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Με την εξέλιξη των ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων οι τεχνολογίες των 
ασύρματων και κινητών επικοινωνιών έχουν σημειώσει εντυπωσιακή ανάπτυξη τα 
τελευταία χρόνια. Προσφέρουν πλήθος νέων καινοτόμων υπηρεσιών οι οποίες 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής μας ζωής, σε σημείο που η 
ύπαρξή τους να θεωρείται μια δεδομένη αναγκαιότητα.

Από την άλλη πλευρά, η λειτουργία των σύγχρονων συστημάτων ασυρμάτων 
επικοινωνιών έχει δημιουργήσει αρκετούς προβληματισμούς σχετικά με την 
έκθεση του πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που εκπέμπονται κατά την 
λειτουργία τους. Για το λόγο αυτό, Διεθνείς Οργανισμοί και επιμέρους Εθνικές 
Νομοθεσίες έχουν υιοθετήσει μέγιστες επιτρεπτές τιμές έκθεσης για την 
ασφάλεια των ατόμων που εκτίθενται στα πεδία αυτά. 

Εισαγωγή



Επομένως, 
a) Αφενός μεν, υπάρχει επιτακτική ανάγκη ορθής αποτίμησης της 

Ηλεκτρομαγνητικής Επιβάρυνσης που προέρχεται από τη λειτουργία συστημάτων 
ασυρμάτων επικοινωνιών και η σύγκριση της με τα Διεθνή Όρια και την κείμενη 
Εθνική Νομοθεσία, και 

b) Αφετέρου δε, τίθεται ζήτημα της βέλτιστης χωροθέτησης των σύγχρονων 
ασύρματων συστημάτων, με γνώμονα τόσο την αξιόπιστη λειτουργία τους όσο και 
την τήρηση των ορίων ασφαλείας σε έκθεση σε ΜΙΗΑ

Στην πραγματικότητα, τα παραπάνω είναι αλληλένδετα: 

Ο εντοπισμός βέλτιστων διευθετήσεων για τις υποδομές των υπό εγκατάσταση 
ασύρματων δικτύων όχι μόνο θα δώσει τη δυνατότητα σχεδιασμού δικτύων με 
υψηλότερη αξιοπιστία και οικονομικότερη εγκατάσταση και διαχείριση, αλλά είναι 
και αυτός που θα αποτρέπει τυχόν περιττές εκπομπές και υπερβάσεις των ορίων 
επικινδυνότητας.



Περιγραφή προβλήματος

Η αξιολόγηση της συμβατότητας ΗΜΕ σύμφωνα με τα όρια ασφαλείας προϋποθέτει 
είτε τη χρήση υπολογιστικών μεθόδων είτε τη διεξαγωγή επιτόπιων μετρήσεων 
στα σημεία ενδιαφέροντος. 

• Η χρήση υπολογιστικών μεθόδων εμπεριέχει μεγάλη πολυπλοκότητα ειδικά σε 
περιβάλλοντα πολλαπλών πηγών αφού υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να συμπεριληφθεί η επίδραση 
της πολυοδικής διάδοσης (multipath propagation) στην τιμή της λαμβανόμενης 
έντασης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. 

• Η διεξαγωγή μετρήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε χρησιμοποιώντας 
εξοπλισμό ευρείας ζώνης (wideband measurements) είτε στενής ζώνης 
(narrowband measurements).

Πεδίο εφαρμογής της ερευνητικής πρότασης ΑΝΤΕΝΑ: 
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία στην περιοχή των Μη Ιοντιζουσών

Ακτινοβολιών και μέγιστα επιτρεπτά όρια έκθεσης



Οι μετρήσεις ευρείας ζώνης είναι ευκολότερο 
να πραγματοποιηθούν αλλά έχουν αδυναμία 
διαχωρισμού των πηγών ΗΜΕ σε περιπτώσεις 
ύπαρξης πολλαπλών πηγών. 

Στις περιπτώσεις αυτές τα Διεθνή Πρότυπα και 
η Εθνική Νομοθεσία απαιτούν τον υπολογισμό 
του συντελεστή έκθεσης πολλαπλών πηγών ο 
οποίος λαμβάνει υπόψη τη μεταβολή των 
ορίων έκθεσης με τη συχνότητα. 

Κατά συνέπεια η διεξαγωγή μετρήσεων 
ευρείας ζώνης δεν παρέχει τη δυνατότητα 
ακριβούς εκτίμησης του συντελεστή έκθεσης 
πολλαπλών πηγών και οδηγεί συνήθως σε 
επισφαλή αποτελέσματα.

Εξοπλισμός μετρήσεων 

ευρείας ζώνης 

και χαμηλών συχνοτήτων

Πεδιόμετρο με κατάλληλους 

αισθητήρες

Είδη μετρήσεων (1)



Είδη μετρήσεων (2)

Η χρήση εξοπλισμού στενής ζώνης μπορεί να δώσει 
ακριβέστερα αποτελέσματα αλλά αποτελεί πιο περίπλοκη 
διαδικασία ενώ εμπεριέχει μεγαλύτερη πιθανότητα 
λάθους χειρισμού και παραβλέψεων από το προσωπικό 
διεξαγωγής των μετρήσεων ειδικότερα στην περίπτωση 
που δεν είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. 

Εντούτοις, οι μετρήσεις στενής ζώνης αποτελούν 
μονόδρομο για τον ακριβή υπολογισμό του συντελεστή 
έκθεσης πολλαπλών πηγών ελαττώνοντας σημαντικά το 
ποσοστό σφάλματος σε σχέση με τις μετρήσεις ευρείας 
ζώνης. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η ορθή διεξαγωγή 
και η σωστή επεξεργασία μετρήσεων στενής ζώνης 
προϋποθέτει αναγκαστικά την σε βάθος γνώση του 
φυσικού επιπέδου (Τεχνική διαμόρφωσης, μέθοδος 
πρόσβασης κ.λ.π.) της προς μέτρηση τεχνολογίας.

Εξοπλισμός μετρήσεων 

στενής ζώνης: 
Αναλυτές φάσματος, κατάλληλες 
κεραίες: Μετρήσεις από 30ΜΗz 

ως 26.5GHz



Προβλήματα κατά τη διεξαγωγή μετρήσεων

Υπάρχει θέμα επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων και ορθής εκτίμησης της 
αβεβαιότητας αυτών ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η ισχύς εκπομπής των 
συστημάτων ασυρμάτων επικοινωνιών δεν είναι σταθερή (π.χ. συστήματα κινητής 
τηλεφωνίας), αλλά εξαρτάται από το φόρτο τηλεπικοινωνιακής κίνησης που 
εξυπηρετούν. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι μετρήσεις θα πρέπει να διεξάγονται σε συνθήκες μέγιστου 
φόρτου οι οποίες αποτελούν το χειρότερο πιθανό σενάριο ΗΜΕ. 

Επομένως, είναι απαραίτητο να γίνει υπολογισμός της μέγιστης πιθανής τιμής πεδίων 
που είναι δυνατό να αναπτυχθούν σε μια συγκεκριμένη θέση έκθεσης κάτω από 
συνθήκες πλήρους φόρτου, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο να 
υφίστανται στην οποιαδήποτε τυχαία στιγμή μετρήσεων.



Οι υπάρχουσες μέθοδοι αποτίμησης των μέγιστων πιθανών πεδίων και επομένως της 
μέγιστης πιθανής ΗΜΕ σε μια δεδομένη θέση είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες, 
εμπεριέχουν μεγάλες πιθανότητες λάθους κατά τις μετρήσεις και κυρίως 
προϋποθέτουν την πλήρη γνώση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος στη θέση 
μετρήσεων.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας πρέπει να είναι εκ 
των προτέρων γνωστός ο αριθμός και το είδος των καναλιών ανά κυψέλη (κανάλια 
κίνησης, κανάλια ελέγχου) και ανά πάροχο υπηρεσιών, πληροφόρηση η οποία δεν είναι 
συνήθως διαθέσιμη σε ένα πολύπλοκο αστικό περιβάλλον επειδή πολλές από τις 
υπάρχουσες κεραίες δεν έχουν καταγραφεί και νομιμοποιηθεί ακόμα. 

Επί του παρόντος, στη Διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη κοινά 
αποδεκτή προσέγγιση για την αξιόπιστη αποτίμηση της ΗΜΕ και εύρεσης της μέγιστης 
τιμής της που προέρχεται από τη λειτουργία των σύγχρονων τεχνολογιών ασυρμάτων 
επικοινωνιών. 

Προβλήματα κατά τη διεξαγωγή μετρήσεων



Η ερευνητική πρόταση ΑΝΤΕΝΑ είχε ως στόχο την συμβολή στην επίλυση του 
προβλήματος της ορθής αποτίμησης της Ηλεκτρομαγνητικής Επιβάρυνσης (ΗΜΕ) 
αναπτύσσοντας μεθόδους και τεχνικές μετρήσεων Έντασης Ηλεκτρικού πεδίου για 
την αξιολόγηση της επιβάρυνσης αυτής και τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου διεξήχθησαν μετρήσεις με χρήση 
κατάλληλου εξοπλισμού και αναπτύχθηκε μεθοδολογία υπολογισμού της μέγιστης 
πιθανής ΗΜΕ από τα δεδομένα των μετρήσεων χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ των 
προτέρων γνώση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος σε μια δεδομένη θέση.

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ΑΝΤΕΝΑ αυτοματοποιήθηκε 
πλήρως ώστε να αποκλείονται τα λάθη λόγω κακών χειρισμών ή παράβλεψης από το 
προσωπικό μετρήσεων, και μπορεί να δώσει την ορθή εκτίμηση της μέγιστης 
επιβάρυνσης στον μικρότερο δυνατό χρόνο μετρήσεων. 

Στόχος της ερευνητικής πρότασης ΑΝΤΕΝΑ



Για την επιβεβαίωση της ορθότητας της μεθοδολογίας μετρήσεων εφαρμόστηκαν
βελτιωμένες προσομοιωτικές μέθοδοι και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα των δύο
διαδικασιών.

Για τις προσομοιώσεις μελετήθηκε και εφαρμόσθηκε μία υβριδική μέθοδος
παραβολικής εξίσωσης, κατάλληλα τροποποιημένη ώστε να υποστηρίζει διάδοση
ευρείας γωνίας και η οποία στη συνέχεια βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο με τη
χρήση ολοκληρωτικών εξισώσεων (integral equations).

Η μέθοδος βασίστηκε στην ιδέα να υπολογιστεί το πεδίο στο εσωτερικό των
διαφόρων εμποδίων (τοίχοι, παράθυρα ή άλλα αντικείμενα) με ένα «πέρασμα» της
παραβολικής εξίσωσης, και θεωρώντας δευτερεύουσες πηγές στο εσωτερικό αυτών
να υπολογιστεί το πεδίο σε όλο το υπό εξέταση χωρίο, είτε αυτό είναι σε αστικό είτε
σε εσωτερικό περιβάλλον.

Επιβεβαίωση ορθότητας μεθοδολογίας μετρήσεων με 
μεθόδους προσομοίωσης



Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της υβριδικής μεθόδου προσομοιώνοντας έναν
ιδιαίτερα πολύπλοκο περιβάλλον γραφείου τεκμηριώνουν την πολύ καλή συμφωνία
των μετρήσεων με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του χώρου με χρήση της
μεθόδου αυτής.

Αποτελέσματα προσομοιώσεων



Φορέας Υλοποίησης ΑΝΤΕΝΑ: ΤΕΙ Κρήτης
Εργαστήριο υλοποίησης: Εργαστήριο Μη Ιοντιζουσών

Ακτινοβολιών (ΕΜΙΑ) – Ιδρυτής: Δρ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος, 2004  

Εμπειρία:

• EΠEAEK II, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: «Μετρήσεις – Αξιολόγηση της εκπομπής Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 

εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων (ELF) των γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης της Κρήτης και της 

πυκνότητας ισχύος Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην περιοχή συχνοτήτων από 30ΜHz έως 3GHz 
των πάρκων κεραιών της Κρήτης (ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ)», Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Βασίλειος 

Ζαχαρόπουλος, Διάρκεια υλοποίησης: 2005 – 2007

• Πληθώρα μετρήσεων κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων φορέων (Φορείς Δημοσίου, Ιδιώτες, 

Εταιρίες κινητών επικοινωνιών κλπ): Πάνω από 450 στην περιοχή της Κρήτης

• Συμμετοχή δύο φορές σε διεργαστηριακές συγκριτικές μετρήσεις που διοργανώθηκαν από την 

Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενεργείας (ΕΕΑΕ) στην Αθήνα

• Αρκετές δημοσιεύσεις σε Διεθνούς Κύρους Επιστημονικά περιοδικά (ΙΕΕΕ Transactions on 

Instrumentation and Measurements, Radiation Protection Dosimetry κλπ) και Συνέδρια

• Μεγάλο πλήθος συμμετοχών σε εκθέσεις, ημερίδες και εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού
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Δ1: Μελέτη φυσικού επιπέδου τεχνολογιών σύγχρονων ασυρμάτων επικοινωνιών.

Π1 Μελέτη φυσικού επιπέδου συστημάτων κινητής τηλεφωνίας 2ης και 3ης γενιάς.

Π2 Μελέτη φυσικού επιπέδου ασυρμάτων δικτύων υπολογιστών (WPans, WLans, WWans).

Π3 Μελέτη φυσικού επιπέδου συστημάτων μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.

Δ2: Ανάπτυξη μεθοδολογίας μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και αποτίμησης μέγιστης ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης.

Π4 Μεθοδολογία και αβεβαιότητα μετρήσεων ευρείας ζώνης.

Π5 Μεθοδολογία και αβεβαιότητα μετρήσεων στενής ζώνης.

Π6

Υπολογισμός μέγιστης πιθανής ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης και δυσμενέστερου πιθανού συντελεστή έκθεσης πολλαπλών πηγών 

και σχετικών αβεβαιοτήτων.

Δ3: Διεξαγωγή μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και επεξεργασία των αντίστοιχων δεδομένων.

Π7

Μετρήσεις - Αποτελέσματα μετρήσεων Η/Μ πεδίων προερχόμενων από ασύρματα δίκτυα υπολογιστών και υπολογισμός 

ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης.

Π8

Μετρήσεις - Αποτελέσματα μετρήσεων Η/Μ πεδίων προερχόμενων από συστήματα κινητής τηλεφωνίας και υπολογισμός 

ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης.

Π9

Μετρήσεις - Αποτελέσματα μετρήσεων Η/Μ πεδίων προερχόμενων από συστήματα ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και υπολογισμός 

ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης.

Δ4: Πραγματοποίηση προσομοιώσεων και αποτίμηση ηλεκτρομαγνητικής επιβάρυνσης.

Π10

Μεθοδολογία υπολογισμού της πυκνότητας ισχύος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για εφαρμογές κινητών επικοινωνιών και 

ασυρμάτων δικτύων υπολογιστών.

Δ5: Διάδοση και διάχυση αποτελεσμάτων

Π11 Δημοσιεύσεις σε επιλεγμένα επιστημονικά περιοδικά η/και συνέδρια.

Δ6: Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση της Ερευνητικής Πρότασης

Π12 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

Π13 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης.

Δράσεις και παραδοτέα ΑΝΤΕΝΑ
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