
vii

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος xiii

Ο Συνοδευτικός Ιστότοπος xix

1 Κεραίες 1

1.1 Εισαγωγή	 1
1.2 Είδη	Κεραιών	 3
1.3 Μηχανισμός	Ακτινοβολίας	 7
1.4 Κατανομή	Ρεύματος	Σε	Λεπτή	Κεραία	Σύρματος	 15
1.5 Ιστορική	Εξέλιξη	 18
1.6 Συνοδευτικό	Υλικό	 21
 Βιβλιογραφικές	Παραπομπές	 22

2 Βασικές Παράμετροι και Μετρικές Επίδοσης Κεραιών 25

2.1 Εισαγωγή	 25
2.2 Διάγραμμα	Ακτινοβολίας	 25
2.3 Πυκνότητα	Ισχύος	Ακτινοβολίας	 35
2.4 Ένταση	Ακτινοβολίας	 37
2.5 Εύρος	Δέσμης	 40
2.6 Κατευθυντικότητα	 41
2.7 Αριθμητικές	Τεχνικές	 55
2.8 Απόδοση	Κεραίας	 60
2.9 Απολαβή,	Θεωρητική	και	Πραγματική	 61
2.10 Απόδοση	Δέσμης	 65
2.11 Εύρος	Ζώνης	 65
2.12 Πόλωση	 66
2.13 Σύνθετη	Αντίσταση	Εισόδου	 75
2.14 Απόδοση	Ακτινοβολίας	της	Κεραίας	 79
2.15 Διανυσματικό	Ενεργό	Μήκος	και	Ισοδύναμες	Επιφάνειες	Κεραίας	 81
2.16 Μέγιστη	Κατευθυντικότητα	και	Μέγιστη	Ενεργός	Επιφάνεια	 86
2.17 Εξίσωση	Μετάδοσης	Friis	και	Εξίσωση	Εμβέλειας	Ραντάρ	 88
2.18 Θερμοκρασία	Κεραίας	 96
2.19 Συνοδευτικό	Υλικό	 100
 Βιβλιογραφικές	Παραπομπές	 103
	 Προβλήματα 105



3 Ολοκληρώματα Ακτινοβολίας και Βοηθητικές Συναρτήσεις Δυναμικού 127

3.1 Εισαγωγή	 127
3.2 Το	Διανυσματικό	Δυναμικό	A για	Μία	Πηγή	Ηλεκτρικού	Ρεύματος	J 128
3.3 Το	Διανυσματικό	Δυναμικό	F για	Μία	Πηγή	Μαγνητικού	Ρεύματος	M 130
3.4 Ηλεκτρικά	και	Μαγνητικά	Πεδία	για	Πηγές	Ηλεκτρικού	(J)		
	 και	Μαγνητικού	(M)	Ρεύματος		 131
3.5 Επίλυση	της	Μη-Ομογενούς	Εξίσωσης	Κύματος	του	Διανυσματικού	Δυναμικού	 132
3.6 Ακτινοβολία	Μακρινού	Πεδίου	 136
3.7 Το	Θεώρημα	Δυισμού	 137
3.8 Τα	Θεωρήματα	Αμοιβαιότητας	και	Αντίδρασης	 138
 Βιβλιογραφικές	Παραπομπές	 143
	 Προβλήματα 143

4 Κεραίες Ευθύγραμμου Σύρματος 145

4.1 Εισαγωγή	 145
4.2 Απειροστό	Δίπολο	 145
4.3 Μικρό	Δίπολο	 155
4.4 Διαχωρισμός	Περιοχών	 158
4.5 Δίπολο	Πεπερασμένου	Μήκους	 164
4.6 Δίπολο	Μισού	Μήκους	Κύματος	 176
4.7 Γραμμικά	Στοιχεία	Ακτινοβολίας	σε	Τέλειους	Ηλεκτρικούς	Αγωγούς	Άπειρων		
	 Διαστάσεων	(PEC),	Τέλειους	Μαγνητικούς	Αγωγούς	(PMC)	και	Επιφάνειες		
	 Ηλεκτρομαγνητικού	Διακένου	Ζώνης	(EBG)		 179
4.8 Επιδράσεις	του	Εδάφους	 203
4.9 Λογισμικό	Υπολογισμού	 216
4.10 Συνοδευτικό	Υλικό	 216
 Βιβλιογραφικές	Παραπομπές	 218
	 Προβλήματα	 220

5 Κεραίες Βρόχου 235

5.1 Εισαγωγή	 235
5.2 Μικρός	Κυκλικός	Βρόχος	 236
5.3 Κυκλικός	Βρόχος	Σταθερού	Ρεύματος		 250
5.4 Κυκλικός	Βρόχος	Μη-Ομοιόμορφης	Κατανομής	Ρεύματος	 259
5.5 Επιδράσεις	της	Γης	και	της	Καμπυλότητάς	της	στις	Κεραίες	Κυκλικού	Βρόχου	 268
5.6 Πολυγωνικές	Κεραίες	Βρόχου	 269
5.7 Βρόχος	Φερρίτη	 270
5.8 Εφαρμογές	σε	Συστήματα	Κινητών	Επικοινωνιών	 272
5.9 Συνοδευτικό	Υλικό	 272
 Βιβλιογραφικές	Παραπομπές	 275
	 Προβλήματα 277

6 Στοιχειοκεραίες: Γραμμικές, Επίπεδες και Κυκλικές 285

6.1 Εισαγωγή	 285
6.2 Στοιχειοκεραία	Δύο	Στοιχείων	 286
6.3 Γραμμική	Στοιχειοκεραία	N Στοιχείων:	Ομοιόμορφο	Πλάτος	και	Απόσταση	Στοιχείων	 293

viii      Θεωρία Κεραιών - Ανάλυση και σχεδίαση



6.4 Γραμμική	Στοιχειοκεραία	N Στοιχείων:	Κατευθυντικότητα	 312
6.5 Διαδικασία	Σχεδιασμού	 318
6.6 Γραμμική	Στοιχειοκεραία	N Στοιχείων:	Τρισδιάστατα	Χαρακτηριστικά	 319
6.7 Επίλυση	Διά	της	Γραφικής	Μεθόδου	(Μετάβαση	από	Ορθογώνιο		
	 σε	Πολικό	Διάγραμμα)	 322
6.8 Γραμμική	Στοιχειοκεραία	N Στοιχείων:	Ίδια	Απόσταση	Στοιχείων,		
	 Διαφορετικά	Πλάτη	 323
6.9 Υπερκατευθυντικότητα	 345
6.10 Επίπεδη	Στοιχειοκεραία		 348
6.11 Ζητήματα	Σχεδιασμού	 360
6.12 Κυκλική	Στοιχειοκεραία	 363
6.13 Συνοδευτικό	Υλικό	 367
 Βιβλιογραφικές	Παραπομπές	 367
	 Προβλήματα 368

7 Σύνθεση Κεραιών και Συνεχείς Πηγές 385

7.1 Εισαγωγή	 385
7.2 Συνεχείς	Πηγές	 386
7.3 Η	Μέθοδος	Πολυωνύμου	Schelkunoff	 387
7.4 Η	Μέθοδος	Μετασχηματισμού	Fourier	 392
7.5 Η	Μέθοδος	Woodward-Lawson		 398
7.6 Γραμμική	Πηγή	Taylor	(Σφάλμα	Tschebyscheff)	 404
7.7 Γραμμική	Πηγή	Taylor	(Μία	Παράμετρος)	 408
7.8 Τριγωνική,	Συνημιτονική	και	Συνημιτονική	Εις	Το	Τετράγωνο	Κατανομή	Πλάτους	 415
7.9 Κατανομή	Φάσης	Σε	Γραμμική	Πηγή	 416
7.10 Πηγές	Συνεχούς	Ανοίγματος	 417
7.11 Συνοδευτικό	Υλικό	 420
 Βιβλιογραφικές	Παραπομπές	 420
	 Προβλήματα	 421

8 Ολοκληρωτικές Εξισώσεις, Μέθοδος Των Ροπών Ιδιοαντίσταση  
 και Αμοιβαία Αντίσταση 431

8.1 Εισαγωγή	 431
8.2 Η	Μέθοδος	της	Ολοκληρωτικής	Εξίσωσης	 432
8.3 Σύρματα	Πεπερασμένης	Διαμέτρου	 439
8.4 Επίλυση	με	τη	Μέθοδο	των	Ροπών	 448
8.5 Σύνθετη	Ιδιοαντίσταση		 455
8.6 Αμοιβαία	Σύνθετη	Αντίσταση	Μεταξύ	Γραμμικών	Στοιχείων	 463
8.7 Αμοιβαία	Σύζευξη	σε	Στοιχειοκεραίες	 474
8.8 Συνοδευτικό	Υλικό	 480
 Βιβλιογραφικές	Παραπομπές	 480
	 Προβλήματα 482

9 Δίπολα Ευρείας Ζώνης και Τεχνικές Προσαρμογής 485

9.1 Εισαγωγή	 485
9.2 Δικωνική	Κεραία	 487

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16:  Συστήματα έξυπνων κεραιών   ix



9.3 Κεραίες	Τριγωνικού	Φύλλου	και	Τύπου	Bow-Tie	και	Προσομοίωσή	τους		
	 με	Κεραία	Σύρματος	 492
9.4 Κεραία	Vivaldi		 496
9.5 Κυλινδρικό	Δίπολο	 500
9.6 Αναδιπλωμένο	Δίπολο	 505
9.7 Μονόπολα	Τύπου	Discone	και	Conical	Skirt		 512
9.8 Τεχνικές	Προσαρμογής	 513
9.9 Συνοδευτικό	Υλικό	 523
 Βιβλιογραφικές	Παραπομπές	 524
	 Προβλήματα 525

10 Κεραίες Οδεύοντος Κύματος και Ευρείας Ζώνης 533

10.1 Εισαγωγή	 533
10.2 Κεραίες	Οδεύοντος	Κύματος		 533
10.3 Κεραία	Ευρείας	Ζώνης	 549
10.4 Συνοδευτικό	Υλικό	 580
 Βιβλιογραφικές	Παραπομπές	 580
	 Προβλήματα 582

11 Ανεξάρτητες Από Τη Συχνότητα Κεραίες, Σμίκρυνση Κεραιών  
 και Κεραίας Γεωμετρίας Fractal  591

11.1 Εισαγωγή	 591
11.2 Θεωρία	 592
11.3 Σπειροειδείς	Κεραίες	Ισογώνιας	Γεωμετρίας	 593
11.4 Λογαριθμικές-Περιοδικές	Κεραίες	 598
11.5 Θεμελιώδη	Όρια	των	Ηλεκτρικά	Μικρών	Κεραιών	 614
11.6 Σμίκρυνση	Κεραιών	 619
11.7 Κεραίες	Γεωμετρίας	Fractal		 627
11.8 Συνοδευτικό	Υλικό	 633
 Βιβλιογραφικές	Παραπομπές	 633
	 Προβλήματα 635

12 Κεραίες Ανοίγματος 639

12.1 Εισαγωγή	 639
12.2 Αρχή	Ισοδυναμίας	Πεδίου	και	Αρχή	του	Huygens	 639
12.3 Εξισώσεις	Ακτινοβολίας	 645
12.4 Κατευθυντικότητα	 648
12.5 Ορθογωνικά	Ανοίγματα	 648
12.6 Κυκλικά	Ανοίγματα	 667
12.7 Ζητήματα	Σχεδιασμού	 675
12.8 Αρχή	του	Babinet	 680
12.9 Εφαρμογή	Μετασχηματισμών	Fourier	Στην	Ανάλυση	Κεραιών	Ανοίγματος	 684
12.10 Φαινόμενα	Ακμών	σε	Επίπεδες	Γειώσεις	και	Γεωμετρική	Θεωρία	της	Περίθλασης	 702
12.11 Συνοδευτικό	Υλικό	 707
 Βιβλιογραφικές	Παραπομπές	 707
	 Προβλήματα	 709

x      Θεωρία Κεραιών - Ανάλυση και σχεδίαση



13 Κεραίες Τύπου Χοάνης 719

13.1 Εισαγωγή	 719
13.2 Κεραία	Χοάνης	Διατομής	Επιπέδου	E	 719
13.3 Κεραία	Χοάνης	Διατομής	Επιπέδου	H	 733
13.4 Πυραμιδοειδής	Χοάνη	 743
13.5 Κωνική	Χοάνη	 756
13.6 Αυλακωτή	Χοάνη	 761
13.7 Χοάνες	Προσαρμοσμένου	Ανοίγματος	 766
13.8 Χοάνες	Πολλαπλών	Τρόπων	Διέγερσης	 769
13.9 Χοάνες	με	Διηλεκτρικό	 771
13.10 Κέντρο	Φάσης	 773
13.11 Συνοδευτικό	Υλικό	 774
 Βιβλιογραφικές	Παραπομπές	 775
	 Προβλήματα 778

14 Κεραίες Μικροταινίας και Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών 783

14.1 Εισαγωγή	 783
14.2 Ορθογωνική	Μικροταινία	 788
14.3 Κυκλική	Μικροταινία	 815
14.4 Συντελεστής	Ποιότητας,	Εύρος	Ζώνης	και	Απόδοση	 823
14.5 Σύνθετη	Αντίσταση	Εισόδου	 826
14.6 Σύζευξη	 827
14.7 Κυκλική	Πόλωση	 830
14.8 Στοιχειοκεραίες	και	Δικτυώματα	Τροφοδοσίας	 832
14.9 Κεραίες	για	Συστήματα	Κινητών	Επικοινωνιών	 837
14.10 Κεραίες	Διηλεκτρικού	Συντονισμού	 847
14.11 Συνοδευτικό	Υλικό	 858
 Βιβλιογραφικές	Παραπομπές	 862
	 Προβλήματα 867

15 Κεραίες Ανακλαστήρα 875

15.1 Εισαγωγή	 875
15.2 Επίπεδος	Ανακλαστήρας	 875
15.3 Γωνιώδης	Ανακλαστήρας	 876
15.4 Παραβολικός	Ανακλαστήρας	 884
15.5 Σφαιρικός	Ανακλαστήρας	 920
15.6 Συνοδευτικό	Υλικό	 923
 Βιβλιογραφικές	Παραπομπές	 923
	 Προβλήματα 925

16 Συστήματα Έξυπνων Κεραιών 931

16.1 Εισαγωγή	 931
16.2 Έξυπνες	Κεραίες	και	Ανθρώπινο	Ακουστικό	Σύστημα:	Μία	Αναλογία	 931
16.3 Η	Εξέλιξη	των	Κυψελωτών	Συστημάτων	Επικοινωνιών	 933
16.4 Διάδοση	Σήματος		 939
16.5 Πλεονεκτήματα	των	Έξυπνων	Κεραιών	 942

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16:  Συστήματα έξυπνων κεραιών   xi



16.6 Μειονεκτήματα	των	Έξυπνων	Κεραιών	 943
16.7 Στοιχεία	Ενός	Συστήματος	Έξυπνης	Κεραίας	 943
16.8 Μορφοποίηση	Δέσμης		 946
16.9 Κινητά	Ad	hoc	Δίκτυα	(MANET)	 960
16.10 Σχεδίαση	Συστήματος	Έξυπνης	Κεραίας,	Προσομοίωση	και	Αποτελέσματα	 964
16.11 Μορφοποίηση	Δέσμης,	Χωρική	Διαφοροποίηση,	Διαλείψεις	Rayleigh		
	 και	Διαμόρφωση	με	Κωδικοποίηση	Trellis	 972
16.12 Άλλες	Γεωμετρίες	 975
16.13 Συνοδευτικό	Υλικό	 976
	 Βιβλιογραφικές	Παραπομπές	 976
	 Προβλήματα 980

17 Μετρήσεις Κεραιών 981

17.1 Εισαγωγή	 981
17.2 Πεδία	Μέτρησης	Κεραιών	 982
17.3 Διαγράμματα	Ακτινοβολίας	 1000
17.4 Μετρήσεις	Απολαβής	 1003
17.5 Μετρήσεις	Κατευθυντικότητας	 1010
17.6 Απόδοση	Ακτινοβολίας	 1012
17.7 Μετρήσεις	Σύνθετης	Αντίστασης	 1012
17.8 Μετρήσεις	Ρεύματος		 1014
17.9 Μετρήσεις	Πόλωσης	 1014
17.10 Μετρήσεις	Μέσω	Μοντέλων	Υπό	Κλίμακα	 1019
 Βιβλιογραφικές	Παραπομπές	 1024

Παράρτημα I:  Πίνακας Τιμών της f (x) = sin(x)
x

 f N(x) = sin(Nx)
N sin(x)

N = 1, 3, 5, 10, 20

 1027

Παράρτημα II:   Πίνακας Τιμών της 

f (x) = sin(x)
x

 f N(x) = sin(Nx)
N sin(x)

N = 1, 3, 5, 10, 20  1029

Παράρτημα III:  Ολοκληρώματα Ημιτόνου και Συνημιτόνου 1031

Παράρτημα IV:  Ολοκληρώματα Fresnel  1033

Παράρτημα V:  Συναρτήσεις Bessel  1035

Παράρτημα VI:  Μαθηματικές Ταυτότητες 1041

Παράρτημα VII:  Διανυσματική Ανάλυση  1045

Παράρτημα VIII:  Μέθοδος Στατικής Φάσης 1055

Παράρτημα IX:  Φάσματα Συχνοτήτων για Τηλεόραση, Ραδιοφωνία,  
  Τηλεφωνία και Ραντάρ 1061

Ευρετήριο 1065

xii      Θεωρία Κεραιών - Ανάλυση και σχεδίαση



931

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

16.1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Την τελευταία δεκαετία, η τεχνολογία των ασύρματων επικοινωνιών εξελίσσεται διαρκώς με εντυπωσιακό 
ρυθμό, δημιουργώντας νέες και βελτιωμένες υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε 
σημαντική αύξηση στη χρήση των επικοινωνιακών πόρων και στον αριθμό των συνδρομητών. Η πλέον 
αποτελεσματική λύση σε αυτό το πρόβλημα συνίσταται στη χρήση χωρικής επεξεργασίας σήματος (spatial 
processing). Σύμφωνα με τον γνωστό επιστήμονα και ιδρυτή της Qualcomm Inc., Andrew Viterbi, "Η χωρική 
επεξεργασία εξακολουθεί να είναι ο πλέον ελπιδοφόρος δρόμος, αν όχι το τελευταίο σύνορο, στην εξέλιξη των 
συστημάτων πολλαπλής πρόσβασης" [1].

Η χωρική επεξεργασία σήματος είναι η κεντρική ιδέα στην οποία βασίζονται τα αποκαλούμενα συστήματα 
έξυπνων κεραιών (smart antenna systems), γνωστά και ως προσαρμοστικές κεραίες (adaptive antennas). Αν 
και θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι αποτελούν νέα τεχνολογία, στην πραγματικότητα οι απαρχές αυτών 
των συστημάτων ανάγονται στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η 
μέθοδος Bartlett για μορφοποίηση δέσμης (Bartlett beamformer, [2]). Ωστόσο, μόνο πρόσφατα –χάρη στην 
ευρεία διαθεσιμότητα ισχυρών, χαμηλού κόστους ψηφιακών επεξεργαστών σήματος (DSP), επεξεργαστών 
γενικής χρήσης, ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ειδικών εφαρμογών (ASIC) και καινοτόμων αλγόριθμων επε-
ξεργασίας σήματος– άρχισε να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον παγκοσμίως για τα συστήματα έξυπνων κεραιών. 
Μάλιστα, βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές έρευνες για τη βελτίωση των αλγόριθμων που χρησιμοποιούνται 
σε συστήματα έξυπνων κεραιών, τόσο για εκτίμησης της διεύθυνσης άφιξης όσο και για προσαρμοστική 
μορφοποίηση δέσμης ακτινοβολίας [15], [16]. Ανάλογο ενδιαφέρον καταγράφεται επίσης στη σχετική βιβλι-
ογραφία. 

Δεδομένου ότι ο αριθμός των χρηστών και η ζήτηση για υπηρεσίες ασύρματης επικοινωνίας εξακολουθούν 
να αυξάνονται με εκθετικούς ρυθμούς, αυξάνεται αντίστοιχα η ανάγκη για ευρύτερη περιοχή κάλυψης και 
υψηλότερη ποιότητα μετάδοσης. Τα συστήματα έξυπνων κεραιών παρέχουν μία λύση σε αυτό το πρόβλημα.

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί μία εισαγωγή στα συστήματα έξυπνων κεραιών. Επιχειρεί να δώσει στον 
αναγνώστη μία εποπτική εικόνα του θέματος και, για την καλύτερη κατανόησή του, ξεκινά περιγράφοντας 
την αναλογία ανάμεσα στα συστήματα έξυπνων κεραιών και στο ανθρώπινο ακουστικό σύστημα. Στη συνέ-
χεια αναφέρεται στον σκοπό που εξυπηρετούν οι έξυπνες κεραίες, περιγράφοντας τα κυψελωτά συστήματα 
επικοινωνιών και την εξέλιξή τους. Η σύντομη εισαγωγή στο θέμα της διάδοσης σημάτων αποσκοπεί στο να 
τονίσει την ανάγκη για συστήματα έξυπνων κεραιών. Ακολουθεί μία ενότητα με βασικά στοιχεία θεωρίας 
κεραιών και κατόπιν εξετάζονται θέματα όπως οι αλγόριθμοι εκτίμησης διεύθυνσης άφιξης και προσαρμο-
στικής επεξεργασίας σήματος, η αμοιβαία σύζευξη, τα κινητά ad-hoc δίκτυα, η σχεδίαση και προσομοίωση 
έξυπνων κεραιών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει η σχεδίαση της κεραίας τη χωρητικότητα/
ρυθμοαπόδοση του δικτύου και τον ρυθμό σφάλματος bit (BER) του καναλιού επικοινωνίας. Η θεματολογία 
του κεφαλαίου βασίζεται σε υλικό προερχόμενο από τα [17]–[22]. Εκτενέστερες περιγραφές και λεπτομερείς 
αναλύσεις των θεμάτων μπορούν να αναζητηθούν στο [17] και σε άλλες πηγές.

Συστήματα έξυπνων κεραιών
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16.2  ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΉΜΑ:  
ΜΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Η λειτουργικότητα πολλών τεχνολογικών συστημάτων γίνεται ευκολότερα κατανοητή όταν συσχετίζεται 
με τον τρόπο λειτουργίας συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού [3]. Αποσκοπώντας, λοιπόν, στο να 
δώσουμε στον αναγνώστη μία σαφέστερη εικόνα του πώς λειτουργεί ένα σύστημα έξυπνης κεραίας, θα βασι-
στούμε στο εξής απλό σενάριο: Διεξάγεται μία συνομιλία μεταξύ δύο ατόμων τα οποία βρίσκονται μέσα σε 
σκοτεινό χώρο [Σχήμα 16.1(α)]. Σε κάθε περίπτωση, ο έχων ρόλο ακροατή μπορεί να προσδιορίσει τη θέση 
του ομιλητή καθώς αυτός κινείται μέσα στον χώρο, επειδή η φωνή του ομιλητή φτάνει σε κάθε αισθητήρα 
(αφτί) του ακουστικού συστήματός του σε διαφορετική χρονική στιγμή. Ο ανθρώπινος επεξεργαστής σήμα-
τος (εγκέφαλος) υπολογίζει τη θέση του ομιλητή (τη διεύθυνση άφιξης του ηχητικού σήματος) βάσει της 
χρονικής διαφοράς λήψης των σημάτων ομιλίας από τα δύο αφτιά. Στη συνέχεια, ο εγκέφαλος συνυπολογίζει 
την ισχύ του σήματος που λαμβάνει από κάθε αφτί, προκειμένου να εστιάσει στον ήχο που προέρχεται από 
την υπολογισθείσα διεύθυνση. Επιπλέον, εάν επιχειρήσουν να εισέλθουν στη συζήτηση άλλοι ομιλητές, ο 
εγκέφαλος μπορεί να "φιλτράρει" και να απορρίψει τους ανεπιθύμητους παρεμβολείς, ώστε να επικεντρωθεί 
σε έναν μόνο συνομιλητή ανά πάσα στιγμή. Στο άλλο άκρο της επικοινωνίας, ο ακροατής μπορεί να αποκρι-
θεί "προσανατολίζοντας" τον πομπό του (στόμα) προς τη διεύθυνση του ομιλητή στον οποίο απευθύνεται. 

Τα ηλεκτρικά συστήματα έξυπνων κεραιών λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιώντας βέβαια 
δύο κεραίες αντί αφτιών και έναν ψηφιακό επεξεργαστή σήματος αντί εγκεφάλου [Σχήμα 16.1(β)]. Δηλαδή, 
αφού ο ψηφιακός επεξεργαστής σήματος μετρήσει τις χρονικές καθυστερήσεις λήψης από κάθε στοιχείο 
κεραίας, υπολογίζει τη διεύθυνση άφιξης (DOA) του σήματος ενδιαφέροντος (signal of interest, SOI) και 

ΣΧΗΜΑ 16.1  (α) Το ανθρώπινο ακουστικό σύστημα [3]· (β) το ηλεκτρικό ισοδύναμό του.
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κατόπιν προσαρμόζει τις διεγέρσεις (κέρδη και φάσεις των σημάτων) προκειμένου να παράγει ένα διάγραµµα 
ακτινοβολίας το οποίο θα εστιάζει στο σήμα SOI και ταυτόχρονα θα απορρίπτει –στην ιδανική περίπτωση– 
οποιοδήποτε σήμα άνευ ενδιαφέροντος (signal not of interest, SNOI).

16.3 Ή ΕΞΕΛΙΞΉ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΉΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Η διατήρηση της χωρητικότητας σε ικανοποιητικά επίπεδα ήταν ανέκαθεν, και εξακολουθεί να είναι, πρό-
κληση για τους σχεδιαστές δικτύων, λόγω της διαρκούς αύξησης του αριθμού των υπηρεσιών και των συν-
δρομητών. Κατά συνέπεια, για να καλύψουν τις απαιτήσεις χωρητικότητας που έθετε το διαρκώς αυξανόμενο 
πλήθος συνδρομητών, τα κυψελωτά συστήματα επικοινωνιών έπρεπε να εξελιχθούν στην πάροδο του χρόνου. 
Προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητή η αναγκαιότητα χρήσης έξυπνων κεραιών στην υφιστάμενη δομή 
των κυψελωτών συστημάτων επικοινωνιών, θα αναφέρουμε εν τάχει το ιστορικό της εξέλιξής τους. Για ανα-
λυτικότερη παρουσίαση, ανατρέξτε στα [23]–[25].

16.3.1 Ομοιοκατευθυντικά συστήματα 
Από πολύ νωρίς, οι σχεδιαστές επικοινωνιακών συστημάτων είχαν αντιληφθεί ότι η χωρητικότητα επρόκειτο 
να αποτελέσει πρόβλημα, δεδομένου του περιορισμένου φάσματος συχνοτήτων που διατίθενται από τους 
αρμόδιους φορείς {για εμπορική χρήση}. Προκειμένου να επιτευχθεί η χωρητικότητα που απαιτείται για την 
κάλυψη χιλιάδων συνδρομητών, χρειάστηκε να σχεδιαστεί μία κατάλληλη, βασισμένη σε κυψέλες δομή· ένα 
παράδειγμα τέτοιας, κυψελωτής δομής απεικονίζεται στο Σχήμα 16.2. Κάθε έγχρωμο εξάγωνο σε αυτό το 
σχήμα αναπαριστά μία μικρή γεωγραφική περιοχή, η οποία αποκαλείται κυψέλη (cell) και έχει μέγιστη ακτίνα 
R [24]. Στο κέντρο κάθε κυψέλης είναι τοποθετημένος ένας σταθμός βάσης (base station), εφοδιασμένος 
με μία ομοιοκατευθυντική κεραία με συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων. Στους σταθμούς βάσης ανατίθενται 
ζώνες διαφορετικών συχνοτήτων έναντι των γειτονικών κυψελών. Περιορίζοντας την περιοχή κάλυψης εντός 
των ορίων μιας κυψέλης, η ίδια ζώνη συχνοτήτων μπορεί να χρησιμοποιείται για την κάλυψη διαφορετικών 
κυψελών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής μεταξύ τους απόσταση ώστε η στάθμη των παρεμβολών 
να παραμένει κάτω από το κατώφλι απόρριψης των παρακείμενων κυψελών. Η διαδικασία επιλογής και ανά-
θεσης των ίδιων ζωνών συχνοτήτων σε διαφορετικές κυψέλες ενός συστήματος αναφέρεται ως επαναχρησι-
μοποίηση συχνοτήτων (frequency reuse, 23]) και απεικονίζεται στο Σχήμα 16.2: οι κυψέλες ίδιου χρώματος 
χρησιμοποιούν το ίδιο φάσμα συχνοτήτων. Στα πρώτα κυψελωτά συστήματα επικοινωνιών που υλοποιήθη-
καν για εμπορική χρήση, κάθε σταθμός βάσης διέθετε μία ομοιοκατευθυντική κεραία με τυπικό διάγραμμα 

ΣΧΗΜΑ 16.2  Τυπική δομή κυψελωτού συστήματος με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων ανά 
συστάδα επτά κυψελών.

R Κυψέλη

D
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πλάτους όπως αυτό του Σχήματος 16.3. Μόνο ένα μικρό ποσοστό της συνολικής ακτινοβολούμενης ενέρ-
γειας έφτανε στον επιθυμητό χρήστη· η υπόλοιπη διαχέονταν σε ανεπιθύμητες διευθύνσεις. Αυξανομένου του 
αριθμού των χρηστών αυξάνονταν επίσης οι παρεμβολές, με αποτέλεσμα να μειώνεται η χωρητικότητα του 
συστήματος επικοινωνίας. Μία άμεση λύση που δόθηκε σε αυτό το πρόβλημα συνίστατο στην υποδιαίρεση 
μιας κυψέλης σε μικρότερες κυψέλες· η τεχνική αυτή αναφέρεται ως διαχωρισμός κυψελών (cell splitting, 
[24]). 

A.  Διαχωρισμός κυψελών (cell splitting)
Με την τεχνική διαχωρισμού κυψελών [24], όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 16.4, οι κορεσμένες κυψέλες 
διαχωρίζονται σε μικροκυψέλες (microcells): μικρότερες κυψέλες, κάθε μία εκ των οποίων έχει δικό της 
σταθμό βάσης και αντίστοιχη μείωση στο ύψος κεραίας και στην ισχύ του πομπού. Ο διαχωρισμός κυψελών 
βελτιώνει τη χωρητικότητα μειώνοντας την ακτίνα R της κυψέλης, αλλά κρατώντας αμετάβλητο τον λόγο 
D∕R, όπου D η απόσταση ανάμεσα στα κέντρα των συστάδων μικροκυψελών. Στα μειονεκτήματα αυτής της 
τεχνικής περιλαμβάνονται το αυξημένο κόστος λόγω της εγκατάστασης νέων σταθμών βάσης, η αύξηση του 
αριθμού μεταπομπών (handoffs: η διαδικασία μεταφοράς της επικοινωνίας από έναν σταθμό βάσης σε έναν 
άλλο, όταν η φορητή μονάδα διασχίζει τα όρια μεταξύ κυψελών) και ο μεγαλύτερος φόρτος επεξεργασίας 
ανά συνδρομητή.

B.  Τομεακά συστήματα (sectorized systems) 
Λόγω της διαρκούς αύξησης της ζήτησης για υπηρεσίες ασύρματων επικοινωνιών, το πλήθος των συχνοτήτων 
που μπορούσαν να ανατεθούν σε μία κυψέλη κατέστη, τελικά, ανεπαρκές για την υποστήριξη του απαιτούμε-
νου αριθμού συνδρομητών. Για τη λύση αυτού του προβλήματος αναζητήθηκε μία τεχνική σχεδίασης ικανή 

ΣΧΗΜΑ 16.3  Διάγραμμα ακτινοβολίας ομοιοκατευθυντικής κεραίας.

ΣΧΗΜΑ 16.4    Διαχωρισμός κυψελών.

Διάγραμμα 
ακτινοβολίας 

Κεραία 

z

x

r

H

E

y

H

E

θ

ϕ

Κυψέλη

Μικροκυψέλη



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16:  Συστήματα έξυπνων κεραιών   935

να παρέχει περισσότερες συχνότητες ανά περιοχή κάλυψης. Η τεχνική αυτή είναι γνωστή ως τομεοποίηση 
κυψελών (cell sectoring, [23]) και, αντί για μία μεμονωμένη ομοιοκατευθυντική κεραία στον σταθμό βάσης, 
χρησιμοποιεί πολλαπλές κατευθυντικές κεραίες. Τυπικά, μία κυψέλη χωρίζεται σε τρεις τομείς (sectors) με 
κάλυψη 120° έκαστος [3], όπως φαίνεται στο Σχήμα 16.5.

Με την τεχνική της τομεοποίησης, η χωρητικότητα βελτιώνεται μέσω της μείωσης του λόγου D∕R ενώ η 
ακτίνα κυψέλης παραμένει αμετάβλητη. Με άλλα λόγια, επιτυγχάνεται αύξηση της χωρητικότητας μειώνο-
ντας τον αριθμό κυψελών ανά συστάδα, οπότε αυξάνεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων. 
Ωστόσο, για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται μείωση των σχετικών παρεμβολών χωρίς μείωση της ισχύος μετά-
δοσης. Σε τέτοια κυψελωτά συστήματα, η ομοκαναλική παρεμβολή είναι εξαρχής μειωμένη, δεδομένου ότι 
οι σχετικές παρεμβολές περιορίζονται σε μόνο δύο γειτονικές κυψέλες αντί των έξι που επηρεάζονται στην 
περίπτωση ομοιοκατευθυντικής κεραίας [24], [26] (Σχήμα 16.6). Το αντίτιμο που απαιτείται για τη βελτίωση 
του λόγου σήματος προς παρεμβολές (S∕I) και της χωρητικότητας είναι (α) αύξηση του αριθμού κεραιών στον 
σταθμό βάσης και (β) μείωση της αποτελεσματικότητας συγκέντρωσης (trunking efficiency, [23], [26]) λόγω 
τομεοποίησης του καναλιού στον σταθμό βάσης [23]–[26]. Η αποτελεσματικότητα συγκέντρωσης αποτελεί 
ένα μέτρο του αριθμού χρηστών που μπορούν να εξυπηρετηθούν με μία συγκεκριμένη διαμόρφωση σταθερού 
αριθμού συχνοτήτων.

ΣΧΗΜΑ 16.5  Κεραία σταθμού βάσης τομεακού 
συστήματος.

ΣΧΗΜΑ 16.6  Συγκριτική παρουσίαση της επίδρασης της ομοκαναλικής παρεμβολής σε (α) σύστημα με 
τομεοποίηση κυψελών και (β) ομοιοκατευθυντικό σύστημα.

(α) Τομεοποίηση (β) Ομοιοκατευθυντικό σύστημα 

D
120°
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16.3.2 Συστήματα έξυπνων κεραιών
Παρά τα πλεονεκτήματά της, η τομεοποίηση κυψελών δεν κατάφερε να παρέχει ικανοποιητική λύση στο πρό-
βλημα της χωρητικότητας. Έτσι, οι σχεδιαστές συστημάτων άρχισαν να διερευνούν προσεγγίσεις οι οποίες 
θα μπορούσαν να παρέχουν δυναμική (προσαρμοζόμενη στις εκάστοτε συνθήκες) τομεοποίηση κυψελών. 
Αποτέλεσμα αυτών των ερευνών ήταν τα συστήματα έξυπνων κεραιών (smart antennas).

Πολλοί αναφέρονται στα συστήματα έξυπνων κεραιών χρησιμοποιώντας τους συντομευμένους χαρα-
κτηρισμούς έξυπνες ή ευφυείς κεραίες. Στην πραγματικότητα, όμως, οι κεραίες δεν διαθέτουν οποιαδήποτε 
μορφή ευφυίας· οι δυνατότητες ψηφιακής επεξεργασία σήματος είναι αυτές που τους προσδίδουν "έξυπνη" 
συμπεριφορά εν λειτουργία. Αν και θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι πρόκειται για νέα τεχνολογία, η 
υποκείμενη θεωρία στην οποία βασίζονται οι έξυπνες –ακριβέστερα, προσαρμοστικές– κεραίες δεν είναι νέα 
[5], [6]. Στην πραγματικότητα, εφαρμόζεται σε αμυντικά στρατιωτικά συστήματα από τον Δεύτερο Παγκό-
σμιο Πόλεμο. Ωστόσο, η εμπορική χρήση συστημάτων έξυπνων κεραιών δεν κατέστη εφικτή παρά μόνο 
πολύ πιο πρόσφατα, χάρη στην εμφάνιση ισχυρών και χαμηλού κόστους ψηφιακών επεξεργαστών σήματος 
(digital signal processors, DSPs), επεξεργαστών γενικής χρήσης και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ειδικών 
εφαρμογών (ASIC), καθώς επίσης και καινοτόμων αλγόριθμων επεξεργασίας σήματος [3].

Τα συστήματα έξυπνων κεραιών αποτελούν ουσιαστικά μία επέκταση της τεχνικής τομεοποίησης κυψε-
λών, βάσει της οποίας η κάλυψη ενός τομέα υλοποιείται χρησιμοποιώντας πολλαπλές δέσμες [26]. Αυτό επι-
τυγχάνεται με τη χρήση στοιχειοκεραιών (antenna arrays), ενώ ο αριθμός των δεσμών σε έναν τομέα (π.χ., 
120°) είναι συνάρτηση της γεωμετρίας της στοιχειοκεραίας. Επειδή οι έξυπνες κεραίες έχουν τη δυνατότητα 
να "εστιάζουν" το διάγραµµα ακτινοβολίας προς τους επιθυμητούς χρήστες απορρίπτοντας ταυτόχρονα τις 
ανεπιθύμητες παρεμβολές, μπορούν να παρέχουν μεγαλύτερη περιοχή κάλυψης για κάθε σταθμό βάσης. Επι-
πλέον, επειδή οι έξυπνες κεραίες επιτυγχάνουν αυξημένη απόρριψη παρεμβολών και άρα χαμηλότερο ρυθμό 
σφάλματος bit (bit error rate, BER), μπορούν να παρέχουν σημαντική βελτίωση της χωρητικότητας. Γενικά, 
τέτοια συστήματα εντάσσονται σε δύο κατηγορίες: συστήματα μεταγωγής δέσμης και προσαρμοστικές στοι-
χειοκεραίες [5], [6], [27].

A.  Συστήματα Μεταγωγής Δέσμης (Switched-Beam Systems) 
Ένα σύστημα μεταγωγής δέσμης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ένα από (πολλά) προκαθορισμένα διαγράμ-
ματα ακτινοβολίας, με στόχο τη βελτίωση του λαμβανόμενου σήματος (δείτε το Σχήμα 16.7). Αποτελεί 
επέκταση της τεχνικής τομεοποίησης κυψελών, υπό την έννοια ότι κάθε τομέας διαιρείται σε μικρότερους 
τομείς. Καθώς η φορητή μονάδα κινείται σε όλη την έκταση της κυψέλης, το σύστημα μεταγωγής δέσμης 
ανιχνεύει την ένταση του σήματος, επιλέγει (από τα προκαθορισμένα) το κατάλληλο διάγραμμα ακτινοβολίας 
και αλλάζει διαρκώς την "ενεργή" δέσμη, όπως απαιτείται. Ο συνολικός στόχος του συστήματος μεταγωγής 

ΣΧΗΜΑ 16.7  Σύστημα μεταγωγής δέσμης.
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δέσμης είναι η αύξηση του κέρδους, σύμφωνα με τη θέση του χρήστη. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι δέσμες 
είναι σταθερές, ο παρακολουθούμενος χρήστης μπορεί να μην βρίσκεται στο κέντρο κάποιας από τις κύριες 
δέσμες. Εάν υπάρχει παρεμβολέας κοντά στο κέντρο της ενεργής δέσμης, η λήψη του σήματός του μπορεί να 
είναι καλύτερη από τη λήψη του σήματος του επιθυμητού χρήστη [3]. 

B.  Συστήματα Προσαρμοστικών Στοιχειοκεραιών (Adaptive Array Systems) 
Τα συστήματα προσαρμοστικών στοιχειοκεραιών [5], [6] παρέχουν περισσότερους βαθμούς ελευθερίας, δεδο-
μένου ότι έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν σε πραγματικό χρόνο το διάγραµµα ακτινοβολίας τους στο 
περιβάλλον του RF σήματος. Με άλλα λόγια, μπορούν να κατευθύνουν την κύρια δέσμη προς το πιλοτικό 
σήμα ή σήμα ενδιαφέροντος (SOI), καταστέλλοντας ταυτόχρονα την ακτινοβολία της κεραίας στις διευθύν-
σεις παρεμβολών (SNOI). Με απλά λόγια, τα συστήματα προσαρμοστικών στοιχειοκεραιών μπορούν να 
"δημιουργήσουν" ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο διάγραµµα ακτινοβολίας για τον εκάστοτε χρήστη. Αυτό 
είναι μακράν ανώτερο σε απόδοση συγκριτικά με ένα σύστημα μεταγωγής δέσμης, όπως απεικονίζεται στο 
Σχήμα 16.8. Από το σχήμα γίνεται άμεσα εμφανές ότι το σύστημα μεταγωγής δέσμης αδυνατεί αφενός να 
τοποθετήσει το επιθυμητό σήμα στο μέγιστο του κύριου λοβού και αφετέρου να απορρίψει πλήρως τα σήματα 
παρεμβολών. Λόγω της δυνατότητάς τους να ελέγχουν το συνολικό διάγραµµα ακτινοβολίας σε μεγαλύτερη 
περιοχή κάλυψης για κάθε εγκατάσταση κυψέλης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 16.9, τα συστήματα προσαρμο-
στικών στοιχειοκεραιών αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό τη χωρητικότητα του δικτύου. Το Σχήμα 16.9 δίνει μία 
συγκριτική παρουσίαση, βάσει σχετικής περιοχής κάλυψης, μεταξύ συμβατικών τομεακών κεραιών, κεραιών 

ΣΧΗΜΑ 16.8  Συγκριτική παρουσίαση λειτουργίας (α) συστήματος μεταγωγής δέσμης και (β) συστήματος 
προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας.

ΣΧΗΜΑ 16.9 Σύγκριση, βάσει σχετικής περιοχής κάλυψης, μεταξύ τομεακών συστημάτων, συστημάτων 
μεταγωγής δέσμης και συστημάτων προσαρμοστικών στοιχειοκεραιών σε περιβάλλον (α) μειωμένων 
παρεμβολών και (β) αυξημένων παρεμβολών [3].
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μεταγωγής δέσμης και προσαρμοστικών στοιχειοκεραιών. Σε περιβάλλοντα μειωμένων παρεμβολών, και 
οι δύο τύποι συστημάτων έξυπνων κεραιών παρέχουν σημαντικά κέρδη έναντι των συμβατικών, τομεακών 
συστημάτων. 

Ωστόσο, σε περιβάλλοντα αυξημένων παρεμβολών, η δυνατότητα απόρριψης παρεμβολών των προσαρ-
μοστικών συστημάτων εξασφαλίζει σημαντικά μεγαλύτερη κάλυψη συγκριτικά με τα συμβατικά συστήματα, 
αλλά και τα συστήματα μεταγωγής δέσμης [3].

Τα συστήματα προσαρμοστικών στοιχειοκεραιών μπορούν να εντοπίζουν και να παρακολουθούν σήματα 
(χρήστες και παρεμβολείς) και να προσαρμόζουν δυναμικά τη συμπεριφορά {το διάγραμμα} ακτινοβολίας 
της κεραίας για βελτιωμένη λήψη και ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των παρεμβολών, χρησιμοποιώντας αλγό-
ριθμους επεξεργασίας σήματος. Ένα λειτουργικό δομικό διάγραμμα τέτοιου συστήματος παρουσιάζεται 
στο Σχήμα 16.10. Όπως φαίνεται στο σχήμα, αφού το σύστημα μετατρέψει (downconvert) τα λαμβανόμενα 
σήματα RF σε σήματα βασικής ζώνης και τα ψηφιοποιήσει, εντοπίζει το SOI χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο 
εκτίμησης διεύθυνσης άφιξης (direction of arrival, DOA) και παρακολουθεί συνεχώς τόσο το σήμα SOI όσο 
και τα σήματα SNOI, μεταβάλλοντας δυναμικά τα βάρη (πλάτη και φάσεις των σημάτων) στη συνάρτηση 
κόστους του αλγόριθμου. Ουσιαστικά, ο αλγόριθμος DOA βρίσκει τη διεύθυνση άφιξης όλων των σημάτων 
υπολογίζοντας τις χρονικές διαφορές λήψης (καθυστερήσεις) μεταξύ των στοιχείων της κεραίας· στη συνέ-
χεια, ο προσαρμοστικός αλγόριθμος, χρησιμοποιώντας μία συνάρτηση κόστους, υπολογίζει τα κατάλληλα 
βάρη που θα δώσουν ως αποτέλεσμα ένα βέλτιστο διάγραµµα ακτινοβολίας. Οι λεπτομέρειες του τρόπου με 
τον οποίο υπολογίζονται οι χρονικές καθυστερήσεις και τα βάρη εξετάζονται παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο. 
Επειδή γενικά οι προσαρμοστικές στοιχειοκεραίες χρησιμοποιούν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό κυκλώματα 
ψηφιακής επεξεργασίας σήματος και απαιτούν μία πλήρη μονάδα RF πομποδέκτη πίσω από κάθε στοιχείο 
κεραίας, έχουν συνήθως μεγαλύτερο κόστος απ’ ό,τι τα συστήματα μεταγωγής δέσμης.

Γ.  SDMA: Πολλαπλή Πρόσβαση με Διαίρεση Χώρου
Ο τελικός στόχος κατά την ανάπτυξη κυψελωτών συστημάτων επικοινωνιών είναι η παροχή πρόσβασης 
σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες. Το SDMA (spatial division multiple access, [3], [27]) είναι 
ένα σύστημα πολλαπλής πρόσβασης με διαίρεση χώρου και αποτελεί μία από τις ευφυέστερες χρήσεις της 
τεχνολογίας έξυπνων κεραιών· διαθέτει προηγμένες δυνατότητες χωρικής επεξεργασίας οι οποίες επιτρέ-
πουν τον εντοπισμό πολλαπλών χρηστών δημιουργώντας διαφορετική δέσμη για κάθε χρήστη, όπως φαί-
νεται στο Σχήμα 16.11. Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο φυσικό κανάλι επικοινωνίας, στην ίδια κυψέλη, μπο-
ρεί να χρησιμοποιείται από περισσότερους του ενός χρήστες ταυτόχρονα, με διαχωρισμό μόνο ως προς τη 
γωνία. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας N παράλληλα υποσυστήματα μορφοποίησης δέσμης ακτινοβο-

ΣΧΗΜΑ 16.10  Λειτουργικό δομικό διάγραμμα ενός συστήματος προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας.
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λίας (beamformers) στον σταθμό βάσης, τα οποία λειτουρ-
γούν ανεξάρτητα· κάθε beamformer έχει τον δικό του προ-
σαρμοστικό αλγόριθμο μορφοποίηση δέσμης (beamforming) 
για τον έλεγχο του δικού του συνόλου βαρών, καθώς και τον 
δικό του αλγόριθμου DOA για τον προσδιορισμό της χρονι-
κής καθυστέρησης του σήματος κάθε χρήστη (δείτε το Σχήμα 
16.12) [28], [29]. Κάθε beamformer δημιουργεί ένα μέγιστο 
προς τον επιθυμητό χρήστη, ενώ ταυτόχρονα μηδενίζει ή εξα-
σθενεί τα σήματα των άλλων χρηστών. Αυτή η τεχνολογία 
βελτιώνει θεαματικά τη δυνατότητα καταστολής παρεμβολών 
και αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα επαναχρησιμο-
ποίησης συχνοτήτων, οδηγώντας σε αυξημένη χωρητικότητα 
και μειωμένο κόστος υποδομής. Ουσιαστικά η χωρητικότητα 
αυξάνεται όχι μόνο με την επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων 
εντός της ίδιας κυψέλης αλλά και μέσω επαναχρησιμοποίη-
σης συχνοτήτων μεταξύ διαφορετικών κυψελών [27].

16.4 ΔΙΑΔΟΣΉ ΣΉΜΑΤΟΣ
Έως τώρα, το πρόβλημα της χωρητικότητας έχει συσχετιστεί αποκλειστικά με την ομοκαναλική παρεμβολή 
(cochannel interference) και με την εξάντληση των διαθέσιμων καναλιών λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού 
χρηστών. Ωστόσο, τα φαινόμενα διαλείψεων λόγω πολυόδευσης (multipath fading) και διασποράς καθυστέ-
ρησης (delay spread) συμβάλλουν επίσης στη μείωση της χωρητικότητας ενός συστήματος επικοινωνιών [3], 
[30]. Τα συστήματα έξυπνων κεραιών, λόγω της δυνατότητάς τους να προσαρμόζονται στο περιβάλλον του 
σήματος, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη διασπορά καθυστέρησης και τις διαλείψεις λόγω πολυόδευσης, 
αυξάνοντας έτσι τη χωρητικότητα. Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται εν τάχει βασικές αρχές της διάδοσης 
σήματος· για σε βάθος μελέτη του θέματος, ο αναγνώστης παραπέμπεται στα [3], [31], [32].

ΣΧΗΜΑ 16.12  Δομικό διάγραμμα συστήματος SDMA [28], [29].

ΣΧΗΜΑ 16.11  SDMA σύστημα πολλαπλής δέσμης.
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Το σήμα που παράγεται από τη φορητή συσκευή του χρήστη είναι εκ φύσεως ομοιοκατευθυντικό· αυτό 
σημαίνει ότι υφίσταται ανάκλαση από δομές που ενδεχομένως συναντά κατά την πορεία του, όπως π.χ. 
κτίρια. Τελικά, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φτάνουν στον σταθμό βάσης πολλαπλές εκδόσεις του κύριου 
(απευθείας) σήματος, από πολλαπλές διαδρομές, και με ανάλογη καθυστέρηση σε σχέση με το κύριο σήμα, 
όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 16.13. Αυτό το φαινόμενο αναφέρεται ως πολυόδευση (multipath) [3], [32]. 
Γενικά, οι οφειλόμενες στην πολυόδευση, καθυστερούμενες εκδόσεις του σήματος δεν έχουν ίδια φάση, 
λόγω των διαφορών στο μήκος της διαδρομής που διανύουν έως τον σταθμό βάσης, όπως επισημαίνεται στο 
παράδειγμα του Σχήματος 16.14 [3]. Επειδή τα συστήματα έξυπνων κεραιών έχουν τη δυνατότητα να προ-
σαρμόζουν τη λειτουργία τους ανάλογα με το περιβάλλον του σήματος, μπορούν είτε να αξιοποιούν είτε να 
απορρίπτουν τα ανακλώμενα σήματα, ανάλογα με το εάν αυτά είναι καθυστερημένα αντίγραφα του σήματος 
ενδιαφέροντος (SOI) ή άλλων σημάτων-παρεμβολών (SNOI). Αυτό είναι πλεονεκτικό, επειδή τα συστήματα 
έξυπνων κεραιών έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν πληροφορία όχι μόνο από την απευθείας διαδρομή του 
SOI αλλά και από τις ανακλώμενες εκδόσεις του, απορρίπτοντας ταυτόχρονα όλα τα σήματα παρεμβολών. 
Λόγω της δυνατότητάς τους να χειρίζονται αποτελεσματικά την πολυόδευση, τα συστήματα έξυπνων κεραιών 
βελτιώνουν την ποιότητα της ζεύξης. Δεδομένου ότι οι πολλαπλών-οδεύσεων εκδόσεις του σήματος λαμ-
βάνονται με καθυστέρηση, οι φάσεις τους μπορεί να συνδυάζονται καταστροφικά μέσα σε ένα στενό εύρος 
ζώνης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται διαλείψεις (fading) στη στάθμη του λαμβανόμενου σήματος. Το φαι-
νόμενο αυτό οδηγεί σε μείωση της έντασης του σήματος· ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα παρουσιάζεται 
στο Σχήμα 16.15 [3].

ΣΧΗΜΑ 16.13  Περιβάλλον πολυόδευσης.

ΣΧΗΜΑ 16.14  Δύο εκτός φάσης συνιστώσες ενός σήματος πολλαπλών οδεύσεων [3].
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Μία μορφή διαλείψεων είναι οι αποκαλούμενες διαλείψεις Rayleigh ή γρήγορες διαλείψεις (fast fading) 
[32], [33]. Οι διαλείψεις είναι ένα χωρικά μεταβαλλόμενο (3Δ) φαινόμενο, το οποίο δημιουργεί περιοχές δια-
λείψεων (fade zones) [30]. Οι περιοχές διαλείψεων είναι συνήθως μικρές σε μέγεθος και προκαλούν περιο-
δική εξασθένηση του λαμβανόμενου σήματος (υποβάθμιση της ποιότητάς του), καθώς οι χρήστες διέρχονται 
από αυτές. Αν και γενικά οι διαλείψεις είναι ένα δύσκολα αντιμετωπίσιμο πρόβλημα, τα συστήματα έξυπνων 
κεραιών αποδίδουν καλύτερα από τα συμβατικά συστήματα υπό τέτοιες συνθήκες, με την προϋπόθεση ότι 
τα φαινόμενα διαλείψεων δεν είναι πολύ έντονα. Στο Σχήμα 16.16 απεικονίζεται ο σχηματισμός περιοχών 
διαλείψεων σε ένα περιβάλλον όπου επικρατούν συνθήκες πολυόδευσης.

Περιστασιακά, τα λαμβανόμενα από πολλαπλές διαδρομές "σήματα πολυόδευσης" μπορεί να έχουν δια-
φορά φάσης 180°, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 16.17. Το πρόβλημα αυτό αποκαλείται εξουδετέρωση φάσης 
(phase cancellation) [3] και, όταν συμβαίνει, το σύστημα δεν μπορεί να διατηρεί τις κλήσεις για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, οπότε τις απορρίπτει. Στα ψηφιακά σήματα, η πολυόδευση προκαλεί διασπορά καθυστέρησης 
(delay spread), η οποία αντιστοιχεί στη διαφορά των χρόνων άφιξης των σημάτων από την κοντινότερη και 
τη μακρινότερη διαδρομή. Εάν η διασπορά καθυστέρησης είναι σημαντική σε σχέση με τη διάρκεια των συμ-
βόλων, μπορεί να προκληθεί χρονική επικάλυψη των διαδοχικών συμβόλων στον δέκτη, όπως απεικονίζεται 
στο Σχήμα 16.18. Το πρόβλημα αυτό αναφέρεται ως διαπαλμική ή διασυμβολική παρεμβολή (intersymbol 
interference, ISI) και, όταν συμβαίνει, ο ρυθμός σφάλματος bit (BER) αυξάνεται, με αντίστοιχη υποβάθμιση 
στην ποιότητα του σήματος [31].

Τέλος, ένα άλλο πρόβλημα σχετικό με τη διάδοση σημάτων είναι η ομοκαναλική παρεμβολή (cochannel 
interference) [30]. Συμβαίνει όταν το σήμα ενός χρήστη προκαλεί παρεμβολές σε μία κυψέλη η οποία έχει το 
ίδιο σύνολο συχνοτήτων. Οι κυψέλες ομοιοκατευθυντικών συστημάτων υποφέρουν περισσότερο από φαινό-
μενα ομοκαναλικής παρεμβολής συγκριτικά με τις κυψέλες τομεακών συστημάτων, ενώ τα συστήματα έξυ-
πνων κεραιών, λόγω της ικανότητάς τους να αποκλείουν την ομοκαναλική παρεμβολή, αποδίδουν βέλτιστα 
σε τέτοια περιβάλλοντα [24]· αυτή η σύγκριση παρουσιάζεται στο Σχήμα 16.19.

ΣΧΗΜΑ 16.15  Επίδραση των διαλείψεων στο σήμα ενός χρήστη [3].

ΣΧΗΜΑ 16.16    Ζώνες διαλείψεων [3].
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16.5 ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ
Ο βασικός λόγος στον οποίο οφείλεται το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα συστήματα έξυπνων 
κεραιών είναι η αύξηση της χωρητικότητας. Σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, οι περιορισμοί που αντιμετωπί-
ζουν τα συστήματα κινητών επικοινωνιών σχετίζονται με παρεμβολές, υπό την έννοια ότι τα σήματα-παρεμ-
βολές από άλλους χρήστες αποτελούν την κύρια πηγή θορύβου στο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος 
σήματος προς παρεμβολές (signal-to-interference ratio, SIR) είναι πολύ μικρότερος από τον λόγο σήματος 
προς θόρυβο (signal-to-noise ratio, SNR). Γενικά, τα συστήματα έξυπνων κεραιών αυξάνουν το SIR, μέσω 
αύξησης της στάθμης του "χρήσιμου" λαμβανόμενου σήματος και, ταυτόχρονα, μείωσης της στάθμης των 
παρεμβολών.

Ένα άλλο πλεονέκτημα το οποίο παρέχουν τα συστήματα έξυπνων κεραιών είναι η αύξηση της εμβέλειας 
(range), λόγω της μεγαλύτερης κατευθυντικότητάς τους συγκριτικά με τις ομοιοκατευθυντικές και τις τομε-
ακές κεραίες [27]. Με άλλα λόγια, οι έξυπνες κεραίες έχουν τη δυνατότητα να εστιάζουν την ενέργειά τους 
προς τους "σωστούς" χρήστες, αντί να σπαταλούν ένα μέρος της διαχέοντάς το σε μη-χρήσιμες διευθύνσεις, 
όπως συμβαίνει με τις ομοιοκατευθυντικές κεραίες. Με τη σειρά του, αυτό σημαίνει ότι οι σταθμοί βάσης 

ΣΧΗΜΑ 16.17    Εξουδετέρωση φάσης.

ΣΧΗΜΑ 16.18 Διασπορά καθυστέρη-
σης και διαπαλμική παρεμβολή (ISI). 

ΣΧΗΜΑ 16.19 Συγκριτική παρουσίαση της επίδρασης της ομοκαναλικής παρεμβολής σε τρεις κατηγορίες 
συστημάτων [24].
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μπορούν να τοποθετούνται σε μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ τους, καθιστώντας την υλοποίηση του συστή-
ματος περισσότερο αποδοτική σε σχέση με το κόστος. Λόγω αυτού, τα συστήματα έξυπνων κεραιών είναι 
επίσης ιδιαίτερα κατάλληλα για αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές, όπου το σημαντικότερο ζητού-
μενο είναι η ραδιοκάλυψη και όχι η χωρητικότητα [27].

Ένα άλλο, πρόσθετο πλεονέκτημα των συστημάτων έξυπνων κεραιών είναι η ασφάλεια. Σε μία κοινωνία η 
οποία εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την online διεξαγωγή συναλλαγών και τη μετάδοση προσωπι-
κών πληροφοριών, η ασφάλεια αποτελεί ζήτημα κομβικής σημασίας. Τα συστήματα έξυπνων κεραιών καθι-
στούν δυσκολότερη την υποκλοπή μιας σύνδεσης, επειδή ο εισβολέας πρέπει να βρίσκεται στην ίδια διεύ-
θυνση με τον χρήστη, ως προς τον σταθμό βάσης, προκειμένου να καταφέρει να υποκλέψει τη σύνδεση [27].

Τέλος, επειδή βασίζονται σε χωρική επεξεργασία για την ανίχνευση (φώραση) σημάτων, τα συστήματα 
έξυπνων κεραιών μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό ανθρώπων σε καταστάσεις εκτάκτου ανά-
γκης, ή για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία εντοπισμού θέσης [27].

16.6 ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ
Αν και τα συστήματα έξυπνων κεραιών παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν μει-
ονεκτήματα. Ενδεικτικά, οι πομποδέκτες τους είναι σημαντικά πολυπλοκότεροι απ’ ό,τι οι πομποδέκτες των 
σταθμών βάσης συμβατικών συστημάτων. Ένα σύστημα έξυπνης κεραίας χρειάζεται ξεχωριστά κυκλώματα 
πομποδέκτη (transceiver chain) για κάθε στοιχείο κεραίας της διάταξής του και ακριβέστατη ρύθμισή τους 
σε πραγματικό χρόνο [27]. Επιπλέον, οι τεχνικές μορφοποίησης δέσμης (beamforming) που χρησιμοποιούν 
τα συστήματα έξυπνων κεραιών θέτουν αυξημένες υπολογιστικές απαιτήσεις, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι 
οι σταθμοί βάσης τους πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πολύ ισχυρούς ψηφιακούς επεξεργαστές σήματος. 
Προφανώς, αυτό αυξάνει το κόστος υλοποίησης βραχυπρόθεσμα, αλλά σε βάθος χρόνου, λόγω των σημαντι-
κών πλεονεκτημάτων απόδοσης έναντι άλλων συστημάτων, το κόστος αυτό απομειώνεται σημαντικά. Τέλος, 
προκειμένου οι προσαρμοστικές δυνατότητες ενός συστήματος έξυπνης κεραίας να συνδυάζονται με εύλογο 
κέρδος, απαιτείται η χρήση μιας διάταξης στοιχείων κεραίας (στοιχειοκεραία).

16.7 Ή ΚΕΡΑΙΑ
Ένα ιδιαίτερα σημαντικό "συστατικό" ενός συστήματος έξυπνης κεραίας είναι οι αισθητήρες –τα στοιχεία 
κεραίας– από τα οποία αποτελείται. Ακριβώς όπως τα αφτιά στους ανθρώπους λειτουργούν ως μεταλλάκτες 
που μετατρέπουν ακουστικά κύματα σε ηλεκτροχημικούς παλμούς, τα στοιχεία κεραίας μετατρέπουν ηλε-
κτρομαγνητικά κύματα σε ηλεκτρικούς παλμούς. Τα στοιχεία κεραίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση του διαγράμματος ακτινοβολίας, στον τρόπο με τον οποίο εκτελείται η σάρωση, καθώς και στον 
έλεγχο-περιορισμό του προσαρμοστικού αλγόριθμου που χρησιμοποιεί ο ψηφιακός επεξεργαστής σήματος. 
Υπάρχουν πολλοί τύποι στοιχείων κεραιών [34] που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποί-
ηση μιας προσαρμοστικής στοιχειοκεραίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κλασικά στοιχεία ακτινοβολίας 
όπως δίπολα, μονόπολα, βρόχοι, χοάνες, ανακλαστήρες, κεραίες ανοίγματος ή μικροταινίας, κ.ά. Ένας καλός 
σχεδιαστής συστημάτων κεραιών θα πρέπει να διερευνά την καταλληλότητα των διάφορων τύπων στοιχείων-
αισθητήρων με βάση τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής.

Μία δομή στοιχειοκεραίας η οποία ικανοποιεί τις απαιτήσεις και δυνατότητες των φορητών συσκευών 
έχει τη μορφή διάταξης τυπωμένων στοιχείων τύπου μικροταινίας. Πρόκειται για λεπτά μεταλλικά φύλλα ή 
λωρίδες (patches) τα οποία μπορεί να έχουν διάφορα σχήματα, ορισμένα εκ των οποίων παρουσιάζονται στο 
Σχήμα 14.2. Τα δύο ευρύτερα χρησιμοποιούμενα είναι το ορθογωνικό και το κυκλικό (εξετάζονται λεπτο-
μερώς στις Ενότητες 14.2 και 14.3, αντίστοιχα). Μία στοιχειοκεραία αυτού του τύπου μπορεί να παρέχει τις 
απαιτούμενες επιδόσεις ως προς το εύρος ζώνης, τις δυνατότητες σάρωσης, το πλάτος δέσμης και τη στάθμη 
πλευρικών λοβών. Επιπλέον κατασκευάζεται με τεχνολογία χαμηλού κόστους, έχει πολύ μικρό βάρος και 
συμμορφώνεται με την επιφάνεια τοποθέτησης – χαρακτηριστικά τα οποία την καθιστούν κατάλληλη για 
εμπορικά προϊόντα ευρείας κυκλοφορίας. Η ανάλυση και η σχεδίαση κεραιών μικροταινίας (μικροταινία/
patch) εξετάζονται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 14. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι ανάλυσης και εφαρμογές 
λογισμικού που υποστηρίζουν αυτή την κατηγορία κεραιών· μία εξ αυτών αναφέρεται στο [35].
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16.7.1 Σχεδίαση στοιχειοκεραίας
Η κύρια δέσμη μιας μεγαλύτερης σε μέγεθος στοιχειοκεραίας, λόγω του μικρότερου πλάτους δέσμης, μπορεί 
να "διακρίνει" ακριβέστερα τα σήματα ενδιαφέροντος (SOI) και επιτρέπει στο σύστημα έξυπνης κεραίας να 
απορρίπτει περισσότερα σήματα άνευ ενδιαφέροντος (SNOI). Φαινομενικά, το χαρακτηριστικό αυτό δείχνει 
ελκυστικό για ένα σύστημα έξυπνης κεραίας, αλλά έχει δύο βασικά μειονεκτήματα: πρώτον, τείνει να αυξά-
νει το κόστος και την πολυπλοκότητα της υλοποίησης σε επίπεδο εξοπλισμού (hardware)· δεύτερον, αυξάνει 
τον χρόνο σύγκλισης των προσαρμοστικών αλγόριθμων, πράγμα το οποίο συνεπάγεται σπατάλη πολύτιμου 
εύρους ζώνης. Το πρόβλημα αυτό λύνεται με βάση την ανάλυση της ρυθμοαπόδοσης του δικτύου (network 
throughput), όπως θα δούμε παρακάτω σε επόμενη ενότητα του κεφαλαίου.

Γενικά, η διάταξη στοιχείων κεραίας που θεωρείται ιδιαίτερα κατάλληλη για συστήματα κινητών επικοι-
νωνιών είναι αυτή των επίπεδων στοιχειοκεραιών (planar array). Οι γραμμικές στοιχειοκεραίες δεν αποτε-
λούν ελκυστική επιλογή, λόγω αδυναμίας σάρωσης στις τρεις διαστάσεις. Εν αντιθέσει, μία επίπεδη στοι-
χειοκεραία μπορεί να σαρώνει τον χώρο μετακινώντας την κύρια δέσμη σε οποιαδήποτε διεύθυνση στο 
κατακόρυφο (𝜃) και στο οριζόντιο (𝜙) επίπεδο, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 6. Θα ξεκινήσουμε με μία 
σύντομη αναφορά στη λειτουργία μιας γραμμικής στοιχειοκεραίας, προκειμένου να γίνουν καλύτερα κατα-
νοητές ορισμένες βασικές αρχές της θεωρίας των κεραιών· ωστόσο, θα επικεντρώσουμε το μεγαλύτερο μέρος 
της διαδικασίας ανάλυσης στις επίπεδες στοιχειοκεραίες.

16.7.2 Γραμμική στοιχειοκεραία
Ο παράγοντας διάταξης (array factor) μιας γραμμικής στοιχειοκεραίας αποτελούμενης από M (άρτιο αριθμό) 
πανομοιότυπα στοιχεία, ομοιόμορφα τοποθετημένα (ισαπέχοντα) κατά μήκος του y άξονα (Σχήμα 16.20), 
μπορεί να διατυπωθεί, με βάση τη θεωρία από το Κεφάλαιο 6, ως εξής
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Figure 16.20 Linear array with elements along the y-axis.

disadvantages. One disadvantage is that it tends to increase the cost and the complexity of the hard-
ware implementation, and the other is that it increases the convergence time for the adaptive algo-
rithms, thereby reducing valuable bandwidth. Therefore, this issue is resolved on the basis of the
analysis of the network throughput that will be discussed later in this chapter.

The array configuration that is well suited for mobile communication is usually a planar array.
The linear array configuration is not as attractive because of its inability to scan in 3-D space. On the
other hand, a planar array can scan the main beam in any direction of 𝜃𝜃 (elevation) and 𝜙𝜙 (azimuth),
as discussed in Chapter 6. Initially, a linear array will be analyzed to demonstrate some of the basic
principles of array theory; eventually, most of the effort will be on planar arrays.

16.7.2 Linear Array

The array factor of a linear array of M (even) identical elements with uniform spacing positioned
symmetrically along the y-axis, as shown in Figure 16.20, can be written on the basis of the theory
of Chapter 6, as

(AF)M = w1e
+j(1∕2)𝜓𝜓1 + w2e

+j(3∕2)𝜓𝜓2 +⋯ + wM∕2e
+j[(M−1)∕2]𝜓𝜓M∕2

+ w1e
−j(1∕2)𝜓𝜓1 + w2e

−j(3∕2)𝜓𝜓2 +⋯ + wM∕2e
−j[(M−1)∕2]𝜓𝜓M∕2 (16-1)

Simplifying and normalizing (16-1), the array factor for an even number of elements with uniform
spacing along the y-axis reduces to

(AF)M =
M∕2∑
n=1

wn cos[(2n − 1)𝜓𝜓n] (16-2)

 (16-1)

Με απλοποίηση και κανονικοποίηση της (16-1), ο παράγοντας διάταξης για άρτιο αριθμό ισαπέχοντων στοι-
χείων κατά μήκος του y άξονα απλοποιείται στην ακόλουθη σχέση
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disadvantages. One disadvantage is that it tends to increase the cost and the complexity of the hard-
ware implementation, and the other is that it increases the convergence time for the adaptive algo-
rithms, thereby reducing valuable bandwidth. Therefore, this issue is resolved on the basis of the
analysis of the network throughput that will be discussed later in this chapter.

The array configuration that is well suited for mobile communication is usually a planar array.
The linear array configuration is not as attractive because of its inability to scan in 3-D space. On the
other hand, a planar array can scan the main beam in any direction of 𝜃𝜃 (elevation) and 𝜙𝜙 (azimuth),
as discussed in Chapter 6. Initially, a linear array will be analyzed to demonstrate some of the basic
principles of array theory; eventually, most of the effort will be on planar arrays.

16.7.2 Linear Array

The array factor of a linear array of M (even) identical elements with uniform spacing positioned
symmetrically along the y-axis, as shown in Figure 16.20, can be written on the basis of the theory
of Chapter 6, as

(AF)M = w1e
+j(1∕2)𝜓𝜓1 + w2e

+j(3∕2)𝜓𝜓2 +⋯ + wM∕2e
+j[(M−1)∕2]𝜓𝜓M∕2

+ w1e
−j(1∕2)𝜓𝜓1 + w2e

−j(3∕2)𝜓𝜓2 +⋯ + wM∕2e
−j[(M−1)∕2]𝜓𝜓M∕2 (16-1)

Simplifying and normalizing (16-1), the array factor for an even number of elements with uniform
spacing along the y-axis reduces to

(AF)M =
M∕2∑
n=1

wn cos[(2n − 1)𝜓𝜓n] (16-2) (16-2)
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ΣΧΗΜΑ 16.20 Γραμμική στοιχειοκε-
ραία με ομοιόμορφα κατανεμημένα 
στοιχεία κατά τον άξονα y.
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Figure 16.21 Array factors of an eight-element linear array (interelement spacing of 0.5λ).

where

𝜓𝜓n =
𝜋𝜋 d
λ

sin 𝜃𝜃 sin𝜙𝜙 + 𝛽𝛽n (16-2a)

In (16-2) and (16-2a), wn and 𝛽𝛽n represent, respectively, the amplitude and phase excitations of the
individual elements. While in Chapter 6 the amplitude coefficients were represented by an, in signal-
processing beamforming it is most common to represent them by wn, and it will be adopted in this
chapter. The amplitude coefficients wn control primarily the shape of the pattern and the major-
to-minor lobe level while the phase excitations control primarily the scanning capabilities of the
array. Tapered amplitude distributions exhibit wider beamwidths but lower sidelobes. Therefore, an
antenna designer can choose different amplitude distributions to conform to the application spec-
ifications. This is shown in Figure 16.21, where the array factor of a uniform linear array is com-
pared with the array factor of a Dolph–Tchebyscheff [34] linear array. As discussed in Chapter 6,
Dolph–Tchebyscheff arrays maintain all their minor lobes at the same level while compromising
slightly on a wider half-power beamwidth.

16.7.3 Planar Array

As mentioned earlier, linear arrays lack the ability to scan in 3-D space, and since it is necessary
for portable devices to scan the main beam in any direction of 𝜃𝜃 (elevation) and 𝜙𝜙 (azimuth), planar
arrays are more attractive for these mobile devices. Let us assume that we have M × N identical
elements, M and N being even, with uniform spacing positioned symmetrical in the xy-plane as
shown in Figure 16.22.

The array factor for this planar array with its maximum along 𝜃𝜃0, 𝜙𝜙0, for an even number of
elements in each direction can be written as

[AF(𝜃𝜃,𝜙𝜙)]M×N = 4
M∕2∑
m=1

N∕2∑
n=1

wmn cos[(2m − 1)u] cos[(2n − 1)v] (16-3)

 (16-2α)

Στις εξισώσεις (16-2) και (16-2α), τα wn και 𝛽n αναπαριστούν, αντίστοιχα, τις διεγέρσεις πλάτους και φάσης 
των μεμονωμένων στοιχείων. Αν και στο Κεφάλαιο 6 χρησιμοποιήσαμε τον συμβολισμό an για τους συντε-
λεστές πλάτους, στα συστήματα όπου η μορφοποίηση δέσμης (beamforming) βασίζεται σε αλγόριθμους 
επεξεργασίας σήματος, συνηθίζεται ο συμβολισμός wn, τον οποίο θα υιοθετήσουμε στο παρόν κεφάλαιο. Οι 
συντελεστές πλάτους wn ελέγχουν κυρίως το σχήμα του διαγράμματος ακτινοβολίας και τον λόγο στάθμης 
κύριου προς πλευρικούς λοβούς, ενώ οι φάσεις ελέγχουν κυρίως τις δυνατότητες σάρωσης της στοιχειοκε-
ραίας. Κατανομές πλάτους με κωνικό σχήμα υποδεικνύουν μεγαλύτερο πλάτος δέσμης αλλά χαμηλότερη 
στάθμη πλευρικών λοβών. Ουσιαστικά, ένας σχεδιαστής κεραιών μπορεί να επιλέγει την κατανομή πλάτους 
με τρόπο ώστε να καλύπτονται οι προδιαγραφές της εκάστοτε εφαρμογής. Αυτό παρουσιάζεται στο Σχήμα 
16.21, όπου ο παράγοντας διάταξης μιας γραμμικής στοιχειοκεραίας με ομοιόμορφα τοποθετημένα στοιχεία 
συγκρίνεται με τον παράγοντα διάταξης μιας γραμμικής στοιχειοκεραίας Dolph–Tchebyscheff [34]. Όπως 
αναφέρεται στο Κεφάλαιο 6, οι στοιχειοκεραίες Dolph–Tchebyscheff διατηρούν όλους τους δευτερεύοντες 
λοβούς στην ίδια στάθμη, με έναν σχετικά μικρό συμβιβασμό ως προς το εύρος δέσμης ημίσεως ισχύος.

16.7.3 Επίπεδη στοιχειοκεραία
Όπως προαναφέρθηκε, οι γραμμικές στοιχειοκεραίες δεν έχουν δυνατότητα σάρωσης στις τρεις διαστάσεις. 
Δεδομένου ότι για την επικοινωνία με φορητές συσκευές απαιτείται σάρωση της κύριας δέσμης σε οποια-
δήποτε διεύθυνση στο οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο (𝜃 και 𝜙), οι επίπεδες στοιχειοκεραίες αποτελούν 
μία κατάλληλη και ελκυστική επιλογή. Ως παράδειγμα, θα υποθέσουμε μία διάταξη M × N πανομοιότυπων 
στοιχείων (όπου M και N άρτιοι αριθμοί), ισαπέχοντα και συμμετρικά τοποθετημένα στο xy επίπεδο, όπως 
απεικονίζεται στο Σχήμα 16.22.

Ο παράγοντας διάταξης για αυτή την επίπεδη στοιχειοκεραία, υποθέτοντας ότι (α) το μέγιστό της βρίσκε-
ται στο 𝜃0, 𝜙0 και (β) άρτιο αριθμό στοιχείων σε κάθε διεύθυνση, μπορεί να διατυπωθεί ως εξής 
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Figure 16.21 Array factors of an eight-element linear array (interelement spacing of 0.5λ).

where

𝜓𝜓n =
𝜋𝜋 d
λ

sin 𝜃𝜃 sin𝜙𝜙 + 𝛽𝛽n (16-2a)

In (16-2) and (16-2a), wn and 𝛽𝛽n represent, respectively, the amplitude and phase excitations of the
individual elements. While in Chapter 6 the amplitude coefficients were represented by an, in signal-
processing beamforming it is most common to represent them by wn, and it will be adopted in this
chapter. The amplitude coefficients wn control primarily the shape of the pattern and the major-
to-minor lobe level while the phase excitations control primarily the scanning capabilities of the
array. Tapered amplitude distributions exhibit wider beamwidths but lower sidelobes. Therefore, an
antenna designer can choose different amplitude distributions to conform to the application spec-
ifications. This is shown in Figure 16.21, where the array factor of a uniform linear array is com-
pared with the array factor of a Dolph–Tchebyscheff [34] linear array. As discussed in Chapter 6,
Dolph–Tchebyscheff arrays maintain all their minor lobes at the same level while compromising
slightly on a wider half-power beamwidth.

16.7.3 Planar Array

As mentioned earlier, linear arrays lack the ability to scan in 3-D space, and since it is necessary
for portable devices to scan the main beam in any direction of 𝜃𝜃 (elevation) and 𝜙𝜙 (azimuth), planar
arrays are more attractive for these mobile devices. Let us assume that we have M × N identical
elements, M and N being even, with uniform spacing positioned symmetrical in the xy-plane as
shown in Figure 16.22.

The array factor for this planar array with its maximum along 𝜃𝜃0, 𝜙𝜙0, for an even number of
elements in each direction can be written as

[AF(𝜃𝜃,𝜙𝜙)]M×N = 4
M∕2∑
m=1

N∕2∑
n=1

wmn cos[(2m − 1)u] cos[(2n − 1)v] (16-3) (16-3)

όπου
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Figure 16.22 Planar array with uniformly spaced elements.

where

u =
𝜋𝜋 dx
λ

(sin 𝜃𝜃 cos𝜙𝜙 − sin 𝜃𝜃0 cos𝜙𝜙0) (16-3a)

v =
𝜋𝜋 dy
λ

(sin 𝜃𝜃 sin𝜙𝜙 − sin 𝜃𝜃0 sin𝜙𝜙0) (16-3b)

In (16-3),wmn is the amplitude excitation of the individual element. For separable distributionswmn =
wmwn. However, for nonseparable distributions, wmn ≠ wmwn. This means that for anM × N planar
array, onlyM + N excitation values need to be computed from a separable distribution, whileM × N
values are needed from a nonseparable distribution [36].

16.8 ANTENNA BEAMFORMING

Intelligence, based on the definition of theWebster’s dictionary, is the ability to apply knowledge and
to manipulate one’s environment. Consequently, the amount of intelligence a system has depends on
the information collected, how it gains knowledge from the processed information, and its ability to
apply this knowledge. In smart-antenna systems, this knowledge is gained and applied via algorithms
processed by a digital signal processor (DSP) as shown in Figure 16.10. The objectives of a DSP are
to estimate

1. the direction of arrival (DOA) of all impinging signals, and

2. the appropriate weights to ideally steer the maximum radiation of the antenna pattern toward
the SOI and to place nulls toward the SNOI.

Hence, the work on smart antennas promotes research in adaptive signal-processing algorithms such
as DOA and adaptive beamforming. The DOA estimation involves a correlation analysis of the array
signals followed by eigenanalysis and signal/noise subspace formation while in adaptive beamform-
ing the goal is to adapt the beam by adjusting the magnitude and phase of each antenna element such
that a desirable pattern is formed [37].

This section presents a brief overview of direction-of-arrival algorithms followed by a review of
adaptive beamforming algorithms. The adaptive beamforming begins with a simple example to give
the reader an insight on the basics of adaptive beamforming.

 (16-3α)

ΣΧΗΜΑ 16.21 Παράγοντας διάταξης για γραμμική στοιχειοκεραία οκτώ στοιχείων (απόσταση μεταξύ στοιχείων = 0.5λ).
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where

u =
𝜋𝜋 dx
λ

(sin 𝜃𝜃 cos𝜙𝜙 − sin 𝜃𝜃0 cos𝜙𝜙0) (16-3a)

v =
𝜋𝜋 dy
λ

(sin 𝜃𝜃 sin𝜙𝜙 − sin 𝜃𝜃0 sin𝜙𝜙0) (16-3b)

In (16-3),wmn is the amplitude excitation of the individual element. For separable distributionswmn =
wmwn. However, for nonseparable distributions, wmn ≠ wmwn. This means that for anM × N planar
array, onlyM + N excitation values need to be computed from a separable distribution, whileM × N
values are needed from a nonseparable distribution [36].

16.8 ANTENNA BEAMFORMING

Intelligence, based on the definition of theWebster’s dictionary, is the ability to apply knowledge and
to manipulate one’s environment. Consequently, the amount of intelligence a system has depends on
the information collected, how it gains knowledge from the processed information, and its ability to
apply this knowledge. In smart-antenna systems, this knowledge is gained and applied via algorithms
processed by a digital signal processor (DSP) as shown in Figure 16.10. The objectives of a DSP are
to estimate

1. the direction of arrival (DOA) of all impinging signals, and

2. the appropriate weights to ideally steer the maximum radiation of the antenna pattern toward
the SOI and to place nulls toward the SNOI.

Hence, the work on smart antennas promotes research in adaptive signal-processing algorithms such
as DOA and adaptive beamforming. The DOA estimation involves a correlation analysis of the array
signals followed by eigenanalysis and signal/noise subspace formation while in adaptive beamform-
ing the goal is to adapt the beam by adjusting the magnitude and phase of each antenna element such
that a desirable pattern is formed [37].

This section presents a brief overview of direction-of-arrival algorithms followed by a review of
adaptive beamforming algorithms. The adaptive beamforming begins with a simple example to give
the reader an insight on the basics of adaptive beamforming.

 (16-3β)

Στην (16-3), wmn είναι η διέγερση πλάτους των μεμονωμένων στοιχείων. Για διαχωρίσιμες κατανομές, ισχύει 
wmn = wmwn. Ωστόσο, για μη-διαχωρίσιμες κατανομές, wmn ≠ wmwn. Αυτό σημαίνει ότι για μία επίπεδη στοι-
χειοκεραία M × N στοιχείων, χρειάζεται να υπολογιστούν μόνο M + N τιμές διεγέρσεων από μία διαχωρίσιμη 
κατανομή, ενώ στην περίπτωση μη-διαχωρίσιμης κατανομής απαιτούνται M × N τιμές [36].

16.8 ΜΟΡΦΟΠΟΙΉΣΉ ΔΕΣΜΉΣ
Νοημοσύνη, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το λεξικό Webster, είναι η ικανότητα εφαρμογής αποκτη-
θείσας γνώσης για τον κατάλληλο χειρισμό του περιβάλλοντος της "νοήμονος" οντότητας. Βάσει αυτού, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι η ποσότητα νοημοσύνης που διαθέτει ένα σύστημα εξαρτάται από την ποσότητα 
πληροφορίας που συλλέγει, τον τρόπο με τον οποίο αποκομίζει γνώση από την επεξεργασμένη πληροφορία 
και την ικανότητά του να εφαρμόζει αυτή τη γνώση. Στα συστήματα έξυπνων κεραιών, η γνώση αποκτάται 
και εφαρμόζεται μέσω αλγόριθμων οι οποίοι εκτελούνται σε έναν ψηφιακό επεξεργαστή σήματος (DSP), 
όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 16.10. Σε αυτό το πλαίσιο, οι στόχοι που καλείται να επιτύχει ο επεξεργαστής 
DSP είναι 

1. εκτίμηση της διεύθυνσης άφιξης (direction of arrival, DOA) όλων των λαμβανόμενων σημάτων, και
2. εκτίμηση των κατάλληλων βαρών (για τον προσαρμοστικό αλγόριθμο), προκειμένου να επιτευχθεί 

ιδανική "οδήγηση" της μέγιστης ακτινοβολίας της κεραίας προς το σήμα SOI και μηδενισμοί προς τα 
σήματα SNOI.

Βάσει αυτών των στόχων, το ερευνητικό έργο που γίνεται στον τομέα των έξυπνων κεραιών επικεντρώνε-
ται στην ανάπτυξη-εξέλιξη των προσαρμοστικών αλγόριθμων επεξεργασίας σήματος – ειδικότερα δε, των 
αλγόριθμων εκτίμησης διεύθυνσης άφιξης (DOA) και προσαρμοστικής μορφοποίησης δέσμης ακτινοβολίας 
(adaptive beamforming). Για τον αλγόριθμο DOA, τα απαιτούμενα βήματα είναι (α) ανάλυση συσχέτισης 
(correlation analysis) των σημάτων λήψης της στοιχειοκεραίας, (β) ανάλυση ιδιοτιμών (eigenanalysis) και 
(γ) σχηματισμός υποχώρου σήματος/θορύβου (signal/noise subspace). Για τον αλγόριθμο προσαρμοστικού 
beamforming, ο στόχος είναι να διαμορφώσει κατάλληλα τη δέσμη προσαρμόζοντας το μέτρο και τη φάση 
κάθε στοιχείου κεραίας κατά τρόπο ώστε να σχηματίζεται το επιθυμητό διάγραμμα ακτινοβολίας [37]. 

Σε αυτή την ενότητα θα περιγραφούν εν συντομία οι αλγόριθμοι DOA και adaptive beamforming. Η 
παρουσίαση των δεύτερων θα ξεκινήσει με ένα απλό παράδειγμα, έτσι ώστε ο αναγνώστης να εξοικειωθεί με 
τις βασικές έννοιες και αρχές της προσαρμοστικής διαδικασίας μορφοποίησης δέσμης ακτινοβολίας.

16.8.1 Αλγόριθμοι DOA: επισκόπηση
Αφού η στοιχειοκεραία λάβει τα εισερχόμενα σήματα από όλες τις διευθύνσεις, ο αλγόριθμος DOA προσ-
διορίζει τις διευθύνσεις για όλα τα εισερχόμενα σήματα με βάση τις χρονικές καθυστερήσεις αυτών. Για να 
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ΣΧΗΜΑ 16.22 Επίπεδη στοιχειοκεραία με ισαπέχοντα, ομοιόμορφα τοποθετημένα στοιχεία.
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παρουσιάσουμε τον τρόπο υπολογισμού των καθυστερήσεων, θα υποθέσουμε μία επίπεδη στοιχειοκεραία 
M × N στοιχείων, με τις αποστάσεις μεταξύ των στοιχείων κατά τους x και y άξονες να συμβολίζονται ως dx 
και dy , αντίστοιχα (Σχήμα 16.23). Όταν ένα εισερχόμενο κύμα –το οποίο μεταφέρει ένα σήμα βασικής ζώνης 
s(t)– προσκρούει στη στοιχειοκεραία υπό γωνία (𝜃, 𝜙), παράγει χρονικές καθυστερήσεις σε σχέση με τον 
χρόνο πρόσκρουσής του στα άλλα στοιχεία της κεραίας. Αυτές οι χρονικές καθυστερήσεις εξαρτώνται από 
τη γεωμετρία της κεραίας, το πλήθος των στοιχείων της και τις μεταξύ τους αποστάσεις.

Για τη στοιχειοκεραία ορθογώνιας διάταξης του Σχήματος 16.23, η χρονική καθυστέρηση του σήματος 
s(t) στο (m, n)-στό στοιχείο κεραίας, σε σχέση με το στοιχείο αναφοράς (0, 0) που θεωρείται ότι βρίσκεται 
στο σημείο αρχής των αξόνων, υπολογίζεται ως 
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Figure 16.23 M × N planar array with graphical representation of the time delay.

16.8.1 Overview of Direction-Of-Arrival (DOA) Algorithms

After the antenna array receives the incoming signals from all directions, the DOA algorithm deter-
mines the directions of all incoming signals based on the time delays. To compute the time delays,
consider an M × N planar array with interelement spacing dx along the x-axis and dy along the y-
axis as shown in Figure 16.23. When an incoming wave, carrying a baseband signal s(t) impinges at
an angle (𝜃𝜃,𝜙𝜙) on the antenna array, it produces time delays relative to the other antenna elements.
These time delays depend on the antenna geometry, number of elements, and interelement spacing.
For the rectangular grid array of Figure 16.23, the time delay of the signal s(t) at the (m, n)th element,
relative to the reference element (0, 0) at the origin, is

𝜏𝜏mn =
Δr
v0

(16-4)

where Δr and v0 represent respectively the differential distance and the speed of the light in free-
space. The differential distance, Δr, is computed using

Δr = dmn cos(𝜓𝜓) (16-5)

where dmn is the distance from the origin and the (m, n)th element, and 𝜓𝜓 is the angle between the
radial unit vector from the origin to the (m, n)th element and the radial unit vector in the direction of
the incoming signal s(t). Subsequently, dmn and cos(𝜓𝜓) are determined using

dmn =
√
m2 d2x + n2 d2y (16-6)

cos(𝜓𝜓) =
âr ⋅ â𝜌𝜌
|âr| |â𝜌𝜌|

(16-7)

 (16-4)

όπου τα Δr και v0 αναπαριστούν, αντίστοιχα, τη διαφορική απόσταση και την ταχύτητα του φωτός στον ελεύ-
θερο χώρο. Η διαφορική απόσταση, Δr, υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την 
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Figure 16.23 M × N planar array with graphical representation of the time delay.

16.8.1 Overview of Direction-Of-Arrival (DOA) Algorithms

After the antenna array receives the incoming signals from all directions, the DOA algorithm deter-
mines the directions of all incoming signals based on the time delays. To compute the time delays,
consider an M × N planar array with interelement spacing dx along the x-axis and dy along the y-
axis as shown in Figure 16.23. When an incoming wave, carrying a baseband signal s(t) impinges at
an angle (𝜃𝜃,𝜙𝜙) on the antenna array, it produces time delays relative to the other antenna elements.
These time delays depend on the antenna geometry, number of elements, and interelement spacing.
For the rectangular grid array of Figure 16.23, the time delay of the signal s(t) at the (m, n)th element,
relative to the reference element (0, 0) at the origin, is

𝜏𝜏mn =
Δr
v0

(16-4)

where Δr and v0 represent respectively the differential distance and the speed of the light in free-
space. The differential distance, Δr, is computed using

Δr = dmn cos(𝜓𝜓) (16-5)

where dmn is the distance from the origin and the (m, n)th element, and 𝜓𝜓 is the angle between the
radial unit vector from the origin to the (m, n)th element and the radial unit vector in the direction of
the incoming signal s(t). Subsequently, dmn and cos(𝜓𝜓) are determined using

dmn =
√
m2 d2x + n2 d2y (16-6)

cos(𝜓𝜓) =
âr ⋅ â𝜌𝜌
|âr| |â𝜌𝜌|

(16-7)

 (16-5)

όπου dmn είναι η απόσταση από το σημείο αρχής των αξόνων και το (m, n)-στό στοιχείο και 𝜓 είναι η γωνία 
ανάμεσα στο ακτινικό μοναδιαίο διάνυσμα από το σημείο αρχής των αξόνων έως το (m, n)-στό στοιχείο και 
στο ακτινικό μοναδιαίο διάνυσμα στη διεύθυνση του εισερχόμενου σήματος s(t). Κατά συνέπεια, τα dmn και 
cos(𝜓 ) καθορίζονται χρησιμοποιώντας τις 
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Figure 16.23 M × N planar array with graphical representation of the time delay.

16.8.1 Overview of Direction-Of-Arrival (DOA) Algorithms

After the antenna array receives the incoming signals from all directions, the DOA algorithm deter-
mines the directions of all incoming signals based on the time delays. To compute the time delays,
consider an M × N planar array with interelement spacing dx along the x-axis and dy along the y-
axis as shown in Figure 16.23. When an incoming wave, carrying a baseband signal s(t) impinges at
an angle (𝜃𝜃,𝜙𝜙) on the antenna array, it produces time delays relative to the other antenna elements.
These time delays depend on the antenna geometry, number of elements, and interelement spacing.
For the rectangular grid array of Figure 16.23, the time delay of the signal s(t) at the (m, n)th element,
relative to the reference element (0, 0) at the origin, is

𝜏𝜏mn =
Δr
v0

(16-4)

where Δr and v0 represent respectively the differential distance and the speed of the light in free-
space. The differential distance, Δr, is computed using

Δr = dmn cos(𝜓𝜓) (16-5)

where dmn is the distance from the origin and the (m, n)th element, and 𝜓𝜓 is the angle between the
radial unit vector from the origin to the (m, n)th element and the radial unit vector in the direction of
the incoming signal s(t). Subsequently, dmn and cos(𝜓𝜓) are determined using

dmn =
√
m2 d2x + n2 d2y (16-6)

cos(𝜓𝜓) =
âr ⋅ â𝜌𝜌
|âr| |â𝜌𝜌|

(16-7)

 (16-6)
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16.8.1 Overview of Direction-Of-Arrival (DOA) Algorithms

After the antenna array receives the incoming signals from all directions, the DOA algorithm deter-
mines the directions of all incoming signals based on the time delays. To compute the time delays,
consider an M × N planar array with interelement spacing dx along the x-axis and dy along the y-
axis as shown in Figure 16.23. When an incoming wave, carrying a baseband signal s(t) impinges at
an angle (𝜃𝜃,𝜙𝜙) on the antenna array, it produces time delays relative to the other antenna elements.
These time delays depend on the antenna geometry, number of elements, and interelement spacing.
For the rectangular grid array of Figure 16.23, the time delay of the signal s(t) at the (m, n)th element,
relative to the reference element (0, 0) at the origin, is

𝜏𝜏mn =
Δr
v0

(16-4)

where Δr and v0 represent respectively the differential distance and the speed of the light in free-
space. The differential distance, Δr, is computed using

Δr = dmn cos(𝜓𝜓) (16-5)

where dmn is the distance from the origin and the (m, n)th element, and 𝜓𝜓 is the angle between the
radial unit vector from the origin to the (m, n)th element and the radial unit vector in the direction of
the incoming signal s(t). Subsequently, dmn and cos(𝜓𝜓) are determined using

dmn =
√
m2 d2x + n2 d2y (16-6)

cos(𝜓𝜓) =
âr ⋅ â𝜌𝜌
|âr| |â𝜌𝜌|

(16-7) (16-7)

όπου 
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where âr and â𝜌𝜌 are, respectively, the unit vectors along the direction of the incoming signal s(t) and
along the distance dmn to the (m, n)th element. Thus, the unit vectors (i.e., âr and â𝜌𝜌) are expressed
as

âr = âx sin 𝜃𝜃 cos𝜙𝜙 + ây sin 𝜃𝜃 sin𝜙𝜙 + âz cos 𝜃𝜃 (16-8a)

â𝜌𝜌 =
âxmdx + âyndy√
m2 d2x + n2 d2y

(16-8b)

where âx, ây, and âz are, respectively, the unit vectors along the x-, y-, and z-axis. Finally, substitut-
ing (16-5)–(16-8b) into (16-4), the time delay of the (m, n)th element, with respect to the element at
the origin [i.e., (0, 0)], is written as

𝜏𝜏mn =
mdx sin 𝜃𝜃 cos𝜙𝜙 + ndy sin 𝜃𝜃 sin𝜙𝜙

v0
(16-9)

DOA estimation techniques can be categorized on the basis of the data analysis and implementa-
tion into four different areas: conventional methods, subspace-based methods, maximum likelihood
methods, and integrated methods, which combine property-restoral techniques with subspace-based
approach [27].
Conventional methods for DOA estimation are based on the concepts of beamforming and null

steering and do not exploit the statistics of the received signal. In this technique, the DOA of all
the signals is determined from the peaks of the output power spectrum obtained from steering the
beam in all possible directions. Examples of conventional methods are the delay-and-sum method
(classical beamformer method or Fourier method) and Capon’s minimum variance method. One
major disadvantage of the delay-and-sum method is its poor resolution; that is, the width of the main
beam and the height of the sidelobes limit its ability to separate closely spaced signals [27]. On the
other hand, Capon’s minimum variance technique tries to overcome the poor resolution problem
associated with the delay-and-sum method, and in fact, it gives a significant improvement. Although
it provides better resolution, Capon’s method fails when the SNOIs are correlated with the SOI.

Unlike conventional methods, subspace methods exploit the structure of the received data, result-
ing in a dramatic improvement in resolution. Two main algorithms that fall into this category are
the MUltiple SIgnal Classification (MUSIC) algorithm and the Estimation of Signal Parameters via
Rotational Invariance Technique (ESPRIT). In 1979, Schmidt proposed the conventional MUSIC
algorithm that exploited the eigenstructure of the input covariance matrix [38]. This algorithm pro-
vides information about the number of incident signals, DOA of each signal, strengths and cross
correlations between incident signals, and noise powers. Like many algorithms, the conventional
MUSIC possesses drawbacks. One of the drawbacks is that it requires very precise and accurate
array calibration. Another drawback is that, if the impinging signals are highly correlated, it fails
because the covariance matrix of the received signals becomes singular. And lastly, it is computa-
tionally intensive.

To improve the conventional MUSIC algorithm further, several attempts were made to increase its
resolution performance and decrease its computational complexity. In 1983, Barabell developed the
Root-MUSIC algorithm based on polynomial rooting and provided higher resolution; its drawback
was that it was applicable only to uniformly spaced linear arrays [39]. In 1989, Schmidt proposed
the Cyclic MUSIC, a selective direction finding algorithm, which exploited the spectral coherence
properties of the received signal and made it possible to resolve signals spaced more closely than
the resolution threshold of the array. Moreover, the Cyclic MUSIC also avoids the requirements that
the total number of signals impinging on the array must be less than the number of sensor elements
[40]. Then, in 1994, Xu presented the Fast Subspace Decomposition (FSD) technique to decrease
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along the distance dmn to the (m, n)th element. Thus, the unit vectors (i.e., âr and â𝜌𝜌) are expressed
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where âx, ây, and âz are, respectively, the unit vectors along the x-, y-, and z-axis. Finally, substitut-
ing (16-5)–(16-8b) into (16-4), the time delay of the (m, n)th element, with respect to the element at
the origin [i.e., (0, 0)], is written as
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it provides better resolution, Capon’s method fails when the SNOIs are correlated with the SOI.
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MUSIC possesses drawbacks. One of the drawbacks is that it requires very precise and accurate
array calibration. Another drawback is that, if the impinging signals are highly correlated, it fails
because the covariance matrix of the received signals becomes singular. And lastly, it is computa-
tionally intensive.

To improve the conventional MUSIC algorithm further, several attempts were made to increase its
resolution performance and decrease its computational complexity. In 1983, Barabell developed the
Root-MUSIC algorithm based on polynomial rooting and provided higher resolution; its drawback
was that it was applicable only to uniformly spaced linear arrays [39]. In 1989, Schmidt proposed
the Cyclic MUSIC, a selective direction finding algorithm, which exploited the spectral coherence
properties of the received signal and made it possible to resolve signals spaced more closely than
the resolution threshold of the array. Moreover, the Cyclic MUSIC also avoids the requirements that
the total number of signals impinging on the array must be less than the number of sensor elements
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âxmdx + âyndy√
m2 d2x + n2 d2y

(16-8b)
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Root-MUSIC algorithm based on polynomial rooting and provided higher resolution; its drawback
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properties of the received signal and made it possible to resolve signals spaced more closely than
the resolution threshold of the array. Moreover, the Cyclic MUSIC also avoids the requirements that
the total number of signals impinging on the array must be less than the number of sensor elements
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associated with the delay-and-sum method, and in fact, it gives a significant improvement. Although
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where âr and â𝜌𝜌 are, respectively, the unit vectors along the direction of the incoming signal s(t) and
along the distance dmn to the (m, n)th element. Thus, the unit vectors (i.e., âr and â𝜌𝜌) are expressed
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â𝜌𝜌 =
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the signals is determined from the peaks of the output power spectrum obtained from steering the
beam in all possible directions. Examples of conventional methods are the delay-and-sum method
(classical beamformer method or Fourier method) and Capon’s minimum variance method. One
major disadvantage of the delay-and-sum method is its poor resolution; that is, the width of the main
beam and the height of the sidelobes limit its ability to separate closely spaced signals [27]. On the
other hand, Capon’s minimum variance technique tries to overcome the poor resolution problem
associated with the delay-and-sum method, and in fact, it gives a significant improvement. Although
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MUSIC possesses drawbacks. One of the drawbacks is that it requires very precise and accurate
array calibration. Another drawback is that, if the impinging signals are highly correlated, it fails
because the covariance matrix of the received signals becomes singular. And lastly, it is computa-
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Root-MUSIC algorithm based on polynomial rooting and provided higher resolution; its drawback
was that it was applicable only to uniformly spaced linear arrays [39]. In 1989, Schmidt proposed
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properties of the received signal and made it possible to resolve signals spaced more closely than
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Βάσει των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιούν και του τρόπου υλοποίησής τους, οι τεχνι-
κές εκτίμησης της διεύθυνσης άφιξης (DOA) διακρίνονται σε τέσσερις διαφορετικές "κατηγορίες": συμβατι-
κές μέθοδοι, μέθοδοι βασιζόμενες σε ανάλυση υποχώρου, μέθοδοι βασιζόμενες στη μέγιστη πιθανοφάνεια και 
ενοποιημένες μέθοδοι, οι οποίες συνδυάζουν τεχνικές αποκατάστασης ιδιοτήτων του μεταδιδόμενου σήματος 
με την προσέγγιση της ανάλυσης υποχώρου [27].

Οι συμβατικές μέθοδοι για την εκτίμηση της DOA βασίζονται στις δυνατότητες μορφοποίησης δέσμης 
(beamforming) και οδήγησης-προσανατολισμού των μηδενισμών του διαγράμματος ακτινοβολίας (null 
steering), χωρίς να αξιοποιούν τα στατιστικά του λαμβανόμενου σήματος. Ουσιαστικά, προσδιορίζουν την 
DOA όλων των σημάτων από τα μέγιστα του φάσματος ισχύος εξόδου το οποίο λαμβάνεται με οδήγηση-
προσανατολισμό της δέσμης σε όλες τις πιθανές διευθύνσεις. Παραδείγματα συμβατικών μεθόδων είναι η 
delay-and-sum (καθυστέρηση-και-άθροιση: κλασική μέθοδος μορφοποίησης δέσμης, γνωστή και ως μέθοδος 
Fourier) και η μέθοδος ελάχιστης διακύμανσης (minimum variance, αναφέρεται και ως ελάχιστης διασποράς) 
του Capon. Ένα βασικό μειονέκτημα της μεθόδου delay-and-sum είναι η ανεπαρκής διακριτική ικανότητα· 
δηλαδή, το πλάτος της κύριας δέσμης και το ύψος των πλευρικών λοβών περιορίζουν την ικανότητά της να 
διαχωρίζει κοντινά μεταξύ τους σήματα [27]. Η μέθοδος ελάχιστης διακύμανσης του Capon επιτυγχάνει 
σημαντική βελτίωση όσον αφορά στο πρόβλημα της ανεπαρκούς διακριτικής ικανότητας της μεθόδου delay-
and-sum. Ωστόσο, παρά την καλύτερη διακριτική ικανότητα, η μέθοδος του Capon αποτυγχάνει σε περιπτώ-
σεις αυξημένης (στατιστικά) συσχέτισης των SNOI με το SOI.

Ανόμοια με τις συμβατικές μεθόδους, οι αποκαλούμενες μέθοδοι ανάλυσης υποχώρου αξιοποιούν τη 
δομή των λαμβανόμενων δεδομένων, δίνοντας ως αποτέλεσμα θεαματική βελτίωση της διακριτικής ικανό-
τητας. Δύο βασικοί αλγόριθμοι που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία είναι οι MUSIC (MUltiple SIgnal 
Classification: κατηγοριοποίηση πολλαπλών σημάτων) και ESPRIT (Estimation of Signal Parameters via 
Rotational Invariance Technique: εκτίμηση παραμέτρων σήματος μέσω τεχνικής ποσοτικοποίησης βασιζό-
μενης στην αμεταβλητότητα στην περιστροφή). Το 1979, ο Schmidt πρότεινε τον συμβατικό αλγόριθμο 
MUSIC, ο οποίος αξιοποιούσε την ιδιοδομή του πίνακα συνδιακύμανσης της εισόδου του [38]. Ο συγκεκρι-
μένος αλγόριθμος παρέχει πληροφορία σχετικά με το πλήθος των προσπιπτόντων σημάτων, την DOA κάθε 
σήματος, τις εντάσεις και τις ετεροσυσχετίσεις (cross correlations) μεταξύ προσπιπτόντων σημάτων και την 
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ότι, εάν υπάρχει εξαιρετικά υψηλή συσχέτιση μεταξύ των προσπιπτόντων σημάτων ο αλγόριθμος αποτυγ-
χάνει, επειδή ο πίνακας συνδιακύμανσης των λαμβανόμενων σημάτων γίνεται ιδιάζων (singular). Τέλος, ο 
αλγόριθμος MUSIC θέτει αυξημένες υπολογιστικές απαιτήσεις.

Για τη βελτίωση του συμβατικού αλγόριθμου MUSIC έγιναν αρκετές προσπάθειες, οι οποίες αποσκοπού-
σαν σε αύξηση της διακριτικής ικανότητας και μείωσης της υπολογιστικής πολυπλοκότητάς του. Το 1983, 
ο Barabell ανέπτυξε τον αλγόριθμο Root-MUSIC, ο οποίος βασίζεται στον υπολογισμό ριζών πολυωνύμου 
(polynomial rooting) και παρέχει καλύτερη διακριτική ικανότητα· το μειονέκτημά του είναι ότι μπορεί να 
εφαρμοστεί μόνο σε γραμμικές στοιχειοκεραίες με ομοιόμορφα τοποθετημένα (ισαπέχοντα) στοιχεία [39]. 
Το 1989, ο Schmidt πρότεινε τον Cyclic MUSIC, έναν επιλεκτικό αλγόριθμο εύρεσης διεύθυνσης ο οποίος 
αξιοποιεί τις ιδιότητες συμφωνίας φάσματος του λαμβανόμενου σήματος και καθιστά εφικτή τη διάκριση 
(διαφοροποίηση) σημάτων σε αποστάσεις μικρότερες από το κατώφλι διακριτικής ικανότητας της στοιχει-
οκεραίας. Επιπλέον, ο αλγόριθμος Cyclic MUSIC δεν υπόκειται στην απαίτηση ότι ο συνολικός αριθμός 
σημάτων που προσπίπτουν στην κεραία πρέπει να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αισθητήρων που αυτή 
διαθέτει [40]. Το 1994, ο Xu παρουσίασε την τεχνική FSD (Fast Subspace Decomposition: ταχεία ανάλυση 
υποχώρου) για τη μείωση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας του αλγόριθμου MUSIC [41]. Σε περιβάλλοντα 
όπου επικρατούν συνθήκες πολυόδευσης, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετικά υψηλή συσχέτιση 
μεταξύ των λαμβανόμενων σημάτων, η απόδοση του αλγόριθμου MUSIC υποβαθμίζεται σοβαρά. Για την 
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άρση αυτού του προβλήματος εφαρμόστηκε μία τεχνική γνωστή ως χωρική εξομάλυνση (spatial smoothing) 
στον πίνακα συνδιακύμανσης [42], [43].

Ο αλγόριθμος ESPRIT είναι επίσης μία βασιζόμενη σε ανάλυση υποχώρου μέθοδος εκτίμησης της DOA. 
Προτάθηκε αρχικά από τον Roy [44] και καθιερώθηκε ως καλύτερη λύση λόγω των αρκετών πλεονεκτημά-
των που διαθέτει έναντι του MUSIC, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων

1. σχετικά μειωμένος υπολογιστικός φόρτος,
2. απαιτεί πολύ λιγότερο χώρο αποθήκευσης,
3. δεν εφαρμόζει "εξαντλητική" αναζήτηση σε όλα τα πιθανά διανύσματα διεύθυνσης προκειμένου να 

βρει την DOA, και
4. δεν απαιτεί βαθμονόμηση της στοιχειοκεραίας.

Ο αλγόριθμος ESPRIT χρησιμοποιείται στο πρόγραμμα με όνομα DOA, το οποίο περιλαμβάνεται στον 
συνοδευτικό ιστότοπο του βιβλίου και είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να προσδιορίζει τις διευθύνσεις άφιξης 
για σχεδιάσεις γραμμικών και επίπεδων στοιχειοκεραιών ισοτροπικών πηγών. Η εξέλιξη του αλγόριθμου 
ESPRIT στην πάροδο του χρόνου έδωσε δύο νέες εκδόσεις του – συγκεκριμένα, τον αλγόριθμο 2-D Unitary 
ESPRIT [45] και τον αλγόριθμο Equirotational Stack ESPRIT (ES-ESPRIT) [46], ο οποίος αποτελεί μία ακρι-
βέστερη έκδοση του ESPRIT. Το σχετικό αρχείο READ ME που συνοδεύει το πρόγραμμα DOA περιλαμβάνει 
τις απαραίτητες εξηγήσεις και λεπτομέρειες.

Οι βασιζόμενες στη μέγιστη πιθανοφάνεια (Maximum Likelihood, ML) τεχνικές ήταν από τις πρώτες που 
διερευνήθηκαν όσον αφορά την εκτίμηση DOA, αλλά δεν χρησιμοποιούνται τόσο ευρέως όσο οι τεχνικές 
ανάλυσης υποχώρου με σύγκλιση σε υποβέλτιστες λύσεις, λόγω των αυξημένων υπολογιστικών απαιτήσεών 
τους. Ωστόσο, σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από χαμηλό SNR και/ή υψηλή συσχέτιση των λαμβα-
νόμενων σημάτων, οι αλγόριθμοι ML υπερτερούν έναντι αυτών που βασίζονται σε τεχνικές ανάλυσης υπο-
χώρου [47].

Η τελευταία κατηγορία αλγόριθμων DOA συνδυάζει μία μέθοδο αποκατάστασης ιδιοτήτων (property 
restoral) του μεταδιδόμενου σήματος με τη βασιζόμενη στην ανάλυση υποχώρου προσέγγιση. Ως προς την 
αποκατάσταση ιδιοτήτων, ο αλγόριθμος ILSP-CMA (Iterative Least Squares Projection Based Constant 
Modulus Algorithm: επαναληπτική, βασισμένη στη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων πρόβλεψη σταθερής ιδι-
ότητας) αποτελεί τυπικό παράδειγμα: ανήκει στην κατηγορία των "τυφλών" προσαρμοστικών αλγόριθμων 
ισοστάθμισης (blind equalizers), οι οποίοι βελτιώνουν την εκμετάλλευση του καναλιού (επειδή δεν χρησι-
μοποιούν ακολουθία εκπαίδευσης) και είναι εφαρμόσιμοι όταν το σήμα εισόδου δεν είναι γνωστό και άρα 
είναι αδύνατο να βρεθεί η συνάρτηση κόστους, οπότε βασίζονται σε "υποθέσεις" σχετικά με συγκεκριμένες 
ιδιότητες του μεταδιδόμενου σήματος. Στην περίπτωση του ILSP-CMA χρησιμοποιείται η ιδιότητα της στα-
θερής περιβάλλουσας (constant modulus). Ο αλγόριθμος ILSP-CMA είναι μία αποτελεσματική ως προς τα 
δεδομένα και το υπολογιστικό κόστος προσέγγιση, η οποία λύνει πολλά από τα προβλήματα που σχετίζονται 
με τους αλγόριθμους τύπου Multistage CMA [48].

Το 1995, οι Xu και Lin [49] πρότειναν ένα νέο σχήμα για την εκτίμηση της DOA, το οποίο ενοποιεί τον 
αλγόριθμο ILSP-CMA με την προσέγγιση της ανάλυσης υποχώρου. Εφαρμοζόμενο σε μία στοιχειοκεραία M 
στοιχείων, το σχήμα αυτό μπορεί να υπολογίσει τις DOA έως 2M2/3 σημάτων, είτε απευθείας είτε μέσω πολ-
λαπλών διαδρομών {οδεύσεων}, ενώ ένας συμβατικός αλγόριθμος DOA μπορεί να διακρίνει τις DOA έως M 
σημάτων. Το 1996, οι Muhamed και Rappaport [50] έδειξαν ότι, με έναν DOA ενοποιημένης μεθόδου, όπως 
π.χ. έναν συνδυασμό των ESPRIT και MUSIC με τον ILSP-CMA, επιτυγχάνεται βελτίωση στην απόδοση 
έναντι του συμβατικού αλγόριθμου ESPRIT.

Στο ακόλουθο παράδειγμα θα δείξουμε πώς μπορεί να προσδιοριστεί η DOA βάσει χρονικών καθυστερή-
σεων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 16.1 

Να διατυπωθεί η έκφραση υπολογισμού της DOA για μία προσαρμοστική κεραία δύο στοιχείων και να 
αποδειχτεί ότι η γωνία άφιξης/πρόσπτωσης μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τις χρονικές διαφορές (καθυ-
στερήσεις) και τη γεωμετρία του συστήματος.

συνεχίζεται
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Λύση: 
Με βάση τη γεωμετρία του Σχήματος 16.24, η χρονική διαφορά του σήματος που φτάνει στα δύο στοιχεία 
της κεραίας μπορεί να διατυπωθεί ως εξής
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the computational complexity of the MUSIC algorithm [41]. In a signal environment with multipath,
where the signals received are highly correlated, the performance of MUSIC degrades severely. To
overcome such a detriment, a technique called spatial smoothingwas applied to the covariancematrix
[42], [43].

The ESPRIT algorithm is another subspace-based DOA estimation technique originally proposed
by Roy [44]. Because ESPRIT has several advantages over MUSIC, such as that it

1. is less computationally intensive,

2. requires much less storage,

3. does not involve an exhaustive search through all possible steering vectors to estimate the
DOA, and

4. does not require the calibration of the array,

it has become the algorithm of choice. It is also used in the computer program, designated as DOA,
which is found in the publisher’s website for this book, to determine the directions of arrival for linear
and planar array designs of isotropic sources. Since its conception, the ESPRIT has evolved into the
2-D Unitary ESPRIT [45] and the Equirotational Stack ESPRIT (ES-ESPRIT) [46], a more accurate
version of the ESPRIT. The corresponding READ ME file explains the details of the program.
Maximum Likelihood (ML) techniques were some of the first techniques to be investigated for

DOA estimation, but they are less popular than suboptimal subspace techniques becauseMLmethods
are computationally intensive. However, ML techniques outperform the subspace-based techniques
in low SNR and in correlated signal environment [47].

The final category of DOA algorithms is the integrated technique that combines the property-
restoral method with the subspace-based approach. A property-restoral technique is the Iterative
Least Squares Projection Based Constant Modulus Algorithm (ILSP-CMA), a data-efficient and
cost-efficient approach that is used to detect the envelope of the received signals and overcome many
of the problems associated with the Multistage CMA algorithms [48].

In 1995, Xu and Lin [49] proposed a new scheme that integrated ILSP-CMA and the subspace
DOA approach. With an M-element antenna array, this scheme can estimate up to 2M2/3 DOAs of
direct path and multipath signals while a conventional DOA can resolve no more than M DOAs. In
1996, Muhamed and Rappaport [50] showed improvement in performance using an integrated DOA
over the conventional ESPRIT when they combined the subspace-based techniques, such as ESPRIT
and MUSIC, with the ILSP-CMA.

To show that the DOA can be determined on the basis of the time delays, the DOA of a two-
element array will be derived.

Example 16.1

Derive the DOA of a two-element array. Show that the angle of arrival/incidence can be deter-
mined on the basis of time delays and geometry of the system.
Solution: On the basis of the geometry of Figure 16.24, the time difference of the signal arriv-

ing at the two elements can be written as

Δt = (t1 − t2) =
Δd
v0

= d cos(𝜃𝜃)
v0

where v0 is the speed of light in free-space. This equation can be rewritten as

cos(𝜃𝜃) =
v0
d
Δt =

v0
d
(t1 − t2)

όπου v0 η ταχύτητα του φωτός στον ελεύθερο χώρο. Η εξίσωση αυτή μπορεί να αναδιατυπωθεί στη μορφή 
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ή, ισοδύναμα, 
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or

𝜃𝜃 = cos−1
(
d
v0
Δt

)
= cos−1

[
d
v0
(t1 − t2)

]

This clearly demonstrates that the angle of incidence 𝜃𝜃 (direction of arrival) can be determined
knowing the time delay between the two elements (Δt = t1 − t2), and the geometry of the antenna
array (in this case a linear array of two elements with a spacing d between the elements).

Incoming
signal

#2

d

.cos( )

#1

d

θ

θ

Figure 16.24 Incoming signal on a two-element array.

16.8.2 Adaptive Beamforming

As depicted in Figure 16.10, the information supplied by the DOA algorithm is processed by means
of an adaptive algorithm to ideally steer the maximum radiation of the antenna pattern toward the
SOI and place nulls in the pattern toward the SNOIs. This is only necessary for DOA-based adaptive
beamforming algorithms. However, for reference (or training) based adaptive beamforming algo-
rithms, like the Least Mean Square (LMS) [51], [52] that is used in this chapter, the adaptive beam-
forming algorithm does not need the DOA information but instead uses the reference signal, or
training sequence, to adjust the magnitudes and phases of each weight to match the time delays
created by the impinging signals into the array. In essence, this requires solving a linear system of
normal equations. The main reason why it is generally undesirable to solve the normal equations
directly is because the signal environment is constantly changing. Before reviewing the most com-
mon adaptive algorithm used in smart antennas, an example is given, based on [53], to illustrate
the basic concept of how the weights are computed to satisfy certain requirements of the pattern,
especially the formation of nulls.

Example 16.2

Determine the complex weights of a two-element linear array, half-wavelength apart, to receive
a desired signal of certain magnitude (unity) at 𝜃𝜃0 = 0◦ while tuning out an interferer (SNOI) at
𝜃𝜃1 = 30◦, as shown in Figure 16.25. The elements of the array in Figure 16.25 are assumed to
be, for simplicity, isotropic and the impinging signals are sinusoids.

Η σχέση αυτή καταδεικνύει σαφώς ότι η γωνία πρόσπτωσης 𝜃 (διεύθυνση άφιξης) μπορεί να προσδιορι-
στεί εφόσον είναι γνωστή η χρονική διαφορά μεταξύ των δύο στοιχείων (Δt = t1 − t2), και η γεωμετρία 
της κεραίας (στη συγκεκριμένη περίπτωση, μία γραμμική στοιχειοκεραία δύο στοιχείων με απόσταση d 
μεταξύ τους).

Εισερχόμενο

σήμα 

#2

d

.cos( )

#1

d

θ

θ

            

ΣΧΗΜΑ 16.24   Εισερχόμενο σήμα 
σε κεραία δύο στοιχείων.

16.8.2 Προσαρμοστική μορφοποίηση δέσμης 
Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 16.10, η πληροφορία που δίνει ως έξοδο ο αλγόριθμος DOA υφίσταται επε-
ξεργασία από έναν προσαρμοστικό αλγόριθμο με στόχο, στην ιδανική περίπτωση, το διάγραμμα ακτινοβο-
λίας της κεραίας να προσανατολιστεί κατά τρόπο ώστε να στέλνει τη μέγιστη ακτινοβολία προς το SOI και 
μηδενισμούς προς τα SNOI. Αυτό είναι αναγκαίο μόνο για τους προσαρμοστικούς αλγόριθμους μορφοποίησης 
δέσμης (beamforming) που βασίζονται στην πληροφορία DOA. Εν αντιθέσει, οι προσαρμοστικοί αλγόριθμοι 
beamforming που βασίζονται σε σήμα αναφοράς, όπως ο LMS (μέθοδος ελάχιστων μέσων τετραγώνων [51], 
[52]) που χρησιμοποιείται στο παρόν κεφάλαιο, ο αλγόριθμος δεν χρειάζεται την πληροφορία DOA· αντ' αυτής 
χρησιμοποιεί το σήμα αναφοράς (ή ακολουθία εκπαίδευσης) προκειμένου να προσαρμόσει το μέτρο και τη φάση 
για κάθε συντελεστή βάρους, με βάση τους χρόνους (καθυστερήσεις) πρόσπτωσης των σημάτων στα στοιχεία 
της κεραίας. Ουσιαστικά, αυτό προϋποθέτει την επίλυση ενός γραμμικού συστήματος κανονικών εξισώσεων. 
Ο βασικός λόγος για τον οποίο γενικά θεωρείται μη-επιθυμητή η άμεση επίλυση των κανονικών εξισώσεων 
έχει να κάνει με το γεγονός ότι το περιβάλλον του σήματος είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο. Πριν περιγρά-
ψουμε τον πιο κοινό προσαρμοστικό αλγόριθμο που χρησιμοποιείται σε συστήματα έξυπνων κεραιών, το 
Παράδειγμα 16.2 (βασισμένο στο [53]) παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται τα βάρη ώστε να 
ικανοποιούν συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς το διάγραμμα ακτινοβολίας και ειδικότερα τον σχηματισμό 
μηδενισμών (nulls).
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 16.2

Να προσδιοριστούν τα μιγαδικά βάρη του αλγόριθμου για μία γραμμική στοιχειοκεραία δύο στοιχείων 
τοποθετημένων σε απόσταση μισού μήκους κύματος, κατά τρόπο ώστε να λαμβάνει ένα επιθυμητό σήμα 
συγκεκριμένου μέτρου (μονάδα) σε 𝜃0 = 0° και ταυτόχρονα να απορρίπτει έναν παρεμβολέα (SNOI) σε 
𝜃1 = 30°, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 16.25. Τα στοιχεία της κεραίας (Σχήμα 16.25) υποτίθεται, χάριν 
απλότητας, ότι είναι ισοτροπικά και τα προσπίπτοντα σήματα είναι ημιτονοειδή.

Επιθυμητό

p(t) = Pe jw0t
Παρεμβολή

n(t) = Ne jw0t

ΣΧΗΜΑ 16.25  Γραμμική στοιχειοκεραία δύο στοιχείων, η οποία λαμβάνει επιθυμητό σήμα σε 𝜃0 = 0° και 
απορρίπτει SNOI σε 𝜃0 = 30°.

Λύση:
Η ανάλυση θα ξεκινήσει βρίσκοντας την έξοδο y(t) της στοιχειοκεραίας που οφείλεται στο επιθυμητό σήμα 
p(t) και θα ακολουθήσει η εύρεση της εξόδου που οφείλεται στο σήμα παρεμβολής n(t). Η έξοδος y(t) που 
οφείλεται στο επιθυμητό σήμα p(t) είναι 
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Desired
p(t) = Pe jw0t

Interference
n(t) = Ne jw0t

Figure 16.25 Two-element array receiving a desired signal at 𝜃𝜃0 = 0◦ and an SNOI at 𝜃𝜃0 = 30◦.

Solution: The output y(t) of the array due to the desired signal p(t) is analyzed first, followed
by the output due to the interferer n(t). Thus, the output y(t) of the array due to the desired signal
p(t) is

y(t) = Pej𝜔𝜔0t(ẇ1 + ẇ2)

For the output y(t) to be equal (unity) only to the desired signal, p(t), it is necessary that

ẇ1 + ẇ2 = 1

On the other hand, the output y(t) due to the interfering signal n(t) is given as

y(t) = Nej(𝜔𝜔0t−𝜋𝜋∕4)ẇ1 + Nej(𝜔𝜔0t+𝜋𝜋∕4)ẇ2

where −𝜋𝜋/4 and +𝜋𝜋/4 terms in the above equation are due to the phase lag and lead, respec-
tively, in reference to the array midpoint of the impinging interfering signal (see Figure 16.26 for
details). Because

ej(𝜔𝜔0t−𝜋𝜋∕4) = ej𝜔𝜔0t√
2
(1 − j)

ej(𝜔𝜔0t+𝜋𝜋∕4) = ej𝜔𝜔0t√
2
(1 + j),

the output y(t) can be rewritten as

y(t) = Nej𝜔𝜔0t

[√
2
2

(1 − j)ẇ1 +
√
2
2

(1 + j)ẇ2

]

Therefore, for the output response y(t) to be zero (i.e., reject totally the interference), it is neces-
sary that

√
2
2

(1 − j)ẇ1 +
√
2
2

(1 + j)ẇ2 = 0

Προκειμένου η έξοδος y(t) να ισούται (κριτήριο μονάδας) μόνο με το επιθυμητό σήμα, p(t), θα πρέπει να 
ισχύει
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Figure 16.25 Two-element array receiving a desired signal at 𝜃𝜃0 = 0◦ and an SNOI at 𝜃𝜃0 = 30◦.
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√
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√
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√
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Από την άλλη, η έξοδος y(t) που οφείλεται στο σήμα παρεμβολής n(t) δίνεται από τη σχέση 
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√
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√
2
2
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√
2
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Οι όροι −𝜋/4 και +𝜋/4 στην παραπάνω σχέση οφείλονται σε υστέρηση και προπορεία φάσης, αντίστοιχα, 
σε αναφορά με το μέσο σημείο του προσπίπτοντος σήματος παρεμβολής στην κεραία (δείτε το Σχήμα 
16.26 για λεπτομέρειες). Επειδή
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√
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η έξοδος y(t) μπορεί να αναδιατυπωθεί ως
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συνεχίζεται
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Επομένως, για μηδενική απόκριση της εξόδου y(t) (δηλ., πλήρη απόρριψη της παρεμβολής), θα πρέπει να 
ισχύει
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√
2
2

(1 + j)ẇ2
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π

ΣΧΗΜΑ 16.26 Υπολογισμοί υστέρησης και προπορείας φάσης για το σήμα n(t).

Η ταυτόχρονη επίλυση του γραμμικού συστήματος δύο μιγαδικών εξισώσεων, για τις δύο εξόδους του 
παραδείγματος, ως προς τα w ̇ 1 και w ̇ 2, δίνει
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Figure 16.26 Phase lag and lead computations due to signal n(t).

Solving simultaneously the linear system of two complex equations, the second one of this exam-
ple and the previous one, for ẇ1 and ẇ2, yields

ẇ1 = w′
1 + jw′′

1 = 1
2
− j

1
2

ẇ2 = w′
2 + jw′′

2 = 1
2
+ j

1
2

Thus, the above values of ẇ1 and ẇ2 are the optimum weights that guarantee the maximum
signal-to-interference ratio (SIR) for a desired signal at 𝜃𝜃0 = 0◦ and an interferer at 𝜃𝜃1 = 30◦.
Figure 16.27 shows, by the solid line, the array factor obtained on the basis of the weights
derived above.
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Figure 16.27 Comparison of array factors in the absence and in the presence of mutual coupling.

Οι παραπάνω τιμές των w ̇ 1 και w ̇ 2 είναι τα βέλτιστα βάρη που εγγυώνται τον μέγιστο λόγο σήματος προς 
παρεμβολές (SIR) για ένα επιθυμητό σήμα σε 𝜃0 = 0° και ένα σήμα παρεμβολής σε 𝜃1 = 30°. Το Σχήμα 
16.27 παρουσιάζει, με συνεχή γραμμή, τον παράγοντα διάταξης (array factor) που επιτυγχάνεται με τα 
ανωτέρω υπολογισθέντα βάρη.
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ΣΧΗΜΑ 16.27 Σύγκριση του παράγοντα διάταξης εν τη απουσία και εν τη παρουσία αμοιβαίας σύζευξης.

Εάν το περιβάλλον σήματος είναι στατικό, τα βάρη υπολογίζονται εύκολα λύνοντας τις κανονικές εξισώ-
σεις, όπως περιγράφεται σε αυτό το παράδειγμα. Ωστόσο, στην πράξη, το περιβάλλον σήματος είναι δυνα-
μικό ή χρονικά μεταβαλλόμενο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα βάρη θα πρέπει να υπολογίζονται με προ-
σαρμοστικές μεθόδους. Στην Ενότητα 16.8.4 θα περιγράψουμε μία από τις τεχνικές βέλτιστης μορφοποίη σης 
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δέσμης σε συνδυασμό με τον προσαρμοστικό αλγόριθμο LMS ((ελάχιστων μέσων τετραγώνων) όπως χρησι-
μοποιείται σε συστήματα έξυπνων κεραιών [51], [52]. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι αλγόριθμοι· ο ενδιαφε-
ρόμενος αναγνώστης παραπέμπεται στη βιβλιογραφία και ειδικότερα στα [17], [53]–[65].

16.8.3 Αμοιβαία σύζευξη
Όταν τα στοιχεία ακτινοβολίας μιας στοιχειοκεραίας βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, τα χαρα-
κτηριστικά της ακτινοβολίας (όπως η σύνθετη αντίσταση και το διάγραµµα ακτινοβολίας) ενός διεγερμένου 
στοιχείου κεραίας επηρεάζονται από την παρουσία των υπόλοιπων στοιχείων. Αυτό το φαινόμενο αναφέρεται 
ως αμοιβαία σύζευξη (mutual coupling) και μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην απόδοση μιας έξυπνης 
(προσαρμοστικής) στοιχειοκεραίας. Η αμοιβαία σύζευξη προκαλεί συνήθως μετατόπιση των μεγίστων και 
των μηδενισμών του διαγράμματος ακτινοβολίας (με αποτέλεσμα να επικαλύπτονται οι πραγματικοί μηδε-
νισμοί)· κατά συνέπεια, τόσο ο αλγόριθμος DOA όσο και ο προσαρμοστικό αλγόριθμος beamforming παρά-
γουν ανακριβή αποτελέσματα – παρεκτός εάν αναγνωριστεί και συνυπολογιστεί η επίδραση της αμοιβαίας 
σύζευξης. Επιπλέον, η δυσμενής επίδραση της αμοιβαίας σύζευξης επιτείνεται καθώς μειώνεται η απόσταση 
μεταξύ των στοιχείων [34], [66]. Το θέμα αυτό δεν θα εξεταστεί στο παρόν κεφάλαιο· ο ενδιαφερόμενος 
αναγνώστης παραπέμπεται στη βιβλιογραφία και ειδικότερα στα [66], [67]. Ωστόσο, το απλό παράδειγμα 
που ακολουθεί επιδεικνύει την επίδραση του φαινομένου αμοιβαίας σύζευξης στη μορφοποίησης δέσμης και 
συγκεκριμένα στα βάρη του προσαρμοστικού αλγόριθμου beamforming.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 16.3 

Το παράδειγμα αυτό αποτελεί επανάληψη του Παραδείγματος 16.2, με τη διαφορά ότι εδώ συνυπολογί-
ζονται οι επιδράσεις της αμοιβαίας σύζευξης. Θεωρούμε και πάλι μία γραμμική στοιχειοκεραία δύο στοι-
χείων τοποθετημένων σε απόσταση μισού μήκους κύματος, η οποία πρέπει να λαμβάνει ένα επιθυμητό 
σήμα σε 𝜃0 = 0° και ταυτόχρονα να απορρίπτει έναν παρεμβολέα (SNOI) σε 𝜃1 = 30°, υπό συνθήκες αμοι-
βαίας σύζευξης. Τα στοιχεία της κεραίας (Σχήμα 16.28) υποτίθεται, χάριν απλότητας, ότι είναι ισοτροπικά 
και τα προσπίπτοντα σήματα είναι ημιτονοειδή.

Αμοιβαία
σύζευξη

Επιθυμητό 

p(t) = Pe jw0t
Παρεμβολή

n(t) = Ne jw0t

ΣΧΗΜΑ 16.28  Γραμμική στοιχειοκεραία δύο στοιχείων, η οποία λαμβάνει ένα SOI σε 𝜃0 = 0° και ένα 
SNOI σε 𝜃1 = 30°, εν τη παρουσία αμοιβαίας σύζευξης.

Λύση:
Κατ’ αρχάς θα αναλυθεί η έξοδος y(t) της στοιχειοκεραίας που προκύπτει από το επιθυμητό σήμα p(t) και 
κατόπιν η έξοδος που αντιστοιχεί στο σήμα παρεμβολής n(t). Η έξοδος y(t) της στοιχειοκεραίας που οφεί-
λεται στο p(t) είναι
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If the signal environment is stationary, the weights are easily computed by solving the normal
equations as shown in this example. However, in practice, the signal environment is dynamic or time
varying, and therefore, the weights need to be computed with adaptive methods. In Section 16.8.4,
one of the optimal beamforming techniques and adaptive algorithms (Least Mean Square—LMS)
used in smart-antenna systems [51], [52], is reviewed; it is the one used in this chapter. There are
others, and the interested reader is referred to the literature [17], [53]–[65].

16.8.3 Mutual Coupling

When the radiating elements in the array are in the vicinity of each other, the radiation character-
istics, such as the impedance and radiation pattern, of an excited antenna element is influenced by
the presence of the others. This effect is known as mutual coupling, and it can have a deleterious
impact on the performance of a smart-antenna array. Mutual coupling usually causes the maximum
and nulls of the radiation pattern to shift and to fill the nulls; consequently, the DOA algorithm and
the beamforming algorithm produce inaccurate results unless this effect is taken into account. Fur-
thermore, this detrimental effect intensifies as the interelement spacing is reduced [34], [66]. This
will not be discussed in this chapter. The interested reader is referred to the literature [66], [67].
However, a simple example follows to illustrate the effects of coupling on adaptive beamforming.

Example 16.3

To illustrate the effects of mutual coupling in beamforming, Example 16.2 is repeated here. How-
ever, this time, mutual coupling is considered. Let us reconsider the two-element linear array,
with half-wavelength spacing, receiving a desired signal at 𝜃𝜃0 = 0◦ while tuning out an interferer
(SNOI) at 𝜃𝜃1 = 30◦ in the presence of mutual coupling. The elements of the array in Figure 16.28
are assumed to be, for simplicity, isotropic and the impinging signals are sinusoids.

Desired
p(t) = Pe jw0t

Interference
n(t) = Ne jw0t

Figure 16.28 Two-element array receiving an SOI at 𝜃𝜃0 = 0◦ and an SNOI at 𝜃𝜃1 = 30◦ in the presence of
mutual coupling.

Solution: The output y(t) of the array due to the desired signal p(t) is analyzed first, followed
by the output due to the interferer n(t). Thus, the output y(t) of the array due to p(t) is

y(t) = Pej𝜔𝜔0t[(c11 + c12) ̇̃w1 + (c22 + c21) ̇̃w2]

συνεχίζεται
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όπου τα c11, c12, c21 και c22 αναπαριστούν, αντίστοιχα, τους συντελεστές αμοιβαιότητας που περιγράφουν 
πώς επηρεάζεται ένα στοιχείο της κεραίας λόγω της παρουσίας ενός άλλου στοιχείου. Επομένως, για να 
ισούται η έξοδος y(t) της κεραίας μόνο με το επιθυμητό σήμα, p(t), θα πρέπει να ισχύει
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where c11, c12, c21, and c22 represent, respectively, the mutual coefficients that describe how an
element is affected because of the presence of another. Therefore, for the output y(t) to be equal
only to the desired signal, p(t), it is necessary that

(c11 + c12) ̇̃w1 + (c22 + c21) ̇̃w2 = 1

On the other hand, the output y(t) due to the interfering signal n(t) is given as

y(t) = Nej(𝜔𝜔0t−𝜋𝜋∕4)(c11 ̇̃w1 + c21 ̇̃w2) + Nej(𝜔𝜔0t+𝜋𝜋∕4)(c12 ̇̃w1 + c22 ̇̃w2)

where −𝜋𝜋/4 and +𝜋𝜋/4 terms are due to the phase lag and lead, respectively, in reference to the
array midpoint of the impinging interfering signal (see Figure 16.26 for details). Because

ej(𝜔𝜔0t−𝜋𝜋∕4) = ej𝜔𝜔0t√
2
(1 − j)

ej(𝜔𝜔0t+𝜋𝜋∕4) = ej𝜔𝜔0t√
2
(1 + j),

the output y(t) can be rewritten as

y(t) = Nej𝜔𝜔0t

{[√
2
2

(1 −j)c11 +
√
2
2

(1 + j)c12

]
̇̃w1 +

[√
2
2

(1 −j)c21 +
√
2
2

(1 + j)c22

]
̇̃w2

}

Therefore, for the output response to be zero (i.e., reject totally the interference), it is necessary
that

[√
2
2

(1 − j)c11 +
√
2
2

(1 + j)c12

]
̇̃w1 +

[√
2
2

(1 − j)c21 +
√
2
2

(1 + j)c22

]
̇̃w2 = 0

Solving simultaneously the linear system of complex equations, the second one of this example
and the previous one, for ẇ1 and ẇ2, yields

̇̃w1 =
1
2

c22 − c21
c22c11 − c12c21

− j
1
2

c22 + c21
c22c11 − c12c21

̇̃w2 =
1
2

c11 − c12
c22c11 − c12c21

+ j
1
2

c11 + c12
c22c11 − c12c21

Note that the above computed weights in the presence of mutual coupling are related to those
weights in the absence of mutual coupling by

̇̃w1 = ẇ1

(
c22

c22c11 − c12c21
− j

c21
c22c11 − c12c21

)

̇̃w2 = ẇ2

(
c11

c22c11 − c12c21
+ j

c12
c22c11 − c12c21

)

Η έξοδος y(t) που οφείλεται στο σήμα παρεμβολής n(t) δίνεται ως
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only to the desired signal, p(t), it is necessary that

(c11 + c12) ̇̃w1 + (c22 + c21) ̇̃w2 = 1
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όπου οι όροι −𝜋/4 και +𝜋/4 οφείλονται σε υστέρηση και προπορεία φάσης, αντίστοιχα, σε αναφορά με το 
μέσο σημείο του προσπίπτοντος σήματος παρεμβολής στην κεραία (δείτε το Σχήμα 16.26 για λεπτομέ-
ρειες). Επειδή
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where c11, c12, c21, and c22 represent, respectively, the mutual coefficients that describe how an
element is affected because of the presence of another. Therefore, for the output y(t) to be equal
only to the desired signal, p(t), it is necessary that
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η έξοδος y(t) μπορεί να αναδιατυπωθεί στη μορφή 
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where c11, c12, c21, and c22 represent, respectively, the mutual coefficients that describe how an
element is affected because of the presence of another. Therefore, for the output y(t) to be equal
only to the desired signal, p(t), it is necessary that

(c11 + c12) ̇̃w1 + (c22 + c21) ̇̃w2 = 1

On the other hand, the output y(t) due to the interfering signal n(t) is given as
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where −𝜋𝜋/4 and +𝜋𝜋/4 terms are due to the phase lag and lead, respectively, in reference to the
array midpoint of the impinging interfering signal (see Figure 16.26 for details). Because
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Therefore, for the output response to be zero (i.e., reject totally the interference), it is necessary
that
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2
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]
̇̃w1 +

[√
2
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(1 − j)c21 +
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2
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]
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Solving simultaneously the linear system of complex equations, the second one of this example
and the previous one, for ẇ1 and ẇ2, yields
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Note that the above computed weights in the presence of mutual coupling are related to those
weights in the absence of mutual coupling by
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c22
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− j
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c22c11 − c12c21

)

Επομένως, για μηδενική απόκριση της εξόδου (δηλ., πλήρη απόρριψη της παρεμβολής), θα πρέπει να 
ισχύει
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Η ταυτόχρονη επίλυση του γραμμικού συστήματος δύο μιγαδικών εξισώσεων, για τις δύο εξόδους του 
παραδείγματος, ως προς τα w ̇ 1 και w ̇ 2, δίνει
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̇̃w1 =
1
2

c22 − c21
c22c11 − c12c21

− j
1
2

c22 + c21
c22c11 − c12c21

̇̃w2 =
1
2

c11 − c12
c22c11 − c12c21

+ j
1
2

c11 + c12
c22c11 − c12c21

Note that the above computed weights in the presence of mutual coupling are related to those
weights in the absence of mutual coupling by

̇̃w1 = ẇ1
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Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω υπολογισθέντα βάρη εν τη παρουσία αμοιβαίας σύζευξης σχετί-
ζονται με τα βάρη που υπολογίστηκαν στο Παράδειγμα 16.2 εν τη απουσία αμοιβαίας σύζευξης μέσω της 
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συνεχίζεται



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16:  Συστήματα έξυπνων κεραιών   955

16.8.4 Τεχνικές βέλτιστης μορφοποίησης δέσμης
Με τις τεχνικές βέλτιστης μορφοποίησης δέσμης (beamforming), προσδιορίζεται ένα διάνυσμα βαρών το 
οποίο ελαχιστοποιεί μία συνάρτηση κόστους. Τυπικά, αυτή η συνάρτηση κόστους βασίζεται σε κάποια μετρική 
απόδοσης και σχετίζεται αντιστρόφως με την ποιότητα του σήματος στην έξοδο της κεραίας – δηλαδή, η 
ελαχιστοποίηση της συνάρτησης κόστους συνεπάγεται μεγιστοποίηση (βελτιστοποίηση) της ποιότητας του 
σήματος στην έξοδο της κεραίας [27]. Οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές βέλτιστης μορφοποίησης 
δέσμης (ή βελτιστοποίησης μετρικών απόδοσης) βασίζονται στα κριτήρια Ελάχιστου Μέσου Τετραγωνικού 
Σφάλματος (Minimum Mean Square Error, MMSE), Μέγιστου Λόγου Σήματος Προς Θόρυβο (Maximum 
Signal-to-Noise Ratio, MSNR) και Ελάχιστης Διακύμανσης [θορύβου] (Minimum Variance, MV).

A.  Κριτήριο ελάχιστου μέσου τετραγωνικού σφάλματος (MMSE) 
Μία από τις ευρύτερα χρησιμοποιούμενες μετρικές απόδοσης κατά τον υπολογισμό των βέλτιστων βαρών 
είναι το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE)· όταν χρησιμοποιείται ως συνάρτηση κόστους, το ζητούμενο είναι 
η ελαχιστοποίησή του. Η λύση αυτής της συνάρτησης οδηγεί σε μία ειδική κατηγορία βέλτιστων φίλτρων, τα 
οποία αναφέρονται ως φίλτρα Wiener [51], [52]. Για να υπολογιστούν τα βάρη με βάση το κριτήριο MMSE, 
το σφάλμα 𝜀k –δηλαδή, η διαφορά ανάμεσα στο επιθυμητό σήμα, dk, και στο σήμα εξόδου της στοιχειοκε-
ραίας, yk–, γράφεται ως
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where ẇ1 and ẇ2 are the computed weights in the absence of mutual coupling as derived in
Example 16.2. Let us assume that the values for c11, c12, c21, and c22 are given, on the basis of
the formulation in [66], by

c11 = c22 = 2.37 + j0.340

c12 = c21 = −0.130 − j0.0517

Then, the computed alteredweights in the presence ofmutual coupling, using themutual coupling
coefficients above and the weights of Example 16.2, are

̇̃w1 = w̃′
1 + jw̃′′

1 = 0.189 − j0.223

̇̃w2 = w̃′
2 + jw̃′′

2 = 0.250 + j0.167

On the basis of these new weights, ̇̃w1 and ̇̃w2, the computed patterns with coupling are dis-
played and compared with that without coupling in Figure 16.27. The one with coupling is also
normalized so that its value at 𝜃𝜃 = 0◦ is unity. It is apparent that mutual coupling plays a signif-
icant role in the formation of the pattern. For example, in the presence of coupling, the pattern
minimum is at 𝜃𝜃1 = 32.5◦ at a level of nearly −35 dB (from the maximum), while in the absence
of coupling the null is at 𝜃𝜃1 = 30◦ at a level nearly −∞ dB.

16.8.4 Optimal Beamforming Techniques

In optimal beamforming techniques, a weight vector that minimizes a cost function is determined.
Typically, this cost function, related with a performance measure, is inversely associated with the
quality of the signal at the array output, so that when the cost function is minimized, the quality of
the signal is maximized at the array output [27]. The most commonly used optimally beamforming
techniques or performance measures are the Minimum Mean Square Error (MMSE), Maximum
Signal-to-Noise Ratio (MSNR), and Minimum (noise) Variance (MV).

A. Minimum Mean Square Error (MMSE) Criterion
One of the most widely used performance measures in computing the optimum weights is to mini-
mize the MSE cost function. The solution of this function leads to a special class of optimum filters
calledWiener filters [51], [52]. In order to derive the weights based on theMMSE criterion, the error,
𝜀𝜀k, between the desired signal, dk, and the output signal of the array, yk, is written as

𝜀𝜀k = dk − wHxk (16-10)

Therefore, the MSE based cost function can be written as

JMSE(E[𝜀𝜀
2
k]) = E[(dk − wHxk)

2]

= E[d2k − 2dkw
Hxk + wHxkx

H
k w]

= d2k − 2wHE[dkxk] + wHE[xkx
H
k ]w

(16-11)

 (16-10)

Επομένως, η βασιζόμενη στο MSE συνάρτηση κόστους μπορεί να διατυπωθεί ως
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where ẇ1 and ẇ2 are the computed weights in the absence of mutual coupling as derived in
Example 16.2. Let us assume that the values for c11, c12, c21, and c22 are given, on the basis of
the formulation in [66], by

c11 = c22 = 2.37 + j0.340

c12 = c21 = −0.130 − j0.0517

Then, the computed alteredweights in the presence ofmutual coupling, using themutual coupling
coefficients above and the weights of Example 16.2, are

̇̃w1 = w̃′
1 + jw̃′′

1 = 0.189 − j0.223

̇̃w2 = w̃′
2 + jw̃′′

2 = 0.250 + j0.167

On the basis of these new weights, ̇̃w1 and ̇̃w2, the computed patterns with coupling are dis-
played and compared with that without coupling in Figure 16.27. The one with coupling is also
normalized so that its value at 𝜃𝜃 = 0◦ is unity. It is apparent that mutual coupling plays a signif-
icant role in the formation of the pattern. For example, in the presence of coupling, the pattern
minimum is at 𝜃𝜃1 = 32.5◦ at a level of nearly −35 dB (from the maximum), while in the absence
of coupling the null is at 𝜃𝜃1 = 30◦ at a level nearly −∞ dB.

16.8.4 Optimal Beamforming Techniques

In optimal beamforming techniques, a weight vector that minimizes a cost function is determined.
Typically, this cost function, related with a performance measure, is inversely associated with the
quality of the signal at the array output, so that when the cost function is minimized, the quality of
the signal is maximized at the array output [27]. The most commonly used optimally beamforming
techniques or performance measures are the Minimum Mean Square Error (MMSE), Maximum
Signal-to-Noise Ratio (MSNR), and Minimum (noise) Variance (MV).

A. Minimum Mean Square Error (MMSE) Criterion
One of the most widely used performance measures in computing the optimum weights is to mini-
mize the MSE cost function. The solution of this function leads to a special class of optimum filters
calledWiener filters [51], [52]. In order to derive the weights based on theMMSE criterion, the error,
𝜀𝜀k, between the desired signal, dk, and the output signal of the array, yk, is written as

𝜀𝜀k = dk − wHxk (16-10)

Therefore, the MSE based cost function can be written as

JMSE(E[𝜀𝜀
2
k]) = E[(dk − wHxk)

2]

= E[d2k − 2dkw
Hxk + wHxkx

H
k w]

= d2k − 2wHE[dkxk] + wHE[xkx
H
k ]w

(16-11) (16-11)

όπου ẇ1 και ẇ2 είναι τα βάρη εν τη απουσία αμοιβαίας σύζευξης, όπως υπολογίστηκαν στο Παράδειγμα 
16.2. Εάν υποθέσουμε ότι οι τιμές για τα c11, c12, c21 και c22 δίνονται, βάσει της ανάλυσης που γίνεται στο 
[66], από τις
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where ẇ1 and ẇ2 are the computed weights in the absence of mutual coupling as derived in
Example 16.2. Let us assume that the values for c11, c12, c21, and c22 are given, on the basis of
the formulation in [66], by

c11 = c22 = 2.37 + j0.340

c12 = c21 = −0.130 − j0.0517

Then, the computed alteredweights in the presence ofmutual coupling, using themutual coupling
coefficients above and the weights of Example 16.2, are

̇̃w1 = w̃′
1 + jw̃′′

1 = 0.189 − j0.223

̇̃w2 = w̃′
2 + jw̃′′

2 = 0.250 + j0.167

On the basis of these new weights, ̇̃w1 and ̇̃w2, the computed patterns with coupling are dis-
played and compared with that without coupling in Figure 16.27. The one with coupling is also
normalized so that its value at 𝜃𝜃 = 0◦ is unity. It is apparent that mutual coupling plays a signif-
icant role in the formation of the pattern. For example, in the presence of coupling, the pattern
minimum is at 𝜃𝜃1 = 32.5◦ at a level of nearly −35 dB (from the maximum), while in the absence
of coupling the null is at 𝜃𝜃1 = 30◦ at a level nearly −∞ dB.

16.8.4 Optimal Beamforming Techniques

In optimal beamforming techniques, a weight vector that minimizes a cost function is determined.
Typically, this cost function, related with a performance measure, is inversely associated with the
quality of the signal at the array output, so that when the cost function is minimized, the quality of
the signal is maximized at the array output [27]. The most commonly used optimally beamforming
techniques or performance measures are the Minimum Mean Square Error (MMSE), Maximum
Signal-to-Noise Ratio (MSNR), and Minimum (noise) Variance (MV).

A. Minimum Mean Square Error (MMSE) Criterion
One of the most widely used performance measures in computing the optimum weights is to mini-
mize the MSE cost function. The solution of this function leads to a special class of optimum filters
calledWiener filters [51], [52]. In order to derive the weights based on theMMSE criterion, the error,
𝜀𝜀k, between the desired signal, dk, and the output signal of the array, yk, is written as

𝜀𝜀k = dk − wHxk (16-10)

Therefore, the MSE based cost function can be written as

JMSE(E[𝜀𝜀
2
k]) = E[(dk − wHxk)

2]

= E[d2k − 2dkw
Hxk + wHxkx

H
k w]

= d2k − 2wHE[dkxk] + wHE[xkx
H
k ]w

(16-11)

Τότε, τα τροποποιημένα βάρη εν τη παρουσία αμοιβαίας σύζευξης, με βάση τους παραπάνω συντελεστές 
αμοιβαίας σύζευξης και τα βάρη από το Παράδειγμα 16.2, υπολογίζονται ως 
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where ẇ1 and ẇ2 are the computed weights in the absence of mutual coupling as derived in
Example 16.2. Let us assume that the values for c11, c12, c21, and c22 are given, on the basis of
the formulation in [66], by

c11 = c22 = 2.37 + j0.340

c12 = c21 = −0.130 − j0.0517

Then, the computed alteredweights in the presence ofmutual coupling, using themutual coupling
coefficients above and the weights of Example 16.2, are

̇̃w1 = w̃′
1 + jw̃′′

1 = 0.189 − j0.223

̇̃w2 = w̃′
2 + jw̃′′

2 = 0.250 + j0.167

On the basis of these new weights, ̇̃w1 and ̇̃w2, the computed patterns with coupling are dis-
played and compared with that without coupling in Figure 16.27. The one with coupling is also
normalized so that its value at 𝜃𝜃 = 0◦ is unity. It is apparent that mutual coupling plays a signif-
icant role in the formation of the pattern. For example, in the presence of coupling, the pattern
minimum is at 𝜃𝜃1 = 32.5◦ at a level of nearly −35 dB (from the maximum), while in the absence
of coupling the null is at 𝜃𝜃1 = 30◦ at a level nearly −∞ dB.

16.8.4 Optimal Beamforming Techniques

In optimal beamforming techniques, a weight vector that minimizes a cost function is determined.
Typically, this cost function, related with a performance measure, is inversely associated with the
quality of the signal at the array output, so that when the cost function is minimized, the quality of
the signal is maximized at the array output [27]. The most commonly used optimally beamforming
techniques or performance measures are the Minimum Mean Square Error (MMSE), Maximum
Signal-to-Noise Ratio (MSNR), and Minimum (noise) Variance (MV).

A. Minimum Mean Square Error (MMSE) Criterion
One of the most widely used performance measures in computing the optimum weights is to mini-
mize the MSE cost function. The solution of this function leads to a special class of optimum filters
calledWiener filters [51], [52]. In order to derive the weights based on theMMSE criterion, the error,
𝜀𝜀k, between the desired signal, dk, and the output signal of the array, yk, is written as

𝜀𝜀k = dk − wHxk (16-10)

Therefore, the MSE based cost function can be written as

JMSE(E[𝜀𝜀
2
k]) = E[(dk − wHxk)

2]

= E[d2k − 2dkw
Hxk + wHxkx

H
k w]

= d2k − 2wHE[dkxk] + wHE[xkx
H
k ]w

(16-11)

Βάσει αυτών των νέων βαρών, 
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where ẇ1 and ẇ2 are the computed weights in the absence of mutual coupling as derived in
Example 16.2. Let us assume that the values for c11, c12, c21, and c22 are given, on the basis of
the formulation in [66], by

c11 = c22 = 2.37 + j0.340

c12 = c21 = −0.130 − j0.0517

Then, the computed alteredweights in the presence ofmutual coupling, using themutual coupling
coefficients above and the weights of Example 16.2, are

̇̃w1 = w̃′
1 + jw̃′′

1 = 0.189 − j0.223

̇̃w2 = w̃′
2 + jw̃′′

2 = 0.250 + j0.167

On the basis of these new weights, ̇̃w1 and ̇̃w2, the computed patterns with coupling are dis-
played and compared with that without coupling in Figure 16.27. The one with coupling is also
normalized so that its value at 𝜃𝜃 = 0◦ is unity. It is apparent that mutual coupling plays a signif-
icant role in the formation of the pattern. For example, in the presence of coupling, the pattern
minimum is at 𝜃𝜃1 = 32.5◦ at a level of nearly −35 dB (from the maximum), while in the absence
of coupling the null is at 𝜃𝜃1 = 30◦ at a level nearly −∞ dB.

16.8.4 Optimal Beamforming Techniques

In optimal beamforming techniques, a weight vector that minimizes a cost function is determined.
Typically, this cost function, related with a performance measure, is inversely associated with the
quality of the signal at the array output, so that when the cost function is minimized, the quality of
the signal is maximized at the array output [27]. The most commonly used optimally beamforming
techniques or performance measures are the Minimum Mean Square Error (MMSE), Maximum
Signal-to-Noise Ratio (MSNR), and Minimum (noise) Variance (MV).

A. Minimum Mean Square Error (MMSE) Criterion
One of the most widely used performance measures in computing the optimum weights is to mini-
mize the MSE cost function. The solution of this function leads to a special class of optimum filters
calledWiener filters [51], [52]. In order to derive the weights based on theMMSE criterion, the error,
𝜀𝜀k, between the desired signal, dk, and the output signal of the array, yk, is written as

𝜀𝜀k = dk − wHxk (16-10)

Therefore, the MSE based cost function can be written as

JMSE(E[𝜀𝜀
2
k]) = E[(dk − wHxk)

2]

= E[d2k − 2dkw
Hxk + wHxkx

H
k w]

= d2k − 2wHE[dkxk] + wHE[xkx
H
k ]w

(16-11)

1 και 
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where ẇ1 and ẇ2 are the computed weights in the absence of mutual coupling as derived in
Example 16.2. Let us assume that the values for c11, c12, c21, and c22 are given, on the basis of
the formulation in [66], by

c11 = c22 = 2.37 + j0.340

c12 = c21 = −0.130 − j0.0517

Then, the computed alteredweights in the presence ofmutual coupling, using themutual coupling
coefficients above and the weights of Example 16.2, are

̇̃w1 = w̃′
1 + jw̃′′

1 = 0.189 − j0.223

̇̃w2 = w̃′
2 + jw̃′′

2 = 0.250 + j0.167

On the basis of these new weights, ̇̃w1 and ̇̃w2, the computed patterns with coupling are dis-
played and compared with that without coupling in Figure 16.27. The one with coupling is also
normalized so that its value at 𝜃𝜃 = 0◦ is unity. It is apparent that mutual coupling plays a signif-
icant role in the formation of the pattern. For example, in the presence of coupling, the pattern
minimum is at 𝜃𝜃1 = 32.5◦ at a level of nearly −35 dB (from the maximum), while in the absence
of coupling the null is at 𝜃𝜃1 = 30◦ at a level nearly −∞ dB.

16.8.4 Optimal Beamforming Techniques

In optimal beamforming techniques, a weight vector that minimizes a cost function is determined.
Typically, this cost function, related with a performance measure, is inversely associated with the
quality of the signal at the array output, so that when the cost function is minimized, the quality of
the signal is maximized at the array output [27]. The most commonly used optimally beamforming
techniques or performance measures are the Minimum Mean Square Error (MMSE), Maximum
Signal-to-Noise Ratio (MSNR), and Minimum (noise) Variance (MV).

A. Minimum Mean Square Error (MMSE) Criterion
One of the most widely used performance measures in computing the optimum weights is to mini-
mize the MSE cost function. The solution of this function leads to a special class of optimum filters
calledWiener filters [51], [52]. In order to derive the weights based on theMMSE criterion, the error,
𝜀𝜀k, between the desired signal, dk, and the output signal of the array, yk, is written as

𝜀𝜀k = dk − wHxk (16-10)

Therefore, the MSE based cost function can be written as

JMSE(E[𝜀𝜀
2
k]) = E[(dk − wHxk)

2]

= E[d2k − 2dkw
Hxk + wHxkx

H
k w]

= d2k − 2wHE[dkxk] + wHE[xkx
H
k ]w

(16-11)

w2, υπολογίζεται το διάγραμμα το οποίο παρουσιάζεται στο 
Σχήμα 16.27 σε αντιπαραβολή με το αντίστοιχο χωρίς σύζευξη. Για την περίπτωση της σύζευξης το διά-
γραμμα απεικονίζεται επίσης κανονικοποιημένο, έτσι ώστε η τιμή του σε 𝜃 = 0° να είναι μονάδα. Από το 
σχήμα είναι εμφανές ότι η αμοιβαία σύζευξη παίζει σημαντικό ρόλο στον σχηματισμό του διαγράμμα-
τος. Συγκεκριμένα, υπό συνθήκες σύζευξης το ελάχιστο (μηδενισμός) του διαγράμματος εντοπίζεται σε  
𝜃1 = 32.5°, σε στάθμη περίπου −35 dB (από το μέγιστο), ενώ χωρίς σύζευξη το ελάχιστο εντοπίζεται σε  
𝜃1 = 30°, σε στάθμη περίπου −∞ dB.
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όπου το E[?] αναπαριστά την αναμενόμενη τιμή του [?]. Επειδή οι όροι 
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where E[⋅] represents the expected value of [⋅]. Because E[dkxk] and E[xkx
T
k ] in (16-11) are the cross

correlation, rxd, and the covariance, Rxx, respectively, (16-11) can be rewritten as

JMSE(E[𝜀𝜀
2
k]) = d2k − 2wHrxd + wHRxxw (16-12)

In order to minimize the cost function (i.e., to minimize the MSE) in (16-12) with respect to the
weights, one must compute the gradient, which is achieved by taking the derivative with respect to
the weights and setting it equal to zero; that is,

min
w

{JMSE(E[𝜀𝜀
2
k])} ⇒

𝜕𝜕
𝜕𝜕w

{JMSE(E[𝜀𝜀
2
k])} = 0 (16-13)

Taking the derivative in (16-13) and solving in terms of the weights, w, yields

wopt = R−1
xx rxd (16-14)

Equation (16-14) is the so-calledWiener solution, which is the optimal antenna array weight vector,
wopt, in the MMSE sense.

B. Least Mean Square (LMS) Algorithm
One of the simplest algorithms that is commonly used to adapt the weights is the Least Mean Square
(LMS) algorithm [51]. The LMS algorithm is a low complexity algorithm that requires no direct
matrix inversion and no memory. Moreover, it is an approximation of the steepest descent method
using an estimator of the gradient instead of the actual value of the gradient, since computation of
the actual value of the gradient is impossible because it would require knowledge of the incoming
signals a priori. Therefore, at each iteration in the adaptive process, the estimate of the gradient is
of the form

⌢
∇ [J(w)]k =

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

𝜕𝜕J(w)
𝜕𝜕w0
⋮

𝜕𝜕J(w)
𝜕𝜕wL

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

(16-15)

where the J(w) is the cost function of (16-12) to be minimized. Hence, according to the method of
steepest descent, the iterative equation that updates the weights at each iteration is

wk+1 = wk − 𝜇𝜇
⌢
∇ [J(w)]k (16-16)

where 𝜇𝜇 is the step size related to the rate of convergence. This simplifies the calculations to be per-
formed considerably and allows algorithms, like the LMS algorithm, to be used in real-time appli-
cations.

To summarize, the LMS algorithm minimizes the MSE cost function, and it solves the
Wiener–Hopf equation, represented by (16-14), iteratively without the need for matrix inversion.
Thus, the LMS algorithm computes the weights iteratively as

wk+1 = wk + 2𝜇𝜇xk(dk − xTkwk) (16-17)

In order to assure convergence of the weights, wk, the step size 𝜇𝜇 is bounded by the condition

0 < 𝜇𝜇 < 1
λmax

(16-18)

 και 
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where E[⋅] represents the expected value of [⋅]. Because E[dkxk] and E[xkx
T
k ] in (16-11) are the cross

correlation, rxd, and the covariance, Rxx, respectively, (16-11) can be rewritten as

JMSE(E[𝜀𝜀
2
k]) = d2k − 2wHrxd + wHRxxw (16-12)

In order to minimize the cost function (i.e., to minimize the MSE) in (16-12) with respect to the
weights, one must compute the gradient, which is achieved by taking the derivative with respect to
the weights and setting it equal to zero; that is,

min
w

{JMSE(E[𝜀𝜀
2
k])} ⇒

𝜕𝜕
𝜕𝜕w

{JMSE(E[𝜀𝜀
2
k])} = 0 (16-13)

Taking the derivative in (16-13) and solving in terms of the weights, w, yields

wopt = R−1
xx rxd (16-14)

Equation (16-14) is the so-calledWiener solution, which is the optimal antenna array weight vector,
wopt, in the MMSE sense.

B. Least Mean Square (LMS) Algorithm
One of the simplest algorithms that is commonly used to adapt the weights is the Least Mean Square
(LMS) algorithm [51]. The LMS algorithm is a low complexity algorithm that requires no direct
matrix inversion and no memory. Moreover, it is an approximation of the steepest descent method
using an estimator of the gradient instead of the actual value of the gradient, since computation of
the actual value of the gradient is impossible because it would require knowledge of the incoming
signals a priori. Therefore, at each iteration in the adaptive process, the estimate of the gradient is
of the form

⌢
∇ [J(w)]k =

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

𝜕𝜕J(w)
𝜕𝜕w0
⋮

𝜕𝜕J(w)
𝜕𝜕wL

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

(16-15)

where the J(w) is the cost function of (16-12) to be minimized. Hence, according to the method of
steepest descent, the iterative equation that updates the weights at each iteration is

wk+1 = wk − 𝜇𝜇
⌢
∇ [J(w)]k (16-16)

where 𝜇𝜇 is the step size related to the rate of convergence. This simplifies the calculations to be per-
formed considerably and allows algorithms, like the LMS algorithm, to be used in real-time appli-
cations.

To summarize, the LMS algorithm minimizes the MSE cost function, and it solves the
Wiener–Hopf equation, represented by (16-14), iteratively without the need for matrix inversion.
Thus, the LMS algorithm computes the weights iteratively as

wk+1 = wk + 2𝜇𝜇xk(dk − xTkwk) (16-17)

In order to assure convergence of the weights, wk, the step size 𝜇𝜇 is bounded by the condition

0 < 𝜇𝜇 < 1
λmax

(16-18)

 στην (16-11) 
αναπαριστούν την ετεροσυσχέτιση, rxd , και τη συνδιακύμανση, Rxx, αντίστοιχα, η (16-11) μπορεί να ανα-
διατυπωθεί στη μορφή
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where E[⋅] represents the expected value of [⋅]. Because E[dkxk] and E[xkx
T
k ] in (16-11) are the cross

correlation, rxd, and the covariance, Rxx, respectively, (16-11) can be rewritten as

JMSE(E[𝜀𝜀
2
k]) = d2k − 2wHrxd + wHRxxw (16-12)

In order to minimize the cost function (i.e., to minimize the MSE) in (16-12) with respect to the
weights, one must compute the gradient, which is achieved by taking the derivative with respect to
the weights and setting it equal to zero; that is,

min
w

{JMSE(E[𝜀𝜀
2
k])} ⇒

𝜕𝜕
𝜕𝜕w

{JMSE(E[𝜀𝜀
2
k])} = 0 (16-13)

Taking the derivative in (16-13) and solving in terms of the weights, w, yields

wopt = R−1
xx rxd (16-14)

Equation (16-14) is the so-calledWiener solution, which is the optimal antenna array weight vector,
wopt, in the MMSE sense.

B. Least Mean Square (LMS) Algorithm
One of the simplest algorithms that is commonly used to adapt the weights is the Least Mean Square
(LMS) algorithm [51]. The LMS algorithm is a low complexity algorithm that requires no direct
matrix inversion and no memory. Moreover, it is an approximation of the steepest descent method
using an estimator of the gradient instead of the actual value of the gradient, since computation of
the actual value of the gradient is impossible because it would require knowledge of the incoming
signals a priori. Therefore, at each iteration in the adaptive process, the estimate of the gradient is
of the form

⌢
∇ [J(w)]k =

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

𝜕𝜕J(w)
𝜕𝜕w0
⋮

𝜕𝜕J(w)
𝜕𝜕wL

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

(16-15)

where the J(w) is the cost function of (16-12) to be minimized. Hence, according to the method of
steepest descent, the iterative equation that updates the weights at each iteration is

wk+1 = wk − 𝜇𝜇
⌢
∇ [J(w)]k (16-16)

where 𝜇𝜇 is the step size related to the rate of convergence. This simplifies the calculations to be per-
formed considerably and allows algorithms, like the LMS algorithm, to be used in real-time appli-
cations.

To summarize, the LMS algorithm minimizes the MSE cost function, and it solves the
Wiener–Hopf equation, represented by (16-14), iteratively without the need for matrix inversion.
Thus, the LMS algorithm computes the weights iteratively as

wk+1 = wk + 2𝜇𝜇xk(dk − xTkwk) (16-17)

In order to assure convergence of the weights, wk, the step size 𝜇𝜇 is bounded by the condition

0 < 𝜇𝜇 < 1
λmax

(16-18)

 (16-12)

Για την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης κόστους (16-12) (δηλ., του μέσου τετραγωνικού σφάλματος) σε 
σχέση με τα βάρη, θα πρέπει να βρεθεί η κλίση (gradient) της συνάρτησης. Αυτό γίνεται υπολογίζοντας την 
παράγωγο ως προς τα βάρη και εξισώνοντάς την με μηδέν· δηλαδή,
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where E[⋅] represents the expected value of [⋅]. Because E[dkxk] and E[xkx
T
k ] in (16-11) are the cross

correlation, rxd, and the covariance, Rxx, respectively, (16-11) can be rewritten as

JMSE(E[𝜀𝜀
2
k]) = d2k − 2wHrxd + wHRxxw (16-12)

In order to minimize the cost function (i.e., to minimize the MSE) in (16-12) with respect to the
weights, one must compute the gradient, which is achieved by taking the derivative with respect to
the weights and setting it equal to zero; that is,

min
w

{JMSE(E[𝜀𝜀
2
k])} ⇒

𝜕𝜕
𝜕𝜕w

{JMSE(E[𝜀𝜀
2
k])} = 0 (16-13)

Taking the derivative in (16-13) and solving in terms of the weights, w, yields

wopt = R−1
xx rxd (16-14)

Equation (16-14) is the so-calledWiener solution, which is the optimal antenna array weight vector,
wopt, in the MMSE sense.

B. Least Mean Square (LMS) Algorithm
One of the simplest algorithms that is commonly used to adapt the weights is the Least Mean Square
(LMS) algorithm [51]. The LMS algorithm is a low complexity algorithm that requires no direct
matrix inversion and no memory. Moreover, it is an approximation of the steepest descent method
using an estimator of the gradient instead of the actual value of the gradient, since computation of
the actual value of the gradient is impossible because it would require knowledge of the incoming
signals a priori. Therefore, at each iteration in the adaptive process, the estimate of the gradient is
of the form

⌢
∇ [J(w)]k =

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

𝜕𝜕J(w)
𝜕𝜕w0
⋮

𝜕𝜕J(w)
𝜕𝜕wL

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

(16-15)

where the J(w) is the cost function of (16-12) to be minimized. Hence, according to the method of
steepest descent, the iterative equation that updates the weights at each iteration is

wk+1 = wk − 𝜇𝜇
⌢
∇ [J(w)]k (16-16)

where 𝜇𝜇 is the step size related to the rate of convergence. This simplifies the calculations to be per-
formed considerably and allows algorithms, like the LMS algorithm, to be used in real-time appli-
cations.

To summarize, the LMS algorithm minimizes the MSE cost function, and it solves the
Wiener–Hopf equation, represented by (16-14), iteratively without the need for matrix inversion.
Thus, the LMS algorithm computes the weights iteratively as

wk+1 = wk + 2𝜇𝜇xk(dk − xTkwk) (16-17)

In order to assure convergence of the weights, wk, the step size 𝜇𝜇 is bounded by the condition

0 < 𝜇𝜇 < 1
λmax

(16-18)

 (16-13)

Υπολογίζοντας την παράγωγο της (16-13) και λύνοντας ως προς τα βάρη, w, προκύπτει
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where E[⋅] represents the expected value of [⋅]. Because E[dkxk] and E[xkx
T
k ] in (16-11) are the cross

correlation, rxd, and the covariance, Rxx, respectively, (16-11) can be rewritten as

JMSE(E[𝜀𝜀
2
k]) = d2k − 2wHrxd + wHRxxw (16-12)

In order to minimize the cost function (i.e., to minimize the MSE) in (16-12) with respect to the
weights, one must compute the gradient, which is achieved by taking the derivative with respect to
the weights and setting it equal to zero; that is,

min
w

{JMSE(E[𝜀𝜀
2
k])} ⇒

𝜕𝜕
𝜕𝜕w

{JMSE(E[𝜀𝜀
2
k])} = 0 (16-13)

Taking the derivative in (16-13) and solving in terms of the weights, w, yields

wopt = R−1
xx rxd (16-14)

Equation (16-14) is the so-calledWiener solution, which is the optimal antenna array weight vector,
wopt, in the MMSE sense.

B. Least Mean Square (LMS) Algorithm
One of the simplest algorithms that is commonly used to adapt the weights is the Least Mean Square
(LMS) algorithm [51]. The LMS algorithm is a low complexity algorithm that requires no direct
matrix inversion and no memory. Moreover, it is an approximation of the steepest descent method
using an estimator of the gradient instead of the actual value of the gradient, since computation of
the actual value of the gradient is impossible because it would require knowledge of the incoming
signals a priori. Therefore, at each iteration in the adaptive process, the estimate of the gradient is
of the form

⌢
∇ [J(w)]k =

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

𝜕𝜕J(w)
𝜕𝜕w0
⋮

𝜕𝜕J(w)
𝜕𝜕wL

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

(16-15)

where the J(w) is the cost function of (16-12) to be minimized. Hence, according to the method of
steepest descent, the iterative equation that updates the weights at each iteration is

wk+1 = wk − 𝜇𝜇
⌢
∇ [J(w)]k (16-16)

where 𝜇𝜇 is the step size related to the rate of convergence. This simplifies the calculations to be per-
formed considerably and allows algorithms, like the LMS algorithm, to be used in real-time appli-
cations.

To summarize, the LMS algorithm minimizes the MSE cost function, and it solves the
Wiener–Hopf equation, represented by (16-14), iteratively without the need for matrix inversion.
Thus, the LMS algorithm computes the weights iteratively as

wk+1 = wk + 2𝜇𝜇xk(dk − xTkwk) (16-17)

In order to assure convergence of the weights, wk, the step size 𝜇𝜇 is bounded by the condition

0 < 𝜇𝜇 < 1
λmax

(16-18)

 (16-14)

Η εξίσωση (16-14) είναι η αποκαλούμενη λύση Wiener και αντιπροσωπεύει το βέλτιστο διάνυσμα βαρών, 
wopt, για τη στοιχειοκεραία, υπό το κριτήριο MMSE.

B. Αλγόριθμος ελάχιστων μέσων τετραγώνων (LMS) 
Ένας από τους απλούστερους αλγόριθμους που χρησιμοποιείται ευρέως για την προσαρμογή των βαρών 
είναι ο αλγόριθμος LMS [51]. Πρόκειται για έναν αλγόριθμο μειωμένης υπολογιστικής πολυπλοκότητας, ο 
οποίος δεν απαιτεί άμεση αντιστροφή πινάκων (matrix inversion), ούτε και μνήμη. Επιπλέον, αποτελεί μία 
προσέγγιση της μεθόδου μέγιστης κλίσης (steepest descent) όταν χρησιμοποιείται με έναν εκτιμητή κλίσης 
αντί της πραγματικής τιμής της κλίσης, δεδομένου ότι ο υπολογισμός της πραγματικής τιμής της κλίσης είναι 
αδύνατος, επειδή προϋποθέτει εκ των προτέρων γνώση των εισερχόμενων σημάτων. Συνεπώς, σε κάθε βήμα 
επανάληψης της προσαρμοστικής διαδικασίας, η εκτίμηση της κλίσης έχει τη μορφή 
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where E[⋅] represents the expected value of [⋅]. Because E[dkxk] and E[xkx
T
k ] in (16-11) are the cross

correlation, rxd, and the covariance, Rxx, respectively, (16-11) can be rewritten as

JMSE(E[𝜀𝜀
2
k]) = d2k − 2wHrxd + wHRxxw (16-12)

In order to minimize the cost function (i.e., to minimize the MSE) in (16-12) with respect to the
weights, one must compute the gradient, which is achieved by taking the derivative with respect to
the weights and setting it equal to zero; that is,

min
w

{JMSE(E[𝜀𝜀
2
k])} ⇒

𝜕𝜕
𝜕𝜕w

{JMSE(E[𝜀𝜀
2
k])} = 0 (16-13)

Taking the derivative in (16-13) and solving in terms of the weights, w, yields

wopt = R−1
xx rxd (16-14)

Equation (16-14) is the so-calledWiener solution, which is the optimal antenna array weight vector,
wopt, in the MMSE sense.

B. Least Mean Square (LMS) Algorithm
One of the simplest algorithms that is commonly used to adapt the weights is the Least Mean Square
(LMS) algorithm [51]. The LMS algorithm is a low complexity algorithm that requires no direct
matrix inversion and no memory. Moreover, it is an approximation of the steepest descent method
using an estimator of the gradient instead of the actual value of the gradient, since computation of
the actual value of the gradient is impossible because it would require knowledge of the incoming
signals a priori. Therefore, at each iteration in the adaptive process, the estimate of the gradient is
of the form

⌢
∇ [J(w)]k =

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

𝜕𝜕J(w)
𝜕𝜕w0
⋮

𝜕𝜕J(w)
𝜕𝜕wL

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

(16-15)

where the J(w) is the cost function of (16-12) to be minimized. Hence, according to the method of
steepest descent, the iterative equation that updates the weights at each iteration is

wk+1 = wk − 𝜇𝜇
⌢
∇ [J(w)]k (16-16)

where 𝜇𝜇 is the step size related to the rate of convergence. This simplifies the calculations to be per-
formed considerably and allows algorithms, like the LMS algorithm, to be used in real-time appli-
cations.

To summarize, the LMS algorithm minimizes the MSE cost function, and it solves the
Wiener–Hopf equation, represented by (16-14), iteratively without the need for matrix inversion.
Thus, the LMS algorithm computes the weights iteratively as

wk+1 = wk + 2𝜇𝜇xk(dk − xTkwk) (16-17)

In order to assure convergence of the weights, wk, the step size 𝜇𝜇 is bounded by the condition

0 < 𝜇𝜇 < 1
λmax

(16-18)

 (16-15)

όπου J(w) είναι η προς ελαχιστοποίηση συνάρτηση κόστους (16-12). Σύμφωνα με τη μέθοδο μέγιστης κλί-
σης, η εξίσωση που ενημερώνει τα βάρη σε κάθε βήμα επανάληψης του αλγόριθμου είναι 
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where E[⋅] represents the expected value of [⋅]. Because E[dkxk] and E[xkx
T
k ] in (16-11) are the cross

correlation, rxd, and the covariance, Rxx, respectively, (16-11) can be rewritten as

JMSE(E[𝜀𝜀
2
k]) = d2k − 2wHrxd + wHRxxw (16-12)

In order to minimize the cost function (i.e., to minimize the MSE) in (16-12) with respect to the
weights, one must compute the gradient, which is achieved by taking the derivative with respect to
the weights and setting it equal to zero; that is,

min
w

{JMSE(E[𝜀𝜀
2
k])} ⇒

𝜕𝜕
𝜕𝜕w

{JMSE(E[𝜀𝜀
2
k])} = 0 (16-13)

Taking the derivative in (16-13) and solving in terms of the weights, w, yields

wopt = R−1
xx rxd (16-14)

Equation (16-14) is the so-calledWiener solution, which is the optimal antenna array weight vector,
wopt, in the MMSE sense.

B. Least Mean Square (LMS) Algorithm
One of the simplest algorithms that is commonly used to adapt the weights is the Least Mean Square
(LMS) algorithm [51]. The LMS algorithm is a low complexity algorithm that requires no direct
matrix inversion and no memory. Moreover, it is an approximation of the steepest descent method
using an estimator of the gradient instead of the actual value of the gradient, since computation of
the actual value of the gradient is impossible because it would require knowledge of the incoming
signals a priori. Therefore, at each iteration in the adaptive process, the estimate of the gradient is
of the form

⌢
∇ [J(w)]k =

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

𝜕𝜕J(w)
𝜕𝜕w0
⋮

𝜕𝜕J(w)
𝜕𝜕wL

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

(16-15)

where the J(w) is the cost function of (16-12) to be minimized. Hence, according to the method of
steepest descent, the iterative equation that updates the weights at each iteration is

wk+1 = wk − 𝜇𝜇
⌢
∇ [J(w)]k (16-16)

where 𝜇𝜇 is the step size related to the rate of convergence. This simplifies the calculations to be per-
formed considerably and allows algorithms, like the LMS algorithm, to be used in real-time appli-
cations.

To summarize, the LMS algorithm minimizes the MSE cost function, and it solves the
Wiener–Hopf equation, represented by (16-14), iteratively without the need for matrix inversion.
Thus, the LMS algorithm computes the weights iteratively as

wk+1 = wk + 2𝜇𝜇xk(dk − xTkwk) (16-17)

In order to assure convergence of the weights, wk, the step size 𝜇𝜇 is bounded by the condition

0 < 𝜇𝜇 < 1
λmax

(16-18)

 (16-16)

όπου 𝜇 είναι το μέγεθος βήματος που σχετίζεται με τον ρυθμό σύγκλισης του αλγόριθμου. Αυτό απλοποιεί σε 
μεγάλο βαθμό τους απαιτούμενους υπολογισμούς και δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι 
όπως ο LMS σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου.

Συνοψίζοντας, ο αλγόριθμος LMS ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση κόστους MSE και λύνει επαναληπτικά 
την εξίσωση Wiener–Hopf, όπως αναπαρίσταται από την (16-14), χωρίς να απαιτείται αντιστροφή πινάκων. 
Δηλαδή, ο αλγόριθμος LMS υπολογίζει επαναληπτικά τα βάρη βάσει της 
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where E[⋅] represents the expected value of [⋅]. Because E[dkxk] and E[xkx
T
k ] in (16-11) are the cross

correlation, rxd, and the covariance, Rxx, respectively, (16-11) can be rewritten as

JMSE(E[𝜀𝜀
2
k]) = d2k − 2wHrxd + wHRxxw (16-12)

In order to minimize the cost function (i.e., to minimize the MSE) in (16-12) with respect to the
weights, one must compute the gradient, which is achieved by taking the derivative with respect to
the weights and setting it equal to zero; that is,

min
w

{JMSE(E[𝜀𝜀
2
k])} ⇒

𝜕𝜕
𝜕𝜕w

{JMSE(E[𝜀𝜀
2
k])} = 0 (16-13)

Taking the derivative in (16-13) and solving in terms of the weights, w, yields

wopt = R−1
xx rxd (16-14)

Equation (16-14) is the so-calledWiener solution, which is the optimal antenna array weight vector,
wopt, in the MMSE sense.

B. Least Mean Square (LMS) Algorithm
One of the simplest algorithms that is commonly used to adapt the weights is the Least Mean Square
(LMS) algorithm [51]. The LMS algorithm is a low complexity algorithm that requires no direct
matrix inversion and no memory. Moreover, it is an approximation of the steepest descent method
using an estimator of the gradient instead of the actual value of the gradient, since computation of
the actual value of the gradient is impossible because it would require knowledge of the incoming
signals a priori. Therefore, at each iteration in the adaptive process, the estimate of the gradient is
of the form

⌢
∇ [J(w)]k =

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

𝜕𝜕J(w)
𝜕𝜕w0
⋮

𝜕𝜕J(w)
𝜕𝜕wL

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

(16-15)

where the J(w) is the cost function of (16-12) to be minimized. Hence, according to the method of
steepest descent, the iterative equation that updates the weights at each iteration is

wk+1 = wk − 𝜇𝜇
⌢
∇ [J(w)]k (16-16)

where 𝜇𝜇 is the step size related to the rate of convergence. This simplifies the calculations to be per-
formed considerably and allows algorithms, like the LMS algorithm, to be used in real-time appli-
cations.

To summarize, the LMS algorithm minimizes the MSE cost function, and it solves the
Wiener–Hopf equation, represented by (16-14), iteratively without the need for matrix inversion.
Thus, the LMS algorithm computes the weights iteratively as

wk+1 = wk + 2𝜇𝜇xk(dk − xTkwk) (16-17)

In order to assure convergence of the weights, wk, the step size 𝜇𝜇 is bounded by the condition

0 < 𝜇𝜇 < 1
λmax

(16-18)

 (16-17) 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί σύγκλιση των βαρών, wk, το μέγεθος βήματος 𝜇 οριοθετείται μέσω της 
συνθήκης
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where E[⋅] represents the expected value of [⋅]. Because E[dkxk] and E[xkx
T
k ] in (16-11) are the cross

correlation, rxd, and the covariance, Rxx, respectively, (16-11) can be rewritten as

JMSE(E[𝜀𝜀
2
k]) = d2k − 2wHrxd + wHRxxw (16-12)

In order to minimize the cost function (i.e., to minimize the MSE) in (16-12) with respect to the
weights, one must compute the gradient, which is achieved by taking the derivative with respect to
the weights and setting it equal to zero; that is,

min
w

{JMSE(E[𝜀𝜀
2
k])} ⇒

𝜕𝜕
𝜕𝜕w

{JMSE(E[𝜀𝜀
2
k])} = 0 (16-13)

Taking the derivative in (16-13) and solving in terms of the weights, w, yields

wopt = R−1
xx rxd (16-14)

Equation (16-14) is the so-calledWiener solution, which is the optimal antenna array weight vector,
wopt, in the MMSE sense.

B. Least Mean Square (LMS) Algorithm
One of the simplest algorithms that is commonly used to adapt the weights is the Least Mean Square
(LMS) algorithm [51]. The LMS algorithm is a low complexity algorithm that requires no direct
matrix inversion and no memory. Moreover, it is an approximation of the steepest descent method
using an estimator of the gradient instead of the actual value of the gradient, since computation of
the actual value of the gradient is impossible because it would require knowledge of the incoming
signals a priori. Therefore, at each iteration in the adaptive process, the estimate of the gradient is
of the form

⌢
∇ [J(w)]k =

⎡
⎢
⎢
⎢
⎢⎣

𝜕𝜕J(w)
𝜕𝜕w0
⋮

𝜕𝜕J(w)
𝜕𝜕wL

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥⎦

(16-15)

where the J(w) is the cost function of (16-12) to be minimized. Hence, according to the method of
steepest descent, the iterative equation that updates the weights at each iteration is

wk+1 = wk − 𝜇𝜇
⌢
∇ [J(w)]k (16-16)

where 𝜇𝜇 is the step size related to the rate of convergence. This simplifies the calculations to be per-
formed considerably and allows algorithms, like the LMS algorithm, to be used in real-time appli-
cations.

To summarize, the LMS algorithm minimizes the MSE cost function, and it solves the
Wiener–Hopf equation, represented by (16-14), iteratively without the need for matrix inversion.
Thus, the LMS algorithm computes the weights iteratively as

wk+1 = wk + 2𝜇𝜇xk(dk − xTkwk) (16-17)

In order to assure convergence of the weights, wk, the step size 𝜇𝜇 is bounded by the condition

0 < 𝜇𝜇 < 1
λmax

(16-18) (16-18)
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όπου λmax είναι η μέγιστη ιδιοτιμή του πίνακα συνδιακύμανσης, Rxx. Το κύριο μειονέκτημα του αλγόριθμου 
LMS είναι ότι κατά κανόνα συγκλίνει αργά, ιδιαίτερα σε ενθόρυβα περιβάλλοντα. Ένα δομικό διάγραμμα 
της συγκεκριμένης υλοποίησης του αλγόριθμου LMS παρουσιάζεται στο Σχήμα 16.29, όπου d(κ) είναι το 
σήμα αναφοράς ή επιθυμητό σήμα.

Στον συνοδευτικό ιστότοπο του βιβλίου περιλαμβάνεται ένα βασιζόμενο στο MATLAB πρόγραμμα με 
όνομα Smart, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσομοίωση μορφοποίησης δέσμης με τον αλγό-
ριθμο LMS. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο υπομονάδες: η υπομονάδα Linear χρησιμοποιείται για γραμμι-
κές στοιχειοκεραίες N ισοτροπικών στοιχείων ακτινοβολίας, ενώ η υπομονάδα Planar χρησιμοποιείται για 
επίπεδες στοιχειοκεραίες M × N ισοτροπικών στοιχείων ακτινοβολίας. Η περιγραφή της λειτουργίας τους 
περιλαμβάνεται στα αντίστοιχα αρχεία READ ME.

Προκειμένου να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι δυνατότητες του αλγόριθμου LMS σε εφαρμογές μορφο-
ποίησης δέσμης (beamforming), θα εξετάσουμε δύο παραδείγματα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 16.4 

Για μία γραμμική στοιχειοκεραία οκτώ ισοτροπικών στοιχείων (M = 8) με μεταξύ τους απόσταση d = 0.5λ 
(Σχήμα 16.20), ζητείται να διαμορφωθεί ένα διάγραμμα ακτινοβολίας του οποίου το μέγιστο (SOI) θα 
είναι σε 𝜃0 = 20°. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις για μηδενισμούς (SNOI) σε οποιαδήποτε γωνία. Να προσδιο-
ριστούν οι σχετικοί συντελεστές διεγέρσεων πλάτους (τα w) και φάσης (τα 𝛽) για τα στοιχεία της κεραίας, 
χρησιμοποιώντας 

1.  τον βασιζόμενο σε LMS αλγόριθμο beamforming 
2.  την κλασική μέθοδο που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6. Και να συγκριθούν τα αποτελέσματα (πλά-

τος, φάση και διάγραμμα ακτινοβολίας) που δίνουν οι δύο μέθοδοι.

Λύση:
Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο LMS, οι υπολογιζόμενοι (κανονικοποιημένοι) συντελεστές διεγέρσεων 
πλάτους και φάσης παρατίθενται στον Πίνακα 16.1, ενώ το αντίστοιχο διάγραμμα ακτινοβολίας, μετά από 
55 επαναλήψεις του αλγόριθμου, παρουσιάζεται στο Σχήμα 16.30. Το μορφοποιημένο διάγραμμα ακτινο-
βολίας δεν ικανοποιεί την απαίτηση για μέγιστο σε 𝜃0 = 20°. Χρησιμοποιώντας την κλασική μέθοδο μιας 
στοιχειοκεραίας σάρωσης, όπως αναλύεται στην Ενότητα 6.3.3, οι λαμβανόμενοι συντελεστές διεγέρσεων 
πλάτους και φάσης παρατίθενται επίσης στον Πίνακα 16.1, ενώ το αντίστοιχο διάγραμμα ακτινοβολίας 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 16.30.

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων γίνεται άμεσα εμφανές ότι αμφότερες οδηγούν ουσι-
αστικά σε ίδια αποτελέσματα ως προς τις διεγέρσεις πλάτους και φάσης, ενώ και τα αντίστοιχα διαγράμ-
ματα είναι πανομοιότυπα. Αυτό υποδεικνύει ότι για μία γραμμική στοιχειοκεραία ομοιόμορφα τοποθετημέ-
νων στοιχείων και για ένα μόνο SOI, ο αλγόριθμος LMS συγκλίνει και δίνει τις διεγέρσεις των στοιχείων 
και το αντίστοιχο διάγραμμα ακτινοβολίας.

ΣΧΗΜΑ 16.29  Υλοποίηση του αλγόριθμου LMS με βάση την εξίσωση Wiener-Hopf [51].

Προσαρμοστικός 
αλγόριθμος 

(LMS)

Σήμα αναφοράς

συνεχίζεται



958    Θεωρία Κεραιών - Ανάλυση και σχεδίαση

P1: OTE/SPH P2: OTE
JWBS171-c16 JWBS171-Balanis November 20, 2015 7:44 Printer Name: Trim: 7in × 10in

958 SMART ANTENNAS

TABLE 16.1 Amplitude (w’s) and Phase (𝜷𝜷’s) Excitation
Coefficients of an Eight-Element (M = 8) Array Using the Classical
Method and LMS Algorithm (d = 0.5𝛌𝛌, SOI = 20◦, 𝝁𝝁 = 0.01, 55
iterations)

w 𝜷𝜷 (degrees) w 𝜷𝜷 (degrees)

1 1.0000 0 1.0000 0
2 1.0000 −61.56 1.0000 −61.56
3 1.0000 −123.12 1.0000 −123.13
4 1.0000 −184.69 1.0000 −184.69
5 1.0000 −246.25 1.0000 −246.25
6 1.0000 −307.82 1.0000 −307.82
7 1.0000 −369.38 1.0000 −369.38
8 1.0000 −430.95 1.0000 −430.95
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Figure 16.30 Normalized pattern of an eight-element (M = 8) linear array of isotropic elements with a
spacing of d = 0.5λ using both the classical method and LMS algorithm (𝜇𝜇 = 0.01, 55 iterations).

The requirements of the beamformed pattern of the linear array of Example 16.4 were that only
a maximum (SOI) was placed at a specific angle, with no requirements on forming nulls (SNOIs) at
specific angles. This was accomplished using both the LMS algorithm and the classical method of
Section 6.3.3. However, if both a maximum and a null are desired simultaneously at specific angles,
the classical method of Section 6.3.3 cannot be used. In contrast, the beamforming method using the
LMS algorithm, or any other algorithm, has that versatility.

To demonstrate the capability of the LMS algorithm for pattern beamforming, with both maxima
and nulls, let us consider another example.

Example 16.5

For the eight-element linear array of isotropic elements of Example 16.4, with d = 0.5λ spac-
ing between them, it is now desired to place a maximum (SOI) at 𝜃𝜃0 = 20◦ (as was the case

ΠΙΝΑΚΑΣ 16.1  Συντελεστές διεγέρσεων πλάτους (w) και 
φάσης (𝜷’s) για στοιχειοκεραία οκτώ στοιχείων (M = 8) 
υπολογιζόμενοι με την κλασική μέθοδο και με τον αλγόριθμο 
LMS (d = 0.5𝛌, SOI = 20°, μ = 0.01, 55 επαναλήψεις) 

Κλασική μέθοδος Αλγόριθμος LMS (i = 55)

Στοιχείο

Διάγραμμα πλάτους
(dB)

–35

–30

–25

–20

–15

–10

–5

0
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0

= 20°θ
0°

30°

90° 90°

60°60°

30°

Σχήμα 16.30 Κανονικοποιημένο διάγραμμα ακτινοβολίας για γραμμική στοιχειοκεραία με M = 8 ισοτρο-
πικά στοιχεία και μεταξύ τους απόσταση d = 0.5λ, όπως προκύπτει με εφαρμογή της κλασικής μεθόδου 
και του αλγόριθμου LMS με 𝜇 = 0.01 και 55 επαναλήψεις.

Στο παράδειγμα 16.4, το ζητούμενο για τη μορφοποιημένη δέσμη ακτινοβολίας της γραμμικής στοιχει-
οκεραίας ήταν η ύπαρξη μόνο ενός μέγιστου (SOI) σε συγκεκριμένη γωνία, χωρίς σχηματισμό μηδενισμών 
(SNOI) σε συγκεκριμένες γωνίες. Αυτό επιτεύχθηκε τόσο με τον αλγόριθμο LMS όσο και με την κλασική 
μέθοδο της Ενότητας 6.3.3. Ωστόσο, εάν η μορφοποιημένη δέσμη ακτινοβολίας πρέπει να έχει και μέγιστο 
και μηδενισμό ταυτόχρονα σε συγκεκριμένες γωνίες, η κλασική μέθοδος της Ενότητας 6.3.3 δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. Εν αντιθέσει, η μέθοδος μορφοποίησης δέσμης με χρήση του αλγόριθμου LMS, ή οποιου-
δήποτε άλλου, κατάλληλου αλγόριθμου, παρέχει αυτή την ευελιξία.

Το ακόλουθο παράδειγμα επιδεικνύει τη δυνατότητα του αλγόριθμου LMS να μορφοποιεί τη δέσμη ακτι-
νοβολίας με μέγιστα και μηδενισμούς ταυτόχρονα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 16.5

Για τη γραμμική στοιχειοκεραία οκτώ ισοτροπικών στοιχείων του Παραδείγματος 16.4, με απόσταση  
d = 0.5λ μεταξύ των στοιχείων, ζητείται μορφοποίηση με ένα μέγιστο (SOI) σε 𝜃0 = 20° (όπως στο Παρά-
δειγμα 16.4) και, ταυτόχρονα, έναν μηδενισμό (SNOI) σε 𝜃1 = 45°. Αυτή η μορφοποίηση δεν μπορεί να 

συνεχίζεται
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επιτευχθεί με την κλασική μέθοδο που περιγράφεται στην Ενότητα 6.3.3. Κατά συνέπεια, θα χρησιμοποιη-
θεί ο αλγόριθμος LMS.

1. Να προσδιοριστούν οι κανονικοποιημένοι συντελεστές διέγερσης πλάτους (w) και φάσης (𝛽) για τα 
στοιχεία της κεραίας.

2. Να απεικονιστεί η μορφοποιημένη δέσμη ακτινοβολίας.

Λύση:
Οι κανονικοποιημένοι συντελεστές διέγερσης πλάτους και φάσης που λαμβάνονται μετά από 81 βήματα 
επανάληψης του αλγόριθμου LMS παρατίθενται στον Πίνακα 16.2. Η αντίστοιχη μορφοποιημένη δέσμη 
ακτινοβολίας παρουσιάζεται στο Σχήμα 16.31.

Όπως είναι εμφανές, η προκύπτουσα δέσμη ικανοποιεί τις επιθυμητές προδιαγραφές. Παρατηρούμε 
επίσης ότι οι συντελεστές διέγερσης πλάτους είναι συμμετρικοί ως προς το κέντρο της στοιχειοκεραίας (4ο 
– 5ο στοιχείο). Παρόμοια συμμετρία έχει επίσης παρατηρηθεί σε μορφοποίηση δέσμης χρησιμοποιώντας 
στοιχειοκεραίες κυκλικής γεωμετρίας.
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for Example 16.4) and also to simultaneously place a null (SNOI) at 𝜃𝜃1 = 45◦. This cannot be
accomplished with the classical method of Section 6.3.3. Therefore, perform this using the
LMS algorithm.

1. Determine the normalized amplitude (w’s) and phase (𝛽𝛽’s) excitation coefficients of the ele-
ments.

2. Plot the beamformed pattern.

Solution: Using the LMS algorithm, the obtained normalized excitation amplitude and phase
coefficients, after 81 iterations, are listed in Table 16.2. The corresponding beamformed pattern
is shown in Figure 16.31.

It is evident that the obtained pattern does meet the desired specifications. It is also observed
that the amplitude excitation coefficients are symmetrical about the center of the array (4–5th
element). A similar symmetry has also been observed in beamforming using circular arrays.

TABLE 16.2 Amplitude (w’s) and Phase (𝜷𝜷’s)
Excitation Coefficients of an Eight-Element (M = 8)
Array Using the LMS Algorithm (d = 0.5𝛌𝛌,
SOI = 20◦, SNOI = 45◦, 𝝁𝝁 = 0.01, 81 Iterations)

LMS (i = 81)

w 𝜷𝜷 (degrees)

1 1.0000 −11.62
2 0.8982 −57.05
3 1.1384 −109.98
4 1.3760 −178.77
5 1.3760 −252.21
6 1.1384 −321.01
7 0.8982 −373.94
8 1.0000 −419.37
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Figure 16.31 Normalized pattern of an eight-element (M = 8) linear array of isotropic elements with a
spacing of d = 0.5λ using both the classical method and LMS algorithm (𝜇𝜇 = 0.01, 81 iterations).

ΠΙΝΑΚΑΣ 16.2  Συντελεστές διέγερσης πλάτους 
(w) και φάσης (𝜷) για στοιχειοκεραία οκτώ 
στοιχείων (M = 8) με χρήση του αλγόριθ-
μου LMS (d = 0.5𝛌, SOI = 20°, SNOI = 45°,  
𝝁 = 0.01, 81 βήματα επανάληψης)
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ΣΧΗΜΑ 16.31 Κανονικοποιημένο διάγραμμα ακτινοβολίας για γραμμική στοιχειοκεραία με M = 8 ισοτρο-
πικά στοιχεία και μεταξύ τους απόσταση d = 0.5λ, όπως προκύπτει με εφαρμογή του αλγόριθμου LMS 
με 𝜇 = 0.01 και 81 επαναλήψεις.
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16.9 ΚΙΝΉΤΑ AD-HOC ΔΙΚΤΥΑ (MANET)
Καθώς η ανάγκη για ανταλλαγή και διαμοιρασμό δεδομένων αυξάνεται ολοένα και περισσότερο στην καθη-
μερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου, το ίδιο συμβαίνει και στις απαιτήσεις των χρηστών των επικοινωνι-
ακών συστημάτων: εύκολη συνδεσιμότητα και γρήγορα δίκτυα με πανταχού παρουσία, έτσι ώστε να εξα-
σφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβασή τους στις υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το εάν βρίσκονται σε χώρους 
εργασίας, στο σπίτι ή εν κινήσει. Επιπλέον, και με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό, οι χρήστες επιθυμούν να 
διασυνδέουν όλες τις προσωπικές ηλεκτρονικές συσκευές τους (PED) ανάλογα με τις ανάγκες τους – δηλαδή, 
με αποκεντρωμένο, αδόμητο, αυτο-οργανούμενο, ή επιγραμματικά ad-hoc (κατά περίπτωση) τρόπο. Ένα 
δίκτυο το οποίο παρέχει τέτοιες δυνατότητες επικοινωνίας αναφέρεται ως κινητό ad-hoc δίκτυο (Mobile Ad 
hoc NETwork, MANET). Ωστόσο, τα δίκτυα MANET έχουν χρησιμότητα και πεδία εφαρμογής πολύ ευρύ-
τερα από την κατ' απαίτηση πρόσβαση ιδιωτών πολιτών· οι δυνατότητές τους μπορούν να αξιοποιούνται σε 
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (όπως πυρκαγιές, πλημύρες και σεισμοί), από υπηρεσίες επιβολής νόμου 
(π.χ. για έλεγχο πλήθους, αναζήτηση και διάσωση ατόμων), καθώς και σε τακτικές στρατιωτικές επικοινωνίες 
(π.χ. για τον συντονισμό των κινήσεων στρατιωτών σε πεδία μάχης) [68]. Για όλους αυτούς τους λόγους, 
καταγράφεται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον στον τομέα της ad-hoc δικτύωσης. Στόχος των ερευνητικών 
προσπαθειών είναι η σχεδίαση δικτύων MANET με χρήση συστημάτων έξυπνων κεραιών για την επίτευξη 
υψηλής χωρητικότητας.

Αυτή η ενότητα παρέχει μία σύντομη επισκόπηση των δικτύων MANET και εξετάζει τον τρόπο με τον 
οποίο χρησιμοποιούνται συστήματα έξυπνων κεραιών σε τέτοια δίκτυα. Ειδικότερα, περιγράφεται η τοπο-
λογία του δικτύου που χρησιμοποιείται για τις προσομοιώσεις και μετρήσεις κεραιών στις Ενότητες 16.10.5 
και 16.10.6. Επιπλέον, περιγράφεται το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται σε δίκτυα MANET 
με συστήματα έξυπνων κεραιών.

16.9.1 Κινητά ad-hoc δίκτυα: επισκόπηση
Ένα κινητό ad-hoc δίκτυο ή απλώς MANET συγκροτείται από μία συλλογή ασύρματων, κινητών σταθ-
μών (κόμβων) που σχηματίζουν ένα "δυναμικό" δίκτυο, του οποίου η τοπολογία μεταβάλλεται διαρκώς και 
κατά τυχαίο τρόπο, ενώ η διαχείριση της συνδεσιμότητας μεταξύ των κόμβων του γίνεται χωρίς κεντρική 
εποπτεία {χωρίς τη βοήθεια κάποιας κεντρικής μονάδας σε ρόλο "ελεγκτή"}. Εν αντιθέσει, στα κυψελωτά 
δίκτυα η διαχείριση της επικοινωνίας γίνεται συγκεντρωτικά, από έναν ελεγκτή σταθμού βάσης (base station 
controller, BSC), με κάθε κόμβο να συνδέεται σε έναν σταθερό σταθμό βάσης. Αυτό σημαίνει ότι τα κυψε-
λωτά δίκτυα παρέχουν συνδεσιμότητα "ενός βήματος" (single hop, δηλαδή απευθείας επικοινωνία) ανάμεσα 
σε έναν κόμβο και έναν σταθερό σταθμό βάσης, ενώ τα MANET παρέχουν συνδεσιμότητα "πολλαπλών 
βημάτων" (multihop) ανάμεσα σε έναν κόμβο αφετηρίας και έναν κόμβο προορισμού, όπως απεικονίζεται 
στο Σχήμα 16.32. Στο παράδειγμα αυτού του σχήματος, οι κόμβοι A και B βρίσκονται σε κάποια απόσταση 
μεταξύ τους και επιθυμούν να ανταλλάξουν δεδομένα {να επικοινωνήσουν}. Ωστόσο, επειδή ο κάθε κόμβος 
είναι εκτός της εμβέλειας του άλλου, ο κόμβος A είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει τους γειτονικούς, ή 

ΣΧΗΜΑ 16.32    Παράδειγμα δικτύου 
MANET. Για την επικοινωνία μεταξύ 
των κόμβων Α και Β απαιτείται μία 
διαδοχή μεμονωμένων βημάτων 
απευθείας επικοινωνίας μεταξύ 
ενδιάμεσων κόμβων.

A

B
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ενδιάμεσους, κόμβους για να αποστείλει τα πακέτα δεδομένων του στον κόμβο B. Με άλλα λόγια, τα πακέτα 
δεδομένων από τον κόμβο A προωθούνται, με μία διαδοχή μεμονωμένων βημάτων απευθείας επικοινωνίας 
(hops), σε γειτονικούς κόμβους, έως ότου να φτάσουν στον κόμβο B. Πρόκειται για μία μορφή επικοινω-
νίας μεταξύ ομότιμων (peer to peer) κόμβων, η οποία διέπεται από συγκεκριμένο σύνολο κανόνων – ένα 
πρωτόκολλο επικοινωνίας. Κατ' αντιστοιχία, ένα δίκτυο που σχηματίζεται από ομότιμους επικοινωνούντες 
κόμβους αποκαλείται ομότιμο ή διομότιμο δίκτυο (peer to peer network). Επειδή η ευθύνη συντονισμού και 
ελέγχου ενός τέτοιου δικτύου κατανέμεται εξίσου μεταξύ των κόμβων του, για να είναι αποτελεσματικά τα 
πρωτόκολλα δρομολόγησης πρέπει να λειτουργούν με κατανεμημένο τρόπο και να είναι ανεξάρτητα από την 
τοπολογία του δικτύου [69]. Η επικοινωνία μεταξύ των κόμβων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μία από 
τις τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης: TDMA (Time Division Multiple Access, πολλαπλή πρόσβαση με διαί-
ρεση χρόνου), FDMA (Frequency Division Multiple Access, πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση στη συχνό-
τητα) CDMA (Code Division Multiple Access, πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση κώδικα) και SDMA (Space 
Division Multiple Access, πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χώρου) [23].

Το κύριο πλεονέκτημα των δικτύων MANET έγκειται στο γεγονός ότι δεν βασίζονται σε εκτεταμένες και 
πολυδάπανες εγκαταστάσεις σταθερών σταθμών βάσης σε όλη την έκταση της περιοχής κάλυψης. Επιπλέον, 
λόγω της διαθεσιμότητας πολλαπλών διαδρομών από τον κόμβο αφετηρίας έως τον κόμβο προορισμού, 
τα MANET μπορούν να εκτελούν επιλογή διαδρομής βάσει διάφορων κριτηρίων (ή μετρικών απόδοσης), 
όπως η ευρωστία του δικτύου και το ενεργειακό κόστος, βελτιστοποιώντας, αντίστοιχα, τη χωρητικότητα 
του δικτύου και την κατανάλωση ενέργειας σε μεμονωμένους κόμβους [70]. Με άλλα λόγια, εάν επιλεχθεί 
η διαδρομή με τις μικρότερες αποστάσεις μεταξύ ενδιάμεσων κόμβων από τον κόμβο αφετηρίας έως τον 
κόμβο προορισμού, το αποτέλεσμα θα είναι ένα δίκτυο χαμηλής χωρητικότητας, επειδή τα πολλά "βήματα" 
(hops) οδηγούν σε μεγαλύτερη καθυστέρηση και υψηλότερη πιθανότητα αποτυχίας σύνδεσης – δηλαδή, σε 
λιγότερο εύρωστο δίκτυο. Ωστόσο, λόγω των μικρών αποστάσεων μεταξύ των ενδιάμεσων κόμβων, κάθε 
κόμβος ή ασύρματη συσκευή χρειάζεται (συγκριτικά) μικρότερη ποσότητα ενέργειας για να μεταδώσει το 
σήμα της στον γειτονικό κόμβο, οπότε αυτό που επιτυγχάνεται είναι εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας. 
Από την άλλη, εάν επιλεχθεί η διαδρομή με τις μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των ενδιάμεσων κόμβων, 
αυτό οδηγεί μεν σε δίκτυο υψηλότερης χωρητικότητας, αλλά συνεπάγεται αυξημένη κατανάλωση ενέργειας 
ανά κόμβο. Αυτή ακριβώς η αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών λειτουργικών χαρακτηριστικών και ο 
κατά περίπτωση συμβιβασμός (trade-off) μεταξύ τους αποτελεί τη βάση των ερευνητικών προσπαθειών για 
την ανάπτυξη αλγόριθμων που βελτιστοποιούν τη χωρητικότητα δικτύου (όπως αυτή αναπαρίσταται από τη 
ρυθμοαπόδοση), και την κατανάλωση ενέργειας, βάσει της επιλογής διαδρομής. Το κύριο μειονέκτημα των 
MANET είναι ότι η χωρητικότητα δικτύου μειώνεται σε μεγάλο βαθμό καθώς αυξάνεται το μέγεθος του 
δικτύου (πλήθος κόμβων). Για πληρέστερη, εις βάθος μελέτη των MANET, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης 
παραπέμπεται στα [71], [72].

Στην επόμενη ενότητα γίνεται μία συνοπτική αναφορά σε κινητά ad-hoc δίκτυα που χρησιμοποιούν συστή-
ματα έξυπνων κεραιών για τη βελτίωση της ρυθμοαπόδοσης του δικτύου. Επιπλέον, περιγράφεται το πρωτό-
κολλο που χρησιμοποιείται από τους κόμβους για πρόσβαση στο κανάλι επικοινωνίας, σε περιβάλλον TDMA. 

16.9.2 Δίκτυα MANET με συστήματα έξυπνων κεραιών
Η δυνατότητα των έξυπνων κεραιών να κατευθύνουν την ενέργεια ακτινοβολίας τους προς τη διεύθυνση του 
σωστού κόμβου και ταυτόχρονα να καταστέλλουν τις παρεμβολές μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη χωρη-
τικότητα του δικτύου, συγκριτικά με ένα δίκτυο στο οποίο χρησιμοποιούνται ομοιοκατευθυντικές κεραίες, 
επειδή επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση του καναλιού επικοινωνίας. Με άλλα λόγια, οι κόμβοι με ομοι-
οκατευθυντικές κεραίες κρατούν τους γειτονικούς κόμβους σε κατάσταση αναμονής (standby) κατά τη διάρ-
κεια της μετάδοσής τους, ενώ οι κόμβοι με έξυπνες κεραίες εστιάζουν μόνο στον εκάστοτε επιθυμητό κόμβο 
και δεν παρεμποδίζουν τη δυνατότητα επικοινωνίας γειτονικών κόμβων (ανατρέξτε στο Σχήμα 16.33). Αυτό 
σημαίνει ότι τα συστήματα έξυπνων κεραιών, σε συνδυασμό με αποτελεσματικά πρωτόκολλα ελέγχου πρό-
σβασης, μπορούν να παρέχουν υψηλή χωρητικότητα και, ταυτόχρονα, ευρωστία και αξιοπιστία σε κινητά 
ad-hoc δίκτυα. Στη συνέχεια περιγράφεται η διάταξη του MANET που χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση ενός 
συστήματος έξυπνης κεραίας το οποίο παρέχει υψηλή ρυθμοαπόδοση δικτύου. Δίνεται επίσης μία σύντομη 
περιγραφή του πρωτοκόλλου ελέγχου πρόσβασης (MAC) που χρησιμοποιείται σε αυτό το MANET.
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A. Το ασύρματο δίκτυο 
Για τη σχεδίαση ενός υψηλής ρυθμοαπόδοσης συστήματος έξυπνης κεραίας υλοποιείται ένα MANET 55 κόμ-
βων, ομοιόμορφα κατανεμημένων σε περιοχή 1,000 × 600 m2 (Σχήμα 16.34), χρησιμοποιώντας το OPNETTM 
Modeler/Radio® [73], ένα λογισμικό προσομοίωσης της εταιρείας OPNET Technologies, Inc. κατάλληλο για 
ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση δικτύων, συσκευών και πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Οι κόμβοι του ασύρ-
ματου δικτύου διαθέτουν τέσσερις επίπεδες, επιμέρους στοιχειοκεραίες για την κάλυψη όλων των πιθανών 
διευθύνσεων, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 16.35. Συγκεκριμένα, κάθε επιμέρους στοιχειοκεραία ενός κόμ-
βου καλύπτει έναν τομέα 90° (από −45° έως +45°) σε σχέση με ευρύπλευρη λειτουργία (broadside, 𝜃 = 0°). 
Για παράδειγμα, στο "πολλαπλών βημάτων" (multihop) δίκτυο του Σχήματος 16.35, ο κόμβος A επικοινωνεί 
με τον κόμβο B μέσω σάρωσης δέσμης σε 𝜃0, ενώ ο κόμβος B επικοινωνεί με τον κόμβο C μέσω σάρωσης 
δέσμης σε 𝜃1. Για τη μοντελοποίηση της κυκλοφορίας δεδομένων διαμέσου αυτών των κόμβων χρησιμοποιεί-
ται κατανομή Poisson, ενώ για τη μοντελοποίηση της κινητικότητας των κόμβων υποτίθεται ότι κάθε κόμβος 

ΣΧΗΜΑ 16.33 Σύγκριση χωρητικό-
τητας δικτύου με ομοιοκατευθυ-
ντικές κεραίες έναντι δικτύου με 
έξυπνες κεραίες.

ΣΧΗΜΑ 16.34  Διάταξη δικτύου MANET 55 κόμβων, το οποίο χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση ενός υψηλής 
ρυθμοαπόδοσης συστήματος έξυπνης κεραίας.
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αλλάζει θέση κατά τυχαίο τρόπο κάθε φορά που μεταφέρει δύο διαδοχικά πακέτα "ωφέλιμης πληροφορίας" 
(payload). Το μέγεθος κάθε πακέτου payload είναι 1024 bits. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την μορ-
φολογία και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου MANET δίνονται στο [69], ενώ η διαδικασία σχεδίασης 
του συστήματος έξυπνης κεραίας (δηλ., της καθαυτό κεραίας και των προσαρμοστικών αλγόριθμων επεξερ-
γασίας σήματος) παρουσιάζεται στην Ενότητα 16.10.

B. Το πρωτόκολλο
Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται στο MANET του Σχήματος 16.35 βασίζεται στο πρωτόκολλο MAC του 
προτύπου IEEE 802.11 για ασύρματα τοπικά δίκτυα και ενσωματώνει όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
ώστε οι κόμβοι να μπορούν να προσπελάζουν το κανάλι επικοινωνίας σε ένα περιβάλλον TDMA. Επιπλέον, 
διευκολύνει τη χρήση έξυπνων κεραιών και αυξάνει τη χωρική επαναχρησιμοποίηση των θυρίδων (slots) 
TDMA, αυξάνοντας έτσι και τη χωρητικότητα του δικτύου. Το διάγραμμα χρονισμού του πρωτόκολλου 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 16.36 και ακολουθεί μία σύντομη επεξήγησή του.

α. Πρόσβαση στο κανάλι—Όταν ένας κόμβος αφετηρίας (SRC) έχει να μεταδώσει ένα πακέτο σε έναν 
κόμβο προορισμού (DEST), ο οποίος βρίσκεται εντός της εμβέλειάς του σε ένα μεμονωμένο βήμα 
(hop), κατ’ αρχάς "ανιχνεύει" την κατάσταση του καναλιού επικοινωνίας. Εάν το κανάλι επικοινωνίας 
είναι κατειλημμένο, ο κόμβος SRC περιμένει μέχρι να αποδεσμευτεί. Αφού βρει ελεύθερο το κανάλι 
επικοινωνίας, ο κόμβος SRC στέλνει ένα σήμα RTS (Request-To-Send, αίτηση για αποστολή) χρησι-
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ΣΧΗΜΑ 16.35 Παράδειγμα τριών κόμβων που επικοινωνούν μεταξύ τους.

ΣΧΗΜΑ 16.36  Διάγραμμα χρονισμού για το πρωτόκολλο MAC (βασίζεται στο IEEE 802.11).
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μοποιώντας τη στοιχειοκεραία σε "σχεδόν ομοιοκατευθυντική" λειτουργία. Αυτό είναι εφικτό έχοντας 
ενεργό μόνο ένα στοιχείο σε κάθε επιμέρους στοιχειοκεραία (Σχήμα 16.35). Αφού ο κόμβος DEST 
λάβει επιτυχώς το σήμα RTS, μεταδίδει, με την κεραία σε "σχεδόν ομοιοκατευθυντική" λειτουργία, 
ένα σήμα CTS (Clear-To-Send, ετοιμότητα για αποστολή) στον κόμβο SRC.

β. Μορφοποίηση δέσμης (beamforming)—Όταν όλοι οι γειτονικοί κόμβοι λαμβάνουν το σήμα CTS που 
έστειλε ο κόμβος DEST, τίθενται σε κατάσταση αναμονής και δεν προσπελάζουν το κανάλι μέχρι να 
ολοκληρωθεί η μορφοποίηση δέσμης. Αφού ο κόμβος SRC λάβει το σήμα CTS, μεταδίδει το πακέτο 
εκπαίδευσης για τον DEST (RXTRN) με την κεραία σε "σχεδόν ομοιοκατευθυντική" λειτουργία. Ο 
κόμβος DEST λαμβάνει το σήμα RXTRN, προσδιορίζει τη γωνία άφιξής του χρησιμοποιώντας τον 
αλγόριθμο DOA και υπολογίζει τα μιγαδικά βάρη για τον προσανατολισμό της δέσμης προς τον κόμβο 
SRC. Στη συνέχεια, ο κόμβος DEST στέλνει το πακέτο εκπαίδευσης για τον SRC (TXTRN) σε κατά-
σταση λειτουργίας έξυπνης κεραίας – δηλαδή, χρησιμοποιώντας τα υπολογισθέντα βάρη για τη μορφο-
ποίηση και τον προσανατολισμό της δέσμης προς τον κόμβο DEST). Τέλος, αφού ο κόμβος SRC λάβει 
το σήμα TXTRN, υπολογίζει τη γωνία άφιξής του χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο DOA και κατόπιν 
υπολογίζει τα μιγαδικά βάρη προκειμένου να προσανατολίσει τη δέσμη προς τον κόμβο DEST.

γ. Μεταφορά δεδομένων—Αφού οι κόμβοι SRC και DEST προσανατολίσουν το διάγραµµα ακτινοβολίας 
τους ο ένας προς τον άλλο, η διαδικασία μορφοποίησης δέσμης θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί και 
ξεκινά η μεταφορά δεδομένων. Σε αυτό το χρονικό σημείο, το κανάλι αποδεσμεύεται και οι παρακείμε-
νοι κόμβοι μπορούν να μεταδώσουν δικά τους σήματα RTS. Εάν η μετάδοση των παρακείμενων κόμ-
βων προκαλεί παρεμβολές πάνω από μία προκαθορισμένη στάθμη κατωφλίου στους SRC και DEST, 
υπολογίζεται ένα νέο σύνολο βαρών από τους SRC και DEST, προκειμένου να εισαχθούν μηδενισμοί 
προς τις διευθύνσεις των κόμβων-παρεμβολέων (SNOI). Με την ολοκλήρωση της μετάδοσης του πακέ-
του δεδομένων, ο κόμβος DEST μεταδίδει το σήμα ACK (acknowledge) με το οποίο αναφέρει την 
επιτυχή λήψη του πακέτου δεδομένων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πακέτα εκπαίδευσης, RXTRN και TXTRN, είναι μεταβλητά και αποτελούν 
μέρος του επικοινωνιακού φορτίου (payload, ανατρέξτε στο Σχήμα 16.36). Αυτό σημαίνει ότι το μήκος τους 
επηρεάζει το μήκος του πακέτου δεδομένων και είναι σημαντικό επειδή το πακέτο δεδομένων είναι αυτό που 
μεταφέρει την πληροφορία. Με άλλα λόγια, εάν το πακέτο δεδομένων έχει μικρό μήκος, μεταδίδεται λιγότερη 
πληροφορία, με αποτέλεσμα χαμηλή ρυθμοαπόδοση του δικτύου. Αντιστρόφως, εάν το πακέτο δεδομένων 
έχει μεγάλο μήκος, μεταδίδεται περισσότερη πληροφορία και άρα επιτυγχάνεται υψηλή ρυθμοαπόδοση του 
δικτύου. Η επίδραση που έχει η περίοδος μορφοποίησης δέσμης (ή αλλιώς το μήκος της ακολουθίας εκπαί-
δευσης) στη συνολική ρυθμοαπόδοση του δικτύου διερευνάται στην Ενότητα 16.10.6.

Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι εάν χρησιμοποιούνταν ομοιοκατευθυντικές αντί για έξυπνες 
κεραίες, το κανάλι επικοινωνίας θα παρέμενε μπλοκαρισμένο καθ' όλη τη διάρκεια της μετάδοσης δεδομένων 
(ανατρέξτε στο Σχήμα 16.36). Με άλλα λόγια, κανένας άλλος κόμβος εντός της εμβέλειας των SRC και DEST 
δεν θα μπορούσε να προσπελάσει το κανάλι μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση, έτσι ώστε να αποφεύγονται 
"συγκρούσεις" μεταξύ πακέτων δεδομένων από διαφορετικούς κόμβους (δηλ., παρεμβολές). Εμμέσως, αυτό 
σημαίνει ότι τα συστήματα έξυπνων κεραιών αυξάνουν τη χωρητικότητα του δικτύου, διότι επιτρέπουν την 
επαναχρησιμοποίηση (από άλλους κόμβους) του καναλιού επικοινωνίας.

Αποτελέσματα από προσομοιώσεις δικτύων MANET τα οποία χρησιμοποιούν έξυπνες κεραίες, όπως 
περιγράφεται σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται στις Ενότητες 16.10.5 και 16.10.6.

16.10  ΣΧΕΔΙΑΣΉ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΝΉΣ ΚΕΡΑΙΑΣ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΉ ΚΑΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σε αυτή την ενότητα θα περιγραφεί η διαδικασία σχεδίασης ενός συστήματος έξυπνης κεραίας. Το πρώτο 
βήμα της διαδικασίας είναι η επιλογή και σχεδίαση ενός στοιχείου κεραίας· για το συγκεκριμένο παρά-
δειγμα έχει επιλεγεί ένα στοιχείο μικροταινίας). Ακολουθεί η σύνθεση πολλαπλών τέτοιων στοιχείων σε 
συγκεκριμένη γεωμετρική διάταξη, για τον σχηματισμό μιας στοιχειοκεραίας. Στη συνέχεια, η γεωμετρία 
της στοιχειοκεραίας, το διάστημα μεταξύ των στοιχείων και το σήμα αναφοράς (ή ακολουθία εκπαίδευσης) 
χρησιμοποιούνται στον αλγόριθμο LMS, προκειμένου να υπολογιστούν τα κατάλληλα μιγαδικά βάρη. Τέλος, 
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τα υπολογισθέντα βάρη εισάγονται στο λογισμικό Ensemble® [35], το οποίο ελέγχει συνολικά την ορθότητα 
της σχεδίασης. Η διαδικασία που μόλις περιγράψαμε τεκμηριώνεται στη συνέχεια, με τη βοήθεια κάποιων 
προκαταρκτικών αποτελεσμάτων. Βάσει αυτών, αξιολογείται η χωρητικότητα δικτύου για διάφορες μορφές 
του διαγράμματος ακτινοβολίας της κεραίας, με στόχο να οδηγηθεί η διαδικασία σχεδίασης σε μία λύση που 
θα παρέχει υψηλή χωρητικότητα δικτύου.

16.10.1 Ή διαδικασία σχεδίασης 
Ο στόχος αυτού του παραδείγματος είναι να εισάγει τον αναγνώστη στη διαδικασία σχεδίασης ενός συστήμα-
τος έξυπνης κεραίας για μία φορητή συσκευή. Η προτεινόμενη διαδικασία σχεδίασης αποτελείται από αρκετά 
βήματα, ή επιμέρους στόχους. Το πρώτο βήμα είναι η σχεδίαση μιας κεραίας κατάλληλης για τις απαιτήσεις 
δικτύωσης/επικοινωνίας της συγκεκριμένης συσκευής, όπως π.χ. απαιτούμενο πλάτος δέσμης για διατήρηση 
του BER και, κατ’ επέκταση, της ρυθμοαπόδοσης σε ανεκτό επίπεδο. Η σχεδίαση της κεραίας περιλαμβάνει 
δύο βήματα: τη σχεδίαση του στοιχείου ακτινοβολίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (π.χ., διαστάσεις, 
υλικό και γεωμετρία) και τη σχεδίαση της διάταξης στοιχείων που θα συγκροτήσουν την κεραία (π.χ., μορ-
φολογία, πλήθος στοιχείων και μεταξύ τους διαστήματα). Για τη βελτιστοποίηση της συνολικής σχεδίασης 
του συστήματος κεραίας χρησιμοποιείται το Ensemble® [35], ένα βασιζόμενο στη μέθοδο των ροπών (MoM) 
λογισμικό προσομοίωσης, το οποίο αναλύει τη σχεδίαση και υπολογίζει, τις παραμέτρους S και Z και τα δια-
γράμματα πλάτους για το μακρινό πεδίο.

Αφού ολοκληρωθεί το βήμα σχεδίασης της κεραίας, το δεύτερο βήμα συνίσταται στην επιλογή ενός 
κατάλληλου προσαρμοστικού αλγόριθμου, ο οποίος σε αυτό το παράδειγμα πρέπει να ελαχιστοποιεί το μέσο 
τετραγωνικό σφάλμα (MSE). Επιπρόσθετα, υλοποιείται μία τεχνική ελέγχου των πλευρικών λοβών, με στόχο 
να αποτρέπεται η λήψη περιβαλλοντικού θορύβου (clutter moise) από τους υψηλότερους πλευρικούς λοβούς 
και η συνακόλουθη μείωση της απόδοσης του συστήματος. Λόγω της πολυπλοκότητάς του, οι λεπτομέρειες 
αυτού του βήματος δεν θα περιγραφούν εδώ. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης παραπέμπεται στα [17], [18].

Τέλος, αφού ο προσαρμοστικός αλγόριθμος προσδιορίσει τα μιγαδικά βάρη για τον προσανατολισμό της 
δέσμης στη διεύθυνση του SOI και τον σχηματισμό μηδενισμών στις διευθύνσεις των SNOI, τα βάρη αυτά 
εισάγονται στο Ensemble® [35], για την επαλήθευση της ορθότητας της συνολικής σχεδίασης. Συγκεκρι-
μένα, ως τελευταίο βήμα της διαδικασίας γίνεται σύγκριση των διαγραμμάτων πλάτους (μακρινού πεδίου) 
που παράγονται από το Ensemble® [35] με βάση τα υπολογισθέντα μιγαδικά βάρη έναντι των αντίστοιχων 
διαγραμμάτων που δίνει το μοντέλο κοιλότητας (ή αντηχείου, cavity model) – δηλαδή, χρησιμοποιώντας 
τον παράγοντα διάταξης που παράγεται με τα βάρη από τον αλγόριθμο LMS και το διάγραμμα ακτινοβολίας 
μεμονωμένου στοιχείου. 

16.10.2 Σχεδίαση του στοιχείου κεραίας (μικροταινία)
Το πρώτο της διαδικασίας σχεδίασης είναι η σχεδίαση ενός στοιχείου κεραίας. Όπως προαναφέρθηκε, επειδή 
οι κεραίες μικροταινίας είναι φθηνές, ελαφρές, συμμορφούμενες με την επιφάνεια εφαρμογής, εύκολες στην 
κατασκευή και ευέλικτες, αποτελούν τον πλέον κατάλληλο τύπο στοιχείου για κεραίες φορητών συσκευών. 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε την περίπτωση ενός ορθογωνικού στοιχείου μικροταινίας, το οποίο είναι 
σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε fr = 20 GHz και χρησιμοποιεί ως υπόστρωμα πυρίτιο με διηλεκτρική 
σταθερά 𝜀r = 11.7, παράγοντα απωλειών tan 𝛿 = 0.04, πάχος h = 0.300 mm και σύνθετη αντίσταση εισόδου 
Rin = 50 ohm.

16.10.3 Ορθογωνικό στοιχείο μικροταινίας
Το ορθογωνικό στοιχείο μικροταινίας είναι, μακράν, ο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος τύπος στοιχείου. Έχει 
πολύ ελκυστικά χαρακτηριστικά ακτινοβολίας και μειωμένη υποβάθμιση της καθαρότητας πόλωσης λόγω 
cross-polarization [34]. Σε αυτή την ενότητα, η ανάλυση και σχεδίαση του ορθογωνικού στοιχείου μικροται-
νίας θα γίνει χρησιμοποιώντας το μοντέλο κοιλότητας (ή αντηχείου, cavity model), και κατόπιν η σχεδίαση 
θα βελτιστοποιηθεί με τη βοήθεια του Ensemble® [35] το οποίο υπολογίζει (με τη μέθοδο των ροπών) τις 
παραμέτρους S για δομές μικροκυματικών κεραιών μικροταινίας και επίπεδων κεραιών.
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Το πρώτο βήμα κατά τη σχεδίαση ενός ορθογωνικού στοιχείου μικροταινιακής κεραίας είναι ο υπολογι-
σμός των φυσικών διαστάσεών του. Το φυσικό πλάτος, W, υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την (14-6), ενώ το 
φυσικό μήκος, L, υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τις (14-7) και (14-1) – (14-2). Στη συνέχεια προσδιορίζεται 
η θέση σηματολήπτη (σημείο τροφοδοσίας) χρησιμοποιώντας την (14-20α), για την προσαρμογή της σύνθε-
της αντίστασης (δηλ., Rin = 50 ohm). Οι υπολογιζόμενες βάσει του μοντέλου κοιλότητας τιμές των γεωμετρι-
κών χαρακτηριστικών του στοιχείου συνοψίζονται στο Σχήμα 16.37.

Αφού σχεδιαστεί το ορθογωνικό στοιχείο μικροταινίας με βάση το μοντέλο κοιλότητας, γίνεται επαλή-
θευση της σχεδίασής του με το Ensemble® [35]. Αναμενόμενα, επειδή το μοντέλο κοιλότητας δεν παρέχει το 
ίδιο επίπεδο ακρίβειας με τη μέθοδο των ροπών, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και να βελτιστοποιηθούν 
τόσο η θέση όσο και οι φυσικές διαστάσεις του σηματολήπτη του ορθογωνικού στοιχείου μικροταινίας, 
προκειμένου αυτό να συντονίζει στα 20 GHz με αντίσταση εισόδου 50 ohm. Οι βελτιστοποιημένες από το 
Ensemble® παράμετροι σχεδίασης για το ορθογωνικό στοιχείο μικροταινίας αναφέρονται επίσης στο Σχήμα 
16.37.

Ως επαλήθευση της σχεδίασης, στο Σχήμα 16.38 απεικονίζεται το μέτρο της παραμέτρου S11 έναντι της 
συχνότητας (αναφέρεται επίσης ως απώλειες επιστροφής [return loss]). Όπως υποδεικνύει το γράφημα, το 
ορθογωνικό στοιχείο κεραίας μικροταινίας συντονίζει πράγματι στα 20 GHz με απώλειες επιστροφής −21.5 
dB, ενώ το εύρος ζώνης των −3 dB και −10 dB είναι 0.74 GHz και 0.25 GHz, αντίστοιχα. Επειδή ο ενισχυτής 
ισχύος του συστήματος τείνει να μειώνει την ισχύ εξόδου του –ή, ακόμα χειρότερα, γίνεται ασταθής σε υπερ-
βολικά μεγάλο VSWR (λόγο στάσιμου κύματος)–, κρίνεται σκόπιμο να γίνει αυστηρότερο το κριτήριο για το 
εύρος ζώνης της κεραίας. Κατά συνέπεια χρησιμοποιείται λιγότερο από το εύρος ζώνης −10 dB.

ΣΧΗΜΑ 16.37  Σχεδιαστικές παράμετροι για το ορθογωνικό στοιχείο μικροταινίας βάσει του μοντέλου κοιλότητας.

ΣΧΉΜΑ 16.38    Γραφική παράσταση της παραμέτρου S11  (απώλειες επιστροφής) για το ορθογωνικό στοι-
χείο μικροταινίας με συχνότητα συντονισμού 20 GHz. (ΠΗΓΗ: [18] © 2002 IEEE).
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Τα υπολογιζόμενα από το Ensemble® διαγράμματα πλάτους κατά το επίπεδο E (E𝜃  όταν 𝜙 = 0°) και κατά 
το επίπεδο H (E𝜙 όταν 𝜙 = 90°) [35], συγκρίνονται έναντι αυτών του μοντέλου κοιλότητας και παρουσιάζο-
νται στο Σχήμα 16.39. Ως προς το επίπεδο H, τα διαγράμματα πλάτους που δίνουν αμφότερα τα μοντέλα για 
το μακρινό πεδίο ταιριάζουν σχεδόν απόλυτα· εν αντιθέσει, το παραγόμενο από το Ensemble® [35] διάγραμμα 
για το επίπεδο E παρουσιάζει ένα μέγιστο σε 𝜃 = 5° και έναν μηδενισμό σε 𝜃 = 90°. Αυτές οι διαφορές μεταξύ 
των δύο διαγραμμάτων οφείλονται στο γεγονός ότι το μοντέλο κοιλότητας (η λιγότερο ακριβής από τις δύο 
μεθόδους)

1. δεν συνυπολογίζει τη θέση του σηματολήπτη και 
2. υποθέτει ότι το διηλεκτρικό υλικό του υποστρώματος είναι κομμένο και δεν καλύπτει το αγώγιμο επί-

πεδο γείωσης πέρα από τα άκρα του ορθογωνικού τεμαχίου (δείτε την Ενότητα 14.2.2).

16.10.4 Σχεδίαση της στοιχειοκεραίας 
Για ηλεκτρονική σάρωση ενός διαγράμματος ακτινοβολίας σε συγκεκριμένη διεύθυνση, απαιτείται η χρήση 
μιας διάταξης στοιχείων κεραίας (array of elements) με συγκεκριμένη μορφολογία. Για τους σκοπούς του 
παραδείγματος έχουν επιλεγεί δύο μορφές στοιχειοκεραίας: γραμμική και επίπεδη. Ενώ οι γραμμικές στοι-
χειοκεραίες δεν έχουν δυνατότητα σάρωσης στις τρεις διαστάσεις, οι επίπεδες στοιχειοκεραίες μπορούν να 
κατευθύνουν την κύρια δέσμη τους σε οποιαδήποτε διεύθυνση στο κατακόρυφο (𝜃) και στο οριζόντιο (𝜙) 
επίπεδο. Επομένως, οι επίπεδες στοιχειοκεραίες είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για φορητές συσκευές οι οποίες 
χρειάζονται δυνατότητα επικοινωνίας προς οποιαδήποτε διεύθυνση. Ωστόσο, για λόγους απλότητας και για 
να αποσαφηνιστούν ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά, θα ξεκινήσουμε με μία σύντομη αναφορά στη 

ΣΧΗΜΑ 16.39  Διαγράμματα πλάτους για το ορθογωνικό στοιχείο μικροταινίας όπως παράγονται από το 
μοντέλο κοιλότητας και από το λογισμικό Ensemble® [35]. (ΠΗΓΗ: [18] ©  2002 IEEE).

ϕ

Ensemble®

Μοντέλο κοιλότητας

0
90

60

30 30

60

90
−10 −20 −30 dB −30 −20 −10 0

0

90

60

30 30

60

90

0

(α) Ε-επίπεδο (   = 0°)

0 −10 −20 −30 dB −−30 −20 −10 0
(β) H-επίπεδο (   = 90°)ϕ



968    Θεωρία Κεραιών - Ανάλυση και σχεδίαση

σχεδίαση μιας γραμμικής στοιχειοκεραίας. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τη σχεδίαση και ανάλυση μιας 
επίπεδης στοιχειοκεραίας η οποία θα ενσωματωθεί τελικά στο σύστημα έξυπνης κεραίας για μία φορητή, 
ασύρματη συσκευή. 

A. Σχεδίαση γραμμικής στοιχειοκεραίας 
Με δεδομένη τη σχεδίαση του στοιχείου κεραίας (ορθογωνικό στοιχείο μικροταινίας), μπορεί να σχεδιαστεί 
μία γραμμική στοιχειοκεραία με οκτώ στοιχεία μικροταινίας σε διαστήματα λ/2, όπου λ = 1.5 cm, βάσει της 
συχνότητας συντονισμού 20 GHz (δείτε το Σχήμα 16.40). Η επιλογή του μισού μήκους κύματος για το διά-
στημα μεταξύ των στοιχείων κεραίας έγινε προκειμένου να ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις. Κατ’ 
αρχάς, για την καταπολέμηση των διαλείψεων, απαιτείται διάστημα μεταξύ των στοιχείων τουλάχιστον ίσο 
με λ/2, έτσι ώστε τα σήματα που λαμβάνονται από διαφορετικά στοιχεία κεραίας να είναι (σχεδόν) ανεξάρ-
τητα μεταξύ τους σε περιβάλλοντα έντονης σκέδασης (ακριβέστερα, σε περιβάλλοντα ομοιόμορφης σκέδα-
σης [74], [75]). Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι στοιχειοκεραίες παρέχουν βελτίωση της απόδοσης μέσω χωρικής 
διαφοροποίησης (spatial diversity). Ωστόσο, για την αποφυγή πολλαπλών μεγίστων –δηλαδή, πλευρικών 
λοβών υψηλής στάθμης (grating lobes)–, το διάστημα μεταξύ των στοιχείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
το ένα μήκος κύματος. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το εξής: για την αποφυγή φαινομένων aliasing ("αναδί-
πλωση" του φάσματος οφειλόμενη στη διαδικασία δειγματοληψίας), τα οποία οδηγούν σε προβλήματα με τη 
μετατόπιση των μηδενισμών, το διάστημα μεταξύ των στοιχείων θα πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με λ/2 
(ρυθμός Nyquist) [76]. 

Βάσει του μοντέλου κοιλότητας και αγνοώντας φαινόμενα σύζευξης, το ολικό διάγραµµα ακτινοβολίας 
για τη γραμμική στοιχειοκεραία οκτώ στοιχείων υπολογίζεται ως το γινόμενο του διαγράμματος ακτινο-
βολίας μεμονωμένου στοιχείου (στατικός όρος) επί τον παράγοντα διάταξης (δυναμικός όρος). Ο πολλα-

ΣΧΗΜΑ 16.40  Σχεδίαση γραμμικής στοιχειοκεραίας με οκτώ ορθογωνικά στοιχεία μικροταινίας.

ΣΧΗΜΑ 16.41    Σχεδίαση επίπεδης στοιχειοκεραίας με 8 × 8 ορθογωνικά στοιχεία μικροταινίας.  
(ΠΗΓΗ: [18] ©  2002 IEEE).
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πλασιασμός αυτός αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 6 και η μαθηματική του διατύπωση δίνεται από την (6-5). Ο 
παράγοντας διάταξης χαρακτηρίζεται ως δυναμικός όρος υπό την έννοια ότι μπορεί να ελέγχεται μέσω των 
μιγαδικών βαρών, wn. Τα πλάτη των μιγαδικών βαρών ελέγχουν κυρίως το σχήμα του διαγράμματος ακτι-
νοβολίας και τον λόγο κύριου προς δευτερεύοντες λοβούς, ενώ οι φάσεις ελέγχουν κυρίως τις δυνατότητες 
σάρωσης της στοιχειοκεραίας.

B. Σχεδίαση επίπεδης στοιχειοκεραίας 
Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η σχεδίαση επίπεδων στοιχειοκεραιών, αποτελούμενων από 4 × 4 και  
8 × 8 ορθογωνικά στοιχεία μικροταινίας με διάστημα μεταξύ των στοιχείων ίσο με λ/2 (όπου λ = 1.5 cm). Η 
παράμετροι σχεδίασης και οι διαστάσεις για την επίπεδη στοιχειοκεραία 8 × 8 δίνονται στο Σχήμα 16.41· οι 
παράμετροι για την επίπεδη στοιχειοκεραία 4 × 4 είναι παρόμοιες.

16.10.5 Σύγκριση μεταξύ των σχεδιάσεων 4 × 4 και 8 × 8 
Μετά τη σχεδίαση των επίπεδων στοιχειοκεραιών με 4 × 4 και 8 × 8 ορθογωνικά στοιχεία μικροταινίας, το 
ζητούμενο είναι να προσδιοριστεί ποια από τις δύο διατάξεις είναι καταλληλότερη για χρήση σε ασύρματες 
συσκευές που επικοινωνούν μέσω ενός δικτύου MANET (Ενότητα 16.9). Όπως επισημάνθηκε στο Κεφάλαιο 
6, ο αριθμός των στοιχείων σε μία στοιχειοκεραία επηρεάζει το πλάτος δέσμης στο διάγραµµα ακτινοβολίας 
της. Δηλαδή, όσο περισσότερα στοιχεία χρησιμοποιεί η στοιχειοκεραία, τόσο στενότερη είναι η κύρια δέσμη 
της. Μικρότερο πλάτος δέσμης σημαίνει επίσης αυξημένη διακριτική ικανότητα και, κατ’ επέκταση, ακρι-
βέστερο εντοπισμό των SOI και SNOI. Ωστόσο, αυτά τα αποτελέσματα και συμπεράσματα δεν αρκούν για 
να δώσουν μία ποσοτική εκτίμηση της συνολικής απόδοσης του δικτύου. Για τον σκοπό αυτό, θα γίνει προ-
σομοίωση, μέσω του λογισμικού OPNETTM Modeler/Radio® [73], ενός δικτύου MANET 55 κόμβων (Σχήμα 
16.34) εφοδιασμένων με επίπεδες στοιχειοκεραίες 4 × 4 και 8 × 8, προκειμένου να υπολογιστεί η μέση ρυθ-
μοαπόδοση του δικτύου (Gavg).

Το Σχήμα 16.42 απεικονίζει τη μέση ρυθμοαπόδοση συναρτήσει του φόρτου δικτύου (Gavg έναντι Lavg) για 
την περίπτωση μη-προσαρμοστικών στοιχειοκεραιών (ομοιόμορφη και Tschebyscheff, −26 dB). Το συγκε-
κριμένο γράφημα υποδεικνύει ότι (α) η ρυθμοαπόδοση για τη διάταξη 8 × 8 είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με 
αυτή για τη διάταξη 4 × 4 και (β) οι στοιχειοκεραίες Tschebyscheff παρέχουν ελαφρώς μεγαλύτερη ρυθμοα-
πόδοση συγκριτικά με τις αντίστοιχες ομοιόμορφες στοιχειοκεραίες. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποδίδονται, 
αντίστοιχα, στο μικρότερο πλάτος δέσμης των διατάξεων 8 × 8 (συγκριτικά με τις διατάξεις 4 × 4) και στη 

ΣΧΗΜΑ 16.42  Μέση ρυθμοαπόδοση δικτύου έναντι φόρτου δικτύου για διαφορετικά μεγέθη στοιχειοκε-
ραιών και διεγέρσεις. (ΠΗΓΗ: [18] ©  2002 IEEE).
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χαμηλότερη στάθμη των πλευρικών λοβών των στοιχειοκεραιών Tschebyscheff (συγκριτικά με τις ομοιόμορ-
φες). Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, το μικρότερο πλάτος δέσμης και η χαμηλότερη στάθμη των πλευρικών 
λοβών οδηγούν σε μειωμένη ομοκαναλική παρεμβολή. Κατά συνέπεια, βάσει των αποτελεσμάτων για τη 
ρυθμοαπόδοση δικτύου, επιλέγεται η στοιχειοκεραία 8 × 8 για το υπόλοιπο του κεφαλαίου.

16.10.6 Προσαρμοστική μορφοποίηση δέσμης 
Στην προηγούμενη ενότητα περιγράψαμε μία τεχνική μη-προσαρμοστικής μορφοποίησης δέσμης, υπό την 
έννοια ότι ο παράγοντας διάταξης της στοιχειοκεραίας λαμβάνεται από μιγαδικά βάρη τα οποία δεν εξαρ-
τώνται από το περιβάλλον του σήματος. Εν αντιθέσει, σε αυτή την ενότητα οι παράγοντες διάταξης παρά-
γονται από μιγαδικά βάρη ή διεγέρσεις που εξαρτώνται από το περιβάλλον του σήματος. Αυτή η τεχνική 
χαρακτηρίζεται ως προσαρμοστική μορφοποίηση δέσμης (adaptive beamforming) διότι χρησιμοποιείται ένας 
ψηφιακός επεξεργαστής σήματος (DSP) για τον υπολογισμό των μιγαδικών βαρών, χρησιμοποιώντας έναν 
προσαρμοστικό αλγόριθμο ο οποίος υπολογίζει τον παράγοντα διάταξης με κριτήριο τη βελτιστοποίηση του 
λόγου σήματος προς παρεμβολές (SIR). Αυτό δίνει ως αποτέλεσμα ένα διαγράμματος ακτινοβολίας το οποίο, 
στην ιδανική περίπτωση, έχει το μέγιστο προσανατολισμένο προς την πηγή ή SOI και μηδενισμούς στις διευ-
θύνσεις σημάτων παρεμβολής ή SNOI. Λόγω του επιπλέον υλικού (hardware) που απαιτούν, τα συστήματα 
προσαρμοστικής μορφοποίησης δέσμης (adaptive beamformers) είναι ακριβότερα από τους συμβατικούς, 
μη-προσαρμοστικούς beamformers. Επομένως, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι, πόση βελτίωση 
παρέχουν οι προσαρμοστικοί beamformers έναντι των μη-προσαρμοστικών;

Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, κρίνεται σκόπιμο να συγκριθεί η συνολική ρυθμοαπόδοση δικτύου 
που επιτυγχάνεται με χρήση προσαρμοστικού και μη-προσαρμοστικού beamformer. Κάθε beamformer δια-
θέτει μία επίπεδη στοιχειοκεραία 8 × 8 και λαμβάνει ένα SOI σε ευρύπλευρη λειτουργία (broadside, 𝜃0 = 0°) 
και ένα SNOI σε 𝜃1 = 45°, 𝜙1 = 0°. Για τον μη-προσαρμοστικό beamformer, το διάγραµµα ακτινοβολίας είναι 
αυτό μιας σχεδίασης Tschebyscheff, -26 dB· για τον 

προσαρμοστικό beamformer, το διάγραμμα ακτινοβολίας είναι αυτό που βασίζεται στον αλγόριθμο LMS 
(Ενότητα 16.8.4, B). Το Σχήμα 16.43 παρουσιάζει συγκριτικά το διάγραμμα ακτινοβολίας αμφότερων των 
beamformer στο επίπεδο E (𝜙 = 0°). Όπως φαίνεται στο σχήμα, το διάγραμμα ακτινοβολίας του προσαρ-
μοστικού beamformer (με βάρη παραγόμενα από τον αλγόριθμο LMS) έχει ένα μέγιστο προσανατολισμένο 
στο SOI και έναν μηδενισμό προς το SNOI· εν αντιθέσει, ο μη-προσαρμοστικός beamformer (σχεδίαση 
Tschebyscheff ) έχει μόνο ένα μέγιστο προς το SOI. Επιπλέον, με τη σχεδίαση Tschebyscheff η ένταση προς 
το SNOI είναι κατά 48 dB υψηλότερη απ’ ό,τι στο διάγραμμα ακτινοβολίας του προσαρμοστικού beamformer. 
Άρα, εφόσον εξασθενεί περισσότερο την ένταση του σήματος παρεμβολής –και με δεδομένο ότι έχει μειω-

ΣΧΗΜΑ 16.43 Σύγκριση διαγράμματος ακτινοβολίας στο επίπεδο E (𝜙 = 0°) για προσαρμοστική και μη-
προσαρμοστική μορφοποίηση δέσμης.
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μένη ομοκαναλική παρεμβολή και υψηλότερο SIR–, είναι αναμενόμενο ότι η ρυθμοαπόδοση που επιτυγχάνει 
ο προσαρμοστικός beamformer θα είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή του μη-προσαρμοστικού beamformer. 
Στην πραγματικότητα, όπως υποδεικνύει η συγκριτική παρουσίαση της ρυθμοαπόδοσης που επιτυγχάνουν 
οι δύο σχεδιάσεις στο Σχήμα 16.44, ο προσαρμοστικός beamformer επιτυγχάνει υψηλότερη ρυθμοαπόδοση 
παρά το γεγονός ότι η σχεδίαση Tschebyscheff επιδεικνύει πλευρικούς λοβούς πολύ χαμηλότερης στάθμης.

Τα Σχήματα 16.45 και 16.46 απεικονίζουν τη ρυθμοαπόδοση και την καθυστέρηση του δικτύου, αντί-
στοιχα, για διάφορες τιμές της περιόδου μορφοποίησης δέσμης (μήκος ακολουθίας εκπαίδευσης, ανατρέξτε 
στο Σχήμα 16.36). Από τα σχήματα είναι άμεσα εμφανές ότι, αυξανομένης της περιόδου μορφοποίησης 
δέσμης, η ρυθμοαπόδοση μειώνεται και η καθυστέρηση αυξάνεται σημαντικά. Για το συγκεκριμένο δίκτυο 
και για περίοδο μορφοποίησης δέσμης (ή μήκος ακολουθίας εκπαίδευσης) μεγαλύτερο από το 20% του πακέ-
του ωφέλιμης πληροφορίας (payload), τα σχήματα υποδεικνύουν ότι η ρυθμοαπόδοση και η καθυστέρηση 
του δικτύου φτάνουν σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά ενός δικτύου με ομοιοκατευθυντικές κεραίες. Αυτό 
υποδηλώνει ότι για δίκτυα με σχετικά μεγάλη περίοδο μορφοποίησης δέσμης ή αυξημένο μήκος ακολουθίας 
εκπαίδευσης, οι έξυπνες κεραίες ενδεχομένως να μην είναι όσο αποτελεσματικές αναμένεται.

ΣΧΗΜΑ 16.44 Σύγκριση της ρυθμοαπόδοσης δικτύου που επιτυγχάνεται με προσαρμοστικό και μη-προ-
σαρμοστικό beamformer. (ΠΗΓΗ: [18] ©  2002 IEEE).

ΣΧΗΜΑ 16.45 Επίδραση της περιόδου μορφοποίησης δέσμης (ή μήκους ακολουθίας εκπαίδευσης) στη 
ρυθμοαπόδοση δικτύου. (ΠΗΓΗ: [18] © 2002 IEEE).
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16.11  ΜΟΡΦΟΠΟΙΉΣΉ ΔΕΣΜΉΣ, ΧΩΡΙΚΉ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΉΣΉ, ΔΙΑΛΕΙΨΕΙΣ 
RAYLEIGH ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΉ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΉΣΉ TRELLIS

Σε αυτή την ενότητα θα επιχειρήσουμε να αξιολογήσουμε την επίδραση των έξυπνων κεραιών στην απόδοση 
ενός καναλιού επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τον ρυθμό σφάλματος bit (BER). Συγκεκριμένα, 
θα χρησιμοποιηθεί μία προσαρμοστική (βασιζόμενη στον αλγόριθμο LMS) επίπεδη στοιχειοκεραία 8 × 8, 
της οποίας το διάγραμμα ακτινοβολίας είναι μορφοποιημένο για τα σήματα SOI και SNOI που παρατίθενται 
στον Πίνακα 16.3. Το BER του καναλιού υπολογίζεται για δύο περιπτώσεις –μόνο ένα SOI και ένα SOI συν 
ένα SNOI– και στη συνέχεια, συγκρίνεται η απόδοση μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Για όλες τις περιπτώσεις 
που εξετάζονται σε αυτή την ενότητα, τα επιθυμητά (SOI) και παρεμβαλλόμενα σήματα (SNOI) υποτίθεται ότι 
είναι συγχρονισμένα, υπόθεση η οποία μπορεί να θεωρηθεί σενάριο χείριστης περίπτωσης. Επιπλέον, υποτίθεται 
ότι τα επιθυμητά και παρεμβαλλόμενα σήματα έχουν την ίδια ισχύ. Για τον αλγόριθμο LMS, το μήκος της ακο-
λουθίας εκπαίδευσης επιλέχθηκε στα 60 σύμβολα και υποτίθεται ότι μεταδίδεται με κάθε ακολουθία δεδομένων 
μήκους 940 συμβόλων (συνολικά, 1,000 σύμβολα, δηλ., επιβάρυνση 6%). Ο ρυθμός συμβόλων έχει επιλεγεί στα 
100 Hz (διάρκεια συμβόλου T = 1∕100 = 0.01 = 10 msec) [18], [75].

Για το κανάλι επικοινωνίας υποτίθεται διαμόρφωση BPSK (Binary Phase Shift Keying, δυαδική διαμόρ-
φωση μεταλλαγής φάσης). Στην πρώτη περίπτωση, η απόδοση του καναλιού αξιολογείται υποθέτοντας ότι 
το λαμβανόμενο σήμα είναι αλλοιωμένο με προσθετικό, λευκό γκαουσιανό θόρυβο (AWGN). Τα αποτελέ-
σματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 16.47 και αντιστοιχούν στις καμπύλες "χωρίς κωδικοποίηση". Όπως είναι 
εμφανές, η προσαρμοστική στοιχειοκεραία με τον αλγόριθμο LMS μπορεί να καταστέλλει έναν παρεμβολέα 
με μηδενική απώλεια απόδοσης για ένα κανάλι AWGN.

Για τη βελτίωση της απόδοσης ενός τέτοιου συστήματος επικοινωνίας, χρησιμοποιούνται σχήματα δια-
μόρφωσης με κωδικοποίηση trellis (TCM) [74] σε συνδυασμό με προσαρμοστικές στοιχειοκεραίες [75]–[77]. 
Ουσιαστικά, τα μεταδιδόμενα από την πηγή bits αντιστοιχίζονται σε σύμβολα καναλιού χρησιμοποιώντας 
ένα σχήμα διαμόρφωσης/κωδικοποίησης TCM και κατόπιν τα σύμβολα αναδιατάσσονται (interleave) με τη 

ΣΧΗΜΑ 16.46 Επίδραση της περιόδου μορφοποίησης δέσμης (ή μήκους ακολουθίας εκπαίδευσης) στην 
καθυστέρηση δικτύου. (ΠΗΓΗ: [18] © 2002 IEEE). 
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Figure 16.46 Beamforming period or training sequence length effects on the network delay. (source: [18]
c© 2002 IEEE).

16.11 BEAMFORMING, DIVERSITY COMBINING, RAYLEIGH-FADING,
AND TRELLIS-CODED MODULATION

In this section, adaptive antenna arrays using the LMS algorithm are used to evaluate the performance
of a communication channel using the Bit Error Rate (BER) as criterion. The adaptive array used is
an 8 × 8 planar array whose patterns are beamformed so that the SOIs and SNOIs are in directions
listed in Table 16.3. The BER of the channel is evaluated initially assuming only an SOI and then an
SOI plus an SNOI; then the performance of the two is compared. For all the cases considered in this
section, the desired (SOI) and interfering signals (SNOI) are assumed to be synchronized, which is
considered as a worst-case assumption. It is also assumed that the desired and interfering signals
have equal power. For the LMS algorithm, the length of the training sequence was selected to be
60 symbols, and it is transmitted every data sequence of length 940 symbols (total 1,000 symbols;
i.e., 6% overhead). The symbol rate chosen was 100 Hz (symbol duration of T = 1∕100 = 0.01 =
10 msec) [18], [75].

The BER of a communication channel with Binary Phase Shift Keying (BPSK) modulation is first
evaluated where the received signal is corrupted with an Additive White Gaussian Noise (AWGN).
The results are shown in Figure 16.47 with the set of curves marked uncoded. It is apparent that the
adaptive antenna array using the LMS algorithm can suppress one interferer without any performance
loss over an AWGN channel.

To improve the performance of the system, trellis-coded modulation (TCM) [74] schemes are
used together with adaptive arrays [75]–[77]. In this scheme, the source bits are mapped to channel
symbols using a TCM scheme, and the symbols are interleaved using a pseudorandom interleaver

TABLE 16.3 Signals and Their Directions

SOI SNOI

DOA 𝜃𝜃0 𝜙𝜙0 𝜃𝜃1 𝜙𝜙1

0◦ 0◦ 45◦ 0◦

ΠΙΝΑΚΑΣ 16.3 Σήματα και διευθύνσεις τους
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χρήση ενός ψευδοτυχαίου αλγόριθμου interleaver προκειμένου να γίνει στατιστική αποσυσχέτιση των διαδο-
χικών συμβόλων για την αποτροπή σφαλμάτων υπό μορφή ριπών (burst). Το σήμα που λαμβάνει η προσαρ-
μοστική στοιχειοκεραία απαρτίζεται από μία εξασθενημένη έκδοση του επιθυμητού σήματος, έναν αριθμό 
από σήματα παρεμβολών, συν θόρυβο AWGN. Ο δέκτης συνδυάζει τα σήματα από κάθε στοιχείο κεραίας 
χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο LMS. 

Για την αξιολόγηση της απόδοσης του καναλιού, εξετάστηκε ένα σχήμα διαμόρφωσης QPSK (τετρα-
πλή μεταλλαγή φάσης) σε συνδυασμό με έναν οκτώ καταστάσεων κωδικοποιητή trellis [75]. Η απόδοση 
του συνδυασμένου συστήματος QPSK-TCM με όρους BER απεικονίζεται επίσης στο Σχήμα 16.47, με τις 
καμπύλες που χαρακτηρίζονται ως "TCM". Και σε αυτή την περίπτωση, παρατηρούμε ότι η προσαρμοστική 
στοιχειοκεραία με τον αλγόριθμο LMS μπορεί να καταστέλλει έναν παρεμβολέα χωρίς μείωση της απόδοσης. 
Συγκρίνοντας τα σύνολα δεδομένων των δύο περιπτώσεων –χωρίς κωδικοποίηση έναντι TCM για κανάλι 
AWGN–, είναι εμφανές ότι το σύστημα QPSK-TCM υπερτερεί σε απόδοση έναντι του συστήματος BPSK 
χωρίς κωδικοποίηση κατά περίπου 1.5 dB σε BER = 10−5.

Δύο βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα συστήματα ασύρματης επικοινωνίας είναι η χρονικά μετα-
βαλλόμενη φύση των καναλιών και τα φαινόμενα πολυόδευσης (γι’ αυτό και τυπικά μοντελοποιούνται ως 
"κανάλια διαλείψεων". Τα φαινόμενα διαλείψεων, εάν δεν ληφθούν μέτρα για την ελαχιστοποίησή τους 
μέσω ισχυρών τεχνικών επεξεργασίας σήματος και επικοινωνίας, υποβαθμίζουν δραματικά την απόδοση 
ενός ασύρματου συστήματος. Για την καταπολέμηση των διαλείψεων, ο δέκτης λαμβάνει συνήθως πολλαπλά 
αντίγραφα του μεταδιδόμενου σήματος [31]. Εάν η εξασθένιση είναι (σχεδόν) στατιστικά ανεξάρτητη μεταξύ 
των αντιγράφων, τότε η μεταδιδόμενη πληροφορία μπορεί να ανακτηθεί σωστά με υψηλές πιθανότητες, υπό 
τον όρο ότι δεν εξασθενούν ταυτόχρονα όλα τα αντίγραφα. Μία αποτελεσματική τεχνική διαφοροποίησης 
είναι η χωρική διαφοροποίηση (space diversity), όπου χρησιμοποιούνται πολλαπλές κεραίες εκπομπής και/ή 
λήψης. Στον δέκτη, εάν ο διαχωρισμός ανάμεσα στα στοιχεία κεραιών είναι τουλάχιστον λ/2, τα σήματα που 
λαμβάνεται από διαφορετικά στοιχεία κεραιών θα είναι (σχεδόν) ανεξάρτητα μεταξύ τους σε ένα περιβάλλον 
έντονης σκέδασης (ακριβέστερα, σε περιβάλλον ομοιόμορφης σκέδασης) [78]. Κατά συνέπεια, σε τέτοιες 
περιπτώσεις οι στοιχειοκεραίες παρέχουν βελτίωση της απόδοσης μέσω χωρικής διαφοροποίησης. Για το 
παράδειγμα που εξετάζουμε σε αυτή την ενότητα, υποτίθεται κανάλι διαλείψεων Rayleigh.

Για την προσομοίωση του καναλιού διαλείψεων, χρησιμοποιείται γκαουσιανό μοντέλο με ένα χαμηλοπε-
ρατό φίλτρο πρώτης τάξης. Τα αποτελέσματα που δίνει η προσομοίωση ως προς το BER για το βασιζόμενο 
στον αλγόριθμο LMS σύστημα χωρίς κωδικοποίηση και κανάλι AWGN με επίπεδες διαλείψεις Rayleigh απει-

ΣΧΗΜΑ 16.47 Σύγκριση απόδοσης βάσει BER, για ένα κανάλι επικοινωνίας με (α) διαμόρφωση BPSK 
χωρίς κωδικοποίηση και (β) διαμόρφωση QPSK με κωδικοποίηση trellis. (ΠΗΓΗ: [18] ©  2002 IEEE). 

TCM, 0 παρεμβολές

TCM, 1 παρεμβολέας

Χωρίς κωδικοποίηση,  
0 παρεμβολές
Χωρίς κωδικοποίηση,  
1 παρεμβολέας

SNR [σε dB]
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κονίζονται στο Σχήμα 16.48. Όπως φαίνεται στο σχήμα, όταν η διασπορά Doppler του καναλιού είναι fm  = 
0.1 Hz (fmT = 0.001), η απόδοση του συστήματος υποβαθμίζεται περίπου 4 dB εν τη παρουσία ενός σήματος 
παρεμβολής ίσης ισχύος, συγκριτικά με την περίπτωση χωρίς παρεμβολές. Σε κανάλια με αυξημένη συχνό-
τητα διαλείψεων, η απόδοση του αλγόριθμου LMS μειώνεται σημαντικά. 

Για παράδειγμα, σε BER 10−4  η απόδοση του συστήματος για το κανάλι με διασπορά Doppler fm = 0.2 Hz( 
fmT = 0.002) υποβαθμίζεται κατά περίπου 4 dB συγκριτικά με την περίπτωση όπου η διασπορά Doppler είναι 
0.1 Hz. Για λόγους SNR άνω των 18 dB περίπου, παρατηρείται σταθεροποίηση του BER σε μία κατώτατη 
στάθμη σφαλμάτων (error floor). Για σχετικά ταχύτερες διαλείψεις και εν τη παρουσία σήματος παρεμβολής 

ΣΧΗΜΑ 16.48  BER συστήματος χωρίς κωδικοποίηση, για κανάλι διαλείψεων Rayleigh και διασπορά 
Doppler ίση με fm = 0.1 Hz (fmT = 0.001) και fm  = 0.2 Hz (fmT = 0.002). (ΠΗΓΉ: [18] ©  2002 IEEE). 

ΣΧΗΜΑ 16.49  BER συστήματος με διαμόρφωση QPSK και κωδικοποίηση trellis για κανάλι διαλείψεων 
Rayleigh με διασπορά Doppler fm  = 0.1 Hz (fmT = 0.001) και fm  = 0.2 Hz (fmT = 0.002). (ΠΗΓΗ: [18] ©  
2002 IEEE).

SNR [σε dB]

Μόνο SOI,

Μόνο SOI,
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Μόνο SOI,

Μόνο SOI,
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ίσης ισχύος, η απόδοση του συστήματος υποβαθμίζεται σε μεγάλο βαθμό, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι 
η απόδοση του προσαρμοστικού αλγόριθμου εξαρτάται ισχυρά από τον ρυθμό διαλείψεων. Επιπλέον, εάν ο 
ρυθμός σύγκλισης του αλγόριθμου LMS δεν είναι επαρκώς υψηλός ώστε να παρακολουθεί τις ταχύρυθμες 
μεταβολές σε ένα κανάλι γρήγορων διαλείψεων, θα πρέπει αντ' αυτού να χρησιμοποιηθούν προσαρμοστικοί 
αλγόριθμοι με ταχύτερη σύγκλιση.

Για το ίδιο σύστημα, αλλά με κωδικοποίηση TCM σε κανάλι διαλείψεων Rayleigh, και για διασπορά 
Doppler fm = 0.1 Hz (fmT = 0.001) και fm = 0.2 Hz (fmT = 0.002), τα αποτελέσματα της προσομοίωσης παρουσι-
άζονται στο Σχήμα 16.49. Η σύγκριση των επιδόσεων μεταξύ του συστήματος με κωδικοποίηση TCM (Σχήμα 
16.49) έναντι του συστήματος χωρίς κωδικοποίηση (Σχήμα 16.48) καταδεικνύει ότι, με διασπορά Doppler 0.2 
Hz και ένα σήμα παρεμβολής, η κατώτατη στάθμη σταθεροποίησης του BER εξακολουθεί να είναι μειώσιμη. 
Ωστόσο, αυτή η στάθμη είναι μειωμένη συγκριτικά με την περίπτωση του συστήματος με διαμόρφωση BPSK 
χωρίς κωδικοποίηση. Βάσει αυτών, μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι το σχήμα TCM παρέχει κάποιο συγκρι-
τικό πλεονέκτημα λόγω της κωδικοποίησης, επιπρόσθετα με το πλεονέκτημα της χωρικής διαφοροποίησης.

16.12 ΑΛΛΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ
Έως τώρα, οι προσπάθειες ανάπτυξης και υλοποίησης έξυπνων κεραιών κατάλληλων για συστήματα ασύρ-
ματης επικοινωνίας έχει επικεντρωθεί κυρίως σε ευθύγραμμες διατάξεις στοιχείων ακτινοβολίας: ομοιό-
μορφες γραμμικές στοιχειοκεραίες (uniform linear arrays, ULA) και ομοιόμορφες ορθογωνικές στοιχειοκε-
ραίες (uniform rectangular arrays, URA). Έχουν προταθεί διάφοροι αλγόριθμοι DOA για την εκτίμηση των 

ΣΧΗΜΑ 16.50  Γεωμετρία ομοιόμορφης κυκλικής στοιχειοκεραίας αποτελούμενης από N στοιχεία.

ΣΧΗΜΑ 16.51  Ομοιόμορφη επίπεδη στοιχειοκεραία κυκλικής γεωμετρίας.
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διευθύνσεων άφιξης των σημάτων που φτάνουν στην στοιχειοκεραία και έχουν επίσης εξεταστεί αρκετές 
προσαρμοστικές τεχνικές για την κατάλληλη μορφοποίηση του διαγράμματος ακτινοβολίας, βάσει των περι-
ορισμών που επιβάλλει ανά πάσα στιγμή το ασύρματο περιβάλλον. Μία άλλη γενική μορφή κεραιών που 
μπορούν να χρησιμοποιούνται για μορφοποίηση δέσμης {του διαγράμματος ακτινοβολίας} είναι οι στοιχειο-
κεραίες κυκλικής τοπολογίας. Δύο τέτοιες γεωμετρίες παρουσιάζονται στα Σχήματα 16.50 και 16.51: ομοιό-
μορφη κυκλική στοιχειοκεραία (uniform circular array, UCA) και ομοιόμορφη επίπεδη κυκλική στοιχειοκεραία 
(uniform planar circular array, UPCA). Στη βιβλιογραφία για τις προσαρμοστικές κεραίες, δεν έχει δοθεί έως 
σήμερα ιδιαίτερη προσοχή στις κυκλικές γεωμετρίες, παρά το γεγονός ότι μπορούν να παρέχουν ορισμένα 
πλεονεκτήματα. Ένα προφανές πλεονέκτημα προκύπτει από την αζιμουθιακή συμμετρία της γεωμετρίας 
UCA. Επειδή οι κεραίες UCA δεν έχουν ακραία στοιχεία, τα διαγράμματα ακτινοβολίας που μπορεί να παρά-
γει αυτή η γεωμετρία μπορούν να κατευθύνονται κατά τρόπο ώστε να καλύπτουν ολόκληρο το αζιμουθιακό 
επίπεδο (ηλεκτρονική σάρωση) χωρίς σημαντική μεταβολή στο σχήμα της δέσμης.

Λόγω περιορισμών χώρου, δεν θα προβούμε σε ανάλυση αυτών των γεωμετριών και των δυνατοτήτων 
τους ως προς τη μορφοποίηση δέσμης. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης παραπέμπεται στη βιβλιογραφία, ειδι-
κότερα δε στα [79] – [82].

16.13 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Στον συνοδευτικό ιστότοπο του βιβλίου, στη διεύθυνση www.wileyessential.com/antennatheory4e/, περιλαμ-
βάνονται τα ακόλουθα εργαλεία και βοηθήματα γι’ αυτό το κεφάλαιο:

α.  Διαδραστικό ερωτηματολόγιο για την εμπέδωση της ύλης του κεφαλαίου, μαζί με τις απαντήσεις. 
β. Ένα βασιζόμενο στο Matlab πρόγραμμα με όνομα DOA για τον υπολογισμό της διεύθυνσης άφιξης 

σήματος για γραμμικές και επίπεδες στοιχειοκεραίες.
γ. Ένα βασιζόμενο στο Matlab πρόγραμμα με όνομα Smart για τον υπολογισμό και την προβολή των 

χαρακτηριστικών ακτινοβολίας όταν χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος LMS για μορφοποίηση δέσμης σε 
σχεδιάσεις γραμμικών και επίπεδων έξυπνων κεραιών.

δ.  Παρουσίαση Power Point (PPT) με τα σχήματα και βασικά σημεία της ύλης του κεφαλαίου.
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ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ

16.1 Για μία γραμμική στοιχειοκεραία 8 στοιχείων τοποθετημένων σε διαστήματα d = 0.5λ, χρησιμοποιή-
στε το πρόγραμμα DOA για να προσδιορίσετε τη διεύθυνση άφιξης, εάν υποτεθεί ότι λαμβάνεται ένα 
επιθυμητό σήμα (SOI) σε 𝜃0 = 0° και δεν υπάρχουν παρεμβολές (SNOI).

16.2 Επαναλάβετε το Πρόβλημα 16.1, αυτή τη φορά υποθέτοντας ένα επιθυμητό σήμα σε 𝜃0 = 0° και ένα 
σήμα παρεμβολής σε 𝜃1 = 60°.

16.3 Για μία επίπεδη στοιχειοκεραία 8 × 8 στοιχείων, τοποθετημένων σε διαστήματα dx = dy = 0.5λ, χρησιμο-
ποιήστε το πρόγραμμα DOA για να προσδιορίσετε τη διεύθυνση άφιξης, εάν υποτεθεί ότι λαμβάνεται 
ένα επιθυμητό σήμα σε 𝜃0 = 20°, 𝜙0 = 90° και δεν υπάρχουν παρεμβολές.

16.4 Επαναλάβετε το Πρόβλημα 16.3, αυτή τη φορά υποθέτοντας ένα επιθυμητό σήμα σε 𝜃0 = 20°, 𝜙0 = 90° 

και δύο σήματα παρεμβολών, το ένα σε 𝜃1 = 60°, 𝜙1 = 180° και το άλλο σε 𝜃2 = 45°, 𝜙2 = 270°.
16.5 Επαναλάβετε το Παράδειγμα 16.2 για επιθυμητό σήμα σε 𝜃0 = 0° και ένα σήμα παρεμβολής σε στις 

45°. Υποθέστε ότι δεν υφίσταται σύζευξη. Απεικονίστε το διάγραμμα ακτινοβολίας.
16.6 Επαναλάβετε το Παράδειγμα 16.2 για επιθυμητό σήμα σε 𝜃0 = 0° και ένα σήμα παρεμβολής στις 60°. 

Υποθέστε ότι δεν υφίσταται σύζευξη. Απεικονίστε το διάγραμμα ακτινοβολίας.
16.7 Επαναλάβετε το Παράδειγμα 16.3 για επιθυμητό σήμα σε 𝜃0 = 0° και ένα σήμα παρεμβολής στις 45°. 



980    Θεωρία Κεραιών - Ανάλυση και σχεδίαση

Υποθέστε ότι υφίσταται αμοιβαία σύζευξη και χρησιμοποιήστε τους ίδιους συντελεστές σύζευξης. 
Απεικονίστε το διάγραμμα ακτινοβολίας.

16.8 Επαναλάβετε το Παράδειγμα 16.3 για επιθυμητό σήμα σε 𝜃0 = 0° και ένα σήμα παρεμβολής στις 60°. 
Υποθέστε ότι υφίσταται αμοιβαία σύζευξη και χρησιμοποιήστε τους ίδιους συντελεστές σύζευξης. 
Απεικονίστε το διάγραμμα ακτινοβολίας.

16.9 Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο LMS, μορφοποιήστε (beamform) το διάγραμμα ακτινοβολίας μιας 
γραμμικής στοιχειοκεραίας 10 στοιχείων με ομοιόμορφο διάστημα λ/2 μεταξύ τους, κατά τρόπο ώστε 
το μέγιστό της (SOI) να είναι σε ευρύπλευρη λειτουργία (broadside), δηλ. 𝜃0 = 0°. Υποθέστε ότι δεν 
υφίστανται απαιτήσεις σχετικά με μηδενισμούς (SNOI).

16.10 Επαναλάβετε το Πρόβλημα 16.9, αυτή τη φορά για μέγιστο της στοιχειοκεραίας σε 𝜃0 = 30°. Υποθέστε 
ότι δεν υφίστανται απαιτήσεις σχετικά με μηδενισμούς.

16.11 Επαναλάβετε το Πρόβλημα 16.9, για μέγιστο της στοιχειοκεραίας στη διεύθυνση 𝜃0 = 0° και έναν μηδε-
νισμό σε 𝜃1 = 30°.

16.12 Επαναλάβετε το Πρόβλημα 16.10, για μέγιστο της στοιχειοκεραίας σε 𝜃0 = 30° και έναν μηδενισμό σε 
𝜃1 = 60°.

16.13 Χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο LMS, μορφοποιήστε το διάγραμμα ακτινοβολίας μιας επίπεδης στοι-
χειοκεραίας 10 × 10 στοιχείων, με ομοιόμορφο διάστημα λ/2 μεταξύ τους, κατά τρόπο ώστε το μέγιστό 
της να είναι σε ευρύπλευρη λειτουργία, δηλ. 𝜃0 = 0°. Υποθέστε ότι δεν υφίστανται απαιτήσεις σχετικά 
με μηδενισμούς.

16.14 Επαναλάβετε το Πρόβλημα 16.13, για μέγιστο της στοιχειοκεραίας σε 𝜙0 = 45°, 𝜃0 = 30°. Υποθέστε 
ότι δεν υφίστανται απαιτήσεις σχετικά με μηδενισμούς.

16.15 Επαναλάβετε το Πρόβλημα 16.13, για μέγιστο της στοιχειοκεραίας σε 𝜃0 = 0° και έναν μηδενισμό σε 
𝜙1 = 45°, 𝜃1 = 30°.

16.16 Επαναλάβετε το Πρόβλημα 16.14, για μέγιστο της στοιχειοκεραίας σε 𝜙0 = 45°, 𝜃0 = 30° και έναν μηδε-
νισμό σε 𝜙1 = 45°, 𝜃1 = 60°.
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