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Περίληψη 
 

Η τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία είναι μια τεχνολογία διαρκώς εξελισσόμενη. 

Καθώς ο αριθμός των χρηστών αυξάνεται και οι απαιτήσεις τους πολλαπλασιάζονται, 

τα ήδη λειτουργούντα συστήματα είναι αναγκαίο να αναβαθμιστούν αλλά και νέες 

πρωτοποριακές ιδέες για την παροχή επικοινωνίας να τεθούν σε εφαρμογή. Οι 

στρατοσφαιρικές τηλεπικοινωνιακές πλατφόρμες αποτελούν ένα φιλόδοξο εγχείρημα 

στην κατεύθυνση αυτή, όντας μια τεχνολογία ικανή να προσφέρει προηγμένες 

υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα καταναλωτών. 

Ωστόσο η αποδοτική λειτουργία και αρμονική συνύπαρξη των καινούργιων 

συστημάτων σε σχέση με τα υπάρχοντα, προϋποθέτει τη διεξαγωγή μιας μελέτης 

παρεμβολών. Πέρα από τη θεωρητική προσέγγιση, πολύτιμη για μια τέτοια μελέτη 

είναι η διαδικασία της προσομοίωσης, με τη βοήθεια της οποίας είναι δυνατό να 

καταλήξουμε σε γενικότερα συμπεράσματα για τη φύση του προβλήματος και τους 

πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής του.    

 
 
 

Λέξεις κλειδιά 
 

Παρεμβολές, δορυφορικά συστήματα, στρατοσφαιρικές τηλεπικοινωνιακές 

πλατφόρμες, 47/48 GHz, προσομοίωση, Visualyse.   
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Abstract 
 

The technology of telecommunications is a constantly developing technology. 

As the number of users increases and their demands grow, old systems have to be 

upgraded and new progressive ideas must be put into practice. High altitude 

platforms (HAPs) are an ambitious attempt in this direction, a technology that when 

fully implemented will be capable of providing advanced services to a variety of 

users.  

However, in order to ensure efficient operation and coexistence with present 

systems, it is necessary to conduct an interference analysis. Beyond the theoretical 

approach, simulation procedures are very valuable in cases like this, because they 

can lead us to important conclusions about the nature of the problem and its possible 

solutions.   

 
 
 

Keywords 
 

Interference, fixed satellite service (FSS), high altitude platform stations 

(HAPS), 47/48 GHz, simulation, Visualyse. 
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 Κεφάλαιο 1 

International 

Telecommunication Union 
 
 

1.1  Ιστορική αναδροµή    
 

Από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1850 ξεκίνησε η ευρεία διάδοση και 

χρήση του τηλέγραφου, με πρωτοπόρο τον Αμερικανό Samuel Morse, που 

σηματοδότησε την αρχή της εποχής των τηλεπικοινωνιών. Οι συνεχώς αυξανόμενες 

απαιτήσεις για εύχρηστα συστήματα γρήγορης και αξιόπιστης επικοινωνίας πέρα από 

τα γεωγραφικά σύνορα των κρατών οδήγησε σύντομα στην ανάγκη της 

θεσμοθέτησης διεθνών συμφωνιών και κοινώς παραδεκτών προτύπων. Έτσι το 1865 

υπογράφηκε η πρώτη διεθνής σύμβαση για την τηλεγραφία στο Παρίσι από 20 

ευρωπαϊκές χώρες και ιδρύθηκε η ITU (International Telegraph Union) ως ένας 

αρμόδιος οργανισμός για κάθε μελλοντική τροποποίηση της αρχικής συμφωνίας. 

  

Με την εφεύρεση του τηλεφώνου το 1876 και τη μετέπειτα εξάπλωσή του, η 

ITU ξεκίνησε τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στη διεθνή νομοθεσία 

τηλεφωνίας. Η εξέλιξη συνεχίστηκε με την εμφάνιση της πρώτης μορφής 

ραδιοεπικοινωνίας το 1896 όταν χρησιμοποιήθηκε ο ασύρματος τηλέγραφος. Στην 

πρώτη διεθνή ράδιο - τηλεγραφική διάσκεψη το 1906 στο Βερολίνο υπογράφηκε η 

αντίστοιχη διεθνής σύμβαση που περιλάμβανε τους κανονισμούς για την παγκόσμια 

ασύρματη τηλεγραφία. Οι κανονισμοί αυτοί, έχοντας επεκταθεί και αναθεωρηθεί κατά 

την πορεία τους στο χρόνο, αποτελούν σήμερα τους εν ισχύ Radio Regulations της 

ITU. 

 

Ακολούθησε η ίδρυση της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Τηλεφωνίας 

CCIF (Comité Consultatif International Téléphonique) το 1924, της Διεθνούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής Τηλεγραφίας CCIT (Comité Consultatif International 

Télégraphique) το 1925 και της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις 

Ραδιοεπικοινωνίες CCIR (Comité Consultatif International des Radiocommunications) 

στην Ουάσινγκτον το 1927. Οι παραπάνω επιτροπές ανέλαβαν τον συντονισμό των 
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μελετών, πειραμάτων και μετρήσεων σε όλους τους τομείς των τηλεπικοινωνιών σε 

διεθνές επίπεδο. Την ίδια εποχή έγινε και μια πρώτη προσπάθεια κατανομής 

συχνοτήτων στα υπάρχοντα ραδιοσυστήματα, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία 

του καθενός. Λίγο αργότερα στη διάσκεψη της Μαδρίτης αποφασίστηκε η συνένωση 

των διεθνών συνεδρίων τηλεγραφίας και ράδιο – τηλεγραφίας στο Διεθνές Συνέδριο 

Τηλεπικοινωνιών. Τελικά το 1934 η ITU μετονομάστηκε σε International 

Telecommunication Union, αντικατοπτρίζοντας πλήρως το εύρος των 

δραστηριοτήτων της σε όλους τους τομείς της ενσύρματης και ασύρματης 

επικοινωνίας. 

 

Το 1956 οι επιτροπές CCIT και CCIF συγχωνεύτηκαν στην CCITT (Comité 

Consultatif International Télégraphique et Téléphonique), ενώ το 1959 η CCIR 

ανέλαβε τη μελέτη των διαστημικών ραδιοεπικοινωνιών που είχαν μόλις ξεκινήσει να 

αναπτύσσονται μετά την εκτόξευση και θέση σε τροχιά του πρώτου γεωστατικού 

δορυφόρου. Στη Γενεύη τέσσερα χρόνια αργότερα έγινε η ανάθεση ραδιοσυχνοτήτων 

και τροχιών στις υπηρεσίες του διαστήματος. Σύντομα εμφανίστηκαν οι μη 

γεωστατικοί δορυφόροι, γεννώντας ταυτόχρονα την ανάγκη για νέο καταμερισμό του 

ραδιοφάσματος ώστε να εξυπηρετούνται οι κινητές προσωπικές και δορυφορικές 

επικοινωνίες GMPCS (Global Mobile Personal Communications by Satellite). Στη 

δεκαετία του ‘90 η ITU ασχολήθηκε κατά κόρον με τα πρότυπα της ψηφιακής κινητής 

τηλεφωνίας επόμενης γενιάς και των υψηλής ταχύτητας ασύρματων συσκευών που 

χειρίζονται φωνή, δεδομένα και online υπηρεσίες όπως το internet. 

 

Παράλληλα το 1992, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της σταδιακής 

απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιακών αγορών, το Πληρεξούσιο Συνέδριο της 

Νίκαιας καθιέρωσε μια επιτροπή ειδικών για τη δημιουργία και διαρκή ανανέωση 

τηλεπικοινωνιακών συστάσεων (ITU Recommendations), ενώ το αντίστοιχο 

συμπληρωματικό Συνέδριο της Γενεύης αποφάσισε την επαναδιοργάνωση της ITU με 

σκοπό να αποκτήσει ο οργανισμός μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στο 

σύνθετο, αλληλεπιδραστικό και ανταγωνιστικό σύγχρονο περιβάλλον. Έτσι η ITU 

διαμερίστηκε σε τρεις τομείς, έναν για κάθε βασική περιοχή δραστηριότητάς της: 

καθιέρωση τηλεπικοινωνιακών προτύπων ITU-T (Telecommunication 

Standardization), ραδιοεπικοινωνίες ITU-R (Radiocommunication) και 

τηλεπικοινωνιακή ανάπτυξη ITU-D (Telecommunication Development).  
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1.2  Στόχοι 
 

Όσο η χρήση της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών και των 

ραδιοεπικοινωνιακών συστημάτων εξαπλώνεται σε σωρεία δραστηριοτήτων της 

καθημερινής ζωής, τόσο το έργο της ITU γίνεται έργο ζωτικής σημασίας για την 

επικοινωνία των ανθρώπων σε όλη την υφήλιο. Οι βασικές ωστόσο επιδιώξεις της 

παραμένουν σταθερές με την πάροδο του χρόνου.  

 

Η ITU στοχεύει στη διατήρηση και διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας 

ανάμεσα σε όλα τα μέλη της για τη λογική και βέλτιστη χρήση κάθε τηλεπικοινωνιακού 

συστήματος. Προωθεί τη συμμετοχή άλλων οντοτήτων και οργανισμών στις 

δραστηριότητές της και ενθαρρύνει τη γόνιμη συμβολή τους στην πραγματοποίηση 

των οραμάτων της. Εργάζεται για την προσφορά τεχνικής υποστήριξης στις 

αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου ώστε οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες να γίνονται 

παντού ολοένα πιο προσιτές. Τέλος, επιδιώκει τη διαρκή εξέλιξη των συστημάτων και 

τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς τους, με σκοπό να υπηρετούν κάθε σύγχρονη 

ανθρώπινη ανάγκη. 

 

Οι δραστηριότητες της ITU έχουν τώρα να κάνουν με την καθιέρωση διεθνών 

προτύπων για την κινητή τηλεφωνία και το internet, τα συστήματα πολυμέσων και τη 

γενικότερη πληροφοριακή υποδομή. Η διαχείριση του φάσματος των 

ραδιοσυχνοτήτων εξασφαλίζει την ομαλή συνύπαρξη και λειτουργία κυψελωτών 

ραδιοσυστημάτων, αεροπορικών και ναυτιλιακών συστημάτων πλοήγησης, 

επιστημονικών σταθμών έρευνας, δορυφορικών επικοινωνιών και ραδιοτηλεοπτικών 

εκπομπών. Βασικό μέλημα της ένωσης είναι ο προσδιορισμός των τεχνικών και 

λειτουργικών χαρακτηριστικών κάθε επίγειου και διαστημικού συστήματος, η 

διασύνδεση των συστημάτων ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιούν, η 

εγκατάσταση και συντήρηση παγκόσμιων δικτύων, η διαχείριση των ανθρώπινων 

πόρων, η γόνιμη έρευνα και μελέτη. 

 
 
 

1.3  Τοµείς 
 

Όντας ένας διακυβερνητικός οργανισμός και όργανο των Ηνωμένων Εθνών, η 

Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) λειτουργεί κάτω από σύμβαση που 
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υιοθετήθηκε από τα μέλη της. Έτσι δημοσιεύει τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών 

RR (Radio Regulations) που εξετάζονται από τα μέλη της ITU στις περιοδικές 

Παγκόσμιες ή Περιφερειακές Συνελεύσεις WRC/RRC (World / Regional Radio 

Conferences). Πριν το διαχωρισμό της στους τρεις τομείς, η Διεθνής Επιτροπή 

Καταχωρήσεων Συχνοτήτων (IFRB) ήταν υπεύθυνη για την εξέταση των αιτήσεων 

χρήσης συχνοτήτων που υποβάλλονταν στην ITU από τα κράτη μέλη της, σε 

συμφωνία με τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών, καθώς και για τη σύνταξη του 

Διεθνούς Καταλόγου Ραδιοσυχνοτήτων MIFR (Master International Frequency 

Register). Ωστόσο μετά την αναδιάρθρωση της οργάνωσης οι αρμοδιότητες έχουν 

διαμοιραστεί στους τρεις τομείς. 

 

Ο Τομέας Ραδιοεπικοινωνιών ITU-R (Radiocommunication Sector) ασχολείται 

με όλα τα ρυθμιστικά και τεχνικά θέματα που προηγουμένως απασχολούσαν τις IFRB 

και CCIR. Είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό των λειτουργικών διαδικασιών για μια 

ευρεία περιοχή ασύρματων υπηρεσιών. Παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανομή του 

φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, ενός πολύτιμου μα πολύ περιορισμένου φυσικού πόρου 

με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Οι Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών που 

διαμορφώνονται από τον ITU-R αποτελούν μια δεσμευτική διεθνή συνθήκη για τη 

χρήση του ραδιοφάσματος από τουλάχιστον 40 διαφορετικές υπηρεσίες ανά τον 

κόσμο. Σήμερα υπάρχουν περίπου 1.265.000 αναθέσεις συχνοτήτων για επίγειες 

τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις, 325.000 αναθέσεις συχνοτήτων για δορυφορικά δίκτυα και 

4.265 αναθέσεις συχνοτήτων για τη λειτουργία επίγειων δορυφορικών σταθμών, που 

συνολικά καλύπτουν το φάσμα από τα 9 kHz ως τα 400 GHz. 

 

Ο Τομέας Προτυποποίησης Ραδιοεπικοινωνιών ITU-T (Telecommunications 

Standardization Sector) συνεχίζει το έργο και τις μελέτες της CCITT για τη 

διασύνδεση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με δημόσια δίκτυα. Αναπτύσσει 

διεθνώς παραδεκτά τεχνικά και λειτουργικά πρότυπα και καθορίζει αρχές χρέωσης 

για διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Βασικός στόχος του ITU-T είναι η επίτευξη 

ολοκληρωτικής και αδιαφανούς διασύνδεσης όλων των επικοινωνιακών δικτύων και 

συστημάτων. Επιτακτική εξάλλου παραμένει σήμερα η ανάγκη για συστάσεις 

(Recommendations) που προάγουν τη συνύπαρξη και συν-λειτουργία ανάμεσα σε 

ανόμοια συστήματα και διευκολύνουν την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς επικοινωνίας. 

Έτσι η δουλειά του τομέα επικεντρώνεται στην εύρεση των βέλτιστων δυνατών 

τεχνικών λύσεων, που εν συνεχεία παίρνουν τη μορφή των παγκοσμίως αποδεκτών 

και συμφωνημένων ITU Recommendations. Η δράση του τομέα είναι σημαντική για 
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την ομαλή λειτουργία των επικοινωνιακών δικτύων αλλά και για την ωφέλεια όλων 

των εθνών από την τεχνολογική πρόοδο.  

 

Ο ITU-T έχει πέντε κατηγορίες μελών: 

 

 Διοικήσεις και εθνικές τηλεπικοινωνιακές αρχές PTT (Post, Telegraph & 

Telephony) 

 

 Αναγνωρισμένους ιδιωτικούς φορείς (π.χ. British Telecom) 

 

 Περιφερειακούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, όπως το ευρωπαϊκό ETSI 

(European Telecommunications Standards Institute) 

 

 Τηλεπικοινωνιακούς προμηθευτές και επιστημονικούς οργανισμούς 

 

 Άλλους ενδιαφερόμενους οργανισμούς όπως δίκτυα τραπεζών και 

αεροπορικών εταιρειών 

 

Όλη η δουλειά πραγματοποιείται από τις Ομάδες Μελέτης (Study Groups) που 

απαρτίζονται από μεγάλο αριθμό ατόμων. Οι ομάδες αυτές διαιρούνται σε Ομάδες 

Εργασίας (Working Groups), οι οποίες με τη σειρά τους διαιρούνται σε Ομάδες 

Ειδικών (Expert Teams) και οι οποίες χωρίζονται περαιτέρω σε κατά περίσταση (ad 

hoc) ομάδες, προκειμένου κάθε εργασία να διεξάγεται με τον πλέον αποτελεσματικό 

τρόπο.  

 

Ο Τομέας Ανάπτυξης ITU-D (Development Sector) λειτουργεί σαν βήμα και 

συμβουλευτική δομή για την αρμονική ανάπτυξη των επικοινωνιών στον κόσμο. Η 

έλλειψη αξιόπιστης πρόσβασης στις βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες συνεχίζει 

να θίγει σήμερα περίπου τα δυο τρίτα από τα 189 κράτη - μέλη της ITU. Συνεπώς δε 

μπορεί παρά να είναι πρωταρχικό μέλημα του αναπτυξιακού τομέα της οργάνωσης η 

αποκατάσταση της ισορροπίας, προωθώντας τις επενδύσεις και επεκτείνοντας την 

τηλεπικοινωνιακή υποδομή στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο ITU-D μεριμνά για την 

ταχεία αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της Αφρικής, των Αραβικών 

κρατών, της Λατινικής Αμερικής και μέρους της Ασίας, ενώ παράλληλα εργάζεται για 

την ενίσχυση των φτωχότερων εθνών θέτοντας στην υπηρεσία τους νέες τεχνολογίες 

όπως η τηλε-εκπαίδευση, το ηλεκτρονικό εμπόριο και η τηλε-ιατρική.  
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1.4  Υπηρεσίες διαστηµικών ραδιοεπικοι-
νωνιών  

 
Οι Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών αναφέρονται στις ακόλουθες υπηρεσίες 

διαστημικών ραδιοεπικοινωνιών, που ορίζονται σαν εκπομπή ή/και λήψη 

ραδιοκυμάτων για συγκεκριμένες τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές.  

 

 Υπηρεσία Δορυφορικής Επικοινωνίας μεταξύ Σταθερών Σταθμών FSS (Fixed 

Satellite Service) 

 

 Υπηρεσία Δορυφορικής Επικοινωνίας μεταξύ Κινητών Σταθμών MSS (Mobile 

Satellite Service), με τρεις τομείς: 

 

(α) Υπηρεσία Δορυφορικής Επικοινωνίας μεταξύ Πλοίων MMSS (Maritime 

Mobile Satellite Service) 

(β) Υπηρεσία Δορυφορικής Επικοινωνίας μεταξύ Αεροσκαφών AMSS 

(Aeronautical Mobile Satellite Service) 

(γ) Υπηρεσία Δορυφορικής Επικοινωνίας μεταξύ Σταθμών Ξηράς LMSS 

(Land Mobile Satellite Service) 

 

 Υπηρεσία Εκπομπών προς το ευρύ κοινό μέσω Δορυφόρου BSS 

(Broadcasting Satellite Service) 

 

 Υπηρεσία Εξερεύνησης της Γης μέσω Δορυφόρου EESS (Earth Exploration 

Satellite Service) 

 

 Υπηρεσία Εξερεύνησης του Διαστήματος μέσω Δορυφόρου SRS (Space 

Research Service) 

 

 Υπηρεσία Ραδιοαστρονομίας RAS (Radio Astronomy Service) 

 

 Υπηρεσία Διαστημικών Επιχειρήσεων SOS (Space Operation Service) 

 

 Υπηρεσία Ραδιοεντοπισμού μέσω Δορυφόρου RSS (Radio – determination 

Satellite Service) 
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 Διαδορυφορική Υπηρεσία ISS (Inter – Satellite Service) 

 

 Υπηρεσία Δορυφορικών Επικοινωνιών Ραδιοερασιτέχνη ASS (Amateur 

Satellite Service) 

 
 
 
1.5  Εκχωρήσεις συχνοτήτων 
 

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών ITU εκχωρεί συχνότητες για κάθε 

τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία, τόσο σε παγκόσμια όσο και σε τοπική βάση. Από την 

άλλη πλευρά σε κάθε κράτος λειτουργεί συγκεκριμένη υπηρεσία που εκχωρεί 

συχνότητες για εθνική χρήση, μεριμνώντας ώστε οι ραδιοεκπομπές να μην 

παρενοχλούν άλλες υπάρχουσες εθνικές ή διεθνείς ραδιοεπικοινωνίες. Για τη 

διευκόλυνση της εκχώρησης συχνοτήτων ο κόσμος έχει διαιρεθεί σε τρεις περιοχές 

(regions), όπως φαίνεται στο σχήμα 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.1: Παγκόσμιος χάρτης της ITU 

(τα σκιασμένα μέρη αντιπροσωπεύουν τροπικές ζώνες) 

 

 Περιοχή 1: Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή και οι χώρες της πρώην 

Σοβιετικής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή 1 οριοθετείται ανατολικά από τη 
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γραμμή Α και δυτικά από τη γραμμή Β, εξαιρώντας το κομμάτι της Ισλαμικής 

Δημοκρατίας του Ιράκ που βρίσκεται ανάμεσα στις δυο αυτές γραμμές. Περιλαμβάνει 

ακόμα την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία, το Καζακστάν, τη Μογγολία, το 

Ουζμπεκιστάν, το Κυργκικστάν, τη Ρωσική Ομοσπονδία, το Τατζικιστάν, το 

Τουρκμενιστάν, την Τουρκία και την Ουκρανία, καθώς και την εδαφική έκταση βόρεια 

της Ρωσίας που βρίσκεται μεταξύ των ζωνών A και C.  

 

 Περιοχή 2: Αμερική. Η περιοχή αυτή οριοθετείται ανατολικά από τη γραμμή Β 

και δυτικά από τη γραμμή C. 

 

 Περιοχή 3: Υπόλοιπο Ασίας που δεν περιλαμβάνεται στην περιοχή 1 και  

Ωκεανία. Η περιοχή αυτή οριοθετείται ανατολικά από τη γραμμή C και δυτικά από τη 

γραμμή A. 

 

 Κάθε ζώνη συχνοτήτων είναι δυνατό είτε να εκχωρείται αποκλειστικά σε μια 

υπηρεσία είτε να τη μοιράζονται από κοινού περισσότερες. Οι εκχωρήσεις 

διακρίνονται σε εκχωρήσεις πρωτεύουσας και δευτερεύουσας προτεραιότητας. Στην 

περίπτωση της από κοινού χρήσης μιας ζώνης συχνοτήτων από μια πρωτεύουσα και 

μια δευτερεύουσα υπηρεσία, η δευτερεύουσα υποχρεούται να μην προκαλεί 

παρεμβολές  στην πρωτεύουσα. Ωστόσο όταν και οι δυο υπηρεσίες που μοιράζονται 

το φάσμα είναι πρωτεύουσας ή δευτερεύουσας προτεραιότητας, τότε πρέπει να 

ληφθεί μέριμνα από τους χρήστες προκειμένου να μην λειτουργεί το ένα σύστημα εις 

βάρος του άλλου. Στην πράξη παρατηρείται κάποιες φορές (π.χ. σε επείγουσες 

καταστάσεις) το φαινόμενο της μη τήρησης της εκχώρησης συχνότητας που έχει 

ορίσει η ITU, όπου κατά παρέκκλιση και μετά από αίτηση της συγκεκριμένης χώρας 

είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί κάποιο άλλο εύρος συχνοτήτων για μια δεδομένη 

υπηρεσία. Η υπηρεσία αυτή υποχρεούται να μην προκαλεί παρεμβολές αλλά και να 

μην διεκδικεί προστασία από παρεμβολές που προέρχονται από σταθμούς που 

λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις συστάσεις της ένωσης. 

 

Η διαδικασία εγκατάστασης και εφαρμογής κάθε νέας δορυφορικής 

τηλεπικοινωνιακής ζεύξης περιλαμβάνει την εκτέλεση μιας σειράς πλήρως 

καθορισμένων ενεργειών. Αρχικά πρέπει να επιλεγεί μια από τις εκχωρημένες ζώνες 

συχνοτήτων της ITU σύμφωνα με λειτουργικά και οικονομικά κριτήρια και να γίνει 

εκτενής μελέτη των παρεμβολών που θα προκαλεί το υπό εξέταση σύστημα στα ήδη 

υπάρχοντα, σε εθνικό επίπεδο. Η ITU ενημερώνεται για τα στοιχεία της 
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σχεδιαζόμενης δορυφορικής υπηρεσίας και τα γνωστοποιεί σε όλα τα μέλη της. Το 

προτεινόμενο σύστημα αναλαμβάνει να επιλύσει τα εν δυνάμει προβλήματα με τους 

παρόντες χρήστες της ίδιας συχνότητας. Εφόσον υπάρξει συμφωνία από όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη, η ITU καταχωρεί τη νέα υπηρεσία στα αρχεία της και η λειτουργία 

ξεκινά. Για κάθε μελλοντική αλλαγή οι υπηρεσίες οφείλουν να ενημερώνουν την ITU, 

οπότε και επαναλαμβάνεται η ίδια σειρά ενεργειών.  

 

Οι κύριες ζώνες συχνοτήτων που έχουν εκχωρηθεί από την ITU για υπηρεσίες 

δορυφορικών ραδιοζεύξεων μεταξύ σταθερών σταθμών είναι οι εξής. 

 

 C-band: 5.725 – 7.075 GHz για την άνω ζεύξη και 3.4 – 4.2 GHz για την κάτω 

ζεύξη (συστήματα που περιγράφονται ως 6/4 GHz). Αυτές οι ζώνες καταλαμβάνονται 

από τα παλαιότερα συστήματα όπως ο INTELSAT και τα αμερικανικά οικιακά 

συστήματα και τείνουν να παρουσιάζουν κορεσμό. 

 

 X-band: 7.9 – 8.4 GHz για την άνω ζεύξη και 7.25 – 7.75 GHz για την κάτω 

ζεύξη (συστήματα που περιγράφονται ως 8/7 GHz). Αυτές οι ζώνες συχνοτήτων 

αποτελούν εφεδρεία για κυβερνητικές χρήσεις, με βάση συμφωνία μεταξύ των 

κυβερνήσεων. 

 

 Ku-band: 14.0 – 14.5 GHz για την άνω ζεύξη και 12.5 – 12.75 GHz για την 

κάτω ζεύξη (συστήματα που περιγράφονται ως 14/12 GHz). Αυτές οι ζώνες 

συχνοτήτων αντιστοιχούν σε τρέχουσες εφαρμογές όπως ο EUTELSAT. 

 

 Ka-band: 27.5 – 31.0 GHz για την άνω ζεύξη και 17.7 – 21.2 GHz για την 

κάτω ζεύξη (συστήματα που περιγράφονται ως 30/20 GHz). Αυτές οι ζώνες 

συχνοτήτων συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον, λόγω των μεγάλων διαθέσιμων εύρων 

ζώνης και το μικρό επίπεδο παρεμβολών, που οφείλεται στην περιορισμένη χρήση 

σήμερα. 

  

Για υπηρεσίες ραδιοζεύξεων κινητών σταθμών μέσω δορυφόρου 

χρησιμοποιούνται σήμερα οι ζώνες γύρω από τα 1.6 GHz για την άνω ζεύξη και 1.5 

GHz για την κάτω ζεύξη (συστήματα που περιγράφονται ως 1.6/1.5 GHz ή L-band). 

 

Οι δορυφορικές υπηρεσίες ραδιοζεύξεων για εκπομπές προς το ευρύ κοινό 

(broadcasting) περιέχουν μόνο downlink που χρησιμοποιεί τις ζώνες συχνοτήτων 
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γύρω από τα 12 GHz. Τα αντίστοιχα uplink ανήκουν στην υπηρεσία δορυφορικών 

επικοινωνιών μεταξύ σταθερών σταθμών και ονομάζονται ραδιοζεύξεις – τροφοδότες. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται συνοπτικά τα παραπάνω στοιχεία. 

 

Πίνακας 1.1: Εκχωρήσεις ραδιοσυχνοτήτων 

 

Υπηρεσία 

Ραδιοεπικοινωνιών 

Τυπικές ζώνες 

συχνοτήτων για τα 

uplink/downlink 

Συνήθης ορολογία 

Υπηρεσία δορυφορικών 

επικοινωνιών μεταξύ 

σταθερών σταθμών 

6/4 GHz 

8/7 GHz 

14/12-11 GHz 

30/20 GHz 

C band 

X band 

Ku band 

Ka band 

Υπηρεσία δορυφορικών 

επικοινωνιών μεταξύ 

κινητών σταθμών 

1.6/1.5 GHz 

30/20 GHz 

L band 

Ka band 

Υπηρεσία εκπομπών προς 

το ευρύ κοινό μέσω 

δορυφόρου 

12 GHz Ku band 

 
 
 

1.6  Συντονισµός συχνοτήτων 
 

Οι περισσότερες από τις ζώνες συχνοτήτων που έχουν εκχωρηθεί για 

διαστημικές ραδιοεπικοινωνίες έχουν επίσης εκχωρηθεί, με γνώμονα τη μη 

παρεμβολή, και σε επίγειες ραδιοεπικοινωνίες. Για να διευκολυνθεί αυτή η κοινή 

χρήση έχει γίνει ένας αριθμός προβλέψεων στους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών 

RR και έχει καθιερωθεί μια διαδικασία συντονισμού μεταξύ των επίγειων σταθμών και 

των σταθμών ξηράς.  

 

Συγκεκριμένα, υπάρχει περιορισμός στην πυκνότητα ισχύος που φτάνει στη 

γήινη επιφάνεια από τους δορυφόρους, στην ισοδύναμη ισοτροπικά ακτινοβολούμενη 

ισχύ EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power) που εκπέμπεται από σταθμούς 

ξηράς στη διεύθυνση της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων, στη μέγιστη γωνία 
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ανύψωσης της κεραίας ενός επίγειου σταθμού, στην EIRP του επίγειου σταθμού 

προς τον ορίζοντα και προς διευθύνσεις εκτός του κύριου άξονα ακτινοβολίας της 

κεραίας. Ειδικές προδιαγραφές δίνονται για το διάγραμμα ακτινοβολίας των κεραιών 

επίγειων σταθμών και δορυφόρων και καθορίζεται η ανοχή στη θέση των 

δορυφορικών σταθμών και η απόσταση επί της τροχιάς μεταξύ των δορυφόρων. 

Τέλος, ειδικές συστάσεις αναφέρονται στη χρήση τεχνικών διαμόρφωσης και 

αναλογικής ή ψηφιακής εκπομπής των σημάτων, ώστε όλες οι υπηρεσίες να 

λειτουργούν με πλήρως καθορισμένες παραμέτρους.  

 
 
 
1.7  Βιβλιογραφία κεφαλαίου 1 
 
[1] ITU www.itu.int  

[2] Radio Regulations, Edition 2001, Volume 1, Chapter Ⅱ  

[3] Satellite Communications Systems, G.Maral – M.Bousquet  

[4] Δορυφορικές Επικοινωνίες, Χ.Καψάλης – Π.Κωττής  

[5] Computer Networks, Andrew S.Tanenbaum, 3rd Edition 
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Κεφάλαιο 2 

Στρατοσφαιρικές  

Τηλεπικοινωνιακές Πλατφόρµες 
 
 

2.1  Εισαγωγή   
 

Στις αρχές του 21ου αιώνα, στην εποχή της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης και 

χρήσης της τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας, ένας από τους πιο πολύτιμους και 

περιορισμένους φυσικούς πόρους είναι πλέον το εύρος ζώνης. Οι σύγχρονοι χρήστες 

απαιτούν υψηλής χωρητικότητας υπηρεσίες πολυμέσων, internet υψηλών ταχυτήτων, 

εξελιγμένη ποιότητα επικοινωνίας από και προς κινητά τερματικά. Ο ασύρματος 

τρόπος μετάδοσης συγκεντρώνει σήμερα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί 

να προσφέρει υπηρεσίες ευρείας ζώνης απ’ ευθείας στους καταναλωτές. Συστήματα 

σταθερής ασύρματης πρόσβασης FWA (fixed wireless access) εγκαθίστανται για να 

παρέχουν τηλεφωνία σε επιχειρήσεις και οικιακούς χρήστες. Ευρυζωνικά ασύρματα 

συστήματα BWA (broadband wireless access) σχεδιάζονται για να καλύψουν τις 

ανάγκες multimedia εφαρμογών, σε ρυθμούς τουλάχιστον 2 Mbps, και να 

υλοποιήσουν το λεγόμενο SOHO (small office / home office). 

 

Ο περιορισμός του διατιθέμενου ραδιοφάσματος από τη μια μεριά και ο 

ραγδαίος πολλαπλασιασμός των χρηστών από την άλλη, καθιστούν αναπόφευκτη τη 

χρήση κάποιας στρατηγικής επαναχρησιμοποίησης συχνότητας, που βασίζεται 

συνήθως πάνω σε μια σταθερή κυψελωτή δομή. Ο κύριος στόχος της αυξημένης 

χωρητικότητας επιβάλλει τη διαρκή μείωση του μεγέθους των κυψελών, οδηγώντας 

σε μικρο- ή πικο- κυψέλες σε περιοχές όπου η πυκνότητα των χρηστών είναι μεγάλη. 

Έτσι όμως αυξάνεται ολοένα ο αριθμός των απαιτούμενων σταθμών βάσης, μαζί με το 

κόστος υλοποίησης του συστήματος. Ταυτόχρονα γεννούνται σοβαρές ανησυχίες για 

τους πιθανούς κινδύνους υγείας και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την 

ακτινοβολία των επίγειων σταθμών.  

 

Οι σύγχρονες τάσεις οδηγούν παράλληλα στη χρησιμοποίηση υψηλών 

συχνοτήτων, που δεν υποφέρουν ακόμα από μεγάλο “συνωστισμό” υπηρεσιών και 
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προσφέρουν σημαντικό εύρος ζώνης. Οι περιοχές των 28 GHz και 38 GHz ή ακόμα 

υψηλότερες ζώνες είναι διατεθειμένες σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες LMDS 

(Local Multipoint Distribution Services) και MVDS (Multipoint Video Distribution 

Services), που περιλαμβάνουν internet υψηλής ταχύτητας, τηλεφωνία, τηλεόραση, 

βίντεο υπό αίτηση, εκπομπές ήχου προς το ευρύ κοινό, κλπ. Ωστόσο τα 

χιλιοστομετρικά μήκη κύματος που αντιστοιχούν στις παραπάνω συχνότητες έχουν 

δυο βασικά μειονεκτήματα: 

 

(α) απαιτούν διάδοση οπτικής επαφής LOS (line–of–sight)  

(β) υπόκεινται σε απώλειες λόγω καιρικών φαινομένων, ιδιαιτέρως αποσβέσεις 

λόγω βροχής.  

 

Οι δορυφορικές επικοινωνίες αποτελούν μια λύση στο πρόβλημα διάδοσης 

οπτικής επαφής και παρέχουν σήμερα πληθώρα υπηρεσιών ευρείας ζώνης σε 

πολλούς χρήστες. Εν τούτοις η επίδοση των γεωστατικών δορυφόρων (geostationary 

earth orbit satellites, GEO) περιορίζεται από το μεγάλο ύψος της τροχιάς τους που 

προκαλεί σημαντική εξασθένηση στο μεταδιδόμενο σήμα. Ο ίδιος παράγοντας 

συντελεί στην καθυστέρηση διάδοσης των δορυφορικών ζεύξεων, φαινόμενο που 

επηρεάζει όχι μόνο τη μετάδοση φωνής αλλά και κάποια πρωτόκολλα δεδομένων. 

Παράλληλα οι φυσικοί περιορισμοί στις διαστάσεις της κεραίας του δορυφορικού 

αναμεταδότη οδηγούν σε ένα κατώτατο όριο του μεγέθους των κυψελών που 

προβάλλονται στη γήινη επιφάνεια, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η βέλτιστη 

επαναχρησιμοποίηση των συχνοτήτων. Η επικοινωνία μέσω δορυφόρων χαμηλής 

τροχιάς (low altitude earth orbit satellites, LEO) παρακάμπτει ορισμένους από τους 

παραπάνω περιορισμούς, ωστόσο υποφέρει από προβλήματα έγκαιρης διαπομπής 

τόσο μεταξύ των κυψελών όσο και μεταξύ των δορυφόρων. Η ανάγκη ύπαρξης 

μεγάλου αριθμού δορυφορικών αναμεταδοτών LEO προκειμένου να παρασχεθεί 

συνεχής κάλυψη σε μια περιοχή αυξάνει σημαντικά την πολυπλοκότητα και το 

οικονομικό φορτίο και συνεπώς μειώνει την εμπορική επιτυχία μιας τέτοιας λύσης. 

 

Έτσι παραμένει πάντα επίκαιρη η αναζήτηση πρωτοποριακών μεθόδων και 

νέων τεχνολογιών στον τομέα της ασύρματης μετάδοσης ευρείας ζώνης. Οι 

στρατοσφαιρικές τηλεπικοινωνιακές πλατφόρμες (High Altitude Platforms, HAPs) 

αντιπροσωπεύουν μια υβριδική τεχνολογική προσέγγιση στο πρόβλημα της 

ευρυζωνικής επικοινωνίας, καθώς συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήματα των επίγειων 

και δορυφορικών συστημάτων. Οι εν λόγω εναέριες πλατφόρμες δρουν ως σταθμοί 
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βάσης ή κόμβοι αναμετάδοσης και είναι τοποθετημένες σε αεροπλάνα ή μπαλόνια, 

επανδρωμένα ή μη. Είναι ψευδο – γεωστατικές και μπορούν να θεωρηθούν είτε ως 

κεραίες πολύ μεγάλου ύψους είτε ως δορυφόροι πολύ χαμηλής τροχιάς, 

προσφέροντας κάλυψη σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές αλλά και σε 

ευρύτερες γεωγραφικές εκτάσεις.  

 

Τα αερόστατα, στα οποία στηρίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό η τεχνολογία 

των HAPs, έχουν ιστορία πολλών αιώνων που ξεκινά από την αρχαία Κίνα. Στη 

Δύση, τέτοιου είδους μπαλόνια ζεστού αέρα έκαναν την εμφάνισή τους αρχικά στη 

Γαλλία το 1783, ενώ στα 1900 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πτήση του θρυλικού 

Zeppelin LZ1. Στις αρχές του 20ου αιώνα αναπτύχθηκε η τεχνολογία των αερόπλοιων 

ηλίου (He) και το 1932 το πρώτο επανδρωμένο αερόστατο πέταξε ως τη 

στρατόσφαιρα σε υψόμετρο 16.940 m. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μια πρώιμη 

μορφή παροχής επικοινωνιών από τη στρατόσφαιρα έλαβε χώρα πριν το 1962 που 

τέθηκε σε τροχιά ο δορυφόρος Telstar. Μόλις στα 1960, τηλεφωνήματα μεγάλων 

αποστάσεων έγιναν μέσω της ανάκλασης σημάτων από το Echo, ένα γιγαντιαίο 

μπαλόνι που είχε σκοπό την παθητική αναμετάδοση εκπομπών από τα εργαστήρια 

Bell στο Crawford Hill.  

 

Μολονότι η τεχνολογία των αερόστατων δεν είναι καινούργια, η εφαρμογή 

τους για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς ήταν μέχρι σήμερα ιδιαίτερα περιορισμένη. Οι 

βασικότερες δυσκολίες στη χρήση τους προέρχονταν από την αδυναμία 

σταθερότητας και ικανοποιητικού ελέγχου θέσης για μεγάλες χρονικές περιόδους σε 

περιβάλλον με ανέμους. Τα HAPs προβλέπεται να λειτουργήσουν στη στρατόσφαιρα, 

μεταξύ 17 και 22 km πάνω από το έδαφος, υψόμετρο στο οποίο οι ροές των ανέμων 

είναι συνήθως ήπιες και σταθερές για τις περισσότερες περιοχές της υφηλίου. Ο 

συνδυασμός της εξελισσόμενης τεχνολογίας των αερόπλοιων, (που περιλαμβάνει 

μεταξύ άλλων βελτιωμένα υλικά κατασκευής και ηλιακές κυψέλες), και της 

αυξανόμενης ζήτησης για νέες υπηρεσίες καθιστούν τα HAPs μια εφαρμόσιμη και 

άκρως ελκυστική εναλλακτική πρόταση. Σημαντικές εφαρμογές τους είναι οι υψηλής 

ταχύτητας και ευρείας ζώνης ψηφιακές επικοινωνίες (interactive video, broadcasting, 

multimedia), οι κινητές επικοινωνίες, η τηλεπισκόπιση, η παρατήρηση του γήινου 

περιβάλλοντος και η συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων.  

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι η συστηματική μελέτη γύρω από 

την τεχνολογία των HAPs ξεκίνησε ουσιαστικά το 1997, όταν οι Goran M.Djuknic, 
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John Freidenfelds και Yuriy Okunev έγραψαν ένα άρθρο με τίτλο “Establishing 

Wireless Communications Services via High Altitude Aeronautical Platforms: A 

Concept Whose Time Has Come?”. Το άρθρο αυτό, που δημοσιεύτηκε από την IEEE 

το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, σηματοδότησε την έξαρση του ενδιαφέροντος γύρω 

από την πρωτοποριακή ιδέα της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από τη 

στρατόσφαιρα. Έδωσε παράλληλα το έναυσμα για τη διεξαγωγή πλήθους μελετών 

από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα αλλά και τη διεθνή βιομηχανία, ώστε 

σταδιακά η ιδέα να γίνει πράξη και να τεθεί σε εφαρμογή. 

 
 
 
2.2  Περιγραφή του συστήµατος 
 
2.2.1 Στρατόσφαιρα 

   
Η βασική ιδέα της τεχνολογίας των HAPs συνοψίζεται στη λειτουργία των 

εναέριων πλατφόρμων στη στρατόσφαιρα. Το κομμάτι της γήινης ατμόσφαιρας από 

την επιφάνεια του πλανήτη μας ως το υψόμετρο περίπου των 10 km αποτελεί την 

τροπόσφαιρα και χαρακτηρίζεται από έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα όπως 

σύννεφα και βροχοπτώσεις. Η στρατόσφαιρα εκτείνεται από τα 10 km ως τα 50 km 

από τη γη, έχει μια μέση θερμοκρασία της τάξεως των -60º C με -50º C (217 Κ), 

χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση περίπου το 1/15 με 1/20 της πίεσης στην επιφάνεια της 

θάλασσας και άφθονη ηλιακή ενέργεια εξαιτίας της απουσίας νεφών.  

 
Σχήμα 2.1: Η στρατόσφαιρα 
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Το υψόμετρο λειτουργίας των 17 με 22 χιλιομέτρων έχει επιλεγεί με γνώμονα 

την ελαχιστοποίηση της μέσης ταχύτητας των ανέμων και των αναταράξεων που 

ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα σταθερότητας στην πλατφόρμα. Παρότι η 

σφοδρότητα των ανέμων διαφοροποιείται από τόπο σε τόπο και από εποχή σε 

εποχή, συνήθως παρουσιάζει μια μορφή πολύ κοντά σε αυτή του σχήματος 2.2. Το 

συγκεκριμένο υψόμετρο είναι επίσης ασφαλές από άποψη εναέριας κυκλοφορίας, 

καθώς όλα τα πολιτικά και τα περισσότερα στρατιωτικά αεροσκάφη πετούν σε ύψη 

χαμηλότερα των 55.000 ft. 

 

 
 

Σχήμα 2.2: Η ταχύτητα του ανέμου συναρτήσει 

του ύψους από τη γήινη επιφάνεια 
 
 
 
2.2.2 Πλατφόρµες 
 

Οι πλατφόρμες ενδέχεται να είναι αεροπλάνα, αερόπλοια ή αερόστατα, 

επανδρωμένα ή μη, με αυτόνομη λειτουργική ικανότητα αλλά και δυνατότητα 

τηλεχειρισμού από το έδαφος. Παρά το γεγονός ότι ο όρος HAP δεν είναι αυστηρά 

ορισμένος, θεωρούμε ότι αναφέρεται στα ηλιακής ενέργειας μη επανδρωμένα 

αεροπλάνα ή αερόπλοια που μπορούν να παραμείνουν σταθερά σε συγκεκριμένη 

θέση στον ορίζοντα για διάρκεια κάποιων μηνών. Ένας άλλος ευρέως 

χρησιμοποιούμενος όρος είναι ο όρος HAAP (High Altitude Aeronautical Platforms) 

καθώς και ο όρος HALE (High Altitude Long Endurance Platforms) που υπονοεί 

σκάφη ικανά για παραμονή έως και λίγων ετών σε δεδομένο σημείο της 

στρατόσφαιρας. Σε κάθε περίπτωση οι πτήσεις των πλατφόρμων είναι πλήρως 
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συμβιβασμένες με τους κανονισμούς του διεθνούς οργανισμού πολιτικής αεροπορίας 

ICAO (International Civil Aviation Organization) και έχουν την εξουσιοδότηση των 

τοπικών αεροπορικών διοικήσεων. 

 

Η πρώτη μορφή εναέριων πλατφόρμων ήταν τα αερόστατα (μπαλόνια) των 

οποίων η χρήση περιορίστηκε για μεγάλο διάστημα σε ψυχαγωγικούς, 

μετεωρολογικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς, πιθανότατα εξαιτίας των συχνών 

ατυχημάτων που συνέβαιναν από την ανάφλεξη του υδρογόνου. Τα τελευταία χρόνια 

ωστόσο παρατηρείται μια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος γύρω από τα αερόστατα, 

καθώς η τεχνολογία παρέχει νέα υλικά για το εξωτερικό περίβλημα σφαίρας των 

μπαλονιών. Τα υλικά αυτά είναι ανθεκτικά στη UV ακτινοβολία και προστατεύουν από 

ενδεχόμενες διαρροές του ηλίου (He), στοιχείο που έχει αντικαταστήσει πλέον το 

υδρογόνο.  

 

 
 

Σχήμα 2.3: Το αερόστατο Zeppelin NT 

 

Από τη άλλη μεριά, τα προτεινόμενα για τηλεπικοινωνιακή χρήση αερόπλοια 

λειτουργούν με τη βοήθεια ηλεκτρικών κινητήρων και έλικας ώστε να επιτυγχάνεται η 

σταθερότητα της θέσης, ενώ πετούν αντίθετα προς τους επικρατούντες ανέμους σε 

ύψη 3 έως 22 km. Η απαραίτητη κινητήρια δύναμη για την προώθησή τους 

προέρχεται από ελαφριές ηλιακές κυψέλες, με τυπικό βάρος λιγότερο από 400 g/m2, 

που καλύπτουν το επάνω μέρος της επιφάνειας του αερόπλοιου. Επιπλέον κατά τη 

διάρκεια της ημέρας αποθηκεύουν ενέργεια σε επαναφορτιζόμενα ηλεκτρικά στοιχεία 

καύσιμης ύλης (fuel cells), τα οποία τίθενται σε λειτουργία για την εξυπηρέτηση των 
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αναγκών της νύχτας. Ενδεικτικές τιμές για τις διαστάσεις αυτών των αερόπλοιων είναι 

100 με 200 m σε μήκος, ενώ εκτιμάται ότι θα έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης 

φορτίου περίπου 800 με 1000 kg.  Το αναμενόμενο βάρος τους φτάνει τους 15 τόνους 

και οφείλεται ως επί το πλείστον στο βάρος του φυσικού καυσίμου που μεταφέρουν.  

 

 
 

Σχήμα 2.4: Ένα αερόπλοιο της εταιρείας Lindstrand 

 

Μια διαφορετική μορφή εναέριων τηλεπικοινωνιακών πλατφόρμων είναι τα μη 

επανδρωμένα αεροπλάνα που κινούνται με ηλιακή ενέργεια ενάντια στον άνεμο αλλά 

και τα επανδρωμένα αεροσκάφη με πιλότους που εκτελούν 8-ωρες βάρδιες. Τα 

τελευταία επιτυγχάνουν μια ψευδο – σταθερότητα θέσης πετώντας σε κυκλική κατά 

προσέγγιση τροχιά διαμέτρου όχι πάνω από 13 km. Έχουν άνοιγμα φτερών ως 80 m 

και δυνατότητα να μεταφέρουν κάτω από την άτρακτο 125 περίπου μικροκυματικές 

κεραίες, σε ύψος 16 με 19 km πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

 

 
 

Σχήμα 2.5: Το αεροπλάνο Pathfinder Plus 

 39



Τέλος, ως τηλεπικοινωνιακές πλατφόρμες μπορούν να λειτουργήσουν τα 

λεγόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα UAV (Unmanned Aerial Vehicles) καθώς 

και τα δεμένα στο έδαφος αερόστατα (tethered aerostats). Τα UAVs είναι μικρά, 

χωρίς πλήρωμα αεροσκάφη, εφοδιασμένα με καύσιμα που επαρκούν για σύντομες 

και χαμηλού ύψους αποστολές. Χρησιμοποιούνται ευρύτερα για στρατιωτικές 

παρακολουθήσεις. Τα δεμένα αερόστατα είναι αερόστατα που τροφοδοτούνται από 

καλώδιο, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την πτήση πάνω από τα 5 με 8 

km. Προφανής κίνδυνος υπάρχει στην περίπτωση αυτή για την εναέρια κυκλοφορία, 

αν οι πλατφόρμες δεν ίπτανται σε ζώνες που απαγορεύεται η πτήση άλλων 

αεροσκαφών. 

 

 
 

Σχήμα 2.6: Το στρατιωτικό UAV Predator  

 

Ιστορικά και μόνο αναφέρουμε ότι μια πρώιμη ιδέα που σύντομα 

εγκαταλείφθηκε ήταν η χρήση μη επανδρωμένων αεροπλάνων τροφοδοτούμενων 

από το έδαφος με τη βοήθεια μικροκυματικών δεσμών. Τα προβλήματα στην 

περίπτωση αυτή ήταν μεταξύ άλλων η αποδοτικότητα της εκπομπής, το μεγάλο 

κόστος του επίγειου εξοπλισμού και ο κίνδυνος από την υψηλής ισχύος 

μικροκυματική ακτινοβολία προς το περιβάλλον και τα υπόλοιπα αεροσκάφη. 
 
 
 
2.2.3 Έλεγχος τροχιάς 
 

Είναι σαφές ότι για να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη λειτουργία των HAPs δεν 

αρκεί η εξέλιξη της τεχνολογίας των χρησιμοποιούμενων αεροσκαφών. Απαραίτητη 

είναι η ανάπτυξη ενός επίγειου συστήματος υποστήριξης για την αιώρηση, την 

πρόσδεση, τη συντήρηση και την επιθεώρηση των πλατφόρμων. Αξιόπιστα 

συστήματα πλοήγησης, συστήματα ελέγχου απογείωσης, ανύψωσης και 
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προσγείωσης, συστήματα ανίχνευσης και ελέγχου θέσης πρέπει οπωσδήποτε να 

περιλαμβάνονται στην επίγεια υποδομή, προκειμένου να έχουμε ένα ασφαλές και 

αποδοτικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Ο τηλεχειρισμός και η χρήση GPS (Global 

Positioning System) ενδέχεται να συμβάλλουν στη σωστή και προβλέψιμη λειτουργία 

των HAPs, ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξει η έγκαιρη πρόγνωση των καιρικών 

συνθηκών στην περιοχή πτήσης τους. Με τη βοήθεια των σημάτων τηλεμετρίας 

πρέπει να παρακολουθείται διαρκώς η κατάσταση του εξοπλισμού που βρίσκεται 

πάνω στο αεροσκάφος και να δίνονται οι αντίστοιχες εντολές σε περιπτώσεις 

ανωμαλιών ή επικίνδυνων ατμοσφαιρικών φαινομένων. Οι αποφάσεις για δυνατότητα 

απογείωσης ή ανάγκη προσγείωσης και επισκευής μπορούν να ληφθούν μόνο 

εφόσον υπάρχει επαρκής γνώση της ταχύτητας και κατεύθυνσης του ανέμου στην 

περιοχή ενδιαφέροντος.  

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι τα ρεύματα του αέρα δρουν 

προωστικά στην τροπόπαυση, δηλαδή στη μεταβατική ζώνη μεταξύ τροπόσφαιρας 

και στρατόσφαιρας, βοηθώντας την πλατφόρμα να κερδίσει ύψος. Όταν αυτή φτάσει 

περίπου στα 20 km χρειάζεται να ληφθεί μέριμνα για τη μεταφορά και σταθεροποίησή 

της στην προβλεπόμενη θέση. Θεωρώντας μια μέγιστη ταχύτητα ανέμου της τάξης 

των 20 m/sec, η ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί είναι ακτίνας 1 km σε οριζόντιο 

επίπεδο και ±1 km σε κατακόρυφο επίπεδο. Περιοδικά (π.χ. κάθε 3 χρόνια) το 

αεροσκάφος οδηγείται πίσω στη βάση του για επιτήρηση και έλεγχο, ενώ η συνολική 

διάρκεια ζωής του μπορεί να φτάσει τα 10 χρόνια, ούσα βέβαια συνάρτηση της 

εκάστοτε χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας.  
 
 
 
2.2.4 Αρχιτεκτονική 
 

 Ζεύξεις 
 

Υπηρεσίες μπορούν να προσφέρονται στους χρήστες μέσω των απ’ ευθείας 

ζεύξεων (uplink και downlink) με την πλατφόρμα και των ζεύξεων μεταξύ του HAP και 

του υπάρχοντος επίγειου δικτύου οπτικών ινών. Δια – πλατφορμικές ζεύξεις 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός δικτύου από HAPs, ενώ υπάρχει 

δυνατότητα εγκατάστασης ζεύξης μεταξύ πλατφόρμας και δορυφόρου σε περίπτωση 

που αυτό κρίνεται σκόπιμο. 
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Σχήμα 2.7: Σενάριο επικοινωνίας μέσω HAP 
 
 
 

 Κυψέλες 
 

Η περιοχή κάλυψης ενός HAP καθορίζεται από τη διάδοση οπτικής επαφής 

και την ελάχιστη γωνία ανύψωσης του επίγειου τερματικού. Αν θεωρήσουμε ως 

κατώτατο όριο για τη γωνία ανύψωσης στην ευρυζωνική ασύρματη πρόσβαση BWA 

(Broadband Wireless Access) τις 5º και ένα μέσο ύψος πλατφόρμας 20 km, 

προκύπτει περιοχή ακτίνας 200 km ή 120.000 km2 περίπου. Μια τέτοια ευρεία 

περιοχή μπορεί να υποδιαιρεθεί σε μικρότερες ζώνες κάλυψης, ή κυψέλες, ώστε να 

βελτιωθεί η συνολική χωρητικότητα του συστήματος με τη βοήθεια τεχνικών 

επαναχρησιμοποίησης συχνότητας. Ο αριθμός, το μέγεθος και το σχήμα των 

κυψελών προσδιορίζονται κεντρικά από την εναέρια πλατφόρμα και τις κεραίες της, 

γεγονός που δίνει το πλεονέκτημα εύκολης αναπροσαρμογής της κυψελωτής δομής 

στις εκάστοτε απαιτήσεις κίνησης. Με τον τρόπο αυτό έχουμε αποδοτική μεταχείριση 

του εύρους ζώνης και μεγιστοποίηση της χωρητικότητας.  
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 Κεραίες 
 
Προκειμένου να λειτουργήσει ικανοποιητικά η παραπάνω κυψελωτή 

σχεδίαση, οι κεραίες που βρίσκονται στις πλατφόρμες επιλέγονται να είναι κεραίες 

πολλαπλών δεσμών. Αυτό όμως έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία παρεμβολών 

στις ομοδιαυλικές κυψέλες από τους πλευρικούς λοβούς, χειροτερεύοντας εν τέλει την 

επίδοση του συστήματος. Για την αποφυγή των παρεμβολών οι πλευρικοί λοβοί 

πρέπει να καταστέλλονται.  

 

Όσον αφορά τις κεραίες των επίγειων τερματικών, αυτές ενδέχεται να έχουν 

σταθερό ή ηλεκτρονικά στρεφόμενο διάγραμμα ακτινοβολίας. Επειδή τόσο η οριζόντια 

όσο και η κατακόρυφη θέση της πλατφόρμας δεν είναι απόλυτα σταθερές, 

παρατηρείται μια χρονική διακύμανση της γωνίας με την οποία ο σταθμός εδάφους 

βλέπει το HAP. Αν η γωνιακή αυτή μεταβολή είναι μεγαλύτερη από το εύρος δέσμης 

της κεραίας, τότε ενδείκνυται κεραία με ηλεκτρονικά στρεφόμενο διάγραμμα.  
 
 
 

 Ισχύεις   
 
Μια σημαντική διάκριση μεταξύ των διαφορετικών ειδών HAPs είναι η 

διαθέσιμη ισχύς τους. Τα αεροπλάνα που κινούνται με συμβατικές πηγές καυσίμων 

μπορούν τυπικά να εκπέμπουν ισχύ 20 kW, ενώ τα αεροσκάφη ηλιακής ενέργειας 

μόνο 1 kW. Συνεπακόλουθα τα τελευταία παρουσιάζουν περιορισμένη RF ισχύ κάτω 

ζεύξης, οπότε απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός της σκόπευσης των κεραιών και 

κατάλληλες τεχνικές διαμόρφωσης και κωδικοποίησης. Επιπλέον, στην περίπτωση 

της χρήσης ηλιακών κυψελών, ένα μεγάλο κομμάτι της ενέργειας που 

συγκεντρώνεται, αναλίσκεται στην επαναφόρτιση των μπαταριών (fuel cells) καθώς το 

HAP αντιμετωπίζει μεγάλες περιόδους σκότους κάθε νύχτα. Η κατάσταση 

επιδεινώνεται όσο προχωρούμε σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη λόγω της γωνίας 

με την οποία βλέπει ο ήλιος την πλατφόρμα και φυσικά το χειμώνα που η διάρκεια της 

ημέρας είναι μικρή. Στο σχήμα που ακολουθεί βλέπουμε τη διακύμανση της 

προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο ως συνάρτηση του 

γεωγραφικού πλάτους, των εποχών και της ώρας μέσα στην ημέρα. 
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Σχήμα 2.8: Η μεταβολή της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας 

σε ένα HAP σε ύψος 17 km  
 
 
 

 ∆ιαποµπές 
 
Τέλος, ένα σημαντικό θέμα στην αρχιτεκτονική του συστήματος είναι η 

υποστήριξη διαπομπών. Παρόλο που οι χρήστες ενός δικτύου BWA είναι συνήθως 

σταθεροί, διαπομπές μπορεί να συμβούν εξαιτίας της μετατόπισης, εκτροπής, 

στροφής ή κλίσης της πλατφόρμας, σε αντίθεση με τις συμβατικές κυψελωτές 

διατάξεις κινητής τηλεφωνίας όπου οι διαπομπές προκαλούνται αποκλειστικά από την 

κίνηση των χρηστών. Η συχνότητα των διαπομπών εξαρτάται από το μέγεθος των 

κυψελών στο έδαφος, τη σταθερότητα του HAP  αλλά και τη σταθερότητα σκόπευσης 

της κεραίας του και δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια, αναμένεται όμως να μην 

είναι μεγάλη συγκρινόμενη με ένα κλασικό κινητό σενάριο. Βέβαια οι πολύ μικρές 

ανεκτές καθυστερήσεις στις μελλοντικές multimedia εφαρμογές (όπως το βίντεο) θα 

επιβάλλουν αυστηρότερους περιορισμούς στη διαδικασία των διαπομπών. 
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2.2.5 Ατµοσφαιρικές απώλειες  
 

 Εξασθένηση 
 

Σε συχνότητες χαμηλότερες των 10 GHz οι ατμοσφαιρικές απώλειες μπορούν 

κατά ένα μεγάλο ποσοστό να αγνοηθούν, αφού είναι μικρές σε σχέση με τις απώλειες 

ελευθέρου χώρου. Ωστόσο στις συχνότητες πάνω από 20 GHz όπου θα 

λειτουργήσουν τα HAPs, η απορρόφηση και σκέδαση των ραδιοκυμάτων από το 

οξυγόνο, τους υδρατμούς, τα σύννεφα και τη βροχή είναι σημαντική. Ειδικότερα η 

βροχή προκαλεί βίαιη εξασθένηση, όπως φαίνεται από το στατιστικό διάγραμμα που 

ακολουθεί και που αναφέρεται σε μια ζεύξη στην κλιματική ζώνη της Μεσογείου 

(region Κ), μεταξύ ενός σημείου στο επίπεδο της θαλάσσιας επιφάνειας και ενός HAP 

30 km μακριά σε ύψος 17 km. Η υπέρβαση (exceedance) εκφράζει το ποσοστό της 

διάρκειας του χρόνου που η βροχή εξασθενεί το σήμα περισσότερο από μια δεδομένη 

τιμή και είναι το μέγεθος απ’ όπου μπορεί να υπολογιστεί η διαθεσιμότητα της ζεύξης. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι οι απώλειες λόγω βροχής λαμβάνουν 

χώρα μόνο στα πρώτα λίγα χιλιόμετρα από την επιφάνεια της γης, γιατί το φαινόμενο 

των βροχοπτώσεων περιορίζεται στην περιοχή κάτω από την ισόθερμη των 0º C που 

συνήθως δεν ξεπερνά τα 5 km. 

 

 
 

Σχήμα 2.9: Ατμοσφαιρική απόσβεση για συχνότητες 28 GHz και 48 GHz 
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 ∆ιαφορική λήψη  
 

Μια τεχνική αποφυγής των υψηλών ατμοσφαιρικών αποσβέσεων στην προς 

τα κάτω ζεύξη είναι η διαφορική λήψη χώρου. Η τεχνική αυτή βασίζεται στην 

ταυτόχρονη λήψη των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων μέσω δυο διαφορετικών 

οδεύσεων. Συγκεκριμένα αν ένα σημείο S1 υποφέρει από έντονη βροχόπτωση, είναι 

απίθανο σε ένα άλλο σημείο S2 λίγα χιλιόμετρα μακριά η βροχή να είναι το ίδιο 

σφοδρή. Τότε είναι αποτελεσματικό να ληφθούν τα σήματα εκπομπής του HAP στο 

σημείο S2 και από εκεί να καταλήξουν στο S1 μέσω επίγειας μικροκυματικής ζεύξης. 

Τα συστήματα διαφορικής λήψης χώρου τίθενται εκτός λειτουργίας σπανιότερα από 

τα συστήματα απλής λήψης, καθότι για να συμβεί αυτό πρέπει η υπέρβαση του 

περιθωρίου διαλείψεων να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και στις δυο εναλλακτικές 

διαδρομές.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.10: Διαφορική λήψη χώρου 

 

Άλλες ενδεχόμενες μορφές διαφορικής λήψης είναι η διαφορική λήψη χρόνου 

και η διαφορική λήψη συχνότητας. Η πρώτη περιλαμβάνει πολλαπλές εκπομπές του 

ίδιου σήματος καθυστερημένες κατά μερικά λεπτά, που συγκεντρώνονται στα 

τερματικά των χρηστών και ανασυνθέτουν την αρχική πληροφορία. Η δεύτερη μπορεί 

να εφαρμοστεί όταν είναι διαθέσιμες δυο συχνότητες λειτουργίας, για παράδειγμα 2 
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GHz και 48 GHz, οπότε κατά τη διάρκεια της βροχής η κίνηση που δεν επιδέχεται 

χρονικές καθυστερήσεις μεταδίδεται στα 2 GHz ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές γίνονται 

στα 48 GHz.  
 
 
 

 Σκέδαση 
 

Οι σταγόνες της βροχής, το χιόνι, οι παγοκρύσταλλοι και τα σταγονίδια νερού 

που αιωρούνται στα σύννεφα, εκτός από την απορρόφηση ακτινοβολίας, μπορούν να 

προκαλέσουν τον υποβιβασμό μιας ζεύξης σκεδάζοντας ακτινοβολία από μια κυψέλη 

σε μια άλλη ομοδιαυλική. Η γεωμετρία του προβλήματος φαίνεται στο σχήμα 2.11. Σε 

δεδομένο σημείο (x,y) η συνολική παρεμβολή εξαιτίας της βροχής είναι το άθροισμα 

όλων των σκεδαζόμενων ομοδιαυλικών σημάτων από τα σημεία (i,j) προς το αρχικό 

σημείο. Σημαντικό ρόλο παίζει το διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας του τερματικού, 

καθώς η ανεπιθύμητη σκεδαζόμενη ισχύς λαμβάνεται ως επί το πλείστον από τους 

πλευρικούς λοβούς. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αναζήτηση στρατηγικών για τη 

μετρίαση των δυσμενών επιπτώσεων της σκέδασης λόγω βροχής. Μια πιθανή 

αύξηση της εκπεμπόμενης RF ισχύος θα ήταν αποτελεσματική μόνο για την ελάττωση 

της απόσβεσης, χωρίς να βελτιώσει την παρεμβολή. Ορθότερη στην περίπτωση αυτή 

είναι μια αύξηση του συντελεστή επαναχρησιμοποίησης συχνότητας, ώστε να μειωθεί 

ο αριθμός των γειτονικών ομοδιαυλικών κυψελών που επηρεάζονται από το 

φαινόμενο της βροχής. Μάλιστα η προσαρμογή του συντελεστή 

επαναχρησιμοποίησης μπορεί να γίνεται δυναμικά στην εκάστοτε περιοχή που 

υποφέρει από βροχόπτωση, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές να λειτουργούν σχήματα 

επαναχρησιμοποίησης κατάλληλα για συνθήκες καθαρού ουρανού.   
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Σχήμα 2.11: Σκέδαση λόγω βροχής 

 
 
 
2.3 Συχνότητες και λειτουργικά χαρακτη-

ριστικά 
 
2.3.1 Ανάθεση συχνοτήτων 
 

Η ITU και οι ανά τον κόσμο εγχώριες τηλεπικοινωνιακές αρχές μετά από 

εξέταση της τεχνολογίας των HAPs, την κατέταξαν στις υψηλής πυκνότητας σταθερές 

υπηρεσίες HDFS (high density fixed service), διευκρινίζοντας ότι κάνει χρήση 

σταθμών τοποθετημένων στη στρατόσφαιρα. Η υπηρεσία που παρέχεται από ένα 

HAP είναι πράγματι υψηλής πυκνότητας, λόγω του εξαιρετικά μεγάλου αριθμού 

τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων που δύναται να εγκατασταθούν σε μια σχετικά μικρή 

αστική περιοχή. Ως σταθερή χαρακτηρίζεται εξαιτίας του γεγονότος ότι η πρόσβαση 

στους περισσότερους τερματικούς χρήστες γίνεται μέσω σταθερής κεραίας, αλλά και 
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επειδή το σύστημα δεν ικανοποιεί τον ορισμό των διαστημικών υπηρεσιών και 

επομένως πρέπει να θεωρηθεί επίγειο. 

 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις και τους κανονισμούς της ITU-R τα HAPs 

μπορούν να λειτουργούν στις παρακάτω ζώνες συχνοτήτων. 

 

 1885 – 1980 MHz, 2010 – 2025 MHz και 2110 – 2170 MHz στις περιοχές 1 

και 3. Η ανάθεση των ζωνών αυτών δεν είναι αποκλειστική ούτε έχει προτεραιότητα 

έναντι σε άλλες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τις ίδιες συχνότητες.  

 

 1885 – 1980 MHz και 2110 – 2160 MHz στην περιοχή 2. Ομοίως η ανάθεση 

αυτή δεν είναι αποκλειστική ούτε με προτεραιότητα. 

 

 27.50 – 28.35 GHz για την προς τα κάτω ζεύξη (downlink) στο Μπουτάν, την 

Ινδονησία, την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, την Ιαπωνία, τις Μαλδίβες, τη 

Μογγολία, το Μυανμάρ, το Πακιστάν, τη Δημοκρατία της Κορέας, τη Σρι Λάνκα, την 

Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. Η λειτουργία των HAPs στις παραπάνω συχνότητες οφείλει 

να μην παρενοχλεί άλλες σταθερές υπηρεσίες (fixed service) ούτε και να διεκδικεί 

προστασία παρεμβολών από αυτές.  

 

 31.0 – 31.3 GHz για την προς τα άνω ζεύξη (uplink) στο Μπουτάν, την 

Ινδονησία, την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, την Ιαπωνία, τις Μαλδίβες, τη 

Μογγολία, το Μυανμάρ, το Πακιστάν, τη Δημοκρατία της Κορέας, τη Σρι Λάνκα, την 

Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. Και εδώ πρέπει να περιορίζονται οι παρεμβολές προς άλλα 

συστήματα σταθερών υπηρεσιών, ενώ δεν προβλέπεται αντίστοιχη προστασία για τα 

HAPs.   

 

 47.2 – 47.5 GHz για την προς τα κάτω ζεύξη (downlink) σε όλον τον κόσμο 

εκτός από τις χώρες όπου υπάρχει η ανάθεση 31.0 – 31.3 GHz. 

 

 47.9 – 48.2 GHz για την προς τα άνω ζεύξη (uplink) σε όλον τον κόσμο εκτός 

από τις χώρες όπου υπάρχει η ανάθεση 31.0 – 31.3 GHz. 

 

Στη συνέχεια εστιάζουμε τη μελέτη και τις αναφορές μας στη χρησιμοποίηση 

των ζωνών 47.2 – 47.5 GHz και 47.9 – 48.2 GHz.  
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2.3.2 Περιοχές κάλυψης 
 
 Η επιφάνεια κάλυψης μιας στρατοσφαιρικής πλατφόρμας ορίζεται ως ο 

γεωμετρικός τόπος των σημείων πάνω στη γη απ’ όπου η πλατφόρμα “φαίνεται” υπό 

γωνία ανύψωσης μεγαλύτερη μιας προκαθορισμένης τιμής aφ . Εφαρμόζοντας το 

νόμο των ημιτόνων στο τρίγωνο ΟΑΔ του σχήματος 2.12, προκύπτει η σχέση που 

συνδέει τη γωνία ανύψωσης aφ  με την επίκεντρη γωνία κάλυψης rφ . Με R  

συμβολίζουμε την ακτίνα της Γης που ισούται με 6378 km και με  το υψόμετρο που 

ίπταται το HAP (21 km ή 25 km). Η ακτίνα  της επιφάνειας κάλυψης υπολογίζεται 

έπειτα ως μήκος τόξου από τη σχέση 

h
d

rRd φ⋅=  όταν η γωνία rφ  είναι εκφρασμένη σε 

ακτίνια ή ( 180)πφ ⋅⋅= rRd  όταν η γωνία φr είναι εκφρασμένη σε μοίρες.  
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Σχήμα 2.12: Επιφάνεια κάλυψης ενός HAP 

 

Η συνολική περιοχή κάλυψης ενός HAP διαιρείται σύμφωνα με την ITU σε 

τρεις ζώνες. Η ύπαρξη των ζωνών αυτών εξασφαλίζει την παροχή ενιαίων και 
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ομοιόμορφων ευρυζωνικών υπηρεσιών στην ευρεία περιοχή που κείται κάτω από την 

πλατφόρμα.  

 

 Ζώνη αστικής κάλυψης UAC (Urban Area Coverage): Οι γωνίες ανύψωσης 

των επίγειων σταθμών ως προς την πλατφόρμα κυμαίνονται μεταξύ 30º και 90º. Με 

εφαρμογή της σχέσης (2.3) προκύπτει ότι η περιοχή κάλυψης εκτείνεται έως τα 36 ή 

43 km από ένα σημείο ακριβώς κάτω από την πλατφόρμα, για ύψος πτήσης 21 και 25 

km αντίστοιχα. Οι χρήστες της αστικής ζώνης μπορούν να έχουν φορητές τερματικές 

συσκευές με εύρος δέσμης περίπου 11º ή κεραίες κέρδους 26 dBi και διαστάσεων 10 

cm επί 10 cm. Τα τερματικά αυτά χρειάζονται κατά προσέγγιση 0.15 watt 

εκπεμπόμενης RF ισχύος. Οι κεραίες στον εναέριο σταθμό πρέπει να έχουν κέρδος 

30 dBi (1 watt RF ισχύος ανά κανάλι).  

 

 Ζώνη ημιαστικής κάλυψης SAC (Suburban Area Coverage): Οι γωνίες 

ανύψωσης των επίγειων σταθμών είναι μεταξύ 15º και 30º. Η περιοχή κάλυψης στην 

περίπτωση αυτή εκτείνεται από τα όρια της ζώνης UAC έως τα 76.5 ή 90.5 km, για 

υψόμετρο λειτουργίας 21 και 25 km αντιστοίχως. Στα τερματικά απαραίτητη είναι η 

χρήση κατευθυντικών κεραιών υψηλότερου κέρδους (41 dBi) με ισχύ εκπομπής 0.2 

watt. Οι ίδιες κεραίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στις ζώνες UAC για σταθερή 

εγκατάσταση σε οροφές κτιρίων. Η εναέρια πλατφόρμα έχει όπως και πριν κεραίες 

κέρδους 30 dBi. 

 

 Ζώνη αγροτικής κάλυψης RAC (Rural Area Coverage): Οι γωνίες ανύψωσης 

κυμαίνονται από 5º ως 15º και η περιοχή κάλυψης υπολογίζεται ότι φτάνει από τα 

όρια της ζώνης SAC ως τα 203 ή 234 km, ανάλογα αν το HAP βρίσκεται στα 21 ή 25 

km από την επιφάνεια της θάλασσας. Η αγροτική ζώνη αναμένεται να αφιερωθεί στην 

υψηλής ταχύτητας, σημείου προς σημείο πρόσβαση και στην ευρεία κάλυψη 

περιοχών κάνοντας χρήση χαμηλότερων συχνοτήτων, μεταξύ 800 MHz και 5 GHz, 

καθώς η εξασθένηση που προκαλείται από τη βροχή και άλλα ατμοσφαιρικά 

φαινόμενα στα 47 / 48 GHz είναι πολύ μεγάλη. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά των τριών ζωνών 

της περιοχής κάλυψης ενός HAP. 
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Πίνακας 2.1: Ζώνες κάλυψης 

 

Ακτίνα στο έδαφος (km)  

Περιοχή κάλυψης 

 

Γωνία ανύψωσης 

(°) 
Πλατφόρμα  

στα 21 km 

Πλατφόρμα 

 στα 25 km 

UAC 90 – 30 0 – 36 0 – 43 

SAC 30 – 15 36 – 76.5 43 – 90.5 

RAC 15 – 5   76.5 – 203   90.5 – 234   

 

Οι παραπάνω περιοχές κάλυψης επιτυγχάνονται με τη χρήση στοιχειοκεραιών 

που έχουν προσθήκη πολωτή για την εξασφάλιση της κατάλληλης απομόνωσης 

διασταύρωσης πόλωσης XPI (cross – polarization isolation). Οι στοιχειοκεραίες αυτές 

εκπέμπουν 700 δέσμες σε κάθε μια από τις UAC και SAC ζώνες, ενώ παρέχουν 

επιλεκτική κάλυψη της ζώνης RAC με 700 το πολύ δέσμες. Η διαμορφούμενη 

κυψελωτή δομή έχει συντελεστή επαναχρησιμοποίησης συχνότητας 7. 
 
 
 

2.3.3 ∆ιαµόρφωση και κωδικοποίηση  
 

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η φασματική επίδοση κατά τη λειτουργία ενός 

συστήματος στρατοσφαιρικών υπηρεσιών, εφαρμόζεται ένα σχήμα δυναμικής 

κατανομής πολλαπλής πρόσβασης DAMA (dynamic assignment multiple access) 

που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται αποδοτικά το διατιθέμενο φάσμα. Πάνω 

στην πλατφόρμα υπάρχουν διακόπτες ασύγχρονου τρόπου μεταφοράς ATM 

(asynchronous transfer mode switches) και ΑΤΜ πολυπλέκτες που πολυπλέκουν 

στατιστικά την κίνηση των χρηστών. Τόσο η πάνω όσο και η κάτω ζεύξη 

χρησιμοποιούν QPSK διαμόρφωση και κωδικοποίηση πρόσθιας διόρθωσης λαθών 

FEC (forward error correction) ρυθμού 0.6. (Reed Solomon + ρυθμού 2/3 

συνελικτικός κώδικας με μήκος 9). Κωδικοποίηση επίσης χρησιμοποιείται για να 

μετριασθούν οι ριπές λαθών. Χάρη στην αποδοτική κατανομή του εύρους ζώνης και 

τις μικρές απαιτήσεις των περισσότερων μορφών ευρυζωνικής κίνησης, 110.560 

περίπου χρήστες αναμένεται να επιτυγχάνουν μια μέγιστη προς τα άνω ταχύτητα 

2.048 Mbps και προς τα κάτω ταχύτητα 11.24 Mbps έχοντας στη διάθεσή τους μόλις 

2 ζώνες συχνοτήτων των 100 MHz. Υποθέτοντας ότι κατά μέσο όρο ένα 10% των 

συνδρομητών είναι ενεργό, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι ένα δίκτυο από HAP 
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(HAPN, High Altitude Platform Network) μπορεί να υποστηρίξει πληθυσμό ενός 

εκατομμυρίου χρηστών έχοντας 2 x 100 MHz διαθέσιμο εύρος. Αν το εύρος των 

διαύλων αυξηθεί σε 300 MHz ανά κατεύθυνση, ο αντίστοιχος αριθμός των 

συνδρομητών ενός και μόνο δικτύου αγγίζει τα 5.000.000.   

 

Το σύστημα περιλαμβάνει ακόμα πολλούς σταθμούς – πύλες στο έδαφος 

(gateway ground stations) οι οποίοι κάνουν χρήση υψηλής ταχύτητας, σύγχρονης, 

πολυπλεγμένης διαίρεσης χρόνου TDM (time division multiplexed) ανά ζεύξη για 

κίνηση τροφοδοσίας που αλληλοσυνδέει το δίκτυο HAPN (HAP Network) με το 

δημόσιο τηλεφωνικό μεταγωγικό δίκτυο PSTN (Public Switched Telephone Network) 

και το Internet. Οι ζεύξεις που αφορούν την τροφοδοσία έχουν ταχύτητα μέχρι 0.72 

Gbps για μια κατανομή συχνοτήτων 300/300 MHz. Η διαμόρφωση στην περίπτωση 

αυτή είναι 64–QAM και η κωδικοποίηση FEC ρυθμού 0.71, ώστε να βελτιστοποιείται 

το διαθέσιμο εύρος ζώνης. Επιπρόσθετες σημείου προς σημείο ζεύξεις μεγάλης 

ταχύτητας ενδεχομένως να παρασχεθούν σε συλλογικούς χρήστες και προμηθευτές 

υπηρεσιών. 
 
 
 

2.3.4   Γενικά χαρακτηριστικά λειτουργίας 
 

Το δίκτυο HAPN έχει τοπολογία αστέρα, με την πλατφόρμα να λειτουργεί ως 

το κεντρικό σημείο. Το εναέριο τηλεπικοινωνιακό φορτίο προβάλλει πολλαπλές 

σημειακές δέσμες στο έδαφος, παρέχοντας κάλυψη σε μια κυκλική περιοχή διαμέτρου 

κατά προσέγγιση 150 km.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.13: Τοπολογία δικτύου 
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Οι τερματικοί χρήστες έχουν φορητές συσκευές που επικοινωνούν απ’ ευθείας 

με την πλατφόρμα. Μια τερματική συσκευή περιέχει την κεραία και μια μονάδα 

ψηφιακής διεπαφής. Η διεπαφή ενδέχεται να είναι κάρτα υπολογιστή ή κουτί επί 

τηλεόρασης (set - top box) πολλαπλών λειτουργιών. Οι επικοινωνίες από χρήστη σε 

χρήστη (user – to – user) κατευθύνονται απ’ ευθείας από το φορτίο της πλατφόρμας 

που περιέχει έναν μεγάλο ΑΤΜ διακόπτη. 

 

Οι σταθμοί - πύλες (gateways) επιτρέπουν την πρόσβαση των χρηστών στα 

υπάρχοντα δημόσια δίκτυα, όπως το PSTN και το Internet. Χάρη στο σχεδιασμό του 

συστήματος οι εν λόγω σταθμοί μπορούν  να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σημείο 

της εξυπηρετούμενης περιοχής κάλυψης, ώστε να ελαχιστοποιείται η απαιτούμενη 

επίγεια υποδομή. Συνήθως τοποθετούνται στο κεντρικό γραφείο CO (central office) 

κάποιου κομιστή ή στο λεγόμενο σημείο παρουσίας PoP (Point of Presence) ενός 

παροχέα υπηρεσιών Internet ISP (Internet Service Provider) που λειτουργεί σαν 

επιλογικό κέντρο. Νέες επίγειες πύλες είναι δυνατό να προστεθούν στο δίκτυο όποτε 

αυτό κριθεί αναγκαίο.  

 

Στα συστήματα πρώτης γενιάς δεν προβλέπεται άμεση ζεύξη μεταξύ δυο 

δικτύων HAPN. Πληροφορία που προορίζεται από ένα δίκτυο για ένα άλλο θα 

δρομολογείται μέσω των πυλών (gateways). Η χωρητικότητα των πυλών είναι 4 – 12 

Gbps και επομένως ικανή να χειρίζεται το 60% της κίνησης που παράγουν οι 

χρήστες. Η συνολική χωρητικότητα του φορτίου ανέρχεται στα 11 – 33 Gbps.  

 

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο για να παρέχει πλήρως αμφίδρομα ψηφιακά 

κανάλια ποικίλων ρυθμών σε σπίτια και SOHOs (small office / home office). Η βιντεο 

– διάσκεψη, η βιντεο – τηλεφωνία και η υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Internet 

είναι μερικές μόνο από τις υπηρεσίες που υποστηρίζονται. Παράλληλα οι υψηλοί 

ρυθμοί bit, η μεγάλη μητροπολιτική κάλυψη και το γεγονός ότι τα τερματικά των 

χρηστών δεν είναι εξαρτημένα από την επίγεια υποδομή καθιστούν τα HAPs μια 

ιδανική τηλεπικοινωνιακή πλατφόρμα για να δουλεύει κανείς από το σπίτι, το δικό του 

ή του πελάτη του. Έτσι δημιουργείται ένας μεγάλος αριθμός από εικονικά LANs (Local 

Area Networks) στα οποία οι χρήστες μπορούν να έχουν ανά πάσα στιγμή 

πρόσβαση, σαν να βρίσκονταν στο γραφείο τους. 

 

Στην προς τα κάτω ζεύξη τα τερματικά λαμβάνουν διαρκώς, αλλά κρατούν 

μόνο τα σήματα των κυψελών που τους αντιστοιχούν. Με τον τρόπο αυτό 
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επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της στατιστικής πολυπλεξίας του 

διακόπτη ΑΤΜ. 

 

Οι σταθμοί – πύλες χρησιμοποιούν τις ίδιες συχνότητες με εξαίρεση το τμήμα 

που χρησιμοποιείται από την κυψέλη στην οποία βρίσκεται η πύλη. Έτσι κάθε πύλη 

καταλαμβάνει μεγάλο ποσοστό από το διατιθέμενο εύρος ζώνης. Επίσης κάνει χρήση 

της αντίθετης πόλωσης προκειμένου να υπάρξει πρόσθετη απομόνωση. 

 

Το σύστημα λειτουργεί με ένα ζευγάρι ζωνών συχνοτήτων στα 47.2 με 48.2 

GHz, εύρους από 100 έως 300 MHz. Η τιμή 7 του συντελεστή επαναχρησιμοποίησης 

επιτρέπει την κατανομή των 2 x 100 MHz να επαναχρησιμοποιηθεί 100 φορές σε 

κάθε ζώνη κάλυψης. Κάθε TDMA (Time Division Multiple Access) χρονική σχισμή 

στην άνω ζεύξη μεταφέρει μια ΑΤΜ κυψέλη. Η ασύγχρονη φύση του ΑΤΜ προσφέρει 

ικανοποιητική ευλυγισία και προσαρμοστικότητα, ώστε για παράδειγμα να μην 

χρειάζεται ειδική μέριμνα για την αντιμετώπιση των χρονικών καταιγισμών. Το 

προαναφερθέν σχήμα DAMA θα ενσωματωθεί στις κλήσεις ΑΤΜ και τη διαχείριση 

κίνησης, μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα διαχείρισης των επικοινωνιακών 

πόρων. 

 

Στην πλευρά των χρηστών, ευφυή συστήματα ΑΤΜ πολυπλεκτών 

χρησιμοποιούνται για να μειώσουν τον αριθμό των θυρών του κεντρικού διακόπτη. 

Κάθε ΑΤΜ Mux πολυπλέκει 16 δέσμες σε μία OC3 (optical carrier, level 3 (155.52 

Mbps)) θύρα του διακόπτη. Τουλάχιστον 44 θύρες απαιτούνται για τον έλεγχο 1400 

τέτοιων δεσμών. Το δυναμικό TDMA μετατρέπει κάθε δέσμη σε διάδρομο δεδομένων. 

Έως 1000 τερματικά μπορούν να είναι εγγεγραμμένα οποιαδήποτε στιγμή. Ο 

σχεδιασμός αυτός βασικώς απαιτεί από τον ΑΤΜ πολυπλέκτη να χειρίζεται το μη 

σταθερό κομμάτι των πρωτοκόλλων σηματοδοσίας, ώστε να είναι δυνατή η χρήση 

σταθερών ΑΤΜ διακοπτών. 

 

Όπως προαναφέραμε οι πύλες δρουν ως διεπαφή με τα δημόσια δίκτυα. Η 

ακριβής μορφή τους εξαρτάται από το εκάστοτε αναπτυξιακό σενάριο. Είναι πιθανό 

μια πύλη να είναι αφιερωμένη σε κάποιον μεγάλο προμηθευτή υπηρεσιών internet, 

όπως η America Online. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να αναγνωρίζει τους 

εισερχόμενους χρήστες και να επιτρέπει σε αυτούς τη σύνδεση μόνο με τον παροχέα 

υπηρεσιών που είναι συμβεβλημένοι. 
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Ο προϋπολογισμός βάρους και ισχύος περιλαμβάνει όλο τον εξοπλισμό 

βασικής ζώνης, ήτοι τον ΑΤΜ διακόπτη και τους πολυπλέκτες. 

 

Το επίγειο σύστημα αποτελείται από σταθμούς – πύλες και κέντρα ελέγχου. Οι 

πύλες είναι εφοδιασμένες με κατευθυνόμενες κεραίες υψηλού κέρδους που 

εκπέμπουν στενές δέσμες. Ο RF εξοπλισμός είναι παρόμοιος με τον εξοπλισμό του 

φορτίου. Ο απαιτούμενος ΑΤΜ διακόπτης δεν είναι μεγάλος (περίπου τέσσερις OC3 

θύρες και ό,τι άλλο χρειάζεται για τους τοπικούς εξυπηρετητές και / ή τη διαχείριση 

δικτύου). Σύντομα αναμένεται να προκύψει η ανάγκη εγκατάστασης πλήθους 

διεπαφών για τη σύνδεση με τα υπάρχοντα δημόσια δίκτυα που προωθούνται ή θα 

προωθηθούν από τους πωλητές. Ωστόσο το σύστημα έχει προβλέψει να είναι 

υποχωρητικό στα ισχύοντα πρότυπα. 

 

Στην περίπτωση σύνδεσης με το δημόσιο ΑΤΜ δίκτυο, προτιμούνται οι 

διεπαφές ιδιωτικού δικτύου – κόμβου P-NNI (private network node interface) γιατί 

επιτρέπουν δυναμική εξισορρόπηση του φορτίου ανάμεσα στους σταθμούς – πύλες. 

Το σχήμα εσωτερικής διευθυνσιοδότησης είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει 

εξισορρόπηση φορτίου ακόμα και με διεπαφή τύπου B-ICI (broadband interchange 

carrier interface), όχι όμως με δυναμικό τρόπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.14: Το δίκτυο από άκρο σε άκρο 

(εύρος ζώνης 2 x 100 MHz) 
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Η πλειονότητα των πυλών (gateways) αναμένεται να είναι μη επανδρωμένες, 

αυτόνομες μονάδες που θα λειτουργούν με τηλεχειρισμό από το κέντρο ελέγχου του 

HAPN. Το κέντρο αυτό αποτελείται από έναν σταθμό – πύλη που παρέχει 

επικοινωνία με το φορτίο και το υπόλοιπο σύστημα, καθώς και 4 οντότητες για 

διαχείριση και άλλες λειτουργικές διαδικασίες. Οι οντότητες αυτές περιγράφονται στη 

συνέχεια.  

 

Το κέντρο ελέγχου διάταξης υλικού (hardware configuration control center) 

είναι υπεύθυνο για τον εντοπισμό, την τηλεμετρία και τις εντολές που πρέπει να 

σταλούν στην πλατφόρμα και το φορτίο της. Μοιάζει πολύ με ένα δορυφορικό κέντρο 

λειτουργίας που δουλεύει ακατάπαυστα. 

 

Το κέντρο ελέγχου επικοινωνιακών πόρων (communications resource control 

center) έχει την ευθύνη όλων των ελέγχων πραγματικού χρόνου που πρέπει να 

γίνουν στους πόρους του δικτύου. Σε αυτούς συγκαταλέγεται η πιστοποίηση της 

ταυτότητας του χρήστη, ο έλεγχος των κλήσεων, η διαχείριση του ραδιοφάσματος και 

της κίνησης και η συλλογή δεδομένων χρήσης για μετέπειτα διαδικασίες χρέωσης. 

 

Το κέντρο ελέγχου απομακρυσμένων επίγειων σταθμών (remote ground 

station control center) εκτελεί εργασίες διαχείρισης σταθμών, όχι όμως σε πραγματικό 

χρόνο. Αποτελεί υποχρεωτικά το κέντρο διαχείρισης δικτύου NOC (network 

operations center) του συστήματος, ενώ κάποιες αρμοδιότητές του επεκτείνονται και 

σε παρακείμενα HAPSs (HAP Systems).  

 

Τέλος, το περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο (regional business center) 

αναλαμβάνει τις τοπικές αρμοδιότητες και τον οικονομικό έλεγχο, 

συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών, της χρέωσης των πελατών και της 

ανάλυσης των γενικών τάσεων. Το κέντρο αυτό έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται ένα 

σύνολο από συστήματα HAP.  
 
 
 

2.3.5   Παράδειγµα σχεδιασµού συχνοτήτων 
 

Ένα παράδειγμα σχεδιασμού καναλιών σε ένα σύστημα HAP με 300 MHz + 

300 MHz διατιθέμενο φάσμα είναι να χωρίσουμε το εύρος των 300 MHz ανά 

κατεύθυνση σε 7 μπάντες συχνοτήτων των 33 MHz και 2 guardbands επίσης των 33 

 57



MHz. Οι 7 μπάντες διατάσσονται σύμφωνα με ένα σχήμα επαναχρησιμοποίησης 

συχνότητας συντελεστού 7, ώστε να επιτύχουμε μέγιστη χωρητικότητα. Στις προς τα 

εμπρός συνδρομητικές ζεύξεις κάθε ζώνη των 33 MHz χωρίζεται περαιτέρω σε 3 

διαύλους των 11 MHz. Στις προς τα πίσω συνδρομητικές ζεύξεις κάθε ζώνη των 33 

MHz χωρίζεται σε 15 διαύλους των 2.2 MHz. Οι δίαυλοι αυτοί διαιρούνται στη 

συνέχεια σε 32 χρονικές σχισμές των 64kbps, μια σχισμή – φύλακα (guard slot), μια 

σχισμή ελέγχου πρόσβασης και μια πιλοτική σχισμή. Παρομοίως κάθε προς τα 

εμπρός δίαυλος διαιρείται σε πολλαπλές χρονικές σχισμές των 64kbps καθώς και 

σχισμές πλαισίου. Η περίοδος πλαισίου είναι 6 msec. Υπάρχουν 700 κυψέλες σε 

κάθε μια από τις UAC, SAC και RAC ζώνες και περίπου 20 σταθμοί – πύλες σε κάθε 

ζώνη UAC και SAC. Οι πύλες τοποθετούνται στα κέντρα των κυψελών προκειμένου 

να ελαχιστοποιούνται ομοδιαυλικές παρεμβολές από και προς παρακείμενες κυψέλες. 

Οι ζεύξεις τους χρησιμοποιούν όλο το διαθέσιμο φάσμα, εκτός από τη ζώνη που 

καταλαμβάνει η οικεία κυψέλη και τις ζώνες – φύλακες (guardbands) που είναι 

απαραίτητες για τη μείωση της παρεμβολής και την αύξηση της χωρητικότητας. Ένα 

σύνολο από 22 κανάλια των 11 MHz χρησιμοποιούνται από κάθε πύλη ώστε να 

έχουμε τελικά 242 MHz ανά κατεύθυνση, αφήνοντας 4 ζώνες – φύλακες των 11.75 

MHz. 
 
 
 

2.3.6  Χαρακτηριστικά εναέριας πλατφόρµας 
 

Οι επικοινωνίες με τα τερματικά των χρηστών χρησιμοποιούν TDM 4-PSK 

διαμόρφωση και εύρος ζώνης 11 MHz στην κατερχόμενη ζεύξη και 2.2 MHz στην 

ανερχόμενη ζεύξη. Οι επικοινωνίες με σταθμούς – πύλες χρησιμοποιούν υψηλού 

επιπέδου 64-QAM διαμόρφωση με εύρος 88 MHz (11 MHz ανά φέρον). Και στις δυο 

περιπτώσεις υποθέτουμε δυνατότητα χρήσης συχνοτήτων 2 x 100 MHz. Αν ωστόσο 

είχαμε στη διάθεσή μας φάσμα 2 x 300 MHz, θα ήταν δυνατό τα τερματικά να 

επικοινωνήσουν με το HAP με ένα εύρος 33 MHz για την προς τα κάτω ζεύξη. 

 

Τυπικά χαρακτηριστικά για την εκπομπή και τις κεραίες του εναέριου σταθμού 

δίνονται στον πίνακα 2.2.  
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Πίνακας 2.2: Παράμετροι εκπομπής πλατφόρμας 

 

Επικοινωνία προς 
Ισχύς εκπομπής  

(dBW) 

Μέγιστο κέρδος κεραίας 

(dBi) 

UAC 1.3 30 

SAC 1.3 30 

RAC 3.5 41 

Gateway (UAC) 0 35 

Gateway (SAC) 9.7 38 

 

Το διάγραμμα ακτινοβολίας των κεραιών της πλατφόρμας, όπως ορίζεται στο 

Recommendation ITU-R S.672, φαίνεται με διακεκομμένη γραμμή στο σχήμα 2.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.15: Σύγκριση ανάμεσα στο διάγραμμα ακτινοβολίας κεραίας εναέριου 

σταθμού HAP (Recommendation ITU-R S.672) και θεωρητικού διαγράμματος κεραίας 

κυκλικού ανοίγματος φωτιζόμενης από ανυψωμένη παραβολική συνάρτηση  

με βάση –10 dB  
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2.3.7  Χαρακτηριστικά επίγειων σταθµών 
 

Οι αντίστοιχες παράμετροι για όλους τους επίγειους σταθμούς (τερματικές 

συσκευές και gateways) δίνονται στον πίνακα 2.3. Στην προς τα άνω κατεύθυνση τα 

τερματικά των χρηστών κάνουν χρήση demand assigned multicarrier TDMA με QPSK 

διαμόρφωση, ενώ οι πύλες υιοθετούν παρόμοιες τεχνικές με αυτές της πλατφόρμας. 

 

Πίνακας 2.3: Παράμετροι εκπομπής επίγειων σταθμών 

 

Επικοινωνία προς 
Ισχύς εκπομπής  

(dBW) 

Μέγιστο κέρδος κεραίας 

(dBi) 

UAC - 8.2 23 

SAC - 7 38 

RAC - 1.5 38 

Gateway (UAC) 1.7 46 

Gateway (SAC) 13.4 46 

 

Σύμφωνα με το Recommendation ITU-R F.699, το διάγραμμα ακτινοβολίας 

των κεραιών εκπομπής των επίγειων σταθμών για τις ζώνες UAC και SAC σε ένα 

δίκτυο HAPN μπορεί να περιγραφεί από το ακόλουθο σχήμα. 
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Σχήμα 2.16: Διάγραμμα ακτινοβολίας κεραίας εκπομπής 

επίγειου σταθμού HAP (Recommendation ITU-R F.699) 
 
 
 

2.3.8 Απόκριση φίλτρου RF και εκτός ζώνης        
εκποµπή 

 
Στις ζεύξεις των χρηστών χρησιμοποιείται QPSK διαμόρφωση. Η παραγόμενη 

φασματική πυκνότητα ισχύος μειώνεται με τετραγωνικό ρυθμό συναρτήσει του 

μεγέθους “συχνότητα εκπομπής μείον συχνότητα φέροντος”.  
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 61



2AC ⋅ : ισχύς σήματος απείρου εύρους ζώνης κανονικοποιημένη σε 

αντίσταση 1 Ω 

bf : ρυθμός bit 

bb fT 1= : διάρκεια bit 

cf : συχνότητα φέροντος 

    

Πιο εξελιγμένες τεχνικές διαμόρφωσης, όπως η 4-PSK-FK (κατοχυρωμένη 

εφεύρεση των Kato και Feher) επιτυγχάνουν πιο απότομη απόσβεση από την QPSK 

με αύξηση του διαχωρισμού των συχνοτήτων.  

 

Επιπρόσθετο φιλτράρισμα χρειάζεται για να ελαχιστοποιηθεί η διασυμβολική 

παρεμβολή ISI (inter symbol interference) και να περιοριστεί η εκπομπή εκτός ζώνης 

OoB (out – of – band emission). Τούτο είναι εφικτό με τη χρήση φίλτρου ανυψωμένου 

συνημιτόνου, το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί είτε μόνο με φίλτρα ακουστικών 

κυμάτων επιφανείας SAW (surface acoustic waves) είτε με ένα συνδυασμό ψηφιακού 

(βασικής ζώνης) και αναλογικού φιλτραρίσματος με τη βοήθεια φίλτρων SAW. Τα 

φίλτρα SAW είναι πολύ ευέλικτα, αφού έχουν δυνατότητα σύνθεσης οποιουδήποτε 

γραμμικού ζωνοπερατού φίλτρου με αυθαίρετο πλάτος και φάση, περιοριζόμενα μόνο 

από το πάχος της γραμμής και το μέγεθος του κρυστάλλου. Μια τυπική εξασθένηση 

της εκτός ζώνης εκπομπής OoB που επιτυγχάνουν τα μονοφασικά, 

ομοιοκατευθυντικά, μορφοτροπικού τύπου φίλτρα SAW, SPUDT (single – phase 

unidirectional transducer type) είναι 60 dB με ζωνοπερατή ομαλότητα λιγότερη από 

0.5 dB peak – to – peak και κυματισμό φάσης το πολύ 1°. Λαμβάνοντας υπόψη άλλα 

16 dB (10 log 4π2) εξασθένηση στον πρώτο πλευρικό λοβό της καμπύλης φασματικής 

πυκνότητας ισχύος QPSK, έχουμε συνολικά μείωση 75 dB στην ΟοΒ εκπομπή. 

 

Προκειμένου να επιτευχθεί απόρριψη γειτονικών διαύλων πάνω από 80 dB, η 

μόνη πρακτική λύση είναι η εν σειρά σύζευξη δυο φίλτρων SAW με το τίμημα της 

εισαγωγής απωλειών 6 dB. Αυτή ακριβώς η τεχνική χρησιμοποιείται από τους 

κατασκευαστές CDMA συσκευών για να ελαττώσουν την παρεμβολή γειτονικών 

καναλιών με σταθμούς βάσης PCS (Personal Communications System) ως τα – 80 

dB. Τα μοντέρνα SPUDT φίλτρα που εισάγουν μικρές απώλειες, έχουν υψηλά σημεία 

κορεσμού και ικανότητα ελέγχου ισχύος. Επειδή η μεγιστοποίηση της απόδοσης 

ισχύος δεν προϋποθέτει τη λειτουργία ενός τέτοιου φίλτρου κοντά στον κόρο, 

οποιαδήποτε γένεση μη γραμμικής ανεπιθύμητης εκπομπής μπορεί να αγνοηθεί.  
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2.3.9 Παράµετροι εκποµπής συστήµατος 
 

Το σχέδιο λειτουργίας των συχνοτήτων σε ένα σύστημα σταθμών HAP 

εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε περιοχής εξυπηρέτησης. 

Ανάλογα με τα στοιχεία αυτά διαμορφώνεται το διατιθέμενο εύρος ζώνης στην 

πλατφόρμα και τα επίγεια τερματικά της. 

 

Ένα απομονωμένο σύστημα σταθμών HAP, στην ευρύτερη περιοχή του 

οποίου δε βρίσκονται άλλα τέτοια συστήματα, ενδέχεται να εκμεταλλεύεται όλο το 

εύρος ζώνης των 2 x 300 MHz αν ο αριθμός των συνδρομητών το απαιτεί. 

 

Ένα καταλληλότερο σενάριο παροχής στρατοσφαιρικών υπηρεσιών σε μια 

μεγάλη περιοχή είναι η ανύψωση πολλών HAP σε ισόπλευρο σχηματισμό. Οι 

πλατφόρμες λειτουργούν αναχρησιμοποιώντας τρεις φορές τις συχνότητες, δηλαδή 

καταλαμβάνοντας 2 x 100 MHz η καθεμία.  

 

Φυσικά, διαφορετικά σενάρια αρμόζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και 

δεδομένα ζήτησης των χρηστών. 

 

Ως παράδειγμα θεωρούμε τη χρήση δυο ζωνών συχνοτήτων των 100 MHz 

από μια πλατφόρμα. Υποθέτοντας 2 Mbps ρυθμό καταιγιστικής πληροφορίας από τα 

επίγεια τερματικά, ύπαρξη κωδικοποίησης και άλλων πάγιων επιβαρύνσεων και 

λειτουργία σχήματος επαναχρησιμοποίησης με συντελεστή 7, τα 100 MHz διαιρούνται 

σε 7 σχισμές των 11 MHz και μια ζώνη guardband των 23 MHz. Κάθε σχισμή μπορεί 

να υποστηρίξει έναν χρήστη με πλήρη καταιγιστικό ρυθμό στην κατερχόμενη ζεύξη 

και με ένα πέμπτο του καταιγιστικού ρυθμού σε ανερχόμενη ζεύξη με συντελεστή 

διαυλοποίησης 5. Η τεχνική της διαυλοποίησης μειώνει το λόγο της καταιγιστικής 

ισχύος προς τη μέση ισχύ των τερματικών, μειώνοντας έτσι το κόστος των τελευταίων. 

Αν όλες οι πλατφόρμες λειτουργούν για τον ίδιο παροχέα υπηρεσιών, οι guardband 

ζώνες δεν είναι απαραίτητες. 

 

Κάθε μια από τις σχισμές των 11 MHz μπορεί να εξυπηρετήσει έως 10 

χρήστες υψηλών ταχυτήτων, αριθμός βέβαια που εξαρτάται από τη μέση 

δραστηριότητα ενός τυπικού χρήστη. Οι παρεχόμενοι μέσοι ρυθμοί δεδομένων είναι 

μεγαλύτεροι από 1 Mbps, ενώ καταιγιστικά φτάνουν τα 10 Mbps στην κάτω ζεύξη και 

τα 2 Mbps στην άνω ζεύξη. Η αποδοτική κατανομή χρόνου μεταξύ των χρηστών 
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διασφαλίζεται από ένα σχήμα γρήγορης ζήτησης ανάθεσης πολλαπλής πρόσβασης 

(fast demand assignment multiple access scheme) που δυναμικά επανακατανέμει 

τους διαύλους χρηστών κάθε 20 msec.  

 

Ένα σύνολο από 700 κυψέλες υπάρχει στο εσωτερικό των ζωνών UAC, SAC 

και RAC. Κατά συνέπεια στη ζώνη UAC η πυκνότητα ισχύος από τα τερματικά των 

χρηστών είναι –8.2dB(W/2MHz), πολλαπλασιαζόμενη επί 100 επαναχρησιμοποιήσεις 

συχνοτήτων και τροποποιούμενη σύμφωνα με το διάγραμμα ακτινοβολίας των 

πλευρικών λοβών των τερματικών. Στη ζώνη SAC η παραπάνω ποσότητα είναι –7.0 

dB(W/2MHz) επί 100 και στη ζώνη RAC το πολύ –1.55 dB(W/2MHz) επί 100. 

 

Για την υποστήριξη της κίνησης των χρηστών που συγκεντρώνεται στις ζώνες 

UAC και SAC είναι αναγκαία η ύπαρξη 20 σταθμών – πυλών (gateway stations). Οι 

παραπάνω πύλες λειτουργούν με 64-QAM διαμόρφωση σε εύρος ζώνης 88 MHz 

(100 MHz μείον 12 MHz) και έχουν πυκνότητα ισχύος –8 dB(W/2MHz) στις αστικές 

περιοχές και 4 dB(W/2MHz) στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Αν εξαιρέσουμε 

την κωδικοποίηση FEC, την πλαισίωση και άλλες πάγιες επιβαρύνσεις, η 

διαμόρφωση 64-QAM μπορεί να παρέχει χωρητικότητα φάσματος 4 bps / Hz ή 352 

Mbps ανά πύλη. Έτσι 20 πύλες σε κάθε ζώνη οδηγούν σε απόδοση πυλών 14.8 

Gbps, ήτοι 60% της κίνησης που είναι δυνατό να υποστηρίξει το σύστημα. 

 

Οι εκπομπές από την πλατφόρμα κάνουν χρήση όλου του διαθέσιμου εύρους 

ζώνης στηριζόμενες σε σχήματα διαμερισμού χρόνου και συχνότητας και παράγουν 

κατά μέσο όρο πυκνότητα ισχύος 20.6 dB(W/11MHz). Πιο συγκεκριμένα η πυκνότητα 

ισχύος για ζεύξεις χρηστών είναι 0 dB(W/11MHz) στις ζώνες UAC και SAC και 2.2 

dB(W/11MHz) στη ζώνη RAC. Για ζεύξεις προς τις πύλες η πυκνότητα ισχύος 

υπολογίζεται 0 dB(W/11MHz) στη ζώνη UAC και 9.7 dB(W/11MHz) στη ζώνη SAC. Η 

συνολική RF ισχύς της πλατφόρμας είναι περίπου 10 kW.  
 
 
 

2.3.10 Παράδειγµα προϋπολογισµού ζεύξης 
 

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα παράδειγμα υπολογισμού του λεγόμενου link 

budget μιας αντιπροσωπευτικής ζεύξης. Τα κέρδη της κεραίας της πλατφόρμας για 

τους τερματικούς χρήστες αναφέρονται στα άκρα των κυψελών, όντας 3 dB κάτω από 

τη μέγιστη τιμή τους. Ο απαιτούμενος λόγος ( )00 INEb +  στηρίζεται στην QPSK 
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διαμόρφωση με συνελικτικό κώδικα ρυθμού 2/3 και k=7 που εξασφαλίζει ρυθμό 

λανθασμένων bit BER (bit error rate) χαμηλότερο από 10-7. Οι ρυθμοί πληροφορίας 

των χρηστών λαμβάνουν υπόψη επιβαρύνσεις από τα πλαίσια και τις επικεφαλίδες 

ΑΤΜ. Οι τιμές για την εξασθένηση λόγω βροχής βασίζονται σε στατιστικά δεδομένα 

της κλιματικής ζώνης Κ με διαθεσιμότητα πάνω από 99.5%. Τέλος, ο λόγος κέρδους 

προς θερμοκρασία θορύβου στο δέκτη TG  υπολογίζεται με θερμοκρασία θορύβου 

900 Κ για τα τερματικά και τις πύλες και 500 Κ για την πλατφόρμα. 

 

Πίνακας 2.4: Ζεύξεις τερματικών 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τις ζεύξεις με σταθμούς – πύλες απαιτείται προσαρμοζόμενος έλεγχος 

ισχύος για την καταπολέμηση της εξασθένησης από τη βροχή. Έτσι οι ενισχυτές 

ισχύος των gateways έχουν δυνατότητα αύξησης της ισχύος τους έως 4 dB για τις 

ζεύξεις που υποφέρουν από βροχόπτωση, προκαλώντας ένα κέρδος ελέγχου ισχύος 
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4 dB. Οι ρυθμοί που επιτυγχάνονται είναι 44 Mbps ανά φέρον. Ο απαιτούμενος λόγος 

σήματος προς θόρυβο και παρεμβολή ( )00 INEb +  στηρίζεται στην 64-QAM 

διαμόρφωση με συνελικτικό κώδικα ρυθμού 4/5 και k=9 συνδυασμένο με υψηλού 

ρυθμού εξωτερικό κώδικα Reed Solomon ώστε να επιτευχθεί ρυθμός λανθασμένων 

bit BER το πολύ 10-10. 

 

Πίνακας 2.5: Ζεύξεις πυλών (gateways) 
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2.4  Εφαρµογές και υπηρεσίες  
 
2.4.1  Επικοινωνίες ευρείας ζώνης 
 

Η τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία με την οποία είναι σχεδιασμένα τα HAPs είναι 

ικανή να παρέχει πλήρως αμφίδρομα ψηφιακά κανάλια από τα 14.4 kbps ως τα 155 

Mbps. Σε αυτές τις ταχύτητες μπορούν να υποστηριχθούν πολλές εφαρμογές 

ευρυζωνικής σταθερής ασύρματης πρόσβασης B-FWA (Broadband Fixed Wireless 

Access), εφαρμογές που συχνά χαρακτηρίζονται από το γενικότερο όρο LMDS (Local 

Multipoint Distribution Services). Γενικά οι στρατοσφαιρικές πλατφόρμες έχουν τη 

δυνατότητα να συνδυάζουν πολλές υπηρεσίες και να τις διανέμουν σε multimedia 

τερματικά χειρός, τερματικά WLL (wireless local loop) και σταθερά ασύρματα δίκτυα. 

 

400

 
 

Σχήμα 2.17: Υψηλής ταχύτητας ασύρματη επικοινωνία και πρόσβαση στο internet 

μέσω ενός HAP 

 

Στους ρυθμούς των 14.4 kbps προσφέρονται υπηρεσίες ψηφιακής 

τηλεφωνίας, fax και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Δυνατή είναι η παροχή 

 67



ζεύξεων υποστήριξης (backhaul links) από μια πλατφόρμα σε χιλιάδες νανο - 

σταθμούς βάσης που βασίζονται στην τεχνολογία Bluetooth και λειτουργούν ως 

κεντρικά σημεία του τηλεφωνικού συστήματος DECT (Digital Enhanced Cordless 

Terminal). 

 

Από τα 64 έως τα 384 kbps παρέχονται υπηρεσίες βιντεο - τηλεφωνίας 

πλήρους κίνησης μεταξύ συνδρομητών που βρίσκονται στην ίδια περιοχή κάλυψης. 

Τούτο επιτυγχάνεται είτε μέσω μιας συσκευής στρατοσφαιρικής πρόσβασης, είτε 

μέσω μιας τηλεφωνικής υπηρεσίας τρίτης γενιάς (UMTS ή WCDMA), είτε με τη 

βοήθεια ενός PC ή PDA (personal digital assistant) που κάνει χρήση Bluetooth.  

 

 Η υψηλής ταχύτητας δικτυακή πλοήγηση (web surfing), η δικτυακή 

τηλεόραση και οι μεταφορές μεγάλων αρχείων είναι κάποιες από τις υπηρεσίες που 

υποστηρίζονται στα 128 kbps με 45 Mbps. Οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν 

συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων για πρόσβαση στο Internet και σε βάσεις δεδομένων 

όπως ο Παγκόσμιος Ιστός WWW (World Wide Web).  

 

Εφικτή είναι ακόμα η εγκατάσταση διαύλων OC–3 LAN, MAN και WAN σε 

ρυθμούς που φτάνουν τα 155 Mbps. Η ταχεία, πραγματικού χρόνου, υπό ζήτηση 

ανάθεση δεσμών FRODBA (fast realtime on demand beam allocation) επιτρέπει τη 

δημιουργία ευρυζωνικών ασύρματων δικτύων WLAN (wireless LAN) ή Wi-Fi (wireless 

fidelity). Η εναέρια πλατφόρμα μπορεί να συνδέσει απομακρυσμένα LANs (Local 

Area Networks) σε ένα intranet άμεσα μέσω LAN γεφυρών και δρομολογητών.  

 

Άλλες σημαντικές υπηρεσίες είναι η εκπομπή προς το ευρύ κοινό 

(broadcasting) ψηφιακής ή αλληλοδραστικής (interactive) τηλεόρασης, το βίντεο υπό 

αίτηση VOD (video on demand), η τηλεδιάσκεψη και μια πληθώρα multimedia 

εφαρμογών που συνδυάζουν συμπιεσμένη φωνή, εικόνα, δεδομένα και βίντεο. Το 

βασικότερο πλεονέκτημα σε όλες τις εφαρμογές αποτελεί η δυναμική παροχή εύρους 

ζώνης όποτε και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο (bandwidth on demand). 

 

Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη στρατόσφαιρα 

απευθύνονται τόσο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις SME (small and medium 

enterprises) όσο και σε οικιακούς χρήστες. Με τα HAPs δίνεται η δυνατότητα στις 

εταιρείες που χρησιμοποιούν LANs ή intranets να επεκτείνουν τα δίκτυά τους ως τα 

σπίτια των υπαλλήλων, τα περιφερειακά γραφεία, τους προμηθευτές και τους πελάτες 
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τους. Οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν άμεση και οικονομική πρόσβαση στο 

Internet, σε ψυχαγωγικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Στους 

συνδρομητές αναμένεται να συγκαταλέγονται και άλλοι φορείς, όπως νοσοκομεία και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα που κάνουν χρήση εφαρμογών τηλε–ιατρικής και τηλε–

εκπαίδευσης αντίστοιχα. 
 
 
 

2.4.2 Κινητές επικοινωνίες  
 

Εξίσου σημαντική είναι η προοπτική της λειτουργίας κινητών κυψελωτών 

υπηρεσιών 2ης και 3ης γενιάς που βασίζονται σε στρατοσφαιρικές μεταδόσεις. Ήδη το 

πρότυπο της ITU για τις 3ης γενιάς κινητές υπηρεσίες (IMT-2000) έχει εξουσιοδοτήσει 

τη χρήση των HAPs ως σταθμών βάσης. Στις αραιοκατοικημένες περιοχές μια 

πλατφόρμα με κεραία μεγάλου εύρους δέσμης μπορεί να εξυπηρετήσει μια ευρεία 

γεωγραφική έκταση. Εναλλακτικά πολλές μικρότερες κυψέλες που σχηματίζονται από 

κατευθυντικές κεραίες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε περιορισμένες περιοχές 

με αυξημένη πυκνότητα κινητών χρηστών. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται τόσο η 

ελαχιστοποίηση των επίγειων εγκαταστάσεων όσο και η σχεδόν χωρίς εμπόδια 

διαδρομή του σήματος λόγω του μεγάλου ύψους των σταθμών βάσης.  

 

Χάρη στις φυσικές τους διαστάσεις τα HAPs έχουν την ικανότητα να 

κουβαλούν διατάξεις στοιχειοκεραιών που φτάνουν τα 15 m επί 15 m, παρέχοντας 

πολυάριθμες σημειακές δέσμες στην επιφάνεια κάλυψης. Η συμβατική δομή 

κυματοδηγού που είναι ογκώδης και βαριά ενδέχεται να αντικατασταθεί από μια δομή 

τροφοδοσίας μέσω οπτικών ινών. Η ίνα DM/RF (directly modulated) χρησιμοποιεί το 

σήμα RF για να διαμορφώσει την έξοδο μιας διόδου laser, στη συνέχεια το σήμα RF 

μετατρέπεται σε αναλογικό οπτικό σήμα και μεταδίδεται μέσω μονορρυθμικής ίνας. 

Περισσότερα από ένα σήματα μπορούν να μεταδοθούν μέσα από μια ίνα με τεχνικές 

DWDM.  

 

Στα τρίτης γενιάς κινητά συστήματα πολλαπλής προσπέλασης διαίρεσης 

χρόνου TDMA (time division multiple access) τα HAPs βελτιώνουν την ενδοκυψελική 

παρεμβολή. Στα αντίστοιχα συστήματα διαίρεσης κώδικα CDMA (code division 

multiple access) όπως το DS-CDMA ή το MC-CDMA η ποιότητα της ζεύξης 

βελτιώνεται περαιτέρω από διαδικασίες ήπιων διαπομπών ανάμεσα σε πλατφόρμες 

και επίγειους σταθμούς βάσης. Έτσι ελαττώνεται η ενδοκυψελική παρεμβολή και η 
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παρεμβολή από γειτονικές κυψέλες, με αποτέλεσμα σημαντική αύξηση της 

χωρητικότητας του δικτύου.  
 
 
 

2.4.3  Τηλεπισκόπιση 
 

Η τηλεπισκόπιση αποτελεί μια τεχνική συλλογής, από απόσταση, 

πληροφοριών για τους πόρους της γήινης επιφάνειας. Βασίζεται στην ανάλυση 

εικόνων που έχουν ληφθεί σε διάφορα μήκη κύματος από όργανα εναέριων 

παρατηρήσεων σε αεροπλάνα ή δορυφόρους. Ο τρόπος με τον οποίο ένα σημείο 

στην επιφάνεια της γης ανακλά ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα εξαρτάται από τη 

θερμοκρασία, το ποσοστό υγρασίας, την παρουσία ή απουσία βλάστησης, τις 

ιδιότητες των επιφανειακών πετρωμάτων και άλλα χαρακτηριστικά του δεδομένου 

σημείου. Η τηλεπισκόπιση συνίσταται στην καταγραφή αυτών των εκπεμπόμενων ή 

ανακλώμενων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και στην εν συνεχεία ανάλυσή τους με 

σκοπό τον προσδιορισμό της επίγειας μορφολογίας. 

 

Τα HAPs έχουν τη δυνατότητα συλλογής πληροφοριών από ενσωματωμένους 

αισθητήρες, ενώ ενδέχεται να υποστηρίζουν την επεξεργασία των περιβαλλοντικών 

δεδομένων στον αέρα. Συγκεκριμένα το οπτικό ωφέλιμο φορτίο της πλατφόρμας 

εφαρμόζει ευφυείς αλγορίθμους επεξεργασίας στις εικόνες που συλλέγονται. Οι 

αλγόριθμοι αυτοί περιλαμβάνουν καταγραφή των εικόνων, αύξηση της ανάλυσης, 

αποκατάσταση της θολότητας, κατάτμηση και συμπίεση, και εν τέλει αποδοτική χρήση 

της προς τα κάτω ζεύξης για τη μεταφορά των δεδομένων στους επίγειους δέκτες. 

 

Η παρακολούθηση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος σε περιοχές ξηράς και 

θάλασσας αλλά και στην ίδια τη στρατόσφαιρα από τα HAPs επιτρέπει την εξαγωγή 

πολύτιμων συμπερασμάτων και προβλέψεων που αφορούν τις παγκόσμιες 

κλιματολογικές αλλαγές. Από την άλλη μεριά η συνεχής παρακολούθηση μιας 

συγκεκριμένης περιοχής συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό τομέων όπως η γεωργία, η 

δασοπονία και η αλιεία, παρέχοντας σε αυτούς εξελιγμένες εφαρμογές. Εφικτή είναι η 

διαχείριση μεγάλων γεωργικών εκτάσεων, δασών, υδάτινων πόρων και παράκτιων 

ζωνών, η απογραφή δασών και υγροτόπων, η παρακολούθηση των 

καλλιεργούμενων προϊόντων, ο ποιοτικός έλεγχος των νερών, η θαλάσσια 

χαρτογράφηση και ο εντοπισμός ζωνών πλούσιων σε αλιευτικά αποθέματα. Ακόμα τα 

HAPs χρησιμεύουν για την ανίχνευση και παρακολούθηση φαινομένων όπως οι 
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σεισμικές δονήσεις, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, η ηφαιστειακή δραστηριότητα, η 

ατμοσφαιρική ρύπανση και η μόλυνση των θαλασσών. Στα μεγάλα αστικά κέντρα 

εξίσου σημαντική είναι η συλλογή πληροφοριών για την τροχαία κίνηση και τις 

μεταφορές.  

 

 
 

Σχήμα 2.18: Ανίχνευση πλημμυρισμένης γεωργικής έκτασης  

και ρήξης τεχνητού αναχώματος ποταμού  
 
 
 

2.4.4 Παροχή υπηρεσιών σε επείγουσες καταστάσεις  
 

Σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων όπου προκύπτουν αυξημένες 

τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις, οι στρατοσφαιρικές πλατφόρμες αποτελούν ιδανική 

λύση εξαιτίας της ικανότητάς τους να μετακινούνται και να επανατίθενται γρήγορα σε 

λειτουργία πάνω από δεδομένα σημεία ζήτησης. Έτσι τα HAPs μπορούν να 

καλύψουν τις ανάγκες εντοπισμένων ζωνών με τεράστια πυκνότητα ενεργών 

χρηστών, όταν αυτές εμφανιστούν και για όσο διάστημα διαρκέσουν, όπως συμβαίνει 

σε σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις, ποδοσφαιρικούς αγώνες, συναυλίες ή 

κυκλοφοριακές συμφορήσεις. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, 

σεισμούς, πλημμύρες και καταιγίδες είναι δυνατό να εξυπηρετούνται άμεσα από τη 

στρατόσφαιρα, καθώς η επίγεια υποδομή που χρειάζεται να εγκατασταθεί είναι 

ελάχιστη. Οι επείγουσες εφαρμογές επεκτείνονται στην παροχή υπηρεσιών προς 

πυροσβεστικά και αστυνομικά οχήματα, ασθενοφόρα και διασωστικά συνεργεία. Με 

τον τρόπο αυτό παρέχεται ζωτική βοήθεια και ανακούφιση σε σημεία έκτακτης 

ανάγκης, από ένα σύστημα ανθεκτικό σε σεισμικές δονήσεις, τυφώνες, θύελλες και 

ανεμοστρόβιλους.   
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2.4.5 Εντοπισµός και πλοήγηση   
 

Ένας ακόμα σημαντικός στόχος των HAPs είναι η χρήση τους για την 

παρακολούθηση και τον εντοπισμό διαφόρων μέσων μεταφοράς, δημόσιων 

συγκοινωνιών, φορτηγών και τρένων. Ο εντοπισμός πραγματοποιείται συνδυάζοντας 

πληροφορίες από το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης GPS και τεχνικές 

που αφορούν τη μελέτη της κατεύθυνσης άφιξης των κυμάτων από τα εν λόγω 

οχήματα στην εναέρια πλατφόρμα. Εν συνεχεία επιτρέπεται η εκπομπή σημάτων 

πλοήγησης που ελέγχουν και διευκολύνουν την πορεία των συγκοινωνιακών μέσων.  

 

 
 

Σχήμα 2.19: Χρήση ενός HAP και ενός δορυφόρου  

για εντοπισμό και πλοήγηση  
 
 
 

2.4.6 Χρήση σε αναπτυσσόµενες χώρες και 
εξειδικευµένες αγορές 

 
Τα αναπτυσσόμενα έθνη του κόσμου έχουν μεγάλη ανάγκη από πρόσβαση 

χαμηλού κόστους σε υψηλής πυκνότητας τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις, προκειμένου να 

βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσής τους και να επιταχύνουν την οικονομική τους 

ανάπτυξη. Το γεγονός ότι στις μέρες μας υπάρχει ακόμα σημαντική έλλειψη ή και 

ανυπαρξία τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε έναν αριθμό κρατών, καθιστά τα HAPs 

αποτελεσματική λύση για την παροχή προηγμένων τηλεφωνικών και άλλων 
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υπηρεσιών, χωρίς την οικονομική και χρονική επιβάρυνση εγκατάστασης ογκώδους 

επίγειου εξοπλισμού. Ένα τέτοιο σύστημα ενδέχεται να κάνει χρήση του φθηνού 

τηλεφωνικού συστήματος DECT και να προσφέρει διαύλους στενής ή ευρείας ζώνης 

σε εκατομμύρια συνδρομητών από μια μόνο πλατφόρμα. Όσο η τηλεπικοινωνιακή 

κίνηση αυξάνει, περισσότερα HAPs μπορούν να τεθούν σε λειτουργία σε κάθε 

περιοχή, υποστηρίζοντας τόσο διαπλατφορμικές ζεύξεις όσο και ζεύξεις με τους 

υπάρχοντες δορυφόρους. Επιπλέον τα HAPs μπορούν να συμβάλλουν στις 

βιομηχανίες πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμάτων που συνήθως 

λειτουργούν σε απομακρυσμένες περιοχές αλλά απαιτούν επικοινωνία μεταξύ 

διασκορπισμένων σημείων. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται χρήση μικρών, εύκολων 

στην εγκατάσταση ή φορητών κεραιών που παρέχουν διαμέσου της πλατφόρμας 

όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες. 
  
 
 

2.4.7 Αναµετάδοση δορυφορικών σηµάτων  
 

Πολλές δορυφορικές υπηρεσίες, όπως η εκπομπή τηλεόρασης προς το ευρύ 

κοινό, απαιτούν τεράστιες επίγειες κεραίες στενού εύρους δέσμης και 

προσανατολισμένες με ακρίβεια στο δορυφόρο, ώστε αφενός να αποφεύγονται οι 

παρεμβολές από γειτονικούς δορυφόρους και αφετέρου η ισχύς λήψης του σήματος 

να είναι μέσα στα αποδεκτά όρια. Τα HAPs εξαιτίας του ύψους όπου πετούν έχουν τη 

δυνατότητα να “βλέπουν“ αρκετούς δορυφόρους, ακόμα και αυτούς που βρίσκονται 

πάνω από ωκεανούς ή ερήμους, και να λαμβάνουν τα δορυφορικά σήματα χωρίς το 

θόρυβο που προκαλείται από τα διάφορα επίγεια συστήματα. Για το σκοπό αυτό 

κάνουν χρήση κεραιών υψηλού κέρδους, ενώ κατόπιν ενισχύουν και επανεκπέμπουν 

τα σήματα απ’ ευθείας προς φορητές συσκευές δορυφορικής τηλεόρασης που έχουν 

κεραίες πολύ μικρών διαστάσεων. Η παραπάνω τακτική μπορεί ακόμα να φανεί 

χρήσιμη στην περίπτωση βλάβης ενός επίγειου δορυφορικού σταθμού, οπότε το HAP 

αναλαμβάνει προσωρινή δράση υποστήριξης στο δορυφορικό δίκτυο. 
 
 
 

2.4.8 Ναυτιλιακά συστήµατα επικοινωνιών 
 

Η παροχή υψηλής ποιότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών φωνής και 

δεδομένων σε πλωτά μέσα που διασχίζουν τους ωκεανούς είναι άλλη μια ενδεχόμενη 
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εφαρμογή των στρατοσφαιρικών πλατφόρμων. Στους μεγάλους θαλάσσιους δρόμους, 

όπως κατά μήκος του βόρειου Ατλαντικού, από τη δυτική ως τη νότια Αφρική, από την 

Αφρική ως τη Ασία και την Αυστραλία, από την Ασία ως τη βόρεια Αμερική, είναι 

δυνατό να τοποθετηθούν αλυσίδες από HAPs που θα λειτουργούν ως κόμβοι 

αναμετάδοσης ανάμεσα σε πλοία και παράκτιους σταθμούς σε κάθε πλευρά της 

υπερωκεάνιας ζεύξης. Το ναυτιλιακό αυτό σύστημα επικοινωνιών, που προϋποθέτει 

ζεύξεις μεταξύ των εναέριων σταθμών, μπορεί να παρέχει πολυκαναλικές, αξιόπιστες 

και οικονομικές υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και βίντεο, πρόσβαση στο διαδίκτυο και 

εκπομπές προς το ευρύ κοινό (broadcasting). Στο σχήμα 2.20 οι πλατφόρμες 

παρουσιάζονται ως στάσιμες, ωστόσο το ίδιο σύστημα θα μπορούσε εναλλακτικά να 

υλοποιηθεί με HAPs που κινούνται με σχετικά μικρές ταχύτητες κατά μήκος 

καθορισμένων τροχιών πάνω από τη θάλασσα και καταλήγουν κοντά σε επίγειους 

σταθμούς – πύλες.  

 

 
 

Σχήμα 2.20: Σύστημα αναμετάδοσης ναυτιλιακών επικοινωνιών με τη βοήθεια 

σταθμών HAAP (High Altitude Aeronautical Platforms) 
 
 
 

2.4.9 Στρατιωτική χρήση  
 

Επειδή τα HAPs αποτελούν ένα σύστημα που μπορεί να “στηθεί” γρήγορα και 

δεν προϋποθέτουν την ύπαρξη επίγειας υποδομής, είναι προφανής η δυνατότητα 

χρησιμοποίησής τους για επικοινωνίες σε πεδία μαχών. Συγκεκριμένα οι πλατφόρμες 

δρουν ως κόμβοι ή εναέριοι σταθμοί βάσης των υπαρχόντων ασύρματων 

στρατιωτικών δικτύων. Εναλλακτικά μπορούν να δράσουν ως δορυφορικοί 

αναμεταδότες, περίπτωση κατά την οποία καλούνται να μεταφέρουν δορυφορικό 

ωφέλιμο φορτίο και να επικοινωνήσουν με συμβατικά δορυφορικά τερματικά. Η 
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εγκατάσταση αμφίδρομων ζεύξεων υψηλής χωρητικότητας είναι πολύτιμη για την 

υποστήριξη στρατηγικών και τακτικών, όταν για παράδειγμα δυο μεραρχίες 

διατάσσονται σε παράπλευρο αμυντικό σχηματισμό. Οι ζεύξεις αυτές είναι γνωστές 

ως TDLs (tactical data links) και παρουσιάζουν το πλεονέκτημα εξαιρετικά μικρής 

πιθανότητας υποκλοπής LPI (low probability of interception), διότι η ισχύς εκπομπής 

από τα επίγεια τερματικά είναι μικρή και η συχνότητα λειτουργίας μεγάλη σε σχέση με 

τα αντίστοιχα δορυφορικά συστήματα. Επιπρόσθετα, οι πλατφόρμες είναι δύσκολα 

ανιχνεύσιμοι στόχοι από τον εχθρό, καθώς η τιμή της παραμέτρου ενεργού διατομής 

ραντάρ RCS (radar cross section) που τους αντιστοιχεί είναι πολύ μικρή.     

 

 
 

Σχήμα 2.21: Παροχή επικοινωνίας από ένα HAP σε πεδίο μάχης 

    
 
 
 2.5  Τηλεπικοινωνιακή αγορά  
 

Τα HAPs σήμερα γνωρίζουν ταχεία ανάπτυξη, μέσα από έναν αριθμό 

προγραμμάτων σε όλο τον κόσμο που ασχολούνται με τη μελέτη και υλοποίησή τους. 

Καθένα από τα προγράμματα αυτά εφαρμόζει τη δική του προσέγγιση στη γενική ιδέα 

της τεχνολογίας και αρχιτεκτονικής του συστήματος.  

 

Η αμερικάνικη εταιρεία Sky Station International έχει σχεδιάσει το αερόπλοιο 

Sky Station. Περίπου 250 τέτοια αερόπλοια που θα χρησιμοποιούνται ως 

τηλεπικοινωνιακές πλατφόρμες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία πάνω από 

διάφορες χώρες, αν και ο ακριβής αριθμός τους θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση. Οι 
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πλατφόρμες είναι επικαλυμμένες με ηλιακές κυψέλες, οι οποίες παρέχουν ενέργεια 

στους ηλεκτρικούς κινητήρες. Έχουν βάρος 30 τόνους, διαστάσεις 220 m επί 50 m και 

πετούν σε υψόμετρο 20 με 22 km χρησιμοποιώντας το σύστημα GPS (Global 

Positioning System) προκειμένου να παραμένουν σε σταθερή θέση. Το ωφέλιμο 

φορτίο που κουβαλούν ανέρχεται στα 1000 kg. Κάθε πλατφόρμα λειτουργεί 

ανεξάρτητα και θα είναι αρχικά συζευγμένη με τους επίγειους σταθμούς και τα 

υπάρχοντα δημόσια δίκτυα. Σε επόμενο στάδιο θα εγκατασταθούν ραδιοζεύξεις 

μεταξύ των HAPs. Οι προβλεπόμενοι ρυθμοί δεδομένων για σταθερές υπηρεσίες είναι 

2 Mbps στην άνω ζεύξη και 10 Mbps στην κάτω ζεύξη. Οι αντίστοιχοι ρυθμοί για 

κινητές υπηρεσίες είναι 9.6 έως 16 kbps για φωνή και 384 kbps για δεδομένα.  

 

 
 

Σχήμα 2.22: Η πλατφόρμα Sky Station 

 

Η βρετανική εταιρεία Advanced Technology Group (ATG) έχει σχεδιάσει το 

αερόπλοιο StratSat. Το StratSat στηρίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία των υλικών 

κατασκευής και τις παλιές αρχές της αεροπλοΐας για να προσφέρει μια οικονομική και 

ασφαλή λύση γεωστατικών τηλεπικοινωνιακών φορτίων πάνω από μεγάλες 

συγκεντρώσεις πελατών. Εξυπηρετώντας πολιτικούς αλλά και στρατιωτικούς 

σκοπούς, η εν λόγω πλατφόρμα μήκους 200 m, πλάτους 48 m και ύψους 48 m, έχει 

τη δυνατότητα να παραμείνει στον αέρα για 5 χρόνια με κόστος πολύ μικρότερο από 

οποιοδήποτε άλλο μέσο. Το φτηνό κόστος εκτόξευσης σε σύγκριση με εκείνο των 

δορυφόρων θα επιτρέψει τη μείωση της χρέωσης των κλήσεων από ένα κινητό 

τηλέφωνο κατά μια τάξη μεγέθους. Οι ηλιακές κυψέλες αποτελούν τη μοναδική πηγή 

ανανεώσιμης ενέργειας του αερόπλοιου. Είναι τοποθετημένες στο επάνω τέταρτο του 

περιβλήματός του και καλύπτουν περίπου τα τρία τέταρτα του μήκους του. 
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Προκειμένου να λαμβάνουν τη μέγιστη δυνατή ηλιακή ακτινοβολία όλο το 

αεροσκάφος περιστρέφεται κατάλληλα. Η πλατφόρμα προωθείται και κατευθύνεται 

από έναν αντι – περιστρεφούμενο κωνικό αεροκινητήρα (Contra – Rotating Coned 

Rotor) που βρίσκεται στο πίσω τμήμα του εξωτερικού περιβλήματος και αποτελεί 

μέρος ενός σύνθετου προωστικού συστήματος. Η μονάδα αυτή παρέχει διαμήκη 

ώθηση για την υπερνίκηση των επικρατούντων στρατοσφαιρικών ανέμων και 

εγκάρσια δύναμη για την επίτευξη ελιγμών, ώστε το HAP να παραμένει σταθερό στη 

στρατόσφαιρα (20 km) μέσα σε μια κυβική περιοχή πλευράς 1 km. 

 

 
 

Σχήμα 2.23: Η πλατφόρμα StratSat 

 

Μια άλλη τηλεπικοινωνιακή πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί από την ομάδα 

ασυρμάτων καινοτομιών Wireless Innovation Systems Group του ερευνητικού 

κέντρου Yokosuka Radio Communications Research Center της Ιαπωνίας. Το 

αερόπλοιο έχει ένα σχεδόν άκαμπτο κέλυφος ελλειψοειδούς σχήματος και συνολικό 

μήκος 200 m. Απαρτίζεται από ένα περίβλημα πεπιεσμένου αέρα για να διατηρεί 

σταθερό περίγραμμα και εσωτερικούς σάκους γεμάτους ελαφρύ αέριο ήλιο. Δυο 

μικρά μπαλόνια αέρα εγκατεστημένα μέσα στο κέλυφος εξασφαλίζουν τη σταθερότητα 

της στάσης του σκάφους. Για να επιτευχθεί ισορροπία φορτίου, υπάρχουν 

διαφράγματα στην καρίνα συνδεδεμένα με το εξωτερικό περίβλημα. Προωστικοί 

έλικες είναι τοποθετημένοι στην πρύμνη και την πλώρη, ενώ φτερά υπάρχουν στο 

πίσω μέρος της ουράς. Με τη βοήθεια ενός υποσυστήματος ηλιακής φωτοβολταϊκής 

ενέργειας από ηλιακές κυψέλες (solar cells) και επαναφορτιζόμενα ηλεκτρικά στοιχεία 

καύσιμης ύλης (fuel cells) είναι δυνατή η παροχή ηλεκτρισμού για την πρόωση του 

σκάφους σε εικοσιτετράωρη βάση. Οι αναμενόμενοι ρυθμοί μετάδοσης φτάνουν τα 25 
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Mbps για τους κοινούς τερματικούς χρήστες, που μέσα στα γεωγραφικά όρια της 

Ιαπωνίας θα εξυπηρετούνται από 100 περίπου πλατφόρμες. Παράλληλα το σύστημα 

θα χρησιμεύει για την παρατήρηση του γήινου περιβάλλοντος ώστε να 

προλαμβάνονται μικρές και μεγάλες καταστροφές (ηφαιστειακή δραστηριότητα, φωτιά, 

ατμοσφαιρική ρύπανση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, κλπ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.24: Η ιαπωνική στρατοσφαιρική πλατφόρμα 

 

Το Airborne Relay Communications System (ARC) είναι το όνομα του 

αερόπλοιου που σχεδιάστηκε από την αμερικάνικη εταιρεία Platforms Wireless 

International. Το σύστημα αυτό προορίζεται να λειτουργήσει σε μικρότερα υψόμετρα, 

3 έως 10.5 km. Τέτοιου είδους σκάφη, περισσότερο γνωστά σαν αερόστατα, είχαν 

αρχικά σχεδιαστεί ως αμυντικές εναέριες πλατφόρμες για την τοποθέτηση ραντάρ. 

Εμπνευσμένη από τα πηδαλιουχούμενα αερόπλοια που παρακολουθούν τα σύνορα 

Ηνωμένων Πολιτειών – Μεξικού, η Platforms Wireless International αναπτύσσει ένα 

σύστημα που θα παρέχει σταθερές και κινητές ασύρματες επικοινωνίες ευρείας ζώνης 

σε περιοχές διαμέτρου 55 με 225 km και θα εξυπηρετεί 1.500.000 συνδρομητές. Το 

ARC είναι ένα μπαλόνι ηλίου (He) μήκους 46 m, ικανό να μεταφέρει φορτίο 700 kg. 

Δυο βοηθητικά μπαλόνια εξασφαλίζουν αδιάλειπτη επικοινωνιακή κάλυψη στην 

περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών (άνεμοι με ταχύτητα μεγαλύτερη από 145 

km/h) ή κατά τη μηνιαία επαναφορά του πρώτου στο έδαφος για έλεγχο και 

συντήρηση. Σε αντίθεση με τις πλατφόρμες που περιγράψαμε νωρίτερα, η ARC δεν 

κάνει χρήση ηλιακών κυψελών. Ρεύμα παρέχεται στο φορτίο μέσω ενός καλωδίου 

πάχους 2.5 cm, ενώ υπάρχουν και ζεύξεις οπτικών ινών που ενώνουν τους εναέριους 

σταθμούς βάσης με το υπόλοιπο δίκτυο. Απαραίτητη είναι η οριοθέτηση μιας 
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απαγορευμένης ζώνης πτήσης γύρω από το μπαλόνι, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος 

πρόσκρουσης άλλων αεροσκαφών σε αυτό ή το καλώδιό του.  

 

 
 

Σχήμα 2.25: Η πλατφόρμα ARC 

 

Η αμερικάνικη εταιρεία Angel Technologies Corporation σχεδιάζει την παροχή 

ευρείας ζώνης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από ένα επανδρωμένο αεροσκάφος. Η 

ιδέα αυτή, παρότι τώρα ξεκινά να προωθείται στην αγορά, δεν είναι καινούργια. Από 

το 1966 ως το 1972 στο Βιετνάμ είχε γίνει χρήση αεροπλάνων για την εκπομπή 

τηλεόρασης προς το ευρύ κοινό. Τρία αεροσκάφη HALO (High Altitude Long 

Operation) εγκεκριμένα από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας FAA (Federal 

Aviation Administration) προβλέπεται να αποτελούν το κεντρικό σημείο (hub) του 

δικτύου, πλοηγούμενα σε τρεις μερικώς επικαλυπτόμενες οκτάωρες βάρδιες την 

ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Οι συνδρομητές θα μπορούν να 

έχουν πρόσβαση υπό αίτηση στις υπηρεσίες του δικτύου, ανταλλάσσοντας βίντεο, 

εικόνες υψηλής ευκρίνειας και μεγάλα αρχεία δεδομένων, με ρυθμούς 1 έως 5 Mbps. 

Πληροφορία που δεν απευθύνεται σε συνδρομητές ή που πρέπει να καταλήξει εκτός 

των ορίων της περιοχής κάλυψης, θα δρομολογείται από ειδικές πύλες (HALO 

Gateways) στα δημόσια δίκτυα. Το αεροπλάνο HALO – Proteus της Angel 

Technologies είναι σχεδιασμένο για να παραμένει σταθερό σε υψόμετρο 16 με 19 km, 

σε έναν όγκο αέρα σχήματος παραμορφωμένου τόρου με τυπική διάμετρο όχι πάνω 

από 8 ναυτικά μίλια. Έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει ένα μεγάλο φορτίο κρεμασμένο 

από το κάτω μέρος της ατράκτου (ορατό στη φωτογραφία). Το φορτίο αυτό περιέχει 

τις κεραίες και συνορεύει με την άτρακτο μέσω ενός πυλώνα απ’ όπου περνά ρεύμα 

και ψυκτικό υγρό. Σε περίπτωση ισχυρού ανέμου το αεροσκάφος περιστρέφεται 
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προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του. Η σκόπευση των κεραιών μεταβάλλεται 

επίσης, ώστε να παραμείνει σταθερή και η περιοχή κάλυψης. Δοκιμαστικές πτήσεις 

του HALO – Proteus τον Αύγουστο του 1998 έδειξαν ότι μπορεί να επιτύχει 

εγκατάσταση ασύρματης ευρυζωνικής ζεύξης στα 52 Mbps.  

 
 

 
 

Σχήμα 2.26: Το αεροσκάφος HALO – Proteus 

 

Με την οικονομική υποστήριξη της NASA, η εταιρεία AeroVironment έχει 

κατασκευάσει ένα μη επανδρωμένο, ηλιακό – ηλεκτρικό αεροπλάνο μήκους 247 ft 

που ονομάζεται Helios και έχει τη δυνατότητα συνεχούς πτήσης 6 μηνών σε ύψος 

60.000 ft. (Η AeroVironment είχε αρχικά υλοποιήσει το Pathfinder Plus, του οποίου το 

Helios αποτελεί εξέλιξη). Η απαραίτητη ενέργεια συγκεντρώνεται από 62.000 ηλιακές 

κυψέλες που βρίσκονται κατά μήκος του φτερού του αεροπλάνου και χρησιμοποιείται 

για να λειτουργούν 14 μικροί κινητήρες που με τη σειρά τους κινούν 14 έλικες. Το 

Helios αναμένεται να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες από τη στρατόσφαιρα, 

δρώντας ως ένας πύργος ύψους 12 μιλίων, εξ ου και πήρε το όνομα SkyTower. Η 

AeroVironment ίδρυσε επισήμως την εταιρεία SkyTower, Inc. τον Οκτώβριο του 2000 

αναζητώντας ευκαιρίες να προωθήσει εμπορικά την τεχνολογία των HAPs σε 

συνδυασμό με τα αεροσκάφη της. Τα στρατοσφαιρικά δίκτυα της SkyTower 

αποτελούνται από εναέρια φορτία που επικοινωνούν με τερματικούς χρήστες και 

πύλες (gateway stations) στο έδαφος. Οι επίγειες πύλες λειτουργούν ως διεπαφή 

μεταξύ του αεροσκάφους και των υπαρχόντων δικτύων Internet και PSTN (Public 

Switched Telephone Network). Έτσι όταν ένα σήμα περνά από τους χρήστες στην 

πλατφόρμα και από εκεί στην κεραία της επίγειας πύλης, ένας δρομολογητής 

αποφασίζει αν τα δεδομένα πρέπει να κατευθυνθούν στο Internet, στο δημόσιο 

τηλεφωνικό δίκτυο ή σε κάποιο ιδιωτικό δίκτυο δεδομένων. Τα αλληλεπιδραστικά 

(interactive) αυτά συστήματα σχεδιάζονται με σκοπό να μεγιστοποιήσουν τη συνολική 

απόδοση του δικτύου. Πράγματι για σταθερή ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση η 
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απόδοση προγραμματίζεται να είναι 10 με 20 Gbps ανά πλατφόρμα με τυπικές 

ταχύτητες μετάδοσης χρηστών 1.5 Mbps.    

 

 
 

Σχήμα 2.27: Το αεροσκάφος SkyTower 

 

Το Πολυτεχνείο του Τορίνο (Politecnico di Torino) στην Ιταλία σε συνεργασία 

με τους παρακάτω οργανισμούς, ιδρύματα και εταιρείες: 

 

 Ecole Polytecnique Fédérale de Lausanne, Ελβετία 

 Fastcom S.A., Ελβετία 

 Universitat Politècnica de Catalunya, Ισπανία 

 Budapest University of Technology and Economics, Ουγγαρία 

 Carlo Gavazzi Space S.p.a., Ιταλία 

 Institut Jozef Stefan, Σλοβενία 

 University of York, Μεγάλη Βρετανία  

 EnigmaTEC, Μεγάλη Βρετανία 

 Construcciones Aeronáuticas S.A., Ισπανία 

 

και με επιχορήγηση από την ιταλική διαστημική υπηρεσία ASI (Italian Space Agency) 

ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2000 το πρόγραμμα HeliNet. Στα πλαίσια του 

προγράμματος αυτού σχεδιάστηκε το στρατοσφαιρικό αεροσκάφος Heliplat (HELIos 

PLATform) που πετά χωρίς πλήρωμα με τη βοήθεια προωστικού συστήματος 

ηλιακών κυψελών και παραμένει στον αέρα στα 17 με 20 km για μεγάλες χρονικές 
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περιόδους (τεχνολογία HAVE, High Altitude Very Long Endurance). Το ωφέλιμο 

φορτίο που μπορεί να μεταφέρει φτάνει τα 100 kg και η προσφερόμενη ισχύς είναι 

μερικές εκατοντάδες watt. Η ερευνητική δραστηριότητα του προγράμματος είναι 

επικεντρωμένη στη μελέτη τριών πιθανών εφαρμογών: (α) επικοινωνίες ευρείας 

ζώνης, (β) περιβαλλοντική παρακολούθηση, (γ) εντοπισμός θέσης και πλοήγηση. Η 

πλατφόρμα θα λειτουργεί ως σταθμός βάσης προσωπικών επικοινωνιών (GSM ή 

UMTS) με δυνατότητα να παρέχει εύκολα τηλεφωνικές υπηρεσίες ακόμα και σε 

περιοχές με μικρή πυκνότητα συνδρομητών, κάνοντας χρήση κυψελών μεγάλης 

διαμέτρου. Εφικτή θα είναι η παροχή υπηρεσιών LMDS (Local Multipoint Distribution 

Services), internet, τηλεδιάσκεψης, τηλεόρασης, ομιλίας και δεδομένων. Παράλληλα 

το δίκτυο αναμένεται να αυξάνει τοπικά τη χωρητικότητά του σε περιπτώσεις φυσικών 

καταστροφών ή άλλης ανάγκης αναδιατάσσοντας τις πλατφόρμες, αλλά και να 

εξασφαλίζει αξιόπιστη επικοινωνία με πλοία που εκτελούν υπερατλαντικά ταξίδια 

τοποθετώντας πλατφόρμες πάνω από τους πιο σημαντικούς θαλάσσιους δρόμους. Σε 

αρχικό στάδιο εξετάζεται το ενδεχόμενο τα αεροπλάνα να είναι επανδρωμένα, λόγω 

της όχι ακόμα αρκετά ώριμης τεχνολογίας των UAVs (Unmanned Aerial Vehicles), 

που δυσκολεύει την υλοποίηση του συστήματος.  

 

 
 

Σχήμα 2.28: Το αεροσκάφος Heliplat  
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Τέλος, η κατασκευαστική εταιρεία εναέριων μη επανδρωμένων οχημάτων 

General Atomics που έχει τη βάση της στο San Diego των Ηνωμένων Πολιτειών 

αναπτύσσει το επικοινωνιακό σύστημα AVCS (Aerial Vehicle Communications 

System). 

 

 
 

Σχήμα 2.29: Το επικοινωνιακό σύστημα της General Atomics  

 

Η πρόσφατη διόγκωση της δραστηριότητας γύρω από την τεχνολογία των 

HAPs και ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των προγραμμάτων ανά τον κόσμο που 

ασχολούνται με αυτήν, αποτελούν ζωντανή απόδειξη τόσο για την τεράστια ανάγκη 

των ασυρμάτων υπηρεσιών στις μέρες μας όσο και για τις λαμπρές προοπτικές του 

νέου αυτού συστήματος. 

 
 
 

2.6  Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα 
 

Στο σημείο αυτό επιχειρούμε μια σύγκριση των στρατοσφαιρικών συστημάτων 

με τα δορυφορικά και τα επίγεια μικροκυματικά. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα 

πλεονεκτήματα αλλά και να επισημάνουμε τα μειονεκτήματα της νέας αυτής 

τεχνολογίας έναντι στις ήδη υπάρχουσες. 
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2.6.1  HAPs και δορυφορικά συστήµατα  
 

 Πλεονεκτήµατα έναντι των δορυφόρων 
 

Τα HAPs υπερτερούν των δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 

στους παρακάτω τομείς.  

 

Ταχεία εγκατάσταση. Οι στρατοσφαιρικές πλατφόρμες μπορούν να 

εγκατασταθούν και να παρέχουν άμεσα υπηρεσίες. Αντίθετα οι δορυφόροι απαιτούν 

τη μεσολάβηση ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος, συνήθως κάποιων ετών, από 

την κατασκευή ως την εκτόξευση και τη λειτουργία τους επί τροχιάς. 

 

Προσαυξητική ανάπτυξη. Μια μόνο πλατφόρμα είναι ικανή να παρέχει 

επικοινωνία σε δεδομένη περιοχή, ενώ το δίκτυο μπορεί σταδιακά να επεκτείνεται 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάλυψης και χωρητικότητας. Στην περίπτωση δορυφόρων 

χαμηλής τροχιάς χρειάζεται να εκτοξευθούν πολλοί LEO δορυφόροι προτού το 

σύστημα τεθεί σε λειτουργία. 

 

Συντήρηση, αναβάθμιση, επισκευή. Τα HAPs επαναφέρονται στη γη αρκετές 

φορές κατά τη διάρκεια της ζωής τους για έλεγχο, συντήρηση ή επισκευή. Με τον 

τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους και παράλληλα γίνεται διαρκής 

αναβάθμιση του ωφέλιμου φορτίου. Στους δορυφόρους δεν υπάρχει τέτοια 

δυνατότητα. 

 

Προσαρμοστικότητα υπηρεσιών. Η δυναμική ανάθεση πόρων και η 

αναπροσαρμογή των σχημάτων επαναχρησιμοποίησης συχνότητας σε πραγματικό 

χρόνο καθιστούν τα HAPs ιδανικά για εξυπηρέτηση περιοχών με εναλλασσόμενες 

απαιτήσεις κίνησης. Συγχρόνως αποτελούν ακόμα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε 

σχέση με τα δορυφορικά συστήματα επικοινωνιών. 

 

Αυξημένη χωρητικότητα. Οι στρατοσφαιρικές μεταδόσεις χρησιμοποιούν 

υψηλή επαναχρησιμοποίηση των συχνοτήτων επιτυγχάνοντας εξαιρετικά μικρά 

μεγέθη κυψελών, συνεπώς και αυξημένη χωρητικότητα. Οι κυψέλες που 

σχηματίζονται από τους δορυφόρους στη γήινη επιφάνεια είναι αναγκαστικά πολύ 

μεγαλύτερες και η χωρητικότητα των ζεύξεων περιορισμένη. Χαρακτηριστικά 

αναφέρουμε πως η διάμετρος των στρατοσφαιρικών κυψελών κυμαίνεται από 1 έως 
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10 km, για τους LEO δορυφόρους η αντίστοιχη τιμή είναι 50 km, ενώ η κυψέλη που 

σχηματίζεται από γεωστατικό δορυφόρο δεν μπορεί να έχει διάμετρο μικρότερη των 

400 km. 

 

Υψηλές ταχύτητες μετάδοσης. Τα HAPs υποστηρίζουν γρήγορους ρυθμούς 

μεταδόσεων που φτάνουν τα 155 Mbps. Οι γεωστατικοί δορυφόροι επιτυγχάνουν 

εξίσου μεγάλες ταχύτητες, όμως οι δορυφόροι χαμηλής τροχιάς λειτουργούν την προς 

τα κάτω ζεύξη στα 64 Mbps και την προς τα άνω ζεύξη μόλις στα 2 Mbps. 

 

Χαμηλό κόστος. Παρά το γεγονός ότι το κόστος ενός δικτύου HAP δεν μπορεί 

να προβλεφθεί με ακρίβεια, αναμένεται να είναι χαμηλότερο από το κόστος 

οποιουδήποτε δορυφορικού συστήματος. Πράγματι τα HAPs δεν απαιτούν μηχανισμό 

εκτόξευσης, ούτε βαριά επίγεια υποδομή. Κάνουν χρήση μικρών, φθηνών τερματικών 

συσκευών ή ακόμα και του συμβατικού επίγειου εξοπλισμού. Ακόμα χρησιμοποιούν 

εναέριες κεραίες πολύ μικρότερων διαστάσεων από τα τεράστια παραβολικά 

κάτοπτρα που κουβαλούν οι δορυφορικοί αναμεταδότες. 

 

Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Τα HAPs εκμεταλλεύονται την ηλιακή 

ενέργεια προκειμένου να κινούνται ή να αιωρούνται στη στρατόσφαιρα. Δεν 

εκτοξεύονται από τη γη όπως οι δορυφόροι και συνεπώς δεν επιβαρύνουν το 

περιβάλλον με καύσιμη ύλη. 

 

Μικρές καθυστερήσεις. Εξαιτίας του μεγάλου ύψους τροχιάς των δορυφόρων, 

τα μεταδιδόμενα σήματα υπόκεινται σε καθυστερήσεις που φτάνουν τα 250 με 300 

msec. Οι καθυστερήσεις αυτές είναι απαγορευτικές για ευρυζωνικές interactive 

εφαρμογές, όπου είναι κρίσιμη η έγκαιρη λήψη των σημάτων. Τα HAPs λειτουργούν 

πολύ πλησιέστερα στην επιφάνεια της γης με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν 

αμελητέες καθυστερήσεις διάδοσης της τάξης των 0.35 msec.  

 

Μικρές απώλειες διαδρομής. Οι απώλειες ελευθέρου χώρου είναι ανάλογες 

του τετραγώνου της απόστασης που διανύει ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Επειδή τα 

δορυφορικά σήματα καλούνται να ταξιδέψουν πολλαπλάσια απόσταση σε σχέση με 

τα στρατοσφαιρικά, είναι επόμενο να υποφέρουν από τρομακτικά μεγαλύτερες 

αποσβέσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στα 2 GHz ο προϋπολογισμός ζεύξης 

(link budget) ενός HAP πλεονεκτεί κατά 34 dB από ένα LEO δορυφόρο και κατά 66 

dB από έναν GEO.  
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Χαμηλές απαιτήσεις ισχύος. Οι μεγάλες απώλειες ελευθέρου χώρου στα 

δορυφορικά συστήματα καθιστούν απαραίτητη την εκπομπή σε υψηλές στάθμες 

ισχύος, προκειμένου οι δέκτες να λαμβάνουν ένα ανιχνεύσιμο σήμα. Τα HAPs έχουν 

τη δυνατότητα να λειτουργούν με ασθενέστερα σήματα. 

 

Απλές τροχιές. Στις περιπτώσεις δορυφόρων μικρού ή μεσαίου ύψους LEO ή 

MEO εισάγεται πρόσθετη πολυπλοκότητα στο σύστημα από τον καθορισμό και 

έλεγχο σύνθετων τροχιών κίνησης. Τα HAPs παραμένουν σχεδόν στατικά ή κινούνται 

σε μικρές τροχιές γύρω από δεδομένο σημείο, οπότε δεν απαιτούν επιπλέον 

προγραμματισμό.   

 

Ασφάλεια μεταδόσεων. Τα HAPs εκπέμπουν και λαμβάνουν σήματα χαμηλής 

ισχύος σε υψηλές συχνότητες. Έτσι παρουσιάζουν εξαιρετικά μικρή πιθανότητα 

υποκλοπής LPI (low probability of interception) σε αντίθεση με τους δορυφόρους που 

αδυνατούν να εξασφαλίσουν την προστασία των σημάτων από ανεπιθύμητους 

ωτακουστές. 

 

Μεγάλες γωνίες ανύψωσης. Εξαιτίας της γεωμετρίας και της αρχιτεκτονικής 

του συστήματος, οι γωνίες ανύψωσης των επίγειων τερματικών ως προς τις εναέριες 

πλατφόρμες λαμβάνουν μεγάλες τιμές που συχνά φτάνουν τις 90°. Οι γεωστατικοί 

δορυφόροι είναι ως επί το πλείστον ορατοί με πολύ μικρότερες γωνίες, επειδή η 

τροχιά τους περιορίζεται πάνω από τον ισημερινό. 
 
 
 

 Μειονεκτήµατα έναντι των δορυφόρων 
 

Υπάρχουν φυσικά και σημεία στα οποία τα HAPs μειονεκτούν συγκρινόμενα 

με τη γνωστή πλέον και ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία των δορυφόρων. 

 

Μικρή διάρκεια ζωής. Η διάρκεια ζωής των HAPs εξαρτάται από το είδος του 

αεροσκάφους και τα χαρακτηριστικά κατασκευής, ωστόσο στην καλύτερη περίπτωση 

δεν ξεπερνά τα πέντε χρόνια. Συνεπώς είναι αναγκαία η σχετικά τακτική 

αντικατάστασή τους. Οι δορυφόροι μπορούν να ταξιδεύουν στο διάστημα για 15 

περίπου χρόνια προτού καταστραφούν. 

 

 86



Μικρές περιοχές κάλυψης. Το ύψος των 35.784 km της γεωστατικής τροχιάς 

επιτρέπει στους δορυφόρους να καλύπτουν ευρείες περιοχές στη γήινη επιφάνεια. Για 

την εξυπηρέτηση μιας τέτοιας έκτασης από τη στρατόσφαιρα απαιτείται μεγάλος 

αριθμός πλατφόρμων.  

 

Ενεργειακά προβλήματα. Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την παροχή 

ενέργειας στα HAPs σε παρατεταμένες περιόδους σκότους, πιθανώς αποθηκεύοντας 

εκ των προτέρων ηλιακή ενέργεια σε κατάλληλα στοιχεία. Στους δορυφόρους δεν 

υφίσταται ενεργειακό ζήτημα. 

 

Κλίμα δυσπιστίας. Όπως κάθε νέα τεχνολογία στο ξεκίνημά της, έτσι και τα 

HAPs αντιμετωπίζουν ένα κλίμα δυσπιστίας και αμφισβήτησης από ένα μέρος της 

κοινής γνώμης. Ανησυχίες εκφράζονται ακόμα για την ασφάλεια πτήσης των 

αεροσκαφών και τους κινδύνους από μια ενδεχόμενη πτώση τους. Αξίζει βέβαια να 

σημειώσουμε πως στη δεκαετία του ‘60 η τεχνολογία των δορυφόρων πέρασε από το 

ίδιο στάδιο και χρειάστηκαν κάποια χρόνια λειτουργίας ώσπου να ωριμάσει και να 

κερδίσει την αποδοχή και την εμπιστοσύνη του κόσμου. 
 
 
 

2.6.2 HAPs και επίγεια µικροκυµατικά συστήµατα 
 

 Πλεονεκτήµατα έναντι των επίγειων συστηµάτων 
 

Οι στρατοσφαιρικές επικοινωνίες υπερτερούν των επίγειων μικροκυματικών 

στους εξής τομείς. 

 

Ταχεία εγκατάσταση. Τα στρατοσφαιρικά συστήματα μπορούν να τεθούν 

γρήγορα και άμεσα σε λειτουργία. Σε αντίθεση τα επίγεια μικροκυματικά απαιτούν 

διαδικασίες σχεδιασμού και χρονοβόρων αστικών έργων για την εγκατάσταση 

επίγειας υποδομής. 

 

Προσαυξητική ανάπτυξη. Η παροχή υπηρεσιών είναι δυνατή από ένα και 

μόνο HAP, που εν συνεχεία μπορεί να επεκταθεί σε δίκτυο πολλών εναέριων 

σταθμών. Τα επίγεια δίκτυα ωστόσο προϋποθέτουν την ύπαρξη αρκετών σταθμών 

βάσης προκειμένου να καταστούν λειτουργικά ακόμα και για περιορισμένους χωρικά 

χρήστες. 
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Προσαρμοστικότητα υπηρεσιών. Η δυναμική ανάθεση πόρων που 

υποστηρίζεται από τα HAPs όχι όμως και από τα επίγεια μικροκυματικά συστήματα, 

καθιστά τα πρώτα περισσότερο ευέλικτα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες που 

προκύπτουν. 

 

Μεγάλο εύρος ζώνης. Στα HAPs έχουν ανατεθεί υψηλές συχνότητες 

λειτουργίας και μεγάλο εύρος ζώνης. Έτσι μπορούν να υποστηρίξουν εφαρμογές 

πολυμέσων, broadcast και multicast, πολύ πιο αποτελεσματικά από τα επίγεια 

συστήματα. 

 

Χαμηλό κόστος. Η επίγεια μικροκυματική αρχιτεκτονική βασίζεται στη 

λειτουργία πολλών σταθμών βάσης και στην ύπαρξη μεγάλου αριθμού ζεύξεων 

υποστήριξης (backhaul links) προς τα σταθερά δίκτυα. Τα HAPs αποτελούν 

οικονομικότερη λύση, αφού χρησιμοποιούν πολύ περιορισμένο επίγειο εξοπλισμό. 

 

Ασφάλεια της δημόσιας υγείας. Σημαντικές ανησυχίες εκφράζονται για τις 

επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου από την εκπομπή και διάδοση μικροκυμάτων 

κοντά στη γήινη επιφάνεια, όπως για παράδειγμα από σταθμούς βάσης κινητής 

τηλεφωνίας. Μια πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει πολλούς τέτοιους 

σταθμούς, χωρίς η ίδια να επιβαρύνει το περιβάλλον.  

 

Μεγάλες γωνίες ανύψωσης. Οι τερματικές στρατοσφαιρικές συσκευές ανάλογα 

με την περιοχή λειτουργίας τους (UAC, SAC, RAC) ενδέχεται να “βλέπουν” το HAP με 

το οποίο επικοινωνούν με μια μεγάλη γκάμα γωνιών. Στις αστικές περιοχές οι γωνίες 

ανύψωσης φτάνουν τις 90°, τιμή που είναι αδύνατο να επιτευχθεί από τις επίγειες 

μεταδόσεις. 

 

Ευρεία κάλυψη. Η επιφάνεια κάλυψης ενός HAP εκτείνεται 200 περίπου km 

από το σημείο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την πλατφόρμα. Αντίθετα οι σταθμοί 

βάσης των μικροκυματικών συστημάτων έχουν εμβέλεια λίγων μόνο χιλιομέτρων. 

 

Ανυπαρξία νεκρών ζωνών. Με τα στρατοσφαιρικά συστήματα είναι εφικτή η 

παροχή υπηρεσιών σε περιοχές που τα επίγεια συστήματα αδυνατούν να καλύψουν. 

Τέτοιες είναι οι θαλάσσιες περιοχές αλλά και κάποιες ορεινές ζώνες όπου η συμβατική 

ραδιοκάλυψη είναι περιορισμένη.  

 

 88



Διάδοση οπτικής επαφής LOS. Οι μεγάλες γωνίες ανύψωσης εξασφαλίζουν 

διάδοση οπτικής επαφής στα στρατοσφαιρικά κύματα, που διανύουν μια ως επί το 

πλείστον χωρίς εμπόδια διαδρομή από την πλατφόρμα ως τα επίγεια τερματικά. Η 

κατανομή των λαμβανόμενων σημάτων είναι Rice. Αν αμελήσουμε την επίδραση της 

βροχής, οι απώλειες ελευθέρου χώρου εξασθενούν τα σήματα ανάλογα προς το 

τετράγωνο της διανυόμενης απόστασης (ισοδύναμα 20 dB / decade).  Από τη άλλη 

μεριά τα επίγεια μικροκυματικά συστήματα χαρακτηρίζονται από πολυδιαδρομική 

διάδοση και σκέδαση, ενώ επηρεάζονται δραματικά από τη μορφολογία του εδάφους 

και τις ανθρώπινες κατασκευές. Εδώ δεν υπάρχει απ’ ευθείας ισχυρή συνιστώσα και 

τα σήματα λήψης ακολουθούν κατανομή Rayleigh. Η εξασθένηση είναι ανάλογη της 

τέταρτης δύναμης της απόστασης (ισοδύναμα 40 dB / decade).    

 

Συγκριτικά μικρότερη εξασθένηση λόγω βροχής. Η επίδραση της βροχής είναι 

σημαντικός παράγοντας τόσο για τα επίγεια όσο και για τα στρατοσφαιρικά 

συστήματα. Ωστόσο, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί, το ύψος των 

βροχοπτώσεων περιορίζεται περίπου στα 3 km από την επιφάνεια της γης, με 

αποτέλεσμα η απόσταση μέσα στη βροχή που διανύει το σήμα να είναι σαφώς 

μικρότερη για τα HAPs. Έτσι η απόσβεση των σημάτων είναι ηπιότερη.   

 

 
 

Σχήμα 2.30: Απόσταση που διανύει το σήμα μέσα στη βροχή  

σε ένα στρατοσφαιρικό και ένα επίγειο σύστημα 

 

Ανάλογα με την κλιματική ζώνη στην οποία βρισκόμαστε και για δεδομένη 

οριζόντια απόσταση επίγειου πομπού και δέκτη, είναι άλλοτε προτιμότερη η 

 89



επικοινωνία με έναν επίγειο μικροκυματικό σταθμό βάσης και άλλοτε με ένα HAP. 

Από το σχήμα 2.31 συμπεραίνουμε ότι στα ξηρά κλίματα η λήψη από τη 

στρατόσφαιρα είναι αποδοτικότερη για αποστάσεις άνω των 8 km, ενώ σε υγρές 

ζώνες το HAP αρχίζει να υπερτερεί νωρίτερα, σχεδόν στα 5 km. 

 

 
 

Σχήμα 2.31: Ισχύς λήψης από το τερματικό του σχήματος 4.30  
 
 
 

 Μειονεκτήµατα έναντι των επίγειων συστηµάτων 
 

Η τεχνολογία των HAPs εμφανίζεται μειονεκτική σε σχέση με τα επίγεια 

μικροκυματικά συστήματα στα παρακάτω σημεία. 

 

Μικρή διάρκεια ζωής. Η επίγεια υποδομή των μικροκυματικών δικτύων έχει 

χρόνο ζωής περίπου 15 ετών, ενώ οι εναέριες πλατφόρμες πρέπει να αντικαθίστανται 

το πολύ κάθε 5 χρόνια. 

 

Ενεργειακά προβλήματα. Η παροχή ενέργειας στα επίγεια συστήματα 

πραγματοποιείται μέσω της υπάρχουσας υποδομής και δεν αποτελεί ιδιαίτερο 

πρόβλημα. Αντιθέτως η τροφοδοσία των HAPs αποτελεί ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι 

στην υλοποίηση της νέας τεχνολογίας. 

 

Μικρή χωρητικότητα. Αναφέραμε στη σύγκριση με τα δορυφορικά δίκτυα πως 

η χωρητικότητα των δικτύων HAP είναι αυξημένη. Ωστόσο τα επίγεια μικροκυματικά 

συστήματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη χωρητικότητα και από τους δορυφόρους και 

από τα HAPs. 
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Προβλήματα κάλυψης εσωτερικών χώρων. Οι επίγειες μικροκυματικές ζεύξεις 

επιτυγχάνουν ικανοποιητική κάλυψη εσωτερικών χώρων. Στον τομέα αυτό τα HAPs 

ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα, που όμως είναι ακόμα υπό μελέτη. 

 

Λειτουργική πολυπλοκότητα. Αυξημένη λειτουργική πολυπλοκότητα 

υπεισέρχεται από την ανάγκη σταθεροποίησης των πλατφόρμων σε συγκεκριμένες 

θέσεις στη στρατόσφαιρα, καθώς και από τις τακτές προσγειώσεις και απογειώσεις 

τους. Συνεπώς ο έλεγχος που απαιτείται σε σχέση με τα επίγεια συστήματα είναι 

μεγαλύτερος. 

 

Προβλήματα στόχευσης. Οι κεραίες των επίγειων τερματικών είναι 

προσανατολισμένες στην πλατφόρμα ώστε να λαμβάνουν με το μέγιστο κέρδος. 

Προβλήματα στόχευσης ανακύπτουν από την αδυναμία απόλυτου ελέγχου θέσης του 

HAP. Το σχήμα 2.32 δείχνει την πτώση της ισχύος λήψης στη συχνότητα των 30 GHz 

καθώς η οριζόντια θέση της πλατφόρμας μεταβάλλεται, για διάφορες τιμές διαμέτρου 

των κεραιών. Τα συμβατικά επίγεια συστήματα δεν υποφέρουν από ανάλογη 

αβεβαιότητα σχετικά με τη θέση των σταθμών βάσης. 

 

 
 

Σχήμα 2.32: Μεταβολή στην ισχύ λήψης που οφείλεται στην οριζόντια  

απόκλιση του HAP από την προκαθορισμένη θέση λειτουργίας του 
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Κεφάλαιο 3 

∆ορυφορικές επικοινωνίες 
 
 

3.1  Εισαγωγή – ιστορική αναδροµή  
 

Οι δορυφορικές τηλεπικοινωνίες παίζουν αδιαμφισβήτητα σημαντικό ρόλο στα 

σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Καθώς η τεχνολογία των δορυφορικών 

συστημάτων συνεχώς προοδεύει, οι δορυφορικές επικοινωνίες χρησιμοποιούνται όλο 

και περισσότερο. Εξυπηρετούν απαιτήσεις νέων εφαρμογών, διατηρώντας τη 

μοναδική ιδιότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών, που τις ξεχωρίζει από 

τα υπόλοιπα επικοινωνιακά συστήματα. Ο αντικειμενικός στόχος τους είναι η επίτευξη 

μεγαλύτερης εμβέλειας και χωρητικότητας, με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

 

 Ενώ μελέτες για διαστημικές πτήσεις είχαν ήδη δημοσιευτεί και είχαν γίνει 

προσπάθειες απογείωσης ρουκετών αρκετά νωρίτερα, καταλυτική επίδραση στην 

ανάπτυξη των δορυφορικών επικοινωνιών είχε ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος. Κατά τη 

διάρκειά του αναπτύχθηκαν οι τεχνολογίες πυραύλων και μικροκυμάτων, που 

αποτέλεσαν το θεμέλιο των δορυφορικών επικοινωνιών. Εκτοξεύονται οι πρώτοι 

δορυφόροι που λύνουν το πρόβλημα επικοινωνίας επίγειων σταθμών χωρίς οπτική 

επαφή. Αυτοί είναι, ενδεικτικά, SCOPE 1958, Courier 1960, Telstar 1962, Syncom 

1963. Το 1965 εκτοξεύονται ο πρώτος εμπορικός γεωστατικός δορυφόρος INTELSAT 

και ο πρώτος επικοινωνιακός δορυφόρος MOLNYA. Στα αρχικά αυτά στάδια οι 

δορυφόροι χαρακτηρίζονται από μικρές ικανότητες και μεγάλο κόστος. Η ελάττωση 

κόστους επιτυγχάνεται στην πορεία με: 

 

 την κατασκευή αξιόπιστων πυραύλων εκτόξευσης 

 

 την κατασκευή κεραιών πολλαπλής δέσμης με ελεγχόμενο διάγραμμα 

ακτινοβολίας που προσαρμόζεται στην περιοχή κάλυψης και βελτιώνει έτσι την 

απόδοση της ζεύξης ενώ μειώνει τις παρεμβολές 

 

 την επαναχρησιμοποίηση συχνότητας αρχικά με την ορθογωνική πόλωση και 

μετά με τη χωρική απομόνωση και 
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 την κατασκευή ενισχυτών με μεγαλύτερη ισχύ 

 

Η ανάπτυξη των δορυφορικών επικοινωνιών δεν περιορίζεται στην απλή 

αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων. Η αρχιτεκτονική 

του δικτύου είναι πολύ σημαντική, γιατί πέρα από τη μετάδοση και λήψη μεταξύ 

ανεξάρτητων σταθμών, επιτρέπει την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών μεταξύ 

επίγειων σταθμών. ΄Οταν οι αποστάσεις μεταξύ σταθμών - ειδικά κέντρων μεταγωγής 

- είναι της τάξης των εκατοντάδων χιλιομέτρων ή όταν επικρατούν δύσκολες καιρικές 

συνθήκες περιβάλλοντος, οι δορυφορικές ζεύξεις αποδεικνύονται οικονομικά 

συμφέρουσες και αντικαθιστούν τη μετάδοση με ομοαξονικά καλώδια και οπτικές ίνες.  

 
 
  
3.2   Υπηρεσίες - εφαρµογές 
 

Οι ιδιότητες των δορυφορικών επικοινωνιών που τους παρέχουν σοβαρό 

πλεονέκτημα έναντι των επίγειων συστημάτων είναι: 

 

 η δυνατότητα εκπομπών προς το ευρύ κοινό 

 

 το μεγάλο εύρος ζώνης 

 

 γρήγορη εγκατάσταση και ευκολία αναδιάταξης 

 

Αυτές οι ιδιότητες, σε συνδυασμό με την ελάττωση του μεγέθους των επίγειων 

σταθμών, την αύξηση του αριθμού αλλά και της γεωγραφικής διασποράς τους, 

ευνόησαν την παροχή των υπηρεσιών που καταγράφονται πιο κάτω. 

 

 Μαζικές τηλεφωνικές συνδέσεις και ανταλλαγή τηλεοπτικών προγραμμάτων. 

 

 Συστήματα πολλαπλών υπηρεσιών. Ομάδες χρηστών τηλεφωνίας και 

δεδομένων μοιράζονται έναν επίγειο σταθμό. 

 

 Τερματικά συστήματα πολύ μικρής επιφάνειας VSAT (Very Small Aperture 

Terminal Systems). Με τη διασύνδεση VSATs μπορούν να παρακαμφθούν ολόκληρα 
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δημόσια δίκτυα. Η εφαρμογή ενός δικτύου VSAT είναι οικονομικά συμφέρουσα και 

προσφέρει ταχύτερη πρόσβαση στο δίκτυο. 

 

 Τηλεπικοινωνίες με κινητούς σταθμούς και προσωπικές τηλεπικοινωνίες. 

Υπάρχουν περιοχές που δεν καλύπτονται από τα επίγεια συστήματα κυψελωτής 

τηλεφωνίας και εκεί οι δορυφορικές επικοινωνίες μπορούν να συμπληρώσουν το 

κενό. Τώρα χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών φωνής και δεδομένων σε 

αεροπλάνα, πλοία και οχήματα. 

Μερικές τέτοιες εφαρμογές είναι: 

- ανίχνευση στόλων πλοίων 

- παγκόσμια υπηρεσία τηλεειδοποίησης 

- ζωντανά τηλεοπτικά προγράμματα σε πλοία με τη βοήθεια προχωρημένων τεχνικών 

συμπίεσης εικόνας. 

 

 Υπηρεσίες πολυμέσων. Ενσωματώνουν διαφορετικά μέσα όπως κείμενο, 

δεδομένα, ήχο, γραφικά, εικόνες και video σε κοινή ψηφιακή μορφή ώστε να υπάρχει 

η δυνατότητα για on-line υπηρεσίες όπως τηλε-εργασία, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-

ιατρική κ.α. 

 

Υπάρχουν σαφώς και περιορισμοί  στην εφαρμογή  των δορυφορικών  

επικοινωνιών, που είναι οι εξής: 

 

 υψηλό κόστος εισαγωγής συστήματος 

 

 εξάρτηση της παροχής υπηρεσίας από τη διάρκεια ζωής του δορυφόρου και 

ανάγκη αντικατάστασης της ζεύξης 

 

 καθυστέρηση μετάδοσης σήματος λόγω μεγάλης διαδρομής, στην περίπτωση 

γεωστατικών δορυφόρων 

 
 
 
3.3   ∆οµή δορυφορικού συστήµατος 
 
 Το δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό σύστημα αποτελείται από το διαστημικό 

τμήμα και το επίγειο τμήμα. 
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3.3.1 ∆ιαστηµικό τµήµα 
 

Το διαστημικό τμήμα περιλαμβάνει το δορυφόρο και τα επίγεια συστήματα 

που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του δορυφόρου, δηλαδή 

τους σταθμούς παρακολούθησης, τηλεμετρίας και ελέγχου καθώς και το κέντρο 

ελέγχου όπου γίνεται η συντήρηση και ο έλεγχος των ζωτικών λειτουργιών του 

δορυφόρου. 

 

 Ο δορυφόρος δέχεται το σήμα που εκπέμπουν οι διάφοροι σταθμοί, το οποίο 

μεταδίδεται στην ατμόσφαιρα και υφίσταται αποσβέσεις και παρεμβολές. Η ύπαρξη 

πολλών φερόντων σημάτων που λαμβάνει ο δορυφόρος, υπονοεί τη χρήση τεχνικών 

πολλαπλής πρόσβασης. 

 

 Στα αναλογικά συστήματα, ο δορυφορικός αναμεταδότης ενισχύει το σήμα 

που λαμβάνει καθώς και το θόρυβο και στη συνέχεια επανεκπέμπει το συνδυασμό 

τους σε διαφορετική συχνότητα. 

 

 Στα ψηφιακά συστήματα, το σήμα που λαμβάνει ο δορυφορικός αναμεταδότης 

αποδιαμορφώνεται, αποκωδικοποιείται και αφού απαλλαχθεί από το θόρυβο και τις 

παρεμβολές, διαμορφώνεται και επανεκπέμπεται προς το σταθμό λήψης. Η ενίσχυση 

του σήματος επιβάλλεται λόγω των αποσβέσεων και παρεμβολών που έχει υποστεί 

το σήμα κατά τη μετάδοση και η μετατροπή συχνότητας αποσκοπεί στην αποφυγή 

παρεμβολής μεταξύ των προς τα άνω και προς τα κάτω σημάτων. 

 

 Ο δορυφόρος  αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα: 

 

 το σύστημα δέκτη / κάτω μετατροπέα συχνότητας 

 

 τον πολυπλέκτη εισόδου 

 

 τις βαθμίδες ενίσχυσης 

 

 τον πολυπλέκτη εξόδου 

 

Η κεραία λήψης τροφοδοτεί με το σήμα που λαμβάνει τις βαθμίδες φίλτρου 

ραδιοσυχνοτήτων και ενίσχυσης χαμηλού θορύβου στο δέκτη. Οι βαθμίδες αυτές 
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καθορίζουν τη συμμετοχή του εσωτερικού θορύβου ενός δέκτη στη διαμόρφωση της 

συνολικής στάθμης ισχύος θορύβου. Η συνολική ισχύς θορύβου εξαρτάται και από το 

εύρος ζώνης θορύβου του φίλτρου RF της βαθμίδας εισόδου. Αυτό εξαρτάται τόσο 

από το εύρος ζώνης διέλευσης, όσο και από τη συνάρτηση μεταφοράς του φίλτρου. 

Κακή επιλογή ή σχεδίαση των φίλτρων RF προκαλεί παραμόρφωση των 

δορυφορικών σημάτων και έχει άσχημες επιπτώσεις στην αξιοπιστία του συστήματος. 

Το φιλτράρισμα γίνεται με στόχο την ικανοποίηση διεθνών προδιαγραφών που 

αφορούν τις ραδιοσυχνότητες, την απόρριψη του εκτός ζώνης θορύβου και την 

καταστολή των παρεμβολών από φασματικά γειτονικούς διαύλους. 

 

 
 

Σχήμα 3.1: Βαθμίδα εισόδου 

 

 Κατά τη μετατροπή συχνότητας επιτυγχάνεται η αλλαγή της φέρουσας 

συχνότητας του σήματος και η φασματική μετάθεση από την περιοχή 

ραδιοσυχνοτήτων στην περιοχή ενδιάμεσης συχνότητας, που έχει ως κίνητρο την 

επεξεργασία κάθε καναλιού από τυποποιημένα συστήματα ενδιάμεσης συχνότητας με 

υψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος. Ένα σύστημα μετατροπής συχνότητας πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από ευκινησία συχνότητας που καθορίζει το εύρος συχνοτήτων για τα 

σήματα εισόδου και εξόδου, ευστάθεια συχνότητας των ταλαντωτών, γραμμικότητα 

λειτουργίας.  

 

Η ενίσχυση δορυφορικών συστημάτων εκτελείται στις βαθμίδες ενίσχυσης, 

που αποτελούνται από ενισχυτές ισχύος (HPA) ή ενισχυτές χαμηλού θορύβου (LNA). 

Σε αρκετές περιπτώσεις οι ενισχυτές συνδυάζονται με προενισχυτές, ζωνοπερατούς 

περιοριστές και κυκλώματα γραμμικοποίησης. Στην πλευρά εκπομπής 

χρησιμοποιούνται ενισχυτές ισχύος που προσδίδουν στο σήμα την τελική ισχύ 

εκπομπής. Στην πλευρά λήψης οι ενισχυτές χαμηλού θορύβου  ενισχύουν το πολύ 

ασθενές σήμα και καθιστούν δυνατή την επεξεργασία του. Οι ενισχυτές εμφανίζουν μη 

γραμμική συμπεριφορά, η οποία χειροτερεύει τη συνολική επίδοση του 

τηλεπικοινωνιακού συστήματος. 
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Ο τύπος ενισχυτή ισχύος που χρησιμοποιείται συνήθως σε συστήματα 

δορυφορικών επικοινωνιών είναι ο ενισχυτής τύπου σωλήνα οδεύοντος κύματος 

TWTA, που χρησιμοποιεί το μικροκυματικό σήμα για τον έλεγχο της φάσης των 

κυμάτων σε μία κοιλότητα συντονισμού. Οι ενισχυτές TWTA μπορούν να ενισχύσουν 

δορυφορικά σήματα που εξυπηρετούν εύρος 500 ΜΗz. Οι ενισχυτές χαμηλού 

θορύβου που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι οι παραμετρικοί ενισχυτές και οι 

ενισχυτές τύπου GaAsFET. Χαρακτηρίζονται από χαμηλή θερμοκρασία θορύβου και 

χαμηλό κόστος, ενώ παρέχουν αξιοπιστία και ευστάθεια. 

 

 
 

Σχήμα 3.2: Λειτουργικό διάγραμμα δορυφορικού επαναλήπτη 
 
 
 

3.3.2 Επίγειο τµήµα 
 

Το επίγειο τμήμα του δορυφορικού συστήματος αποτελείται από όλους τους 

επίγειους σταθμούς. Οι σταθμοί συνδέονται με τον εξοπλισμό του χρήστη, είτε 

απευθείας (VSAT), είτε μέσω επίγειου δικτύου. 

 

Οι επίγειοι σταθμοί είναι πομποδέκτες με κοινή κεραία και ο διαχωρισμός 

μεταξύ εκπομπής και λήψης επιτυγχάνεται μέσω ενός διπλέκτη. Κάθε σταθμός 

αποτελείται από την κεραία, ένα σύστημα ανίχνευσης και σκόπευσης, ένα σταθμό 

εκπομπής και ένα σταθμό λήψης. Περιλαμβάνει εξοπλισμό για τη διασύνδεση με το 

επίγειο δίκτυο και εγκαταστάσεις παρακολούθησης και παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Ανάλογα με τον όγκο και τύπο πληροφοριών που μεταφέρει η ζεύξη 

καθορίζεται το μέγεθος των σταθμών. 
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Στην είσοδο του πομπού καταφθάνουν τα σήματα πληροφορίας από τους 

χρήστες. Συνδυάζονται με τη μέθοδο της πολυπλεξίας και διαμορφώνονται στην 

ενδιάμεση συχνότητα του συστήματος. Το σήμα που θα μεταδοθεί αλλάζει συχνότητα, 

ενισχύεται και εκπέμπεται από την κεραία του σταθμού προς το δορυφορικό 

αναμεταδότη. Όταν ο σταθμός λάβει σήμα από τον δορυφόρο το οδηγεί στην RF 

βαθμίδα ενίσχυσης χαμηλού θορύβου. Ακολουθεί μετατροπή συχνότητας στην 

ενδιάμεση συχνότητα, έπειτα αποδιαμορφώνεται, αναδημιουργείται και μεταδίδεται 

στους χρήστες. 

 

 
 

Σχήμα 3.3: Λειτουργικό διάγραμμα επίγειου σταθμού 

 

Στον επίγειο σταθμό υπάρχει σύστημα ανίχνευσης που διατηρεί την κεραία 

του σκοπευμένη προς τη διεύθυνση του δορυφόρου, παρά την κίνηση του 

συστήματος. Ο προσανατολισμός του άξονα της κεραίας που σκοπεύει προς ένα 

δορυφόρο ορίζεται από δύο γωνίες, το αζιμούθιο και τη γωνία ανύψωσης. Οι γωνίες 

αυτές καθορίζονται ως συνάρτηση του γεωγραφικού πλάτους l και του σχετικού 

δορυφορικού μήκους L του σταθμού.  

 

Η γωνία αζιμουθίου είναι η γωνία που πρέπει να στραφεί ωρολογιακά η 

κεραία από το βορρά μέχρι το επίπεδο διεύθυνσης του δορυφόρου. Το επίπεδο αυτό 

περνάει από το κέντρο της γης, το σταθμό και το δορυφόρο. Μπορεί να υπολογισθεί 

από τις σχέσεις   

 

ξ = 180º + α, όταν ο δορυφόρος είναι δυτικά του επίγειου σταθμού και αναφέρεται 

στο βόρειο ημισφαίριο 

ξ = 180º - α, όταν ο δορυφόρος είναι ανατολικά του επίγειου σταθμού και 

αναφέρεται στο βόρειο ημισφαίριο 

ξ = 360º - α, όταν ο δορυφόρος είναι δυτικά του επίγειου σταθμού και αναφέρεται 
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στο νότιο ημισφαίριο 

ξ = α, όταν ο δορυφόρος είναι ανατολικά του επίγειου σταθμού και 

αναφέρεται στο νότιο ημισφαίριο 

 

όπου  

 







=

l
La

sin
tanarctan  (3.1)

 
Η γωνία ανύψωσης είναι η γωνία κατά την οποία πρέπει να στραφεί η κεραία 

στο κατακόρυφο επίπεδο που περιέχει το δορυφόρο, από την οριζόντιο στη 

διεύθυνση του δορυφόρου. Υπολογίζεται ως εξής 

 

( )


















⋅−

+
−⋅

=
2coscos1

Re
Recoscos

arctan
Ll
Ro

Ll
E  (3.2)

 

όπου Re η ακτίνα της γης και Ro το ύψος της τροχιάς του δορυφόρου. 

 

Η μεγάλη γωνία ανύψωσης είναι απαραίτητη σε εφαρμογές συστημάτων 

επικοινωνίας με κινητούς σταθμούς, γιατί ελαχιστοποιεί την παρεμπόδιση του 

ραδιοκύματος λόγω απόκρυψης του δορυφόρου από κτίρια και εμπόδια γενικότερα. 

Επίσης μειώνονται τα φαινόμενα πολλαπλής διαδρομής σήματος, που οφείλονται σε 

διαδοχικές ανακλάσεις σε εμπόδια. Διευκολύνεται η παρακολούθηση του δορυφόρου 

και συνεπώς μειώνεται η πολυπλοκότητα και το κόστος του σταθμού. Ακόμα, 

ελαχιστοποιείται ο θόρυβος που λαμβάνει η κεραία του επίγειου σταθμού από το 

έδαφος ή από άλλα επίγεια συστήματα. 

 

Οι βασικές μέθοδοι ελέγχου σκόπευσης της κεραίας του επίγειου σταθμού 

είναι: 

 

 Χειρονακτική σκόπευση – χρησιμοποιείται σε κεραίες μικρών διαστάσεων με 

μεγάλο εύρος δέσμης κύριου λοβού και χαμηλές απαιτήσεις ακρίβειας 

 

 Προγραμματιζόμενη σκόπευση – αξιοποιεί την πληροφορία για τη θέση του 

δορυφόρου και του επίγειου σταθμού 
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 Αυτόματη σκόπευση – βασίζεται στη συνεχή σύγκριση πλατών ή φάσεων των 

σημάτων που φτάνουν στο σταθμό από το δορυφόρο 

 
 
 
3.4   Χαρακτηριστικά κεραίας 
 

Οι κεραίες που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι τα παραβολικά κάτοπτρα που 

έχουν συμμετρικό διάγραμμα ακτινοβολίας με υψηλή κατευθυντικότητα και μικρούς 

πλευρικούς λοβούς. 

 

Απολαβή μιας κεραίας είναι ο λόγος της ισχύος που ακτινοβολείται ή 

λαμβάνεται ανά μονάδα στερεάς γωνίας από την κεραία σε μία διεύθυνση, προς την 

ισχύ που εκπέμπεται ή λαμβάνεται από ισοτροπική κεραία με την ίδια ισχύ 

τροφοδοσίας. Για παραβολικού τύπου κεραία, η απολαβή στη διεύθυνση μέγιστης 

ακτινοβολίας είναι   

 
22

max 





 ⋅

⋅⋅=





 ⋅⋅=

c
fDnDnG π

λ
π  (3.3)

 

όπου D η διάμετρος του ανακλαστήρα, n η απόδοση της κεραίας και λ το μήκος 

κύματος του σήματος. 

 

Η απόδοση n είναι γινόμενο συντελεστών οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη το νόμο 

πρόσπτωσης ακτινοβολίας στην κεραία, απώλειες από διάχυση, απώλειες από 

ατέλειες της επιφάνειας, απώλειες από αντιστάσεις κ.α. 

 

 Το διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας δείχνει τη μεταβολή του κέρδους σε 

συνάρτηση με τη διεύθυνση. Ο κύριος λοβός περιέχει τη διεύθυνση μέγιστης 

ακτινοβολίας και οι πλευρικοί λοβοί πρέπει να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα για 

την αποφυγή παρεμβολών και την αποδοτικότερη αξιοποίηση του ραδιοφάσματος. 

  

Για κεραίες διαμέτρου μεγαλύτερης από 100 μήκη κύματος, για το μέγιστο 

κέρδος πλευρικών λοβών έχει καθοριστεί το ανώτατο όριο  

 

( ) ( )θθ log2529 ⋅−=G     [dB] (3.4)
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όπου θ είναι η γωνία μεταξύ της διεύθυνσης του πλευρικού λοβού και του κύριου 

άξονα της κεραίας, ενώ για κεραίες διαμέτρου μικρότερης των 100λ, το ανώτατο όριο 

κέρδους που έχει καθοριστεί για τους πλευρικούς λοβούς είναι 

  

( ) ( )θ
λ

θ log25log1052 ⋅−





⋅−=
D

G     [dB] (3.5)

 

Ένα χαρακτηριστικό μέγεθος κεραίας είναι η ενεργός ισοτροπικά εκπεμπόμενη 

ισχύς EIRP (Effective Isotropic Radiated Power), η οποία είναι το γινόμενο της 

διαθέσιμης ισχύος του φέροντος που εξετάζεται στην είσοδο της κεραίας επί την 

απολαβή της κεραίας στη διεύθυνση του δορυφόρου. 

 

Ο δείκτης ποιότητας του σταθμού G/T ορίζεται στην είσοδο του δέκτη, για μια 

ελάχιστη ανύψωση και συνθήκες καθαρού ουρανού, ως ο λόγος της σύνθετης 

απολαβής λήψης G προς τη θερμοκρασία θορύβου T του επίγειου σταθμού. Η 

σύνθετη απολαβή λήψης καθορίζεται από την πραγματική απολαβή λήψης της 

κεραίας λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες που υφίσταται το σήμα στη γραμμή 

μεταφοράς μεταξύ κεραίας και δέκτη G = GR/L. H θερμοκρασία θορύβου του 

συστήματος Τ είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας θορύβου της κεραίας ΤΑ, των 

απωλειών γραμμής μεταφοράς μεταξύ κεραίας και δέκτη, θερμοκρασίας θορύβου 

δέκτη κ.α. 

 
 
 
3.5   Τροχιά δορυφόρου 
 
 Η τροχιά του δορυφόρου είναι καθοριστική για σημαντικές παραμέτρους του 

συστήματος όπως η επιφάνεια κάλυψης, η κλίση, η χρονική καθυστέρηση και οι 

παρεμβολές. Ο δορυφόρος κινείται συνήθως σε τροχιά ελλειπτική με τη γη στην εστία 

της έλλειψης. Η τροχιά του δορυφόρου καθορίζεται μέσω ενός συνόλου παραμέτρων. 

Η έλλειψη έχει μεγάλο ημιάξονα α και μικρό ημιάξονα b. Η εκκεντρότητα της έλλειψης 

χαρακτηρίζει τη μορφή της τροχιάς και υπολογίζεται με τη σχέση e=c/a όπου c η 

απόσταση της γης από το κέντρο της έλλειψης. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά 

σημεία στην τροχιά του δορυφόρου: 
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 το περίγειο – το σημείο ελάχιστης απόστασης από τη γη rπ = a–c = a(1-e) 

 

 το απόγειο – το σημείο μέγιστης απόστασης από τη  γη rA = a+c = a(1+e) 

 

Η θέση του επιπέδου της τροχιάς στο χώρο καθορίζεται μέσω κάποιων παραμέτρων: 

 

 
 

Σχήμα 3.4: Θέση της τροχιάς στο χώρο 

 

Η κλίση της τροχιάς θi ορίζεται ως η γωνία μεταξύ του επιπέδου της τροχιάς 

του δορυφόρου και του ισημερινού επιπέδου. 

 

 Ο κόμβος ανόδου είναι το σημείο τομής της τροχιάς του δορυφόρου με 

κατεύθυνση προς το Βορρά με το ισημερινό επίπεδο. Η γωνία ανόδου Ω είναι η γωνία 

μεταξύ του άξονα x και της ευθείας που ενώνει το κέντρο της γης με τον κόμβο 

ανόδου. 

 

 Η περίοδος της τροχιάς ή διάρκεια περιστροφής του δορυφόρου συνδέεται με 

το μεγάλο ημιάξονα της ελλειπτικής τροχιάς σύμφωνα με τον τρίτο νόμο του Κepler 

και είναι 

  

GM
aT

3

2 ⋅⋅= π  (3.6)
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Η συχνότητα των δορυφορικών μεταδόσεων όταν λαμβάνονται από τον 

επίγειο σταθμό αυξάνεται καθώς ο δορυφόρος πλησιάζει τη γη και μειώνεται καθώς ο 

δορυφόρος απομακρύνεται από τη γη. Αυτή η ολίσθηση στη συχνότητα οφείλεται στο 

φαινόμενο Doppler. Η μετακίνηση του δορυφόρου σε σχέση με τη γη προκαλεί 

μεταβολή της σχετικής απόστασης γης και δορυφόρου. Η θετική ή αρνητική μεταβολή 

της απόστασης προκαλεί στο δέκτη μια φαινόμενη αύξηση ή μείωση της συχνότητας 

της ραδιοζεύξης. Η ολίσθηση αυτή συχνότητας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη 

σχεδίαση των δορυφορικών συστημάτων για την αποφυγή ανακρίβειας στις 

εκτιμήσεις διαφόρων παραμέτρων της ζεύξης. 

 
 
 
3.6   Γεωστατικός δορυφόρος 
 
 Ο γεωστατικός δορυφόρος έχει περίοδο περιστροφής ίση με την περιστροφή 

της γης και ύψος 35.786 km. Η τροχιά του έχει μηδενική εκκεντρότητα και κλίση. Το 

επίπεδο τροχιάς του δορυφόρου είναι το ισημερινό επίπεδο και η ταχύτητα του 

ταυτίζεται με αυτή της γης. Ο δορυφόρος φαίνεται από τον επίγειο σταθμό ως ένα 

σταθερό σημείο στον ουρανό. 

 

 Η γεωστατική τροχιά παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Αφού ο δορυφόρος 

φαίνεται σταθερός από τον επίγειο σταθμό, η παρακολούθησή του γίνεται εύκολη και 

μειώνονται οι λειτουργικές απαιτήσεις του επίγειου σταθμού. Επίσης τα 

χαρακτηριστικά μετάδοσης παραμένουν αμετάβλητα. Η κάλυψη από γεωστατικούς 

δορυφόρους είναι επαρκής για τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη. 

Λόγω σταθερής γεωμετρίας οι ζεύξεις μέσω γεωστατικών δορυφόρων παρουσιάζουν 

ελάχιστη ολίσθηση συχνότητας Doppler και προβλέψιμες παρεμβολές. 

 

 Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η γεωστατική τροχιά είναι η χρονική 

καθυστέρηση μετάδοσης λόγω μεγάλης απόστασης επίγειου σταθμού και 

δορυφόρου, η μείωση της ποιότητας της ζεύξης όταν ο ήλιος βρίσκεται στο εύρος του 

κύριου λοβού ακτινοβολίας του επίγειου σταθμού, η αβεβαιότητα της θέσης των 

δορυφόρων που οφείλεται στην μικρή εκκεντρότητα της τροχιάς τους και τέλος, η 

αδυναμία κάλυψης περιοχών με πολύ μεγάλο γεωγραφικό πλάτος. 
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3.7   Ανάλυση ραδιοζεύξεων 
 

Ραδιοζεύξη αποκαλείται η εκπομπή ραδιοκυμάτων μεταξύ δύο επίγειων 

σταθμών μέσω ενός δορυφόρου. Η ραδιοζεύξη αποτελείται από δύο μέρη, τη ζεύξη 

από τον επίγειο σταθμό προς το δορυφόρο που ονομάζεται uplink και τη ζεύξη από 

το δορυφόρο προς τον επίγειο σταθμό που ονομάζεται downlink. Κάποια βασικά 

μεγέθη για την ανάλυση δορυφορικών ζεύξεων είναι η ενεργός ισοτροπικά 

ακτινοβολούμενη ισχύς, η πυκνότητα ροής ισχύος και η ισχύς λαμβανόμενου 

σήματος. 

 

 Η ενεργός ισοτροπικά εκπεμπόμενη ισχύς είναι το γινόμενο PTGT της ισχύος 

που εκπέμπεται  από μια ισοτροπική κεραία που τροφοδοτείται από μια πηγή με ισχύ 

PT και της τιμής της απολαβής μετάδοσης GT στη συγκεκριμένη διεύθυνση. 

Εκφράζεται σε W. 

 

Μια επιφάνεια που βρίσκεται σε απόσταση R από την κεραία εκπομπής, 

δέχεται πυκνότητα ροής ισχύος, 

 

24 R
GP TT

⋅⋅
⋅

=Φ
π

   [W/m2] (3.7)

 

Η ισχύς που λαμβάνεται από μία κεραία λήψης με ενεργό επιφάνεια ΑReff που 

βρίσκεται σε απόσταση R είναι ίση με, 

 

ff
TT

R A
R
GP

P Re24
⋅

⋅⋅
⋅

=
π

 (3.8)

 

Η ενεργός επιφάνεια μιας κεραίας εκφράζεται σαν συνάρτηση της απολαβής 

λήψης ως εξής. 

 

2Re 4 λπ⋅
= R

ff
G

A     [m2] (3.9)

 

Έτσι προκύπτει η ακόλουθη έκφραση για τη λαμβανόμενη ισχύ  

 

2)
4

(
R

GGPP RTTR ⋅⋅
⋅⋅⋅=

π
λ

   [W] (3.10)

 107



όπου η ποσότητα LFS = (4πR/λ)2 ονομάζεται απώλεια ελεύθερου χώρου και 

αναπαριστά το λόγο της λαμβανόμενης και εκπεμπόμενης ισχύος σε μία ζεύξη με 

ισοτροπικές κεραίες.  

 

 
 

Σχήμα 3.5: Ισχύς στην κεραία λήψης 

 

 Η παραπάνω προσέγγιση είναι θεωρητική. Χρειάζεται στην πραγματικότητα 

να λάβουμε υπόψη επιπρόσθετες απώλειες που οφείλονται σε διάφορες αιτίες. 

 

 Απώλειες που οφείλονται στην εξασθένηση των κυμάτων καθώς μεταδίδονται 

διαμέσου της ατμόσφαιρας. Η εξασθένηση οφείλεται στην παρουσία αερίων 

συστατικών στην ατμόσφαιρα, στο νερό – βροχή, νέφη, χιόνι και πάγος – και στην 

ιονόσφαιρα. 

 

 Απώλειες στον εξοπλισμό εκπομπής και λήψης – απώλειες στη γραμμή 

μεταφοράς μεταξύ πομπού και κεραίας εκπομπής και μεταξύ κεραίας λήψης και 

δέκτη. 

 

 
 

Σχήμα 3.6: Απώλειες στον εξοπλισμό των σταθμών 
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 Απώλειες που οφείλονται σε κακή σκόπευση της κεραίας – είναι συνέπεια της 

ατελούς ευθυγράμμισης των κεραιών εκπομπής και λήψης. Παρατηρείται μια πτώση 

στην απολαβή των κεραιών, η τιμή της οποίας υπολογίζεται ως εξής (αν θT,θR γωνίες 

εκπομπής και λήψης αντίστοιχα) 

 
2
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Σχήμα 3.7: Γεωμετρία της ραδιοζεύξης 

 

 Απώλειες λόγω ασυμφωνιών των πολώσεων – παρατηρούνται όταν η κεραία 

λήψης δεν είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με την πόλωση του λαμβανόμενου 

κύματος. 

 
 
 
3.8   Link budget – σχεδίαση ζεύξης 
 

Το Link Budget, δηλαδή ο προϋπολογισμός ζεύξης, είναι η διαδικασία 

υπολογισμού των σημαντικότερων παραμέτρων και μεγεθών που χαρακτηρίζουν την 

αξιοπιστία και την ποιότητα της ζεύξης. Είναι ουσιαστικά ο υπολογισμός των κερδών 

και των απωλειών της ζεύξης, γι’ αυτό και δανείζεται την ονομασία του από την 

οικονομική ορολογία. Παρέχει ένα εύχρηστο και ακριβή τρόπο προσδιορισμού των 

ελάχιστων, για ικανοποιητική λειτουργία και επίτευξη μιας επιθυμητής τιμής του 
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σηματοθορυβικού λόγου, τιμών των παραμέτρων του συστήματος για μία ορισμένη 

τοποθεσία. 

 

Η ανάλυση αυτή καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του σηματοθορυβικού 

λόγου. Κατ’ αρχάς υπολογίζεται η ισχύς του φέροντος σήματος που μας ενδιαφέρει. 

Υπάρχουν τέσσερις συνιστώσες που υπεισέρχονται στον υπολογισμό: 

 

 Η ενεργός ισοτροπικά εκπεμπόμενη ισχύς EIRP. 

 

 Οι απώλειες λόγω διάδοσης του σήματος. Η ισχύς του σήματος μειώνεται 

καθώς διαδίδεται και απομακρύνεται από τον πομπό. Η απώλεια διάδοσης είναι 

αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης που έχει διανύσει το σήμα. 

   

24
1

S
S D
L

⋅⋅
=

π
 (3.13) 

 

Η απόσταση DS μεταξύ του δορυφόρου και του δέκτη μπορεί να υπολογιστεί αν 

γνωρίζουμε το γεωγραφικό μήκος του δορυφόρου lS και το γεωγραφικό μήκος lr και 

πλάτος φr του δέκτη. Η διαδικασία υπολογισμού είναι η ακόλουθη. 

 

rs ll −=δ  (3.14) 

  

( )δφβ cosarccos ⋅= r  (3.15) 

  

βcos41999.0141999.1 ⋅−⋅= hDS  (3.16) 

 

όπου h το ύψος της τροχιάς του δορυφόρου  

 

 Η εξασθένηση λόγω βροχής. 

 

 Η ενεργός επιφάνεια της κεραίας. Το ποσό του σήματος που λαμβάνεται από 

το δέκτη εξαρτάται από την ενεργό επιφάνεια της κεραίας. 

 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε την ισχύ του θορύβου. Οι συνιστώσες που καθορίζουν 

την ισχύ θορύβου είναι: 
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 Η συνολική θερμοκρασία θορύβου του συστήματος. Στην πλευρά του δέκτη η 

παραβολική κεραία συλλέγει το επιθυμητό σήμα και το θόρυβο, και τα διοχετεύει σ’ 

ένα κυματοδηγό. Ενισχύονται στη συνέχεια από τους ενισχυτές χαμηλού θορύβου και 

τους ενισχυτές ενδιάμεσης συχνότητας, πριν καταλήξουν στον αποδιαμορφωτή. Στη 

συνολική θερμοκρασία θορύβου συνεισφέρουν ο φυσικός θόρυβος από το 

περιβάλλον της κεραίας και ο θόρυβος λόγω του ενισχυτή χαμηλού θορύβου και του 

κυματοδηγού. Το ποσό του θορύβου που συλλέγει η κεραία από το έδαφος εξαρτάται 

από τους πλευρικούς λοβούς της κεραίας και τη γωνία ανύψωσής της. Όσο μειώνεται 

η γωνία ανύψωσης, ο θόρυβος εδάφους που συλλέγει η κεραία αυξάνεται. Η 

ατμόσφαιρα συμβάλλει στον καθορισμό της συνολικής θερμοκρασίας θορύβου του 

συστήματος. Το ποσό του θορύβου που εισάγεται λόγω ατμόσφαιρας εξαρτάται από 

τις απώλειες του κυματοδηγού και την εξασθένηση λόγω βροχής. Όταν βρέχει η ισχύς 

φέροντος μειώνεται λόγω της εξασθένησης που προκαλεί η βροχή και η ισχύς 

θορύβου αυξάνεται γιατί η βροχή προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας θορύβου. Η 

θερμοκρασία θορύβου λόγω ατμόσφαιρας υπολογίζεται ως εξής. 

 

rainatm T
wa

T ⋅





⋅






 −=

111  (3.17)

 

όπου  

α η εξασθένηση βροχής,  

w η απώλεια κυματοδηγού και  

Train η ισοδύναμη θερμοκρασία θορύβου βροχής 

  

 Η σταθερά του Boltzmann. Η τυχαία επιτάχυνση των ηλεκτρονίων σε όλων 

των ειδών τα υλικά παράγει ηλεκτρική ισχύ θορύβου. Η σταθερά αυτή συσχετίζει τη 

θερμοκρασία με τη θερμική ενέργεια της κίνησης των ηλεκτρονίων. Η τιμή της 

σταθεράς είναι 1.38x10-23 JK-1. 

 

 Το εύρος του δέκτη. To εύρος του δέκτη καθορίζει την ποσότητα θορύβου που 

περνά από τους ενισχυτές ενδιάμεσης συχνότητας και καταλήγει στον 

αποδιαμορφωτή. 
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Κεφάλαιο 4 

Θόρυβος και παρεµβολές στα 

δορυφορικά συστήµατα 
 
 

4.1 Θόρυβος τηλεπικοινωνιακών συστη-
µάτων 

 
 Ο θόρυβος είναι σήμα με μηδενικό πληροφοριακό περιεχόμενο και αποτελείται 

από όλες τις ανεπιθύμητες συνιστώσες, η ισχύς των οποίων προστίθεται στο 

επιθυμητό φέρον κύμα που περιέχει την πληροφορία. Έτσι μειώνεται η ικανότητα του 

δέκτη να αναπαράγει σωστά την πληροφορία που περιέχεται στο λαμβανόμενο 

επιθυμητό φέρον κύμα. Οι πιθανές πηγές προέλευσης θορύβου είναι: 

 

 Φυσικές πηγές ακτινοβολίας που βρίσκονται εντός της περιοχής της κεραίας 

λήψης 

 

 Εξαρτήματα του εξοπλισμού λήψης – κυκλώματα του δέκτη  

  

Η ανεπιθύμητη ισχύς θορύβου είναι εκείνη η οποία προκύπτει στο εύρος 

ζώνης Β του επιθυμητού διαμορφωμένου κύματος. Το μοντέλο θορύβου που 

χρησιμοποιείται συνήθως είναι το μοντέλο λευκού θορύβου. Η φασματική πυκνότητα 

ισχύος του λευκού θορύβου που μεταβιβάζεται από μία πηγή θορύβου σε 

προσαρμοσμένο φορτίο είναι 

   

STkN ⋅=0    [W/Hz] (4.1)

 

όπου k η σταθερά Boltzmann και η ισοδύναμη θερμοκρασία Ts της πηγής θορύβου 

σε Kelvin.  

 

Η ισοδύναμη θερμοκρασία θορύβου μιας θορυβώδους πηγής είναι η φυσική 

θερμοκρασία μιας αντίστασης που παράγει, στο ίδιο εύρος συχνοτήτων, την ίδια 

διαθέσιμη ισχύ με την πηγή. 
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Η ισχύς θορύβου που συλλέγει μια κεραία με εύρος ζώνης B περί τη φέρουσα 

συχνότητα είναι 

 

BTkN S ⋅⋅=     [W] (4.2)

 

 O θόρυβος που προκαλείται από τα κυκλώματα του δέκτη χαρακτηρίζεται από 

το συντελεστή θορύβου και την ισοδύναμη θερμοκρασία θορύβου. 

 

Ο συντελεστής θορύβου εκφράζεται ως εξής 

 

BTkG
PF

⋅⋅⋅
=

0

 (4.3)

 

όπου Ρ η ισχύς εξόδου του κυκλώματος, G το κέρδος, Β το εύρος ζώνης ενδιάμεσων 

συχνοτήτων και Το = 290 Κ. 

 

Η ισοδύναμη θερμοκρασία θορύβου ΤR του δέκτη ορίζεται ως η ισοδύναμη 

θερμοκρασία θορύβου πηγής, η οποία αν τοποθετηθεί στην είσοδο ισοδύναμου 

ιδανικού δέκτη έχει σαν αποτέλεσμα την ίδια ισχύ θορύβου στην έξοδο με αυτή που 

αντιστοιχεί στον εσωτερικό θόρυβο του δέκτη. 

 

H συνολική ισχύς θορύβου στην έξοδο της βαθμίδας είναι  

 
( )Rout TTBkGN +⋅⋅⋅= 0  (4.4)

 

H σχέση που συνδέει το συντελεστή θορύβου με την ισοδύναμη θερμοκρασία 

θορύβου είναι  

  

0

1
T
T

F R+=  (4.5)

 

 H κεραία του επίγειου σταθμού και του δορυφορικού αναμεταδότη συλλέγει, 

εκτός από το χρήσιμο σήμα, και θόρυβο από διάφορες ακτινοβολίες και παρεμβολές, 

όταν αυτός βρίσκεται στο εύρος ζώνης του συστήματος και στο διάγραμμα 

ακτινοβολίας της κεραίας. Όταν η κεραία του δέκτη του επίγειου σταθμού είναι 

προσανατολισμένη προς το δορυφόρο, οι κύριες πηγές ουράνιου θορύβου είναι ο 
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θόρυβος από τον ουρανό, που προέρχεται από το μη ιονισμένο μέρος της 

ατμόσφαιρας και ο θόρυβος ο προερχόμενος από την ακτινοβολία της γης που 

συλλέγεται μέσω των δευτερευόντων λοβών του διαγράμματος ακτινοβολίας της 

κεραίας. Αν Τ(θ,φ) είναι η θερμοκρασία θορύβου από το περιβάλλον της κεραίας στη 

διεύθυνση (θ,φ) και G(θ,φ) το κέρδος της κεραίας, τότε η συνολική θερμοκρασία 

θορύβου της κεραίας προκύπτει από την ολοκλήρωση όλων των συνεισφορών του 

εξωτερικού θορύβου. 

 

( ) ( ) Ω⋅⋅Τ⋅
⋅

= ∫∫ dGT φθφθ
π

,,
4

1
 (4.6)

 

 Ένας εξασθενητής που προκαλεί εξασθένηση L μπορεί να θεωρηθεί ως 

συνδυασμός αντιστάσεων σε θερμοκρασία Τ. Η ισοδύναμη θερμοκρασία θορύβου 

του είναι 

 

( ) TLTE ⋅−= 1  (4.7)

 

H ισοδύναμη θερμοκρασία θορύβου μιας αλυσίδας δικτύων εκφράζεται ως 

εξής.  

 

12121

3

1

2
1 ...

...
−⋅⋅⋅

++
⋅

++=
m

emee
eE GGG

T
GG

T
G
T

TT  (4.8)

 

όπου Τei, Gi, i=1,2,…,m  η θερμοκρασία θορύβου και το κέρδος ισχύος των επιμέρους 

δικτύων που σχηματίζουν την αλυσίδα. 

 

 Η αντίστοιχη σχέση για το συντελεστή θορύβου είναι 
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4.2   Σηµατοθορυβικός λόγος 
 
 Ο λόγος σήματος προς θόρυβο καθορίζει το σχετικό μέγεθος του 

λαμβανόμενου επιθυμητού φέροντος σήματος προς τη συνολική ισχύ θορύβου που 
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υπολογίζεται στην είσοδο του δέκτη. Είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη που 

χαρακτηρίζουν την απόδοση της τηλεπικοινωνιακής ζεύξης. Ορίζεται ως ο λόγος 

ισχύος του φέροντος προς την ισχύ του θορύβου, δηλαδή 

 

IFS

RTTR

BTkL
GGP

N
P

CNR
⋅⋅

⋅
⋅⋅

==
1

 (4.10)

 

όπου CNR ο σηματοθορυβικός λόγος, PR η λαμβανόμενη ισχύς σήματος στο δέκτη, 

PT η εκπεμπόμενη ισχύς του πομπού, GT το κέρδος κεραίας του πομπού, GR το 

κέρδος κεραίας δέκτη, L οι συνολικές απώλειες ζεύξης, k η σταθερά Boltzmann, TS η 

συνολική θερμοκρασία θορύβου στην είσοδο του δέκτη και BIF το εύρος ζώνης 

ενδιάμεσων συχνοτήτων. 

 

Ο σηματοθορυβικός λόγος μπορεί να οριστεί και ως ο λόγος ισχύος του 

φέροντος προς τη φασματική πυκνότητα θορύβου. Αυτός ο ορισμός διαθέτει το 

πλεονέκτημα ότι δεν προϋποθέτει τη γνώση του ισοδύναμου εύρους ζώνης που 

χρησιμοποιείται. Ο λόγος στην περίπτωση αυτή εκφράζεται ως εξής. 
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όπου NO η φασματική πυκνότητα ισχύος θορύβου, PTGT η ισοδύναμη ισοτροπικά 

ακτινοβολούμενη ισχύς (ΕΙRΡ) από τον πομπό, (λ/4πR)2 οι απώλειες κενού χώρου 

που εξαρτώνται από την απόσταση και τη συχνότητα της ζεύξης, GR/TS ο λόγος 

κέρδους κεραίας δέκτη προς συνολική θερμοκρασία θορύβου στην είσοδο του δέκτη 

(μέσω του παράγοντα αυτού μπορεί να βελτιωθεί ο σηματοθορυβικός λόγος, γιατί οι 

υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν αμετάβλητοι μετά την εγκατάσταση του 

δορυφόρου), k η σταθερά Boltzmann και LR οι υπόλοιπες απώλειες. 
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Σχήμα 4.1: Σηματοθορυβικός λόγος στο uplink 

 

 
 

Σχήμα 4.2: Σηματοθορυβικός λόγος στο downlink 

 
 
 
4.3   Επίδραση του µέσου µετάδοσης 
 

Σημαντική επίδραση στην ανάλυση των δορυφορικών ζεύξεων έχει το μέσο 

διάδοσης των δορυφορικών σημάτων. Όταν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται 

στον κενό χώρο, υφίστανται απλά την εξασθένηση λόγω απόστασης. Στην 

πραγματικότητα όμως, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην ατμόσφαιρα και την 

ιονόσφαιρα, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα υφίστανται επιπλέον απορρόφηση, 

διάχυση, διάθλαση και περιστροφή του επιπέδου πόλωσής τους. Το μέγεθος της 
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επίδρασης των φαινομένων στην ποιότητα της δορυφορικής ζεύξης εξαρτάται από το 

μήκος της διαδρομής του σήματος και τη γωνία ανύψωσης.  

 

Οι περιοχές που έχουν μεγαλύτερη επίδραση στα διαδιδόμενα 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι η τροπόσφαιρα και η ιονόσφαιρα. Η απορρόφηση και 

η διάχυση προκαλούνται κυρίως από τα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Η 

διάθλαση προκαλείται από τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, δηλαδή την 

τροπόσφαιρα. Το φαινόμενο της αποπόλωσης προκαλείται όταν το κύμα διαδίδεται 

μέσω ιονόσφαιρας ή ατμόσφαιρας παρουσία βροχής. Τα κυριότερα αποτελέσματα 

είναι η απορρόφηση και η αποπόλωση λόγω τροποσφαιρικών κατακρημνίσεων. Οι 

ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις χαρακτηρίζονται από το ποσοστό του χρόνου κατά το 

οποίο ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο έντασης. Όταν επικρατούν μικρές 

εντάσεις σε μεγάλο ποσοστό χρόνου αναφερόμαστε σε συνθήκες καθαρού ουρανού.   

 

 Η ατμόσφαιρα διαθέτει έναν αριθμό παραθύρων στο ραδιοφάσμα 

συχνοτήτων, όπου η απόσβεση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων είναι μικρή. Οι 

απορροφήσεις στην ατμόσφαιρα προκαλούνται από την ύπαρξη γραμμών 

απορρόφησης του οξυγόνου και των υδρατμών. Οι γραμμές απορρόφησης του 

οξυγόνου βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ 50 και 70 GHz και στα 118.74 GHz. Οι 

υδρατμοί παρουσιάζουν γραμμές απορρόφησης στα 22.3 GHz, στα 183.3 GHz και 

στα 323.8 GHz. 

 

 H συνολική ατμοσφαιρική απόσβεση εξαρτάται από τη γωνία ανύψωσης, 

όπως αναφέραμε πιο πάνω. Η απόσβεση του σήματος από την ατμόσφαιρα είναι 

μικρότερη σε μεγάλα υψόμετρα, καθώς η πυκνότητα της ατμόσφαιρας μειώνεται όσο 

μεγαλώνει η απόσταση από τη γη. Έτσι οι κατακόρυφες μεταδόσεις είναι καλύτερες 

ποιοτικά από τις μεταδόσεις με μικρή γωνία ανύψωσης. 

 

 Η επίδραση της βροχόπτωσης είναι η δυσμενέστερη κατά τη διάδοση του 

δορυφορικού σήματος. Η απόσβεση που υφίσταται το σήμα κατά τη διάρκεια 

βροχόπτωσης είναι πολλαπλάσια της ατμοσφαιρικής απόσβεσης χωρίς βροχή. Οι 

σταγόνες της βροχής απορροφούν και σκεδάζουν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

προκαλώντας το φαινόμενο της απορρόφησης. Η αποπόλωση οφείλεται στην τυχαία 

κλίση που εμφανίζουν οι σταγόνες της βροχής ως προς τον ορίζοντα, κατά τη 

διάρκεια της βροχόπτωσης.  
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 Η βροχή είναι τυχαία χωροχρονική διαδικασία με μεγάλη ανομοιογένεια. 

Μπορεί να μελετηθεί μόνο με στατιστικό τρόπο. Τα χρονολογικά στατιστικά δεδομένα 

δείχνουν το ετήσιο ποσοστό χρόνου p(%) κατά το οποίο υπερβαίνεται η τιμή του 

ρυθμού μεταβολής της στάθμης του χρονομετρητή R (mm/h). 

 

 O Διεθνής Οργανισμός CCIR προτείνει το γεωγραφικό διαχωρισμό της Γης σε 

κλιματικές ζώνες. Κάθε ζώνη προσεγγίζει την ένταση της βροχόπτωσης με 

διαφορετικό είδος στατιστικής περιγραφής. Για κάθε ζώνη δίνεται η συσσωρευτική 

κατανομή της υπέρβασης του R για διάφορα ποσοστά του χρόνου. 

 

 Η τιμή της εξασθένησης λόγω βροχόπτωσης Α ορίζεται ως το γινόμενο της 

ειδικής εξασθένησης Αo (dB/km) και του ενεργού μήκους διαδρομής υπό βροχή Le. 

Προκύπτει από τη σχέση  

 

dlAA
eL

∫=
0

0  (4.12)

 

όπου η ολοκλήρωση γίνεται κατά μήκος της διαδρομής μήκους Le που διανύει υπό 

βροχή το δορυφορικό σήμα. 

 

Η ειδική απόσβεση συνδέεται με την ένταση βροχόπτωσης μέσω της σχέσης 

 
bRaA ⋅=0  (4.13)

 

όπου οι συντελεστές a και b εξαρτώνται από τη συχνότητα, το είδος της πόλωσης και 

τη γωνία ανύψωσης της διαδρομής που ακολουθεί το κύμα. 

 

 Για να αντισταθμιστεί η απόσβεση που προκαλεί η βροχόπτωση απαιτείται η 

εκπομπή σημαντικά μεγαλύτερης ισχύος από τον πομπό του συστήματος. 

 

 Εκτός από την απόσβεση ισχύος που εισάγει, η βροχόπτωση αυξάνει κατά 

μεγάλο βαθμό τη θερμοκρασία θορύβου του ουρανού. Έτσι επηρεάζεται η 

θερμοκρασία θορύβου του συστήματος του δέκτη του επίγειου σταθμού και μειώνεται 

ο σηματοθορυβικός λόγος του κάτω τμήματος της δορυφορικής ζεύξης. Η αύξηση της 

θερμοκρασίας θορύβου που εισάγει η απόσβεση βροχόπτωσης LR είναι  
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Η θερμοκρασία θορύβου της κεραίας του δορυφόρου δεν επηρεάζεται από 

την απόσβεση λόγω βροχόπτωσης γιατί είναι συνεχώς κατευθυνόμενη προς σημεία 

του ουρανού με σταθερή θερμοκρασία ίση με 290 Κ. 

 
 
 
4.4   Ανάλυση παρεµβολών 
 
 Το φέρον δορυφορικό σήμα, εκτός από το θόρυβο δέχεται παρεμβολές που 

μειώνουν την απόδοση του δορυφορικού συστήματος. Το σήμα του uplink 

παρεμβάλλεται συνήθως από σήματα που εκπέμπονται από άλλους επίγειους 

σταθμούς και το σήμα του downlink παρεμβάλλεται από σήματα που δέχεται ο 

επίγειος σταθμός από γειτονικούς δορυφόρους. Ακόμα στα δορυφορικά συστήματα 

αναχρησιμοποίησης συχνότητας προστίθεται η παρεμβολή από το ορθογώνια 

πολωμένο κανάλι λόγω αποπόλωσης που εισάγει το σύστημα και το μέσο διάδοσης. 

 

 Για τη μαθηματική αντιμετώπιση των προβλημάτων με παρεμβολές 

υποθέτουμε ότι τα σήματα παρεμβολών είναι προσθετικά, ασυσχέτιστα μεταξύ τους 

και με το θόρυβο. Έτσι προκύπτει η έκφραση του συνολικού σηματοθορυβικού λόγου 

ως εξής  

 

CIRCNRCNRTOT

111
+=  (4.15)

 

όπου CIR=C/I, ο λόγος ισχύος του φέροντος σήματος προς την ισχύ της παρεμβολής. 

 

Όταν το σύστημα λειτουργεί με επικρατούσα παρενόχληση το θόρυβο τότε 

ισχύει η προσέγγιση CNRTOT ≃ CNR, ενώ όταν επικρατούσα παρενόχληση είναι οι 

παρεμβολές ισχύει η προσέγγιση CNRTOT ≃ CIR. 

 

Κατά τη σχεδίαση του δορυφορικού συστήματος είναι σημαντικό ο 

σηματοθορυβικός λόγος να ικανοποιεί τις προδιαγραφές διαθεσιμότητας και 

αξιοπιστίας και να μην υπερβαίνει ένα όριο παρεμβολής σε σχέση με τα ήδη 
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υπάρχοντα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Η διαθεσιμότητα εκφράζεται από το 

χρονικό ποσοστό στη διάρκεια ενός έτους κατά το οποίο ο δέκτης διατηρεί το 

συγχρονισμό του. Αυτό συμβαίνει όταν ο ρυθμός λανθασμένων ψηφίων ΒΕR δεν 

υπερβαίνει μια στάθμη κατωφλίου που έχει συνήθως την τιμή 10-3. Η διαθεσιμότητα 

ενός συστήματος εκφράζεται και από το χρόνο διακοπής της λειτουργίας του ή από 

την πιθανότητα διακοπής. Κατά τη λειτουργία του συστήματος υπό συνθήκες 

καθαρού ουρανού, ο ρυθμός λαθών της ζεύξης διατηρείται σταθερός γιατί δεν 

υπάρχουν ατμοσφαιρικές μεταβολές κατά μήκος του δορυφορικού ραδιοδιαύλου. 

Όταν όμως οι ατμοσφαιρικές συνθήκες αλλάζουν, και κυρίως όταν παρουσιάζεται 

βροχόπτωση, η απόσβεση που υφίσταται το μεταδιδόμενο σήμα μεταβάλλεται και έτσι 

ο ρυθμός λαθών της ζεύξης αυξομειώνεται. Η αξιοπιστία είναι το ποσοστό του χρόνου 

κατά το οποίο επιτυγχάνεται ρυθμός λαθών μεγαλύτερος από μία στάθμη. Ο Διεθνής 

Οργανισμός ΙΤU-R παρέχει διεθνείς προδιαγραφές για τη διαθεσιμότητα και την 

αξιοπιστία των δορυφορικών συστημάτων. 
 
 
 
4.5   Είδη παρεµβολών 
 
4.5.1 Παρεµβολές από γειτονικά δορυφορικά 

συστήµατα 
 
 Η παρεμβολή που δημιουργείται από έναν επίγειο σταθμό σε ένα γειτονικό 

δορυφόρο οφείλεται στους πλευρικούς λοβούς ακτινοβολίας της κεραίας εκπομπής. 

Μπορεί να ελαχιστοποιηθεί χρησιμοποιώντας κεραίες χαμηλών πλευρικών λοβών. 
 
 
 
4.5.2 Παρεµβολές από επίγεια µικροκυµατική ζεύξη 
 

Στην περίπτωση παρεμβολής επίγειας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης σε 

δορυφορική, η ισχύς παρεμβολής του επίγειου συστήματος που λαμβάνεται από τον 

επίγειο σταθμό εξαρτάται από τη φασματική πυκνότητα του δορυφορικού σήματος. 

Όταν το δορυφορικό σήμα είναι ευρείας ζώνης τότε όλη η ισχύς παρεμβολής 

λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό. Όταν όμως αναφερόμαστε σε δορυφορικό σήμα 

στενής ζώνης, η ισχύς παρεμβολής μειώνεται κατά ένα συντελεστή, ο οποίος είναι ο 

λόγος της ολικής παρεμβάλλουσας ισχύος και της ισχύος που βρίσκεται μέσα στη 
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ζώνη συχνοτήτων. Η επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας των επίγειων σταθμών μπορεί 

να μειώσει την παρεμβολή αυτή. 
 
 
 
4.5.3 Παρεµβολή από διασταύρωση πόλωσης σε 

συστήµατα µε αναχρησιµοποίηση συχνότητας  
 

Ο περιορισμός στη χρησιμοποίηση του περιζήτητου εύρους ζώνης 

ραδιοσυχνοτήτων οδηγεί στην ανάγκη αύξησης της πληροφοριακής χωρητικότητας 

μιας ζεύξης χωρίς την αύξηση του χρησιμοποιούμενου εύρους ζώνης. Οι τεχνικές 

αναχρησιμοποίησης συχνότητας έχουν αυτό ακριβώς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μια 

τεχνική αναχρησιμοποίησης συχνότητας είναι η χρήση διπλής πόλωσης του 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Δύο ξεχωριστά φέροντα 

μπορούν να μεταδοθούν στην ίδια συχνότητα αν χρησιμοποιηθούν δύο ορθογώνια 

πολωμένα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Προκύπτει όμως σημαντικό πρόβλημα 

παρεμβολής στην περίπτωση αυτή γιατί κατά τη μετάδοση των κυμάτων στην 

ατμόσφαιρα, ιδίως παρουσία βροχής, και λόγω της πεπερασμένης διασταύρωσης 

πόλωσης των κεραιών του δορυφόρου και του επίγειου σταθμού, εμφανίζεται το 

φαινόμενο της αποπόλωσης. Ως αποτέλεσμα το ένα κανάλι δημιουργεί παρεμβολή 

στο άλλο. Σε συνθήκες καθαρού ουρανού η συνολική διασταύρωση πόλωσης XPDT 

υπολογίζεται ως εξής. 

 

XPDT-1 = XPDE-1 + XPDS-1 (4.16)

 

όπου XPDE ο διαχωρισμός διασταύρωσης πόλωσης της κεραίας του επίγειου 

σταθμού και XPDS  ο διαχωρισμός διασταύρωσης πόλωσης της κεραίας του 

δορυφόρου. 
 
 
 
4.5.4 Παρεµβολή ενδοδιαµόρφωσης 
 

Η παρεμβολή αυτή οφείλεται στα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης που 

παράγονται μέσα σε κανάλι του δορυφορικού αναμεταδότη. Η ενδοδιαμόρφωση είναι 

αποτέλεσμα της ενίσχυσης των φερόντων των καναλιών από τον ενισχυτή οδεύοντος 

κύματος, που έχει μη γραμμική χαρακτηριστική πλάτους και φάσης. Για την 
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αντιμετώπιση του προβλήματος χρησιμοποιούνται συστήματα που λειτουργούν με 

τον ενισχυτή οδεύοντος κύματος κοντά στο σημείο κόρου. 
 
 
 
4.5.5 Παρεµβολή γειτονικού καναλιού 
 
 Η παρεμβολή γειτονικού καναλιού εμφανίζεται σε δορυφορικά κανάλια 

περιορισμού ζώνης. Λόγω των επικαλυπτόμενων χαρακτηριστικών πλάτους των 

φίλτρων των καναλιών, ένα μέρος της ενέργειας κάποιου σήματος περιορισμένου 

κατά ζώνη, εισέρχεται σε γειτονικά κανάλια. Η παρεμβολή ελαχιστοποιείται αν 

χρησιμοποιηθούν κατάλληλες αποκλίσεις από τον κόρο των σημείων λειτουργίας του 

ενισχυτή εξόδου του δορυφορικού αναμεταδότη. Επίσης χρήσιμες αποδεικνύονται 

κατάλληλες τεχνικές φιλτραρίσματος από τον πολυπλέκτη εξόδου του δορυφόρου, 

καθώς και από το φίλτρο αποδιαμόρφωσης του δέκτη. 
 
 
 
4.5.6 Ενδοσυµβολική παρεµβολή 
 
 Το φιλτράρισμα και η μη γραμμική χαρακτηριστική του ενισχυτή οδεύοντος 

κύματος του δορυφόρου αποτελούν εσωτερικές πηγές παρεμβολής. Αν 

χρησιμοποιηθούν κατάλληλα φίλτρα διαμορφωτών και αποδιαμορφωτών, η 

ενδοσυμβολική παρεμβολή μειώνεται.  

 
 
 
4.6  Ανάλυση παρεµβολής σε ή από γειτονικά 

δορυφορικά συστήµατα 
 

Κάτω από συνθήκες καθαρού ουρανού, η παρεμβολή που δημιουργεί ο 

επίγειος σταθμός του επιθυμητού συστήματος σε γειτονικό δορυφόρο προέρχεται 

από τους πλευρικούς λοβούς της κεραίας εκπομπής του σταθμού. Σύμφωνα με τους 

κανονισμούς των διεθνών οργανισμών τηλεπικοινωνιών οι επιτρεπόμενες τιμές 

στάθμης των πλευρικών λοβών σε σχέση με το κανονικοποιημένο κέρδος κύριου 

άξονα είναι 
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32 – 25log(θ) (dB), για 1º ≤ θ ≤48º 

 - 10 (dB),  για 48º ≤ θ ≤180º 
(4.17)

 

όπου θ είναι η γωνία εκτροπής από τον κύριο άξονα. 

 

Για να υπολογίσουμε την ισχύ παρεμβολής που δημιουργείται από τον 

πλευρικό λοβό της κεραίας ενός επίγειου σταθμού σε γειτονικό δορυφόρο ή 

λαμβάνεται μέσω του πλευρικού λοβού της κεραίας από το γειτονικό δορυφόρο, είναι 

απαραίτητη η γνώση της τιμής της γωνιακής απόστασης μεταξύ δύο γειτονικών 

γεωστατικών δορυφόρων, όπως φαίνονται από τον επίγειο σταθμό. Ορίζουμε τις 

ακόλουθες παραμέτρους, βασιζόμενοι στο σχήμα που ακολουθεί: 

 

 
 

Σχήμα 4.3: Γωνιακή απόσταση γειτονικών δορυφόρων 

 

θ = γωνιακή απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών δορυφόρων Α και Β όπως φαίνεται 

από τον επίγειο σταθμό 

β = γωνιακή απόσταση μεταξύ δορυφόρων στη γεωστατική τροχιά τους, ίση με τη 

διαφορά των γεωγραφικών μηκών των δορυφόρων 

di = απόσταση μεταξύ επίγειου σταθμού και δορυφόρου i (i=A,B) 

h = ακτίνα γεωστατικής τροχιάς 

d = απόσταση δορυφόρων στη γεωστατική τροχιά 
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Από τη γεωμετρία του σχήματος προκύπτουν οι ακόλουθες σχέσεις  

 

d = dA2 + dB2 – 2dAdBcosθ 

d = 2h2 – 2h2cosβ = 2h2 (1 – cosβ) 

 

οπότε καταλήγουμε στη σχέση υπολογισμού της γωνιακής απόστασης 
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4.7   Τρόποι στατιστικής ανάλυσης 
   

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι παρεμβολές επηρεάζουν σημαντικά την 

ποιότητα της ζεύξης μας και την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος. Είναι λοιπόν 

απαραίτητο κατά τη σχεδίαση της ζεύξης να υπολογίσουμε την παρεμβολή και την 

επίδρασή της στην ποιότητα της ζεύξης, για να διαπιστώσουμε αν βρίσκεται εντός 

αποδεκτών ορίων και αν ικανοποιεί τα κριτήρια που έχουν τεθεί από τους διεθνείς 

τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς. Τα κριτήρια αυτά εξασφαλίζουν πως η καινούρια 

ζεύξη δε θα προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία των ήδη υπάρχοντων 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Όταν πρόκειται να εγκατασταθεί μία καινούρια 

ζεύξη, υπολογίζουμε την παρεμβολή που θα προκαλεί ή θα δέχεται από ένα γειτονικό  

δορυφορικό σύστημα που λειτουργεί ήδη. Το άνω τμήμα της ζεύξης του δορυφορικού 

συστήματος που υπάρχει ήδη, δέχεται παρεμβολή από τον επίγειο σταθμό του νέου 

συστήματος και το κάτω τμήμα της ζεύξης δέχεται παρεμβολή από το δορυφόρο του 

γειτονικού συστήματος. 

 

Η ισχύς παρεμβολής που αναφέρεται στο άνω τμήμα της ζεύξης είναι  

 

ui
uiui

iu G
df

cEIRPI 2)
4

(
⋅⋅⋅

⋅=
π

 (4.19)

 

όπου EIRPi είναι η ενεργός ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς του παρεμβάλλοντος 

επίγειου σταθμού προς την κατεύθυνση του δορυφόρου που υφίσταται την 

παρεμβολή, fui είναι η συχνότητα του άνω τμήματος της ζεύξης παρεμβολής, dui είναι 
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η πραγματική απόσταση μεταξύ του επιθυμητού δορυφόρου και του παρεμβάλλοντος 

επίγειου σταθμού και Gui είναι το κέρδος της κεραίας του δορυφόρου της επιθυμητής 

ζεύξης προς την κατεύθυνση του παρεμβάλλοντος επίγειου σταθμού. 

 

Ο λόγος σήματος προς παρεμβολή στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται ως εξής. 
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 (4.20)

 

όπου fu είναι η συχνότητα της άνω ζεύξης του επιθυμητού συστήματος, du είναι η 

απόσταση του δορυφόρου και του επίγειου σταθμού του επιθυμητού δορυφορικού 

συστήματος και Gu είναι το κέρδος του δορυφόρου της επιθυμητής ζεύξης προς την 

κατεύθυνση του επιθυμητού επίγειου σταθμού.  

 

H στάθμη του EIRPi εξαρτάται από το διάγραμμα ακτινοβολίας του σταθμού που 

παρεμβάλλει. Μπορεί να εκφραστεί σαν  

 

EIRPi  = eirp + 32 – 25log (Δθ)  – G1 (4.21)

  

όπου eirp η ενεργός ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς του σταθμού που 

παρεμβάλλει προς την κατεύθυνση του δορυφόρου του παρεμβάλλοντος συστήματος 

και G1 το κέρδος της κεραίας εκπομπής του παρεμβάλλοντος σταθμού στον κύριο 

άξονά του.   

 

Η παρεμβολή σε ένα δορυφορικό δίκτυο προκαλεί την αύξηση της 

θερμοκρασίας θορύβου του. Η αύξηση αυτή ΔΤ, υπολογίζεται χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη το μέγεθος της επικάλυψης συχνότητας, η στάθμη του επιθυμητού σήματος, 

το φάσμα του παρεμβάλλοντος σήματος και τα χαρακτηριστικά του φίλτρου του δέκτη. 

Ο λόγος της αύξησης προς την ισοδύναμη θερμοκρασία θορύβου του δορυφορικού 

συστήματος εκφράζεται σαν ποσοστό (ΔΤ/Τ)*100 και συγκρίνεται με ένα κατώφλι των 

6% για να διαπιστωθεί αν προκαλείται πρόβλημα στη ζεύξη και συνεπώς απαιτείται 

λεπτομερής ανάλυση παρεμβολών. 

 

Η επίδραση οποιασδήποτε νέας εξωτερικής παρεμβολής I εκτιμάται με τον 

υπολογισμό του λόγου παρεμβολής προς θόρυβο I/N. Aν ο λόγος αυτός είναι 

μεγαλύτερος από ένα κατώφλι που εκφράζεται σε μέγεθος θερμικού θορύβου του 
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επιθυμητού συστήματος, τότε είναι απαραίτητος ο συντονισμός για να εξασφαλιστεί η 

αρμονική ταυτόχρονη λειτουργία των δύο δορυφορικών συστημάτων. 

 

Η ισχύς θορύβου του επιθυμητού συστήματος εκφράζεται ως N = kTB, όπου k 

η σταθερά του Boltzmann, Τ η θερμοκρασία θορύβου του δέκτη σε Κ και Β το εύρος 

του δέκτη σε Hz. Η φασματική πυκνότητα του θορύβου είναι Νο και Ν = ΝοΒ. Συνεπώς 

Νο = kΤ. 

 

   Σε αντίθεση με το φάσμα του θορύβου, η παρεμβολή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

επίπεδη και η τιμή της υπολογίζεται ολοκληρώνοντας την ομοιόμορφη φασματική της 

πυκνότητα σε όλο το εύρος ζώνης του δέκτη. Αν ως Im συμβολίζεται η μέγιστη 

φασματική πυκνότητα της εισερχόμενης παρεμβολής, η τιμή του I θα είναι πάντα 

μικρότερη ή ίση από την τιμή Im. Συνεπώς I ≤ Im B και I/N ≤ Im / No, αφού N = NoB. Mε 

τον τρόπο αυτό υπολογίζουμε τον λόγο I/N χωρίς να γνωρίζουμε το εύρος 

συχνοτήτων του δέκτη και αποφεύγουμε την ολοκλήρωση που απαιτείται για τον 

υπολογισμό της παρεμβολής. Η μέγιστη φασματική πυκνότητα Im μπορεί να 

εκφραστεί ως συνάρτηση της αύξησης της θερμοκρασίας ΔΤ. Im = kΔΤ ή ΔΤ = Im / k. 

Aν pi είναι η μέγιστη πυκνότητα ισχύος του παρεμβάλλοντος πομπού, τότε: 
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όπου,  

Gti = κέρδος του παρεμβάλλοντος πομπού στην κατεύθυνση του δέκτη της 

επιθυμητής ζεύξης 

Gri = κέρδος της κεραίας του επιθυμητού δέκτη στην κατεύθυνση του 

παρεμβάλλοντος πομπού  

L = απώλειες διάδοσης για την απόσταση μεταξύ παρεμβάλλοντος πομπού και 

επιθυμητού δέκτη  

 

 Όταν παρατηρείται επικάλυψη συχνοτήτων μεταξύ της επιθυμητής ζεύξης και 

της παρεμβάλλουσας ζεύξης τότε παρουσιάζεται αύξηση της θερμοκρασίας θορύβου 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

 127



 Επικάλυψη συχνοτήτων στην κάτω ζεύξη μόνο. Στην περίπτωση αυτή ο 

πομπός του παρεμβάλλοντος συστήματος προκαλεί αύξηση στη θερμοκρασία 

θορύβου ΔΤε στην έξοδο της κεραίας λήψης του επιθυμητού επίγειου σταθμού. 

 

 Επικάλυψη συχνοτήτων στην άνω ζεύξη μόνο. Ο επίγειος σταθμός του 

παρεμβάλλοντος συστήματος προκαλεί αύξηση θερμοκρασίας θορύβου ΔΤs στην 

έξοδο της κεραίας λήψης του δορυφόρου του επιθυμητού συστήματος. 

 

 Ο δορυφόρος του παρεμβάλλοντος συστήματος προκαλεί αύξηση της 

θερμοκρασίας θορύβου ΔΤs στην έξοδο της κεραίας λήψης του δορυφόρου του 

επιθυμητού συστήματος και παρουσιάζεται αύξηση γΔΤs στην κεραία λήψης του 

επίγειου σταθμού της επιθυμητής ζεύξης. 

 γ = κέρδος μετάδοσης της επιθυμητής ζεύξης, ίσο με το λόγο ισχύων στις κεραίες 

λήψης του επίγειου σταθμού και του δορυφόρου της επιθυμητής ζεύξης  

 

Όταν παρουσιάζεται παρεμβολή είναι απαραίτητος ο υπολογισμός του λόγου 

του επιθυμητού σήματος προς την παρεμβολή, λαμβάνοντας υπόψη την απόκλιση 

στη συχνότητα και στο εύρος μεταξύ του επιθυμητού και του παρεμβάλλοντος 

σήματος. Αυτό επιτυγχάνεται με τον υπολογισμό και τη χρήση του συντελεστή Α που 

ορίζεται ως ο λόγος ισχύος του σήματος παρεμβολής που περιέχεται στο εύρος του 

επιθυμητού σήματος, προς τη συνολική ισχύ του σήματος παρεμβολής. Έτσι ο λόγος 

φέροντος προς παρεμβολή  υπολογίζεται ως εξής : 

 

A
I
C

I
C

−





⋅= log10  (4.24) 

 

Ο συντελεστής Α χρησιμοποιείται,  

(α)  για παρεμβολή από ψηφιακά σήματα θορύβου που έχουν ομοιόμορφη 

φασματική πυκνότητα στο εύρος ζώνης τους και 

(β)  για παρεμβολή από αναλογικά σήματα θορύβου που έχουν σταθερή 

πυκνότητα ισχύος σε όλο το εύρος του επιθυμητού φέροντος. 

 

Ο λόγος σήματος προς παρεμβολή οφείλει να ικανοποιεί τα κριτήρια που έχουν τεθεί 

από τους διεθνείς οργανισμούς τηλεπικοινωνιών. 
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Κεφάλαιο 5 

Μελέτη παρεµβολών µεταξύ 

συστηµάτων FSS και HAPS  
στα 47/48 GHz 

 
 
5.1  Το πρόβληµα των παρεµβολών  
 

Προκειμένου τα HAPs να λειτουργήσουν ικανοποιητικά και ταυτόχρονα να μην 

παρενοχλούν άλλα συστήματα υπηρεσιών, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή μιας 

μελέτης παρεμβολών. Στη μελέτη εμπλέκονται όλες οι υπηρεσίες στις οποίες έχουν 

ανατεθεί συχνότητες παραπλήσιες των στρατοσφαιρικών συχνοτήτων.  

 

Σύμφωνα με την ITU οι ζώνες συχνοτήτων των 28 GHz και 31 GHz 

προορίζονται για χρήση από σταθερά συστήματα που λειτουργούν με τη βοήθεια 

στρατοσφαιρικών πλατφόρμων (fixed service utilizing HAPs). Συγκεκριμένα η κάτω 

ζεύξη λειτουργεί από τα 27.50 ως τα 28.35 GHz και η άνω ζεύξη από τα 31.0 ως τα 

31.3 GHz. Οι ίδιες ζώνες ωστόσο έχουν ανατεθεί και σε άλλες υπηρεσίες. Στις 

συχνότητες 27.50 – 28.35 GHz λειτουργούν συμβατικά σταθερά συστήματα FS (fixed 

service), κινητά συστήματα MS (mobile service) και οι προς τα άνω ζεύξεις 

ορισμένων δορυφορικών υπηρεσιών μεταξύ σταθερών σταθμών FSS (fixed satellite 

service). Παρομοίως στις συχνότητες 31.0 – 31.3 GHz λειτουργούν συμβατικά FS και 

MS συστήματα, ενώ η παρακείμενη ζώνη των 31.3 – 31.8 GHz έχει ανατεθεί για 

χρήση από επιστημονικές υπηρεσίες. Τέτοιες είναι η εξερεύνηση της γης μέσω 

δορυφόρου EESS (earth exploration satellite service), η εξερεύνηση του διαστήματος 

μέσω δορυφόρου SRS (space research service) και η ραδιοαστρονομία RAS (radio 

astronomy service).  

 

Όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί, η προς τα κάτω ζεύξη των HAPs 

(28 GHz) δέχεται παρεμβολές από τους επίγειους σταθμούς των δορυφορικών 

συστημάτων FSS/ES (fixed satellite service / earth station) που εκπέμπουν προς το 

δορυφόρο και από τους σταθμούς βάσης των επίγειων συστημάτων FS/GS (fixed 
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service / ground station). Ταυτόχρονα προκαλεί παρεμβολή στην προς τα άνω 

δορυφορική ζεύξη. Η προς τα άνω ζεύξη των HAPs (31 GHz) παρεμβάλλει στις 

επίγειες υπηρεσίες μεταξύ σταθερών σταθμών FS, καθώς και στις παθητικές 

επιστημονικές υπηρεσίες εξερεύνησης της γης και ραδιοαστρονομίας. Οι κανονισμοί 

της ITU ορίζουν προτεραιότητα στις επιστημονικές εφαρμογές και τις συμβατικές 

σταθερές επικοινωνίες για τις δεδομένες συχνότητες και επιβάλλουν την προστασία 

τους από ανεπιθύμητες εκπομπές στρατοσφαιρικών τερματικών.    

 

 
 
28/31G 

 
31G 

 

28G 

28G 
31G 

28G 

28G 

Uplink   = 31GHz 
Downlink = 28GHz 

HAPS 

GSO/non-GSO 

HAPS/GS FSS/ES 

Communication link 

Interference 

Earth Exploration Satellite 

31G 

FSS/ES : Earth Station for FSS 
HAPS/GS : Ground Station for HAPS system 
FS/GS : Ground Station for FS 

FS/GS FS/GS 
HAPS :  

Radio astronomy
antenna 

 
 

Σχήμα 5.1: Παρεμβολές μεταξύ των συστημάτων HAPS και  

FSS, EESS, RAS, FS στα 28 / 31 GHz 

 

Στα HAPs έχουν ανατεθεί ακόμα οι συχνότητες των 47 GHz και 48 GHz, με 

την προς τα κάτω ζεύξη να λειτουργεί στη ζώνη 47.2 – 47.5 GHz και την προς τα άνω 

ζεύξη στη ζώνη 47.9 – 48.2 GHz. Παράλληλα στις συχνότητες αυτές λειτουργούν 

σταθερές FS, κινητές MS και δορυφορικές μεταξύ σταθερών σταθμών FSS 

υπηρεσίες. Οι τελευταίες αφορούν μόνο την ανερχόμενη ζεύξη από τον επίγειο 

σταθμό στο διάστημα και μπορεί να αναφέρονται σε γεωστατικούς ή μη δορυφόρους. 

Επίσης στη ραδιοαστρονομία έχει γίνει εκχώρηση πρωτεύουσας προτεραιότητας των 

ζωνών 42.5 – 43.5 GHz και 48.94 – 49.04 GHz. 

 

Οι παρεμβολές στα 47 και 48 GHz φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Στην 

προς τα κάτω ζεύξη των HAPs (47 GHz) παρεμβάλλουν οι εκπομπές των 

δορυφορικών σταθμών FSS/ES και των επίγειων μικροκυματικών σταθμών FS/GS, 

ενώ ο δορυφόρος παρενοχλείται από την κατερχόμενη στρατοσφαιρική ζεύξη μέσω 
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των πλευρικών λοβών. Στα 48 GHz η άνω ζεύξη των HAPs προκαλεί προβλήματα 

στην άνω δορυφορική ζεύξη, στα επίγεια μικροκυματικά συστήματα και στις 

εφαρμογές ραδιοαστρονομίας. Η ίδια υποφέρει από παρεμβολές των επίγειων 

δορυφορικών σταθμών που εκπέμπουν προς το δορυφόρο. 

 

 
   48G

 

47/48G 

47G 
48G 

47G 

47G 

Uplink   = 48GHz 
Downlink = 47GHz 

HAPS 

GSO/non-GSO 

HAPS/GS FSS/ES 

Communication link 

Interference 

48G 

 
 
47-48G 

FSS/ES : Earth Station for FSS 
HAPS/GS : Ground Station for HAPS system 
FS/GS : Ground Station for FS 

FS/GS FS/GS 
HAPS :  

Radio astronomy
antenna 

   
  48G 

 
 

Σχήμα 5.2: Παρεμβολές μεταξύ των συστημάτων HAPS και  

FSS, RAS, FS στα 47 / 48 GHz 

 

Είναι σαφές λοιπόν ότι η αποδοτική λειτουργία και αρμονική συνύπαρξη των 

διαφόρων υπηρεσιών απαιτεί να γίνει συντονισμός συχνοτήτων και να ληφθούν 

κατάλληλα μέτρα προστασίας από τις παρεμβολές. Στην πορεία θα μελετήσουμε τα 

προβλήματα μεταξύ δορυφορικών συστημάτων σταθερών σταθμών FSS που 

χρησιμοποιούν γεωστατικούς δορυφόρους και συστημάτων HAPs. Η μελέτη μας 

επικεντρώνεται στις ζώνες των 47 και 48 GHz που θα χρησιμοποιηθούν από τις 

στρατοσφαιρικές υπηρεσίες στην Ευρώπη (περιοχή 1).  

 
 
5.2   Συστήµατα FSS στα 47 GHz 
 

Οι ζώνες των 47 και 48 GHz  έχουν ανατεθεί για χρήση από διάφορα 

δορυφορικά συστήματα, τα οποία θα δέχονται και θα προκαλούν παρεμβολή στα 

HAPS, όταν αυτά εφαρμοστούν. Η βάση δεδομένων δορυφορικών συστημάτων SRS 

παρέχει πληροφορίες για όλα τα δορυφορικά συστήματα. Σύμφωνα λοιπόν με τη 
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βάση δεδομένων, στην περιοχή συχνοτήτων 47.2 GHz – 50.2 GHz, αναμένεται να 

λειτουργήσουν μεταξύ άλλων οι εξής δορυφόροι: 

 

INTELSAT V-B 13E 

INTELSAT V-B 140E 

INTΕLSAT V-B 18.53 

INTELSPUTNIC-17E-V 

ITALSAT 

LOGOHU-V-105.SE 

LUXSAT-1A 

MEASAT-LA1 
 
 
 
5.3  ∆ιαδικασία υπολογισµού    
 

 Η πυκνότητα της ισοδύναμης ισοτροπικά ακτινοβολούμενης ισχύος EIRP 

(Equivalent Isotropically Radiated Power) που παράγεται από ένα πομπό σε εύρος 

ζώνης αναφοράς 1 MHz δίνεται από τη σχέση 5.1. 

 
BLGPprie tft log10.... ⋅−−+=    ( )[ ]MHzWdB  (5.1)

 

όπου,  

 

P : εκπεμπόμενη πυκνότητα ισχύος ( )[ ]MHzWdB  

tG : κέρδος κεραίας πομπού [ ]dBi  

tfL : απώλειες γραμμής τροφοδοσίας της κεραίας του πομπού [ ]dB  

B : εύρος ζώνης  [ ]MHz
 

Η αναμενόμενη πυκνότητα ισχύος λήψης στο δέκτη του ίδιου ή άλλου συστήματος, 

που οφείλεται στην παραπάνω εκπομπή, υπολογίζεται από τη σχέση 5.2. 

 
( ) 604log20log10 −⋅−⋅−−−−+−+= λπdBLLLGLGPP parfrtftr    

( )[ ]MHzWdB  
(5.2) 

 

όπου,  

 134



P : εκπεμπόμενη πυκνότητα ισχύος ( )[ ]MHzWdB  

tG : κέρδος κεραίας πομπού στην κατεύθυνση του δέκτη [ ]dBi  

tfL : απώλειες γραμμής τροφοδοσίας της κεραίας του πομπού [ ]dB  

rG : κέρδος κεραίας δέκτη στην κατεύθυνση του πομπού [ ]dBi  

rfL : απώλειες γραμμής τροφοδοσίας της κεραίας του δέκτη [ ]dB  

aL : ατμοσφαιρική απορρόφηση για δεδομένη γωνία ανύψωσης [ ] dB

pL : εξασθένηση που οφείλεται σε άλλους παράγοντες διάδοσης  [ ]dB

λ : μήκος κύματος  [ ]m
d : απόσταση [ ]  km

 

Ο παράγοντας στο τέλος της σχέσης οφείλεται στο γεγονός ότι το μήκος κύματος 

είναι εκφρασμένο σε μέτρα, ενώ η απόσταση σε χιλιόμετρα. 

60−

 

Συμπεραίνουμε λοιπόν πως όταν δυο συστήματα λειτουργούν στην ίδια 

συχνότητα είναι πιθανό ο δέκτης του ενός να λαμβάνει μέρος των εκπεμπόμενων 

σημάτων του άλλου. Το μέγεθος της παρεμβολής εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τον 

προσανατολισμό των κεραιών παρεμβολέα – παρεμβαλλόμενου και τις απώλειες 

διαδρομής. Οι τελευταίες είναι συνάρτηση της απόστασης από τον πομπό του ενός 

συστήματος στο δέκτη του άλλου, ενώ εξαρτώνται και από τα χαρακτηριστικά του 

μέσου διάδοσης. 

 
 
 

5.4 Κριτήρια παρεµβολής 
 

Προκειμένου ένα σύστημα να λειτουργεί ικανοποιητικά πρέπει οι παρεμβολές 

που δέχεται να μην ξεπερνούν συγκεκριμένα κριτήρια. Σύμφωνα με τους κανονισμούς 

της ITU, το κριτήριο παρεμβολής εκφράζεται από μια τιμή ανεπιθύμητης ισχύος , 

που προκαλεί μια εκ των  πηγών παρεμβολής σε ένα εύρος ζώνης αναφοράς 
rP

n B , 

και δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί για περισσότερο από ένα δεδομένο ποσοστό του 

χρόνου . Για πρακτικούς λόγους χρησιμοποιούνται δυο τέτοια χρονικά ποσοστά. 

Το ποσοστό  ισούται με 20% και αντιπροσωπεύει κανονικές συνθήκες όπου όλες 

οι παρεμβάλλουσες πηγές εκπέμπουν ταυτόχρονα και οι ισχύεις τους αθροίζονται. 

Έτσι προκύπτει το μακροπρόθεσμο κριτήριο (long term criterion) που υπολογίζεται 

από τη σχέση 5.3. Η παρεμβολή οφείλει να είναι μικρότερη της τιμής αυτής 

τουλάχιστον για το 80% του εξεταζόμενου χρόνου. 

ip

1p
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( ) WJBkTpP rr −+⋅= log10)( 1    [ ]dBW  (5.3)

 

Το βραχυπρόθεσμο κριτήριο (short term criterion) αφορά ποσοστό 1% του 

χρόνου (συνήθως λαμβάνεται ίσο προς 0.01%). Αντιπροσωπεύει συνθήκες 

αυξημένης παρεμβολής που διαρκούν για μικρά χρονικά διαστήματα, όταν τα 

ανεπιθύμητα εκπεμπόμενα σήματα δεν είναι ταυτόχρονα αλλά προστίθενται σε 

ποσοστιαία βάση. Η παρεμβολή επιτρέπεται να ξεπερνά την τιμή της σχέσης 5.4 το 

πολύ για 0.01% του χρόνου. 

≤2p

 

( ) ( ) WNBkTnpP L
M

rr
S −+−⋅+⋅= 110log10log10)( 10

22    [ ]dBW  (5.4)

 

όπου,  

 

21 , pp : ποσοστά χρόνου κατά τη διάρκεια των οποίων η παρεμβολή από όλες τις 

πηγές μπορεί να ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο, το  αντιπροσωπεύει 

μακροπρόθεσμες συνθήκες ( 1%) και το  βραχυπρόθεσμες 

συνθήκες ( 1%) 

1p

2≥1p p
≤2p

1n : αριθμός αναμενόμενων ταυτόχρονων και ίσου μεγέθους συνεισφορών 

παρεμβολής, που σχετίζονται με το ποσοστό  1p

2n : αριθμός αναμενόμενων (όχι ταυτόχρονων) ίσου μεγέθους και ίσου 

χρονικού ποσοστού συνεισφορών παρεμβολής, που σχετίζονται με το 

ποσοστό  2p
k : σταθερά Boltzmann KJ231038. −×1  

rT : θερμοκρασία θορύβου του συστήματος λήψης [ ]K  (για επίγειους σταθμούς 

θεωρούνται συνθήκες καθαρού ουρανού) 

B : εύρος ζώνης αναφοράς [ ]Hz  

J : λόγος  της μακροπρόθεσμα (20% του χρόνου) επιτρεπόμενης ισχύος 

από οποιαδήποτε πηγή παρεμβολής προς την ισχύ θερμικού θορύβου στο 

σύστημα λήψης 

[dB]

SM : περιθώριο εξασθένησης της ζεύξης 

LN : συνεισφορά θορύβου της ζεύξης 

W : ισοδύναμος συντελεστής θερμικού θορύβου [ ]dB  για παρεμβάλλουσες 

εκπομπές στο εύρος ζώνης αναφοράς, είναι θετικός όταν ο παρεμβάλλων 

θόρυβος υποβιβάζει το σήμα περισσότερο από το θερμικό θόρυβο 

 

 

 136



Ο αριθμός των πιθανών παρεμβολέων, , περιλαμβάνει αυτούς που βρίσκονται 

κοντά στο σταθμό,  και αυτούς που βρίσκονται πέρα από τον ορίζοντα, . 

n

1n 2n
 

Η παράμετρος  εξαρτάται από το . Στην περίπτωση επίγειων συστημάτων, αν η 

παρεμβολή από άλλους σταθμούς επιτρέπεται να είναι ίση με το 10% του συνολικού 

θορύβου, προερχόμενη κατά 50% από κοντινούς σταθμούς και κατά 50% από 

σταθμούς πέραν του ορίζοντος, τότε το  δίνεται από τις παρακάτω σχέσεις. 

J 1n

J
 

- Για αναλογικά συστήματα:  

( )140log10 nJ ⋅=  (5.5)

  

- Για ψηφιακά συστήματα:  

( )1log10 −⋅= XJ  (5.6)

  όπου,  

131 nX +=  (5.7)

 

Η παράμετρος  εκφράζει τη συνεισφορά θορύβου στη ζεύξη από το δορυφορικό 

αναμεταδότη, συμπεριλαμβανομένου του θορύβου άνω ζεύξης, της 

ενδοδιαμόρφωσης κλπ. Γενικά ισούται με: 

LN

 

1=LN  [dB]
]
  για ζεύξεις συστημάτων FSS 

0=LN  [dB   για ζεύξεις συστημάτων FS 
(5.8)

 

 Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το μακροπρόθεσμο κριτήριο (long term 

criterion) έχει μικρότερη τιμή από το βραχυπρόθεσμο (short term criterion) και 

συνεπώς είναι πιο αυστηρό. Πράγματι κάτι τέτοιο είναι λογικό, αφού η στάθμη της 

παρεμβολής επιτρέπεται να ξεπερνά το μακροπρόθεσμο κριτήριο για μεγαλύτερο 

ποσοστό του υπό εξέταση χρόνου.  

 

Συχνά χρησιμοποιούμε ένα ακόμα κριτήριο παρεμβολής, που εφαρμόζεται 

κατά κύριο λόγο σε περιπτώσεις στατικών σεναρίων. Σύμφωνα με αυτό, η παρεμβολή 

που δέχεται ο δέκτης ενός συστήματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 10% 

του θορύβου της ζεύξης. 

 

( ) ( ) 10log10%10 −⋅= BkTNP rr    [ ]dBW  (5.9)
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5.5  Σενάρια παρεµβολών 
 

Στις ζώνες συχνοτήτων των 47.2 – 47.5 GHz και 47.9 – 48.2 GHz υπάρχουν 

τέσσερα ενδεχόμενα σενάρια παρεμβολών μεταξύ στρατοσφαιρικών ζεύξεων και άνω 

δορυφορικών ζεύξεων από επίγειους σταθμούς σε γεωστατικούς δορυφόρους. Το 

σχήμα 5.3 απεικονίζει τις δυνατές περιπτώσεις παρεμβολών με διακεκομμένες 

γραμμές. 

 

 
 

Σχήμα 5.3: Σενάρια παρεμβολής μεταξύ συστημάτων  

FSS και HAPS στα 47/48 GHz 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα σενάρια 1,2,3 και 4. Μια 

επιπλέον περίπτωση παρεμβολής στο δορυφόρο θα μπορούσε να προκύψει από την 

αντίστροφη σκέδαση στο έδαφος των σημάτων της πλατφόρμας. Εμείς δε θα λάβουμε 

υπόψη αυτό το ενδεχόμενο.  
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Πίνακας 5.1: Σενάρια παρεμβολής 

 

Σενάριο παρεμβολής Παρεμβολέας Παρεμβαλλόμενος 

1 επίγειος σταθμός τερματικό HAP 

2 επίγειος σταθμός πλατφόρμα HAP 

3 τερματικό HAP δορυφόρος 

4 πλατφόρμα HAP δορυφόρος  

 
 
 
5.5.1 Σενάριο 1 
 

Στο πρώτο σενάριο παρεμβολής, η ανερχόμενη δορυφορική ζεύξη 

παρεμβάλλει στην κατερχόμενη ζεύξη του HAP στη συχνότητα των 47 GHz. Ο 

επίγειος σταθμός έχει γωνία ανύψωσης α1 ως προς το δορυφόρο, τον οποίο 

θεωρούμε ότι στοχεύει με μέγιστο κέρδος. Παρόμοια το τερματικό του HAP λαμβάνει 

με μέγιστο κέρδος από την πλατφόρμα και έχει γωνία ανύψωσης α2 ως προς αυτή. Το 

εκπεμπόμενο από την πλατφόρμα σήμα εξασθενεί κατά τη διάδοσή του στην 

ατμόσφαιρα, αφενός εξαιτίας της απόστασης και αφετέρου λόγω των φαινομένων 

απορρόφησης που κυρίως προκαλεί η βροχή. Η επίδραση της βροχής αναλύεται στη 

σύσταση P.618 της ITU. Ο επίγειος τερματικός σταθμός του HAP λαμβάνει, πέρα από 

το επιθυμητό σήμα, και ένα μέρος του δορυφορικού σήματος. Το τελευταίο 

εκπέμπεται από το σταθμό του δορυφόρου στην κατεύθυνση του HAP τερματικού και 

εξασθενεί συναρτήσει της απόστασης d των δυο σταθμών και μιας πληθώρας άλλων 

παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν φαινόμενα περίθλασης, 

ανάκλασης και τροποσφαιρικής σκέδασης, λαμβάνουν υπόψη τη μορφολογία του 

εδάφους, την ύπαρξη βουνών, θάλασσας, κτιρίων και άλλων φυσικών ή τεχνητών 

εμποδίων στη διαδρομή που διανύει η παρεμβολή, και συνοψίζονται στη σύσταση 

P.452 της ITU. Φυσικά τόσο το κέρδος της κεραίας εκπομπής του δορυφορικού 

σταθμού όσο και το κέρδος της κεραίας λήψης του HAP τερματικού δεν είναι μέγιστα 

στην κατεύθυνση της παρεμβολής. Οι τιμές τους ορίζονται από τις αντίστοιχες 

συναρτήσεις κέρδους για τις γωνίες που ενδιαφέρουν. 
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Σχήμα 5.4: Παρεμβολή από επίγειο δορυφορικό σταθμό σε τερματικό HAP 

 

Στόχος είναι η εύρεση της ελάχιστης απόστασης d μεταξύ των εμπλεκομένων 

επίγειων σταθμών, για την οποία η παρεμβολή παραμένει κάτω από τα αποδεκτά 

όρια. Αν δεχτούμε ότι ο δορυφορικός σταθμός βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης 

του HAP, τότε η γεωμετρία του σεναρίου φαίνεται στο σχήμα 5.5. 

 
 

 
Σχήμα 5.5: Πρώτο σενάριο παρεμβολής όταν ο σταθμός του δορυφόρου  

και ο σταθμός του HAP βρίσκονται σε παρακείμενες περιοχές 
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5.5.2 Σενάριο 2 
 

Το δεύτερο σενάριο παρεμβολής αφορά την ανεπιθύμητη ισχύ του 

δορυφορικού σταθμού που εκπέμπεται στην κατεύθυνση της εναέριας πλατφόρμας. 

Έχουμε δηλαδή παρεμβολή της άνω δορυφορικής ζεύξης στην άνω ζεύξη του HAP 

που λειτουργεί στα 48 GHz. Εδώ, τόσο η άνω στρατοσφαιρική ζεύξη όσο και η 

ανεπιθύμητη δορυφορική εκπομπή υπόκεινται σε αποσβέσεις λόγω της απόστασης 

διάδοσης και διάφορων ατμοσφαιρικών φαινομένων. Από τα εν λόγω φαινόμενα 

σημαντικότερο ρόλο παίζει η βροχή, η επίδραση της οποίας υπολογίζεται στη 

σύσταση P.618 της ITU. Η παρεμβολή εξαρτάται από την τιμή του κέρδους της 

κεραίας εκπομπής του επίγειου δορυφορικού σταθμού στην κατεύθυνση του HAP και 

αυξάνει όσο πλησιέστερα βρίσκεται αυτός ο σταθμός στο HAP τερματικό.  

 

 
 

Σχήμα 5.6: Παρεμβολή από επίγειο δορυφορικό σταθμό σε πλατφόρμα HAP 
 
 
 
5.5.3 Σενάριο 3 
 

Στο σενάριο 3 η παρεμβολή προέρχεται από την ανερχόμενη ζεύξη του 

συστήματος HAP στα 48 GHz και πλήττει την άνω ζεύξη του δορυφόρου. Το 

εκπεμπόμενο σήμα του δορυφορικού σταθμού υφίσταται τις απώλειες ελευθέρου 

χώρου κατά μήκος της διαδρομής του από τη γη στο διάστημα. Παράλληλα εξασθενεί 
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λόγω ποικίλων ατμοσφαιρικών φαινομένων. Παρομοίως, ένα μέρος του σήματος που 

εκπέμπει το επίγειο τερματικό του HAP προς την πλατφόρμα, φτάνει ως το δορυφόρο 

εξασθενημένο από τις απώλειες κενού χώρου και τις ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις. 

Όταν οι εμπλεκόμενοι επίγειοι σταθμοί βρίσκονται κοντά ο ένας στον άλλο, τα κέρδη 

των κεραιών εκπομπής του τερματικού HAP και λήψης του γεωστατικού δορυφόρου 

είναι μεγάλα στην κατεύθυνση της παρεμβολής, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

πρόβλημα. 

 

 
 

Σχήμα 5.7: Παρεμβολή από τερματικό HAP σε γεωστατικό δορυφόρο 

 

Σε αντίθεση με τους δορυφορικούς σταθμούς βάσης, η πυκνότητα των 

επίγειων τερματικών ενός συστήματος HAP ενδέχεται να είναι μεγάλη σε κάποιες 

περιοχές. Για το λόγο αυτό, όταν εξετάζουμε το σενάριο 3, είναι χρήσιμο να 

υπολογίσουμε τη συνολική παρεμβολή (aggregate interference) που προκαλείται σε 

ένα δορυφόρο από πολλούς χρήστες HAP μιας περιοχής κάλυψης. 
 
 
 
5.5.4  Σενάριο 4 
 

Στο τέταρτο σενάριο η κάτω ζεύξη του HAP (47 GHz) παρεμβάλλει στην άνω 

δορυφορική ζεύξη. Η εναέρια πλατφόρμα εκπέμπει προς το επίγειο τερματικό, 

ωστόσο μέσω των πλευρικών λοβών μέρος της ισχύος εκπέμπεται στην κατεύθυνση 
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του δορυφόρου. Η στάθμη της παρεμβολής εξαρτάται από την απόσταση των 

επίγειων σταθμών και τη γενικότερη γεωμετρία του σεναρίου. Οι απώλειες που 

υφίσταται το επιθυμητό σήμα οφείλονται στις απώλειες κενού χώρου και τις 

ατμοσφαιρικές αποσβέσεις κατά μήκος της διαδρομής του. Το ανεπιθύμητο σήμα 

εξασθενεί ως επί το πλείστον εξαιτίας της απόστασης που διανύει, επειδή στο 

διάστημα από τα 21 km ως τη γεωστατική τροχιά δεν υπάρχει το φαινόμενο της 

βροχής. 

 

 
 

Σχήμα 5.8: Παρεμβολή από πλατφόρμα HAP σε γεωστατικό δορυφόρο 

 

Εδώ μπορούμε επίσης να μελετήσουμε τη συνολική παρεμβολή στο 

δορυφόρο από έναν αριθμό εναέριων πλατφόρμων. Ένα τέτοιο σενάριο είναι ίσως 

πιο ρεαλιστικό και παράλληλα εκφράζει τη δυσμενέστερη περίπτωση παρεμβολής.    

 
 
 

5.6 Θεωρητική προσέγγιση 
 

Κάθε σημείο στην επιφάνεια της γης είναι σαφώς καθορισμένο από τις 

γεωγραφικές του συντεταγμένες, δηλαδή το γεωγραφικό πλάτος (latitude) και το 

γεωγραφικό μήκος (longitude). Το γεωγραφικό πλάτος θ º ορίζεται ως η γωνία μεταξύ 

του ισημερινού επιπέδου και της ευθείας που ενώνει το εν λόγω σημείο με το κέντρο 
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της γης. Ο δείκτης N (North) ή S (South) δείχνει αν το σημείο βρίσκεται στο βόρειο ή 

στο νότιο ημισφαίριο. Το γεωγραφικό μήκος φ º ενός σημείου είναι η γωνία μεταξύ του 

μεσημβρινού που περνάει από το σημείο αυτό και του μεσημβρινού που περνά από 

το Greenwich. Εδώ ο δείκτης E (East) ή W (West) προστίθεται για να διαχωρίσει τα 

σημεία ανατολικά και δυτικά του μεσημβρινού του Greenwich. 

 

 
 

Σχήμα 5.9: Συντεταγμένες επίγειου σημείου 

 

Προκειμένου να υπολογίσουμε την παρεμβολή σε κάθε ένα από τα τέσσερα 

σενάρια, χρησιμοποιούμε τη γεωμετρία του σχήματος 5.10, λαμβάνοντας αυθαίρετες 

θέσεις για τους επίγειους σταθμούς, την εναέρια πλατφόρμα και το δορυφόρο. Κάθε 

σημείο χαρακτηρίζεται πλήρως από τις γεωγραφικές συντεταγμένες του ή το ύψος της 

τροχιάς και τις συντεταγμένες του “ίχνους” του στην επιφάνεια της γης. Ως ίχνος 

θεωρούμε το σημείο που η ευθεία μεταξύ του εν λόγω σταθμού και του κέντρου της 

γης τέμνει τη γήινη επιφάνεια.  
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Σχήμα 5.10: Γεωμετρία του προβλήματος των παρεμβολών 

(οι επιθυμητές ζεύξεις είναι γαλάζιες και οι ανεπιθύμητες παρεμβολές κόκκινες) 

 

Το σημείο Κ παριστάνει το κέντρο της γης. Η γη θεωρείται τέλεια σφαίρα με 

ακτίνα R  = 6.378 km. Ο επίγειος δορυφορικός σταθμός βρίσκεται στο σημείο Α με 

γεωγραφικό πλάτος Αθ  και γεωγραφικό μήκος Αφ . Η γωνία ανύψωσης του σταθμού 

είναι  (γνωστή) και η κεραία του στοχεύει με μέγιστο κέρδος το δορυφόρο. Στο 

σημείο Β, σε οριζόντια απόσταση  από το σταθμό βάσης του δορυφόρου, 

λειτουργεί το τερματικό του HAP έχοντας συντεταγμένες 

∆→Aa

D

Bθ  και Bφ . Η γωνία 

ανύψωσης του τερματικού είναι  (γνωστή) και οι κεραίες εκπομπής και λήψης 

του είναι προσανατολισμένες προς τις κεραίες λήψης και εκπομπής αντίστοιχα της 

εναέριας πλατφόρμας. Το HAP αιωρείται στο σημείο Γ σε ύψος  = 21 km, ενώ το 

ίχνος του έχει συντεταγμένες 

Γ→Βa

Γh

Γθ  και Γφ . Οι κεραίες του HAP στοχεύουν το επίγειο 

τερματικό. Τέλος ο δορυφόρος περιστρέφεται στη γεωστατική τροχιά, στο σημείο Δ 

ύψους  = 35.784 km. Το ίχνος του είναι πάνω στον Ισημερινό, συνεπώς έχει 

γεωγραφικό πλάτος 
∆h

∆θ = 0º και γεωγραφικό μήκος ∆φ . Το κέρδος της δορυφορικής 

κεραίας λήψης είναι μέγιστο στην κατεύθυνση του επίγειου σταθμού Α. Ορίζουμε 

καταχρηστικά μερικές ακόμα “γωνίες ανύψωσης” που θα φανούν χρήσιμες στην 
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πορεία. Αυτές είναι η γωνία ανύψωσης του επίγειου δορυφορικού σταθμού ως προς 

το HAP , η γωνία ανύψωσης του HAP τερματικού ως προς το δορυφόρο  

και η γωνία με την οποία βλέπει η πλατφόρμα το δορυφόρο a .  
Γ→Aa ∆→Βa

∆→Γ

(4log+ πGP t

+° →Αa

⇒∆→Α

 

Από τη σχέση (5.2), που επαναλαμβάνουμε εδώ για ευκολία, φαίνεται ότι η 

στάθμη παρεμβολής μπορεί να υπολογιστεί εφόσον γνωρίζουμε την ισχύ του 

παρεμβάλλοντος πομπού, το κέρδος του στην κατεύθυνση της παρεμβολής, το 

κέρδος του παρεμβαλλόμενου δέκτη στην κατεύθυνση της παρεμβολής, τα 

χαρακτηριστικά του μέσου διάδοσης, το εύρος ζώνης, τη συχνότητα λειτουργίας και 

την απόσταση από τον ένα σταθμό στον άλλο. Θεωρούμε γνωστά τα διαγράμματα 

ακτινοβολίας όλων των σταθμών, ώστε απομένει να υπολογίσουμε τις αποκλίσεις 

από τις γωνίες μεγίστου κέρδους iθ  και iφ  για το κάθε σενάριο ( i =1,2,3,4), όπως 

αυτές σημειώνονται στο σχήμα 5.10. Παράλληλα από το σχήμα υπολογίζουμε την 

απόσταση που διανύει η παρεμβολή σε κάθε περίπτωση.  

 
) 6020log10 −⋅−⋅−−−−+−= λdBLLLGLP parfrtfr    

( )[ ]MHzWdB  
(5.2)

 

Τα σημεία Α, Β, Γ και Δ δε βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Έτσι είναι βολικότερο 

να εργαστούμε στα τρίγωνα που σχηματίζονται και να βγάλουμε τα συμπεράσματά 

μας εφαρμόζοντας νόμο ημιτόνων ή νόμο συνημιτόνων. Αρχικά υπολογίζουμε όλες τις 

αποστάσεις. 

 

ΚΑ = KB = R  = 6378 km (5.10)

 

ΚΓ =  = ( 6378 + 21 ) km = 6399 km ( Γ+ hR )

)

(5.11)

 

KΔ =  = ( 6378 + 35784 ) km = 42162 km ( ∆+ hR (5.12)

 

Από το νόμο συνημιτόνων στο τρίγωνο ΑΚΔ προκύπτει, 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )⇒⋅Α∆⋅ΚΑ⋅−Α∆+ΚΑ=Κ∆ ∆90cos2222  

 

( ) ( ) ( )⋅Α∆⋅⋅+Α∆+=+ ∆ aRRhR sin2222  

 

( ) ( ) 02sin2 22 =−⋅⋅−Α∆⋅⋅⋅+Α∆ ∆∆∆→Α hhRaR  
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Το τριώνυμο έχει διακρίνουσα ( ) ( )222 24sin4 ∆∆∆→Α −⋅⋅⋅+⋅⋅ hhRaR  και ρίζα, 

 

( ) ∆→Α∆∆∆→Α ⋅−+⋅⋅+⋅=Α∆ aRhhRaR sin2sin 22  (5.13)

 

Από το νόμο συνημιτόνων στο τρίγωνο ΒΚΓ προκύπτει, 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )⇒+°⋅ΒΓ⋅ΚΒ⋅−ΒΓ+ΚΒ=ΚΓ Γ→Βa90cos2222  

 

( ) ( ) ( ) ⇒⋅ΒΓ⋅⋅+ΒΓ+=+ Γ→ΒΓ aRRhR sin2222  

 

( ) ( ) 02sin2 22 =−⋅⋅−ΒΓ⋅⋅⋅+ΒΓ ΓΓΓ→Β hhRaR  

 

Το τριώνυμο έχει διακρίνουσα ( ) ( )222 24sin4 ΓΓΓ→Β −⋅⋅⋅+⋅⋅ hhRaR  και ρίζα, 

 

( ) Γ→ΒΓΓΓ→Β ⋅−+⋅⋅+⋅=ΒΓ aRhhRaR sin2sin 22  (5.14)

 

Η γωνία δίνεται από τη σχέση, ΓΚΑ ˆ

 

( )[ ]ΓΑΓΑΓΑ −⋅⋅+⋅=ΓΚΑ φφθθθθ coscoscossinsinarccosˆ  (5.15)

 

Η “γωνία ανύψωσης” του δορυφορικού σταθμού ως προς το HAP υπολογίζεται με 

εφαρμογή του νόμου ημιτόνων στο τρίγωνο ΑΚΓ, 

 

( ) ⇒+°
ΚΓ

=
ΚΓΑ

ΚΑ

Γ→Αa90sinˆsin
 

 

( ){ } ⇒
+

=
+°−ΓΚΑ−° Γ→Α

Γ

Γ→Α a
hR

a
R

cos90ˆ180sin
 

 

{ } ⇒
+

=
+ΓΚΑ Γ→Α

Γ

Γ→Α a
hR

a
R

cosˆcos
 

 

⇒
+

=
⋅ΓΚΑ−⋅ΓΚΑ Γ→Α

Γ

Γ→ΑΓ→Α a
hR

aa
R

cossinˆsincosˆcos
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⇒ΓΚΑ⋅=







+

−ΓΚΑ⋅ Γ→Α
Γ

Γ→Α
ˆsinsinˆcoscos a

hR
Ra  

 



















ΓΚΑ
+

−ΓΚΑ
= Γ

Γ→Α ˆsin

ˆcos
arctan

hR
R

a  (5.16)

 

όπου η γωνία ΓΚΑ ˆ δίνεται από τη σχέση (5.15). 

 

Στη συνέχεια μπορούμε να υπολογίσουμε την απόσταση ΑΓ με τη βοήθεια του νόμου 

συνημιτόνων στο τρίγωνο ΑΚΓ, 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )⇒+°⋅ΑΓ⋅ΚΑ⋅−ΑΓ+ΚΑ=ΚΓ Γ→Αa90cos2222  

 

( ) ( ) ( ) ⇒⋅ΑΓ⋅⋅+ΑΓ+=+ Γ→ΑΓ aRRhR sin2222  

 

( ) ( ) ⇒=−⋅⋅−ΑΓ⋅⋅⋅+ΑΓ ΓΓΓ→Α 02sin2 22 hhRaR  

 

( ) Γ→ΑΓΓΓ→Α ⋅−+⋅⋅+⋅=ΑΓ aRhhRaR sin2sin 22  (5.17)

 

όπου η γωνία  δίνεται από τη σχέση (5.16). Γ→Aa

 

Η γωνία Β  δίνεται από τη σχέση,  ∆Κ̂

 

( )[ ]⇒−⋅⋅+⋅=∆ΚΒ ∆Β∆Β∆Β φφθθθθ coscoscossinsinarccosˆ  

 

( )[ ]∆ΒΒ −⋅=∆ΚΒ φφθ coscosarccosˆ  (5.18)

 

Η γωνία με την οποία ο τερματικός σταθμός του HAP βλέπει το δορυφόρο προκύπτει 

από το νόμο των ημιτόνων στο τρίγωνο ΒΚΔ, 

 

( ) ⇒+°
Κ∆

=
Κ∆Β

ΚΒ

∆→Βa90sinˆsin
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( ){ } ⇒
+

=
+°−∆ΚΒ−° ∆→Β

∆

∆→Β a
hR

a
R

cos90ˆ180sin
 

 

{ } ⇒
+

=
+∆ΚΒ ∆→Β

∆

∆→Β a
hR

a
R

cosˆcos
 

 

⇒
+

=
⋅∆ΚΒ−⋅∆ΚΒ ∆→Β

∆

∆→Β∆→Β a
hR

aa
R

cossinˆsincosˆcos
 

 

⇒∆ΚΒ⋅=







+

−∆ΚΒ⋅ ∆→Β
∆

∆→Β
ˆsinsinˆcoscos a

hR
Ra  

 



















∆ΚΒ
+

−∆ΚΒ
= ∆

∆→Β ˆsin

ˆcos
arctan

hR
R

a  (5.19)

 

όπου η γωνία ∆Κ̂Β  δίνεται από τη σχέση (5.18). 

 

Έτσι η απόσταση ΒΔ προκύπτει εύκολα από το νόμο των συνημιτόνων στο τρίγωνο 

ΒΚΔ, 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )⇒+°⋅Β∆⋅ΚΒ⋅−Β∆+ΚΒ=Κ∆ ∆→Βa90cos2222  

 

( ) ( ) ( ) ⇒⋅Β∆⋅⋅+Β∆+=+ ∆→Β∆ aRRhR sin2222  

 

( ) ( ) ⇒=−⋅⋅−Β∆⋅⋅⋅+Β∆ ∆∆∆→Β 02sin2 22 hhRaR  

 

( ) ∆→Β∆∆∆→Β ⋅−+⋅⋅+⋅=Β∆ aRhhRaR sin2sin 22  (5.20)

 

όπου η γωνία  δίνεται από τη σχέση (5.19). ∆→Βa

 

Τέλος βρίσκουμε τη γωνία Γ ,  ∆Κ̂

 

( )[ ]⇒−⋅⋅+⋅=∆ΚΓ ∆Γ∆Γ∆Γ φφθθθθ coscoscossinsinarccosˆ  
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( )[ ]∆ΓΓ −⋅=∆ΚΓ φφθ coscosarccosˆ  (5.21)

 

Η γωνία με την οποία η πλατφόρμα κοιτά το δορυφόρο υπολογίζεται από το τρίγωνο 

ΓΚΔ και το νόμο ημιτόνων, 

 

( ) ⇒+°
Κ∆

=
Κ∆Γ

ΚΓ

∆→Γa90sinˆsin
 

 

( ){ } ⇒
+

=
+°−∆ΚΓ−°

+

∆→Γ

∆

∆→Γ

Γ

a
hR

a
hR

cos90ˆ180sin
 

 

{ } ⇒
+

=
+∆ΚΓ

+

∆→Γ

∆

∆→Γ

Γ

a
hR

a
hR

cosˆcos
 

 

⇒
+

=
⋅∆ΚΓ−⋅∆ΚΓ

+

∆→Γ

∆

∆→Γ∆→Γ

Γ

a
hR

aa
hR

cossinˆsincosˆcos
 

 

⇒∆ΚΓ⋅=







+
+

−∆ΚΓ⋅ ∆→Γ
∆

Γ
∆→Γ

ˆsinsinˆcoscos a
hR
hR

a  

 



















∆ΚΓ
+
+

−∆ΚΓ
= ∆

Γ

∆→Γ ˆsin

ˆcos
arctan

hR
hR

a  (5.22)

 

όπου η γωνία ∆Κ̂Γ  έχει υπολογιστεί στη σχέση (5.21). 

 

Η απόσταση ΓΔ προκύπτει τώρα με εφαρμογή του νόμου συνημιτόνων στο τρίγωνο 

ΓΚΔ, 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )⇒+°⋅Γ∆⋅ΚΓ⋅−Γ∆+ΚΓ=Κ∆ ∆→Γa90cos2222  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⇒⋅Γ∆⋅+⋅+Γ∆++=+ ∆→ΓΓΓ∆ ahRhRhR sin2222  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ⇒=−−−⋅⋅−Γ∆⋅⋅+⋅+Γ∆ Γ∆Γ∆∆→ΓΓ 02sin2 222 hhhhRahR  
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( )[ ] ( ) ( ) ( ) ∆→ΓΓΓ∆Γ∆∆→ΓΓ ⋅+−−+−⋅⋅+⋅+=Γ∆ ahRhhhhRahR sin2sin 22  (5.23)

 

όπου η γωνία  έχει υπολογιστεί στη σχέση (5.22). ∆→Γa

 

Η οριζόντια απόσταση των δυο επίγειων σταθμών Α και Β, όπως προκύπτει από το 

τρίγωνο ΑΚΒ και το νόμο των συνημιτόνων, ισούται με, 

 

([ ])ΒΑΒΑΒΑ −⋅⋅+⋅⋅⋅−⋅=ΑΒ φφθθθθ coscoscossinsin22 22 RR  (5.24)

 

Λαμβάνοντας υπόψη την καμπυλότητα της γης, μπορούμε να πούμε ότι η παραπάνω 

απόσταση είναι χορδή τόξου με μήκος, 

 

( )[ ]ΒΑΒΑΒΑ −⋅⋅+⋅⋅
⋅

= φφθθθθπ coscoscossinsinarccos
180
Rd  (5.25)

 

Το  παριστάνει την ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ δορυφορικού 

σταθμού και HAP τερματικού, που εξασφαλίζει ότι η παρεμβολή δεν ξεπερνά τα 

κριτήρια σε κάθε ένα από τα τέσσερα σενάρια. 

d

 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τις αποκλίσεις iθ  και iφ  από τις γωνίες μεγίστου 

κέρδους εκπομπής και λήψης κάθε σταθμού, για =1,2,3,4. Εφόσον γνωρίζουμε 

πλέον όλες τις αποστάσεις, οι παρακάτω εκφράσεις μας αρκούν (νόμος συνημιτόνων 

στα τρίγωνα του σχήματος 5.10). 

i

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) 









Α∆⋅ΑΒ⋅
Β∆−Α∆+ΑΒ

=
2

arccos
222

1θ  (5.26)

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) 









ΒΓ⋅ΑΒ⋅
ΑΓ−ΒΓ+ΑΒ

=
2

arccos
222

1φ  (5.27)

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) 









ΑΓ⋅Α∆⋅
Γ∆−ΑΓ+Α∆

=
2

arccos
222

2θ  (5.28)

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) 









ΒΓ⋅ΑΓ⋅
ΑΒ−ΒΓ+ΑΓ

=
2

arccos
222

2φ  (5.29)
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( ) ( ) ( )
( ) ( ) 









Β∆⋅ΒΓ⋅
Γ∆−Β∆+ΒΓ

=
2

arccos
222

3θ  (5.30)

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) 









Β∆⋅Α∆⋅
ΑΒ−Β∆+Α∆

=
2

arccos
222

3φ  (5.31)

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) 









Γ∆⋅ΒΓ⋅
Β∆−Γ∆+ΒΓ

=
2

arccos
222

4θ  (5.32)

 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) 









Γ∆⋅Α∆⋅
ΑΓ−Γ∆+Α∆

=
2

arccos
222

4φ  (5.33)

 

Οι γωνίες iθ  και iφ  εξαρτώνται από τις αποστάσεις, που με τη σειρά τους 

εξαρτώνται από τις συντεταγμένες των επίγειων σημείων και συνεπώς από την 

απόσταση διαχωρισμού  του δορυφορικού σταθμού και του τερματικού HAP. Με 

δεδομένη την απόσταση , τη γεωμετρία του προβλήματος και τις παραμέτρους 

λειτουργίας των συστημάτων, είναι εφικτό να υπολογίσουμε από τις εξισώσεις (5.2) 

και (5.10) – (5.33) τις στάθμες των παρεμβολών για τα τέσσερα σενάρια που μας 

ενδιαφέρουν. Ωστόσο η πολυπλοκότητα που υπεισέρχεται στους υπολογισμούς δεν 

μας επιτρέπει να καταλήξουμε σε θεωρητική λύση για την ελάχιστη αποδεκτή 

απόσταση διαχωρισμού . 

d
d

d
 

Σε τέτοιες περιπτώσεις η μελέτη διευκολύνεται σημαντικά από τη χρήση 

τεχνικών προσομοίωσης. Με την προσομοίωση μας δίνεται η δυνατότητα να 

μελετήσουμε πολλές παραλλαγές των σεναρίων και να αποκτήσουμε μια καλύτερη 

εικόνα των επιπτώσεων που έχει το ένα σύστημα στο άλλο.  

 
 
 
5.7  Βιβλιογραφία κεφαλαίου 5 
 
[1] Recommendation ITU-R SF.1481-1 “Frequency sharing between systems in 

the fixed service using high-altitude platform stations and satellite systems in the 

geostationary orbit in the fixed-satellite service in the bands 47.2-47.5 GHz and 47.9-

48.2 GHz” 
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[2] Recommendation ITU-R SF.1006 “Determination of the interference potential 

between earth stations of the fixed-satellite service and stations in the fixed service” 

[3] Recommendation ITU-R P.1409 “Propagation data and prediction methods 

required for the design of systems using high altitude platform stations at about 47 

GHz” 

[4] Recommendation ITU-R P.452-10 “Prediction procedure for the evaluation of 

microwave interference between stations on the surface of the Earth at frequencies 

above about 0.7 GHz” 

[5] Recommendation ITU-R P.618-7 “Propagation data and prediction methods 

required for the design of Earth-space telecommunication systems” 

[6] Δορυφορικές Επικοινωνίες, Χ.Καψάλης – Π.Κωττής 
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Κεφάλαιο 6 

Προσοµοίωση παρεµβολών µεταξύ 

συστηµάτων FSS και HAPS  
στα 47/48 GHz 

 
 

6.1 Το πρόγραµµα Visualyse    
 

Για την προσομοίωση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και τη μελέτη 

παρεμβολών χρησιμοποιούμε το αναγνωρισμένο πακέτο λογισμικού Visualyse. To 

Visualyse είναι ένα ευέλικτο και ισχυρό εργαλείο μοντελοποίησης τηλεπικοινωνιακών 

συστημάτων. Χρησιμεύει στην προσομοίωση δορυφορικών και επίγειων δικτύων και 

των αλληλεπιδράσεών τους. Μπορεί να χειριστεί πολλών ειδών τηλεπικοινωνιακά 

συστήματα όπως επίγεια μικροκυματικά, κινητά, γεωστατικούς ή μη δορυφόρους, 

συστήματα πλοήγησης, μετεωρολογικά συστήματα κ.α.  

 

Πολλές τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές και υπηρεσίες χρησιμοποιούν από 

κοινού το ραδιοφάσμα συχνοτήτων ή επηρεάζονται από μεταδόσεις άλλων 

υπηρεσιών. Το Visualyse προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων παρεμβολών, κάλυψης, συντονισμού, χωρητικότητας και 

αποδοτικότητας φάσματος. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικά από τα εργαλεία του προγράμματος που 

αποδείχθηκαν χρήσιμα κατά την προσομοίωση και τη μελέτη παρεμβολών. 

 

 Προσομοίωση γεωστατικών ή μη δορυφορικών συστημάτων 
 

 Λίστα διαγραμμάτων ακτινοβολίας κεραιών σύμφωνα με τους κανονισμούς της 

ITU 
 

 Μοντέλα διάδοσης σημάτων στο διάστημα με υπολογισμό εξασθένησης λόγω 

βροχής, υδρατμών και ξηρού αέρα 
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 Μοντέλα διάδοσης στο γήινο περιβάλλον που λαμβάνουν υπόψη την 

εξασθένηση, σκέδαση και περίθλαση 
 

 Μορφολογία εδάφους στην περιοχή που μας ενδιαφέρει 
 

 Μοντέλο Monte Carlo – με τη χρήση του μοντέλου αυτού η τιμή της 

παραμέτρου που μας ενδιαφέρει προκύπτει ως αποτέλεσμα στατιστικής διαδικασίας 

 
 
 

6.2 Σενάρια παρεµβολής µεταξύ δορυφορι-
κών συστηµάτων και συστηµάτων HAPs 

 
Στο σημείο αυτό μελετούμε με τη βοήθεια της προσομοίωσης τα τέσσερα 

σενάρια παρεμβολών που παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 5.5 και αφορούν 

συστήματα γεωστατικών δορυφόρων με σταθερούς σταθμούς βάσης και συστήματα 

σταθερών σταθμών που κάνουν χρήση στρατοσφαιρικών πλατφόρμων. Εστιάζουμε 

το ενδιαφέρον μας στο γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας, όπου θεωρούμε ότι 

λειτουργούν τα υπόψη συστήματα. Όλα τα σενάρια υλοποιούνται με και χωρίς τη 

χρήση ψηφιακού χάρτη, προς σύγκριση των αποτελεσμάτων όταν η επιφάνεια της 

γης θεωρείται λεία και όταν λαμβάνεται υπόψη η μορφολογία του εδάφους. 

 

Για τα HAPs προσομοιώνουμε τη ζώνη ημιαστικής κάλυψης SAC (suburban 

area coverage) με τις γωνίες ανύψωσης των επίγειων τερματικών να κυμαίνονται από 

15º έως 30º. Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας προκύπτουν από τις συστάσεις F.1500 

και SF.1481-1 της ITU και αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.3. Μόνη 

διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι κεραίες της πλατφόρμας δεν προσομοιώνονται ως 

κεραίες πολλαπλών δεσμών, ούτε γίνεται επαναχρησιμοποίηση των συχνοτήτων. Ο 

τερματικός σταθμός του HAP έχει ύψος 1 m από την επιφάνεια της γης, ενώ η 

πλατφόρμα βρίσκεται 21 km πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.  

 

Παράλληλα στη μελέτη χρησιμοποιούμε τρεις δορυφορικές ζεύξεις, κατά 

διαδοχικό τρόπο, οι παράμετροι των οποίων προέρχονται από τις συστάσεις 

SF.1481-1 και S.1328-3 της ITU. Συγκεκριμένα έχουμε τη ζεύξη τροφοδοσίας (feeder 

link) ενός δορυφορικού συστήματος εκπομπής προς το ευρύ κοινό BSS 

(Broadcasting Satellite Service) και τα υπό σχεδίαση συστήματα GEO-SV και GSOV-

 156



B1. Τα ανωτέρω συστήματα, που παρουσιάζονται στους πίνακες 6.1, 6.2 και 6.3, 

διαφέρουν μεταξύ άλλων ως προς το εύρος ζώνης τους. 

 

Πίνακας 6.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος BSS 

 

Διαμόρφωση  4-PSK 

Συχνότητα (GHz) 48.2 

Εύρος ζώνης (MHz) 1 

Κεραία εκπομπής επίγειου σταθμού 

Ισχύς (dB(W/MHz)) 3 

Κέρδος (dBi) 57.7 

Απώλειες τροφοδοσίας (dB) 2.5 

e.i.r.p. (dB(W/MHz)) 58.2 

Θερμοκρασία θορύβου επίγειου σταθμού (K) 150 

Θερμοκρασία θορύβου δορυφόρου (K) 900 

 

Πίνακας 6.2: Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος GEO-SV 

 

Συχνότητα άνω ζεύξης (GHz) 47.2 – 50.2 

Παράμετροι εκπομπής φέροντος 

Πόλωση άνω ζεύξης 

LHCP/RHCP  

(left/right hand  

circular polarization) 

Διαμόρφωση  D-QPSK 

Χρησιμοποιούμενο εύρος ζώνης (MHz) 
34.04  

(τερματικά 45 cm) 

e.i.r.p. άνω ζεύξης (dBW) 75.5 

Τύπος δορυφορικού αναμεταδότη SS-TDMA 

Παράμετροι κεραίας δορυφόρου 

Μέγιστο κέρδος λήψης (dBi) 58.0 

Θερμοκρασία θορύβου (K) 1445 

Παράμετροι κεραίας επίγειου σταθμού 

Ισχύς εκπομπής (dBW) 16 

Μέγιστο κέρδος εκπομπής (dBi) 59.5 

Θερμοκρασία θορύβου (K) 500 
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Πίνακας 6.3: Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος GSOV-B1 

 

Συχνότητα άνω ζεύξης (GHz) 47.2 – 50.2 

Πόλωση άνω ζεύξης linear 

Παράμετροι εκπομπής φέροντος 

Είδος διαμόρφωσης QPSK/SS-TDMA 

Χρησιμοποιούμενο εύρος ζώνης (MHz) 167 kHz  

Παράμετροι κεραίας δορυφόρου 

Κέρδος λήψης (dBi) 51.5 

Θερμοκρασία θορύβου (K) 650 

Παράμετροι κεραίας επίγειου σταθμού 

Διάμετρος (m) 1.2 

Κέρδος εκπομπής (dBi) 53.7 

e.i.r.p. άνω ζεύξης (dBW) 50.13 

Θερμοκρασία θορύβου (K) 500 

 

Πριν ξεκινήσουμε την προσομοίωση υπολογίζουμε τα 3 κριτήρια παρεμβολής 

(long term, short term και 10% του θορύβου) για όλους τους σταθμούς που θα 

υποστούν παρεμβολή. Οι τιμές που προκύπτουν από τις σχέσεις (5.3), (5.4) και (5.9) 

για εύρος ζώνης αναφοράς 1 MHz και διάφορες τιμές του αριθμού των 

παρεμβάλλοντων πηγών, είναι οι εξής.  

 

Πίνακας 6.4: Κριτήρια παρεμβολής συστήματος HAP (ένας παρεμβολέας) 

 

Κριτήριο (dBW) 
Κάτω ζεύξη  

(B = 11 MHz) 

Άνω ζεύξη 

(B = 2 MHz) 

long term (20% χρόνου) -139.06 -141.61 

short term (0.01% χρόνου) -114.07 -116.63 

10% του θορύβου -149.06 -151.61 
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Πίνακας 6.5: Κριτήρια παρεμβολής άνω δορυφορικών ζεύξεων (ένας παρεμβολέας) 

 

Κριτήριο (dBW) 
BSS  

(B = 1 MHz) 

GEO-SV  

(B = 34.04 MHz) 

GSOV-B1  

(B = 167 kHz) 

long term  

(20% χρόνου) 
-139.06 -137.00 -140.47 

short term  

(0.01% χρόνου) 
-133.32 -131.26 -134.73 

10% του θορύβου -149.06 -147.00 -150.47 

 

Πίνακας 6.6: Κριτήρια παρεμβολής άνω δορυφορικών ζεύξεων (n1 παρεμβολείς) 

 

Long term criterion 

(dBW) 

BSS  

(B = 1 MHz) 

GEO-SV  

(B = 34.04 MHz) 

GSOV-B1  

(B = 167 kHz) 

n1 = 27 -151.73 -149.67 -153.14 

n1 = 194 -160.19 -158.14 -161.61 

 
 
 
6.2.1 Προσοµοίωση παρεµβολής από τον επίγειο 

δορυφορικό σταθµό στο τερµατικό του HAP 
(σενάριο 1) 

 
Στο πρώτο σενάριο προσομοίωσης η άνω δορυφορική ζεύξη παρεμβάλλει 

στην κάτω στρατοσφαιρική. Οι κεραίες του HAP τερματικού και της πλατφόρμας 

βρίσκονται σε απόλυτα σωστό προσανατολισμό, το ίδιο και οι κεραίες του δορυφόρου 

και του επίγειου σταθμού του. Τα δυο συστήματα λειτουργούν στην περιοχή της 

Αττικής, σε διάταξη που επιτρέπει στην κεραία εκπομπής του δορυφορικού σταθμού 

να “βλέπει” την κεραία λήψης του τερματικού HAP. Το επιθυμητό σήμα υπόκειται σε 

απώλειες ελευθέρου χώρου και εξασθένηση λόγω βροχής (Rec. ITU-R P.618). Για το 

ανεπιθύμητο σήμα λαμβάνεται υπόψη η σύσταση P.452 της ITU-R. Το Visualyse μας 

δίνει τη δυνατότητα να συμπεριλάβουμε τις συστάσεις αυτές στους υπολογισμούς.  

 

Ο δορυφόρος φαίνεται από τον επίγειο σταθμό με γωνία ανύψωσης 40º. 

Τοποθετούμε το HAP τερματικό κοντά στο σταθμό του δορυφόρου και μετρούμε την 

παρεμβολή που δέχεται σε διάφορες τυχαίες θέσεις γύρω από την αρχική. Οι αρχικές 

συντεταγμένες του τερματικού, όπως και η μέγιστη απόκλιση από αυτές, είναι μεγέθη 
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πλήρως καθορισμένα. Με την παραπάνω τακτική (που ονομάζεται Monte Carlo) 

μπορούμε να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά της παρεμβολής καθώς η γωνία 

ανύψωσης του τερματικού και η απόσταση των δυο επίγειων σταθμών μεταβάλλεται. 

Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η προσομοίωση δεν αφορά κινητό χρήστη, αλλά 

μια ακολουθία διαφορετικών στατικών σεναρίων. Έτσι δίνουμε περισσότερη βάση στο 

τελευταίο κριτήριο παρεμβολής (10% του θορύβου) που δεν εμπλέκει το χρόνο. 

Άλλωστε αυτό είναι και το πιο αυστηρό κριτήριο όταν υπάρχει μόνο μια πηγή 

παρεμβολής. 

 

Για κάθε έναν από τους τρεις δορυφόρους προσομοιώνουμε τις ζεύξεις πρώτα 

θεωρώντας ομαλή τη γήινη επιφάνεια και στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη τα 

γεωγραφικά δεδομένα της περιοχής. Στα σχήματα 6.1 και 6.2 το HAP τερματικό 

απεικονίζεται ως ένας φορητός υπολογιστής και η πλατφόρμα έχει τη μορφή 

αεροπλάνου. Οι ισοϋψείς καμπύλες γύρω από το τερματικό συμβολίζουν περιοχές 

που λαμβάνουν ισχύ ελαττωμένη κατά 3, 6, 9, κ.ο.κ. dB σε σχέση με τη μέγιστη ισχύ 

λήψης κάτω ζεύξης. Το σχήμα 6.3 δείχνει τη μεταβολή στη γωνία ανύψωση του HAP 

τερματικού κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, όταν αυτό βρίσκεται σε απόσταση d 

από τον επίγειο σταθμό, όπου η τιμή d κυμαίνεται μεταξύ 5 και 25 km.  

 

 
 

Σχήμα 6.1: Σενάριο 1 θεωρώντας ομαλό έδαφος 
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Σχήμα 6.2: Σενάριο 1 με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

 
 

Σχήμα 6.3: Μεταβολή στη γωνία ανύψωσης του τερματικού για το σενάριο 1 

 

Όλα τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για τα τρία δορυφορικά συστήματα 

συνοψίζονται στον πίνακα 6.7. Για κάθε ένα λαμβάνουμε τη μέση τιμή και τη 

χειρότερη (μέγιστη) τιμή της παρεμβολής καθώς το τερματικό τοποθετείται σε 

διαδοχικές θέσεις γύρω από το δορυφορικό σταθμό. 
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Πίνακας 6.7: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προσομοίωσης σεναρίου 1 

(όλες οι τιμές εκφράζονται σε dBW) 

 

 BSS GEO-SV GSOV-B1 

Long term -139.06 -139.06 -139.06 

Short term -114.07 -114.07 -114.07 

I / N = 10%  -149.06 -149.06 -149.06 

ομαλό έδαφος  -145.91 -148.46 -145.64 Μέση 

παρεμβολή  χρήση χάρτη -174.20 -188.11 -190.65 

ομαλό έδαφος -118.90 -117.14 -113.31 Μέγιστη 

παρεμβολή χρήση χάρτη -115.53 -116.10 -113.48 

 
Διαπιστώνουμε ότι η μέση παρεμβολή ξεπερνά το 10% του θορύβου στην 

περίπτωση που δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του εδάφους. Ωστόσο η 

εδαφική μορφολογία παίζει καταλυτικό ρόλο στο συγκεκριμένο σενάριο, δρώντας 

προστατευτικά για το τερματικό του HAP και περιορίζοντας τη λαμβανόμενη 

παρεμβολή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ανεπιθύμητο σήμα διαδίδεται κοντά 

στην επιφάνεια της γης και συνεπώς εξασθενεί σημαντικά από τα εμπόδια που 

συναντά. Πράγματι τα σχήματα 6.4 και 6.5 δείχνουν ότι μεταξύ του παρεμβάλλοντος 

δορυφορικού σταθμού και του τερματικού του HAP ενδέχεται να μην υπάρχει οπτική 

επαφή εξαιτίας κάποιου βουνού ή λόφου.  

 

 
 

Σχήμα 6.4: Απόσταση μεταξύ επίγειων σταθμών θεωρώντας ομαλό έδαφος 
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Σχήμα 6.5: Απόσταση μεταξύ επίγειων σταθμών με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

Όσον αφορά τα τρία δορυφορικά συστήματα, διαπιστώνουμε ότι όσο 

μικρότερο είναι το εύρος ζώνης του δορυφορικού συστήματος τόσο μεγαλύτερη είναι 

η προκαλούμενη παρεμβολή. Η προς τα κάτω στρατοσφαιρική ζεύξη λειτουργεί με 

εύρος ζώνης 11 MHz, συνεπώς δεν λαμβάνει όλο το ανεπιθύμητο σήμα της άνω 

ζεύξης του GEO-SV που λειτουργεί με εύρος 34.04 MHz. Αντίθετα το δορυφορικό 

σήμα των συστημάτων BSS και GSOV-B1, που έχουν εύρος ζώνης 1 MHz και 167 

kHz αντίστοιχα, πέφτει όλο μέσα στο εύρος ζώνης της κάτω στρατοσφαιρικής ζεύξης 

προκαλώντας αυξημένη στάθμη παρεμβολής. 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι γραφικές παραστάσεις της προσομοίωσης του 

πρώτου σεναρίου. Για κάθε σύστημα παρουσιάζεται η μεταβολή της παρεμβολής, η 

συνάρτηση κατανομής πιθανότητας της παρεμβολής PDF (probability distribution 

function) και η συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής CDF (cumulative distribution 

function). Στα πρώτα δυο διαγράμματα το κριτήριο που αντιστοιχεί στο 10% του 

θορύβου είναι σημειωμένο με διακεκομμένη γραμμή, ενώ στο τελευταίο φαίνονται 

κατά σειρά και τα τρία κριτήρια (10% του θορύβου, long term και short term). Πρέπει 

βέβαια να διευκρινίσουμε ότι οι γραφικές παραστάσεις δεν απεικονίζουν όλη τη 

διάρκεια της προσομοίωσης, αλλά μόνο το τελευταίο στιγμιότυπο αυτής. Γι’ αυτό οι 

χειρότερες τιμές που μας δίνει το Visualyse δεν αντιστοιχούν στα τοπικά ελάχιστα των 

σχημάτων, αλλά σε κάποια προηγούμενη χρονική στιγμή. 
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 Προσοµοίωση παρεµβολής από τον επίγειο σταθµό 
του δορυφορικού συστήµατος BSS στο τερµατικό 
του HAP  

 

 
 

Σχήμα 6.6: Παρεμβολή σεναρίου 1 από το δορυφόρο BSS 

 

Σύμφωνα με την προσομοίωση η μέση τιμή της παρεμβολής είναι –145.91 dBW, ενώ 

η μέγιστη τιμή της φτάνει τα –118.90 dBW όταν το τερματικό του HAP τοποθετείται 

πολύ κοντά στο δορυφορικό σταθμό. Το κριτήριο που αντιστοιχεί στο 10% του 

θορύβου είναι -149.06 dBW, μικρότερο δηλαδή της μέσης στάθμης παρεμβολής. 

 

 
 

Σχήμα 6.7: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας  

της παρεμβολής σεναρίου 1 από το δορυφόρο BSS 
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Σχήμα 6.8: Συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής  

σεναρίου 1 από το δορυφόρο BSS 

 

Στο σχήμα 6.8 σημειώνονται κατά σειρά τα κριτήρια 10% του θορύβου, 

μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο. Γενικά διαπιστώνουμε ότι η παρεμβολή 

ξεπερνά τα αποδεκτά όρια, γεγονός που οφείλεται στην πολύ κοντινή απόσταση των 

δυο επίγειων σταθμών που συχνά πέφτει κάτω από τα 10 km.  

 

Στη συνέχεια καταγράφουμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες του εδάφους. 

 

 
 

Σχήμα 6.9: Παρεμβολή σεναρίου 1 από το δορυφόρο BSS  

με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 
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Τώρα η μέση τιμή της παρεμβολής είναι –174.20 dBW, δηλαδή μικρότερη του 10% 

του θορύβου (-149.06 dBW). Ωστόσο η χειρότερη (μέγιστη) τιμή της παρεμβολής 

φτάνει τα –115.53 dBW.  

 

 
 

Σχήμα 6.10: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας της παρεμβολής σεναρίου 1  

από το δορυφόρο BSS με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

 
 

Σχήμα 6.11: Συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής σεναρίου 1  

από το δορυφόρο BSS με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 
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 Προσοµοίωση παρεµβολής από τον επίγειο σταθµό 
του δορυφορικού συστήµατος GEO-SV στο 
τερµατικό του HAP  

 

 
 

Σχήμα 6.12: Παρεμβολή σεναρίου 1 από το δορυφόρο GEO-SV 

 

Η μέση τιμή της παρεμβολής στην περίπτωση του δορυφόρου GEO-SV προκύπτει    

–148.46 dBW και η μέγιστη τιμή –117.14 dBW. Το κριτήριο των -149.06 dBW δεν 

ικανοποιείται, ωστόσο η μέση στάθμη είναι πολύ κοντά σε αυτό.  

 

 
 

Σχήμα 6.13: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας  

της παρεμβολής σεναρίου 1 από το δορυφόρο GEO-SV 
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Σχήμα 6.14: Συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής  

σεναρίου 1 από το δορυφόρο GEO-SV 

 

Εισάγοντας τον ψηφιακό χάρτη στο σύστημα οι παραπάνω τιμές διαφοροποιούνται 

ως εξής. 

 

 
 

Σχήμα 6.15: Παρεμβολή σεναρίου 1 από το δορυφόρο GEO-SV  

με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

Η προσομοίωση υπολογίζει το μέσο όρο παρεμβολής –188.11 dBW, σαφώς 

ελαττωμένο σε σχέση με τη θεώρηση επίπεδης γης και φυσικά μικρότερο του 

κριτηρίου (-149.06 dBW). Στη χειρότερη περίπτωση που το τερματικό βρίσκεται 

περίπου 5 km από το δορυφορικό σταθμό, το ανεπιθύμητο σήμα που δέχεται αγγίζει 

τα –116.10 dBW. 
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Σχήμα 6.16: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας της παρεμβολής σεναρίου 1  

από το δορυφόρο GEO-SV με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

 
 

Σχήμα 6.17: Συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής σεναρίου 1  

από το δορυφόρο GEO-SV με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 
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 Προσοµοίωση παρεµβολής από τον επίγειο σταθµό 
του δορυφορικού συστήµατος GSOV-B1 στο 
τερµατικό του HAP  

 

 
 

Σχήμα 6.18: Παρεμβολή σεναρίου 1 από το δορυφόρο GSOV-B1 

 

Ο δορυφορικός σταθμός GSOV-B1 προκαλεί στο HAP τερματικό παρεμβολή μέσης 

τιμής –145.64 dBW και μέγιστης τιμής –113.31 dBW. Και εδώ η μικρή απόσταση 

μεταξύ των δυο επίγειων σταθμών ευθύνεται για το γεγονός ότι η παρεμβολή ξεπερνά 

το αποδεκτό όριο των -149.06 dBW. 

 

 
 

Σχήμα 6.19: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας  

της παρεμβολής σεναρίου 1 από το δορυφόρο GSOV-B1 
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Σχήμα 6.20: Συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής  

σεναρίου 1 από το δορυφόρο GSOV-B1 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του εδάφους, τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης προκύπτουν πιο αισιόδοξα. 

 

 
 

Σχήμα 6.21: Παρεμβολή σεναρίου 1 από το δορυφόρο GSOV-B1  

με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

Η μέση παρεμβολή είναι ικανοποιητικά μικρή, μόλις –190.65 dBW, ικανοποιώντας το 

κριτήριο των -149.06 dBW. Το μέγιστο της γραφικής παράστασης ωστόσο φτάνει τα  

–113.48 dBW. 
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Σχήμα 6.22: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας της παρεμβολής σεναρίου 1  

από το δορυφόρο GSOV-B1 με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

 
 

Σχήμα 6.23: Συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής σεναρίου 1  

από το δορυφόρο GSOV-B1 με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 
 
 
 
6.2.2 Αποστάσεις διαχωρισµού σεναρίου 1 
 

Στο σημείο αυτό επιδιώκουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για 

την ελάχιστη επιτρεπτή απόσταση διαχωρισμού μεταξύ ενός δορυφορικού σταθμού 

και ενός τερματικού HAP, που εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα παρεμβολών 

από τον πρώτο στο δεύτερο. Για κάθε δορυφορικό σύστημα, μετά από συνεχείς 

δοκιμές της διάταξης των εμπλεκομένων επίγειων, εναέριων και δορυφορικών 
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σταθμών, καταγράφουμε την ελάχιστη απόσταση HAP τερματικού και δορυφορικού 

σταθμού για την οποία η παρεμβολή είναι ίση με το κριτήριο. Η μελέτη γίνεται τώρα 

στην Πελοπόννησο χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη η μορφολογία του εδάφους, 

ώστε τα αποτελέσματά μας να είναι πιο αυστηρά. Η γωνία ανύψωσης του τερματικού 

ως προς το HAP είναι 15º, δηλαδή θεωρούμε ότι αυτό βρίσκεται στα όρια της ζώνης 

SAC, ενώ ο δορυφορικός σταθμός έχει αντίστοιχα γωνία ανύψωσης 40º. Στο σχήμα 

που ακολουθεί η γαλάζια ζεύξη είναι ζεύξη που υποφέρει από παρεμβολή.  

 
Σε κάθε περίπτωση η εικόνα των συστημάτων είναι παρόμοια του σχήματος 

6.24. Η μέγιστη στάθμη παρεμβολής που επιτρέπεται να δέχεται ο τερματικός 

χρήστης του HAP από το δορυφορικό σταθμό είναι –149.06 dBW, σύμφωνα με το 

κριτήριο 10% του θορύβου. Ο πίνακας 6.8 δείχνει τις ελάχιστες αποστάσεις 

διαχωρισμού για κάθε σύστημα στο σενάριο 1. Στις αποστάσεις αυτές το σήμα της 

παρεμβολής είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από –149.06 dBW. 

 

 
 

Σχήμα 6.24: Ελάχιστη απόσταση διαχωρισμού σεναρίου 1 

 

Πίνακας 6.8: Ελάχιστη επιτρεπτή απόσταση μεταξύ δορυφορικού και 

στρατοσφαιρικού επίγειου σταθμού για το σενάριο 1 

 

Αποστάσεις διαχωρισμού (km)  

BSS GEO-SV GSOV-B1 

Σενάριο 1 32.5 28 40 
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Συμπεραίνουμε ότι στη δυσμενέστερη περίπτωση, που αντιστοιχεί σε ομαλό 

έδαφος και ανεμπόδιστη διαδρομή του ανεπιθύμητου σήματος, οι ελάχιστες 

αποστάσεις διαχωρισμού των επίγειων σταθμών είναι της τάξεως μερικών δεκάδων 

χιλιομέτρων. Στην πραγματικότητα ωστόσο, αν γίνει σωστή εκμετάλλευση των 

χαρακτηριστικών του εδάφους της εκάστοτε περιοχής, ο τερματικός σταθμός του HAP 

είναι δυνατό να λειτουργήσει πολύ πλησιέστερα στο δορυφορικό επίγειο σταθμό. 
 
 
 
6.2.3 Προσοµοίωση παρεµβολής από τον επίγειο    

δορυφορικό σταθµό στη στρατοσφαιρική 
πλατφόρµα (σενάριο 2) 

 
Στο σενάριο 2 προσομοιώνουμε την παρεμβολή που δέχεται η 

στρατοσφαιρική πλατφόρμα από την εκπομπή του επίγειου δορυφορικού σταθμού. 

Λαμβάνουμε υπόψη τις απώλειες ελευθέρου χώρου και βροχής (Rec. ITU-R P.618) 

τόσο για το επιθυμητό όσο και για το ανεπιθύμητο σήμα. Η διαδικασία που 

ακολουθούμε σε σχέση με τα στάδια της προσομοίωσης είναι ίδια με αυτή του 

σεναρίου 1. Συγκεκριμένα ο τερματικός σταθμός του HAP τοποθετείται διαδοχικά σε 

τυχαίες θέσεις γύρω από τον επίγειο σταθμό του δορυφόρου, ώστε η ελάχιστη 

απόστασή τους να είναι 5 km και η μέγιστη 25 km. Η γωνία ανύψωσης είναι 40º για το 

δορυφορικό σταθμό και μεταξύ 15º και 30º για το HAP τερματικό. Καθώς η θέση του 

τερματικού μεταβάλλεται, αλλάζει ο προσανατολισμός της κεραίας λήψης της 

πλατφόρμας και συνεπώς αλλάζει η στάθμη της παρεμβολής που αυτή λαμβάνει. 

Παρά το γεγονός ότι ο δορυφορικός σταθμός δε φαίνεται από το σχήμα να εκπέμπει 

προς την κατεύθυνση του HAP, θα διαπιστώσουμε στην πορεία ότι η παρεμβολή είναι 

αρκετά σφοδρή.  
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Σχήμα 6.25: Σενάριο 2 με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

 
 

Σχήμα 6.26: Μεταβολή στη γωνία ανύψωσης του τερματικού για το σενάριο 2 

 

Στον πίνακα 6.9 συνοψίζονται όλα τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για τα τρία 

δορυφορικά συστήματα, με τη θεώρηση ομαλής γήινης επιφάνειας αλλά και με χρήση 

των γεωγραφικών δεδομένων της περιοχής.  
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Πίνακας 6.9: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προσομοίωσης σεναρίου 2 

(όλες οι τιμές εκφράζονται σε dBW) 

 

 BSS GEO-SV GSOV-B1 

Long term -141.61 -141.61 -141.61 

Short term -116.63 -116.63 -116.63 

I / N = 10%  -151.61 -151.61 -151.61 

ομαλό έδαφος -148.18 -150.50 -147.92 Μέση 

παρεμβολή  χρήση χάρτη -147.91 -150.23 -147.56 

ομαλό έδαφος -136.35 -139.68 -137.09 Μέγιστη 

παρεμβολή χρήση χάρτη -136.33 -139.66 -137.04 

 

Παρατηρούμε ότι η μέση παρεμβολή ξεπερνά το επιτρεπτό όριο των -151.61 

dBW σε όλες τις περιπτώσεις. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις πολύ κοντινές 

αποστάσεις των δυο επίγειων σταθμών, που συνεπώς πρέπει να απομακρυνθούν. Η 

μορφολογία του εδάφους δεν έχει σημαντική επίδραση στη στάθμη της παρεμβολής, 

πράγμα λογικό αν σκεφθούμε ότι το ανεπιθύμητο σήμα κάνει μια χωρίς εμπόδια 

διαδρομή από τη γη ως την πλατφόρμα στα 21 km. Μάλιστα αν λάβουμε υπόψη τα 

γεωγραφικά δεδομένα της περιοχής, τα αποτελέσματα επιδεινώνονται ελαφρώς, 

επειδή ο επίγειος δορυφορικός σταθμός δε βρίσκεται πια σε μηδενικό υψόμετρο και 

άρα είναι πλησιέστερα στο HAP. 

 

Ως προς το εύρος ζώνης, η άνω στρατοσφαιρική ζεύξη λειτουργεί στα 2 MHz 

και υποφέρει από μεγαλύτερη παρεμβολή όσο το εύρος του δορυφορικού uplink είναι 

μικρότερο από την τιμή αυτή. Έτσι την καλύτερη συμπεριφορά έχει το σύστημα GEO-

SV (34.04 MHz) και ακολουθούν τα συστήματα BSS (1 MHz) και GSOV-B1 (167 

kHz). Πράγματι μόνο ένα μέρος της ανεπιθύμητης ισχύος που εκπέμπει ο 

δορυφορικός σταθμός GEO-SV λαμβάνεται από την πλατφόρμα στο εύρος ζώνης 

των 2 MHz, ενώ στα άλλα δυο συστήματα όλη η παρεμβάλλουσα ισχύς πέφτει μέσα 

στο εύρος λειτουργίας του HAP uplink.  

 

    Παρακάτω φαίνονται αναλυτικά όλες οι γραφικές παραστάσεις της 

προσομοίωσης για την παρεμβολή στο HAP από τα τρία δορυφορικά συστήματα, 

χωρίς και με τη χρήση ψηφιακού χάρτη. 
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 Προσοµοίωση παρεµβολής από τον επίγειο σταθµό 
του δορυφορικού συστήµατος BSS στο HAP 

 

 
 

Σχήμα 6.27: Παρεμβολή σεναρίου 2 από το δορυφόρο BSS 

 

Η μέση τιμή της παρεμβολής υπολογίζεται από την προσομοίωση ότι είναι –148.18 

dBW. Στη χειρότερη περίπτωση η παρεμβολή φτάνει τα –136.35 dBW. Το κριτήριο 

που εμπλέκει το θόρυβο είναι για το δεύτερο σενάριο -151.61 dBW, συνεπώς υπάρχει 

πρόβλημα στις εξεταζόμενες αποστάσεις. 

  

 
 

Σχήμα 6.28: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας  

της παρεμβολής σεναρίου 2 από το δορυφόρο BSS 
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Σχήμα 6.29: Συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής  

σεναρίου 2 από το δορυφόρο BSS 

 

Η επίδραση της γήινης μορφολογίας στο υπό εξέταση σενάριο έχει ως εξής. 

 

 
 

Σχήμα 6.30: Παρεμβολή σεναρίου 2 από το δορυφόρο BSS  

με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

Διαπιστώνουμε ότι η μέση παρεμβολή είναι –147.91 dBW, με μέγιστη τιμή –136.33 

dBW. Οι τιμές αυτές όχι μόνο δεν ικανοποιούν το κριτήριο των –151.61 dBW, αλλά 

είναι χειρότερες και από τις τιμές της θεώρησης επίπεδης γης. Στην ουσία ο 

δορυφορικός σταθμός βρίσκεται τώρα σε μεγαλύτερο υψόμετρο (σε κάποιο βουνό ή 

λόφο), άρα πιο κοντά στην πλατφόρμα, και προκαλεί ισχυρότερη παρεμβολή.   
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Σχήμα 6.31: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας της παρεμβολής σεναρίου 2  

από το δορυφόρο BSS με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

 
 

Σχήμα 6.32: Συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής σεναρίου 2  

από το δορυφόρο BSS με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 
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 Προσοµοίωση παρεµβολής από τον επίγειο σταθµό 
του δορυφορικού συστήµατος GEO-SV στο HAP 

 

 
 

Σχήμα 6.33: Παρεμβολή σεναρίου 2 από το δορυφόρο GEO-SV 

 

Η μέση στάθμη παρεμβολής είναι –150.50 dBW, ενώ στη δυσμενέστερη περίπτωση 

που η απόσταση των επίγειων σταθμών είναι περίπου 5 km, η παρεμβολή αγγίζει τα     

–139.68 dBW. Το 10% του θορύβου (–151.61 dBW) ξεπερνιέται στις δεδομένες 

αποστάσεις. 

 

 
 

Σχήμα 6.34: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας  

της παρεμβολής σεναρίου 2 από το δορυφόρο GEO-SV 
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Σχήμα 6.35: Συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής  

σεναρίου 2 από το δορυφόρο GEO-SV 

 

Παρακάτω φαίνονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα με τη χρήση ψηφιακού χάρτη.  

 

 
 

Σχήμα 6.36: Παρεμβολή σεναρίου 2 από το δορυφόρο GEO-SV  

με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

Τώρα ο μέσος όρος παρεμβολής είναι –150.23 dBW και η μέγιστη τιμή του 

ανεπιθύμητου λαμβανόμενου σήματος από την πλατφόρμα –139.66 dBW. Όπως και 

στην περίπτωση του δορυφόρου BSS, τα αποτελέσματα με και χωρίς τη χρήση χάρτη 

δε διαφέρουν σημαντικά. Μάλιστα η μορφολογία του εδάφους συμβάλλει ελαφρώς 

στην αύξηση της παρεμβολής, αν ο δορυφορικός σταθμός βρίσκεται σε ανυψωμένο 

σημείο.   
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Σχήμα 6.37: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας της παρεμβολής σεναρίου 2  

από το δορυφόρο GEO-SV με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

 
 

Σχήμα 6.38: Συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής σεναρίου 2  

από το δορυφόρο GEO-SV με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 
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 Προσοµοίωση παρεµβολής από τον επίγειο σταθµό 
του δορυφορικού συστήµατος GSOV-B1 στο HAP  

 

 
 

Σχήμα 6.39: Παρεμβολή σεναρίου 2 από το δορυφόρο GSOV-B1 

 

Η παρεμβολή εδώ έχει μέση τιμή –147.92 dBW και χειρότερη τιμή –137.09 dBW. Το 

κριτήριο –151.61 dBW που αντιστοιχεί στο 10% του θορύβου δεν ικανοποιείται. 

 

 
 

Σχήμα 6.40: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας  

της παρεμβολής σεναρίου 2 από το δορυφόρο GSOV-B1 
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Σχήμα 6.41: Συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής  

σεναρίου 2 από το δορυφόρο GSOV-B1 

 

Η θεώρηση των χαρακτηριστικών του εδάφους δε διαφοροποιεί πολύ τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης. 

 

 
 

Σχήμα 6.42: Παρεμβολή σεναρίου 2 από το δορυφόρο GSOV-B1  

με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

Η παρεμβολή που προκαλεί ο δορυφόρος GSOV-B1 στο HAP πάνω από ανώμαλο 

έδαφος υπολογίζεται –147.56 dBW, με μέγιστο στα –137.04 dBW.  
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Σχήμα 6.43: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας της παρεμβολής σεναρίου 2  

από το δορυφόρο GSOV-B1 με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

 
 

Σχήμα 6.44: Συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής σεναρίου 2  

από το δορυφόρο GSOV-B1 με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 
 
 
 
6.2.4 Αποστάσεις διαχωρισµού σεναρίου 2 
 

Στο σενάριο 2 προσπαθούμε να καθορίσουμε την ελάχιστη επιτρεπόμενη 

απόσταση διαχωρισμού μεταξύ δορυφορικού και στρατοσφαιρικού επίγειου σταθμού, 

που εξασφαλίζει ότι η παρεμβολή στην εναέρια πλατφόρμα είναι το πολύ ίση με το 

10% του θορύβου. Η προσομοίωση γίνεται στην Πελοπόννησο χωρίς τη χρήση 

ψηφιακού χάρτη. Το HAP τερματικό βρίσκεται στα όρια της περιοχής ημιαστικής 
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κάλυψης (SAC) με γωνία ανύψωσης 15º, ενώ ο δορυφορικός σταθμός βλέπει το 

δορυφόρο με γωνία ανύψωσης 40º. 

 

Το σχήμα 6.45 παρουσιάζει μια εικόνα της προσομοίωσης για το δεύτερο 

σενάριο παρεμβολής. Στην περίπτωση αυτή η παρεμβολή από το σταθμό του 

δορυφόρου στην πλατφόρμα δεν επιτρέπεται να ξεπερνά την τιμή –151.61 dBW. 

Δοκιμάζοντας διάφορες διατάξεις στο χώρο των εμπλεκομένων σταθμών 

καταλήγουμε στα αποτελέσματα του πίνακα 6.10. Τα αποτελέσματα αυτά 

αντιπροσωπεύουν αποστάσεις όπου η παρεμβολή στην εναέρια πλατφόρμα είναι 

σχεδόν ίση με το κριτήριο.  

 

 
 

Σχήμα 6.45: Ελάχιστη απόσταση διαχωρισμού σεναρίου 2 

 

Πίνακας 6.10: Ελάχιστη επιτρεπτή απόσταση μεταξύ δορυφορικού και 

στρατοσφαιρικού επίγειου σταθμού για το σενάριο 2 

 

Αποστάσεις διαχωρισμού (km)  

BSS GEO-SV GSOV-B1 

Σενάριο 2 37 34 40 

 
Αν ανατρέξουμε στις αποστάσεις διαχωρισμού του σεναρίου 1 θα 

διαπιστώσουμε ότι το σενάριο 2 υπαγορεύει σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη (ή το 

πολύ ίση) απόσταση διαχωρισμού. Έτσι το δορυφορικό σύστημα BSS λειτουργεί 

αρμονικά με το σύστημα HAP όταν οι επίγειοι σταθμοί των δυο απέχουν τουλάχιστον 
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37 km. Η αντίστοιχη τιμή για το σύστημα GEO-SV είναι 34 km και για το GSOV-B1 40 

km. 
 
 
 

6.2.5 Προσοµοίωση παρεµβολής από το τερµατικό 
του HAP στο δορυφόρο (σενάριο 3) 

 
Στο τρίτο σενάριο μελετούμε την παρεμβολή που προκαλείται από την άνω 

ζεύξη του HAP στο δορυφόρο. Οι απώλειες που ενδιαφέρουν είναι οι ατμοσφαιρικές 

απώλειες και οι απώλειες ελευθέρου χώρου. Ο επίγειος δορυφορικός σταθμός έχει 

γωνία ανύψωσης 40º. Για τη μελέτη χρησιμοποιούμε ξανά την τεχνική Monte Carlo με 

τη βοήθεια της οποίας το τερματικό του HAP τοποθετείται διαδοχικά σε τυχαίες θέσεις 

γύρω από το σταθμό του δορυφόρου, ώστε η γωνία ανύψωσής του να μεταβάλλεται 

μεταξύ 15º και 30º. Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε επίσης για διάφορες θέσεις 

της εναέριας πλατφόρμας, ώστε το ίχνος της στη γήινη επιφάνεια να πέφτει άλλοτε 

βόρεια, άλλοτε νότια, άλλοτε ανατολικά και άλλοτε δυτικά του δορυφορικού σταθμού. 

Σε κάθε περίπτωση η προκαλούμενη παρεμβολή στο δορυφόρο είναι μικρή. 

 

 
 

Σχήμα 6.46: Σενάριο 3 με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 
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Σχήμα 6.47: Μεταβολή στη γωνία ανύψωσης του τερματικού για το σενάριο 3 

 

Ο πίνακας 6.11 παρουσιάζει όλες τις τιμές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της 

προσομοίωσης. Εδώ παρεμβαλλόμενοι είναι οι δορυφόροι, οπότε εξαιτίας των 

διαφορετικών τους χαρακτηριστικών έχουμε άλλα κριτήρια παρεμβολής για κάθε 

δορυφορικό σύστημα. 

 

Πίνακας 6.11: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προσομοίωσης σεναρίου 3 

(όλες οι τιμές εκφράζονται σε dBW) 

 

 BSS GEO-SV GSOV-B1 

Long term -139.06 -137.00 -140.47 

Short term -133.32 -131.26 -134.73 

I / N = 10%  -149.06 -147.00 -150.47 

ομαλό έδαφος -183.37 -168.16 -197.63 Μέση 

παρεμβολή  χρήση χάρτη -183.46 -168.28 -197.54 

ομαλό έδαφος -179.76 -164.45 -194.04 Μέγιστη 

παρεμβολή χρήση χάρτη -179.77 -164.45 -194.04 

 

Όλες οι στάθμες των ανεπιθύμητων σημάτων βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, 

όντας μάλιστα αρκετά μικρότερες των κριτηρίων. Έτσι δεν προκύπτει πρόβλημα στη 

λειτουργία του δορυφόρου, παρά το γεγονός ότι η απόσταση μεταξύ επίγειου 

δορυφορικού και τερματικού σταθμού πέφτει συχνά κάτω από τα 10 km. Η επίδραση 

της εδαφικής μορφολογίας βλέπουμε ότι είναι ασήμαντη. Αυτό είναι αναμενόμενο 
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αφού το σήμα της παρεμβολής δε διαδίδεται κοντά στη γήινη επιφάνεια αλλά ταξιδεύει 

προς το διάστημα.  

 

Συγκριτικά διαπιστώνουμε ότι η προς τα άνω ζεύξη του HAP, που λειτουργεί 

με εύρος ζώνης 2 MHz, προκαλεί ασθενέστερη παρεμβολή στις άνω δορυφορικές 

ζεύξεις που έχουν μικρότερο εύρος ζώνης. Έτσι το σύστημα GSOV-B1 (167 kHz) 

δέχεται τη χαμηλότερη στάθμη παρεμβολής και ακολουθούν τα συστήματα BSS (1 

MHz) και GEO-SV (34.04 MHz). Το τελευταίο λαμβάνει ανεπιθύμητο σήμα σε όλο το 

εύρος ζώνης του, καθώς αυτό ξεπερνά τα 2 MHz. 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά τα διαγράμματα των παρεμβολών για 

κάθε δορυφορικό σύστημα. 
 

 
 

 Προσοµοίωση παρεµβολής από το τερµατικό του 
HAP στο δορυφόρο του συστήµατος BSS 

 

 
 

Σχήμα 6.48: Παρεμβολή σεναρίου 3 στο δορυφόρο BSS 

 

Παρά το γεγονός ότι η απόσταση τερματικού – δορυφορικού σταθμού λαμβάνει 

αρκετά μικρές τιμές, τα επίπεδα της παρεμβολής είναι χαμηλά. Συγκεκριμένα κατά 

μέσο όρο το ανεπιθύμητο σήμα που λαμβάνει ο δορυφόρος είναι  –183.37 dBW, ενώ 

στη χειρότερη περίπτωση –179.76 dBW. Το 10% του θορύβου είναι για το δορυφόρο 

BSS –149.06 dBW, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο της παρεμβολής γι’ αυτό δε φαίνεται 

στη γραφική παράσταση. 
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Σχήμα 6.49: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας  

της παρεμβολής σεναρίου 3 στο δορυφόρο BSS 

 

 
 

Σχήμα 6.50: Συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής  

σεναρίου 3 στο δορυφόρο BSS 
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Χρησιμοποιώντας τα γεωγραφικά δεδομένα της περιοχής έχουμε τις παρακάτω 

διαφοροποιήσεις.  

 

 
 

Σχήμα 6.51: Παρεμβολή σεναρίου 3 στο δορυφόρο BSS  

με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

Τα αποτελέσματα δίνουν μέση τιμή παρεμβολής –183.46 dBW και χειρότερη τιμή       

–179.77 dBW. Η διαφοροποίηση από τη θεώρηση ομαλού εδάφους είναι αμελητέα. 

 

 
 

Σχήμα 6.52: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας της παρεμβολής σεναρίου 3  

στο δορυφόρο BSS με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 
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Σχήμα 6.53: Συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής σεναρίου 3  

στο δορυφόρο BSS με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

Παρατηρούμε πως η παρεμβολή είναι σε όλες τις περιπτώσεις μικρότερη των 

αποδεκτών ορίων. Στο σχήμα 6.53 το βραχυπρόθεσμο κριτήριο που αντιστοιχεί στο 

0.01% του χρόνου δεν είναι ορατό, ωστόσο η τιμή του είναι λιγότερο αυστηρή των 

άλλων δυο. 
 
 
 

 Προσοµοίωση παρεµβολής από το τερµατικό του 
HAP στο δορυφόρο του συστήµατος GEO-SV 

 

 
 

Σχήμα 6.54: Παρεμβολή σεναρίου 3 στο δορυφόρο GEO-SV 
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Για το δορυφόρο GEO-SV το κριτήριο είναι –147.00 dBW και δεν ξεπερνιέται ούτε 

από τη μέση (-168.16 dBW) ούτε από τη μέγιστη (-164.45 dBW) τιμή της 

παρεμβολής.  

 

 
 

Σχήμα 6.55: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας  

της παρεμβολής σεναρίου 3 στο δορυφόρο GEO-SV 

 

 
 

Σχήμα 6.56: Συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής  

σεναρίου 3 στο δορυφόρο GEO-SV 
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Παρακάτω φαίνονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα με τη χρήση ψηφιακού χάρτη.  

 

 
 

Σχήμα 6.57: Παρεμβολή σεναρίου 3 στο δορυφόρο GEO-SV  

με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

Τόσο η μέση (-168.28 dBW) όσο και η μέγιστη (-164.45 dBW) τιμή της παρεμβολής 

είναι χαμηλότερες του κριτηρίου –147.00 dBW. Μάλιστα η μέση τιμή είναι ελαφρώς 

καλύτερη από την αντίστοιχη χωρίς τη χρήση του χάρτη. 

 

 
 

Σχήμα 6.58: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας της παρεμβολής σεναρίου 3  

στο δορυφόρο GEO-SV με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 
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Σχήμα 6.59: Συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής σεναρίου 3 

στο δορυφόρο GEO-SV με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 
 
 
 

 Προσοµοίωση παρεµβολής από το τερµατικό του 
HAP στο δορυφόρο του συστήµατος GSOV-B1 

 

 
 

Σχήμα 6.60: Παρεμβολή σεναρίου 3 στο δορυφόρο GSOV-B1 

 

Και για το δορυφόρο GSOV-B1 η παρεμβολή κυμαίνεται σε εξαιρετικά χαμηλά 

επίπεδα, με μέση τιμή –197.63 dBW και χειρότερη τιμή –194.04 dBW. Το κριτήριο 

είναι τώρα –150.47 dBW και ικανοποιείται απόλυτα. 
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Σχήμα 6.61: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας  

της παρεμβολής σεναρίου 3 στο δορυφόρο GSOV-B1 

 

 
 

Σχήμα 6.62: Συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής  

σεναρίου 3 στο δορυφόρο GSOV-B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 196



Κατόπιν λαμβάνουμε υπόψη τη γήινη μορφολογία με τη χρήση ψηφιακού χάρτη. 

 

 
 

Σχήμα 6.63: Παρεμβολή σεναρίου 3 στο δορυφόρο GSOV-B1  

με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

Τα αποτελέσματα τις προσομοίωσης δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

Συγκεκριμένα έχουμε μέσο όρο παρεμβολής –197.54 dBW (ελαφρώς αυξημένο) και 

χειρότερη τιμή αυτής –194.04 dBW.  

 

 
 

Σχήμα 6.64: Συνάρτηση κατανομής πιθανότητας της παρεμβολής σεναρίου 3  

στο δορυφόρο GSOV-B1 με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 
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Σχήμα 6.65: Συσσωρευτική κατανομή της παρεμβολής σεναρίου 3  

στο δορυφόρο GSOV-B1 με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 
 
 
 
6.2.6 Προσοµοίωση συνολικής παρεµβολής από   

194 HAP τερµατικά στο δορυφόρο (σενάριο 3) 
 

Στη συνέχεια επιχειρούμε να προσομοιώσουμε πιο ρεαλιστικές συνθήκες που 

αντιστοιχούν σε ύπαρξη πολλών παρεμβαλλόντων πηγών. Για το σκοπό αυτό 

τοποθετούμε έναν αριθμό από 194 τερματικούς χρήστες μέσα στα όρια της ζώνης 

SAC, με γωνίες ανύψωσης από 15º ως 30º. Με τη βοήθεια του Visualyse μετρούμε τη 

συνολική παρεμβολή που προκαλείται στο δορυφόρο για διάφορες θέσεις του 

δορυφορικού σταθμού κοντά στα όρια της περιοχής κάλυψης. Η εικόνα του σεναρίου 

είναι η εικόνα του σχήματος 6.66, όπου ο επίγειος σταθμός του δορυφόρου 

διακρίνεται κάτω δεξιά. Εδώ οι χρήστες βρίσκονται σε ομοιόμορφη διάταξη γύρω από 

ένα HAP και έχουν εγκαταστήσει με αυτό αμφίδρομες ζεύξεις. Το μακροπρόθεσμο 

κριτήριο διαφοροποιείται για n1 = 194 παρεμβολείς και γίνεται πιο αυστηρό. Τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα του σεναρίου δίνονται στον πίνακα 6.12 για κάθε 

δορυφορικό σύστημα. 
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Σχήμα 6.66: Συνολική παρεμβολή σεναρίου 3 στη ζώνη SAC  

 

Πίνακας 6.12: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προσομοίωσης σεναρίου 3 για πολλούς 

παρεμβολείς (όλες οι τιμές εκφράζονται σε dBW) 

 

 BSS GEO-SV GSOV-B1 

Long term -160.19 -158.14 -161.61 

Short term -133.32 -131.26 -134.73 

I / N = 10%  -149.06 -147.00 -150.47 

Μέση συνολική παρεμβολή  

με χρήση χάρτη 
-159.62 -144.30 -171.52 

Μέγιστη συνολική παρεμβολή  

με χρήση χάρτη 
-158.43 -143.11 -171.23 

 

Παρατηρούμε ότι η παρεμβολή είναι οξύτερη όταν θεωρούμε πολλούς 

επίγειους τερματικούς σταθμούς. Λιγότερο ευάλωτο είναι και πάλι το σύστημα GSOV-

B1 με το μικρότερο εύρος ζώνης, ενώ ακολουθούν κατά σειρά αυξανόμενου εύρους 

ζώνης τα συστήματα BSS και GEO-SV. Ειδικότερα το τελευταίο υποφέρει από 

αυξημένη στάθμη παρεμβολής, οπότε κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση του 

δορυφορικού επίγειου σταθμού έξω από την περιοχή κάλυψης του HAP. 
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Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις της συνολικής παρεμβολής για κάθε 

δορυφορικό σύστημα. Επειδή η διακύμανση των τιμών είναι πολύ μικρή (οι μέγιστες 

τιμές είναι πολύ κοντά στις μέσες), δεν έχει νόημα η καταγραφή των κατανομών PDF 

και CDF. Έτσι περιοριζόμαστε στο διάγραμμα της στάθμης παρεμβολής καθώς 

αλλάζει η θέση του δορυφορικού σταθμού. 
 
 
 

 Προσοµοίωση συνολικής παρεµβολής από 194 HAP 
τερµατικά στο δορυφόρο του συστήµατος BSS 

 

  
 

Σχήμα 6.67: Συνολική παρεμβολή σεναρίου 3 στο δορυφόρο BSS 

 

Η συνολική παρεμβολή είναι αυξημένη, με μέση τιμή –159.62 dBW και μέγιστη τιμή    

–158.43 dBW. Ξεπερνά το μακροπρόθεσμο κριτήριο των –160.19 dBW, ωστόσο 

παραμένει χαμηλότερη του κριτηρίου που σχετίζεται με το θόρυβο και είναι –149.06 

dBW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 200



 Προσοµοίωση συνολικής παρεµβολής από 194 HAP 
τερµατικά στο δορυφόρο του συστήµατος GEO-SV 

 

  
 

Σχήμα 6.68: Συνολική παρεμβολή σεναρίου 3 στο δορυφόρο GEO-SV 

 

Στην περίπτωση αυτή η συνολική παρεμβολή φτάνει κατά μέσο όρο τα –144.30 dBW 

και παρουσιάζει χειρότερη τιμή –143.11 dBW. Το 10% του θορύβου είναι –147.00 

dBW, συνεπώς υπάρχει πρόβλημα από τις εκπομπές των επίγειων τερματικών.  
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 Προσοµοίωση συνολικής παρεµβολής από 194 HAP 
τερµατικά στο δορυφόρο του συστήµατος GSOV-B1 

 

  
 

Σχήμα 6.69: Συνολική παρεμβολή σεναρίου 3 στο δορυφόρο GSOV-B1 

 

Για το δορυφόρο GSOV-B1 η συνολική παρεμβολή είναι –171.52 dBW με μέγιστη 

τιμή –171.23 dBW. Ούτε το 10% του θορύβου (–150.47 dBW) ούτε το long term 

κριτήριο (-161.61 dBW) ξεπερνιούνται σε καμία περίπτωση. 
 
 
 
6.2.7 Προσοµοίωση παρεµβολής από τη 

στρατοσφαιρική πλατφόρµα στο δορυφόρο 
(σενάριο 4) 

 
Τέλος μελετούμε το σενάριο παρεμβολής όπου η εκπομπή της 

στρατοσφαιρικής πλατφόρμας επηρεάζει την άνω δορυφορική ζεύξη μέσω των 

πλευρικών λοβών ακτινοβολίας. Οι απώλειες που λαμβάνονται υπόψη αφορούν την 

εξασθένηση του σήματος με την απόσταση (απώλειες ελευθέρου χώρου). Η γωνία 

ανύψωσης του επίγειου σταθμού ως προς το δορυφόρο είναι 40º. Η γωνία 

ανύψωσης του τερματικού ως προς το HAP μεταβάλλεται μεταξύ 15º και 30º καθώς 

το τερματικό τοποθετείται σε τυχαίες διαδοχικές θέσεις γύρω από το δορυφορικό 

σταθμό. Οι αποστάσεις των δυο επίγειων σταθμών κυμαίνονται από 3 km έως 10 km. 

Σε μια πρώτη προσέγγιση μετρούμε με τη βοήθεια του Visualyse το ανεπιθύμητο 

σήμα που προκαλείται από την κάτω ζεύξη μιας μόνο πλατφόρμας. 
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Σχήμα 6.70: Σενάριο 4 με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

 
 

Σχήμα 6.71: Μεταβολή στη γωνία ανύψωσης του τερματικού για το σενάριο 4 

 

Τα αποτελέσματα, που προκύπτουν πολύ αισιόδοξα, συνοψίζονται στον πίνακα 6.13. 
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Πίνακας 6.13: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προσομοίωσης σεναρίου 4 

(όλες οι τιμές εκφράζονται σε dBW) 

 

 BSS GEO-SV GSOV-B1 

Long term -139.06 -137.00 -140.47 

Short term -133.32 -131.26 -134.73 

I / N = 10%  -149.06 -147.00 -150.47 

ομαλό έδαφος -172.64 -157.53 -185.33 Μέση 

παρεμβολή  χρήση χάρτη -171.99 -157.53 -185.32 

ομαλό έδαφος -172.00 -156.81 -185.16 Μέγιστη 

παρεμβολή χρήση χάρτη -172.62 -156.81 -185.15 

 

Οι παρεμβολές είναι σε κάθε περίπτωση μέσα στα αποδεκτά όρια και 

ικανοποιούν τα αντίστοιχα κριτήρια. Η μορφολογία του εδάφους δεν επιφέρει 

αξιοσημείωτες μεταβολές στο συγκεκριμένο σενάριο. Πράγματι, αν θεωρήσουμε ότι η 

κεραία εκπομπής της στρατοσφαιρικής πλατφόρμας είναι προσανατολισμένη προς το 

επίγειο τερματικό, λαμβάνοντας υπόψη το υψόμετρο του γεωγραφικού σημείου του 

τερματικού αυτό που συμβαίνει είναι μια μικρή αλλαγή στον προσανατολισμό της 

κεραίας του HAP. Παρομοίως μεταβάλλεται η σκόπευση της κεραίας λήψης του 

δορυφόρου, που κοιτά με μέγιστο κέρδος το δορυφορικό σταθμό. Για τους λόγους 

αυτούς οι τιμές με και χωρίς τη χρήση ψηφιακού χάρτη δεν ταυτίζονται απόλυτα. 

 

Η παρεμβάλλουσα κάτω ζεύξη του HAP έχει εύρος ζώνης 11 MHz. Όπως και 

στην περίπτωση του σεναρίου 3, το εύρος αυτό πέφτει όλο μέσα στο εύρος της άνω 

ζεύξης του συστήματος GEO-SV (34.04 MHz) με αποτέλεσμα η παρεμβολή που 

υφίσταται το τελευταίο να είναι συγκριτικά αυξημένη. Μικρότερη παρεμβολή δέχεται το 

σύστημα BSS εύρους ζώνης 1 MHz, ενώ από ελάχιστη παρεμβολή υποφέρει το 

σύστημα GSOV-B1 που λειτουργεί με εύρος ζώνης μόλις 167 kHz. Γενικά, βέβαια, 

διαπιστώνουμε ότι το τέταρτο σενάριο παρεμβολής δεν προκαλεί προβλήματα 

λειτουργίας στα δορυφορικά συστήματα, για οποιαδήποτε διάταξη των εμπλεκομένων 

σταθμών, ακόμα και αν το HAP τερματικό βρίσκεται μόλις 3 km από το σταθμό του 

δορυφόρου.   

 

Αναλυτικά τα διαγράμματα της παρεμβολής φαίνονται στη συνέχεια.  
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 Προσοµοίωση παρεµβολής από το HAP στο 
δορυφόρο του συστήµατος BSS  

 

 
 

Σχήμα 6.72: Παρεμβολή σεναρίου 4 στο δορυφόρο BSS 

 

Η στάθμη της παρεμβολής προκύπτει χαμηλή σε σχέση με το κριτήριο (–149.06 

dBW), παρά το γεγονός ότι οι αποστάσεις HAP τερματικού και επίγειου σταθμού του 

δορυφόρου που χρησιμοποιούνται στην προσομοίωση είναι επίσης μικρές. Η μέση 

παρεμβολή είναι –172.64 dBW και η μέγιστη –172.00 dBW.   

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του εδάφους προκύπτουν τα εξής. 

 

 
 

Σχήμα 6.73: Παρεμβολή σεναρίου 4 στο δορυφόρο BSS  

με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 
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Ο μέσος όρος παρεμβολής είναι –172.62 dBW και η χειρότερη παρεμβολή  –171.99 

dBW. 
  
 
 

 Προσοµοίωση παρεµβολής από το HAP στο 
δορυφόρο του συστήµατος GEO-SV 

 

 
 

Σχήμα 6.74: Παρεμβολή σεναρίου 4 στο δορυφόρο GEO-SV 

 

Και πάλι η παρεμβολή βρίσκεται κάτω από τα αποδεκτά όρια, που στην περίπτωση 

του δορυφόρου GEO-SV είναι –147.00 dBW. Ο μέσος όρος υπολογίζεται –157.53 

dBW και η μέγιστη λαμβανόμενη παρεμβολή –156.81 dBW. Ωστόσο τα περιθώρια 

εδώ είναι μικρότερα σε σχέση με το δορυφόρο BSS.  

 

Κατόπιν εκτελούμε την ίδια προσομοίωση θεωρώντας ανώμαλο έδαφος.   
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Σχήμα 6.75: Παρεμβολή σεναρίου 4 στο δορυφόρο GEO-SV  

με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

Οι διαφοροποιήσεις των τιμών είναι αμελητέες. (Μέση στάθμη –157.53 dBW και 

μέγιστη παρεμβολή –156.81 dBW) 
 
 
 

 Προσοµοίωση παρεµβολής από το HAP στο 
δορυφόρο του συστήµατος GSOV-B1 

 

 
 

Σχήμα 6.76: Παρεμβολή σεναρίου 4 στο δορυφόρο GSOV-B1 
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Στην περίπτωση του δορυφόρου GSOV-B1 το ανεπιθύμητο σήμα έχει μέση τιμή        

–185.33 dBW και μέγιστη –185.16 dBW. Οι στάθμες αυτές είναι χαμηλότερες αφενός 

του κριτηρίου που σχετίζεται με το θόρυβο (–150.47 dBW) και αφετέρου των 

αντίστοιχων παρεμβολών που δέχονται οι δορυφόροι BSS και GEO-SV.  

 

H χρήση ψηφιακού χάρτη δίνει εξίσου καλά αποτελέσματα. 

 

 
 

Σχήμα 6.77: Παρεμβολή σεναρίου 4 στο δορυφόρο GSOV-B1  

με τη χρήση ψηφιακού χάρτη 

 

Έτσι η μέση και η χειρότερη παρεμβολή προκύπτουν αντίστοιχα –185.32 dBW και     

–185.15 dBW.  
 
 
 
6.2.8  Προσοµοίωση συνολικής παρεµβολής από 27 

στρατοσφαιρικές πλατφόρµες στο δορυφόρο 
(σενάριο 4) 

 
Μια ρεαλιστικότερη εκδοχή του σεναρίου 4 αφορά τη συνολική παρεμβολή 

που προκαλείται σε ένα δορυφόρο από μια ομάδα στρατοσφαιρικών πλατφόρμων. 

Για τις ανάγκες της προσομοίωσης θεωρούμε 27 HAPs πάνω από την Ελλάδα, 

ομοιόμορφα τοποθετημένα ώστε να παρέχουν κάλυψη ημιαστικής ζώνης στους 

χρήστες οποιουδήποτε σημείου της χώρας. Σε πρώτη φάση μελετούμε την 

παρεμβολή που δέχεται ένας γεωστατικός δορυφόρος για διάφορες θέσεις του 
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επίγειου σταθμού του ανά την Ελλάδα. Στη δεύτερη προσομοίωση τοποθετούμε το 

δορυφορικό σταθμό σε σταθερό σημείο και καταγράφουμε τη στάθμη παρεμβολής 

που δέχεται ένας δορυφόρος σε τυχαίες θέσεις της γεωστατικής τροχιάς απ’ όπου 

είναι ορατή η Ελλάδα (μεταξύ 30.41º W και 74.77º E). Το δορυφορικό σύστημα που 

χρησιμοποιούμε είναι το GEO-SV. Ο δορυφόρος αυτός έχει συγκριτικά χειρότερη 

συμπεριφορά από τους άλλους δυο ως προς το σενάριο 4, συνεπώς αποτελεί τη 

δυσμενέστερη περίπτωση συνολικής παρεμβολής. Τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 6.14: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προσομοίωσης σεναρίου 4 για πολλούς 

παρεμβολείς (όλες οι τιμές εκφράζονται σε dBW) 

 

 GEO-SV 

Long term -149.67 

Short term -131.26 

I / N = 10% -147.00 

Μέση παρεμβολή 

θεωρώντας ομαλό έδαφος 
-152.61 

Αλλαγή θέσης  

επίγειου σταθμού Μέγιστη παρεμβολή 

θεωρώντας ομαλό έδαφος 
-152.12 

Μέση παρεμβολή 

θεωρώντας ομαλό έδαφος 
-152.55 

Αλλαγή θέσης 

δορυφόρου Μέγιστη παρεμβολή 

θεωρώντας ομαλό έδαφος 
-150.15 

 

Απλή παρατήρηση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι η στάθμη της παρεμβολής 

αυξάνει όταν ο αριθμός των παρεμβολέων είναι μεγαλύτερος, γεγονός που είναι 

άλλωστε αναμενόμενο. Όμως η αύξηση αυτή είναι περιορισμένη και τα κριτήρια δεν 

ξεπερνιούνται ακόμα και στην περίπτωση εκπομπής από 27 πλατφόρμες. Έτσι 

μπορούμε να πούμε ότι οι παρεμβολές του τέταρτου σεναρίου είναι γενικά αποδεκτές 

και δε δημιουργούν προβλήματα στην άνω δορυφορική ζεύξη.    

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι δυο προσομοιώσεις. 
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 Προσοµοίωση συνολικής παρεµβολής από 27 HAPs 
στο δορυφόρο του συστήµατος GEO-SV συναρτήσει 
των γεωγραφικών συντεταγµένων του δορυφορικού 
σταθµού  

 

 
 

Σχήμα 6.78: Σενάριο 4 συνολικής παρεμβολής στο δορυφόρο GEO-SV 

για διάφορες θέσεις του επίγειου δορυφορικού σταθμού  

 

 
 

Σχήμα 6.79: Μεταβολή των συντεταγμένων του δορυφορικού σταθμού ανά την 

Ελλάδα για το σενάριο 4 συνολικής παρεμβολής στο δορυφόρο GEO-SV 
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Το σχήμα 6.79 απεικονίζει το γεωγραφικό μήκος και πλάτος του επίγειου 

δορυφορικού σταθμού για τις θέσεις της προσομοίωσης. Το γεωγραφικό μήκος 

κυμαίνεται από 20ºΕ έως 26ºΕ και το γεωγραφικό πλάτος μεταξύ 35.5ºΝ και 41.5ºΝ.   

 

 
 

Σχήμα 6.80: Συνολική παρεμβολή σεναρίου 4 στο δορυφόρο GEO-SV  

για διάφορες θέσεις του επίγειου δορυφορικού σταθμού 

 

Το κριτήριο του θορύβου είναι –147.00 dBW και δεν ξεπερνιέται για καμία θέση του 

επίγειου σταθμού από τη συνολική παρεμβολή. Η τελευταία έχει μέση τιμή –152.61 

dBW και μέγιστη τιμή –152.12 dBW. Το μακροπρόθεσμο κριτήριο για n1 = 27 

παρεμβολείς είναι –149.67 dBW και είναι επίσης μεγαλύτερο της συνολικής στάθμης 

παρεμβολής. 

 

 
 

Σχήμα 6.81: Συσσωρευτική κατανομή της συνολικής παρεμβολής σεναρίου 4  

στο δορυφόρο GEO-SV για διάφορες θέσεις του επίγειου δορυφορικού σταθμού 
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 Προσοµοίωση συνολικής παρεµβολής από 27 HAPs 
στο δορυφόρο του συστήµατος GEO-SV συναρτήσει 
του γεωγραφικού µήκους του δορυφόρου  

 

 
 

Σχήμα 6.82: Σενάριο 4 συνολικής παρεμβολής στο δορυφόρο GEO-SV 

για διάφορες θέσεις του δορυφόρου  

 

 
 

Σχήμα 6.83: Μεταβολή του γεωγραφικού μήκους του δορυφόρου στη γεωστατική 

τροχιά για το σενάριο 4 συνολικής παρεμβολής στο δορυφόρο GEO-SV 
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Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης το γεωγραφικό μήκος του δορυφόρου παίρνει 

τυχαίες τιμές μεταξύ 30.41º W και 74.77º E, δηλαδή μετακινείται σε όλο το διάστημα 

της γεωστατικής τροχιάς από όπου μπορεί να είναι ορατή η Ελλάδα. 

 

  
 

Σχήμα 6.84: Συνολική παρεμβολή σεναρίου 4 στο δορυφόρο GEO-SV  

για διάφορες θέσεις του δορυφόρου 

 

Η συνολική παρεμβολή εξακολουθεί και στην περίπτωση αυτή να κυμαίνεται σε 

αποδεκτά όρια. Η μέση τιμή της είναι –152.55 dBW και η χειρότερη –150.15 dBW, 

μικρότερες των κριτηρίων 10% του θορύβου (–147.00 dBW) και long term (-149.67 

dBW). 

 

 
 

Σχήμα 6.85: Συσσωρευτική κατανομή της συνολικής παρεμβολής σεναρίου 4 

στο δορυφόρο GEO-SV για διάφορες θέσεις του δορυφόρου 
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6.3  Συµπεράσµατα  
 

Από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων μπορούμε να καταλήξουμε σε 

κάποια γενικότερα συμπεράσματα, όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν το 

επίπεδο των παρεμβολών μεταξύ συστημάτων γεωστατικών δορυφόρων σταθερών 

σταθμών βάσης FSS και συστημάτων HAPs που λειτουργούν στα 47/48 GHz. 

Συγκεκριμένα η συνύπαρξη των εν λόγω συστημάτων είναι δυνατή, υπό την 

προϋπόθεση ότι λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω. 

 

Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των δυο συστημάτων καθορίζουν κατά ένα 

μεγάλο ποσοστό τη στάθμη της προκαλούμενης παρεμβολής. Ανάμεσα σε αυτά, 

σπουδαίο ρόλο παίζει το εύρος ζώνης. Συγκεκριμένα, αν το εύρος ζώνης του 

παρεμβολέα είναι μεγαλύτερο από το εύρος ζώνης του παρεμβαλλόμενου, το 

ανεπιθύμητο σήμα λήψης του τελευταίου είναι μικρό. Στην αντίθετη περίπτωση που το 

εύρος ζώνης του παρεμβολέα “πέφτει” ολόκληρο μέσα στο εύρος ζώνης του 

παρεμβαλλόμενου, έχουμε μεγαλύτερη στάθμη παρεμβολής. 

 

Από την άλλη μεριά, οι ιδιαιτερότητες του εδάφους μπορούν ενίοτε να 

δράσουν ανασταλτικά στις παρεμβολές μεταξύ των συστημάτων. Ειδικότερα οι 

παρεμβολές που προκαλούν οι δορυφορικοί επίγειοι σταθμοί στους τερματικούς 

χρήστες των HAPs είναι δυνατό να μετριασθούν αν γίνει σωστή εκμετάλλευση των 

περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών που υπάρχουν μεταξύ τους. Τα βουνά, τα ψηλά 

κτίρια και άλλων ειδών εμπόδια συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό 

εγκατάστασης των στρατοσφαιρικών συστημάτων ώστε να παρέχουν προστασία στα 

επίγεια τερματικά.   

 

Η στάθμη παρεμβολής επηρεάζεται ακόμα από τις γωνίες ανύψωσης των 

τερματικών σταθμών ως προς την πλατφόρμα. Χειρότερη συμπεριφορά 

παρουσιάζουν τα συστήματα καθώς οι γωνίες ανύψωσης ελαττώνονται, ειδικότερα 

για το σενάριο 1. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πλευρικοί λοβοί της κεραίας 

λήψης των τερματικών είναι περισσότερο γερμένοι προς το έδαφος, με αποτέλεσμα 

να λαμβάνουν ισχυρό σήμα από τον επίγειο δορυφορικό σταθμό. 

 

Τέλος, μέριμνα χρειάζεται να ληφθεί για τη βελτίωση των διαγραμμάτων 

ακτινοβολίας των δορυφορικών σταθμών και των συστημάτων HAPs. Η καταστολή 
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των πλευρικών λοβών συμβάλλει όχι μόνο στην ελάττωση του φαινομένου των 

παρεμβολών, αλλά και στην αποδοτικότερη γενικά λειτουργία του κάθε συστήματος.    

 
 
 
6.4   Λειτουργία στην αγροτική ζώνη (RAC) 
 

Έχοντας ολοκληρώσει τη μελέτη των τεσσάρων σεναρίων παρεμβολής 

επιχειρούμε στη συνέχεια να προσομοιώσουμε τη λειτουργία των συστημάτων HAPs 

στη ζώνη αγροτικής κάλυψης RAC (rural area coverage). Η προσομοίωση αυτή 

γίνεται με σκοπό να διαπιστώσουμε αν είναι εφικτή η λειτουργία των HAPs στην 

αγροτική ζώνη όπου οι γωνίες ανύψωσης είναι πολύ μικρές. Παράλληλα 

αναδεικνύουμε την επίδραση των χαρακτηριστικών της γήινης επιφάνειας και 

ατμόσφαιρας στη διάδοση των κυμάτων. Η εγκατάσταση του συστήματος γίνεται στην 

περιοχή της οροσειράς των Άλπεων, μεταξύ των συνόρων Γαλλίας, Ιταλίας και 

Ελβετίας, όπου η μορφολογία του εδάφους ενδέχεται να επηρεάζει τα μεταδιδόμενα 

σήματα. Οι παράμετροι λειτουργίας της άνω και κάτω ζεύξης του HAP προέρχονται 

από τη σύσταση F.1500 της ITU και είναι αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 

2.3 του παρόντος συγγράμματος. Ο τερματικός σταθμός έχει ύψος 1 m από την 

επιφάνεια της γης και γωνία ανύψωσης μόλις 5º ως προς την πλατφόρμα. Το HAP 

βρίσκεται σε ύψος 21 km και η οριζόντια απόσταση πλατφόρμας – τερματικού είναι 

περίπου 203 km. Βρισκόμαστε δηλαδή στα όρια της ζώνης RAC και συνεπώς 

προσομοιώνουμε τις δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας του συστήματος.  

 

Αρχικά μετρούμε τη στάθμη των λαμβανόμενων σημάτων άνω και κάτω ζεύξης 

θεωρώντας τέλεια ομαλό έδαφος και λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις απώλειες 

ελευθέρου χώρου. Το Visualyse μας δίνει τη δυνατότητα να απεικονίσουμε την 

απόσταση των δυο σταθμών πάνω από ομαλό έδαφος, όπως φαίνεται στο σχήμα 

6.87. 
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Σχήμα 6.86: Λειτουργία στα όρια της ζώνης RAC  

θεωρώντας ομαλό έδαφος και συνθήκες ελευθέρου χώρου  

 

 
 

Σχήμα 6.87: Οριζόντια απόσταση μεταξύ τερματικού και πλατφόρμας  

πάνω από ομαλό έδαφος  

 

Η ισχύς που λαμβάνει η πλατφόρμα από το επίγειο τερματικό υπολογίζεται από τη 

διαδικασία της προσομοίωσης ότι είναι –108.76 dB. Στην κάτω ζεύξη αντίστοιχα ο 

τερματικός χρήστης λαμβάνει ισχύ –100.28 dB. Τα αποτελέσματα αυτά φαίνονται στο 

διάγραμμα 6.88. Οι ισχύεις παραμένουν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου 

προσομοίωσης, πράγμα αναμενόμενο αφού το σενάριό μας είναι στατικό.  
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Σχήμα 6.88: Ισχύς λήψης άνω και κάτω ζεύξης 

θεωρώντας ομαλό έδαφος και συνθήκες ελευθέρου χώρου 

 

Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει εισαγωγή ψηφιακού χάρτη στο σύστημα και 

αναμένεται να παρουσιάζει διαφοροποιημένες τιμές σε σχέση με την περίπτωση 

ομαλού εδάφους. Η εικόνα του σεναρίου φαίνεται στο σχήμα 6.89. Το σχήμα 6.90 

που ακολουθεί απεικονίζει την οριζόντια απόσταση των δυο σταθμών στην 

περίπτωση που λαμβάνεται υπόψη η μορφολογία της γης. Επειδή το HAP τερματικό 

βρίσκεται τώρα σε κάποιο υψόμετρο και το αεροσκάφος εξακολουθεί να πετά 21 km 

πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, η γωνία ανύψωσης των 5º αντιστοιχεί σε 

ελαφρώς μικρότερη απόσταση, της τάξεως των 190 km.  
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Σχήμα 6.89: Λειτουργία στα όρια της ζώνης RAC  

θεωρώντας ανώμαλο έδαφος και συνθήκες ελευθέρου χώρου  

 

 
 

Σχήμα 6.90: Οριζόντια απόσταση μεταξύ τερματικού και πλατφόρμας  

πάνω από ανώμαλο έδαφος  

 

Από την προσομοίωση προκύπτει ότι η ισχύς λήψης άνω ζεύξης είναι -108.25 dB και 

η ισχύς λήψης κάτω ζεύξης –99.76 dB. Η μικρή βελτίωση των τιμών οφείλεται στο 

γεγονός ότι το επίγειο τερματικό βρίσκεται σε κάποια κορυφή βουνού και συνεπώς 

είναι πλησιέστερα στην πλατφόρμα για δεδομένη γωνία ανύψωσης 5º. 
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Σχήμα 6.91: Ισχύς λήψης άνω και κάτω ζεύξης 

θεωρώντας ανώμαλο έδαφος και συνθήκες ελευθέρου χώρου 

 

Κατόπιν τρέχουμε τα ίδια σενάρια λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις απώλειες 

ελευθέρου χώρου όσο και τις αποσβέσεις που προκαλούν τα ατμοσφαιρικά 

φαινόμενα και κυρίως η βροχή στα μεταδιδόμενα σήματα. Αυτό γίνεται μέσω 

εφαρμογής της σύστασης P.618 της ITU που αφορά τις ατμοσφαιρικές απώλειες, 

καθώς το πρόγραμμα Visualyse έχει δυνατότητα να συμπεριλάβει τη σύσταση στους 

υπολογισμούς. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων παρατίθενται στη συνέχεια. 

Εδώ οι γραφικές παραστάσεις παρουσιάζουν διακυμάνσεις με την πάροδο του 

χρόνου επειδή η βροχή επηρεάζει κατά στατιστικό τρόπο το κάθε σήμα. 

 

 
Σχήμα 6.92: Ισχύς λήψης άνω και κάτω ζεύξης 

θεωρώντας ομαλό έδαφος και ατμοσφαιρικές αποσβέσεις 
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Σχήμα 6.93: Ισχύς λήψης άνω και κάτω ζεύξης 

θεωρώντας ανώμαλο έδαφος και ατμοσφαιρικές αποσβέσεις 

 

Παρατηρούμε ότι η βροχή ελαττώνει ελαφρώς τη μέση τιμή των λαμβανομένων 

σημάτων. Σφοδρότερη ωστόσο είναι η επίδρασή της για μικρά χρονικά διαστήματα 

(σημεία τοπικών ελαχίστων των διαγραμμάτων) όπου η στάθμη λήψης πέφτει πάρα 

πολύ χαμηλά. Η περίπτωση θεώρησης ανωμάλου εδάφους είναι και εδώ λίγο 

βελτιωμένη, επειδή το HAP τερματικό βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Όλα τα 

αποτελέσματα φαίνονται συνοπτικά στον πίνακα 6.15. 

 

Πίνακας 6.15: Λειτουργία στα όρια της ζώνης RAC  

 

Ισχύς λήψης (dB) 

Άνω ζεύξης Κάτω ζεύξης 
Θεωρούμενες συνθήκες 

Μέση τιμή 
Χειρότερη 

τιμή 
Μέση τιμή 

Χειρότερη 

τιμή 

Ομαλό έδαφος και απώλειες 

ελευθέρου χώρου 
–108.76 –100.28 

Ανώμαλο έδαφος και 

απώλειες ελευθέρου χώρου 
-108.25 –99.76 

Ομαλό έδαφος και 

ατμοσφαιρικές αποσβέσεις 
-111.77 -185.53 -103.24 -187.44 

Ανώμαλο έδαφος και 

ατμοσφαιρικές αποσβέσεις 
-110.24 -162.39 -101.72 -161.57 
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Παρά τη μικρή τιμή της γωνίας ανύψωσης οι μέσες στάθμες των 

λαμβανομένων σημάτων βρίσκονται γενικά σε ανιχνεύσιμα όρια. Συνεπώς μπορούμε 

να πούμε ότι είναι δυνατή η λειτουργία των συστημάτων HAPs στην αγροτική ζώνη 

RAC. Ωστόσο οι κατασκευαστές οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις μικρές 

γωνίες ανύψωσης που γενικά δυσκολεύουν τις μεταδόσεις και κάνουν το σύστημα πιο 

ευάλωτο σε παρεμβολές. 

 
 

 
6.5  Βιβλιογραφία κεφαλαίου 6 
 
[1] Recommendation ITU-R SF.1481-1 “Frequency sharing between systems in 

the fixed service using high-altitude platform stations and satellite systems in the 

geostationary orbit in the fixed-satellite service in the bands 47.2-47.5 GHz and 47.9-

48.2 GHz” 

[2] Recommendation ITU-R F.1500 “Preferred characteristics of systems in the 

fixed service using high altitude platforms operating in the bands 47.2-47.5 GHz and 

47.9-48.2 GHz” 

[3] Recommendation ITU-R S.1328-3 “Satellite system characteristics to be 

considered in frequency sharing analyses between geostationary-satellite orbit 

(GSO) and non-GSO satellite systems in the fixed-satellite service (FSS) including 

feeder links for the mobile-satellite service (MSS)” 

[4] Recommendation ITU-R P.1409 “Propagation data and prediction methods 

required for the design of systems using high altitude platform stations at about 47 

GHz” 

[5] Recommendation ITU-R P.452-10 “Prediction procedure for the evaluation of 

microwave interference between stations on the surface of the Earth at frequencies 

above about 0.7 GHz” 

[6] Recommendation ITU-R P.618-7 “Propagation data and prediction methods 

required for the design of Earth-space telecommunication systems” 

[7] Recommendation ITU-R SF.1006 “Determination of the interference potential 

between earth stations of the fixed-satellite service and stations in the fixed service” 

[8] Transfinite Systems Ltd www.transfinite.com  
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