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Πξόινγνο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή  εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ «Πξνεγκέλα Σειεπηθνηλσληαθά πζηήκαηα 

θαη Γίθηπα» ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Απνηειεί επηζηέγαζκα ησλ πνιύηηκσλ γλώζεσλ πνπ 

είρα ηελ ηύρε θαη ηε ραξά λα απνθηήζσ  ζην δηάζηεκα ηεο παξαθνινύζεζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ αιιά θαη απνηέιεζκα πνιύσξεο, επίπνλεο 

κειέηεο θαη έξεπλαο. 

ην ζεκείν απηό  ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ Γεώξγην Σζνύιν, Δπίθνπξν 

Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη 

Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληώλ, γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζώ κε 

απηό ην ζύγρξνλν θαη ελδηαθέξνλ ζέκα. Με ηελ επίβιεςή ηνπ αιιά θαη κε ηελ 

ππνκνλή ηνπ θαηάθεξα λα νινθιεξώζσ επηηπρώο θαη εκπξόζεζκα ηελ ζπγγξαθή ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θα Αζαλαζηάδνπ, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα  

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο 

Σειεπηθνηλσληώλ θαη ηνλ θ. Νηθόιαν Σζειίθα Λέθηνξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σειεπηθνηλσληώλ γηα ηηο 

ζπκβνπιέο ηνπο ζηελ επηινγή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Δπηπξνζζέησο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη 

ζπκθνηηεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αξκνληθή, 

πνιύηηκε  θαη επράξηζηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο καο. 

Θα ήζεια λα απεπζύλσ έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηνπο γνλείο κνπ Μηραήι Βύξε 

θαη Αδακαληία Ρόληνπ-Βύξε γηα ηελ ςπρηθή θαη πιηθή ζηήξημή ηνπο ζηελ 

πξνζπάζεηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ κνπ ζπνπδώλ. 

Σέινο έλα κεγάιν επραξηζηώ ζε όζα άηνκα κε θαηαλόεζαλ θαη απέκεηλαλ  

δίπια κνπ θαη κε ηνλ ηξόπν ηνπο κνπ ζηάζεθαλ θαη εηδηθόηεξα ζηελ θίιε κνπ, γηα ηελ 

ζπκπαξάζηαζή ηεο,  ηελ ςπρηθή ζηήξημή ηεο θαη ηελ ζπλερή παξνπζία  ηεο θαηά ηελ  

δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο θαη ηεο κειέηεο κνπ.  

 

…..ην ζπλλεθάθη ..θάλεη ην ζύκπαλ ιίγν πην  κεγάιν από ην έξγν καο, ην παξακύζη καο, ην ρώξν 

καο πνπ είλαη παληνύ, ηελ δσή καο. Κάλεη ην ζύκπαλ  θαη ηόζν κηθξό, καο  ηαμηδεύεη εθεί πνπ ζέινπκε λα 

είκαζηε,  πνπ πνζνύκε ή δελ κπνξνύκε λα βξηζθόκαζηε, καο θέξλεη θνληά, δίπια, δελ ραλόκαζηε.. δελ 

μερλάκε... καο ζπκίδεη... καο εξεκεί ..καο δίλεη πίζσ  ηηο ζηηγκέο πνπ ζέινπκε… πνπ ράλνπκε... .ηαμηδεύεη 

ηηο ζθέςεηο καο …ηα ζπλαηζζήκαηά καο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Σπληνκνγξαθίεο Επεμήγεζε όξσλ. 

AP    Access Point  

BER    Bit Error Rate       

BS  Base Station   

EIRP    Equivalent Isotropic Radiated Power  

FAP    Femto AP, also known as the femtocell  

FUE   Femto UE, also called the Home UE (HUE)  

HUE   Home UE, also called the femto UE (FUE)  

HNB    Home Node B  

MNB    Macro Node B  

MUE    Macro UE  

QoS    Quality of Service  

UE    User Equipment (handset, data terminal or other device)  

RAN    Radio Access Network  

RAT    Radio Access Technology  

RSCP   Received Signal Code Power  

RTWP  Received Total Wideband Power  

LOS    Line Of Sight  

P-CPICH   Primary Common Pilot Channel  

Deadzone       H πεξηνρή όπνπ ε πνηόηεηα ηεο ππεξεζίαο είλαη ρακειή εμαηηίαο  

παξεκβνιώλ ζε ζεκείν πνπ δελ κπνξεί πιένλ λα πξνζθεξζεί ε  

ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία .πρλά πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

απώιεηα δηαδξνκήο πξνο ηνλ παξεκβνιέα. 

DPDCH Dedicated physical data channel 
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1.2 Εηζαγσγή-Σθνπόο 

Οη θπςέιεο ηύπνπ Femtocell πξνηάζεθαλ πξόζθαηα σο κηα ιύζε γηα ηελ 

παξνρή αζύξκαησλ ππεξεζηώλ ζε ρξήζηεο εζσηεξηθνύ ρώξνπ. Οη Femtocells 

πξνζθέξνπλ ηαπηόρξνλα δηεύξπλζε ηεο πεξηνρήο θάιπςεο ηνπ δηθηύνπ ή/θαη αύμεζε 

ηεο ρσξεηηθόηεηάο ηνπ. Σν βαζηθόηεξν δήηεκα πνπ εγείξεηαη κε ηε ρξήζε ησλ  

Femtocells είλαη ε επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηόζν ηνπ πξνϋπάξρνληνο 

Μαθξνθπςεισηνύ δηθηύνπ όζν θαη ζηε ιεηηνπξγία γεηηνληθώλ Femtocells (π.ρ. ζηα 

δηακεξίζκαηα πνιπθαηνηθίαο). πλεπώο, ε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ παξεκβνιώλ ζε έλα 

δίθηπν πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ηαπηόρξνλε ιεηηνπξγία Μαθξνθπςέιεο θαη Femtocell 

είλαη πξόβιεκα πξσηνγελνύο ζεκαζίαο.  

θνπόο ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηερληθώλ δηαρείξηζεο 

ξαδηνπόξσλ ζε δίθηπα κε Femtocells αιιά θαη λα επηζεκάλεη ηνλ νηθνλνκηθό 

αληίθηππν  ηόζν ζηνλ πάξνρν όζν θαη ζηνλ πειάηε-ζπλδξνκεηή, πνπ αθνξνύλ ηελ 

είζνδν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο  ζηελ αγνξά.  

Οη ηερληθέο πνπ ζα εμεηαζζνύλ γηα  ην ηερληθό κέξνο ζηνρεύνπλ ζηελ θαηαζηνιή ησλ 

παξεκβνιώλ ζπλνιηθά ζην δίθηπν. Ο θαζνξηζκόο ηεο ηζρύνο εθπνκπήο ηεο Femtocell 

αλάινγα κε ηελ απόζηαζή  ηεο από ηνπο ρξήζηεο πνπ εμππεξεηεί, ηνπο ρξήζηεο πνπ 

παξακέλνπλ ζπλδεκέλνη ζηελ Μαθξνθπςέιε αιιά θαη ηελ απόζηαζε από ηελ  ίδηα 

ηελ θεξαία ηεο Μαθξνθπςέιεο, έρεη ζηόρν πάληα ηελ δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο 

ππεξεζίαο ηόζν γηα επηθνηλσλία  θσλήο όζν γηα κεηάδνζε δεδνκέλσλ. Ζ Σερληθή 

κειέηε έρεη ζηεξηρηεί θαηά θύξην ιόγν ζην [1]. Δπηπιένλ αλαθνξέο γηα ηελ 

ηερλνινγία Femtocell ππάξρνπλ ζηα [5], [6], [10], [11],[13], [27], [29] θαη [30] 

Όζν αθνξά ην κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο κειέηεο  εμεηάδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

αληίθηππνο ηεο παξνπζίαο ηεο ηερλνινγίαο Femtocell ηόζν ζην ππάξρνλ δίθηπν-

Μαθξνθπςέιε όζν θαη ζηελ ίδηα ηελ ηερλνινγία Femtocell,  κέζσ ελόο 

παξαδείγκαηνο πινπνίεζεο. Δθηόο απηνύ κειεηώληαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε ή δεκίεο 

ζηνλ πάξνρν αιιά θαη ζηνλ ζπλδξνκεηή αληίζηνηρα, ε νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή  ηνπ 

παξόρνπ πξηλ, αιιά θαη πσο πξνζαξκόδεηαη κεηά ηελ παξνπζία Femtocell. 

Τπνινγίδεηαη ε  ζπλδξνκή αλά πειάηε γηα ηελ ππό κειέηε πεξηνρή θάιπςεο 

ιακβάλνληαο ππόςηλ ην ρξόλν απόζβεζεο ηεο επέλδπζεο, ηελ εμνηθνλόκεζε πνπ 

επηηπγράλεηαη ζην ππάξρνλ δίθηπν θαη θαηά επέθηαζε ζηνλ πάξνρν, ηηο 

πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ζηνλ ζπλδξνκεηή αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ, ζε 

ζρέζε κε ηηο λέεο βειηησκέλεο ππεξεζίεο. Ζ νηθνλνκηθή κειέηε ζηεξίδεηαη βαζηθά 

ζην [2], ελώ επηπιένλ αλαθνξέο ππάξρνπλ ζηα [9] θαη [22]. 
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1.3 Πεξίιεςε 

Ζ εκθάληζε ηεο ηερλνινγίαο  Femtocell  έρεη πξνθαιέζεη δπλεηηθέο αιιαγέο ζην 

ρώξν ησλ Κπςεισηώλ δηθηύσλ πνπ νθείιεηαη ζε 3 βαζηθνύο ιόγνπο: 

1. Δπηηπγράλεηαη  θαιύηεξε θαζκαηηθή απόδνζε 

2. ην  ρακειό θόζηνο ηνπο πνπ ζεκαίλεη όηη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο 

εμνπιηζκόο επξείαο θαηαλάισζεο ιακβάλνληαο ππόςηλ θαη ηελ κείσζε ησλ  

ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηνπ αξρηθνύ δηθηύνπ ππνδνρήο.  

3. ηελ  πςειή ηνπο απόδνζε. Ζ απόθηεζή ηνπο δελ πεξηνξίδεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

πειάηε αιιά ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο βειηηώλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ  

ππεξεζηώλ. 

Βέβαηα, γηα λα απνηειέζνπλ πιενλέθηεκα ηα παξαπάλσ νθέιε ζα πξέπεη λα 

απαληεζνύλ ζεκαληηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο 

Femtocell κε ην Μαθξνθπςεισηό δίθηπν. Οη  αιιειεπηδξάζεηο πνπ κειεηώληαη είλαη  

νη δεύμεηο  κεηαμύ ησλ ίδησλ ησλ Femtocells, ησλ Femtocell θαη ηνπ 

Μαθξνθπςεισηνύ ζπζηήκαηνο, ηνπ Μαθξνθπςεισηνύ ζπζηήκαηνο θαη δηπιαλώλ 

Femtocells αιιά θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ ρξεζηώλ εμαηηίαο  ηεο ελ δπλάκεη ζύλδεζεο 

ηνπο κε ηελ Femtocell θαη ην Μαθξνθπςεισηό δίθηπν. Δάλ κπνξεί απηή ε 

αιιειεπίδξαζε λα είλαη δηαρεηξίζηκε θαη επεμεξγάζηκε πξνο όθεινο όισλ, ηόηε ε 

ηερλνινγία Femtocell ζα απνηειέζεη απαξαίηεην ζπζηαηηθό ησλ κειινληηθώλ 

αζύξκαησλ δηθηύσλ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε αλαθέξεηαη ζε πξόηππα δηθηύσλ  W-CDMA κε 

ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ζηελ πεξηνρή ησλ 2GHz . Ζ πξνζέγγηζε είλαη ζεσξεηηθή 

ρξεζηκνπνηώληαο πξνζνκνηώζεηο ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο θαη ηζνινγηζκνύ δεύμεο  

έρνληαο σο αλαθνξά ην έξγν   πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί από ην 3GPP RAN4[1].  

Γηα ηελ  επηηπρία ηεο ηερλνινγίαο Femtocell ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςηλ ηα εμήο: 

 Ζ ηζρύο ηεο θάησ δεύμεο ηεο Femtocell. Δάλ εθπέκπεη κε πςειή ηζρύ ηόηε νη 

ρξήζηεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ Femtocell, πηζαλόλ  ζα ράζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

θνληά ζηελ Femtocell. Δάλ εθπέκπεη ρακειή ηζρύ ηόηε νη ρξήζηεο πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηελ Femtocell δελ ζα επεξεαζηνύλ αιιά ε θάιπςε ηεο Femtocell ζα 

είλαη κηθξή. 

 Ζ ηζρύο ηεο άλσ δεύμεο. Αλ έλαο ρξήζηεο εθπέκπεη πςειή ηζρύ ηόηε κπνξεί λα 

απμήζεη ηo επίπεδν ζνξύβνπ ζην Μαθξνθπςεισηό δίθηπν αιιά θαη λα 

ππεξθνξησζεί ν δέθηεο Femtocell ιόγσ ηεο κηθξήο απόζηαζεο ηνπ ρξήζηε 

Femtocell θαη ηνπ δέθηε Femtocell. Έηζη νξίδεηαη έλα όξην ηζρύνο θαη πξνηηκάηαη 

λα γίλεηαη  κεηαπνκπή ζην Μαθξνθπςεισηό δίθηπν παξά λα παξακέλεη 

ζπλδεκέλνο ν ρξήζηεο ζηελ Femtocell. Δπίζεο πξαγκαηνπνηείηαη δπλακηθή 
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δηαρείξηζε ηεο απνιαβήο ηνπ δέθηε γηα ηελ απνθπγή ηεο ππεξθόξησζεο αιιά θαη 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηώλ πνπ βξίζθνληαη πην καθξηά. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  

Βαζηθέο Έλλνηεο- Πιενλεθηήκαηα 

2.1 Οξηζκνί 

Οη Femtocells είλαη ζεκεία πξόζβαζεο ρακειήο ηζρύνο ηα νπνία παξέρνπλ 

αζύξκαηε θσλεηηθή επηθνηλσλία θαη επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε νηθηαθό ή 

επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ . Σα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πξόζβαζεο αλαθέξνληαη θαη 

σο FAP (Femtocell Access Point). Σα FAP παξέρνπλ θπςεισηή πξόζβαζε θαη 

ζπλδένληαη κε ην δίθηπν ηνπ παξνρέα κέζσ ηεο επξπδσληθήο ζύλδεζεο Internet πνπ 

δηαζέηεη ν πειάηεο, (Δηθόλα 1),[1]. 

 

 

Δηθόλα 1: Απεηθόληζε ηππηθνύ ζελαξίνπ αλάπηπμεο Femtocell 
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2.2 Πιενλεθηήκαηα ρξεζηκνπνίεζεο ηερλνινγίαο Femtocell 

 Φαζκαηηθή Απόδνζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα FAPs έρνπλ ζπλήζσο ηζρύ εμόδνπ 

κηθξόηεξε από 0,1 Watt, (20dBm)  ελώ  επηηξέπνπλ ην πνιύ 10 ηαπηόρξνλεο 

θιήζεηο  θσλήο θαη δεδνκέλσλ. Λόγσ ηεο  ρακειήο ηζρύνο εθπνκπήο, κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ πνιύ πην ππθλά  ζε καθξνθπςεισηά δίθηπα. Ζ πςειή 

ππθλόηεηα ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο ζεκαίλεη, όηη κπνξεί λα πεηύρνπλ πην ζπρλή 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θάζκαηνο , από όηη  ην Μαθξνθπςεισηό δίθηπν (κε ηηο 

ζπγθξηηηθά κεγαιύηεξεο θπςέιεο). Μηιάκε γηα WCDMA κε αξηζκό θπςειώλ αλά 

νκάδα Κ=1, νπόηε ν ζπληειεζηήο κείσζεο νκνδηαπιηθήο παξεκβνιήο ηζνύηαη  

  
 

 
= 73,133 K .Έηζη κε ηε ρξήζε Femtocells, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε, ε 

απόδνζε ηνπ θάζκαηνο, θαη θαηά ζπλέπεηα ε ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα ηνπ δηθηύνπ 

απμήζεθε αιιά γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα δηαρείξηζε ησλ παξεκβνιώλ 

(ιόγσ ηνπ κηθξνύ α). 

 Δύθνιε εγθαηάζηαζε από ηνλ ρξήζηε. Ζ εγθαηάζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη από 

ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε ρσξίο ηελ επέκβαζε ηνπ παξόρνπ. Οη ζπζθεπέο ζπληνλίδνληαη 

απηόκαηα ζην δίθηπν κε ξπζκίζεηο πνπ ειαρηζηνπνηνύλ ηηο παξεκβνιέο κε ην 

Μαθξνθπςεισηό δίθηπν. 

 Μεηαθεξηζηκόηεηα. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα κεηαθέξνπλ ηελ ζπζθεπή Femtocell 

ζε άιιν δσκάηην ή κε ηελ ζπγθαηάζεζε ηνπ παξόρνπ ζε κία άιιε ζέζε εθηόο 

θαηνηθίαο. 

 Έιεγρνο πξνζβαζηκόηεηαο. Ο πάξνρνο ή ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

ειέγρεη, πνηα θηλεηή ζπζθεπή ζα έρεη πξόζβαζε ζηελ Femtocell  

 Τπνζηεξίδεη πεξηνξηζκέλν αξηζκό ρξεζηώλ. Σππηθά ππνζηεξίδεη κέρξη 10  

ηαπηόρξνλεο θιήζεηο θαη ζπλεδξίεο δεδνκέλσλ. 

 Η ηηκνιόγεζε ηεο θαιππηόκελεο πεξηνρήο. Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη 

κέζσ ηεο Femtocell κπνξεί λα είλαη θζελόηεξεο από ην λα πξνζθέξνληαη από ηελ 

Μαθξνθπςέιε. 

 Πνηθηιία κνληέισλ  ηδηνθηεζίαο. Γηα παξάδεηγκα θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη 

ηελ δηθή ηνπ Femtocell, όπσο ηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή ή ν πάξνρνο λα λνηθηάδεη 

ηελ ζπζθεπή Femtocell. 

 Δπεθηαζηκόηεηα. Σν δίθηπν Femtocell παξά ην κέγεζόο ηνπ, κπνξεί λα 

επεθηαζεί ζε εθαηνκκύξηα ζπζθεπέο. 

 Καηλνηνκία  ππεξεζηώλ. Μπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ πξσηόηππεο ππεξεζίεο ζην 

Femtocell δίθηπν όπσο απνζηνιή θαη ιήςε sms όηαλ θάπνηνο ρξήζηεο κπαίλεη 

ζην δίθηπν, ρηύπεκα όισλ ησλ ηειεθώλσλ ζε θιήζε, backup από ηειέθσλν ζην 
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pc, πξνβνιή θσηνγξαθηώλ από ην θηλεηό ζηελ TV, πξνβνιή από DVR ζην 

ηειέθσλν, θηι 

2.3 Femtocell Forum 

Σν Femtocell Forum είλαη ν νξγαληζκόο πνπ πξνάγεη ηελ ηερλνινγία Femtocell 

ζε παγθόζκην επίπεδν. Δίλαη κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο κε αλνηρηή ζπκκεηνρή 

θαη εθπξνζσπείηαη από πεξίπνπ 100 κέιε, ζε όια ηα επίπεδα ηεο βηνκεραλίαο 

Femtocell. 

To Femtocell Forum έρεη 3 βαζηθνύο ζθνπνύο: 

1. Σελ πξνώζεζε ηεο ηερλνινγίαο  Femtocell θαζηζηώληαο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζηε  βηνκεραλία θαη ην επξύ θνηλό. 

2. Σελ ηαρεία δεκηνπξγία αλνηρηώλ πξνηύπσλ θαη δηαιεηηνπξγηθόηεηαο γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία. 

3. Σελ ελζάξξπλζε αλάπηπμεο ελόο ζπζηήκαηνο, γηα ηελ παξνρή θαηλνηόκσλ 

εκπνξηθώλ θαη ηερληθώλ ιύζεσλ. 

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά, είλαη δηαζέζηκεο ζηνλ ηζηόηνπν 

www.femtoforum.org. 

3. Μέζνδνη-Σηόρνη 

Γηα λα επσθειεζνύλ νη πάξνρνη όζν αθνξά ηελ ρσξεηηθόηεηα αιιά θαη νη 

ρξήζηεο κε απαηηήζεηο πςειόηεξσλ ππεξεζηώλ, ζα πξέπεη λα γίλεη πξνζερηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ θάζκαηνο. ηνίρεκα απνηειεί ε δηαρείξηζε ησλ παξεκβνιώλ κεηαμύ 

ηεο Μαθξνθπςέιεο θαη ηεο Femtocell νη νπνίεο παξεκβνιέο, κεηώλνπλ ηελ 

ρσξεηηθόηεηα, αιιά θαη ηελ πνηόηεηα ησλ ξαδηνδηαύισλ ηνπ ζπζηήκαηνο . 

Κύξηνη ζηόρνη ηεο παξνύζεο κειέηεο απνηεινύλ: 

α) Ζ κειέηε παξεκβνιώλ  από ηελ αλάπηπμε Femtocell. 

β) Ζ κειέηε, RF παξακέηξσλ  ζε ζπλδπαζκό κε ηηο  απαηηήζεηο επηδόζεσλ, γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε ειάρηζηε δηαηαξαρή ζηε Μαθξνθπςέιε αιιά θαη ζην Femtocell 

δίθηπν. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ, πξαγκαηνπνηείηαη κειέηε ιεπηνκεξώλ  

ζελαξίσλ, γηα ηελ  αμηνιόγεζε θαη  ηε δηαρείξηζε ησλ παξεκβνιώλ. Σα ζελάξηα ζα 

θαιύπηνπλ  ηελ ρεηξόηεξε πεξίπησζε ζπλζεθώλ  αλάπηπμεο, γηα λα εθηηκήζνπλ ηηο 

αληίζηνηρεο επηπηώζεηο ζην ζύζηεκα, αιιά θαη γηα λα ζπκπιεξώζνπλ ζελάξηα  RAN 

4 πνπ έρνπλ ήδε κειεηεζεί ζηo3GPP [1]. 

  

http://www.femtoforum.org/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Σελάξηα & πξνδηαγξαθέο δηθηύσλ 

πλνπηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο όζν αθνξά ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ αζύξκαηνπ 

δηθηύνπ[1]: 

 Τπάξρνπλ 3 θιάζεηο εθπνκπήο ησλ Femtocell, 10dBm, 15dBm θαη 20dBm 

 Αλαθεξόκαζηε ζε ζπζηήκαηα  W-CDMA 

 Ζ ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο είλαη γύξσ από ηα 2Ghz. 

 

Όζν αθνξά ηελ κειέηε έρνπκε ηα εμήο ζελάξηα (Δηθόλα 2): 

 

ελάξην Α 

Πώο ε θάησ δεύμε ηεο Μαθξνθπςέιεο επεξεάδεη ηνλ  ρξήζηε Femtocell. 

 

ελάξην Β 

Ζ άλσ δεύμε ηεο Μαθξνθπςέιεο παξεκβάιεη ηνλ δέθηε ηεο ζπζθεπήο Femtocell. 

 

ελάξην C 

Ζ θάησ δεύμε ηεο Femtocell παξεκβάιεη ηελ ζπζθεπή  ηνπ ρξήζηε Μαθξνθπςέιεο. 

 

ελάξην D 

Ζ άλσ δεύμε ηνπ ρξήζηε Femtocell παξεκβάιεη ηνλ ζηαζκό βάζεο ηεο 

Μαθξνθπςέιεο (Macro Node B).  

 

ελάξην E 

Ζ θάησ δεύμε ηνπ Femtocell παξεκβάιεη δηπιαλνύο ρξήζηεο ηεο Femtocell. 

 

ελάξην F 

Ζ άλσ  δεύμε ηνπ Femtocell παξεκβάιεη δηπιαλέο ζπζθεπέο  Femtocell. 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2 : ρεδηαγξακκαηηθή Αλαπαξάζηαζε ελαξίσλ 

 

  

Α 

D 

C 

B 
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3.2 Link Budget –Φαξαθηεξηζηηθά Ζεύμεσλ 

 

ηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη  πνπ ζεσξνύληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε θαη κειέηε ησλ ζελαξίσλ πνπ έπνληαη[1], [8], [12],[15]. 

Πίλαθαο 1: Link Budget ησλ ππό κειέηε ζελαξίσλ 

Παξάκεηξνο Σηκή 
πκβνιηζκόο-

ρόιην 

Μέγηζηε Ηζρύο Σx ηνπ Macro 

Node B(MNB) 

43dBm Ptx_max 

Μέγηζηε Ηζρύο Σx ηνπ Micro 

Node B(mNB) 

38dBm Ptxm_max 

Kέξδνο Κεξαίαο MNB 17dBi GM 

Απώιεηεο πζθεπήο MNB 3dB Lc 

Kέξδνο Κεξαίαο MicroNB 2dBi Gm 

Ύςνο Κεξαίαο ΜΝΒ 25m Hb 

Απώιεηεο πζθεπήο MicroNB 1dB Lc 

Όξην Μαθξνθπςέιεο (από  

P-CPICH ) 

>= -103dBm θαη  

Ec/No>= -20dB 

Eirp_pcp 

Noise Figure Femtocell 8dB NF 

Μνληέιν δηάδνζεο εζσηεξηθνύ 

ρώξνπ( Indoor to Indoor) 

 ITU-R P.1238 

Μνληέιν Γηάδνζεο εμσηεξηθνύ 

ρώξνπ(Outdoor to Outdoor)  

 ITU P.1411 

Μέγηζηε Ηζρύο Tx Femtocell 10dBm,15 dBm, 21 dBm Ptx_f 

Kέξδνο Κεξαίαο Femtocell 0 dBi Gf 

Απώιεηεο πζθεπήο Femtocell 1dB Lc_f 

P-CPICH Femtocell 10% ηεο κέγηζηεο ηζρύνο Pcp_pctage 

Κέξδνο Κεξαίαο Υξήζηε(FUE) 0dBi Gue 

Απώιεηεο πζθεπήο 

Υξήζηε(FUE) 

3dB Lc_u 

Ύςνο ζπζθεπήο ρξήζηε από ην 

έδαθνο (MNB&FUE) 

1,5m Hm 

Mέγηζηε ηζρύο MUE 21dBm Ptx_mue 

Eb/No γηα θσλή 8.3dB (ul) Eb/No 

πρλόηεηα 1900Mhz-2000Mhz Fc 

Σαρύηεηα γηα ππεξεζία θσλήο 12.2kbps R 

Ρπζκόο θώδηθα δηαζθνξπηζκνύ 3.84Mcps W 

Κέξδνο Δπεμεξγαζίαο 24.98 PG=10*log(W/R) 

Ηζρύο ηνπ Θνξύβνπ -103dBm N 
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3.3.1 Μνληέιν δηάδνζεο εζσηεξηθνύ ρώξνπ( Indoor to Indoor) ITU-R P.1238 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, πξνβιέπεη ηηο απώιεηεο δηαδξνκήο κεηαμύ δύν 

ζεκείσλ ζε εζσηεξηθό ρώξν. Λακβάλνληαη ππόςηλ απώιεηεο ιόγσ ησλ εζσηεξηθώλ 

ηνίρσλ, επίπισλ, θηι νη νπνίεο εθθξάδνληαη από ηνλ δείθηε Ν, ν νπνίνο εμαξηάηαη 

από ην είδνο ηνπ θηηξίνπ (θαηνηθίεο, γξαθεία, θηι)  

Ζ εμίζσζε πνπ ππνινγίδεη ηελ απώιεηα δηαδξνκήο είλαη: 

28)(loglog20)( 1010  nLdNfdBL ftotal  

όπνπ 

Ν : πληειεζηήο απσιεηώλ. Γηα ζπρλόηεηεο ζηα 1.8-2 GHz παίξλεη ηηο εμήο ηηκέο: 

 Καηνηθία :28 

 Γξαθείν : 30 

 Δπηρείξεζε : 22 

 

f : πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ζε MHz 

 

d : Απόζηαζε ζε (m) κεηαμύ ηνπ ζηαζκνύ βάζεο θαη ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο (d>1m) 

 

n : Πιήζνο νξόθσλ κεηαμύ ζηαζκνύ βάζεο θαη ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο (n 1) 

 

Lf : Παξάγνληαο απσιεηώλ(ζε dB) ιόγσ ησλ νξόθσλ, γηα ηνλ νπνίν ηζρύεη: 

 Καηνηθία : 4n 

 Γξαθείν : 15+4(n-1) 

 Δπηρείξεζε :6+3(n-1) 

3.3.2 Μνληέιν δηάδνζεο εμσηεξηθνύ ρώξνπ( Outdoor to outdoor) - ITU P.1411 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζρεδηάζηεθε γηα ηελ κειέηε κηθξήο θιίκαθαο 

ζπζηεκάησλ δηθηύσλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ, (< 5km) θαη κε ζπληζηώκελε κέγηζηε 

πεξηνρή θάιπςεο 1km. Πξνηηκάηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ην ύςνο ησλ ζηαζκώλ βάζεο 

είλαη θάησ από ην κέζν ύςνο ησλ ηειεπηαίσλ νξόθσλ ησλ θηηξίσλ, ελώ ηα δύν 

ηεξκαηηθά έρνπλ νπηηθή επαθή (LOS) θαη πεξηβάιινληαη  από θηίξηα. 
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Γηα πξνζδηνξηζηνύλ νη απώιεηεο ζε ηέηνην ζελάξην ρξεζηκνπνηνύληαη δύν 

πεξηπηώζεηο, ε άλσ θαη ε θάησ πξνζέγγηζε.  

Κάησ πξνζέγγηζε 
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όπνπ  Rbp είλαη ζεκείν παξαηήξεζεο πέξαλ ηνπ νπνίνπ απμάλεηαη ν ξπζκόο απσιεηώλ 

ελώ ην Lbp πξνζδηνξίδεη ηηο απώιεηεο κέρξη ην ζεκείν Rbp . Σν ι είλαη ην κήθνο 

θύκαηνο ζε (m), hb θαη hm ην ύςνο ηεο ζηαζκνύ βάζεο θαη ηνπ θηλεηνύ ζηαζκνύ από 

ην έδαθνο, θαη d  ε απόζηαζε από ηνλ ζηαζκό βάζεο. 

3.3.3 Δμήγεζε ινηπώλ βαζηθώλ παξακέηξσλ ηνπ Link Budget (P-

CPICH,W,R,PG,Eb/No, PN) 

 

PCPICH. Σν θαλάιη PCPICH ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζεκαηνδνζία θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θαλαιηνύ  θαη ηελ επηινγή θπςέιεο [25].  Έηζη 

από ηελ ηζρύ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαλαιηνύ εμαξηάηαη ε πεξηνρή θάιπςεο ηεο 

θπςέιεο. Θεσξείηαη όηη ρξεζηκνπνηεί ην 10% ηελ κέγηζηεο  δηαζέζηκεο ηζρύνο ηνπ 

ζηαζκνύ βάζεο, ελώ ε ππόινηπε ηζρύο δηαηίζεηαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηώλ. 

Δπίζεο  όηη όξην θάιπςεο ηεο  Μαθξνθπςέιεο, ππνινγίδεηαη  σο ε απόζηαζε ζηελ 

νπνία  ε ηηκή ηζρύνο ηνπ P-CPICH έρεη πέζεη ζηα -103dBm. 

W, R.  Μηιάκε γηα πζηήκαηα WCDMA νπόηε έρνπκε δηαζθνξπηζκό θάζκαηνο. 

Θεσξνύκε ην εύξνο  δηαζθνξπηζκνύ W=3.84Mhz ελώ ε απαίηεζε ξπζκνύ γηα 

ππεξεζία θσλήο ζεσξείηαη όηη είλαη ζηα R=12.2 Kbps 

PG(Κέξδνο Δπεμεξγαζίαο). Σν επίπεδν ηνπ επηζπκεηνύ ζήκαηνο ζε ζρέζε κε ην 

ζήκα ησλ ππνινίπσλ ρξεζηώλ (παξεκβνιή), Δηθόλα 3[23].  
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Δηθόλα 3 :Κέξδνο Δπεμεξγαζίαο PG 

N. Ζ ηζρύο ηνπ ζνξύβνπ : -103dBm από ην [15] γηα ην FUE. 

 

Eb/No.  Ο απαηηνύκελνο ιόγνο ελέξγεηαο bit πξνο ηελ θαζκαηηθή ππθλόηεηα ηζρύνο 

ζνξύβνπ(θαη παξεκβνιήο γεληθόηεξα) γηα ηελ επηζπκεηή ππεξεζία. 

3.3.4 High Speed Packet Access (HSPA) 

Ζ ηερλνινγία High Speed Packet Access (HSPA) απνηειεί ηε θπζηνινγηθή θαη 

ηερλνινγηθή εμέιημε ηνπ UMTS. πλαληάηαη θαη σο 3.5G ή 3G+, πξνθεηκέλνπ λα 

δειώζεη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 3G (UMTS) θαη ήδε έρεη πηνζεηεζεί από πνιιά δίθηπα 

θηλεηήο ηειεθσλίαο αλά ηνλ θόζκν [4], [7], [8], [20], [21], [25]. 

Σν HSPA πξνζθέξεη: 

 Τςειόηεξν εύξνο δώλεο ζηνπο θηλεηνύο ρξήζηεο. 

 Απμεκέλε ρσξεηηθόηεηα γηα ηνπο ηειεπηθνηλσληαθνύο παξόρνπο . 

 Παξνρή ππεξεζηώλ θαη εθαξκνγώλ απμεκέλεο δηαδξαζηηθόηεηαο. 

To HSPA αλαθέξεηαη ζε βειηηώζεηο: 

 ην downlink: High Speed Downlink Packet Access (HSDPA).  

 ην uplink: High Speed Uplink Packet Access (HSUPA).  

HSDPA 

Ζ ηερλνινγία HSDPA αλαπηύρζεθε κε ζθνπό: 

 Σελ απνδνηηθόηεξε ρξήζε ησλ πόξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

 Σελ αύμεζε ησλ ξπζκώλ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζηνπο θηλεηνύο ρξήζηεο. 

Ζ ηερλνινγία HSDPA βαζίδεηαη ζην ζρήκα πξόζβαζεο WCDMA, θαη ιεηηνπξγεί  

ζηελ κπάληα (1,9-2,1GHz) κε εύξνο δώλεο 5MHz. Σν θπξηόηεξν θαλάιη είλαη ην High 

Speed-Downlink Shared Channel (HS-DSCH)  δηακνηξαδόκελν θαλάιη κεηαθνξάο. 

ην HS-DSCH νη θώδηθεο θαλαιηνύ θαη ε ηζρύο εθπνκπήο ζε κηα θπςέιε ζεσξνύληαη 

κηα θνηλή  πεγή πνπ κνηξάδεηαη δπλακηθά κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ ζην πεδίν ηνπ ρξόλνπ 

θαη ηνπ θώδηθα .  Οη ξπζκνί κεηάδνζεο πνπ κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ κέζσ ηνπ  
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HS-DSCH είλαη ηεο ηάμεο ησλ 1.8Mbps, 3,6Mbps, 7,2Mbps κέρξη θαη 14,4Mbps γηα 

ηελ θαηεξρόκελε δεύμε. ηελ πξαγκαηηθόηεηα  ην HSDPA δηπιαζηάδεη ηε 

ρσξεηηθόηεηα ηεο αζύξκαηεο δηεπαθήο θαη παξέρεη ζρεδόλ δεθαπιάζηνπο ξπζκνύο 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζπγθξηηηθά κε ηα UMTS δίθηπα. 

HSUPA  

Ζ ηερλνινγία HSUPA απνηειεί ην αλάινγν ηεο ηερλνινγίαο HSDPA ζηελ 

αλεξρόκελε δεύμε. Ζ ρξήζε ηνπ HSUPA ζα επηηξέςεη ηελ πξόζβαζε ζε 

«ζπκκεηξηθέο» εθαξκνγέο πςειήο ηαρύηεηαο, όπσο ππεξεζίεο Voice over Internet 

Protocol (VoIP) θαη interactive multimedia 

Σα ζεκεία θιεηδηά γηα ηελ επηηπρία ηνπ HSUPA ήηαλ: 

 Ζ εηζαγσγή ελόο λένπ αθηεξσκέλνπ θαλαιηνύ ζηνλ αλεξρόκελν ζύλδεζκν (E-

DCH) κε απμεκέλε ιεηηνπξγηθόηεηα θαη απόδνζε 

 Ζ ρξήζε HARQ θαη ην fast scheduling, όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ HSDPA  

Σν HSUPA ζύζηεκα κπνξεί λα πξνζθέξεη κέγηζηνπο ξπζκνύο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 

ζηελ αλεξρόκελε δεύμε  (UL) κέρξη θαη 5,76Mbps 

Πιενλεθηήκαηα HSPA 

 Απμεκέλεο ηαρύηεηεο γηα ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο 

 Απμεκέλε δηαδξαζηηθόηεηα ησλ ππεξεζηώλ 

 Τςειή ρσξεηηθόηεηα ηνπ δηθηύνπ πξνο όθεινο θπξίσο ησλ παξόρσλ 

Τπεξεζίεο 

 Πινήγεζε ζην ςεθηαθό πεξηερόκελν ηνπ δηαδηθηύνπ (Internet, downloads)  

 Τπεξεζίεο κεηαθνξάο/δηακνηξαζκνύ αξρείσλ νπνηνπδήπνηε ςεθηαθνύ ηύπνπ 

πεξηερνκέλνπ (file sharing/ftp, P2P, remote surveillance, βίληεν θαη’ απαίηεζε 

(VoD), video/MP3 streaming) 

 Τπεξεζίεο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (θαηάιιειν γηα απνζηνιή (HSUPA) 

/ιήςε (HSDPA) κεγάισλ επηζπλαπηόκελσλ αξρείσλ) 

 Video telephony θαη video conferencing γηα θηλεηνύο ρξήζηεο 

 Γηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Τερληθή Αλάιπζε Σελαξίωλ 

4.1 Σελάξην Α΄: Πώο ε θάησ δεύμε ηεο Μαθξνθπςέιεο 
επεξεάδεη ηνλ  ρξήζηε Femtocell 

Όπσο εηπώζεθε θαη πξηλ, ζηόρνο απνηειεί ε δηαρείξηζε ησλ παξεκβνιώλ 

αλάκεζα ζηελ Μαθξνθπςέιε θαη Femtocell, από ηελ ζηηγκή βέβαηα πνπ ε Femtocell 

ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή θάιπςεο ηνπ Μαθξνθπςεισηνύ δηθηύνπ. Έλα εθ ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη εδώ είλαη ε παξεκβνιή πνπ δέρεηαη έλαο ρξήζηεο 

Femtocell από ηελ θάησ δεύμε ηεο Μαθξνθπςέιεο ζηελ πεξίπησζε κάιηζηα, πνπ ε 

απόζηαζε (d_mu) ηνπ FUE από ηνλ ζηαζκό βάζεο ηεο Μαθξνθπςέιεο, είλαη αξθεηά 

κηθξή π.ρ. 30m (Δηθόλα 4). 

 

 

Δηθόλα 4: Δηθνληθή Αλαπαξάζηαζε ελαξίνπ Α΄ 

 

 

Δδώ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κειέηε δύν παξαγόλησλ:  

Α) Καζνξηζκόο ηνπ νξίνπ θάιπςεο ηεο Femtocell (Παξάγξαθνο 4.1.1). 

Β) Οη ππεξεζίεο πνπ κπνξνύλ λα πξνζθεξζνύλ ππό απηέο ηεο ζπλζήθεο 

(Παξάγξαθνο 4.2.1). 

  

d_mu 

FUE 
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4.1.1 Πεξηγξαθή ππνινγηζκνύ Οξίνπ Κάιπςεο Femtocell 

Δδώ πξέπεη λα ππνινγηζηεί ε απόζηαζε από ην FAP  ζηελ νπνία  ν ιόγνο ηεο 

ηζρύνο πνπ δέρεηαη ε ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε (FUE) από ην P-CPICH ηνπ  FAP, πξνο 

ηελ ηζρύ πνπ δέρεηαη ε ζπζθεπή, από ηελ θάησ δεύμε ηνπ καθξνθπςεισηνύ δηθηύνπ 

(MNB) είλαη επαξθήο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ρξήζηε από ηελ Femtocell. ύκθσλα 

κε ην [1]&[17], ν ιόγνο απηόο αξθεί αλ είλαη -20dB. Έηζη γηα λα ππνινγηζηεί ε 

ζπγθεθξηκέλε απόζηαζε από ηελ Femtocell,  ζα πξέπεη λα βξεζεί ε απόζηαζε κεηαμύ 

FUE θαη FAP  ζηελ νπνία ε ηζρύο ηνπ P-CPICH ζην FUE είλαη  κηθξόηεξε από  20 

dB από ηελ ηζρύ από ην MNB.  

4.1.1.1 πλνπηηθή Πεξηγξαθή Πξνζνκνίσζεο-Δθηέιεζε Πξνζνκνηώζεσλ. 

1. Τπνινγηζκόο EIRP γηα ην ΜΝΒ, γηα ηελ ηζρύ εθπνκπήο πνπ δίδεηαη σο 

είζνδνο. 

2. Τπνινγηζκόο ηεο ηζρύνο πνπ ιακβάλεηαη ζην FUE από ην ΜΝΒ, αλάινγα κε 

ηελ απόζηαζε(d_mu), κεηαμύ ΜΝΒ-FUE, κε ηελ ρξήζε ηνπ κνληέινπ 

δηάδνζεο ITU P.1411. 

3. Τπνινγηζκόο ηεο ηζρύνο ηνπ P-CPICH γηα ηελ Femtocell, κε βάζε  ηελ ηζρύ 

εθπνκπήο πνπ δίδεηαη σο είζνδνο. 

4. Τπνινγηζκόο ηεο ηζρύνο (P-CPICH) πνπ ιακβάλεηαη ζην FUE από ην FAP, 

γηα δηάθνξεο απνζηάζεηο d κεηαμύ FUE-FAP κε ηελ ρξήζε κνληέινπ 

δηάδνζεο ITU-R P.1238. 

5. Τπνινγηζκόο ηζρύνο ζην FUE απ’ην ΜΝΒ ιακβάλνληαο ππόςηλ ην όξην  

-20dB, [17]. 

6. Ζ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη από ην ζεκείν ηνκήο ηεο θακπύιεο ηζρύνο από ην 

FAP κε ηελ γξακκή ηεο ηζρύνο από ην ΜΝΒ, νξίδεη θαη ην όξην ηεο 

απόζηαζεο κεηαμύ FAP-MNB, έηζη ώζηε ην FUE λα παξακέλεη ζπλδεκέλν 

ζηελ Femtocell. 
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Γηα αλάιπζε, ζεσξνύκε ηηο εμήο ζηαζεξνύο παξακέηξνπο(Πίλαθαο 2): 

 

Πίλαθαο 2: Link Budget  ελαξίνπ Α’ 

 Σηκή/Μνλάδεο πκβνιηζκόο 

Kέξδνο Κεξαίαο MNB 17dBi GM 

Απώιεηεο πζθεπήο 

MNB 
3dB Lc 

Ύςνο Κεξαίαο ΜΝΒ 25m Hb 

Μέγηζηε Ιζρύο ΜΝΒ 43dBm Ptx_Max 

Ιζρύο γηα 

Υξήζηεο(MNB) 
75% κέγηζηεο ηζρύνο Ptx_m=Ptx_Max+10log(0.75) 

Tx EIRP 41.75dBm EIRP_m=Ptx_m+Gm-Lc 

Μνληέιν δηάδνζεο 

εζσηεξηθνύ ρώξνπ 

( Indoor to Indoor) 

 L (ITU 1238) 

Μνληέιν Γηάδνζεο 

εμσηεξηθνύ ρώξνπ 

(Outdoor to Outdoor)  

 PL_m (ITU P.1411) 

Window Loss 5dB wl 

Μέγηζηε Ιζρύο 

Femotocell 
10dBm,15dBm,21dBm Ptx_f 

Kέξδνο Κεξαίαο 

Femtocell 
0 dBi Gf 

Απώιεηεο πζθεπήο 

Femtocell 
1dB Lc_f 

Κέξδνο Κεξαίαο 

Υξήζηε 
0dBi Gue 

Απώιεηεο πζθεπήο 

Υξήζηε 
3dB Lc_u 

Ύςνο ζπζθεπήο 

ρξήζηε από ην έδαθνο 
1,5m Hm 

Tx EIRP Femtocell  Eirp_f= Ptx_f +Gf-Lc_f 

πρλόηεηα 2000MHz Fc 

P-CPICH 10% ηνπ Eirp_f 

F_PCIPCH= Eirp_f + 10 * log10(0.1) 
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Πίλαθαο 3: Δίζνδνη Πξνζνκνίσζεο Α' & B’ 

 Σηκέο/Μνλάδεο πκβνιηζκόο 

Μέγηζηε Ιζρύο Tx 

Femtocell 

21 dBm, 10dBm Ptx_f 

Απόζηαζε MNB θαη 

FUE 

30m d_mu 

Μέγηζηεο Ιζρύο ΜΝΒ 43dBm Ptx_max 

Bound Upper Bound UB 

Όξνθνο FAP-FUE Ίδηνο όξνθνο   n=1 

Κηίξην Καηνηθία Residential=28 

 

 

Δηθόλα 5 : 1ε Πξνζνκνίσζε ελαξίνπ Α΄(Ptx_f=21dBm) 

 

Παξαηεξνύκε όηη ε απόζηαζε κεηαμύ Femtocell θαη FUE, πξέπεη λα είλαη θάησ 

από 3 κέηξα, έηζη ώζηε λα παξακέλεη ν ρξήζηεο ζπλδεκέλνο ζηελ Femtocell. 

  

Ηζρύο από ην ΜΝΒ. Μείσζε 

20dB ζύκθσλα  κε ηελ 

πεξηγξαθή 

Ηζρύο από ην FAP 

P-CPICH 

Όξην Femtocell 
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Δηθόλα 6:  2ε Πξνζνκνίσζε ελαξίνπ Α΄(Ptx_f=10dBm) 

 

Παξαηεξνύκε όηη ε απόζηαζε κεηαμύ Femtocell θαη FUE, πξέπεη λα είλαη θάησ 

πεξίπνπ από 1,5 κέηξα, έηζη ώζηε λα παξακέλεη ν ρξήζηεο ζπλδεκέλνο ζηελ 

Femtocell. 

  

Ηζρύο από ην ΜΝΒ- 

Μείσζε 20dB ζύκθσλα κε 

ηελ πεξηγξαθή 

Όξην Femtocell 

Ηζρύο από ην FAP 

P-CPICH 
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Πίλαθαο 4: Δίζνδνη Πξνζνκνίσζεο Γ' 

 Σηκέο/Μνλάδεο πκβνιηζκνί 

Μέγηζηε Ιζρύο Tx 

Femtocell 

21dBm Ptx_f 

Απόζηαζε MNB θαη 

FUE 

100m d_mu 

Ιζρύο ΜΝΒ 43dBm Ptx_max 

Bound Upper Bound UB 

Όξνθνο FAP-FUE Ίδηνο όξνθνο   n=1 

Κηίξην Καηνηθία Residential=28 

 

 

Δηθόλα 7: 3ε Πξνζνκνίσζε ελαξίνπ Α΄ 

 

Παξαηεξνύκε όηη ε απόζηαζε κεηαμύ Femtocell θαη FUE, πξέπεη λα είλαη θάησ  

από 8 κέηξα, έηζη ώζηε λα παξακέλεη ν ρξήζηεο ζπλδεκέλνο ζηελ Femtocell. 

 

  

Ηζρύο από ην ΜΝΒ- 

Μείσζε 20dB ζύκθσλα κε 

ηελ πεξηγξαθή 

Ηζρύο από ην FAP 

P-CPICH 

Όξην Femtocell 
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4.1.1.2 πκπεξάζκαηα γηα ην όξην θάιπςεο Femtocell 

 

Πίλαθαο 5: Απνηειέζκαηα Πξνζνκνίσζεο ππνινγηζκνύ νξίνπ θάιπςεο Femto 

Μέγηζηε Ιζρύο Tx 

Femtocell 
21dBm 10dBm 21dBm 

Απόζηαζε MNB θαη 

FUE 
30m 30m 100m 

Ιζρύο ΜΝΒ 43dBm 43dBm 43dBm 

Bound Upper Upper Upper 

Όξνθνο FAP-FUE Ίδηνο Ίδηνο Ίδηνο 

Κηίξην Καηνηθία Καηνηθία Καηνηθία 

Μέγηζηε Απόζηαζε 

FUE-FAP(πξνζέγγηζε) 
3m 1,5m 8m 

 

πκπεξαίλεηαη όηη ε πεξηνρή θάιπςεο ηεο Femtocell, άξα θαη ην όξην θαηά ην 

νπνίν ν ρξήζηεο παξακέλεη ζπλδεκέλνο ζηελ Femtocell, εμαξηάηαη από ηελ ηζρύ ηεο 

Femtocell, αιιά θαη από ηελ ηζρύ ηεο Μαθξνθπςέιεο, πνπ παξεκβάιεη ην FUE γηα 

δεδνκέλε απόζηαζε κεηαμύ FUE θαη ΜΝΒ. Όζν κεγαιώλεη ε ηζρύο ηεο Femtocell, 

αιιά θαη απμάλεηαη ε απόζηαζε κεηαμύ FUE-ΜΝΒ,  απμάλεηαη ην όξην ηεο 

απόζηαζεο κεηαμύ FUE-FAP, γηα δηαηήξεζε ηεο ππεξεζίαο. 

 

4.2.1  Υπνινγηζκόο Φσξεηηθόηεηαο.  

Δδώ κειεηάηαη ε επίδξαζε ηεο παξεκβνιήο από ην MNB ζηελ ηαρύηεηα ηεο 

θάησ δεύμεο ηεο  Femtocell, γηα δηάθνξεο απνζηάζεηο κεηαμύ FUE-FAP θαη MNB-

FUE. ηνλ Πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη ε επηπιένλ παξάκεηξνη (ζε ζρέζε κε ηνλ 

Πίλαθα 2) γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ρσξεηηθόηεηαο 

 

Πίλαθαο 6:Link Budget γηα HSPA ελαξίνπ Α΄ 

Ιζρύο PHS-DSCH 10dBm PHS-DSCH 

Παξάγνληαο 

Οξζνγσληόηεηαο γηα 

θάησ δεύμε 

1 α 

Ιζρύο Θνξύβνπ ζην Fue -103dBm[15] N 
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4.2.1.1 πλνπηηθή Πεξηγξαθή Πξνζνκνίσζεο-Δθηέιεζε Πξνζνκνηώζεσλ. 

 

Τπνινγίδεηαη ε κέγηζηε ηαρύηεηα HSDPA ζε ζπλάξηεζε ηνπ HS-DSCH θαη 

SINR, ζην FUE.Σν HS-DSCH (high speed downlink shared channel) είλαη έλα θαλάιη 

κεηαθνξάο, ην νπνίν κεηαθέξεηαη ζε πνιιαπιά HSPDSCH (high speed physical 

downlink shared channel) όπνπ ην θαζέλα ρξεζηκνπνηεί OVSF θώδηθα 

δηαζθνξπηζκνύ θάζκαηνο κε παξάγνληα δηαζθνξπηζκνύ SF=16. Μαο ελδηαθέξεη ην 

SINR ζην FUE, γηαηί εμαηηίαο ηνπ ρακεινύ SINR, (δει ηνπ πςεινύ ζνξύβνπ ή 

παξεκβνιώλ), έρνπκε αύμεζε ηεο δηαζπκβνιηθήο παξεκβνιήο, ραιάεη ε 

νξζνγσληόηεηα ησλ OVSF θσδίθσλ, ην θέξδνο επεμεξγαζίαο κεηώλεηαη θαη επνκέλσο 

ν δέθηεο δελ κπνξεί λα ζπκπηέζεη ηελ παξεκβνιή απνηειεζκαηηθά [20], [24], [25] θαη  

[30]. 

 

 

πγθεθξηκέλα: 

1. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ SINR ρξεζηκνπνηείηαη ε ζρέζε από ην [4] 

noiseotherown

DSCHHS

PPPa

P
SFSINR


 

)1(
16  

2. Τπνινγίδεηαη ην Pother   πνπ είλαη ηζρύο πνπ ιακβάλεηαη ζην FUE, από ην 

ΜΝΒ(PathLoss ITU P.1411) 

3. Τπνινγίδεηαη ην PHS_DSCH  ζην FUE,  γηα PHS-DSCH=10dBm [1] (PathLoss 

ITU 1238), γηα δηάθνξεο απνζηάζεηο κεηαμύ FUE-FAP. 

4. Οπόηε    έρνπκε ην ξπζκό Mbps γηα ηελ θάησ δεύμε [ 14]: 

 





















 



4.1

2

4.1

, 10,
2

1log

10,0

84.3
SINR

SINR

SINR

R MbpsHS  
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Πίλαθαο 7: Δίζνδνη  Πξνζνκνηώζεσλ γηα HSDPA ελαξίνπ Α΄ 

Κηίξην Καηνηθία  

Όξνθνη κεηαμύ FUE-FAP 1 N 

Ιζρύο ΜΝΒ 43dBm Ptx_Max 

Bound(Μνληέιν δηάδνζεο 

ITU P.1411) 
Upper Bound UB 

Απόζηαζε ΜΝΒ-FUE 

1
ε
 Πξνζνκνίσζε 100m 

2
ε
 Πξνζνκνίσζε 500m 

3
ε
 Πξνζνκνίσζε 1000m 

 

d_mu 

 

4.2.1.2 πκπεξάζκαηα γηα ηελ ρσξεηηθόηεηα HSDPA. 

ηελ Δηθόλα 8 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηώζεσλ γηα ηηο 

εηζόδνπο ηνπ Πίλαθα 7. Παξαηεξνύκε, όηη ε παξεκβνιή από ηελ Μαθξνθπςέιε 

επεξεάδεη θαηά πνιύ ηνλ ξπζκό κεηάδνζεο ηνπ HSDPA. Βιέπνπκε όηη γηα ηελ ίδηα 

απόζηαζε, κεηαμύ FUE-FAP, επηηπγράλεηαη πςειόηεξνο ξπζκόο κεηάδνζεο θαζώο ην 

Fue απνκαθξύλεηαη από ηνλ ζηαζκό βάζεο ηεο Μαθξνθπςέιεο. Απηό είλαη 

απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ηεο παξεκβνιήο από ην ΜΝΒ, ιόγσ ηεο  αύμεζεο ηνπ 

PathLoss,  νπόηε έρνπκε βειηίσζε  ηνπ SINR ζην FUE, άξα θαιύηεξε επίδνζε θαη 

ζηνλ ξπζκό.  

 

Δηθόλα 8: Γξάθεκα Υσξεηηθόηεηαο HSDPA ζπλάξηεζε ηεο απόζηαζεο FUE-FAP 

 

_______     1
ε
 Πξνζνκνίσζε 

 

_______      2
ε
 Πξνζνκνίσζε 

 

_______      3
ε
 Πξνζνκνίσζε 
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Πίλαθαο 8: Απνηειέζκαηα Πξνζνκνηώζεσλ γηα HSDPA γηα απόζηαζε FUE-FAP 10m 

 1
ε
 Πξνζνκ. 2

ε
 Πξνζνκ 3

ε
 Πξνζνκ 

Κηίξην Καηνηθία Καηνηθία Καηνηθία 

Όξνθνη κεηαμύ FUE-FAP 1 1 1 

Ιζρύο ΜΝΒ 43 dBm 43 dBm 43 dBm 

Απόζηαζε ΜΝΒ-FUE 100m 500m 1000m 

Bound Upper Upper Upper 

Ρπζκόο HSDPA(Mbps) θαηά πξνζέγγηζε <0.2 Mbps ~5.5 Mbps ~13 Mbps 
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4.2 Σελάξην Β΄: Η άλσ δεύμε ηεο Μαθξνθπςέιεο παξεκβάιεη 
ηνλ δέθηε ηεο ζπζθεπήο Femtocell 

ε απηό ην ζελάξην κειεηάηαη ε  πεξίπησζε ηεο παξνπζίαο ελόο ρξήζηε MUE, 

ζην όξην θάιπςεο ηεο Μαθξνθπςέιεο θαη ηαπηόρξνλα ζηελ πεξηνρή θάιπςεο ηεο  

Femtocell. (Δηθόλα 9) 

 

Δηθόλα 9: Δηθνληθή Αλαπαξάζηαζε ελαξίνπ Β΄ 

 

 

Σν ζελάξην απηό αλαιύεηαη κε ηνλ εμήο ηξόπν: 

 

Α) Τπνινγίδεηαη ε ηζρύο πνπ ιακβάλεη ην FAP, από ηελ άλσ δεύμε ηεο Μαθξν-

θπςέιεο, γηα δηάθνξεο απνζηάζεηο κεηαμύ FAP-MUE (Παξάγξαθνο 4.2.1). 

B) ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ππνινγηζκόο ηεο  ηζρύνο ηεο άλσ δεύμεο  γηα ην  FUE 

γηα δηάθνξεο απνζηάζεηο ηνπ MUE από ηελ Femtocell, έηζη ώζηε λα δηαηεξείηαη 

ην απαηηνύκελν Eb/No γηα θιήζε θσλήο κεηαμύ ηεο Femtocell θαη FAP 

(Παξάγξαθνο 4.2.2). 

Γ) Σέινο ππνινγίδεηαη ε επίδξαζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηεο Femtocell, εμαηηίαο ηεο 

άλσ δεύμεο ηεο Μαθξνθπςέιεο (Παξάγξαθνο 4.2.3).  
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4.2.1 Τπνινγηζκόο ηεο ηζρύνο πνπ ιακβάλεη ην FAP από ηελ άλσ δεύμε ηεο 

Μαθξνθπςέιεο γηα δηάθνξεο απνζηάζεηο κεηαμύ FAP-MUE. 

Γίδεηαη ε ηζρύο ηεο άλσ δεύμεο ηεο Μαθξνθπςέιεο θαη ππνινγίδεηαη ε ηζρύο-

παξεκβνιή ζην FAP, ζε ζρέζε κε ηελ απόζηαζε MUE-FAP θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

κνληέινπ δηάδνζεο εζσηεξηθνύ ρώξνπ ITU 1238, αθνύ ε ζπζθεπή MUE βξίζθεηαη 

ζηνλ ίδην εζσηεξηθό ρώξν-πεξηνρή  θάιπςεο ηεο Femtocell, ιακβάλνληαο ππόςηλ ηηο 

παξαθάησ παξακέηξνπο ηνπ Πίλαθα 9. 

Πίλαθαο 9 : Link Budget γηα ην ελάξην Β΄ 

 Σηκή/Μνλάδεο πκβνιηζκόο-Τπνινγηζκνί 

Kέξδνο Κεξαίαο MNB 17dBi Gm 

Απώιεηεο πζθεπήο MNB 3dB Lc 

Ύςνο Κεξαίαο ΜΝΒ 25m Hb 

Μνληέιν δηάδνζεο 

εζσηεξηθνύ ρώξνπ 

( Indoor to Indoor) 

L, L1(MUE-FAP) ITU 1238 

Kέξδνο Κεξαίαο Femtocell 0 dBi Gf 

Απώιεηεο πζθεπήο 

Femtocell 
1dB Lc_f 

Κέξδνο Κεξαίαο Υξήζηε 0dBi Gue 

Απώιεηεο πζθεπήο 

Υξήζηε 
3dB Lc_u 

Μέγηζηε Ιζρύο MUE 21dBm Ptx_mue 

Tx EIRP MUE  Eirp_mue=Ptx_mue+Gue-Lc_u 

Ύςνο ζπζθεπήο ρξήζηε 

από ην έδαθνο 
1,5m Hm 

πρλόηεηα 1920MHz Fc 

Σαρύηεηα γηα ππεξεζία 

θσλήο 

12.2Kbps R 

Σαρύηεηα θώδηθα 

δηαζθνξπηζκνύ 

3.84Mbps W 

Κέξδνο Δπεμεξγαζίαο 24.98 PG=10*log(W/R) 

Eb/No γηα θσλή 8.3dB [16] EbNo 

Ιζρύο ηνπ Θνξύβνπ -103dBm [15] N 

Η ηζρύο ζην FAP από ην 

MUE 

 Prx_mue= Eirp_mue-L+Gf-Lc_f 

H ηζρύο ζην FUE γηα λα 

δηαηεξεζεί ην επηζπκεηό 

Eb/No 

 PrxFue=EbNo*(Prx_mue+Ν)/PG 

 

Η ηζρύο εθπνκπήο FUE γηα 

ην επηζπκεηό Eb/No 

 Ptx_Fue=PrxFue-Gue+Lue+L1-

Gf+Lc_f  

(L1 Pathloss FAP-FUE) 

 

Ιζρύο ζην FAP από ην FUE  Prx_Fue=Ptx_fue+Gue-Lue-L1-

Gf+Lc_f (L1 pathloss κεηαμύ 

FAP-FUE) 

 

Ιζρύο ζην FAP από ην 

MUE 

 Prx_mue=eirp_mue-L+Gf- Lc_f  

E_DPDCH (Δb/No)  

NoP

P
NoEb

muerx

fuerx

fue



,

,
)/( [4] 
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Πίλαθαο 10:Πξνζνκνίσζε ηεο ηζρύνο ζην FAP από άλσ δεύμε ηεο Μαθξνθπςέιεο ελάξην Β΄ 

 Σηκή πκβνιηζκόο 

Μέγηζηε Ιζρύο Tx MUE 21dBm Ptx_m 

Όξνθνο FAP-FUE Ίδηνο όξνθνο   n=1 

Κηίξην Καηνηθία Residential=28 

 

 

 

Δηθόλα 10:Γξάθεκα ηεο ηζρύνο ζην FAP από ην MUE ζπλαξηήζεη ηεο απόζηαζεο MUE-FAP. 

ελάξην Β΄ 

 

Όπσο αλακελόηαλ  ε ηζρύο πνπ δέρεηαη ε Femtocell από ην MUE, είλαη 

αληηζηξόθσο αλάινγε ηεο απόζηαζεο Femtocell&MUE. Έηζη θαζώο απμάλεηαη ε 

απόζηαζε ηνπ MUE από ην FAP, ηα επίπεδα ηεο παξεκβνιήο πέθηνπλ, επνκέλσο 

απαηηείηαη ιηγόηεξε ηζρύο γηα ηελ δηαηήξεζε  ηνπ επηζπκεηνύ Eb/No θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμύ FUE-FAP . 
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4.2.2 Τπνινγηζκόο ηεο  ηζρύνο ηεο άλσ δεύμεο γηα ην  FUE γηα δηάθνξεο από-

ζηάζεηο ηνπ MUE από ηελ Femtocell έηζη ώζηε λα δηαηεξείηαη ην απαηηνύκελν 

Eb/No γηα θιήζε θσλήο κεηαμύ ηεο Femtocell θαη FAP. 

πλνπηηθή Πεξηγξαθή. 

1. Τπνινγίδεηαη ην Pathloss (L1)  κεηαμύ FUE θαη Femtocell  γηα δηαθνξεηηθέο 

απνζηάζεηο θαη γηα ην κνληέιν δηάδνζεο εζσηεξηθνύ ρώξνπ ITU 1238. 

2. Τπνινγίδεηαη ε ηζρύο  ζηε Femtocell (Prx_mue) από ην MUE, γηα ηζρύ πνπ 

απνηειεί είζνδν, γηα ην κνληέιν δηάδνζεο  ITU 1238, γηα δηάθνξεο 

απνζηάζεηο MUE-FAP. 

3. Γλσξίδνληαο ην απαηηνύκελν Eb/No  γηα ηελ ππεξεζία ιύλνπκε ηελ ζρέζε 

NP

PPG
NoE

muerx

fuerxfue

fueb



,

,*
)/( [4] σο πξνο Prx_fue, γηα θάζε απόζηαζε από ην  

βήκα 2. Γλσξίδνληαο ην Pathloss κεηαμύ Fue θαη Femtocell, θαζώο επίζεο ην 

θέξδνο αιιά θαη ηηο απώιεηεο ηεο ζπζθεπήο FUE, ππνινγίδεηαη ην Ptx_Fue, 

δει. ε ηζρύο εθπνκπήο ηνπ Fue γηα θάζε απόζηαζε από ην βήκα 2. 

Πίλαθαο 11: Δίζνδνη  πξνζνκνηώζεσλ  γηα ηελ ηζρύ ηεο άλσ δεύμεο ηνπ FUE ελάξην Β΄ 

 Σηκή πκβνιηζκόο 

Μέγηζηε Ιζρύο Tx MUE 21dBm Ptx_f 

Όξνθνο FAP-FUE Ίδηνο όξνθνο   n=1 

Κηίξην Καηνηθία Residential=28 

Απόζηαζε FUE-Femtocell 5m, 10m ,15m d_fue 

 

 
 

Δηθόλα 11: Γξάθεκα ηζρύνο FUE ζπλάξηεζε ηεο απόζηαζεο MUE-Femto γηα επηζπκεηό Eb/No 

______    1ε Πξνζνκνίσζε(5m) 

 

______    2ε Πξνζνκνίσζε(10m) 

 

______    3ε Πξνζνκνίσζε(15m) 
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ηελ Δηθόλα 11 παξνπζηάδεηαη ην απνηέιεζκα ησλ 3 πξνζνκνηώζεσλ γηα ηηο 

εηζόδνπο ηνπ Πίλαθα 11. Παξαηεξνύκε όηη όζν πην θνληά είλαη ε απόζηαζε κεηαμύ 

ηεο Femtocell θαη ηνπ MUE, ηόζν απμάλεηαη ε ηζρύο εθπνκπήο ηνπ FUE, γηα ηε  

δηαηήξεζε ηνπ απαηηνύκελνπ Δb/No, γηα δεδνκέλε απόζηαζε κεηαμύ FUE-FAP. Όζν 

πην θνληά βξίζθεηαη ην FUE ζην FAP,  απαηηείηαη ιηγόηεξε ηζρύο από ηελ Femtocell, 

γηα δεδνκέλε απόζηαζε MUE-FAP. Βέβαηα παξαηεξείηαη, όηη ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο νη απαηηήζεηο γηα ηζρύ, είλαη ίζσο κεγαιύηεξεο από ηηο δπλαηόηεηεο ηεο 

ζπζθεπήο FUE. ύκθσλα κε ην [31] ππάξρνπλ 4 θιάζεηο ζπζθεπώλ UE(User 

Equipment) θαη ιακβάλνληαο ππόςηλ ηελ Δηθόλα 11, κπνξνύκε λα εληνπίζνπκε (θαηά 

πξνζέγγηζε) ηελ ειάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ MUE-FAP γηα ηηο δεδνκέλεο απνζηάζεηο 

κεηαμύ FAP-FUE. πγθεθξηκέλα ζηνλ πίλαθα 12: 

Πίλαθαο 12: Διάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ MUE-FAP 

Class 
Max Power 

(dBm) 
5m 10m 15m 

1 33 ~1m ~1m ~1.5m 

2 27 ~1m ~1.6m ~2.2m 

3 24 ~1m ~1.8m ~3m 

4 21 ~1m ~2.5m ~3.5m 
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4.2.3 Η επίδξαζε ηεο άλσ δεύμεο ηεο Μαθξνθπςέιεο ζηε ρσξεηηθόηεηα ηεο 

Femtocell. 

 Ζ  ρσξεηηθόηεηα κειεηάηαη ζε ζρέζε  κε ην  θαλάιη Δ-DPDCH  νπόηε 

κειεηάηαη ην Eb/No  ηνπ θαλαιηνύ E-DPDCH ζε ζπλάξηεζε κε ηελ  απόζηαζε 

κεηαμύ ηνπ MUE θαη ηεο  Femtocell αθνινπζώληαο ηα εμήο βήκαηα. 

1. Τπνινγηζκόο ηνπ Pathloss κεηαμύ FUE-FAP(ITU 1238), γηα δεδνκέλε 

απόζηαζε θαη ππνινγηζκόο  ηεο ιακβαλόκελεο ηζρύνο Prx_fue ζην FAP, κε 

δεδνκέλε ηελ ηζρύ εθπνκπήο από ην FUE. 

2. Τπνινγηζκόο ηνπ Pathloss κεηαμύ MUE-FAP(ITU 1238) γηα δηάθνξεο 

απνζηάζεηο MUE-FAP θαη ππνινγηζκόο  ηεο ηζρύνο Prx_mue ζην FAP, 

(εμαηηίαο ηεο ηζρύνο ηεο άλσ δεύμεο ηεο Μαθξνθπςέιεο). 

3. Τπνινγηζκόο ηνπ Eb/No: 

NoP

P
NoEb

muerx

fuerx

fue



,

,
)/(  από ην [1] γηα ηηο ηηκέο θαη ηηο απνζηάζεηο από ην 

δεύηεξν βήκα θαη γηα ηηο παξακέηξνπο ηνπ Πίλαθα 9 . 

Πίλαθαο 13: Δίζνδνη πξνζνκνηώζεσλ γηα Υσξεηηθόηεηα ελάξην Β΄ 

1
ε
 Πξνζνκνίσζε 

 Σηκή πκβνιηζκνί 

Μέγηζηε Ιζρύο Tx 

Femtocell 

10dBm Ptx_f 

Ιζρύο Άλσ δεύμεο MUE 21dBm Ptx_mue 

Απόζηαζε FAP-FUE 5m d_mue 

Όξνθνο FAP-FUE-MUE Ίδηνο όξνθνο n=1 

Κηίξην Καηνηθία Residential=28 

2
ε
 Πξνζνκνίσζε 

Μέγηζηε Ιζρύο Tx 

Femtocell 

20dBm Ptx_f 

Ιζρύο Άλσ δεύμεο MUE 21dBm Ptx_mue 

Απόζηαζε FAP-FUE 5m d_mue 

Όξνθνο FAP-FUE Ίδηνο όξνθνο n=1 

Κηίξην Καηνηθία Residential=28 

3
ε
 Πξνζνκνίσζε 

Μέγηζηε Ιζρύο Tx 

Femtocell 

10dBm Ptx_f 

Ιζρύο Άλσ δεύμεο MUE 21dBm Ptx_mue 

Απόζηαζε FAP-FUE 15m d_mue 

Όξνθνο FAP-FUE Ίδηνο όξνθνο n=1 

Κηίξην Καηνηθία Residential=28 

4
ε
 Πξνζνκνίσζε 

Μέγηζηε Ιζρύο Tx 

Femtocell 

20dBm Ptx_f 

Ιζρύο Άλσ δεύμεο MUE 21dBm Ptx_mue 

Απόζηαζε FAP-FUE 15m d_mue 

Όξνθνο FAP-FUE Ίδηνο όξνθνο n=1 

Κηίξην Καηνηθία Residential=28 
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Δηθόλα 12 :E-DPDCH Eb/No ζπλαξηήζεη ηεο απόζηαζεο MUE-Femto -ελάξην B' 

 

 

Παξαηεξνύκε ζηελ Δηθόλα 12 όηη γηα απόζηαζε FUE-Femtocell 5m, ην 

DPDCH Eb/No απμάλεηαη όζν απμάλεηαη ε απόζηαζε MUE-Femtocell, κε 

απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ bit rate. 

Γηα απόζηαζε FUE-Femtocell 15m, ην DPDCH Eb/No απμάλεηαη όζν 

απμάλεηαη ε απόζηαζε ηνπ MUE-Femtocell. Δπίζεο όζν απμάλεηαη ε απόζηαζε ηνπ 

FUE θαη ηνπ FAP, κεηώλνληαη ηα επίπεδα DPDCH Eb/No, γηα ζηαζεξή ηζρύ ηνπ 

MNB (21dBm), νπόηε κεηώλεηαη θαη ην bit rate. 

Άξα ν ξπζκόο κεηάδνζεο επεξεάδεηαη  ηόζν από ηελ απόζηαζε MUE-

Femtocell, όζν θαη από ηελ απόζηαζε FUE- Femtocell γηα δεδνκέλε ηζρύ Femtocell-

MNB. 

 

 

  

_____ 1ε Πξνζνκνίσζε 

 

_____ 2ε Πξνζνκνίσζε 

 

_____ 3ε Πξνζνκνίσζε 

 

_____ 4ε Πξνζνκνίσζε 
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4.3 Σελάξην C΄: Η θάησ δεύμε ηεο Femtocell παξεκβάιεη ηελ 
ζπζθεπή  ηνπ ρξήζηε Μαθξνθπςέιεο. 

ε απηό ην ζελάξην ζα αλαιπζεί  ε πεξίπησζε πνπ ε θάησ δεύμε ηεο Femtocell 

παξεκβάιεη ηελ ζπζθεπή ελόο ρξήζηε ηεο Μαθξνθπςέιεο, ν νπνίνο  βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηνρή  θάιπςεο ηεο Femtocell, αιιά θαη ζην όξην θάιπςεο ηεο Μαθξνθπςέιεο 

(Δηθόλα 13).  

 

 

Δηθόλα 13: Δηθνληθή παξνπζίαζε ηνπ ελαξίνπ C' 

 

πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο αλάιπζεο: 

Α) Καζνξηζκόο ηεο ειάρηζηεο απόζηαζεο FAP-MUE, γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

ζύλδεζεο ηνπ MUE ζηελ Μαθξνθπςέιε (Παξάγξαθνο 4.3.1). 

B) Ζ επίδξαζε ηεο θάησ δεύμεο ηεο Femtocell, ζηελ ρσξεηηθόηεηα ηεο θάησ 

δεύμεο ηεο Μαθξνθπςέιεο ( Παξάγξαθνο 4.3.2). 

ηνλ Πίλαθα 14 παξνπζηάδεηαη ην Link Budget ηεο αλάιπζεο. 
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Πίλαθαο 14 :Link Budget γηα ελάξην C' 

 

 Σηκέο/Μνλάδεο πκβνιηζκόο/Τπνινγηζκνί 

Kέξδνο Κεξαίαο MNB 17dBi Gm 

Απώιεηεο πζθεπήο 

MNB 
3dB Lc 

Ύςνο Κεξαίαο ΜΝΒ 25m Hb 

Μνληέιν δηάδνζεο 

εζσηεξηθνύ ρώξνπ( 

Indoor to Indoor) 

L(FAP-MUE) ITU-R P.1238 

Κέξδνο Κεξαίαο 

Femtocell 
0 dBi Gf 

Απώιεηεο πζθεπήο 

Femtocell 
1dB Lc_f 

P-CPIPC 
10% ηεο κέγηζηεο 

ηζρύο 

F_PCIPCH= eirp_f +10*log10(0.1) 

 

Κέξδνο Κεξαίαο 

Υξήζηε 
0dBi Gue 

Απώιεηεο πζθεπήο 

Υξήζηε 
3dB Lc_u 

Ύςνο ζπζθεπήο 

ρξήζηε από ην έδαθνο 
1,5m Hm 

πρλόηεηα 2000MΖz Fc 

Όξην Μαθξνθπςέιεο 

(P-CPICH) 
-103dBm[1] 

M_PCICH 

 

P-CPIPC Ec/No >-20dB  

Γεληθέο ρέζεηο 

Tx EIRP Femtocell  
eirp_f= Ptx_f +Gf-Lc_f 

 

Ιζρύο ζην MUE από 

FAP 
 

Rx_MUE=eirp_f-L+Gue-Lc_u 
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4.3.1 Καζνξηζκόο ηεο ειάρηζηεο απόζηαζεο FAP-MUE γηα ηελ 
δηαηήξεζε ηεο ζύλδεζεο ηνπ MUE ζηελ Μαθξνθπςέιε.  

Με βάζε ηηο παξακέηξνπο ηνπ Πίλαθα 14: 

1. Τπνινγίδεηαη ε ηζρύο ηνπ P-CPICH ζην MUE από ην FAP (Mνληέιν 

δηάδνζεο (ITU-R P.1238) γηα δηάθνξεο απνζηάζεηο MUE-FAP,  γηα δεδνκέλε 

ηζρύο ηεο Femtocell. 

2. Σα όξηα ηεο Μαθξνθπςέιεο νξίδνληαη από  ην θαλάιη P-CPICH ζηα -103dBm 

ελώ γηα λα παξακέλεη ν ρξήζηεο ΜUE ζπλδεκέλνο ζηελ Μαθξνθπςέιε ζα 

πξέπεη ην  Δc/No ηνπ P-CPICH λα κελ μεπεξλά ηα -20dB.  

3. Ζ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη από ην ζεκείν ηνκήο ηεο θακπύιεο ηζρύνο ηνπ P-

CPICH  από ην FAP κε ηελ γξακκή ηεο ηζρύνο ηνπ P-CPICH(-83dBm)  από 

ην ΜΝΒ, (Δηθόλεο 14,15) νξίδεη θαη ην όξην ηεο απόζηαζεο κεηαμύ FAP-

MUE, έηζη ώζηε ην MUE λα παξακέλεη ζπλδεκέλν ζηελ Μαθξνθπςέιε. 

Πίλαθαο 15: Δίζνδνη πξνζνκνηώζεσλ  θαζνξηζκνύ ειάρηζηεο απόζηαζεο MUE-FAP 

 Σηκέο πκβνιηζκόο 

Μέγηζηε Ιζρύο Tx 

Femtocell 

10dBm,15dBm Ptx_f 

Όξνθνο FAP-ΜUE Ίδηνο όξνθνο n=1 

Κηίξην Καηνηθία Residential=28 

 

 

 

Δηθόλα 14:Γξάθεκα θαζνξηζκνύ ειάρηζηεο απόζηαζεο MUE-FAP (Ptx_f=10dBm) 

P-CPICH από 

FAP 

P-CPICH από 

MNB-103dBm 

P-CPICH -83dBm 

(-103dBm+20dB) 
Όξην 
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ηελ Δηθόλα 14 θαίλεηαη, όηη γηα λα παξακείλεη ν ρξήζηεο ζπλδεκέλνο  ζηελ 

Μαθξνθπςέιε, ζα πξέπεη ε απόζηαζε κεηαμύ FAP-MUE λα είλαη θαηά πξνζέγγηζε 

πάλσ από  48 κέηξα. 

 

 

Δηθόλα 15 : Γξάθεκα θαζνξηζκνύ ειάρηζηεο απόζηαζεο MUE-FAP (Ptx_f=15dBm) 

 

ηελ Δηθόλα 15 βιέπνπκε όηη κε ηελ  αύμεζε ηεο εθπνκπήο ηεο Femtocell ζηα 

15dBm, απμάλεηαη θαη ε απόζηαζε ζηελ νπνία πξέπεη λα βξίζθεηαη ην FAP-MUE.  

Φαίλεηαη, όηη γηα λα παξακείλεη ν ρξήζηεο ζπλδεκέλνο ζηελ Μαθξνθπςέιε ζα πξέπεη 

ε απόζηαζε κεηαμύ FAP-MUE λα είλαη θαηά πξνζέγγηζε πάλσ από 74 κέηξα. 

 

πκπέξαζκα 

Όζν απμάλεηαη ε ηζρύο εθπνκπήο ηνπ FAP, ζα απμάλεη θαη ην όξην θάιπςεο ηεο 

Femtocell, άξα θαη ε παξεκβνιή ζην MUE. Δδώ θαίλεηαη ε αλάγθε γηα πξνζαξκνγή 

ζηελ ηζρύ ηεο Femtocell, έηζη ώζηε λα είλαη εθηθηή ε δηαηήξεζε ηνπ επηζπκεηνύ 

SNR. Υσξίο πξνζαξκνγή ζηελ ηζρύ ηνπ FAP, ζα ππάξρνπλ ζεκεία ζηα νπνία ε 

παξεκβνιή ζα είλαη ηέηνηα, πνπ δελ ζα είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία θαη ε δηαηήξεζε 

ησλ ππεξεζηώλ ζηα MUE από ηελ Μαθξνθπςέιε.  

  

P-CPICH από 

FAP 

P-CPICH από 

MNB-103dBm 

P-CPICH -83dBm 

(-103dBm+20dB) 

Όξην 
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4.3.2 Η επίδξαζε ηεο θάησ δεύμεο ηεο Femtocell ζηελ 
ρσξεηηθόηεηα ηεο θάησ δεύμεο ηεο Μαθξνθπςέιεο. 

Γηα ηελ κειέηε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζεσξείηαη κηα 

πεξηνρή πνπ θαιύπηεηαη από ην Μαθξνθπςεισηό δίθηπν ελώ ζε κηα θπςέιε (ε 

θπςέιε κε ην θόθθηλν ρξώκα ζηελ Δηθόλα 16) έρνπλ αλαπηπρζεί Femtocells  κε ηα 

εμήο ραξαθηεξηζηηθά (Πίλαθαο 16) [1]: 

 

Πίλαθαο 16: Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ππό κειέηε πεξηνρήο γηα ηελ επίδξαζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηεο 

θάησ δεύμεο ηεο Μαθξνθπςέιεο εμαηηίαο ηεο παξεκβνιήο από ηελ Μαθξνθπςέιε. 

Υαξαθηεξηζηηθά Μαθξνθπςέιεο 

Κέξδνο θεξαίαο 18dBi 

Ύςνο θεξαίαο 25m 

Ηζρύο 20Watt ή 43dBm 

Αθηίλα Πεξηνρήο 500m 

Υαξαθηεξηζηηθά Πεξηνρήο 

Μέγεζνο ζπηηηνύ 8,3*17,5(m
2
) 

Κάιπςε πεξηνρήο από ζπίηηα 70% 

Πιήζνο Femtocell 1 αλά θαηνηθία 

Απώιεηεο ηνίρνπ 12dB 

 

 

Δηθόλα 16:Γηάηαμε Μαθξνθπςέιεο ελάξην C', [1] 
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Δδώ κειεηάηαη ε επίπησζε ηεο παξνπζίαο ησλ Femtocell ζηελ ρσξεηηθόηεηα 

ηεο θάησ δεύμεο ηνπ Μαθξνθπςεισηνύ δηθηύνπ (επίπεδα ηζρύνο ηεο Femtocell 

6dBm,13dBm,21dBm). Γεληθόηεξα κε ηελ Femtocell γίλεηαη θαιύηεξε ρξήζε ηνπ 

θάζκαηνο θαη  ην δηαζέζηκν εύξνο δώλεο κνηξάδεηαη ζε πεξηνξηζκέλνπο ρξήζηεο. 

Αληίζεηα, ην θάζκα ζηελ καθξνθπςέιε δηακνηξάδεηαη ζε πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο, 

νπόηε ν ξπζκόο  αλά ρξήζηε κεηώλεηαη, ελώ ε θάιπςε βέβαηα είλαη πνιύ κεγαιύηεξε, 

[1]. 

   

 

 

 

  

Δηθόλα 17: Δπίδξαζε ηεο ηζρύνο Femtocell ζηελ θάησ δεύμε ηεο Μαθξνθπςέιεο ελάξην C' . 
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Παξαηεξνύληαη ηα εμήο (κε βάζε ηελ Δηθόλα 17 ), από ην [1]:  

 Ζ παξνπζία ησλ Femtocell έρεη επίπησζε ζηελ ηαρύηεηα ηεο θάησ δεύμεο ηεο 

Μαθξνθπςέιεο, εηδηθά όζν απμάλεηαη ε ηζρύο εθπνκπήο ηνπ FAP. Γηα 

παξάδεηγκα, ε πηζαλόηεηα ε ηαρύηεηα λα πέζεη θάησ από ηα 600Kbps 

απμάλεηαη θαζώο απμάλεηαη ε ηζρύ ηεο θάησ δεύμεο ηεο Femto από 6 dBm 

ζηα 21 dBm 

 Δπίζεο παξαηεξείηαη, όηη είλαη πξνηηκόηεξε ε πξνζαξκνγή ηεο ηζρύνο ηεο 

Femtocell έηζη ώζηε λα βειηηζηνπνηείηαη ε πξνζθεξόκελε ηαρύηεηα. Έηζη εάλ 

ππνζέζνπκε όηη Femtocell είρε ζηαζεξή ηζρύ 21 dBm, ηόηε ζα εμππεξεηνύζε 

όια ηα FUE αλεμάξηεηα από ηελ απόζηαζε ηνπο κε ηελ ίδηα ηζρύ, θαη έηζη ζα 

είρακε πεξηπηώζεηο όπνπ ζα ππάξρεη ρσξίο ιόγν παξεκβνιή (κείσζε 

ρσξεηηθόηεηαο ηεο Μαθξνθπςέιεο) Δπνκέλσο, επηβάιιεηαη ε πξνζαξκνγή 

ηεο εθπεκπόκελεο ηζρύνο είλαη επηζπκεηή, γηα κείσζε ησλ παξεκβνιώλ αιιά 

θαη γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

/ 
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4.4 Σελάξην D΄: Η άλσ δεύμε ηνπ ρξήζηε Femtocell 
παξεκβάιεη ηνλ ζηαζκό βάζεο ηεο Μαθξνθπςέιεο (ΜΝΒ).  

Θεσξείηαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο κειέηεο όηη ην FAP βξίζθέηαη θνληά ζην MNB, 

ελώ ζηα όξηα θάιπςεο ηεο Femotocell ππάξρεη έλαο ρξήζηεο FUE (Δηθόλα 18). 

 

 

 

Δηθόλα 18: Δηθνληθή Αλαπαξάζηαζε ελαξίνπ D' 

 

 

 

 

Η κειέηε έρεη δύν πξνζεγγίζεηο. 

 

Α) Σελ κεηαβνιή ηνπ Noise Rise ζην ΜΝΒ, εμαηηίαο ηεο άλσ δεύμεο ηεο Femtocell. 

(Παξάγξαθνο 4.4.1) 

 

B) Σελ κεηαβνιή ηνπ Noise Figure ζην ΜΝΒ, εμαηηίαο ππεξεζίαο ζην FUE 2Mbps 

(Παξάγξαθνο 4.4.2) 

 

 

d_mu 
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4.4.1 Η κεηαβνιή ηνπ Noise Rise ζην ΜΝΒ εμαηηίαο ηεο άλσ 
δεύμεο ηεο Femtocell. 
 

πγθεθξηκέλα κειεηάηαη ε επίδξαζε ηεο άλσ δεύμεο ζην MNB, γηα δηάθνξεο 

απνζηάζεηο κεηαμύ ΜΝΒ θαη FUE, ππνινγίδνληαο ηελ αύμεζε ηνπ Noise Rise. Οη 

παξάκεηξνη ηεο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 17. Γηα ππεξεζία θσλήο 

12.2Kbps ε επαηζζεζία ηνπ MNB ππνινγίδεηαη όηη είλαη -111dBm [16].  

Σν Noise Rise εθθξάδεη ηελ αύμεζε ηνπ ζνξύβνπ εμαηηίαο ηεο αύμεζεο ησλ 

παξεκβνιώλ πξνεξρνκέλσλ από ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίεο θαη ππεξηίζεληαη ζηνλ 

ζεξκηθό ζόξπβν.  

Αξρηθά δίδεηαη ε ηζρύ ηνπ FUE θαη ππνινγίδεηαη ε παξεκβνιή, θαη θαηά 

επέθηαζε ην Noise Rise ζην ΜΝΒ, \κε ηελ ρξήζε κνληέινπ δηάδνζεο ITU P.1411 γηα 

δηάθνξεο απνζηάζεηο κεηαμύ ΜΝΒ-FUE 

 

Πίλαθαο 17 : Link Budget γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ Noise Rise ζην ΜΝΒ, (ελάξην D') 

MNB 

Δπαηζζεζία Γέθηε ΜΝΒ -111 dBm Pue_rec 

Σαρύηεηα Τπεξεζίαο 12.20 Κbps r 

Σαρύηεηα αθνινπζίαο 

δηαζθoξπηζκνύ 

3.84 Mbps W 

Κέξδνο Δπεμεξγαζίαο 24.98dB PG=10*log(W/r) 

Απαηηνύκελν Eb/No 8.3dB  

Noise floor -94.32dB nf_ant= Pue_rec+PG-EbNo 

Κέξδνο Κεξαίαο 2dBi Gm 

Απώιεηεο πζθεπήο 1dB Lc 

Τςνο ΜNB 3m hm 

FUE 

πρλόηεηα  2000 MΖz Fc 

Κέξδνο Κεξαίαο 0dBi Gue 

Απώιεηεο πζθεπήο 3dB Lc_u 

Απώιεηεο Κηηξίνπ 5dB Lw 

Μνληέιν Δμαζζέλεζεο ITU P.1411 LosLB 

Ύςνο FUE 1.5m hf 

Γεληθέο ζρέζεηο [1] 

EIRP FUE  Pfue_EIRP=Pfue+Gue-Lc_u; 

 

Ηζρύο ζην ΜΝΒ από ην 

FUE 

 Prxfue_rec=Pfue_EIRP-LosLB+Gm-

Lc 

 

R, Αύμεζε πάλσ από ην 

Noise Floor 

 R=Prxfue_rec-nf_ant 

 

Noise Rise  NR=10*log10(1+10
(0.1*R)

)  
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ηνλ Πίλαθα 18 παξνπζηάδνληα νη είζνδνη πξνζνκνίσζεο : 

Πίλαθαο 18: Δίζνδνη πξνζνκνίσζεο γηα ππνινγηζκό Noise Rise ζην ΜΝΒ, (ελάξην D') 

 Σηκή πκβνιηζκόο 

Ιζρύο FUE 21dBm, 10dBm Pfue 

Bound (ITU P.1411) Upper bound 

 

 
 

 

 
 

Δηθόλα 19:Noise Rise ζην ΜΝΒ ζπλαξηήζεη ηεο απόζηαζεο FUE-MNB (2 Γξαθήκαηα). 

______ 1ε Πξνζνκνίσζε (Pfue=21dBm) 

 

______ 2ε Πξνζνκνίσζε (Pfue=10dBm) 
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πκπεξάζκαηα. 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 19 ε άλσ δεύμε ηεο Femtocell πξνθαιεί Noise Rise 

ζην ΜΝΒ ην  νπνίν κεηώλεη ηνλ ιόγν Eb/No κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο 

πνηόηεηα ηεο ππεξεζίαο ή θαη ηελ δηαθνπή ηεο. Δμαξηάηαη από ηελ ηζρύ εθπνκπήο ηνπ 

FUE, αιιά θαη από ηε  απόζηαζε κεηαμύ MNB θαη FUE. Μηα ιύζε σο πξνο ην FUE 

είλαη λα νξηζηεί έλα άλσ όξην ζηελ ηζρύ εθπνκπήο ηνπ, έηζη ώζηε ε αύμεζε ηνπ 

ζνξύβνπ ζην ΜΝΒ λα πεξηνξίδεηαη ζε αλεθηά επίπεδα. Βέβαηα ην όξην ηζρύνο γηα ην 

FUE , εμαξηάηαη από ηελ θάιπςε ηεο Femtocell, ην αλ ππάξρεη παξεκβνιή από 

ρξήζηε MUE, (πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηα όξηα ηεο Μαθξνθπςέιεο) ή θαη αλ 

ππάξρεη παξεκβνιή από άιιε FUE. Δλαιιαθηηθά, ίζσο είλαη πξνηηκόηεξε ε ιύζε ηεο  

κεηαπνκπήο ηνπ FUE ζηελ Μαθξνθπςέιε γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο παξεκβνιήο ζην 

ΜΝΒ. 
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4.4.2 Η κεηαβνιή ηνπ Noise Figure ζην ΜΝΒ εμαηηίαο 
ππεξεζίαο ζην FUE 2Mbps 

 

Δδώ ππνινγίδεηαη  ε ηζρύο εθπνκπήο γηα ην FUE κε ππεξεζία 2Mbps, γηα ηηο 

δηάθνξεο απνζηάζεηο κεηαμύ FAP θαη FUE. Με βάζε απηήλ ηελ ηζρύ εθπνκπήο ηνπ 

FUE, γηα ηελ δνζκέλε απόζηαζε κεηαμύ FUE θαη MNB, ππνινγίδεηαη ην Noise Rise 

ζην ΜΝΒ [1]: 

 

1. Τπνινγίδεηαη ην Pathloss, γηα δεδνκέλε απόζηαζε κεηαμύ MNB-FUE (ITU-R 

P.1238). 

2. Τπνινγίδεηαη ην pathloss κεηαμύ FUE-FAP, γηα δηάθνξεο απνζηάζεηο θαη κε 

δεδνκέλν ην απαηηνύκελν επίπεδν ζήκαηνο από ην FUE (Pfmin), ππνινγίδεηαη 

ε ηζρύο εθπνκπήο (Ptx_fue) ηνπ FUE, γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο απνζηάζεηο. 

3. Τπνινγίδεηαη ην Noise Rise ζην ΜΝΒ, γηα θάζε απόζηαζε από ην βήκα 2, 

δεδνκέλνπ ηνπ pathloss από ην βήκα 1. 

 

ηνλ Πίλαθα 19 παξνπζηάδνληαη νη παξάκεηξνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο [1]. 
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Πίλαθαο 19: Link Budget γηα Noise Rise ζην ΜΝΒ κε ππεξεζία 2Mbps ζην FUE. 

 Σηκή πκβνιηζκόο/Τπνινγηζκόο 

Σαρύηεηα Τπεξεζίαο 2Μbps R 

Ύςνο Κεξαηαο FUE 1.5m hf 

πρλόηεηα  2000 MHz Fc 

Κώδηθαο 

Γηαζθνξπηζκνύ 

3.84 Μcps W 

Κέξδνο Δπεμεξγαζίαο 2.83dB PG=10log(W/R) 

Thermal Noise Density -174dBm/Hz tnd 

Receiver Noise Denstity -166dBm/Hz rnd= tnd+NF 

Receiver Noise Figure 8dB NF 

Loading 70% L 

Receiver Nise Power  Rnp=rnd+10log(W*1e6) 

Noise Rise due to 

Loading 

5.23dB IM=-10log(1-L/100) 

Femto Receiver Noise 

Floor 

-94.93 dBm Trnp=10log(Liner 

sum(rnp+IM) 

Απαηηνύκελν Eb/No γηα 

2Mbps 

0dB (ul) EbNo 

Minimun Required 

Signal Level for FUE 

 Pfmin=Trnp+EcNo-PG 

Pathloss FUE-FAP  ITU-R P.1238 

Window Loss 5dB  

MNB 

Δπαηζζεζία Γέθηε -111 dBm Pue_rec 

Noise floor -108.17dB nf_ant=Pue_rec+PG-EbNo 

Κέξδνο Κεξαίαο 2dBi Gm 

Απώιεηεο πζθεπήο 1dB Lc 

Τςνο Κεξαίαο  25m Hm 

Γεληθέο ρέζεηο [1] 

PathLoss MNB-FUE  FUE_MNB_LOSS 

(ITU P.1411) 

Ιζρύο FUE  Ptx_fue=Pfim+Pathlosss 

(FUE-FAP) 

 

Ιζρύο ζην ΜΝΒ από 

FUE 

 Pfue_rec=Ptx_fue-

FUE_MNB_LOSS+Gm-Lc 

 

Rise above Noise Floor  R=Pfue_rec-nf_ant 

Noise Rise  NR=10*log10(1+10
(0.1*R)

) 
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Πίλαθαο 20: ελάξηα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ  Noise Rise ζην ΜΝΒ γηα ππεξεζία 2Mbps ζην FUE 

 Σηκή πκβνιηζκόο 

Απόζηαζε ΜΝΒ θαη FUE 50m, 100m d_mu 

Bound Upper bound 

Όξνθνη κεηαμύ FUE-FAP 1 n 

Δίδνο Κηηξίνπ  Καηνηθία Ep 

 

 
 

Δηθόλα 20:Γξάθεκα- Noise Rise ζην ΜΝΒ σο ζπλάξηεζε ηεο απόζηαζεο FUE-FAP γηα ππεξεζία 

ζην FUE 2Mbps. 

 

 

 

  

______  1ε Πξνζνκνίσζε (d_mu=50m) 

 

______  2ε Πξνζνκνίσζε(d_mu=100m) 
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πκπεξάζκαηα 

Παξαηεξείηαη όηη όζν κεγαιώλεη ε απόζηαζε κεηαμύ FUE θαη FAP, ηόηε 

απμάλεηαη θαη ην Noise Rise ζην ΜΝΒ εμαηηίαο ηεο αύμεζεο ηεο ηζρύνο ηνπ FUE, 

έηζη ώζηε λα δηαηεξεζεί ε επηζπκεηή ππεξεζία 2Mbps. Γεληθά, γηα θάζε  ππεξεζία 

ζηε Femtocell αλάινγα κε ηνλ επηζπκεηό ξπζκό απαηηείηαη θαη δηαθνξεηηθό Eb/No. 

Έηζη θαζώο απνκαθξύλεηαη ην FUE από ην FAP απμάλεηαη ε  ηζρύο εθπνκπήο ηνπ 

FUE  θαη επνκέλσο απμάλεηαη θαη ην Noise Rise ζηνλ ζηαζκό βάζεο ηεο 

Μαθξνθπςέιεο. 
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4.5 Σελάξην Ε’ : Η θάησ δεύμε ηνπ Femtocell παξεκβάιεη 
δηπιαλνύο ρξήζηεο ηεο Femtocell. 

 

Δδώ κειεηάηαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε Femtocell παξεκβάιεη ρξήζηεο 

πνπ αλήθνπλ ζε άιιε Femtocell θαη έρνπλ πιεζηάζεη ηελ πεξηνρή θάιπςή ηεο. 

πγθεθξηκέλα, έρνπκε 2 FAP ην FΑΡ1 θαη FΑΡ2, πνπ εληνπίδνληαη ζε δηπιαλά 

δηακεξίζκαηα. Τπνζέηνπκε όηη έλαο ρξήζηεο ηεο Femtocell 2 πιεζηάδεη ην FΑΡ1, ελώ 

εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζηα όξηα θάιπςεο ηεο FΑΡ2. ηελ FΑΡ1 πξαγκαηνπνηείηαη 

θιήζε πξνο ην FUE 1 θαη επνκέλσο ε θάησ δεύμε παξεκβάιεη ζηνλ FUE2 (Δηθόλα 

21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 21 : Δηθνληθή Αλαπαξάζηαζε ελαξίνπ E' 

 

 

 

 

 

 

Γη’απηό ην ζελάξην πξαγκαηνπνηνύληαη 2 αλαιύζεηο: 

 

A) Τπνινγηζκόο ηεο ηζρύνο ηνπ FΑΡ2, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ FUE2, ιακβάλνληαο 

ππόςηλ ηελ παξεκβνιή ηνπ FΑΡ1 ζην FUE2 (Παξάγξαθνο 4.5.1). 

B) Μειέηε ρσξεηηθόηεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ηελ παξνπζία πιήζνπο 

Femtocells (Παξάγξαθνο 4.5.2) 

 

 

 

 

FAP1 
FAP2 

FUE2 

FUE1 

Γηακέξηζκα 1 Γηακέξηζκα 2 
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4.5.1 Τπνινγηζκόο ηεο ηζρύνο ηνπ FΑΡ2 γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ FUE2 

ιακβάλνληαο ππόςηλ ηελ παξεκβνιή ηνπ FΑΡ1 ζην FUE2. 

 

 πλνπηηθή πεξηγξαθή αλάιπζεο  

1. Τπνινγίδεηαη ην Pathloss, γηα δεδνκέλε απόζηαζε πνπ απνηειεί είζνδνο  

κεηαμύ FΑΡ2-FUE2 (ITU-R P.1238). 

2.  ηελ ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ε ηζρύο-παξεκβνιή  ζην FUE2 από ην FΑΡ1, γηα 

δηάθνξεο απνζηάζεηο . 

3. Τπνινγίδεηαη ε ηζρύο ηνπ FAP2, γηα ην επηζπκεηό Δb/No, γηα δηαηήξεζε ηεο  

ππεξεζίαο κεηαμύ FΑΡ2 θαη FUE2, ιακβάλνληαο ππόςηλ ην Pathloss από ην 

βήκα 1. 

Πίλαθαο 21 : Link Budget  ελάξην Δ’ 

 Σηκέο πκβνιηζκόο/Τπνινγηζκνί 

Wall losses 15dB Wall 

πρλόηεηα 1920Mhz Fc 

Κέξδνο Κεξαίαο 

ΑΡ1,AP2 

0dBi Gf1,Gf2 

Απώιεηεο πζθεπήο 

ΑΡ1,AP2 

1dB Lc_f1,Lc_f2 

Eb/No γηα θιήζε 

θσλήο 

8.3dB (ul) EbNo  

Σαρύηεηα γηα ππεξεζία 

θσλήο 

12.2kbps R 

Σαρύηεηα θώδηθα 

δηαζθνξπηζκνύ 

3.84Mbps W 

Κέξδνο Δπεμεξγαζίαο 24.98 PGfue2=10*log(W/R) 

Κέξδνο Κεξαίαο 

Υξήζηε 

0dBi Gue 

Απώιεηεο πζθεπήο 

Υξήζηε 

3dB Lc_u 

Ύςνο ζπζθεπήο ρξήζηε 

από ην έδαθνο 

1,5m Hm 

Ιζρύο ηνπ Θνξύβνπ -103dBm PNfue2 

Μνληέιν δηάδνζεο  ITU-R P.1238 

 

Γεληθέο ρέζεηο 

Tx –EIRP_AP1  eirp_ap1=Ptx_max1+Gf1-

Lc_f1 

 

Η ηζρύο ζην UE2 από 

ην ΑΡ1 

 Prx_fue2=eirp_ap1-L+Gf2-Lf2 

(L pathloss) 

Η ηζρύο ζην UE2 γηα 

δηαηήξεζε ππεξεζίαο 

από ΑΡ2 

 PrxFue2= 

En*(Prx_fue2+Pnfue2)/PGfue2 

 

Η ηζρύο πνπ πξέπεη λα 

έρεη ην ΑΡ 2 

 Ptx_Fue2=PrxFue2-

Gf1+Lc_f1+L1-Gf2+Lf2 

(L1 pathloss ΑΡ2-UE2) 
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Πίλαθαο 22: Δίζνδνη Πξνζνκνηώζεσλ  ελάξην Δ' 

 Σηκέο πκβνιηζκνί 

Απόζηαζε κεηαμύ ΑΡ2-UE2 30m, 20m d_fue 

Δίδνο θηηξίνπ Καηνηθία ch 

Πιήζνο νξόθσλ κεηαμύ FAP-FUE 1 N 

Ιζρύο θάησ δεύμεο ΑΡ1 21dBm, 10dBm Ptx_max1 

 

 
 

Δηθόλα 22 :Γξάθεκα ηζρύoο (dBm) ηνπ FAP2  σο ζπλάξηεζε ηεο απόζηαζεο FUE2-FAP1 έηζη 

ώζηε λα δηαηεξείηαη ε ππεξεζία κεηαμύ FAP2-FUE2 

  

______  1ε Πξνζνκνίσζε(d_fue=30m, Ptx_max1=21dBm) 

 

______  2ε Πξνζνκνίσζε(d_fue=20m, Ptx_max1=21dBm) 

 

______  3ε Πξνζνκνίσζε(d_fue=20m, Ptx_max1=10dBm) 

21 dBm 



 54 

Απ’ ηελ Δηθόλα 22 παξαηεξνύκε όηη όζν πιεζηάδεη ν ρξήζηεο FUE2 ζην FΑΡ1, 

απαηηείηαη πεξηζζόηεξε ηζρύ ζηελ θάησ δεύμε από ην FΑΡ2, γηα λα δηαηεξεζεί ε 

ππεξεζία κε ην FUE2. Λακβάλνληαο ππόςηλ όηη ε κέγηζηε ηζρύο ηεο Femtocell είλαη 

21 dBm, ζηελ 3
ε
 πεξίπησζε ε ειάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ FAP1 θαη FUE2 είλαη 

πεξίπνπ 6m , ελώ ζηελ 2
ε
 πεξίπησζε ηα 15 m πεξίπνπ. 

Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη όζν απνκαθξύλεηαη ην FUE2 από ην FAP2 ηόζν 

κεγαιώλεη ε ειάρηζηε απόζηαζε πνπ κπνξεί ην FUE λα πιεζηάζεη ην FAP1. 

Έηζη  παξαηεξείηαη όηη νη απαηηήζεηο ζε ηζρύ μεπεξλνύλ ηελ δπλαηόηεηα ηεο 

ζπζθεπήο Femtocell όηαλ ην FUE 2 μεπεξάζεη ηηο πξνεγνύκελεο απνζηάζεηο, κε 

απνηέιεζκα λα ράλεηαη ε ζύλδεζε ηνπ FUE2 κε ην FAP2. Πξνηείλεηαη ε κεηαπνκπή 

ηνπ FUE2 ζηελ Μαθξνθπςέιε ή ζην FAP1 ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπκε «θιεηζηή 

πξόζβαζε» ζηελ Femtocell ηνπ 1
νπ

 δηακεξίζκαηνο [28]. 

 

4.5.2 Μειέηε ρσξεηηθόηεηαο ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ηελ 
παξνπζία πιήζνπο Femtocells 

 

Έζησ ην παξαθάησ(Δηθόλα 23) ζρέδην κηαο πεξηνρήο από ην [1].  

 

Δηθόλα 23 :Πιάλν πεξηνρήο γηα ηελ κειέηε ηεο Υσξεηηθόηεηαο. ελάξην Δ’  
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Δδώ κειεηάηαη ε επίδξαζε ησλ γεηηνληθώλ Femtocells ζηελ Femtocell, πνπ βξίζθεηαη 

ζε νηθία ζην θέληξν κε ζπληεηαγκέλεο 0,0. Γίδνληαη από ην [1]: 

 Ζ ηζρύο ηνπ Femto ζηα 0dBm. 

 Απώιεηεο εμσηεξηθνύ ηνίρνπ θηηξίνπ 15dB 

 Απώιεηεο εζσηεξηθνύ ηνίρνπ θηηξίνπ 10dB 

 Απώιεηεο ζε ζεκείν πνπ βξίζθεηαη είζνδνο (πόξηα) 5dB 

 Ο ζηαζκόο βάζεο ΜΝΒ ηεο Μαθξνθπςέιεο βξίζθεηαη ζηελ ηνπνζεζία κε 

ζπληεηαγκέλεο (X,Y)= (-500, -500). 

 Απόζηαζε ΜΝΒ από ηελ θαηνηθία ζηηο ζπληεηαγκέλεο (X,Y)= (0,0) είλαη 

900m 

 Ηζρύο ΜΝΒ ζηα 43dBm. 

 Ύςνο θεξαίαο ΜΝΒ : 25m 

 

Δπίζεο ζεσξείηαη όηη ε απαίηεζε γηα ηηο ππεξεζίεο HSDPA, γηα όιεο ηεο Femtocell 

έρνπλ κέγηζην ξπζκό 3.6Mbps. 

 

 

 Α) Υσξίο λα ιάβνπκε ππόςηλ ηελ παξνπζία ηνπ ΜΝΒ. 

 

Παξαθάησ (Δηθόλα 24) παξνπζηάδνληαη νη θαηαλνκέο ησλ ξπζκώλ κεηάδνζεο γηα ηα 

ζελάξηα [1]: 

 

1. Σε παξνπζία Femtocell ζε δηακέξηζκα ρσξίο γεηηνληθέο Femtocell(Flat no 

Neighbour). 

2. Σε παξνπζία Femtocell ζε δηακέξηζκα κε γεηηνληθέο Femtocell(Flat 

Neighbour). 

3. Σε παξνπζία Femtocell ζε θαηνηθία ρσξίο γεηηνληθέο Femtocell(House no 

Neighbour). 

4. Σε παξνπζία Femtocell ζε θαηνηθία κε γεηηνληθέο Femtocell(House with 

Neighbour). 
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Δηθόλα 24 : Καηαλνκέο ησλ ξπζκώλ κεηάδνζεο (ελάξην Δ') . 

 

Από ηελ Δηθόλα 24 παξαηεξνύκε, όηη ε παξνπζία γεηηνληθώλ Femtocells 

κεηώλνπλ  ζεκαληηθά ηνλ ξπζκό κεηάδνζεο ελόο ρξήζηε FUE.  Γηα παξάδεηγκα γηα ην 

ζελάξην 2, ε πηζαλόηεηα ε ηαρύηεηα λα πέζεη θάησ από ηα 3000Kbps είλαη 

κεγαιύηεξε από ην λα κελ ππάξρεη γεηηνληθό Femtocell. Σν ίδην ηζρύεη θαη ζην 

ζελάξην 4. 

Γεληθά, ε πηζαλόηεηα κείσζεο ηνπ ξπζκνύ είλαη κεγαιύηεξε ζελάξην 2,  παξά 

ζην ζελάξην 4. Απηό νθείιεηαη ζηηο απώιεηεο δηαδξνκήο κεηαμύ ηνπ ρξήζηε FUE θαη 

ηεο γεηηνληθήο Femtocell. ην ζελάξην 4  είλαη κεγαιύηεξεο, εμαηηίαο ηεο ίδηαο ηεο  

θαηνηθίαο(εμσηεξηθόο, εζσηεξηθόο ηνίρνο), αιιά θαη ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο 

απόζηαζεο κεηαμύ ησλ γεηηνληθώλ Femtocells αθνύ ζην ζελάξην 2 ηα δηακεξίζκαηα 

είλαη γεηηνληθά θαη παξεκβάιιεηαη κόλν ν εζσηεξηθόο ηνίρνο ηνπ δηακεξίζκαηνο ν 

νπνίνο έρεη ιηγόηεξεο απώιεηεο (10dB). Άξα ε παξεκβνιή είλαη κηθξόηεξε ζην 

ζελάξην 4.  

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπκε παξεκβνιή από γεηηνληθέο Femtocells, είλαη 

κεγαιύηεξε ε πηζαλόηεηα κείσζεο ηνπ ξπζκνύ εζσηεξηθά ηεο θαηνηθίαο (ζελάξην 3) 

ιόγσ ίζσο ησλ δηαθνξεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ππό κειέηε θηηξίσλ (δηακέξηζκα, 

θαηνηθία). 
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Β) Η επίδξαζε ηεο Μαθξνθπςέιεο. 

Ζ παξνπζία ηεο Μαθξνθπςέιεο επηδεηλώλεη ηελ θαηάζηαζε. Απηό 

ζπκπεξαίλεηαη θαη από ηελ Δηθόλα 25  [1]. 

 

 

Δηθόλα 25: Καηαλνκέο ησλ ξπζκώλ κεηάδνζεο παξνπζία Femtocell-Μαθξνθπςέιεο (ελάξην Δ') 

 

Γεληθά κε ηελ παξνπζία ηεο Μαθξνθπςέιεο, ε πηζαλόηεηα είλαη κεγαιύηεξε 

γηα ππνβάζκηζε ηεο ηαρύηεηαο. Δπίζεο παξαηεξείηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

όηη όζν πην καθξηά είλαη έλα  ζπίηη από ην ΜΝΒ ηόζν κεηώλεηαη ε πηζαλόηεηα 

ππνβάζκηζεο ηεο ηαρύηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ θαηνηθία πνπ εληνπίδεηαη ζηηο 

ζπληεηαγκέλεο  500,500, ε πηζαλόηεηα ππνβάζκηζεο θάησ από ηα 2500kbps, είλαη 

κηθξόηεξε από ηελ θαηνηθία πνπ εληνπίδεηαη ζηηο ζπληεηαγκέλεο 100,0. Σν ίδην 

ζπκπεξαίλεηαη θαη γηα ηα δηακεξίζκαηα . Δπίζεο είλαη θαλεξό όηη ε παξεκβνιή είλαη 

ιηγόηεξε ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηνηθίαο παξά ζηα δηακεξίζκαηα ιόγσ ηεο 

δηαθνξεηηθήο ηδηνκνξθίαο ησλ θηηξίσλ(δηακέξηζκα, θαηνηθία). 
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4.6 Σελάξην F΄ : Η άλω  δεύμε ηνπ Femtocell 
παξεκβάιεη δηπιαλέο ζπζθεπέο  Femtocell. 

Γηα ηελ κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο, ζεσξνύκε δύν δηακεξίζκαηα 

όπνπ ζην θαζέλα ππάξρεη κηα Femtocell FΑΡ1 θαη FΑΡ2, ζηηο νπνίεο αληίζηνηρα είλαη 

ζπλδεκέλνη νη ρξήζηεο FUE1 θαη FUE2. Ο ρξήζηεο ηνπ FΑΡ2, ν FUE2, πιεζηάδεη 

ζην FΑΡ1. Ο ρξήζηεο FUE2 όζν απνκαθξύλεηαη από ην FAP2   εθπέκπεη 

πεξηζζόηεξε ηζρύ, γηα λα δηαηεξήζεη ηελ ζύλδεζε θαη ηελ ππεξεζία κε ην FAP2, 

παξεκβάιινληαο έηζη ην FAΡ1 (Δηθόλα 26) 

Σν δεηνύκελν είλαη ε ειάρηζηε απόζηαζε FUE2-FAP1, γηα θάζε απόζηαζε 

κεηαμύ FAP1-FUE1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θεσξείηαη ην όξην  Δc/Io=-18dB από ην [1], γηα λα πξαγκαηνπνηείηαη κηα θιήζε 

θσλήο. Δπίζεο ζεσξείηαη όηη ν ρξήζηεο FUE2 θηλείηαη πξνο ην FΑΡ1. Όπσο θαίλεηαη 

ζηελ Δηθόλα 27 [1],  ε απώιεηα δηαδξνκήο αλά κνλάδα κήθνπο είλαη ίδηα θαη γηα ηνπο 

δύν ξαδηνδηάινπο. 

 

FAP1 

FAP2 

FUE2 

FUE1 
Δηθόλα 26:Δηθνληθή Αλαπαξάζηαζε ελαξίνπ F’ 

Δηθόλα 27 :Δμαζζέλεζε ηνπ ζήκαηνο. ελάξην  F 
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Υξεζηκνπνηείηαη ην Μνληέιν Απσιεηώλ Γηαδξνκήο Λνγαξηζκηθήο Κιίκαθαο 

ζεσξώληαο ηνλ εθζέηε απσιεηώλ n=2.8, πνπ αληηζηνηρεί ζε θπςεινεηδέο πεξηβάιινλ 

αζηηθήο πεξηνρήο [ 19].  

Έηζη έρνπκε: 

PL1=x+10*2.8log(D1)=> PL1 =x+ 28log(D1) (1) 

PL2=x+10*2.8log(D2)=> PL2= x+28log(D2)  (2) 

Δπίζεο, όπσο εηπώζεθε θαη πξηλ, απαηηείηαη Ec/Io=-18dB δειαδή PL2=PL1-18 (3) 

Αληηθαζηζηώληαο ζηελ ζρέζε (2) ηελ (3) παίξλνπκε: 

x+ 28log(D1)-18= x+28log(D2)=>28log(D2/D1)=-18 => D2/D1=10
(-18/28)

  δειαδή 

θαηαιήγνπκε ζηελ ζρέζε πνπ πξέπεη λα ηζρύεη, γηα ην ιόγν ησλ απνζηάζεσλ κεηαμύ 

ησλ FUE’s θαη ηνπ FAP1 γηα λα ππάξρεη θιήζε, όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθόλα 28. 

 

 

Δηθόλα 28 :Γξάθεκα Διάρηζηεο απόζηαζεο FUE-FAP1 σο ζπλάξηεζε ηεο απόζηαζεο FAP1-

FUE1 
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Παξαηεξείηαη όηη ε ειάρηζηε απόζηαζε FAP1-FUE2 εμαξηάηαη από ηελ 

απόζηαζε FUE1-FAΡ1, έηζη ώζηε λα δηαηεξείηαη ην επηζπκεηό όξην Ec/Ηo. 

εκεησηένλ, όηη ε  ειάρηζηε απόζηαζε έρεη ηελ έλλνηα, όηη όηαλ ν ρξήζηεο FUE2 

μεπεξάζεη ηελ ειάρηζηε απόζηαζε ηόηε παξεκβάιεη ην FAP1. Όζν κεγαιώλεη ε 

απόζηαζε FAP1-FUE1, απμάλεηαη θαη ε ειάρηζηε απόζηαζε FAP1-FUE2. Δάλ ε 

ειάρηζηε απόζηαζε παξέκελε ίδηα, ελώ απνκαθξπλόηαλ ην FAP1-FUE1, ηόηε ζα 

είρακε κείσζε ηνπ Ec/Ηo θάησ από -18dB.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 Οηθνλνκηθή Μειέηε  αλάπηπμεο δηθηύνπ Femtocell. 
Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζην Κεθάιαην 1, εθηόο από ηερληθό κέξνο κειεηάηαη 

θαη ν νηθνλνκηθόο αληίθηππνο (πιενλεθηήκαηα, κεηνλεθηήκαηα) ηεο παξνπζίαο ηεο 

ηερλνινγίαο Femtocell , ηόζν ζηνλ ζπλδξνκεηή όζν θαη ζηνλ πάξνρν. 

 ρεδόλ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, πξνζθέξνληαη δσξεάλ ρξήζε κεηάδνζεο 

δεδνκέλσλ κε ηελ ρξήζε Femtocell. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο 

λα επηιέμνπλ ηελ κεηάδνζε δεδνκέλσλ δσξεάλ όηαλ ζπλδεζνύλ ζηελ 

Femtocell 

 Με ηελ παξνρή απεξηόξηζηνπ ρξόλνπ νκηιίαο, παξαηεξείηαη ε αύμεζε ηεο 

αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο εζσηεξηθό ρώξν. Βέβαηα, ε ζπγθεθξηκέλε παξνρή 

ζπλνδεύεηαη κε πάγην ζηνλ πειάηε πνπ θαζνξίδεηαη από ηνλ πάξνρν. 

  Έηζη νη ρξήζηεο  κε πξνβιήκαηα θάιπςεο, αιιά θαη ππεξεζηώλ, 

επσθεινύληαη από ηελ παξνπζία ησλ Femtocell, ελώ πξνζειθύνληαη λένη 

ζπλδξνκεηέο κε ηελ εκθάληζε λέσλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη 

 

Μηα ζύληνκε παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ Femtocells αλαθέξνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 23 από ην [2] 

 

Πίλαθαο 23 :Πιενλεθηήκαηα ηεο Femtocell ζηνλ πάξνρν θαη ζηνλ ζπλδξνκεηή 

Όθεινο Πεξηγξαθή 
Όθεινο 

Πειάηε 

Όθεινο 

Παξόρνπ 

Βειηίσζε ηεο 

θάιπςεο 

Ζ παξνπζία Femtocell παξέρεη πςειήο 

πνηόηεηαο θάιπςε ζε εζσηεξηθνύο 

ρώξνπο (ζπίηηα, γξαθεία θηι) ζε ζρέζε 

κε ηελ θάιπςε ηεο Μαθξνθπςέιεο 

*  

Βειηίσζε 

ηαρύηεηαο 

δεδνκέλσλ 

(Αζύξκαηε 

ζύλδεζε) 

Ζ ηερλνινγία Femtocell παξέρεη αξθεηά 

πςειόηεξεο ηαρύηεηεο ε νπνίεο κπνξεί 

λα πεξηνξίδνληαη από ηελ ππάξρνπζα 

ππνδνκή ηνπ επξπδσληθνύ δηθηύνπ. 

*  

Μείσζε ηνπ 

θόζηνπο ρξήζεο. 

Σν θόζηνο αλά ιεπηό ή ην θόζηνο αλά 

ΜΒ ηεο απνζηνιήο ηεο θίλεζεο κέζσ 

ηεο Femtocell είλαη κηθξόηεξε από ηελ 

απνζηνιή ηεο θίλεζεο κέζσ 

Μαθξνθπςειώλ. 

 * 

Μείσζε ηεο 

ζπκθόξεζεο ζε 

πεξηνρέο κε 

πςειέο  

απαηηήζεηο 

ρσξεηηθόηεηαο 

ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ν πάξνρνο 

ελδηαθέξεηαη πεξηζζόηεξν γηα παξνρή 

ππεξεζίαο, παξά γηα ηελ κείσζε ηνπ 

θόζηνπο θπξίσο ζε πεξηνρέο όπνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλε ε δπλαηόηεηα 

«ηνπνζέηεζεο» επηπιένλ θπςειώλ , 

όπσο νπξαλνμύζηεο, αεξνδξόκηα, θηι 

 * 
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Ηθαλόηεηα γηα 

θαιύηεξε  ρξήζε  

ζε ζπγθεθξηκέλεο 

γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο κπνξεί 

λα αλαγλσξίζεη ηε  θίλεζε πνπ 

δηεθπεξαηώλεηαη ή ηεξκαηίδεηαη ζε έλα 

πρ ζπίηη, ηόηε κπνξεί λα πξνζθέξεη 

κεηαβιεηή θάιπςε ρσξεηηθόηεηαο ζε 

δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο αιιά θαη 

πεξηνρέο. 

* * 

Ηθαλόηεηα 

πξνζθνξάο 

πξνεγκέλσλ 

ππεξεζηώλ 

Πρ Με ηελ ηνπνζέηεζε εηδηθήο 

ζπζθεπήο εληόο ηνπ ρώξνπ θάιπςεο ηεο 

Femtocell ε νπνία κπνξεί λα αληρλεύεη 

ηελ θίλεζε ζην ρώξν, κπνξνύλ λα 

πξνζθεξζνύλ λέεο ππεξεζίεο. 

*  

 

 

5.2  Κεθάιαηα θαη δαπάλεο Κπςεινεηδνύο δηθηύνπ 
πξναζηηαθήο πεξηνρήο  

5.2.1 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ππό κειέηε πεξηνρήο 

Θεσξνύκε κηα πεξηνρή όπσο δηαξζξώλεηαη ζηελ Δηθόλα 29,  όπνπ θάζε 

θαηνηθία ηνπνζεηείηαη όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα,  ελώ ππάξρεη θαη ην 

Μαθξνθπςεισηό δίθηπν κε ην ΜΝΒ ην νπνίν  θαιύπηεη κηα πεξηνρή πιάηνπο 

1000m*1000m  

 

 

 

Δηθόλα 29:Πιάλν  πεξηνρήο γηα νηθνλνκηθή κειέηε 

 

Από ηελ Δηθόλα 29 παξαηεξείηαη όηη θαηά πιάηνο νη θαηνηθίεο απέρνπλ πεξίπνπ 

30m ελώ θαηά ύςνο πεξίπνπ ζηα 60m. Άξα έρνπκε πεξίπνπ 1000m/30m=33 

θαηνηθίεο αλά ζεηξά θαη 1000m/60m=17 θαηνηθίεο αλά ζηήιε, νπόηε ζύλνιν 

17*33=561 θαηνηθίεο. Δπίζεο ππνζέηνπκε όηη έρνπκε 2 άηνκα αλά θαηνηθία πνπ 

εμππεξεηνύληαη από ηελ Μαθξνθπςέιε. 
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5.2.2 Μειέηε πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηελ Μαθξνθπςέιε 

ηελ ζπλέρεηα ηεο κειέηεο, παξνπζηάδεηαη ην θόζηνο ηνπ ππάξρνληνο δηθηύνπ 

ηεο Μαθξνθπςέιεο ηεο ππό κειέηε πεξηνρήο, αιιά θαη ν επηκεξηζκόο ηνπ θόζηνπο ζε 

επηκέξνπο δαπάλεο [2]. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δηθόλα 30. 

 

Δηθόλα 30:Γξάθεκα θαηαλνκήο θόζηνπο Μαθξνθπςέιεο 
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Βέβαηα ε ππνδνκή πνπ παξνπζηάζηεθε, δελ είλαη ην κνλαδηθό θόζηνο ηεο 

Μαθξνθπςέιεο. Θα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςηλ θαη νη επηκέξνπο δαπάλεο ηεο εηήζηαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ [2], όπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθόλα 31. 

 

 

Δηθόλα 31: Δηήζηεο Γαπάλεο Λεηηνπξγίαο Μαθξνθπςέιεο 
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5.2.3 Κνζηνιόγεζε εηήζηαο Γαπάλεο Λεηηνπξγίαο αλά θαηνηθία. 

Καηά ηελ κειέηε θαη θνζηνιόγεζε ηεο εηήζηαο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο αλά 

θαηνηθία, ιακβάλνπκε ππόςηλ όηη όιεο νη θαηνηθίεο ηεο ππό κειέηε πεξηνρήο  

εμππεξεηνύληαη από ηελ Μαθξνθπςέιε. Αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 24: 

 

 

Πίλαθαο 24 : Μεληαία θνζηνιόγεζε εηήζηαο ιεηηνπξγίαο Μαθξνθπςέιεο αλά θαηνηθία. 

Γαπάλε Πνζό 

Δηήζηα ιεηηνπξγία 87.179€  (Δηθόλα 31) 

Λεηηνπξγία δηθηύνπ αλά κήλα 87.179€/12(Μήλεο)=7.265€ 

Πνζό αλά θαηνηθία 7.265€/561(Καηνηθίεο)=13€ 

 

5.2.4 Κνζηνιόγεζε Δπέλδπζεο Κεθαιαίνπ αλά θαηνηθία. 

Σν ζύλνιν ησλ δαπαλώλ πνπ επελδύζεθαλ  γηα ηελ ππνδνκή ηνπ 

Μαθξνθπςεισηνύ δηθηύνπ από ηελ Δηθόλα 30 είλαη 259.120€  Γεδνκέλνπ όηη, όιεο νη 

θαηνηθίεο εμππεξεηνύληαη από ηελ Μαθξνθπςέιε θαη όηη ν ζηόρνο απόζβεζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ είλαη νη 24 κήλεο, έρνπκε: 

 

Πίλαθαο 25: Μεληαία Κνζηνιόγεζε αλά θαηνηθία-Δπέλδπζεο Κεθαιαίνπ Μαθξνθπςέιεο 

Κεθάιαην Πνζό 

Δπέλδπζε Κεθαιαίνπ 259.120€  (Δηθόλα 30) 

Κόζηνο αλά κήλα 259.120€/24 (Μήλεο)=10.797€ 

Κόζηνο  αλά κήλα, αλά θαηνηθία 10.797€/561 (Καηνηθίεο)=19,24€ 

 

 

 

 

5.2.5 Μεληαίν Κόζηνο αλά θαηνηθία (Μαθξνθπςέιε). 

Λακβάλνληαο ππόςηλ ηνπο Πίλαθεο 24 θαη 25, ησλ παξαγξάθσλ 5.2.3 θαη 5.2.4 

αληίζηνηρα  ππνινγίδεηαη  όηη ην  θόζηνο αλά θαηνηθία αλέξρεηαη ζηα 

13€+19,24€=32,24€  ή 16,12€/ πλδξνκεηή  (2 πλδξνκεηέο / Καηνηθία). 
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Δηθόλα 32: Γξάθεκα αλάιπζεο θόζηνπο/θαηνηθία, ππνδνκήο θαη εηήζηαο ιεηηνπξγίαο 

Μαθξνθπςέιεο 

5.2.6 Κνζηνιόγεζε Femtocell. 

ηελ Δηθόλα 33 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη επηκέξνπο επηβαξύλζεηο ζην 

θόζηνο ηεο ζπζθεπήο Femtocell από ην [2]. 

 

Δηθόλα 33: Γξάθεκα Δπηβαξύλζεσλ θόζηνπο Femtocell 
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5.2.7 Οηθνλνκηθή Δπίδξαζε παξνπζίαο Femtocell. 

ηελ ζπλέρεηα, κειεηάηαη ν νηθνλνκηθόο αληίθηππνο ηεο παξνπζίαο ηεο 

ηερλνινγίαο Femtocell ηόζν ζηνλ πάξνρν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα 

λα πξνκεζεύζεη όιεο ηηο θαηνηθίεο κε Femtocell, όζν θαη ζηνλ ίδην ηνλ ζπλδξνκεηή. 

ηνλ Πίλαθα 26 παξνπζηάδνληαη ηα θόζηε πνπ αλαινγνύλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηνλ 

πάξνρν. Ο πάξνρνο επηδνηεί κε ην πνζό ησλ 328€ ηελ πξνκήζεηα Femtocell [2].Άξα 

αθνύ ε Femtocell (βιέπε Δηθόλα 33) ζηνηρίδεη 395,50 ε επηβάξπλζε ηεο νηθνγέλεηαο  

πνπ πξνκεζεύεηαη Femtocell είλαη 67,50€. 

Πίλαθαο 26 : Αλάιπζε Κόζηνπο ιόγσ αλάπηπμεο δηθηύνπ Femtocell. 

Κόζηε /Δμνηθνλνκήζεηο Πνζό 

Αγνξά Femtocell θόζηνο ζηελ νηθνγέλεηα 67,50€  

Δπηβάξπλζε  Παξόρνπ αλά θαηνηθία 395,50€-67,50=328€ 

Δμνηθνλόκεζε θόζηνπο από ηελ 

κεηαθόξησζε θίλεζεο ζηελ Femtocell 

68€ 

Κόζηνο γηα θάιπςε Femtocell ζηελ πεξηνρή 

Δπέλδπζε γηα ζύλνιν θαηνηθηώλ 328€*561=184.008€ 

Απόζβεζε ζε 24 κήλεο/Κόζηνο αλά κήλα 184.008€/24=7.664€ 

Κόζηνο αλά θαηνηθία 7.664€/561=13,6€ 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ην θόζηνο αλά θαηνηθία γηα  ρξήζε ηεο Μαθξνθπςέιεο,  κε  

παξνπζία  Femtocell, πξνζαξκόδεηαη σο εμήο: 

 

32,24€.+13,6€=45,84€ ην κήλα (22,92€/ πλδξνκεηή). 

 

Οη εμνηθνλόκεζε θόζηνπο αλά Femtocell ζην δίθηπν, ππνινγίδεηαη όηη είλαη 

θαηά κέζν όξν 68€ από ην [2].  Έηζη, εάλ όια ζπίηηα πξνκεζεπηνύλ Femtocell ηόηε 

έρνπκε εμνηθνλόκεζε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ 68€*561=38.148€. 

Αλαιπηηθόηεξα ζηνλ Πίλαθα 27 έρνπκε: 

 

 

Πίλαθαο 27:Πξνζαξκνγή Γαπάλεο Δηήζηαο ιεηηνπξγίαο δηθηύνπ Μαθξνθπςέιεο παξνπζία 

Femtocell 

Γαπάλε Πνζό 

Δηήζηα ιεηηνπξγία 87.179€-38.148€=49.031€ 

Λεηηνπξγία αλά κήλα 49.031€/12(Μήλεο)=4.085€ 

Πνζό αλά λνηθνθπξηό 4.085€/561(Καηνηθίεο)=7,28€ 

Λακβάλνληαο ππόςηλ ηνπο Πίλαθεο 24,25 θαη 27 ην θόζηνο αλά θαηνηθία κε ηελ 

παξνπζία Femtocell δηακνξθώλεηαη ζηα : 

19,24€.+7,28€+13,6€ = 40,12€ ην κήλα ή 20,6€ / πλδξνκεηή (2 πλδξ/Καηνηθία), 

ελώ ε εμνηθνλόκεζε αλά θαηνηθία είλαη 13€ (Πίλ 24)-7,28€ (Πίλ 27)=5,72€. 

ηελ Δηθόλα 34 παξνπζηάδεηαη θαη ζρεδηαγξακκαηηθά ε πξνζαξκνγή ηνπ θόζηνπο 

αλά θαηνηθία κε ηελ παξνπζία ηεο Femtocell. 
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Δηθόλα 34: Γξάθεκα πξνζαξκνγήο θόζηνπο αλά θαηνηθία πξηλ θαη κεηά ηελ παξνπζία Femto. 

 

 

Δπηπιένλ Δπηβαξύλζεηο Ι 

 Ο πάξνρνο πξνζθέξεη δσξεάλ ρξόλν νκηιίαο, νπόηε απμάλεηαη ε πηζαλόηεηα 

εγγξαθήο λένπ κέινπο. Ο πειάηεο εθηόο από ηελ βειηίσζε ηεο θάιπςεο, λα 

απνιακβάλεη ηελ νκηιία ζην ρώξν ηνπ απεξηόξηζηα θαηαβάιινληαο κεληαία 

ζπλδξνκή. Δπίζεο νξίδεηαη θαη κεληαία ζπλδξνκή γηα βειηίσζε θάιπςεο 6,75€ όπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 28 από ην [2].  

 

Πίλαθαο 28 :Δπηπιένλ Δπηβαξύλζεηο Ι 

Τπεξεζία Μεληαία πλδξνκή 

Γσξεάλ ρξόλνο νκηιίαο  20€ 

Μεληαία πλδξνκή 6,75€ 

 

Σν κεληαίν θόζηνο αλά λνηθνθπξηό, δηακνξθώλεηαη ιακβάλνληαο ππόςηλ ηα 

πξνεγνύκελα : 

40,12€+20€+6,75€= 66,87€(33,4€/πλδξνκεηή) 

 

 

 



 69 

  

Ζ παξνπζία ηεο Femtocell έρνπκε ηελ εκθάληζε λέσλ βειηησκέλσλ ππεξεζηώλ 

ή θαη βειηίσζε ππεξεζηώλ πνπ ππνιεηηνπξγνύζαλ ζηελ Μαθξνθπςέιε. ηνλ Πίλαθα 

29 παξνπζηάδνληαη νη ζρεηηθέο  επηβαξύλζεηο [2]. 

Πίλαθαο 29 : Δπηπιένλ Δπηβαξύλζεηο(Βειηίσζε) ΙΙ 

Τπεξεζία Μεληαία 

πλδξνκή 

Νέεο Βειηησκέλεο Τπεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ Μαθξνθπςέιε 6,75€ 

Βειηίσζε ππεξεζηώλ πνπ ππνιεηηνπξγνύζαλ 6,75€ 

 

Άξα ην κεληαίν θόζηνο αλά θαηνηθία (Μαθξνθπςέιε-Femtocell-Δπηπιένλ 

ππεξεζίεο-Τπνζηήξημε ππαξρόλησλ ππεξεζηώλ), ιακβάλνληαο ππόςηλ ηα 

πξνεγνύκελα  δηακνξθώλεηαη ζηα :  

66,87€+6,75€+6,75€= 80,37€. (40,2€/πλδξνκεηή) 

 

 

 

Δηθόλα 35 :Γξάθεκα Πξνζαξκνγήο θόζηνπο αλά θαηνηθία κεηά ηελ παξνπζία Femto-Βειηίσζε 

ππεξεζηώλ Ι&ΙΙ 
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Δγγξαθή λέσλ κειώλ ζηηο ππεξεζίεο  Femtocell. 

Παξαδνρή. Θεσξείηαη όηη ην λέν κέινο  εμππεξεηείηαη ζηηο ππεξεζίεο Femtocell, θαη 

ηεο  Μαθξνθπςέιεο. Δπίζεο, κειεηάηαη ε πεξίπησζε εγγξαθήο 200 λέσλ κειώλ-

ζπλδξνκεηώλ. 

ηόρνο ηνπ παξόρνπ είλαη  ε εγγξαθή  λέσλ κειώλ-ζπλδξνκεηώλ. Απηό 

επηηπγράλεηαη θπξίσο σο εμήο. 

1. Με ηελ βειηίσζε ηεο θάιπςεο, 

2. Με ηελ εηζαγσγή λέσλ ππεξεζηώλ. 

3. Με ηελ βειηίσζε ησλ ππάξρνπζσλ ππεξεζηώλ. 

4. Με ηελ παξνρή νηθνλνκηθώλ παθέησλ(απεξηόξηζηνπ ρξόλνπ νκηιίαο, δσξεάλ 

κεηαβίβαζε δεδνκέλσλ) 

5. Με νηθνλνκηθέο ρξεώζεηο  ζε ζρέζε κε ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο. 

 

Γηα θάζε λέα εγγξαθή έρνπκε αύμεζε θαηά 40€ αλά ζπλδξνκεηή, κε ηελ 

πξνϋπόζεζε,  όηη απνιακβάλεη όιεο ηηο ππεξεζίεο.   

Πίλαθαο 30 : Δηζξνή Κεθαιαίνπ εγγξαθήο λέσλ ζπλδξνκεηώλ 

Κεθάιαηα Πνζό 

Δηζξνή Κεθ αλά ζπλδξνκεηή 40€ 

Δηζξνή Κεθ από 200 λένπο ζπλδξνκεηέο 8.000€ 

Δηζξνή Κεθ ζε 24 κήλεο 192.000€ 
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5.2.8 Καηαγξαθή Ιζνινγηζκνύ δηάξθεηαο 24 κελώλ 

Καηαιήγνληαο, θαη ζύκθσλα κε ηηο  πξνεγνύκελεο πξνζεγγίζεηο, θαηαγξάθνληαη  

ζηνλ Πίλαθα 31 ε δηακόξθσζε ησλ εζόδσλ θαη εμόδσλ.   

Ο ρξόλνο απόζβεζεο ησλ θεθαιαίσλ είλαη 24 κήλεο. 

 

 

Πίλαθαο 31:Έζνδα-Έμνδα δηάξθεηαο 24 κελώλ 

 

 

 

ηελ Δηθόλα 36, παξνπζηάδνληαη νη πξνζαξκνγή ησλ Δζόδσλ πξηλ ηελ 

παξνπζία ηεο Femto, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ Femto, κε ηηο λέεο πξνηάζεηο ππεξεζηώλ, 

αιιά θαη κε ηελ  εγγξαθή λέσλ ζπλδξνκεηώλ. Παξνπζηάδνληαη επίζεο ηα έμνδα, ε 

εμνηθνλόκεζε ιόγσ παξνπζίαο ησλ Femto θαη ε ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηνλ πάξνρν 

ζηνπο 24 κήλεο 

 

Έζνδα- Έμνδα Τπνινγηζκόο Πνζό 

Έζνδα πξηλ Femto 32,24€/Ννηθ*561Ννηθ*24κελ 434.079,36€ 

Έζνδα κε Femto 40,12€/Ννηθ*561Ννηθ*24κελ 540.175,68€ 

Έζνδα κε Femto-Δπηπιένλ Τπεξ 80,37€/Ννηθ*561*24κελ 1.082.101,68€ 

Έζνδα -κε λένπο 

ζπλδξνκεηέο(200ζπλ) 
1.082.101,68€+192.000€ 1.274.101,68€ 

Έμνδα ππνδνκήο Μαθξνθπςέιεο  259.120€ 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο  87.179€ *2έηε 174.358€ 

Πξνκήζεηα Femtocell 328€*561 Ννηθ 184.008€ 

Δμνηθνλόκεζε ιεηηνπξγίαο ιόγσ 

Femtocell 

 

38.148€ 

ύλνιν Δμόδσλ  579.338€ 



 

Δηθόλα 36:Γξάθεκα Δζόδσλ Δμόδσλ δηάξθεηαο 24 κελώλ 



ην ζεκείν απηό θαη ζηνλ  Πίλαθα 32 κε βάζε ηα πξνεγνύκελα, παξνπζηάδεηαη 

ην ζπλνιηθό νηθνλνκηθό γεληθό κνληέιν γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ρξέσζεο αλά 

θαηνηθία γηα θάζε πεξίπησζε. 

Πίλαθαο 32: Γεληθό Οηθνλνκηθό Μνληέιν 

Πεξίπησζε Τπνινγηζκόο  

ύλνιν Καηνηθηώλ (Femtocells)  (1) 

Υξόλνο Απόζβεζεο (ζε κήλεο)  (2) 

Δπέλδπζε Κεθαιαίνπ 

(Πξηλ Femto) 

Τπνδνκή + Σξνθνδνζία 

Ρεύκαηνο + Βνεζεηηθά 

Ζιεθηξνληθά + Κεθάιαηα 

γηα Μεηάδνζε + Άδεηα 

Πεξηνρήο 

(3) 

Δηήζηα Γαπάλε Λεηηνπξγίαο 

(Πξηλ Femto) 

Μίζζσζε Σνπνζεζίαο + 

πληήξεζε Ζιεθηξνληθώλ  

+ Γαπάλε Μεηάδνζεο 

(4) 

Δηήζηα Γαπάλε Λεηηνπξγίαο αλά 

Καηνηθία 

(Πξηλ Femto) 

Δηήζηα Γαπάλε 

Λεηηνπξγίαο /12 Μήλεο / 

(1) 

 

(5) 

Δπέλδπζε Κεθαιαίνπ αλά Καηνηθία 
(3) /(2) / (1) 

 
(6) 

Μεληαίν Κόζηνο αλά Καηνηθία 

(Υξέσζε) 

(5)+(6) 

 
(7) 

Κόζηνο Femtocell 

Κόζηνο παξνρήο 

Femtocell +  Πξόβιεςε 

θαη ηηκνιόγεζε +  Δηδηθέο 

Πιαηθόξκεο Femtocell + 

Έμνδα πώιεζεο + 

Μάξθεηηλγθ /Γηαθήκηζε + 

Τπεξεζίεο-Δγθαηάζηαζε 

+ Κόζηνο ππνζηήξημεο 

 

(8) 

Κόζηνο Femtocell αλά θαηνηθία 
{πκκεηνρή Παξόρνπ * 

(1)} / (2) / (1) 
(9) 

Κόζηνο Femtocell & Μαθξνθπςέιεο 

αλά Καηνηθία(Υξέσζε) 

(7) + (9) 
(10) 

Δμνηθνλόκεζε Κόζηνπο  
Πνζό Δμνηθνλόκεζεο * 

(1) 
(11) 

Δηήζηαο Γαπάλεο Λεηηνπξγίαο κε 

Δμνηθνλόκεζε Κόζηνπο αλά Καηνηθία 

{(5)-(11)} /12  /(1) 

 
(12) 

Κόζηνο Femtocell & Μαθξνθπςέιεο 

αλά Καηνηθία(κε 

εμνηθνλόκεζε)(Υξέσζε) 

(9)+(6)+(12) 

(13) 

Πξνζαξκνγή Πξόηαζεο (ρξέσζε) 
(13)+Μεληαία ζπλδξνκή 

γηα θάζε λέα ππεξεζία. 
(14) 

Έζνδα πξηλ Femto (7)*(1)* κήλεο (15) 

Έζνδα κε Femto (10)*(1)*κήλεο (16) 

Έζνδα κε Femto-Δπηπιένλ Τπεξ (14)*(1)*κήλεο (17) 

Έζνδα από Έγγξαθή ρξεζηώλ 

{(14) /Πιεζ. πλ αλά 

θαηνηθία}* Πιήζνο 

Δγγξαθώλ *κήλεο 

(18) 
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πκπεξάζκαηα 

Πξηλ Femto, παξαηεξνύκε όηη ζε δηάξθεηα 24 κελώλ, έρνπκε απόζβεζε ηνπ αξρηθνύ 

θεθαιαίνπ κε θέξδνο κόιηο 600 επξώ. Αλαιπηηθά ζηελ Δηθόλα 37. 

 

 

Δηθόλα 37: Έζνδα- Έμνδα πξηλ Femto γηα 24 κήλεο 

ηελ ζπλέρεηα, ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνκήζεηαο όισλ ησλ θαηνηθηώλ κε  Femto, 

παξαηεξνύκε όηη παξά ηελ αύμεζε ησλ εζόδσλ ζε ζρέζε κε ηελ Δηθόλα 37 θαη ηελ 

εμνηθνλόκεζε θόζηνπο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ, έρνπκε δεκία 39.162€. 

 Πην αλαιπηηθά ζηελ Δηθόλα  38 

 

Δηθόλα 38 :Πξνζαξκνγή θέξδνπο κε ηελ πξνκήζεηα Femto γηα όιεο ηηο θαηνηθίεο 
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Παξαηεξνύκε όκσο, όηη κε ηελ πξνζθνξά λέσλ ππεξεζηώλ θαη κε ηηο 

πξνζαξκνζκέλεο πξνηάζεηο πξνο ζηνπο ζπλδξνκεηέο, ζε δηάξθεηα 24 κελώλ δελ 

έρνπκε κόλν απόζβεζε θεθαιαίνπ, αιιά θαη θέξδνο πεξίπνπ 502.000€. Αλαιπηηθά 

ζηελ Δηθόλα 39. 

 

Δηθόλα 39 :Κέξδνο παξνπζίαο Femto κε εηζεγήζεηο λέσλ βειηησκέλσλ ππεξεζηώλ 

Πεξαηηέξσ, κε ηελ πξνζθνξά λέσλ ππεξεζηώλ θαη κε ηηο πξνζαξκνζκέλεο 

πξνηάζεηο, ζε ζπλδπαζκό εγγξαθήο λέσλ ζπλδξνκεηώλ,  ζε δηάξθεηα 24 κελώλ, 

έρνπκε πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ θεξδώλ. Αλαιπηηθά ζηελ Δηθόλα 40. 

 

 

Δηθόλα 40 : Πξνζαξκνγή θέξδνπο ζε ζπλδπαζκό βειηησκέλσλ ππεξεζηώλ & εγγξαθή λέσλ 

ζπλδξνκεηώλ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 Αλαθεθαιαίωζε-Σπκπεξάζκαηα 
 

6.1 Τερληθή Αλάιπζε 

6.1.1 Αιιειεπίδξαζε κε ην ππάξρνλ δίθηπν-Αλαθεθαιαίσζε 

Όζν πην θνληά βξίζθεηαη ε Femtocell ζηνλ ζηαζκό βάζεο ηεο Μαθξνθπςέιεο, 

ηόζν απμάλνληαη ηα επίπεδα ησλ παξεκβνιώλ ζηα FUE, από ηελ θάησ δεύμε ηεο 

Μαθξνθπςέιεο. Απηό έρεη  άκεζε επίπησζε ζηελ  απόζηαζε κεηαμύ FUE θαη FAP 

θαη θαηά επέθηαζε ζηo όξην θάιπςεο ηεο Femtocell. Βέβαηα, ζπκπεξαίλεηαη  από ην 

Πίλαθα 5 όηη γηα ζηαζεξή απόζηαζε κεηαμύ MNB θαη FUE, ην όξην θάιπςεο ηεο 

Femtocell βειηηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ηζρύνο ηνπ FAP, νπόηε όζν πην θνληά 

βξίζθεηαη ε Femto θαη o ρξήζηεο FUE ζην ΜΝΒ, ηόζν ζα πξέπεη λα απμάλεηαη θαη ε 

ηζρύο ηνπ FAP. Έηζη, ην FUE παξακέλεη ζπλδεκέλν ζην FAP θαη βειηηώλεηαη θαη ε 

πεξηνρή θάιπςεο ηεο Femtocell. Δίλαη πξνθαλέο, όηη όζν απμάλεηαη ε απόζηαζε 

MNB από  FUE&FAP, έρνπκε κείσζε παξεκβνιώλ, θαη βέβαηα απαηηείηαη ιηγόηεξε 

ηζρύο από ην FAP, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ FUEs πνπ είλαη ζπλδεκέλα ζε απηό. 

Παξαηεξήζεθε επίζεο, όηη ε παξεκβνιή ηεο θάησ δεύμεο ηεο Μαθξνθπςέιεο 

επεξεάδεη θαη ηνλ ξπζκό κεηάδνζεο ηεο άλσ δεύμεο ηεο Femtocell. Όζν κεηώλεηαη ε 

απόζηαζε FUE-MNB, ηόζν απμάλεηαη ε παξεκβνιή, νπόηε γηα ζηαζεξό PHS-DSCH 

έρνπκε κείσζε ηνπ SNR θαη θαηά επέθηαζε ηνπ ξπζκνύ κεηάδνζεο ηεο άλσ δεύμεο. 

Από ηελ Δηθόλα 8, κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαλείο, όηη γηα δεδνκέλε απόζηαζε 

MNB&FUE, ν ξπζκόο κεηάδνζεο εμαξηάηαη θαη από ηελ απόζηαζε ηνπ FUE-FAP.  

Έηζη, ηόζν ην όξην θάιπςεο ηεο Femtocell, όζν θαη ν ξπζκόο κεηάδνζεο ηεο 

άλσ δεύμεο FUE, εμαξηάηαη από ηελ απόζηαζε ηεο Femtocell από ην ΜΝΒ, αιιά θαη 

ηνπ FUE από ην FAP, θαζώο θαη από  ηελ ηζρύ ηεο άλσ δεύμεο ηνπ FAP. 

Ζ κηθξή απόζηαζε κεηαμύ Femtocell θαη ΜΝΒ, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη 

ζην ίδην ην ΜΝΒ, (από ηελ άλσ δεύμε ηεο Femtocell). To FUE εθπέκπεη  πςειή ηζρύ 

γηα λα κείλεη  ζπλδεκέλν ζηελ Femtocell, κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ επίπεδνπ 

ηνπ ζνξύβνπ ζηνλ ζηαζκό βάζεο ηεο Μαθξνθπςέιεο (Δηθόλα 19). Δπίζεο, ε αύμεζε 

ηνπ ζνξύβνπ είλαη ηδηαίηεξα αηζζεηή, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απαίηεζε ηνπ ξπζκνύ 

κεηάδνζεο κεηαμύ FUE-FAP είλαη πςειή, όπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθόλα 20. 

Οη παξεκβνιέο (θάησ δεύμε), από ην ππάξρνλ  Μαθξνθπςεισηό δίθηπν,  δελ 

νθείινληαη κόλν ζηελ κηθξή απόζηαζε ηεο Femto κε MNB. Παξεκβνιέο, κπνξεί λα 

έρνπκε θαη από ηελ άλσ δεύμε ηεο Μαθξνθπςέιεο, ηδηαίηεξα όηαλ έλα MUE 

βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή θάιπςεο ηεο Femtocell θαη ηαπηόρξνλα ζηα όξηα θάιπςεο 
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ηνπ Μαθξνθπςεισηνύ δηθηύνπ. Σν MUE, αλαγθάδεηαη λα εθπέκπεη ζε κέγηζηε ηζρύ 

γηα λα παξακείλεη ζπλδεκέλν ζηελ Μαθξνθπςέιε, κε απνηέιεζκα ηελ παξεκβνιή ηεο 

Femtocell.  

Δδώ είλαη πξνθαλέο, όηη ηα επίπεδα παξεκβνιήο ζην FAP απμάλνληαη θαζώο 

πιεζηάδεη ην MUE ην FAP (Δηθόλα 10). Άκεζε ζπλέπεηα είλαη ε κείσζε ηνπ  Eb/No 

ζηελ Femtocell, όπνηε ην FUE, αλαγθάδεηαη λα απμήζεη ηελ ηζρύ ηεο άλσ δεύμεο, γηα 

λα δηαηεξήζεη ηνπ επηζπκεηό Eb/No (Δηθόλα 11). Δπίζεο, επηζεκάλζεθε όηη γηα 

δεδνκέλε απόζηαζε FUE-Femto, όζν κεγαιώλεη ε απόζηαζε MUE-Femto, 

βειηηώλεηαη ην DPDCH Eb/No, νπόηε θαη ν ξπζκόο κεηάδνζεο. Βέβαηα εδώ παίδεη 

ξόιν θαη ε απόζηαζε FUE-FAP. To ρεηξόηεξν ζελάξην είλαη ε απνκάθξπλζε FUE-

FAP ελώ ην MUE πιεζηάδεη ηελ Femtocell. 

Ζ απόζηαζε MUE- FAP, επεξεάδεη θαη ηα επίπεδα παξεκβνιήο ζην MUE από 

ηελ θάησ δεύμε ηεο Femtocell. Δδώ από ηηο Δηθόλεο 14&15 ζπκπεξαίλεηαη όηη όζν 

κεγαιώλεη ε ηζρύο ηνπ Femto, ηόζν κεγαιώλεη ε ειάρηζηε απόζηαζε ζηελ νπνία 

κπνξεί λα πιεζηάζεη ην MUE ην FAP, έηζη ώζηε λα κελ είλαη αηζζεηή ε παξεκβνιή.. 

Από ηελ Δηθόλα 17, είδακε επίζεο, όηη ε ηζρύο ηνπ FAP επεξεάδεη θαη ηνλ ξπζκό 

κεηάδνζεο ηεο θάησ δεύμεο. Ζ πηζαλόηεηα κείσζεο ηνπ ξπζκνύ  κεηάδνζεο 

απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο   ηζρύνο ηνπ FAP. 

6.1.2 Αιιειεπίδξαζε κεηαμύ Femtocell- Παξαηεξήζεηο 

Παξεκβνιέο δελ εκθαλίδνληαη κόλν κεηαμύ ηεο Femtocell θαη ηνπ ππάξρνληνο 

δηθηύνπ, αιιά θαη κεηαμύ ησλ Femtocell, ηδηαίηεξα όηαλ είλαη θνληά, π.ρ. δηπιαλά 

δηακεξίζκαηα 

Ζ κία πεξίπησζε πνπ παξνπζηάζηεθε είλαη όηαλ ν ρξήζηεο κηαο Femtocell 

πιεζηάδεη ηελ πεξηνρή θάιπςεο ή ην FAP κηαο άιιεο Femtocell. Δίδακε εδώ όηη ε 

Femtocell, ηεο νπνίαο ην FUE δέρεηαη ηελ παξεκβνιή από ηελ θάησ δεύμε ηεο 

δηπιαλήο Femto, απμάλεη ηελ ηζρύ ηεο, γηα λα δηαηεξήζεη ηελ επηθνηλσλία κε FUE,  

αλάινγα βέβαηα κε ηελ απόζηαζε ηνπ FUE κε ηελ Femtocell, πνπ πξνθαιεί ηελ 

παξεκβνιή (Δηθόλα 22). Βέβαηα γεληθόηεξα θαη κειεηώληαο θαη ηελ επίπησζε ησλ 

γεηηνληθώλ Femtocell ζηνλ ξπζκό κεηάδνζεο (ζε κία Femto), είδακε ζηελ Δηθόλα 24 

όηη ε παξνπζία γεηηνληθώλ Femto κεηώλνπλ ηνλ ξπζκό έλαληη ηεο πεξίπησζεο κε 

παξνπζίαο Femto ηδηαίηεξα κάιηζηα όηαλ νη απώιεηεο ηνπ ζήκαηνο κεηαμύ ησλ δύν 

Femto είλαη κηθξέο (Πεξίπησζε Flat). 

Δδώ εμεηάζηεθε θαη ε πεξίπησζε ε άλσ δεύμε κηαο Femtocell λα παξεκβάιεη ην 

FAP γεηηνληθήο Femtocell θαζώο ην πιεζηάδεη, νπόηε κε βάζε ηελ Δηθόλα 28, 

βιέπνπκε όηη ππάξρεη κηα ειάρηζηε απόζηαζε πέξα από ηελ νπνία είλαη αηζζεηή ε 
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παξεκβνιή ζην FAP, αλάινγα βέβαηα πόζν ην FUE πνπ πξνθαιεί ηελ παξεκβνιή, 

απνκαθξύλεηαη από ζην ζηαζκόο βάζεο ηνπ (FAP). 

6.1.3 πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο 

1. Ζ ηζρύο ηνπ FAP, πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη αλά πεξίπησζε θαη λα κελ 

παξακέλεη ζηαζεξή, έηζη ώζηε λα κεηώλνληαη νη παξεκβνιέο ηόζν ζηα MUE 

όζν θαη ζην ΜΝΒ, αιιά θαη γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Ζ πξνζαξκνγή ηεο 

ηζρύνο ζε θάζε πεξίπησζε, εμαξηάηαη από ηελ απόζηαζε ηόζν ηνπ FUE πνπ 

εμππεξεηεί ην FAP, όζν θαη από ηελ  απόζηαζε ηεο Femtocell από ην ΜΝΒ ή 

ην MUE. Βέβαηα ν έιεγρνο ηζρύνο απμάλεη ηελ πνιππινθόηεηα θαη ην θόζηνο 

δηθηύνπ. 

2.  Όηαλ  έλα MUE βξίζθεηαη ζηα όξηα θάιπςεο ηεο Μαθξνθπςέιεο, αιιά θαη 

ζηελ πεξηνρή θάιπςεο κηαο Femtocell, εθπέκπεη ζε κέγηζηε ηζρύ 

πξνθαιώληαο παξεκβνιή ζηα FUE, αιιά θαη ζην FAP. ε απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο, πξνηείλεηαη ε κεηαπνκπή ηνπ MUE ζε θνληηλόηεξν ΜΝΒ ή ζε 

έλα ΜicroNB ε αθόκε θαη ζηελ Femtocell (Αλνηρηή Πξόζβαζε)[28]. 

3. Ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη ζην αθξαίν ζελάξην, πνπ ε Femtocell 

είλαη πνιύ θνληά ζε έλα ΜΝΒ, όπνπ απαηηείηαη ην FAP λα εθπέκπεη 

κεγαιύηεξε ηζρύ (θάησ δεύμε Femtocell), γηα λα δηαηεξεί ηα επηζπκεηά 

επίπεδα Ec/No, έηζη ώζηε λα δηαηεξείηαη ε ζύλδεζε κε ηα FUE. Σν ίδην ηζρύεη 

θαη γηα ην FUE, όζν αθνξά ηελ ηζρύ ηεο άλσ δεύμεο, πξνθαιώληαο ηελ 

αύμεζε ησλ επηπέδσλ ζνξύβνπ ζην ΜΝΒ. Δθηόο απηνύ, ίζσο ε ηζρύο πνπ 

απαηηείηαη από ην FUE ή από ην FAP, λα είλαη πάλσ από ηηο δπλαηόηεηέο 

ηνπο. ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, πξνηείλεηαη ε κεηαπνκπή ηνπ FUE ζηελ 

Μαθξνθπςέιε. 

4. ηελ πεξίπησζε ησλ γεηηνληθώλ Femtocells, είλαη αλαγθαία ε ύπαξμε 

δπλαηόηεηαο ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ηζρύνο. Eθκεηαιιεπόκελνη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δπλαηόηεηα, ε ηζρύο ζα πξέπεη πξνζαξκόδεηαη έηζη ώζηε λα 

ππάξρεη θάιπςε έσο ηα όξηα ηνπ δηακεξίζκαηνο. Έηζη, όηαλ ην FUE πεξλά ζε 

δηπιαλό δηακέξηζκα ζα ζπλδέεηαη ζηελ Μαθξνθπςέιε νπόηε ηόηε έρνπκε ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ ελαξίνπ Α’ αιιά ρσξίο πξνβιήκαηα όηαλ είλαη καθξηά από ην 

ΜΝΒ. 

5. Δάλ έλαο ρξήζηεο  επηζπκεί ππεξεζία κε απαηηεηηθό ξπζκό, είλαη δύζθνιν λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, όηαλ ε Femtocell είλαη θνληά ζην ΜΝΒ. Ζ θαηάζηαζε 

επηβαξύλεηαη  όζν απνκαθξύλεηαη ην FUE από ην FAP. Δίδακε επίζεο, όηη ε 

άλσ δεύμε ηεο Femtocell πξνθαιεί ηελ αύμεζε ηνπ ζνξύβνπ ζην ΜΝΒ. Δδώ, 
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κε ηελ κεηαπνκπή ζηελ  Μαθξνθπςέιε απμάλεηαη ε πηζαλόηεηα λα 

ππνζηεξηρηεί ε επηζπκεηή ππεξεζία. 

6. Γηα ηηο απαηηεηηθέο ζε ρσξεηηθόηεηα ππεξεζίεο από ηηο Femtocell, ηδαληθό 

όπσο εηπώζεθε θαη πξηλ, είλαη λα κελ ππάξρεη παξεκβνιή από ηελ 

Μαθξνθπςέιε θαη από ηηο γεηηνληθέο Femtocell (Δηθόλα 24,25). Έηζη, 

πξνηηκάηαη ν έιεγρνο ηζρύνο ηεο Femtocell ζηα όξηα ηνπ δηακεξίζκαηνο, αιιά 

θαη ηνπνζέηεζή ησλ FAP ζε ζεκεία ηνπ θηηξίνπ, όπνπ νη απώιεηεο ζεκάησλ 

από έμσ λα κεγηζηνπνηνύληαη. 

7. Με ηελ κεηαπνκπή ρξεζηώλ από ηελ  Μαθξνθπςέιε ζηελ Femtocell 

κεηώλνληαη νη παξεκβνιέο κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην Qos ζηελ 

Μαθξνθπςέιε. 

8. Ζ παξνπζία Femtocell ζε κηα πεξηνρή, πεξηνξίδεη ηνλ ξπζκό κεηάδνζεο ηεο 

Μαθξνθπςέιεο, εηδηθά όηαλ δελ έρνπκε πξνζαξκνγή ζηελ ηζρύ θαη θαηά 

επέθηαζε ζηα όξηα θάιπςεο ηεο Μαθξνθπςέιεο. 

9. Γεληθά είλαη  ζαθέο  όηη ε  νκνδηαπιηθή παξεκβνιή πεξηνξίδεηαη κε ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ηζρύνο ηεο Femtocell, ελώ έρνπκε βειηησκέλε θαζκαηηθή 

απόδνζε. Λόγσ ηεο κηθξήο αθηίλαο θάιπςεο, είλαη δπλαηό ε ζπρλή 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θάζκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ Μαθξνθπςέιε, κε ιηγόηεξν 

θόζηνο, απμάλνληαο ηελ ρσξεηηθόηεηα. 

 

Παξαηεξήζεηο: 

Βέβαηα κειεηώληαο ηα ζελάξηα ζηελ ηερληθή κειέηε ζα κπνξνύζε λα πεη θαλείο  

όηη ίζσο λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα παξεκβνιώλ, αιιά θαη πεξηνξηζκόο ζηνλ ξπζκό 

κεηάδνζεο κε άκεζν αξλεηηθό αληίθηππν ζηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ. Ζ 

πηζαλόηεηα όκσο λα ζπκβνύλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα είλαη κηθξή, αθνύ κηιάκε γηα 

αθξαία ζελάξηα   (worst case), νπόηε ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα είλαη πνιύ 

ιηγόηεξα πηζαλά λα ζπκβνύλ από εθείλα ιόγσ ηεο παξνπζίαο κόλν ηεο 

Μαθξνθπςέιεο. 
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6.2 Οηθνλνκηθή Αλάιπζε 

ηόρνο ηνπ παξόρνπ είλαη ε δηαηήξεζε ησλ πειαηώλ ηνπ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ θάιπςεο θαη ρσξεηηθόηεηαο, αιιά θαη ε πξνζέιθπζε λέσλ. Βέβαηα όζν 

αθνξά ηελ εγγξαθή λέσλ ζπλδξνκεηώλ ζηελ Μαθξνθπςέιε, ππάξρεη ν πεξηνξηζκόο 

ηεο κέγηζηεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ δηθηύνπ. Δθηόο απηνύ ζηόρνο απνηειεί ε απόζβεζε 

ηνπ θεθαιαίνπ επέλδπζεο, πξνηείλνληαο όκσο ινγηθέο πξνηάζεηο ρξέσζεο ζηνπο 

ζπλδξνκεηέο.  

Έηζη ν πάξνρνο θαιείηαη λα εμεηάζεη ηελ ηερλνινγία Femtocell γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ αιιά θαη γηα ηελ κεηαπνκπή ρξεζηώλ από ηελ 

Μαθξνθπςέιε, έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε εγγξαθή λέσλ ζπλδξνκεηώλ, αιιά θαη ε 

βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπο. Δίλαη πξνθαλέο όηη ζεκαληηθό  ξόιν ζηελ δηάδνζε 

ηεο ηερλνινγίαο παίδεη  ε νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ν πάξνρνο, 

από ηελ νπνία κάιηζηα εμαξηάηαη ν ρξόλνο  παξακνλήο  ηνπ ζπλδξνκεηή ζην δίθηπν 

σο πειάηεο.  

Ζ ζπλδξνκή ηνπ ρξήζηε απμάλεηαη αιιά ε αύμεζε αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ 

βειηίσζε ησλ ππάξρνπζσλ ππεξεζηώλ αιιά θαη κε ηελ πξνζζήθε λέσλ ππεξεζηώλ 

(δσξεάλ ρξόλν νκηιίαο θηι). Λόγσ ηεο εμνηθνλόκεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ 

βειηηώλεηαη θαη ε νηθνλνκηθή πξόηαζε ζηνλ ζπλδξνκεηή (Δηθόλεο 33, 34). 

Από ηελ Δηθόλα 35 βιέπνπκε όηη κε ηελ ρξήζε ηεο Femtocell απμάλνληαη 

ζηαδηαθά ηα έζνδα καδί βέβαηα  κε ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο αιιά θαη κε ηελ 

εγγξαθή λέσλ πειαηώλ, παξνπζηάδνληαο ηειηθά θέξδνο ζην όξην ηνπ 24κήλνπ 

αθήλνληαο πεξηζώξηα κείσζεο ηεο ζπλδξνκήο ησλ ρξεζηώλ. 

Ο ζπλδξνκεηήο βιέπεη ηελ ζπλδξνκή ηνπ λα απμάλεηαη, απηό όκσο  

αληηζηαζκίδεηαη όκσο όπσο εηπώζεθε θαη πξηλ βιέπνληαο   ηηο ππεξεζίεο ηνπ λα 

βειηηώλνληαη, κε ηνλ απεξηόξηζην ρξόλν νκηιίαο, κε ηελ θζελόηεξε ρξέσζε αλά 

κνλάδα ΜΒ ζε ζρέζε κε ηελ Μαθξνθπςέιε. Έηζη όηαλ ζέιεη λα κεηαδώζεη δεδνκέλα 

ή λα κηιήζεη πξνηηκά λα ην θάλεη όηαλ βξεζεί ζηα όξηα θάιπςεο ηεο Femtocell. 
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