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Site survey 

Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο 

οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ τθσ ςχολισ. Το βαςικότερο κριτιριο για τθν επιλογι 

αυτι αποτζλεςε θ απευκείασ καλι οπτικι επαφι των 2 ςθμείων, ενϊ ςθμαντικό 

ρόλο ςτθν επιλογι ζπαιξε το γεγονόσ ότι τα 2 ςθμεία ςφνδεςθσ που επιλζχκθκαν 

ουςιαςτικά αποτελοφν τα κοντινότερα ςθμεία με τα οποία μπορεί κανείσ να 

«ενϊςει» το τμιμα του Πολυτεχνείου όπου βρίςκονται τα παλιά κτιρια του 

ΗΜΜΥ, με το καινοφργιο κτιριο επιςτθμϊν, τισ 2 κεντρικζσ κτθριακζσ μάηεσ 

δθλαδι τθσ Πολυτεχνειοφπολθσ. Πρακτικά, με αυτι τθν επιλογι, ζχουμε να 

αντιμετωπίςουμε μία απόςταςθ που ιςοφται περίπου με 365 μζτρα, όπωσ 

φαίνεται και από το ςχετικό link που ακολουκεί:  

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=213773806808712963098.0004a380

30b58fd8a9d3f 

Ελζγχκθκε ότι υπάρχουν τα απαραίτθτα ςθμεία πρόςβαςθσ για τθ ςφνδεςθ του 

εξοπλιςμοφ με το δίκτυο δεδομζνων και το δίκτυο θλεκτρικοφ ρεφματοσ, με 

ςκοπό τθ χριςθ Power over Ethernet για τροφοδότθςθ. Επίςθσ ελζγχκθκε  ότι 

καλφπτεται θ maximum απόςταςθ των 50m, όπωσ ορίηεται ςτο αντίςτοιχο 

manual, μεταξφ του κάκε base station και του power injector/switch, που κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθν τροφοδότθςθ αυτι. Επίςθσ θ απόςταςθ μζχρι να 

βροφμε ethernet πρίηα είναι μικρότερθ των 100 μζτρων που ορίηετε ωσ max 

μικοσ καναλιοφ για το fast ethernet και πολφ μικρότερθ των 500 που ορίηετε για 

το απλό ethernet. 

Εξοπλιςμόσ – αντικεραυνική προςταςία 

Όπωσ υποδεικνφεται ςτθν εκφϊνθςθ κα χρθςιμοποιθκοφν οι κεραίεσ 

Airlancer Extender 0-9Da και οι OAP-310agn base stations τθσ Lancom. 

Τα καλϊδια που πρζπει να επιλζξουμε είναι τουλάχιςτον cat5, ςφμφωνα 

με τισ προδιαγραφζσ. 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=213773806808712963098.0004a38030b58fd8a9d3f
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=213773806808712963098.0004a38030b58fd8a9d3f
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Το καλϊδιο που ςκοπεφουμε να χρθςιμοποιιςουμε είναι το ακόλουκο και 

είναι cat5 άρα ςυμφωνεί με τισ προδιαγραφζσ, ενϊ κα χρειαςτοφμε 2 από 

αυτά για τισ 2 διαςυνδζςεισ με ςυνολικό κόςτοσ: 76,48Euro. 

http://www.priveshop.gr/product.php?code=501111 

Επειδι δεν μπορζςαμε να βροφμε κατάλλθλο εξοπλιςμό για διαςφνδεςθ,  

ςκεφτικαμε μία πρακτικι λφςθ, επειδι ζχουμε διακζςιμεσ επίπεδεσ 

επιφάνειεσ και ςτα 2 ςθμεία, δθλαδι το βίδωμα ςε τοίχο τόςο τθσ κεραίασ 

όςο και του ςτακμοφ βάςθσ. 

Σε ό,τι αφορά ςτθν αντικεραυνικι προςταςία, πζρα των υπολοίπων 

κεμάτων ςτα οποία δϊςαμε προςοχι, πρζπει οπωςδιποτε να τοποκετθκεί 

o surge arrestor Airlancer Extender SA-5L, ανάμεςα ςτο base station και 

τθν κεραία (όςο το δυνατόν πιο κοντά ςτθν κεραία) ανεξάρτθτα από τθν 

όποια εξωτερικι προςταςία που κα παρζχει το αλεξικζραυνο ςτο κάκε 

κτιριο. Θα χρειαςτοφμε ςυνεπϊσ 2 surge protectors για τοποκζτθςθ τουσ 

ανάμεςα ςτθν κεραία και το κάκε base station: http://www.lancom-

systems.de/AirLancer-Extender-SA-5.999+M52087573ab0.0.html 

Το αλεξικζραυνο που κα χρθςιμοποιιςουμε ςτο κτιριο τθσ λζςχθσ, για 

προςταςία, βρίςκεται ιδθ εκεί και είναι θ κεραία, που χρθςιμοποιείται 

από τον ραδιοφωνικό ςτακμό του TUC. Η κεραία αυτι είναι αρκετά ψθλι, 

ϊςτε να μθν ζχουμε προβλιματα με κεραυνοφσ, και θ ςυχνότθτα ςτθν 

οποία εκπζμπει είναι ςτθν μπάντα των Mhz οπότε δεν μασ επθρεάηει 

κακόλου, αφοφ εμείσ εκπζμπουμε ςε Ghz. Το μόνο που πρζπει να 

προςζξουμε είναι θ κεραία του ραδιοφϊνου και θ δικιά μασ κεραία να 

απζχουν πάνω από 100 cm. 

Στθν απζναντι όχκθ, το κτιριο επιςτθμϊν, ζχει δικό του αλεξικζραυνο το 

οποίο και μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε για τθν προςταςία του 

εξοπλιςμοφ. Το αλεξικζραυνο βρίςκεται ςε ςθμείο που μασ είναι βολικό 

για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ. Το ςθμείο που βρίςκεται το 

αλεξικζραυνο φαίνεται ςτισ φωτογραφίεσ που παρακζτουμε παρακάτω, 

αν γίνει αρκετό zoom in. Τζλοσ και ςτθν εγκατάςταςθ ςτο κτιριο 

http://www.priveshop.gr/product.php?code=501111
http://www.lancom-systems.de/AirLancer-Extender-SA-5.999+M52087573ab0.0.html
http://www.lancom-systems.de/AirLancer-Extender-SA-5.999+M52087573ab0.0.html
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επιςτιμϊν-ΗΜΜΥ πρζπει να προςζξουμε να τθροφνται οι κανόνεσ για τθν 

απόςταςθ. 

Ευκολία-Δυςκολία εγκατάςταςησ, φπαρξη ομοειδών δικτφων 

Δυςκολίεσ εγκατάςταςθσ ζχουμε κυρίωσ ςτο ότι οι πρίηεσ ethernet και 

ρεφματοσ δεν είναι κοντά ςτισ κεραίεσ, και άρα κα πρζπει να διανφςουν 

μεγάλθ απόςταςθ τα καλϊδια, και να ςτερεωκοφν καλά. 

Επίςθσ, θ τοποκζτθςθ του αλεξικζραυνου ςτο κτιριο επιςτθμϊν δεν κα 

είναι εφκολθ διαδικαςία γιατί κα πρζπει να το γειϊςουμε ςωςτά, αν και 

μποροφμε να το ςυνδζςουμε με τθν υπάρχουςα γείωςθ, των άλλων 

αλεξικζραυνων που ζχει το κτιριο. 

Να ςθμειωκεί εδϊ ότι θ μπάντα ςυχνοτιτων που κα επιλζξουμε να γίνεται 

θ εκπομπι είναι τα 5 gHz, κακϊσ μζςω του antenna distance calculator 

(εργαλείο που παρζχει θ Lancom) διαπιςτϊκθκε πωσ θ υποδεικνυόμενθ 

κεραία είναι ςυμβατι μόνο με αυτι τθν μπάντα ςυχνοτιτων. Συνεπϊσ το 

WLAN standard κα είναι το 802.11a/n , κακϊσ πρζπει για point-to-point 

ςφνδεςθ να ςυμφωνεί θ ρφκμιςθ μασ με το πρότυπο 802.11n (κακϊσ και 

να ζχουμε ορκά πολωμζνεσ κεραίεσ). Λόγω τθσ επιλογισ των 5gHz, 

προφανϊσ ζχουμε μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ ςτο ρυκμό αποςτολισ 

δεδομζνων κακϊσ και άλλα πλεονεκτιματα, όμωσ κα είχαμε να 

αντιμετωπίςουμε τθν πικανι εμπλοκι του δικτφου μασ με άλλου τφπου 

δίκτυα που απαιτοφν εφαρμογι ςυγκεκριμζνθσ πολιτικισ, π.χ. ςτρατιωτικά 

ραντάρ, κάτι για το οποίο όμωσ ζχει μεριμνιςει θ εταιρεία τθσ οποίασ τον 

εξοπλιςμό χρθςιμοποιοφμε, ςτον οποίο και ζχει κζςει προςταςία από 

τζτοιου είδουσ δίκτυα. Σε ό, τι αφορά ςε ομοειδι δίκτυα, είναι προφανζσ 

ότι πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ το αςφρματο δίκτυο του ΤUC, το οποίο 

όμωσ γνωρίηουμε ότι εκπζμπει ςτα 2.4 gHz, άρα δεν πρόκειται να μασ 

προκαλζςει πρόβλθμα εμπλοκισ. 
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Σχήμα διευθφνςεων δικτφου, δρομολόγηςη προσ το TUC και Internet 

Στθν φωτογραφία που ακολουκεί, βλζπουμε το ςχιμα το οποίο 

αναπαριςτά τθν ςφνδεςθ μασ. Το ζνα κτιριο είναι το κτίριο επιςτθμϊν-

ΗΜΜΥ το οποίο και ζχει ςφνδεςθ ςτο internet, και το άλλο το κτιριο τθσ 

λζςχθσ το οποίο δεν ζχει ςφνδεςθ ςτο internet. Σκοπόσ μασ είναι να 

διαςυνδζςουμε, μζςω τθσ point to point ςφηευξθσ, το κτιριο τθσ λζςχθσ 

ςτο internet μζςο του κτθρίου επιςτθμϊν. 
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Φωτογραφίεσ Τοποθεςίασ 

Στισ παρακάτω φωτογραφίεσ φαίνεται ότι τα δφο ςθμεία που κζλουμε να ςυνδζςουμε ζχουν 

άμεςθ οπτικι επαφι χωρίσ εμπόδια ενδιάμεςα. Οι φωτογραφίεσ δεν είναι από τθν ακριβι 

κζςθ ςτθν οποία κζλουμε να ςτιςουμε τθν ςφνδεςθ μασ, διότι δεν είχαμε πρόςβαςθ ςτισ 

ταράτςεσ των κτθρίων. Για αυτό και θ δεφτερθ φωτογραφία, που είναι τραβθγμζνθ από το 

κτίριο επιςτθμϊν-ΗΜΜΥ, δεν είναι και τόςο καλι και δεν φαίνεται χωρίσ zoom in θ κεραία που 

είναι εγκατεςτθμζνθ πάνω από τθν λζςχθ. 
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Σθμείο 1-> Προτεινόμενθ κζςθ εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ ςτο κτιριο επιςτθμϊν-ΗΜΜΥ. 

Σθμείο 2-> Προτεινόμενθ κζςθ εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ ςτο κτιριο τθσ λζςχθσ. 

 


