bscomb(cover) 
  
NUM_OF_BS = 10; 
NUM_OF_CN = 26; 
  
% Total Number of Combinations 
ct = 0;  
for g = 1:NUM_OF_BS 
    ct = ct + factorial(NUM_OF_BS)/(factorial(g)*factorial(NUM_OF_BS - g)); 
end 
  
B1 = zeros(ct, 1); 
  
    for j = 1:NUM_OF_BS 
        a = combnk((1:NUM_OF_BS), j); 
        if j == 1 
            sa = size(a,1); 
            for i = 1:sa 
                B(i,1) = size(find(sum(cover(a(i,:),:),1)>0), 2); 
            end 
            B1 = B; 
        else 
            sa = size(a,1); 
            G = ones(sa,1); 
            for i = 1:sa 
                sum1 = sum(cover(a(i,:),:),1); 
                f1 = find(sum1 > 0); 
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                sf = size(f1,2); 
                G(i,1) = sf; 
            end 
            B1 = [B1;G]; 
        end 
    end 
     
    figure(5); hold on; 
    plot(B1, 'db-'); 
    plot(0:ct, NUM_OF_CN, 'dr-'); 
    title('Number of CNs covered per combination of BSs'); 
    xlabel('Number of Combinations of Base Stations');  
    ylabel('Number of Control Nodes'); 
 
end % End of function 
 
 

Π.7 Αρχείο CAT αλγόρικμου "catalgorithm.m" 

 
% Combination Algorithm for Total optimisation (CAT) 
function [best_sol, num_best_sol] = catalgorithm(cover, num_of_grp) 
  
NUM_OF_BS = size(cover,1); 
ind = randperm(NUM_OF_BS); % Random permutation 
best_sol = []; 
num_best_sol = []; 
  
if num_of_grp == 1 
    cover_grp = cover(ind, :); 
    [best_sol, num_best_sol] = oca(cover_grp, ind); 
    num_best_sol = num_best_sol'; 
else 
    n = floor(NUM_OF_BS/num_of_grp); 
    a = 1; 
    b = n; 
    for i = 1:num_of_grp 
        if i == num_of_grp 
            b = NUM_OF_BS; 
        end 
        ind_grp = ind(1, a:b); 
        cover_grp = cover(ind_grp, :); 
        [best_sol_grp, num_best_sol_grp] = oca(cover_grp, ind_grp); 
        best_sol = [best_sol; best_sol_grp]; 
        num_best_sol = [num_best_sol; num_best_sol_grp']; 
        a = a + n; 
        b = b + n; 
    end 
end 
  
end % End of function 
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Π.8 Αρχείο OCA αλγορίκμου "oca.m" 

 
% Original Combination Algorithm 
function [best_sol_grp, num_best_sol_grp] = oca(cover_grp, ind_grp) 
  
g = size(cover_grp, 1); 
  
for i = 1:g 
    % Enumeration of combinations 
    comb = combnk((1:g), i); 
    for j = 1:size(comb,1) 
        % Sum of covered control nodes per combination 
        sum_cn = sum(cover_grp(comb(j,:),:), 1); 
        % All the results 
        % i: num of bs per combination 
        % j: the exact combination 
        res(i,j) = size((find(sum_cn > 0)), 2); 
    end 
end 
  
% Search the maximum element of res(i,j) 
max_val = res(1,1); 
m = 1; 
n = 1; 
for i = 1:size(res,1) 
    for j = 1:size(res,2) 
        if res(i,j) > max_val 
            max_val = res(i,j); 
            m = i; 
            n = j; 
        end 
    end 
end 
  
comb = combnk((1:g), m); 
num_best_sol_grp = ind_grp(1,comb(n,:)); 
best_sol_grp = cover_grp(comb(n,:),:); 
  
end % End of function 
 
 

Π.9 Αρχείο Greedy αλγόρικμου "greedy.m" 

 
% Greedy Algorithm 
function [greedy_solution] = greedy(cat_solution, cover, num_of_cn) 
  
% Initialisations 
cover_greedy_sol = zeros(size(cover(cat_solution>0, :))); 
cover_cat_sol = cover(cat_solution(cat_solution>0, :), :); 
s = size(cover_cat_sol, 1); 
num_cn_covered = zeros(s,1); 
  
% Number of CN covered per BS 
for i = 1:s 
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    num_cn_covered(i) = size(find(cover_cat_sol(i,:)>0), 2); 
end 
  
% Greedy 
for i = 1:s 
    [~, ind] = max(num_cn_covered); 
    if i == 1 
        cover_greedy_sol(ind,:) = cover_cat_sol(ind,:); 
    else 
        for j = 1:num_of_cn 
            if find(cover_greedy_sol(:,j)) ~= 0 
                continue; 
            else 
                cover_greedy_sol(ind,j) = cover_cat_sol(ind,j); 
            end 
        end 
    end 
    % Zero num_cn_covered(ind) for the next iteration 
    num_cn_covered(ind) = 0;  
end 
  
% Solution 
for i = 1:s 
    if find(cover_greedy_sol(i,:)>0) ~= 0 
        greedy_solution(i,:) = cat_solution(i); 
    end 
end 
  
end % End of function 
 


