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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σκοπός αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη της χρήσης και εφαρµογής 

των δορυφορικών επικοινωνιών στην τηλεϊατρική. Για το λόγο αυτό, αρχικά δίνεται ο 

ορισµός του όρου «τηλεϊατρική», δίνονται τα χαρακτηριστικά του, µελετώνται οι 

απαιτήσεις ενός τηλεϊατρικού συστήµατος, καθώς και οι εφαρµογές του. Έπειτα µελετώνται 

οι τρόποι µε τους οποίους µπορούµε να µεταδώσουµε τηλεϊατρικά σήµατα, όπως εικόνες 

και βίντεο και εστιάζουµε την προσοχή µας στην τηλεϊατρική µέσω δορυφορικής ζεύξης. 

Στη συνέχεια, αναλύονται τα χαρακτηριστικά ενός δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού 

συστήµατος καθώς και οι δυνατότητες που αυτό µας παρέχει. Παρουσιάζονται επίσης τα 

διάφορα δορυφορικά συστήµατα που υπάρχουν σήµερα. Επιπλέον, γίνεται λεπτοµερής 

περιγραφή του ελληνικού δορυφόρου Hellas-Sat 2 καθώς και των υπηρεσιών τις οποίες 

προσφέρει. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο δορυφορικό Internet το οποίο αποτελεί και το 

εργαλείο των µετρήσεών µας. 

Προκειµένου να δούµε στην πράξη, λοιπόν, την τηλεϊατρική µέσω δορυφορικού 

Internet πραγµατοποιούµε µετρήσεις τηλεπικοινωνιακής κίνησης µε τερµατικά ένα φορητό 

ιατρικό τερµατικό και έναν φορητό PC στέλνοντας βιοσήµατα και εικόνες από το πρώτο 

στο δεύτερο µέσω δορυφορικού Internet που προσφέρει η HELLASSAT. Τέλος, οι 

µετρήσεις αυτές αναλύονται, ερµηνεύονται και αξιολογούνται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: δορυφορικές επικοινωνίες, κινητές δορυφορικές επικοινωνίες, 

δορυφορικά συστήµατα, Hellas-Sat 2, δορυφορικό Internet, SATCOM, DVB, VSAT, 

τηλεϊατρική, τηλεσυµβουλευτική, τηλεκπαίδευση. 
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ABSTRACT 
 

The scope of this diploma thesis is the study of the use and application of the 

satellite communications on telemedicine. For this reason, firstly we give the definition of 

“telemedicine”, its characteristics and we study the requirements of a telemedicine system, 

as well as its applications. Moreover, we study the ways with which we can transmit 

telemedicine signs, like images and video and we focus on telemedicine through a satellite 

link. 

After that, we analyze the characteristics of a satellite telecommunication system, as 

well as the possibilities that it gives. We present also some of the existing satellite systems. 

Moreover, we describe thoroughly the greek satellite, Hellas-Sat 2 and the services that 

offers. We especially refer to Internet over satellite which is the “tool” of our measurements. 

So, in order to see in practice telemedicine through Internet over satellite, we do 

some telecommunication measurements on both terminals which are a mobile medical 

terminal and a laptop, while sending biomedical signs and images from the first to the 

second, through Internet over satellite, which is offered by HELLASSAT. These 

measurements get analyzed, interpreted and evaluated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: satellite communications, mobile satellite communications, satellite 

systems, Hellas-Sat 2, Internet over satellite, SATCOM, DVB, VSAT, telemedicine, 

teleconsulting, teleducation. 
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1. Τηλεϊατρική 

1.1 Ορισµός της τηλεϊατρικής 
 

Στην παγκόσµια βιβλιογραφία και από διάφορους οργανισµούς υγείας έχουν 

προταθεί πολλοί διαφορετικοί ορισµοί για την τηλεϊατρική. 

Βάσει του World Health Organisation η τηλεϊατρική είναι η παροχή υπηρεσιών 

από επαγγελµατίες υγείας, εκεί όπου η απόσταση είναι ένας κρίσιµος παράγοντας, 

χρησιµοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για ανταλλαγή πολύτιµων 

πληροφοριών για τη διάγνωση, θεραπεία, πρόληψη ασθενειών και για τη συνεχή 

εκπαίδευση των λειτουργών υγείας, καθώς επίσης και για την έρευνα και αξιολόγηση, αλλά 

και για όλα αυτά που βρίσκονται στο πεδίο ενδιαφέροντος για την αναβάθµιση των 

υπηρεσιών υγείας της κοινωνίας. Σύµφωνα µε το Norwegian Center of Telemedicine 

τηλεϊατρική είναι η έρευνα, η παρακολούθηση και η διαχείριση των ασθενών, καθώς και η 

εκπαίδευση των ασθενών και του προσωπικού κάνοντας χρήση συστηµάτων που 

επιτρέπουν την άµεση πρόσβαση στις πληροφορίες ασθενών και τις συµβουλευτικές 

υπηρεσίες ειδικών, οπουδήποτε και να βρίσκονται αυτοί. Το Υπουργείο Υγείας ορίζει την 

τηλεϊατρική ως το σύστηµα που επιτρέπει στους φορείς υγείας τη χρήση ειδικευµένων 

διασυνδεδεµένων ιατρικών συσκευών, ούτως ώστε να αναλύσουν, να διαγνώσουν και να 

θεραπεύσουν που είναι σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. 

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι ορισµοί στη βιβλιογραφία, όπως αυτή του Bird (1971) 

που περιγράφει την τηλεϊατρική ως την πρακτική της ιατρικής όχι µε την κλασική 

αντιµετώπιση γιατρού – ασθενή αλλά µέσω ενός διαδραστικού οπτικοακουστικού 

τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. Άλλος ενδιαφέρον ορισµός είναι αυτός του Bashshur 

(1975): Η τηλεϊατρική είναι ένα σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης που αποτελείται από έξι 

στοιχεία: (1) υπάρχει γεωγραφικός διαχωρισµός µεταξύ του αποστολέα και του λήπτη της 

πληροφορίας, (2) η τεχνολογία πληροφοριών αποτελεί υποκατάστατο της προσωπικής 

πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπίδρασης, (3) το προσωπικό εκτελεί αναγκαίες λειτουργίες 

(γιατροί, βοηθοί, τεχνικό προσωπικό), (4) υπάρχει η οργανωτική δοµή για την ανάπτυξη και 

την εφαρµογή του δικτύου, (5) υπάρχουν τα κατάλληλα πρωτόκολλα, (6) υπάρχουν τα 

κατάλληλα πρότυπα συµπεριφοράς από την πλευρά του γιατρού και της διοίκησης σε ότι 

αφορά την ποιότητα της περίθαλψης και την εµπιστευτικότητα. 

Αν αναζητήσει κανείς στη βιβλιογραφία θα βρει ακόµα περισσότερους και 

διαφορετικούς µεταξύ τους ορισµούς της τηλεϊατρικής. 
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1.2 Μια σύντοµη ιστορία της τηλεϊατρικής 
 

Η ανάπτυξη της τηλεϊατρικής είναι ισχυρά συνδεδεµένη µε τις εξελίξεις στην 

τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και του λογισµικού και υλικού των υπολογιστών. Αυτή η 

εξάρτηση γίνεται πιο εµφανής αν σύντοµα ανατρέξουµε σε όλη την ιστορία των 

τεχνολογιών που χρησιµοποιήθηκαν στην τηλεϊατρική που χωρίζονται σε τρεις περιόδους. 

Η πρώτη περίοδος µπορεί να ονοµαστεί τηλεπικοινωνιακή περίοδος της δεκαετίας του ’70. 

Οι εφαρµογές εκείνης της περιόδου περιορίζονταν στις τεχνολογίες του ραδιοφώνου και της 

τηλεόρασης. Στη δεύτερη περίοδο, που ξεκίνησε στο τέλος του 1980 ως αποτέλεσµα της 

ψηφιοποίησης των τηλεπικοινωνιών, η µετάδοση της πληροφορίας γινόταν µε διάφορα 

µέσα από τις απλές τηλεφωνικές γραµµές µέχρι τις γραµµές ISDN. Το υψηλό κόστος ήταν 

πολύ περιοριστικό για υψηλότερο εύρος ζώνης. Στην τρίτη περίοδο της τηλεϊατρικής 

χρησιµοποιείται τεχνολογία φτηνότερη και περισσότερο προσβάσιµη στον κόσµο. Η 

αυξηµένη ταχύτητα και ποιότητα δίνουν νέες δυνατότητες στην τηλεϊατρική.  

Κατά την εξέλιξη της τηλεϊατρικής, αναπτύχθηκαν καινούργιες ορολογίες αφού οι 

εφαρµογές και οι επιλογές µετάδοσης αυξήθηκαν και οι περιοχές εφαρµογών επεκτάθηκαν 

σχεδόν σε όλα τα πεδία που µπορεί να καλύψει η ιατρική. Αυτό οδήγησε και σε µία 

σύγχυση για το τι είναι τηλεϊατρική και τι τηλε-υγεία. Μετά τον πρώτο επίσηµο ορισµό της 

τηλεϊατρικής από τον Bird το 1971, πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να προσδιορίσουν αυτό 

τον όρο, ώστε να ξεκαθαρίσουν τα όρια και την χρήση της τηλεϊατρικής. 

Η τηλεϊατρική χρησιµοποιείται από παροχείς υπηρεσιών υγείας σε έναν όλο και 

µεγαλύτερο αριθµό ιατρικών ειδικοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων της δερµατολογίας, 

ακτινολογίας, ογκολογίας, χειρουργικής, καρδιολογίας και παροχής βοήθειας στο σπίτι. 

Αν και τα τελευταία πέντε µε έξι χρόνια έχει τονωθεί το ενδιαφέρον για την 

τηλεϊατρική και είναι µια από τις πιο πρόσφατες χρήσεις της τεχνολογίας των 

τηλεπικοινωνιών, ωστόσο η τηλεϊατρική χρησιµοποιούνταν σε µερικές µορφές για πάνω 

από 30 χρόνια. Η NASA διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην αρχική ανάπτυξη της 

τηλεϊατρικής. Οι προσπάθειες της NASA στην τηλεϊατρική ξεκίνησαν στις αρχές του 1960 

όταν οι πρώτοι άνθρωποι πέταξαν στο διάστηµα. Οι παράµετροι του διαστηµοπλοίου 

τηλεµετρώνταν και στέλνονταν στη γη. Αυτές οι αρχικές προσπάθειες για τη βελτίωση των 

τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων ενθάρρυναν την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής. Η NASA 

παρείχε και την τεχνολογία και τα κεφάλαια για τις πρώτες τηλεϊατρικές εφαρµογές. Το 

βιβλίο του Rashid L. Bashshur που δηµοσιεύτηκε το 1975 αναφέρει 15 τηλεϊατρικά 

προγράµµατα που εξελίσσονταν εκείνη την περίοδο. 
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Τηλεϊατρικά προγράµµατα 
 

Μία από τις πρώτες προσπάθειες στην τηλεϊατρική ήταν το STARPAHC (Space 

Technology Applied to Rural Papago Advanced Health Care) που λειτούργησε την περίοδο 

1972-1975 µε ευθύνη της NASA. Σκοπός του ήταν η παροχή ιατρικής βοήθειας στους 

αστροναύτες στο διάστηµα, όπως και η παροχή γενικής ιατρικής βοήθειας στην περιοχή 

Papago της Αριζόνας. Ένα φορτηγάκι επανδρωµένο µε δύο ινδιάνους παραϊατρικούς 

διέθετε ποικιλία ιατρικών οργάνων συµπεριλαµβανοµένων ενός ηλεκτροκαρδιογράφου και 

ακτινών Χ. Το φορτηγάκι ήταν συνδεδεµένο µε το κεντρικό δηµόσιο νοσοκοµείο και σε ένα 

άλλο νοσοκοµείο µε ειδικούς και η σύνδεση αυτή επέτρεπε διπλής κατεύθυνσης 

τηλεϊατρική υπηρεσία µε χρήση µικροκυµάτων και µετάδοση ήχου. 

Το Ψυχιατρικό Ινστιτούτο της Νεµπράσκα, το 1964 συνδέθηκε µε το νοσοκοµείο 

του Νόρφολκ, 112 µίλια µακριά. Η σύνδεση αυτή χρησιµοποιήθηκε για εκπαίδευση και για 

συµβουλές µεταξύ γιατρών. Το 1971 το ιατρικό κέντρο της Νεµπράσκα συνδέθηκε µε 

νοσοκοµείο της Οµάχα. 

Το γενικό νοσοκοµείο της Μασσαχουσέτης συνδέθηκε µε τον ιατρικό σταθµό του 

διεθνούς αεροδροµίου το 1967 για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους υπαλλήλους του 

αεροδροµίου αλλά και για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για τους ταξιδιώτες. Η ζεύξη που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν διπλής κατεύθυνσης µικροκυµατική για µεταφορά εικόνας και 

βίντεο. 

Το 1971, επιλέχτηκαν 26 περιοχές στην Αλάσκα από το Medicine's Lister Hill 

National Center για να εξεταστεί αν η αξιόπιστη επικοινωνία θα µπορούσε να βελτιώσει 

την παροχή ιατρικής βοήθειας. Χρησιµοποιήθηκε για το σκοπό αυτό ο δορυφόρος ATS-1, 

που είχε τεθεί σε τροχιά το 1966. Ο πρωταρχικός σκοπός ήταν η έρευνα της µεταφοράς 

βίντεο µέσω δορυφόρου για τη βελτίωση της ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών στις αγροτικές 

περιοχές της Αλάσκα. Επίγειοι σταθµοί εγκαταστάθηκαν σε τέσσερα σηµεία για µετάδοση 

και λήψη ασπρόµαυρης εικόνας και επιπλέον ένας δέκτης τηλεοπτικού σήµατος στο Ιατρικό 

Κέντρο της Αλάσκα. Και για τα πέντε σηµεία µπορούσε να γίνει µετάδοση ήχου και προς 

τις δύο κατευθύνσεις. Η ταυτόχρονη µετάδοση βίντεο και προς τις δύο κατευθύνσεις δεν 

ήταν δυνατή. Τελικά το τηλεϊατρικό δορυφορικό σύστηµα λειτούργησε αποτελεσµατικά για 

επίλυση πρακτικά όλων των ιατρικών προβληµάτων, εκτός από τις καταστάσεις εκτάκτου 

ανάγκης, εφόσον αυτές δεν µπορούσαν να περιµένουν την ολοκλήρωση της µετάδοσης που 

γίνονταν σε προγραµµατισµένο χρόνο. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το βίντεο έπαιζε κρίσιµο 

ρόλο µόνο στο 5-10% των περιπτώσεων. 



 15

Από το 1977, το τηλεϊατρικό κέντρο στο Πανεπιστήµιο Memorial στο 

Newfoundland (MUN) στον Καναδά, χρησιµοποίησε τις δυνατότητες του δορυφόρου 

Hermes για εκπαίδευση από απόσταση και παροχή ιατρικής βοήθειας. Το σύστηµα 

τηλεδιασκέψεων του MUN άρχισε να εγκαθίσταται το 1977. Έγιναν εγκαταστάσεις σε όλα 

τα επαρχιακά νοσοκοµεία, σχολεία, πανεπιστήµια, δηµαρχεία, κέντρα εκπαίδευσης. Το 

1985 το MUN συνέδεσε το Ναϊρόµπι µε την Καµπάλα και αργότερα το δίκτυο επεκτάθηκε 

σε έξι χώρες της Καραϊβικής. 

 

1.3 Ποιες ανάγκες καλύπτει η τηλεϊατρική; 
 

Η τηλεϊατρική µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε αποµακρυσµένες και αποµονωµένες 

περιοχές, όπως νησιά, χωριά, κτλ. που διαθέτουν χαµηλή ποιότητα παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών. Επίσης αποδεικνύεται πολύ χρήσιµη στη ναυσιπλοΐα για τη διάγνωση και 

ιατρική βοήθεια από απόσταση σε ασθενείς που βρίσκονται σε πλοία, κρουαζιερόπλοια, 

κλπ. και προφανώς δε διαθέτουν ειδικευµένο ιατρικό προσωπικό. Χρησιµοποιείται για την 

κατ’ οίκον νοσηλεία, σε συµβουλευτικές µονάδες προς γιατρούς, για τις ανάγκες της 

τηλεκπαίδευσης και για την κάλυψη σπάνιων ειδικοτήτων γιατρών. Επίσης, µπορεί να 

καλύψει και να προλάβει επείγοντα περιστατικά που χρειάζονται άµεση επέµβαση, 

συνήθως σε κινητούς σταθµούς (ασθενοφόρα). 

 

Πλεονεκτήµατα τηλεϊατρικής 
 

Η τηλεϊατρική προσφέρει λύση σε προβλήµατα όπως η πρόσβαση για παροχή 

βοήθειας µεγάλου µέρους του πληθυσµού, συνεχής αύξηση του κόστους υγειονοµικής 

περίθαλψης, και ανισότητα στην ποιότητα σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. 

Οι τάσεις που παρατηρούνται παγκόσµια είναι: 

 Η χρήση της τηλεϊατρικής για παροχή βοήθειας σε ασθενείς στο σπίτι µπορεί να 

µειώσει το χρόνο και το κόστος µεταφοράς του ασθενή.  

 Η παροχή βοήθειας σε ασθενείς που βρίσκονται στην επαρχία σε περιπτώσεις 

έκτακτης ανάγκης µε αποστολή εικόνων σε κεντρικά ιατρικά κέντρα για 

αξιολόγηση και κατάλληλη αγωγή ανάλογα µε τη σοβαρότητα της κατάστασης 

από εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό. 
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 Η σύνδεση των ερευνητών γιατρών παρά την γεωγραφική απόσταση για 

ανταλλαγή ιατρικών πληροφοριών και εικόνων.  

 Η βελτίωση της ιατρικής εκπαίδευσης για γιατρούς στην επαρχία µε σύνδεση 

των περιφερειακών νοσοκοµείων µε ένα κεντρικό. 

 Εξαιτίας της τηλεϊατρικής, η γεωγραφική αποµόνωση και απόσταση παύει να 

είναι ένα αξεπέραστο εµπόδιο για παροχή έγκαιρων και ποιοτικών ιατρικών 

υπηρεσιών, έτσι βελτιώνεται η πρόσβαση στην περίθαλψη για τους πιο 

αποµονωµένους πληθυσµούς. 

 Ο περιορισµός του κόστους της παρεχόµενης περίθαλψης λόγω της εξ 

απόστασης βοήθειας. 

 Η βελτίωση της ποιότητας ως αποτέλεσµα της παροχής συντονισµένης και 

συνεχούς βοήθειας προς τους ασθενείς, της αποτελεσµατικής και συνεχούς 

εκπαίδευσης του ιατρικού προσωπικού και των αποτελεσµατικών εργαλείων για 

τη λήψη αποφάσεων. 

 

Σε γενικές γραµµές, τα βασικά πλεονεκτήµατα της τηλεϊατρικής είναι ότι όλοι 

ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα ή σε νοσοκοµεία έχουν ίσα 

δικαιώµατα πρόσβασης στις υπηρεσίες της υγείας και µάλιστα µπορούν να έχουν και 

αναβαθµισµένες υπηρεσίας υγείας. Έτσι, αντιµετωπίζεται και το πρόβληµα της οργάνωσης 

στις αποµακρυσµένες και χωρίς πολλούς πόρους µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας. 

Η τηλεϊατρική επιτρέπει να γίνονται εγκυρότερες διαγνώσεις (cross-check) και επιπλέον 

τη διάχυση της ιατρικής πληροφορίας. Από την οικονοµική σκοπιά µε την τηλεϊατρική 

κερδίζουµε σε χρόνο και χρήµα, αφού µειώνεται το κόστος, αλλά και οι άσκοπες 

µετακινήσεις. 

 

1.4 Μια ταξινόµηση της τηλεϊατρικής 
 

Παρά τα πολλά που υπόσχεται η τηλεϊατρική για το µέλλον, σήµερα παραµένει ένα 

µαύρο κουτί για τον περισσότερο κόσµο. Τι είναι η τηλεϊατρική και σε τι διαφέρει από την 

παραδοσιακή ιατρική; Ποιοι είναι οι καινούργιοι νόµοι και κανονισµοί που είναι 

απαραίτητοι για τη λειτουργία της; 

Θα ταξινοµήσουµε τις τηλεϊατρικές εφαρµογές στηριζόµενοι στη χρήση τους, 

λαµβάνοντας υπόψη τους ιατρικούς τοµείς που µας απασχολούν. Ο στόχος είναι να 
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καθορίσουµε τις αναγκαίες δοµές και απαιτήσεις για καθεµιά από αυτές τις εφαρµογές. 

Υπάρχει µεγάλη ποικιλία εφαρµογών, συσκευών και τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών 

στην τηλεϊατρική. Οι λόγοι για αυτή την ποικιλία είναι: 

 η ποικιλοµορφία των τηλεϊατρικών εφαρµογών 

 η ποικιλία των περιοχών στις οποίες χρησιµοποιούνται τηλεϊατρικές 

εφαρµογές 

 οι σκοποί της χρήσης της τηλεϊατρικής 

 

Οι τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στις τηλεϊατρικές εφαρµογές. Μία περίπτωση τηλεδιάγνωσης στην ψυχιατρική και µία 

περίπτωση τηλεσυµβουλευτικής στην καρδιολογία έχουν διαφορετικές απαιτήσεις, εφόσον 

η πληροφορία που είναι απαραίτητη για τη λήψη µιας κλινικής απόφασης διαφέρει στις δύο 

περιπτώσεις. Εποµένως, δεν είναι δυνατό να περιµένουµε παρόµοια αποτελέσµατα από την 

ίδια τεχνολογία όταν αυτή χρησιµοποιείται σε διαφορετικούς τοµείς και για διαφορετικούς 

σκοπούς. 

 

Οι προηγούµενες προσπάθειες ταξινόµησης της τηλεϊατρικής κινήθηκαν στη βάση 

της απαίτησης στοιχείων για την αποτελεσµατικότητά της και ήταν επικεντρωµένες στην 

εύρεση τρόπου αξιολόγησης τηλεϊατρικών εφαρµογών και των αποτελεσµάτων ως προς την 

ποιότητα, την προσβασιµότητα και το κόστος της παροχής ιατρικής φροντίδας. Μια 

ευρύτερη ταξινόµηση που επικεντρώνεται στον καθορισµό διαφορετικών διαστάσεων της 

τηλεϊατρικής, που µπορούν έπειτα να χρησιµοποιηθούν στον προσδιορισµό των απαιτήσεων 

των χρηστών, θα έχει σηµαντική επίδραση στη χρήση και την ανάπτυξη των εφαρµογών. 

Προτείνουµε πέντε διαστάσεις που θα µας βοηθήσουν να κατηγοριοποιήσουµε τις 

διαφορετικές προσπάθειες στην τηλεϊατρική. Αυτές οι διαστάσεις προέρχονται από τη 

µελέτη της βιβλιογραφίας. Αυτές είναι: σκοποί της εφαρµογής, τοµέας της εφαρµογής, 

συνθήκες περιβάλλοντος, τηλεπικοινωνιακή υποδοµή και επιλογές µετάδοσης. 

 

1.4.1 Ορισµός των πέντε διαστάσεων 
 

Ο σκοπός των εφαρµογών χωρίζεται σε δύο βασικές οµάδες: κλινικές και µη 

κλινικές εφαρµογές. Μερικές κλινικές και µη κλινικές εφαρµογές φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα: 
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Θεραπεία 

∆ιάγνωση 

Μη χειρουργική επέµβαση 

Χειρουργική επέµβαση 

Συµβουλευτική 

Απεικόνιση 

Παροχή εξειδικευµένης θεραπείας 

Κλινικές 

εφαρµογές 

Επίβλεψη πρωταρχικής θεραπείας 

Επαγγελµατική ιατρική εκπαίδευση 

Εκπαίδευση ασθενή 

Έρευνα 

∆ηµόσια υγεία 

Μη κλινικές 

εφαρµογές 

∆ιοίκηση 

Πίνακας 1.1: Κλινικές και µη κλινικές εφαρµογές τηλεϊατρικής 

 

Η περιοχή εφαρµογών αναφέρεται στους τοµείς της ιατρικής στους οποίους 

εφαρµόζεται. Κάθε ένας από αυτούς τους τοµείς ενδεχοµένως απαιτεί διαφορετική 

πληροφορία (κείµενο, ήχος, βίντεο) και εποµένως διαφορετική ποιότητα και ταχύτητα για 

έγκυρη διάγνωση. Μερικοί από αυτούς είναι η Νευρολογία, η Παθολογία, η Καρδιολογία, η 

Ακτινολογία, η Παιδιατρική, η παροχή κατ’ οίκον ιατρικής φροντίδας, η Οφθαλµολογία, η 

Ρευµατολογία, η ∆ερµατολογία, η Χειρουργική, η Μικροβιολογία, η Γυναικολογία, η 

Ψυχιατρική, η Ωτορινολαρυγγολογία και η Εντατική Θεραπεία. 

 

Οι συνθήκες περιβάλλοντος αναφέρονται στον τύπο του φυσικού περιβάλλοντος 

που θα χρησιµοποιήσουν κατά τη διάρκεια µιας τηλεϊατρικής εφαρµογής ο γιατρός ή ο 

ασθενής. Αυτές οι συνθήκες µπορεί να ποικίλουν από ένα κεντρικό και πλήρως 

εξοπλισµένο νοσοκοµείο µέχρι ένα ασθενοφόρο ή έναν εξωτερικό χώρο. 

 

Η τηλεπικοινωνιακή υποδοµή αναφέρεται στα κανάλια που είναι διαθέσιµα για τη 

µετάδοση, εκποµπή ή λήψη πληροφορίας κάθε µορφής και µέσω οποιοδήποτε µέσου. Κάθε 

µία από τις τεχνολογίες µετάδοσης έχει τους περιορισµούς και τα πλεονεκτήµατά της που 

πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν οποιαδήποτε τηλεϊατρική εφαρµογή. Η 
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τηλεπικοινωνιακή υποδοµή µπορεί να είναι ενσύρµατη (π.χ. ISDN) ή ασύρµατη (π.χ. 3G) µε 

ποικιλία ταχυτήτων, από 33,6 Kbps (κλασική τηλεφωνία) µέχρι 150 Mbps (ATM). 

 

1.4.2 Αλληλεπίδραση ανάµεσα στις πέντε διαστάσεις 
 

Αυτές οι πέντε διαστάσεις µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο βασικές θεµατικές 

οµάδες. Οι δύο πρώτες σχετίζονται µόνο µε το πεδίο της ιατρικής, ενώ οι τρεις επόµενες 

σχετίζονται µε τον τρόπο µε τον οποίο µεταδίδεται η ιατρική βοήθεια. ∆ύο άλλες πολύ 

σηµαντικές διαστάσεις της τηλεϊατρικής είναι το κόστος και τα νοµικά ζητήµατα. 

 

1.4.2.1 Απαιτήσεις τηλεϊατρικού συστήµατος 
 

Ανάλογα µε τη συγκεκριµένη εφαρµογή, ένα τηλεϊατρικό σύστηµα µπορεί να 

χρειάζεται να µεταφέρει και προς τις δύο κατευθύνσεις υψηλής ποιότητας («ποιότητας 

διάγνωσης») βίντεο, ήχο και εικόνες και αυτή η µεταφορά µάλιστα να γίνεται σε 

πραγµατικό χρόνο. Επίσης η επεξεργασία εικόνας και άλλες γραφικές λειτουργίες είναι 

απαραίτητες για την ανάλυση ιατρικών εικόνων, όπως για παράδειγµα η ρύθµιση των 

επιπέδων φωτεινότητας και αντίθεσης, η τρισδιάστατη απεικόνιση, κλπ. 

 

Οι απαιτήσεις του τηλεϊατρικού συστήµατος µπορούν να διακριθούν σε τρεις 

κατηγορίες: τηλεϊατρικός σταθµός εργασίας, τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και η ανθρώπινη 

αντίληψη των µέσων.  

 

Τηλεϊατρικός σταθµός εργασίας: Η λήψη πληροφορίας από περιφερειακό ιατρικό 

εξοπλισµό και εικόνων από ιατρικά απεικονιστικά συστήµατα και υψηλής ανάλυσης 

κάµερες, όπως και η υψηλή ποιότητα στην εµφάνιση και επεξεργασία είναι σηµαντικά 

χαρακτηριστικά ενός τηλεϊατρικού συστήµατος. 

Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο: Για να µεγιστοποιήσουµε τη χρησιµοποίηση του 

διαθέσιµου µέσου µεταφοράς παρέχοντας ταυτόχρονα την καλύτερη ποιότητα ήχου και 

βίντεο, το σύστηµα πρέπει να προσαρµοστεί σε µια µεγάλη ποικιλία εύρους ζώνης (από 64 

kbps µέχρι πάνω από 155 Mbps), ανάλογα µε την κλινική εφαρµογή, τα διαθέσιµα 

τηλεπικοινωνιακά κανάλια και το επιθυµητό επίπεδο αλληλεπίδρασης. Όταν δεν είναι 
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απαραίτητη η αλληλεπίδραση µεταξύ των χρηστών, το σύστηµα µπορεί να αποθηκεύει 

πληροφορία και να την προωθεί σε µη πραγµατικό χρόνο στον αποµακρυσµένο ειδικό. 

Ανθρώπινη αντίληψη των µέσων: Για να είναι αποτελεσµατική η αλληλεπίδραση 

σε ένα τηλεϊατρικό σύστηµα, θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουµε την καθυστέρηση και την 

εσφαλµένη λειτουργία του δικτύου. Έχει παρατηρηθεί ότι η καθυστέρηση µεταξύ ήχου και 

βίντεο δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 80 msec, ώστε να γίνουν αντιληπτά σα 

συγχρονισµένα από τον άνθρωπο. Αν και τα κριτήρια ποικίλουν ανάλογα µε την περίπτωση, 

η αποστολή µιας πολύ µεγάλης εικόνας θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε λιγότερα από 10 

δευτερόλεπτα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη. Αυτές οι απαιτήσεις βέβαια 

χρειάζονται και ένα δίκτυο µε εγγυηµένο εύρος ζώνης και µικρές καθυστερήσεις για 

συγκεκριµένο bitrate όπως το ATM. Το ATM είναι ιδανικό για συνδυασµό φωνής, βίντεο 

και δεδοµένων ταυτόχρονα και αποτελεσµατικά.  

Η κατάλληλη επιλογή της ποιότητας ήχου, εικόνας και βίντεο στην τηλεϊατρική 

είναι πολύ σηµαντική για την εγγύηση σωστών διαγνώσεων από την πλευρά των γιατρών.  

Η απαιτούµενη ποιότητα εξαρτάται βασικά από την εφαρµογή. Για παράδειγµα η 

εικόνα που λαµβάνεται για τη διάγνωση µιας αναφυλαξίας στο χέρι ενός ασθενούς µπορεί 

να είναι χαµηλής ποιότητας (π.χ. 200 x 200 pixels, 8 bit, grayscale resolution) και να είναι 

κατάλληλη για διάγνωση. Ωστόσο, µια ψηφιοποιηµένη ακτινογραφία θώρακος για 

παράδειγµα, χρειάζεται να είναι πολύ υψηλότερης ποιότητας (2000 x 2000 pixels, 12 bit) 

ώστε να είναι κατάλληλη για διάγνωση. 

 

1.4.2.2 Απόκτηση µέσων 
 

Οι εικόνες µπορούν να προέλθουν από µια σειρά πηγές. Οι ψηφιακές κάµερες 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για υψηλής ποιότητας εικόνες. Οι ακτινογραφίες µπορούν να 

ψηφιοποιηθούν µε τη βοήθεια laser σκάνερ, ενώ εικόνες από ψηφιακές πηγές και συσκευές 

µπορούν να είναι άµεσα διαθέσιµες σε συµβατή ψηφιακή µορφή.  

Το ψηφιακό βίντεο µπορεί να είναι διαθέσιµο άµεσα (π.χ. από CD ROM, δίσκους 

ψηφιακού βίντεο ή υπερηχητικά µηχανήµατα νέας γενιάς) ή να προκύπτει από την 

ψηφιοποίηση αναλογικής πηγής βίντεο, όπως µια βιντεοκάµερα, µια ταινία VHS/SVHS, µια 

µηχανή υπερήχων ή ένα ενδοσκόπιο. Ο ήχος µπορεί να αποκτηθεί µέσω µιας 

βιντεοκάµερας, ενός µικροφώνου, χρησιµοποιώντας έναν ψηφιοποιητή, ενώ και ένα 

ψηφιακό στηθοσκόπιο µπορεί να παρέχει ψηφιακό ήχο. 
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Επιπλέον, θα πρέπει να µπορούµε να φορτώσουµε και να µεταφέρουµε δεδοµένα 

αυτόµατα από τις περιφερειακές συσκευές (υπερηχητικά µηχανήµατα, µικροσκόπια, κλπ.) 

στον υπολογιστή. Συνήθως, βέβαια οι περιφερειακές συσκευές που διαθέτουν θύρες εξόδου 

για σύνδεση µε τον υπολογιστή είναι αρκετά πιο ακριβές από τις παραδοσιακές. 

 

1.4.2.3 Αποθήκευση µέσων 
 

Βίντεο, ήχος και ιατρικές εικόνες απαιτούν προσωρινή ή µόνιµη αποθήκευση. Αυτή 

µπορεί να γίνει στο σκληρό δίσκο, CD, DVD, κτλ.  

 

1.4.2.4 ∆ιεπαφή χρήστη 
 

Η διεπαφή του χρήστη πρέπει να είναι τέτοια που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των 

τηλεϊατρικών εφαρµογών. Συνήθως, µία η περισσότερες οθόνες υψηλής ανάλυσης, ένα 

πληκτρολόγιο, ένα ποντίκι και ένα παραθυρικό περιβάλλον συνθέτουν µια βασική 

τηλεϊατρική διεπαφή χρήστη. Εκτός από αυτά, κάµερες, ηχεία και µικρόφωνα µπορεί να 

είναι απαραίτητα για την εκάστοτε εφαρµογή.  

Τα µενού και τα εργαλεία πρέπει να είναι διαθέσιµα ταυτόχρονα και στους δύο 

χρήστες και πρέπει επίσης να συγχρονίζονται, έτσι ώστε οι διαθέσιµες λειτουργίες και 

εικόνες να εµφανίζονται µε τον ίδιο τρόπο και στους δύο τηλεϊατρικούς σταθµούς εργασίας 

στα δύο άκρα. Οι γραµµές εργαλείων πρέπει να παρέχουν γρήγορη πρόσβαση στη βασική 

επεξεργασία εικόνας, να δίνουν δηλαδή δυνατότητα για zoom/shrink (µεγέθυνση και 

σµίκρυνση εικόνας), pan (επιτρέπει την εµφάνιση διαφορετικών περιοχών της εικόνας), 

window/level (ρύθµιση φωτεινότητας και αντίθεσης της εικόνας), συγχρονισµό multimodal 

εικόνων και περιστροφή.  

Όταν ανοίγουµε µια εικόνα σε µία από τις δύο πλευρές, θα πρέπει να µεταφέρεται 

αµέσως στην άλλη πλευρά και οι δύο εικόνες πρέπει να συγχρονίζονται. Η επεξεργασία 

εικόνας σε πραγµατικό χρόνο θα πρέπει να µπορεί να γίνεται και από το αποµακρυσµένο 

σηµείο.  
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1.5 Μετάδοση ιατρικής πληροφορίας και απαιτήσεις 
 

Η τηλεϊατρική απαιτεί µια συλλογή από τεχνολογίες συµπεριλαµβανοµένων των 

υπολογιστών, των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, του βίντεο και του εξειδικευµένου ιατρικού 

εξοπλισµού. 

 

Οι τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις της τηλεϊατρικής 
 

Η τηλεϊατρική, όντας πολυµεσική, απαιτεί τους ίδιους πόρους µε άλλες 

πολυµεσικές υπηρεσίες. Αυτό σηµαίνει ότι η µετάδοση µεγάλων εικόνων ή βίντεο απαιτεί 

πολύ µεγάλο εύρος ζώνης και υψηλούς ρυθµούς µετάδοσης. Ευτυχώς, οι περισσότερες από 

τις τηλεϊατρικές εφαρµογές είναι αρκετά απλές και µπορούν να υλοποιηθούν µε τα 

σηµερινά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Αν λάβουµε υπόψη τις υψηλές απαιτήσεις για τόσο 

σοβαρές εφαρµογές, τεχνικές που εγγυώνται υψηλή ποιότητα υπηρεσίας, όπως ο 

Ασύγχρονος Τρόπος Μετάδοσης (ΑΤΜ) υπόσχονται πολλά. 

Οι τηλεϊατρικές εφαρµογές σε πολλές περιπτώσεις απαιτούν µια καλά µελετηµένη 

και υψηλού κόστους δοµή. ∆ιαφορετικά σήµατα και διαφορετικά είδη πληροφοριών 

(κείµενο, δεδοµένα, ήχος, εικόνες, βίντεο) έχουν και διαφορετικές τεχνικές απαιτήσεις. 

Οι τηλεϊατρικές εφαρµογές µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε το αν 

απαιτούν µικρό, µέτριο ή υψηλό εύρος ζώνης µετάδοσης. Οι επιλογές σε δίκτυα 

περιλαµβάνουν τη βασική τηλεφωνία, τις ψηφιακές γραµµές, τις κυψελωτές-ασύρµατες 

επικοινωνίες, τα ευρυζωνικά δίκτυα (B-ISDN, ATM) και τα δορυφορικά δίκτυα. 

Αν και οι τηλεφωνικές γραµµές µπορούν να υποστηρίξουν αρκετές τηλεϊατρικές 

εφαρµογές, τεχνολογίες µε µεγαλύτερο εύρος ζώνης είναι απαραίτητα για πολλές 

εφαρµογές. Το 1999 τα περισσότερα τηλεϊατρικά προγράµµατα χρησιµοποιούσαν γραµµές 

ISDN, Τ στην Αµερική και Ε στην Ευρώπη και POTS (plain old telephone service). 

Σήµερα, καινούργιες τεχνολογίες, όπως το DSL (Digital Subscriber Line) και το ΑΤΜ 

(Asynchronous Transfer Mode) κερδίζουν έδαφος στην τηλεϊατρική. 

 

Α. Βασική Τηλεφωνία 
 

Είναι η παλαιότερη τεχνολογία στις τηλεπικοινωνίες. Μπορεί να µεταδοθεί µέσω 

χάλκινου σύρµατος, οπτικής ίνας, Η/Μ κύµατα (HF, VHF, ή UHF), µικροκύµατα ή 
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δορυφόρο. Οι πιο συνηθισµένοι ρυθµοί µετάδοσης είναι τα 28,8 kbps και 33,6 kbps και 

από το 1998 η προηγµένη τεχνολογία επέτρεψε ρυθµούς των 56 kbps. Αυτός ο ρυθµός 

µετάδοσης είναι κατάλληλος για τηλεδιάσκεψη, store-and-forward επικοινωνία, Internet και 

βιντεοδιάσκεψη χαµηλού εύρους ζώνης. Εφαρµόζοντας τον αλγόριθµο συµπίεσης H.324, η 

βιντεοδιάσκεψη µπορεί να γίνει µε ανάλυση 352x288 color pixels (7 frames/second) ή 

QCIF 176x144 color pixels (15 frames/second). 

Η σύνδεση µεταξύ των χρηστών µπορεί να είναι σηµείο-προς-σηµείο απλής ή 

διπλής κατεύθυνσης ή σηµείο-προς-πολλά σηµεία απλής πάντα κατεύθυνσης. 

 

B. Ψηφιακό ∆ίκτυο Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών (ISDN) 
 

Η τεχνολογία ISDN προσφέρει µεγαλύτερους ρυθµούς µετάδοσης. Μια ψηφιακή 

ISDN γραµµή µπορεί να αποτελείται είτε από δύο κανάλια πληροφορίας (2Β) καθένα µε 

ταχύτητα 64 kbps και ένα κανάλι σηµατοδοσίας (D) µε ταχύτητα 16 kbps είτε από 30 

κανάλια πληροφορίας (30Β) καθένα µε ταχύτητα 64 kbps και ένα κανάλι σηµατοδοσίας (D) 

µε ταχύτητα 16 kbps. Συνδυάζοντας πολλά κανάλια πληροφορίας µεταξύ τους µπορούµε να 

πετύχουµε πολλαπλάσιους ρυθµούς µετάδοσης. Οι τηλεϊατρικές διασκέψεις µπορούν να 

µεταδοθούν πάνω σε δίκτυα ISDN. 

 

Γ. Digital Subscriber Line (DSL) 
 

Η τεχνολογία DSL είναι µια σχετικά καινούργια τεχνολογία που χρησιµοποιεί τις 

τηλεφωνικές γραµµές για τη µετάδοση µεγάλου όγκου πληροφορίας σε πολύ υψηλές 

ταχύτητες. Η µέγιστη ταχύτητα µετάδοσης µπορεί να φτάσει τα 52 Mbps. 

 

∆. Κυψελωτές επικοινωνίες 
 

Οι κυψελωτές τηλεπικοινωνίες παρέχουν κινητή τηλεφωνία και αν 

χρησιµοποιούνται από έναν υπολογιστή, το κατάλληλο modem και το απαραίτητο 

λογισµικό, µπορούµε να µεταδώσουµε και να λάβουµε κείµενο, δεδοµένα και βίντεο. Η 

µεγάλη ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας και η µεγάλη κάλυψη που προσφέρουν τα δίκτυα 

κινητών τηλεπικοινωνιών καθιστούν αυτή την τεχνολογία κατάλληλη για τηλεϊατρικές 
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εφαρµογές. Χρησιµοποιώντας W-CDMA (Wide Band Code Division Multiple Access) 

µπορούµε να µεταδώσουµε βίντεο µε ταχύτητα 2 Mbps. Τα κινητά τηλέφωνα τρίτης γενιάς 

3G µπορούν να προσφέρουν βιντεοδιάσκεψη στα 300 kbps. Τα κινητά τηλέφωνα τέταρτης 

γενιάς 4G προσφέρουν ακόµα µεγαλύτερες ταχύτητες. 

 

Ε. Το Internet 
 

Η εκρηκτική ανάπτυξη και η ποικιλία των προσφερόµενων υπηρεσιών του 

καθιστούν το Internet πολύ ελκυστικό για τηλεϊατρικές εφαρµογές, παρά τα µειονεκτήµατα 

και τους περιορισµούς του, όπως την απώλεια εµπιστευτικότητας και εγγύησης των 

υπηρεσιών του. Το Internet προσφέρει πλήθος πληροφοριών πάνω στην τηλεϊατρική και τις 

εφαρµογές της στις οποίες µπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση. 

 

ΣΤ. ISDN ευρείας ζώνης µε τη χρήση Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς 
(ATM) 

 

Το ISDN έλυσε πολλά τηλεπικοινωνιακά προβλήµατα, ωστόσο, υπήρχε ανάγκη για 

µεγαλύτερους ρυθµούς µετάδοσης (µεταφορά εικόνων και βίντεο). Το ISDN ευρείας ζώνης 

αποτέλεσε τη λύση. Η τεχνική ΑΤΜ είναι η τεχνική που καθορίζει και υποστηρίζει 

διαφορετικές υπηρεσίες µεγάλου εύρους ζώνης και είναι η πρώτη τεχνολογία που µπορεί να 

µεταδώσει όλα τα είδη ψηφιακής πληροφορίας πάνω σε ένα κοινό δίκτυο. Τα δίκτυα 

ευρείας ζώνης βασίζονται σε ένα αµιγώς οπτικό δίκτυο µετάδοσης, το οποίο προσφέρει 

πρόσβαση στο χρήστη στα 150 Mbps περίπου και στα 600 Mbps εσωτερικά στο δίκτυο. Το 

B-ISDN παρέχει µια υψηλής ταχύτητας και ιδιαιτέρως ευέλικτη υπηρεσία φέροντος, η 

οποία είναι προσανατολισµένη στη χρήση συνδέσεων, δηλαδή στην εγκατάσταση και 

απεγκατάσταση νοητών συνδέσεων και στη µεταφορά πακέτων µεταξύ των σηµείων που 

απαρτίζουν τη σύνδεση. Το ΑΤΜ είναι µια ταχεία τεχνική µεταγωγής πακέτου, η οποία 

βασίζεται στην ύπαρξη µίας νοητής σύνδεσης και χρησιµοποιεί σταθερού µήκους πακέτα. 
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1.6 Αξιολόγηση της τηλεϊατρικής και προβλήµατα 
 

1.6.1 Ανθρώπινοι παράγοντες 
 

Ο γιατρός, σε αντίθεση µε την κλασική ιατρική, µε την τηλεϊατρική δεν έχει µόνο να 

αντιµετωπίσει την αβεβαιότητα για την κατάσταση του ασθενή, αλλά και την επιπλέον 

αβεβαιότητα εξαιτίας της ποιότητας της ιατρικής πληροφορίας για τον ασθενή. Μη 

ικανοποιητικής ποιότητας εικόνες µπορεί να οδηγήσουν σε λανθασµένες διαγνώσεις. 

Η τηλεϊατρική απαιτεί επιπλέον ο εξειδικευµένος γιατρός και ο επαρχιακός γιατρός 

να είναι παρόντες την ίδια χρονική στιγµή. Εξαιτίας του κόστους της επικοινωνίας και της 

ανάγκης του κατάλληλου προσωπικού για να γίνει αυτή δυνατή, είναι σηµαντικός ο 

αποδοτικός σχεδιασµός των συνόδων και για τις δύο πλευρές. Ένα άλλο στοιχείο που 

απασχολεί είναι τα κίνητρα προς τους γιατρούς µιας και για την τηλεϊατρική χρειάζεται να 

διαθέσουν περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι στην κλασική ιατρική. Ουσιαστικά, εισάγεται µια 

καινούργια τεχνολογία στο ιατρικό σύστηµα που δεν κάνει απλά τη δουλειά πιο 

αποτελεσµατική, αλλά αλλάζει και τον τρόπο άσκησης της ιατρικής και αυτό δηµιουργεί 

πολλά προβλήµατα. Για παράδειγµα, υπάρχουν αµφιβολίες για το αν η εισαγωγή της 

τηλεϊατρικής στην επαρχία θα µειώσει το κόστος και για το αν οι τηλεϊατρικές εφαρµογές 

θα µειώσουν το κίνητρο για τους γιατρούς να δουλέψουν στις επαρχιακές περιοχές.  

 

1.6.2 Αξιολόγηση 
 

Ποιοι παράγοντες είναι σηµαντικοί για να αξιολογήσουµε µια νέα ιατρική 

τεχνολογία, όπως την τηλεϊατρική; 

Πρώτον, η καινούργια τεχνολογία πρέπει να έχει αποδεδειγµένη ασφάλεια και 

αποτελεσµατικότητα. ∆εύτερον, το σύστηµα πρέπει να έχει κλινική χρησιµότητα. Τρίτον, 

να έχει µικρό σχετικά κόστος. 

Το ζήτηµα της ασφάλειας και της αποτελεσµατικότητας απαιτεί τη σύγκριση της 

εγκυρότητας των διαγνώσεων µέσω τηλεϊατρικής µε τις άµεσες διαγνώσεις (και για τις πιο 

«απαιτητικές» διαγνώσεις). 
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1.6.3 Περιορισµοί 
 

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη κατά τη σχεδίαση και 

λειτουργία ενός τηλεϊατρικού συστήµατος είναι η εµπιστοσύνη του ιατρικού και 

παραϊατρικού προσωπικού και µεταξύ του και προς την τεχνολογία και η διάθεση για 

συνεργασία, εκπαίδευση και εξοικείωση µε τον εξοπλισµό και τη λειτουργία του. Υπάρχει 

πολλές φορές επιφύλαξη και καχυποψία απέναντι στις οργανωτικές δοµές στο εργασιακό 

πλαίσιο που απαιτούν οι νέες δοµές τηλεϊατρικής. Επιπλέον, απαιτείται επιπλέον κόπος και 

χρόνος, συνεχής εκπαίδευση, εναρµόνιση µε τη νοµοθεσία, διασφάλιση του ιατρικού 

απορρήτου, εξοικείωση του γιατρού και του ιατρικού προσωπικού µε τις τεχνολογίες, και 

όλα αυτά προκαλούν καθυστερήσεις και δυσκολίες στην προσαρµογή στις νέες συνθήκες. 

 

1.6.4 Κοιτώντας προς το µέλλον 
 

Η εξέλιξη των υπολογιστών υπόσχεται γρηγορότερες και µε µικρότερες απώλειες 

συµπιέσεις στο µέλλον. Επίσης, µελλοντικά θα αντικατασταθούν όλες οι οθόνες καθοδικού 

σωλήνα από οθόνες υγρών κρυστάλλων, αλλά και από οθόνες HDTV (High definition 

television) που υπόσχεται υψηλές αναλύσεις. Αυτές αποφεύγουν την µετατροπή του 

σήµατος από αναλογικό σε ψηφιακό και αντιστρόφως και στηρίζονται στη συµπίεση της 

εικόνας κατά τη διάρκεια της µετάδοσης.  

Η τεχνολογία δικτύων επίσης αναπτύσσεται σε ταχύτητα µε πολύ γρήγορους 

ρυθµούς. Τα τηλεφωνικά δίκτυα µετατρέπονται σε οπτικά, και ο ασύγχρονος τρόπος 

µεταφοράς ΑΤΜ φαίνεται να κυριαρχεί στην τεχνολογία δικτύων του µέλλοντος. Τα δίκτυα 

ΑΤΜ µπορούν να µεταδώσουν µε ταχύτητα 155 Mbps και µε ταχύτητα gigabytes το 

δευτερόλεπτο σε δίκτυα WAN. 

 

1.6.5 Συµπεράσµατα 
 

Οι συνεχώς µειούµενες τιµές του απαιτούµενου εξοπλισµού για τις ανάγκες της 

τηλεϊατρικής σηµαίνουν ότι ένα τηλεϊατρικό πρόγραµµα µπορεί να είναι όλο και 

περισσότερο εφικτό, αλλά υπάρχουν ακόµα ανησυχίες για την ασφάλεια και την 

αποτελεσµατικότητα της τηλεϊατρικής τεχνολογίας. 
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Η τηλεϊατρική µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο στη διανοµή ιατρικών 

υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα, ακόµα και στο εξωτερικό.  

 

1.7 ∆ορυφορική µετάδοση στην τηλεϊατρική 
 

Η δορυφορική µετάδοση παρέχει µεγάλο εύρος ζώνης, οπότε είναι κατάλληλη για 

πολυµεσικές εφαρµογές. Ο µόνος περιορισµός είναι η υψηλή της τιµή. Ωστόσο, η ανάπτυξη 

των επίγειων σταθµών που προσφέρουν σχετικά µικρό εύρος ζώνης σε τερµατικά µικρού 

µεγέθους (VSAT - Very Small Aperture Terminal), δίνει τη δυνατότητα για µετάδοση 

χαµηλού κόστους. Έτσι, η δορυφορική τεχνολογία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη 

µετάδοση τηλεϊατρικών υπηρεσιών σε περιοχές που δε διαθέτουν επίγεια δίκτυα 

προηγµένης τεχνολογίας. Οι πρώτες προσπάθειες δορυφορικής σύνδεσης αποµονωµένων 

περιοχών µε αστικά κέντρα για τηλεϊατρικές εφαρµογές ξεκίνησαν το 1960 από 

επιστήµονες στον Καναδά και την Αυστραλία. Σήµερα οι φορητοί επίγειοι σταθµοί είναι 

µικροί και µπορούν να λειτουργούν µε διάφορες πηγές ισχύος. Η επικοινωνία µεταξύ του 

δορυφόρου και τον επίγειο σταθµό γίνεται στις µικροκυµατικές συχνότητες. Η διάµετρος 

των κεραιών των επίγειων σταθµών κυµαίνεται κυρίως µεταξύ του ενός και των δέκα 

µέτρων, ανάλογα µε το σύστηµα και την υπηρεσία. Οι κινητές δορυφορικές 

τηλεπικοινωνίες ξεκίνησαν µε τις θαλάσσιες τηλεπικοινωνίες και στη συνέχεια 

επεκτάθηκαν στις αεροναυτικές και τις επίγειες. 

 

Νέες τάσεις στη δορυφορική µετάδοση 
 

Σήµερα, οι δορυφορικές επικοινωνίες γνωρίζουν µεγάλη ανάπτυξη. Στο µέλλον τα 

κινητά δορυφορικά συστήµατα θα περιλαµβάνουν και ζεύξεις µεταξύ δορυφόρων. Με τη 

βοήθεια µιας διαδορυφορικής ζεύξης µια τηλεφωνική κλήση θα µπορεί να δροµολογείται 

κατευθείαν από έναν δορυφόρο χαµηλής τροχιάς σε έναν άλλο, ώστε να επιτευχθεί η 

συντοµότερη ζεύξη µεταξύ των χρηστών. Στο µέλλον θα επεκταθούν ακόµα περισσότερο τα 

οπτικά δίκτυα προσφέροντας εκπληκτικά µεγάλες ταχύτητες. 
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2. ∆ορυφορικές Επικοινωνίες 
 

2.1 Ιστορική αναδροµή 
 

∆ύο εξελίξεις στον εικοστό αιώνα άλλαξαν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων: το 

αυτοκίνητο και οι τηλεπικοινωνίες. Όπως και πριν το αυτοκίνητο οι άνθρωποι για τις 

µετακινήσεις τους έπρεπε να χρησιµοποιούν τα πόδια, το ποδήλατο ή το άλογο, έτσι και 

πριν τον τηλέγραφο και το τηλέφωνο, όλες οι επικοινωνίες γίνονταν είτε πρόσωπο µε 

πρόσωπο είτε γραπτώς. 

Τα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα σήµερα µας δίνουν τη δυνατότητα να 

επικοινωνούµε µε οποιονδήποτε οποιαδήποτε στιγµή. Από τα σύρµατα χαλκού που 

διασχίζουν στεριά και θάλασσα έχουµε φτάσει στη χρήση ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων και 

τεχνητών δορυφόρων που καθιστούν δυνατή τη διηπειρωτική επικοινωνία. Οι τεχνητοί 

δορυφόροι έχουν χρησιµοποιηθεί στα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα για περισσότερα από 

35 χρόνια και έχουν πια γίνει απαραίτητο µέρος της παγκόσµιας τηλεπικοινωνιακής δοµής. 

Για πρώτη φορά η ιδέα της δορυφορικής επικοινωνίας εµφανίστηκε σε ένα άρθρο 

του Άρθουρ Κλαρκ στο βρετανικό περιοδικό «Wireless World» το 1945. Εκείνη την εποχή 

τα κύµατα υψηλής συχνότητας ήταν η µόνη διαθέσιµη µέθοδος επικοινωνίας για µεγάλες 

αποστάσεις και µάλιστα δεν ήταν καθόλου αξιόπιστη. Η ηλιακή ακτινοβολία και η 

απορρόφηση λόγω ιονόσφαιρας είχαν σαν αποτέλεσµα τη διακοπή του σήµατος για µέρες 

σε µερικές περιπτώσεις. Τηλεγραφικά καλώδια είχαν ήδη τοποθετηθεί δια µήκους των 

ωκεανών από τα µέσα του 1800, αλλά τα καλώδια για τη µεταφορά φωνής τέθηκαν σε 

λειτουργία το 1953. Ο Άρθουρ Κλαρκ πρότεινε ότι ένας δορυφόρος σε τροχιά µε περίοδο 

24 ώρες πάνω από τον ισηµερινό θα µπορούσε να µένει σταθερός ως προς σηµείο της γης 

και επίσης θα µπορούσε να καλύψει επικοινωνίες µεγάλων αποστάσεων. Τότε ο Άρθουρ 

Κλαρκ θεώρησε ότι δε θα µπορούσαν να υπάρχουν τεχνητοί δορυφόροι σε τροχιά ή 

πύραυλοι ικανοί να τους εκτοξεύσουν. Όµως, οι ιδέες του γι’ αυτό που σήµερα ονοµάζουµε 

γεωστατικό δορυφόρο δεν ήταν καθόλου επιστηµονική φαντασία, αφού ήρθε η εκτόξευση 

του ρώσικου δορυφόρου Sputnik το 1957 να το αποδείξει. Το 1965 ο πρώτος γεωστατικός 

δορυφόρος, ο Early Bird άρχισε να παρέχει τηλεφωνικές υπηρεσίες κατά µήκος του 

Ατλαντικού Ωκεανού. 

Αρχικά λοιπόν τα δορυφορικά συστήµατα αναπτύχθηκαν για να παρέχουν 

τηλεφωνικές υπηρεσίες µεγάλων αποστάσεων. Στα τέλη του 1960 αναπτύχθηκαν πύραυλοι 
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εκτόξευσης που µπορούσαν να θέσουν σε τροχιά γεωστατικό δορυφόρο 500 κιλών µε 

χωρητικότητα 5000 γραµµών. Οι γεωστατικοί δορυφόροι πολύ σύντοµα µπορούσαν να 

εξυπηρετούν τηλεφωνικές κλήσεις µεταξύ ηπείρων. Για πρώτη φορά, εγκαταστάθηκαν 

τηλεοπτικές συνδέσεις κατά µήκος του Ατλαντικού και του Ειρηνικού ωκεανού. 

Ένας γεωστατικός δορυφόρος µπορεί να καλύψει το ένα τρίτο της επιφάνειας της 

γης, πράγµα που σηµαίνει ότι ένας δορυφόρος µπορεί να καλύψει µια ολόκληρη ήπειρο. 

Σήµερα οι δορυφόροι χρησιµοποιούνται για µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος, τοπικές και 

διεθνείς κλήσεις, µεταφορά δεδοµένων και πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. Στα πιο 

πυκνοκατοικηµένα µέρη του πλανήτη, υπάρχουν δορυφόροι σε τροχιά ανά 2ο µε 3ο που 

λειτουργούν σχεδόν σε όλες τις διαθέσιµες συχνότητες. 

 

Οι δορυφορικές επικοινωνίες ξεκίνησαν τον Οκτώβρη του 1957 µε την εκτόξευση 

από τη Σοβιετική Ένωση ενός µικρού δορυφόρου του Sputnik 1. Ο Sputnik 1 διέθετε µόνο 

έναν ποµπό και δεν είχε τη δυνατότητα διεξαγωγής αµφίδροµης επικοινωνίας, ωστόσο 

αποδείχτηκε ότι οι δορυφόροι µπορούσαν να τεθούν σε τροχιά µε τη βοήθεια πυραύλων. Ο 

πρώτος δορυφόρος που εκτοξεύτηκε επιτυχώς από τις ΗΠΑ ήταν ο Explorer 1, από το 

ακρωτήριο Κανάβεραλ, στις 31 Ιανουαρίου του 1958. Η πρώτη φωνή που ακούστηκε από 

το διάστηµα ήταν αυτή του προέδρου των ΗΠΑ Άιζενχαουερ, που µετέδωσε ένα σύντοµο 

χριστουγεννιάτικο µήνυµα τον ∆εκέµβρη του 1958. Ο δορυφόρος Score ήταν ο πυρήνας 

του Atlas ICBM (Intercontinental Ballistic Missile) και έδινε τη δυνατότητα αποθήκευσης 

και αναµετάδοσης µηνύµατος διάρκειας 4 λεπτών. Ο δορυφόρος Score έµεινε µόνο 35 

µέρες σε τροχιά. 

Μετά από µερικές προσπάθειες χρήσης µεγάλων µπαλονιών (Echo I & II) και 

παθητικών ανακλαστήρων για τηλεπικοινωνιακά σήµατα και µερικές πειραµατικές 

εκτοξεύσεις δορυφόρων, οι πρώτοι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι, οι Telstar I και II 

τέθηκαν σε τροχιά τον Ιούλιο του 1962 και τον Μάιο του 1963. Οι δύο αυτοί δορυφόροι 

κατασκευάστηκαν από την Bell Telephone Laboratories και είχαν συχνότητα άνω ζεύξης 

6389 MHz, συχνότητα κάτω ζεύξης 4169 MHz και εύρος ζώνης 50 MHz. Οι δορυφόροι 

διέθεταν ηλιακές κυψέλες και µπαταρίες που επέτρεπαν τη συνεχή λειτουργία τους. 

Το 1961 τέθηκαν για πρώτη φορά οι βάσεις για ένα ενιαίο παγκόσµιο δορυφορικό 

σύστηµα, οπότε και ιδρύθηκε η ITU (International Telecommunications Union). Το 1964 

ιδρύθηκε η διεθνής δορυφορική εταιρία Intelsat (International Telecommunications Satellite 

Organization). 
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Μέχρι τα µέσα του 1963 το 99% των δορυφόρων βρίσκονταν στην κατώτερη γήινη 

τροχιά (LEO). Εξάλλου οι LEO και η µεσαία γήινη τροχιά (MEO) ήταν πιο εύκολα 

προσβάσιµες από την GEO (γεωστατική τροχιά) µε την τεχνολογία των πυραύλων της 

εποχής. Η δοµή του πρώτου εµπορικού δορυφορικού συστήµατος µε δορυφόρους σε ΜΕΟ 

περιελάµβανε 12 δορυφόρους. Έτσι, αν λάβουµε υπόψη το ποσοστό επιτυχίας των 

εκτοξεύσεων (1:4), χρειάζονταν 48 εκτοξεύσεις για να εγγυηθούν ότι θα τίθονταν 12 

δορυφόροι σε τροχιά. Χωρίς τους 12 δορυφόρους δεν µπορούσαµε να έχουµε συνεχή 

24ωρη κάλυψη. Ωστόσο ένα γεωστατικό σύστηµα χρειάζεται µόνο έναν δορυφόρο ο οποίος 

µπορεί να καλύψει το ένα τρίτο της γης. Έτσι, απαιτούνται µόλις 4 προσπάθειες εκτόξευσης 

για ένα δορυφόρο και άρα 12 για την κάλυψη όλης της γης. Έτσι, επιλέχτηκε η γεωστατική 

τροχιά από την Intelsat. 

Ο πρώτος δορυφόρος της Intelsat, ο INTELSAT I εκτοξεύτηκε τον Απρίλη του 

1965. Ο δορυφόρος ζύγιζε γύρω στα 39 κιλά και διέθετε δύο αναµεταδότες 6/4 GHz µε 

εύρος ζώνης 25 MHz έκαστος. Τον Ιούνη του 1965 ξεκίνησε η επικοινωνία µεταξύ 

Ευρώπης και Αµερικής. Έτσι, δύο περίπου δεκαετίες µετά το προφητικό άρθρο του Άρθουρ 

Κλαρκ οι δορυφορικές επικοινωνίες έγιναν πραγµατικότητα. 

Ο Καναδάς ήταν η πρώτη χώρα που έχτισε ένα διεθνές τηλεπικοινωνιακό σύστηµα 

χρησιµοποιώντας γεωστατικούς δορυφόρους, τον Μάη του 1974. Ωστόσο, το βραβείο του 

πρώτου τοπικού δορυφορικού συστήµατος πηγαίνει στο δορυφορικό σύστηµα της 

Σοβιετικής Ένωσης Molniya (1965). Χώρες µε µεγάλη γεωγραφική έκταση, όπως η 

Σοβιετική Ένωση που καλύπτει 11 διαφορετικές ζώνες ώρας, χρησιµοποίησαν µε επιτυχία 

τοπικά δορυφορικά συστήµατα. 

Η µεγάλη εµπορική επιτυχία του Intelsat οδήγησε πολλές χώρες να επενδύσουν στα 

δορυφορικά συστήµατα. Τις δεκαετίες του ’70 και ’80 υπήρξε ταχύτατη ανάπτυξη των 

γεωστατικών δορυφορικών συστηµάτων για την εξυπηρέτηση διεθνούς και τοπικής 

τηλεφωνικής κίνησης και διανοµής τηλεοπτικού σήµατος. Έτσι, αρκετά γρήγορα το 

διαθέσιµο φάσµα στη ζώνη C γρήγορα εξαντλήθηκε, µε αποτέλεσµα την επέκταση στην Ku 

ζώνη. Γύρω στο 1995 ήταν προφανές ότι η χωρητικότητα της Ku ζώνης γρήγορα θα 

καταλαµβάνονταν πλήρως και µια καινούργια ζώνη, η Ka, θα ήταν απαραίτητη. 

Τα LEO δορυφορικά συστήµατα χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή 

τηλεφωνικών συστηµάτων για παγκόσµια κάλυψη. Πολλές προτάσεις ναυάγησαν τη 

δεκαετία του ’90, µε τρία LEO δορυφορικά συστήµατα να υλοποιούνται εν τέλει το 2000 

(Iridium, Globstar, Orbcomm). 
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Η τεχνολογία του GPS (Global Positioning System) αναπτύχθηκε µε τη βοήθεια της 

χρήσης δορυφόρων. 

 

2.2 Οι δορυφορικές επικοινωνίες και οι δορυφόροι στον 21ο αιώνα 
 

Οι πίνακες 2.1 έως 2.3 περιλαµβάνουν τους GEO, MEO και LEO 

τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους που βρίσκονταν σε τροχιά το 2000. Εξαιρούνται κάποιοι 

δορυφόροι που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς, για πρόγνωση 

του καιρού ή για πειραµατικούς σκοπούς. 

 

∆ορυφορικά συστήµατα GEO: αµερικανικοί οργανισµοί 
   

Οργανισµός ∆ορυφόροι Είδος 

American Mobile Satellite 
Corp. AMSC-1 Επίγειες κινητές τηλεπικοινωνίες 

Columbia 
Communications Corp. Columbia 515 Τηλεπικοινωνίες 

TDRSS-5, 6 Αναµετάδοση πληροφορίας 
Inmarsat 2F, 1-4 
Inmarsat 3F 1-5 

Κινητές τηλεπικοινωνίες για πλοία 
και αεροπλάνα Comsat Corp. 

Intelsat Τηλεπικοινωνίες 

DBS-1, 2, 3 

Directv-3R Directv Inc. 

Tempo 2 

Απευθείας εκποµπή ψηφιακής 
τηλεόρασης στο σπίτι 

Echostar Communications 
Corp. Echostar 1-5 Απευθείας εκποµπή ψηφιακής 

τηλεόρασης στο σπίτι 

GE-1, 1A, 2-8 

GE-1E 

GE Gstar 4 

Satcom C-1, 3, 4, 5 

Satcom K-2 

GE Americom 

Spacenet 3,4 

Τηλεπικοινωνίες, µετάδοση βίντεο, 
εκποµπή, δίκτυα VSAT, οι 

δορυφόροι GE-1A και GE-5 είναι 
σχεδιασµένοι µόνο για εκποµπή 

 Telstar 4, 5, 6, 7 Εκποµπή, µετάδοση βίντεο 

Loral Skynet Telstar 11,12 Τηλεπικοινωνίες 
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Galaxy 1RR, 5, 6, 9 Τηλεπικοινωνίες 

Galaxy 3R Τηλεπικοινωνίες 

Galaxy 7 Τηλεπικοινωνίες 

Galaxy 8L Eκποµπή DBS-TV στη Λατινική 
Αµερική 

PAS 1, 3R, 4, 5, 6B, 7 Τηλεπικοινωνίες 

PAS 2,8 Τηλεπικοινωνίες 

PAS 6 εκποµπή DBS-TV στη Νότια 
Αµερική 

PanAmSat Corp. 

SBS-4, 5, 6 Τηλεπικοινωνίες 

AfriStar Εκποµπή ήχου 

Ameristar Εκποµπή WorldSpace Corp. 

AsiaStar Εκποµπή 

Πίνακας 2.1: ∆ορυφορικά συστήµατα GEO: αµερικανικοί οργανισµοί 

 

 

∆ορυφορικά συστήµατα GEO: µη αµερικανικοί διεθνείς οργανισµοί 

   

Οργανισµός ∆ορυφόροι Είδος 

AceS Asia Cellular 
Satellite, Indonesia Garuda 1 Επίγειες κινητές τηλεπικοινωνίες 

Arabsat 2A Εκποµπή 

Arabsat 2B Εκποµπή, Τηλεπικοινωνίες 
Arab Satellite 

Communications 
Organization, Saudi Arabia 

Arabsat 3A Εκποµπή 

L-Star 1 Εκποµπή Asia Broadcasting and 
Communications Network, 

Thailand L-Star 2 Τηλεπικοινωνίες 

Asiasat 1 

Asiasat 2 
Εκποµπή Asia Satellite 

Telecommunications, Hong 
Kong 

Asiasat 3S Τηλεπικοινωνίες 

BSat-1A, BSat-1B DBS-TV Broadcasting Satellite 
System Corp., Japan BS-3N Εκποµπή 

Deutche Telekom 
Geschaftsbereich, Germany DFS Kopernikus (1,2) Εκποµπή, Τηλεπικοινωνίες 
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Brasilsat A2 

Brasilsat B1 

Brasilsat B2 
Embratel, Brazil 

Brasilsat B3 

Εκποµπή DBS-TV 

Eutelsat 1 F-4, F-5 Εκποµπή, Τηλεπικοινωνίες 

Eutelsat 2 F-1, F-2, F-3, F-4 Εκποµπή, Τηλεπικοινωνίες 

Eutelsat W2, W3 Εκποµπή, Τηλεπικοινωνίες 

Hot Bird DBS-TV 

Eutelsat, France 

Hot Bird 2, 3, 4 DBS-TV 

Inmarsat 2F-1, 2F-2, 2F-3, 
2F-4 

Inmarsat Ltd., UK 
Inmarsat 3F-1, 3F-2, 3F-3, 

3F-4, 3F-5 

Κινητές Τηλεπικοινωνίες 

Intelsat 505 

Intelsat 510, 511 

Intelsat 601, 602, 603, 604, 
605 

Intelsat 701, 702, 704, 705, 
709 

Intelsat 706, 707 

Intelsat 801, 802, 804 

Intelsat, USA 

Intelsat 805 

Εκποµπή, Τηλεπικοινωνίες 

JCSat-1B, JCSat-2 Τηλεπικοινωνίες 

JCSat-3 Εκποµπή Japan Satellite Systems, 
Japan 

JCSat-4A Τηλεπικοινωνίες 

Koreasat 1,2 Εκποµπή 
Korea Telecom, Korea 

Koreasat 3 Τηλεπικοινωνίες 

Mabuhay Philippines Agila 2 DBS-TV, εκποµπή, 
τηλεπικοινωνίες 

Nahuel 1 Εκποµπή 
NahuelSat, Argentina 

Nahuel 2 Τηλεπικοινωνίες 

NS 513 Τηλεπικοινωνίες 

NS5 703 Εκποµπή, Τηλεπικοινωνίες 

New Skies Satellites, 
Netherlands 

NS5 803 Εκποµπή, Τηλεπικοινωνίες 
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NSS 806 Εκποµπή, Τηλεπικοινωνίες  

NSS K Εκποµπή, Τηλεπικοινωνίες 

Garuda 1 Κινητές Τηλεπικοινωνίες PT Pasifik Satelit, 
Indonesia Palapa C1 Εκποµπή, Τηλεπικοινωνίες 

Sino Satellite, China SinoSat 1 Εκποµπή, Τηλεπικοινωνίες 

Astra 1A, 1B DBS-TV, multimedia 

Astra 1C, 1D DBS-TV, multimedia 

Astra 1E, 1F DBS-TV, multimedia 

Astra 1G DBS-TV, multimedia 

Astra 2A, 2B DBS-TV, multimedia 

Societe Europenne des 
Satellites, Luxembourg 

Astra 2G DBS-TV, multimedia 

Superbird A 

Superbird B Space Communications 
Corp., Japan 

Superbird C 

Εκποµπή, Τηλεπικοινωνίες 

Spacecom Satellite 
Communication Services, 

Israel 
Amos 1 DBS-TV, τηλεπικοινωνίες 

Sirius 1 DBS-TV 

Sirius 2 DBS-TV, δίκτυα VSAT Swedish Space Corp., 
Sweden 

Sirius 3 DBS-TV 

Thor 1 

Thor 2 Telenor Satellite Services, 
Norway 

Thor 3 

Εκποµπή, Τηλεπικοινωνίες 

Anik E1 
Telestar Canada, Canada 

Anik E2 
Εκποµπή, Τηλεπικοινωνίες 

TMI Communications, 
Canada Msat 1 Κινητές Τηλεπικοινωνίες 

Turk Telekom, Turkey Turksat 1B, 1C Εκποµπή, Τηλεπικοινωνίες 

Πίνακας 2.2: ∆ορυφορικά συστήµατα GEO: µη αµερικανικοί διεθνείς οργανισµοί 
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∆ορυφορικά συστήµατα LEO και MEO 
   

Οργανισµός ∆ορυφόροι Είδος 

Globastar, USA 48 δορυφόροι LEO 
Κινητές Τηλεπικοινωνίες, 

δορυφορικά τηλέφωνα, όλα τα 
ψηφιακά 

Iridium LLC, USA 66 δορυφόροι LEO 
Κινητές Τηλεπικοινωνίες, 

δορυφορικά τηλέφωνα, όλα τα 
ψηφιακά 

Orbcomm Clobal L.P., 
USA 28 δορυφόροι LEO Μετάδοση πληροφορίας σε κινητά 

τερµατικά 

Πίνακας 2.3: ∆ορυφορικά συστήµατα LEO και MEO 

*όπου εκποµπή σηµαίνει εκποµπή ραδιοτηλεοπτικού σήµατος 

 

Οι ζώνες συχνοτήτων που χρησιµοποιούνται σήµερα περιλαµβάνουν τις L, S, C, 

Ku, K, Ka, V και Q. Τα φορητά δορυφορικά συστήµατα χρησιµοποιούν vhf, uhf, L και S 

ζώνες συχνοτήτων µε φέρουσες συχνότητες από 137 έως 2500 MHz και οι γεωστατικοί 

δορυφόροι χρησιµοποιούν ζώνες συχνοτήτων που εκτείνονται από 3,2 έως 50 GHz. Παρά 

τη διάδοση των οπτικών ινών µε µεγάλη χωρητικότητα, η ζήτηση σε δορυφορικά 

συστήµατα εξακολουθεί να αυξάνεται συνεχώς. 

 

2.3 Γενικά για τους δορυφόρους 
 

Τα δορυφορικά τηλεπικοινωνιακά συστήµατα υπάρχουν επειδή η γη είναι σφαιρική. 

Τα ραδιοκύµατα διαδίδονται ευθύγραµµα, έτσι ένας επαναλήπτης είναι απαραίτητος να 

µεταφέρει αυτά τα κύµατα σε µεγάλες αποστάσεις. Οι δορυφόροι, εφόσον µπορούν να 

συνδέσουν σηµεία στη γη που απέχουν πολλά χιλιάδες µίλια, είναι ένα καλό µέρος για έναν 

επαναλήπτη και ένας γεωστατικός δορυφόρος είναι το καλύτερο απ’ όλα. Ο επαναλήπτης 

λειτουργεί ταυτόχρονα ως ποµπός και δέκτης, χρησιµοποιώντας δύο διαφορετικές 

συχνότητες (άνω και κάτω ζεύξης). Έτσι ένας επαναλήπτης δέχεται ένα σήµα από έναν 

επίγειο σταθµό, το ενισχύει και το αναµεταδίδει σε έναν άλλο σταθµό στη γη. 

Η πλειοψηφία των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων βρίσκονται σε γεωστατική 

τροχιά, σε ύψος 35.786 km. Η απόσταση µεταξύ ενός δορυφόρου και ενός επίγειου 

σταθµού είναι 38.500 km. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα εξασθενούν µε το τετράγωνο της 

απόστασης που διανύουν, έτσι τα σήµατα που φτάνουν στο δορυφόρο είναι πάντα 

εξασθενηµένα. Έτσι, αρχικά χρησιµοποιούνταν µεγάλες κεραίες λήψης µε διάµετρο πάνω 
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από 30 µέτρα ώστε να µπορούν να λαµβάνουν το εξασθενηµένο σήµα. Όσο οι δορυφόροι 

γίνονταν µεγαλύτεροι, βαρύτεροι και µε µεγαλύτερη ισχύ, τοποθετήθηκαν µικρότερες 

κεραίες στους επίγειους σταθµούς (µε διάµετρο µικρότερο από 0,5 m). 

Τα πρώτα 20 χρόνια της λειτουργίας των δορυφορικών συστηµάτων 

χρησιµοποιούνταν αναλογικά σήµατα, ενώ σήµερα η πλειοψηφία των σηµάτων είναι 

ψηφιακά. 

 

2.4 ∆οµή δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού συστήµατος 
 

Ένα δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό σύστηµα αποτελείται από το δορυφορικό 

τµήµα και το επίγειο τµήµα του. Τα χαρακτηριστικά κάθε τµήµατος εξαρτώνται από το 

κατά πόσο το σύστηµα πρόκειται να χρησιµοποιηθεί σε στατικές τηλεπικοινωνιακές 

εφαρµογές, εφαρµογές δορυφορικών κινητών τηλεπικοινωνιών ή εφαρµογές απευθείας 

εκποµπών. Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται ένα σχηµατικό διάγραµµα ενός 

δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. 

 

 

 

Σχήµα 2.1: ∆ορυφορικό τηλεπικοινωνιακό σύστηµα 
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Το δορυφορικό τµήµα του συστήµατος περιλαµβάνει τον δορυφορικό αναµεταδότη 

και τον επίγειο σταθµό ελέγχου στον οποίο εκτελούνται οι διαδικασίες τηλεµετρίας και ο 

έλεγχος του δορυφόρου. Η ζεύξη µεταξύ των επίγειων σταθµών ή χρηστών γίνεται µέσω 

του δορυφορικού αναµεταδότη. Το σήµα που εκπέµπεται από κάθε επίγειο σταθµό 

µεταδίδεται µέσα στην ατµόσφαιρα και υφίσταται ποικίλες αποσβέσεις – παρεµβολές, έως 

ότου φτάσει στην είσοδο του δορυφορικού αναµεταδότη. Στα αναλογικά σήµατα, ο 

δορυφορικός αναµεταδότης απλώς ενισχύει το προς τα άνω σήµα, καθώς και τον θόρυβο 

που φτάνει στην είσοδό του και κατόπιν επανεκπέµπει τον συνδυασµό των δύο σηµάτων σε 

διαφορετική συχνότητα δηµιουργώντας έτσι το σήµα κάτω ζεύξης. Στα ψηφιακά 

συστήµατα ο δορυφορικός αναµεταδότης επεξεργάζεται το προς τα άνω σήµα, δηλαδή µετά 

την αποδιαµόρφωσή του το σήµα αποκωδικοποιείται και κατόπιν, απαλλαγµένο από τον 

θόρυβο και τις παρεµβολές (αναγεννηµένο), διαµορφώνεται και επανεκπέµπεται προς τον 

επίγειο σταθµό λήψης. Συνεπώς η λειτουργία του δορυφορικού αναµεταδότη αποτρέπει 

στην περίπτωση αυτή τη συσσωρευτική επίδραση του θορύβου. Με την τοποθέτηση 

δορυφόρων σε κατάλληλες θέσεις γύρω από τη γη µπορούν να επιτυγχάνονται παγκόσµιες 

ζεύξεις µεταξύ επίγειων σταθµών – χρηστών που βρίσκονται σε διαφορετικά ηµισφαίρια. 

 

Σηµαντικό ρόλο στη σχεδίαση των δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων 

παίζουν οι επίγειοι σταθµοί, των οποίων τόσο οι λειτουργικοί περιορισµοί, όσο και το 

κόστος θα πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τη σχεδίαση του συστήµατος. 

Κατά βάση, ο επίγειος σταθµός είναι ένας ποµποδέκτης που λειτουργεί σε 

συνδυασµό µε ένα σύστηµα δορυφορικής κεραίας. Οι επίγειοι σταθµοί χωρίζονται σε 

µεγάλους και µικρούς σταθµούς ανάλογα µε το µέγεθος της κεραίας που διαθέτουν και της 

ισχύος που ακτινοβολούν. 

Το παρακάτω σχήµα αποτελεί ένα απλοποιηµένο σχηµατικό διάγραµµα ενός 

δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού συστήµατος που περιλαµβάνει τις βασικές υποµονάδες 

τόσο του επίγειου σταθµού όσο και του δορυφορικού αναµεταδότη. 
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Σχήµα 2.2: ∆ορυφορικό τηλεπικοινωνιακό σύστηµα 

 

Στην είσοδο του επίγειου σταθµού εισέρχονται τα σήµατα πληροφοριακού 

περιεχοµένου από διάφορους χρήστες είτε σε αναλογική, είτε σε ψηφιακή µορφή, µέσω 

συµβατικών ζεύξεων (ασύρµατων ή ενσύρµατων). Τα πληροφοριακά σήµατα συνδυάζονται 

(πολυπλεξία) και διαµορφώνονται στην ενδιάµεση συχνότητα του συστήµατος. Το προς 

µετάδοση σήµα αλλάζει συχνότητα (ραδιοσυχνότητα), ενισχύεται από τον ενισχυτή ισχύος 

της τελικής βαθµίδας και µεταδίδεται προς τον δορυφορικό αναµεταδότη από τη 

δορυφορική κεραία του επίγειου σταθµού. 

Στον δορυφορικό αναµεταδότη φθάνει το προς τα άνω εκπεµπόµενο σήµα, αφού 

έχει υποστεί ποικίλες αποσβέσεις – παρεµβολές λόγω της διάδοσής του στην ατµόσφαιρα. 

Στην ιδανική περίπτωση ο δορυφορικός αναµεταδότης θα ενίσχυε (σε αναλογικά σήµατα) ή 

θα αναγεννούσε (σε ψηφιακά σήµατα) απλώς το λαµβανόµενο κύµα και θα το 

επανεξέπεµπε. Για να αποφεύγεται όµως η παρεµβολή του προς τα άνω σήµατος στο προς 

τα κάτω σήµα, απαιτείται ο δορυφορικός αναµεταδότης εκτός από ενίσχυση, να κάνει και 
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µετατροπή συχνότητας, έτσι ώστε η προς τα κάτω ζεύξη να πραγµατοποιείται σε 

διαφορετική (συνήθως µικρότερη) συχνότητα από αυτή της προς τα άνω ζεύξης. 

Τέλος το σήµα που επανεκπέµπεται από τον δορυφορικό αναµεταδότη φθάνει στην 

είσοδο του επίγειου δέκτη και οδηγείται κατ’ αρχήν στην RF βαθµίδα ενίσχυσης χαµηλού 

θορύβου. Στη συνέχεια η συχνότητα του ραδιοκύµατος µετατρέπεται σε ενδιάµεση 

συχνότητα και ακολουθεί η βαθµίδα του αποπλέκτη πριν τα σήµατα οδηγηθούν στον τελικό 

τους προορισµό (χρήστες). 

 

2.4.1 Τηλεµετρία, παρακολούθηση, σύστηµα εντολών και ελέγχου 
 

Το σύστηµα TTC&M (Telemetry, Tracking, Command and Monitoring) είναι 

απαραίτητο για την επιτυχή λειτουργία ενός τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου. Είναι µέρος 

του συστήµατος διαχείρισης και εµπλέκει έναν επίγειο σταθµό παρακολούθησης και 

ανθρώπινο δυναµικό. Βασικές λειτουργίες της διαχείρισης του δορυφορικού συστήµατος 

είναι ο έλεγχος της τροχιάς και της θέσης του δορυφόρου, η παρακολούθηση όλων των 

αισθητήρων και των υποσυστηµάτων του δορυφόρου και η ενεργοποίηση και 

απενεργοποίηση όλων των τµηµάτων του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. Το παρακάτω 

σχήµα παρουσιάζει όλες τις λειτουργίες ελέγχου που επιτελεί ο επίγειος σταθµός. 
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Σχήµα 2.3: Σύστηµα τηλεµετρίας, παρακολούθησης, εντολών και ελέγχου 

 

2.4.1.1 Σύστηµα τηλεµετρίας και παρακολούθησης 
 

Το σύστηµα παρακολούθησης συλλέγει πληροφορίες από πολλούς αισθητήρες 

µέσα στο δορυφόρο και στέλνει αυτές τις πληροφορίες στον επίγειο δορυφορικό σταθµό. 

Μπορεί να υπάρχουν εκατοντάδες αισθητήρες στο δορυφόρο για να παρακολουθούν την 

πίεση στις δεξαµενές καυσίµων, την τάση και το ρεύµα στη µονάδα ρυθµιζόµενης ισχύος, 
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το ρεύµα που τραβάει κάθε υποσύστηµα και κρίσιµες τάσεις και ρεύµατα στα 

τηλεπικοινωνιακά ηλεκτρονικά. Η θερµοκρασία µερικών υποσυστηµάτων είναι πολύ 

σηµαντική και πρέπει να διατηρείται εντός προκαθορισµένων ορίων, γι’ αυτό υπάρχουν 

πολλοί αισθητήρες θερµοκρασίας. Οι πληροφορίες των αισθητήρων, η κατάσταση του κάθε 

υποσυστήµατος και οι θέσεις των διακοπτών στο τηλεπικοινωνιακό σύστηµα στέλνονται 

στον επίγειο σταθµό µε το σύστηµα τηλεµετρίας. Το σύστηµα τηλεµετρίας µεταφέρει 

επίσης πληροφορίες για τη θέση του δορυφόρου, προκειµένου να εντοπιστεί η περίπτωση 

που ο δορυφόρος «βλέπει» σε λάθος κατεύθυνση. Οι πληροφορίες τηλεµετρίας συνήθως 

ψηφιοποιούνται και µεταδίδονται διαµορφωµένες κατά PSK µε τη βοήθεια µιας χαµηλής 

ισχύος φέρουσας και τεχνικές πολυπλεξίας διαίρεσης χρόνου. Επίσης, ο ρυθµός µετάδοσης 

πληροφορίας είναι χαµηλός, έτσι ώστε ο δέκτης στον επίγειο σταθµό να έχει µικρό εύρος 

ζώνης και έτσι να διατηρεί υψηλό λόγο C/N. Ένα πλαίσιο TDM µπορεί να περιέχει χιλιάδες 

bit πληροφορίας και να χρειαστεί κάποια δευτερόλεπτα για να µεταδοθεί. Στον επίγειο 

σταθµό χρησιµοποιείται ένας υπολογιστής που δέχεται, αποθηκεύει και αποκωδικοποιεί τις 

πληροφορίες τηλεµετρίας, έτσι ώστε η κατάσταση κάθε συστήµατος ή αισθητήρα στο 

δορυφόρο να µπορεί να καθοριστεί κατευθείαν από το επίγειο σύστηµα ελέγχου. 

Συστήµατα συναγερµού µπορούν να ενεργοποιηθούν αν οποιαδήποτε ζωτικής σηµασίας 

παράµετρος ξεφεύγει από τα επιτρεπτά όρια. 

 

2.4.1.2 Παρακολούθηση θέσης δορυφόρου 
 

Μια σειρά από τεχνικές είναι διαθέσιµες για τον καθορισµό της τροχιάς ενός 

δορυφόρου. Οι αισθητήρες ταχύτητας και επιτάχυνσης πάνω στο δορυφόρο µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να εντοπιστεί η αλλαγή στην τροχιά από την τελευταία 

καταγεγραµµένη θέση. Ο επίγειος σταθµός µπορεί επίσης να παρατηρήσει την ολίσθηση 

Doppler από τη φέρουσα της τηλεµετρίας ή τη φέρουσα του ποµπού. Μαζί µε τις ακριβείς 

µετρήσεις γωνίας από την κεραία του επίγειου σταθµού, η µέτρηση της απόστασης του 

δορυφόρου χρησιµοποιείται για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών της τροχιάς του. Αυτό 

µπορεί να γίνει µε την µετάδοση ενός παλµού ή µιας παλµοσειράς από τον επίγειο σταθµό 

στο δορυφόρο και την παρατήρηση της χρονικής καθυστέρησης µέχρι τη λήψη αυτού του 

σήµατος από τον επίγειο σταθµό. Η καθυστέρηση διάδοσης στο δορυφόρο πρέπει να είναι 

γνωστή επακριβώς και περισσότεροι από ένας επίγειοι σταθµοί µπορούν να κάνουν 

µετρήσεις της απόστασης. Με όργανα µέτρησης ακριβείας και τη χρήση µερικών επίγειων 
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σταθµών µε αρκετή απόσταση µεταξύ τους, η θέση του δορυφόρου µπορεί να καθοριστεί µε 

απόκλιση 10 µέτρων. 

 

2.4.1.3 Σύστηµα εντολών 
 

Μια ασφαλής και αποτελεσµατική δοµή συστήµατος εντολών είναι απαραίτητη για 

την επιτυχή εκτόξευση και λειτουργία ενός οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου. 

Το σύστηµα εντολών χρησιµοποιείται για αλλαγές στη θέση, για διορθώσεις στην τροχιά 

και για έλεγχο του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. Η δοµή του συστήµατος εντολών 

πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποτρέπονται η µη εξουσιοδοτηµένη προσπάθεια αλλαγής 

της λειτουργίας του δορυφόρου και οι εντολές που προέκυψαν από λανθασµένες µετρήσεις. 

Το κωδικοποιηµένο σήµα ελέγχου µετατρέπεται σε κωδικοποιηµένη λέξη και µεταδίδεται 

σε ένα πλαίσιο TDM προς το δορυφόρο. Μετά τον έλεγχο εγκυρότητας στο δορυφόρο, η 

κωδικοποιηµένη λέξη στέλνεται πίσω στο σταθµό ελέγχου διαµέσου της ζεύξης 

τηλεµετρίας όπου και ελέγχεται ξανά στον υπολογιστή. Αν έχει ληφθεί σωστά, µια εντολή 

εκτέλεσης στέλνεται στο δορυφόρο. Η όλη διαδικασία διαρκεί 5 µε 10 sec, αλλά µε αυτόν 

τον τρόπο ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αποστολής λανθασµένων εντολών. 

Οι ζεύξεις εντολών και τηλεµετρίας συνήθως είναι ξεχωριστές από το 

τηλεπικοινωνιακό σύστηµα αν και µπορεί να λειτουργούν στην ίδια ζώνη συχνοτήτων (6 

και 4 GHz). 

 

2.4.2 Σύστηµα ισχύος 
 

Όλοι οι δορυφόροι παίρνουν την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται από ηλιακές 

κυψέλες που µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική. Σε πειραµατικούς 

δορυφόρους χρησιµοποιήθηκε θερµοπυρηνική ενέργεια, αλλά λόγω της επικινδυνότητάς 

της εγκαταλείφθηκε. Ο ήλιος είναι µια πολύ ισχυρή πηγή ενέργειας. Στο απόλυτο κενό του 

διαστήµατος, στο γεωστατικό ύψος, η ακτινοβολία που δέχεται ο δορυφόρος έχει ένταση 

1,39 kW/m2. Οι ηλιακές κυψέλες δε µετατρέπουν όλη αυτή τη στιγµιαία ενέργεια σε 

ηλεκτρική. Πιο συγκεκριµένα, η απόδοσή τους είναι γύρω στο 20 µε 25% στην αρχή της 

ζωής του δορυφόρου (BOL) αλλά µειώνεται µε τον καιρό. Το γεγονός αυτό οδηγεί στη 

χρήση 15% περισσότερης επιφάνειας ηλιακών κυψελών απ’ ό,τι επαρκεί κανονικά, έτσι 

ώστε ο δορυφόρος να λειτουργεί αποτελεσµατικά µέχρι το τέλος ζωής του (EOL). Εκτός 
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από τις ηλιακές κυψέλες ο δορυφόρος διαθέτει και µπαταρίες που χρησιµοποιούνται κατά 

τη διάρκεια της εκτόξευσής του, αλλά και κατά τη διάρκεια των εκλείψεων. Οι µπαταρίες 

αυτές φορτίζονται όταν δεν χρησιµοποιούνται από την ενέργεια των ηλιακών κυψελών. 

Συνήθως οι µπαταρίες που χρησιµοποιούνται έχουν τάση 20 µε 50 V και χωρητικότητα από 

20 έως 100 Ah-Αµπερώρες. 

 

2.4.3 Υποσυστήµατα δορυφόρου 
 

Οι δορυφόροι από την ανακάλυψή τους έχουν γίνει µεγαλύτεροι, βαρύτεροι και 

ακριβότεροι, ωστόσο ο ρυθµός µε τον οποίο αυξήθηκε η χωρητικότητά τους σε κανάλια 

έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο, µε αποτέλεσµα να µειωθεί το κόστος ανά τηλεφωνική 

σύνδεση ή ανά µεταδιδόµενο bit. Οι δορυφορικοί αναµεταδότες έχουν µειώσει την ισχύ 

εκποµπής τους και οι επίγειοι σταθµοί απέχουν περισσότερο από 36.000 km από το 

δορυφόρο, εποµένως η ισχύς που φτάνει στο δέκτη είναι πολύ µικρή και σπάνια ξεπερνά τα 

10-10 Watt. Για να λειτουργεί το σύστηµα αποτελεσµατικά η ισχύς του σήµατος πρέπει να 

είναι µεγαλύτερη από την ισχύ θορύβου που παράγεται στο δέκτη κατά 5 µε 25 db. Αρχικά, 

οι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι διέθεταν αναµεταδότες µε εύρος ζώνης 250 ή 500 MHz, 

αλλά είχαν ποµπούς και κεραίες χαµηλού κέρδους. Έτσι, ο ποµπός στον επίγειο σταθµό δεν 

µπορούσε να έχει ικανοποιητικό σηµατοθορυβικό λόγο όταν χρησιµοποιούνταν όλο το 

εύρος ζώνης. Μεταγενέστερες γενιές δορυφόρων είχαν αναµεταδότες µε αρκετά 

µεγαλύτερη ισχύ µε αποτέλεσµα την καλύτερη διαχείριση του εύρους ζώνης. Η συνολική 

χωρητικότητα των καναλιών ενός δορυφόρου µπορεί να αυξηθεί µόνο µε την αύξηση ή 

αναχρησιµοποίηση του εύρους ζώνης. Η τάση στους δορυφόρους υψηλής χωρητικότητας 

είναι η αναχρησιµοποίηση των διαθέσιµων ζωνών συχνοτήτων χρησιµοποιώντας µερικές 

κατευθυντικές ακτίνες στην ίδια συχνότητα και δύο κάθετες πολώσεις στην ίδια συχνότητα. 

Μεγάλοι γεωστατικοί δορυφόροι επίσης χρησιµοποιούν και τις δύο ζώνες συχνοτήτων για 

να πετύχουν αύξηση του εύρους ζώνης. 

Ο κατασκευαστής ενός δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού συστήµατος δεν είναι 

ελεύθερος να διαλέξει συχνότητες και εύρος ζώνης. ∆ιεθνείς συµφωνίες περιορίζουν τις 

συχνότητες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ορισµένες εφαρµογές. Σήµερα οι ζώνες 

συχνοτήτων που χρησιµοποιούνται για την πλειοψηφία των υπηρεσιών είναι οι 6/4 

GHz, 14/11 GHz και 30/20 GHz. Το εύρος ζώνης είναι 500MHz ή 1000ΜHz. Η 
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απόσταση µεταξύ δύο γεωστατικών δορυφόρων πρέπει να είναι τουλάχιστον 3ο αν και 

σε µερικές περιοχές έχει επιτραπεί και η απόσταση των 2ο. 

 

2.4.3.1 Αναµεταδότες 
 

Τα σήµατα που µεταδίδονται από έναν επίγειο σταθµό λαµβάνονται από τον 

δορυφόρο είτε µε κεραία ακτίνας ζώνης είτε µε κεραία ακτίνας σηµείου. Οι κεραίες 

ακτίνας ζώνης µπορούν να λάβουν σήµατα από ποµπούς οπουδήποτε στη ζώνη κάλυψης, 

ενώ οι κεραίες ακτίνας σηµείου έχουν περιορισµένη κάλυψη. Το λαµβανόµενο σήµα 

συνήθως περνάει από δύο ενισχυτές χαµηλού θορύβου και αναδηµιουργείται στην έξοδό 

τους. Αν ένας από τους δύο ενισχυτές βγει εκτός λειτουργίας, ο άλλος µπορεί να 

διαχειριστεί όλη την τηλεπικοινωνιακή κίνηση. Το παρακάτω σχήµα αναπαριστά ένα 

απλοποιηµένο διάγραµµα ενός δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού υποσυστήµατος για τη 

ζώνη 6/4 GHz. 

 

 

Σχήµα 2.4: Σχεδιασµός συχνοτήτων 
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Σχήµα 2.5: Αναµεταδότης του SATCOM 

 

Το εύρος ζώνης των 500 MHz διαιρείται σε κανάλια συνήθως εύρους 36 MHz που 

τα διαχειρίζεται ξεχωριστός αναµεταδότης. Ο αναµεταδότης αποτελείται από ένα 

ζωνοπερατό φίλτρο το οποίο επιλέγει τη συγκεκριµένη ζώνη συχνοτήτων του καναλιού, 

έναν κάτω µετατροπέα που αλλάζει τη συχνότητα από 6 GHz στην είσοδο σε 4 GHz στην 

έξοδο και έναν ενισχυτή εξόδου. Ένα τηλεπικοινωνιακό σύστηµα διαθέτει πολλούς 

αναµεταδότες. Συνήθως ένας δορυφόρος µεγάλης χωρητικότητας διαθέτει από 12 έως 

44 ενεργούς αναµεταδότες. Οι αναµεταδότες τροφοδοτούνται από σήµατα που 

προέρχονται από µία ή περισσότερες κεραίες λήψης και στέλνουν την έξοδό τους σε έναν 

µεταγωγέα (switch matrix) που οδηγεί κάθε ζώνη συχνοτήτων του αναµεταδότη στην 

κατάλληλη κεραία ή ακτίνα. 

Στους πρώτους δορυφόρους όπως ο INTELSAT I και II χρησιµοποιούνταν ένας ή 

δύο αναµεταδότες εύρους ζώνης 250 MHz. Τα αποτελέσµατα ήταν µη ικανοποιητικά λόγω 

της µη γραµµικότητας στην έξοδο του αναµεταδότη. Αργότερα χρησιµοποιήθηκαν 

περισσότεροι αναµεταδότες µε µικρότερο εύρος ζώνης. Ο λόγος για τη χρήση στενότερου 

εύρους ζώνης αναµεταδοτών ήταν η αποφυγή µεγάλων προβληµάτων ενδοδιαµόρφωσης 

κατά την ταυτόχρονη µετάδοση πολλών φερουσών από έναν µη γραµµικό ποµπό. Η 

παραµόρφωση λόγω ενδοδιαµόρφωσης είναι δυνατό να συµβεί όποτε ένας ενισχυτής 

υψηλής ισχύος πλησιάζει τον κορεσµό. Εφόσον γενικά θέλουµε περισσότεροι από ένας 

επίγειοι σταθµοί να στέλνουν σήµατα δια µέσω ενός δορυφόρου, µια λύση θα ήταν να 
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έχουµε έναν αναµεταδότη για κάθε σήµα επίγειου σταθµού. Στην περίπτωση του 

παγκόσµιου συστήµατος Intelsat η απαίτηση ήταν 100 αναµεταδότες ανά δορυφόρο. Έτσι, 

καταλήξαµε στο εύρος ζώνης των 36 MHz για κάθε αναµεταδότη, ενώ ορισµένοι 

δορυφόροι χρησιµοποιούν τα 54 MHz και 72 MHz. 

 

2.4.4 Βασικά είδη δορυφορικών κεραιών 
 

Υπάρχουν τέσσερα βασικά είδη κεραιών που χρησιµοποιούνται στους δορυφόρους. 

Αυτά είναι: 

Μονόπολα και δίπολα 

Χρησιµοποιούνται σε φορητά τερµατικά κυρίως σε συστήµατα δορυφορικών 

κινητών τηλεπικοινωνιών. Τα δίπολα έχουν διάγραµµα ακτινοβολίας µε 

ηµισφαιρική µορφή και ακτινοβολούν πεδίο πολωµένο κατά τη διεύθυνση του 

διπόλου. 

 

Χοανοκεραίες και ελικοειδείς κεραίες 

Είναι µικρότερων διαστάσεων σε σχέση µε το παραβολικό κάτοπτρο, έχουν όµως 

υψηλή κατευθυντικότητα, όµως τα διαγράµµατα ακτινοβολίας τους παρουσιάζουν 

υψηλότερους πλευρικούς λοβούς. 

 

Στοιχειοκεραίες 

Είναι ένας ιδιαίτερα χρήσιµος τύπος κεραίας. Η δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου 

του διαγράµµατος ακτινοβολίας της µε κατάλληλη εκλογή της φάσης στην 

τροφοδοσία των στοιχείων της αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα σε πολλές 

εφαρµογές, όπως σε δορυφορικά συστήµατα ναυσιπλοΐας. 

 

Παραβολικά κάτοπτρα 

Η περισσότερο χρησιµοποιούµενη κεραία στις δορυφορικές ζεύξεις είναι η 

παραβολική. Παρουσιάζει συµµετρικό διάγραµµα ακτινοβολίας µε υψηλή 

κατευθυντικότητα. Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι το υψηλό κέρδος και η 

µικρής στάθµης πλευρικοί λοβοί. 
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2.5 ∆ιαµόρφωση στις δορυφορικές ζεύξεις 
 

2.5.1 ∆ιαµόρφωση συχνότητας FM 
 

Η διαµόρφωση συχνότητας (FM) χρησιµοποιείται ευρέως στα αναλογικά 

τηλεπικοινωνιακά συστήµατα. Η καλωδιακή τηλεόραση είναι σήµερα η µόνη δορυφορική 

υπηρεσία που χρησιµοποιεί αναλογικά σήµατα. Αντίστοιχα, τα ψηφιακά σήµατα µπορούν 

να έχουν διαµόρφωση FSK (διαµόρφωση συχνότητας) και PSK (διαµόρφωση φάσης). Η 

πρώτη χρησιµοποιείται σπάνια αντίθετα µε τη δεύτερη που χρησιµοποιείται κατά κόρον. 

Γενικά η διαµόρφωση PSK έχει µικρότερο ρυθµό σφαλµάτων BER για δεδοµένο C/N 

(φέρουσα προς θόρυβο) λόγο. 

Η διαµόρφωση συχνότητας χρησιµοποιείται στα αναλογικά δορυφορικά συστήµατα 

επειδή µπορεί να παρέχει βελτίωση του σηµατοθορυβικού λόγου βασικής ζώνης σε σχέση 

µε το λόγο C/N στην ενδιάµεση συχνότητα του δέκτη. 

Ισχύει γενικά η σχέση: 

 

o

S C
N N

 = + 
 

 βελτίωση από διαµόρφωση FM σε db   (2.1) 

 

Σε ένα σήµα FM η πληροφορία διαµορφώνεται από αλλαγές στη συχνότητα του 

φέροντος. Το πλάτος του κύµατος FM είναι σταθερό, έτσι µερικές φορές αυτό ονοµάζεται 

κυµατοµορφή σταθερής ισχύος εφόσον η ισχύς στην κυµατοµορφή δε µεταβάλλεται µε τη 

διαµόρφωση. Η συχνότητα του FM σήµατος µεταβάλλεται σε άµεση συνάρτηση µε την 

τάση του σήµατος διαµόρφωσης βασικής ζώνης. Έτσι η συχνότητα του FM κύµατος δίνεται 

από την παρακάτω γραµµική σχέση: 

 

fi = fc + ∆f = fc + kfm(t)   (2.2) 

 

όπου fc είναι η συχνότητα του φέροντος, ∆f είναι η µεταβολή της συχνότητας, m(t) είναι η 

προς διαµόρφωση τάση και kf είναι µια σταθερά διαµόρφωσης (ευαισθησία διαµόρφωσης) 

σε µονάδες hertz/volt. 
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Η ανάκτηση του σήµατος πληροφορίας από µια κυµατοµορφή FM είναι αρκετά 

απλή στη σύλληψη, χρειαζόµαστε έναν µετατροπέα από συχνότητα σε τάση µε τιµή 

σταθεράς Κ=1/kf volts/hertz. Έτσι το ανακτηµένο σήµα βασικής ζώνης είναι το 

 

1 1( ) ( ) ( )f
f f

u t f k m t m t
k k

= ∆ ⋅ = ⋅ ⋅ =    (2.3) 

 

Έστω ότι το διαµορφωµένο σήµα FM έχει τη µορφή: 

 

VFM = Acos(ωt+φ(t)) = Acos(2πfc+φ(t))   (2.4) 

 

Μετά από χρόνο t, η γωνία φάσης Φ(t) της διαµορφωµένης από το σήµα 

πληροφορίας m(t) είναι: 

 

00
( ) 2 2 ( )

t

c ft f k m t dtπ π φ Φ = + + ∫  radians   (2.5) 

  

όπου φ0 είναι η αρχική γωνία φάσης για t=0. Έτσι η µορφή της κυµατοµορφής FM είναι η 

παρακάτω: 

 

00
( ) cos 2 ( )

t

FM c fV t A t k m t dtω π φ = + + ∫  volts   (2.6) 

 

Γενικά, δεν µπορούµε να εκτιµήσουµε το φάσµα της FM κυµατοµορφής από την 

παραπάνω εξίσωση αν δεν γνωρίζουµε την αναλυτική έκφραση του σήµατος m(t). Το 

φάσµα που παράγεται µε κάθε σήµα διαµόρφωσης σε ένα σύστηµα FM είναι µία εγγενώς 

µη γραµµική τεχνική διαµόρφωσης και έτσι είναι πολύ πιο σύνθετη από τη διαµόρφωση 

πλάτους (ΑΜ). Αν ένας ηµιτονικός παλµός σε συχνότητα fm εφαρµοστεί σε έναν ιδανικό 

διαµορφωτή FM τότε παράγονται πολλές πλευρικές συνιστώσες σε όλα τα πιθανά ακέραια 

πολλαπλάσια της συχνότητας fm, δηλαδή έχουµε πλευρικές συνιστώσες στις συχνότητες fc± 

fm, fc± 2fm, fc± 2fm, ... 

Σύµφωνα µε το νόµο του Carson, το απαιτούµενο εύρος ζώνης που µεταφέρει το 

σήµα FM είναι ( )max2 pkB f f Hz= ∆ +    (2.7) 
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2.5.1.1 Αναλογική FM µετάδοση από δορυφόρο 
 

Για τα πρώτα 20 χρόνια ζωής των δορυφορικών επικοινωνιών, τα περισσότερα 

σήµατα ήταν σε αναλογική µορφή και µεταδίδονταν µε τη χρήση διαµόρφωσης συχνότητας. 

Η κίνηση που στέλνονταν δια µέσου δορυφορικών καναλιών ήταν κυρίως φωνή 

(τηλεφωνία) και σε ορισµένες περιπτώσεις τηλεοπτικό σήµα. Τα κανάλια φωνής 

πολυπλέκονταν µε τη χρήση πολυπλεξίας διαίρεσης συχνότητας (FDM). Σήµερα η µέθοδος 

FDM/FM έχει εκλείψει και χρησιµοποιείται σε ελάχιστες περιπτώσεις. Το χαµηλό κόστος 

και η µεγάλη διάδοση των τηλεοπτικών σηµάτων οδήγησαν στη δηµιουργία πολλών 

τηλεοπτικών δικτύων και προγραµµάτων που στην αρχή ήταν διαθέσιµα µέσω της 

καλωδιακής τηλεόρασης. 

Η διαµόρφωση FM δεν χρησιµοποιείται σήµερα για τη µετάδοση φωνής και έχει 

αντικατασταθεί από την ψηφιακή διαµόρφωση. 

 

2.5.2 Ψηφιακή διαµόρφωση και αποδιαµόρφωση 
 

Η ψηφιακή διαµόρφωση είναι η κατεξοχήν διαµόρφωση για τη δορυφορική 

µετάδοση σηµάτων που είναι σε ψηφιακή µορφή και χρησιµοποιούνται από ψηφιακές 

συσκευές. Τα περισσότερα σήµατα που στέλνονται σήµερα µέσω δορυφόρων είναι 

ψηφιακά. Συνήθη παραδείγµατα είναι η µετάδοση από και προς το Ίντερνετ, η επικοινωνία 

µεταξύ µακρινών τερµατικών και υπολογιστών, η ψηφιακή τηλεφωνία, τα τηλεοπτικά 

σήµατα σε ψηφιακή µορφή, όπως το High Definition TV (HDTV) και το DBS-TV. Για την 

ψηφιακή µετάδοση χρησιµοποιείται η πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (TDM) και η πολλαπλή 

πρόσβαση διαίρεσης χρόνου (TDMA). Τα αναλογικά σήµατα που µεταδίδονται ψηφιακά 

µπορούν να µοιραστούν κανάλια µε τα ψηφιακά δεδοµένα, εφόσον όλα τα ψηφιακά σήµατα 

χειρίζονται µε τον ίδιο τρόπο. Έτσι πάνω σε µια ψηφιακή δορυφορική ζεύξη µπορούµε να 

µεταφέρουµε τηλεφωνικό σήµα και δεδοµένα µαζί. 

Όλες οι ψηφιακές ζεύξεις είναι σχεδιασµένες µε τον ίδιο τρόπο περίπου και 

χρησιµοποιούν έναν συγκεκριµένο ρυθµό συµβόλου και συγκεκριµένα φίλτρα που 

µειώνουν τη διασυµβολική παρεµβολή (InterSymbol Interference-ISI). Ως σύµβολο 

θεωρείται ένας παλµός ρεύµατος ή τάσης. Ένα σύµβολο περιλαµβάνει περισσότερα του 

ενός bit. Οι ρυθµοί συµβόλων µετρώνται σε baud ή σε σύµβολα/δευτερόλεπτο. 
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Οι ψηφιακοί διαµορφωτές συνήθως δέχονται είσοδο σε µορφή NRZ (polar non-

return-to-zero). 

 

Η διαµόρφωση φάσης PSK είναι αυτή που χρησιµοποιείται κατά κόρον στις 

δορυφορικές τηλεπικοινωνίες. Ο διαµορφωτής PSK m φάσεων θέτει τη φάση της 

φέρουσας σε µία από τις m καταστάσεις ανάλογα µε την τιµή της διαµορφούµενης τάσης. Η 

διαµόρφωση δύο καταστάσεων PSK αποκαλείται BPSK και η διαµόρφωση τεσσάρων 

καταστάσεων QPSK. Υπάρχουν και άλλοι δυνατοί αριθµοί καταστάσεων και κάποιοι 

συνδυασµοί διαµόρφωσης πλάτους και φάσης, ωστόσο, στις δορυφορικές επικοινωνίες 

χρησιµοποιείται η διαµόρφωση BPSK ή η διαµόρφωση QPSK. Ένας σηµαντικός λόγος για 

αυτή την επιλογή είναι οι υψηλοί λόγοι C/N που χρειάζονται για αποδεκτούς ρυθµούς 

λαθών bit. Μερικοί από τους δορυφόρους Ka-ζώνης επόµενης γενιάς σχεδιασµένοι για να 

προσφέρουν πρόσβαση στο Internet χρησιµοποιούν 16-QAM στη ζεύξη µεταξύ δορυφόρου 

και hub σταθµού όπου µπορούν να διατηρηθούν υψηλές τιµές του λόγου C/N. Οι 

αναµεταδότες βασικής ζώνης χρησιµοποιούνται για την µετατροπή των σηµάτων 16-QAM 

στη ζεύξη hub-δορυφόρου σε QPSK για τις ζεύξεις προς τους επίγειους σταθµούς. 

Στη διαδικασία της ψηφιακής διαµόρφωσης, ο αριθµός των bit ανά σύµβολο Nb που 

απαιτούνται για την m-PSK διαµόρφωση bits δίνεται από τη σχέση 2logbN m=  (2.8). Έτσι, 

για την BPSK διαµόρφωση απαιτούνται 1 bit/σύµβολο ενώ για την QPSK διαµόρφωση 2 

bits/σύµβολο. 

 

2.5.2.1 Μετάδοση βασικής ζώνης ψηφιακής πληροφορίας σε δορυφορική 
ζεύξη 

 

Οι δορυφορικές ζεύξεις συνήθως µεταφέρουν σήµατα RF τα οποία πρέπει πρώτα να 

διαµορφωθούν µε µια φέρουσα συχνότητα. Ωστόσο, για να κατανοήσουµε καλύτερα τον 

τρόπο σχεδίασης των ψηφιακών συστηµάτων µετάδοσης, θα εξετάσουµε την περίπτωση 

µιας ζεύξης στη βασική ζώνη. Σε µια ζεύξη βασικής ζώνης, η απόκριση συχνότητας της 

ζεύξης εκτείνεται από DC µέχρι ένα ανώτατο όριο fmax, το οποίο είναι ίσο µε το εύρος 

ζώνης της ζεύξης Β. Τα δεδοµένα µεταδίδονται σε µορφή παλµών. Σε ένα δυαδικό 

σύστηµα, οι παλµοί έχουν πλάτη +V και –V volts, όπου το V µπορεί να πάρει οποιαδήποτε 

τιµή. Ο µέσος αριθµός των +V και –V παλµών είναι ίσος, έτσι ώστε η µέση τιµή τάσης DC 



 51

να είναι µηδέν. Ξεκινάµε την ανάλυση των ζεύξεων βασικής ζώνης καθορίζοντας αρχικά τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες η διασυµβολική παρεµβολή µπορεί να ελαχιστοποιηθεί. 

Μια τυχαία σειρά δυαδικών τετραγωνικών παλµών έχει πυκνότητα φάσµατος 

ισχύος: 
2

sin( )( ) s
s

s

fTG f T
fT

π
π

 
=  

 
   (2.9) 

όπου Ts είναι η διάρκεια παλµού. Το φάσµα φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 

 

 

Σχήµα 2.5: Φάσµα τετραγωνικών παλµών 

 

Το γνωστό φάσµα sinx/x δείχνει ότι η ενέργεια του σήµατος βρίσκεται σε όλες τις 

συχνότητες, έτσι για να διατηρήσουµε τον τετραγωνικό παλµό απαιτείται άπειρο εύρος 

ζώνης. Στην πράξη, όλα τα συστήµατα τηλεπικοινωνίας έχουν περιορισµένο εύρος ζώνης. 

Όχι µόνο το άπειρο εύρος ζώνης είναι αδύνατο, αλλά αν λάβουµε υπόψη τις παρεµβολές 

στις ζεύξεις, το τηλεπικοινωνιακό µας σύστηµα θα πρέπει να χρησιµοποιεί το µικρότερο 

δυνατό εύρος ζώνης. 

Σε κάθε ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστηµα, ένα σύµβολο καθορίζεται από το 

ρυθµό µε τον οποίο στέλνεται η πληροφορία πάνω σε µια ζεύξη, σε µορφή παλµών στη 

βασική ζώνη, ή σε µορφή αλλαγών στη γωνία φάσης της φέρουσας, σε ένα PSK σύστηµα 

για παράδειγµα. Γνωστές διαµορφώσεις που µεταφέρουν περισσότερα από ένα bit ανά 

σύµβολο είναι η QPSK (2 bits/symbol) και η QAM (µέχρι 10 bits/symbol). Η QPSK 

χρησιµοποιείται ευρέως στις δορυφορικές ζεύξεις. 

Το κριτήριο του Nyquist για µηδενική διασυµβολική παρεµβολή στηρίζεται στη 

χρήση φίλτρων ρίζας ανυψωµένου συνηµιτόνου και στο δεδοµένο αριθµό συµβόλων στη 

ζεύξη. Αν η µετάδοση είναι δυαδική, ένα σύµβολο είναι ένα bit και το σύµβολο έχει έτσι 

δύο καταστάσεις. Αν έχουµε δύο bits ανά σύµβολο, κάθε σύµβολο έχει τέσσερις πιθανές 

καταστάσεις, κ.ο.κ.. Η διαµόρφωση QAM είναι η διαµόρφωση που συνδυάζει τέσσερις 
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καταστάσεις φάσης του QPSK µε πολλαπλά πλάτη παλµών όπως στην m-ASK. Για 

παράδειγµα, η 256-QAM είναι η διαµόρφωση στην οποία κάθε σύµβολο αναπαριστά 8 bits 

και έχει συνολικά 256 πιθανές καταστάσεις. Υπάρχουν τέσσερις καταστάσεις φάσεως και οι 

παλµοί µπορούν να έχουν 26=64 πιθανά πλάτη. 

Αν πάρουµε µια τυχαία παλµοσειρά, όπως στο σχήµα και την περιορίσουµε µε 

χρήση βαθυπερατού φίλτρου, το σχήµα του παλµού θα µεταβληθεί. Για παράδειγµα, ας 

θεωρήσουµε µια ορθογωνική παλµοσειρά που περνά από ένα απλό βαθυπερατό φίλτρο 

(ανυψωµένο συνηµίτονο). Η καινούργια παλµοσειρά, όπως φαίνεται στο σχήµα, έχει 

καθυστέρηση και οι παλµοί παρεµβάλλουν ο ένας στον άλλον (διασυµβολική παρεµβολή). 

Αν προστεθεί και θόρυβος στην κυµατοµορφή, η διασυµβολική παρεµβολή αυξάνει την 

πιθανότητα ο δέκτης να λάβει λάθος bit. Σε ένα σύστηµα βασικής ζώνης, η διασυµβολική 

παρεµβολή µπορεί να αποφευχθεί µε την κατάλληλη επιλογή ενός βαθυπερατού φίλτρου. Ο 

Nyquist πρότεινε µια τεχνική που θεωρητικά µπορεί να παράγει µηδενική διασυµβολική 

παρεµβολή. Ο σκοπός είναι η δηµιουργία στον δέκτη ενός παλµού που µοιάζει µε το σχήµα 

του sinx/x και τέµνει τον οριζόντιο άξονα σε κάθε διάστηµα Ts,, όπου Ts, είναι η διάρκεια 

συµβόλου. Ο δέκτης δειγµατοληπτεί την εισερχόµενη κυµατοµορφή κάθε Ts, έτσι ώστε σε 

κάθε δειγµατοληψία παλµού, οι «ουρές» από τους παλµούς που προηγούνται έχουν 

µηδενική τιµή. Έτσι οι προηγούµενοι παλµοί προκαλούν µηδενική διασυµβολική 

παρεµβολή σε κάθε στιγµή δειγµατοληψίας. Το φίλτρο ανυψωµένου συνηµιτόνου δίνεται 

από τη σχέση: 

 

( )

( ) ( ) ( )

( )

2

( ) 1 για 1
2

( ) cos 1  για 1 1
2 2 2 2

( ) 0 για 1
2

s
NQ

s s s
NQ

s

s
NQ

RV f f a

R R RV f f a a f a
aR

RV f f a

π

= < −

  = − − − ≤ ≤ +    

= > +

 (2.10) 

 

όπου 0<α<1 και Rs=1/Ts είναι ο ρυθµός συµβόλου σε σύµβολα ανά δευτερόλεπτο. 

 

Το σχήµα του παλµού που παράγεται στην έξοδο της ζεύξης είναι uNQ(t), που 

υπολογίζεται από τον αντίστροφο µετασχηµατισµό Fourier της εξόδου από τη συνάρτηση 

µεταφοράς του ανυψωµένου συνηµιτόνου Nyquist, που είναι το φάσµα του παλµού εισόδου 

πολλαπλασιασµένο µε την απόκριση συχνότητας του συστήµατος: 
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( ) 1 ( ) ( )NQ NQu t F V t S f−  = ×     (2.11) 

 

Αν ο παλµός εισόδου είναι η συνάρτηση δ(t), τότε το φάσµα του σήµατος εισόδου 

είναι S(f)=1, οπότε: 

 

( ) 1 ( )NQ NQu t F V t−  =      (2.12) 

 

Αν λάβουµε υπόψη τον προηγούµενο ορισµό του ανυψωµένου συνηµιτόνου τότε: 

( )
cos( ) sin( )( )
1 2

s s
NQ

s s

aR t R tu t
aR t R t

π π
π

   
= ×   −   

   (2.13) 

 

Στην περίπτωση που α=0, επιτυγχάνουµε το ελάχιστο εύρος ζώνης µέσα από το 

οποίο µπορούµε να µεταδώσουµε σήµα µε ρυθµό συµβόλου Rs ικανοποιώντας συγχρόνως 

και τη συνθήκη µηδενικής διασυµβολικής παρεµβολής. Μια τέτοια συνάρτηση δεν µπορεί 

να υλοποιηθεί στην πράξη, εφόσον δεν µπορούµε να έχουµε άπειρη κλίση σε µια 

συχνότητα. Στην πράξη, όλα τα ψηφιακά συστήµατα µετάδοσης µπορούν µόνο να 

προσεγγίσουν την ιδανική συνάρτηση µεταφοράς Nyquist, έτσι πάντα θα παράγεται 

διασυµβολική παρεµβολή. Ωστόσο, η βάση για την κατασκευή όλων των ψηφιακών 

ζεύξεων είναι το κριτήριο της ιδανικής µηδενικής διασυµβολικής παρεµβολής Nyquist. Τα 

πραγµατικά φίλτρα που έχουν συνάρτηση µεταφοράς που προσεγγίζει την ιδανική 

µηδενικής διασυµβολικής παρεµβολής Nyquist συνάρτηση µεταφοράς, ελαχιστοποιούν τη 

διασυµβολική παρεµβολή και µεγιστοποιούν το ρυθµό συµβόλου. 

Η εφαρµογή της συνάρτησης µεταφοράς Nyquist σε µία ζεύξη απαιτούν τα διάφορα 

µέρη της ζεύξης να έχουν διαφορετικές συναρτήσεις µεταφοράς. Υπάρχουν τρία 

διαφορετικά µέρη σε ένα οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό σύστηµα: ο ποµπός, η ζεύξη 

µετάδοσης και ο δέκτης. Έτσι, η συνολική συνάρτηση µεταφοράς του συστήµατος είναι 

προϊόν τριών διαφορετικών συναρτήσεων µεταφοράς. Το φάσµα της κυµατοµορφής στην 

έξοδο του δέκτη είναι: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )r t rV f S f H f L f H f= × × ×    (2.13) 
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όπου 

S(f) είναι το φάσµα του σήµατος στην είσοδο του ποµπού 

Ht(f) είναι η συνάρτηση µεταφοράς του ποµπού 

L(f) είναι η συνάρτηση µεταφοράς της ζεύξης µετάδοσης 

Hr(f) είναι η συνάρτηση µεταφοράς του δέκτη 

 

Θέλουµε η έξοδος του δέκτη να είναι µια κυµατοµορφή µηδενικής διασυµβολικής 

παρεµβολής, το οποίο καταφέρνουµε δηµιουργώντας ένα φάσµα µηδενικής διασυµβολικής 

παρεµβολής VNQ(f) στην έξοδο του δέκτη. Θεωρούµε ότι S(f)=1 (είσοδος δ(t)) και |L(f)|=1 

(η συνάρτηση µεταφοράς της ζεύξης είναι χωρίς απώλειες) και ότι η απόκριση φάσης της 

ζεύξης είναι γραµµική µε τη συχνότητα. Με αυτές τις προϋποθέσεις, θέλουµε η από άκρη 

σε άκρη συνάρτηση µεταφοράς της ζεύξης να είναι συνάρτηση µεταφοράς ανυψωµένου 

συνηµιτόνου µε µηδενική διασυµβολική παρεµβολή. Έτσι: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ( ) 1 ( ) ( )

( ) ( ) ( )
r t r t r NQ

NQ t r

V f S f H f L f H f H f H f V f

V f H f H f

= × × × = × × × = ⇒

= ×
 

(2.14) 

 

Ένας τρόπος για να πετύχουµε µηδενική διασυµβολική παρεµβολή είναι να κάνουµε 

ίσες τις συναρτήσεις µεταφοράς του ποµπού και του δέκτη, έτσι ώστε: 

 

( ) ( ) ( )t r NQH f H f V f= =    (2.15) 

 

Η παραπάνω συνάρτηση ονοµάζεται ρίζα ανυψωµένου συνηµιτόνου. 

Χρησιµοποιώντας ίδια φίλτρα στον ποµπό και δέκτη επιτυγχάνουµε ταυτόχρονα και τον 

καλύτερο δυνατό σηµατοθορυβικό λόγο. 

 

2.5.2.2 Ζωνοπερατή µετάδοση ψηφιακής πληροφορίας 
 

Η πιο συνηθισµένη επιλογή διαµόρφωσης για ένα ψηφιακό δορυφορικό 

τηλεπικοινωνιακό σύστηµα είναι η PSK (phase shift keying). 
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Μετάδοση ζωνοπερατών QPSK σηµάτων από ζωνοπεριορισµένο κανάλι 
 

Η συνθήκη για µηδενική διασυµβολική παρεµβολή είναι: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )i t t r LPF NQV f H f E f L f H f G f V f× × × × × =    (2.16) 

όπου 

Vi(f) = sinx/x το φάσµα των NRZ παλµών πληροφορίας στην είσοδο του συστήµατος 

Ht(f) = Hr(f) η συνάρτηση µεταφοράς των φίλτρων στον ποµπό και το δέκτη 

Εt(f) = x/sinx ο εξισορροπητής για την είσοδο της NRZ κυµατοµορφής 

L(f) η συνάρτηση µεταφοράς της ζεύξης που πρέπει να είναι γραµµική 

GLPF(f) η συνάρτηση µεταφοράς του βαθυπερατού φίλτρου µετά τον αποδιαµορφωτή 

 

Για να ισχύει η παραπάνω συνθήκη στα όρια του εύρους ζώνης που καταλαµβάνεται 

από τα σήµατα στη ζεύξη Rs(1+a), θα πρέπει να εξασφαλίσουµε τα εξής: 

 

( ) ( ) 1i tV f E f× =    (2.17) 

( ) 1L f =    (2.18) 

( ) 1LPFG f =    (2.19) 

( ) ( ) ( )t r NQH f H f V f× =    (2.20) 

 

Η διαµόρφωση QPSK είναι η πιο δηµοφιλής επιλογή τεχνικής διαµόρφωσης που 

χρησιµοποιείται στις δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις που µεταφέρουν ψηφιακά 

δεδοµένα. Αν ο ρυθµός δεδοµένων είναι Rb bits/sec, ο ρυθµός συµβόλων για την QPSK 

φέρουσα είναι Rs=Rb/2 sps. 

Για να ανακτήσουµε τη συµβολοσειρά µε µηδενική διασυµβολική παρεµβολή 

πρέπει να διαµορφώσουµε έτσι το φάσµα µετάδοσης έτσι ώστε µετά την αποδιαµόρφωση 

κάθε σύµβολο να παράγει στην έξοδο του αποδιαµορφωτή κυµατοµορφή µηδενικής 

διασυµβολικής παρεµβολής. Έτσι, η δειγµατοληψία της συµβολοσειράς µπορεί να γίνει µε 

µηδενική διασυµβολική παρεµβολή. Στην πράξη, ένα QPSK σύστηµα έχει δύο 

αποδιαµορφωτές, έναν για κάθε ζευγάρι συµβόλων (δύο καταστάσεις φάσης) στην QPSK 

φέρουσα. 
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2.5.2.3 Λίγα λόγια για τις διαµορφώσεις PSK και QPSK 
 

Κατά την κωδικοποίηση PSK η φάση του φέροντος εναλλάσσεται µεταξύ δύο τιµών 

που απέχουν κατά 180ο σε αντιστοιχία µε το είδος του ψηφίου που µεταδίδεται. Αν οι 

παλµοί που χρησιµοποιούνται για τη µορφοποίηση των προς µετάδοση ψηφίων είναι NRZ, 

το σήµα PSK µπορεί να γραφεί κατά τους ακόλουθους τρόπους: 

 

[ ]

( ) ( ) cos( )

( ) cos( 1 ( ) )
2

PSK c

PSK c

c t Am t t

c t A t m t

ω ψ
και

πω ψ

= +

= + − +

 (2.21) 

όπου ψ η τυχαία φάση του τοπικού ταλαντωτή του ποµπού και m(t)=±1. 

 

Συνήθως ως εύρος ζώνης των PSK σηµάτων θεωρείται η φασµατική απόσταση 

µεταξύ των πρώτων µηδενισµών του φάσµατος εκατέρωθεν της φέρουσας συχνότητας ωc. 

Αυτό είναι: 

 

( ) ( ) cos( ) ( )sin( )QPSK c c s cc t Bm t t Bm t tω ψ ω ψ= + + +    (2.22) 

 

Η αποκωδικοποίηση των σηµάτων PSK γίνεται µόνο κατά σύµφωνο τρόπο. Η 

πιθανότητα λάθους που επιτυγχάνεται από το σύστηµα κωδικοποίησης PSK είναι 

µικρότερη από αυτήν που επιτυγχάνεται από οποιοδήποτε άλλο σχήµα ψηφιακής 

κωδικοποίησης. Το τίµηµα για την υπεροχή της PSK κωδικοποίησης ως προς την 

αξιοπιστία, που πάντως την καθιστά προτιµητέα για χρήση σε δορυφορικά συστήµατα 

επικοινωνιών, είναι η πολυπλοκότητα και το κόστος του αποκωδικοποιητή, ώστε να 

επιτυγχάνεται η απαιτούµενη για την ισχύ της συµφωνία φάσης. 

 

Κατά την κωδικοποίηση QPSK δύο ακολουθίες ψηφίων κωδικοποιούνται κατά PSK 

σε δύο ορθογώνιες εκδοχές του φέροντος. Οι δύο ακολουθίες είναι δυνατό να προέρχονται 

από δύο ανεξάρτητες πηγές πληροφορίας ή από την ίδια πηγή κατόπιν µετατροπής από 

σειριακή σε παράλληλη µορφή. Το διαµορφωµένο QPSK σήµα, όπως και το απλό PSK 

σήµα, µπορεί να εκφραστεί υπό δύο µορφές σύµφωνα µε τις σχέσεις: 

 

( ) ( ) cos( ) ( )sin( )QPSK c c s cc t Bm t t Bm t tω ψ ω ψ= + + +    (2.23)  
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ή 

( ) ( ) cos( ( ) )QPSK cc t a t t tω θ ψ= + +  

όπου 

{ }

1/ 22 2

1

( ) ( ) ( )

( ) tan ( ) / ( )
c s

s c

a t m t m t

t m t m t

και

θ −

 = + 
= −

 

 

Τα σήµατα βασικής ζώνης mc(t) και ms(t) σχηµατίζονται από ακολουθίες ψηφίων 

{ακ} και {bκ} αντίστοιχα. Η κωδικοποίηση QPSK µπορεί να υλοποιηθεί, είτε ως 

ορθογώνια υπέρθεση δύο PSK σηµάτων, είτε ως διαµόρφωση PM. Η γωνία θ(t) µπορεί να 

λάβει µόνο τέσσερις τιµές, αντίστοιχες των τεσσάρων εκδοχών που µπορεί να λάβει το 

ζεύγος ψηφίων που εκπέµπεται. Ένα πλεονέκτηµα της κωδικοποίησης QPSK σε σχέση 

µε την κωδικοποίηση PSK είναι η πλέον αποδοτική χρησιµοποίηση του διαθέσιµου 

εύρους ζώνης ραδιοσυχνοτήτων. Το φάσµα του QPSK σήµατος, λόγω της ίδιας µορφής 

που έχει µε το φάσµα του PSK, έχει ως εύρος ζώνης αυτό του κύριου λοβού του, δηλαδή: 

 

, 2 /RF QPSK sB T=    (2.24) 

 

Ωστόσο, η επίδραση του σφάλµατος στην πιθανότητα λάθους είναι σαφώς 

δυσµενέστερη σε σήµατα QPSK σε σχέση µε σήµατα PSK. Αυτό µειώνει το συγκριτικό 

φασµατικό πλεονέκτηµα του σήµατος QPSK σε σχέση µε τα σήµατα PSK. 

 

2.5.2.4 Ρυθµοί λαθών bit και συµβόλων 
 

Ο ρυθµός λαθών bit BER εκφράζει την πιθανότητα ένα bit που στέλνεται πάνω σε 

µια ζεύξη να ληφθεί λανθασµένα, ή αλλιώς ένα κοµµάτι ενός µεγάλου αριθµού 

µεταδιδόµενων bit να ληφθεί λανθασµένα (αντί για 0 να λάβουµε 1 και το αντίστροφο). Ο 

BER είναι ένας δείκτης της ποιότητας σε ένα ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό σύστηµα, όπως ο 

σηµατοθορυβικός λόγος σε µια αναλογική ζεύξη. Ο ρυθµός λαθών bit δεν εξαρτάται από 

την ταχύτητα της ψηφιακής µετάδοσης. Εκφράζει απλά την πιθανότητα να υπάρξει ένα 

λανθασµένο bit στα N λαµβανόµενα bit, ανεξάρτητα από τον ρυθµό µετάδοσης. 
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Με τη διαφορική κωδικοποίηση, ένα λάθος σε ένα σύµβολο έχει σαν αποτέλεσµα το 

σύµβολο που ακολουθεί να ερµηνευτεί και αυτό λάθος και ο αριθµός των λαθών bit ανά 

σύµβολο µπορεί να ξεπεράσει την τιµή Nb. 

Η αντιστοίχηση των ζευγαριών bit πληροφορίας µε τις γωνίες φάσης σε ένα QPSK 

σήµα γίνεται µε τη χρήση του κώδικα Gray. Η κωδικοποίηση Gray εξασφαλίζει ότι οι 

διπλανές καταστάσεις φάσης διαφέρουν µόνο κατά ένα bit. Ο θόρυβος πρέπει να 

προκαλέσει σφάλµα φάσης µεγαλύτερο από 135ο για να υπάρξουν δύο λανθασµένα bit σε 

ένα QPSK σήµα. Ο θόρυβος που προκαλεί σφάλµα φάσης µεγαλύτερο από 45ο και 

µικρότερο από 135ο έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση ενός λανθασµένου bit. Έτσι είναι 

πιο πιθανό να εµφανιστεί σφάλµα σε ένα bit παρά σφάλµα σε 2 bit. Εποµένως, µπορούµε να 

υποθέσουµε ότι για διαµορφωµένα QPSK σήµατα η πιθανότητα σφάλµατος συµβόλου Pe 

είναι ίση µε την πιθανότητα σφάλµατος bit Pb. 

Τα σφάλµατα συµβόλων προκύπτουν από τον θερµικό θόρυβο, από εξωτερικούς 

παράγοντες και από διασυµβολική παρεµβολή. Αν θεωρήσουµε ότι υπάρχει µόνο θερµικός 

θόρυβος τότε η πιθανότητα Pe µπορεί να υπολογιστεί από το λόγο Εs/No της ενέργειας ανά 

σύµβολο προς την πυκνότητα ισχύος θορύβου. Όσο µεγαλύτερος είναι ο λόγος Εs/No τόσο 

µικρότερος είναι και ο BER. Υποθέτουµε ότι C watts ισχύος της φέρουσας µεταδίδονται 

κατά τη διάρκεια διαστήµατος ενός συµβόλου Ts και Rs είναι ο ρυθµός συµβόλων στη 

ζεύξη. Η ενέργεια που λαµβάνουµε κατά τη διάρκεια συµβόλου είναι Es. 

/s s sE C T C R= × =    (2.25) 

Η πυκνότητα φάσµατος ισχύος του θορύβου No είναι ίση µε την ισχύ θορύβου Ν δια 

το εύρος ζώνης θορύβου Βn στην είσοδο του αποδιαµορφωτή. 

/o nN N B=    (2.26) 

Συνδυάζοντας τις δύο τελευταίες εξισώσεις παίρνουµε: 

/ /s o n o sE N CB N R=    (2.27) 

 

2.5.2.5 Πιθανότητα σφάλµατος συµβόλου 
 

Το λαµβανόµενο σήµα συνοδεύεται πάντα από θόρυβο. Ο θόρυβος στο δέκτη 

θεωρείται ότι είναι λευκός προσθετικός θόρυβος Gauss (AWGN) και το κανάλι ονοµάζεται 

AWGN. Η υπόθεση ότι ο θόρυβος είναι προσθετικός, λευκός και έχει κατανοµή Gauss 

γίνεται για να απλοποιηθεί η ανάλυση της πιθανότητας σφαλµάτων. Στις δορυφορικές 

ζεύξεις η υπόθεση αυτή είναι συνήθως έγκυρη αφού ο θόρυβος είναι θερµικός. Αν ο 
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θόρυβος προέρχεται από παρεµβολή από άλλη τηλεπικοινωνιακή ζεύξη τότε η υπόθεση 

µπορεί να µην είναι έγκυρη. Για να αναλύσουµε τις πιθανότητες πρέπει να δουλέψουµε µε 

τάσεις. Έστω ότι οι πιθανές στάθµες της τάσης είναι +V και –V και ότι η έξοδος του 

αποδιαµορφωτή είναι o ou V n= ± +  όπου no είναι ο θόρυβος. Υπάρχουν δύο πιθανοί τρόποι 

να συµβεί κάποιο σφάλµα, ανάλογα µε το αν µεταδίδεται σήµα +V ή –V. Αν στέλνεται 

σήµα +V και no<-V το άθροισµα σήµατος και θορύβου θα είναι λιγότερο από µηδέν, 

οδηγώντας σε σφάλµα συµβόλου. Αν στέλνεται σήµα -V και no>+V το άθροισµα σήµατος 

και θορύβου θα είναι µεγαλύτερο µηδέν, οδηγώντας και πάλι σε σφάλµα συµβόλου. Η 

κατανοµή Gauss είναι συµµετρική γύρω από το µηδέν, οπότε η πιθανότητα σφάλµατος 

είναι: 

( ) ( )

( )

1 1εξοδος>0 οταν στελνονται -V εξοδος<0 οταν στελνονται +V
2 2
εξοδος>0 οταν στελνονται -V

( )

e

o

P P P

P
P n V

= +

=

= > +

(2.28) 

όπου η παραπάνω πιθανότητα υπολογίζεται από το ολοκλήρωµα του θορύβου από +V µέχρι 

το άπειρο: 
2

2( ) exp
22o V

P n V dσ λ λ
σπ

∝

+

 
> + =  

 
∫   (2.29), όπου σ είναι η rms τιµή του θορύβου 

Το παραπάνω ολοκλήρωµα επιλύεται αριθµητικά: 

1( ) /( 2)
2oP n V erfc V σ > + =    (2.30), όπου erfc είναι η συνάρτηση σφάλµατος. 

Η πιθανότητα να υπάρχει σφάλµα συµβόλου δίνεται από τη σχέση: 

1 ( / )
2e s oP erfc E N =      (2.31) 

 

BPSK BER 
Η πιθανότητα λάθους συµβόλου είναι 

1
2

s
e

o

EP erfc
N

 
=  

 
 ή 1

2eBPSK
CP erfc
N

 
=  

 
   (2.32) 

 

QPSK BER 
Η πιθανότητα λάθους συµβόλου είναι 
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1
2

s
e

o

EP erfc
N

 
=  

 
 ή 1

2 2eBPSK
CP erfc
N

 
=  

 
   (2.33) 

 

Η ανάλυση της επίδοσης ενός συστήµατος µιας τηλεπικοινωνιακής ζεύξης που 

χρησιµοποιεί διαµόρφωση BPSK γίνεται συνήθως µε τη χρήση του λόγου C/N και όχι του 

Eb/No. Γενικά θεωρείται ότι η επίδοση των συστηµάτων BPSK και QPSK ως προς το 

ρυθµό σφαλµάτων είναι η ίδια. Ωστόσο, όταν ο ρυθµός σφαλµάτων εξετάζεται ως προς το 

λόγο C/N, τότε τα συστήµατα BPSK και QPSK δεν έχουν τον ίδιο BER. Χρειάζεται 

διπλάσια ισχύς µετάδοσης για δύο BPSK ροές πληροφορίας (QPSK) απ’ ό,τι για µία. 

Εποµένως, η QPSK απαιτεί µεγαλύτερο λόγο C/N κατά 3 db σε σχέση µε την BPSK. Το 

πλεονέκτηµα της QPSK είναι ότι µπορεί να στείλει διπλάσιο αριθµό bit το δευτερόλεπτο σε 

σχέση µε την BPSK για συγκεκριµένο εύρος ζώνης. Αυτό το πλεονέκτηµα της QPSK 

διαµόρφωσης µπορούµε να το εκµεταλλευτούµε µόνο αν ο λόγος φέρουσας προς θόρυβο 

είναι επαρκώς υψηλός. 

 

Άλλα είδη διαµορφώσεων, όπως OQPSK, SQPSK, MSK, και FFSK φαίνονται να 

έχουν αρκετά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τη διαµόρφωση QPSK για τις δορυφορικές 

επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν έχουν υιοθετηθεί για εµπορικές εφαρµογές για γεωστατικούς 

δορυφόρους. Αυτό οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι τα όποια θεωρητικά πλεονεκτήµατα 

µπορεί να έχουν αυτές οι διαµορφώσεις εξαφανίζονται στην πράξη και αφετέρου στο 

γεγονός ότι τα πλεονεκτήµατα είναι αρκετά µικρά ώστε να δικαιολογήσουν τα επιπλέον 

έξοδα από την εφαρµογή τους. 

 

2.5 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλµάτων 
 

Η µετάδοση πληροφορίας µε τη βοήθεια ενός δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού 

συστήµατος πάντα καταλήγει σε χειροτέρευση της ποιότητας της πληροφορίας. Στην 

περίπτωση αναλογικών σηµάτων η χειροτέρευση της πληροφορίας εκφράζεται σε 

χειροτέρευση του σηµατοθορυβικού λόγου. Γνωρίζουµε ότι χρησιµοποιώντας ευρυζωνικό 

σήµα FM µπορούµε να ανταλλάξουµε το εύρος ζώνης µε την ισχύ και να καταφέρουµε έναν 

καλό σηµατοθορυβικό λόγο και έναν χαµηλό λόγο φέρουσας προς θόρυβο στο RF σήµα. 

Στις ψηφιακές ζεύξεις εκφράζουµε την χειροτέρευση του περιεχοµένου της πληροφορίας 

ενός σήµατος σε ρυθµό σφαλµάτων BER (bit error rate). Χρησιµοποιώντας διαµόρφωση 
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PSK, συνήθως QPSK µπορούµε να ανταλλάξουµε το εύρος ζώνης µε την ισχύ του σήµατος 

και να πετύχουµε καλό BER µε χαµηλούς λόγους φέρουσας προς θόρυβο. 

Η βασική διαφορά µεταξύ αναλογικών και ψηφιακών σηµάτων είναι ότι στην 

περίπτωση των ψηφιακών σηµάτων µπορούµε να βελτιώσουµε την ποιότητα του ψηφιακού 

σήµατος χρησιµοποιώντας τεχνικές διόρθωσης σφαλµάτων. ∆εν υπάρχει τέτοια τεχνική 

για τα αναλογικά σήµατα και εφόσον η πληροφορία παρεµβάλλεται από θόρυβο, είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να εξάγουµε το θόρυβο, αφού δεν µπορούµε γενικά να διαχωρίσουµε 

ηλεκτρονικά το σήµα από τον θόρυβο. Σε ένα ψηφιακό σύστηµα µπορούµε να προσθέσουµε 

πλεονάζοντα bit στην πληροφορία µας, τα οποία µπορούν να ανιχνεύουν λάθη στην 

πληροφορία και επιπλέον να επισηµαίνουν το συγκεκριµένο bit ή τα συγκεκριµένα bits που 

έχουν λάθη. Υπάρχουν κάποια συστήµατα που απλά µπορούν να ανιχνεύουν τα σφάλµατα 

και άλλα που µπορούν να τα διορθώνουν. Στην περίπτωση που ανιχνευτεί κάποιο σφάλµα 

στην πληροφορία οι επιλογές είναι πολλές: να αγνοήσουµε το σφάλµα, να επισηµάνουµε τη 

θέση του, να ξαναστείλουµε κάποιο κοµµάτι πληροφορίας ή να εκτιµήσουµε το σφάλµα και 

να αντικαταστήσουµε τη διαστρεβλωµένη πληροφορία. Συνολικά, αυτές οι ενέργειες 

αποτελούν την διαχείριση σφαλµάτων. Η διαχείριση σφαλµάτων µπορεί να εφαρµοστεί 

στον επίγειο σταθµό σαν µόνιµο µέρος της δορυφορικής τηλεπικοινωνιακής ζεύξης, ή 

µπορεί να εφαρµοστεί από τον τερµατικό χρήστη. 

Εκτός από την κωδικοποίηση της πληροφορίας αυτή κρυπτογραφείται για να 

αποφευχθεί η υποκλοπή της και η µη εξουσιοδοτηµένη χρήση της. ∆ε θα πρέπει να 

συγχέουµε την κωδικοποίηση µε την κρυπτογράφηση. Η κρυπτογράφηση της ψηφιακής 

πληροφορίας γίνεται µε την προσθήκη µιας µεγάλης ακολουθίας bit στα bit πληροφορίας. 

Για την ανάκτηση της πληροφορίας, η ακολουθία bit που χρησιµοποιείται στην διαδικασία 

κρυπτογράφησης πρέπει να είναι γνωστή στον δέκτη. Αυτή η πληροφορία περιλαµβάνεται 

στο κλειδί κρυπτογράφησης, το οποίο αλλάζει κατά τακτά χρονικά διαστήµατα για τη 

διατήρηση της ασφάλειας. 

Η κωδικοποίηση σαν έννοια χρησιµοποιείται επίσης όταν αλλάζουµε µια 

πληροφορία από µια µορφή σε µια άλλη. Για παράδειγµα, η παλµοκωδική διαµόρφωση 

(PCM) µεταβάλλει την αναλογική πληροφορία σε δυαδικές λέξεις για τη µεταφορά τους 

πάνω σε µια ψηφιακή ζεύξη. Ο όρος κωδικοποίηση χρησιµοποιείται επίσης για τις 

συσκευές που ανακατεύουν µια σειρά ψηφιακής πληροφορίας, ώστε να αποφευχθούν 

µεγάλες σειρές από µηδέν (0) ή ένα (1). 

Στη θεωρία, είναι δυνατό να παράγουµε κωδικούς που µπορούν να ανιχνεύουν και 

να διορθώνουν οποιοδήποτε λάθος στη δεδοµένη ροή πληροφορίας. Στην πράξη, ο αριθµός 
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των πλεοναζόντων bit που προστίθενται στην πληροφορία και η ταχύτητα µε την οποία 

µεταδίδεται η πληροφορία πάνω στη ζεύξη είναι δύο παράγοντες ανταγωνιστικοί. Η 

αποτελεσµατικότητα ενός σχήµατος κωδικοποίησης αποτελεί µέτρο του αριθµού των 

επιπλέον bit που πρέπει να προστεθούν στην πληροφορία για ανίχνευση και διόρθωση 

λαθών. Σε µερικά συστήµατα FEC (forward error detection) ο αριθµός των 

πλεοναζόντων bit είναι ίσος µε τον αριθµό των bit πληροφορίας, µε αποτέλεσµα τον 

υποδιπλασιασµό του ρυθµού µετάδοσης. Η απώλεια της τηλεπικοινωνιακής χωρητικότητας 

αντισταθµίζεται από εγγύηση σε χαµηλό ρυθµό λαθών. Αυτή η τεχνική χρησιµοποιείται 

ευρέως σε VSAT συστήµατα. Προσθέτοντας FEC µισού ρυθµού (1 bit πληροφορίας – 1 bit 

κωδικοποίηση) στην πληροφορία χρησιµοποιώντας συνελικτικό κώδικα, η µείωση του BER 

στην έξοδο του δέκτη είναι ισοδύναµη µε βελτίωση 3db στο λόγο φέρουσας προς θόρυβο. 

Μια βελτίωση 3db στο λόγο φέρουσας προς θόρυβο µπορεί να επιτευχθεί µε αύξηση της 

διαµέτρου της κεραίας του VSAT κατά 41%, πράγµα που είναι ακριβό και ασύµφορο 

συγκρινόµενο µε την εισαγωγή ολοκληρωµένου κυκλώµατος FEC. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα, όλα τα δορυφορικά τερµατικά που έχουν χαµηλούς C/N λόγους (VSATs, 

δορυφορικά τηλέφωνα, DBS-TV τερµατικά) να χρησιµοποιούν FEC για να βελτιώσουν το 

BER στις ζεύξεις από και προς το τερµατικό. 

Σε κάθε ψηφιακή δορυφορική τηλεπικοινωνιακή ζεύξη υπάρχει η επιλογή το FEC 

να είναι µέρος ή όχι της ζεύξης, ανάλογα µε το είδος της πληροφορίας που στέλνεται και τις 

απαιτήσεις σε BER. Για παράδειγµα, όταν στέλνεται ψηφιακή φωνή, η ανίχνευση και 

διόρθωση λαθών σπάνια εφαρµόζεται. Στην περίπτωση ψηφιακής πληροφορίας, θα πρέπει 

να ληφθούν µέτρα για την αντιµετώπιση των σφαλµάτων, όπως στην περίπτωση 

οικονοµικών συναλλαγών και ανταλλαγής βάσεων δεδοµένων, όπου ο ρυθµός σφαλµάτων 

πρέπει να είναι 10-12. Ζεύξεις που λειτουργούν σε συχνότητες πάνω από 10GHz εµφανίζουν 

µεγάλα BER εξαιτίας της παραµόρφωσης από τη διάδοση του σήµατος. Η ζεύξη τότε 

πρέπει να σχεδιαστεί µε ένα περιθώριο µερικών db έτσι ώστε το BER να πέφτει κάτω 

από το αποδεκτό όριο, της τάξης του 10-6, µόνο ένα µικρό ποσοστό του µήνα ή του 

χρόνου. Ο συνολικός χρόνος κατά τον οποίο το όριο ξεπερνιέται θα είναι λιγότερο από 

0,5% ενός µήνα για ένα καλοσχεδιασµένο σύστηµα. Κατά τη διάρκεια του υπολοίπου 

99,5% του µήνα, ο λόγος φέρουσας προς θόρυβο του λαµβανοµένου σήµατος θα πρέπει να 

είναι αρκετά πάνω απ’ το κατώφλι και το BER να έχει πολύ χαµηλές τιµές. Ίσως δεν 

υπάρξουν λάθη για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και δισεκατοµµύρια bit µπορέσουν να 

µεταδοθούν µε απόλυτη ακρίβεια. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, τα συστήµατα ανίχνευσης 

και διόρθωσης λαθών δεν προσφέρουν τίποτα στο τηλεπικοινωνιακό σύστηµα. Ωστόσο, 
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ακόµα και αν δεν εντοπίσουµε µια ξαφνική µείωση του λόγου C/N ή µια ξαφνική αύξηση 

του BER, η κωδικοποίηση θα εφαρµόζεται συνεχώς. Έτσι, η κωδικοποίηση εξασφαλίζει ότι 

θα µπορούµε να αντιµετωπίσουµε σφάλµατα σε bit. Το µεγαλύτερο διάστηµα είναι 

αχρείαστη αλλά όταν χρειαστεί αποδεικνύεται πολύτιµη. 

 

Σε ένα οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό σύστηµα που λειτουργεί σε ένα θορυβώδες 

κανάλι υπάρχει ένα άνω όριο στην χωρητικότητα του καναλιού. Το θεώρηµα Shannon λέει 

ότι όταν έχουµε λευκό προσθετικό θόρυβο Gauss η χωρητικότητα του καναλιού δίνεται από 

τη σχέση: 

 

[ ]2 0log 1 /( )H B P N B bps= +    (2.34) 

 

όπου 

Β είναι το εύρος ζώνης σε hertz 

P η λαµβανόµενη ισχύς σε watt 

Ν0 η πλευρική πυκνότητα φασµατικής ισχύος του θορύβου σε watt/ hertz 

Για ψηφιακή τηλεπικοινωνιακή ζεύξη η εξίσωση µπορεί να γραφεί ως εξής: 

 

2
0

log 1 bEH H
B N B

 
= + ⋅ 

 
   (2.35) 

 

εφόσον H=1/Tb, όπου Tb είναι η διάρκεια του bit σε sec και η ενέργεια ανά bit σε Joule 

Ε=PTb=P/H. 

 

2.6 Συστήµατα πολλαπλής προσπέλασης 
 

2.6.1 Πολλαπλή προσπέλαση διαίρεσης συχνότητας (FDMA) 
 

Η πολλαπλή προσπέλαση διαίρεσης συχνότητας ήταν η πρώτη τεχνική πολλαπλής 

προσπέλασης που χρησιµοποιήθηκε στα δορυφορικά τηλεπικοινωνιακά συστήµατα. Στην 

αρχή της λειτουργίας τους, στα 1960, οι δορυφόροι εξυπηρετούσαν κυρίως την τηλεφωνία. 

Όλα τα σήµατα ήταν αναλογικά και στους επίγειους σταθµούς χρησιµοποιούνταν η 
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αναλογική πολυπλεξία για το συνδυασµό µεγάλου αριθµού τηλεπικοινωνιακών καναλιών. 

Τα τηλεφωνικά κανάλια βασικής ζώνης µετατοπίζονταν στη συχνότητα και έτσι µπορούσαν 

να τοποθετηθούν σε µία στοίβα καναλιών µε τη χρήση της FDM πολυπλεξίας. Η FDM-FM 

RF φέρουσα µεταδίδονταν στο δορυφόρο, όπου µοιράζονταν έναν αναµεταδότη µε άλλες 

φέρουσες µε τη χρήση του FDMA. Η τεχνική ήταν γνωστή µε το όνοµα FDM-FM-FDMA 

και ήταν η βασική µέθοδος µετάδοσης τηλεφωνικών καναλιών από Intelsat δορυφόρους για 

πάνω από 20 χρόνια. Το βασικό πλεονέκτηµα του FDMA είναι ότι µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν φίλτρα για το διαχωρισµό των σηµάτων. Intelsat FDM φέρουσες µε εύρος 

ζώνης 10 GHz µετέφεραν 132 µε 252 τηλεφωνικά κανάλια. 

Κάθε επίγειος σταθµός που λειτουργεί σε ένα δίκτυο FDMA πρέπει να έχει 

ξεχωριστό IF δέκτη για κάθε µία από τις φέρουσες που θέλει να λαµβάνει. Η εκχώρηση 

συχνοτήτων σε κάθε επίγειο σταθµό µπορεί να γίνεται είτε στατικά, είτε δυναµικά ανάλογα 

µε την τηλεπικοινωνιακή ζήτηση. Τα συστήµατα SCPC µπορούν να έχουν µεγάλο αριθµό 

φερουσών σε έναν αναµεταδότη, µε αποτέλεσµα οι επίγειοι σταθµοί FDMA συνηθίζουν να 

έχουν µεγάλο αριθµό από δέκτες και πολυπλέκτες ενδιάµεσης συχνότητας που επιλέγουν τις 

διαφορετικές φέρουσες µε τη χρήση φίλτρων IF στενής ζώνης. Το παρακάτω σχήµα δείχνει 

πως το εύρος ζώνης ενδιάµεσης συχνότητας ενός επίγειου σταθµού µπορεί να ρυθµιστεί 

έτσι ώστε να λαµβάνει 1000 ψηφιακά κανάλια φωνής, το καθένα µε εύρος ζώνης 40 kHz 

από ένα εύρος συχνοτήτων του αναµεταδότη 54 MHz. Τα διαστήµατα των 10 kHz µεταξύ 

των καναλιών ονοµάζονται ζώνες ασφαλείας και είναι απαραίτητα γιατί επιτρέπουν στα 

φίλτρα στους δέκτες να επιλέγουν τα ξεχωριστά κανάλια, χωρίς να υπάρχουν µεγάλες 

παρεµβολές από γειτονικά κανάλια. 

 

 

Σχήµα 2.6: Πολλαπλή προσπέλαση διαίρεσης συχνότητας 
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Η µέθοδος FDMA είναι µια ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδος για την 

εκµετάλλευση του εύρους ζώνης των δορυφορικών αναµεταδοτών. Σε ιδανικές συνθήκες, 

ένας δορυφόρος µπορεί να διαθέτει µεγάλο αριθµό αναµεταδοτών καθένας από τους 

οποίους µπορεί να έχει µικρό εύρος ζώνης, ικανό για να εξυπηρετήσει την τηλεφωνία. 

Επειδή όµως θέλουµε να έχουµε µετάδοση οποιασδήποτε µορφής κίνησης (φωνή, βίντεο, 

δεδοµένα, κ.α.) επιλέχτηκε να χρησιµοποιηθούν αναµεταδότες µε µεγάλο εύρος ζώνης, 

συνήθως 36, 54 και 72 MHz. 

Η τεχνική FDMA είναι µειονέκτηµα στα δορυφορικά τηλεπικοινωνιακά συστήµατα 

όταν ο δορυφορικός αναµεταδότης έχει µη γραµµικά χαρακτηριστικά. Οι περισσότεροι 

δορυφορικοί αναµεταδότες χρησιµοποιούν ενισχυτές υψηλής ισχύος οι οποίοι οδηγούνται 

σε κορεσµό προκαλώντας µη γραµµική λειτουργία. 

 

FDMA πολλαπλών δεσµών: Όπως είναι γνωστό η χωρητικότητα των µεταδόσεων 

ενός δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού συστήµατος περιορίζεται τόσο από το διαθέσιµο 

εύρος ζώνης, όσο και από την ισοδύναµη ισοτροπικά ακτινοβολούµενη ισχύ (EIRP). 

Αύξηση της EIRP µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρησιµοποίηση κεραιών λεπτής δέσµης στη 

θέση µιας κεραίας που καλύπτει µια ευρεία περιοχή στην επιφάνεια της γης, µε συνέπεια 

την αύξηση της χωρητικότητας του δορυφορικού συστήµατος. Κάθε δέσµη «φωτίζει» ένα 

συγκεκριµένο σύνολο επίγειων σταθµών, ενώ σε κάθε λεπτή δέσµη χρησιµοποιείται 

σύστηµα πολλαπλής προσπέλασης διαίρεσης συχνότητας. Κάθε φέρον σήµα άνω ζεύξης 

που προορίζεται για κάποιο επίγειο σταθµό θα πρέπει να κατευθύνεται από τον δορυφορικό 

αναµεταδότη στην κατάλληλη δέσµη κάτω ζεύξης που καλύπτει τον επιθυµητό επίγειο 

σταθµό προορισµού. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια ενός πίνακα διασυνδέσεων που 

υπάρχει στα κυκλώµατα του δορυφορικού αναµεταδότη. 

 

2.6.2 Πολλαπλή προσπέλαση διαίρεσης χρόνου (TDMA) 
 

Στα συστήµατα πολλαπλής προσπέλασης διαίρεσης χρόνου (TDMA), σε κάθε 

επίγειο σταθµό, εκχωρείται ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα, στο οποίο ο σταθµός 

επικοινωνεί µε τον δορυφορικό αναµεταδότη. Στη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος ο 

επίγειος σταθµός κάνει αποκλειστική χρήση του δορυφορικού αναµεταδότη, ο οποίος 

επανεκπέµπει το λαµβανόµενο σήµα στην προς τα κάτω ζεύξη. Αυτό σηµαίνει ότι ο κάθε 

επίγειος σταθµός χρησιµοποιεί την ίδια συχνότητα µετάδοσης και εφόσον κάθε χρονική 
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στιγµή εκπέµπεται ένα και µόνο σήµα αποφεύγεται η παρεµβολή του ενός σήµατος µε τα 

γειτονικά του.  Η πολλαπλή προσπέλαση διαίρεσης χρόνου περιγράφεται σχηµατικά 

παρακάτω: 

 

 

Σχήµα 2.1: Πολλαπλή προσπέλαση διαίρεσης χρόνου 

 

Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη µιας και µόνης φέρουσας συχνότητας, αποτρέπει τη 

δηµιουργία γινοµένων ενδοδιαµόρφωσης, που υπάρχουν στο FDMA και συνεπώς ο 

ενισχυτής του δορυφορικού αναµεταδότη µπορεί να λειτουργεί στην περιοχή κορεσµού 

παρέχοντας τη µέγιστη δυνατή ισχύ εξόδου στην προς τα κάτω ζεύξη. 

Με την πολλαπλή προσπέλαση διαίρεσης χρόνου, σε κάθε επίγειο σταθµό 

εκχωρείται περιοδικά µια χρονική «σχισµή», µέσα στην οποία ο σταθµός εκπέµπει έναν 

«καταιγισµό πληροφορίας». Το σύνολο των χρονικών σχισµών αποτελεί το χρονικό 

«πλαίσιο» του δορυφορικού αναµεταδότη. Μεταξύ των διαδοχικών χρονικών σχισµών στο 

πλαίσιο παραχωρείται ένα µικρό χρονικό διάστηµα διαχωρισµού, το οποίο χρησιµεύει στο 

να µη δηµιουργούνται παρεµβολές µεταξύ των σηµάτων που αντιστοιχούν σε γειτονικές 

χρονικές σχισµές. 

 

TDMA πολλαπλών δεσµών: Η χρήση πολλαπλών δεσµών µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε το σύστηµα πολλαπλής προσπέλασης διαίρεσης χρόνου. 

Μια ανεπιθύµητη συνέπεια της χρήσης πολλαπλών δεσµών είναι η απώλεια της 
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διασύνδεσης µεταξύ όλων των επίγειων σταθµών, πράγµα που είναι δυνατόν κατά τη 

λειτουργία µε σύστηµα συνολικής κάλυψης. Επιπλέον, γίνεται αδύνατη η λειτουργία 

συστήµατος συγχρονισµού κλειστού βρόχου, αφού ο σταθµός ποµπός δεν είναι σε θέση να 

λαµβάνει το δικό του µεταδιδόµενο σήµα. Η παράκαµψη των προβληµάτων αυτών γίνεται 

µε την εισαγωγή ενός πίνακα διασυνδέσεων µεταξύ των σηµάτων λεπτών δεσµών στον 

δορυφορικό αναµεταδότη. 

 

Η πολλαπλή προσπέλαση διαίρεσης χρόνου εµφανίζει πολλά πλεονεκτήµατα, όπως 

η µέγιστη δυνατή ισχύς στην προς τα κάτω ζεύξη (αφού ο θόρυβος από τα γινόµενα 

ενδοδιαµόρφωσης είναι ελάχιστος), ο εύκολος σχεδιασµός και η αξιοποίηση όλων των 

ευκολιών των ψηφιακών τεχνικών, γεγονός που κάνει τη χρήση της αρκετά διαδεδοµένη 

στις δορυφορικές επικοινωνίες. Ωστόσο, απαιτεί συγχρονισµό σε παγκόσµιο επίπεδο και 

αυξηµένη πολυπλοκότητα για τους επίγειους σταθµούς και τη διασύνδεση µεταξύ αυτών 

και των δορυφόρων. 

 

2.6.3 Πολλαπλή προσπέλαση διαίρεσης κώδικα (CDMA) 
 

Κατά τη λειτουργία του συστήµατος πολλαπλής προσπέλασης διαίρεσης κώδικα, η 

επικοινωνία µεταξύ των χρηστών γίνεται ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή συχνότητας και 

επιπλέον κάθε χρήστης καταλαµβάνει συνεχώς όλο το διαθέσιµο εύρος ζώνης του 

δορυφορικού αναµεταδότη. Συνεπώς δεν απαιτείται ούτε διαχωρισµός συχνότητας, ούτε 

χρονικός διαχωρισµός. Σε κάθε επίγειο σταθµό το προς µετάδοση σήµα µε πληροφοριακό 

περιεχόµενο συνδυάζεται µε µια ψηφιακή ακολουθία η οποία δηµιουργείται τοπικά και έχει 

την ιδιότητα να διαχωρίζεται από όλες τις παραλλαγές της που προκύπτουν µε χρονική 

ολίσθηση της αρχικής ακολουθίας καθώς και να διαχωρίζεται από όλες τις άλλες 

ακολουθίες που απαρτίζουν το σύνολο των ψηφιακών ακολουθιών που χρησιµοποιούνται 

σε όλους τους επίγειους σταθµούς. Αυτές οι ιδιότητες καθιστούν δυνατό το διαχωρισµό των 

λαµβανοµένων σηµάτων ακόµα και όταν χρησιµοποιούν το ίδιο εύρος ζώνης και 

εκπέµπονται στο ίδιο χρονικό διάστηµα. 

Το σύστηµα πολλαπλής προσπέλασης διαίρεσης κώδικα έχει το πλεονέκτηµα έναντι 

του TDMA ότι δεν απαιτείται ελεγχόµενο χρονικό διάστηµα για την εκποµπή σηµάτων άνω 

ζεύξης από τους επίγειους σταθµούς του συστήµατος. Όµως η απόδοση του CDMA 

εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την ικανότητα του δέκτη να διαχωρίζει διευθύνσεις, 
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πράγµα που γίνεται ιδιαίτερα δύσκολο όταν αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των επίγειων 

σταθµών που εξυπηρετούνται από το σύστηµα. 

 

2.7 Επίδραση της ατµόσφαιρας στις ζεύξεις δορυφόρου – γης 
 

Κάθε φορά που µελετάµε µια δορυφορική ζεύξη πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη τις 

απώλειες που έχει το σήµα κατά τη µετάδοσή του λόγω των καιρικών φαινοµένων, της 

ατµόσφαιρας, κτλ. 

Η ισχύς που λαµβάνεται στο δέκτη δίνεται από την παρακάτω εξίσωση: 

 

 dbWr r p aP EIRP G L L= + − −    (2.36) 

 

όπου 

EIRP είναι η ισοτροπικά ακτινοβολούµενη ισχύς του ποµπού που συνδυάζει την έξοδο του 

ενισχυτή ισχύος, το κέρδος της κεραίας εκποµπής και τις απώλειες της κεραίας 

Gr είναι το κέρδος της κεραίας λήψης που περιλαµβάνει και τις απώλειες της κεραίας 

Lp είναι οι απώλειες διάδοσης ίσες µε 20log(4πR/λ) (λ είναι το µήκος κύµατος του σήµατος 

και R η απόσταση µεταξύ της κεραίας εκποµπής και της κεραίας λήψης) 

La είναι η εξασθένηση λόγω της ατµόσφαιρας 

 

Υπάρχουν πολλά φαινόµενα που οδηγούν στην απώλεια σήµατος στη µετάδοση δια 

µέσου της ατµόσφαιρας της γης. Αυτά περιλαµβάνουν την απορρόφηση λόγω της 

ατµόσφαιρας, την εξασθένιση λόγω συννεφιάς, τον τροποσφαιρικό σπινθηρισµό, την 

περιστροφή Faraday, τον ιονοσφαιρικό σπινθηρισµό, την εξασθένιση λόγω βροχής, την 

αποπόλωση λόγω βροχής και πάγου. Η εξασθένιση λόγω βροχής είναι µε διαφορά η πιο 

σηµαντική από τις απώλειες για συχνότητες µεγαλύτερες από 10 GHz και είναι συχνά ένας 

περιοριστικός παράγοντας στο σχεδιασµό των δορυφορικών ζεύξεων στην Ku και Ka ζώνη. 

Οι σταγόνες της βροχής απορροφούν και σκεδάζουν τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Στις 

ζώνες συχνοτήτων Ku και Ka η εξασθένιση λόγω βροχής προκαλείται σχεδόν αποκλειστικά 

από την απορρόφηση. Στο παρακάτω σχήµα φαίνονται οι διάφοροι µηχανισµοί απώλειας 

διάδοσης. 
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Σχήµα 2.2: Μηχανισµοί απώλειας διάδοσης δορυφορικού σήµατος 

 

Και η εξασθένιση και η αποπόλωση προέρχονται από την αλληλεπίδραση µεταξύ 

των διαδιδοµένων ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων µε οτιδήποτε υπάρχει στην ατµόσφαιρα σε 

κάθε περίπτωση. Στην ατµόσφαιρα µπορεί να υπάρχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια, ιόντα, 

ουδέτερα άτοµα, µόρια και υδροµετωρίτες (σταγόνες βροχής, χιόνι, παγοκρύσταλλοι, 

χαλάζι, κλπ.). Τα τελευταία ποικίλουν ως προς το µέγεθος. Η αλληλεπίδρασή τους µε τα 

ηλεκτροµαγνητικά κύµατα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη συχνότητα. Για παράδειγµα 

φαινόµενα που έχουν σηµαντική επίδραση στη διάδοση στα 30 GHz µπορεί να είναι 

αδιάφορα σε συχνότητα 4 GHz. Με εξαίρεση την επίδραση της ιονόσφαιρας σχεδόν όλα τα 

φαινόµενα που επιδρούν στη διάδοση γίνονται πιο έντονα όσο αυξάνεται η συχνότητα. 

 

Ποσοτικοποίηση των φαινοµένων εξασθένισης και αποπόλωσης 
 

Η εξασθένιση Α είναι η διαφορά σε decibel ανάµεσα στη λαµβανόµενη ισχύ Pr, σε 

συγκεκριµένο χρόνο t και τη λαµβανόµενη ισχύ σε ιδανικές συνθήκες διάδοσης (συνθήκες 

«καθαρού ουρανού»). Έτσι έχουµε: 

 

Ουράνιος θόρυβος 
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( ) ( )
clearskyr rA t P P t= −    (2.37) 

 

Η εξασθένιση στις δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις που λειτουργούν στις 

ζώνες C, Ku και Ka προκαλείται κυρίως από την απορρόφηση του σήµατος από τη βροχή. 

Στις περισσότερες δορυφορικές ζεύξεις πάνω από 10 GHz, η εξασθένιση λόγω βροχής 

περιορίζει τη διαθεσιµότητα του συστήµατος και γι’ αυτό κατά το σχεδιασµό της ζεύξης θα 

πρέπει πάντα να υπολογίζεται η αναµενόµενη εξασθένιση λόγω βροχής για συγκεκριµένο 

ποσοστό του χρόνου. Αυτή είναι µια πολύπλοκη διαδικασία αλλά περιλαµβάνει πρακτικά 

τρία βήµατα: τον καθορισµό της συχνότητας βροχόπτωσης για το ποσοστό του χρόνου που 

µας ενδιαφέρει, τον υπολογισµό της εξασθένισης του σήµατος για αυτή τη συχνότητα 

βροχόπτωσης σε dB/km και την εύρεση του µήκους της διαδροµής στο οποίο εµφανίζεται η 

εν λόγω εξασθένιση. 

Η αποπόλωση είναι πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί από την εξασθένιση. Όλα τα 

σήµατα έχουν µια κατεύθυνση πόλωσης που καθορίζεται από το διάνυσµα του 

ηλεκτροµαγνητικού πεδίου του σήµατος. Γενικά, τα σήµατα δεν είναι ποτέ τέλεια 

πολωµένα. Η κατεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου ποτέ δεν µπορεί να είναι απόλυτα 

προσανατολισµένη και σταθερή. Στην περίπτωση της ορθογώνιας πόλωσης απαιτούµε την 

επαρκή αποµόνωση των δύο ορθογώνιων πολωµένων καταστάσεων για να επιτρέψουµε το 

διαχωρισµό της πόλωσης που θέλουµε και αυτής που δε θέλουµε στην κεραία λήψης. Η 

διαφορά µεταξύ της ενέργειας του πολωµένου και του διασταυρωµένης πόλωσης σήµατος 

καθορίζει και το διαχωρισµό της διασταύρωσης πόλωσης στο δέκτη, το XPD και άρα το 

µέγεθος της παρεµβολής µεταξύ των δύο κάθετα πολωµένων σηµάτων. Αυτή η παρεµβολή 

προκαλεί διαφωνία σε µια αναλογική ζεύξη και αύξηση του BER σε µια ψηφιακή ζεύξη. Η 

παραγωγή ανεπιθύµητων διασταυρούµενης πόλωσης συνιστωσών ονοµάζεται αποπόλωση. 

 

-Απορρόφηση ατµόσφαιρας 
 

Στις µικροκυµατικές συχνότητες και άνω τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα 

αλληλεπιδρούν µε τα µόρια της ατµόσφαιρας, γεγονός που προκαλεί εξασθένιση του 

σήµατος. 
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-Απορρόφηση λόγω συννεφιάς 
 

Ενώ αρχικά τα σύννεφα θεωρούνταν άσχετα µε την εξασθένιση των δορυφορικών 

σηµάτων, σήµερα αποτελούν βασικό παράγοντα για συστήµατα σε ζώνες συχνοτήτων Ka 

και V (50/40 GHz). Η δυσκολία για την προσοµοίωση της εξασθένισης λόγω συννεφιάς 

βρίσκεται στο γεγονός ότι τα σύννεφα ανήκουν σε διαφορετικά είδη, εντοπίζονται σε πολλά 

διαφορετικά επίπεδα και κάθε είδος έχει διαφορετική πιθανότητα εµφάνισης. Τυπικές τιµές 

για εξασθένιση λόγω συννεφιάς για υγρά σύννεφα είναι τα 1 και 2 db για συχνότητες περί 

τα 30 GHz και γωνίες ανύψωσης κοντά στις 30ο εύκρατα γεωγραφικά πλάτη. Σε πιο ζεστά 

κλίµατα, όπου τα σύννεφα είναι πιο πυκνά και µεγαλύτερα και έχουν µεγαλύτερη 

πιθανότητα εµφάνισης, η εξασθένιση λόγω συννεφιάς είναι µεγαλύτερη. Επίσης, όσο 

µικρότερη είναι η γωνία ανύψωσης τόσο µεγαλύτερη είναι και η εξασθένιση λόγω 

συννεφιάς. 

 

-Τροποσφαιρικός σπινθηρισµός 
 

Η ατµόσφαιρα κοντά στο έδαφος, που µερικές φορές λέγεται οριακό επίπεδο σπάνια 

είναι ακίνητη. Η ενέργεια από τον ήλιο θερµαίνει την επιφάνεια της γης και η 

συνεπαγόµενη µεταφερόµενη δραστηριότητα αναταράσσει το επίπεδο ορίου. Αυτή η 

αναταραχή προκαλεί ταραχώδη µίξη διαφορετικών µερών του οριακού επιπέδου 

προκαλώντας µικρής κλίµακας αλλαγές στο δείκτη διάθλασης. Όταν ένα σήµα συναντήσει 

ταραχώδη ατµόσφαιρα η γρήγορη αλλαγή του δείκτη διάθλασης κατά µήκος της διαδροµής 

του οδηγεί σε διακυµάνσεις στο επίπεδο του λαµβανόµενου σήµατος. Αυτές οι 

διακυµάνσεις ονοµάζονται σπινθηρισµοί. Επειδή η πλειοψηφία των διακυµάνσεων 

προκαλούνται στο διάστηµα από την επιφάνεια της γης µέχρι 4 km πάνω απ’ αυτή, 

αναφέρονται ως τροποσφαιρικοί σπινθηρισµοί. Αυτοί εµφανίζονται σε διάφορες καιρικές 

συνθήκες. 

Ο τροποσφαιρικός σπινθηρισµός δεν προκαλεί αποπόλωση. Το φαινόµενο αυτό 

γίνεται πιο έντονο όσο αυξάνεται η συχνότητα, όσο µειώνεται η γωνιά ανύψωσης και το 

κλίµα γίνεται θερµότερο και υγρότερο. 

Όταν η γωνία ανύψωσης πέφτει κάτω από τις 10ο τότε παρατηρείται ένα δεύτερο 

φαινόµενο απωλειών διάδοσης: η εξασθένιση µικρής γωνίας. Η εξασθένιση µικρής γωνίας 

είναι το ίδιο φαινόµενο µε την εξασθένιση πολλαπλής διαδροµής στις επίγειες ζεύξεις. 
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-Περιστροφή Faraday στην ατµόσφαιρα 
 

Η ιονόσφαιρα είναι µέρος της ατµόσφαιρας της γης που περιέχει µεγάλο αριθµό 

ηλεκτρονίων και ιόντων. Εκτείνεται από τα 40 km ως τα 600 km πάνω από τη γη. Η 

επίδραση της ιονόσφαιρας κυριαρχεί στη διάδοση των κυµάτων στα 40 MHz. Η ιονόσφαιρα 

είναι ένα ανοµοιογενές και ανισοτροπικό πλάσµα και µια ακριβής ανάλυση της διάδοσης 

κυµάτων µέσα από αυτή είναι αδύνατη. Για µια δεδοµένη συχνότητα και κατεύθυνση 

διάδοσης σε σχέση µε το µαγνητικό πεδίο της γης υπάρχουν δύο χαρακτηριστικές πολώσεις. 

Η ολίσθηση φάσης και η εξασθένιση µπορούν να υπολογιστούν σε οποιοδήποτε σηµείο της 

διαδροµής µε τη βοήθεια των δύο αυτών χαρακτηριστικών κυµάτων. Όταν ένα γραµµικά 

πολωµένο κύµα φτάνει στην ιονόσφαιρα, διεγείρει κύµατα µε τις δύο χαρακτηριστικές 

πολώσεις. Αυτές ταξιδεύουν µε διαφορετικές ταχύτητες και όταν βγαίνουν από την 

ιονόσφαιρα η σχετική τους φάση είναι διαφορετική απ’ όταν µπήκαν σε αυτή. Το 

διανυσµατικό άθροισµά τους µπορεί να µεταφραστεί σαν την εξασθενηµένη και 

αποπολωµένη έκδοση του κύµατος που µπήκε στην ιονόσφαιρα. Έτσι, το κύµα που φεύγει 

από την ιονόσφαιρα έχει διαφορετική πόλωση από το κύµα που µεταδόθηκε. 

 

-Ιονοσφαιρικοί σπινθηρισµοί 
 

Η ενέργεια του ήλιου ευθύνεται για την αύξηση του αριθµού των ηλεκτρονίων ανά 

m2. Οι ανωµαλίες στην ιονόσφαιρα ευθύνονται για τις ταχύτατες αλλαγές του σήµατος σε 

φάση και πλάτος που οδηγούν σε γρήγορες διακυµάνσεις του σήµατος που ονοµάζονται 

ιονοσφαιρικοί σπινθηρισµοί. 

 

Πρόβλεψη της εξασθένισης λόγω βροχής 
 

Η εξασθένιση λόγω βροχής µπορεί να προβλεφθεί µε ακρίβεια αν η βροχή µπορεί να 

περιγραφεί επακριβώς κατά τη διάρκεια όλης της διαδροµής. Τα περισσότερα µοντέλα 

προβλέψεων στηρίζονται σε ηµιεµπειρικές προσεγγίσεις που υπολογίζουν το ενεργό µήκος 

Leff πάνω στο οποίο θεωρείται ότι ο ρυθµός βροχόπτωσης είναι σταθερός. Όλη η γη έχει 

χωριστεί σε διαφορετικές ζώνες που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς ρυθµούς 

βροχοπτώσεων. Ανάλογα µε το πόσο διάστηµα του χρόνου η υπέρβαση της εξασθένισης 

είναι ανεκτή µπορούµε να υπολογίσουµε αυτή την ανεκτή εξασθένιση. 
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2.8 Κινητές δορυφορικές τηλεπικοινωνίες 
 

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η παροχή ραδιοκάλυψης µε επίγεια δίκτυα δεν 

είναι πρακτική, όπως σε µέσα µεταφοράς (π.χ. πλοία). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι κινητές 

δορυφορικές επικοινωνίες δίνουν τη λύση. 

Ένας τρόπος για γενική κατάταξη των συστηµάτων MSS (Mobile Satellite System) 

είναι σύµφωνα µε το ύψος της τροχιάς των δορυφόρων: δορυφόροι χαµηλής τροχιάς 

(LEOs), σε ύψος της τάξης των 1000 km, δορυφόροι µέσης τροχιάς (MEOs), σε ύψος της 

τάξης των 10000 km και δορυφόροι µεγάλου ύψους, ελλειπτικής τροχιάς (HEOs), µε 

ευρέως µεταβαλλόµενο ύψος. Τα δηµόσια συστήµατα GEOs περιλαµβάνουν το 

INMARSAT-M, το MSAT, το ACTS, το MOBILESAT και το NSTAR. Τα συστήµατα 

LEOs περιλαµβάνουν το Iridium (66 δορυφόροι στα 770 km περίπου), το Teledesic (840 

δορυφόροι στα 700 km). Το σύστηµα Odyssey είναι µια πρόταση για σύστηµα MEOs µε 12 

δορυφόρους στα 10600 km και η πρόταση ELMSAT προδιαγράφει ένα σύστηµα HEOs µε 

δύο ή τρεις δορυφόρους. 

Τα βασικά προβλήµατα στις δορυφορικές κινητές τηλεπικοινωνίες προκαλούνται 

από τα δύσκολα περιβάλλοντα διάδοσης και από το µικρό µέγεθος της τερµατικής 

συσκευής. 

Το παρακάτω σχήµα απεικονίζει τη γεωµετρία της διαδροµής ενός σήµατος που 

χαρακτηρίζει τα χαρακτηριστικά διάδοσης για ένα επίγειο κινητό κανάλι. 
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Σχήµα 2.3: ∆ιαδροµή σήµατος κινητών δορυφορικών τηλεπικοινωνιών 

 

Το φαινόµενο Doppler στις κινητές τηλεπικοινωνίες 
 

Σε ένα κινητό τηλεπικοινωνιακό σύστηµα η ολίσθηση συχνότητας που προκαλείται 

από το φαινόµενο Doppler πρέπει να επανορθωθεί για να ελαττωθεί το σφάλµα συχνότητας 

στην αποδιαµόρφωση του σήµατος. Όποτε ένα κινούµενο αντικείµενο αποστέλλει ένα 

κύµα, η λαµβανόµενη συχνότητα µεταβάλλεται κατά: 

/d r tf v f c∆ = ±   (2.37)  όπου 

vr η σχετική ταχύτητα µεταξύ του ποµπού και του δέκτη 

c η ταχύτητα του φωτός 

ft η συχνότητα µετάδοσης 

 

2.9 Αξιοπιστία εξοπλισµού 
 

Οι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι της δεκαετίας του ’80 και ’90 είχαν λειτουργικό 

χρόνο ζωής µέχρι 15 χρόνια. Όταν ένας δορυφόρος βρίσκεται σε γεωστατική τροχιά 

υπάρχουν ελάχιστες δυνατότητες για επισκευή στοιχείων του που παρουσιάζουν πρόβληµα 
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ή παροχή περισσότερης ενέργειας. Γι’ αυτό, τα µέρη που αποτελούν το δορυφόρο θα πρέπει 

να είναι αρκετά αξιόπιστα µέσα στο εχθρικό περιβάλλον του διαστήµατος και θα πρέπει να 

ακολουθείται µια τέτοια στρατηγική που να επιτρέπει κοµµάτια του να τίθενται εκτός 

λειτουργίας χωρίς να χάνεται ολόκληρη η δυνατότητα επικοινωνίας του δορυφόρου. 

Ακολουθούνται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: αξιολόγηση σε διαστηµικό περιβάλλον 

κάθε µέρους του δορυφόρου για να διαπιστωθεί ο µεγάλος χρόνος ζωής στο διάστηµα και ο 

πλεονασµός των περισσότερων σηµαντικών κοµµατιών ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής 

λειτουργία ακόµα και όταν ένα από αυτά (τα πλεονάζοντα) τεθεί εκτός λειτουργίας. 

 

Αξιοπιστία δορυφόρου 
 

Η αξιοπιστία του δορυφόρου επηρεάζεται από έναν αριθµό παραγόντων: επιτυχία 

εκτόξευσης συµπεριλαµβανοµένων την αποτυχία τοποθέτησης σε τροχιά και την ανάπτυξη 

του δορυφόρου, την αξιοπιστία του δορυφόρου όταν βρίσκεται και ελέγχεται στην τροχιά, 

τους επιπλέον δορυφόρους σε τροχιά (που µπορούν να εξυπηρετούν τον ίδιο χρήστη). Οι 

περιπτώσεις εσφαλµένης λειτουργίας του δορυφόρου συνοψίζονται στα εξής: ανθρώπινο 

λάθος, αποτυχία του τηλεπικοινωνιακού συστήµατος (του εξοπλισµού του), παρεµβολή από 

άγνωστη φέρουσα, διακοπή εξαιτίας µεταφοράς υπηρεσίας σε άλλο δορυφόρο, πρόβληµα 

στον επίγειο σταθµό, λειτουργίες του δικτύου ελέγχου, µετρήσεων και τηλεµετρίας, λάθος 

χειρισµός ή κάποιος άγνωστος λόγος. Αυτές θα πρέπει να αντιµετωπίζονται επιτυχώς ώστε 

να έχουµε συνεχή παροχή υπηρεσιών από το δορυφόρο και να εκµηδενιστούν οι περίοδοι 

διακοπών. Η συνεχής παροχή υπηρεσιών από τους δορυφόρους έχει ξεπεράσει το 99% τα 

τελευταία 20 χρόνια. 

 

Ποιότητα υπηρεσίας δορυφορικού συστήµατος (QoS) 
 

Είναι ένας δείκτης της ποιότητας του λαµβανόµενου σήµατος από το δέκτη ο οποίος 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως: το bit error rate (BER), την πυκνότητα του 

φάσµατος ισχύος φέρουσας προς θόρυβο, η καθυστέρηση στη µετάδοση πακέτων, οι 

απώλειες διαδροµής, κ.α.. Ανάλογα µε την εφαρµογή διαφορετικές QoS είναι αποδεκτές. 
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3. Συστήµατα SATCOM ευρείας ζώνης 
 

Τα συστήµατα SATCOM ευρείας ζώνης προσφέρουν Internet υψηλής ταχύτητας και 

υπηρεσίες πολυµέσων, όπως multicasting και interactive video. Η πολυµεσική επικοινωνία 

απαιτεί εγγυηµένη ποιότητα ανάλογα µε την υπηρεσία. Παρακάτω περιγράφονται αυτά τα 

συστήµατα. 

 

Astrolink 
 

Το σύστηµα Astrolink περιλαµβάνει εννέα GEO δορυφόρους. Είναι ένα δορυφορικό 

σύστηµα στην Ka ζώνη, µε συχνότητες άνω ζεύξης 28,35–28,8 GHz και 29,25–30,0 GHz 

και συχνότητες κάτω ζεύξης 19,7–20,2 GHz. Το σύστηµα είναι σχεδιασµένο να υποστηρίζει 

υψηλής ταχύτητας πολυµεσική επικοινωνία. Χρησιµοποιεί OBP (onboard processing) για 

αυξηµένη αποτελεσµατικότητα και OBS (onboard switching) για ευελιξία. Οι ταχύτητες 

δεδοµένων ποικίλουν από 16 kb/s µέχρι 9,6 Mb/s. Ταχύτητες των 384 kb/s υποστηρίζονται 

από πιάτα των 90 cm, γεγονός που καθιστούν το Astrolink κατάλληλο και για κινητές 

εφαρµογές. 

 

Cyberstar 
 

Αποτελείται από τρεις GEO δορυφόρους στην Κα ζώνη συχνοτήτων. Είναι 

σχεδιασµένο για να παρέχει υπηρεσίες IP multicasting σε παροχείς υπηρεσιών Ίντερνετ 

(ISPs), µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις και παροχείς πολυµεσικών υπηρεσιών. Η 

χωρητικότητα του Cyberstar είναι 9,6 Gb/s. Το IP multicasting εφαρµόζεται µε βάση την 

τεχνολογία ΑΤΜ. 

 

Spaceway 
 

Αποτελείται από 16 GEO και 20 MEO δορυφόρους στην Κα ζώνη συχνοτήτων. 

Υποστηρίζει µετάδοση δεδοµένων σε µεγάλες ταχύτητες, πρόσβαση στο Ίντερνετ και 

πολυµεσικές υπηρεσίες ευρείας ζώνης. Η αρχιτεκτονική του Spaceway στηρίζεται στην 

αρχιτεκτονική bent-pipe relay. Προσφέρει υψηλό QoS (bit error rate, BER < 10–10 ) σε 
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χρήστες µε τερµατικά µεγέθους 0,66 m, σε ρυθµούς από 16 kb/s µέχρι 6 Mb/s. Το 

Spaceway είναι συµβατό µε τις τεχνολογίες ΑΤΜ, ISDN, frame relay και X.25. 

 

SkyBridge 
 

Αποτελείται από 80 δορυφόρους LEO στην Ku ζώνη συχνοτήτων, µε συχνότητες 

άνω ζεύξης 12,75–14,5 GHz και συχνότητες κάτω ζεύξης 10,7–12,75 GHz. Το σύστηµα 

SkyBridge επικοινωνεί µε επίγεια δίκτυα µέσω µεταγωγέων ΑΤΜ, παρέχει υπηρεσίες IP και 

χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης κώδικα/χρόνου/συχνότητας 

(CDMA/TDMA/FDMA) καθώς και spot beams. Είναι σχεδιασµένο να εξυπηρετεί κίνηση 

για πάνω από 20 εκατοµµύρια ταυτόχρονους χρήστες. 

 

Teledesic 
 

Αποτελείται από 288 δορυφόρους. Είναι ένα σύστηµα στη ζώνη συχνοτήτων Ka µε 

60 GHz ISLs ανάµεσα στους διπλανούς δορυφόρους. Λειτουργεί µε συχνότητες άνω ζεύξεις 

28,6–29,1 GHz και συχνότητες κάτω ζεύξης 18,8–19,3 GHz. Χρησιµοποιεί OBP και OBS. 

Το σύστηµα έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί “Internet in the sky.” Προσφέρει υπηρεσίες 

φωνής, δεδοµένων και πολυµέσων υψηλής ποιότητας. Η απόδοση QoS είναι σχεδιασµένη 

για BER < 10–10. Η πολλαπλή πρόσβαση είναι συνδυασµός MF-TDMA (multifrequency 

TDMA) στην άνω ζεύξη και ATDMA (asynchronous TDMA) στην κάτω ζεύξη. Η 

χωρητικότητα του δικτύου είναι 10 Gb/s. Προσφέρει συνδέσεις στους χρήστες των 2 Mb/s 

στην άνω ζεύξη και των 64 Mb/s στην κάτω ζεύξη. Μπορεί να έχει διαθεσιµότητα 99,9%. 

 

iSky (KaStar) 
 

Το σύστηµα iSky επικεντρώνεται στην παροχή Ίντερνετ ευρείας ζώνης στη Βόρεια 

Αµερική. Λειτουργεί στη ζώνη Κα, έχει δύο GEO δορυφόρους, µε συχνότητα άνω ζεύξης 

19,2–20,0 GHz και συχνότητα κάτω ζεύξης  29,0–30,0 GHz και είναι σχεδιασµένο να 

υποστηρίζει υψηλής ταχύτητας και διπλής κατεύθυνσης πρόσβαση στο Ίντερνετ, άµεσες 

broadcast υπηρεσίες (DBS), και µελλοντικά προσωπικά επικοινωνιακά συστήµατα (PCS) σε 

σπίτια και γραφεία µέσω VSAT. Προσφέρει ρυθµούς πληροφορίας µέχρι 40 Mb/s. 
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3.1 Μελλοντικές τάσεις και ζητήµατα 
 

3.1.1 Η ζώνη Ka και υψηλότερη συχνότητα 
 

Οι περισσότεροι δορυφόροι στο µέλλον θα λειτουργούν στη ζώνη Κα. Ο βασικός 

λόγος είναι η µεγάλη διαθεσιµότητα του φάσµατος. Άλλες ενδιαφέρουσες συχνότητες 

ανήκουν στη ζώνη V (40–50 GHz) και στα µιλιµετρικά κύµατα (π.χ. 60 GHz). Εφόσον ο 

αριθµός των δορυφορικών συστηµάτων και των χρηστών αυξάνεται και το εύρος ζώνης που 

ζητούν αυξάνεται και αυτό, θα υπάρξει ζήτηση για µεγαλύτερες συχνότητες, παρά τα 

γνωστά προβλήµατα που σχετίζονται µε τη βροχή και την εξασθένιση της ατµόσφαιρας σε 

αυτές τις υψηλές συχνότητες. Ένας άλλος λόγος που ενδιαφέρουν οι συχνότητες στην Κα 

ζώνη και οι µεγαλύτερες συχνότητες είναι η δυνατότητα που προσφέρουν χρήσης 

µικρότερων κεραιών. Αυτό πρέπει να αντισταθµιστεί και µε άλλους παράγοντες όπως η 

εξασθένιση λόγω βροχής και ατµόσφαιρας που επιβάλλουν τη χρήση µεγαλύτερων 

κεραιών. 

 

3.1.2 GEO εναντίον LEO 
 

Η κάλυψη είναι το βασικό πλεονέκτηµα των δορυφόρων GEO έναντι των LEO. Ο 

µεγάλος βαθµός κάλυψης των δορυφόρων GEO τους καθιστά ιδανικούς για multicasting. 

Ωστόσο, το µεγάλο ύψος της τροχιάς τους σηµαίνει ότι η καθυστέρηση µετάδοσης είναι 

µεγαλύτερη σε σχέση µε τα συστήµατα LEO ή MEO και µεγαλύτερη καθυστέρηση 

σηµαίνει ότι οι GEO δορυφόροι είναι λιγότερο κατάλληλοι για εφαρµογές όπως η φωνή ή 

interactive video σε σχέση µε τα συστήµατα LEO. Το µεγάλο ύψος των GEO δορυφόρων 

επίσης σηµαίνει ότι είναι µεγαλύτερα τα έξοδα εκτόξευσης. Τα συστήµατα LEO απαιτούν 

συχνότερη επικοινωνία µεταξύ των δορυφόρων και των επίγειων σταθµών οι οποίοι τους 

βλέπουν για µικρό χρονικό διάστηµα. Επιπλέον, στηρίζονται στις διασυνδέσεις µεταξύ 

γειτονικών δορυφόρων για αύξηση της κάλυψης, γεγονός που αυξάνει την πολυπλοκότητα 

του συστήµατος. 
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3.1.3 Βελτιωµένο TCP 
 

Πολλές έρευνες γίνονται για την εφαρµογή και την επίδοση του πρωτοκόλλου 

TCP/IP για δορυφορικές ζεύξεις. Όταν, το προϊόν του ρυθµού δεδοµένων σε µια TCP 

σύνδεση και η καθυστέρηση υπερβαίνει τη διαθέσιµη µνήµη, η επίδοση χειροτερεύει 

ραγδαία και αυτό δίνει ένα συν στα δορυφορικά συστήµατα LEO σε σχέση µε τα GEO. 

 

3.1.4 IP, ATM, και QoS 
 

Το IP, το ATM, ή ένας συνδυασµός των δύο αναµένεται να αποτελέσει τη 

ραχοκοκαλιά των δικτύων του µέλλοντος. Η τάση είναι πολλαπλές υπηρεσίες σε ταχύτητα 

και ποιότητα της επιλογής του χρήστη. Το ATM σχεδιάστηκε για να υποστηρίζει εγγυηµένο 

QoS, για κάθε είδος υπηρεσίας. Αντιθέτως, το IP υποστηρίζει µόνο ένα QoS, ωστόσο, στο 

µέλλον, το IP αναµένεται να µπορεί να υποστηρίζει περισσότερα QoS. 

 

3.1.5 Ασφάλεια IP στο SATCOM 
 

Όσο αναπτύσσεται το ηλεκτρονικό εµπόριο προκύπτει η ανάγκη για αξιόπιστο 

Ίντερνετ. Η δυνατότητα υποκλοπής είναι αυξηµένη λόγω της µεγάλης κάλυψης των 

δορυφορικών ζεύξεων. Οι µηχανισµοί ασφάλειας του πρωτοκόλλου IPS πρέπει να 

εγγυώνται την εµπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τον έλεγχο πρόσβασης και τη σωστή 

επιλογή κλειδιών, έτσι ώστε µόνο οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες να έχουν πρόσβαση στην 

πληροφορία, να υπάρχει έλεγχος της ταυτότητας του χρήστη, να απαγορεύεται η πρόσβαση 

σε µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες, να προστατεύεται η πληροφορία από τη φθορά και να 

γίνεται σωστή διανοµή κλειδιών.  

 

3.1.6 ∆ροµολόγηση IP και µεταγωγή ATM 
 

Η δροµολόγηση µπορεί να εφαρµοστεί είτε στη γη είτε στο δορυφόρο. Και στις δύο 

περιπτώσεις απαιτείται πληροφορία και για το κοµµάτι στο διάστηµα (ID δορυφόρου, 

πληροφορίες MAC, όπως κώδικας  CDMA, χρονοσχισµή  TDMA και συχνότητα FDMA) 

και για το κοµµάτι στη γη (π.χ., γεωγραφική θέση, host ID και πληροφορίες όπως κώδικας, 
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χρονοσχισµή ή συχνότητα). Μερικές τεχνικές δροµολόγησης IP που χρησιµοποιούνται στο 

SATCOM, είναι η NAT (network address translation), η BGP (Border Gateway Protocol), η 

MPLS (Multi-Protocol Label Switching), όπως και άλλες τεχνικές δροµολόγησης 

προσαρµοσµένες στα δορυφορικά δίκτυα. Στο µέλλον η δροµολόγηση IP στα δορυφορικά 

δίκτυα θα είναι συνδυασµός tunneling, NAT, border routing, και MPLS. 

 

3.2 Τελικές παρατηρήσεις 
 

Τα µελλοντικά δορυφορικά συστήµατα θα προσφέρουν µια σειρά από προηγµένες 

υπηρεσίες πληροφοριών. Η τάση είναι προς υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Ίντερνετ και 

ευρείας ζώνης πολυµέσα, καθώς και υπηρεσίες στηριγµένες στο IP πάνω σε IP και/ή 

IP/ATM δίκτυα. Οι υπηρεσίες µπορεί να ποικίλουν από το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µέχρι 

το διαδραστικό βίντεο. 

Οι δορυφορικές αρχιτεκτονικές µπορεί να χρησιµοποιούν OBP, OBS, και/ή OBR 

για αύξηση της χωρητικότητας. Οι δορυφόροι που θα χρησιµοποιούνται µπορεί να είναι 

LEO, MEO, GEO, ή συνδυασµοί αυτών, ανάλογα µε την κάλυψη που θέλουµε να έχουµε 

και τις υπηρεσίες που θέλουµε να προσφέρουµε. Η χρήση της ζώνης Κα και ακόµα 

µεγαλύτερων συχνοτήτων θα αυξηθεί µιας και το διαθέσιµο φάσµα εξαντλείται. Οι υψηλές 

συχνότητες επίσης επιτρέπουν τη χρήση µικρότερων τερµατικών και άρα µεγαλύτερη 

φορητότητα. Ίσως, το πιο σηµαντικό απ’ όλα είναι η ολοκληρωµένη ζεύξη των 

µελλοντικών δορυφορικών συστηµάτων µε τα επίγεια δίκτυα. 

 

 

 

4. Ο ελληνικός δορυφόρος Hellas-Sat 2 
 

4.1  Γενικά χαρακτηριστικά  
 

Ο Hellas-Sat 2 είναι ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος που εκτοξεύτηκε επιτυχώς στις 

13 Μαΐου του 2003 από το ακρωτήριο Canaveral και βρίσκεται στην τροχιακή θέση 39ο Ε 

(East). Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η τροχιακή θέση του δορυφόρου. 
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Σχήµα 4.1: Τροχιακή θέση του ελληνικού δορυφόρου Hellas-Sat 2 

 

Ο ελληνικός δορυφόρος Hellas-Sat 2 έχει σχεδιαστεί για µια ελάχιστη διάρκεια ζωής 

15 ετών και η τροχιακή του θέση µπορεί να ελεγχθεί µέσα στο διάστηµα ±0,09ο στην 

κατεύθυνση ανατολής/δύσης και µέσα στο διάστηµα ±0,05ο στην κατεύθυνση βορρά/νότου 

για διάρκεια τουλάχιστον 12 ετών. Ο έλεγχος του δορυφόρου γίνεται από δύο σταθµούς 

τηλεµετρίας που βρίσκονται στην Ελλάδα και την Κύπρο αντίστοιχα. Μέχρι τριάντα (30) 

αναµεταδότες µε εύρος ζώνης 36 MHz ο καθένας, στη ζώνη συχνοτήτων Ku, είναι 

διαθέσιµοι για ταυτόχρονη λειτουργία, ακόµα και στην διάρκεια έκλειψης. 

Η λήψη και η αποστολή σηµάτων πραγµατοποιείται µέσω τεσσάρων ακτινικών 

κεραιών διπλής πόλωσης. Οι δύο από αυτές είναι σταθερές (F1, F2) και οι άλλες δύο 

είναι ρυθµιζόµενες (S1, S2), όπως φαίνεται και από το παρακάτω σχέδιο του δορυφόρου. 
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Σχήµα 4.2: Οι κεραίες του δορυφόρου Hellas-Sat 2 

 

4.2 Συχνότητες και πολώσεις 

4.2.1 Συχνότητες 
 

Ο καθορισµός των συχνοτήτων και των πολώσεων των δορυφορικών αναµεταδοτών 

του δορυφόρου Hellas-Sat 2 φαίνονται στο παρακάτω σχήµα. Η σταθερή κεραία κάλυψης 

F1 λαµβάνει σήµατα στη ζώνη συχνοτήτων 13,75-14,00 GHz ενώ η σταθερή κεραία 

κάλυψης F2 λαµβάνει σήµατα στη ζώνη συχνοτήτων 14,00-14,25 GHz. Η ρυθµιζόµενη 

κεραία S1 λαµβάνει σήµατα στη ζώνη συχνοτήτων 13,75-14,00 GHz. Η ρυθµιζόµενη 

κεραία S2 λαµβάνει σήµατα στη ζώνη συχνοτήτων 14,00-14,25 GHz στην άνω ζεύξη 

οριζόντιας πόλωσης και στη ζώνη συχνοτήτων 14,00-14,50 GHz στην άνω ζεύξη κάθετης 

πόλωσης. Υπάρχουν δύο είδη δεκτών/κάτω µετατροπέων. Ο δέκτης τύπου 1 παρέχει 

µετατροπή συχνότητας από τη ζώνη συχνοτήτων άνω ζεύξης 13,75-14,00 GHz ή 14,00-

14,25 GHz στη ζώνη συχνοτήτων κάτω ζεύξης 12,50-12,75 GHz χρησιµοποιώντας δύο 

τοπικούς ταλαντωτές (1,244GHz και 1,5GHz αντίστοιχα). Ο δέκτης τύπου 2 παρέχει 

µετατροπή συχνότητας από τη ζώνη συχνοτήτων άνω ζεύξης 14,00-14,25GHz, στη ζώνη 
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συχνοτήτων κάτω ζεύξης 10,95-11,20 GHz χρησιµοποιώντας έναν τοπικό ταλαντωτή στα 

3,050 GHz. 

Υπάρχουν επίσης δύο κάτω µετατροπείς που παρέχουν µετατροπή συχνότητας της 

ζώνης συχνοτήτων της άνω ζεύξης της S2 14,25-14,50 GHz στη ζώνη συχνοτήτων κάτω 

ζεύξης 11,45-11,70 GHz χρησιµοποιώντας έναν τοπικό ταλαντωτή στα 2,8 GHz. 

Επίσης λόγω των δυνατοτήτων µεταγωγής, τα κανάλια 13-24(κεραία F1) ή τα 

κανάλια 37-48 (κεραία S2) µπορούν να µετατραπούν στην ζώνη συχνοτήτων κάτω ζεύξης 

12,50-12,75 GHz διαµέσου της κεραίας F1. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα κάτω 

µετατροπής των καναλιών  14,25-14,50 GHz της κεραίας S2 στη ζώνη συχνοτήτων 11,45-

11,70 GHz διαµέσου της κεραίας F2, αλλά σε αυτή την περίπτωση τα κανάλια της F2 

κεραίας πρέπει να µετατραπούν στη ζώνη 10,95-11,20 GHz διαµέσου της κεραίας S2. 

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα άνω ζεύξης των καναλιών 14 και 15 της κεραίας 

F1 και κάτω ζεύξης των καναλιών 32 και 33 της κεραίας σε ένα κανάλι βάσης και έτσι να 

συνδεθεί η Ευρώπη µε περιοχές εκτός της κάλυψης της F1. 

 

 

Σχήµα 4.3: ∆ιάγραµµα συχνοτήτων του δορυφόρου Hellas-Sat 2



 84

4.2.2 Πολώσεις 
 

Οι κεραίες του Hellas-Sat 2 µπορούν να µεταδίδουν και να λαµβάνουν 

ταυτόχρονα σε δύο κάθετες πολώσεις, µια οριζόντια (H) και µια κάθετη (V), στην 

ίδια συχνότητα. Τα σήµατα που λαµβάνονται σε µία από τις πολώσεις H, V 

µεταδίδονται σε πολώσεις V, H αντίστοιχα. Οι κεραίες λήψης του δορυφόρου έχουν 

διαχωρισµό πόλωσης το ελάχιστο 30 dB και οι κεραίες µετάδοσης 31 dB. 

 

4.3 Χάρτες κάλυψης 
 

Ο δορυφόρος Hellas-Sat 2 παρέχει 4 κεραίες λήψης. Οι κεραίες F1 και F2 

διαφέρουν µόνο στο σχήµα των κύριων ανακλαστήρων. Στην πράξη παρέχουν σχεδόν 

την ίδια κάλυψη πάνω από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αµερική και τη Μέση 

Ανατολή. Οι ρυθµιζόµενες κεραίες S1 και S2 ρυθµίζονται, για παράδειγµα, να 

καλύπτουν τη Νότια Αφρική και τη Μέση Ανατολή/Ανατολική Ευρώπη αντίστοιχα. 

Επίσης, ο δορυφόρος Hellas-Sat 2 παρέχει 4 κεραίες µετάδοσης. Για τις 

περιοχές κάλυψης ισχύουν τα ίδια µε τα παραπάνω. 

Στα παρακάτω σχήµατα παρουσιάζεται η κάλυψη που προσφέρει ο 

δορυφόρος Hellas-Sat 2 σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Οι ρυθµιζόµενες 

κεραίες µπορούν να ρυθµιστούν έτσι ώστε να καλύπτουν οποιοδήποτε ορατό από το 

δορυφόρο σηµείο της γης. 

 

Περιγραφή δορυφορικής γεωγραφικής κάλυψης και παράµετροι 
Οι περιοχές γεωγραφικής κάλυψης δίνονται σε σχέση µε τα περιγράµµατα που 

προκύπτουν από το λόγο κέρδους κεραίας δορυφόρου προς θερµοκρασία θορύβου 

G/T και από την ισχύ κορεσµού της αδιαµόρφωτης πλευρικής φέρουσας EIRP. Όλα 

τα περιγράµµατα δεν λαµβάνουν υπόψη το σφάλµα στόχευσης της κεραίας. Τα 

περιγράµµατα G/T έχουν προκύψει από το συνδυασµό θεωρητικής πληροφορίας και 

πληροφορίας µέτρησης. 

Παρακάτω εµφανίζονται οι περιοχές γεωγραφικής κάλυψης και για τις 

τέσσερις κεραίες του δορυφόρου σε περιγράµµατα G/T και EIRP (για διαφορετικές 

τιµές τους σε dbw) για λήψη και µετάδοση αντίστοιχα. 
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Σχήµα 4.4: ∆έσµη F1, γεωγραφική κάλυψη για εκποµπή, 12,5 GHz, περιγράµµατα EIRP 

 

 

 

Σχήµα 4.5: ∆έσµη F1, γεωγραφική κάλυψη για λήψη, 13,8 GHz, περιγράµµατα G/T 
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Σχήµα 4.5: ∆έσµη F2, γεωγραφική κάλυψη για εκποµπή, 11 GHz, περιγράµµατα EIRP 

 

 

 

Σχήµα 4.6: ∆έσµη F2, γεωγραφική κάλυψη για λήψη, 14 GHz, περιγράµµατα G/T 
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Σχήµα 4.7: ∆έσµη S1, γεωγραφική κάλυψη για εκποµπή, 12,5 GHz, περιγράµµατα EIRP 

 

 

 

Σχήµα 4.8: ∆έσµη S1, γεωγραφική κάλυψη για λήψη, 13,8 GHz, περιγράµµατα G/T 
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Σχήµα 4.9: ∆έσµη S2, γεωγραφική κάλυψη για εκποµπή, 11 GHz, περιγράµµατα EIRP 

 

 

 

Σχήµα 4.10: ∆έσµη S2, γεωγραφική κάλυψη για λήψη, 14 GHz, περιγράµµατα G/T 
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4.4 Αναγνωριστικά σήµατα 
 

Αναγνωριστικό σήµα στην Ku ζώνη συχνοτήτων αποστέλλεται στη 

συχνότητα  11,4515 GHz µε µέγιστο EIRP 12 dBW και χρησιµοποιείται από τους 

επίγειους σταθµούς για την παρακολούθηση της θέσης του. Άλλες συχνότητες στην C 

ζώνη συχνοτήτων είναι δεσµευµένες από τους σταθµούς παρακολούθησης για τις 

ανάγκες της τηλεµετρίας και µετρήσεων για τον έλεγχο του δορυφόρου. 

 

4.5 Κωδικοποίηση 
 

Ο δορυφόρος Hellas-Sat 2 όπως και η πλειοψηφία των δορυφόρων 

χρησιµοποιεί κωδικοποίηση BPSK και QPSK. 

Στις δορυφορικές ψηφιακές µεταδόσεις συνήθως χρησιµοποιούνται οι:  

- QPSK αποδιαµόρφωση µε FEC ¾ ή ½  

- BPSK αποδιαµόρφωση µε FEC ½ 

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει χαρακτηριστικά παραδείγµατα των παραµέτρων 

µετάδοσης για τη διαµόρφωση QPSK για λόγους σύγκρισης. 

 

 

Πίνακας 4.1: Παράµετροι µετάδοσης για τη διαµόρφωση QPSK 
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4.6 DVB 
 

Η εισερχόµενη ροή του συστήµατος είναι οργανωµένη σε καθορισµένα 

πακέτα ακολουθώντας την τεχνική συµπίεσης βίντεο MPEG-2 η οποία είναι 

απαραίτητη για τη µετάδοση της πληροφορίας βίντεο στον πολυπλέκτη MPEG-2/4 

ενός ψηφιακού συστήµατος. Η τεχνική MPEG-2/4 υιοθετήθηκε από την DVB 

(Digital Video Broadcasting) για την κωδικοποίηση πληροφορίας ήχου και βίντεο 

και για την πολύπλεξη ενός αριθµού πηγών πληροφορίας και βοηθητικής 

πληροφορίας σε ένα µόνο πακέτο πληροφορίας. Ο µεγαλύτερος ρυθµός µετάδοσης 

πληροφορίας µιας τέτοιας ψηφιακής φέρουσας είναι περίπου 45 Mbit/s. 

Η διαµόρφωση που χρησιµοποιείται είναι κλασική QPSK και η προστασία 

από σφάλµατα γίνεται µε τη χρήση «εξωτερικής» κωδικοποίησης (Reed-Solomon) µε 

ρυθµό κωδικοποίησης 204/188 και «εσωτερικής» κωδικοποίησης (συνελικτικής) µε 

ρυθµό κωδικοποίησης 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8. 

Χρησιµοποιώντας έναν ρυθµό κωδικοποίησης 3/4 coding rate, η εισερχόµενη 

πληροφορία µε ρυθµό 41 Mbit/s παρέχει ρυθµό µετάδοσης συµβόλων 27.5 

MSymbols/s. 

Το σύστηµα DVB-S είναι σχεδιασµένο να παρέχει ποιότητα υπηρεσίας 

σχεδόν χωρίς σφάλµατα. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να επιτευχθεί ρυθµός BER 

ανάµεσα στο 10-10 και 10-11 στην είσοδο του αποπολυπλέκτη MPEG-2. 

 

4.7 VSAT 

4.7.1 Τι είναι το VSAT 
 

Τα δίκτυα VSAT παρέχουν χαµηλού κόστους πρόσβαση σε 

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες µέσω δορυφόρου. Ο σταθµός  VSAT είναι ένας µικρός 

επίγειος σταθµός που χρησιµοποιεί τις τελευταίες καινοτοµίες του πεδίου των 

δορυφορικών επικοινωνιών, ώστε να επιτρέψει στους χρήστες να χρησιµοποιούν 

υπηρεσίες συγκρίσιµες µε αυτές που προσφέρουν τα επίγεια δίκτυα. Ένα σύστηµα 

VSAT αποτελείται από τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό και µια κεραία διαµέτρου 1.2m 

στην περίπτωση των µεταδόσεων στη ζώνη συχνοτήτων Ku (που είναι προτιµότερη 

από την C επειδή επιτρέπει τη χρήση µικρότερων κεραιών). Τα δίκτυα VSAT 

παρέχουν στους χρήστες απλό εξοπλισµό που απαιτεί ελάχιστα στην εγκατάσταση 
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και την επισκευή και δε χρειάζεται ειδικευµένο προσωπικό. Οι απαιτήσεις σε ισχύ 

είναι πολύ µικρές και µπορούν να καλυφθούν από ηλιακές κυψέλες. Τα τερµατικά 

VSAT είναι γενικά µέρος ενός δικτύου µε έναν µεγαλύτερο επίγειο σταθµό που 

λειτουργεί σαν «κύριος» σταθµός του δικτύου ή όπως αλλιώς ονοµάζεται «Hub». 

Αυτός αναλαµβάνει την παρακολούθηση της απόδοσης, της κατάστασης και της 

δραστηριότητας κάθε τερµατικού VSAT και δηµιουργεί δοµές δεδοµένων.  

Τα δίκτυα VSAT προσφέρουν µια µεγάλη γκάµα δυνατοτήτων και 

υπηρεσιών, όπως τηλεϊατρική, τηλεκπαίδευση, τηλεφωνία αποµακρυσµένων 

περιοχών, αξιόπιστη λειτουργία 24 ώρες το 24ωρο, αξιοπιστία, ανταγωνιστικό κόστος 

και αποτελεσµατικότητα σε σχέση µε τα επίγεια δίκτυα. 

 

4.7.2 Εφαρµογές για φωνή, δεδοµένα και βίντεο 
 

Τα δίκτυα VSAT είναι κατάλληλα για πολλές εφαρµογές που γενικά 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: εφαρµογές broadcasting και εφαρµογές interactive. Η 

εφαρµογή broadcasting είναι η απλούστερη VSAT εφαρµογή και χρησιµοποιείται στη 

µετάδοση φωνής, δεδοµένων και βίντεο από έναν κεντρικό σταθµό και λήψη από 

µικρούς δέκτες VSAT. Το µέγεθος της πληροφορίας και συνεπώς το εύρος ζώνης του 

δορυφόρου εξαρτάται από την γκάµα των υπηρεσιών που παρέχονται από τον 

παροχέα. Έτσι, για µετάδοση δεδοµένων ή φωνής δε χρειάζονται περισσότερα από 64 

Kbit/s, ενώ για µετάδοση βίντεο χρειαζόµαστε δορυφορικό κανάλι υψηλής 

ταχύτητας, από 384 Kbit/s µέχρι 40 Mbit/s. 

Οι διαδραστικές εφαρµογές επιτρέπουν διπλής κατεύθυνσης επικοινωνία. 

Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουν είναι η µεταφορά αρχείων για τις 

ανάγκες των τραπεζών και ηλεκτρονικών αιτήσεων και επιβεβαιώσεων, µεταφορά 

φωνής για ιδιωτικά δίκτυα, οι βιντεοδιασκέψεις, κ.α.. Η τηλεϊατρική είναι µια 

εφαρµογή που είναι κατάλληλη για αποµακρυσµένες περιοχές, όταν σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης ο τοπικός γιατρός χρειαστεί βοήθεια από ένα κεντρικό νοσοκοµείο. 

Όλα τα δεδοµένα, όπως οι ακτινογραφίες, που αφορούν την κατάσταση του ασθενή 

µπορούν να µεταδοθούν άµεσα στο νοσοκοµείο, ώστε να εξεταστούν και έτσι ο 

τοπικός γιατρός να δεχθεί τις ανάλογες οδηγίες. Ακόµα και µία εγχείρηση µπορεί να 

υλοποιηθεί σε πραγµατικό χρόνο σε ένα νοσοκοµείο µε τη χρήση της εµπειρίας 

ειδικευµένων γιατρών που βρίσκονται σε άλλη χώρα. Ο απαιτούµενος ρυθµός bit για 
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µια τέτοια εφαρµογή µπορεί να ποικίλει από 384 Kbit/s µέχρι 3 Mbit/s. Οι υπηρεσίες 

ευρείας ζώνης που στηρίζονται στα δίκτυα DVB-RCS (Digital Video Broadcasting-

Return Channel System) είναι µία ακόµα από τις εφαρµογές του VSAT. 

 

Σχήµα 4.11: Ο συνδυασµός του VSAT µε σταθµούς βάσης ασύρµατου τοπικού βρόχου (WLL) µπορεί 
να εξυπηρετήσει µερικές εκατοντάδες τηλέφωνα. Αυτή η εφαρµογή είναι µία εύκολη και µε µικρό 
κόστος λύση για την επέκταση των βασικών τηλεφωνικών υπηρεσιών, όπου δεν υπάρχει η κατάλληλη 
υποδοµή. 

 

Σχήµα 4.12: Εφαρµογές Internet µέσω δορυφόρου που χρησιµοποιούν τερµατικά VSAT και 
υπάρχουσες τηλεφωνικές γραµµές. Ο ISP κατεβάζει την απαιτούµενη πληροφορία µέσω ενός 
δορυφορικού καναλιού υψηλής ταχύτητας. 
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Ο ελληνικός δορυφόρος Hellas-Sat 2 παρέχει πολλές ακόµα υπηρεσίες για 

πολλές εφαρµογές ακόµα και υψηλού επιπέδου και απαιτήσεων, όπως η 

τηλεϊατρική, η βιντεοδιάσκεψη, η τηλεκπαίδευση, multicasting, VoIP, HDTV 

(High Definition Television), κ.α.. 

 

4.8 Πρωτόκολλα πρόσβασης 
 

Η επίδοση ενός δικτύου επηρεάζεται από τα πρωτόκολλα που χρησιµοποιεί µε 

την έννοια ότι ο σκοπός ενός σχεδιασµού δικτύου είναι η χρήση πρωτοκόλλων που 

επιτυγχάνουν, για µια συγκεκριµένη εφαρµογή, τη µέγιστη επίδοση µε ταυτόχρονη 

ελαχιστοποίηση των απαιτούµενων πόρων (εύρος ζώνης και ισχύς). Η FDMA είναι η 

απλούστερη µέθοδος πολλαπλής πρόσβασης που χρησιµοποιείται από τα VSAT, η 

TDMA πρόσβαση παρέχει κάποια λειτουργικά πλεονεκτήµατα έναντι της FDMA και 

η CDMA επιτρέπει σε όλα τα VSAT να µεταδίδουν ταυτόχρονα στο ίδιο εύρος 

ζώνης, την ίδια συχνότητα και την ίδια ισχύ που είναι διαθέσιµα. Τα πρωτόκολλα 

πρόσβασης που χρησιµοποιούνται στα δορυφορικά δίκτυα συνήθως συνδυάζουν δύο 

τεχνικές πρόσβασης µε κάποιου είδους έλεγχο της κίνησης. Τα δύο πιο συνηθισµένα 

πρωτόκολλα πρόσβασης είναι τα TDM/TDMA και SCPC/DAMA. Η πρόσβαση 

TDM/TDMA είναι συνδυασµός της FDMA και της TDMA. Η πρόσβαση 

SCPC/DAMA χρησιµοποιεί ένα κανάλι ανά φέρουσα για τη µεταβίβαση της κίνησης. 

 

4.9 Υπολογισµός του εύρους ζώνης του δορυφόρου 
 

Το απαιτούµενο εύρος ζώνης που απαιτείται για µία VSAT υπηρεσία 

καθορίζει συνήθως και το κόστος της υπηρεσίας. Σε µερικές περιπτώσεις, όµως, 

καθοριστικός παράγοντας του κόστους γίνεται η απαιτούµενη ισχύς του δορυφόρου. 

Οι παράγοντες που επιδρούν στο απαιτούµενο εύρος ζώνης είναι κυρίως η 

προσφερόµενη κίνηση, τα µεγέθη των κεραιών που χρησιµοποιούνται στο δίκτυο, το 

QoS που απαιτείται, οι παράµετροι µετάδοσης, η αποδοτικότητα των πρωτοκόλλων 

πολλαπλής πρόσβασης και η διαθεσιµότητα της δορυφορικής ζεύξης (βροχή). 

Η κίνηση που προσφέρεται επιδρά άµεσα στον αριθµό των δορυφορικών 

καναλιών που απαιτούνται για ένα δεδοµένο δίκτυο. Η µείωση της κίνησης οδηγεί σε 

λιγότερο εύρος ζώνης. Ωστόσο, η υποτίµηση της ζήτησης µπορεί να καταλήξει σε 
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µεγάλη συµφόρηση. Το µέγεθος της κεραίας σχετίζεται άµεσα µε το G/T της κεραίας 

που παίζει σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό του λόγου Eb/No. Το απαιτούµενο QoS 

καθορίζει τη διαθεσιµότητα της υπηρεσίας και σχετίζεται άµεσα µε τον λόγο Eb/No 

που εξαρτάται από τη διαµόρφωση και το FEC. Ο παροχέας υπηρεσιών θα πρέπει να 

επιλέξει προσεκτικά την σωστή τιµή του BER, ανάλογα µε το είδος της υπηρεσίας, 

ώστε να ελαχιστοποιήσει το απαιτούµενο Eb/No. 

 

 
5. ∆ορυφορικό Internet 

 

 

Σχήµα 5.1: ∆ορυφορικό Internet 

 

5.1 Τι είναι το ∆ορυφορικό Internet 
 

Η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών (broadband) µε υψηλές ταχύτητες  

επιτυγχάνεται µέσω του ∆ορυφορικού Internet (Internet over Satellite). Το 

δορυφορικό Internet µπορεί να υποστηρίξει ένα πλήθος εφαρµογών όπως είναι η 

τηλεκπαίδευση, τηλεϊατρική, VoIP, Web-browsing, Video Broadcasting/Multicasting 

over IP, Αυτόµατες Ταµειακές Μηχανές (ATM), διασύνδεση λογισµικού ERP, 

εγκατάσταση WiFi Hot Spots κ.τ.λ. σε όλη την Ελλάδα ανεξαρτήτως καιρικών 

συνθηκών ή περιοχής.  
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Το Internet υψηλής ταχύτητας (broadband) µέσω δορυφόρου παρέχεται µε 

δύο τρόπους: µονόδροµη σύνδεση και αµφίδροµη σύνδεση. 

 

Ο πρώτος που αφορά σε µονόδροµη (unicast) δορυφορική σύνδεση που 

επιτρέπει µόνο downloading (κατέβασµα αρχείων). Πρόκειται δηλαδή για ένα 

συνδυασµό επίγειας και δορυφορικής σύνδεσης. Αρκεί ένας υπολογιστής, µια επίγεια 

σύνδεση στο Internet και µία κάρτα για λήψη σήµατος DVB (Digital Video 

Broadcast), µε το κατάλληλο λογισµικό για να λάβει τα δεδοµένα και να τα δώσει ως 

IP πακέτα στο λειτουργικό σύστηµα. Υπάρχουν βέβαια και ειδικά δορυφορικά 

modem, αλλά το κόστος τους είναι πολύ µεγαλύτερο από µια κάρτα DVB. 

Η σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο επιτυγχάνεται µέσω κάποιου proxy ή socks server. 

Ο χρήστης ζητά µέσω της επίγειας σύνδεσής του κάποια δεδοµένα, και ο server 

(εξυπηρετητής) τις δορυφορικής υπηρεσίας τοποθετεί αυτά τα πακέτα στο data stream 

(ροή δεδοµένων) που εκπέµπεται από το δορυφόρο. Η εταιρία που παρέχει την 

υπηρεσία ενοικιάζει συνήθως ένα κύκλωµα σε ένα δορυφόρο. Στο δορυφόρο 

εκπέµπεται ένα µεγάλο stream, µέσα στο οποίο υπάρχουν τα δεδοµένα όλων των 

χρηστών. Ο δορυφόρος επανεκπέµπει αυτό το stream προς τη Γη και αυτό 

λαµβάνεται από όλους τους χρήστες. Εναπόκειται στην ευχέρεια του υπολογιστή του 

χρήστη να φιλτράρει τα δεδοµένα που απευθύνονται σε αυτόν και να τα χειριστεί 

κατάλληλα. 

Οι ταχύτητες που επιτυγχάνονται στο µονόδροµο δορυφορικό Internet είναι 

της τάξεως του 1-2 Mbps. Συνήθως η ονοµαστική ταχύτητα είναι 2Mbps, αλλά δεν 

επιτυγχάνεται πάντοτε, λόγω φόρτου στο επίγειο δίκτυο που διασυνδέει την εταιρία 

παροχής µε το υπόλοιπο ∆ιαδίκτυο. Ωστόσο, οι κάρτες DVB αναφέρουν στα τεχνικά 

τους χαρακτηριστικά τα 192Mbps ως µέγιστο ρυθµό διαµεταγωγής δεδοµένων. 

Υποκατηγορία της µονόδροµης είναι η multicast σύνδεση, η οποία συνήθως 

προσφέρεται ως επιπλέον δώρο στις συνδροµές. Η εταιρία που παρέχει τη σύνδεση 

στέλνει αρχεία και προγράµµατα µέσω του δορυφόρου, τα οποία µπορούν να 

κατεβάσουν όλοι οι συνδροµητές της (ή οµάδες συνδροµητών της). Τα αρχεία αυτά 

µπορεί να τα επιλέγει η ίδια η εταιρία, ή µπορεί να τα ζητά ο κάθε χρήστης 

ξεχωριστά. Πλεονέκτηµα της σύνδεσης αυτής για την εταιρία είναι ότι µε ένα µόνο 

stream (κάτι σαν ένα τηλεοπτικό κανάλι µέσα σε ένα "µπουκέτο") εξυπηρετούνται 

όλοι οι χρήστες της, σε αντίθεση µε την απλή µονόδροµη, όπου κάθε χρήστης 

καταλαµβάνει ένα µέρος της χωρητικότητας του αναµεταδότη. Για το λόγο αυτό, στις 
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multicast εκποµπές οι ταχύτητες είναι συνήθως πολύ υψηλές. Ο εξοπλισµός που 

απαιτείται είναι ο ίδιος µε τη µονόδροµη σύνδεση. Εντούτοις, σε αρκετές περιπτώσεις 

δεν είναι απαραίτητη η επίγεια σύνδεση (όταν βέβαια τα αρχεία τα επιλέγει ο ίδιος ο 

πάροχος). 

 

Ο δεύτερος τρόπος δορυφορικής σύνδεσης, ο οποίος ανεξαρτητοποιεί 

εντελώς το χρήστη από τα επίγεια καλώδια και τον ΟΤΕ, είναι η αµφίδροµη 

δορυφορική (two-way satellite Internet). Αυτός ο τρόπος διασύνδεσης λύνει 

κυριολεκτικά τα χέρια σε εταιρίες (και σε όσους ιδιώτες "αντέχουν" το κόστος), που 

προκρίνουν την ανεξαρτησία τους σε ό,τι αφορά τις επίγειες τηλεφωνικές γραµµές ή 

γραµµές δεδοµένων (data). Είναι δε ιδανικός για εταιρίες που διαθέτουν παραγωγικές 

µονάδες σε δύσβατες τοποθεσίες, όπως π.χ. ιχθυοκαλλιέργειες, κτηνοτροφικές 

µονάδες, αλλά και για εταιρίες µε µεγάλη γεωγραφική διασπορά, που έχουν ανάγκη 

από ένα αξιόπιστο Intranet. 

Εδώ ο απαιτούµενος εξοπλισµός είναι αρκετά διαφορετικός. Απαιτείται ένας 

υπολογιστής και ένα modem εξοπλισµένο µε ποµπό και δέκτη. ∆εν απαιτείται proxy 

server, καθώς η σύνδεση σε επίπεδο δικτύου δεν διαφέρει σε τίποτα από µια 

οποιαδήποτε σύνδεση βασισµένη σε PPP (Point to Point Protocol, πρωτόκολλο µε το 

οποίο µπορεί κανείς να συνδεθεί στο Internet µέσω τηλεφώνου), Ethernet 

(διαδεδοµένος τρόπος σύνδεσης Η/Υ σε τοπικό δίκτυο) κλπ. 

Ο χρήστης αποστέλλει τα δεδοµένα ενθυλακωµένα σε DVB MPEG-2 

stream. Η εκποµπή γίνεται συνήθως στα 14,5GHz περίπου και η λήψη στα 11,5GHz, 

όπως δηλαδή και στο µονόδροµο Internet, µόνο που στη µονόδροµη σύνδεση 

εκπέµπει µόνο ένας κεντρικός server. Η ισχύς της εκποµπής είναι συνήθως γύρω στο 

1 Watt. Κάποιος άλλος χρήστης, λοιπόν, µπορεί να λάβει αυτά τα δεδοµένα και 

χρησιµοποιώντας τις ίδιες τεχνικές όπως παραπάνω να τα επεξεργαστεί. 

 

Η µέγιστη ταχύτητα που προσφέρεται σε αυτές τις υπηρεσίες εξαρτάται από 

τον παροχέα ∆ιαδικτύου (ISP). Θεωρητικά µπορεί να είναι της τάξεως των 

εκατοντάδων Mbit. Παρ' όλα αυτά, για οικονοµικούς κυρίως λόγους, αλλά και 

εξαιτίας του προβλήµατος διασύνδεσης της εταιρίας που παρέχει την υπηρεσία, οι 

συνδέσεις είναι συνήθως πολύ χαµηλής ταχύτητας για τα δορυφορικά δεδοµένα. Ο 

ρυθµός διαµεταγωγής του uplink κυµαίνεται από 128Kbps έως και 1Mbps και 

για το downlink από 512Kbps έως 2Mbps. 
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Η τεχνολογία αυτή είναι ιδανική για δηµιουργία Intranet. Σε αυτή την 

περίπτωση, τα δεδοµένα θα εκπέµπονται από τον αποστολέα προς το δορυφόρο, η δε 

λήψη τους θα γίνεται απευθείας από τον παραλήπτη. Μια τέτοια σύνδεση δεν θα 

επηρεάζεται καθόλου από ώρες αιχµής και από το πρόβληµα της σύνδεσης του 

συστήµατος προς το Internet. 

 

5.2 Η χρήση των δορυφόρων στη µετάδοση δεδοµένων 
 

Οι δορυφόροι αποτελούν πολύ σηµαντικά συστατικά µέρη των συστηµάτων 

επικοινωνίας, λόγω των µοναδικών χαρακτηριστικών τους. Μερικές από τις ιδιότητές 

τους, όπως η χαµηλού κόστους παγκόσµια κάλυψη, η µεγάλη δυναµικότητα, η ευρεία 

πρόσβαση και το µεγάλο εύρος ζώνης των συνδέσµων τους, αποτελούν σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα, που καθιστούν τους δορυφορικούς συνδέσµους ελκυστική λύση για 

την επίτευξη ταχύτερης πρόσβασης στο Internet. Από την άλλη πλευρά, κάποιες 

άλλες ιδιότητες των δορυφορικών συνδέσµων όπως η καθυστέρηση διάδοσης, η 

πιθανότητα σφαλµάτων λόγω θορύβου – χαµηλή ποιότητα των ασύρµατων καναλιών, 

αποτελούν υπολογίσιµα µειονεκτήµατα. 

 
5.3 Τα σχέδια για το µέλλον 

 

Τα µελλοντικά σχέδια για δορυφορικό Internet προβλέπουν τη δηµιουργία 

στόλων από δορυφόρους LEO (οι οποίοι τοποθετούνται σε χαµηλή τροχιά, 200 - 

3.000 χλµ. πάνω από τη Γη). Με αυτό τον τρόπο µετριάζεται το πρόβληµα της 

χρονικής καθυστέρησης, λόγω των πολύ µικρότερων αποστάσεων. Παράλληλα, οι 

απώλειες στο σήµα θα είναι µικρότερες, άρα η ποιότητα της σύνδεσης θα είναι 

καλύτερη, κατ' επέκταση και η διαθεσιµότητα. Στην περίπτωση του αµφίδροµου 

δορυφορικού Internet, η απαίτηση σε ισχύ εκποµπής από το χρήστη θα είναι κατά 

πολύ µικρότερη. Έτσι, ο εξοπλισµός θα είναι φθηνότερος και πιο προσιτός στο ευρύ 

κοινό. Εντούτοις, η υλοποίηση διασύνδεσης µε δορυφόρους χαµηλής τροχιάς έχει 

υψηλό κόστος, καθώς απαιτούνται πολλοί περισσότεροι προκειµένου να καλυφθεί η 

επιφάνεια της Γης. 
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5.4 Η δορυφορική ψηφιακή πλατφόρµα του ΟΤΕ 
 

Από τις αρχές του 2000, η δορυφορική ψηφιακή πλατφόρµα (∆ΨΠ) του ΟΤΕ 

εκπέµπει πιλοτικά µέσω του ∆ορυφορικού Οργανισµού EUTELSAT στο δορυφόρο 

HOTBIRD 3, στις 13ο Ε στον αναµεταδότη 74, στη συχνότητα λήψης 12.188 MHz. 

Η ∆ΨΠ έχει προµηθευτεί το σύστηµα Internet Over Satellite (IOS) της 

INTΡAΚOM, το οποίο υποστηρίζει υπηρεσίες unicast (τεχνικές µονοσηµειακής 

µετάδοσης) και multicast (τεχνικές πολυσηµειακής µετάδοσης). Η υποδοµή unicast 

επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών δορυφορικού Internet από παρόχους (ISP), ενώ 

υποστηρίζονται multicast εφαρµογές, όπως τηλεκπαίδευση (Mentor), ∆ιανοµή και 

∆ιαχείριση Ηλεκτρονικών Αρχείων (Document Distribution) και ∆ίκτυο 

Παρουσιάσεων-∆ιαφηµίσεων µε υποστήριξη Ιnfo-kiosks (I-star). 

 
5.4.1 Υπηρεσίες που παρέχονται 

 

Οι βασικότερες υπηρεσίες που υλοποιούν οι εταιρίες παροχής δορυφορικού 

Internet είναι οι εξής: 

 

Push services: Αυτή αφορά κυρίως στο µονόδροµο ∆ιαδίκτυο. Ο χρήστης, ενώ είναι 

συνδεδεµένος µε τον τοπικό ISP, επιλέγει κάποια µεγάλα σε όγκο αρχεία, και στη 

συνέχεια κλείνει την επίγεια σύνδεσή του. Το αρχείο κατεβαίνει στον υπολογιστή του 

µέσω ειδικών πρωτοκόλλων µονόδροµης σύνδεσης. Τα πρωτόκολλα αυτά διαθέτουν 

εξελιγµένο σύστηµα διόρθωσης σφαλµάτων, καθώς δεν µπορούν να παράσχουν 

επιβεβαίωση αποστολής, λόγω της µονόδροµης σύνδεσης. 

Μια ακόµη δυνατότητα που µπορεί να υλοποιηθεί είναι η ειδοποίηση για 

εισερχόµενα e-mail, ακόµα και όταν ο χρήστης δεν είναι συνδεδεµένος µε την επίγεια 

υπηρεσία. Ένας εξυπηρετητής (server) ελέγχει τη θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

του χρήστη σε τακτά χρονικά διαστήµατα και στέλνει τα µηνύµατα µε τον ίδιο τρόπο 

στον υπολογιστή του, χωρίς να ανοίξει η επίγεια σύνδεση. 

 

Video on Demand: Συνήθως για αυτή την υπηρεσία υπάρχει κάποια ιστοσελίδα, 

µέσω της οποίας ο χρήστης επιλέγει να δει κάποιο αρχείο βίντεο (µια ταινία, για 
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παράδειγµα). Το βίντεο στέλνεται σε µορφή δεδοµένων µέσω δορυφόρου και γίνεται 

η αναπαραγωγή του στον υπολογιστή του χρήστη. 

 

Πλοήγηση: Το γνωστό "σερφάρισµα" είναι ο κλασικός τρόπος χρήσης του Internet 

από το πλατύ κοινό. Στις δορυφορικές συνδέσεις παρατηρείται µια µικρή 

καθυστέρηση στην αρχή, καθώς στέλνονται πακέτα δεδοµένων προτού ξεκινήσει η 

εισροή των δεδοµένων της επιλεγµένης ιστοσελίδας. Μετά το πέρας αυτής της 

διαδικασίας, η σελίδα µεταφέρεται µε πολύ υψηλές ταχύτητες στον υπολογιστή του 

χρήστη. 

 

5.5 Hellas-Sat 2 και δορυφορικό Internet 
 

5.5.1 Τα πλεονεκτήµατα 
 

Λόγω του µεγάλου εύρους κάλυψης που έχει ο δορυφόρος Hellas-Sat 2, 

επιτρέπεται η σύνδεση αποµακρυσµένων σηµείων µε υψηλές ταχύτητες ακόµα και σε 

σηµεία που δεν υπάρχει επίγεια υποδοµή µέσα σε µερικές ώρες και αυτό αποτελεί 

σοβαρό πλεονέκτηµα αν ληφθεί υπόψη το υψηλό κόστος το οποίο απαιτείται για τη 

δηµιουργία επίγειας υποδοµής. 

 Ένας άλλος λόγος που καθιστά την υπηρεσία Hellas SAT net! ιδανική λύση, 

είναι ότι µε την τεχνολογία DVB-RCS είναι πολύ εύκολο να σταλεί το ίδιο µήνυµα σε 

πολλαπλούς χρήστες (multicast υπηρεσίες), το video on demand, VoIP (Voice over 

IP), Video conference κ.λ.π. Σε αυτού του είδους τις εφαρµογές αν και ο όγκος των 

δεδοµένων είναι πολύ µεγάλος, µπορεί όµως να εξυπηρετηθεί από τις µεγάλες 

ταχύτητες του internet over satellite.  

 

5.5.2 Τεχνική περιγραφή λειτουργίας ∆ορυφορικού Internet        
 

Η αµφίδροµη σύνδεση που παρέχεται από την υπηρεσία Hellas SAT net! 

ανεξαρτητοποιεί εντελώς τον χρήστη. Ο χρήστης επικοινωνεί αµφίδροµα µέσω ενός 

κεντρικού HUB µε άλλους χρήστες και µπορεί να κατεβάζει δεδοµένα web-browsing 

να έχει όλες τις υπηρεσίες ∆ιαδικτύου (Internet, Web Browsing, e-mail, video on 
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demand, VoIP, Teleconferencing, Telemedicine, Telecommuting, Virtual Private 

Network, IP cameras κ.λ.π.).  

Εδώ ο απαιτούµενος εξοπλισµός αποτελείται από το δορυφορικό modem 

(συγχρόνως λειτουργεί και ως IP router), έναν υπολογιστή και το δορυφορικό 

κάτοπτρο µε διάµετρο συνήθως 90cm. Ο χρήστης αποστέλλει τα δεδοµένα 

ενθυλακωµένα σε DVB-MPEG2 data stream. Η εκποµπή γίνεται στην ζώνη Ku 

(13.75-14.5GHz) µε λήψη από (10.95-12.75 GHz). Η ισχύς κατά την εκποµπή είναι 

της τάξεως του 2-4 Watt. Η υπηρεσία έχει την δυνατότητα για ρυθµούς µετάδοσης 

των δεδοµένων στο download από 512 Kbit/sec µέχρι και 45 Mbit/sec ενώ στο 

Upload από 128Kbit/sec µέχρι και 8Mbit/sec.    

Επειδή ο δορυφόρος «βλέπει» όλη την Ευρώπη, και την λεκάνη της 

Μεσογείου, µπορεί να λύσει όλα τα προβλήµατα ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα.  

 

Σε πρώτη φάση παρέχονται στο κοινό οι εξής υπηρεσίες:  

 

 512 kbps/256 kbps  

 1 Mbps /256 kbps  

 1 Mbps /512 kbps  

 2 Mbps /512 kbps 
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6. Μετρήσεις τηλεϊατρικής µέσω δορυφορικού 
Internet 

 
Σχήµα 6.1: Τηλεϊατρική µε δορυφορικό Internet 

 

6.1 Περιγραφή των µετρήσεων 
 

Στις προηγούµενες ενότητες αναλύσαµε τη χρησιµότητα της τηλεϊατρικής και 

τις ανάγκες, τα πλεονεκτήµατα, τις απαιτήσεις και την ποικιλία των τηλεϊατρικών 

εφαρµογών, καθώς και τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να στείλουµε τηλεϊατρικά 

σήµατα και δεδοµένα. Επιπλέον, είδαµε λεπτοµερώς τη λειτουργία ενός δορυφορικού 

τηλεπικοινωνιακού συστήµατος και την επεξεργασία και διαδροµή ενός σήµατος από 

το ένα σηµείο της γης στο άλλο µέσω µιας δορυφορικής ζεύξης. Επίσης, 

περιγράψαµε τα χαρακτηριστικά του ελληνικού δορυφόρου Hellas-Sat 2 καθώς και 

τις υπηρεσίες που προσφέρει σήµερα σε ιδιώτες και εταιρίες. Στόχος µας είναι να 

αξιολογήσουµε και να ανιχνεύσουµε το ρόλο που µπορούν να παίξουν οι 

δορυφορικές τηλεπικοινωνίες στην εξέλιξη και διεύρυνση της τηλεϊατρικής. Μας 

απασχόλησε ιδιαίτερα το δορυφορικό Internet, µια καινούργια υπηρεσία της 
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HELLASSAT η οποία αποδεικνύεται αρκετά ενδιαφέρουσα και χρήσιµη για της 

ανάγκες της τηλεϊατρικής. 

Έτσι, πραγµατοποιήσαµε µετρήσεις τηλεϊατρικής µέσω δορυφορικού Internet 

προκειµένου να αξιολογήσουµε αυτή την υπηρεσία, την αξιοπιστία και την ποιότητά 

της σύµφωνα µε τις ανάγκες της τηλεϊατρικής. Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν στις 

υποδοµές της εταιρίας HELLASSAT για περίπου µία ώρα. Συνδέσαµε ένα βαλιτσάκι 

ιατρικών σηµάτων και έναν φορητό PC στο Internet µε τη βοήθεια δορυφορικών 

modem µέσω του ελληνικού δορυφόρου Hellas-Sat 2 µε ταχύτητα upload 256 Kbps, 

η οποία ωστόσο δεν είναι αποκλειστική αλλά διαµοιρασµένη σε 28 χρήστες. Το 

ιατρικό βαλιτσάκι παίζει το ρόλο του client και ο φορητός PC το ρόλο του server. Τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά και η γενική περιγραφή για το ιατρικό βαλιτσάκι 

παρατίθενται παρακάτω: 

 

-Το ιατρικό βαλιτσάκι 
 

 

Σχήµα 6.2: Το ιατρικό βαλιτσάκι 

 

Τα φορητά τερµατικά τηλεϊατρικής όσον αφορά στη λειτουργία, στην 

εργονοµία και στο σχεδιασµό τους είναι τα ακόλουθα: 

 

 Τα τερµατικά έρχονται µε τη µορφή βαλιτσών η οποία είναι 

κατασκευασµένη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο. 
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 Τα τερµατικά µπορούν να λειτουργούν: 

o Με εναλλασσόµενο ρεύµα (δίκτυο της ∆ΕΗ, 220 Volt) 

o Με συνεχές ρεύµα (οχήµατα, 12 Volt) 

o Με σύστηµα επαναφορτιζόµενων µπαταριών Λιθίου 

 Το περιβάλλον χρήσης του συστήµατος είναι γραφικό και φιλικό προς το 

χρήστη. Το λειτουργικό σύστηµα είναι τα Windows XP Tablet Edition.  

 

Τα φορητά τερµατικά τηλεϊατρικής είναι υπεύθυνα για τη συλλογή, τοπική 

επίδειξη και αποστολή στο κέντρο συντονισµού βιοσηµάτων, ακίνητων και 

κινούµενων εικόνων του ασθενή, καθώς και για την αµφίδροµη φωνητική 

επικοινωνία µεταξύ των χειριστών των φορητών τερµατικών και του προσωπικού στο 

κέντρο συντονισµού. 

 

Τα βιοσήµατα τα οποία συλλέγονται και αποστέλλονται είναι: 

 

• Ηλεκτροκαρδιογράφηµα (ΗΚΓ) 7 ταυτόχρονων απαγωγών (3 διπολικές, 

3 ενισχυµένες µονοπολικές απαγωγές των άκρων και 1 µεταβλητή 

θωρακική) 

• Επεµβατική Αρτηριακή Πίεση (Ε.Α.Π) 

• Μη Επεµβατική Αρτηριακή Πίεση (Μ.Ε.Α.Π) 

• Θερµοκρασία ασθενούς 

• Κορεσµός του οξυγόνου στο αίµα (SpO2) 

 

Τα φορητά τερµατικά διαθέτουν επιπλέον κάµερα για τη συλλογή ακίνητων 

και κινούµενων εικόνων, η οποία συνδέεται στο υπολογιστικό σύστηµα µέσω θύρας 

USB. 

 

Χαρακτηριστικά υπολογιστικού υποσυστήµατος 
 

Το υπολογιστικό σύστηµα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Επεξεργαστή τεχνολογίας Intel Pentium Mobile 1,1 GHz και 1 MB 

µνήµη L2 Cache. 

 Μνήµη RAM 512 ΜΒ. 
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 Σκληρό δίσκο χωρητικότητας 40 GB, επεκτάσιµο στα 60 GB. 

 Έγχρωµη ανθεκτική οθόνη αφής συµπεριλαµβανοµένου στυλού χρήσης. 

o Η οθόνη είναι τεχνολογίας TFT υγρών κρυστάλλων (LCD). 

o Η οθόνη είναι διαγώνιας διάστασης 10.4 ιντσών. 

o Η οθόνη είναι κατάλληλη για χρήση σε φως ηµέρας. 

 Ενσωµατωµένο Ethernet LAN 10/100. 

 Ενσωµατωµένο Wireless LAN 802.11 b. 

 2 σειριακές θύρες RS232. 

 3 θύρες USB 2.0. 

 Γραφικό και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον χρήσης του 

συστήµατος. 

 

Το υπολογιστικό υποσύστηµα συνδέεται σειριακά µε το ιατρικό υποσύστηµα 

(το οποίο µπορεί βέβαια να λειτουργεί και ως stand-alone συσκευή) για τη συλλογή 

των ιατρικών δεδοµένων, καθώς και µε το υποσύστηµα επικοινωνιών για τη 

µετάδοση των συλλεγόµενων δεδοµένων προς το κέντρο συντονισµού. Το 

υποσύστηµα αυτό συνδέεται µέσω θύρας USB και µε µια κάµερα για τη συλλογή 

ακίνητων και κινούµενων εικόνων. 

Το υπολογιστικό υποσύστηµα είναι κατασκευασµένο µε στρατιωτικές 

προδιαγραφές, έχει βάρος 2,2 Kg και είναι κατάλληλο για λειτουργία υπό αντίξοες 

συνθήκες. Πιο συγκεκριµένα, το σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις παρακάτω 

συνθήκες: 

 Κλίµακα θερµοκρασίας από 00C έως τους 500C σε κατάσταση 

λειτουργίας. 

 Κλίµακα θερµοκρασίας από -400C έως τους 700C σε κατάσταση 

λειτουργίας. 

 Ποσοστό υγρασίας από 5% έως και 95%. 

 Λειτουργία σε ύψος 15.000 ποδιών. 

 Μεταφορά σε ύψος 40.000 ποδιών σε κατάσταση µη λειτουργίας. 

 Αντοχή σε ελεύθερη πτώση από ύψος 3 ποδιών. 

 Αντοχή σε 15g σε κατάσταση λειτουργίας. 

 Αντοχή σε 50g σε κατάσταση µη λειτουργίας. 
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Υποθέτουµε ότι το ιατρικό βαλιτσάκι βρίσκεται σε κάποιο ιατρικό κέντρο ή 

νοσοκοµείο µιας αποµακρυσµένης περιοχής και ο φορητός PC σε ένα κεντρικό 

νοσοκοµείο ή σε ένα ιατρικό ερευνητικό κέντρο που διαθέτει το κατάλληλο ιατρικό 

εξειδικευµένο προσωπικό για αυτήν την περίπτωση. Φυσικά αυτή η διάταξη µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις όπου υπάρχει η ανάγκη της 

τηλεϊατρικής. 

Αρχικά, ο γιατρός ζητάει σύνδεση µε τον server. Όταν πραγµατοποιηθεί η 

σύνδεση το ιατρικό βαλιτσάκι συλλέγει τα βιοσήµατα του ασθενή µε τη βοήθεια του 

γιατρού ή παραϊατρικού προσωπικού και τα στέλνει συνεχώς στο κεντρικό 

νοσοκοµείο όπου αξιολογούνται σε πραγµατικό χρόνο από εξειδικευµένο ιατρικό 

προσωπικό. 

 

6.2 Αποτελέσµατα των µετρήσεων 
 

Για τις ανάγκες των µετρήσεων, στέλναµε συνεχώς βιοσήµατα (προσοµοίωση 

βιοσηµάτων) από τον client στον server µε τη βοήθεια του προγράµµατος 

Emergency. Ο client είχε IP διεύθυνση 80.85.27.26 και ο server 80.85.24.174. Στη 

συνέχεια, και ενώ συνέχιζαν να στέλνονται τα βιοσήµατα, στείλαµε διαδοχικά 

φωτογραφίες, που τραβήξαµε µε web camera, διαστάσεων 320x240. Σταδιακά 

αυξάναµε την ποιότητα των φωτογραφιών, έτσι στείλαµε διαδοχικά φωτογραφίες 

µεγέθους 10,1 KB, 10,5 KB, 13,7 KB, 13,5 KB, 26,8 KB, και 47 KB αντίστοιχα. 

Λόγω της µικρής ποσότητας δεδοµένων που στείλαµε δεν ήταν δυνατόν να ελέγξουµε 

τις δυνατότητες του δορυφορικού Internet για αποστολή µεγάλης ανάλυσης ιατρικών 

εξετάσεων, βιντεοδιάσκεψη, κ.α.. Κατά τη διάρκεια αποστολής δεδοµένων από το 

ιατρικό βαλιτσάκι στον φορητό PC µετρούσαµε την τηλεπικοινωνιακή κίνηση 

(πακέτα, καθυστερήσεις, hops, κτλ.) και στα δύο τερµατικά µε τη βοήθεια του 

προγράµµατος CommView 5.1 (που είναι ένας Network Analyzer) το οποίο 

συνέτασσε αναφορές κάθε πέντε λεπτά. Τα αποτελέσµατα που λάβαµε στις αναφορές 

από τις µετρήσεις µας παρουσιάζονται παρακάτω. 
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Client 

- Αποστολή βιοσηµάτων 
 

1 
Statistics Report  

 

Generated on 12/7/2006 at 5:13:41 p.m. by CommView. Capture time elapsed since last reset (hh:mm:ss): 00:05:00  

 

General  

Average packets per sec. 2 

Average bytes per sec. 816 

Total packets 473 

Total bytes 245.100 

  Item \ Direction Inbound Outbound Pass-through 

Packets 232 236 3 

Bytes 15.942 227.855 180 

Bytes per sec. 53 762 1 

 

IP Protocols  

Protocol  Packets Percentage 

TCP 424 90,41 

UDP 32 6,82 

ICMP 7 1,49 

IGMP 6 1,28 

 

Packet Size Distribution  

Packet Size  Packets Percentage 

<64  220 46,71 

64-127  19 4,03 

128-255  17 3,61 

256-511  3 0,64 

512-1023  0 0,00 
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>1023  212 45,01 

 

IP Statistics Table  

Local IP Remote IP In Out Direction Sessions Ports Hostname Bytes Last 

packet 

80.85.27.26 80.85.24.174 213 213 Out 0 1125   239.199 17:13:41 

80.85.27.26 80.85.16.6 12 12 Out 0 53 tenedos.hellas-sat.net 3.327 17:11:03 

80.85.27.25 224.0.0.1 0 3 Pass 0   
ALL-

SYSTEMS.MCAST.NET 
180 17:13:13 

80.85.27.26 239.255.255.250 0 3 Out 0     138 17:13:13 

80.85.27.26 24.37.41.161 4 4 In 0 16531 

modemcable161.41-

37-

24.mc.videotron.ca 

1.096 17:12:08 

80.85.27.26 80.85.27.27 0 1 Out 0 138   248 17:09:20 

80.85.27.26 74.131.114.147 3 3 In 0 16531 
DHCP-74-131-114-

147.insightbb.com 
810 17:11:07 

   

2 
Statistics Report  

 

Generated on 12/7/2006 at 5:18:41 p.m. by CommView. Capture time elapsed since last reset (hh:mm:ss): 00:05:00  

 

General  

Average packets per sec. 2 

Average bytes per sec. 812 

Total packets 462 

Total bytes 243.839 

  Item \ Direction Inbound Outbound Pass-through 

Packets 226 232 2 

Bytes 14.682 227.914 120 

Bytes per sec. 49 762 0 

 

IP Protocols  

Protocol  Packets Percentage 
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TCP 424 92,17 

UDP 22 4,78 

ICMP 10 2,17 

IGMP 4 0,87 

 

Packet Size Distribution  

Packet Size  Packets Percentage 

<64  216 46,96 

64-127  15 3,26 

128-255  17 3,70 

256-511  0 0,00 

512-1023  0 0,00 

>1023  212 46,09 

 

IP Statistics Table  

Local IP Remote IP In Out Direction Sessions Ports Hostname Bytes Last 

packet 

80.85.27.26 80.85.24.174 213 213 Out 0 1125   239.199 17:18:41 

80.85.27.26 74.131.114.147 6 6 In 0 16531 
DHCP-74-131-114-

147.insightbb.com 
1.620 17:17:07 

80.85.27.26 80.85.27.27 0 4 Out 0 
138, 

137 
  524 17:18:06 

80.85.27.26 24.37.41.161 4 4 In 0 16531 

modemcable161.41-

37-

24.mc.videotron.ca 

1.096 17:18:26 

80.85.27.25 224.0.0.1 0 2 Pass 0   
ALL-

SYSTEMS.MCAST.NET 
120 17:17:23 

80.85.27.26 239.255.255.250 0 2 Out 0     92 17:17:23 

80.85.27.26 80.85.16.6 4 4 Out 0 53 tenedos.hellas-sat.net 1.188 17:18:06 

 

3 
Statistics Report  

 

Generated on 12/7/2006 at 5:23:41 p.m. by CommView. Capture time elapsed since last reset (hh:mm:ss): 00:05:00  
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General  

Average packets per sec. 2 

Average bytes per sec. 808 

Total packets 457 

Total bytes 242.823 

  Item \ Direction Inbound Outbound Pass-through 

Packets 224 228 3 

Bytes 14.221 227.299 180 

Bytes per sec. 48 760 1 

 

IP Protocols  

Protocol  Packets Percentage 

TCP 424 93,60 

UDP 14 3,09 

ICMP 9 1,99 

IGMP 6 1,32 

 

Packet Size Distribution  

Packet Size  Packets Percentage 

<64  220 48,35 

64-127  11 2,42 

128-255  12 2,64 

256-511  0 0,00 

512-1023  0 0,00 

>1023  212 46,59 

 

IP Statistics Table  

Local IP Remote IP In Out Direction Sessions Ports Hostname Bytes Last 

packet 

80.85.27.26 80.85.24.174 213 213 Out 0 1125   239.199 17:23:41 

80.85.27.25 224.0.0.1 0 3 Pass 0   
ALL-

SYSTEMS.MCAST.NET 
180 17:23:38 
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80.85.27.26 239.255.255.250 0 3 Out 0     138 17:23:38 

80.85.27.26 74.131.114.147 5 5 In 0 16531 
DHCP-74-131-114-

147.insightbb.com 
1.350 17:23:08 

80.85.27.26 80.85.27.27 0 1 Out 0 138   248 17:21:18 

80.85.27.26 24.37.41.161 2 2 In 0 16531 

modemcable161.41-

37-

24.mc.videotron.ca 

548 17:21:26 

80.85.27.26 89.210.58.160 2 2 In 0 16531 ppp058-160.dsl.hol.gr 536 17:23:31 

80.85.27.26 80.85.16.6 2 2 Out 0 53 tenedos.hellas-sat.net 522 17:23:29 

 

4 
Statistics Report  

 

Generated on 12/7/2006 at 5:28:41 p.m. by CommView. Capture time elapsed since last reset (hh:mm:ss): 00:05:00  

 

General  

Average packets per sec. 1 

Average bytes per sec. 805 

Total packets 447 

Total bytes 241.831 

  Item \ Direction Inbound Outbound Pass-through 

Packets 220 223 2 

Bytes 13.694 226.894 120 

Bytes per sec. 46 759 0 

 

IP Protocols  

Protocol  Packets Percentage 

TCP 424 95,28 

UDP 9 2,02 

ICMP 8 1,80 

IGMP 4 0,90 

 

Packet Size Distribution  
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Packet Size  Packets Percentage 

<64  216 48,54 

64-127  8 1,80 

128-255  9 2,02 

256-511  0 0,00 

512-1023  0 0,00 

>1023  212 47,64 

 

IP Statistics Table  

Local IP Remote IP In Out Direction Sessions Ports Hostname Bytes Last 

packet 

80.85.27.26 80.85.24.174 213 213 Out 0 1125   239.199 17:28:41 

80.85.27.26 24.37.41.161 4 4 In 0 16531 

modemcable161.41-

37-

24.mc.videotron.ca 

1.096 17:27:27 

80.85.27.26 80.85.27.27 0 1 Out 0 138   248 17:25:01 

80.85.27.25 224.0.0.1 0 2 Pass 0   
ALL-

SYSTEMS.MCAST.NET 
120 17:27:48 

80.85.27.26 239.255.255.250 0 2 Out 0     92 17:27:49 

80.85.27.26 74.131.114.147 2 2 In 0 16531 
DHCP-74-131-114-

147.insightbb.com 
540 17:26:09 

80.85.27.26 89.210.58.160 2 2 In 0 16531 ppp058-160.dsl.hol.gr 536 17:26:33 

   

5 
Statistics Report  

 

Generated on 12/7/2006 at 5:33:41 p.m. by CommView. Capture time elapsed since last reset (hh:mm:ss): 00:05:00  

 

General  

Average packets per sec. 2 

Average bytes per sec. 871 

Total packets 561 

Total bytes 261.843 
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  Item \ Direction Inbound Outbound Pass-through 

Packets 288 267 2 

Bytes 18.487 241.839 120 

Bytes per sec. 62 809 0 

 

IP Protocols  

Protocol  Packets Percentage 

TCP 517 93,15 

UDP 22 3,96 

ICMP 12 2,16 

IGMP 4 0,72 

 

Packet Size Distribution  

Packet Size  Packets Percentage 

<64  258 46,32 

64-127  46 8,26 

128-255  17 3,05 

256-511  1 0,18 

512-1023  23 4,13 

>1023  212 38,06 

 

IP Statistics Table  

Local IP Remote IP In Out Direction Sessions Ports Hostname Bytes Last 

packet 

80.85.27.26 80.85.24.174 273 246 Out 0 
1125, 

1126 
  256.642 17:33:40 

80.85.27.26 74.131.114.147 6 6 In 0 16531 
DHCP-74-131-114-

147.insightbb.com 
1.620 17:32:09 

80.85.27.26 89.210.58.160 4 4 In 0 16531 ppp058-160.dsl.hol.gr 1.072 17:32:34 

80.85.27.25 224.0.0.1 0 2 Pass 0   
ALL-

SYSTEMS.MCAST.NET 
120 17:31:58 

80.85.27.26 239.255.255.250 0 2 Out 0     92 17:31:59 

80.85.27.26 24.37.41.161 3 3 In 0 16531 modemcable161.41- 822 17:33:41 
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37-

24.mc.videotron.ca 

80.85.27.26 80.85.16.6 3 3 Out 0 53 tenedos.hellas-sat.net 849 17:33:05 

80.85.27.26 80.85.27.27 0 4 Out 0 
137, 

138 
  524 17:33:16 

   

6 
Statistics Report  

 

Generated on 12/7/2006 at 5:35:59 p.m. by CommView. Capture time elapsed since last reset (hh:mm:ss): 00:02:17  

 

General  

Average packets per sec. 3 

Average bytes per sec. 1.046 

Total packets 365 

Total bytes 144.405 

  Item \ Direction Inbound Outbound Pass-through 

Packets 205 157 1 

Bytes 12.870 130.352 60 

Bytes per sec. 94 951 0 

 

IP Protocols  

Protocol  Packets Percentage 

TCP 349 96,14 

UDP 6 1,65 

ICMP 6 1,65 

IGMP 2 0,55 

 

Packet Size Distribution  

Packet Size  Packets Percentage 

<64  155 42,70 

64-127  57 15,70 

128-255  7 1,93 
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256-511  1 0,28 

512-1023  46 12,67 

>1023  97 26,72 

 

IP Statistics Table  

Local IP Remote IP In Out Direction Sessions Ports Hostname Bytes Last 

packet 

80.85.27.26 80.85.24.174 200 151 In 0 
1084, 

1083 
  142.679 17:35:58 

80.85.27.26 24.37.41.161 1 1 In 0 16531 

modemcable161.41-

37-

24.mc.videotron.ca 

274 17:33:43 

80.85.27.25 224.0.0.1 0 1 Pass 0   
ALL-

SYSTEMS.MCAST.NET 
60 17:34:03 

80.85.27.26 239.255.255.250 0 1 Out 0     46 17:34:03 

80.85.27.26 74.131.114.147 3 3 In 0 16531 
DHCP-74-131-114-

147.insightbb.com 
810 17:35:10 

80.85.27.26 89.210.58.160 2 2 In 0 16531 ppp058-160.dsl.hol.gr 536 17:35:35 

 

-Αποστολή βιοσηµάτων και φωτογραφιών ταυτόχρονα 
 

1 
Statistics Report  

 

Generated on 12/7/2006 at 5:42:29 p.m. by CommView. Capture time elapsed since last reset (hh:mm:ss): 00:05:00  

 

 

General  

Average packets per sec. 2 

Average bytes per sec. 968 

Total packets 704 

Total bytes 290.588 

  Item \ Direction Inbound Outbound Pass-through 

Packets 379 320 3 
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Bytes 25.027 264.258 180 

Bytes per sec. 84 884 1 

 

IP Protocols  

Protocol  Packets Percentage 

TCP 634 90,57 

UDP 37 5,29 

ICMP 23 3,29 

IGMP 6 0,86 

 

Packet Size Distribution  

Packet Size  Packets Percentage 

<64  299 42,59 

64-127  106 15,10 

128-255  23 3,28 

256-511  0 0,00 

512-1023  62 8,83 

>1023  212 30,20 

 

IP Statistics Table  

Local IP Remote IP In Out Direction Sessions Ports Hostname Bytes Last 

packet 

80.85.27.26 80.85.24.174 357 291 Out 0 
1125, 

1126 
  284.007 17:42:29 

80.85.27.26 80.85.16.6 11 11 Out 0 53 tenedos.hellas-sat.net 2.671 17:38:37 

80.85.27.26 80.85.27.27 0 4 Out 0 
137, 

138 
  524 17:40:01 

80.85.27.26 74.131.114.147 6 6 In 0 16531 
DHCP-74-131-114-

147.insightbb.com 
1.620 17:41:11 

80.85.27.25 224.0.0.1 0 3 Pass 0   
ALL-

SYSTEMS.MCAST.NET 
180 17:42:23 

80.85.27.26 239.255.255.250 0 3 Out 0     138 17:42:24 

80.85.27.26 89.210.58.160 4 4 In 0 16531 ppp058-160.dsl.hol.gr 1.072 17:41:35 
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80.85.27.26 24.37.41.161 1 1 In 0 16531 

modemcable161.41-

37-

24.mc.videotron.ca 

274 17:39:49 

   

2 
Statistics Report  

 

Generated on 12/7/2006 at 5:47:29 p.m. by CommView. Capture time elapsed since last reset (hh:mm:ss): 00:05:00  

 

General  

Average packets per sec. 2 

Average bytes per sec. 882 

Total packets 671 

Total bytes 263.772 

  Item \ Direction Inbound Outbound Pass-through 

Packets 377 290 4 

Bytes 24.102 238.730 940 

Bytes per sec. 81 798 3 

 

IP Protocols  

Protocol  Packets Percentage 

TCP 640 95,38 

UDP 17 2,53 

ICMP 10 1,49 

IGMP 4 0,60 

 

Packet Size Distribution  

Packet Size  Packets Percentage 

<64  283 42,18 

64-127  106 15,80 

128-255  13 1,94 

256-511  4 0,60 

512-1023  90 13,41 
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>1023  175 26,08 

 

IP Statistics Table  

Local IP Remote IP In Out Direction Sessions Ports Hostname Bytes Last 

packet 

80.85.27.26 80.85.24.174 365 275 Out 0 
1125, 

1126 
  258.966 17:46:49 

80.85.27.26 24.37.41.161 4 4 In 0 16531 

modemcable161.41-

37-

24.mc.videotron.ca 

1.096 17:46:00 

80.85.27.26 204.16.208.74 1 1 In 0 1027   592 17:43:31 

204.16.208.74 80.85.27.27 0 1 Pass 0 
34017, 

1027 
  402 17:43:31 

80.85.27.26 80.85.16.6 2 2 Out 0 53 tenedos.hellas-sat.net 492 17:43:35 

59.39.7.69 80.85.27.27 0 1 Pass 0 
4965, 

1434 
  418 17:43:49 

80.85.27.26 74.131.114.147 3 3 In 0 16531 
DHCP-74-131-114-

147.insightbb.com 
810 17:44:12 

80.85.27.25 224.0.0.1 0 2 Pass 0   
ALL-

SYSTEMS.MCAST.NET 
120 17:46:33 

80.85.27.26 239.255.255.250 0 2 Out 0     92 17:46:33 

80.85.27.26 89.210.58.160 2 2 In 0 16531 ppp058-160.dsl.hol.gr 536 17:44:44 

80.85.27.26 80.85.27.27 0 1 Out 0 138   248 17:45:18 

 

3 
Statistics Report  

 

Generated on 12/7/2006 at 5:52:29 p.m. by CommView. Capture time elapsed since last reset (hh:mm:ss): 00:05:00  

 

General  

Average packets per sec. 1 

Average bytes per sec. 519 

Total packets 428 

Total bytes 155.102 
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  Item \ Direction Inbound Outbound Pass-through 

Packets 234 189 5 

Bytes 16.442 137.157 1.503 

Bytes per sec. 55 459 5 

 

IP Protocols  

Protocol  Packets Percentage 

TCP 374 87,79 

UDP 35 8,22 

ICMP 13 3,05 

IGMP 4 0,94 

 

Packet Size Distribution  

Packet Size  Packets Percentage 

<64  179 41,82 

64-127  79 18,46 

128-255  19 4,44 

256-511  6 1,40 

512-1023  42 9,81 

>1023  103 24,07 

 

IP Statistics Table  

Local IP Remote IP In Out Direction Sessions Ports Hostname Bytes Last 

packet 

80.85.27.26 89.210.58.160 4 4 In 0 16531 ppp058-160.dsl.hol.gr 1.072 17:50:45 

80.85.27.26 74.131.114.147 3 3 In 0 16531 
DHCP-74-131-114-

147.insightbb.com 
498 17:47:53 

80.85.27.26 80.85.16.6 8 8 Out 0 53 tenedos.hellas-sat.net 2.026 17:49:28 

80.85.27.26 80.85.27.27 0 3 Out 0 137   276 17:48:07 

80.85.27.25 224.0.0.1 0 2 Pass 0   
ALL-

SYSTEMS.MCAST.NET 
120 17:50:43 

80.85.27.26 239.255.255.250 0 2 Out 0     92 17:50:44 
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80.85.27.26 205.205.96.99 4 4 In 0 16531   1.096 17:52:13 

204.16.208.117 80.85.27.27 0 3 Pass 0 

46882, 

1026, 

1027 

  1.383 17:49:25 

80.85.27.26 204.16.208.117 2 2 In 0 1026   1.302 17:49:25 

80.85.27.26 80.85.24.174 212 162 Out 2 
1125, 

1126 
  147.135 17:52:28 

 

Server 

-Αποστολή βιοσηµάτων 
 

1 
Statistics Report  

 

Generated on 12/7/2006 at 5:06:05 p.m. by CommView. Capture time elapsed since last reset (hh:mm:ss): 00:05:00  

 

General  

Average packets per sec. 1 

Average bytes per sec. 799 

Total packets 442 

Total bytes 240.047 

  Item \ Direction Inbound Outbound Pass-through 

Packets 218 223 0 

Bytes 226.291 12.693 0 

Bytes per sec. 757 42 0 

 

IP Protocols  

Protocol  Packets Percentage 

TCP 424 96,58 

UDP 15 3,42 

ICMP 0 0,00 

 

Packet Size Distribution  
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Packet Size  Packets Percentage 

<64  214 48,53 

64-127  8 1,81 

128-255  5 1,13 

256-511  2 0,45 

512-1023  0 0,00 

>1023  212 48,07 

 

IP Statistics Table  

Local IP Remote IP In Out Direction Sessions Ports Hostname Bytes Last 

packet 

80.85.24.174 80.85.27.26 213 212 In 0 1125   237.867 17:06:05 

80.85.24.174 80.85.16.6 5 5 Out 0 53 
tenedos.hellas-

sat.net 
1.282 17:04:55 

80.85.24.174 80.85.24.175 0 5 Out 0 
138, 

137 
  796 17:03:49 

   

2 
Statistics Report  

 

Generated on 12/7/2006 at 5:11:05 p.m. by CommView. Capture time elapsed since last reset (hh:mm:ss): 00:05:00  

 

General  

Average packets per sec. 1 

Average bytes per sec. 786 

Total packets 425 

Total bytes 235.153 

  Item \ Direction Inbound Outbound Pass-through 

Packets 210 215 0 

Bytes 223.230 11.923 0 

Bytes per sec. 747 40 0 

 

IP Protocols  
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Protocol  Packets Percentage 

TCP 421 99,06 

UDP 4 0,94 

ICMP 0 0,00 

 

Packet Size Distribution  

Packet Size  Packets Percentage 

<64  211 49,65 

64-127  3 0,71 

128-255  1 0,24 

256-511  0 0,00 

512-1023  0 0,00 

>1023  210 49,41 

 

IP Statistics Table  

Local IP Remote IP In Out Direction Sessions Ports Hostname Bytes Last packet 

80.85.24.174 80.85.27.26 210 211 Out 0 1083   234.624 17:11:01 

80.85.24.174 80.85.24.175 0 4 Out 0 138, 137   529 17:09:58 

   

3 
Statistics Report  

 

Generated on 12/7/2006 at 5:16:05 p.m. by CommView. Capture time elapsed since last reset (hh:mm:ss): 00:05:00  

 

General  

Average packets per sec. 1 

Average bytes per sec. 809 

Total packets 437 

Total bytes 242.868 

  Item \ Direction Inbound Outbound Pass-through 

Packets 220 215 0 

Bytes 229.476 12.275 0 
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Bytes per sec. 767 41 0 

 

IP Protocols  

Protocol  Packets Percentage 

TCP 418 96,54 

UDP 14 3,23 

ICMP 1 0,23 

 

Packet Size Distribution  

Packet Size  Packets Percentage 

<64  205 47,13 

64-127  9 2,07 

128-255  4 0,92 

256-511  2 0,46 

512-1023  0 0,00 

>1023  215 49,43 

 

IP Statistics Table  

Local IP Remote IP In Out Direction Sessions Ports Hostname Bytes Last 

packet 

80.85.24.174 80.85.27.26 216 204 In 0 1125   240.624 17:16:05 

80.85.24.174 80.85.24.175 0 7 Out 0 
138, 

137 
  819 17:14:56 

80.85.24.174 60.191.42.142 1 1 In 0 1434   608 17:14:22 

80.85.24.174 80.85.16.6 3 3 Out 0 53 
tenedos.hellas-

sat.net 
715 17:14:55 

   

4 
Statistics Report  

 

Generated on 12/7/2006 at 5:21:05 p.m. by CommView. Capture time elapsed since last reset (hh:mm:ss): 00:05:00  

 

General  

Average packets per sec. 1 
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Average bytes per sec. 792 

Total packets 420 

Total bytes 236.787 

  Item \ Direction Inbound Outbound Pass-through 

Packets 212 208 0 

Bytes 225.356 11.431 0 

Bytes per sec. 754 38 0 

 

IP Protocols  

Protocol  Packets Percentage 

TCP 419 99,76 

UDP 1 0,24 

ICMP 0 0,00 

 

Packet Size Distribution  

Packet Size  Packets Percentage 

<64  207 49,29 

64-127  0 0,00 

128-255  1 0,24 

256-511  0 0,00 

512-1023  0 0,00 

>1023  212 50,48 

 

IP Statistics Table  

Local IP Remote IP In Out Direction Sessions Ports Hostname Bytes Last packet 

80.85.24.174 80.85.27.26 212 207 In 0 1125   236.534 17:21:04 

80.85.24.174 80.85.24.175 0 1 Out 0 138   253 17:17:21 

   

5 
Statistics Report  

 

Generated on 12/7/2006 at 5:26:05 p.m. by CommView. Capture time elapsed since last reset (hh:mm:ss): 00:05:00  
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General  

Average packets per sec. 2 

Average bytes per sec. 866 

Total packets 542 

Total bytes 260.148 

  Item \ Direction Inbound Outbound Pass-through 

Packets 284 256 0 

Bytes 244.517 14.514 0 

Bytes per sec. 818 49 0 

 

IP Protocols  

Protocol  Packets Percentage 

TCP 532 98,88 

UDP 6 1,12 

ICMP 0 0,00 

 

Packet Size Distribution  

Packet Size  Packets Percentage 

<64  259 47,96 

64-127  38 7,04 

128-255  1 0,19 

256-511  2 0,37 

512-1023  27 5,00 

>1023  213 39,44 

 

IP Statistics Table  

Local IP Remote IP In Out Direction Sessions Ports Hostname Bytes Last 

packet 

80.85.24.174 80.85.27.26 283 251 In 0 
1125, 

1126 
  259.278 17:26:05 

80.85.24.174 80.85.16.6 1 1 Out 0 53 
tenedos.hellas-

sat.net 
225 17:22:58 
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80.85.24.174 80.85.24.175 0 4 Out 0 137, 138   543 17:23:47 

   

6 
Statistics Report  

 

Generated on 12/7/2006 at 5:30:45 p.m. by CommView. Capture time elapsed since last reset (hh:mm:ss): 00:04:39  

 

General  

Average packets per sec. 3 

Average bytes per sec. 1.014 

Total packets 767 

Total bytes 282.906 

  Item \ Direction Inbound Outbound Pass-through 

Packets 416 351 0 

Bytes 260.204 22.702 0 

Bytes per sec. 933 81 0 

 

IP Protocols  

Protocol  Packets Percentage 

TCP 628 81,88 

UDP 22 2,87 

ICMP 117 15,25 

 

Packet Size Distribution  

Packet Size  Packets Percentage 

<64  282 36,77 

64-127  204 26,60 

128-255  12 1,56 

256-511  2 0,26 

512-1023  69 9,00 

>1023  198 25,81 

 

IP Statistics Table  
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Local IP Remote IP In Out Direction Sessions Ports Hostname Bytes Last 

packet 

80.85.24.174 80.85.27.26 367 322 In 0 
1125, 

1126 
  276.022 17:30:44 

80.85.24.174 80.85.24.175 0 12 Out 0 
138, 

137 
  1.121 17:29:57 

80.85.24.174 80.85.24.173 22 8 Out 0     2.196 17:30:21 

80.85.24.174 80.85.16.6 9 9 Out 0 53 
tenedos.hellas-

sat.net 
2.307 17:29:57 

80.85.24.174 192.168.254.2 12 0 In 0     840 17:30:29 

80.85.24.174 192.168.253.2 6 0 In 0     420 17:30:27 

  

 

-Αποστολή βιοσηµάτων και φωτογραφιών ταυτόχρονα 
 

1 
Statistics Report  

 

Generated on 12/7/2006 at 5:37:00 ìì by CommView. Capture time elapsed since last reset (hh:mm:ss): 00:05:00  

 

General  

Average packets per sec. 3 

Average bytes per sec. 1.063 

Total packets 804 

Total bytes 318.867 

  Item \ Direction Inbound Outbound Pass-through 

Packets 460 343 0 

Bytes 297.692 20.112 0 

Bytes per sec. 996 67 0 

 

IP Protocols  

Protocol  Packets Percentage 

TCP 795 99,25 
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UDP 6 0,75 

ICMP 0 0,00 

 

Packet Size Distribution  

Packet Size  Packets Percentage 

<64  346 43,09 

64-127  127 15,82 

128-255  1 0,12 

256-511  1 0,12 

512-1023  116 14,45 

>1023  212 26,40 

 

IP Statistics Table  

Local IP Remote IP In Out Direction Sessions Ports Hostname Bytes Last 

packet 

80.85.24.174 80.85.27.26 459 337 In 0 
1125, 

1126 
  317.987 17:37:00 

80.85.24.174 80.85.24.175 0 4 Out 0 137, 138   543 17:35:44 

80.85.24.174 80.85.16.6 1 1 Out 0 53 
tenedos.hellas-

sat.net 
235 17:33:02 

   

2 
Statistics Report  

 

Generated on 12/7/2006 at 5:42:00 p.m. by CommView. Capture time elapsed since last reset (hh:mm:ss): 00:05:00  

 

General  

Average packets per sec. 1 

Average bytes per sec. 388 

Total packets 293 

Total bytes 115.932 

  Item \ Direction Inbound Outbound Pass-through 

Packets 165 128 0 
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Bytes 108.193 7.739 0 

Bytes per sec. 362 26 0 

 

IP Protocols  

Protocol  Packets Percentage 

TCP 284 96,93 

UDP 7 2,39 

ICMP 2 0,68 

 

Packet Size Distribution  

Packet Size  Packets Percentage 

<64  128 43,69 

64-127  44 15,02 

128-255  3 1,02 

256-511  1 0,34 

512-1023  38 12,97 

>1023  79 26,96 

 

IP Statistics Table  

Local IP Remote IP In Out Direction Sessions Ports Hostname Bytes Last 

packet 

80.85.24.174 80.85.27.26 162 122 Out 0 
1083, 

1084 
  113.976 17:39:53 

80.85.24.174 80.85.24.175 0 3 Out 0 137   276 17:39:58 

80.85.24.174 204.16.208.116 2 2 In 0 
1026, 

1027 
  1.432 17:40:52 

80.85.24.174 80.85.16.6 1 1 Out 0 53 
tenedos.hellas-

sat.net 
248 17:40:54 

   

3 
Statistics Report  

 

Generated on 12/7/2006 at 5:47:00 p.m. by CommView. Capture time elapsed since last reset (hh:mm:ss): 00:05:00  
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General  

Average packets per sec. 2 

Average bytes per sec. 601 

Total packets 450 

Total bytes 179.845 

  Item \ Direction Inbound Outbound Pass-through 

Packets 249 201 0 

Bytes 167.818 12.027 0 

Bytes per sec. 561 40 0 

 

IP Protocols  

Protocol  Packets Percentage 

TCP 435 97,10 

UDP 13 2,90 

ICMP 0 0,00 

 

Packet Size Distribution  

Packet Size  Packets Percentage 

<64  208 46,22 

64-127  63 14,00 

128-255  5 1,11 

256-511  1 0,22 

512-1023  42 9,33 

>1023  131 29,11 

 

IP Statistics Table  

Local IP Remote IP In Out Direction Sessions Ports Hostname Bytes Last 

packet 

80.85.24.174 80.85.27.26 245 190 In 2 
1125, 

1126 
  178.119 17:45:40 

80.85.24.174 80.85.24.175 0 7 Out 0 138, 137   805 17:44:57 

80.85.24.174 80.85.16.6 3 3 Out 0 53 
tenedos.hellas-

sat.net 
819 17:44:56 
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6.3 Γενικά συµπεράσµατα 
 

Η σύνδεση που πραγµατοποιήθηκε µέσω δορυφορικού Internet ήταν 

ικανοποιητική για την αποστολή βιοσηµάτων, η οποία γινόταν µε ελάχιστη 

καθυστέρηση, σχεδόν σε πραγµατικό χρόνο. Η σύνδεση δεν ήταν ιδιαίτερα 

ικανοποιητική για αποστολή φωτογραφιών χαµηλής σχετικά ποιότητας και αυτό διότι 

το εύρος ζώνης ήταν διαµοιρασµένο σε 28 χρήστες και πιθανόν τη στιγµή εκείνη να 

υπήρχε µεγάλη συµφόρηση στο δίκτυο. Ωστόσο, µια ταχύτητα 256Kbps είναι αρκετή 

για ικανοποιητική αποστολή φωτογραφιών, φωνής και µέτριας ποιότητας βίντεο σε 

πραγµατικό χρόνο. Το δορυφορικό Internet προσφέρει βέβαια και ακόµα µεγαλύτερες 

ταχύτητες (2 Mbps/512 kbps), ενώ δίνει και τη δυνατότητα αποκλειστικής χρήσης του 

εύρους ζώνης. 

 

6.4 Ανάλυση των µετρήσεων 
 

Κατά τη διάρκεια των µετρήσεων στα στατιστικά αναφέρθηκαν µηδέν 

σφάλµατα, γεγονός που δείχνει ότι το δορυφορικό Internet µας δίνει αξιοπιστία ως 

προς τα σφάλµατα. Ωστόσο, η υπηρεσία δεν ήταν αρκετά αξιόπιστη ως προς την 

ταχύτητα download/upload πρόβληµα που µπορεί να επιλυθεί µε αποκλειστική 

διάθεση εύρους ζώνης που αυξάνει ταυτόχρονα και το κόστος της υπηρεσίας. 

Παρακάτω γίνεται ανάλυση των πακέτων που στάλθηκαν από τον client στον 

server κατά τη διάρκεια των µετρήσεων. 

 

1.Client 
 

Συνολικά ο client κατά την πρώτη φάση των µετρήσεων αντάλλαξε 3.123 

πακέτα, 1.138.457 Bytes (1,138 MB) µε µέση ταχύτητα 5,8 Kbps, µέσα σε χρόνο 30 

λεπτών. Τα πακέτα που στέλνει είναι κατά κύριο λόγο TCP. Τα παρακάτω 

διαγράµµατα µας δίνουν σχηµατικά την κατανοµή του είδους των πακέτων και την 

κατανοµή του µεγέθους των πακέτων. 
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Κατανοµή πακέτων
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Συνολικά ο client κατά τη δεύτερη φάση των µετρήσεων αντάλλαξε 1.803 

πακέτα, 709.462 Bytes (710 KB) µε µέση ταχύτητα 6,3 Kbps, µέσα σε χρόνο 15 

λεπτών. Τα πακέτα που στέλνει είναι κατά κύριο λόγο TCP. Τα παρακάτω 

διαγράµµατα µας δίνουν σχηµατικά την κατανοµή του είδους των πακέτων και την 

κατανοµή του µεγέθους των πακέτων. 
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Κατανοµή πακέτων
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2.Server 
 

Συνολικά ο server κατά την πρώτη φάση των µετρήσεων αντάλλαξε 3.405 

πακέτα, 1.261.542 Bytes (1,261 MB) µε µέση ταχύτητα 5,7 Kbps, µέσα σε χρόνο 30 

λεπτών. Τα πακέτα που λαµβάνει είναι κατά κύριο λόγο TCP. Τα παρακάτω 

διαγράµµατα µας δίνουν σχηµατικά την κατανοµή του είδους των πακέτων και την 

κατανοµή του µεγέθους των πακέτων. 
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Κατανοµή πακέτων
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Συνολικά ο server κατά τη δεύτερη φάση των µετρήσεων αντάλλαξε 1.547 

πακέτα, 614.644 Bytes (615 KB) µε µέση ταχύτητα 5,5 Kbps, µέσα σε χρόνο 15 

λεπτών. Τα πακέτα που λαµβάνει είναι κατά κύριο λόγο TCP. Τα παρακάτω 

διαγράµµατα µας δίνουν σχηµατικά την κατανοµή του είδους των πακέτων και την 

κατανοµή του µεγέθους των πακέτων. 
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Κατανοµή πακέτων
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6.5 Πιθανή χρήση της διάταξης που υλοποιήθηκε 
 

Χαρακτηριστικό πλεονέκτηµα της τηλεϊατρικής µέσω δορυφορικού Internet 

είναι ότι µπορεί να πραγµατοποιηθεί απλά και γρήγορα µε τη χρήση µιας 

δορυφορικής κεραίας και ενός δορυφορικού µόντεµ οπουδήποτε και αν βρίσκεται το 

σηµείο, ο ασθενής, η περιοχή που έχει την ανάγκη της τηλεϊατρικής και µάλιστα 

παρέχει ικανοποιητική ταχύτητα. ∆ίνεται η δυνατότητα αποστολής βιοσηµάτων σε 

πραγµατικό χρόνο, η δυνατότητα αποστολής ιατρικών εικόνων και για µεγαλύτερες 



 135

ταχύτητες δορυφορικού Internet δίνεται η δυνατότητα αποστολής µέτριας ποιότητας 

βίντεο. Έτσι, µπορεί ένας γιατρός από ένα κεντρικό νοσοκοµείο ή ένα ιατρικό 

ερευνητικό κέντρο να κάνει τηλε-γνωµάτευση και τηλε-συµβουλευτική, σε 

πραγµατικό χρόνο ή µη, σε ασθενείς που βρίσκονται σε αποµακρυσµένα σηµεία, 

όπως ιατρικά κέντρα σε χωριά και νησιά, µικρά περιφερειακά νοσοκοµεία, ή ακόµα 

και νοσοκοµεία σε πόλεις που δε διαθέτουν το κατάλληλο εξειδικευµένο προσωπικό. 

Οπότε, αυξάνονται οι πιθανότητες για ορθή διάγνωση καθώς ο θεράπων ιατρός 

µπορεί να αποκτήσει χρήσιµη βοήθεια και να εκµεταλλευτεί πλήρως τη διαθέσιµη 

ιατρική γνώση µε γρήγορο και αποτελεσµατικό τρόπο. Ακόµη, µέσω του 

δορυφορικού Internet, ο γιατρός (και στα δύο άκρα της δορυφορικής σύνδεσης) 

µπορεί να έχει πρόσβαση σε αρχείο, αναλύσεις και µετρήσεις που αφορούν τον 

ασθενή και να εκτιµήσει καλύτερα και εγκυρότερα την κατάσταση του ασθενή. 

Ο ασθενής µπορεί ακόµα να βρίσκεται σε σχολείο, σε φυλακή, σε στρατόπεδο 

ή σε πλοίο όπου σίγουρα δεν υπάρχει ο κατάλληλος γιατρός και η τηλεϊατρική σε 

αυτή την περίπτωση µπορεί να αποδειχτεί αρκετά αποτελεσµατική και σωτήρια. 

Επιπλέον, η τηλεϊατρική µέσω δορυφορικού Internet µπορεί να συµβάλει στην 

ιατρική εκπαίδευση και την κλινική έρευνα, καθώς υποστηρίζει αλληλεπιδράσεις 

ανάµεσα σε ιατρικό προσωπικό, σε εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενο, σε 

εµπειρογνώµονες, σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, και ανάµεσα σε ασθενείς 

και ιατρικό προσωπικό. 

Ακόµη, αυτή η διάταξη που υλοποιήθηκε πειραµατικά µπορεί να φανεί 

αρκετά χρήσιµη και σωτήρια στη διαχείριση περιστατικών έκτακτης ανάγκης και 

καταστροφών. Αποτελεί µια λύση που βελτιώνει τη διάγνωση και τη θεραπευτική 

παρέµβαση σε θύµατα επειγόντων περιστατικών και καταστροφών όπως σεισµοί, 

πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, κ.α.. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η 

διαχείριση του προσωπικού έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στη ζώνη της 

καταστροφής, καθώς επίσης και η δυνατότητα ιατρικών εµπειρογνωµόνων που 

ευρίσκονται εκατοντάδες χιλιόµετρα µακριά να διεξάγουν επί τόπου διάγνωση των 

τραυµατιών. Ένα ασθενοφόρο µε δορυφορική κεραία εντοπισµού καταφθάνει στην 

τοποθεσία της καταστροφής και διευκολύνει τις τηλεπικοινωνίες. 
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Σχήµα 6.2: Το δορυφορικό Internet στην τηλεϊατρική 

 

Για το δορυφορικό Internet το κόστος του εξοπλισµού είναι αρκετά χαµηλό, 

ωστόσο η υπηρεσία χρεώνεται ακόµα υψηλά σε σχέση µε το ISDN και το DSL. Οι 

τιµές βέβαια µειώνονται συνεχώς, γεγονός που θα επιτρέψει στο µέλλον την ευρεία 

χρήση του. Επιπλέον µπορεί να γίνει περιστασιακή χρήση και χρέωση. 

 

Βέβαια σε κάθε περίπτωση ανταλλαγής ιατρικής πληροφορίας µέσω του 

δορυφορικού Internet θα πρέπει να υπάρχει κρυπτογράφηση των δεδοµένων, ώστε να 

διατηρείται το Ιατρικό Απόρρητο. Ο τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό και ο 

ρόλος του Ιατρικού Απορρήτου ξεφεύγουν από τα πλαίσια αυτής της εργασίας. 

 

Είναι προφανές πως η διεύρυνση της χρήσης της τηλεϊατρικής συµβάλλει 

δραστικά στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, µπορεί ακόµα και να σώσει 

ανθρώπινες ζωές καθώς εξασφαλίζει έγκυρη και έγκαιρη γνωµάτευση και επέµβαση. 

Οι δορυφορικές επικοινωνίες και το δορυφορικό Internet µπορούν να συµβάλουν 

σηµαντικά σε αυτήν την κατεύθυνση. 
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