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Πρόλογος 

Το παρόν Πρότυπο είναι το δεύτερο µέρος του πολυµερούς Προτύπου ΕΛΟΤ 1422 το οποίο 
δηµοσιεύεται σε χωριστά µέρη, σύµφωνα µε την ακόλουθη δοµή: 

Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 

Εισαγωγή, θεµελιώδεις αρχές 

Ορισµοί, ορολογία 

Μέρος 2: Περιβάλλον 

Περιγραφή του περιβάλλοντος 

Ταξινόµηση του περιβάλλοντος 

Στάθµες συµβατότητας 

Μέρος 3: Τεχνικές δοκιµών και µετρήσεων-Όρια 

Όρια εκποµπής 

Όρια ατρωσίας  

Όρια ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας για την προστασία του γενικού κοινού  

Τεχνικές µετρήσεων 

Τεχνικές δοκιµών 

Μέρος 4: Οδηγίες εγκατάστασης και άµβλυνσης 

Οδηγίες εγκατάστασης 

Μέθοδοι άµβλυνσης και διατάξεις 

Μέρος 5: Γένια Πρότυπα και Πρότυπα Προϊόντων 

Κάθε µέρος υποδιαιρείται περαιτέρω σε τµήµατα τα οποία είναι προς δηµοσίευση ως εθνικά 
Πρότυπα είτε ως τεχνικές προδιαγραφές είτε ως τεχνικές εκθέσεις. 
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1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

Το παρόν µέρος του  Προτύπου ΕΛΟΤ 1422 πραγµατεύεται θέµατα δοκιµών και µετρήσεων 
καθώς και τα εφαρµοζόµενα όρια εκποµπών και ατρωσίας σχετικά µε την εγκατάσταση, 
συνεγκατάσταση και λειτουργία ραδιοεξοπλισµού σε ραδιοσταθµότοπους. 

 

2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 
 

Στο Πρότυπο αυτό ενσωµατώνονται, µέσα από παραποµπές, διατάξεις άλλων Προτύπων,  
χρονολογηµένων ή µη. Οι τυποποιητικές παραποµπές αυτές αναφέρονται στα αντίστοιχα 
σηµεία του κειµένου και κατάλογος των δηµοσιεύσεων αυτών παρουσιάζεται στη συνέχεια. 
Για παραποµπές σε χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις, µεταγενέστερες τροποποιήσεις ή 
αναθεωρήσεις σχετικές µε οποιαδήποτε έκδοσή τους, εφαρµόζονται σε αυτό το Ελληνικό 
Πρότυπο όταν θα ενσωµατωθούν σε αυτό, µε τροποποίηση ή αναθεώρηση. Όσον αφορά 
παραποµπές σε µη χρονολογηµένες δηµοσιεύσεις ισχύει η τελευταία έκδοσή τους 
(περιλαµβανοµένων των τροποποιήσεων). Για µη συγκεκριµένη παραποµπή, εφαρµόζεται η 
πιο πρόσφατη έκδοση. 

 

[1] ΕΛΟΤ 1422-2 «Συνεγκατάσταση Κεραιών Ραδιοεπικοινωνιών – Μέρος 2: 
Περιβάλλον»  

[2] EG 202373 V1.1.1. “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 
(ERM);Guide to the methods of measurement of Radio Frequency (RF) fields”  

[3] ITU R – REC SM 329 “Spurious Emissions”  

[4] ΕΛΟΤ EN 17025 “Πιστοποίηση Εργαστηρίων” 

[5] ITU – R SM 1541 “Unwanted emissions in the out-of-band domain”  

[6] EN 55016-2-1:  Specification for radio disturbance and immunity measuring 
apparatus and methods -- Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and 
immunity - Conducted disturbance measurements”  

[7] EG 200 053 V1.4.1”Electromagneric compatibility and radio spectrum 
matters(ERM)-Radio site engineering for radio equipment and systems” 

[8] ETS 300577e15p “Digital cellular telecommunications system (Phase 2); Radio 
transmission and reception”  

[9] 3GPP TS 25.104 V7.0.0 “3rd Generation Partnership Project; Technical 
Specification Group Radio Access Network; Base Station (BS) radio transmission 
and reception (FDD) (Release 7)  

[10] ETSI EN 300394-1 “Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Conformance testing 
specification;Part 1: Radio”  

[11] ETSI EN 300086-1 V1.2.1. “ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum 
Matters (ERM);Land Mobile Service;Radio equipment with an internal or external 
RF connector intended primarily for analogue speech;Part 1: Technical 
characteristics and methods of measurement”  
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[12] ETS 300392 “Terrestrial Trunked Radio (TETRA);Voice plus Data (V+D);Part 3: 
Interworking at the Inter-System Interface (ISI);Sub-part 1: General design”  

[13] EN 302018-2 V1.2.1 “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 
(ERM);Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) sound 
broadcasting service;Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE 
Directive”  

[14] EN 302297 V1.1.1 “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 
(ERM);Transmitting equipment for the analogue television broadcasting 
service;Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive”  

[15] EN 300279 V1.2.1 “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters 
(ERM);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Private land Mobile Radio 
(PMR) and ancillary equipment (speech and/or non-speech)”  

[16] ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-1 “Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC) – Μέρος 6-1: Γένια 
Πρότυπα – Ατρωσία για κατοικιακά, εµπορικά και βιοτεχνικά περιβάλλοντα”  

[17] ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-2 “Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (EMC) – Μέρος 6-2: Γένια 
Πρότυπα – Ατρωσία για βιοµηχανικά περιβάλλοντα”  

[18] ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-4-3 “Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and 
measurement techniques – Radiated, radio-frequency, electromagnetic field 
immunity test”  

[19] EN 60601-1-2 “Medical EMC Requirements”  

[20] ETSI 300327 “Satellite Earth Stations and Systems (SES), Satellite News 
Gathering (SNG), Transportable Earth Stations (TESs) 13-14/11-12 GHz”  

[21] ΕΛΟΤ 1412 “Προστασία κατασκευών από κεραυνούς - Οδηγία Α: Εκτίµηση 
κινδύνου κεραυνοπληξίας και επιλογή επιπέδου προστασίας συστήµατος 
αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ)”  

[22] ITU-T K.39 "Risk assessment of damages to telecommunication sites due to 
lightning discharges"  

[23] ΕΛΟΤ 1197 “Προστασία κατασκευών από κεραυνούς - Μέρος 1: Γενικές αρχές” 
έκδ. 2,  2002 

[24] ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 “Lightning Protection Components (LPC) -- Part 1: Requirements 
for connection components” 1997 

[25] ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 “Lightning protection components (LPC) - Part 2: Requirements 
for conductors and earth electrodes” 2002 

[26] IEC 61312-1 “Protection against lightning electromagnetic impulse - Part 1: General 
principles”  

[27] ΙEC 61643-1 “Low-voltage surge protective devices – Part 1:Surge protective 
devices connected to low-voltage power distribution systems – Requirements and 
tests”  

[28] IEC 61643-2 “Surge Protective devices to low – voltage power distribution systems 
– part 2: Selection and application principles”  

[29] ΙEC 61643-11 “Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective 
devices connected to low-voltage power distribution systems – Performance 
requirements and testing methods”  
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[30] ΙEC 61643-12 “Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective 
devices connected to low-voltage power distribution systems – Selection and 
application principles” 2 

[31] IEC 61643-22 “Low-voltage surge protective devices – Part 22: Surge protective 
devices connected to telecommunications and signalling networks – Performance 
requirements and testing methods”  

[32] IEC 61643-23 “Low-voltage surge protective devices – Part 23: Surge protective 
devices connected to telecommunications and signalling networks – Selection and 
application principles”  

[33] ITU-T K.56 "Protection of radio base stations against lightning discharges"  

[34] ΕΛΟΤ ΕΝ 60601-1-2 “Ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές - Μέρος 1-2: Γενικές απαιτήσεις 
για την ασφάλεια -Συµπληρωµατικό πρότυπο: Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα - 
Απαιτήσεις και δοκιµές”  

[35] ΕΛΟΤ ΕΝ 61000–3–2 “Electromagnetic compatibility (EMC). Limits for 
harmonic current emissions (equipment input current up to and including 16 
A per phase)”  

[36] IEC 61000 – 3 – 3 “limitation of voltage fluctuation and flicker in low-voltage supply 
systems for equipment with rated current of 16 A”  

[37] EU 1999/519/EC "Σχετικά µε τον περιορισµό της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία 0 Hz - 300 GHz"  

[38] Οδηγία 2004/40/ΕΚ «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά 
στην έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς 
παράγοντες (ηλεκτροµαγνητικά πεδία)»  

[39] Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά µε την 
εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζοµένων κατά την εργασία»  

[40]    "Guidelines fo limiting exposure to time-varying electric, magnetic and 
electromagnetic fields (up to 300 GHz)", Health Physics April 1998, Volume 74, 
Number 4: 494-522 - International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection, www.icnirp.org. 

[41]  EN 50383 “Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic 
field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and 
fixed terminal stations for wireless telecommunication systems (110 MHz - 40 
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3 Οροι και ορισµοί 
 

Στο παρόν µέρος του Προτύπου EΛΟΤ 1422, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι ορισµοί: 

(ηλεκτροµαγνητική) ακτινοβολία: Το φαινόµενο κατά το οποίο, από µια πηγή, 
εκπέµπεται ενέργεια στο χώρο µε τη µορφή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. Η ενέργεια 
που µεταφέρεται µέσω του χώρου µε τη µορφή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 

ατρωσία: Η ικανότητα µιας διάταξης, µιας συσκευής ή ενός συστήµατος, να 
λειτουργεί χωρίς υποβάθµιση παρουσία ηλεκτροµαγνητικής διαταραχής. 

βιοµηχανικές, επιστηµονικές και ιατρικές εφαρµογές (I.S.M.) (ενέργειας 
ραδιοσυχνότητας):  Εξοπλισµός ή συσκευές που είναι σχεδιασµένες για την 
παραγωγή και χρήση τοπικά, ενέργειας ραδιοσυχνότητας για βιοµηχανικούς, 
επιστηµονικούς, ιατρικούς ή παρόµοιους σκοπούς, εξαιρουµένων των εφαρµογών 
στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών. 

(ηλεκτροµαγνητική) εκποµπή: Το φαινόµενο κατά το οποίο από µια πηγή 
εκπηγάζει ηλεκτροµαγνητική ενέργεια. 

ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς (e.r.p.) (σε δεδοµένη κατεύθυνση): Το γινόµενο 
της ισχύος που εκπέµπεται στην κεραία και της απολαβής της ως προς δίπολο µισού 
µήκους κύµατος σε δεδοµένη κατεύθυνση.  

θόρυβος: Οποιοδήποτε µεταβλητό φυσικό φαινόµενο που εµφανώς δεν µεταφέρει 
πληροφορία και το οποίο µπορεί να υπερτεθεί ή να συνδυαστεί µε ένα επιθυµητό 
σήµα.  

ισοδύναµη ισοτροπικά ακτινοβολούµενη ισχύς (e.i.r.p.):  Το γινόµενο της ισχύος 
που εκπέµπεται από την κεραία και της απολαβής της  κεραίας ως προς µία 
ισοτροπική κεραία σε δεδοµένη κατεύθυνση (απόλυτη ή ισοτροπική απολαβή).  

κατασκευή κεραίας: Το σύστηµα των κεραιών εκποµπής και λήψης ραδιοσηµάτων 
µετά των κατασκευών στήριξης των εξαρτηµάτων και παρελκοµένων. Τα παθητικά 
κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσηµάτων θεωρούνται επίσης ως κατασκευές κεραίας. Στο 
ύψος της κατασκευής κεραίας περιλαµβάνεται και ο φωτισµός ασφαλείας ή το 
αλεξικέραυνο. 

ραδιοσταθµότοπος : Τοποθεσία στην οποία υπάρχουν περισσότεροι του ενός 
σταθεροί ποµποί. 

σταθµός ραδιοεπικοινωνιών: Ένας ή περισσότεροι σταθµοί ή δέκτες ή 
συνδυασµός ποµπών και δεκτών µετά των πρόσθετων συσκευών που είναι 
αναγκαίοι σε ορισµένη τοποθεσία για τη διεξαγωγή µιας υπηρεσίας 
ραδιοεπικοινωνίας. 

συνεγκατάσταση: Η παροχή, σε υφιστάµενη ή νέα εγκατάσταση ή εγκατάσταση που 
προκύπτει από τη συνένωση υφιστάµενων εγκαταστάσεων (όπως γήπεδο, κτίριο, 
κατασκευή κεραίας ή διάταξη ακτινοβολίας) του φυσικού χώρου ή και των τεχνικών 
προϋποθέσεων που είναι απαραίτητες για την µε εύλογο τρόπο τοποθέτηση και 
σύνδεση του εξοπλισµού εκποµπής ή και λήψης ηλεκτροµαγνητικής ενέργειας. 

ηλεκτροµαγνητικά πεδία: τα στατικά µαγνητικά και τα χρονικώς µεταβαλλόµενα 
ηλεκτρικά, µαγνητικά και ηλεκτροµαγνητικά πεδία µε συχνότητες έως 300 GHz. 
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Τα ακόλουθα φυσικά µεγέθη χρησιµοποιούνται για την περιγραφή της έκθεσης σε 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία : 

 

Ρεύµα επαφής (IC): µεταξύ ενός ατόµου και ενός αντικειµένου· εκφράζεται σε αµπέρ 
(Α). Ένα αγώγιµο σώµα που βρίσκεται σε ένα ηλεκτρικό πεδίο µπορεί να φορτιστεί 
από το πεδίο αυτό. 

 

Πυκνότητα ρεύµατος (J): ορίζεται ως το ρεύµα που διέρχεται καθέτως από διατοµή 
µοναδιαίου εµβαδού εντός ενός τρισδιάστατου αγωγού, όπως το ανθρώπινο σώµα ή 
µέρος αυτού, και εκφράζεται σε αµπέρ ανά τετραγωνικό µέτρο (A/m2). 

 

Ένταση ηλεκτρικού πεδίου: είναι ένα διανυσµατικό µέγεθος (Ε) που αντιστοιχεί στη 
δύναµη που ασκείται επί ενός φορτισµένου σωµατιδίου, ανεξάρτητα από την κίνησή 
του στο χώρο. Εκφράζεται σε βολτ ανά µέτρο (V/m). 

 

Ένταση µαγνητικού πεδίου: είναι ένα διανυσµατικό µέγεθος (Η), το οποίο, σε 
συνδυασµό µε την πυκνότητα µαγνητικής ροής, ορίζει ένα µαγνητικό πεδίο σε κάθε 
σηµείο στο χώρο. Εκφράζεται σε αµπέρ ανά µέτρο (A/m). 

 

Πυκνότητα µαγνητικής ροής (µαγνητική επαγωγή): είναι ένα διανυσµατικό 
µέγεθος (Β), που έχει ως αποτέλεσµα µια δύναµη η οποία ασκείται επί κινουµένων 
φορτίων· εκφράζεται σε τέσλα (Τ). Στο κενό και στα βιολογικά υλικά, µπορεί να γίνει 
µετατροπή της πυκνότητας µαγνητικής ροής σε ένταση του µαγνητικού πεδίου και 
αντίστροφα, µε χρήση του τύπου 1 A/m = 4π 10-7 Τ. 

 

Πυκνότητα ισχύος (S): είναι το µέγεθος που χρησιµοποιείται επί πολύ υψηλών 
συχνοτήτων, για τις οποίες το βάθος της διείσδυσης στο σώµα είναι µικρό. Πρόκειται 
για την ακτινοβολούµενη ισχύ που προσπίπτει κάθετα επί µιας επιφάνειας, 
διαιρούµενη δια του εµβαδού της επιφανείας, εκφράζεται δε σε βατ ανά τετραγωνικό 
µέτρο (W/m2). 

 

Ειδική απορρόφηση ενέργειας (SA): ορίζεται ως η ενέργεια που απορροφάται ανά 
µονάδα µάζης βιολογικού ιστού και εκφράζεται σε τζάουλ ανά χιλιόγραµµο (J/kg). 
Στην παρούσα οδηγία, χρησιµοποιείται για τον περιορισµό των µη θερµικών 
αποτελεσµάτων από παλµική µικροκυµατική ακτινοβολία. 

 

Ρυθµός ειδικής απορρόφησης ενέργειας (SAR): υπολογιζόµενος ως µέσος όρος 
για όλο το σώµα ή για µέρη αυτού, ορίζεται ως ο ρυθµός µε τον οποίο η ενέργεια 
απορροφάται ανά µονάδα µάζης ιστών του σώµατος, εκφράζεται δε σε βατ ανά 
χιλιόγραµµο (W/kg). Ο SAR για όλο το σώµα είναι ένα ευρέως αποδεκτό µέτρο 
συσχέτισης δυσµενών θερµικών αποτελεσµάτων και έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. 
Εκτός από τον µέσο SAR για ολόκληρο το σώµα, απαιτούνται και τιµές τοπικού SAR 
για την αξιολόγηση και τον περιορισµό της υπερβολικής απόθεσης ενέργειας σε µικρά 
µέρη του σώµατος, η οποία οφείλεται σε ειδικές συνθήκες έκθεσης. Παραδείγµατα 
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συνθηκών αυτού του τύπου είναι : ένα γειωµένο άτοµο που εκτίθεται σε 
ραδιοσυχνότητες της περιοχής χαµηλών τιµών MHz και άτοµα που εκτίθενται στο 
κοντινό πεδίο µιας κεραίας. 

Από τα µεγέθη αυτά, η πυκνότητα µαγνητικής ροής, το ρεύµα επαφής, η ένταση 
ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου και η πυκνότητα ισχύος µπορούν να µετρηθούν 
άµεσα. 

Πυκνότητα ισχύος (S) ή ηλεκτροµαγνητική πυκνότητα ροής ισχύος. 

Ισχύς ανά µονάδα επιφάνειας κάθετη στη διεύθυνση της µετάδοσης συνήθως 
εκφράζεται σε βατ ανά τετραγωνικό µέτρο (W/m2), µιλλιβάτ ανά τετραγωνικό εκατοστό 
(mW/cm2), ή µικροβάτ ανά τετραγωνικό εκατοστό (µW/cm2). 

 S = | E × H | 

Για επίπεδο κύµα στο µακρινό πεδίο, η πυκνότητα ισχύος (S), η ένταση ηλεκτρικού 
πεδίου (Ε) και η ένταση µαγνητικού πεδίου (Η) σχετίζονται από την εµπέδηση 
ελευθέρου χώρου, π.χ. Z0=377 Ω. Συγκεκριµένα, 

377
²ES =  or ²377 HS ×=  

Όπου Ε και Η εκφράζονται αντιστοίχως σε V/m και A/m και S σε W/m². 

 

Μακρινό Πεδίο 

Η περιοχή µακρινού πεδίου, (επίσης λέγεται και περιοχή Φράουνχοφερ), είναι η 
περιοχή πεδίου µιας κεραίας στην οποία η γωνιακή πεδιακή κατανοµή είναι λίγο πολύ 
ανεξάρτητη της απόστασης από την κεραία. Σε αυτή την περιοχή, το πεδίο έχει 
κυρίως χαρακτηριστικά επίπεδου κύµατος, δηλ. τοπικό,  οµοιόµορφα κατανεµηµένη 
ηλεκτρική και µαγνητική ένταση πεδίου σε επίπεδα τα οποία είναι εγκάρσια στη 
κατεύθυνση διάδοσης. Τα όρια αυτής της περιοχής είναι σε απόσταση R > 2D²/λ, 
όπου D είναι η µεγαλύτερη διάσταση της κεραίας.   

Κοντινό Πεδίο 

Η περιοχή κοντινού πεδίου είναι η περιοχή πεδίου µιας κεραίας εντοπισµένη κοντά 
στη κεραία, στην οποία το ηλεκτρικά και µαγνητικά πεδία δεν έχουν ουσιαστικά 
χαρακτηριστικά επίπεδου κύµατος, αλλά µεταβάλλονται αξιοσηµείωτα από σηµείο σε 
σηµείο. Ο όρος “περιοχή κοντινού πεδίου” δεν έχει ακριβή ορισµό, έχοντας 
διαφορετική έννοια για µεγάλες και µικρές κεραίες. Η περιοχή κοντινού πεδίου είναι 
περαιτέρω χωρισµένη σε περιοχή ακτινοβόλου κοντινού πεδίου και σε περιοχή 
αντιδραστικού κοντινού πεδίου – το οποίο είναι κοντύτερα στη κεραία και περιέχει 
σχεδόν όλη την συσσωρευµένη ενέργεια που σχετίζεται µε το πεδίο της κεραίας. 

 

Όριο Συµµόρφωσης (ΟΣ) 

Το Όριο Συµµόρφωσης ορίζεται σύµφωνα µε το EN 50383 

 

 

Τοµέας Έρευνας (ΤΕ) 
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Υπο-τοµέας του Σχετικού Τοµέα όπου το ευρύ κοινό µπορεί να έχει πρόσβαση όταν ο 
Σταθµός Βάσης έχει τεθεί σε υπηρεσία.  

 

Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµός (Υ∆Ε) 

Ο Σταθµός Βάσης  της συγκεκριµένης δοκιµαστικής µελέτης περιγράφεται 

 

Ισοδύναµες συνθήκες ελευθέρου χώρου (ΙΣΕΧ) 

Οι συνθήκες που επιτρέπουν την χρησιµοποίηση µεθόδων ελευθέρου χώρου 
ορίζονται σύµφωνα µε το ΕΝ 50383 

 

Λόγος Έκθεσης (ΛΕ) 

Οι καθορισµένες παράµετροι έκθεσης σε µια συγκεκριµένη περιοχή για κάθε µια 
συχνότητα σε λειτουργία από µια ραδιοπηγή, εκφράζεται σαν κλάσµα του σχετικού 
ορίου. 

 

Για αξιολόγηση των βασικών περιορισµών 

Μεταξύ 100kHz και 10GHz 

 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

SARPBL
SARpb

SARWBL
SARwbMAXER ,  

 

Μεταξύ 10GHz και 40GHz 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

SL
SER  

 

Για καθορισµό των επιπέδων αναφοράς  

Μεταξύ 100kHz και 40GHz  

 

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

22

,
HL
H

EL
EMAXER  
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ή µεταξύ 10GHz και 40GHz 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

SL
SER  

 

Όπου, 

 

ER (exposure ratio) είναι ο λόγος έκθεσης κάθε συχνότητας σε λειτουργία της πηγής 

EL (E-field limit) είναι το όριο έκθεσης σε Ηλεκτρικό πεδίο συχνότητας f.   

HL (H-field limit) είναι το όριο έκθεσης σε Μαγνητικό πεδίο συχνότητας f.   

SARWBL (SAR-Whole Body limit) είναι το όριο του ρυθµού SAR για όλο το σώµα σε 
συχνότητα f. 

SARPBL (SAR-Partial Body limit) είναι το όριο του ρυθµού SAR για κάποιο µέρος του 
σώµατος σε συχνότητα f. 

SL (Power Density Limit) είναι το όριο της ισοδύναµης πυκνότητας ροής ισχύος 
επίπεδου κύµατος σε συχνότητα f. 

E είναι η καθορισµένη ένταση Ηλεκτρικού πεδίου συχνότητας f της πηγής. 

Η είναι η καθορισµένη ένταση Μαγνητικού πεδίου συχνότητας f της πηγής. 

SARwb (SAR-Whole Body) είναι ο καθορισµένος ρυθµός SAR για όλο το σώµα σε 
συχνότητα f της πηγής (ΕΝ50383) 

SARpb (SAR-Partial Body) είναι ο καθορισµένος ρυθµός SAR για κάποιο µέρος του 
σώµατος σε συχνότητα f της πηγής (ΕΝ50383) 

S είναι η καθορισµένη ισοδύναµη πυκνότητα ισχύος επίπεδου κύµατος σε συχνότητα 
f της πηγής. 

 

Σηµείο Έρευνας (ΣΕ) 

Η τοποθεσία µέσα στο Τοµέα Έρευνας στον οποίο η τιµή του Ηλεκτρικού πεδίου, 
Μαγνητικού πεδίου ή πυκνότητα ισχύος έχει αξιολογηθεί. Η τοποθεσία ορίζεται σε 
καρτεσιανές, κυλινδρικές ή σφαιρικές συντεταγµένες σχετικές µε το σηµείο αναφοράς 
στον υπό δοκιµή εξοπλισµό όπως ορίζεται στο ΕΝ 50383 

 

Σηµείο Αναφοράς Κεραίας 

Η κεραία έχει ως σηµείο αναφοράς το κέντρο του πίσω µέρους του ανακλαστήρα, 
στην περίπτωση µιας κεραίας panel και το κέντρο της κεραίας στην περίπτωση µιας 
οµοικατευθυντικής κεραίας. Για άλλες περιπτώσεις κεραιών, κατάλληλες αναφορές 
πρέπει να προσδιοριστούν.   
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Σχετικός Τοµέας (ΣΤ) 

Τοµέας που περιβάλλει τη κεραία όπου ο υπό δοκιµή εξοπλισµός µπορεί να 
θεωρηθεί σαν σχετική πηγή. 

 

Σχετική Πηγή (ΣΠ) 

Μια ραδιοπηγή, στο εύρος συχνοτήτων 100 kHz εώς 40 GHz, στο οποίο για ένα 
συγκεκριµένο Σηµείο Έρευνας έχει Λόγο Έκθεσης µεγαλύτερο από 0,05 

 

Τοµέας Σκέδασης (ΤΣ) 

Τοµέας που περιβάλλει την κεραία, στον οποίο µια κατασκευή µπορεί να προκαλέσει 
ανακλώµενα ή διαθλώµενα πεδία, παρεµβάλλοντας µε το προσπίπτον πεδίο και 
έχοντας ως αποτέλεσµα σηµαντικές αλλαγές του Ορίου Συµµόρφωσης, εκτιµώµενες 
σε ελεύθερο χώρο σύµφωνα µε το ΕΝ 50383. Σαν κατασκευές να θεωρηθούν εκτενείς 
επιφάνειες όπως τοίχοι, κάγκελα, σκάλες κ.α.  

 

Συνολικός Λόγος Έκθεσης (ΣΛΕ)  

Ο Συνολικός Λόγος Έκθεσης (TER – Total Exposure Ratio) είναι η µέγιστη τιµή του 
αθροίσµατος των Λόγων Έκθεσης των Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµών και όλες οι Σχετικές 
Πηγές στο εύρος συχνοτήτων 100 kHz εώς 40 GHz   

TER=EREUT+ERRS 

 

 Όπου                                                                                                                                           
EREUT (exposure ratio from the equipment under test) είναι ο αξιολογηµένος Λόγος 
Έκθεσης των Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµών      

ERRS (exposure ratio of all relevant sources) είναι ο αξιολογηµένος Λόγος Έκθεσης 
όλων των Σχετικών Πηγών.  

4 Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα σε ραδιοσταθµότοπους 
 

4.1 Γενικά στοιχεία µετρήσεων 
 

4.1.1 Εισαγωγή 
 

Το παρόν κεφάλαιο έχει σαν στόχο να καθορίσει τις µεθόδους µέτρησης και τις προϋποθέσεις 
που πρέπει να πληρούνται από κάθε πηγή ακτινοβολίας που βρίσκεται εγκατεστηµένη σε 
έναν ραδιοσταθµότοπο, ώστε να µην επηρεάζει την ορθή λειτουργία δεκτών και άλλων πηγών 
εκποµπής που βρίσκονται ή πρόκειται να εγκατασταθούν στον ίδιο ραδιοσταθµότοπο. 

Τα υπάρχοντα πρότυπα αναφέρονται αναλυτικά σε µεθόδους και παραµέτρους πιστοποίησης 
της ορθής λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σε εργαστηριακό, ελεγχόµενο 
περιβάλλον, στο οποίο ο εξοπλισµός λειτουργεί κάτω από συνθήκες που καθορίζονται από 
τον κατασκευαστή της συσκευής. Όµως στο ραδιοσταθµότοπο δεν µπορούν να καθοριστούν 
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εκ των προτέρων παράµετροι όπως υγρασία, θερµοκρασία, παράµετροι διάδοσης όπως 
ανακλάσεις, διαθλάσεις, καθώς επίσης και διάφορες εξωτερικές εκποµπές που κατακλύζουν 
το φασµατικό πεδίο και είναι δυνατό να δηµιουργήσουν πρόβληµα στην συνεγκατάσταση 
κεραιών. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1422-2 [1], οι 
εκποµπές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στις σκόπιµες εκποµπές και στις µη σκόπιµες 
εκποµπές. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζουµε σκόπιµες και µη σκόπιµες εκποµπές, που 
µεταφέρονται µέσω µιας σκόπιµης ή µη σκόπιµης διαδροµής σύζευξης, αρκεί να προκαλούν 
διαταραχές που έχουν ως συνιστώσες συχνότητες στις ζώνες συχνοτήτων που είναι 
καθορισµένες για το επιθυµητό σήµα της κάθε υπό εξέταση διάταξης.  

Σε οποιοδήποτε ραδιοσταθµότοπο, οι συχνότητες των εκποµπών θα πρέπει πρώτα να 
ανιχνευθούν από µια προκαταρκτική ανίχνευση - µεγιστοποίηση στο µετρητικό σύστηµα 
λήψης όλων των εκποµπών, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών του γύρω ηλεκροµαγνητικού 
περιβάλλοντος. Κατόπιν πραγµατοποιείται η τελική µέτρηση των εκποµπών. 

Κατά την εκτέλεση αυτών των µετρήσεων, η ευαισθησία του εξοπλισµού µέτρησης σχετικά µε 
τα όρια που αναµένονται να µετρηθούν, πρέπει να καθοριστεί πριν από την τελική µέτρηση. 
Εάν η συνολική ευαισθησία µέτρησης είναι ανεπαρκής, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
ενισχυτές χαµηλού θορύβου, µικρότερες αποστάσεις µέτρησης ή κεραίες υψηλότερου 
κέρδους. Εάν χρησιµοποιούνται µικρότερες αποστάσεις µέτρησης ή κεραίες λήψης 
υψηλότερου κέρδους, πρέπει να ληφθεί υπόψη το εύρος της δέσµης τους ως προς το 
µέγεθος της κεραίας εκποµπής ή του εξοπλισµού ή της εγκατάστασης από τα οποία 
προέρχονται οι προς µέτρηση εκποµπές. Επίσης, πρέπει να προσδιοριστούν οι στάθµες της 
δυνατής υπερφόρτισης του µετρητικού συστήµατος ώστε να µην επηρεάζεται η ακρίβεια των 
µετρήσεων όταν χρησιµοποιούνται προενισχυτές. 

Όταν εκποµπές χαµηλής στάθµης πρόκειται να µετρηθούν παρουσία ενός γειτονικού σήµατος 
υψηλής στάθµης, απαιτείται για τα µετρητικά όργανα προστασία από υπερφόρτιση και 
κορεσµό. Μπορεί να χρησιµοποιείται ένας συνδυασµός ζωνοπερατών, ζωνοφρακτικών, 
χαµηλοπερατών και υψιπερατών φίλτρων. Εντούτοις, η απώλεια παρεµβολής αυτών ή 
οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων στις συχνότητες µέτρησης πρέπει να είναι γνωστή και να 
περιληφθεί σε οποιουσδήποτε υπολογισµούς στην έκθεση των µετρήσεων. 

Για κάθε προκαταρκτική σάρωση διακοπτόµενων εκποµπών, η πιθανότητα λήψης όλων των 
κρίσιµων φασµατικών συνιστωσών πρέπει να είναι ίση µε 100% ή τόσο κοντά στο 100% όσο 
είναι δυνατό. Ανάλογα µε τον τύπο του µετρητικού δέκτη και των χαρακτηριστικών των 
εκποµπών, που µπορεί να περιλαµβάνουν στενοζωνικές και ευρυζωνικές συνιστώσες, 
προτείνονται δύο γενικές προσεγγίσεις: 

– σάρωση κατά βήµατα: ο χρόνος µέτρησης (παραµονής σε κάθε συχνότητα) 
πρέπει να είναι αρκετά µακρύς για να µετρηθεί η τιµή κορυφής του σήµατος, π.χ. για 
ένα κρουστικό σήµα ο χρόνος µέτρησης  πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 
αντίστροφο της συχνότητας επανάληψης του σήµατος. 

– συνεχής σάρωση: ο χρόνος µέτρησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τα 
διαστήµατα µεταξύ διακοπτόµενων σηµάτων (µία συνεχής σάρωση) και ο αριθµός 
των σαρώσεων συχνότητας κατά τη διάρκεια του χρόνου παρατήρησης θα πρέπει να 
µεγιστοποιηθεί για να αυξηθεί η πιθανότητα σύλληψης σηµάτων. 

 

4.1.2 Πληροφορίες για τον ραδιοσταθµότοπο 
 

Οι παράµετροι ελέγχου ποικίλουν ανάλογα µε τον ραδιοσταθµότοπο, επειδή οι διάφορες 
συνθήκες περιβάλλοντος (τοποθεσία, εγκατεστηµένοι σταθµοί, κλπ) είναι δυνατόν να 
διαφέρουν από τον ένα ραδιοσταθµότοπο στον άλλο. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιµο πάντα 
πριν από κάθε έλεγχο να καταγράφονται όσο το δυνατόν περισσότερα δεδοµένα που 
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αφορούν τον εκάστοτε ραδιοσταθµότοπο. Οι πληροφορίες που πρέπει να συλλεχθούν και 
είναι χρήσιµες πριν από τον έλεγχο επιτοπίως, παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Ε του 
παρόντος. 

4.1.3 Πληροφορίες για τον εξοπλισµό µέτρησης διαµορφωµένων εκποµπών 
 

Υποδείγµατα του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί για τον επιτόπιο έλεγχο, καθώς επίσης 
και χρήσιµες πληροφορίες όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, την συµπεριφορά και γενικότερα 
τις τεχνικές προδιαγραφές των ανιχνευτήρων που χρησιµοποιούνται γενικότερα, αναφέρονται 
στον οδηγό EG 202 373 V1.1.1.[2]. Επισηµαίνεται ότι η αναφορά στον παραπάνω οδηγό 
αφορά µόνο στον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό µέτρησης και όχι στις διαδικασίες µέτρησης 
που περιγράφονται εντός του ανωτέρω οδηγού. Επίσης χρήσιµες πληροφορίες σε ότι αφορά 
την µεθοδολογία µέτρησης, βρίσκονται στην σύσταση R-REC SM. 329 (2003) [3], και 
αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος προτύπου µε παραποµπές, τα σηµεία της σύστασης 
που έχουν χρησιµοποιηθεί. Όλος ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να είναι βαθµονοµηµένος 
από εργαστήρια ή φορείς που έχουν πιστοποιηθεί κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 17025 [4], ή από φορέα 
του οποίου η διαδικασία βαθµονόµησης είναι ιχνηλατίσιµη (δηλαδή να είναι γνωστή η 
ακρίβεια µέτρησης των οργάνων βαθµονόµησης). 

Η µετρητική διάταξη που θα χρησιµοποιηθεί, είναι αυτή που φαίνεται στο  ακόλουθο 
σχήµα, και αναλύεται στις παρακάτω παραγράφους:  

 

 

                            Σχήµα 1 : Απεικόνιση µετρητικής διάταξης 

 

4.1.3.1 Επιλεκτικός ∆έκτης Καταγραφής ή Αναλυτής Φάσµατος 
 

Ο επιλεκτικός δέκτης καταγραφής φάσµατος µπορεί να είναι αναλυτής φάσµατος, σαρωτής 
συχνοτήτων, επιλεκτικό πεδιόµετρο ή όποια άλλη συσκευή καταγραφής έχει την δυνατότητα 
αποτύπωσης της ισχύος σήµατος για κάθε συχνότητα, ανιχνεύοντας την µε χρήση 
συγκεκριµένη φίλτρου διακριτικής ικανότητας (RBW – Resolution Bandwidth). Το όργανο αυτό 
πρέπει να έχει επίσης την δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης κάθε σάρωσης ενός 
συγκεκριµένου εύρους ζώνης συχνοτήτων, ή να µπορεί να καταγράφει και αποθηκεύει την 
µέση και την µέγιστη τιµή, για ένα ορισµένο πλήθος σαρώσεων. Αν δεν υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα, θα πρέπει το όργανο καταγραφής να ελέγχεται από ειδικό λογισµικό 
εγκατεστηµένο σε φορητό υπολογιστή, µέσω του οποίου ο χρήστης θα µπορεί να εξάγει τις 
ανωτέρω πληροφορίες. Ο επιλεκτικός δέκτης καταγραφής φάσµατος θα πρέπει να 
περιλαµβάνει δυνατότητες ανίχνευσης µέσης τετραγωνικής ρίζας (rms), δείγµατος (sample) 
και κορυφής (peak). (ΙTU-R SM 1541, παράγραφος 1.1.1. [5]) 

 

4.1.3.2 Κεραία µετρητικού εξοπλισµού 
 

Επιλεκτικός 
∆έκτης 

Καταγραφής 
Φάσµατος 

FILTER
LNA

Κεραία 
Λήψης 
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Η κεραία που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι βαθµονοµηµένη, κατευθυντική και να 
λειτουργεί στα εύρη συχνοτήτων των υπό εξέταση συστηµάτων. Εάν δεν υπάρχει κεραία που 
να καλύπτει όλα τα υπό εξέταση συστήµατα, θα χρησιµοποιηθούν τόσες κεραίες όσα και τα 
εύρη συχνοτήτων που καλύπτει η κάθε µία και θα γίνουν αντίστοιχες οµάδες µετρήσεων. Η 
κεραία πρέπει να βρίσκεται τοποθετηµένη επί µη µεταλλικού τριπόδου και να µπορεί να έχει 
µεταβλητότητα ως προς το ύψος, από 0.8 έως 2 µέτρα από το έδαφος. (EG 202 373 V1.1.1. 
[2]) 

Προτείνεται η χρήση βαθµονοµηµένης δικωνικής κεραίας για υπηρεσίες στο εύρος 
συχνοτήτων από 20 MHz έως 200 MHz, και η χρήση λογαριθµικά περιοδικής (log periodic) 
κεραίας για υπηρεσίες στο εύρος συχνοτήτων από 200 MHz έως 5000 MHz (ενδεικτικά 
πρότυπα βαθµονόµησης ANSI C63.5 & SAE ARP958). Mπορούν να χρησιµοποιούνται και 
άλλου τύπου κεραίες, όπως δίπολα ή κάτοπτρα, εφόσον είναι βαθµονοµηµένες.  

Οι κατευθυντικές κεραίες αφενός έχουν υψηλότερη απολαβή και αφετέρου µπορούν να 
διευκολύνουν στον ακριβή εντοπισµό της διεύθυνσης προέλευσης ενός σήµατος. ∆ηλαδή 
στην περίπτωση που ένα µη αναγνωρίσιµο σήµα (παρεµβολή) δεν έχει τη µέγιστη τιµή του 
όταν µεγιστοποιείται το κεντρικό σήµα εκποµπής από έναν ποµπό, τότε εξάγεται το 
συµπέρασµα ότι η παρεµβολή αυτή προέρχεται από άλλο ποµπό. 

 

4.1.3.3 Φίλτρο επιλογής υπηρεσιών 
 

Σε έναν ραδιοσταθµότοπο είναι πιθανό να εκπέµπονται πολύ ισχυρά σήµατα που να 
δηµιουργούν µη επιθυµητά σήµατα στον δέκτη καταγραφής και να αλλοιώνουν τα 
αποτελέσµατα της µέτρησης. Για το λόγo αυτό σε κάθε υπό εξέταση ζώνη συχνοτήτων που 
πραγµατοποιείται µέτρηση ανίχνευσης προϊόντων ενδοδιαµόρφωσης, δύναται να 
χρησιµοποιηθεί ζωνοπερατό φίλτρο που να αποκόπτει τις εκτός της υπό εξέταση ζώνης 
συχνότητες. Ενδεικτικά προτείνεται η χρήση φίλτρων µε 3dB εύρος όπως φαίνεται στον 
ακόλουθο πίνακα, ανάλογα µε τις συχνότητες λειτουργίας του υπό εξέταση ποµποδέκτη 
Συµπληρωµατικά χαρακτηριστικά του φίλτρου, αφορούν στον παράγοντα του ρυθµού 
καταπίεσης (roll-off). Ο ρυθµός καταπίεσης θα καθοριστεί ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κάθε 
υπό εξέταση ζώνης. Οι απαιτήσεις αυτές διαµορφώνονται ανάλογα µε την συχνοτική 
απόσταση που βρίσκονται άλλες πηγές εκποµπής, εκατέρωθεν του φάσµατος της υπό 
εξέταση ζώνης. Ενδεικτικά προτείνεται η χρήση ενός φίλτρου µε ρυθµό καταπίεσης 60 dB / 
δεκάδα, αν υπάρχει άλλη πηγή εκποµπής εκατέρωθεν του υπό εξέταση εύρους ζώνης 
συχνοτήτων, και εντός συχνοτικής απόστασης +/- 100% από την κεντρική συχνότητα αυτού. 
Αν υπάρχει πηγή εκποµπής σε µεγαλύτερη συχνοτική απόσταση από την παραπάνω, 
προτείνεται η χρήση φίλτρου µε ρυθµό καταπίεσης ίσο µε 20 dB / δεκάδα. 

Πίνακας 1: Παραδείγµατα χρήσης επιλεκτικών φίλτρων 

3 dB Εύρος Φίλτρου Συχνότητες Λειτουργίας 
του υπό εξέταση 
ποµποδέκτη (MHz) Από (MHz) Έως (MHz) 

95,4 87 108 

227,5 200 300 

422,125 410 430 

945,8 880 960 

1852,2 1760 1860 

2153 1900 2200 
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… … … 

 

Αν εντός µιας υπό εξέταση συχνοτικής περιοχής συνυπάρχουν και άλλες εκποµπές, για την 
εκτέλεση µετρήσεων απαιτείται η χρησιµοποίηση ζωνοπερατών φίλτρων, τα οποία πρέπει να 
αποµονώσουν το κατειληµµένο ζωνικό εύρος της προς µέτρηση εκποµπής. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φίλτρου που χρησιµοποιήθηκε πρέπει να αναφέρονται στην 
έκθεση δοκιµής. 

4.1.3.4 Ενισχυτής Χαµηλού Θορύβου (LNA) 
 

Μεταξύ της κεραίας και του επιλεκτικού δέκτη καταγραφής φάσµατος στην περίπτωση 
ανίχνευσης εκποµπών χαµηλού πλάτους µπορεί να συνδεθεί ενισχυτής χαµηλού θορύβου 
(LNA). Ο LNA θα χρησιµοποιηθεί για την αύξηση της δυναµικής περιοχής µέτρησης του 
οργάνου, στην περίπτωση δηλαδή που θα χρειαστεί να ανιχνευθούν παρεµβάλλοντα σήµατα 
χαµηλότερου επιπέδου ισχύος από αυτό που µπορεί να ανιχνεύσει µόνος του ο επιλεκτικός 
δέκτης καταγραφής.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Για λόγους προστασίας του εξοπλισµού πραγµατοποιείται µια ενδεικτική 
σάρωση του φάσµατος χωρίς τον LNA και αν στο εύρος αυτό βρεθούν ισχυρά σήµατα δεν 
πραγµατοποιείται άλλη µέτρηση, εκτός και αν εξασφαλίζεται η θωράκιση των οργάνων 
µέτρησης.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του LNA που χρησιµοποιήθηκε πρέπει να αναφέρονται στην 
έκθεση δοκιµής. 

4.1.3.5 Καλώδια σύνδεσης  
  

Η σύνδεση της κεραίας ως και κάθε βοηθητικού εξαρτήµατος µε τον επιλεκτικό δέκτη 
καταγραφής φάσµατος  γίνεται µε βαθµονοµηµένο θωρακισµένο οµοαξονικό καλώδιο. Οι 
απώλειες του καλωδίου και  των συνδετήρων που θα χρησιµοποιηθούν στην µετρητική 
διάταξη θα πρέπει να  έχουν µετρηθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον για τις διάφορες 
συχνότητες  µέτρησης και σε διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος που να καλύπτουν τις 
συνθήκες του περιβάλλοντος µέτρησης. Η χαρακτηριστική εµπέδηση του καλωδίου πρέπει να 
είναι προσαρµοσµένη στην εµπέδηση του µετρητικού δέκτη 

4.1.4 Θέσεις µετρήσεων 
 

Ο καθορισµός της θέσης ή των θέσεων µέτρησης γίνεται µε βάση τα θεωρητικά στοιχεία 
εκποµπής της κεραίας (διάγραµµα ακτινοβολίας, πρόσθετη ηλεκτρική κλίση), τα τοπολογικά 
στοιχεία της κεραίας (ύψος επί του σταθµού, αζιµούθιο, µηχανική κλίση) και τα τοπολογικά 
στοιχεία του ραδιοσταθµότοπου (κτίσµατα γύρω από τον ιστό, προσβασιµότητα σηµείων 
κ.α.). Όλα τα σηµεία στα οποία πραγµατοποιείται µέτρηση πρέπει να καταγράφονται και να 
παρουσιάζονται σχηµατικά στην έκθεση δοκιµών. ∆εδοµένης της ποικιλοµορφίας των 
τοπογραφικών χαρακτηριστικών και των ποµποδεκτών που είναι εγκατεστηµένοι σε κάθε 
ραδιοσταθµότοπου, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν ακριβέστερα οι θέσεις µέτρησης. 
Εντούτοις βασικές αρχές καθορισµού των θέσεων µέτρησης θα µπορούσαν να περιγραφούν 
ως εξής:  

Η απόσταση µέτρησης d  επιλέγεται έχοντας υπόψη ότι:  

α)  d ≥  λ/6. Σε αυτήν την απόσταση E/H = ZO = 120 π = 377 Ω, δηλαδή οι συνιστώσες της 
έντασης του ηλεκτρικού και του µαγνητικού πεδίου είναι κάθετες µεταξύ τους και το 
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σφάλµα µέτρησης είναι της τάξεως των 3 dB εφόσον θεωρείται ότι η εκποµπή προέρχεται 
από κεραία συντονισµένου διπόλου, ή  

β)  d ≥  λ, συνθήκη επίπεδου κύµατος, όπου το σφάλµα είναι της τάξης του 0,5 dB εφόσον η 
εκποµπή προέρχεται από κεραία συντονισµένου διπόλου, ή  

Στην περίπτωση που πραγµατοποιείται µέτρηση ανίχνευσης προϊόντων ενδοδιαµόρφωσης, 
µας ενδιαφέρει το εύρος συχνοτήτων λήψης της υπό εξέταση κεραίας. Για το λόγο αυτό 
τοποθετείται η κεραία µέτρησης κατά το δυνατόν εγγύτερα στην υπό εξέταση κεραία έχοντας 
τον ίδιο προσανατολισµό µε αυτήν.  

Στην περίπτωση που πραγµατοποιείται µέτρηση ανίχνευσης εκποµπών εκτός εύρους ζώνης 
και ευρυζωνικού θορύβου, µας ενδιαφέρει το εύρος συχνοτήτων εκποµπής της υπό εξέταση 
κεραίας. Για το λόγο αυτό, τοποθετείται η κεραία µέτρησης προσανατολισµένη προς την 
κεραία εκποµπής, στη µέγιστη κατεύθυνση ακτινοβολίας της. Στην συνέχεια δοκιµάζονται 
διάφορα ύψη της κεραίας µέτρησης, ώστε να µεγιστοποιηθεί η στάθµη του λαµβονόµενου 
σήµατος. Συνεπώς ο εντοπισµός της µέγιστης τιµής πεδίου στη θέση µέτρησης αναφέρεται 
στην κατεύθυνση, την πόλωση και το ύψος της κεραίας.  

Στην περίπτωση που η θέση µέτρησης βρίσκεται στο κοντινό πεδίο της υπό εξέταση κεραίας, 
η επιλογή των θέσεων µέτρησης θα πρέπει να εξασφαλίζει την καταγραφή των µεγίστων 
τιµών της έντασης του λαµβανόµενου πεδίου. Για το λόγο αυτό συνιστάται να 
πραγµατοποιούνται µετρήσεις σε θέσεις που απέχουν µεταξύ τους απόσταση λ/4, όπου λ το 
µήκος κύµατος του εκπέµπόµενου σήµατος της υπο εξέταση κεραίας. 

Στην περίπτωση µέτρησης µη σκόπιµων εκποµπών η θέση µέτρησης περιγράφεται στην 
παράγραφο 4.5.2.   

 

4.1.5 Πληροφορίες για τον εξοπλισµό µέτρησης µη διαµορφωµένων εκποµπών 
 

Προδιαγραφές του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για τις µη διαµορφωµένες εκποµπές 
αναφέρονται στις σειρές Προτύπων EN 55016 (CISPR 16) όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα :  

Πίνακας 2: Σειρά  Προτύπων EN 55016-1 

EN 55016-1-1 Συσκευές µετρήσεων 

EN 55016 -1-2 Βοηθητικός εξοπλισµός – αγόµενες διαταραχές 

EN 55016-1-3 Βοηθητικός εξοπλισµός – Ισχύς διαταραχών 

EN 55016-1-4 Βοηθητικός εξοπλισµός – Ακτινοβολούµενες 
διαταραχές 

EN 55016-1-5 Τόποι δοκιµής βαθµονόµησης κεραιών για 
30 MHz έως 1 000 MHz 
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4.2 Προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης 
 

4.2.1 Γενικά  
 

Τα προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης παράγονται σε µία µη γραµµικά λειτουργούσα συσκευή όταν 
δύο ή περισσότερα σήµατα συνδυάζονται και παράγουν ένα ανεπιθύµητο σήµα. Ένα 
ανεπιθύµητο προιόν ενδοδιαµόρφωσης µπορεί να προκαλέσει παρεµβολή όταν αυτό είναι: 

 Ακριβώς επάνω ή κοντά στην συχνότητα ενός δέκτη 
 Σε κάθε άλλη συχνότητα που µπορεί να προκαλέσει παρεµβολή στον 

δέκτη (πχ η ενδιάµεση συχνότητα ενός υπερετερόδυνου δέκτη) 
Ένα προϊόν ενδοδιαµόρφωσης είναι δυνατόν να παραχθεί και να µεταδοθεί από έναν ποµπό, 
ή να παραχθεί από την µη γραµµικότητα κάποιου στοιχείου εξωτερικού του ποµπού, ή στην 
είσοδο του δέκτη. 

 

4.2.2 Τύποι προϊόντων ενδοδιαµόρφωσης 
 

Οι βασικοί τύποι των προϊόντων ενδοδιαµόρφωσης είναι: 

• Προϊόντα 2ης τάξης: µπορούν να εµφανιστούν όταν 2 παρεµβάλλοντα σήµατα είναι 
τέτοια ώστε το άθροισµα ή η διαφορά τους να ισούται µε µια πιθανή συχνότητα 
δέκτη (f1+f2, f1-f2).  

• Προϊόντα 3ης τάξης: µπορούν να εµφανιστούν όταν η διαφορά της συχνότητας ενός 
σήµατος και του διπλάσιου της συχνότητας ενός άλλου δίνει προϊόν µέσα στη ζώνη 
λειτουργίας ενός δέκτη (2f1-f2, 2f2-f1,…) 

• Προϊόντα µεγαλύτερης τάξης: δηµιουργούνται από συνδυασµούς αρµονικών 
παρεµβάλλοντων σηµάτων, αλλά πρακτικά είναι δύσκολο να ανιχνευθούν και δεν 
προκαλούν συνήθως προβλήµατα παρεµβολής λόγω της πολύ χαµηλής τους 
ισχύος. 

Αναλυτικότερο παράδειγµα στο οποίο φαίνεται ο υπολογισµός των προϊόντων 
ενδοδιαµόρφωσης υπάρχει στον οδηγό του ETSI EG 200 053 V1.4.1 [7](Annex L), µέρος τoυ 
οποίoυ παρατίθεται στο παράρτηµα Γ του παρόντος προτύπου.  

       

4.2.3 Προβλήµατα που προκύπτουν από την συνεγκατάσταση 
 

Θεωρούµε πως όλοι οι ποµποί λειτουργούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζονται 
αναλυτικά από διεθνή πρότυπα. Η επαλήθευση της ορθής λειτουργίας των συσκευών αυτών 
µπορεί να ελεγχθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον. Ωστόσο, κατά την συνεγκατάσταση κεραιών 
σε έναν ραδιοσταθµότοπο, µπορεί να δηµιουργηθεί, από τα προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης, 
παρεµβολή στις συχνότητες λήψης κάποιου άλλου σταθµού, εγκατεστηµένου στον ίδιο 
ραδιοσταθµότοπο. Η περίπτωση αυτή αποτελεί και το αντικείµενο εξέτασης στο παρόν 
κεφάλαιο. 

 

4.2.4 Μεθοδολογία µέτρησης 
 

4.2.4.1 Θεωρητική Μελέτη (Προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης 3ης τάξης) 
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Το αρχικό βήµα πριν την επιτόπια µέτρηση είναι η εκπόνηση µιας θεωρητικής µελέτης για τα 
πιθανά προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης. Για την µελέτη αυτή, και εξετάζοντας τα συστήµατα 
GSM, DCS, TETRA, UMTS και PMR πρέπει να ακολουθήσουµε τα παρακάτω βήµατα: 

Α) Συµπληρώνεται ο πίνακας 3 για όλες τις υπηρεσίες που εκπέµπουν στον 
συγκεκριµένο ραδιοσταθµότοπο. ∆εν καταγράφονται µικροκυµατικές ζεύξεις από 
σηµείο σε σηµείο. Πρέπει να καταγραφεί αναλυτικά κάθε φέρουσα συχνότητα 
εκποµπής, για την κάθε υπηρεσία. Για παράδειγµα παρατίθεται ο ακόλουθος 
πίνακας. 

Πίνακας 3: Εύρη συχνοτήτων ποµπών ραδιοσταθµοτόπου 

Υπηρεσία 

Εύρος 

Συχνοτήτων 

Υπηρεσίας 

(MHz) 

Κεντρική 

Συχνοτήτων 

Σήµατος 

Εκποµπής 

(MHz) 

Εύρος 

Ζώνης Σήµατος 

Εκποµπής 

(kHz) 

GSM 950-960 952 200 

GSM 935-945 937 200 

TV 520-525 (Video) 1000 

TV 520-525 (Audio) 100 

 

Β) Συµπληρώνεται ο πίνακας 4 για όλα τα εύρη συχνοτήτων λήψης των δεκτών 
ραδιοϋπηρεσιών που βρίσκονται στον συγκεκριµένο ραδιοσταθµότοπο. ∆εν 
καταγράφονται µικροκυµατικές ζεύξεις από σηµείο σε σηµείο . Για παράδειγµα 
παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας. 

Πίνακας 4: Εύρη συχνοτήτων δεκτών ραδιοσταθµοτόπου 

Υπηρεσία 

Εύρος 
Συχνοτήτων 
Υπηρεσίας 

(MHz) 

Κεντρική 

Συχνότητα 

Λήψης 

(MHz) 

TETRA 380– 470 396 

GSM 880 – 885 882 

GSM 905 – 915 910 

DCS 1760 – 1785 1765 

 

Γ) Υπολογίζονται τα προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης 3ης τάξης που παράγονται από όλους 
τους συνδυασµούς των συχνοτήτων που έχουν καταγραφεί στον πίνακα 3. 
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Σηµειώνονται οι συχνότητες εκποµπής του πίνακα 3, των οποίων τα προϊόντα 
ενδοδιαµόρφωσης παρεµβάλουν στις συχνότητες λήψης του πίνακα 4. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

       Υπενθυµίζεται ότι πριν την διεξαγωγή των επί τόπου µετρήσεων, θα πρέπει να  
πραγµατοποιείται συνολική επισκόπηση του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, ώστε να 
ανιχνευθούν και να ταυτοποιηθούν οι πηγές εκποµπής. Κατόπιν της διαδικασίας αυτής 
ακολουθούν όσα περιγράφονται στην παράγραφο 4.2.4.1. 

 

4.2.4.2 Μέτρηση 
 

4.2.4.2.1 Φασµατική Περιοχή Μέτρησης 
 

Πραγµατοποιείται καταγραφή της φασµατικής περιοχής όπου τα προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης 
που υπολογίστηκαν από τον πίνακα 3 παρεµβάλουν στις συχνότητες λήψης δεκτών του 
πίνακα 4 σε στάθµες ανώτερες από τις απαιτούµενες στάθµες προστασίας των συχνοτήτων 
λήψης. 

Πρέπει οι εκποµπές από το ραδιοσταθµότοπο να διακρίνονται από το θόρυβο περιβάλλοντος. 
Η στάθµη θορύβου περιβάλλοντος θα πρέπει κατά προτίµηση να είναι 20 dB, αλλά 
τουλάχιστον 6 dB κάτω από την επιθυµητή στάθµη της µέτρησης. Η καταλληλότητα του 
ραδιοσταθµότόπου ως προς την απαιτούµενη στάθµη περιβάλλοντος µπορεί να 
προσδιορίζεται µετρώντας τη στάθµη του θορύβου περιβάλλοντος µε τους ποµπούς στη θέση 
τους αλλά χωρίς να λειτουργούν. 

Η πιθανότητα λήψης όλων των κρίσιµων φασµατικών συνιστωσών των εκποµπών που 
προέρχονται από το ραδιοσταθµότοπο πρέπει να είναι ίση µε 100% ή τόσο κοντά στο 
100% όσο είναι δυνατό.  

 

4.2.4.2.2 Όρια αποδοχής προϊόντων ενδοδιαµόρφωσης 
 

Λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζει κάθε τηλεπικοινωνιακό σύστηµα, 
όσο αφορά το εύρος ζώνης λειτουργίας, η στάθµη ευαισθησίας του δέκτη και την ανοχή σε 
σήµατα παρεµβολών, κάθε σύστηµα εξετάζεται χωριστά.   

 

4.2.4.2.2.1 Σύστηµα GSM - DCS 
 

Για τις συχνότητες που έχουν προκύψει από την θεωρητική µελέτη (παρ. 4.2.4.1) θα πρέπει 
να γίνει επιτόπιος έλεγχος, για την διαπίστωση ή µη της παρεµβολής στις συχνότητες δέκτη 
της κάθε υπηρεσίας. Αρχικά καθορίζεται η στάθµη ευαισθησίας του δέκτη, όπως αυτό ορίζεται 
στο πρότυπο ETS 300 577e15p (GSM 05.05 Version 4.23.1) [8], και φαίνεται στον ακόλουθο 
πίνακα. 

 

Πίνακας 5: Επίπεδα ευαισθησίας δεκτών ανά υπηρεσία / τύπο σταθµού 
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Υπηρεσία Είδος Κεραίας Στάθµη Ευαισθησίας 

GSM 900 Micro BTS M1 -97 dBm 

GSM 900 Micro BTS M2 -92 dBm 

GSM 900 Micro BTS M3 -87 dBm 

DCS 1800 Micro BTS M1 - 102 dBm 

DCS 1800 Micro BTS M2 -97 dBm 

DCS 1800 Micro BTS M3 -92 dBm 

 

Ακολουθώντας το πρότυπο ETS 300 577e15p (GSM 05.05 Version 4.23.1) [8] 
προσδιορίζεται ο λόγος επιθυµητού σήµατος προς παρεµβολή (ανάλογα µε την συχνοτική 
απόσταση της παρεµβολής από το επιθυµητό σήµα). Οι λόγοι που ισχύουν σε κάθε 
περίπτωση φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 6: Επίπεδα ανοχής παρεµβολών ως προς το σήµα λήψης 

Είδος Παρεµβολής Απόσταση από κύριο δίαυλο (kHz) C / I (dB) 

Ενδοκαναλική  9 

200 -9 

400 -41 Παρεµβολή 
γειτονικού διαύλου 

600 -49 

 

Γίνεται καταγραφή οποιουδήποτε προϊόντος ενδοδιαµόρφωσης βρίσκεται µέσα στο εύρος 
συχνοτήτων λειτουργίας του δέκτη, κάνοντας τις κατάλληλες ρυθµίσεις στον επιλεκτικό δέκτη 
καταγραφής φάσµατος. Ενδεικτικά αναφέρεται πως µια επιθυµητή σάρωση του προϊόντος 
ενδοδιαµόρφωσης θα πρέπει να έχει ως κεντρική συχνότητα την συχνότητα που προκύπτει 
από την θεωρητική µελέτη της 4.2.4.1., διακριτικό εύρος σάρωσης (RBW) ίσο µε 300 kHz, 
χρόνο σάρωσης τουλάχιστον 75 ms, εύρος ζώνης Video (VBW) ίσο µε το τριπλάσιο του 
διακριτικού εύρους σάρωσης (RBW), και θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 200 σαρώσεις µε 
λειτουργία συγκράτησης της µέγιστης τιµής ((ETS 300 577e15p (GSM 05.05 Version 4.23.1)) 
[8].  

Αν έχουν επιλεγεί παραπάνω του ενός σηµεία µέτρησης για ένα συγκεκριµένο προϊόν 
ενδοδιαµόρφωσης, τότε η ανωτέρω διαδικασία επαναλαµβάνεται τόσες φορές όσα και τα 
σηµεία µέτρησης. 

4.2.4.2.2.2 Σύστηµα UMTS 
 

Για τις συχνότητες που έχουν προκύψει από την θεωρητική µελέτη (παρ. 4.2.4.1) θα πρέπει 
να γίνει επιτόπιος έλεγχος, για την διαπίστωση ή µη της παρεµβολής στις συχνότητες δέκτη 
της κάθε υπηρεσίας. Αρχικά καθορίζεται η στάθµη ευαισθησίας του δέκτη, όπως αυτό ορίζεται 
στο πρότυπο 3GPP TS 25.104 V7.0.0 (2005-06) [9], και φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 7 : Στάθµες ευαισθησίας Σταθµών Βάσης 
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Τάξεις Σταθµών 
Βάσης 

Στάθµες ευαισθησίας 
(dBm) 

Ευρείας Περιοχής -121 

Μεσαίας Περιοχής -111 

Τοπικής Περιοχής -107 

 

Ακολουθώντας το πρότυπο 3GPP TS 25.104 V7.0.0 (2005-06) [9] προσδιορίζεται ο λόγος 
επιθυµητού σήµατος προς παρεµβολή τόσο στην περίπτωση ενδοκαναλικής παρεµβολής, 
όσο και στην περίπτωση παρεµβολής γειτονικού διαύλου. Οι λόγοι που ισχύουν σε κάθε 
περίπτωση φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 8 : Επίπεδα ανοχής παρεµβολών ως προς το σήµα λήψης 

 Τάξεις Σταθµών 
Βάσης 

Ενδοκαναλική 
Παρεµβολή 

C / I (dB) 

Παρεµβολή 
Γειτονικού 
∆ιαύλου C / I 

(dB) 

Ευρείας Περιοχής 

Μεσαίας Περιοχής 

Τοπικής Περιοχής 

-19 -63 

 

4.2.4.2.2.3 Σύστηµα TETRA 
 

Για τις συχνότητες που έχουν προκύψει από την θεωρητική µελέτη (παρ. 4.2.4.1) θα πρέπει 
να γίνει επιτόπιος έλεγχος, για την διαπίστωση ή µη της παρεµβολής στις συχνότητες δέκτη 
της κάθε υπηρεσίας. Αρχικά καθορίζεται η στάθµη ευαισθησίας του δέκτη, όπως αυτό ορίζεται 
στο πρότυπο ETSI EN 300394-1 [10], και φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 9: Στάθµες ευαισθησίας δεκτών ανά υπηρεσία / τύπο σταθµού 

Υπηρεσία Είδος Σταθµού

Στάθµη 

Ευαισθησίας 

(Κανονικές 

Συνθήκες) 

Στάθµη 

Ευαισθησίας 

(Ακραίες 

Συνθήκες) 

TETRA 
Base 
Station 

(∆υναµικό)
-106 dBm -100 dBm 

TETRA 
Base 
Station 

(Στατικό) 
-115 dBm -109 dBm 
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Ακολουθώντας το ίδιο πρότυπο προσδιορίζεται ο λόγος επιθυµητού σήµατος προς 
παρεµβολή ανάλογα µε την συχνοτική απόσταση της παρεµβολής από το επιθυµητό σήµα. 
Οι λόγοι που ισχύουν σε κάθε περίπτωση φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 10: Στάθµες ανοχής παρεµβολών ως προς το σήµα λήψης 

Είδος Παρεµβολής Συνθήκες C / I (dB) 

Ενδοκαναλική  19 

Κανονικές -45 Παρεµβολή 

γειτονικού διαύλου 

(< 700 MHz) 
Ακραίες -35 

Παρεµβολή 

γειτονικού διαύλου 

(> 700 MHz) 

 -30 

 

Γίνεται καταγραφή οποιουδήποτε προϊόντος ενδοδιαµόρφωσης βρίσκεται µέσα στο εύρος 
συχνοτήτων λειτουργίας του δέκτη, κάνοντας τις κατάλληλες ρυθµίσεις στον επιλεκτικό δέκτη 
καταγραφής φάσµατος. Ενδεικτικά αναφέρεται πως µια επιθυµητή σάρωση του προϊόντος 
ενδοδιαµόρφωσης θα πρέπει να έχει ως κεντρική συχνότητα την συχνότητα που προκύπτει 
από την θεωρητική µελέτη της 4.2.4.1., διακριτικό εύρος σάρωσης (RBW) ίσο µε 30 kHz, 
χρόνο σάρωσης τουλάχιστον 75 ms, εύρος ζώνης Video (VBW) µεγαλύτερο ή ίσο µε το 
τριπλάσιο του διακριτικό εύρος σάρωσης, και θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 200 σαρώσεις 
µε λειτουργία συγκράτησης της µέγιστης τιµής (ETSI EN 300 394-1) [10].  

Αν έχουν επιλεγεί παραπάνω του ενός σηµεία µέτρησης για ένα συγκεκριµένο προϊόν 
ενδοδιαµόρφωσης, τότε η ανωτέρω διαδικασία επαναλαµβάνεται τόσες φορές όσα και τα 
σηµεία µέτρησης. 

 

4.2.4.2.2.4 Σύστηµα PMR 
 

Για τις συχνότητες που έχουν προκύψει από την θεωρητική µελέτη (παρ. 4.2.4.1) θα πρέπει 
να γίνει επιτόπιος έλεγχος, για την διαπίστωση ή µη της παρεµβολής στις συχνότητες δέκτη 
της κάθε υπηρεσίας. Αρχικά καθορίζεται η στάθµη ευαισθησίας του δέκτη, όπως αυτό ορίζεται 
στο πρότυπο ETSI EN 300 086-1 v1.2.1 [11], και φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 11: Στάθµη ευαισθησίας δέκτη σταθµού βάσης 

Υπηρεσία 

Στάθµη 

Ευαισθησίας 

(Κανονικές 

Συνθήκες) 

Στάθµη 

Ευαισθησίας 

(Ακραίες 

Συνθήκες) 

PMR -101 dBm -95 dBm 
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Ακολουθώντας το ίδιο πρότυπο προσδιορίζεται ο λόγος επιθυµητού σήµατος προς 
παρεµβολή ανάλογα µε την συχνοτική απόσταση της παρεµβολής από το επιθυµητό σήµα. 
Οι λόγοι που ισχύουν σε κάθε περίπτωση φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 12: Στάθµες ανοχής παρεµβολών ως προς το σήµα λήψης 

Είδος 
Παρεµβολής Συνθήκες Εύρος ∆ιαύλου (kHz) C / I (dB) 

20 και 25 8 
Ενδοκαναλική  

12.5 12 

20 και 25 70 
Κανονικές 

12.5 60 

20 και 25 60 

Παρεµβολή 

γειτονικού 
διαύλου Ακραίες 

12.5 50 

 

Γίνεται καταγραφή οποιουδήποτε προϊόντος ενδοδιαµόρφωσης βρίσκεται µέσα στο εύρος 
συχνοτήτων λειτουργίας του δέκτη, κάνοντας τις κατάλληλες ρυθµίσεις στον επιλεκτικό δέκτη 
καταγραφής φάσµατος. Ενδεικτικά αναφέρεται πως µια επιθυµητή σάρωση του προϊόντος 
ενδοδιαµόρφωσης θα πρέπει να έχει ως κεντρική συχνότητα την συχνότητα που προκύπτει 
από την θεωρητική µελέτη της 4.2.4.1., διακριτικό εύρος σάρωσης (RBW) ίσο µε 30 kHz, 
χρόνο σάρωσης τουλάχιστον 75 ms, εύρος ζώνης Video (VBW) µεγαλύτερο ή ίσο µε το 
τριπλάσιο του διακριτικό εύρος σάρωσης, και θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον 200 σαρώσεις 
µε λειτουργία συγκράτησης της µέγιστης τιµής (ETSI EN 300 394-1) [10].  

Αν έχουν επιλεγεί παραπάνω του ενός σηµεία µέτρησης για ένα συγκεκριµένο προϊόν 
ενδοδιαµόρφωσης, τότε η ανωτέρω διαδικασία επαναλαµβάνεται τόσες φορές όσα και τα 
σηµεία µέτρησης. 

 

4.2.4.3 Επεξεργασία 
 

Στα αποτελέσµατα της µέτρησης θα γίνει η επεξεργασία που παρουσιάζεται ακολούθως.  

 

Αναγωγή τιµών µέτρηση / Ηz 

 

Για κάθε προϊόν ενδοδιαµόρφωσης που καταγράφηκε γίνεται αναγωγή της µετρηθείσας 
τιµής αρχικά από dBm σε dBµV/m χρησιµοποιώντας τους ακόλουθους τύπους:  

 

dBm + 107 dB = dBµV 
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dBµV + A.F. (dB/m) = dBµV/m 

 

A.F. = 20logf – G – 29.8 dB 

 

Όπου: A.F. : Antenna Factor σε dB/m 

 f : συχνότητα σήµατος σε MHz 

 G : κέρδος κεραίας σε dB  

 

Στη συνέχεια ανάγουµε όλες τις τιµές ανά Hz ανάλογα µε το διακριτικό εύρος σάρωσης 
(RBW) που έχει καταγραφεί η κάθε µία από αυτές, οπότε προκύπτει ένας πίνακας στον 
οποίο, στις γραµµές έχουµε τα ανιχνευθέντα προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης, ενώ σε 
στήλες εµφανίζεται κατά σειρά: η µετρηθείσα τιµή σε dBm, η αναχθείσα τιµή σε 
(dBµV/m)/Hz και η απόσταση από την κεντρική συχνότητα του επιθυµητού σήµατος σε 
kHz. Στην περίπτωση που το διακριτικό φίλτρο σάρωσης του δέκτη σάρωσης είναι 
τετραγωνικό, πραγµατοποιούµε απευθείας την παραπάνω αναγωγή. Σε διαφορετική 
περίπτωση πρέπει το φασµατικό εύρος του φίλτρου σάρωσης να αναχθεί στο 
ισοδύναµο εύρος φίλτρου θορύβου. Η σχέση που συνδέει το µη τετραγωνικό διακριτικό 
φίλτρο σάρωσης του δέκτη σάρωσης µε το ισοδύναµό του τετραγωνικό δίνεται 
ακολούθως: 

 

RBW (Ισοδύναµο Φίλτρο Θορύβου) = 1.2 * RBW (∆έκτη) 

 

Πίνακας 13: Επίπεδα ανοχής παρεµβολών ως προς το σήµα λήψης 

Μετρούµενη Ισχύς Αναγόµενη Τιµή Η/Μ 
Πεδίου 

Aπόσταση από Κεντρική 
Συχνότητα Σήµατος 

dBm (dBµV/m)/Hz kHz 

 

 

4.2.4.4 Σύγκριση µε τα όρια 
 

Από τις τιµές του πίνακα 13 προσθέτουµε στην µετρούµενη ισχύ την αβεβαιότητα µέτρησης 
και γίνεται σύγκριση µε τις τιµές των πινάκων 5 και 6 για το GSM – DCS ή των πινάκων 7 και 
8 για το UMTS ή των πινάκων 9 και 10 για το TETRA ή των πινάκων 11 και 12 για τα PMR 
ώστε να προκύψουν εκείνα τα γινόµενα ενδοδιαµόρφωσης τα οποία δηµιουργούν πρόβληµα 
στις συχνότητες λήψης του δέκτη. Για να γίνει η σύγκριση αυτή, θα πρέπει οι τιµές που θα 
προκύψουν από τον συνδυασµό των πινάκων 5 και 6 για το GSM – DCS ή των πινάκων 7 και 
8 για το UMTS ή των πινάκων 9 και 10 για το TETRA ή των πινάκων 11 και 12 για τα PMR, 
να αναχθούν από dBm σε dBµV/m/Hz. Για την αναγωγή αυτή είναι απαραίτητη η γνώση του 
παράγοντα της κεραίας (Antenna Factor), καθώς επίσης και οι λοιπές απώλειες (π.χ. 
απώλειες καλωδίου, συνδέσεων, και άλλων στοιχείων που εµπεριέχονται στην διάταξη της 
υπό εξέταση κεραίας). Στο Παράρτηµα ∆ παρατίθεται ένα παράδειγµα µέτρησης, στο οποίο 
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φαίνεται αναλυτικά ο τρόπος σύγκρισης, οι αναγωγές που πρέπει να γίνουν και ο τρόπος 
εξαγωγής του τελικού συµπεράσµατος. 

4.3 Ανεπιθύµητες εκποµπές 
 

4.3.1 Εκποµπές εκτός εύρους ζώνης – Ανωφελείς εκποµπές 
 

Οι ανεπιθύµητες εκποµπές διακρίνονται στις εκποµπές εκτός εύρους ζώνης  και στις 
ανωφελείς εκποµπές. Οι εκποµπές που βρίσκονται ±250% του φάσµατος του εκπεµπόµενου 
σήµατος από την κεντρική συχνότητα του σήµατος θεωρούνται παράπλευρες εκποµπές 
αµέσως εκτός του εύρους ζώνης. Οι εκποµπές αυτές οφείλονται στην διαµόρφωση του 
εκπεµπόµενου σήµατος. Οι εκποµπές σε φασµατική απόσταση µεγαλύτερη από το ±250% 
του φάσµατος του εκπεµπόµενου σήµατος από την κεντρική συχνότητά του εµπίπτουν στην 
γενική κατηγορία ανωφελών εκποµπών.(R-REC SM. 329 (2003) (par. 2.3)) [3] 

 

4.3.2 Μεθοδολογία µέτρησης 
 

Η µεθοδολογία µέτρησης όπως και ο µετρητικός εξοπλισµός περιγράφεται στη σύσταση R-
REC SM. 329 (2003) (annex 2) [3]. 

 

4.3.3 Προετοιµασία µέτρησης 
 

Πριν την διενέργεια των µετρήσεων θα έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία για 
τον ραδιοσταθµότοπο όπως αυτά περιγράφονται στο παράρτηµα Ε του παρόντος. Με βάση 
τα στοιχεία αυτά, ο πραγµατοποιών την µέτρηση θα είναι σε θέση να γνωρίζει, παρατηρώντας 
το µετρούµενο φάσµα, ποια είναι τα σήµατα που αναµένεται να εκπέµπονται από το 
συγκεκριµένο ραδιοσταθµότοπο. 

 

4.3.4 Ρυθµίσεις µετρητικού εξοπλισµού 
 

Ο δέκτης καταγραφής φάσµατος προτείνεται να βρίσκεται σε κατάσταση ανίχνευσης κορυφής 
(peak detector mode). Προτείνεται η πραγµατοποίηση τουλάχιστον 200 σαρώσεων της κάθε 
φασµατικής περιοχής, οι οποίες (σαρώσεις) θα αναλύονται µετά την ολοκλήρωση της 
µέτρησης µε διαδικασία που περιγράφεται στην συνέχεια του παρόντος προτύπου. ∆εν θα 
χρησιµοποιείται δηλαδή η λειτουργία καταγραφής µόνο της µέγιστης τιµής. Το φίλτρο 
διακριτικής ικανότητας του δέκτη (RBW), θα διαφοροποιείται ανάλογα µε την απόσταση από 
την κεντρική συχνότητα του εκπεµπόµενου σήµατος σύµφωνα µε τους πίνακες που 
παρατίθενται ακολούθως, όπως αυτοί προκύπτουν από τα αντίστοιχα ανά σύστηµα πρότυπα.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η διαδικασία µέτρησης ανωφελών εκποµπών θα πρέπει να 
πραγµατοποιείται µε  τον ακόλουθο τρόπο: 

 Με απευθείας µέτρηση στην έξοδο του ποµπού πριν την κεραία. 
 Στην περίπτωση που η αφαίρεση της κεραίας από τον ποµπό δεν είναι δυνατή, τότε η 
µέτρηση µπορεί να γίνει µε την ακόλουθη διαδικασία: 

 Με µέτρηση στο µακρινό πεδίο εφόσον πληρείται µία από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
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 Γνωρίζοντας ακριβώς το διάγραµµα ακτινοβολίας της κεραίας σε κάθε 
κατεύθυνση και για όλα τα εύρη συχνοτήτων. 

 Γνωρίζοντας το µέγιστο κέρδος της κεραίας για όλα τα εύρη συχνοτήτων και 
πραγµατοποιώντας µέτρηση στην κατεύθυνση µέγιστης ακτινοβολίας.  

 Στην περίπτωση αυτή η µέτρηση στην κατεύθυνση µέγιστης ακτινοβολίας µπορεί να µην 
είναι εφικτή λόγω µορφολογίας του ραδιοσταθµότοπου, µε αποτέλεσµα να 
πραγµατοποιηθεί µέτρηση σε άλλη κατεύθυνση πλησίον της κατεύθυνσης µέγιστης 
ακτινοβολίας. Επίσης είναι πρακτικά δύσκολο να υπάρχει διάγραµµα ακτινοβολίας για 
περιοχές συχνοτήτων στις οποίες η υπό εξέταση κεραία δεν είναι πιστοποιηµένη να 
λειτουργεί. Ένας πρόσθετος βαθµός δυσκολίας είναι η διακριτική ικανότητα του 
επιλεκτικού δέκτη καταγραφής. 

Προς εξήγηση των ανωτέρω παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι ένα παράδειγµα αναγωγής της 
στάθµης ισχύος PT LIMIT (π.χ. -36 dBm από 9kHz έως 1GHz) από την είσοδο της κεραίας 
ενός υπό εξέταση ποµπού, στο σηµείο µέτρησης. 

 

4.3.5 Όρια αποδοχής ανεπιθύµητων εκποµπών 
 

Όσον αφορά τα αποδεκτά επίπεδα ανεπιθύµητων εκποµπών γύρω από την κεντρική 
συχνότητα εκποµπής, ανάλογα µε την υπό εξέταση ραδιοϋπηρεσία, ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

 4.3.5.1 Σύστηµα GSM και DCS 
 

 Εκποµπές εκτός εύρους ζώνης 
 

Η φασµατική µάσκα που πρέπει να ακολουθεί το σήµα και να µην την υπερβαίνει σε καµία 
περίπτωση, καθορίζεται στους πίνακες 14 για το GSM και 15 για το DCS (ETS 300 577 (GSM 
05.05 version 4.21.1): June 1998) [8].  

Πίνακας 14: Αποδεκτή στάθµη εκποµπής γύρω από την κεντρική συχνότητα εκποµπής GSM. 

Εύρος Ζώνης Μέτρησης Επί-
πεδο 
Ισχύος 
(dBm) 

30  kHz 100 kHz 

Normal BTS 

100kHz 

Micro-
BTS 

 100 20
0 

250 400 600 – 
1200 

1200–
1800 

1800–
3000 

3000 - 
6000 

≥6000 ≥1800 

≥43 +0.5 -30 -33 -60 -70 -73 -75 -75 -80  

41 +0.5 -30 -33 -60 -68 -71 -73 -73 -80  

39 +0.5 -30 -33 -60 -66 -69 -71 -71 -80  

37 +0.5 -30 -33 -60 -64 -67 -69 -69 -80  

35 +0.5 -30 -33 -60 -62 -65 -67 -67 -80  
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≤35 +0.5 -30 -33 -60 -60 -63 -65 -65 -80 -70 

 

 

Πίνακας 15: Αποδεκτή στάθµη εκποµπής γύρω από την κεντρική συχνότητα εκποµπής 
DCS 

Εύρος Ζώνης Μέτρησης Επίπεδο 
Ισχύος 
(dBm) 30  kHz 100 kHz 

Normal BTS 

100kHz 

Micro-
BTS 

 100 200 250 400 600–
1200

1200–
1800 

1800–
3000 

3000–
6000 

≥6000 ≥1800 

≥43 +0.5 -30 -33 -60 -70 -73 -75 -75 -80 

41 +0.5 -30 -33 -60 -68 -71 -73 -73 -80 

39 +0.5 -30 -33 -60 -66 -69 -71 -71 -80 

37 +0.5 -30 -33 -60 -64 -67 -69 -69 -80 

35 +0.5 -30 -33 -60 -62 -65 -67 -67 -80 -76

≤35 +0.5 -30 -33 -60 -60 -63 -65 -65 -80 -76

 

Οι ειδικές ρυθµίσεις που πρέπει να εφαρµοστούν κατά την διάρκεια των ανωτέρω µετρήσεων 
για το GSM και το DCS παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα ΣΤ του παρόντος 
προτύπου. 

 

 Ανωφελείς εκποµπές 
 

Αυτές οι ανεπιθύµητες εκποµπές, είναι εκποµπές που συµβαίνουν σε µετατοπίσεις ίσες ή 
µεγαλύτερες από ±250% του φάσµατος του εκπεµπόµενου σήµατος από την κεντρική 
συχνότητα του σήµατος, µετρούµενες σε εύρος συχνοτήτων από 9 kHz έως 4 GHz. Η µέγιστη 
επιτρεπόµενη ισχύς κάθε ανωφελούς εκποµπής πρέπει να είναι µικρότερη από –36 dBm σε 
εύρος συχνότητας από 9 kHz έως 1 GHz, έως και στάθµες –30 dBm σε εύρος συχνοτήτων 
από 1GHz έως 4GHz. Τα εύρη αναφοράς µέτρησης είναι αυτά που φαίνονται στο πίνακα 16 
(ETS 300 577 (GSM 05.05 version 4.21.1): June 1998) [8] ανάλογα µε το αν µετρούνται 
σήµατα εντός ή εκτός του σχετικού φάσµατος εκποµπής του σταθµού, και της απόστασης 
από το φέρον ή το άκρο του εύρους εκποµπής αντίστοιχα.  

 

Πίνακας 16: Εύρη αναφοράς µέτρησης ανωφελών εκποµπών GSM / DCS. 

Ζώνη Συχοτήτων Φασµατική 
Απόσταση 

Εύρος 
Μέτρησης 
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Σχετική Ζώνη 
Εκποµπής 

από το Φέρον  

 ≥ 1.8 MHz 30 kHz 

 ≥ 6 MHz 100 kHz 

Εκτός Σχετικής 
Ζώνης Εκποµπής 

Από το άκρο της 

ζώνης εκποµπής 
 

100 kHz – 50 MHz - 10 kHz 

50 MHz – 500 MHz - 100 kHz 

≥ 2 MHz 30 kHz 

≥ 5 MHz 100 kHz 

≥ 10 MHz 300 kHz 

≥ 20 MHz 1 MHz 

> 500 MHz 

≥ 30 MHz 3 MHz 

 

  Σύστηµα UMTS 
 

Το σύστηµα UMTS έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί στα ακόλουθα εύρη συχνοτήτων 
εκποµπής και λήψης: 

Πίνακας 17: Ζώνες συχνοτήτων λειτουργίας UTRA/FDD 

Ζώνη 
Λειτουργίας 

Συχνότητες άνω ζεύξης Συχνότητες κάτω ζεύξης 

I 1920 – 1980 MHz 2110 –2170 MHz 
II 1850 –1910 MHz 1930 –1990 MHz 
III 1710-1785 MHz 1805-1880 MHz 
IV 1710-1755 MHz 2110-2155 MHz 
V 824 – 849MHz 869-894MHz 
VI 830-840 MHz 875-885 MHz 
VII 2500 – 2570 MHz 2620 – 2690 MHz 

 
 Η ζώνη λειτουργίας που χρησιµοποιείται στην Ελλάδα είναι η (Ι). 

 

Εκποµπές εκτός εύρους ζώνης 

 
 

Η φασµατική µάσκα που πρέπει να ακολουθεί το σήµα και να µην την υπερβαίνει σε 
καµία περίπτωση, καθορίζεται στους πίνακες 18 έως 21 που ακολουθούν  (3GPP TS 
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25.104 V7.0.0 (2005-06)) [9]. Η φασµατική κατανοµή του σήµατος εφαρµόζεται στο 
εύρος συχνοτήτων από ∆f = 2.5 MHz έως ∆fmax από το φέρον, όπου: 

- ∆f είναι η απόσταση µεταξύ της συχνότητας φέροντος και του κοντινότερου σε 
αυτό σηµείου ηµίσειας ισχύος (3dB) του µετρητικού φίλτρου. 

- F_offset είναι η φασµατική απόσταση µεταξύ της συχνότητας φέροντος και της 
κεντρικής συχνότητας του µετρητικού φίλτρου. 

- f_offsetmax είναι είτε 12.5 MHz είτε η φασµατική απόσταση από το όριο του 
εύρους εκποµπής του UMTS, ανάλογα πιο είναι µεγαλύτερο. 

- ∆fmax είναι ίσο µε το f_offsetmax µείον το µισό του εύρους του µετρητικού 
φίλτρου. 
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Illustrative diagram of spectrum emission mask

  

Σχήµα 2 : ∆ιάγραµµα Απεικόνισης Μάσκας Φασµατικών Εκποµπών 

Πίνακας 18: Τιµές φασµατικής µάσκας, για σταθµούς βάσης µε ισχύ P ≥ 43 dBm 
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Φασµατική 
απόσταση  
σηµείου 
ηµίσειας 
ισχύος (3dB)  
µετρητικού 
φίλτρου, ∆f 

Φασµατική 
απόσταση 
κεντρικής 
συχνότητας 
µετρητικού 
φίλτρου, 
f_offset 

Ελάχιστη απαίτηση ζώνης 
συχνοτήτων I, II, III, IV, V, VII 

Επι-
πρόσθετες 
απαιτήσεις 
ζωνών 
συχνοτήτων 
II, IV και  
V ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 

Φασµατικό  
εύρος 
µέτρησηςΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 

2.5 MHz ≤ ∆f < 
2.7 MHz 

2.515MHz  ≤ 
f_offset < 
2.715MHz   

-14 dBm -15dBm 30 kHz  

2.7 MHz ≤ ∆f < 
3.5 MHz 

2.715MHz  ≤ 
f_offset < 
3.515MHz 

dB
MHz

offsetfdBm ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅−− 715.2_1514  -15dBm 30 kHz  

(βλέπε  
Σηµείωση 3) 

3.515MHz  ≤ 
f_offset < 4.0MHz  

-26 dBm NA 30 kHz  

3.5 MHz ≤ ∆f ≤ 
∆fmax 

4.0MHz  ≤ f_offset 
< f_offsetmax  

-13 dBm NA 1 MHz  

 

Πίνακας 19: Τιµές φασµατικής µάσκας, για σταθµούς βάσης µε ισχύ 39 ≤ P < 43 
dBm 

Φασµατική 
απόσταση  
σηµείου 
ηµίσειας 
ισχύος (3dB)  
µετρητικού 
φίλτρου, ∆f 

Φασµατική 
απόσταση 
κεντρικής 
συχνότητας 
µετρητικού 
φίλτρου, f_offset 

Ελάχιστη απαίτηση ζώνης 
συχνοτήτων I, II, III, IV, V, 
VII 

Επιπρόσθετες 
απαιτήσεις ζωνών 
συχνοτήτων II, IV 
και  
V ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1  

Φασµατικό εύρος 
µέτρησης ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 

2.5 MHz ≤ ∆f < 
2.7 MHz 

2.515MHz  ≤ 
f_offset < 
2.715MHz   

-14 dBm -15dBm 30 kHz  

2.7 MHz ≤ ∆f < 
3.5 MHz 

2.715MHz  ≤ 
f_offset < 
3.515MHz 

MHz
offsetfdBm ⎜

⎝
⎛ −⋅−− 715.2_1514

 

-15dBm 30 kHz  

(βλέπε  
σηµείωση 3) 

3.515MHz  ≤ 
f_offset < 4.0MHz  

-26 dBm NA 30 kHz  

3.5 MHz ≤ ∆f < 
7.5 MHz 

4.0MHz  ≤ f_offset 
< 8.0MHz 

-13 dBm NA 1 MHz  

7.5 MHz ≤ ∆f ≤ 
∆fmax 

8.0MHz  ≤ f_offset 
< f_offsetmax  

P – 56 dB NA 1 MHz  
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Πίνακας 20: Τιµές φασµατικής µάσκας, για σταθµούς βάσης µε ισχύ 31 ≤ P < 39 
dBm 

Φασµατική 
απόσταση  
σηµείου 
ηµίσειας 
ισχύος (3dB)  
µετρητικού 
φίλτρου, ∆f 

Φασµατική 
απόσταση 
κεντρικής 
συχνότητας 
µετρητικού 
φίλτρου, f_offset 

Ελάχιστη απαίτηση ζώνης 
συχνοτήτων I, II, III, IV, V, VII 

Επι-
πρόσθετες 
απαιτήσεις 
ζωνών 
συχνοτήτων 
II, IV και 
V ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 

Φασµατικό εύρος 
µέτρησης ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 

2.5 MHz ≤ ∆f < 
2.7 MHz 

2.515MHz  ≤ 
f_offset < 
2.715MHz   

P – 53 dB -15dBm 30 kHz  

2.7 MHz ≤ ∆f < 
3.5 MHz 

2.715MHz  ≤ 
f_offset < 
3.515MHz 

dB
MHz

offsetfdBP ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅−− 715.2_1553

 

-15dBm 30 kHz  

(βλέπε  
σηµείωση 3) 

3.515MHz  ≤ 
f_offset < 4.0MHz  

P – 65 dB NA 30 kHz  

3.5 MHz ≤ ∆f < 
7.5 MHz 

4.0MHz  ≤ f_offset 
< 8.0MHz 

P – 52 dB NA 1 MHz  

7.5 MHz ≤ ∆f ≤ 
∆fmax 

8.0MHz  ≤ f_offset 
< f_offsetmax  

P – 56 dB NA 1 MHz  

 

Πίνακας 21: Τιµές φασµατικής µάσκας, για σταθµούς βάσης µε ισχύ P < 31 dBm 

 

Φασµατική 
απόσταση  
σηµείου 
ηµίσειας ισχύος 
(3dB)  
µετρητικού 
φίλτρου, ∆f 

Φασµατική απόσταση 
κεντρικής συχνότητας 
µετρητικού φίλτρου, 
f_offset 

Ελάχιστη απαίτηση ζώνης 
συχνοτήτων I, II, III, IV, V, VII 

Φασµατικό εύρος 
µέτρησης ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 

2.5 MHz ≤ ∆f < 2.7 
MHz 

2.515MHz  ≤ f_offset < 
2.715MHz   

-22 dBm 30 kHz  

2.7 MHz ≤ ∆f < 3.5 
MHz 

2.715MHz  ≤ f_offset < 
3.515MHz dB

MHz
offsetfdBm ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅−− 715.2_1522  

30 kHz  

(βλέπε  
σηµείωση 3) 

3.515MHz  ≤ f_offset < 
4.0MHz  

-34 dBm 30 kHz  

3.5 MHz ≤ ∆f < 7.5 
MHz 

4.0MHz  ≤ f_offset < 
8.0MHz 

-21 dBm 1 MHz  

7.5 MHz ≤ ∆f ≤ 
∆fmax 

8.0MHz  ≤ f_offset < 
f_offsetmax  

-25 dBm 1 MHz  

 

Σηµειώσεις:  

 1 Η ελάχιστη απαίτηση λειτουργίας στη ζώνη συχνοτήτων II, IV και ,V είναι η µικρότερη 
τιµή ισχύος της ελάχιστης απαίτησης για τη ζώνη συχνοτήτων I, II, III, IV, V και VII και 
της επιπρόσθετης απαίτησης για τη ζώνη συχνοτήτων II, IV και V. 
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2 Σαν γενικός κανόνας, το ζωνικό εύρος ανάλυσης του µετρητικού εξοπλισµού πρέπει να 
είναι ίσο µε το εύρος ζώνης της µέτρησης. Ωστόσο, για βελτίωση της ακρίβειας, της 
ευαισθησίας και της αποδοτικότητας της µέτρησης, το ζωνικό εύρος ανάλυσης µπορεί να 
είναι µικρότερο από το εύρος ζώνης της µέτρησης. Όταν το ζωνικό εύρος ανάλυσης 
είναι µικρότερο από το εύρος ζώνης µέτρησης, το αποτέλεσµα πρέπει να αναχθεί στο 
µετρούµενο εύρος ζώνης, ώστε να εξαχθεί το ισοδύναµο εύρος ζώνης θορύβου του 
µετρούµενου εύρους ζώνης. 

3: Αυτή η φασµατική περιοχή εξασφαλίζει  ότι οι τιµές της  f_offset είναι συνεχόµενες. 

 

 Ανωφελείς εκποµπές 
Στη Σύσταση ITU-R SM.329 [3] καθορίζονται οι επιτρεπόµενες στάθµες ανωφελών 
εκποµπών για κάθε κατηγορία σταθµών ραδιοεπικοινωνιών ανάλογα µε την υπηρεσία τους, 
ως και οι στάθµες ακτινοβολίας για εξοπλισµό τεχνολογίας πληροφορών. 

Ειδικότερα για την κινητή υπηρεσία ξηράς, οι προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή την 
παράγραφο ισχύουν για κάθε τύπο ποµπού (ενός η πολλών φερόντων). Επίσης ισχύουν για 
όλες τις καταστάσεις λειτουργίας των ποµπών, που προβλέπονται από τις προδιαγραφές των 
κατασκευαστών τους. Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι τιµές αναφέρονται σε µέσες 
τιµές ισχύος. 

Οι ακόλουθες απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται σε περιπτώσεις όπου  ισχύουν τα όρια της 
Κατηγορίας Β για ανωφελείς εκποµπές, σε σταθµούς της κινητής υπηρεσίας ξηράς όπως 
ορίζονται στη Σύσταση ITU-R SM.329 [3].  

Η ισχύς οποιασδήποτε ανωφελούς εκποµπής δεν πρέπει να ξεπερνάει τα όρια του παρακάτω 
πίνακα: 

Πίνακας 22: Όρια ανωφελών εκποµπών (ζώνη συχνοτήτων I, Κατηγορία B, κινητή υπηρεσία 
ξηράς – κινητοί σταθµοί και σταθµοί βάσης) 
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Ζώνη Συχνοτήτων Μέγιστη 
Στάθµη 

Εύρος 
ζώνης 
µέτρησης  

Σηµείωση 

9kHz ↔ 150kHz -36 dBm 1 kHz  Σηµείωση 1  
150kHz ↔ 30MHz - 36 dBm 10 kHz  Σηµείωση 1 
30MHz ↔ 1GHz -36 dBm 100 kHz Σηµείωση 1 
1GHz  
↔ 
Fc1 - 60 MHz or 2100 MHz 
οποιαδήποτε είναι µεγαλύτερη 

-30 dBm 1 MHz Σηµείωση 1 

Fc1 - 60 MHz or 2100 MHz 
οποιαδήποτε είναι µεγαλύτερη 
↔ 
Fc1 - 50 MHz or 2100 MHz 
οποιαδήποτε είναι µεγαλύτερη 

-25 dBm 1 MHz Σηµείωση 2 

Fc1 - 50 MHz or 2100 MHz 
οποιαδήποτε είναι µεγαλύτερη 
↔ 
Fc2 + 50 MHz or 2180 MHz 
οποιαδήποτε είναι µικρότερη 

-15 dBm 1 MHz Σηµείωση 2 

Fc2 + 50 MHz or 2180 MHz 
οποιαδήποτε είναι µικρότερη 
↔ 
Fc2 + 60 MHz or 2180 MHz 
οποιαδήποτε είναι µικρότερη 

-25 dBm 1 MHz Σηµείωση 2 

Fc2 + 60 MHz or 2180 MHz 
οποιαδήποτε είναι µικρότερη 
↔  
12.75 GHz 

-30 dBm 1 MHz Σηµείωση 3 

Σηµείωση 1: Εύρος Ζώνης όπως στο ITU-R SM.329[3], s4.1 
Σηµείωση 2: Προδιαγραφή σύµφωνη µε το ITU-R SM.329[3], s4.3 and Annex 7 
Σηµείωση 3: Εύρος Ζώνης όπως στο ITU-R SM.329[3], s4.1. Άνω όριο συχνότητας όπως στο 

ITU-R SM.329[3], s2.5 πίνακας 1 
 

Fc1: Κεντρική συχνότητα εκποµπής πρώτου καναλιού σταθµού βάσης  

Fc2: Κεντρική συχνότητα εκποµπής τελευταίου καναλιού σταθµού βάσης 

 

Ειδικά για τις ζώνες συχνοτήτων των σταθµών βάσης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 
GSM900 – DCS1800, σε περίπτωση που συνυπάρχουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή (εντός 
ακτίνας 50 µέτρων), ισχύουν τα όρια του πίνακα 23. 

Πίνακας 23: Όρια ανωφελών εκποµπών σταθµών UTRA FDD που συνυπάρχουν στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή (εντός ακτίνας 50 µέτρων) µε άλλους σταθµούς βάσης 

Είδος συστήµατος 
που λειτουργεί στην 
ίδια γεωγραφική 
περιοχή 

Ζώνη συχνοτήτων 
για απαιτήση 
συνύπαρξης   

Μέγιστη 
Στάθµη 
Ισχύος  

Εύρος 
Ζώνης 
Μέτρησης  

876 – 915 MHz -61 dBm 100 kHz GSM900 
921 - 960 MHz -57 dBm 100 kHz 
1805 - 1880 MHz -47 dBm 100 kHz DCS1800 
1710 – 1785 MHz -61 dBm 100 kHz 
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Ειδικά για τις ζώνες συχνοτήτων των σταθµών βάσης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 
GSM900 – DCS1800, σε περίπτωση που υπάρχουν συνεγκατεστηµένοι στον ίδιο 
ραδιοσταθµότοπο, ισχύουν τα όρια του παρακάτω πίνακα 

Πίνακας 24: Όρια ανωφελών εκποµπών σταθµών UTRA FDD που είναι συνεγκατεστηµένοι 
µε άλλους σταθµούς βάσης 

Υπηρεσία Τύπος Σταθµών 
Βάσης  

Ζώνη Συχνοτήτων 
για απαίτηση 
συνεγκατάστασης  

Μέγιστη 
Στάθµη 
Ισχύος 

Εύρος 
Ζώνης 
Μέτρησης

Macro / WA  -98 dBm 100 kHz 
 Micro / MR -91 dBm 100 kHz GSM900 
Pico / LA 

876-915 MHz 
-70 dBm 100 kHz 

Macro / WA  -98 dBm 100 kHz 
 Micro / MR -96 dBm 100 kHz DCS1800 
Pico / LA 

1710 - 1785 MHz 
-80 dBm 100 kHz 

Macro / WA  -96 dBm 100 kHz 
 Micro / MR -86 dBm 100 kHz WA UTRA FDD 

Band I Pico / LA 
1920 - 1980 MHz 

-82 dBm 100 kHz 
 

 4.3.5.2 Σύστηµα TETRA. 
 

  Εκποµπές εκτός εύρους ζώνης 
 

Τα επίπεδα που δίδονται στους παρακάτω πίνακες δεν θα πρέπει να ξεπερνιούνται 
υπερβαίνοντας τις µετατοπίσεις της συχνότητας από την ονοµαστική συχνότητα φέροντος. Οι 
χαρακτηρισµοί των σταθµών εκποµπής (π.χ. 4, 4L, 1, κλπ) περιγράφονται αναλυτικά στο 
πρότυπο ETS 300-392 [12]. 

Πίνακας 25: Μέγιστη ρύθµιση στάθµης ισχύος για συχνότητες κάτω από τα 700MHz 

Συχνοτική 
απόσταση 

Μέγιστη στάθµη για 
τάξεις ισχύος κινητών 
σταθµών 4 και 4L 

Μέγιστη στάθµη για 
άλλες τάξεις ισχύος 

25 kHz -55 dBc -60 dBc 

50 kHz -70 dBc -70 dBc 

75 kHz -70 dBc -70 dBc 

 

Πίνακας 26 : Μέγιστη ρύθµιση στάθµης ισχύος για το σύστηµα TETRA και συχνότητες κάτω 
από τα 700 MHz (ETS 300-392). 

 

Συχνοτική απόσταση Μέγιστη ρύθµιση στάθµης ισχύος 
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Ονοµαστικό επίπεδο 

ισχύος κινητού 
σταθµού ≤ 1 W (τάξη 

4) 

Ονοµαστικό επίπεδο 
ισχύος κινητού 

σταθµού =1,8 W ή 3 
W  

(τάξη 3Lή 3) 

Ονοµαστικό επίπεδο 
ισχύος κινητού 
σταθµού ≥ 5,6 W 

(τάξη 2L) και για όλες 
τις τάξεις των 

σταθµών βάσης 

100 kHz – 
250 kHz -75 dBc -78 dBc -80 dBc 

250kHz – 
500 kHz -80 dBc -83 dBc -85 dBc 

500 kHz – frb -80 dBc -85 dBc -90 dBc 

> frb -100 dBc -100 dBc -100 dBc 

Όπου frb ονοµάζεται η µετατόπιση συχνότητας που ανταποκρίνεται στο άκρο της 
συχνότητας λήψης ή 5 MHz όποτε είναι µεγαλύτερο 

 

Πίνακας 27:Μέγιστη ρύθµιση στάθµης ισχύος για συχνότητες πάνω από τα 700MHz 

Συχνοτική 
απόσταση Μέγιστη Στάθµη 

25 kHz -55 dBc 

50 kHz -65 dBc 

75 kHz -65 dBc* 

*Σηµειώνεται ότι σε αυτή τη περίπτωση θα 
εφαρµόζεται η µέγιστη στάθµη των –70 dBc 
για τάξεις σταθµών βάσεως 1,2 και 3 και για 

κινητούς σταθµούς για τάξεις 1 και 1L 

 

Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα ξεπερνιέται η στάθµη των –36dBm. 

Πίνακας 28 : Μέγιστη ρύθµιση στάθµης ισχύος για το σύστηµα TETRA και συχνότητες πάνω 
από τα 700 MHz (ETS 300-392). 

 

Συχνοτική Μέγιστη ρύθµιση στάθµης ισχύος 
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απόσταση 
Ονοµαστικό 

επίπεδο ισχύος 
κινητού σταθµού 

≤ 1 W 

 (τάξη 4) 

Ονοµαστικό 
επίπεδο ισχύος 
κινητού σταθµού 
από 1,8 W έως 10 
W και ονοµαστικά 
επίπεδα ισχύος 
σταθµών βάσης 

≤ 10 W  

Ονοµαστικό 
επίπεδο ισχύος 
κινητών σταθµών 

και σταθµών 
βάσης από  15 W 

έως 40 W 

100 kHz – 250 
kHz -74 dBc -74 dBc -80 dBc 

250kHz – 500 
kHz -80 dBc -80 dBc -85 dBc 

500 kHz - frb -80 dBc -85 dBc -90 dBc 

> frb -100 dBc -100 dBc -100 dBc 

Όπου frb ονοµάζεται η µετατόπιση συχνότητας που ανταποκρίνεται στο άκρο της 
συχνότητας λήψης ή 10 MHz όποτε είναι µεγαλύτερο 

 
 Ανωφελείς εκποµπές 
 

Αυτές οι ανεπιθύµητες εκποµπές, είναι εκποµπές που συµβαίνουν σε µετατοπίσεις ίσες ή 
µεγαλύτερες από ±250% του φάσµατος του εκπεµπόµενου σήµατος από την κεντρική 
συχνότητα του σήµατος, µετρούµενες σε εύρος συχνοτήτων από 9 kHz έως 4 GHz. Η µέγιστη 
επιτρεπόµενη ισχύς για κάθε ανεπιθύµητη εκποµπή πρέπει να είναι µικρότερη από –36 dBm 
µετρούµενη ανά 100 kHz σε εύρος συχνότητας από 9 kHz έως 1 GHz, έως και στάθµες –30 
dBm µετρούµενες ανά 1 MHz σε εύρος συχνοτήτων από 1GHz έως 4GHz (ETS 300 392) 
[12]. 

 4.3.5.3 Ραδιοφωνικά σήµατα FM 
 

   Εκποµπές εκτός εύρους ζώνης 
Οι εκποµπές εκτός εύρους ζώνης δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις τιµές που αναγράφονται 
στον πίνακα 4.28 και φαίνονται στο σχήµα 4.3 (EN 302 018–2 v1.2.1) [13]. 

Πίνακας 29: Σηµεία χαρακτηρισµού φασµατικής µάσκας για σήµατα VHF FM ευρυεκποµπής 
ήχου 

Απόσταση συχνότητας 

από την κεντρική 

συχνότητα του καναλιού 
(kHz) 

Σχετική Στάθµη 

Ισχύος (dBc) 

-500 -85 

-300 -85 

-200 -80 
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-100 0 

100 0 

200 -80 

300 -85 

500 -85 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3: Όρια εκποµπών εκτός εύρους ζώνης για ποµπούς FM ευρυεκποµπής ήχου.  

  Ανωφελείς εκποµπές 
 

Οι τιµές ανωφελών εκποµπών από τους ραδιοφωνικούς σταθµούς FM δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τις τιµές που παρουσιάζονται στον πίνακα 30 ή ισοδύναµα στο σχήµα 4, στο 
εύρος συχνοτήτων από 9 kHz έως 1GHz. (EN 302 018–2 v1.2.1) [13]. Στο εύρος αυτό, οι 
τιµές των ορίων αναφέρονται στα εύρη αναφοράς που ορίζει η σύσταση ITU-R 
Recommendation SM.329 [3]. 

 

Πίνακας 30: Αποδεκτή Στάθµη Ανωφελούς Εκποµπής – Κατηγορία Β 
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Μέση ισχύς ποµπού 
(πριν την κεραία) 

Όρια 

Ακριβή(dBm) ή σχετικά (dBc) όρια µέσης 
ισχύος 

P < 9dBW -36 dBm 

9dBW ≤ P < 29dBW 75 dBc 

29dBW ≤ P < 39dBW -16 dBm 

39dBW ≤ P < 50dBW 85 dBc 

50dBW ≤ P -5 dBm 

 

 

 

 

Σχήµα 4: Όρια ανωφελών εκποµπών για ποµπούς FM ευρυεκποµπής ήχου.  

 

 4.3.5.4 Τηλεοπτικά αναλογικά σήµατα 
 

  Εκποµπές εκτός εύρους ζώνης 
  

Οι εκποµπές εκτός εύρους ζώνης δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις τιµές που αναγράφονται 
στους πίνακες 31 και 32  και φαίνονται στο σχήµα 5 (EN 302 297 v1.1.1) [14]. 
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Πίνακας 31: Σηµεία υπολογισµού φασµατικής µάσκας αναλογικού τηλεοπτικού σήµατος  

Συχνοτική 
απόσταση από 
το φέρον του 

σήµατος εικόνας 
(ΜΗz) 

Κανάλι 8 ΜΗz, 

Συχνοτική 
απόσταση από την 
κεντρική συχνότητα 

(ΜΗz) 

0.75 ΜΗz VSB, 

Σχετική στάθµη σε 50 
kHz εύρος ζώνης 
αναφοράς (dB) 

1.25 ΜΗz VSB, 

Σχετική στάθµη σε 50 
kHz εύρος ζώνης 
αναφοράς (dB) 

-17.25 -20 -90.5 -90.5 

-9.25 -12 -65.5 -65.5 

-6.5 -9.25 -56 -56 

-6 -8.75 -36 -36 

-3 -5.75 -36 -36 

-1.25 -4 -36 -16 

-0.75 -3.5 -16 -16 

-0.18 -2.93 -16 -16 

0 -2.75 0 0 

0.18 -2.57 -16 -16 

5 2.25 -16 -16 

5.435 2.685 -10 -10 

6.565 3.815 -10 -10 

6.802 4.052 -25 -25 

6.94 4.19 -50 -50 

13 10.25 -56 -56 

14.75 12 -65.5 -65.5 

22.75 20 -90.5 -90.5 

 

Πίνακας 32: Τιµές τελικών σηµείων αναλογικού τηλεοπτικού σήµατος 

Τιµή τελικού σηµείου 
(βλέπε σηµείωση) (50 kHz 
εύρος ζώνης αναφοράς) 

(dB) 

Εύρος τιµών ισχύος (dBW)  

Αντίστοιχη στάθµη ισχύος 
ανωφελούς εκποµπής 

-80,5 – (P-9) P≤9 -36 dBm 

-80.5 9<P≤29 75 dBc 

-80,5 – (P-29) 29<P≤39 -16 dBm 

-90.5 39<P≤50 85 dBc 
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-90,5 – (P-50) 50<P -5 dBm 

Σηµείωση:  Η τιµή τελικού σηµείου υπόκειται στο ανώτατο όριο των -65.5 dB. 

 

 

 

 

Σχήµα 5: Φασµατική µάσκα αναλογικού τηλεοπτικού σήµατος (Ισχύει για τιµές ισχύος 
εκποµπής από 39 έως 50dBW).   

 

   Ανωφελείς εκποµπές 
 

Οι τιµές ανωφελών εκποµπών για τους τηλεοπτικούς σταθµούς δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
τις τιµές που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.32 ή ισοδύναµα στο σχήµα 4.6 για τη ζώνη 
συχνοτήτων 9 kHz µε 4.5GHz. (EN 302 297 v1.1.1) [14]. 

Πίνακας 33: Αποδεκτή Στάθµη Ανωφελών Εκποµπών 

Μέση Ισχύς Ποµπού Όρια µέσης ισχύος (ακριβείς τιµές dBm ή σχετικές τιµές dBc 
κάτω από τη στάθµη ισχύος στην κεραία) στο εύρος ζώνης 
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αναφοράς 

P<9dBW -36dBm 

9dBW<P<29dBW 75dBc 

29dBW<P<39dBW -16dBm 

39dBW<P<50dBW 85dBm 

P>50dBW -5dBm 

Σηµείωση: Στο εύρος ζώνης 108 εως 137 ΜΗz τα παραπάνω όρια θα πρέπει να ισχύουν 
χωρίς να υπερβαίνουν το όριο των 25µW(-16dBm). 

 

 

 

                       Σχήµα 6: Όρια ανωφελών εκποµπών για ποµπούς TV  

Στο Παράρτηµα ΙΒ του παρόντος προτύπου, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά εκποµπής 
τηλεοπτικού σταθµού σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. 

 4.3.5.5 Αναλογικά σύστηµα κινητών επικοινωνιών 
 

  Εκποµπές εκτός εύρους ζώνης 
 

Οι εκποµπές εκτός εύρους ζώνης για εύρος καναλιού 12.5 KHz, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν 
τις τιµές που αναγράφονται στον πίνακα 34 και φαίνονται στο σχήµα 7 (ITU-R SM.1541) [5]. 
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Πίνακας 34: Σηµεία χαρακτηρισµού φασµατικής µάσκας για συστήµατα αναλογικών 
κινητών επικοινωνιών 

Απόσταση συχνότητας 

από την κεντρική 

συχνότητα του καναλιού 

(% του εύρους του καναλιού) 

Εξασθένιση 

(dBsd) 

50 3.5 

78 29 

250 29 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7: Όρια εκποµπών εκτός εύρους ζώνης για αναλογικά συστήµατα κινητών 
επικοινωνιών  

Οι εκποµπές εκτός εύρους ζώνης για εύρος καναλιού 30 KHz, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν 
τις τιµές που αναγράφονται στον πίνακα 35 και φαίνονται στο σχήµα 8 (ITU-R SM.1541) [5]. 

Πίνακας 35: Σηµεία χαρακτηρισµού φασµατικής µάσκας για συστήµατα αναλογικών 
κινητών επικοινωνιών 

Απόσταση συχνότητας 

από την κεντρική 

συχνότητα του καναλιού 

(% του εύρους του καναλιού) 

Εξασθένιση 

(dBc) 

67 26 

150 26 
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150 41 

250 41 

 

 

 

 

Σχήµα 8: Όρια εκποµπών εκτός εύρους ζώνης για αναλογικά συστήµατα κινητών 
επικοινωνιών  

   Ανωφελείς εκποµπές 
 

Οι τιµές ανωφελών εκποµπών είναι ανεξάρτητες του εύρους του καναλιού του αναλογικού 
σήµατος, αλλά διαφοροποιούνται αν ο ποµπός εκπέµπει ή βρίσκεται σε κατάσταση 
αναµονής. Οι τιµές των ανωφελών εκποµπών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιµές που 
παρουσιάζονται στον πίνακα 36 [EN 300 279 V1.2.1 (1999-02), ΑΝΝΕΧ Β1] [15]. Στο εύρος 
αυτό, οι τιµές των ορίων αναφέρονται στα εύρη αναφοράς που ορίζει η σύσταση ITU-R 
Recommendation SM.329 [3]. 

 

Πίνακας 36: Αποδεκτή στάθµη ανωφελούς εκποµπής 

Φασµατικό εύρος από 30MHz έως 1GHz από 1GHz έως 4GHz 

Tx σε λειτουργία 0.25 µW (-36,0dBm) 1.00 µW (-30,0dBm) 

Tx σε αναµονή 2.0 nW (-57,0dBm) 20.0 nW (-47,0dBm) 

 

   Επεξεργασία δεδοµένων  µέτρησης 
 

Εφόσον έχει καταγραφεί το φάσµα γύρω από όλες τις συχνότητες εκποµπής σηµάτων για 
κάθε υπηρεσία, (GSM, DCS, TETRA, UMTS, FM, TV,….) θα πραγµατοποιείται η αναγωγή σε 
κανονικοποιηµένες τιµές ισχύος ως προς το διακριτικό εύρος σάρωσης, όπως περιγράφεται 
στη σύσταση R-REC SM. 329-10 (annex 2 par 1.1.2) [3]. Για κάθε καταγεγραµµένη 
συχνότητα υπολογίζεται η µέγιστη και η µέση τιµή ισχύος. Από το φάσµα που προκύπτει 
αφαιρούνται τα σήµατα που γνωρίζουµε ότι εκπέµπονται στην υπό-µελέτη περιοχή και 
αντικαθίστανται µε τον θόρυβο υποβάθρου στο συγκεκριµένο εύρος συχνοτήτων. 

Οι τιµές δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερες από αυτές που φαίνονται στους πίνακες που 
αναφέρονται παραπάνω. 
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4.4 Ευρυζωνικός θόρυβος 
 

4.4.1 Περιγραφή ευρυζωνικού θορύβου 
 

Η εκποµπή ενός σήµατος σε µια συγκεκριµένη ζώνη συχνοτήτων (GSM, DCS, TETRA, 
FM/TV….) µπορεί να προκαλέσει αύξηση της στάθµης του ηλεκτροµαγνητικού θορύβου σε 
ένα µεγαλύτερο φασµατικό εύρος σε σχέση µε το εύρος του εκπεµπόµενου σήµατος. Το 
φαινόµενο αυτό, γνωστό και ως θόρυβος ποµπού, είναι δυνατόν να προκαλέσει προβλήµατα 
στην φασµατική περιοχή γύρω από το εύρος εκποµπής του υπό εξέταση ποµπού. Για το λόγο 
αυτό κρίνεται σκόπιµη η ανάπτυξη µιας διαδικασίας µέτρησης του θορύβου ποµπού, η οποία 
παρουσιάζεται στο πληροφοριακό Παράρτηµα Ζ.  

Είναι επίσης σηµαντικό σε ένα ραδιοσταθµότοπο όπου υπάρχουν πολλές πηγές εκποµπής 
να γνωρίζουµε τη γενική στάθµη του ηλεκτροµαγνητικού θορύβου. Η γνώση της τιµής αυτής 
απαιτείται για τον πληρέστερο σχεδιασµό σωστής λειτουργίας των ποµποδεκτών που 
βρίσκονται εγκατεστηµένοι στο ραδιοσταθµότοπο. Οι περισσότερες συσκευές έχουν 
πιστοποιηθεί όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ποιότητας τους σε εργαστηριακό περιβάλλον 
όπου οι τιµές του ηλεκτροµαγνητικού θορύβου είναι σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Η γνώση του 
επιπέδου ηλεκτροµαγνητικού θορύβου επιτοπίως κρίνεται απαραίτητη για την σωστότερη 
λειτουργία των ποµποδεκτών που έχουν εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν στο 
ραδιοσταθµότοπο. Η ανάλυση αυτής της µεθοδολογίας µέτρησης παρατίθεται ακολούθως 
στην παράγραφο 4.4.1.2. 

 

4.4.1.1 Μέτρηση θορύβου ποµπού  
 

Η διαδικασία που παρουσιάζεται στο πληροφοριακό Παράρτηµα Ζ, δεν µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί σε ήδη εγκατεστηµένους ποµπούς σε ένα ραδιοσταθµότοπο, παρά µόνο σε 
ελεγχόµενο εργαστηριακό περιβάλλον. Εντούτοις, αν απαιτηθεί µέτρηση ελέγχου θορύβου 
ποµπού που είναι ήδη εγκατεστηµένος σε ένα ραδιοσταθµότοπο, πραγµατοποιούνται 
µετρήσεις εκατέρωθεν της κεντρικής συχνότητας εκποµπής, προς επαλήθευση των 
προδιαγραφών που θέτουν τα αντίστοιχα για κάθε υπηρεσία πρότυπα. Οι µετρήσεις αυτές, 
δεν είναι πάντοτε εφικτό να πραγµατοποιηθούν, καθώς είναι πιθανό σε κάποια υπό εξέταση 
φασµατική απόσταση, να ξεκινάει το φάσµα ενός άλλου αδειοδοτηµένου φορέα. Στον πίνακα 
που ακολουθεί, φαίνονται για κάθε υπηρεσία, τα προδιαγραφόµενα από τα πρότυπα όρια. 

 

Πίνακας 37: Όρια φασµατικής εκποµπής 

Υπηρεσία Παραποµπή σε Πίνακα Πρότυπο 

GSM 14 

DCS 15 

ETS 300 577  

(GSM 05.05 V4.21.1) 

UMTS 18 – 21 3 GPP TS 25.104 V 7.0.0 

TETRA 25 – 28 ETS 300-392 

FM 29 EN 302018-2 V1.2.1 

TV 31 – 32 EN 302297 V1.1.1 

PMR 34 – 36 ITU-R SM.1541 
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& EN 300 279 V1.2.1 

 

 

4.4.1.2 Μέτρηση ηλεκτροµαγνητικού θορύβου ραδιοσταθµότοπου 
 

4.4.1.2.1 Ειδικά  χαρακτηριστικά µετρητικού εξοπλισµού 
 

Στην µέτρηση του ευρυζωνικού θορύβου σε έναν ραδιοσταθµότοπο, δεν είναι απαραίτητο να 
εντοπιστεί η συνεισφορά του κάθε ποµπού στην αύξηση της στάθµης του. Για το λόγο αυτό 
δεν απαιτείται κατευθυντική κεραία µέτρησης αλλά µια οµοιοκατευθυντική ή καλύτερα µια 
πανκατευθυντική κεραία. Αν δεν υπάρχει οµοιοκατευθυντική κεραία, η µέτρηση µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε κατευθυντική κεραία που θα περιστρέφεται σε όλες τις κατευθύνσεις. Σε 
αυτή την περίπτωση όµως η παραµονή της κεραίας προς κάθε κατεύθυνση θα πρέπει να 
είναι αρκετές φορές µεγαλύτερη από το χρόνο σάρωσης του εύρους µέτρησης. 

4.4.1.2.2 Μεθοδολογία µέτρησης 
 

Η µέτρηση του ευρυζωνικού θορύβου θα πρέπει να γίνεται σε όλο το εύρος συχνοτήτων, σε 
χαµηλές συχνότητες από 10KHz έως 60MHz, σε µέσες συχνότητες από 60 MHz έως 1 GHz 
και σε υψηλές συχνότητες από 1 GHz έως 40GHz. Αρχικά επιλέγεται ένα φάσµα καταγραφής 
τέτοιο που να µπορεί να σαρωθεί επαρκώς από τον δέκτη καταγραφής του φάσµατος. Στο 
φάσµα αυτό ενδέχεται να υπάρχουν ισχυρά σήµατα. Για το λόγο αυτό εισάγουµε µέγιστη 
εξασθένιση στο δέκτη ώστε να µην δηµιουργηθεί πρόβληµα καταστροφής του εξοπλισµού. 
Σταδιακά, ελαττώνοντας το εύρος σάρωσης, την εξασθένιση εισόδου και την διακριτική 
ικανότητα του δέκτη, επικεντρωνόµαστε σε περιοχές που δεν εκπέµπονται σήµατα. Όσο 
µικρότερη είναι η περιοχή σάρωσης και όσο χαµηλότερο είναι το διακριτικό εύρος σάρωσης, 
τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η ακρίβεια καταγραφής. 

 

4.4.1.2.3 Επεξεργασία αποτελεσµάτων 
 

Στα αποτελέσµατα της µέτρησης θα γίνει η επεξεργασία που παρουσιάζεται ακολούθως.  

 

4.4.1.2.3.1 Αναγωγή τιµών µέτρησης / Ηz 
 

Για κάθε στάθµη θορύβου που καταγράφηκε, γίνεται αναγωγή τις µετρηθείσας τιµής αρχικά 
από dBm σε dBµV/m χρησιµοποιώντας τις ακόλουθους τύπους:  

 

dBm + 107 dB = dBµV 

 

dBµV + A.F. (dB/m) = dBµV/m 

 

A.F. = 20logf – G – 29.8 dB 
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Όπου: A.F. : Antenna Factor σε dB/m 

 f : συχνότητα σήµατος σε MHz 

 G : κέρδος κεραίας σε dB  

 

Στη συνέχεια ανάγουµε τις τιµές ανά Hz ανάλογα µε το διακριτικό εύρος σάρωσης που 
έχει καταγραφεί η κάθε µία από αυτές. Στην περίπτωση που το διακριτικό φίλτρο 
καταγραφής του δέκτη σάρωσης είναι τετραγωνικό, πραγµατοποιούµε απευθείας την 
παραπάνω αναγωγή. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει το φασµατικό εύρος του φίλτρου 
καταγραφής να αναχθεί στο ισοδύναµο εύρος τετραγωνικού φίλτρου. 

 

Σχήµα 9: Αναγωγή εύρους µη τετραγωνικού φίλτρου σε τετραγωνικό 

 

Η σχέση που συνδέει το µη τετραγωνικό διακριτικό φίλτρο καταγραφής  του δέκτη σάρωσης 
µε το ισοδύναµό του τετραγωνικό δίνεται ακολούθως: 

 

RBW (Ισοδύναµο Τετραγωνικό) = 1.2 * RBW (∆έκτη) 

4.5 Ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές από µη σκόπιµες πηγές 
 

Εκτός των παρεµβολών που µπορεί να δηµιουργηθούν σε ένα ραδιοσταθµότοπο από την 
συνεγκατάσταση ραδιοεξοπλισµού που χρησιµοποιείται σε κάθε σταθµό εκποµπής, 
παρεµβολές µπορεί να προέρχονται από σκόπιµες και µη σκόπιµες πηγές που βρίσκονται 
εντός του ραδιοσταθµότοπου ή σε απόσταση τέτοια ώστε να δηµιουργούνται προβλήµατα 
παρεµβολών. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η περιγραφή του τρόπου µέτρησης 
ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών που προέρχονται από µη σκόπιµες πηγές όπως αυτές 
καθορίζονται στο ΕΛΟΤ 1422-2 [1]. 

 

4.5.1 Περιγραφή ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών 
 

Οι ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές από και προς ένα ραδιοσταθµότοπο µπορούν να 
δηµιουργηθούν λόγω ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού, µηχανολογικού εξοπλισµού, καθώς και 
γραµµών µεταφοράς που βρίσκονται εντός ή πλησίον του ραδιοσταθµότοπου. Οι παρεµβολές 
αυτές εµφανίζονται ως επαγωγικά φαινόµενα ή ακτινοβολούµενες παρεµβολές σε εύρος 
συχνοτήτων από 0 Hz έως 400GHz. ∆εδοµένου ότι οι διάφορες πηγές που προκαλούν 
παρεµβολές και γενικά διαταραχές σε ένα ραδιοσταθµότοπο διαφέρουν στη µορφή της 



 

  © ΕΛΟΤ                                                                                                        ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1422-3 

53 

προκαλούµενης διαταραχής, ακολουθείται διαφορετική διαδικασία µέτρησης ανάλογα µε τη 
συχνοτική περιοχή και το είδος της παρεµβολής. 

 

4.5.2 Επιλογή θέσης µέτρησης µη σκόπιµων παρεµβολών 
 

Για την επιλογή της θέσης µέτρησης ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην 
παράγραφο 5 του CLS/TS50217 [45]. 

 

4.5.3 Εξοπλισµός µέτρησης µη σκοπιµων παρεµβολών 
 

Ο εξοπλισµός µέτρησης περιγράφεται στην παράγραφο 4 του CLS/TS50217 [45] και εξηγείται 
λεπτοµερέστερα, για διαφορετικές συχνότητες και πηγές εκποµπής, µε παραποµπές του 
προαναφερθέντος προτύπου. 

 

4.5.4 ∆ιαδικασία µέτρησης µη σκόπιµων παρεµβολών 
 

Ανάλογα µε το αν µετρούνται επαγόµενες ή ακτινοβολούµενες εκποµπές, η διαδικασία 
µέτρησης (τρόπος, θέση, εξοπλισµός) διαφοροποιείται. Η διαδικασία µέτρησης επαγόµενων 
εκποµπών περιγράφεται στην παράγραφο 6 του CLS/TS50217 [45]. Η διαδικασία µέτρησης 
ακτινοβολούµενων εκποµπών περιγράφεται στην παράγραφο 7 του CLS/TS50217 [45]. Οι 
διαδικασίες που αναφέρονται στο CLS/TS50217 παρουσιάζουν ένα θύτη (µη σκόπιµη πηγή 
εκποµπής) και ένα θύµα (τηλεπικοινωνιακό σύστηµα ή άλλο εξοπλισµό).  

 

4.5.4.1 Μέτρηση επαγόµενων εκποµπών 
 

Οι επαγόµενες εκποµπές µετρούνται σε χαµηλές συχνότητες, έως 30MHz. 

 

4.5.4.1.1 Συχνοτική περιοχή κάτω των 9KHz 
 

Τα µετρούµενα µεγέθη σε συχνότητες κάτω των 9 KHz είναι οι διακυµάνσεις τάσης και 
ρεύµατος καθώς και οι αρµονικές ρεύµατος. Οι διακυµάνσεις τάσης ορίζονται στο πρότυπο 
EN61000-4-3 καθώς και ο εξοπλισµός µέτρησης τους. Απρόβλεπτα και στατιστικά θέµατα του 
φαινοµένου δίνονται στο EΝ 61000-2-8 µαζί µε πληροφορίες για διορθωτικές µετρήσεις. Οι 
αρµονικές ρεύµατος πρέπει να µετρηθούν σύµφωνα µε το πρότυπο EN 61000-4-7 [49] ή το 
EN 61000-4-3 [46]. 

 

4.5.4.1.2 Συχνοτική περιοχή από 9KHz έως 30MHz 
 

Για όλες τις µετρήσεις επαγόµενων εκποµπών πρέπει να ελεγχθεί αν τα αποτελέσµατα της 
µέτρησης επηρεάζονται από τις εκποµπές του ηλεκτροµαγνητικού υποβάθρου. Ο έλεγχος 
αυτός µπορεί να γίνει κλείνοντας την µετρούµενη κάθε φορά πηγή εκποµπής και θεωρώντας 
τις τιµές των µετρούµενων µεγεθών σαν τιµές υποβάθρου. Επαναλαµβάνοντας την µέτρηση 
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µε την πηγή εκποµπής σε λειτουργία υπολογίζεται η συνεισφορά της στο ηλεκτροµαγνητικό 
πεδίο. Η διαδικασία µέτρησης περιγράφεται στο EN55016-2-1 [6]. 

 

4.5.4.2 Μέτρηση ακτινοβολούµενων εκποµπών 
 

Σε αυτήν την παράγραφο δεν εξετάζονται οι εκποµπές από την κεραία ενός 
τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. Οι εκποµπές αυτές έχουν καταγραφεί από την διαδικασία 
που περιγράφεται στην παράγραφο 4.3 ανωφελών εκποµπών. Συνεπώς η παράγραφος αυτή 
αναφέρεται στη διαδικασία µέτρησης εκποµπών από κάθε πηγή µη σκόπιµης εκποµπής, που 
βρίσκεται στο ραδιοσταθµότοπο. 

 

4.5.4.2.1 Συχνοτική περιοχή από 9 KHz έως 30MHz 
 

Τα µετρούµενα µεγέθη είναι ένταση ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου. Η µέτρηση αυτή 
πραγµατοποιείται µε ενεργό δίπολο και δέκτη ή αναλυτή φάσµατος µε χαρακτηριστικά που 
περιγράφονται στο ΕΝ55016-1-1[47]. 

Αν στο ραδιοσταθµότοπο υπάρχουν γραµµές ή εξοπλισµός υψηλής τάσεις (>225KV), κρίνεται 
σκόπιµο να µελετηθεί το φαινόµενο κορώνα. Το φαινόµενο αυτό δηµιουργείται από τοπικές 
µαγνητικές εκφορτίσεις τάσης στις επιφάνειες των αγωγών και χαρακτηρίζεται από τυχαίες 
ριπές θετικών και αρνητικών παλµών. Πιο αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στην παράγραφο 
1.1.1 του CISPR 18-2 [48] και ο τρόπος µέτρησης του περιγράφεται στην παράγραφο 1.2 του 
προαναφερθέντος προτύπου. 

 

4.5.4.2.2 Συχνοτική περιοχή πάνω από 30KHz 
 

Τα µετρούµενα µεγέθη είναι ένταση ηλεκτρικού και ηλεκτροµαγνητικού πεδίου. Οι µετρήσεις 
πραγµατοποιούνται µε κεραίες που να καλύπτουν το µετρούµενο εύρος συχνοτήτων και 
αναλυτή φάσµατος µε χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο EN 55016-1-1 [47]. 
Περισσότερες πληροφορίες για τον εξοπλισµό µπορούν να αναζητηθούν στην παράγραφο 
4.5.3. Η θέση µέτρησης διαφοροποιείται από την χωρική µορφολογία της πηγής εκποµπής, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 4.5.2. Οι ρυθµίσεις του µετρητικού εξοπλισµού 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη φύση της εκποµπής σύµφωνα µε το EN 55016-2-3 [50]. 

 
4.5.5 ∆ιαδικασία µέτρησης 

 

Στην µέτρηση αυτή µας ενδιαφέρει η συνολική ένταση ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου από 
όλες τις πηγές εκποµπής, σκόπιµες και µη σκόπιµες που βρίσκονται στο ραδιοσταθµότοπο. 
Σηµειώνεται ότι κατά την µέτρηση µη σκόπιµων πηγών εκποµπής, στον µετρητικό δέκτη 
καταγράφεται και η επίδραση των σκόπιµων πηγών. Αντίστροφα κατά την µέτρηση των 
σκόπιµων πηγών εκποµπής καταγράφεται και η επίδραση των µη σκόπιµων. Οι µετρήσεις 
αυτές πραγµατοποιούνται ανεξάρτητα λόγω των διαφορετικών ρυθµίσεων και µετρητικού 
εξοπλισµού που απαιτείται για την κάθε πηγή εκποµπής. 

 

 4.5.6 Αποτίµηση αποτελεσµάτων µέτρησης 
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Για την αποτίµηση των αποτελεσµάτων µέτρησης, χρησιµοποιείται σύγκριση είτε µε τα όρια 
Προτύπων, είτε Συστάσεων της ΙΤU. Τα όρια προστασίας των ραδιοϋπηρεσιών ασφάλειας 
του πληροφοριακού παραρτήµατος B του CLS/TS50217 [45] µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
ως στάθµες αναφοράς. 

5 Ηλεκτρική ασφάλεια 
 

5.1 Αντικεραυνική προστασία τηλεπικοινωνιακής εγκατάστασης  
  

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εκτιµηθεί ο κίνδυνος να πληγεί µια εγκατάσταση µε 
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό από κεραυνό και ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να 
περιορίσουµε αυτόν τον κίνδυνο στο ελάχιστο δυνατόν. 

5.1.1 Εκτίµηση κινδύνου κεραυνοπληξίας και επιλογή επιπέδου προστασίας 
συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) 
 

Κάθε εγκατάσταση µε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1412 
[21], σελ.7, χαρακτηρίζεται ως κατασκευή µε περιορισµένο κίνδυνο να υποστεί κεραυνικό 
πλήγµα. Παρ’ όλα αυτά, µία µελέτη για τον καθορισµό της απαιτούµενης προστασίας και της 
στάθµης προστασίας που θα παρέχει το σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) κρίνεται 
απαραίτητη. Η µορφή της συγκεκριµένης µελέτης περιγράφεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ 1412 
[21] (πρόσθετες πληροφορίες µπορούν να βρεθούν στη σύσταση Κ.39 της ITU-T [22], 
Οκτώβριος του 1996).  

Σε αυτήν πρέπει κατ’ αρχήν να προσδιοριστούν ορισµένοι σηµαντικοί παράµετροι όπως είναι 
ο µέσος όρος ηµερών καταιγίδας ανά έτος Ng, η ισοδύναµη επιφάνεια συλλογής κεραυνικών 
πληγµάτων Ae η οποία εξαρτάται από τον όγκο της συγκεκριµένης εγκατάστασης, η 
αναµενόµενη συχνότητα κεραυνικών πληγµάτων στην κατασκευή Nd και η αποδεκτή ετήσια 
συχνότητα ζηµιών από κεραυνικά πλήγµατα στην κατασκευή Nc.  

Για να υπολογιστούν οι δυο τελευταίοι παράµετροι Nd και Nc, πρέπει να προσδιοριστούν οι 
συντελεστές Ci, όπου i = 1,2,3,4,5,6 από πίνακες του προτύπου ΕΛΟΤ 1412 [21] (πρόσθετες 
πληροφορίες µπορούν να βρεθούν στη σύσταση Κ.39 της ITU-T [22], Οκτώβριος του 1996). 
Οι συντελεστές οι οποίοι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής είναι ο περιβαλλοντικός συντελεστής 
C1, ο οποίος προσδιορίζει τη γεωγραφική θέση της κατασκευής, ο λειτουργικός συντελεστής 
C4, ο οποίος περιγράφει πόσα άτοµα υπάρχουν στη συγκεκριµένη κατασκευή, ο συντελεστής 
συνεπειών C5, ο οποίος προσδιορίζει τις οικονοµικές συνέπειες από την διακοπή της 
λειτουργίας της κατασκευής (συνήθως C5= 5 ή C5= 8), και τέλος ο συντελεστής έγκαιρης 
σωστικής επέµβασης C6, ο οποίος περιγράφει την ευχέρεια ή δυσχέρεια για έγκαιρη σωστική 
επέµβαση σε περίπτωση πλήγµατος από κεραυνό. 

Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, ελέγχουµε το κριτήριο αναγκαιότητας ΣΑΠ. Στην 
περίπτωση που η αναµενόµενη συχνότητα κεραυνικών πληγµάτων στην κατασκευή Nd είναι 
µικρότερη ή ίση της αποδεκτής ετήσιας συχνότητας ζηµιών από κεραυνικά πλήγµατα στην 
κατασκευή Nc, τότε η αντικεραυνική προστασία είναι προαιρετική. Σε αντίθετη περίπτωση, 
επιβάλλεται η εισαγωγή αντικεραυνικής προστασίας και ο καθορισµός της απαιτούµενης 
αποτελεσµατικότητας ΕΣ του ΣΑΠ από τη σχέση (8) του προτύπου ΕΛΟΤ 1412 [21], σελ.13. 
Έπειτα επιλέγεται εκείνη η στάθµη προστασίας που ικανοποιεί τη σχέση (9), σελ.13 του ίδιου 
προτύπου. 
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Πίνακας 38: Υπολογιζόµενη αποτελεσµατικότητα 

Υπολογιζόµενη 

Αποτελεσµατικότητα 

Ε 

Απαιτούµενη 
στάθµη 
προστασίας 

Ελάχιστο 
ρεύµα 
κορυφής 
I(kA) 

Απόσταση 
διάσπασης 
D(m) 

Ε>0.98 Στάθµη Ι + 
πρόσθετα µέτρα 

- - 

98.095.0 ≤< E  Στάθµη Ι 2.8 20 

95.09.0 ≤< E  Στάθµη ΙI 5.2 30 

9.08.0 ≤< E  Στάθµη ΙII 8 40 

8.00 ≤< E  Στάθµη ΙV 14.7 60 

 

Όπως φαίνεται από τον προηγούµενο πίνακα υπάρχουν 5 στάθµες προστασίας για ΣΑΠ. Η 
πιο µεγαλύτερη στάθµη προστασίας επιτυγχάνεται µέσω της “Στάθµης Ι + πρόσθετα µέτρα” 
και η πιο χαλαρή στάθµη προστασίας επιτυγχάνεται µέσω της “Στάθµης ΙV”. Στο Παράρτηµα 
Α του προτύπου ΕΛΟΤ 1412 [21] υπάρχουν 5 παραδείγµατα για την καλύτερη κατανόηση της 
συγκεκριµένης µελέτης. Στο Παράρτηµα ΙΑ του παρόντος προτύπου περιγράφονται 
διαδικασίες υλοποίησης, εγκατάστασης και συντήρησης µη υπαίθριων τηλεπικοινωνιακών 
εγκαταστάσεων. 

5.2 Προστασία του δηµόσιου ηλεκτρικού δικτύου 
 

5.2.1 Αρµονική παραµόρφωση 
 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60601-1-2 [34] (IEC 60601-1-2) ισχύουν : 

α) Απαιτήσεις 

Συσκευές και συστήµατα µε ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ρεύµα εισόδου έως και 16 A ανά φάση και που 
προορίζονται για σύνδεση στο δηµόσιο ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να συµµορφώνονται µε τις 
απαιτήσεις του ∆ιεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-3-2 [35]. Εάν µια συσκευή ή ένα 
σύστηµα έχει ονοµαστικά χαρακτηριστικά συνεχούς και στιγµιαίου ρεύµατος, θα 
χρησιµοποιηθεί το υψηλότερο από τα δύο χαρακτηριστικά για να προσδιοριστεί κατά πόσον 
εφαρµόζεται το ∆ιεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-3-2 [35]. 

Η συµµόρφωση ελέγχεται µε τις παρακάτω δοκιµές: 

β) ∆οκιµές 

Ισχύουν οι µέθοδοι και ο εξοπλισµός δοκιµών του ∆ιεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-
3-2 [35]. 
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5.2.2 ∆ιακυµάνσεις τάσης και αναλαµπές 
 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 60601-1-2 [34] ισχύουν : 

α) Απαιτήσεις 

συσκευές και συστήµατα µε ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ρεύµα εισόδου έως και 16 A ανά φάση και 
που προορίζονται για σύνδεση στο ∆ΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του ∆ιεθνούς Προτύπου IEC 61000-3-3 [36]. Εάν µια 
συσκευή ή ένα σύστηµα έχει ονοµαστικά χαρακτηριστικά συνεχούς και στιγµιαίου 
ρεύµατος, θα χρησιµοποιηθεί το υψηλότερο από τα δύο χαρακτηριστικά για να 
προσδιοριστεί κατά πόσον εφαρµόζεται το ∆ιεθνές Πρότυπο IEC 61000-3-3 [36]. 

Η συµµόρφωση ελέγχεται µε τις παρακάτω δοκιµές: 

β) ∆οκιµές 

Ισχύουν οι µέθοδοι και ο εξοπλισµός δοκιµών του ∆ιεθνούς Προτύπου IEC 61000-3-3 
[36]. 

6 Προστασία από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία  
 

Αναλυτικά οι βασικοί περιορισµοί και τα επίπεδα αναφοράς για την προστασία κοινού και 
εργαζοµένων, σύµφωνα µε την Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Σχετικά 
µε τον περιορισµό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία 0 Hz - 300 GHz" 
(L199, 1999/519/EC) [37], καθώς και την ελληνική νοµοθεσία, παρουσιάζονται στο 
Παράρτηµα Η. 

 

6.1 Μετρήσεις ηλεκτροµαγνητικών πεδίων  
 

6.1.1 Μετρητικές ∆ιατάξεις  
 

Οι µετρητικές διατάξεις που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα 
πρότυπα ΕΝ 50383 [41], ΕΝ 50400 [42], prΕΝ 50413 [43] και τη σύσταση ECC/REC/(02)04 
[44] της CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations), 
ECC/REC/(02)04. Στη συνέχεια της παραγράφου αυτής, δίνονται κάποιες γενικές 
πληροφορίες για τις µετρητικές διατάξεις, τα είδη που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
µετρήσεις ακτινοβολίας και ο τρόπος επιλογής τους για συγκεκριµένα είδη µετρήσεων.  

 

6.1.1.1 Γενικές απαιτήσεις του µετρητικού εξοπλισµού 
 

Αρχικά ο εξοπλισµός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην απαιτούµενη από την συγκεκριµένη 
εφαρµογή, συχνότητα. Επίσης θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένος, έτσι ώστε να 
λειτουργεί σε σκληρά βιοµηχανικά περιβάλλοντα και σε περιβάλλοντα εξωτερικού χώρου, 
όπως σε πύργους µετάδοσης. Επίσης πρέπει να ικανοποιούν κάποιες προδιαγραφές που 
παρουσιάζονται στη συνέχεια της παραγράφου. 

   

6.1.1.1.1 Παροχή ισχύος 
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Τα όργανα δεν πρέπει να επηρεάζονται από τα πεδία που προκαλούνται από την παροχή 
ισχύος. Επίσης θα πρέπει να µην επηρεάζεται από αλληλεπιδράσεις µεταξύ εξωτερικών 
πεδίων και παροχής ισχύος. Συχνά συνιστάται να λειτουργεί ο εξοπλισµός µε µπαταρίες.  

 

6.1.1.1.2 Εύρος ζώνης και δυναµική περιοχή µέτρησης 
 

Οι συχνότητες που θα µετράει το όργανο θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις συχνότητες των 
πεδίων προς µέτρηση. Η ελάχιστη ευαισθησία θα πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να µπορεί 
να ξεχωρίσει και το πιο ασθενές πεδίο.  

 

6.1.1.1.3 Υπερφόρτωση και επίπεδα καταστροφής 
Τα επίπεδα υπερφόρτωσης και τα επίπεδα καταστροφής του οργάνου συµπεριλαµβανοµένου 
και των αισθητήρων θα πρέπει να καθοριστούν για συνεχή σήµατα και για παλµικά σήµατα. 
Το ελάχιστο επίπεδο υπερφόρτωσης θα πρέπει να ισούται τουλάχιστον µε την µέγιστη 
ενδεικνυόµενη µέτρηση και το ελάχιστο επίπεδο καταστροφής θα πρέπει να ισούται 
τουλάχιστον µε την τριπλάσια µέγιστη ενδεικνυόµενη µέτρηση.   

 

6.1.1.1.4 Απαιτήσεις ισοτροπικών αισθητήρων 
 

Αισθητήρες µε πολλαπλά στοιχεία ανίχνευσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη µέτρηση 
του αθροίσµατος των συνιστωσών του πεδίου ανεξαρτήτως της πόλωσης και της διεύθυνσης 
πρόσπτωσης του πεδίου. 

Για έναν ισοτροπικό αισθητήρα χρειάζονται τουλάχιστον τρία στοιχεία κάθετα τοποθετηµένα 
µεταξύ τους, ώστε να µπορούν να µετρούν το πεδίο ανεξαρτήτως της διεύθυνσης. Αυτοί οι 
αισθητήρες συνήθως µετράνε την ένταση του πεδίου ως τετραγωνική ρίζα αθροίσµατος (root-
square sum, rss). 

 

6.1.1.1.5 Συµπεριφορά αισθητήρα  
 

Κάθε προσπίπτον ηλεκτροµαγνητικό πεδίο προκαλεί επιφανειακό ρεύµα σε µεταλλικά 
αντικείµενα, το οποίο στη συνέχεια προκαλεί σκεδαζόµενο πεδίο. Το επανεκπεµπόµενο πεδίο 
επιβάλλεται πάνω στο πρωτεύον εκπεµπόµενο πεδίο και µειώνει την ακρίβεια της µέτρησης. 
Όταν χρησιµοποιούµε αισθητήρες πολύ κοντά σε µεταλλικές επιφάνειες, µπορούν να 
εµφανιστούν χωρητικά ή επαγωγικά φαινόµενα σύζευξης στα στοιχεία του αισθητήρα, παρά 
το µικρό τους µέγεθος. Μπορεί επίσης να υπάρξει επίδραση στην απόδοση του αισθητήρα 
από τα ρεύµατα που υπάρχουν στους µεταλλικούς αγωγούς. Όταν πραγµατοποιούνται 
µετρήσεις RF θα πρέπει να είναι επίσης γνωστή και η ευαισθησία του αισθητήρα. 

 Η ελάχιστη απόσταση του αισθητήρα από το µεταλλικό αντικείµενο αν και συνήθως 
κυµαίνεται σε µερικές φορές την διάµετρο του αισθητήρα, εντούτοις δεν µπορεί αυτή η 
απαίτηση να γενικευτεί εύκολα. Γι’ αυτό θα πρέπει να αναγράφεται η ελάχιστη απόσταση του 
αισθητήρα από τον εκποµπό, η οποία ελάχιστη απόσταση θα εξαρτάται και από τη 
συχνότητα, αλλά και από τις διαστάσεις του αισθητήρα. Η συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου 
µπορεί να προκαλεί φαινόµενα σύζευξης σε αισθητήρες µαγνητικού πεδίου και το αντίστροφο. 
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 Ο λόγος απόρριψης θα πρέπει να καθοριστεί από τον κατασκευαστή και να ληφθεί υπ’ όψιν 
όταν κάνουµε µετρήσεις. Παραδείγµατος χάριν όταν µετράµε ηλεκτρικό πεδίο παρουσία 
ισχυρού µαγνητικού πεδίου (ή το αντίστροφο), ο λόγος απόρριψης της ανεπιθύµητης 
επίδρασης θα πρέπει να είναι τέτοιος, που να επιτρέπει τη διεξαγωγή αξιόπιστων µετρήσεων. 

 

6.1.1.1.6 Αισθητήρες ηλεκτρικού και αισθητήρες µαγνητικού πεδίου 
 

Οι αισθητήρες ηλεκτρικού πεδίου που συµπεριφέρονται σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο, θα 
πρέπει να ανταποκρίνονται πρωτίστως στη συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου στις 
συχνότητες εκποµπής της υπό δοκιµής συσκευής. Το σύστηµα ένδειξης και ο αισθητήρας του 
ηλεκτρικού πεδίου θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που πηγάζουν από το πρότυπο 
prΕΝ 50413 [43]. 

Οι αισθητήρες µαγνητικού πεδίου που συµπεριφέρονται σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο, θα 
πρέπει να ανταποκρίνονται πρωτίστως στη συνιστώσα του µαγνητικού πεδίου στις 
συχνότητες εκποµπής της υπό δοκιµής συσκευής. Το σύστηµα ένδειξης και ο αισθητήρας του 
µαγνητικού πεδίου θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που πηγάζουν από το πρότυπο 
prΕΝ 50413 [43]. 

 

6.1.1.1.7 Αβεβαιότητα – Βαθµονόµηση µετρήσεων αδιατάραχου ηλεκτρικού ή 
µαγνητικού πεδίου  

 

Οι µετρήσεις αδιατάραχτου πεδίου θα πρέπει να γίνονται µε όργανα, τα οποία εκπληρώνουν 
τις απαιτήσεις της παραγράφου 6.1.1.1. Οι αβεβαιότητες θα πρέπει να καθοριστούν σύµφωνα 
µε την παράγραφο 4.2 του προτύπου prΕΝ 50413 [43] και επίσης να είναι σύµφωνες µε την 
παράγραφο 8.4 του ΕΝ 50400 [42]. Η βαθµονόµηση θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4.3 του προτύπου prΕΝ 50413 [43]. Επίσης θα πρέπει να ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις της παραγράφου 4.1 του προτύπου prΕΝ 50413 [43]. Στο πληροφοριακό 
παράρτηµα Α δίνονται δυο παραδείγµατα υπολογισµού αβεβαιότητας µετρήσεων για 
συγκεκριµένες µετρητικές διατάξεις. 

  

6.1.1.2 Είδη και επιλογή µετρητικών διατάξεων 
  

Γενικώς, οι συσκευές µέτρησης πεδίων µπορούν να χωριστούν σε ευρείας ζώνης και στενής 
ζώνης (συχνοεπιλεκτικά) όργανα µέτρησης.  

Συχνοεπιλεκτικά όργανα µέτρησης µπορούν να µετρήσουν την ένταση του πεδίου και τα 
φασµατικά χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου πεδίου. Τυπικά χρησιµοποιούνται αναλυτές 
φάσµατος ή άλλοι δέκτες γι’ αυτό το σκοπό. Συχνοεπιλεκτικά όργανα µέτρησης µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν, όταν χρειαζόµαστε µεγαλύτερη ευκρίνεια στη συχνότητα ή µεγαλύτερη 
ευαισθησία ή όταν έχουµε να µετρήσουµε ασυνεχή σήµατα (π.χ. παλµοί διαµορφωµένοι µε 
χαµηλή συχνότητα επανάληψης παλµών). 

Ευρείας ζώνης όργανα µέτρησης εντοπίζουν την ένταση του πεδίου ανεξαρτήτως της 
συχνότητας του σήµατος. Για τον καθορισµό της ανθρώπινης έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα όρια, τα οποία εξαρτώνται από την συχνότητα 
και αυτό µπορεί να επιτευχθεί χρησιµοποιώντας ένα φίλτρο µε µορφοποιηµένη απόκριση 
συχνότητας ή χρησιµοποιώντας γρήγορο µετασχηµατισµό Fourier (FFT) και έπειτα 
συγκρίνοντας τις υπολογισµένες τιµές µε τα όρια που εξαρτώνται από την συχνότητα. 
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Κατά τη διάρκεια των µετρήσεων, µπορούµε να κάνουµε µια απλή ευρείας ζώνης µέτρηση 
έντασης πεδίου και µετά να µετρήσουµε ξεχωριστά το φασµατικό περιεχόµενο του πεδίου, 
π.χ. µε τη βοήθεια ενός αναλυτή φάσµατος.  

Τα δεδοµένα του αναλυτή φάσµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν, ώστε να τονίσουν σε 
σηµασία τη µέτρηση ευρείας ζώνης. Αυτό είναι ιδιαιτέρως χρήσιµο όταν γίνονται 
επαναλαµβανόµενες µετρήσεις έντασης πεδίου γύρω από έναν εκποµπό µε σταθερό 
ηλεκτροµαγνητικό φάσµα.  

Αναλυτικότερη περιγραφή των µετρητικών διατάξεων δίνεται στη συνέχεια. 

  

6.1.1.2.1 Μετρητική ∆ιάταξη για διεξαγωγή ευρυζωνικών µετρήσεων 
 

Η βασική µονάδα µετρήσεων είναι µια φορητή ή µεταφερόµενη ψηφιακή µονάδα πεδιοµέτρου 
για ισοτροπικές µετρήσεις, µε δυνατότητα αυτόµατου µηδενισµού των τιµών ακόµα και υπό 
παρουσία πεδίου. Tα µετρούµενα µεγέθη είναι η ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε) σε V/m, η 
ένταση µαγνητικού πεδίου (Η) σε Α/m και η πυκνότητα ισχύος ισοδύναµου επιπέδου κύµατος 
(Seq) σε mW/cm2 ή W/m2. Ο ρυθµός δειγµατοληψίας ρυθµίζεται από το χρήστη. Ανάλογα µε το 
είδος του µετρούµενου µεγέθους χρησιµοποιούνται οι κατάλληλοι ανιχνευτές (probes). 

Η αποθήκευση των σειρών µετρήσεων και άλλων δεδοµένων σε όλες τις θέσεις µέτρησης 
πραγµατοποιείται είτε στο ίδιο το όργανο µέτρησης, είτε µε την σύνδεση του οργάνου µε ένα 
φορητό υπολογιστή (βλ. σηµείωση), ο οποίος ελέγχει το όργανο µέτρησης µέσω κατάλληλα 
εξελιγµένου λογισµικού, από όπου ρυθµίζονται και όλες οι παράµετροι λειτουργίας κατά την 
διεξαγωγή των µετρήσεων. Στον υπολογιστή γίνεται η καταγραφή των πεδιακών µετρήσεων 
και η περαιτέρω ανάλυση ώστε να απεικονίζονται τα αποτελέσµατα σε µορφή πινάκων και 
διαγραµµάτων.  

 

 
Σχήµα 10 

 
Σηµείωση: Πρέπει να επισηµανθεί ότι πολλά όργανα διαθέτουν δυνατότητες 
αποµακρυσµένου ελέγχου των παραµέτρων της µέτρησης και καταγραφής των 
αποτελεσµάτων απευθείας στη βασική τους µονάδα, χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
του φορητού υπολογιστή. Αν επιλεγεί η χρήση φορητού υπολογιστή για τον έλεγχο και 
την καταγραφή των µετρήσεων πρέπει να επισηµανθούν οι προδιαγραφές ατρωσίας του 
υπολογιστή ώστε να µπορούν να διεξάγονται µετρήσεις παρουσία ισχυρών πεδίων. 
Εναλλακτικά, ο φορητός υπολογιστής µπορεί να συνδέεται µε το όργανο µέτρησης µέσω 
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αρκετά µακριών καλωδίων, ώστε να βρίσκεται τοποθετηµένος σε µέρος µε χαµηλά 
επίπεδα ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.  

 
6.1.1.2.2 Μετρητική ∆ιάταξη για διεξαγωγή συχνοεπιλεκτικών µετρήσεων 
 

Ο επιλεκτικός µετρητής ακτινοβολίας είναι µια φορητή ή µεταφερόµενη µετρητική συσκευή 
που χρησιµοποιείται για ανάλυση ασφαλείας των RF και των µικροκυµατικών 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων.   

Η βασικά µονάδα αποτελείται από ένα αναλυτή φάσµατος και µια κατευθυντική κεραία (όπως 
αυτή που χρησιµοποιείται για τις µετρήσεις τοιυ Κεφαλαίου 4) ή κατάλληλο ανιχνευτή.Τα 
χαρακτηριστικά της κεραίας µε βάση τα πιστοποιητικά βαθµονόµησης των αντίστοιχων 
κατασκευαστών θα πρέπει να παρέχονται πριν από τη µέτρηση. Η βασική µετρητική διάταξη 
φαίνεται στο σχήµα 11 όπου φαίνεται ότι ο αναλυτής φάσµατος είναι συνδεδεµένος µε την 
κεραία και ένα φορητό υπολογιστή.Η αποθήκευση της σειράς µετρήσεων και άλλων 
δεδοµένων για όλες τις θέσεις µέτρησης γίνεται είτε στο ίδιο το όργανο, είτε στο φορητο 
υπολογιστή (βλ. σηµείωση), ο οποίος ελέγχει το όργανο µέτρησης µέσω κατάλληλα 
εξελιγµένου λογισµικού, από όπου ρυθµίζονται και όλες οι παράµετροι λειτουργίας κατά την 
διεξαγωγή των µετρήσεων. Η µετρητική διάταξη µπορεί να υπολογίσει αποτελέσµατα που 
αφορούν 

            Η στάθµη της έντασης του πεδίου ή ποσοστό του επιτρεπτού επιπέδου έκθεσης 
είτε από µία πηγή ή κανάλι είτε από λίστα πολλών πηγών ή καναλιών 

• Τη συνεισφορά κάθε δεδοµένης τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας 
• Τη συνεισφορά από όλες τις υπηρεσίες και το ποσοστό τους στην συνολική 

έκθεση 
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Σχήµα 11:  ∆ιάταξη Μετρήσεων 

 

 

Σηµείωση: Πρέπει να επισηµανθεί ότι πολλά όργανα διαθέτουν δυνατότητες 
αποµακρυσµένου ελέγχου των παραµέτρων της µέτρησης και καταγραφής των 
αποτελεσµάτων απευθείας στη βασική τους µονάδα, χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρξη 
του φορητού υπολογιστή. Αν επιλεγεί η χρήση φορητού υπολογιστή για τον έλεγχο και 
την καταγραφή των µετρήσεων πρέπει να επισηµανθούν οι προδιαγραφές ατρωσίας του 
υπολογιστή ώστε να µπορούν να διεξάγονται µετρήσεις παρουσία ισχυρών πεδίων. 
Εναλλακτικά, ο φορητός υπολογιστής µπορεί να συνδέεται µε το όργανο µέτρησης µέσω 
αρκετά µακριών καλωδίων, ώστε να βρίσκεται τοποθετηµένος σε µέρος µε χαµηλά 
επίπεδα ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας.  

 

6.1.1.2.3 Επιλογή Μετρητικών διατάξεων 
 

Στις επόµενες δυο παραγράφους παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι συνθήκες για τη διενέργεια 
ευρυζωνικών και συχνοεπιλεκτικών µετρήσεων. 

 

6.1.1.2.3.1 Συνθήκες για την χρήση ευρυζωνικών µετρήσεων 
 

Γενική απαίτηση είναι το ελάχιστο όριο ανίχνευσης να είναι µικρότερο από 1 V/m και το 
µέγιστο όριο ανίχνευσης πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 100 V/m. 

α) Επικρατούσα ραδιοπηγή  

Ένας ευρυζωνικός ανιχνευτής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό του Λόγου 
Έκθεσης και του Συνολικού Λόγου Έκθεσης εφόσον υπάρχει µια επικρατούσα ραδιοπηγή. 
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Μια ραδιοπηγή πρέπει να θεωρείται σαν επικρατούσα εάν µπορεί να υποτεθεί, από τις 
εφαρµογές των µεθόδων που περιγράφονται στο 6.3, ότι η συνεισφορά άλλων πηγών είναι 
13 dB χαµηλότερη από τη στάθµη της υπό δοκιµή ραδιοπηγής.  

β) Ανίχνευση Σχετικών Πηγών 

Ένας ευρυζωνικός ανιχνευτής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προοσδιορίσει το µετρούµενο 
λόγο έκθεσης, εφόσον η διακριτική ικανότητα του οργάνου καταγραφής επιτρέπει υπολογισµό 
λόγου έκθεσης µέχρι και 0,05, και δεδοµένου ότι ο ευρυζωνικός µετρητικός εξοπλισµός έχει 
την ικανότητα να λαµβάνει υπ’ όψιν την εξάρτηση συχνότητας των ορίων έκθεσης. Εάν το 
όργανο κάνει µέτρηση έκθεσης ανεξάρτητη της συχνότητας, το εύρος µετρούµενων 
συχνοτήτων, θα πρέπει ο ανιχνευτής να µπορεί να λαµβάνει µέχρι τα 40 GHz ή το λιγότερο 
µέχρι τη µέγιστη συχνότητα µιας Σχετικής Πηγής. Για την κάλυψη όλου του έυρους 
συχνοτήτων µπορεί να χρησιµοποιηθούν και παραπάνω από ένας βαθµονοµηµένοι 
ανιχνευτές. Σε αυτή την περίπτωση η µέτρηση θα επαναλαµβάνεται µε τη χρήση όλων των 
βαθµονοµηµένων ανιχνευτών. 

γ) Υπερεκτίµηση της Έκθεσης 

Εάν η µετρούµενη τιµή είναι κάτω από το χαµηλότερο κατάλληλο όριο έκθεσης κατά 13 
dB, τότε λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη µεταβλητότητα στις τιµές της κίνησης και της ισχύος, ο 
µετρούµενος λόγος έκθεσης πρέπει να θεωρείται µικρότερος από τη µονάδα. 

Σηµείωση:Για µετρήσεις που δίνουν ως αποτέλεσµα τιµές µέχρι 3 dB κάτω από το 
επιθυµητό όριο, η µέτρηση θα πρέπει να επαναλαµβάνεται µε τη χρήση συχνοεπιλεκτικού 
µετρητικού εξοπλισµού, ώστε να εξακριβώνται ποιές συχνότητες  ,και σε τι ποσοστό, 
συνεισφέρουν  στο συνολικό λόγο έκθεσης.      

 

6.1.1.2.3.2 Συνθήκες για τη χρήση συχνοεπιλεκτικών µετρήσεων 
 

Γενική απαίτηση είναι το ελάχιστο όριο ανίχνευσης να είναι µικρότερο από 0.05 V/m και το 
µέγιστο όριο ανίχνευσης πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 100 V/m. 

Για την κάλυψη όλου του εύρους ζώνης συχνοτήτων που απαιτεί η µέτρηση απαιτείται η 
χρήση µιας ή περισσότερων βαθµονοµηµένων κεραιών. Σε περίπτωση που απαιτείται η 
χρήση παραπάνω από µιας κεραίας τότε η µέτρηση θα επαναλαµβάνεται για όλες τις κεραίες 
που θα χρησιµοποιηθούν. Οι κεραίες πρέπει να συνοδεύονται από µη µεταλλικό τρίποδο, το 
οποίο να έχει ρυθµιζόµενο ύψος από 0,8 εώς 2 m (ETSI EG 202 373 V1.1.1) [2]. 

Η µετρούµενη στάθµη έντασης πεδίου που σχετίζεται µε µια ραδιοπηγή πρέπει να 
περιλαµβάνει την συνολική ισχύ του σήµατος. Το ζωνικό εύρος ανάλυσης του µετρητικού 
συστήµατος πρέπει να είναι ευρύτερο από το κατειληµµένο εύρος του σήµατος. Σε αντίθετη 
περίπτωση, όλες οι συνεισφορές στο κατειληµµένο εύρος του σήµατος πρέπει να αθροίζονται 
ώστε να βρεθεί η τιµή πλάτους *. 

Εάν για τη µέτρηση χρησιµοποιείται αναλυτής φάσµατος θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: 

Σε περίπτωση που το µετρούµενο σήµα έχει ισχύ εξαπλωµένη σε εύρος µεγαλύτερο από 
το ζωνικό εύρος ανάλυσης, τότε µια συνολική άθροιση ισχύος, λαµβάνοντας υπ’ όψιν το 
σχήµα του φίλτρου του ζωνικού εύρους ανάλυσης, πρέπει να εφαρµοστεί.  

Το ζωνικό εύρος ανάλυσης (RBW) και εύρος ζώνης βίντεο (VBW) πρέπει να αιτιολογηθεί 
. 

    Σήµατα που έχουν µεγάλο παράγοντα κορυφής, η χρήση ενός ανιχνευτή κορυφοτιµής δεν 
συνίσταται επειδή οδηγεί σε µεγάλη πόλωση.  



 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1422-3 © ΕΛΟΤ

 

64 

* Αν υπάρχουν πολλά κανάλια σε ένα σύστηµα (πχ FM), ο λόγος έκθεσης πρέπει 
να εκτιµάται χρησιµοποιώντας ένα µεγάλο ζωνικό εύρος ανάλυσης που να καλύπτει όλα 
τα κανάλια. 

** Πίνακας 6.1 : Συνιστώµενο ζωνικό εύρος ανάλυσης RBW και εύρος ζώνης 
βίντεο VBW για διαφορετικές υπηρεσίες. 

Υπηρεσία RBW 
(kHz) 

VBW(kHz) 

FM 100 30 

AM 10 10 

TV video 1000 300 

TV audio 30 30 

GSM 200 300 

UMTS 5000 >3000 

 

 

6.1.2 Γενική περιγραφή µετρήσεων ηλεκτρικών και µαγνητικών πεδίων 
 

Τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία µπορούν να υποδιαιρεθούν σε δυο συνιστώσες: το ηλεκτρικό 
πεδίο Ε [µετρούµενο σε V/m] και το µαγνητικό πεδίο Η [µετρούµενο σε Η/m]. Το  E-πεδίο και 
το H-πεδίο είναι µαθηµατικά αλληλεξαρτώµενα στο µακρινό πεδίο, το οποίο σηµαίνει ότι µόνο 
µια συνιστώσα έχει µετρηθεί. Για παράδειγµα, σε ελεύθερο χώρο εάν το Η-πεδίο έχει µετρηθεί 
σε αυτή τη περιοχή, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να υπολογιστεί το µέτρο του Ε-πεδίου και 
η πυκνότητα ισχύος S [W/m2]:  

 

0ZHE ×= , 0
2 ZHS ×=  θεωρώντας Z0 = 377Ω  

 

Σε αντίθεση, το Η-πεδίο και το Ε-πεδίο πρέπει να µετρηθούν ξεχωριστά σε περιοχή 
κοντινού πεδίου.  

 
Συνήθως µόνο η ένταση ηλεκτρικού πεδίου µετριέται, εφόσον οι µετρήσεις γίνονται στο 
µακρινό πεδίο. Η στάθµη του µαγνητικού πεδίου το οποίο υπολογίζεται χρησιµοποιώντας 
την ενδογενή εµπέδηση του ελευθέρου χώρου (Z0=377Ω). Εάν αµφότερες οι τιµές 
ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου είναι µικρότερες από την πιο αυστηρή στάθµη 
αναφοράς, η πυκνότητα ροής ισχύος πρέπει να είναι επίσης µικρότερη. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη µέθοδο σε διαφορετικές αποστάσεις από τις ραδιοπηγές. 
 
 
Πίνακας 39 : Μέθοδος ανάλογα µε την απόσταση από την ραδιοπηγή 

 Περιοχή 
Αντιδρα-

Περιοχή 
Ακτινοβο-

Περιοχή 
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στικού 
Κοντινού 
Πεδίου 

λούντος 
Κοντινού Πεδίου

Μακρινού 

 Πεδίου 

Πλευρικά άκρα 
περιοχής, µετρηµένα 
από την κεραία  

0 εως λ λ εως λ+2D2/λ λ+2D2/λ εως
∞ 

E ⊥ H No Quite Yes              Yes 

Z = E / H ≠ Zo ≈ Zo = Zo 

Συνιστώσα που πρέπει 
να µετρηθεί 

E και H E ή H E ή H 

 

 

Όσον αφορά το χρόνο µέτρησης για κάθε περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: 

 Για µετρούµενα σήµατα, σταθερά στο πεδίο του χρόνου (π.χ. FM, TV) ο χρόνος 
µέτρησης καθορίζεται στο ελάχιστο χρονικό διάστηµα των 3 λεπτών. 

 Για µετρούµενα σήµατα, µη σταθερά στο πεδίο του χρόνου (π.χ. GSM, TETRA, PMR, 
κα) ο χρόνος µέτρησης πρέπει να καθορίζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
καταγραφή όλων των καναλιών εκποµπής (Για παράδειγµα, 6 λεπτά στη EU 
1999/519/EC [37]) 

 Για µετρούµενα σήµατα που εκπέµπονται από παλµικές πηγές (πχ RADAR) ο χρόνος 
µέτρησης πρέπει να καθορίζεται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του υπό εξέταση 
ποµπού (πχ ρυθµός περιστροφής, διάρκεια παλµού), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
καταγραφή όλων των φερουσών εκποµπής και συνίσταται να είναι µεγαλύτερος των 
6 λεπτών. 

 Για µετρούµενα σήµατα σε συχνότητες εκποπής άνω των 10 GHz, η χρονική 
περίοδος µέτρησης υπολογίζεται από την έκφραση 68/f1.05, όπου f η συχνότητα σε 
GHz. 

Σε περίπτωση που καταγράφονται σήµατα µε πολλές συχνότητες, κάποιες από τις οποίες 
είναι υψηλότερες των 10 GHz, δεδοµένων των διαφορετικών χρόνων ολοκλήρωσης θα 
πρέπει να λαµβάνεται το ελάχιστο χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης (averaging time).Στη 
συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες ειδικές περιπτώσεις µετρήσεων Η/Μ πεδίου. 

6.1.2.1 Μετρήσεις αντιδραστικού κοντινού πεδίου  
 

Σε αντίθεση µε την ακτινοβολούµενη περιοχή κοντινού και µακρινού πεδίου, στη περιοχή 
αντιδραστικού κοντινού πεδίου, το H-πεδίο και Ε-πεδίο πρέπει να µετρηθούν ξεχωριστά, αυτό 
µπορεί να γίνει µε τη χρήση διακριτών αισθητήρων.  Η ηλεκτρική συνιστώσα (Ε) του 
ηλεκτροµαγνητικού πεδίου µπορεί εύκολα να µετρηθεί µε τη χρήση κατάλληλων κεραιών, π.χ. 
δίπολο, δικωνική, λογαριθµικά περιοδική κ.α. και η µαγνητική συνιστώσα (Η) του 
ηλεκτροµαγνητικού πεδίου συνήθως µετράται µε αισθητήρες βρόχου (το επαγόµενο στο 
βρόχο ρεύµα είναι ανάλογο µε την ένταση του µαγνητικού πεδίου που περνάει από το βρόχο).  

 

6.1.2.2 Μετρήσεις ισχυρού ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου 
 

Η ατρωσία του εξοπλισµού, κυρίως για δέκτες και αναλυτές φάσµατος πρέπει να ελεγχθεί, και 
αν είναι απαραίτητο, ανιχνευτήρες µε µεγαλύτερη ατρωσία σε ισχυρά σήµατα πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν.  
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Εάν οι δέκτες και οι αναλυτές φάσµατος είναι απαραίτητοι, πρέπει να: 

• Χρησιµοποιηθούν παθητικές κεραίες και προστατευµένος εξοπλισµός, 

• Ή µείωση ισχύος ενός η περισσοτέρων ποµπών και σύγχρονη καταγραφή 
παραγόντων µείωσης. 

Για αυτούς τους τύπους εξοπλισµού, η διαδικασία πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τα ακόλουθα 
βήµατα: 

• Να τεθεί η κεντρική συχνότητα του κάθε καναλιού εκποµπής µε ανάλυση 
ίση (ή αν είναι δυνατόν, αλλιώς µεγαλύτερη) µε το εύρος ζώνης του 
καναλιού, 

• Επιλογή καταγραφής µέσης τιµής (“Average mode” σε ορισµένους δέκτες 
καταγραφής), 

• Επιλογή rms  ανιχνευτή λειτουργίας (“rms detector” σε ορισµένους δέκτες 
καταγραφής) 

Όταν πρέπει να µετρηθούν ισχυρά µαγνητικά πεδία, προφυλάξεις από προσωπικό 
µετρήσεων κατά την έκθεση, είναι απαραίτητες. Συνίσταται οι άνθρωποι να χρησιµοποιούν 
ειδικές στολές προστασίας ή να υπάρχουν θεωρητικές µέθοδοι πρόβλεψης έντασης πεδίου 
και ασφάλειας για τους εργαζοµένους. Αναλυτικότερες οδηγίες για την προφύλαξη του 
προσωπικού διεξαγωγής των µετρήσεων δίνονται στο Παράρτηµα Ι∆. 

 

6.1.2.3 Σήµατα µεγαλύτερα από 3 GHz 
 

Σε αυτές τις ζώνες συχνοτήτων υπάρχουν µόνο λίγες οµοιοκατευθυντικές κεραίες διαθέσιµες. 
Γι’ αυτό το λόγο, κατευθυντικές κεραίες (χοάνες, παραβολικά κάτοπτρα , λογαριθµικά 
περιοδικές...) χρησιµοποιούνται. 

Η διαδικασία πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τα ακόλουθα βήµατα: 

Να τεθεί η κεντρική συχνότητα του κάθε καναλιού εκποµπής µε ανάλυση ίση (αν 
είναι δυνατόν, αλλιώς µεγαλύτερη) µε το εύρος ζώνης του καναλιού, 

• Επιλογή καταγραφής µέσης τιµής (“Average mode” σε ορισµένους δέκτες 
καταγραφής), 

• Επιλογή rms  ανιχνευτή λειτουργίας (“rms detector” σε ορισµένους δέκτες 
καταγραφής) 

• Η κεραία πρέπει να χρησιµοποιηθεί σε µια θέση που να λαµβάνει το µέγιστο 
σήµα, µε κατάλληλη πόλωση. Σε αυτή τη διαδικασία µέτρησης, οι ανακλάσεις 
θεωρούνται αµελητέες.  

6.1.2.4 Μετρήσεις Παλµικών / Ραντάρ εκποµπών 
 

Γι’ αυτό το είδος των σηµάτων, η µικροκυµατική ενέργεια µεταφέρεται µε µικρές ριπές. Ο 
παλµός είναι συνήθως βραχύς συγκρινόµενος µε το διάστηµα µεταξύ των παλµών. Υπάρχει 
µεγάλη διαφορικότητα στο ραντάρ και πιο συγκεκριµένα για αεροναυτικές εφαρµογές αλλά και 
επίσης σε άλλα πεδία όπως η παρακολούθηση και δραστηριότητες ελέγχου. Αυτές οι 
εφαρµογές έχουν πολύ µεταβλητά χαρακτηριστικά συνήθως σε συχνότητες µεταξύ 100 MHz 
και 95 GHz και σε κορυφοτιµές ισχύος µεταξύ 1 W και 50 MW. Οι τιµές που πρέπει να 
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αξιολογηθούν (για ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο) είναι οι κορυφοτιµές και οι “rms” τιµές του 
παλµικού πεδίου. Στο Παράρτηµα ΙΓ παρουσιάζεται αναλυτικός οδηγός µέτρησης 
συστηµάτων RADAR.  

 

6.1.2.5 Ασυνεχή σήµατα 
 

Για αυτού του είδους τα σήµατα, 2 διαφορετικές περιπτώσεις θα θεωρηθούν: 

(1) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σήµατος είναι γνωστά (παράγοντας 
δράσης, διαµόρφωση,...) συνίσταται να:  

• Να τεθεί η κεντρική συχνότητα του κάθε καναλιού εκποµπής µε 
ανάλυση ίση (αν είναι δυνατόν, αλλιώς µεγαλύτερη) µε το εύρος 
ζώνης του καναλιού, 

• Επιλογή καταγραφής µέγιστης τιµής (“max hold” σε ορισµένους 
δέκτες καταγραφής) 

                                  ( 2 )Οι τεχνικές παράµετροι του σήµατος είναι άγνωστες, συνίσταται να: 

• Να τεθεί η κεντρική συχνότητα του κάθε καναλιού εκποµπής µε 
ανάλυση ίση (αν είναι δυνατόν, αλλιώς µεγαλύτερη) µε το εύρος 
ζώνης του καναλιού, 

• Επιλογή καταγραφής µέσης τιµής (“Average mode” σε ορισµένους 
δέκτες καταγραφής), 

• Επιλογή rms  ανιχνευτή λειτουργίας (“rms detector” σε ορισµένους 
δέκτες καταγραφής) 

 

Πρέπει να ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του συγκεκριµένου ποµποδέκτη, να ενεργοποιήσει το 
σταθµό ώστε να αποφευχθεί µεγάλο διάστηµα παρατήρησης. 

 

 

6.1.2.6  Συγκαναλικά Συστήµατα (GSM, TETRA,…) 

 

Αυτά τα συστήµατα αποτελούνται από µόνιµα κανάλια ελέγχου και πρόσθετα κανάλια 
κίνησης. Ο σταθµός βάσης µπορεί να θεωρηθεί σαν n ποµποί:   

Ένας ποµπός (για παράδειγµα GSM 900/1800, BCCH κανάλι) µε σταθερή στάθµη ισχύος 
Pcontrol channel, 

•  (n-1) ποµποί µε στάθµη ισχύος ίση µε P control channel (n αριθµός συνολικών ποµπών ή  
" TRX " του σταθµού βάσης) 

• Με σκοπό να ληφθεί υπ’ όψιν µια πιθανή µέγιστη 
κίνηση, συνιστάται να ακολουθηθεί η κάτωθι 
διαδικασία:Να προσδιοριστεί το µόνιµο κανάλι ελέγχου. 
Αυτό µπορεί να γίνει (χρησιµοποιώντας έναν αναλυτή 
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φάσµατος, το µόνιµο κανάλι ελέγχου προσδιορίζεται από 
τη µονιµότητά του και τη σταθερή του στάθµη), 

 Να τεθεί η κεντρική συχνότητα του µόνιµου καναλιού ελέγχου µε ανάλυση ίση (εάν είναι 
δυνατόν, αλλιώς µεγαλύτερη) µε το εύρος ζώνης του καναλιού, 

• Επιλογή καταγραφής µέγιστης τιµής (“max hold” σε ορισµένους δέκτες 
καταγραφής) 

• Επιλογή ανιχνευτή κορυφής ( “peak” σε ορισµένους δέκτες 
καταγραφής) 

• Να διερευνηθεί ο αριθµός των ποµπών του σταθµού βάσης 
(κανάλια κίνησης και κανάλια ελέγχου). Έτσι θα µπορέσει να 
βρεθεί ο συνολικός αριθµός των καναλιών, εκτός από µερικές 
περιπτώσεις όπου χρησιµοποιείται αναπήδηση συχνότητας.   

Η αναγωγή στο µέγιστο αριθµό καναλιών κίνησης, υπολογίζεται τότε από τον 
ακόλουθο τύπο : 

rsTransmitteChannelControl nEE ×=max  

Εάν τα εκπεµπόµενα κανάλια που ανήκουν στην ίδια κυψέλη χρησιµοποιούν διαφορετικά 
επίπεδα ισχύος, ο ακόλουθος τύπος πρέπει να χρησιµοποιηθεί:  

P
P

ChannelControl

total
ChannelControlEE

−

×=max  

Όπου Ptotal είναι η µέγιστη επιτρεπτή ισχύς 

 

Σηµείωση: Σε περίπτωσηπου δεν είναι δυνατό να είναι εκ προοιµίου γνωστός από την κάθε 
εταιρεία – πάροχο ο αριθµός των χρησιµοποιούµενων ποµπών (πράγµα που συνήθως 
συµβαίνει στην πράξη) ή αν δεν είναι δυνατή από τις µετρήσεις η εξακρίβωση του αριθµού 
τους και προκειµένου να γίνεται αναγωγή στη µέγιστη τιµή, θα πρέπει οι µετρήσεις να 
πραγµατοποιούνται σε χρόνο µεγάλης τηλεπικοινωνιακής κίνησης στο σηµείο µεγίστης 
έκθεσης λαµβάνοντας υπόψη τις διευθύνσεις µεγίστης ακτινοβολίας στα εγγύτερα στις κεραίες 
σηµεία ελεύθερης ανθρώπινης πρόσβασης και σε ύψος 2 m από το έδαφος.    

 

 6.1.2.7 Αναλογικές / Ψηφιακές ευρυζωνικές εκποµπές (TV, T-DAB, DVB-T, …) 
Για αυτού του είδους τις εκποµπές, είναι δύσκολο να υπάρξει ανάλυση ίση µε το εύρος ζώνης 
των εκποµπών, για αυτό το λόγο η διαδικασία πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα ακόλουθα 
βήµατα: 

• Επιλογή µικρότερου φίλτρου ανάλυσης και διεξαγωγή αθροιστικών 
υπολογισµών λαµβάνοντας υπ’ όψιν το σχήµα του φίλτρου 
ανάλυσης. Αυτού του είδους η διαδικασία είναι γνωστή σαν 
" Channel Power " λειτουργία, 

  6.1.2.8  Μέτρηση ρευµάτων που εισχωρούν στο σώµα 
 

Όταν ένας άνθρωπος ακουµπάει ένα µεταλλικό αντικείµενο σε ένα ηλεκτροµαγνητικό πεδίο, 
τότε αυξάνεται και το ρεύµα επαφής και το ρεύµα των άκρων που εισρέει στο σώµα. Για το 
ρεύµα του βραχίονα θεωρείται ότι το χέρι έρχεται σε επαφή µε το εξωτερικό αντικείµενο. Για 
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το ρεύµα του ποδιού θεωρείται, σε κανονικές συνθήκες έκθεσης, ότι τα παπούτσια και οι 
κάλτσες έρχονται σε επαφή µε ένα κατοικιακό περιβάλλον, και στη χειρότερη περίπτωση, ότι 
κάποιος άνθρωπος κυκλοφορεί ξυπόλητος δηµοσίως. Η σύνθετη αντίσταση για ρεύµατα 
επαφής ορίζεται για την περίπτωση της χαλαρής επαφής του δάχτυλου µε το αντικείµενο. 

Σηµείωση: Το ρεύµα επαφής και το ρεύµα των άκρων θεωρούνται ότι έχουν διαφορετικές 
σύνθετες αντιστάσεις επαφής.   

 

6.1.2.8.1 Συσκευές µέτρησης για ρεύµατα άκρων 

 Η αποτίµηση των ρευµάτων των άκρων γίνεται µε χρήση κατάλληλου κολλάρου 
ρεύµατος (clamp). Η µέτρηση των ρευµάτων σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί να γίνει 
είτε χρησιµοποιώντας στενής ζώνης τεχνικές, όπως π.χ. είναι οι αναλυτές φάσµατος ή 
δέκτες (οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τη φασµατική κατανοµή 
του επαγόµενου ρεύµατος σε ένα περιβάλλον µε πολλές πηγές), είτε τεχνικές ευρείας 
ζώνης χρησιµοποιώντας διόδους ανίχνευσης ή θερµική µετατροπή. 

Σηµείωση 1: Ένα οµοίωµα ανθρώπου (φάντοµ) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 
προσοµοιώσει την ισοδύναµη αντίσταση του ανθρώπινου σώµατος. 

Σηµείωση  2: Παράλληλη πλάκα µέτρησης ρεύµατος µπορεί, σε ορισµένες όµως 
περιπτώσεις, να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση ρεύµατος του ποδιού. Ωστόσο αυτή η 
τεχνική δεν συνιστάται γενικώς.  

6.1.2.8.2  Συσκευές µέτρησης για ρεύµατα επαφής 

Η συσκευή µέτρησης του ρεύµατος µπορεί να εισαχθεί µεταξύ του χεριού του ανθρώπου και 
του αγώγιµου αντικειµένου. Η τεχνική µέτρησης αποτελείται από έναν µεταλλικό αισθητήρα 
(ορίζεται ως περιοχή επαφής), ο οποίος από την µια του άκρη κρατιέται από ανθρώπινο χέρι 
και από την άλλη έρχεται σε επαφή µε το αγώγιµο αντικείµενο. Ένας µετασχηµατιστής 
ρεύµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση του ρεύµατος επαφής, το οποίο ρέει 
προς το ανθρώπινο χέρι που είναι σε επαφή µε το αγώγιµο αντικείµενο.  

Σηµείωση: Ένα ηλεκτρικό δίκτυο από αντιστάσεις και πυκνωτές ή ένα οµοίωµα 
ανθρώπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προσοµοιώσει την ισοδύναµη αντίσταση του 
ανθρώπινου σώµατος. 

6.1.2.8.3  Μέθοδοι υπολογισµού ρευµάτων στο ανθρώπινο σώµα 

Το ρεύµα ποδιών πρέπει να αξιολογηθεί χρησιµοποιώντας µια από τις συσκευές που 
περιγράφονται στην παράγραφο 6.1.2.8.1. Το ρεύµα βραχιόνων  πρέπει να µετρηθεί µε έναν 
µετασχηµατιστή ρεύµατος. Η βαθµονόµηση της συσκευής πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 4.2 του προτύπου prΕΝ 50413 [43] και οι αβεβαιότητες πρέπει να 
εξεταστούν όπως διευκρινίζονται στην παράγραφο 4.3 του προτύπου prΕΝ 50413 [43]. Οι 
απαιτήσεις της παραγράφου 4.1 του προτύπου prΕΝ 50413 [43] θα πρέπει να καλυφθούν 
επίσης. Το ρεύµα ποδιών θα µετρηθεί στην κανονική θέση έκθεσης. Εάν καµία τέτοια θέση 
δεν διευκρινίζεται, οι µετρήσεις πρέπει να γίνουν σε κατάλληλες προσιτές θέσεις. Θα 
καταγραφεί το ρεύµα ποδιών σε κάθε θέση µέτρησης . Το ρεύµα βραχιόνων θα µετρηθεί στην 
κανονική θέση έκθεσης. Εάν καµία τέτοια θέση δεν διευκρινίζεται, οι µετρήσεις πρέπει να 
γίνουν στις κατάλληλες προσιτές θέσεις. Θα καταγραφεί το ρεύµα βραχιόνων σε κάθε µια 
θέση µέτρησης.  

Το ρεύµα επαφών πρέπει να αξιολογηθεί χρησιµοποιώντας µια από τις συσκευές που 
περιγράφονται στη βαθµονόµηση 6.1.2.8.2 της συσκευής η οποία πρέπει να καλύψει τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 4.3 του προτύπου prΕΝ 50413 [43] και οι αβεβαιότητες πρέπει 
να εξεταστούν όπως διευκρινίζονται στην παράγραφο 4.2 του προτύπου prΕΝ 50413 [43]. Οι 
απαιτήσεις της παραγράφου 4.1 του προτύπου prΕΝ 50413 [43] θα πρέπει να καλυφθούν 
επίσης. Το ρεύµα επαφών θα µετρηθεί στην κανονική θέση έκθεσης. Εάν καµία τέτοια θέση 
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δεν διευκρινίζεται οι µετρήσεις πρέπει να γίνουν στις κατάλληλες προσιτές θέσεις. Το ρεύµα 
επαφών σε κάθε θέση µέτρησης θα καταγραφεί. 

 

6.1.3 ∆ιαδικασία µέτρησης και υπολογισµού συνολικού λόγου έκθεσης   
 

6.1.3.1 Εκτέλεση µέτρησης και επιλογή σηµείου µέτρησης 
 

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οι µετρηθείσες τιµές για όλα τα µεγέθη στην περιοχή 
συχνοτήτων από 100 kHz έως 10 GHz, πρέπει να εκφράζονται ως µέσος όρος για κάθε 
χρονική περίοδο διάρκειας 6 λεπτών. Αυτοί ακριβώς οι µέσοι όροι απεικονίζονται σε όλες τις 
θέσεις µετρήσεων. Σε κάθε περίπτωση πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των µετρούµενων 
µεγεθών µε τα αντίστοιχα όρια µέγιστης επιτρεπόµενης έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, όπως αυτά προσδιορίζονται από την οδηγία l999/519/EC [37] 
της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης: “Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of 
exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)“ (για τα όρια που 
ισχύουν στην ελληνική επικράτεια βλέπε παράρτηµα Η) . 

Η επιλογή των σηµείων µέτρησης (τοποθεσία και αριθµός των σηµείων) πρέπει να γίνει ώστε 
να καλύπτει σηµεία όπου υπάρχει πρόσβαση από το κοινό και κυρίως στην κατεύθυνση 
µέγιστης ακτινοβολίας των υπό µέτρηση πηγών ακτινοβολίας. Επίσης θα πρέπει να 
εκλέγονται έτσι ώστε, να µην υπάρχουν πλησίον τους µεταλλικές επιφάνειες ή άλλα αγώγιµα 
αντικείµενα που µπορεί να δηµιουργούν ανακλάσεις επηρεάζοντας τις µετρήσεις. Για το λόγο 
αυτό, το προσωπικό πρέπει να αποµακρυνθεί από την κεραία µέτρησης, κατά τη διάρκεια της 
καταγραφής, η οποία πρέπει να έχει τοποθετηθεί σε µη αγώγιµη βάση. Τα σηµεία όπου 
παρατηρείται η µέγιστη ακτινοβολία µπορούν να εντοπιστούν µε µια γρήγορη µέτρηση γύρω 
από τον υπό εξέταση ραδιοσταθµότοπο (παράγραφος 4.4.5.1 prΕΝ 50413 [43]).  

Τέλος, για κάθε Σηµείο Έρευνας, ο Συνολικός Λόγος Έκθεσης πρέπει να υπολογίζεται ως 
µέσος όρος των Συνολικών Λόγων Έκθεσης που καταγράφονται από µετρήσεις που  
πραγµατοποιούνται στα τρία ύψη πάνω από τους χώρους έλευσης του κοινού. (Σχήµα 6.3). 
Εάν στο σηµείο µέγιστης έκθεσης παρατηρείται υπέρβαση του επιπέδου αναφοράς, θα 
πρέπει να παίρνονται µετρήσεις σε όλα τα σηµεία µιας νοητής διδιάστατης ή τριδιάστατης 
επιφάνειας ισοδύναµης µε την επιφάνεια που καταλαµβάνεται από το όρθιο σώµα ενός 
ενήλικα ανθρώπου και να λαµβάνεται η µέση τιµή αυτών. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνονται µετρήσεις σε τρεις 
ξεχωριστούς ορθογώνιους άξονες, ειδικά όταν χρησιµοποιούνται ισοτροπικοί ανιχνευτές.  

Πρακτικά αυτό µπορεί να γίνει σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία: 

• Αρχικά γίνεται µέτρηση µε τον ανιχνευτή τοποθετηµένο στο 1 m περίπου και 
προσανατολισµένο έτσι ώστε να παίρνουµε στο όργανο µέτρησης τη µέγιστη 
ένδειξη. 

• Στη συνέχεια η µέτρηση επαναλαµβάνεται στα τρία διαφορετικά ύψη ώστε να 
εντοπίσουµε τη µέγιστη µετρούµενη ένδειξη  
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   Σχήµα 12: ∆ιαφορετικά ύψη αξιολόγησης για κάθε σηµείο µέτρησης. 

 

6.1.3.2 Υπολογισµός συνολικού λόγου έκθεσης  
 

Ο Συνολικός Λόγος Έκθεσης στο Σηµείο Έρευνας είναι το άθροισµα των αξιολογηµένων 
Λόγων Έκθεσης από όλες τις ραδιοπηγές χρησιµοποιώντας τους υπολογισµούς ERcalculated 
(ΕΝ 50400 [42], §7.3)   ή τις µετρήσεις ERmeasured ( ΕΝ 50400 [42], §8.3). 

Όταν ο Λόγος Έκθεσης έχει µετρηθεί χρησιµοποιώντας ευρυζωνική προσέγγιση, το 
ERmeasured δίνεται απευθείας.  

Όταν ο Λόγος Έκθεσης για Ν πηγές, ERi, έχει µετρηθεί χρησιµοποιώντας 
συχνοεπιλεκτική προσέγγιση, το ERmeasured δίνεται από: 

 

• Σύµφωνα µε τα παραπάνω, σε κάθε Σηµείο Έρευνας, το το ERmeasured πρέπει να 
αξιολογηθεί σε τρία σηµεία και να ληφθεί η µέση τιµή. Σηµειώνεται ότι προκειµένου να 
εξακριβωθεί η συµµόρφωση µε κάποιο όριο, στην εκάστοτε µετρηθείσα τιµή πρέπει 
να προστίθεται η συνολική ανεπτυγµένη αβεβαιότητα και εφόσον το άθροισµά τους 
είναι µικρότερο από την οριακή τιµή, τότε να αποδεικνύεται η συµµόρφωση.          
 Εφόσον ο Λόγος Έκθεσης από τον Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµό και τις Σχετικές 
Ραδιοπηγές έχουν αξιολογηθεί είτε από µετρήσεις ή από υπολογισµούς, ο Συνολικός 
Λόγος Έκθεσης δίνεται ορθώς από αυτό το άθροισµα. Αναλυτικότερες διαδικασίες 
υπολογισµού του Συνολικού Λόγου έκθεσης παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Θ.  

 

6.1.4 Έκθεση αξιολόγησης µετρήσεων 
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Τα κύρια στοιχεία της δοµής της αναφοράς είναι τα κάτωθι: 

 

6.1.4.1 Περιγραφή της τοποθεσίας της µέτρησης 

 

Οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται: 
Ηµεροµηνία, χρόνος έναρξης και παύσης, 

Γεωγραφικές συντεταγµένες (βασιζόµενες στο WGS84): Γεωγραφικό Πλάτος - Μήκος (GPS), 

∆ιεύθυνση, 

Περιγραφή και συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας της µέτρησης (Σε περίπτωση 
λειτουργίας σε µια σύνθετη περιοχή (π.χ. αστική περιοχή), η ακριβής τοποθεσία της µέτρησης 
πρέπει να περιγραφεί. Για παράδειγµα αν η κεραία είναι εγκατεστηµένη επί κτηρίου, πρέπει 
να υπάρχει αναλυτικότερη περιγραφη του σηµείου µέτρησης σε σχέση π.χ. µε το κτήριο), 

Προσδιορισµός του Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµού, 

Προσδιορισµός του ατόµου (φορέα) που έχει κάνει την αξιολόγηση, 

Καταγραφή των Σχετικών Πηγών και αξιολογηµένων παραµέτρων (Λίστα οπτικά 
αναγνωρισµένων ποµπών) 

Καταγραφή περιορισµών πρόσβασης στη τοποθεσία, 

Θερµοκρασία σε °C. 

 

 6.1.4.2  Περιγραφή του εξοπλισµού 

Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός και τα σχετικά χαρακτηριστικά του θα σηµειώνονται στην 
έκθεση. Παραδείγµατα από κάποιες κατηγορίες του εξοπλισµού περιγράφονται παρακάτω. 

 

• Για µια κεραία: 

Κεραία n°....   

Κατασκευαστής  Κέρδος (Fmin and Fmax –Κέρδος για κάθε άξονα)  

Τύπος Συντελεστής αβεβαιότητας κεραίας  

Εύρος ζώνης συχνοτήτων Έλεγχος / ηµεροµηνία αναβάθµισης 

 

• Για έναν αναλυτή φάσµατος ή δέκτη: 

Εξοπλισµός n°  

Κατασκευαστής  Εύρος ζώνης συχνοτήτων  

Τύπος Έλεγχος / ηµεροµηνία αναβάθµισης 
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Αβεβαιότητα Μέτρησης   

 

• Για έναν ανιχνευτή 

Εξοπλισµός n°  

Εύρος ζώνης συχνοτήτων ∆υναµική περιοχή 

Αβεβαιότητα Μέτρησης Έλεγχος / ηµεροµηνία αναβάθµισης 

 

και αρχείο µε καταγεγραµµένες λεπτοµέρειες βαθµονόµησης για όλα τα όργανα. 

 

6.1.4.3 Αβεβαιότητα 

Με σκοπό να είναι ολοκληρωµένη, κάθε µέτρηση πρέπει να συνοδεύεται από ένα 
πιστοποιητικό αβεβαιότητας, το οποίο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις προδιαγραφές που 
αναφέρονται, σε όλες τις παραµέτρους των οργάνων της διαδικασίας µέτρησης. Παρόλα αυτά 
λόγω της ιδιοµορφίας της εκάστοτε τοποθεσίας της µέτρησης, δεν είναι πρακτικό να 
περιλαµβάνονται όλες οι αβεβαιότητες που είναι σχετικές µε τον χώρο που έγιναν οι 
µετρήσεις. 

6.1.4.4 Παρουσίαση των αποτελεσµάτων µετρήσεων 
 

Τα αποτελέσµατα µετρήσεων πρέπει να παρουσιάζονται σε µορφή πινάκων (ή εναλλακτικά 
σε γραφική µορφή) για κάθε τοποθεσία µέτρησης σε σχέση µε τα προτεινόµενα επίπεδα. 

 

 Μετρητική συνιστώσα Ε  

Ο παρακάτω πίνακας χρησιµοποιείται για να καταγράφονται οι σηµαντικές εκποµπές. 

 

Συχνότητα  Τιµή Αποτελέσµατα Μονάδα Εξοπλισµός 

     

     

 

Αίτηση για σύσταση / οδηγίες 

Τα µετρητικά και υπολογιστικά µεγέθη πρέπει να χρησιµοποιηθούν ώστε να ελέγξουν τη 
συµµόρφωση της RF έκθεσης µε την εκάστοτε εν ισχύ νοµοθεσία. Αυτό γίνεται µε τα 
ακόλουθα 2 βήµατα: 

• E, H και S πρέπει να συγκριθούν µε τα επίπεδα αναφοράς, 

• E, H και S χρησιµοποιούνται για να υπολογίσουν το τελικό πηλίκο της συνολικής 
έκθεσης. 
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Κάποια παραδείγµατα για τον υπολογισµό του τελικού πηλίκου της συνολικής έκθεσης 
δίνονται παρακάτω 

Τελικό πηλίκο της συνολικής έκθεσης βασιζόµενο στην πυκνότητα ισχύος 
ισοδύναµου επιπέδου κύµατος : 

1
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Συνολικό πηλίκο έκθεσης που αναφέρεται σε περιπτώσεις θερµικών φαινοµένων (c=87/f1/2 

V/m, d=0.73/f A/m ; El  και Hl είναι όρια βασιζόµενα στη συχνότητα): 
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6.1.4.5  Εφαρµοσµένα όρια και τύποι για το συνολικό πηλίκο έκθεσης   
 

Θα περιγραφούν οι τιµές των ορίων στο παρατηρούµενο εύρος ζώνης συχνοτήτων και ο 
τρόπος και µε τον οποίο θα υπολογιστεί το συνολικό πηλίκο έκθεσης. Εναλλακτικές µέθοδοι 
µπορούν να αναφερθούν:  

-να περιληφθούν οι τιµές των παραµέτρων που χρησιµοποιήθηκαν στην αξιολόγηση και να 
γίνουν οι απαραίτητες υποθέσεις, 

να καταγραφούν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του Συνολικού Λόγου Έκθεσης και να 
χρησιµοποιηθούν υπολογισµοί που να περιλαµβάνουν τα Σηµεία Έρευνας. 

 
6.1.4.6 Συµπεράσµατα 

Θα προσδιοριστούν συµπεράσµατα από τη συµµόρφωση της RF έκθεσης βασιζόµενα στις 
οδηγίες. 
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                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A  

                                  (πληροφοριακό) 

Υπολογισµός αβεβαιοτήτων µέτρησης 
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Α.1 Γενικά 

 

Σκοπός του συγκεκριµένου Παραρτήµατος είναι πληροφοριακός και έχει ως σκοπό να 
παρουσιάσει τονυπολογισµό αβεβαιοτήτων δυο µετρητικών διατάξεων . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι αναφορές που ακολουθούν αφορούν το Παράρτηµα αυτό και µόνον. 

 

Α.2 Υπολογισµός αβεβαιότητας  αναλύτη φάσµατος µε τη µέθοδο BIPM 

 

Το πρωταρχικό βήµα για την εκτίµηση της αβεβαιότητας ενός µεγέθους είναι η εύρεση όλων 
των παραγόντων που εισάγουν κάποιο σφάλµα στη µέτρησή του, είτε αυτοί είναι εξωτερικοί 
σε σχέση µε το µετρητικό σύστηµα είτε εσωτερικοί. Στη συνέχεια πρέπει να 
κατηγοριοποιήσουµε τις αβεβαιότητες που συνεισφέρουν οι παράγοντες αυτοί, σύµφωνα µε 
κάποιο κριτήριο. Μία πρώτη κατηγοριοποίηση [1] διαχωρίζει τις αβεβαιότητες σε: 

• συστηµατικές (systematic), οι οποίες είναι εγγενείς του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται 
στις µετρήσεις (όργανα, καλώδια κ.α.) και της µεθόδου µέτρησης που η τιµή τους δεν 
αλλάζει εάν η µέτρηση επαναληφθεί υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες. 

 

• τυχαίες (random), οι οποίες οφείλονται σε τυχαία γεγονότα και η τιµή τους αλλάζει εάν η 
µέτρηση επαναληφθεί υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες. 

 

Ωστόσο, ο διαχωρισµός αυτός µπορεί να είναι ασαφής γιατί κάποια συστηµατική συνιστώσα 
αβεβαιότητας σε µία µέτρηση ενδέχεται να είναι τυχαία σε µία άλλη µέτρηση. Μία πιο 
πετυχηµένη κατηγοριοποίηση [2] – την οποία υιοθετούµε – βασίζεται στον τρόπο 
υπολογισµού των συνιστωσών και όχι στη φύση τους. Έτσι, οι αβεβαιότητες διακρίνονται σε: 

• τύπου Α (type A), οι οποίες υπολογίζονται µε στατιστικές µεθόδους. 
 

• τύπου Β (type B), οι οποίες υπολογίζονται µε άλλους τρόπους, π.χ. µέσω των 
προδιαγραφών του κατασκευαστή (datasheets) ή µέσω της εµπειρίας από 
προηγούµενες µετρήσεις. 

 

Στις αβεβαιότητες τύπου Β περιλαµβάνονται και οι αβεβαιότητες που αφορούν σε 
παραµέτρους οι οποίες επιδρούν στα µετρούµενα µεγέθη µέσω κάποιας σχέσης, π.χ. η 
επίδραση της παροχής τάσης στη µέτρησης της ισχύος. 

Έχοντας κατηγοριοποιήσει τις διάφορες συνιστώσες αβεβαιότητας (uncertainties 
components), προχωράµε στον υπολογισµό της συνολικής αβεβαιότητας µέτρησης (overall 
measurement uncertainty). Υιοθετούµε τη µέθοδο BIPM [3] που προτείνει το ETSI (European 
Telecommunications Standards Institute) κατά την οποία: 

1. Περιγράφουµε κάθε συνιστώσα αβεβαιότητας που συνεισφέρει στη συνολική 
αβεβαιότητα µε µία υπολογιζόµενη τυπική απόκλιση, η οποία ορίζεται ως τυπική 
αβεβαιότητα (standard uncertainty – u). Οι τυπικές αβεβαιότητες τύπου Α 
συµβολίζονται µε ui και εκείνες που είναι τύπου Β µε uj. 
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2. Υπολογίζουµε τη συνδυαστική τυπική αβεβαιότητα (combined standard uncertainty – 
uc), η οποία, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνιστώσες είναι στοχαστικές και ανεξάρτητες 
µεταξύ τους και επιδρούν στη συνολική αβεβαιότητα αθροιστικά, προκύπτει 
λαµβάνοντας τη ρίζα του αθροίσµατος των τετραγώνων των τυπικών αβεβαιοτήτων 
(RSS ). Στο σύστηµά µας οι συνιστώσες επιδρούν πολλαπλασιαστικά αν εκφράζονται µε 
γραµµικό τρόπο, αλλά αθροιστικά, αν εκφραστούν µε λογαριθµικό τρόπο [4]. 
 

3. Υπολογίζουµε την επεκταµένη αβεβαιότητα (expanded uncertainty), 
πολλαπλασιάζοντας τη συνδυαστική τυπική αβεβαιότητα µε µία σταθερά kxx η οποία 
ονοµάζεται παράγοντας κάλυψης (coverage factor). Για παράδειγµα, όταν η 
συνδυαστική τυπική αβεβαιότητα ακολουθεί Κανονική κατανοµή (Normal distribution) η 
επεκταµένη αβεβαιότητα αντιστοιχεί σε διάστηµα εµπιστοσύνης (confidence level) 68 %, 
αν kxx = 1, ενώ αντιστοιχεί σε διάστηµα εµπιστοσύνης 95 %, αν kxx = 1,96 [5]. 

 

Επισηµαίνουµε κάποια απαραίτητα, για τους υπολογισµούς, στοιχεία: 

• Συνήθως τα στοιχεία που δίνονται για τις αβεβαιότητες των παραγόντων (από τον 
κατασκευαστή, µέσω µετρήσεων ή από εµπειρία) είναι σε µορφή ±a, δίνονται δηλαδή το 
άνω (+a) και κάτω (-a) όριο της αβεβαιότητας ή το διάστηµα που κείται η αβεβαιότητα 
(2a). Επειδή δε δίνεται κανένα στοιχείο για την κατανοµή της αβεβαιότητας στο διάστηµα 
αυτό, θα υποθέτουµε ότι ακολουθείται οµοιόµορφη κατανοµή (rectangular distribution) 
και εποµένως η τυπική αβεβαιότητα θα είναι ίση προς 

3
a  [6] εκτός αν αναφέρεται κάτι 

διαφορετικό. 
• Εάν η συνεισφορά των συνιστωσών αβεβαιότητας είναι αθροιστική τότε πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν µόνο γραµµικοί όροι (π.χ. τάση, ποσοστό % κλπ), ενώ εάν η 
συνεισφορά είναι πολλαπλασιαστική τότε πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο 
λογαριθµικοί όροι (dB). Ωστόσο, για µικρές τυπικές αβεβαιότητες (< 30% ή 2.5 dB) 
µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε από κοινού υπολογισµούς για πολλαπλασιαστικές 
και αθροιστικές συνεισφορές, µε την προϋπόθεση ότι όλες οι συνιστώσες έχουν 
εκφραστεί πρώτα σε µία κοινή µονάδα. 

• Όταν οι συνιστώσες αβεβαιότητας δεν εκφράζονται µε τις ίδιες µονάδες (% ποσοστό 
τάσης ή ισχύος, απόλυτες τιµές τάσης ή ισχύος, dB), πριν τον υπολογισµό της 
συνδυαστικής τυπικής αβεβαιότητας, πρέπει να γίνει µετατροπή όλων των εκφράσεων 
ώστε να υπάρχει µία κοινή µονάδα. Ως κοινή µονάδα επιλέγουµε τα dB και ο τρόπος 
µετατροπής αναφέρεται στην [7]. 

• Για τον υπολογισµό της επεκταµένης αβεβαιότητας θα θεωρήσουµε διάστηµα 
εµπιστοσύνης 95% και εποµένως ο παράγοντας κάλυψης θα είναι k95 = 1.96 [5]. Αυτό 
σηµαίνει ότι η συνολική αβεβαιότητα θα κείται στο διάστηµα 2×uc µε πιθανότητα 95%. 

 

Στη συνέχεια εφαρµόζουµε τη µέθοδο1 BIPM για τα φυσικά µεγέθη που µας ενδιαφέρουν. 

 

 Α.3 Υπολογισµός αβεβαιοτήτων 

Συχνότητα 

                                                      

1  Εναλλακτικά, θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε τη µέθοδο Worst – Case [5] σύµφωνα µε την 
οποία αθροίζουµε τις µέγιστες τιµές των διαστηµάτων αβεβαιότητας. Ωστόσο, µε αυτή τη µέθοδο 
υπερεκτιµάται η συνολική αβεβαιότητα καθώς αναφέρεται στην περίπτωση εκείνη που όλοι οι 
παράγοντες παρουσιάζουν ταυτόχρονα τη µέγιστη αβεβαιότητα, κάτι που συµβαίνει µε εξαιρετικά 
µικρή πιθανότητα. 
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Ο µόνος παράγοντας που εισάγει αβεβαιότητα στη µέτρηση της συχνότητας είναι ο Αναλυτής 
Φάσµατος, καθώς πιθανές ολισθήσεις που προκαλούνται από την κεραία ή τα καλώδια 
σύνδεσης θεωρούνται αµελητέες. Η συγκεκριµένη αβεβαιότητα είναι τύπου Β καθώς 
υπολογίζεται πλήρως µέσω των προδιαγραφών (frequency specifications) που δίνει ο 
κατασκευαστής σχετικά µε τον Αναλυτή Φάσµατος (datasheets). Αν και γενικά ο όρος 
ακρίβεια (accuracy) που χρησιµοποιείται στα συγκεκριµένα datasheets έχει ποιοτική σηµασία, 
θεωρούµε ότι ταυτίζεται µε την αβεβαιότητα και προχωράµε στον υπολογισµό της. 

Η ακρίβεια ανάγνωσης της συχνότητας (frequency readout accuracy) δίνεται από την 
ακόλουθη έκφραση: 

 

Frequency Readout Accuracy = ± ( frequency readout × frequency reference error 

 + span accuracy +1% of span  

 + 20% of RBW + 100 Hz x N ) 

όπου: 

• frequency readout: η συχνότητα ανάγνωσης από τον Αναλυτή Φάσµατος. 
• frequency reference error: το σφάλµα αναφοράς. 
• span το εύρος του Αναλυτή Φάσµατος. 
• span accuracy η ακρίβεια του εύρους. 
• RBW το Resolution BandWidth του Αναλυτή Φάσµατος  
• Ν ο αριθµός των αρµονικών του Τοπικού Ταλαντωτή  

και 

Frequency Reference Error  =  ± ( aging rate × period of time since adjustment  

 + initial achievable accuracy 

 + temperature stability ) 

όπου: 

• aging rate: παράµετρος που εκφράζει την αβεβαιότητα που υπεισέρχεται εξαιτίας του 
χρονικού διαστήµατος που απέχει η µέτρηση από τη ρύθµιση (adjustment) του 
οργάνου και δίνεται ανά έτος. 

• period of time since adjustment: το χρονικό διάστηµα που απέχει η µέτρηση από τη 
ρύθµιση του οργάνου και δίνεται σε χρόνια. 

• initial achievable accuracy: η αρχική επιτευκτή ακρίβεια. 
• temperature stability: η σταθερότητα ως προς τη θερµοκρασία. 

 

Span Accuracy = ± 2% of span εάν Span ≤ 10 MHz × N  ή 

     = ± 3% of span εάν Span  > 10 MHz × N 

Παρατηρήσεις 

• Ο αριθµός των αρµονικών του LO σύµφωνα µε τον κατασκευαστή του Αναλυτή 
Φάσµατος που χρησιµοποιήθηκε (HP8594E) είναι Ν = 1. 

• Ο όρος frequency reference error είναι ανεξάρτητος των παραµέτρων της µέτρησης 
(span, Resolution BandWidth). 

• Επειδή η αβεβαιότητα της συχνότητας είναι συνάρτηση της µετρούµενης συχνότητας και 
των παραµέτρων Span και Resolution BandWidth οι οποίες µεταβάλλονται από µέτρηση 
σε µέτρηση, δε µπορεί να εξαχθεί ένα αποτέλεσµα για όλο το Εύρος Ζώνης στο οποίο 
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γίνονται µετρήσεις (87 – 1900 MHz). Γι’ αυτό θα εκτιµήσουµε τη συγκεκριµένη 
αβεβαιότητα σε όλες τις φασµατικές περιοχές που µας ενδιαφέρουν. 

• Αφού N = 1 και εν γένει το Span είναι µεγαλύτερο από 10 MHz έπεται ότι η αβεβαιότητα 
ως προς το Span θα δίνεται από τη δεύτερη έκφραση, δηλαδή: Span Accuracy = ± 3% 
of span. 

 

Πλάτος 

Υπολογίζοντας την αβεβαιότητα του πλάτους του µετρούµενου σήµατος (πλάτος ισχύος στην 
έξοδο της κεραίας), ουσιαστικά υπολογίζουµε τις αβεβαιότητες της Έντασης Πεδίου και της 
Πυκνότητας Ισχύος. Πράγµατι, παρατηρούµε την ευθεία εξάρτηση της Έντασης Πεδίου και 
της Πυκνότητας Ισχύος από την Ισχύ στην έξοδο της κεραίας, καθώς η τελευταία προκύπτει 
από την Ισχύ εισόδου του Αναλυτή Φάσµατος (PSA) µε αναγωγή στην έξοδο µέσω των 
Απωλειών της ∆ιάταξης Σύνδεσης και του Παράγοντα Κεραίας. Συνεπώς αρκεί να 
υπολογίσουµε την αβεβαιότητα της µετρούµενης ισχύος του σήµατος. Επισηµαίνουµε ότι όλες 
οι αβεβαιότητες που θα αναφερθούν είναι τύπου Β, εκτός αν σηµειώνεται διαφορετικά. 

Στο Σχ. A1 δίνουµε τη µετρητική διάταξη, απ΄ όπου µπορούµε να εκτιµήσουµε τους 
πιθανούς παράγοντες που εισάγουν αβεβαιότητα στη µέτρηση της ισχύος. 

Κεραία

Τροφοδοτικό
Κεραίας

Αναλυτής
Φάσµατος

Καλώδιο 1
(Cable 1)

Καλώδιο 2
(Cable 2)

Antenna
Connector

Antenna Power
Supply Unit

Spectrum Analyzer

 

 

 

Οπότε, οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη µέτρηση είναι οι εξής: 

• ο αναλυτής φάσµατος. 
•  η ατελής προσαρµογή (mismatch) στα σηµεία σύνδεσης των τµηµάτων της 

διάταξης (διακεκοµµένες γραµµές). 
• η διαδικασία µέτρησης των απωλειών του συστήµατος, κατά την οποία 

υπεισέρχεται και η αβεβαιότητα όσον αφορά στη γεννήτρια που χρησιµοποιείται  
• πιθανές θερµοκρασιακές µεταβολές ή και µεταβολές στην παροχή τάσης 

(influence quantities). 
 

Η ατελής προσαρµογή προκαλεί µία αβεβαιότητα στην ισχύ του σήµατος που τελικά θα 
διέλθει από τη συγκεκριµένη σύνδεση. Αν Α και Β είναι δύο τυχαίες συσκευές που συνδέονται 
µεταξύ τους τότε η τυπική αβεβαιότητα λόγω mismatch δίνεται από την ακόλουθη έκφραση 
[8]: 

 

Σχήµα A1  Μετρητική διάταξη    
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 %
2

%1002112
, Voltage

SS
u mismatchj

⋅⋅⋅⋅
= ΒΑ ρρ

 (1)  

 

όπου: 

 

• ρΑ και ρΒ οι συντελεστές ανάκλασης (reflection coefficients) των συσκευών. 
• S12 το ανάστροφο κέρδος του δικτύου που παρεµβάλλεται µεταξύ των συσκευών. 
• S21 το ευθύ κέρδος του δικτύου που παρεµβάλλεται µεταξύ των συσκευών. 
• √2 παράγοντας που οφείλεται στο ότι θεωρούµε ότι το mismatch ακολουθεί κατανοµή U 

– µορφής [9]. 
 

Στον Πίνακα Α1 παρουσιάζουµε τις πηγές συνεισφοράς στη συγκεκριµένη αβεβαιότητα και 
δίνουµε τις απαιτούµενες τιµές των παραµέτρων που θα χρησιµεύσουν στους µετέπειτα 
υπολογισµούς. Επίσης αναφέρουµε από που προέκυψαν οι τιµές αυτές. 

Στη συνέχεια θα περιγράψουµε αναλυτικά τη µεθοδολογία υπολογισµού της συνολικής 
αβεβαιότητας. 

 

Πίνακας Α1. Πηγές συνεισφοράς στην αβεβαιότητα της ισχύος 

 

Πηγή Παράµετρος Εξίσωση ± Τιµή Μονάδες 
Πηγή2, 

Κατανοµή3 

Στάθµη 

Αναφοράς 
  dB (d),(r) 

Έξοδος 

Βαθµονοµητή 
  dB (d),(r) 

Απόκριση 

Συχνότητας 
(απόλυτη) 

  dB (d),(r) Α
να

λυ
τή
ς 

Φ
άσ

µα
το
ς 

Αλλαγή 

Resolution BW 
  dB (d),(r) 

                                                      

2  Πηγή (d) αντιστοιχεί σε datasheets, ενώ (m) σε µέτρηση. 

3  Κατανοµή (r) αντιστοιχεί σε Οµοιόµορφη (rectangular), (σ) σε Κανονική (Normal). 
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Ανάγνωση 

Παράγοντα 
Κεραίας 

  dB (d),(r) 
Κ
ερ
αί
α 

Βαθµονόµηση 

Παράγοντα 
Κεραίας 

  dB [19], (r) 

 

 Συσκευή 
Συντελεστής

Ανάκλασης 
(ρ) 

Insertion 
Loss 

(S12 = S21) 
(dB) 

Insertion 
Loss 

(απολ.) 
Πηγή 

Γεννήτρια    [19 ] 

Αναλυτής 
Φάσµατος    [19 ] 

Καλώδιο 1    [19 ] 

Καλώδιο 2    [19 ] 

Τροφοδοσία 
Κεραίας    [19 ] 

∆
ιά
τα
ξη

 Σ
ύν
δε
ση

ς 

Κεραία 
(connector)    [19 ] 

 

 Παράµετρος ± Τιµή Μονάδες 
Πηγή, 

Κατανοµή 

Γε
νν
ήτ
ρι

α 

Σταθερότητα 
Επιπέδου εξόδου  dB (d),(r) 

Θερµοκρασία 
Περιβάλλοντος  Celsius (m),(r) 

In
flu

en
ce

 

Παροχή Τάσης  Volt (d), (r) 

 

1ο βήµα: Aβεβαιότητα Αναλυτή Φάσµατος 

 

Από τον Πίνακα Α1 παρατηρούµε ότι συνεισφέρουν τέσσερις παράγοντες. Επειδή δε δίνεται 
κανένα στοιχείο για την κατανοµή τους υποθέτουµε ότι ακολουθούν οµοιόµορφη κατανοµή, 
εποµένως η τυπική τους αβεβαιότητα θα προκύψει διαιρώντας τα δοθέντα όρια αβεβαιότητας 
µε √3. Η συνδυαστική τυπική αβεβαιότητα θα είναι εποµένως: 
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2
,

2
,

2
,

2
,, ngRBWswitchijsefreqresponjcaloutjrefleveljalyzerspectrumanc uuuuu +++=   

 

 

Πρέπει να αναφέρουµε ότι δε λαµβάνουµε υπόψη αβεβαιότητα λόγω mismatch κατά τη 
βαθµονόµηση γιατί ο συγκεκριµένος Αναλυτής Φάσµατος έχει εσωτερική βαθµονόµηση. Ο 
συγκεκριµένος παράγοντας λαµβάνεται υπόψη µόνο σε περίπτωση εξωτερικής 
βαθµονόµησης. 

2ο βήµα: Aβεβαιότητα Κεραίας 

Όπως παρατηρούµε από τον Πίνακα Α1 η αβεβαιότητα που εισάγει η συσκευή αυτή οφείλεται 
στην αβεβαιότητα του Παράγοντα Κεραίας και συγκεκριµένα:  

• Στην αβεβαιότητα ανάγνωσης του διαγράµµατος που δίνεται από τον κατασκευαστή και 
πρόκειται για συστηµατική αβεβαιότητα τύπου Α. Λαµβάνεται ίση προς το µισό της 
βαθµονοµηµένης κλίµακας  

• Σε µία συνιστώσα τύπου B, η οποία όταν δε δίνεται από τον κατασκευαστή (όπως στην 
περίπτωσή µας) λαµβάνεται ίση προς 1 dB (τυπική αβεβαιότητα). 

 

Η συνδυαστική τυπική αβεβαιότητα προκύπτει µέσω της µεθόδου RSS. 

3ο βήµα: Aβεβαιότητα κατά τη µέτρηση των Απωλειών Σύνδεσης 

Η διαδικασία υπολογισµού της συγκεκριµένης συνεισφοράς γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο 
στάδιο συνδέουµε απευθείας τη Γεννήτρια µε τον Αναλυτή Φάσµατος, λαµβάνοντας έτσι µία 
τιµή αναφοράς (βλ. Σχ.Α2). Στο δεύτερο στάδιο συνδέουµε µεταξύ της Γεννήτριας και του 
Αναλυτή Φάσµατος την πλήρη συνδεσµολογία της µετρητικής διάταξης, δηλ. τα δύο καλώδια 
και το Τροφοδοτικό της κεραίας (βλ. Σχ. Α3). Η επιθυµητή αβεβαιότητα προκύπτει 
συνθέτοντας τα αποτελέσµατα των δύο σταδίων. 

 

 

Αναλυτής
Φάσµατος

Spectrum Analyzer

RF
Γεννήτρια

RF
Generator

 

 

 

 

 

 

Σχήµα Α2  Καθορισµός επιπέδου  
αναφοράς 
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Τροφοδοτικό
Κεραίας

Αναλυτής
Φάσµατος

Καλώδιο 1
(Cable 1)

Καλώδιο 2
(Cable 2)

Antenna Power
Supply Unit

Spectrum Analyzer

RF
Γεννήτρια

RF
Generator

 

 

 

 

∆ιαχωρίζουµε τις αβεβαιότητες σε δύο κατηγορίες: α) τις αβεβαιότητες εξαιτίας του mismatch 
και β) τις λοιπές αβεβαιότητες, και τις υπολογίζουµε ξεχωριστά για τα δύο προαναφερθέντα 
στάδια. 

Αβεβαιότητα Mismatch 

Μέτρηση Αναφοράς:  

Η γεννήτρια ρυθµίζεται στα 0 dBm και µετριέται η στάθµη αναφοράς στον Αναλυτή Φάσµατος. 
Από τη σχέση (1) και αφού S12 = S21 = 1 (ή 0 dB) αφού οι δύο συσκευές συνδέονται 
απευθείας έχουµε: 

 

                                          %
2

%100
, Voltageu mismatchj

⋅⋅
= ΒΑ ρρ

 

 

 

Μέτρηση απωλειών σύνδεσης:  

 

Η συνδυαστική αβεβαιότητα για τις απώλειες σύνδεσης δίνεται από τον παρακάτω 
τύπο. 

2
2:,

2
2sup:,

2
sup1:,

2
1:,

:,

AnalyzerToSpectrumCablemismatchjToCableAntennapowmismatchj

owToAntennapCablemismatchjGenToCablemismatchj
ementLossmeasurmismatchc

uu

uu
u

++

+
=   

 

Λοιπές αβεβαιότητες 

Μέτρηση αναφοράς: 

 

Στην εκτίµηση της αβεβαιότητας όταν πραγµατοποιείται η µέτρηση αναφοράς συνεισφέρουν 
τόσο η γεννήτρια, όσο και ο Αναλυτής Φάσµατος. Ο παράγοντας αβεβαιότητας για τη 
γεννήτρια είναι η σταθερότητά της.        (u j,generatorstability )  

Σχήµα Α3  Μέτρηση απωλειών 
σύνδεσης 
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Όσον αφορά στον Αναλυτή Φάσµατος, πρέπει να λάβουµε υπόψη µας την αβεβαιότητα της 
απόκρισης συχνότητας (frequency response) καθώς αυτή εκφράζει την αβεβαιότητα του 
απόλυτου επιπέδου σήµατος (absolute level uncertainty). (u j,absolutelevel ) 

Βασιζόµενοι στη µέθοδο RSS λαµβάνουµε τη συνδυαστική τυπική αβεβαιότητα: 

 

2
,

2
,:, velabsolutelejtabilitygeneratorsjrefmeasrestj uuu +=   

 

Μέτρηση Απωλειών Σύνδεσης: 

Και σε αυτή τη µέτρηση συµβάλλουν τόσο η γεννήτρια, όσο και ο αναλυτής φάσµατος, όπως 
περιγράφηκε και στην προηγούµενη παράγραφο. 

 

Τελικά, η συνδυαστική τυπική αβεβαιότητα κατά τη µέτρηση των Απωλειών Σύνδεσης θα 
είναι: 

 

2
:,

2
:,, 2 refmeasrestjementLossmeasurmismatchcementLossmeasurc uuu ×+=   

 

4ο βήµα: Aβεβαιότητα κατά τη µέτρηση της Ισχύος 

 

Ο παράγοντας που επηρεάζει τη µέτρηση στο στάδιο αυτό είναι το mismatch. Θα 
χρησιµοποιήσουµε την ίδια µεθοδολογία µ’ αυτή που ακολουθήθηκε στους υπολογισµούς των 
mismatch κατά τη διάρκεια της µέτρησης των Απωλειών Σύνδεσης. Η µόνη διαφορά έγκειται 
στο ότι η γεννήτρια αντικαθίσταται από την κεραία και εποµένως το αντίστοιχο mismatch θα 
αφορά στον connector της κεραίας (βλ. Σχ. 3).  

Η συνδυαστική τυπική αβεβαιότητα όσον αφορά τα mismatch κατά τη µέτρηση των Απωλειών 
Σύνδεσης είναι: 

 

AnalyzerToSpectrumCablemismatchjToCableAntennapowmismatchj

owToAntennapCablemismatchjToCableAntennaconmismatchj
Powermeasc uu

uu
u

2:,2sup:,

sup1:,1:,
, ++

+
=   

 

5ο βήµα: Aβεβαιότητα οφειλόµενη σε εξωτερικές παραµέτρους (Influence Quantities) 

Η έκφραση για τη Θερµοκρασία Περιβάλλοντος είναι: 

Θερµοκρασία Περιβάλλοντος = 25 °C ± 2 °C 
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Η µετατροπή σε τυπική αβεβαιότητα γίνεται µέσω της σχέσης [11]: 

 

23

)).()((
3

22
2

,

,

deviationstmean
u

u

tempj

eunctemperaturj

+×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=  

 

 

Οµοίως για την Παροχή Τάσης θα έχουµε: 

 

Παροχή Τάσης = 15 V ± 0.1 V 

 

Η µετατροπή σε τυπική αβεβαιότητα γίνεται µέσω της σχέσης [11]: 

 

23

)).()((
3

22

2
sup,

sup,

deviationstmean
u

u

plyvoltagej

uncplyvoltagej

+×⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

=  

 

 

 

Εποµένως, η συνδυαστική τυπική αβεβαιότητα για τις παραµέτρους αυτές θα είναι: 

 

2
sup,

2
,, uncplyvoltagejeunctemperaturjInfluencec uuu +=   

 

 

 

Η τυπική αβεβαιότητα δίνεται από την ακόλουθη έκφραση [13]: 

 

)(100
23

.
, dB

nMeanValue
deviationStu randomc ×

××
=  ⇒ 
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Έχουµε πλέον ολοκληρώσει τη διαδικασία υπολογισµού των τυπικών αβεβαιοτήτων όλων 
των παραγόντων που συνεισφέρουν στη µέτρηση της Ισχύος. Συνδυάζοντας τες παίρνουµε: 

 

2
,

2
,

2
,

2
,

2
,

2
,, randomcInfluencecPowermeascementLossmeasurctorAntennaFacCalyzerspectrumancremtPowerMeasuc uuuuuuu +++++=   

Α.4  Αβεβαιότητα της µέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου για ευρυζωνικό 
αισθητήρα ακτινοβολίας 

Οι αβεβαιότητες πρέπει να εκτιµηθούν σε συµµόρφωση µε τις µεθόδους που περιγράφονται 
στο EN 50383. 

Ο κάθε παράγοντας αβεβαιότητας πρέπει να καταχωρείται µε το όνοµά του, την κατανοµή 
πιθανότητας, τον συντελεστή ευαισθησίας και την τιµή του.Τα αποτελέσµατα πρέπει να 
καταγράφονται σε πίνακα όπως περιγράφεται παρακάτω.  

Η τυπική αβεβαιότητα u(xi) και ο συντελεστής ευαισθησίας ci πρέπει να αποτιµηθούν για την 
εκτίµηση xi του κάθε παράγοντα. Η συνδυασµένη τυπική αβεβαιότητα uc(y) της εκτίµησης y 
του υπό µέτρηση µεγέθους υπολογίζεται σαν σταθµισµένη ρίζα του αθροίσµατος των 
τετραγώνων (r.s.s.):   

∑
=

=
n

i
xic i

ucyu
1

2
)( )*()(  

Η αναπτυγµένη αβεβαιότητα ue υπολογίζεται σαν: 

ce uu 96,1=   

 

Πίνακας Α2 Αξιολόγηση αβεβαιότητας µέτρησης µε ισοτροπικούς ευρυζωνικούς αισθητήρες 
πεδίου: 

 

Αβεβαιότητα του παράγοντα xi Παράγοντας αβεβαιότητας xi 
Τιµή 
% 

Κατανοµή 
πιθανότητας; 
∆ιαιρέτης k 

u(xi) ci (ci u(xi))2 

% 

απόλυτα σφάλµατα 

(absolute error) 

-περιέχονται τα σφάλµατα κατά την 
διαδικασία βαθµονόµησης των 
οργάνων µέτρησης και των 
εκάστοτε χρησιµοποιούµενων 
ανιχνευτών 
 

 ορθογώνια; 3   1  

σφάλµατα απόκρισης συχνότητας 

(frequency response error) 
 

 ορθογώνια; 3   1  



 

  © ΕΛΟΤ                                                                                                        ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1422-3 

87 

σφάλµατα γραµµικότητας 

(linearity error) 
 

 ορθογώνια; 3   1  

σφάλµατα ανισοτροπίας του 
ανιχνευτή 

(isotropic deviation error) 
 

 Ορθογώνια; 3   1  

σφάλµατα λόγω περιβαλλοντικών 
παραγόντων 
(θερµοκρασία,υγρασία) 

(thermal response error) 
 

 Ορθογώνια; 3   1  

άλλα σφάλµατα, 

π.χ. σφάλµα λόγω διαµόρφωσης 
GSM (GSM correction error) 
 

     

Συνδυασµένη τυπική 
αβεβαιότητα ∑

=

=
n

i
xic i

ucyu
1

2
)( )*()(  

 

Ανεπτυγµένη αβεβαιότητα 
(διάστηµα εµπιστοσύνης 95%) 

== ce uu 96.1   

 

 

Α.5 Αβεβαιότητα της µέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου για επιλεκτικό 
δέκτη ακτινοβολίας 

 

Το φυσικό µέγεθος που µετράει και καταγράφει ο επιλεκτικός δέκτης ακτινοβολίας είναι η 
ένταση του ηλεκτρικού πεδίου (E σε µονάδες V/m). Αρχικά η ορολογία που θα 
χρησιµοποιηθεί στη συνέχεια του παρόντος εδαφίου. 

 

• Αβεβαιότητα (Uncertainty) / Σφάλµα (Error) / Απόκλιση (Deviation) : Ένα µέτρο της 
απόκλισης της µέτρησης από µία εκτιµώµενη τιµή. Οι τρεις όροι χρησιµοποιούνται 
ισοδύναµα. 

• Απόλυτο Σφάλµα (Absolute Error): Το πραγµατικό σφάλµα ενός φυσικού µεγέθους, µε 
µονάδα µέτρησης ίδια µε αυτή του µεγέθους. Αν το φυσικό µέγεθος συµβολίζεται µε X 
τότε το απόλυτο σφάλµα συµβολίζεται µε ∆Χ. Για παράδειγµα εάν δίνεται E = (3 ± 0.5) 
V/m, τότε το απόλυτο σφάλµα είναι ∆Ε = 0.5 V/m. 

• Σχετικό Σφάλµα (Relative Error): Ο λόγος του απόλυτου σφάλµατος προς τη µέση τιµή 
ή την εκτιµώµενη αβεβαιότητα. Αν το φυσικό µέγεθος συµβολίζεται µε X τότε το σχετικό 
σφάλµα συµβολίζεται µε δΧ και είναι ίσο προς ∆Χ/Χ. Συχνά εκφράζεται και σε ποσοστό 
%: δΧ (%) = (∆Χ/Χ) × 100. Για παράδειγµα, αν δίνεται E = (3 ± 0.5) V/m, τότε δΕ = 0.5/3 
= 0.167 ή 16,7 %. 

• ∆ιάστηµα Εµπιστοσύνης (Confidence Level): Το ποσοστό των µετρήσεων που 
αναµένεται να βρίσκεται σε ένα δεδοµένο εύρος τιµών (ισοδύναµα η πιθανότητα εύρεσης 
µίας µέτρησης σε ένα διάστηµα). Για παράδειγµα αν δίνεται E = (3 ± 0.5) V/m για 
διάστηµα εµπιστοσύνης 67%, το 67 % των µετρήσεων βρίσκονται στο διάστηµα (3 – 0.5) 
V/m έως (3 + 0.5) V/m. Το διάστηµα αυτό λέµε ότι αντιστοιχεί σε µία τυπική απόκλιση 
(1×σ = 1×∆Ε). Για διάστηµα εµπιστοσύνης 95% πρέπει να πολλαπλασιαστεί το σχετικό 
σφάλµα ∆Ε µε 1,96 (1,96σ).  



 

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1422-3 © ΕΛΟΤ

 

88 

• ∆ιάδοση Σφαλµάτων (Propagation of Errors): Αν διαθέτουµε ανεξάρτητες µεταβλητές 
(Χ, Υ, Ζ, …) οι οποίες έχουν διαφορετικές αβεβαιότητες (∆Χ, ∆Υ, ∆Ζ, ...) η µέθοδος 
υπολογισµού της αβεβαιότητας µίας συνάρτησης των µεταβλητών αυτών (∆f (X,Y,Z, ...)) 
πραγµατοποιείται µε τους κανόνες διάδοσης σφάλµατος. 

 

Στον πίνακα Α3 περιγράφονται οι επιµέρους παράγοντες που συνεισφέρουν στην συνολική 
αβεβαιότητα (παράγοντας κεραίας, απώλειες καλωδίων σύνδεσης, ατελής προσαρµογή 
κεραίας - καλωδίων – αισθητήρα µέτρησης κ.α.) για διάφορες φασµατικές ζώνες από τα 75 
MHz έως και τα 3 GHz. Ο υπολογισµός της συνολικής αβεβαιότητας πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τη µέθοδο BIPM (Bureau International des Poids et Mesures – International 
Bureau of Weights and Measures) που υιοθετείται και από τον οργανισµό ETSI (European 
Telecommunications Standardization Institute). 

Πίνακας Α3: Αβεβαιότητα Επιλεκτικού δέκτη ακτινοβολίας 

 

 

Η γραµµή “rss combined standard uncertainty” περιέχει ουσιαστικά τις τιµές του σχετικού 
σφάλµατος της Έντασης του ηλεκτρικού πεδίου σε εκατοστιαία κλίµακα για κάθε φασµατική 
ζώνη (% δΕ). Για παράδειγµα στη ζώνη 75 – 300 ΜΗz, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα, 
είναι δΕ = 0,162 ή 16,2 %. Το σφάλµα αυτό αντιστοιχεί σε διάστηµα εµπιστοσύνης 67 % (ή 
ισοδύναµα σε µία τυπική απόκλιση σ). 

Η γραµµή “expanded uncertainty (K=2)” περιέχει τις τιµές του σχετικού σφάλµατος δΕ για 
διάστηµα εµπιστοσύνης 95,45% (ή ισοδύναµα για 2 τυπικές αποκλίσεις σ). Προκύπτει από το 
δΕ αν πολλαπλασιαστεί µε 2. Αν επιθυµούµε  διάστηµα εµπιστοσύνης 95 % πρέπει να 
πολλαπλασιάσουµε το δΕ µε 1,96. 
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Εποµένως, αν µε Ε συµβολίσουµε το µετρούµενο φυσικό µέγεθος µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε τις ακόλουθες εκφράσεις για την τυχαία µέτρηση i: 

 

 , όπου 
ΐi i i i i iE E E E E Eδ σΕ± ∆ ∆ = × = × , όπου 

 

• Εi η καταγραφή του οργάνου σε V/m και 
• σΕi το σχετικό σφάλµα όπως δίνεται από τη γραµµή “rss combined standard uncertainty” 

του παραπάνω πίνακα 
 

Υπολογισµός Αβεβαιότητας Μέτρησης του Παράγοντα Έκθεσης 

Όπως παρατηρούµε από τον πίνακα 2, ο κατασκευαστής δίνει την αβεβαιότητα για µία τυχαία 
µέτρηση της Έντασης του ηλεκτρικού πεδίου. Όµως, σκοπός των µετρήσεων είναι ο 
υπολογισµός του παράγοντα έκθεσης στην Η/Μ ακτινοβολία, ο οποίος ορίζεται ως το 

ακόλουθο άθροισµα: 

2
3

75 ,

GHz
i

i z i

E
Eορ= ΜΗ

⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪
⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

∑ , όπου: 

 

• iE , η µέτρηση της Έντασης του ηλεκτρικού πεδίου στη συχνότητα i και  

• ,iEορ , η τιµή του ορίου που αντιστοιχεί στη συγκεκριµένη συχνότητα 
 

Αν ονοµάσουµε x το άθροισµα αυτό τότε θα πρέπει να υπολογίσουµε το απόλυτο σφάλµα ∆x 
ή το σχετικό σφάλµα % δx = ∆x/x × 100, µε δεδοµένο το σφάλµα δΕi από την Ενότητα 3. Στη 
συνέχεια περιγράφουµε αναλυτικά τη διαδικασία υπολογισµού. 

 

Ορίζουµε το µέγεθος  
,

i
i

i

EK
Eορ

=  

Εποµένως: 
, ,

i

i i i
i

i i

K
ορ ορ

δσΚ

∆Ε Ε ×Ε
∆ = = =

Ε Ε
  

 

Στη συνέχεια θα υπολογίσουµε το σφάλµα του τυχαίου όρου 

2

,

i

i

E
Eορ

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Ορίζουµε 

2

2

,

i
i

i

Ez K
Eορ

⎛ ⎞
= = ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
 και θα υπολογίσουµε το σφάλµα ∆z. 

 

2 2 2 2( ) 2 ( )i i i i i i iz K z z K K z z K K K K= ⇒ +∆ = + ∆ ⇒ +∆ = + ⋅ ⋅∆ + ∆ ⇒  
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2 i iz K K∆ = ⋅ ⋅∆  

Όπου, ο όρος 2( )iK∆  θεωρείται ότι συνεισφέρει ελάχιστα στο τελικό άθροισµα και αγνοείται. 
Η αβεβαιότητα κάθε όρου στο άθροισµα είναι πλέον γνωστή. 

 

Το επόµενο βήµα είναι ο υπολογισµός της αβεβαιότητας του αθροίσµατος. Για τον σκοπό 
αυτό χρησιµοποιούµε τον ακόλουθο κανόνα διάδοσης: 

 

Αν  b, c, d …τυχαίες µεταβλητές, που έχουν αβεβαιότητα ∆b, ∆c, ∆d, ... αντιστοίχως και 

α =b +c +d+ … , τότε 2 2 2( ) ( ) ( ) ...∆ = ∆ + ∆ + ∆ +a b c d  

 

Εποµένως για τη µεταβλητή x που ενδιαφερόµαστε θα έχουµε: 

 

( ){ } ( ){ } ( ){ }
2

2 2 2

, ,

2 2 2 i i i
i i i i

i i i i i i

Ex z K K K K
Eορ ορ

δ⎧ ⎫⎛ ⎞Ε ×Ε⎪ ⎪∆ = ∆ = ⋅ ⋅∆ = ⋅ ⋅∆ = ⋅ ⋅ ⇒⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟Ε⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
∑ ∑ ∑ ∑

 

 

22

,

2 i
i

i i

Ex
Eορ

δ
⎧ ⎫⎛ ⎞⎛ ⎞⎪ ⎪⎜ ⎟∆ = ⋅ ⋅ Ε⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎝ ⎠⎩ ⎭

∑           ή          

22

,

2

,

2 i
i

i i

i

i i

E
E

xx
x E

E

ορ

ορ

δ

δ

⎧ ⎫⎛ ⎞⎛ ⎞⎪ ⎪⎜ ⎟⋅ ⋅ Ε⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎝ ⎠∆ ⎩ ⎭= =
⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑

∑
 

 

 

Συνεπώς, όσον αφορά στον Παράγοντα Έκθεσης, τα αποτελέσµατα περιγράφονται µε την 
ακόλουθη σχέση. 

22 2

, ,

2i i
i

i ii i

E E
E Eορ ορ

δ
⎧ ⎫⎧ ⎫ ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎜ ⎟± ⋅ ⋅ Ε⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎩ ⎭ ⎝ ⎠⎩ ⎭

∑ ∑  

 

Αυτό σηµαίνει ότι µε πιθανότητα 67 % ο παράγοντας έκθεσης βρίσκεται στο διάστηµα [x-∆x, x 
+ ∆x]. Αν επιθυµούµε διάστηµα εµπιστοσύνης 95 %, τότε θα πολλαπλασιάσουµε το ∆x µε 
1,96, δηλ. το διάστηµα που θα βρίσκονται οι τιµές θα είναι το [x-1,96*∆x, x + 1,96*∆x]. 
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Συµπερασµατικά, το διάστηµα µέσα στο οποίο θα είναι οι µετρήσεις µε πιθανότητα 95% για 
µία εκτίµηση του παράγοντα έκθεσης x θα είναι το εξής: 

 

[lower bound, upper bound], όπου 

 

  

22

2 ,

2
,

,

2 1,96

lower bound = 1

i
i

i i
i

i i
i

i i

E
E

E
E E

E

ορ

ορ

ορ

δ

⎛ ⎞⎧ ⎫⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟⎪ ⎪⎜ ⎟⋅ ⋅ ⋅ Ε⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎧ ⎫ ⎜ ⎟⎝ ⎠⎛ ⎞⎪ ⎪ ⎩ ⎭⎜ ⎟× −⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎛ ⎞⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
∑

∑
 

 

22

2 ,

2
,

,

2 1,96

upper bound = 1

i
i

i i
i

i i
i

i i

E
E

E
E E

E

ορ

ορ

ορ

δ

⎛ ⎞⎧ ⎫⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟⎪ ⎪⎜ ⎟⋅ ⋅ ⋅ Ε⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎧ ⎫ ⎜ ⎟⎝ ⎠⎛ ⎞⎪ ⎪ ⎩ ⎭⎜ ⎟× +⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎛ ⎞⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
∑

∑
 

 

Το κέντρο του διαστήµατος είναι η εκτιµώµενη τιµή του παράγοντα έκθεσης, δηλ. το 

 

2

,

i

i i

E
Eορ

⎧ ⎫⎛ ⎞⎪ ⎪
⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

∑  

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 (Πληροφοριακό) 

Παραδείγµατα οδηγιών προαναλυτικού σχεδιασµού 

Β.1 Γενικά 

Αυτό το παράρτηµα δίνει παραδείγµατα των οδηγιών σχεδιασµού έτσι ώστε η αξιολόγηση 
συµµόρφωσης του Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµού, να προκαθορίζεται από ένα σύνολο 
κατακευαστικών οδηγιών.     

Οι µεθοδολογίες περιγράφονται για  

• σχεδιασµό εγκατάστασης περιλαµβάνοντας ένα συγκεκριµένο Λόγο Έκθεσης για 
άλλες ραδιοπηγές ( Β.2), 

• εγκαταστάσεις µε ενωµένες ή συγχωνευµένες µη συµµορφωµένες ζώνες (έξω από 
αυτές τις ζώνες ο Λόγος Έκθεσης είναι µικρότερος ή ίσος της µονάδας), οι οποίες 
µπορεί να περιλαµβάνουν ένα συγκεκριµένο επιτρεπτό Λόγο Έκθεσης (ERx) για 
άλλες ραδιοπηγές (Β.3), 

• σχεδιασµό εγκατάστασης που να προβλέπει ελάχιστο ύψος τοποθέτησης κεραίας, 
ώστε ο λόγος έκθεσης να είναι µικρότερος ή ίσος της µονάδας σε όλα τα σηµεία που 
βρίσκονται κάτω από αυτή (Β.4). 

• για εγκαταστάσεις χαµηλής ισχύος µικρότερη από 10 W EIRP (Β.5). 

Το παρόν παράρτηµα αφορά µόνο θεωρητικούς υπολογισµούς. 

 

Β.2 Σχεδιασµός εγκαταστάσεων οι οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν ένα συγκεκριµένο 
επιτρεπτό Λόγο Έκθεσης για άλλες ραδιοπηγές. 

Το Άρθρο 8 του EN 50383 παρέχει µεθόδους για τον υπολογισµό των ηλεκτροµαγνητικών 
πεδίων από τις κεραίες. Η συµµόρφωση των συστάσεων των RF εκθέσεων εγγυάται στη 
περιοχή γύρω από τη κεραία όπου S ≤SLimit  

 

 

(S(x,y,z)/SLIMIT   )≤1 

 

Όπου 

 

S(x,y,z) είναι η πυκνότητα ισχύος που υπολογίζεται σύµφωνα µε το EN50383 και x, y, z, είναι 
οι κύριοι άξονες διευθύνσεων  

 

SLimit είναι το όριο της πυκνότητας ισχύος 
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Στην περίπτωση πολλαπλών εκποµπών όπου υπάρχουν n συνεισφέρουσες πηγές 
συµπεριλαµβανόµενου και του εξοπλισµού υπό δοκιµή, η ολική πυκνότητα ισχύος αθροίζεται 
ώστε να: 

 

         ∑ 1
n

(Si/Si,LIMIT   )≤1 

                                                                                                                                                                                     

Β.3 Συνδυασµένα όρια συµµόρφωσης  

Το Όριο Συµµόρφωσης µιας RF πηγής επηρεάζεται από άλλες RF πηγές όπως φαίνεται στα 
Σχήµατα Β.1 και Β.2. Με βάση τα παραδείγµατα των Σχηµάτων Β.1 και Β2 , το µέγεθος κατά 
το οποίο αυξάνεται το όριο συµµόρφωσης µιας κεραίας Α µε τη παρουσία µιας κεραίας Β, 
καθορίζεται από τις RF παραµέτρους µε την πιο σηµαντική να είναι το σχετικό τους EIRP.  

Το Όριο Συµµόρφωσης γύρω από τη Κεραία Α επηρεάζεται επίσης σε µικρότερο βαθµό από 
µια κεραία Γ και από τυχόν άλλες κοντινές RF πηγές.  

Εάν οι RF πηγές είναι σε πολύ κοντινή απόσταση, οι περιοχές που περιλαµβάνονται από τα 
Όρια Συµµόρφωσης µπορεί να συγχωνευτούν όπως φαίνεται στο Σχήµα Β.2. Σε αυτή τη 
περίπτωση, το Όριο Συµµόρφωσης του Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµού και οι συγχωνευµένες πηγές 
µπορούν να σχεδιαστούν σαν µια µοναδική RF πηγή.    
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Στη περίπτωση ενός µοιραζόµενου κεφαλικού πλαισίου, τα Όρια Συµµόρφωσης γύρω από τις 
ξεχωριστές κεραίες µπορεί να αθροιστούν για να δώσουν ένα ενιαίο Όριο Συµµόρφωσης. Η 
γενική προσέγγιση για τον υπολογισµό της ενιαίας περιοχής που περιλαµβάνεται από το Όριο 
Συµµόρφωσης είναι: 

Βήµα 1 – Υπολογισµός της χειρότερης περίπτωσης των αποστάσεων του Ορίου 
Συµµόρφωσης για τον Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµό και των άλλων RF πηγών ο οποίος µπορεί να 
θεωρηθεί ότι είναι στο συγχωνευµένο Όριο Συµµόρφωσης. Για παράδειγµα, άλλοι φορείς 
εκµετάλλευσης κυψελοειδών συστηµάτων σε ταράτσα ή σε ιστό και οι λειτουργικές τους 
παράµετροι ή τα όρια της χειρότερης περίπτωσης των αποστάσεων είναι γνωστά. Όταν οι 
τοποθεσίες µοιράζονται από περισσότερους από ένα φορείς, τότε πρέπει να γίνουν αµοιβαίες 
συµφωνίες των αποστάσεων του Ορίου Συµµόρφωσης  και να υπάρξει επικοινωνία µε τους 
άλλους εµπλεκόµενους (π.χ. παροχέας της τοποθεσίας) όπου χρειάζεται.  

Βήµα 2 – Προσδιορισµός εάν οι κεραίες είναι αρκετά κοντά ώστε να θεωρηθούν σαν µια µονή 
RF πηγή. Για παράδειγµα, ο Πίνακας Β.1 δείχνει παράγοντες πολλαπλασιασµού που 
χρησιµοποιούνται να καθορίσουν εάν ο οριζόντιος διαχωρισµός µεταξύ των κυψελωτών 
κεραιών εκποµπής είναι επαρκής ώστε να θεωρηθούν ανεξάρτητες. Βασιζόµενοι στη 
διάρθρωση της υπό εξέτασης κεραίας, όπως φαίνεται στο Πίνακα Α.1, η απόσταση του ορίου 
σκόπευσης πολλαπλασιάζεται µε ένα κατάλληλο συντελεστή. Εάν ο οριζόντιος διαχωρισµός 
µεταξύ των υπό εξέταση κυψελωτών κεραιών είναι µεγαλύτερος από την απόσταση ή η 
γωνιακή µετατόπιση µεταξύ αυτών είναι µεγαλύτερη από αυτή στο Πίνακα Β.1, οι κεραίες 
θεωρούνται ανεξάρτητες.  

Βήµα 3 – Εάν ο οριζόντιος διαχωρισµός µεταξύ των υπό εξέταση κυψελωτών κεραιών είναι 
µικρότερος από την υπολογισµένη απόσταση ή η γωνιακή µετατόπιση µεταξύ αυτών είναι 
µικρότερη από αυτή στο Πίνακα Β.1, οι συγχωνευµένες αποστάσεις του Ορίου Συµµόρφωσης 
µπορούν να αθροιστούν σε µια συγκεκριµένη απόσταση σύµφωνα µε τις ακόλουθες 
µεθόδους.  

Στα όρια του ακτινοβολούµενου κοντινού πεδίου οι αποστάσεις προστίθενται γραµµικά 
(κυλινδρικό µοντέλο) 

 

∑= ndD  

 

Στο µακρινό πεδίο ο ακόλουθος τύπος µπορεί να εφαρµοστεί:  
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∑= 2
ndD  

όπου 

D είναι η συνολική απόσταση του Ορίου Συµµόρφωσης για όλες τις θεωρούµενες κεραίες, 

dn είναι η απόσταση του Ορίου Συµµόρφωσης γύρω από µια µεµονωµένη κεραία. 

Προσθέτοντας τις αποστάσεις του Ορίου Συµµόρφωσης υποτίθεται ότι όλες οι κεραίες έχουν 
παρόµοια χαρακτηριστικά κοντινής / µακρινής διασταύρωσης. Εάν οι αποστάσεις της κοντινής 
/ µακρινής διασταύρωσης κεραιών διαφέρουν ουσιαστικά, απαιτείται µια επαναληπτική 
διαδικασία πρόσθεσης η οποία να υπολογίζει την πυκνότητα ισχύος για κάθε κεραία στο 
κοντινό και µακρινό πεδίο και έπειτα να αθροίζει τις πυκνότητες ισχύος έτσι ώστε στο όριο της 
απόστασης D: 

  

 

 

                                                                  1≤∑ S(D)min/SLimit 

 

όπου 

S(D)min είναι η ελάχιστη πυκνότητα ισχύος σε απόσταση D για κάθε κεραία, που 
υπολογίζεται στο κοντινό και µακρινό πεδίο σύµφωνα µε το with EN 50383, 

Slimit είναι η στάθµη αναφοράς της πυκνότητας ισχύος της RF συµµόρφωσης. 

Ωστόσο, εάν οι άλλες RF ραδιοπηγές (στο παράδειγµα οι κεραίες B και C) είναι σε απόσταση 
(από την κεραία Α), µεγαλύτερη ή ίση από αυτή που υπολογίστηκε χρησιµοποιώντας 
κατάλληλους πολλαπλασιαστές από τον Πίνακα Α.1, οι µη – συµµορφωµένες ζώνες δεν 
συγχωνεύονται και ο Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµός (κεραία Α) µπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητος. 
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Β.4 Σχεδιασµός εγκαταστάσεων έτσι ώστε ένα ελάχιστο ύψος κτιρίου να συντηρείται 
σε όλες τις αποστάσεις από τη κεραία µικρότερο από την απόσταση του Ορίου 
Συµµόρφωσης 

Για µια κεραία ή για έναν όµιλο κεραιών, το «Ύψος Κτιρίου», Η, µπορεί να προέλθει από τη 
γεωµετρία, έτσι ώστε ο Λόγος Έκθεσης είναι µικρότερος ή ίσος στη µονάδα για όλες τις 
περιοχές κάτω από τη κεραία.  

 

 

 
Μπορεί να υποτεθεί ότι η περιοχή που ορίζει η απόσταση σκόπευσης D του Ορίου 
Συµµόρφωσης, εκτείνεται από την κατώτερη και ανώτερη άκρη της κεραίας και σε γωνία (σε 
σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο) ίση µε το άθροισµα  των γωνιών του µισού - 3dB εύρους και 
της κλίσης που έχει δοθεί από τον κατασκευαστή. Από τη γεωµετρία του Σχήµατος Α.4, το 
µέγιστο ύψος κεραίας, Η, δίνεται από: 

 

, *sin( )KGH T Max r D φ θ= + +  

 

όπου 

T  είναι το µέγιστο ανθρώπινο ύψος (2m), 

rb είναι η απόσταση του Ορίου Συµµόρφωσης κατευθείαν κάτω από τη κεραία, λαµβάνοντας 
υπ’ όψιν  

τους πλευρικούς λοβούς, 

D είναι η συνολική απόσταση σκόπευσης του Ορίου Συµµόρφωσης, 

Θ είναι η µισή – εύρος δέσµης 3dB γωνία. 

Φ είναι η Μέγιστη καθοδική κλίση σχεδιασµού (ηλεκτρονική και µηχανική). 
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Το οριζόντιο Όριο Συµµόρφωσης µπορεί να διατηρηθεί  D (αφού η οριζόντια απόσταση του 
Ορίου Συµµόρφωσης είναι στη µέγιστη τιµή του of D όταν η κλίση = 0). 

Η συµµόρφωση διασφαλίζεται εάν ένα ελάχιστο ύψος του H πάνω από τη τοπική γη 
συντηρείται σε όλες τις αποστάσεις από τη κεραία µέχρι την απόσταση σκόπευσης D του 
Ορίου Συµµόρφωσης. 

Η απόσταση D του Ορίου Συµµόρφωσης µπορεί επίσης να ληφθεί υπ’ όψιν στη περίπτωση 
της απόστασης του ενωµένου Ορίου Συµµόρφωσης όπως περιγράφεται στα Σχήµατα Β.2 και 
Β.3. 

 

Β.5 Υπό δοκιµή εξοπλισµός µε λιγότερο από 10 W µέσης τιµής του EIRP 

Αυτό το άρθρο βασίζεται στα σχετικά όρια που καθορίζονται στη Σύσταση του Συµβουλίου 
1999/519/EC (Παράρτηµα ΙΙ).  

∆ιασφαλίζεται ότι ο Συνολικός Λόγος Έκθεσης είναι µικρότερος ή ίσος της µονάδας όπου το 
ευρύ κοινό έχει πρόσβαση, όπου 

- η µέση τιµή του EIRP είναι µικρότερη από 10 W, 

- η χαµηλότερη συχνότητα εκποµπής είναι πάνω από τα 800 MHz, 

- ο Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµός πρέπει να εγκατασταθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες εγκατάστασης 
του κατασκευαστή ώστε να εξασφαλίσει τη συµµόρφωση (π.χ. από δοκιµές σύµφωνα µε το 
EN 50383) υπό τον όρο ενός ελάχιστου διαχωρισµού (2.5 m) των κεραιών µε τη µέση τιµή της 
εκπεµπόµενης ισχύς να είναι πάνω από 20 mW και τη µέση τιµή του EIRP να είναι µικρότερη 
από 10 W, και/ή,   

- ο Λόγος Έκθεσης από άλλες σχετικές πηγές ERx εξηγείται από µια αύξηση του 
διαχωρισµού των ακτινοβολούµενων κοµµατιών της κεραίας του Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµού στο 
ευρύ κοινό συγκρινόµενο µε το Όριο Συµµόρφωσης λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη 
κατευθυντικότητα,  

CB συντελεστής σύµφωνα µε το Πίνακα Β.2 

και 

η επιρροή του Λόγου Έκθεσης από τον Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµό σε κοντινές ραδιοπηγές έχει 
ληφθεί υπ’ όψιν.  

- εάν ο Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµός εντοπίζεται σε περισσότερο από 2 m από τον κοντινότερο 
έλεγχο πρόσβασης για το ευρύ κοινό (εσωτερικά ή εξωτερικά του Ορίου Συµµόρφωσης της 
διπλανής ραδιοπηγής) τότε δεν χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση. Αλλιώς θα χρειαστεί µια 
ειδική αξιολόγηση.  

 

Αιτιολόγηση 

Ο Λόγος Έκθεσης για αυτό το προϊόν θα είναι µικρότερο από 5 % σε αποστάσεις 
µεγαλύτερες από 2 m και το Όριο Συµµόρφωσης θα είναι µικρότερο από 0.5 m. Για 
παρακείµενες κεραίες µε µέση τιµή εκπεµπόµενης ισχύς µεγαλύτερη από 20 mW και µε µέση 
τιµή του EIRP να είναι µικρότερη από 10 W, ένας διαχωρισµός 2.5 m εξασφαλίζει ότι ο Λόγος 
Έκθεσης από τον Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµό είναι µικρότερος από 0.05 στο Όριο Συµµόρφωσης 
της άλλης κεραίας και αντιστρόφως.  
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Εάν ο Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµός έχει εγκατασταθεί κοντά στις ραδιοπηγές µε περισσότερο από 
10 W µέσης τιµής του EIRP, υπάρχει µια αντιστάθµιση µεταξύ της αύξησης του διαχωρισµού 
και της ανοχής τυο Λόγου Έκθεσης από άλλες σχετικές πηγές ERx.  

Εφόσον το EREUT είναι κατά προσέγγιση γραµµικό µε το τετράγωνο της απόστασης, τότε 
µπορεί να οριστεί ένας συντελεστής πολλαπλασιασµού, CBfact, για να εκτιµηθεί το EREUT 
σε απόσταση CBfact επί την απόσταση µεταξύ του Ορίου Συµµόρφωσης και της κεραίας σε 
συγκεκριµένη κατεύθυνση.   

 

EREUT≤   1/ CBfact
2 

 

 

Για να ισχύει TER≤1: 

       

ERx≤   1- EREUT          και         ERx≤   1-1/ CBfact
2 

 

Ο Πίνακας Β.2 δείχνει τυπικές τιµές: 

Πίνακας Β.2 Τιµές παράγοντα ορίου συµµόρφωσης και των λόγων έκθεσης 

 

CBfactor EREUT µικρότερο ή ίσο µε ERX µικρότερο ή ίσο µε 

1,1 0,83 0,17 

1,2 0,69 0,31 

1,4 0,51 0,49 

1,6 0,39 0,61 

1,8 0,31 0,69 

2 0,25 0,75 

3 0,11 0,89 

4 0,06 0,94 

5 0,04 0,96 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

                                                        (πληροφοριακό) 
 

Προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης 

                               απλές µέθοδοι υπολογισµού 
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Γ.1 Φάσµα ενδοδιαµόρφωσης 

Στην έξοδο ενός ποµπού συχνότητας Β, η στάθµη του παρεµβάλλοντος σήµατος εξαιτίας του 
ποµπού συχνότητας Α θα εξασθενηθεί λόγω της αποµόνωσης µεταξύ των ποµπών. Σε αυτή 
την περίπτωση τα πλάτη των προιόντων ενδοδιαµόρφωσης της ίδιας τάξης δεν θα είναι της 
ίδιας στάθµης ισχύος. (ITU-R (Ex-CCIR) Report 739-1 [2]). 

 

Σχήµα Γ.2: Φάσµα ενδοδιαµόρφωσης (στην έξοδο της συχνότητας εκποµπού B,  
παρεµβάλλον σήµα συχνότητας A) 
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Γ.2 Προιόντα ενδοδιαµόρφωσης – Συνδυασµοί δύο συχνοτήτων Α και Β 
εξαιρώντας τις απλές αρµονικές 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι ορθό για 2 σήµατα µόνο-δεν είναι υπό κλίµακα  
 
Σχήµα Γ.3: Φάσµα ενδοδιαµόρφωσης για A και B (ταυτόχρονα εξερχόµενα ίσου 

πλάτους) 

θέτουµε: 

 A = fa + ∆f 

 B = fa - ∆f 

όπου: 

 fa = 
2

BA+  

 f = 
2

BA−  

Γ.3 Προιόντα Ενδοδιαµόρφωσης 

Ενδοδιαµόρφωση ανάµεσα σε συχνότητες καναλιών που βρίσκονται σε εύρος ζώνης Β Hz θα 
απλωθούν στο φάσµα συχνοτήτων από DC έως n φορές την µεγαλύτερη συχνότητα που 
χρησιµοποιείται (όπου n είναι η τάξη της µη γραµµικότητας που παράγει την 
ενδοδιαµόρφωση). Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι τα προιόντα που προκύπτουν σε 
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συχνότητες εντός και πέριξ της ζώνης συχνοτήτων Β. Αυτή η οµάδα θα εκτίνεται σε µία 
περιοχή n × B Hz, και η κατανοµή εντός αυτής εξαρτάται από την αρχική κατανοµή µέσα στη 
ζώνη Β. Επιπρόσθετα η διαµόρφωση των παραγώγων φερόντων θα προκαλέσει τη 
διασπορά κάθε προιόντος σε εύρος ζώνης n φορές µεγαλύτερο από την αρχικά 
καταλαµβανόµενη ζώνη. 

Για παράδειγµα αν η ζώνη Β είχε εύρος ζώνης 2 MHz από 154 έως 156 MHz τότε τα  9ης 
τάξης προιόντα ενδοδιαµόρφωσης θα εκτίνονταν από 146 MHz έως 164 MHz και κάθε προιόν 
θα κάλυπτε ένα εύρος 72 kHz αν το κατειληµµένο εύρος ζώνης θεωρηθεί ±4 kHz. 

Ο αριθµός των προιόντων δίνεται στον πίνακα Γ.1. 

Πίνακας Γ.1: Αριθµός προϊόντων ενδοδιαµόρφωσης  

Αριθµός τάξης µη 
γραµµικότητας 

 
Αριθµός 
καναλιών 

3η 5η 7η 9η 

2 2 2 2 2 
3 9 15 21 27 
4 24 64 124 204 
5 50 200 525 1 095 
6 90 510 1 770 4 626 
7 147 1 127   
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Σχήµα Γ.4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆  

(πληροφοριακό) 

Παράδειγµα µέτρησης προϊόντος ενδοδιαµόρφωσης και 
υπολογισµού της σύγκρισης που πρέπει να γίνει µε τα αντίστοιχα 
όρια 

 

∆1. Υπό εξέταση ποµποδέκτης 

Ας υποθέσουµε ότι ο υπό εξέταση σταθµός βάσης είναι µια κεραία κινητής τηλεφωνίας 
εγκατεστηµένη σε κάποιον ραδιοσταθµότοπο. Τυπικό παράδειγµα κεραίας σταθµού βάσης 
κινητής τηλεφωνίας θεωρούµε µία κεραία KATHREIN 739927, η οποία έχει στάθµη 
ευαισθησίας -100 dBm. Το µέγιστο κέρδος της κεραίας αυτής είναι 19,5 dBi και υποθέτουµε 
συνολικές απώλειες καλωδίου και συνδετήρων 2 dB. Έστω ότι µία συχνότητα λήψης της 
κεραίας αυτής είναι στα 1765 MHz. 

 

∆2. Χαρακτηριστικά µετρητικού εξοπλισµού 

Ας υποθέσουµε ότι ο µετρητικός εξοπλισµός αποτελείται από έναν Αναλυτή Φάσµατος, µια 
περιοδικά λογαριθµική κατευθυντική κεραία κέρδους 5 dB στο εύρος συχνοτήτων από 1500 
έως 2000 MHz. Οι συνολικές απώλειες οµοαξωνικού καλωδίου και συνδετήρων είναι της 
τάξεως των 1,5 dB στο ανωτέρω εύρος συχνοτήτων.  

 

∆3. Μέτρηση και Αναγωγή Τιµών – Σύγκριση µε τα Όρια  

Υποθέτουµε ότι µε την παραπάνω µετρητική διάταξη ανιχνεύουµε ένα προϊόν 
ενδοδιαµόρφωσης στην συχνότητα των 1765,2 MHz µε αναγραφόµενη στάθµη ισχύος στον 
Αναλυτή Φάσµατος -110 dBm. To διακριτικό εύρος του φίλτρου σάρωσης (RBW) είναι 300 
kHz, ή αλλιώς 300*1.2 = 360 kHz ισοδύναµο εύρος φίλτρου θορύβου. Το πρώτο βήµα των 
υπολογισµών αφορά την µετατροπή της µετρούµενης τιµής στον Αναλυτή Φάσµατος από 
dBm σε dBµV/m/Hz. Έχουµε τα ακόλουθα: 

-110 dBm + 107 dB = -3 dBµV 

A.F. = 20*log(1765.2) – 5 dB + 1.5 dB – 29.8 dB = 31.64 dB/m 

-3 dBµV + 31.64 dB/m = 28.64 dBµV/m 

Συνεπώς η µετρούµενη τιµή στον Αναλυτή Φάσµατος ανηγµένη στον αέρα είναι 28.64 
dBµV/m µε ισοδύναµο τετραγωνικό διακριτικό εύρος φίλτρου καταγραφής 360 kHz ή 
ισοδύναµα 23.08 dBµV/m/Hz. 

Η ανεκτή στάθµη σήµατος προς παρεµβολή, για παρεµβολή σε συχνοτική απόσταση 200 kHz 
από την κεντρική συχνότητα λήψης, είναι -9 dB, σύµφωνα µε τον πίνακα 4.5. Συνεπώς η 
ανωτέρω στάθµη ισχύος παρεµβολής για να µην δηµιουργείται πρόβληµα στον δέκτη είναι -
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91 dBm, λαµβάνοντας υπόψιν ότι το εύρος ενός καναλιού κινητής τηλεφωνίας είναι 200 kHz. 
Το επόµενο βήµα είναι να ανάγουµε την τιµή αυτή στον αέρα. Έχουµε τα ακόλουθα: 

-91 dBm + 107 dB = 16 dBµV 

A.F. = 20*log(1765) – 19.5 dBi + 2 dB – 29.8 dB = 17.63 dB/m 

16 dBµV + 17.63 dB/m = 33.63 dBµV/m 

Συνεπώς η τιµή πεδίου ανηγµένη στον αέρα είναι 33.63 dBµV/m ή ισοδύναµα 28.33 
dBµV/m/Hz. 

Τελικά λοιπόν καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το ανιχνευθέν προιόν ενδοδιαµόρφωσης 
δεν δηµιουργεί πρόβληµα στην συχνότητα λήψης της υπό εξέταση κεραίας. 
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                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε  

                                           (τυποποιητικό) 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 

 

Περιγραφή των εγκαταστάσεων που διαµορφώνουν το 
ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον του ραδιοσταθµότοπου 

 
α. Περιγραφή κάθε σταθµού ραδιοεπικοινωνιών που εγκαθίσταται στο 
ραδιοσταθµότοπο όπως: 

• Σταθµοί Ραδιοερασιτεχνών 

• Σταθµοί Ζώνης Συχνότητας Πολιτών 

• Ραδιοζεύξεις 

• Ποµποί κινητής τηλεφωνίας  

• Ραντάρ 
 

 

 Τεχνική περιγραφή   
 

∆οµή του ραδιοσταθµότοπου  (Κεραίες, µικροκυµατικά κάτοπτρα, µεταλλική κατασκευή πάνω 
στην οποία τοποθετούνται οι κεραίες (ιστός-πυλώνας), µε τις αντίστοιχες στηρίξεις ή 
θεµελιώσεις, µηχανήµατα υποστήριξης των κεραιών αυτών, τυχόν υποστηρικτικές κατασκευές 
(π.χ. θέση µετρητή ∆ΕΗ, περίφραξη) καθώς και κατασκευές οι οποίες διευκολύνουν την 
ενσωµάτωση του σταθµού (π.χ. ειδικά καλύµµατα κ.α.)  

 

 Ειδικότερα περιγραφή των µικροκυµατικών κατόπτρων που χρησιµοποιούνται (αν 
χρησιµοποιούνται) για τη διασύνδεσή των σταθµών µε άλλους ή την παροχή άλλων 
συναφών υπηρεσιών όπως µισθωµένες γραµµές, Ιnternet κτλ. 

 Τεχνικά στοιχεία κάθε κεραιοσυστήµατος του εξεταζόµενου ραδιοσταθµότοπου 
.Ειδικότερα, για την περίπτωση των κεραιοσυστηµάτων κινητής τηλεφωνίας 
εφαρµόζονται οι ακόλουθοι πίνακες: 
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Τεχνικά στοιχεία κεραιοσυστήµατος σταθµού βάσης 

Κυψέλη   

Αριθµός φερουσών  

Συχνότητα ΜΗz  

Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)  

Κέρδος κύριου λοβού (dBi)  

EIRP (Watt)   

Γωνία ηµίσεως ισχύος κύριας δέσµης (deg)  

Tilt κεραίας συνολικό (deg)  

Γωνία µεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)  

Τύπος κεραίας  

∆ιαστάσεις κεραίας 

(Μήκος / ∆ιάµετρος) 

 

Ύψος κέντρου κεραίας από βάση ιστού  

 

Πίνακας µικροκυµατικών ζεύξεων: 

ΤΥΠΟΣ 
ΚΕΡΑΙΑΣ 

ΑΠΟΛΑΒΗ 
(dbi) 

ΕΥΡΟΣ 
ΕΚΠΟΜΠΗΣ 
(GHz) 

 

∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 
ΚΕΡΑΙΑΣ (m) 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 
ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ 
ΚΕΡΑΙΑΣ 

(W) 

     

 

Κατάλογος Σχεδίων: 

 Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα (κλίµακα 1:200) 
 Κάτοψη (κλίµακα 1:50 ή 1:100) 

 
 
β. Περιγραφή µηχανηµάτων ή εγκαταστάσεων που ενδέχεται να εκπέµπουν µόνιµα ή να 
δηµιουργούν ισχυρά µεταβατικά φαινόµενα όπως: 

• Ιατρικές, βιοµηχανικές και επιστηµονικές συσκευές  

• Συστήµατα φερουσών συχνοτήτων σε γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος 

• Φυσικές πηγές ηλεκτροµαγνητικού θορύβου 

• Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις 

• Γραµµές ισχύος υψηλής και µέσης τάσης 
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• Γραµµές χαµηλής τάσης 

• Γραµµές σηµατοδοσίας και ελέγχου 

• Ηλεκτρικοί κινητήρες  

• Ψηφιακές διατάξεις και συστήµατα 

• Ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί δέκτες 

• Λαµπτήρες φθορισµού 

• Εξοπλισµός συγκόλλησης µε τόξο 

• Μετατροπείς ισχύος και πηγές αδιάλειπτης τροφοδότησης 

• Συστήµατα ηλεκτρικής έλξης 

• Συστήµατα έναυσης κινητήρων 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Εφόσον η ενηµέρωση αυτή δεν υπάρχει, είναι υποχρεωτική η επί τόπου αναγνώριση και 
ταυτοποίηση των πηγών ακτινοβολίας του ραδιοσταθµότοπου. Η διαδικασία αυτή είναι 
εξαιρετικά χρονοβόρα και δύσκολη δεδοµένου του ότι υπάρχουν µη αδειοδοτηµένοι σταθµοί 
και του ότι θα πρέπει να πραγµατοποιείται µία τουλάχιστον µέτρηση σε κάθε κατεύθυνση 
µεγίστης ακτινοβολίας κάθε κεραιοδιάταξης που βρίσκεται εγκατεστηµένη στο 
ραδιοσταθµότοπο, προκειµένου να βεβαιωθεί ότι αυτή είναι ενεργή καθώς και ποια είναι η 
συχνότητα λειτουργίας της καθώς και η στάθµη ισχύος αυτής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

                                                            (τυποποιητικό) 

Ειδικές ρυθµίσεις για την µέτρηση του ευρυζωνικού θορύβου 
ποµπού  

 

Το πρότυπο ETS 300577e15p (GSM 05.05 Version 4.23.1) παρέχει τις 
σχετικές απαιτήσεις οι οποίες πληρούνται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Για BTS έως 1 800 kHz από το φέρον και για MS σε όλες τις περιπτώσεις: 

Με συχνοτικό εύρος σάρωσης (span) “0”, εύρος ζώνης διακριτικής ικανότητας και εύρος 
ζώνης video 30 kHz για συχνοτική απόσταση έως 1 800 kHz από το φέρον και 100 kHz για 
πάνω από 1800 kHz από το φέρον, µε µέσο όρο από 50 % έως 90 % του χρήσιµου µέρους 
των εκπεµπόµενων στιγµιοτύπων, εξαιρώντας το µεσαίο τµήµα, και παίρνοντας έπειτα το 
µέσο όρο τουλάχιστον 200 τέτοιων στιγµιαίων µετρήσεων. Για συχνοτική απόσταση πάνω 
από 1800 kHz από το φέρον µόνο µετρήσεις κεντραρισµένες σε πολλαπλάσια των 200 kHz 
λαµβάνονται υπόψιν για τον υπολογισµό του µέσου όρου 50 στιγµιοτύπων. 

Για BTS και σε απόσταση πάνω από 1800 kHz από το φέρον µέτρηση σάρωσης µε: 

Εύρος ζώνης διακριτικής ικανότητας και εύρος ζώνης video 100 kHz, ελάχιστος χρόνος 
σάρωσης (sweep time) 75 ms, παίρνοντας µέσο όρο πάνω από 200 σαρώσεις. Όλες οι 
χρονοθυρίδες ενεργές και απενεργοποιηµένο το frequency hopping. 

Όταν οι δοκιµές γίνονται µε frequency hopping, ο µέσος όρος πρέπει να περιλαµβάνει µόνο 
στιγµιότυπα που µεταδίδονται όταν η µεταπήδηση του φέροντος αντιστοιχεί στην πραγµατική 
συχνότητα φέροντος της µέτρησης. Οι προδιαγραφές τότε εφαρµόζονται στα αποτελέσµατα 
τις µέτρησης, για κάθε µια πό τις συχνότητες µεταπήδησης. 

Οι ακόλουθες εξαιρέσεις και τα ελάχιστα µετρούµενα επίπεδα πρέπει να εφαρµοστούν. Όλες 
οι απόλυτες στάθµες σε dBm πρέπει να µετρηθούν χρησιµοποιώντας το ίδιο εύρος ζώνης 
όπως αυτό που περιγράφεται στους πίνακες  4.13 και 4.14 της παραγράφου 4.3.5.1.1. 

i) Σε συχνοτική απόσταση από 600 kHz έως 6 MHz πάνω και κάτω από το φέρον, µἐχρι τρεις 
ζώνες εύρους 200 kHz κεντραρισµένων σε µια συχνότητα η οποία είναι ακέραιο πολλαπλάσιο 
των of 200 kHz, γίνονται δεκτές στάθµες έως -36 dBm.  

ii) Πάνω από 6 MHz απόσταση από το φέρον και µέχρι 12 ζώνες των 200 kHz 
κεντραρισµένες σε µια συχνότητα η οποία είναι ακέραιο πολλαπλάσιο των of 200 kHz, 
γίνονται δεκτές στάθµες έως -36 dBm. Για BTS µόνο ένας ποµπός πρέπει να είναι ενεργός 
κατά τη διάρκεια της µέτρησης αυτής 

iii) Για MS µετρούµενα κάτω από απόσταση 600 kHz από το φέρον, εάν το όριο που είναι 
σύµφωνο µε τους πίνακες αυτούς είναι κάτω από -36 dBm χρησιµοποιούµε την τιµή των -36 
dBm. Για απόσταση από 600 kHz έως λιγότερο από 1 800 kHz αυτό το όριο πρέπει να είναι -
56 dBm για DCS 1800 MS και -51 dBm για GSM 900 MS. Για απόσταση από 1800 kHz και 
πέρα, το όριο αυτό πρέπει να είναι -51 dBm για DCS 1800 MS και -46 dBm για GSM 900 MS. 
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iv) Για κανονικό BTS, αν το όριο σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες είναι κάτω από L, µια 
τιµή L πρέπει να χρησιµοποιηθεί, όπου L είναι L1 dB σε σχέση µε την ισχύ εξόδου του BTS 
στην κατώτερη τιµή ισχύος, µετρούµενη σε εύρος 30 kHz, ή L2 dBm, οποιοδήποτε είναι το 
µεγαλύτερο. 

Για απόσταση έως 1800 kHz από το φέρον: L1 = -88 dB 

Για απόσταση πάνω από 1 800 kHz από το φέρον: L1 = -83 dB 

Για GSM 900 BTS: L2 = -65 dBm 

Για DCS 1 800 BT: L2 = -57 dBm 

v) Για micro-BTS και για αποστάσεις µεγαλύτερες από 1800 kHz από το φέρον,εάν το όριο 
σύµφωνα µε τους απραπάνω πίνακες είναι µικρότερο από τις τιµές του ακόλουθου πίνακα, 
τότε πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι τιµές του πίνακα που ακολουθεί. 

Kλάση ισχύος 
µικροκυψέλης ΒTS 

Mέγιστο φάσµα λόγω διαµόρφωσης και θορύβου στα 
100 KHz (dBm) 

 GSM 900 DCS 1800 

Μ1 -59 -57 

Μ2 -64 -62 

Μ3 -69 -67 
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                                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

(πληροφοριακό) 

Μέτρηση θορύβου ποµπού
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Ζ1. Εισαγωγή 

Ως αποτέλεσµα του έργου που έγινε στα πλαίσια της εκπόνησης της έκθεσης του ETSI για τη 
σχεδίαση ραδιοσταθµοτόπων, κατέστη πολύ προφανές ότι µία από τις κύριες πηγές 
παρεµβολής σε ραδιοσταθµότοπους ήταν ο θόρυβος ποµπών. 

Υπάρχουν πολλές πολύπλοκες συσκευές στην αγορά που είναι σε θέση να εξετάζουν τη 
φασµατική µόλυνση, αλλά σε γενικές γραµµές υπάρχει πάντοτε η δυσχέρεια λόγω του ότι η 
ισχύς φέροντος είναι αρκετές τάξεις µεγέθους πάνω από την αποδεκτή στάθµη στην βαθµίδα 
εισόδου τέτοιων συσκευών (τυπικά -20 dBm). 

Ήταν λοιπόν αναγκαία µια µέθοδος δοκιµής η οποία θα µπορούσε να εφαρµοστεί σε 
ποµπούς στην περιοχή συχνοτήτων σταθµών βάσης που χρησιµοποιείται σε 
ραδιοσταθµότοπους, που να έχει δυναµική περιοχή µετρήσεων δοκιµής µέχρι τη στάθµη των 
ευαισθησιών δέκτη που συσχετίζονται µε τέτοια συστήµατα. Αυτό σηµαίνει σε γενικές γραµµές 
από +55 dBm µέχρι -117 dBm (δηλαδή 172 dBc). 

Είναι επίσης ουσιώδες ότι τα στοιχεία του συστήµατος δοκιµής είναι πρακτικά, εύχρηστα και 
εύκολα διαθέσιµα από τη βιοµηχανία κινητού ραδιοεξοπλισµού. Τα κύρια συστατικά στοιχεία 
για να µπορεί ένα τέτοιο σύστηµα να δουλέψει αποτελεσµατικά είναι ένα σύστηµα φίλτρων 
εγκοπής απόρριψης στη συχνότητα του ποµπού και ένας ενισχυτής χαµηλού θορύβου για την 
τροφοδοσία του συστήµατος φώρασης. Ο ποµπός είναι χωρίς διαµόρφωση.  

Ο αναλύτης φάσµατος που περιγράφεται σε τούτη την εργασία  είναι ένα πολύ γνωστό 
βιοµηχανικό πρότυπο και θα µπορούσε να αντικατασταθεί από ευρεία ποικιλία εναλλακτικών 
συσκευών µε παρόµοιες παραµέτρους. 

Ζ.2 Σύστηµα µέτρησης 

Η διάταξη αποτελείται από τον υπό δοκιµή εξοπλισµό, ακολουθούµενο από ένα συµβατικό 
δια-γραµµικό ισχυόµετρο κατάλληλα βαθµονοµηµένο για την εξασφάλιση της ορθότητας των 
πειραµάτων. 

Για την εξασφάλιση λογικής προσαρµογής µε τον υπό δοκιµή ποµπό, χρησιµοποιήθηκε, 
µεταξύ του βαττόµετρου και του συγκροτήµατος φίλτρου εγκοπής απόρριψης της φέρουσας, 
ένα καλώδιο αποµόνωσης που περιελάµβανε στην περίπτωση αυτή κατά προσέγγιση 70 m 
τύπου RG214AU . 

Τα φίλτρα απόρριψης περιλάµβαναν τέσσερα τµήµατα από συντονιστές κοιλότητας υψηλού Q 
κατάλληλα συζευγµένους µε τη δια-γραµµή µε τµήµατα ενός τετάρτου µήκους κύµατος. Η 
ικανότητα απόρριψης αυτού του συστήµατος φίλτρων ήταν πάνω από 80 dB ενώ η απώλεια 
παρεµβολής του ήταν µικρότερη από 1 dB. 

Μετά το σύστηµα φίλτρων ακολουθούσε ένας ενισχυτής χαµηλού θορύβου απολαβής κατά 
προσέγγιση 22 dB, παράγοντα θορύβου 3 dB, και ένα σηµείο τοµής τρίτης τάξης +42 dBm. 

Ο φωρατής που χρησιµοποιήθηκε ήταν ένας αναλύτης φάσµατος που ήταν ρυθµισµένος σε 
εξασθένηση εισόδου 0 dB και η ρύθµιση του ζωνικού εύρους επελέγη στα 100 kHz. Ο 
δευτερεύων εξασθενητής, που ήταν για το τµήµα IF του αναλύτη, ρυθµίστηκε ώστε να φέρει 
το ίχνος σε κατάλληλη στάθµη αναφοράς στο πάνω µέρος της οθόνης. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η δεύτερη αυτή ρύθµιση δεν επηρεάζει την επίδοση RF του 
αναλύτη φάσµατος. Ένας εξέλεγχος του παράγοντα θορύβου του αναλύτη φάσµατος χωρίς 
τον προενισχυτή παρήγαγε έναν παράγοντα 29 dB. 

Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρεπόταν να ανέλθει η στάθµη εισόδου του αναλύτη φάσµατος 
πάνω από -20 dBm. Το ζωνικό εύρος διακριτικής ικανότητας των 100 kHz επελέγη για 
αισθητή διευκόλυνση. 
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Κατά την κατάστρωση της µεθόδου δοκιµής, χρησιµοποιήθηκε µια γεννήτρια σηµάτων σε 
κατάλληλη στάθµη για τον εξέλεγχο του ακριβούς συντονισµού των φίλτρων εγκοπής πριν τη 
σύνδεση του TX. Αυτό έγινε για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα εφαρµοζόταν στο κύκλωµα 
φώρασης υπερβολική ισχύς (-20 dBm). 

Ζ.3 Ορθότητα µέτρησης 

Η απόλυτη βαθµονόµηση του συστήµατος εκτελέστηκε πολύ απλά µε υποκατάσταση του υπό 
δοκιµή ΤΧ µε γεννήτρια σηµάτων ακριβείας και βαθµονόµηση ολόκληρου του συστήµατος σε 
κάθε υπό εξέταση συχνότητα. 

Λαµβάνοντας υπόψη τη µέτρηση της απόρριψης του φίλτρου εγκοπής και προσθέτοντας την 
προσεκτικά µετρηθείσα απολαβή του ενισχυτή, ήταν δυνατή η παραγωγή µιας εικόνας 
βαθµονόµησης του συστήµατος σε κάθε συχνότητα. 

Η απόλυτη ορθότητα του αναλύτη φάσµατος ήταν ±1,50 dB αλλά αυτό µπορούσε να 
ξεπεραστεί µε απόλυτη µέτρηση από µια στάθµη πηγής αναφοράς, κάτι που έγινε. 

Για υπολογισµούς της στάθµης του συνολικού συστήµατος ήταν διαθέσιµο ένα απόλυτο 
πρότυπο στη µορφή µετρητή ισχύος µε απόλυτη ορθότητα ±0,01 dBm. 

Μπορεί λοιπόν να ειπωθεί σαφώς ότι η απόλυτη στάθµη όλων αυτών των µετρήσεων ήταν 
µέσα σε 1 dB, έχοντας υπόψη οι σηµαντικές µετρήσεις στα πειράµατα αυτά είναι 100 dB κάτω 
από τη φέρουσα. Μπορεί εύκολα να δει κανείς ότι η απόλυτη ορθότητα του συστήµατος ήταν 
σαφώς µέσα σε λογικά όρια για το σκοπό της άσκησης. 

Ζ.4 Αποτελέσµατα 

Θα δούµε από τα διαγράµµατα που ακολουθούν ότι λήφθηκε µια ευρεία ποικιλία φασµατικών 
εξόδων και δοκιµάστηκαν αρκετοί ποµποί, καθένας  διαφορετικής ζώνης συχνοτήτων και 
κατασκευαστή. 

Η στάθµη αναφοράς στο πάνω µέρος της οθόνης αναφερόταν σε κάθε περίπτωση σε 
κατάλληλη απόλυτη ισχύ για να µπορεί να µεγιστοποιείται η οπτική δυναµική περιοχή στην 
οθόνη. 

Η απόλυτη στάθµη θορύβου του συστήµατος δοκιµής ήταν στα -107 dBm και αυτό 
εξελέγχθηκε µε έγχυση ενός σήµατος -101 dBm το οποίο βρέθηκε να είναι στη σωστή 
αντίστοιχη θέση, δηλαδή 6 dB πάνω από το θόρυβο. 

Η διάταξη δοκιµής βαθµονοµήθηκε πριν και µετά από κάθε µέτρηση για να εξασφαλιστεί ότι 
δεν είχε αλλάξει καµιά από τις βασικές παραµέτρους του συστήµατος. 

Τα γραφικά αποτελέσµατα που ακολουθούν είναι αυτεξήγητα. 
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                                  Σχήµα Ζ.1: ∆ιάταξη δοκιµής µέτρησης θορύβου ποµπού 

Απόλ. Αναφ. στην έξοδο ΤΧ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΟΥΣΑΣ 147,55 MHz

 

                                                     Σχήµα Ζ.2: ∆ιάγραµµα 1/Tx1 
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Απόλ. Αναφ. στην έξοδο ΤΧ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΟΥΣΑΣ 140,45 MHz

 

                                                 Σχήµα Ζ.3: ∆ιάγραµµα 2/Tx2 

Απόλ. Αναφ. στην έξοδο ΤΧ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΟΥΣΑΣ 140,35 MHz
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                                             Σχήµα Ζ.4: ∆ιάγραµµα 3/Tx3 

Απόλ. Αναφ. στην έξοδο ΤΧ ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΟΥΣΑΣ 140,35 MHz

 

                                       Σχήµα Ζ.5: ∆ιάγραµµα 4/Tx4 

 

Ζ.5 Επεξήγηση διαγραµµάτων 

Η εγκοπή αποκοπής στη συχνότητα του ποµπού µετρήθηκε προσεκτικά για κάθε πείραµα και 
το βάθος της εγκοπής δεν ήταν λιγότερο από -82 dB στα VHF και -72 dB στα 450 MHz. Η 
διαφορά έγκειται απλά στο ότι για διευκόλυνση, χρησιµοποιήθηκε στα UHF µια ελαφρά 
διαφορετική διάρθρωση φίλτρων. Αυτό ήταν ήδη επαρκές για να επιδειχθούν οι στάθµες 
εξωζωνικού θορύβου σε απόλυτους όρους.  

Το πάνω µέρος του ψηφιδοπλέγµατος στην οθόνη ήταν ρυθµισµένο, για διευκόλυνση, στις 
περιπτώσεις VHF, στα -32 dBm και στις περιπτώσεις UHF στα -25 dBm. Οι στάθµες αυτές 
επελέγησαν απλά για να επιτευχθεί µέγιστη χρήση της οθόνης ώστε να διατηρείται η απόλυτη 
στάθµη θορύβου του συστήµατος κάτω από την κάτω γραµµή. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η συνολική δυναµική περιοχή του συστήµατος σχεδίασης δίνει -
162 dBc για είσοδο +55 dBm και για την περίπτωση των 25 W, δηλαδή +43 dBm, η δυναµική 
περιοχή δίνει -150 dBc. 

Ζ.6 Συµπεράσµατα - Παρατηρήσεις 

Μπορεί να δει κανείς από τα αποτελέσµατα ότι µπορεί να παραχθεί µια ευρεία ποικιλία 
σταθµών θορύβου από διάφορους ποµπούς, αλλά υπάρχει καταληκτική απόδειξη του ότι σε 
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συχνότητες µεταξύ 1 MHz και 5 MHz µακριά από το φέρον οι στάθµες θορύβου µπορούν να 
ξεκινούν από -80 dBc προς τα κάτω µέχρι -130 dBc σε ζωνικό εύρος 100 kHz. 

Όλες αυτές οι στάθµες είναι πολύ µεγάλα σήµατα για επιδόσεις δεκτών και αποτελεί ζήτηµα 
εξαιρετικής σηµασίας να εξασφαλίζεται ότι όταν πρόκειται να εγκατασταθεί ένα πλήθος 
ποµπών στην ίδια τοποθεσία µε τα συνεργαζόµενα φίλτρα, έχουν ληφθεί υπόψη οι 
δυνατότητες θορύβου και έχουν προστεθεί τα κατάλληλα φίλτρα στις εξόδους των ποµπών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

 

Βασικοί περιορισµοί και επίπεδα αναφοράς για την 
προστασία κοινού και εργαζοµένων 

 

 

H.1 Όροι και ορισµοί για την έκθεση σε Η/Μ ακτινοβολία 

 

Αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 του παρόντος προτύπου ως «φυσικά µεγέθη που 
χρησιµοποιούνται για την περιγραφή της έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία» 

 

H.2 Προστασία του κοινού από την έκθεση στην ηλεκτροµαγνητική  ακτινοβολία 

Το δηµοσίευµα "Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and 
electromagnetic fields (up to 300 GHz)", Health Physics April 1998, Volume 74, Number 4: 
494-522 - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, προτείνει 
συγκεκριµένες οδηγίες προφύλαξης από την έκθεση σε ΗΜ ακτινοβολία (0Hz – 300GHz) για 
το κοινό. 

Η Σύσταση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Σχετικά µε τον περιορισµό της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία 0 Hz - 300 GHz" (L199, 1999/519/EC) [37] 
περιλαµβάνει λεπτοµέρειες των βασικών περιορισµών και επιπέδων αναφοράς για την 
έκθεση του ευρέως κοινού σε συχνότητες από 0 έως 300 GHz. 

Για την έκθεση του κοινού σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία , απαιτείται εκ των προτέρων µελέτη 
και έλεγχος, µε τα οποία να αποδεικνύεται ότι τόσο πριν όσο και µετά από προσθήκη και 
τροποποίηση ακτινοβολούντων στοιχείων στο ραδιοσταθµότοπο οι εκποµπές RF 
παραµένουν κάτω από τα όρια όπως εκάστοτε ισχύουν και αναφέρονται αµέσως παρακάτω. 
Όσον αφορά την ελληνική επικράτεια, ισχύουν διαφορετικά από τα ευρωπαϊκά όρια έκθεσης 
σε Η/Μ ακτινοβολία, τα οποία περιγράφονται στο τέλος του παρόντος παραρτήµατος.  

H.3 Προστασία των εργαζοµένων από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία 

Οι ραδιοσταθµότοποι χρειάζεται να σχεδιάζονται και να λειτουργούν έτσι ώστε να περιορίζουν 
την έκθεση των εργαζοµένων σε εκποµπές RF. Το 2004 εξεδόθη η οδηγία 2004/40/ΕΚ [38] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί των ελάχιστων προδιαγραφών 
υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους 
προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτροµαγνητικά πεδία) (18η ειδική οδηγία κατά 
την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ [39]).  

Για την  έκθεση των εργαζοµένων σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία , απαιτείται έλεγχος, µε τον 
οποίο να αποδεικνύεται ότι στο ραδιοσταθµότοπο οι εκποµπές RF παραµένουν κάτω από τα 
όρια της ως άνω Οδηγίας ή και όπως εκάστοτε ισχύουν και αναφέρονται παρακάτω.  
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(α) «οριακές τιµές έκθεσης»: όρια έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία, τα οποία βασίζονται 
άµεσα σε διαπιστωµένες επιπτώσεις στην υγεία και σε βιολογικές µελέτες. Η τήρηση των 
ορίων αυτών εξασφαλίζει ότι οι εργαζόµενοι που εκτίθενται σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία 
προστατεύονται από όλες τις γνωστές δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία, 

(β) «τιµές ανάληψης δράσης»: το µέγεθος άµεσα µετρήσιµων παραµέτρων, και συγκεκριµένα 
της έντασης ηλεκτρικού πεδίου (Ε), της έντασης µαγνητικού πεδίου (Η), της πυκνότητας 
µαγνητικής ροής (Β) και της πυκνότητας ισχύος (S), στο οποίο πρέπει να λαµβάνονται ένα ή 
περισσότερα από τα µέτρα που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία. Η τήρηση των τιµών 
αυτών διασφαλίζει ότι τηρούνται οι σχετικές οριακές τιµές έκθεσης. 

 

Η.4 Ορια εκπεµπόµενης ακτινοβολίας σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία  

Η ελληνική πολιτεία, όσον αφορά τα όρια έκθεσης του κοινού σε ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία για την ελληνική επικράτεια, έχει θεσπισει  αυστηρότερους κανονισµούς σε σχέση 
µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Συγκεκριµένα, για τις εκποµπές ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας 
έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµό 53571/3839 (Φ.Ε.Κ. Αρ. 1105, Τεύχος 
∆εύτερο, 6 Σεπτεµβρίου 2000), καθώς και ο νόµος 3431 (03/02/2006) . 

Σύµφωνα µε το NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3431 03/02/2006, σε περίπτωση εγκατάστασης 
κατασκευής κεραίας σε απόσταση µέχρι 300 µέτρων από την περίµετρο κτιριακών 
εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθµών, σχολείων, γηροκοµείων και νοσοκοµείων, τα όρια 
έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιµών, που καθορίζονται στα 
άρθρα 2−4 της υπ’ αριθµ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην 
εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών.  

Σε περίπτωση που δεν ισχύουν τα παραπάνω, ως όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού 
θεωρούνται το 70% των τιµών των πινάκων που δίνονται στην αριθµ. 53571/3839/6.9.2000, 
για τη ζώνη συχνοτήτων στην οποία λειτουργούν οι εκάστοτε εγκαταστάσεις κεραιών (όπως 
ορίζεται στο Άρθρο 6 αυτής), εισάγοντας έτσι ένα πρόσθετο συντελεστή ασφαλείας. 
Αναλυτικότερα, στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι βασικοί περιορισµοί της σύστασης της Ε.Ε. 
για την περιοχή συχνοτήτων 100kHz-10MHz για την πυκνότητα του επαγόµενου ρεύµατος. 

 Στον Πίνακα 7 παρουσιάζονται οι βασικοί περιορισµοί για την περιοχή συχνοτήτων 100kHz-
10GHz για τον ρυθµό ειδικής απορρόφησης (SAR). Για συχνότητες από 10-300GHz οι 
βασικοί περιορισµοί αφορούν την πυκνότητα ισχύος και παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. 
Στους Πίνακες 6 έως 8 παρουσιάζονται και οι βασικοί περιορισµοί στην Ελληνική Νοµοθεσία, 
όπως προκύπτουν µετά την εφαρµογή των συντελεστών µείωσης 70% και 60% κατά 
περίπτωση.  

Τα επίπεδα αναφοράς αφορούν τα µετρήσιµα φυσικά µεγέθη της έντασης του ηλεκτρικού 
πεδίου (Ε), της έντασης του µαγνητικού πεδίου (Η) και της ισοδύναµης πυκνότητας ισχύος 
επίπεδου κύµατος (Ρ). Στο σχήµα 1 παρουσιάζονται τα επίπεδα αναφοράς για τα τρία αυτά 
φυσικά µεγέθη όπως ορίζονται στην σύσταση της Ε.Ε., σε συνάρτηση µε τη συχνότητα.  

∆εδοµένου του ότι δεν είναι ισοδύναµη η εφαρµογή ενός συντελεστή µείωσης στις τιµές των 
µεγεθών που αφορούν τα επίπεδα αναφοράς και τους βασικούς περιορισµούς και επειδή η 
τήρηση των βασικών περιορισµών είναι το ζητούµενο σε κάθε περίπτωση, ενώ τα επίπεδα 
αναφοράς είναι ουσιαστικά ενδιάµεσα µετρήσιµα µεγέθη που διευκολύνουν πρακτικά την 
διαπίστωση της συµµόρφωσης µε τους βασικούς περιορισµούς, προκύπτει ότι η εφαρµογή 
των συντελεστών µείωσης στο 60% και 70% κατά περίπτωση, αφορά αποκλειστικά τα µεγέθη 
των βασικών περιορισµών.  

Με αυτόν τον τρόπο, άλλωστε, διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η µη υπέρβαση των 
επιπέδων αναφοράς συνεπάγεται και την µη υπέρβαση των βασικών περιορισµών, ενώ η 
υπέρβαση των επιπέδων αναφοράς, δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη και την υπέρβαση των 
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βασικών περιορισµών. Τα επίπεδα αναφοράς της ελληνικής νοµοθεσίας λοιπόν προκύπτουν 
έτσι ώστε να τηρούνται σε κάθε περίπτωση οι βασικοί περιορισµοί των πινάκων Η.1  έως Η.3  
που ακολουθούν. ∆ηλαδή, τα επίπεδα αυτά προκύπτουν από την εφαρµογή συντελεστή 
µείωσης 70% ή 60% ανάλογα µε την περίπτωση, στα επίπεδα αναφοράς της Ε.Ε. για τα 
µεγέθη Ε και Η όταν πρόκειται για την τήρηση των βασικών περιορισµών που αφορούν 
επαγόµενα ρεύµατα και Ε2, Η2 και Ρ όταν πρόκειται για την τήρηση των βασικών περιορισµών 
που αφορούν SAR ή πυκνότητα ισχύος.  

Στον πίνακα Η.4 παρουσιάζονται τα επίπεδα αναφοράς της ελληνικής νοµοθεσίας για 
διάφορες περιοχές συχνοτήτων στις οποίες λειτουργούν βασικές τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες. 

 

Πίνακας Η.1  Βασικοί περιορισµοί της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πυκνότητα 
του επαγόµενου ρεύµατος  στην περιοχή συχνοτήτων 100kHz-10ΜHz . 

Ελληνική νοµοθεσία Φυσικό Μέγεθος Τιµές ΕΕ  
(mΑ/m2) 

70% τιµών ΕΕ  
(mΑ/m2) 

60% τιµών ΕΕ  
(mΑ/m2) 

Πυκνότητα επαγόµενου ρεύµατος f / 500 f / 714 f / 833 

Σηµείωση: f είναι η συχνότητα σε Hz 

 

Πίνακας Η.2 Βασικοί περιορισµοί της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
απορροφούµενη ενέργεια από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή συχνοτήτων 
100kHz-10GHz . 

Ελληνική νοµοθεσία Φυσικό Μέγεθος Τιµές ΕΕ 
(W/kg) 

70% τιµών ΕΕ 
(W/kg) 

60% τιµών ΕΕ 
(W/kg) 

Μέσος ρυθµός ειδικής 
απορρόφησης (SAR) ολόκληρου 
του σώµατος 

0,08 0,056 0,048 

Τοπικός ρυθµός ειδικής 
απορρόφησης (SAR) στο κεφάλι και 
στον κορµό 

2 1,4 1,2 

Τοπικός ρυθµός ειδικής 
απορρόφησης (SAR) στα άκρα 4 2,8 2,4 

           

Πίνακας Η.3. Βασικοί περιορισµοί της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πυκνότητα 
ισχύος της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή συχνοτήτων 10-300GHz.   

Ελληνική νοµοθεσία Φυσικό Μέγεθος Τιµές ΕΕ 
(W/m2) 

70% τιµών ΕΕ 
(W/m2) 

60% τιµών ΕΕ 
(W/m2) 

Πυκνότητα Ισχύος 10 7 6 
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Σχήµα Η1. Επίπεδα αναφοράς της σύστασης της Ε.Ε. 
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Πίνακας Η.4. Επίπεδα αναφοράς της Ελληνικής Νοµοθεσίας σε διάφορες περιοχές συχνοτήτων 
όπως προκύπτουν για συντελεστή µείωσης 70% και 60% για τα µεγέθη ης έντασης του 
ηλεκτρικού πεδίου (Ε), της έντασης του µαγνητικού πεδίου (Η) και της ισοδύναµης πυκνότητας 
ισχύος επίπεδου κύµατος (Ρ). 
 

70%  60%  

Περιοχή 
Συχνοτήτων Ε 

(V/m) 

Η 

(A/m) 

Ρ 

(W/m2

) 

Ε 

(V/m) 

Η 

(A/m) 

Ρ 

(W/m2

) 

Εφαρµογές 

10-400MHz 23.4 0.0611 1,4 21.7 0.0565 1,2 
ραδιοφωνία FM, 
επικοινωνίες TETRA, 
εκποµπές VHF, κ.α. 

600 MHz 28.2 0.0758 2.1 26.1 0.0702 1.8 

800 MHz 32.5 0.0876 2.8 30.1 0.0811 2.4 
εκποµπές TV UHF 

900 MHz 34.5 0.0929 3.1 31.9 0.0860 2.7 κινητή τηλεφωνία 
GSM-900 

1800 MHz 48.8 0.1313 6.3 45.2 0.1216 5.4 κινητή τηλεφωνία 
GSM-1800 

2-300GHz 51 0.1339 7 47.2 0.1239 6 

κινητή τηλεφωνία 
UMTS, µικροκυµατικές 
ζεύξεις, δορυφορικές 
επικοινωνίες  
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                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ 

                                                              (τυποποιητικό) 

∆ιαδικασίες υπολογισµού συνολικού λόγου έκθεσης 

Θ.1 Γενικά   

Αυτό το παράρτηµα ορίζει τις µεθόδους που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να καθορίσουν ή 
υπερεκτιµήσουν θεωρητικά, το Συνολικό Λόγο Έκθεσης σε σχετικές περιοχές όπου το ευρύ 
κοινό έχει πρόσβαση π.χ. στον Τοµέα Έρευνας. 

Μπορεί να επιλεγεί είτε, η γενική µέθοδος, είτε  η προαναλυτική µέθοδος που περιγράφονται 
ακολούθως 

 

Θ.2 Γενική µέθοδος  

Η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω µε τα 4 βήµατα, πρέπει να ακολουθηθεί µε σκοπό 
να καθοριστεί και να εκτιµηθεί ο Συνολικός Λόγος Έκθεσης σε σχετικές περιοχές όπου το 
ευρύ κοινό έχει πρόσβαση. 

 

Βήµα 1ο – Αποτίµηση του Ορίου Συµµόρφωσης του Σταθµού Βάσης σύµφωνα µε το 
EN 50383. Εάν το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση στο χώρο που ορίζεται από το Όριο 
Συµµόρφωσης, ο Συνολικός Λόγος Έκθεσης µπορεί να υπερβεί τη µονάδα στις 
σχετικές περιοχές όπου το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση. 

Βήµα 2ο – Καθορισµός του Σχετικού Τοµέα και του Τοµέα Έρευνας σύµφωνα µε τη 
σχετική παράγραφο. Εάν το ευρύ κοινό δεν έχει πρόσβαση στο Σχετικό Τοµέα π.χ. 
δεν υπάρχει Τοµέας Έρευνας, ο Συνολικός Λόγος Έκθεσης είναι µικρότερος ή ίσος 
της µονάδας στις σχετικές περιοχές όπου το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση.   

Βήµα 3ο – Καθορισµός του Τοµέα Σκέδασης και των Σχετικών Πηγών σύµφωνα µε το 
Άρθρο 6 EN. Εάν δεν υπάρχει καµιά κατασκευή στον Τοµέα Σκέδασης και εάν ο 
Σχετικός Τοµέας (-είς) άλλης Σχετικής Πηγής (-ών) δεν επικαλύπτονται µε το Τοµέα 
Έρευνας, τότε ο Συνολικός Λόγος Έκθεσης  είναι µικρότερος ή ίσος µε τη µονάδα στις 
σχετικές περιοχές όπου το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση. 

Βήµα 4ο – Αξιολόγηση του Συνολικού Λόγου Έκθεσης από µετρήσεις ή 
υπολογισµούς σύµφωνα µε το 6.4.4.1.1. µε σκοπό το προσδιορισµό του Συνολικού 
Λόγου Έκθεσης στις σχετικές περιοχές όπου το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση. 

 

 Περιεκτική αξιολόγηση Συνολικού Λόγου Έκθεσης 

 

Η περιεκτική αξιολόγηση του Συνολικού Λόγου Έκθεσης ορίζει το µέγιστο Συνολικό Όριο 
Έκθεσης στις σχετικές περιοχές όπου το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση (π.χ. στον Τοµέα 
Έρευνας). 
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Η αξιολόγηση πρέπει να γίνει ιδιαίτερα κοντά σε οποιδήποτε φυσικό εµπόδιο το οποίο 
περιορίζει το ευρύ κοινό να έχει πρόσβαση σε περιοχή γύρω από τον Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµό 
και / ή στις Σχετικές Πηγές (βλ. Σχήµα θ.1) 

             

Σχήµα θ.1 Σύνορα περιορισµένης περιοχής που βρίσκεται στον τοµέα της έρευνας 

Ο Συνολικός Λόγος Έκθεσης πρέπει να αξιολογηθεί στο Σηµείο Έρευνας χρησιµοποιώντας 
µετρήσεις  ή υπολογιστικές µεθόδους που περιγράφονται στα κεφάλαια 7, 8 και 9 του ΕΝ 
50400:2005. Το βήµα δειγµατοληψίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιµές του Πίνακα θ1. 

Πίνακας Θ1 Βήµα δειγµατοληψίας 

Συχνότητα <80MHz 80MHz – 900MHz 900 MHz – 3000 MHz >3GHz 

Βήµα Max(λ,d40) Max(2 m ,d/40) 1 m 0,5 m 

d είναι η απόσταση (m) του σηµείου έρευνας από τη Σχετική Πηγή. 

 

Οι µετρήσεις και οι υπολογιστικές µέθοδοι εξαρτώνται από τη θέση του Σηµείου Ερευνας σε 
σχέση µε την κεραία εκποµπής. Κάθε Σηµείο Έρευνας εντοπίζεται στο αντιδραστικό κοντινό 
πεδίο ή στο ακτινοβόλο κοντινό πεδίο ή στις περιοχές µακρινού πεδίου της κεραίας (ΕΝ 
50383). Στο ακτινοβόλο ενεργό πεδίο και στο µακρινό πεδίο, υπολογισµοί και µετρήσεις 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για το προσδιορισµό του E-field, H-field ή πυκνότητα ισχύος. 
Στο αντιδραστικό κοντινό πεδίο, συνίσταται να χρησιµοποιούνται µετρήσεις ιδίου ρυθµού 
απορρόφησης, σύµφωνα µε το ΕΝ 50383. 

 

Θ.3 Προαναλυτική µέθοδος 

Η προαναλυτική µέθοδος ενεργοποιεί ένα σύνολο από οδηγίες και σχετικούς περιορισµούς οι 
οποίοι µαζί διασφαλίζουν ότι ο Συνολικός Ρυθµός Έκθεσης είναι µικρότερος από τη µονάδα 
στις σχετικές περιοχές όπου το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση. 
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Αυτή η µέθοδος πρέπει να επικυρωθεί χρησιµοποιώντας τις προσεγγίσεις που περιγράφονται 
στα Άρθρα 5, 6, 7, 8 και 9 του ΕΝ 50400:2005 και πρέπει  να λάβει υπ’ όψιν συγκεκριµένες 
RF πηγές και σηµαντικές µεταβλητές στο τοπικό φυσικό περιβάλλον. 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες (Παράρτηµα Β για παραδείγµατα οδηγιών) πρέπει να 
προσδιορίζουν τους παρακάτω περιορισµούς  

• τις θέσεις των σκεδαστών, 

• τις επίδρασεις των Σχετικών Πηγών στους χώρους περιορισµού για το ευρύ κοινό για 
τον Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµό 

• τις επιδράσεις του Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµού πάνω σε Σχετικές Πηγές, 

• τους χώρους που δεν έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό 

Παρέχοντας αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες και ικανοποιώντας τους σχετικούς 
περιορισµούς, ο Συνολικός Λόγος Έκθεσης  είναι µικρότερος ή ίσος µε τη µονάδα στις 
σχετικές περιοχές όπου το ευρύ κοινό έχει πρόσβαση.   

Προσδιορισµός τοµέων και σχετικών πηγών 

 

Θ.4 Αρχή καταλληλότητας 

Η αρχή της καταλληλότητας καθορίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες µια ραδιοπηγή 
θεωρείται σχετική έτσι ώστε πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν η συνεισφορά της όταν υπολογίζεται η 
RF έκθεση. Μια ραδιοπηγή θεωρείται σχετική σε τοποθεσία όπου ο Λόγος Έκθεσης είναι 
µεγαλύτερος από 0.05.  

Η αρχή εφαρµόζεται µε 3 τρόπους: 

• να ορίσει την περιοχή έξω από την οποία η συνεισφορά στο Συνολικό Λόγο Έκθεσης 
από τον Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµό σε λειτουργία δεν χρειάζεται να µελετηθεί είτε για την 
συµµόρφωση, είτε για πιθανές επιδράσεις πάνω σε άλλες πηγές. Συµµόρφωση 

• να καθορίσει εάν ο Λόγος Έκθεσης από κάθε ραδιοπηγή είναι σχετικός και χρειάζεται 
να θεωρηθεί σαν συµβαλών στο Συνολικό Όριο Έκθεσης. 

• να καθορίσει πότε τα RF πεδία από κάθε Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµό, όταν ανακλώνται 
από κοντινές κατασκευές, µπορούν να αυξήσουν σηµαντικά το Λόγο Έκθεσης µέσα 
στο Όριο Συµµόρφωσης κάθε Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµού.  

Θ.5 Προσδιορισµός των τοµέων - Σχετικός Τοµέας 

Γενική διαδικασία 

Ο Σχετικός Τοµέας πρέπει να προσδιοριστεί χρησιµοποιώντας τις υπολογιστικές ή µετρητικές 
µεθόδους που περιγράφονται στα Άρθρα 7 και 8 του ΕΝ 50400:2005. Στα όρια του Σχετικού 
Τοµέα, ο Λόγος Έκθεσης από τον Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµό πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος 
µε 0.05. 

Απλοποιηµένη διαδικασία 

Εάν το Όριο Συµµόρφωσης έχει καθοριστεί µε βάση τη στάθµη αναφοράς και σύµφωνα µε το 
ΕΝ 50383, το όριο του Σχετικού Τοµέα παράγεται µε τον πολλαπλασιασµό της µικρότερης 
απόστασης µεταξύ του ακτινοβολούν κοµµατιού της κεραίας και του Ορίου Συµµόρφωσης µε 
ένα συντελεστή 5 σε µια συγκεκριµένη διεύθυνση  
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Θ.6 Τοµέας Σκέδασης 

Γενική διαδικασία 

Ο Τοµέας Σκέδασης πρέπει να προσδιορίστεί χρησιµοποιώντας τις υπολογιστικές ή 
µετρητικές µεθόδους που περιγράφονται στα Άρθρα 7 και 8 ή στο EN 50383. Στο όριο του 
τοµέα Σκέδασης, ο Λόγος Έκθεσης στον Υπο ∆οκιµή Εξοπλισµό πρέπει να είναι µικρότερος ή 
ίσος του 0.1.  

Απλοποιηµένη διαδικασία 

Εάν το Όριο Συµµόρφωσης έχει καθοριστεί µε βάση τη στάθµη αναφοράς και σύµφωνα µε το 
ΕΝ 50383, το όριο του Τοµέα Σκέδασης παράγεται µε τον πολλαπλασιασµό της µικρότερης 
απόστασης µεταξύ του ακτινοβολούµενου κοµµατιού της κεραίας και του Ορίου 
Συµµόρφωσης µε ένα συντελεστή 3 σε µια συγκεκριµένη διεύθυνση. 

Θ.7 Τοµέας Έρευνας 

Ο Τοµέας Έρευνας είναι ένας υπο-τοµέας του Σχετικού Τοµέα όπου το ευρύ κοινό µπορεί να 
έχει πρόσβαση (Σχήµα 5). 

 

 

 

Σχήµα Θ.2 : Παρουσίαση του Σχετικού Τοµέα, του Τοµέα Έρευνας, του Τοµέα 
Σκέδασης και του Ορίου Συµµόρφωσης γύρω από την υπό εξέταση κεραία.    

 

Καθορισµός των Σχετικών Πηγών 

Ραδιοπηγές στο εύρος συχνοτήτων 100 kHz έως 40 GHz που έχουν Λόγο Έκθεσης 
µεγαλύτερο από 0.05 στο Τοµέα Έρευνας πρέπει να θεωρείται Σχετικές Πηγές. 

Μια πηγή είναι Σχετική Πηγή εάν ο Σχετικός Τοµέας της τέµνει το Τοµέα Έρευνας του Υπό 
∆οκιµή Εξοπλισµού. Οι Σχετικές Πηγές πρέπει να καθορίζονται χρησιµοποιώντας µετρήσεις 
και/ή υπολογισµούς (κεφάλαια 7 και 8 ΕΝ 50400:2005).  
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Μια Σχετική Πηγή µπορεί να θεωρηθεί σαν 

• µια απλή (διαµορφωµένη) συχνότητα, 

• συνδυασµένη ισχύς πάνω σε εύρος συχνοτήτων παρόµοιων πηγών. π.χ. (88 - 108) 
MHz, 

• η συνδυασµένη ισχύς από µια δοσµένη κεραία, τοποθεσία ή ιστό. 

Για να επιτευχθεί αυτή η εκτίµηση είναι αναγκαίο να υπάρξουν αρκετές πληροφορίες 
σχετικά µε τις ραδιοπηγές. Λογικές προσπάθειες πρέπει να εφαρµοστούν για να 
αναγνωριστούν όλες οι κοντινές πηγές και να καθοριστούν οι απαιτούµενες 
πληροφορίες για να επιτευχθεί η αξιολόγηση της έκθεσης.  

 

Εθνική βάση δεδοµένων  

Όταν υπάρχει µια εθνική βάση δεδοµένων (διατιθέµενη από την αρµόδια αδειδοτούσα αρχή) 
η οποία παρέχει τις παραµέτρους για ραδιοπηγές, τότε πρέπει να χρησιµοποιηθεί. Εφόσον 
µια τέτοια βάση παρέχει περαιτέρω πληροφορίες για το Λόγο Έκθεσης από µια ή όλες τις 
ραδιοπηγές κοντά στον Υπό ∆οκιµή Εξοπλισµό, τότε αυτά τα δεδοµένα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σαν µέρος της αξιολόγησης του ορίου. 

 

Οπτικός έλεγχος: 

Παρακείµενες κεραίες θα είναι ορατές σε πολλές περιπτώσεις, για παράδειγµα ποµποί 
ευρυεκποµπής, ραντάρ και κυψελοειδή συστήµατα. Παρόλα αυτά για άλλου είδους κεραίες, οι 
οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να εναρµονίζονται µε το περιβάλλον (καµουφλαρισµένες 
κεραίες) χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. 

 

Μέτρηση φάσµατος: 

Σε κάποιες περιπτώσεις, µετρήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ταυτοποίηση RF 
πηγών. Αυτή η έρευνα µπορεί να περιοριστεί σε συχνότητες µικρότερες από 6GHz. 

 

∆ιάλογος 

∆ιάλογος µε υπεύθυνο φορέα είναι συχνά απαραίτητος µε σκοπό να καθοριστούν οι 
λειτουργικές παράµετροι. Πληροφορίες σχετικές µε τον υπεύθυνο φορέα µπορούν να 
ληφθούν από Εθνικούς ∆ιαχειριστές, Περιφερειακές Κυβερνήσεις και Φορείς που διατηρούν 
ποικίλες βάσεις δεδοµένων οι οποίες δίνουν πληροφορίες για ραδιοποµπούς µέσα σε 
συγκεκριµένη τοποθεσία ή από τον σπιτονοικοκύρη ή τον ιδιοκτήτη της τοποθεσίας. 

 

Χρήση των εθνικών επιτρεπτών δεδοµένων: 

Εάν οι πληροφορίες δεν είναι ακόµα ολοκληρωµένες, τότε µια εκτίµηση βασιζόµενη σε 
αδειοδοτηµένα δεδοµένα (π.χ. ισχύς / EIRP) από αδειοδοτούσα αρχή, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί  και να γίνουν λογικές υποθέσεις ώστε να εξασφαλίσουν µια υπερεκτίµηση 
του Λόγου Έκθεσης 
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                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

                                     (πληροφοριακό) 

Παράδειγµα αναγωγής στάθµης ισχύος  

ανωφελών εκποµπών  

Ι.1 Γενικά   

Η σχέση της αναγωγής της στάθµης ισχύος PT LIMIT (π.χ. -36 dBm από 9KHz έως 1GHz) 

δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση: 

LIMIT (dBµV/m Hz) = 

(PT LIMIT(dBm)+ GT(dB) – PROPAGATIONLOSS (FSL)(dB) + 115.8dB) 

– 10*log10(RBWREFERENCE (Hz)) 

             Παράδειγµα: 

Υπηρεσία GSM: 

PT LIMIT = -36 dBm 

GT = – 25 dB (σε οριζόντια γωνία 20deg και κατακόρυφη γωνία –35deg για 

συχνότητα 1100MHz) 

Απόσταση ποµπού – δέκτη: 40m 

Απώλειες ελευθέρου χώρου: 20 * log(4*pi*40/(300/1100)) = 65 dB 

LIMIT = – 36 – 25 – 65 +115.8 – 10*log(100000) = -60.2 dBµV/m Hz 

(To σήµα αυτό είναι πολύ δύσκολο να ανιχνευθεί από κάποιον επιλεκτικό δέκτη 

καταγραφής) 
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                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ 

 (πληροφοριακό) 

              ∆ιαδικασίες υλοποίησης, εγκατάστασης και συντήρησης   

                    
ΙΑ.1 Υλοποίηση και εγκατάσταση συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας µη 
υπαίθριων τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197 [23] δεν ισχύει για υπαίθριες 
τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και για κτήρια µε ύψος µεγαλύτερο των 60m. 

Γνωρίζοντας την αναγκαία στάθµη προστασίας του ΣΑΠ από το πρότυπο ΕΛΟΤ 1412 [21], 
υλοποιούµε το συγκεκριµένο ΣΑΠ σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197 [23]. Το πρότυπο 
ΕΛΟΤ 1197 [23] παρέχει πληροφορίες για την τοποθέτηση ενός ΣΑΠ για συνήθεις 
κατασκευές. Η µελέτη, η εγκατάσταση και τα υλικά ενός ΣΑΠ πρέπει να συµφωνούν πλήρως 
µε το πρότυπο αυτό, καθώς και µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1 [24] και ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-
2 [25]. Στο πρότυπο ΕΝ 50164-1 [24] §5.3, σελ.7 προσδιορίζεται ως κλάση Η το υλικό που 
έχει µεγάλες ικανότητες αντίστασης στο ρεύµα του κεραυνού και ως κλάση N το υλικό που 
έχει κανονικές ικανότητες αντίστασης στο ρεύµα του κεραυνού. 

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197 [23] αφορά στη µελέτη, εγκατάσταση, επιθεώρηση και συντήρηση 
ενός συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ) χρησιµοποιώντας ράβδους, τεταµένα 
σύρµατα και πλέγµατα αγωγών, σαν συλλεκτήριο σύστηµα, για την προστασία κατασκευών 
από κεραυνούς, καθώς και για πρόσωπα, εγκαταστάσεις και αντικείµενα µέσα ή πάνω σε 
αυτές. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι απαγωγείς υπερτάσεων (SPD) πρέπει να επιλέγονται 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή πρότυπα IEC  61312 [26], ΙEC 61643-1 [27], IEC 61643-2 [28], ΙEC 
61643-11 [29], ΙEC 61643-12 [30], ΙEC 61643-22 [31] και ΙEC 61643-23 [32] µέχρι την 
εκπόνηση νεότερων Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Προτύπων. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εκτεταµένα µεταλλικά στοιχεία της κατασκευής, διότι 
είναι πιθανόν να σχηµατίσουν οδό ροής του ρεύµατος του κεραυνού (π.χ. σωληνώσεις, 
κιγκλιδώµατα, οδηγοί, ανελκυστήρων, αεραγωγοί θέρµανσης και κλιµατισµού, 
ενδοσυνδεδεµένος χαλύβδινος οπλισµός). Επίσης, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα 
εκτεταµένα µεταλλικά στοιχεία εισερχόµενα ή εξερχόµενα της κατασκευής (π.χ. σωληνώσεις, 
θωρακίσεις καλωδίων, µεταλλικά κανάλια), τα οποία θα µπορούσαν να µεταφέρουν µέρος του 
ρεύµατος του κεραυνού. 

 

ΙΑ.2 Σύστηµα γείωσης 

Όσον αφορά το σύστηµα γείωσης, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ 1197 [23], σελ., ότι για να διαχέεται το ρεύµα του κεραυνού µέσα στη γη, 
χωρίς να δηµιουργούνται επικίνδυνες υπερτάσεις, έχει περισσότερη σηµασία η µορφή και οι 
διαστάσεις του συστήµατος γείωσης, παρά η τιµή της αντίστασης γείωσης. Εν τούτοις, 
συνιστάται µια χαµηλή τιµή της αντίστασης γείωσης. 

Από την άποψη της αντικεραυνικής προστασίας, την καλύτερη λύση παρέχει µια ενιαία 
γείωση ενσωµατωµένη στο κτίριο, η οποία µπορεί να προσφέρει πλήρη προστασία (δηλαδή 
αντικεραυνική προστασία, προστασία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαµηλής τάσης και των 
τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων). 
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ΙΑ.3 Συντήρηση και επιθεώρηση συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας (µη 
υπαίθριων τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων) 

 

Σκοπός των επιθεωρήσεων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1197 [23], σελ.23, είναι η 
επιβεβαίωση ότι: 

α) Το ΣΑΠ συµφωνεί µε τη σχεδίαση, 

β) Όλα τα στοιχεία του ΣΑΠ είναι σε καλή κατάσταση και ικανά να εκπληρούν τις λειτουργίες 
για τις οποίες µελετήθηκαν συµπεριλαµβανοµένης και της αντοχής τους σε διάβρωση, 

γ) Οποιεσδήποτε νεώτερες πρόσθετες παροχές (π.χ. ηλεκτρικό ρεύµα, νερό, αέριο, 
τηλέφωνο) ή κατασκευές ενσωµατώνονται στην προστατευόµενη κατασκευή µε ισοδυναµικές 
συνδέσεις ή επεκτάσεις στο ΣΑΠ. 

 

ΙΑ.3.1 ∆ιαδικασία επιθεωρήσεων 

Οι επιθεωρήσεις πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τη παράγραφο 4.1 του προτύπου ΕΛΟΤ 
1197 [23] (Παρ. 5.1.3.1 του παρόντος προτύπου) ως ακολούθως: 

- επιθεωρήσεις για τυχόν ζηµιές στα θαµµένα ηλεκτρόδια κατά τη διάρκεια της κατασκευής 
του κτίσµατος 

- επιθεώρηση µετά την εγκατάσταση του ΣΑΠ γίνεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 4.1α και 
4.1β, 

- περιοδικά επαναλαµβανόµενες επιθεωρήσεις γίνονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 4.1α , 
4.1β και 4.1γ σε χρονικά διαστήµατα που καθορίζονται ανάλογα µε τη φύση του χώρου που 
χρήζει προστασίας και των προβληµάτων διάβρωσης. 

- πρόσθετες επιθεωρήσεις γίνονται σύµφωνα µε τις παραγράφου 4.1α, 4.1β και 4.1γ, µετά 
από τροποποιήσεις η επισκευές ή όταν είναι γνωστό ότι η κατασκευή δέχθηκε πλήγµα από 
κεραυνό. 

ΙΑ.4 Συντήρηση 

Βασικός παράγοντας για µια αξιόπιστη συντήρηση ενός ΣΑΠ είναι οι κανονικές επιθεωρήσεις. 
Όλα τα σφάλµατα που παρατηρήθηκαν πρέπει να επισκευάζονται χωρίς καθυστέρηση. 

ΙΑ.5 Αντικεραυνική προστασία ραδιοσταθµού βάσης 

Στη σύσταση K.56 της ITU-T [33] περιγράφεται ο µηχανισµός προστασίας ενός 
ραδιοσταθµού βάσης έναντι κεραυνικών πληγµάτων. Στη συγκεκριµένη σύσταση θεωρείται 
ότι ο ραδιοσταθµός βάσης αποτελείται από µια µικρή κατασκευή (δωµάτιο), στην οποία 
στεγάζεται ο εξοπλισµός και από έναν πύργο, όπου είναι τοποθετηµένες οι κεραίες. Στους 
µηχανισµούς προστασίας του ραδιοσταθµού βάσης περιλαµβάνεται η γείωση, η στερέωση 
και η τοποθέτηση απαγωγών υπερτάσεων.  

Ένας τυπικός ραδιοσταθµός βάσης φαίνεται στο παρακάτω σχήµα: 
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K.056_F01
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                                Σχήµα ΙΑ: Τυπικός ραδιοσταθµός βάσης 

όπου 

LPZ0: Ζώνη Προστασίας από Κεραυνούς 0, που αποτελείται από τον πύργο, τις κεραίες, τα 
εξωτερικά καλώδια και το σύστηµα γείωσης 

LPZ1: Ζώνη Προστασίας από Κεραυνούς 1, που αποτελείται από τη µικρή κατασκευή 
(δωµάτιο), τα εσωτερικά καλώδια, τις µπαταρίες κλπ. 

LPZ2: Ζώνη Προστασίας από Κεραυνούς 2, που αποτελείται από τον εξοπλισµό της µικρής 
κατασκευής 

Η σύσταση αρχικά  προτείνει να καθοριστεί η αποδεχόµενη συχνότητα ζηµιάς του 
ραδιοσταθµού βάσης από κεραυνό Ft. Έπειτα προτείνει να προσδιοριστεί η πιθανότητα να 
πληγεί ο πύργος από κεραυνό Fa και τέλος η πιθανότητα να πληγεί η µικρή κατασκευή από 
κεραυνό Fd. Να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει περιορισµός για το ύψος της µικρής κατασκευής. 
Ανάλογα µε τις τιµές των Ft, Fa και Fd, καθορίζεται, σύµφωνα µε έναν αλγόριθµο στη σελίδα 5 
της σύστασης K.56 [33], ποια απ’ όλες τις συστάσεις πρέπει να χρησιµοποιηθεί για τον 
συγκεκριµένο ραδιοσταθµό βάσης. Στη συνέχεια η σύσταση περιγράφει συγκεκριµένους 
µηχανισµούς αντικεραυνικής προστασίας για τον πύργο, για τη γείωση, για τα καλώδια που 
κατεβαίνουν από τον πύργο, για τον εξοπλισµό που βρίσκεται µέσα στη µικρή κατασκευή 
(δωµάτιο), για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και για τα  τηλεπικοινωνιακά συστήµατα που 
ενδεχοµένως να υπάρχουν µέσα στη µικρή κατασκευή. 

Στο Παράρτηµα ΙΙ της σύστασης K.56 της ITU-T [33] δίνεται ένα παράδειγµα εφαρµογής, για 
την καλύτερη κατανόηση της συγκεκριµένης διαδικασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ  

(πληροφοριακό) 

Χαρακτηριστικά εκποµπής τηλεοπτικού αναλογικού σήµατος 
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία 

IB.1 Γενικά 

Σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, η ακτινοβολία αρµονικών συχνοτήτων δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα 20 mW για ισχύ εκποµπής µεγαλύτερη του 1 kW και το 1 mW για εκποµπές 
µικρότερης ισχύος. Οι παρασιτικές συχνότητες πρέπει να είναι µικρότερες του 1 mW. 

Στις συχνότητες Fc – 5,5 MHz και Fc + 11 MHz θα πρέπει η στάθµη να είναι τουλάχιστον 60 
dB κάτω από το κανονικό σήµα αναφοράς ως προς το φέρον εικόνας (Fc). 

Τα προιόντα ενδοδιαµόρφωσης πρέπει να είναι χαµηλότερα από -58 dB για µέτρηση µε την 
µέθοδο των τριών συχνοτήτων και µε στάθµες : φέρουσα εικόνας -8 dB, φέρουσα ήχου -10 
dB, Τρίτη φέρουσα -16 dB. 

Ο λόγος σήµατος εικόνας προς θόρυβο για συχνότητες από 0,1 – 5 MHz θα πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος ή ίσος των 56 dB. 

Ο λόγος σήµατος ήχου προς θόρυβο θα πρέπει να είναι καλύτερος των 60 dB.
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                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ  

(πληροφοριακό) 

Μετρήσεις της έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία από 
συστήµατα RADΑR 

ΙΓ.1 Γενικά 

Σύµφωνα µε την σηµείωση 8 του πίνακα 2 της ΚΥΑ 53571/3839/6-9-2000 στην περίπτωση 

των παλµικά διαµορφωµένων πεδίων, όπως είναι η ακτινοβολία από τα ραντάρ, προτείνεται ο 

µέσος όρος της πυκνότητας ισχύος εφ’ όλου του εύρους παλµού να µην υπερβαίνει το 

1000πλάσιο των επιπέδων αναφοράς, και οι εντάσεις των πεδίων να µην υπερβαίνουν το 

32πλάσιο των επιπέδων αναφοράς. Έτσι, κατά την εκτίµηση της έκθεσης σε ένα σηµείο στο 

περιβάλλον των ραντάρ πρέπει να γίνονται συγκρίσεις τόσο για την µέση τιµή της έκθεσης 

όσο και την τιµή κορυφής κατά την διάρκεια του παλµού.  

Η µέση τιµή της έντασης του ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου αναφέρεται στη τετραγωνική 

ρίζα της µέσης τιµής του τετραγώνου (γεωµετρικός µέσος όρος) των µεγεθών και η µέση τιµή 

της πυκνότητας ισχύος αναφέρεται στον αριθµητικό µέσο όρο. Τα µεγέθη αυτά είναι 

συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα µεγέθη στους πίνακες της ΚΥΑ.  

ΙΓ.2 ∆ιαδικασία µετρήσεων  

Κατά την µέτρηση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον διατάξεων ραντάρ, ο 

αισθητήρας τοποθετείται ακίνητος πάνω σε ένα τρίποδο στη θέση µέτρησης και καταγράφεται 

η µέγιστη τιµή της ένδειξης. Η διάρκεια µέτρησης πρέπει να είναι αρκετή ώστε να 

σταθεροποιηθεί η ένδειξη. Η µέγιστη τιµή που καταγράφηκε τιµή αυτή χρησιµοποιείται 

παρακάτω για τον υπολογισµό των τιµών για τις οποίες προβλέπονται περιορισµοί στην ΚΥΑ. 

Αυτές είναι η µέση τιµή και η τιµή κορυφής των µεγεθών. Για τον υπολογισµό των µεγεθών 

αυτών απαιτείται ο υπολογισµός ενός ενδιάµεσου µεγέθους της τιµής εντός δέσµης. 

Η τιµή εντός δέσµης είναι ένα θεωρητικό µέγεθος και αναφέρεται στη µέση τιµή της έντασης 

του ηλεκτρικού και του µαγνητικού πεδίου καθώς και της πυκνότητας ισχύος αν το ραντάρ δεν 

περιστρέφονταν και ακτινοβολούσε συνεχώς το σηµείο µέτρησης. Η τιµή εντός δέσµης 

προκύπτει από την µέγιστη τιµή, λαµβάνοντας υπόψη την εξασθένηση που οφείλεται στο ότι 

ο χρόνος ολοκλήρωσης του οργάνου µέτρησης που χρησιµοποιείται, tint (π.χ. για το 

πεδιόµετρο µέτρησης EMR–300 είναι ίσος µε 307ms), είναι σηµαντικά µεγαλύτερος σε σχέση 
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µε το χρόνο φωτισµού toT δηλαδή το χρόνο που ακτινοβολείται κάθε σηµείο µέτρησης, σε 

κάθε περιστροφή του ραντάρ.  

– Ο χρόνος φωτισµού toT, για σηµεία που βρίσκονται σε µεγάλη οριζόντια απόσταση σε 

σχέση µε το ενεργό πλάτος της κεραίας (δηλ. στο µακρινό της πεδίο) υπολογίζεται από 

την ακόλουθη σχέση: 

  rotoT T
360

t ο

φ∆
=  (1) 

όπου ∆φ το γωνιακό εύρος ηµίσειας ισχύος της εκπεµπόµενης δέσµης στο οριζόντιο 

επίπεδο και Τrot ο χρόνος πλήρους περιστροφής της κεραίας του ραντάρ. Βάσει των 

µεγεθών αυτών υπολογίζεται ο χρόνος φωτισµού toT για σηµεία µακριά από το ραντάρ  

-     Ο χρόνος φωτισµού toT, για σηµεία που βρίσκονται σε µικρή οριζόντια απόσταση  σε 

σχέση µε το ενεργό πλάτος της κεραίας (δηλ. στο εγγύς πεδίο της) υπολογίζεται από την 

ακόλουθη σχέση: 

    rot

hor

oT Tr
a

t ο180
2

sin 1 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=

−

 (2) 

όπου hora  το (οριζόντιο) ενεργό πλάτος της κεραίας και r η οριζόντια απόσταση από την 

κεραία του ραντάρ (εκτιµάται σε 80% του φυσικού οριζόντιου πλάτους της κεραίας).  

– Ειδικά για τα σηµεία που βρίσκονται σε απόσταση από την κεραία µικρότερη από το 

πλάτος της κεραίας, ο χρόνος φωτισµού θεωρείται ίσος µε το µισό του χρόνου 

περιστροφής: 

  rotoT Tt
2
1

=  (3) 

Η εξασθένηση α που οφείλεται στη σηµαντική διαφορά του χρόνου ολοκλήρωσης του 

οργάνου σε σχέση µε το χρόνο φωτισµού του σηµείου µέτρησης δίνεται (από τον 

κατασκευαστή του οργάνου), από την ακόλουθη σχέση (σε dB): 

  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
+=

2
int1log5
ott

t
α  (4) 

Λόγω της παλµικής διαµόρφωσης του εκπεµπόµενου σήµατος του ραντάρ πρέπει σύµφωνα π.χ. µε τις 
οδηγίες της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας, Narda Technical Note 2: Standards-compliant test of 
non – ionizing radiation on radar equipment, www.narda-sts.de, να εφαρµοστούν ακόµα κάποιοι 
συντελεστές διόρθωσης στις τιµές που απορρέουν από τα παραπάνω. Οι συντελεστές αυτοί είναι 
συνάρτηση της ένδειξης του οργάνου και των χαρακτηριστικών διαµόρφωσης του σήµατος του ραντάρ. 
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Στα σχήµατα 1 και 2 φαίνονται οι καµπύλες των συντελεστών διόρθωσης για τις µετρήσεις µε τον 
ανιχνευτή Ε-Field Type 11.2 και τον ανιχνευτή Ε-Field Type 26.1, αντίστοιχα, σε σχέση µε τα 
χαρακτηριστικά διαµόρφωσης. Από τις τιµές αυτές προκύπτει η µέση τιµή των µεγεθών της ακτινοβολίας 
λαµβάνοντας υπόψη ότι κάθε σηµείο ακτινοβολείται σε κάθε περιστροφή των ραντάρ µόνο κατά τον 
χρόνο φωτισµού.  

Έτσι η µέση τιµή της έκθεσης σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία δίνεται από την σχέση: 

  

 

                          Eaverage= √(ToT/Trot ) Erms (5) 

όπου Εrms η υπολογισθείσα τιµή εντός δέσµης µετά την εφαρµογή των διορθώσεων. Η τιµή κορυφής 
κατά την διάρκεια του παλµού υπολογίζεται από την σχέση: 

  

 

                                 Εpeak=Erms/dutycycle (6) 

Σύµφωνα µε την σηµείωση 8 του πίνακα 2 της ΚΥΑ 53571/3839/6-9-2000 στην περίπτωση των 
παλµικά διαµορφωµένων πεδίων προτείνεται ο µέσος όρος της πυκνότητας ισχύος εφ’ όλου του εύρους 
του παλµού να µην υπερβαίνει το 1000πλάσιο των επιπέδων αναφοράς, ή οι εντάσεις των πεδίων να 
µην υπερβαίνουν το 32πλάσιο των επιπέδων αναφοράς. Οι παραπάνω περιορισµοί για τις τιµές κατά την 
διάρκεια των παλµών είναι αυστηρότεροι από τους αντίστοιχους περιορισµούς για την µέση τιµή των 
µεγεθών εάν το duty cycle είναι µικρότερο από 1/1000 στην περίπτωση ακίνητου ραντάρ. 
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α) 

 DC = 1:1000 

β) 

DC = 1:3162 

Σχήµα 1. Συντελεστές διόρθωσης της ένδειξης του οργάνου λόγω παλµικής διαµόρφωσης για τον 
ανιχνευτή E-Field Probe Type 11.2. 
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α) 

DC = 1:1000 

β) 

DC = 1:3162 

Σχήµα 2. Συντελεστές διόρθωσης της ένδειξης του οργάνου λόγω παλµικής διαµόρφωσης για τον 
ανιχνευτή E-Field Probe Type 26.1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι∆ 

(πληροφοριακό)  

Προφυλάξεις του προσωπικού κατά τη διενέργεια µετρήσεων των 
εκπεµπόµενων επιπέδων ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας 

 

Ι∆.1 Γενικά 

Σε διάφορα διεθνή πρότυπα µετρήσεων  παρέχονται διάφορες υποδείξεις που αφορούν τα µέτρα ασφαλείας 
που πρέπει να λαµβάνει το εξειδικευµένο προσωπικό που διενεργεί τις µετρήσεις επιπέδων Η/Μ 
ακτινοβολίας. 

 Τα σηµεία στα οποία καταγράφονται οι τιµές των πεδίων είναι τα «δυσµενέστερα» σηµεία από πλευράς 
επαγόµενης Η/Μ ακτινοβολίας (hot spots), και επιλέγονται από το προσωπικό κατόπιν διερευνητικού 
ελέγχου, (survey), στην περιοχή ενδιαφέροντος. Κατά την διαδικασία αυτή θα πρέπει να λαµβάνονται 
διάφορες προφυλάξεις για την αποφυγή ατυχηµάτων.  

Οι πηγές κινδύνου δεν σχετίζονται µόνο µε τα συστήµατα εκποµπής Η/Μ ακτινοβολίας. Συνεπώς οι 
απαιτούµενες προφυλάξεις που θα πρέπει να λαµβάνει κανείς κατά την διεξαγωγή µετρήσεων χωρίζονται σε 
δύο κατηγορίες: 

Πηγές κινδύνου που δεν σχετίζονται άµεσα µε την διαδικασία  ανεύρεσης των δυσµενέστερων σηµείων (hot 
spots), 

Προφυλάξεις κατά την διαδικασία ανεύρεσης των δυσµενέστερων σηµείων (hot spots) 

Στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικά οι παράγοντες επικινδυνότητας για καθε µία κατηγορία. 

 

Ι∆.2 Πηγές κινδύνου που δεν σχετίζονται άµεσα µε την διαδικασία  ανεύρεσης των δυσµενέστερων 
σηµείων (hot spots) 

 

Πέραν των προφυλάξεων που απαιτούνται κατά την διαδικασία ανεύρεσης των δυσµενέστερων σηµείων, 
από πλευράς επαγόµενης Η/Μ ακτινοβολίας, είναι σηµαντικό να εξετάσουµε πιθανές πηγές κινδύνου, πλέον 
αυτών της έκθεσης στα επαγόµενα Η/Μ πεδία, οι οποίες µπορεί να σχετίζονται µε τον υπό εξέταση 
ηλεκτρονικό εξοπλισµό ή τα ηλεκτρονικά συστήµατα. 

Α) Υψηλή τάση : Μερικές φορές ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός της υπό εξέταση εγκατάστασης µπορεί να 
παρουσιάζει υψηλή διαφορά δυναµικού και να προκαλέσει και θανατηφόρο ατύχηµα από ηλεκτροπληξία. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να λαµβάνονται προληπτικά µέτρα. Τα πιο σηµαντικά και συνήθη µέτρα που 
εφαρµόζονται είναι να µην τίθενται εκτός λειτουργίας τα τυχόν εσωτερικά συστήµατα ασφαλείας που 
υπάρχουν. 

Β) Πηγές ακτινών Χ : Σε συστήµατα  µεγάλης ισχύος όπου απαιτείται υψηλή τάση λειτουργίας, (συνήθως 
µεγαλύτερη των 20kV), υπάρχει γενικά η πιθανότητα εκποµπής ακτίνων-χ κοντά στις µονάδες των ποµπών. 
Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιµο να γίνεται ένας έλεγχος της  περιοχής όσον αφορά τις εκποµπές ακτίνων-χ, 
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πριν την διεξαγωγή του ελέγχου που αφορά τις τιµές των Η/Μ πεδίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει 
τα µηχανήµατα ελέγχου των επιπέδων της ακτινοβολίας-χ να είναι συµβατά µε τα υπάρχοντα πεδία.  

Γ) Μαγνητικό πεδίο συνεχούς ρεύµατος : Τα συστήµατα µεγάλης ισχύος αποτελούν πηγές ισχυρών στατικών 
πεδίων ή µαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό που διεξάγει 
τους ελέγχους δεν θα πρέπει να προσεγγίζει τις πηγές αυτών των πεδίων.  

∆) Έµµεσες πηγές κινδύνου RF : Εκτός από τους κινδύνους  που σχετίζονται µε την έκθεση του σώµατος σε 
Η/Μ πεδία, το προσωπικό διεξάγει ελέγχους σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, κοντά σε ποµπούς κινητής 
τηλεφωνίας, ακόµα και σε οικίες, όπου θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη άλλοι παράγοντες όπως: 

Η πιθανή έκρηξη ή ανάφλεξη καυσίµων και άλλων εύφλεκτων υλικών λόγω της παρουσίας υψηλών τιµών 
Η/Μ πεδίων.  

Το φαινόµενο των ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών, το οποίο µπορεί να έχει σηµαντικές συνέπειες όταν 
σχετίζεται µε την επίδραση Η/Μ πεδίων σε µηχανήµατα ιατρικής υποστήριξης, (π.χ σε βηµατοδότες). Για τον 
λόγο αυτό, είναι απαραίτητη µια πλήρης εκτίµηση όλων των παραγόντων που µπορεί να αποτελέσουν 
πιθανά αίτια ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών πριν την διεξαγωγή του ελέγχου. Όλοι οι έλεγχοι πρέπει να 
πραγµατοποιούνται µε την τήρηση των κανόνων των διεθνών οργανισµών που αφορούν τις 
ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές. 

Ε) Εγκαύµατα : Το προσωπικό που διεξάγει µετρήσεις θα πρέπει να αποφεύγει την χρήση αγώγιµων 
αντικειµένων που βρίσκονται εκτεθειµένα σε υψηλές τιµές Η/Μ πεδίων, όπως επίσης και καλωδίων  µε 
γυµνές επαφές.  

ΣΤ) Ασυνήθιστη κατάσταση λειτουργίας : Η λειτουργία των ηλεκτρονικών συστηµάτων συχνά επηρεάζεται 
από την παρουσία εξαιρετικά υψηλών τιµών Η/Μ πεδίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρουσιάζονται 
λανθασµένες ενδείξεις τιµών και λανθασµένη φασµατική απόκριση των οργάνων. Για τον λόγο αυτό 
επιβάλλεται ο έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισµού πριν και µετά την διεξαγωγή των ελέγχων από  το 
εξειδικευµένο προσωπικό.  

 

Ι∆.3 Προφυλάξεις κατά την διαδικασία ανεύρεσης των δυσµενέστερων σηµείων (hot spots) 

Τα µέτρα προφύλαξης που πρέπει να  λαµβάνονται από το προσωπικό κατά την διάρκεια ενός ελέγχου µιας 
διάταξης που εκπέµπει ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία συνοψίζονται στα εξής: 

Α) Με βάση τις γνωστές παραµέτρους του συστήµατος, η διαδικασία διεξαγωγής του ελέγχου θα πρέπει να 
προγραµµατίζεται έτσι ώστε η έκθεση του προσωπικού να µην υπερβαίνει τα όρια που έχουν θεσπιστεί από 
τους διεθνείς οργανισµούς, τόσο όσο αφορά την πυκνότητα ισχύος όσο και την χρονική έκθεση για 
επαγγελµατικά εργαζόµενους. Η µέθοδος που εφαρµόζεται για περιπτώσεις υψηλών τιµών Η/Μ πεδίων, 
είναι η καταγραφή των τιµών από απόσταση, µε χρήση επιµήκους οπτικής ίνας που συνδέει το όργανο 
µέτρησης µε τον φορητό υπολογιστή στον οποίο γίνεται η καταγραφή. Μια εξίσου χρήσιµη µέθοδος, είναι η 
έναρξη λειτουργίας του οργάνου µέτρησης, πριν την είσοδο του χρήστη στον υπό µέτρηση χώρο στον οποίο 
περιµένουµε µεγάλες τιµές πεδίων. Με αυτό επιτυγχάνεται η γνώση του ύψους των τιµών των πεδίων, 
καθώς πλησιάζει ο χειριστής του οργάνου προς την υπό µέτρηση κεραιοδιάταξη. Έτσι σε περίπτωση 
εµφάνισης τιµών µεγαλύτερης των αναµενόµενων, ο χειριστής έχει γνώση και µπορεί να προφυλαχτεί 
κατάλληλα. 

Β) Η διεξαγωγή ελέγχων πλησίον σταθερών ή περιστρεφόµενων κεραιοσυστηµάτων θα πρέπει να 
πραγµατοποιείται µε τήρηση βασικών µέτρων ασφαλείας, που ποικίλουν ανάλογα µε την περίπτωση. Θα 
πρέπει να αποφεύγεται η σωµατική επαφή µε τις κατασκευές, όπως επίσης να ελαχιστοποιείται η έκθεση του 
προσωπικού στην εκπεµπόµενη ακτινοβολία. Για τον σκοπό αυτό το προσωπικό θα πρέπει να κινείται σε 
σηµεία εκτός της κύριας δέσµης ακτινοβολίας κατά τον έλεγχο.   

Γ) Είναι σκόπιµο πριν την διεξαγωγή του ελέγχου να γίνεται µια θεωρητική µελέτη των διαγραµµάτων 
ακτινοβολίας που αφορούν τα υπό εξέταση συστήµατα, ώστε να υπάρχει εκ των προτέρων µια άποψη για το 
που αναµένεται να βρίσκονται οι δυσµενέστερες περιοχές. 
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∆) Οι κεραίες γενικά δεν πρέπει να βρίσκονται πολύ κοντά ή να έχουν προσανατολισµό προς µεγάλες 
µεταλλικές κατασκευές και µεταλλικά αντικείµενα. Πέραν των πιθανών ανακλάσεων και σκεδάσεων που 
προκαλούν οι µεταλλικές επιφάνειες, είναι πιθανόν να προκληθούν εγκαύµατα κατά την επαφή µε τις 
επιφάνειες αυτές. Εντούτοις, αν υπό κανονικές συνθήκες εκποµπής υπάρχουν τέτοιου είδους µεταλλικά 
υλικά στην περιοχή, οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται παρουσία των υλικών. Η παρουσία δευτερευουσών 
κατασκευών, (φράχτες, ανακλαστικές επιφάνειες, καλώδια, κ.τ.λ), αυξάνει τις τιµές των πεδίων και πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψην κατά την διεξαγωγή των ελέγχων.    

Ε) Αν κατά την διάρκεια των µετρήσεων, ο χειριστής του οργάνου τοποθετηθεί σε λάθος θέση, όπως µεταξύ 
της πηγής ακτινοβολίας και του οργάνου µέτρησης (κρύβοντας τον ανιχνευτή) ή πίσω από το όργανο 
µέτρησης (δηµιουργώντας ανάκλαση του πεδίου µε το σώµα του), τότε τα αποτελέσµατα έχουν µεγάλη 
απόκλιση από την πραγµατικότητα. Η καλύτερη προετοιµασία για κάθε είδος µετρήσεων είναι η όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερη απόκτηση εµπειρίας. Μια ικανοποιητικού βαθµού εµπειρία σε συνδυασµό µε την 
κατάλληλη εκπαίδευση είναι απαιτούµενα από τα πρότυπα µέτρησης για τους χειριστές οργάνων για την 
πραγµατοποίηση τέτοιου είδους µετρήσεων.  
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                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ  

                                                                    (τυποποιητικό) 

Όρια ελέγχου ατρωσίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε κατοικιακά, 
εµπορικά, βιοτεχνικά και βιοµηχανικά περιβάλλοντα   

       ΙΕ.1 Γενικά 

Το παράρτηµα αυτό αφορά την προστασία του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού από την 
ακτινοβολούσα ηλεκτροµαγνητική ενέργεια. Αφορά µόνο (εξοπλισµό που προορίζεται να συνδέεται 
απευθείας σε δηµόσιο ηλεκτρικό δίκτυο χαµηλής τάσης ή σε αποκλειστική πηγή συνεχούς ρεύµατος 
(DC) (η οποία πηγή προορίζεται ως διεπαφή µεταξύ των συσκευών και του δηµόσιου ηλεκτρικού δικτύου 
χαµηλής τάσης (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-1 [16])) ή σε βιοµηχανικό δίκτυο ισχύος ή σε βιοµηχανικό 
περιβάλλον (πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-2 [17]).) από την ακτινοβολούσα ηλεκτροµαγνητική ενέργεια. 
Επίσης εφαρµόζεται σε κάθε συσκευή που λειτουργεί µε µπαταρία ή τροφοδοτείται από ένα µη δηµόσιο 
αλλά µη βιοµηχανικό σύστηµα διανοµής ισχύος χαµηλής τάσης, αν αυτή η συσκευή προορίζεται να 
χρησιµοποιείται στις θέσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο 4 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 61000-6-1 [16]. 
Επιπλέον ορίζονται τα επίπεδα δοκιµής και οι απαραίτητες διαδικασίες αυτής.  

Αντικείµενο αυτής της ενότητας είναι να καθιερωθεί µια κοινή αναφορά για την αξιολόγηση της απόδοσης 
του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού όταν υποβάλλεται στα ηλεκτροµαγνητικά πεδία 
ραδιοσυχνότητας. Οι ιδιαίτερες εκτιµήσεις γίνονται για την προστασία ενάντια στις εκποµπές 
ραδιοσυχνότητας από τα ψηφιακά ραδιοτηλέφωνα. Οι µέθοδοι δοκιµής καθώς και η προσοµοίωση και η 
µέτρηση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας περιγράφονται αναλυτικά στο πρότυπο IEC 61000-4-3 
[18]. 

 

      ΙΕ.2 Επίπεδα ελέγχου σχετικά µε γενικούς σκοπούς 

Σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61000-4-3 [18] τα επίπεδα ελέγχου ατρωσίας δίνονται από τον πίνακα Α, 
όπου δίνονται λεπτοµέρειες για την ένταση του πεδίου ενός µη διαµορφωµένου σήµατος.  

 

Πίνακας ΙΕ.1: Επίπεδα ελέγχου ατρωσίας 

Επίπεδο Ισχύς πεδίου ελέγχου 
(V/m) 

1 1 

2 3 

3 10 

X Ειδική 

Σηµείωση : x είναι ένα ανοιχτό επίπεδο ελέγχου. Αυτό το 
επίπεδο µπορεί να δίνεται στις προδιαγραφές της συσκευής 
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ΙΕ.3 Επίπεδα ελέγχου σχετικά µε την προστασία από RF εκποµπές από ψηφιακούς κινητούς 
σταθµούς 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 5.2 του προτύπου IEC 61000-4-3 [18] ορίζονται τα όρια ελέγχου που 
σχετίζονται µε την προστασία από RF εκποµπές από ψηφιακούς κινητούς σταθµούς. 

  

 

Πίνακας ΙΕ.2: Εύρος συχνοτήτων : 800 MHz έως 960 MHz και 1,4 GHz έως 2,0 GHz 

Επίπεδο Ισχύς πεδίου ελέγχου 
(V/m) 

1 1 

2 3 

3 10 

4 30 

X Ειδική 

Σηµείωση : x είναι ένα ανοιχτό επίπεδο ελέγχου. Αυτό το 
επίπεδο µπορεί να δίνεται στις προδιαγραφές της συσκευής 

 

Τα επίπεδα ελέγχου πρέπει να επιλεχτούν σύµφωνα µε το αναµενόµενο ηλεκτροµαγνητικό πεδίο, δηλ. 
γνωρίζοντας την ισχύ του εξοπλισµού κινητών σταθµών και την πιθανή απόσταση µεταξύ της κεραίας 
εκποµπής και του εξοπλισµού που πρόκειται να εξεταστεί. Συνήθως, οι κινητοί σταθµοί έχουν 
αυστηρότερες απαιτήσεις από τους σταθµούς βάσης (επειδή τα κινητά τείνουν να βρίσκονται πολύ πιο 
κοντά στις ενδεχοµένως ευαίσθητες συσκευές απ’ ό,τι οι σταθµοί βάσης).  

Υψηλότερες εκθέσεις από το επιλεγµένο επίπεδο δοκιµής µπορούν να εµφανιστούν µε µια χαµηλή 
πιθανότητα στην πράξη να συµβεί αυτό. Προκειµένου να αποτραπούν οι απαράδεκτες αποτυχίες σε 
εκείνες τις καταστάσεις, µπορεί να είναι απαραίτητο να εκτελεσθεί µια δεύτερη δοκιµή σε πιο υψηλό 
επίπεδο και να γίνει αποδεκτή µια µειωµένη απόδοση (δηλ. καθορισµένη υποβάθµιση αποδεκτή).   

Ο πίνακας ΙΕ.3 δίνει παραδείγµατα των επιπέδων δοκιµής, των κριτηρίων απόδοσης (πρότυπο IEC 
61000-4-3 [18]) και των σχετικών αποστάσεων προστασίας. Η απόσταση προστασίας είναι η ελάχιστη 
αποδεκτή απόσταση σε ένα ψηφιακό ραδιοτηλέφωνο, όταν εκτελεσθεί η δοκιµή στο επιλεγµένο επίπεδο 
δοκιµής (το µέγεθος µέγιστη RMS ισχύς πεδίου µετράται για να εξυπηρετήσει τον υπολογισµό της 
απόστασης προστασίας σύµφωνα µε τον τύπο dPkE /=  όπου Ε είναι η ένταση του ηλεκτρικού 
πεδίου (RMS τιµή (V/m)), k=7  για διάδοση στον ελεύθερο χώρο στο µακρινό πεδίο, P είναι η 
εκπεµπόµενη ισχύς (ERP) (W) και d η απόσταση από την κεραία) 

 

 

Πίνακας ΙΕ.3: Παραδείγµατα ελέγχου επιπέδου που σχετίζονται µε απόσταση προστασίας και 
προτεινόµενα κριτήρια 
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Απόσταση προστασίας από Κριτήρια απόδοσης 
(σηµείωση 3) 

Επίπεδο 
ελέγχου 

Ισχύς 
πεδίου 
φέροντος 

V/m 

Μέγιστη RMS 
ισχύς πεδίου 

V/m 2W GSM 

m 

 

8W GSM 

m 

 

¼W DECT 

m 

 

Παράδειγµα 1 
(σηµείωση1) 

Παράδειγµα 
2 
(σηµείωση2
) 

1 1 1.8 5.5 11 1.9 - - 

2 3 5.4 1.8 3.7 0.6 a - 

3 10 18 0.6 1.1 ~0.22) b a 

4 30 54 ~0.2
2) 

0.4 ~0.11) - b 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1 : Εξοπλισµός στον οποίο η συχνότητα αποτυχίας δεν ήταν µεγάλη 

2 : Εξοπλισµός στον οποίο η συχνότητα αποτυχίας ήταν µεγάλη 

3 : Σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του προτύπου IEC 61000-4-3 [18] 

1)  Σε αυτές τις περιπτώσεις και σε κοντινότερες αποστάσεις, το µακρινό πεδίο δεν είναι ακριβές 

 

 ΙΕ.4 Ηλεκτροµαγνητική ατρωσία ιατρικών συσκευών 

Κάποιες συσκευές όπως είναι ο βηµατοδότης, τα εγκεφαλικά εµφυτεύµατα ή τα ακουστικά βαρηκοΐας, 
δέχονται παρεµβολές από σήµατα GSM. Όπως είναι φυσιολογικό, τέτοια συστήµατα που υποστηρίζουν τόσο 
σηµαντικές λειτουργίες για την υγεία του ανθρώπου, θα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερο επίπεδο 
ηλεκτροµαγνητικής ατρωσίας, για να µην δέχονται παρεµβολές από τα σήµατα GSM. Το πρότυπο EN 
60601-1-2 [19] ορίζει ορισµένες στάθµες ηλεκτροµαγνητικής ατρωσίας για συστήµατα που υποστηρίζουν τη 
ζωή (Life supporting), όπως είναι οι βηµατοδότες και τα εγκεφαλικά εµφυτεύµατα και για συστήµατα που 
απλά είναι βοηθητικά (Non Life supporting), όπως είναι τα ακουστικά βαρηκοΐας. Αυτές οι στάθµες φαίνονται 
στο παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας ΙΕ.4: Όρια σύµφωνα µε το πρότυπο EN 60601-1-2, για συχνότητες 80-2500 MHz 

 Στάθµη ηλεκτροµαγνητικής ατρωσίας 
[V/m] 

Συστήµατα που υποστηρίζουν τη ζωή 
(Life supporting) 

10 

Συστήµατα υποβοήθησης  

(Non Life supporting) 

3 

 

Γενικώς ο ιατρικός εξοπλισµός είναι περισσότερο ανθεκτικός σε υψηλής συχνότητας σήµατα, παρά σε 
σήµατα χαµηλής συχνότητας. Επίσης ο ιατρικός εξοπλισµός είναι περισσότερο ανθεκτικός σε συνεχή 
παρά σε παλµικά σήµατα. 
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  ΙΕ.5 Ηλεκτροµαγνητική ατρωσία συστηµάτων δορυφορικών επικοινωνιών 

Τα συστήµατα Satellite News Gathering (SNG) και Transportable Earth Stations (TESs) που λειτουργούν 
στην µπάντα 13-14/11-12 GHz, πρέπει να λειτουργούν δεχόµενα παρεµβολή από άλλα ηλεκτρικά πεδία, 
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα (ETSI 300327) [20]: 

Πίνακας ΙΕ.: Μέγιστο επιτρεπόµενο παρεµβάλλον  ηλεκτρικό πεδίο σε συστήµατα SNG και TES 

Ζώνη συχνοτήτων Στάθµη Ηλεκτρικού 
πεδίου 
(V/m) 

150 kHz to 50 MHz 1 
50 MHz to 3 GHz 3 
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