
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ: Τοµέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Εργαστήριο Ασύρµατης Επικοινωνίας 
 
 
 
 
 
 

∆ιπλωµατική Εργασία 
του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών την Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστηµίου Πατρών 
 
 

Ευάγγελου Ευαγγέλου του Βασιλείου 
 

Αριθµός Μητρώου: 5322 
 
 

Θέµα 
 

«Μελέτη της προκαλούµενης βελτίωσης στην 
απόδοση εύρους ζώνης µε χρήση πολλαπλών 

συστηµάτων HAPS σε κοινή γεωγραφική 
περιοχή» 

 
 

Επιβλέπων 
Κωτσόπουλος Σταύρος , Καθηγητής 

 
 

Αριθµός ∆ιπλωµατικής Εργασίας: 
 
 

Πάτρα, Φεβρουάριος 2012 



 2 

 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

 
Πιστοποιείται ότι η ∆ιπλωµατική Εργασία µε θέµα 

 
«Μελέτη της προκαλούµενης βελτίωσης στην 
απόδοση εύρους ζώνης µε χρήση πολλαπλών 

συστηµάτων HAPS σε κοινή γεωγραφική 
περιοχή» 

 
 
 

Του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών  

 
 

Ευαγγέλου Ευάγγελου του Βασιλείου 
 

Αριθµός Μητρώου: 5322 
 
 
 
 

Παρουσιάστηκε δηµόσια και εξετάστηκε στο Τµήµα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

στις 
………/………/……… 

 
 
 
Ο Επιβλέπων                                Ο ∆ιευθυντής του Τοµέα 
 
 
Κωτσόπουλος Σταύρος                    Φακωτάκης Νικόλαος 
 
        Καθηγητής                                         Καθηγητής 



 3 

Αριθµός ∆ιπλωµατικής Εργασίας: 
 
 
Θέµα:    «Μελέτη της προκαλούµενης βελτίωσης 
στην απόδοση εύρους ζώνης µε χρήση 
πολλαπλών συστηµάτων HAPS σε κοινή 
γεωγραφική περιοχή» 
 
 
 
Φοιτητής: Ευαγγέλου Ευάγγελος 
 
Επιβλέπων: Κωτσόπουλος Σταύρος 
 
 
 
 
Περίληψη 
 
 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο 
Ασύρµατης Τηλεπικοινωνίας του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών. Ο στόχος της εργασίας αυτής ήταν η µελέτη της 
προκαλούµενης βελτίωσης στην απόδοση εύρους ζώνης µε χρήση 
πολλαπλών συστηµάτων HAPS σε κοινή περιοχή κάλυψης. 

Με γνώµονα τη συνεχώς αυξανόµενη ανάγκη του σύγχρονου 
ανθρώπου για ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων σε περιοχές οι 
οποίες είναι φτωχές σε τηλεπικοινωνιακή κάλυψη καθώς και σε περιοχές µε 
αυξηµένη τηλεπικοινωνιακή κίνηση καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι 
τηλεπικοινωνίες µε τη χρήση εναέριων πλατφορµών (HAPS) οι οποίες δρουν 
σε πολύ χαµηλότερο ύψος από τους δορυφόρους και µε σηµαντικά 
µικρότερες ισχείς , αποτελούν µια πολλά υποσχόµενη τεχνολογία για τα 
επόµενα χρόνια.  

Σηµαντικός παράγων στον οποίο βασίζεται οι τεχνολογία των HAPS 
είναι η εξοικονόµηση του φάσµατος συχνοτήτων µε τη χρήση κοινής 
συχνότητας εκποµπής από όλες τις πλατφόρµες , γεγονός που οδηγεί 
βαθµιαία σε αύξηση των παρεµβολών που λαµβάνουν οι χρήστες.  

Στόχος µας ήταν να προσδιορίσουµε τις κατάλληλες συνθήκες και 
παραµέτρους ώστε ο χρήστης στο έδαφος να λαµβάνει έναν ικανοποιητικό 
λόγο σήµατος προς θόρυβο συν παρεµβολές (CINR) ώστε να υπάρχει 
επαρκές εύρος ζώνης για τις τηλεπικοινωνιακές του ανάγκες.  

Για την εξαγωγή των γραφικών παραστάσεων χρησιµοποιήθηκε το 
πρόγραµµα Matlab R2010b. 
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Abstract  
 
 
This diploma thesis was developed at the Laboratory of  

Wireless Communications, at the Department of Electrical an Computer 
Engineering. The objective of this work was to study the improvement in the 
bandwidth efficiency that occurs by using multiple high-altitude-platform-
systems (HAPS) serving a common coverage area. 

Considering the even increasing need of the modern people for high 
speed broadband applications in areas that have poor telecommunication 
coverage and also in areas that have an increased telecommunication traffic 
we came to the conclusion that the use of the HAPS operating in lower 
altitude comparing to the satellites and using even lower power levels, is a 
very promising technology for the years to come. 

A very important factor on which the HAPS technology is based on is 
the saving of the frequency spectrum by using the same transmission 
frequency from all the platforms, a fact that leads to an increasing interference 
level that the users receive. 

Our goal was to determine the proper conditions and parameters so as 
to the users on the ground receive a satisfying level of CINR in order to have 
enough bandwidth efficiency for his telecommunication needs. 

In order to export the graphics, we used Matlab R2010b. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

 
 

 Για την εκπόνηση αυτής της διπλωµατικής εργασίας µε θέµα «Μελέτη 
της προκαλούµενης βελτίωσης στην απόδοση εύρους ζώνης µε χρήση 
πολλαπλών συστηµάτων HAPS σε κοινή γεωγραφική περιοχή» θα ήθελα να 
ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κωτσόπουλο Σταύρο, ο οποίος µου 
ανέθεσε αυτή την εργασία δίνοντας µου την ευκαιρία να ασχοληθώ µε µια 
τεχνολογία της οποίας τα τεχνικά χαρακτηριστικά µου ήταν σχεδόν άγνωστα 
µέχρι τότε. Ευχαριστώ θερµά και τον µεταπτυχιακό φοιτητή του τµήµατος 
Μπίρκο Κωνσταντίνο για την αµέριστη βοήθειά του σε όλη την διάρκεια της 
εξέλιξης της διπλωµατικής. Είχαµε συνεχώς άψογη συνεργασία µέχρι να 
ολοκληρωθεί αυτή η διπλωµατική εργασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Πίνακας περιεχοµένων 
 
 
Κεφάλαιο 1ο : Εναέριες πλατφόρµες µεγάλου υψοµέτρου (HAPS)……..8 

  1.1  Εισαγωγή……………………………………………….…………….8 
  1.2  Περιγραφή των HAPS………………………...……………………..8 
  1.3  Κενά που πρόκειται να καλύψουν………………..………………...8 
  1.4  Μελλοντικές χρήσεις…………………...…………………………….9 
  1.5  ∆οµή των HAPS……………………….……………………………10 

1.5.1  Τύποι ιπτάµενων µέσων………………...…………………..10 
  1.6  Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός……………….…………………..18 
  1.7  Τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές……………………………………20 
  1.8  Κατανοµή συχνοτήτων στα συστήµατα HAPS……….………….24 
  1.9  Πλεονεκτήµατα των εναέριων πλατφορµών…………….………24 

1.10  Κάποια πιθανά τεχνικά προβλήµατα………………………..….27 
1.11  Υπάρχοντα προγράµµατα σε εξέλιξη…………………………..28 

1.11.1  Νέες τεχνολογίες στον τοµέα των αερόπλοιων………….29 
1.11.2  Νέες τεχνολογίες στον τοµέα των αεροσκαφών…………32 

1.12  Συµπεράσµατα…………...……………………………………….35 
  

Κεφάλαιο 2ο : Ηλεκτροµαγνητικός φωτισµός µέσω HAPS…………..…36 
2.1  Εισαγωγή…………………………..……………………………….36 
2.2  Εισαγωγή στις δορυφορικές επικοινωνίες………………..……..37 

2.2.1  Γενικά………………..………….……………………………..37 
2.2.2  Τα είδη των δορυφόρων και τα χαρακτηριστικά τους…….38 
2.2.3  ∆οµικά στοιχεία του συστήµατος των δορυφορικών                   
  επικοινωνιών…………………………………………………40 
2.2.4  Αξιολόγηση του δορυφορικού συστήµατος………………..42 

2.3  Σύγκριση δορυφόρων και HAPS……………...………………….43 
2.4  Τρόποι κάλυψης µιας περιοχής από ένα HAP……………...…..48 

2.4.1  Γενικά………...………………………………………………..48 
2.4.2  Προσδιορισµός των συγκαναλικών κυττάρων……….……49 

2.5  Κεραίες………………………………………………………………50 
2.5.1  Εισαγωγή……………………………………………………...50 
2.5.2  ∆ιάγραµµα ακτινοβολίας κεραίας…………………………...50 
2.5.3  Είδη κεραιών………………………………………………….51 

2.6  Εξασθένιση σήµατος……………………...……………………….57 
2.7  Συµπεράσµατα………………...…………………………………...60 

 
 
Κεφάλαιο 3ο : Ψηφιακές τεχνικές διαµόρφωσης και χωρητικότητα  
     ασύρµατου καναλιού…………………………..…………. 61 

3.1  Εισαγωγή……………………………………………………………61 
3.2  Βασικοί τύποι διαµόρφωσης………………………………………61 
3.3  ∆υαδική ∆ιαµόρφωση Μετατόπισης Φάσης (BPSK)…………...62 



 7 

3.3.1  ∆ιαµόρφωση και Αποδιαµόρφωση…………………………62 
3.3.2  Φασµατική Απόδοση της BPSK…………………………….64 

3.4  Quadrature Phase Shift Keying (QPSK)…………….…………..66 
3.4.1  ∆ιαµόρφωση σήµατος QPSK……………………………….67 
3.4.2  Αποδιαµόρφωση σήµατος QPSK………………………….68 
3.4.3  Ρυθµός µετάδοσης και πιθανότητα εµφάνισης        
  λανθασµένων συµβόλων...…………………………………68 

3.5  ∆ιαµόρφωση µετατόπισης φάσης 8 σηµείων (8-PSK)…………69 
3.6  Γενικότερα για τη διαµόρφωση M-PSK…………...……………..71 

3.6.1  Γενικά…………...……………………………………………..71 
3.6.2  Φασµατική απόδοση στη διαµόρφωση M-PSK…………...71 
3.6.3  Αποδιαµόρφωση σήµατος M-PSK………...……………….72 

3.7  ∆ιαµόρφωση πλάτους - φάσης (QAM)…………………………..75 
3.7.1  Η διαµόρφωση 16-QAM……………………………………..77 

3.7.1.1  Ο διαµορφωτής σήµατος 16-QAM……………………77 
3.7.1.2  Ο αποδιαµορφωτής σήµατος 16-QAM...…………….78 
3.7.1.3  Ρυθµός µετάδοσης και πιθανότητα εµφάνισης  
         εσφαλµένου συµβόλου……...…………………………79 

3.8  Συµπεράσµατα……………...……………………………………...80 
 
 
Κεφάλαιο 4ο :  Μελέτη και προσοµοίωση σεναρίων κάλυψης   
      γεωγραφικής περιοχής για παροχή ψηφιακών   
      επικοινωνιών…………………...………………………….82 

4.1  Εισαγωγή……………………………………………………………82 
4.2  Τρόποι αύξησης της χωρητικότητας του συστήµατος µε τη    

   χρήση πολλαπλών πλατφορµών…………………………………82 
4.3  Μελέτη και προσοµοίωση συστήµατος πολλαπλών HAPS……86 

4.3.1  Το µοντέλο του συστήµατος...…………………………..86 
4.3.2  Προσοµοίωση χωρίς βέλτιστη επιλογή HAP…………..87 
4.3.3  Προσοµοίωση µε βέλτιστη επιλογή HAP……...……….92 

4.4  Παρεµβολές…………………………………………………………98 
4.4.1  Εισαγωγή…………………...……………………………..98 
4.4.2  Συγκαναλική παρεµβολή……………...…………………98 
4.4.3  Παρεµβολή ενδοδιαµόρφωσης………….…………….100 
4.4.4  Φαινόµενο πολυόδευσης µικρής κλίµακας………..….101 

4.5  Συµπεράσµατα…………………..………………………………..106 
 
 

Κεφάλαιο 5ο :  Συµπεράσµατα……………………………….…………..108 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………….………………………………………...109 
 
 
 



 8 

Κεφάλαιο 1ο : Εναέριες πλατφόρµες µεγάλου   
   υψοµέτρου (HAPS) 
 
 
 
1.1 Εισαγωγή 
 

 
Με µια όλο και αυξανόµενη ζήτηση για µέγιστη αξιοποίηση της 

χωρητικότητας του καναλιού  για µελλοντικής γενιάς εφαρµογές πολυµέσων , 
οι πάροχοι υπηρεσιών  εστιάζουν στο να χρησιµοποιήσουν τη κατανοµή 
συχνοτήτων στη µικροκυµατική ζώνη (mm-wave band). Σε αυτές τις ζώνες 
συχνοτήτων απαιτείται οπτική επαφή µεταξύ παρόχου και χρήστη. Μια πιθανή 
και πολλά υποσχόµενη λύση είναι η χρήση των συστηµάτων εναέριων 
πλατφορµών µεγάλου υψοµέτρου ( High Altitude Platform Systems - HAPS ).  
 
 
1.2   Περιγραφή των HAPS 
 
 

Τα ΗΑPS (High Altitude Platforms-HAP) δεν είναι τίποτα άλλο από 
ειδικές πλατφόρµες εξοπλισµένες µε υπερσύγχρονες τηλεπικοινωνιακές 
διατάξεις  και συστήµατα κεραιών , προσαρµοσµένες σε κάποιου είδους 
ιπτάµενο µέσο. Αυτά τα ιπτάµενα µέσα µπορεί να είναι είτε αερόπλοια είτε 
αεροπλάνα τα οποία επιχειρούν στην στρατόσφαιρα , 17 µε 22 χιλιόµετρα 
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτή η µοναδική υψοµετρική θέση 
προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τους δορυφόρους όσον 
αφορά τον προϋπολογισµό της ζεύξης ( link budget ) και µια πολύ µεγαλύτερη 
περιοχή κάλυψης  σε σύγκριση µε τα επίγεια επικοινωνιακά συστήµατα. Τα 
HAPS µπορούν επίσης να εξασφαλίσουν µεγαλύτερου µήκους οπτικές 
συνδέσεις µε λιγότερη εξασθένηση λόγω βροχής από αυτή που προκύπτει 
από παρόµοιες επίγειες οπτικές διασυνδέσεις. Τέτοιες πλατφόρµες θα έχουν 
την ικανότητα να εξυπηρετούν ένα µεγάλο αριθµό χρηστών χρησιµοποιώντας 
σηµαντικά λιγότερη τηλεπικοινωνιακή υποδοµή από ότι χρειάζεται σε ένα 
επίγειο δίκτυο. 
 
  
1.3  Κενά που πρόκειται να καλύψουν 
 
 

Οι ψηφιακές τηλεπικοινωνίες αποτελούν ένα όλο και αναπτυσσόµενο 
τοµέα και µια εναλλακτική λύση σε σχέση µε τα παραδοσιακά τηλεφωνικά 
δίκτυα και µε τη χρήση υψηλής τεχνολογίας λογισµικού αλλά και 
τηλεπικοινωνιακών υποδοµών µπορούν αποτελούν το ιδανικό υπόβαθρο για 
εφαρµογές οι οποίες απαιτούν υψηλές ταχύτητες πρόσβασης και υψηλή 
ποιότητα επικοινωνίας. 

Στο επίγειο περιβάλλον όµως, τα ραδιοκύµατα υπόκεινται σε 
φαινόµενα ανακλάσεων σε φυσικά εµπόδια , διάθλασης και φαινοµένων 
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πολυόδευσης τα οποία µπορούν να περιορίσουν την ποσότητα καθώς και την 
ποιότητα της πληροφορίας που είναι δυνατό να µεταδοθεί σε ένα δεδοµένο 
εύρος ζώνης όπως επίσης και τις αποστάσεις στις οποίες µπορεί να 
µεταδοθεί. Στα κυτταρικά συστήµατα επικοινωνιών , η ραδιοκάλυψη 
περιορίζεται σκοπίµως ώστε να επιτραπεί η επαναχρησιµοποίηση του 
φάσµατος µέσω της κυτταρικής διάσπασης. Σαν αποτέλεσµα , τα επίγεια 
ασύρµατα δίκτυα περιλαµβάνουν πολυάριθµους πύργους κεραιών , σταθµούς 
βάσης , οι οποίοι συνήθως βρίσκονται στο κέντρο του κάθε κυττάρου , 
ενσύρµατες ή µικροκυµατικές οπτικές συνδέσεις και κινητά διακοπτικά κέντρα, 
όλα κατανεµηµένα σε µεγάλες γεωγραφικές περιοχές.  

 
Οι δορυφόροι µπορούν να παρέχουν ασυρµατική κάλυψη µε πολύ 

λιγότερη επίγεια τηλεπικοινωνιακή υποδοµή αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζουν 
µε σειρά τους τα δικά τους σηµαντικά προβλήµατα. Οι γεωσυγχρονισµένοι 
δορυφόροι , δηλαδή οι δορυφόροι οι οποίοι στρέφονται µε την ίδια γωνιακή 
ταχύτητα µε την οποία στρέφεται και η γη , απαιτούν ακριβά και ογκώδη 
τερµατικά χρηστών και εισάγουν µεγάλη καθυστέρηση σήµατος εξαιτίας της 
µεγάλης τους απόστασης της τάξης των εκατοντάδων χιλιοµέτρων. Οι µη 
γεωσυγχρονισµένοι δορυφόροι , εξαιτίας της σχετικής τους κίνησης ως προς 
τα σηµεία στο έδαφος , αυξάνουν δραµατικά την πολυπλοκότητα του 
συστήµατος.  

 
Η πρόταση των εναέριων πλατφορµών µεγάλου υψοµέτρου ( HAPS ) 

αποτελεί µια ελκυστική εναλλακτική λύση. Από την άποψη των 
τηλεπικοινωνιών και πιο συγκεκριµένα από πλευράς προϋπολογισµού ζεύξης 
( link budget ) , έχουν πολλά πλεονεκτήµατα έναντι των επίγειων και των 
δορυφορικών συστηµάτων. Βρίσκονται σε ένα υψόµετρο της τάξης των 17 µε 
22 χιλιοµέτρων γεγονός που σηµαίνει ότι χρησιµοποιείται σηµαντικά 
χαµηλότερη ισχύς εκποµπής και λήψης. Είναι µικρού µεγέθους και ευκίνητα 
και µπορούν να προσαρµοστούν στις εκάστοτε περιοχές τις οποίες καλούνται 
να καλύψουν τηλεπικοινωνιακά. Εξαιτίας την ευκινησίας τους και της 
γρήγορης επιχειρησιακής ανάπτυξής τους είναι ιδανικά για περιοχές οι οποίες 
στερούνται επαρκούς τηλεπικοινωνιακής κάλυψης καθώς και σε περιοχές οι 
οποίες έχουν πληγεί από φυσικά φαινόµενα ή καταστροφές. Αν τα HAPS 
αποδείξουν στο µέλλον ότι είναι σταθερά , αξιόπιστα και όχι πολύ ακριβά , θα 
προσφέρουν σηµαντικές ευκαιρίες για υπηρεσίες ασύρµατης επικοινωνίας και 
θα εισάγουν καινοτόµες τηλεπικοινωνιακές έννοιες. 

 
 
1.4 Μελλοντικές χρήσεις 

 
 

 Αποτελώντας ένα πολλά υποσχόµενο τεχνολογικό πεδίο µε πολλές 
τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές , τα HAPS µπορούν  να χρησιµοποιηθούν σε 
περιπτώσεις όπου παλαιότερα δεν υπήρχε κάποια άλλη λύση ή υπήρχε άλλα 
ήταν εξαιρετικά µεγάλου κόστους όπως η χρήση ενός δορυφόρου. Παρακάτω 
είναι µόνο µερικές από τις προκλήσεις τις οποίες πρόκειται να φέρει σε πέρας 
αυτή η νέα τεχνολογία: 
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• Ευρυζωνική ασυρµατική πρόσβαση (BWA) Internet  
 
• Εφαρµογές ευρείας εκποµπής τηλεόρασης και ραδιοφώνου 
 
• Bandwidth on demand  
 
• Αναζήτηση κοιτασµάτων πετρελαίου , µετάλλων και αερίου 
 
• Παρακολούθηση σεισµικής δραστηριότητας  
 
• Έκτακτη τηλεπικοινωνιακή κάλυψη περιοχών που έχουν πληγεί από 

φυσικές καταστροφές 
 
• Ανίχνευση πληµυρών και πυρκαγιών καθώς και επίβλεψη δασών 

κατά τους θερινούς µήνες 
 
• Παρακολούθηση της κίνησης των αυτοκινητοδρόµων  
 
• Τακτικές επικοινωνίες 
 
• Παρακολούθηση και εποπτεία των συνόρων  
 
• Ασφάλεια έναντι πιθανών τροµοκρατικών επιθέσεων ή αντίστοιχων 

ενεργειών 
 
• Στρατιωτικές εφαρµογές πάσης φύσεως 
 

 
 
1.5  ∆οµή των HAPS   
 
  

Τα HAPS µπορούν να είναι εγκατεστηµένα είτε σε αερόπλοια , είτε σε 
αεροπλάνα , είτε σε αερόστατα , είτε ακόµα και σε ελικόπτερα τα οποία θα 
πρέπει να είναι ικανά να µπορούν να λειτουργούν στα επίπεδα της 
στρατόσφαιρας για µεγάλες χρονικές περιόδους , να είναι χαµηλού κόστους 
και να είναι ικανά να µεταφέρουν ευµεγέθη , µεγάλου βάρους και πολλαπλών 
σκοπών τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό.  

 
 

1.5.1 Τύποι ιπτάµενων µέσων 
  

 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι δηµοφιλέστεροι και πιο πρακτικοί τύποι 

ιπτάµενων οχηµάτων τα οποία µπορούν να φιλοξενήσουν όλο τον απαραίτητο 
τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό ώστε να παρέχουν τις τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες για τις οποίες προορίζονται. Βασική προϋπόθεση για την επιλογή 
τους είναι η ικανότητα τους να παραµένουν στον αέρα για πολλές ώρες ή 
ακόµα και µέρες καθώς και να µπορούν να παραµένουν όσο πιο σταθερά 
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γίνεται προκειµένου να παραµένει σταθερή και η κυτταρική διάταξη στο 
έδαφος την οποία σχηµατίζουν. 

 
 
 
Αερόστατα 
 
 

Οι πρώτες εναέριες πλατφόρµες ήταν αερόστατα των οποίων η ιστορία 
πηγαίνει πολύ πίσω στο χρόνο. Με την πάροδο του χρόνου όµως η ανάπτυξη 
των αερόστατων συνεχίστηκε κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς παρόλο που 
η καταλληλότητά τους για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς φαίνεται 
περιορισµένη.  Στις αρχές του 20ου αιώνα η ανάπτυξή τους από τη γερµανική 
εταιρεία Zeppelin ,  επέτρεψε την δηµιουργία επιβατικών αερόπλοιων τα 
οποία αποδείχτηκαν ένα πολύ ικανοποιητικό µέσο µεταφοράς ακόµα και για 
υπερατλαντικά ταξίδια. Ύστερα όµως από τροµερά δυστυχήµατα λόγω των 
έφλεκτων υλικών και του άκρως επικίνδυνου υδρογόνου που 
χρησιµοποιούνταν για την ανύψωση του σκάφους , υπήρξε στροφή προς τη 
χρήση του καυτού αέρα ως µέσο ανύψωσης. Χρησιµοποιήθηκαν κυρίως για 
µετεωρολογικούς σκοπούς σε πολύ µεγάλο υψόµετρο και από πολλές χώρες , 
για την επίβλεψη των συνόρων τους.  Ένα υπερσύγχρονο µετεωρολογικό 
αερόστατο είναι και το παρακάτω: 
 
 

 
 

Εικόνα 1.1 – Σύγχρονο µετεωρολογικό αερόστατο 
 
 

 Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα µε την ανάπτυξη νέων , ελαφρών και 
πολύ ισχυρών υλικών υπήρξε µια νέα στροφή προς τα µπαλόνια και τα 
αερόπλοια τα οποία πλέον είναι ανθεκτικά στη βαριά χρήση, δεν 
επηρεάζονται από τις UV ακτίνες και κυρίως δεν έχουν διαρροές . Σαν πτητικό 
αέριο χρησιµοποιείται πλέον τον ήλιο το οποίο είναι πάνω απ’ όλα ασφαλές 
αλλά σηµαντικά ακριβότερο από το υδρογόνο. Μερικά από αυτά τα 
υπερσύγχρονα πλέον σκάφη έχουν λάβει µέρος σε µεγάλες και απαιτητικές 



 12 

αποστολές όπως τον γύρο της γης  είτε για διαφηµιστικούς (το Zeppelin NT) 
είτε για ερευνητικούς σκοπούς . 

 Ένα µεγάλο πρόγραµµα που βρίσκεται υπό έρευνα είναι το Cargolifter. 
Αφορά αερόπλοια τα οποία θα είναι πολύ χαµηλού επιχειρησιακού 
υψοµέτρου και θα αγγίζουν σε µήκος τα 250 µέτρα. Αυτά τα σκάφη θα είναι 
ικανά να µεταφέρουν αγαθά και υλικά µεγάλου βάρους σε περιοχές οι οποίες 
είναι δύσκολο να προσεγγιστούν από εδάφους. Μια πιθανή µορφή του 
Cargolifter φαίνεται στην Εικόνα 1.2 

: 
 
 

 
  

Εικόνα 1.2 -  Το πρόγραµµα  Cargolifter 
  
 
 

Όµως , ο κυριότερος βιοµηχανικός και εµπορικός στόχος είναι η 
ανάπτυξη ενός στρατοσφαιρικού HAP ικανό να εξυπηρετεί τηλεπικοινωνιακές 
εφαρµογές οικονοµικά και µε υψηλό βαθµό αξιοπιστίας. Είτε αερόπλοιο , είτε 
αεροπλάνο , η µεγαλύτερη πρόκληση είναι να παραµένει το σκάφος στη θέση 
του παρά τους έντονους ανέµους που πνέουν σε εκείνα τα ύψη. Το 
επιχειρησιακό υψόµετρο για τα HAPS έχει επιλεγεί γύρω στα 17 µε 22 
χιλιόµετρα  πάνω από την επιφάνεια της γης διότι στις περισσότερες περιοχές 
του κόσµου αυτή είναι και η περιοχή όπου επικρατούν σχετικά ήπιοι άνεµοι 
και αναταράξεις. Επιπλέον είναι πολύ υψηλότερο από το επίπεδο στο οποίο 
λειτουργούν οι παγκόσµιες αεροµεταφορές οπότε και µηδενίζονται 
οποιοιδήποτε πιθανοί κίνδυνοι συγκρούσεων. Ο λόγος που έχει επιλεγεί αυτό 
το υψόµετρο φαίνεται και στο Σχήµα 1.1  το οποίο µας παρέχει µια πολύ 
γενική εικόνα για τη συµπεριφορά του ανέµου παγκοσµίως: 
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Σχήµα 1.1 – ∆ιάγραµµα ταχύτητας του ανέµου 
 

 
όπου βλέπουµε την ταχύτητα του ανέµου σε συνάρτηση µε το υψόµετρο και 
παρατηρούµε σηµαντική µείωση της ταχύτητας του στην επιλεγµένη ζώνη των 
17-22 km.  
 
 
Αερόπλοια 
  
  

Οι προτεινόµενες εφαρµογές στα αερόπλοια για ανάπτυξή τους σε 
µεγάλο υψόµετρο χρησιµοποιούν ηµιάκαµπτες ή και εύκαµπτες δεξαµενές 
γεµάτες µε ήλιο µε µήκη που ξεπερνούν τα 100 µέτρα. Ένα χαρακτηριστικό 
σκάφος είναι και αυτό στην Εικόνα 1.3.  

 
Για την ευστάθεια του σκάφους και για την παραµονή του σε σταθερή 

θέση πάνω από το έδαφος χρησιµοποιούνται ηλεκτρικοί κινητήρες και 
κατάλληλες έλικες . Η ενέργεια που χρειάζεται  για την πρόωση και την 
ευστάθεια της πλατφόρµας καθώς για τη λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού 
φορτίου που µεταφέρει , παρέχεται από ηλιακά κύτταρα τα οποία έχουν τη 
µορφή εύκαµπτων λεπτών φύλλων τα οποία είναι χαµηλού βάρους και 
καταλαµβάνουν όλη την επάνω πλευρά του αερόπλοιου έτσι ώστε να 
φωτίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο κατά τη διάρκεια της µέρας. 
Επιπλέον , κατά τη διάρκεια της ηµέρας , η πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια 
αποθηκεύεται σε αναγεννώµενα fuel cells τα οποία µε τη σειρά τους 
καλύπτουν τις ανάγκες της πλατφόρµας σε ενέργεια τις νυχτερινές ώρες. Στο 
Σχήµα 1.2  βλέπουµε σχηµατικά τις παραπάνω διατάξεις και συσκευές: 
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Εικόνα 1.3 – Χαρακτηριστικός τύπος αεροπλοίου 
 
 
 
 
 

   
 

Σχήµα 1.2 – Ο βασικός εξοπλισµός ενός αεροπλοίου 
 

  
 

Το συνολικό µακροπρόθεσµο ισοζύγιο ισχύος ενός HAP είναι µεγίστης 
σηµασίας και η απόδοση καθώς και η διάρκεια στο χρόνο των fuel cells  θα 
είναι αυτές που θα καθορίσουν την εφικτή διάρκεια της κάθε εναέριας 
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αποστολής. Βέβαια , αυτό µπορεί να αντισταθµιστεί από το γεγονός ότι είναι 
σχετικά εύκολο για ένα HAP να προσγειωθεί , σε αντίθεση µε το δορυφόρο , 
ώστε να επισκευασθεί , να συντηρηθεί ή να αντικατασταθούν τα fuel cells. 
Ένα σηµαντικό πρόγραµµα για αερόπλοια HAPS είναι το ιαπωνικό SkyNet το 
οποίο χρηµατοδοτείται από την ιαπωνική κυβέρνηση και υλοποιείται από την 
Yokosuka Communications Research Laboratory . Αυτό το πρόγραµµα έχει 
σαν στόχο να παρέχει αναβαθµισµένες ευρυζωνικές τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες λειτουργώντας στην περιοχή των 28 GHz. Η Advanced 
Technologies Group of Bedford, UK σε συνεργασία µε την SkyStation 
International of the USA , έχουν αναπτύξει ένα αερόπλοιο µήκους 150 m το 
οποίο θα είναι ικανό να φέρει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό βάρους µέχρι και 
800 κιλών. Ένα αρκετά φιλόδοξο σχέδιο το οποίο αποτελείται από µικρά 
αερόπλοια HAPS ενωµένα µεταξύ τους σε ένα σωληνωειδή σχηµατισµό 
εξελίσεται από το πανεπιστήµιο της Στουτγγάρδης. Αυτός ο πρωτότυπος 
σχεδιασµός έχει σαν σκοπό να παρέχει άνωση αποφεύγοντας µερικά από 
κατασκευαστικά και αεροδυναµικά προβλήµατα τα οποία σχετίζονται µε τα 
πολύ µεγάλα αυτόνοµα αερόπλοια. 
 
 
Αεροπλάνα 
 
  

Μια άλλη µορφή µεταφορικού µέσου για τα HAPs είναι τα µη 
επανδρωµένα , ηλιακά τροφοδοτούµενα αεροσκάφη τα οποία θα πρέπει να 
πετούν κάτω από απαιτητικές συνθήκες. Για ακόµη µια φορά η µεγάλη 
πρόκληση είναι το ισοζύγιο ισχύος . Το σκάφος θα πρέπει να είναι ικανό να 
αποθηκεύει επαρκή ηλεκτρική ενέργεια ώστε να µπορεί να διατηρεί τη θέση 
ακόµα και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα πιο εξελιγµένα αεροσκάφη αυτού 
του είδους έχουν εξελιχθεί από την εταιρεία AeroVironment (USA) η οποία 
έχει σχεδιάσει και το αεροσκάφος HELIOS το οποίο άνοιγµα φτερών κοντά 
στα 75 µέτρα και µέσω προγραµµάτων καθοδηγούµενα από τη NASA , έχει 
φτάσει στο επιχειρησιακό υψόµετρο των 25 χιλιοµέτρων. Προς το παρόν 
όµως , το πιο εφικτό σενάριο για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
µέσω HAPs µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση επανδρωµένων 
αεροσκαφών τα οποία θα λειτουργούν σε βάρδιες των 8 ωρών ώστε να 
µπορούν να αντικαθίστανται οι πιλότοι τους. 
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Εικόνα 1.4 – Το σκάφος HELIOS 
  
 

Στην Εικόνα 1.4  βλέπουµε το σκάφος HELIOS. Παρατηρούµε 
ξεκάθαρα την τοξοειδή δοµή του, τους πολυάριθµους ηλεκτροκινητήρες και τα 
ηλιακά κύτταρα τα οποία καλύπτουν σχεδόν όλη την επιφάνειά του και 
αποτελούν το πιο ζωτικό κοµµάτι της όλης κατασκευής. 
  

Το πρόγραµµα HALO της εταιρείας Angel Technologies χρησιµοποιεί 
το ειδικά σχεδιασµένο αεροσκάφος Proteus το οποίο είναι ικανό να πετά σε 
ύψη της τάξης των 16-18 χιλιοµέτρων ώστε να παρέχει ευρυζωνικές 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε µια περιοχή διαµέτρου 40 χιλιοµέτρων. Το 
σκάφος θα πετάει σε µια κυκλική τροχιά διαµέτρου περίπου 13 χιλιοµέτρων 
και το τηλεπικοινωνιακό του φορτίο θα αποτελείται από 125 µικροκυµατικές 
κεραίες οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για την «φωτισµό» εδάφους. Παρακάτω 
βλέπουµε το αεροσκάφος Proteus: 
 
 
 

 
 

Εικόνα 1.5 -  Το αεροσκάφος Proteus 
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Κάποια άλλα είδη εναέριων οχηµάτων  
 
 
 Μια άλλη κατηγορία τέτοιων σκαφών είναι τα UAV (Unmanned Aerial 
Vehicle) τα οποία είναι µικρά µη επανδρωµένα αεροσκάφη τα οποία έχουν 
µικρή διάρκεια πτήσης και λειτουργού γενικά σε µικρά ύψη. Ο κύριος σκοπός 
αυτών των σκαφών είναι για στρατιωτική παρακολούθηση και ιδιαίτερα 
κάποια µικρότερα σκάφη αυτού του είδους θεωρούνται σχεδόν αναλώσιµα. Η 
ικανότητα των UAV να παρέχουν τηλεπικοινωνιακή κάλυψη περιορίζεται 
σηµαντικά από το µέγεθός τους καθώς και από τη µικρή διάρκεια πτήσης τους 
και για αυτό το λόγο έχουν εξελιχθεί άλλα µεγαλύτερα  τα οποία έχουν 
βελτιωµένες ικανότητες. Παρόλα αυτά , η χρήση τους σε πεδία εκτός στρατού 
είναι απαγορευτική λόγω κόστους. 
 
 
 

 
 

Εικόνα 1.6 – Μη επανδρωµένο εναέριο όχηµα ( UAV ) 
 
 
 

Το απλούστερο και πιο διαθέσιµο µέσο για εναέριες πλατφόρµες είναι 
το αερόστατο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα αερόπλοιο το οποίο είναι 
προσδεµένο στο έδαφος µέσω ενός καλωδίου του οποίου το µήκος µπορεί να 
φτάσει ως τα 5 χιλιόµετρα ή και περισσότερο (Εικόνα 1.7) . Το γεγονός  ότι 
είναι δεµένα σε ένα σταθερό σηµείο ελαχιστοποιεί τα προβλήµατα λόγω 
αστάθειας της πλατφόρµας αλλά δεν τα επιλύει κιόλας. Μέσω του καλωδίου 
υπάρχει η δυνατότητα να επικοινωνεί µε το έδαφος και το πιο βασικό είναι 
τροφοδοτείται από αυτό οπότε και δεν υπάρχει η ανάγκη για κανένα είδος 
αποθήκευσης ή παραγωγής ενέργειας πάνω στο αερόστατο ώστε να 
ελαχιστοποιείται το µέγεθός του άρα και η σχετική µετατόπισή του από τον 
άνεµο. Το καλώδιο όµως αποτελεί και ένα µεγάλο πρόβληµα για τις εναέριες 
µεταφορές καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης µε κάποιο αεροπλάνο. Μια 
λύση είναι η χρήση τους σε περιοχές όπου δεν υπάρχει εναέρια κυκλοφορία ή 
σε υποανάπτυκτες περιοχές.  
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Εικόνα 1.7 – Αερόστατο συνδεδεµένο µε το έδαφος µέσω καλωδίου 
 
 

 Ένα σηµαντικό τρέχον πρόγραµµα είναι αυτό της Platforms Wireless 
International το οποίο εµπεριέχει την ανάπτυξη ενός προσδεµένου 
αερόστατου για χρήση στη Βραζιλία σε ύψος 4 µε 6 χιλιοµέτρων. Το εναέριο 
τηλεπικοινωνιακό του φορτίο προβλέπεται να παρέχει ένα εύρος κυτταρικών 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε πάνω από 125.000 συνδροµητές. 
 
 
 
1.6  Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός 
 
 
 Παρακάτω βλέπουµε δύο διαγράµµατα των τυπικών τηλεπικοινωνια-
κών διατάξεων που απαιτούνται από ένα σύστηµα CDMA το οποίο βασίζεται 
στην επικοινωνία του σταθµού εδάφους µε κάποιο ΗΑΡ στον ουρανό 
προκειµένου να καλύψει µια περιοχή.  

 
 

 
 

Σχήµα 1.3 – Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός πάνω στο ΗΑΡ 
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 Στο Σχήµα 1.3 βλέπουµε τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό που 
µπορούµε να συναντήσουµε πάνω σε µια εναέρια πλατφόρµα. 
Χαρακτηριστικά µέρη είναι η συστοιχία των κεραιών η οποίο καλείται να 
δηµιουργήσει το κυτταρικό πλέγµα στο έδαφος καθώς και η παραβολική 
κεραία η οποία εξασφαλίζει τη συνεχή επικοινωνία του ΗΑΡ µε το σταθµό 
εδάφους για της ανταλλαγή πληροφοριών και δεδοµένων. 

 
 Στο Σχήµα 1.4 παρατηρούµε τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό τον 
οποίο συναντάµε στο σταθµό εδάφους ενός συστήµατος CDMA. Πάλι, 
µπορούµε να παρατηρήσουµε την κεραία στενού εύρους ακτινοβολίας µε την 
οποία επικοινωνεί µε το ΗΑΡ στον αέρα καθώς και την διασύνδεση του 
σταθµού µε το τηλεφωνικό δίκτυο προκειµένου να επικοινωνεί ενσύρµατα 
πλέον µε άλλους σταθµούς εδάφους  και άλλα δίκτυα. Στο συγκεκριµένο 
παράδειγµα το σύστηµα χρησιµοποιούνται πολυπλέκτες και αποπολυπλέκτες 
διαίρεσης συχνότητας ( FDM ). 
 
 
 

 
 

Σχήµα 1.4 - Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός στο σταθµό βάσης στο έδαφος 
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1.7 Τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές 
 
 
 

 
 

Σχήµα 1.5 – Τυπικό τηλεπικοινωνιακό σενάριο βασισµένο σε HAPS 
 
 
 
Στο Σχήµα 1.5 παρουσιάζεται ένα γενικό τηλεπικοινωνιακό σενάριο 

βασισµένο σε ένα σύστηµα HAP. Η περιοχή στο έδαφος είναι διαιρεµένη σε 
κύτταρα και οι συχνότητες (διαφορετικά χρώµατα) επαναχρησιµοποιούνται 
σύµφωνα µε γνωστό αλγόριθµο κατανοµής συχνοτήτων. Το HAP τα 
εξυπηρετεί διαθέτοντας άνω και κάτω ζεύξεις από και προς τις τερµατικές 
συσκευές των χρηστών. Επίσης διαθέτει οπτικές ζεύξεις µε τους σταθµούς 
βάσης οι οποίοι αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά του συστήµατος καθώς 
διασυνδέουν το υπάρχον δίκτυο µε άλλα δίκτυα µέσω οπτικών ινών ή ακόµα 
µπορεί να ελέγχουν λειτουργίες της ίδιας της πλατφόρµας ή ακόµα και τη 
τροφοδοσία της. Επίσης το HAP µπορεί να διαθέτει κεραίες για την οπτική 
διασύνδεση του µε άλλα HAP στην περιοχή για ανταλλαγή πληροφοριών ή για 
τη διεύρυνση του υπάρχοντος δικτύου. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα της 
σύνδεσης της πλατφόρµας µε κάποιο δορυφόρο είτε αυτός είναι LEO , MEO ή 
GEO , µέσω του κατάλληλου εξοπλισµού δίνοντας στο σύστηµα, πιθανόν µε 
µια σειρά από δορυφόρους,  τη δυνατότητα να λάβει ή να στείλει πληροφορία 
από τη µια άκρη της γης στην άλλη. 

 
 Παρακάτω παρουσιάζονται µερικές από τις τηλεπικοινωνιακές 
εφαρµογές οι οποίες υποστηρίζονται από µοντέλα όπως αυτό που 
παρουσιάσαµε παραπάνω  ή από παραλλαγές αυτών:  
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Εφαρµογές BWA ( Broadband Wireless Access ) 
 
 

Η κύρια εφαρµογή η οποία αναµένεται να παρέχουν µελλοντικά τα 
συστήµατα HAPS είναι η B-FWA. Αυτή η εφαρµογή πρόκειται να παρέχει 
πολύ υψηλούς ρυθµούς δεδοµένων στους χρήστες. Η καταχώριση 
συχνοτήτων για τα συστήµατα HAP στην περιοχή των 47 µε 48 GHz 
προσφέρουν δύο κανάλια εύρους 300 MHz το καθένα τα οποία θα 
µπορούσαν να διαιρεθούν σε λόγο 50:50 για ζεύξεις αναµετάδοσης  και για 
ζεύξεις µεταξύ των χρηστών. Επιπλέον , η παραπάνω διαίρεση των καναλιών 
µε τον ίδιο λόγο , µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επίτευξη της άνω και 
κάτω ζεύξης του όλου συστήµατος. Το παραπάνω σενάριο αφορά τη 
συµµετρική διαίρεση του καναλιού. Ασύµµετρη διαίρεση καναλιού µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για ζεύξεις οι οποίες χρησιµοποιούνται για τη διεκπεραίωση 
του φορτίου για το διαδίκτυο. Μελέτες που έχουν γίνει βασισµένες στο Helinet, 
προτείνουν ένα σενάριο µε µια περιοχή κάλυψης ονοµαστικής διαµέτρου 60 
km , η οποία θα είναι διαιρεµένη σε 121 κύτταρα κάθε ένα από τα οποία θα 
έχει διάµετρο περίπου 5 km. Η ισχύς της κάτω ζεύξης είναι 1W ανά κύτταρο 
και µπορεί να υποστηρίξει ρυθµούς δεδοµένων µέχρι και 60 Mbit/s . Αυτή η 
τιµή είναι εντός των πλαισίων του εύρους ζώνης των 25 MHz ανά κύτταρο 
όταν χρησιµοποιούµε διαµόρφωση 16-QAM ή διαµορφώσεις υψηλότερης 
κλίµακας. Η συνολική ικανότητα διεκπεραίωσης που προκύπτει από το 
παραπάνω συντηρητικό παράδειγµα είναι παραπάνω από τα 7 Gbps ενώ οι 
υπεύθυνοι του προγράµµατος την υπολογίζουν γύρω στα 100 Gbps. 
  

Είναι ολοφάνερο ότι οι απαιτήσεις της αναµετάδοσης σε εύρος ζώνης 
είναι όσο αυστηρές όσο αυστηρές είναι οι ζεύξεις σύµφωνα µε την αρχή ότι ότι 
ανεβαίνει κατεβαίνει. Καµία µονή ασύρµατη ζεύξη δεν µπορεί να παρέχει τη 
µέγιστη χωρητικότητα για αναµετάδοση , εποµένως πρέπει αυτό θα πρέπει να 
διευθετηθεί µέσω ενός σεναρίου κυτταρικού συστήµατος. Έτσι , είναι αναγκαία 
η κατανοµή ενός αριθµού σταθµών βάσεων αναµετάδοσης , µε την 
προϋπόθεση ότι µπορούν να είναι πολύ λιγότεροι από τον αριθµό των 
κυττάρων των χρηστών καθώς οι ζεύξεις αναµετάδοσης θα έχουν υψηλές 
προδιαγραφές και θα παρέχουν µεγαλύτερη χωρητικότητα µε τη χρήση 
τεχνικών διαµόρφωσης υψηλής κλίµακας. Αυτοί οι σταθµοί βάσης µπορούν 
ωστόσο να είναι παλαιάς τεχνολογίας και διακριτικοί και η θέση τους µέσα στο 
κύτταρο είναι ελάχιστης σηµασίας. 
 
 
 
Εφαρµογές 3G/2G 
 
 

Τα HAPS έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας επόµενης (3G) γενιάς καθώς και υπηρεσίες της τρέχοντος γενιάς 
(2G). Η χρήση των περιοχών συχνοτήτων IMT-2000 από τα συστήµατα 
HAPs, έχει εγκριθεί από τη ∆ιεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών ( ITU ). Ένας και 
µόνο σταθµός βάσης εγκατεστηµένος πάνω σε µια πλατφόρµα HAP µε µια 
κεραία ευρείας δέσµης , θα µπορούσε να εξυπηρετήσει µια µεγάλη περιοχή, 
κάτι το οποίο θα αποδεικνυόταν πολύ ωφέλιµο σε αραιοκατοικηµένες περιο-
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χές. Εναλλακτικά , ένας αριθµός από µικρότερα κύτταρα θα µπορούσε να 
σχηµατιστεί µε τις κατάλληλες κατευθυντικές κεραίες µε άµεσα οφέλη την 
γρήγορη εξάπλωση των κυττάρων σε µια µεγάλη περιοχή , τα σχετικώς 
χαµηλά σε θόρυβο µονοπάτια διάδοσης καθώς και την ελαχιστοποίηση 
εγκαταστάσεων σταθµών βάσης. 

 
 

 
∆ίκτυα HAP 
 
 
 Ένας αριθµός από HAP θα µπορούσε να αναπτυχθεί σχηµατίζοντας 
ένα δίκτυο ώστε να καλύψει τηλεπικοινωνιακά µια ολόκληρη περιοχή. Οι 
ζεύξεις µεταξύ των πλατφορµών µέσω υψηλών EHF συχνοτήτων ή 
χρησιµοποιώντας οπτικές ζεύξεις µε τη χρήση κατάλληλων κεραιών. Οπτικές 
ζεύξεις χρησιµοποιούνται και στις διασυνδέσεις µεταξύ των δορυφόρων και 
δεν έχει παρατηρηθεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα. 
 
 
 
Εφαρµογές παγκόσµιου βεληνεκούς  

 
 
Τα HAP µπορούν να προσφέρουν ένα εύρος από δυνατότητες 

υπηρεσιών για τα αναπτυσσόµενα κράτη. Αυτές περιλαµβάνουν υπηρεσίες 
τηλεφωνίας σε αγροτικές περιοχές , πολύ-εκποµπή καθώς και υπηρεσίες 
δεδοµένων. Αυτές οι υπηρεσίες αναµένεται να φανούν ιδιαιτέρως πολύτιµες 
σε περιοχές όπου η επίγεια τηλεπικοινωνιακή υποδοµή είναι ανεπαρκής  ή 
ακόµα και ανύπαρκτη. 

 
 
 
Εφαρµογές έκτακτης ανάγκης ή κάλυψης καταστροφών 
 
 
 Τα συστήµατα HAP να αναπτυχθούν άµεσα ώστε να υποστηρίξουν 
ήδη υπάρχουσες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε περιπτώσεις καταστροφών 
όπως σεισµούς , πληµύρες κτλ. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν και 
σαν κύριο µέσω τηλεπικοινωνιακής εξυπηρέτησης σε περίπτωση που το 
δίκτυο της πληγείσας περιοχής έχει καταρρεύσει. 
 
 
 
Στρατιωτικές εφαρµογές 
 
 
 Η ικανότητα των εναέριων πλατφορµών για άµεση και αποτελεσµατική 
ανάπτυξη σε µια οποιαδήποτε περιοχή είναι στο στοιχείο που τις κάνει 
ιδιαίτερα δηµοφιλείς στις στρατιωτικές επικοινωνίες. Μπορούν να λειτουργούν 
σαν κόµβοι ανάµεσα σε ήδη υπάρχοντα στρατιωτικά ασυρµατικά δίκτυα ή σαν 
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υποκατάστατα δορυφόρων. Στην τελευταία περίπτωση µεταφέρουν 
τηλεπικοινωνιακό φορτίο το οποίο χρησιµοποιείται σε δορυφόρους και 
λειτουργούν µε συµβατικά τερµατικά. Εκτός από την ικανότητά τους να 
παρέχουν υπηρεσίες σε περιοχές όπου διαφορετικά θα ήταν αδύνατο ,  
υπάρχει και ένα ακόµα µεγάλο πλεονέκτηµα. Εξαιτίας του σχετικά χαµηλού 
ύψους λειτουργίας τους , η εκπεµπόµενη ισχύς από τα επίγεια τερµατικά προς 
την πλατφόρµα είναι περιορισµένη οπότε και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα 
να υποκλαπεί το σήµα από εχθρικές δυνάµεις. 
  

Στα στρατιωτικά σενάρια, χρησιµοποιούνται κυρίως αερόπλοια τα 
οποία λειτουργούν σε πολύ χαµηλά υψόµετρα και χρησιµοποιούνται ευρέως 
για επιχειρήσεις εντοπισµού ναρκών αφήνοντας τη δυνατότητά τους για 
τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές για πλήρη αξιοποίησή τους στο µέλλον. 
Παρόλο που τα αερόπλοια θα µπορούσαν να θεωρηθούν πολύ ευάλωτα στις 
εχθρικές επιθέσεις , αυτά κατέχουν ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα ότι παρά το 
πολύ µεγάλο µέγεθός τους , είναι σχεδόν διαφανή στα µικροκύµατα οπότε 
είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν από τα εχθρικά ραντάρ. Παρακάτω 
βλέπουµε µε λεπτοµέρεια τη χρήση των συστηµάτων HAPS σε ένα πιθανό 
πολεµικό σενάριο: 
 
 

 
 

Σχήµα 1.6 – Πολεµικό σενάριο βασιζόµενο στη χρήσης HAPS 
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1.8  Κατανοµή συχνοτήτων στα συστήµατα HAPS 
 

 
Στον Πίνακα 1.1 βλέπουµε συνοπτικά τις ζώνες συχνοτήτων που 

χρησιµοποιούνται από τα συστήµατα HAPS παγκοσµίως : 
 

 
 

 
 

Πίνακας 1.1 – Η κατανοµή συχνοτήτων στα συστήµατα HAPS παγκοσµίως. 
   

 
 
1.9 Πλεονεκτήµατα των εναέριων πλατφορµών 
 
 

Παρόλο το σκεπτικισµό ορισµένων για το αν τα HAPS θα καταφέρουν να 
κερδίσουν µια θέση ανάµεσα στις τεχνολογίες του µέλλοντος όσον αφορά την 
αποτελεσµατική τηλεπικοινωνιακή κάλυψη περιοχών , υπάρχουν κάποια 
πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα τα οποία δεν µπορούν να µην εξεταστούν. Τα 
πιο σηµαντικά από αυτά , ακολουθούν παρακάτω: 
  
 
 
Μεγάλη περιοχή κάλυψης ( Σε σχέση µε τα επίγεια συστήµατα ) 
 
 

Η γεωµετρία της ανάπτυξης των HAPS σηµαίνει ότι οι µεγάλου µήκους 
συνδέσεις υπόκεινται σε σχετικά µικρή εξασθένηση λόγω βροχής σε σχέση µε 
αυτές των επίγειων συστηµάτων στην ίδια απόσταση , εξαιτίας της µικρότερης 
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κλίσης µονοπατιού µέσω της ατµόσφαιρας. Στη µικροκυµατική ζώνη αυτό 
µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικά πλεονεκτήµατα όσον αφορά στον 
προϋπολογισµό της ζεύξης ( link budget ) µέσω µεγαλύτερων κυττάρων.  

 
 
 
Ελαστικότητα κάλυψης των συνδροµητών ανάλογα µε την εκάστοτε 
τηλεπικοινωνιακή κίνηση 
 
  

Τα HAPS µπορούν ιδανικά να προσαρµοστούν στη διάταξη της 
κεντρικοποιηµένης κατανοµής προσαρµόσιµων πόρων π.χ ελαστικά και 
ανταποκρινόµενα µοντέλα επαναχρησιµοποίησης συχνοτήτων και µεγέθη 
κυττάρων, ανεξάρτητα από τη φυσική θέση των σταθµών βάσης. Τέτοια, 
σχεδόν πραγµατικού χρόνου προσαρµογή, θα παρείχε σηµαντικά αυξηµένη 
χωρητικότητα σε σύγκριση µε τρέχοντα επίγεια ή δορυφορικά συστήµατα. 
 
 
 
Χαµηλό κόστος 
 
 

Παρόλο που δεν υπάρχουν προς επίδειξη εµπειρικά αποτελέσµατα 
από τα έξοδα χρήσης των HAPS , ένα µικρό κοµµάτι ενός συστήµατος HAP 
θα αποδεικνυόταν πολύ φθηνότερο για να κατασκευαστεί , προµηθευτεί και 
να απογειωθεί από ένα γεωστατικό δορυφόρο ή έναν σχηµατισµό από LEΟ 
δορυφόρους. Ένα δίκτυο µε HAPS θα ήταν πολύ φθηνότερο να αναπτυχθεί 
απ' ότι ένα επίγειο δίκτυο µε ένα µεγάλο αριθµό από σταθµούς βάσης. 
 
 
 
Βηµατική ανάπτυξη: 
 
 

Η υπηρεσία τηλεπικοινωνιακής κάλυψης µπορεί να παρεχόταν αρχικά 
µε µια και µόνο πλατφόρµα αλλά όσο υπάρχει απαίτηση για µεγαλύτερη 
χωρητικότητα καναλιού και µεγαλύτερη κάλυψη , το δίκτυο επεκτείνεται  
σταδιακά. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τα LEO δορυφορικά δίκτυα , τα οποία 
απαιτούν ένα µεγάλο αριθµό από δορυφόρους για να επιτευχθεί συνεχής 
κάλυψη. Ένα επίγειο δίκτυο είναι επίσης πιθανό να απαιτεί σηµαντικό αριθµό 
σταθµών βάσης πριν να θεωρηθεί σαν πλήρως λειτουργικό. 
 
 
 
Γρήγορη ανάπτυξη 
 
 

Με δεδοµένη την  διαθεσιµότητα ιδανικών πλατφορµών , είναι εφικτό 
να σχεδιαστούν , να εφαρµοστούν και να αναπτυχθούν σε µια βασισµένη σε 
HAPS υπηρεσία , σχετικά γρήγορα. Οι δορυφόροι από την άλλη πλευρά, 



 26 

συνήθως παίρνουν αρκετά χρόνια από την αρχική προµήθεια ως την 
εκτόξευση στη θέση λειτουργίας τους , µε φορτίο συνήθως ξεπερασµένο από 
την ώρα της εκτόξευσής τους. Όµοια, η ανάπτυξη επίγειων δικτύων µπορεί να 
εµπεριέχει χρονοβόρες διαδικασίες σχεδιασµού και πολιτικά έργα. Τα HAPS 
µπορούν άρα να παρέχουν γρήγορη ανάπτυξη υπηρεσιών από τους 
παρόχους που βιάζονται να µπουν στην αγορά πριν τον ανταγωνισµό. 

 
Επιπλέον, υπάρχει λίγος λόγος για το αν τα έτοιµα HAPS δεν θα 

πρέπει να είναι ικανά να απογειωθούν και να εγκατασταθούν στη θέση 
λειτουργίας τους µέσα σε µερικές µέρες ή ακόµα και µερικές ώρες. Αυτό θα 
διευκολύνει τη χρήση τους σε διάφορα επείγοντα σενάρια. Σενάρια όπως: 
φυσικές καταστροφές , στρατιωτικές επιχειρήσεις , αποκατάσταση όπου ένα 
επίγειο δίκτυο είναι εκτός λειτουργίας , υπερφόρτωση λόγω µεγάλης 
συγκέντρωσης χρηστών κτλ κατά τη διάρκεια ενός µεγάλου γεγονότος. 
 
 
 
Αναβάθµιση πλατφόρµας και τηλεπικοινωνιακού φορτίου 
 
 

Τα HAPS µπορούν να είναι στον αέρα για µεγάλες περιόδους µε 
κάποιους υποστηρικτές να ισχυρίζονται 5 χρόνια ή και περισσότερο. Αλλά 
αυτά µπορούν να κατέβουν στο έδαφος σχετικά εύκολα για συντήρηση ή 
αναβάθµιση του φορτίου. Αυτό είναι πολύ µεγάλο πλεονέκτηµα καθώς 
επιτρέπει υψηλό βαθµό αντοχής στο χρόνο των πλατφορµών. 

 
 

 
Φιλικά προς το περιβάλλον  
 
 

Τα HAPS βασίζονται στο φως του ήλιου για την ενέργειά τους και δεν 
απαιτούν ειδικά οχήµατα εκτόξευσης µε τις σχετικές µε αυτά επιπτώσεις σε 
καύσιµα. Αυτά  αντιπροσωπεύουν φιλικά προς το περιβάλλον επαναχρησι- 
µοποιήσιµα σκάφη , πέρα από τα εν δυνάµει οφέλη της κατάργησης της 
χρήσης µεγάλων αριθµών επίγειων ιστών και την σχετική µε αυτούς υποδοµή.  

 
 

 
Μεγάλη χωρητικότητα συστήµατος 
 
 

Στα συστήµατα εναέριων πλατφορµών γίνεται χρήση της 
µικροκυµατικής ζώνης συχνοτήτων (47/48 GHZ, 2X300 MHZ BANDS) καθώς 
και επαναχρησιµοποίηση συχνοτήτων µε τη διαδικασία της κυτταρικής 
διάσπασης καθώς και χρήση κοινών συχνοτήτων στο ίδιο σύστηµα µε τη 
χρήση κεραιών πολύ στενού εύρους ζώνης από τους χρήστες στο έδαφος. 
Τέλος, παρέχουν µεγάλη ελαστικότητα καθώς και προσαρµοστικότητα όσον 
αφορά στην καταχώρηση πόρων. 
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Καλύτερη διάδοση σε πολλά τηλεπικοινωνιακά σενάρια  
 
 

Η τεχνολογία των HAPS βασίζεται στην οπτική επαφή µεταξύ 
συνδροµητή και εξυπηρετητή (ΗΑΡ) .Η βροχή επηρεάζει πολύ λιγότερο τα 
συστήµατα HAPS καθώς το σήµα διανύει λιγότερες αποστάσεις µε βροχή 
όπως βλέπουµε στο Σχήµα 1.7 
 
 
 

 
 

Σχήµα 1.7 – Σχηµατική απεικόνιση της απόστασης εντός βροχής που καλύπτει 
η ακτινοβολία σε επίγεια και ΗΑΡ συστήµατα 

 
    
 

Η µικροκυµατική ζώνη συχνοτήτων απαιτεί ο χρήστης και ο σταθµός 
βάσης να έχουν οπτική επαφή κάτι που για ένα επίγειο σύστηµα θα οδηγούσε 
σε µεγάλο αριθµό σταθµών βάσης και όλων των περιβαλλοντικών και 
οικονοµικών περιορισµών που τους διέπουν. Ένα ευρυζωνικό δίκτυο 
βασισµένο σε HAPS µπορεί να δώσει τη λύση σε αυτό το πρόβληµα. 
 
     
 
1.10  Κάποια πιθανά τεχνικά προβλήµατα 
 
 

Κάποια από τα πιθανά τεχνικά προβλήµατα τα οποία καθιστούν για 
κάποιος τα HAPS σαν αµφιλεγόµενα µέσα για την κάλυψη της τηλεπικοινω- 
νιακής κίνησης σε µια δεδοµένη περιοχή είναι τα παρακάτω: 
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Κατασκευή κατάλληλων υλικών 
 

 
Η κατασκευή πολύ ελαφρών υλικών τα οποία θα πρέπει να αντέχουν 

πολύ µεγάλες µηχανικές καταπονήσεις καθώς και να διατηρούν τις ιδιότητες 
τους κάτω από την ισχυρή ακτινοβολία η οποία υπάρχει στην στρατόσφαιρα. 
Όσον αφορά στα αερόπλοια, µεγάλη πρόκληση είναι κατασκευή υφασµάτων 
ικανών να αντέχουν στις υψηλές πιέσεις και στους ισχυρούς ανέµους. 
 
 
 
Εύρεση κατάλληλων ηλεκτροκινητήρων  
 
 

 Η εύρεση των κατάλληλων µηχανών ώστε και να και ελαφριές αλλά και 
πολύ δυνατές ώστε να είναι σε θέση να διατηρούν σταθερή την πλατφόρµα 
πάνω από την περιοχή κάλυψης ακόµα και µε ριπές ανέµου της τάξης των 55 
m/s. Πληροφορίες από παγκόσµιες µετρήσεις των ταχυτήτων των ανέµων στο 
ύψος της στρατόσφαιρας δείχνουν ότι η ελάχιστη ταχύτητα , κατά µέσο όρο 30 
µε 40 m/s , προκύπτει µεταξύ των 65.000 και 75.000 ποδιών εξαρτώµενη 
πάντα από το γεωγραφικό πλάτος. Αυτή είναι η βάση για τις περισσότερες 
κριτικες ως προς τις εναέριες πλατφόρµες , δηλαδή ότι δεν θα είναι ικανές να 
αντέξουν σε ξαφνικές ριπές ανέµων µε αποτέλεσµα την προσωρινή ή οριστική 
απώλεια των τηλεπικοινωνιών. Η κατεύθυνση του ανέµου στο στρώµα τις 
στρατόσφαιρας παραµένει σταθερή την περισσότερη διάρκεια του χρόνου µε 
εξαίρεση µια αλλαγή 180 µοιρών δύο φορές το χρόνο. 
 
 
 
Ασταθείς κυτταρικές δοµές 
 
 
 Σε περίπτωση αποτυχίας των ηλεκτροκινητήρων που περιγράφουµε 
παραπάνω να διατηρήσουν σταθερή την πλατφόρµα σε µια ξαφνική ριπή 
ανέµου , θα έχουµε σαν άµεσο επακόλουθο την µετατόπιση της κυτταρικής 
δοµής στο έδαφος η οποία σχηµατίζεται από τις πολύ-ακτινικές κεραίες της 
πλατφόρµας. Αυτή η µετατόπιση οδηγεί µε τη σειρά της σε κατακόρυφη 
πτώση της ποιότητας σήµατος καθώς µειώνεται σηµαντικά ο λόγος σήµατος 
προς θόρυβο συν τις παρεµβολές (CINR). 
 
 
 
1.11 Υπάρχοντα προγράµµατα σε εξέλιξη 
 
 
 Τα σχέδια των πλατφορµών επωφελήθηκαν από πρόσφατες καινοτο-
µίες στη βελτίωση των συνθετικών υλικών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και των συστηµάτων πλοήγησης καθώς και των συστηµάτων πρόωσης 
συµπεριλαµβανοµένων αυτών της εσωτερικής καύσης και αυτών που 
εξαρτώνται της ηλιακής ενέργειας. Οι νέες τεχνολογίες στις τηλεπικοινωνίες 
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και στα ηλεκτρονικά καθιστούν πλέον τις πλατφόρµες πολύ πιο ελαφριές και 
ευέλικτες καθώς το βάρος και όγκος του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού έχει 
µικρύνει σηµαντικά.   
 
 
 
1.11.1  Νέες τεχνολογίες στον τοµέα των αεροπλοίων  
 
 
 
Το πρόγραµµα SKY STATION  

 
 
 SKY STATION είναι το όνοµα ενός συστήµατος µε αερόπλοια 

σχεδιασµένο από την εταιρεία Sky Station International . Ο αριθµός των 
πλατφορµών θα εξαρτηθεί από τη ζήτηση ( έχουν ανακοινωθεί 250 
πλατφόρµες). Τα µπαλόνια θα είναι καλυµµένα από ηλιακά κύτταρα, 
παρέχοντας έτσι ενέργεια στους ηλεκτροκινητήρες και θα βρίσκονται 10.000 
πόδια πάνω από το έδαφος σε σταθερές θέσεις µέσω συσκευών GPS 
υποστηριζόµενες από πολλαπλά κέντρα µεταγωγής και ελέγχου. Αυτό το 
δίκτυο θα µπορούσε να εξυπηρετεί πολλά εκατοµµύρια από µικρά , φθηνά, 
κινητά τερµατικά για πρόσβαση στο διαδίκτυο  και υπηρεσίες βίντεο-
τηλεφωνίας. Οι προβλεπόµενοι ρυθµοί δεδοµένων για τις σταθερές υπηρεσίες 
είναι 2 Mbps για την άνω ζεύξη (uplink) και 10Mbps για την κάτω ζεύξη 
(downlink). Οι προβλεπόµενοι ρυθµοί δεδοµένων για τις κινητές υπηρεσίες 
είναι 9.6 µε 16 kbps για υπηρεσίες φωνής και 384 kbps για υπηρεσίες 
δεδοµένων. Το συνολικό φορτίο της κάθε πλατφόρµας θα αποτελείται από µια 
κατευθυντική κεραία και µια συστοιχία από επεξεργαστές οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για εκποµπή και λήψη, διαµόρφωση και από-διαµόρφωση, 
κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση, πολύπλεξη και αποπολύπλεξη καθώς 
και για λειτουργίες µεταγωγής. 

 
 

 
 

Εικόνα 1.8 – Το αερόπλοιο SKY STATION 
 

 
Το κόστος για ολόκληρο το πρόγραµµα για µια παγκόσµια ευρυζωνική 

υποδοµή εκτιµάται στα 2.5 δισεκατοµµύρια δολάρια. Αρχικά το SKY STATION 
αναµενόταν να χρησιµοποιεί µηχανές ιόντων για την πλοήγηγη των 
πλατφορµών. Για αυτή την τεχνολογία όµως εχουν δηµοσιευτεί ελάχιστες 
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πληροφορίες. Η πιθανότητα υλοποίησης τέτοιων µηχανών ιόντων έχει 
υπάρξει αντικείµενο µεγάλης κριτικής. Εν τέλει, το SKY STATION  επιλέχθηκε 
να έχει συµβατικούς ηλεκτροκινητήρες και ελαφρύς έλικες. ∆εν υπάρχουν 
περαιτέρω πληροφορίες για τις µηχανές πρόωσης.  

 
 
 

Το πρόγραµµα STRATSAT  
 
 
 Το STRATSAT είναι ένα σύστηµα αερόπλοιου από τη βρετανική 
εταιρεία Advanced Technology Group (ATG) . Πρόκειται να προσφέρει 
αποδοτική και ασφαλή λύση για παροχή γεωσταθερών  υπηρεσιών τηλεπικοι-
νωνιών πάνω από µεγάλες συγκεντρώσεις συνδροµητών . Με πολιτικές αλλά 
και στρατιωτικές εφαρµογές , το STRATSAT µπορεί να αποστέλλεται χιλιάδες 
χιλιόµετρα στο σταθµό και να παραµένει εκεί µέχρι και πέντε χρόνια. Το 
αερόπλοιο στη στρατόσφαιρα είναι υψηλότερα από την συµβατική εναέρια 
κίνηση και δεν αποτελεί κίνδυνο. Το χαµηλό κόστος απογείωσης του, 
συγκρινόµενο µε τους συµβατικούς δορυφόρους , επιτρέπει στη βιοµηχανία 
τηλεπικοινωνιών εν γένει , να εξετάσει τη µείωση του κόστους της κλήσης από 
κινητά τηλέφωνα µε τελικό στόχο την περαιτέρω διεύρυνσή της στην αγορά. 
 
 
 

 
 

Εικόνα 1.9 – Το αερόπλοιο STRATSAT 
   
 

Η διάταξη ηλιακών κυττάρων παρέχει την απαιτούµενη ενέργεια για το 
λειτουργία του αερόπλοιου. Η διάταξη τοποθετείται στο πάνω τεταρτηµόριο 
του µπαλονιού και εκτείνεται περίπου στα τρία τέταρτα του ολικού µήκους του 
σκάφους. Η διάταξη µπορεί να επανευθυγραµµίζεται προς την ηµερήσια θέση 
του ηλίου µε την περιστροφή ολόκληρου του σκάφους. Το αερόπλοιο κινείται 
και πηδαλιουχείται από έναν µηχανισµό τοποθετηµένο στον κώνο της ουράς 
του σκάφους σαν ένα µέρος ενός σύνθετου συστήµατος πρόωσης. Αυτή η 
µονάδα παρέχει ώθηση κατά µήκος ώστε να υπερνικηθούν οι πολύ ισχυροί 
άνεµοι που πνέουν στην στρατόσφαιρα και πλευρική δύναµη για ελιγµούς 
ώστε το αερόπλοιο  να βρίσκεται σχεδόν σταθερό πάνω από το σταθµό εντός 
ενός κύβου ακµής ενός χιλιοµέτρου. 
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Το στρατοσφαιρικό σύστηµα πολλαπλών πλατφορµών της Ιαπωνίας 
 
 
 Αυτό το σύστηµα έχει σχεδιαστεί από την Wireless Innovation 
Systems Group of the Yokosuka Radio Communications Research 
Centre  της Ιαπωνίας. Το αερόπλοιο έχει ένα ηµι-άκαµπτο κήτος µε 
ελλειψοειδές σχήµα µε ολικό µήκος στα περίπου 200 µέτρα. Είναι φτιαγµένο 
από ένα αεροσυµπιεσµένο κήτος ώστε να διατηρεί σταθερό περίγραµµα και 
εσωτερικούς σάκους γεµισµένους µε αέριο ήλιο. ∆ύο µπαλόνια αέρα είναι 
εγκατεστηµένα µέσα στο σκάφος για το διατηρούν στο ζητούµενο ύψος. Για 
έρµα , αλυσοειδείς κουρτίνες συνδέονται σε µια χαµηλότερη άκαµπτη καρίνα 
απευθείας συνδεδεµένη στο φάκελο. Οι έλικες πρόωσης βρίσκονται µια στην 
πλώρη και µια στην πρύµνη του σκάφους και τα πτερύγια της ουράς είναι 
εγκατεστηµένα στο πίσω µέρος του κύτους. Ένα υποσύστηµα τροφοδοσίας 
από ηλιακά κύτταρα και επαναγεννούµενα fuel cells παρέχεται ώστε τροφο-
δοτείται ακατάπαυστα µε ηλεκτρισµό το σύστηµα πρόωσης του αερόπλοιου. 
 
      
   
Το σύστηµα ARC 
 
 
 Airborne Relay Communications (ARC) System  είναι το όνοµα µιας 
πλατφόρµας πάνω σε αερόπλοιο η οποία σχεδιάστηκε από την εταιρεία 
Platforms Wireless International . Το ARC σύστηµα έχει σχεδιαστεί να 
λειτουργεί σε χαµηλότερα ύψη , από 3 ως 10.5 χιλιόµετρα. Αρχικά γνωστά ως 
"Aerostats" αυτά τα αερόπλοια ήταν σχεδιασµένα σαν ιπτάµενες αµυντικές 
πλατφόρµες για χαµηλού επιπέδου χρήση ραντάρ.  
 
 

 
 

Εικόνα 1.10 – Η διαµόρφωση αεροπλοίων τύπου ARC 
 

  
 Εµπνευσµένη από τα πηδαλιουχούµενα τα οποία εποπτεύουν τα 
σύνορα µεταξύ Ηνωµένων Πολιτειών και Μεξικού, η  εταιρεία Platforms 
Wireless International  έχει εξελίξει ένα σύστηµα το οποίο θα παρέχει 
σταθερές ασύρµατες ευρυζωνικές καθώς επίσης και κινητές υπηρεσίες σε 
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περιοχές διαµέτρου από 55 ως 225 χιλιοµέτρων ανά σύστηµα και θα 
εξυπηρετούν µέχρι και 1.500.000 συνδροµητές (εξαρτάται από τη 
διαµόρφωση του συστήµατος και από την ισχύ ακτινοβολίας της κεραίας). 

 
 Το αερόπλοιο ARC είναι ένα ελλειψοειδές µπαλόνι µήκους 46 µέτρων 
γεµισµένο µε ήλιο το οποίο µπορεί να µεταφέρει σχεδόν 700 κιλά φορτίο. Μια 
διαµόρφωση αερόπλοιων σχεδιάζεται µε δύο υποστηρικτικά αεροσκάφη τα 
οποία θα είναι ανεπτυγµένα ώστε να εξασφαλίζουν ανενόχλητη 
τηλεπικοινωνιακή κάλυψη όταν συµβαίνουν σοβαρές καιρικές συνθήκες (οι 
άνεµοι ξεπερνούν τα 145 χιλιόµετρα ανά ώρα).  
  

Σε αντίθεση µε τα τρία παραπάνω προγράµµατα , το ARC σύστηµα 
δεν χρησιµοποιεί ηλιακά κύτταρα. Η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται στο φορτίο 
µέσω ενός καλωδίου πάχους 2.5 εκατοστών. Το καλώδιο επίσης συνυπάρχει 
ένα καλώδιο οπτικής ίνας το οποίο συνδέει τους ιπτάµενους σταθµούς βάσης 
µε το υπόλοιπο δίκτυο. Τέλος , θα πρέπει να οριστεί µια ζώνη στην οποία θα 
απαγορεύονται οι πτήσεις ώστε τα υπόλοιπα αεροσκάφη να µην πέσουν 
πάνω στο καλώδιο ή στο αερόπλοιο. 
     
 
 
1.11.2  Νέες τεχνολογίες στον τοµέα των αεροσκαφών  
 
 

Η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη περιοχών µε αεροσκάφη δεν αποτελεί µια 
καινούρια ιδέα. Αυτά τα αεροσκάφη µεγάλου υψοµέτρου θα επιχειρούν σε 
ύψη από 16 ως 19 χιλιόµετρα, πολύ ψηλότερα από τις εµπορικές αερο-
γραµµές και τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 
 
   
 
Το πρόγραµµα HALO-Proteus 
 
  
 H εταιρεία Angel Technology Corporation  σχεδιάζει να προσφέρει 
ευρυζωνικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες  χρησιµοποιώντας επανδρωµένα 
αεροσκάφη. Ένα τέτοια αεροσκάφος (HALO) θα λειτουργεί σαν ένα hub του 
δικτύου και θα λειτουργεί συνεχώς πάνω από κάθε αγορά µε τρεις 8-ωρες 
βάρδιες. Οι συνδροµητές θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες βίντεο, 
δεδοµένων και διαδικτύου µε ρυθµούς πληροφορίας της τάξης από 1 ως 5 
Mbps. Η τεχνολογία των αεροσκαφών µεγάλου υψοµέτρου δεν αποτελεί νέα 
ιδέα. Ήδη µια ευρυζωνική ασύρµατη σύνδεση στα 52Mbps παρουσιάστηκε 
τον Αύγουστο του 1998. 
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Εικόνα 1.11 – Το αεροσκάφος HALO-Proteus 
 
 

  
Το πρόγραµµα SkyTower 
 
 
 Η εταιρεία AeroVironment  µε τη βοήθεια της NASA  έχει αναπτύξει ένα 
µη επανδρωµένο , ηλιακά τροφοδοτούµενο αεροπλάνο το οποίο ονοµάζεται 
Helios το οποίο είναι ικανό για συνεχή πτήση µέχρι και για έξι µήνες ή 
περισσότερο στα 60.000 πόδια στη στρατόσφαιρα , πάνω από τις δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες και τις εµπορικές αερογραµµές. Το Helios θα παρέχει µια 
πλατφόρµα τηλεπικοινωνιών από αυτή τη θέση στην στρατόσφαιρα , δρώντας 
σαν ένας πυλώνας ύψους 11 µιλίων, δικαιολογώντας έτσι και το όνοµα 
SkyTower.  
 

Τα στρατοσφαιρικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα του SkyTower 
αποτελούνται από ιπτάµενα τµήµατα ή φορτία τα οποία επικοινωνούν µε τα 
τερµατικά των χρηστών και µε τις πύλες των σταθµών στο έδαφος. Οι επίγειοι 
σταθµοί πυλών θα εξυπηρετούν σαν ένα ενδιάµεσο περιβάλλον µεταξύ του 
αεροσκάφους και τα υπάρχοντα διασυνδετικά συστήµατα Internet και PSTN. 
Όταν το σήµα περνάει από το χρήστη στο αεροπλάνο και ύστερα από το 
αεροπλάνο στην κεραία του επίγειου σταθµού πύλης , ένας επίγειος 
διακοπτικός δροµολογητής θα καθορίσει αν τα δεδοµένα θα πρέπει να 
οδηγηθούν στο δίκτυο του Internet, σε ένα ιδιωτικό δίκτυο δεδοµένων ή σε 
ένα τηλεφωνικό δίκτυο. 
  

Αυτά τα διαδραστικά δικτυακά συστήµατα σχεδιάζονται µια να 
µεγιστοποιηθεί η ολική απόδοση του δικτύου. Η ολική σταθερή ασύρµατη 
ευρυζωνική απόδοση υπολογίζεται στα 10 µε 20 Gbps ανά πλατφόρµα µε 
τυπικές ταχύτητες εκποµπής χρήστη στα 1.5 Mbps ή και παραπάνω ( η 
ταχύτητα 125 Mbps είναι εφικτή για ένα χρήστη). 
 
   
 
Το πρόγραµµα AVCS και άλλα µη επανδρωµένα αεροσκάφη ( UAVS ) 
 
  

Η εταιρεία General Atomics , βασική κατασκευάστρια των µη 
επανδρωµένων ιπτάµενων σκαφών ( Unmanned Aerial Vehicles – UAVs ), 
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αναπτύσσει ένα σύστηµα επικοινωνιών βασισµένο σε ένα ιπτάµενο όχηµα 
(AVCS). Στο σχήµα παρακάτω φαίνεται η βασική αρχιτεκτονική του 
συστήµατος AVCS. ∆εν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες για το εν λόγω 
σύστηµα. 

 
Ο κύριος στόχος της Defense Advanced Research Projects 

Agency’s (DARPA’s)  είναι να εξελίξει ένα µη επανδρωµένο σκάφος (UAV) µε 
τηλεπικοινωνιακό φορτίο της τάξης των 900 λιβρών ικανό να πετάει σε 
υψόµετρο πάνω από τα 60.000 πόδια και να έχει διάρκεια πτήσης 42 ωρών.  

 
Η General Atomics Aeronautical Systems (San Diego, California) 

έχει ήδη αναπτύξει αρκετά UAVs και είναι πιθανό ότι αυτό το πρόγραµµα θα 
είναι το πρώτο που θα επιδείξει την προσπάθεια για τηλεπικοινωνίες µε 
εναέριες πλατφόρµες. 
  

 Ένα αρχικό σχέδιο από τα εργαστήρια JPL  αφορούσε µη 
επανδρωµένα αεροσκάφη τα οποία έκαναν κύκλους πάνω από την περιοχή 
κάλυψης για εβδοµάδες ή για µήνες χωρίς να προσγειώνονται 
τροφοδοτούµενα από µικροκυµατική ακτινοβολία από το έδαφος. Αυτή η 
προσέγγιση της ασύρµατης µετάδοσης ισχύος επέφερε νέες έρευνες στο 
πεδίο των διαστηµικών σταθµών αλλά τα προβλήµατα είναι η επάρκεια της 
µετάδοσης , το κόστος του σταθµού βάσης , η ασφάλεια της πτήσης πάνω 
από κατοικηµένες περιοχές και ο κίνδυνος της µικροκυµατικής ακτινοβολίας 
προς τα άλλα αεροσκάφη. Μερικές τρέχουσες προσεγγίσεις 
συµπεριλαµβάνουν επανδρωµένα και συµβατικά τροφοδοτούµενα ελαφρά 
αεροπλάνα σε ένα σταθερό ύψος της τάξης των 70.000 ποδιών αλλά η 
επάρκεια της πτήσης θα περιοριζόταν στις 8 περίπου ώρες εξαιτίας του 
περιορισµού των καυσίµων και του ανθρώπινου παράγοντα. 

 
 
   
Το σύστηµα Heliplat (HELIos PLATform) 
 
 

Σχεδιάστηκε από το Πολυτεχνείο του Τορίνου κάτω από την εποπτεία 
της ASI (Italian Space Agency). Το Heliplat είναι µια µη επανδρωµένη 
πλατφόρµα µε πρόωση βασισµένη σε ηλιακά κύτταρα η οποία µπορεί να 
λειτουργεί στην στρατόσφαιρα. Θα µπορεί να φέρει φορτίο βάρους περίπου 
100 κιλών και θα προσφέρει ισχύ µερικών εκατοντάδων watt. Η παρούσα 
πρόταση έρευνας είναι αφιερωµένη στη µελέτη πιθανών εφαρµογών µιας 
τέτοιας πλατφόρµας , όχι µόνο για ηλιακές/προσωπικές τηλεπικοινωνίες αλλά 
επίσης για παρακολούθηση περιοχών. Η χρήση της πλατφόρµας σαν 
σταθµός βάσης (GSM ή UMTS) µπορει να παρέχει υπηρεσία κυτταρικής 
τηλεφωνίας σε αγροτικές περιοχές µε χαµηλή πυκνότητα χρηστών διότι τα 
κύτταρα µεγάλης διαµέτρου  µπορούν να εφαρµοστούν για να αυξηθεί η 
χωρητικότητα ενός δηµόσιου διακοπτικού δικτύου σε περίπτωση φυσικής 
καταστροφής µε το να µετακινήσουµε την πλατφόρµα αν χρειαστεί  και επίσης 
να παρέχει αξιόπιστες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε πλοία που βρίσκονται 
στον ωκεανό χρησιµοποιώντας τα δίκτυα των ιπτάµενων πλατφορµών οι 
οποίες είναι τοποθετηµένες πάνω από σηµαντικές υπερωκεάνιες ρότες. 
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Το πρόγραµµα Rotostar 
 
 
 Η εταιρεία Silver Arrow   έχει αναπτύξει το πρόγραµµα Rotostar το 
οποίο επίσης περιλαµβάνει µη επανδρωµένα πηδαλιοχούµενα αεροσκάφη 
εβρισκόµενα σε τροχιά στα 70.000 πόδια. Τα συµβατικώς τροφοδοτούµενα 
RotoStars θα µπορούν να βρίσκονται σε πτήση για 4 µέρες και οι µηχανές 
εσωτερικής καύσης που έχουν βρίσκονται τώρα υπό βελτιωση.  
 
 
 
1.12 Συµπεράσµατα 
 
 
 Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε µια περιγραφή των εναέριων πλατφορµών. 
Παρουσιάστηκαν  όλα τα πιθανά είδη των ιπτάµενων µέσων τα οποία 
µπορούν να αποτελέσουν ένα σύστηµα ΗΑΡ καθώς και τον τηλεπικοινωνιακό 
εξοπλισµό τον οποίο θα φέρουν. Αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα αυτής της νέας τεχνολογίας  όπως επίσης και τις πιθανές 
τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές τις οποίες θα µπορούν να φέρουν σε πέρας. 
Τέλος, παρουσιάστηκαν τα πιο σηµαντικά προγράµµατα εν εξελίξει τα οποία 
εστιάζουν στην εξέλιξη της τεχνολογίας των HAPS µε ποικίλους τρόπους.  
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Κεφάλαιο 2ο : Ηλεκτροµαγνητικός φωτισµός µέσω    
   HAPS 

 

2.1  Εισαγωγή 
 
 

Η αποτελεσµατική τηλεπικοινωνιακή κάλυψη µιας περιοχής εξαρτάται 
από την οπτική επαφή µεταξύ HΑΡ και τερµατικού του χρήστη, την ελάχιστη  
γωνία υπερύψωσης µε την οποία βλέπει ο χρήστης από το έδαφος την 
εναέρια πλατφόρµα και στην περίπτωση σεναρίου µε πολλαπλές πλατφόρµες 
την ελάχιστη γωνία διαχωρισµού , δηλαδή τη γωνία που σχηµατίζεται µεταξύ 
του κυρίου ΗΑΡ και ενός παρεµβάλοντος.  

 
Πολλές φορές µπορεί να υπάρξει ανεπάρκεια της πλατφόρµας να 

εξυπηρετήσει τους συνδροµητές της ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου η 
ζήτηση σε χωρητικότητα καναλιού από τους χρήστες είναι ελάχιστη σε σχέση 
µε αυτή που τους παρέχεται από το HAP. Τότε , µπορούµε να 
υποδιαιρέσουµε την περιοχή κάλυψης σε µικρές και µεγάλες ζώνες ή σε κελιά 
ώστε να µπορέσουµε να τους παρέχουµε βέλτιστη συνολική χωρητικότητα µε 
τη βοήθεια αλγορίθµων επαναχρησιµοποίησης συχνοτήτων. Το µέγεθος , ο 
αριθµός και το σχήµα αυτών των κελιών εξαρτάται από τις συστοιχίες των 
κεραιών που βρίσκονται πάνω στο ΗΑΡ και εποµένως µε το πλεονέκτηµα ότι 
η διάταξη των κυττάρων καθορίζεται αποκλειστικά από το ΗΑΡ , µπορούµε να 
προσαρµόζουµε τα χαρακτηριστικά των κυττάρων ανάλογα µε την 
τηλεπικοινωνιακή κίνηση στο έδαφος. Εποµένως θα µπορούσαµε να πούµε 
ότι οι κεραίες αποτελούν ένα κοµµάτι του εξοπλισµού του ΗΑΡ ζωτικής 
σηµασίας και συµβάλουν σηµαντικά στη βέλτιστη χρήση του φάσµατος των 
συχνοτήτων και µεγιστοποίηση της χωρητικότητας του συστήµατος. 
  

Σε σύγκριση µε τις υπηρεσίες µέσω γεωστατικών δορυφόρων , τα 
κύτταρα µπορούν να είναι πολύ µικρότερα καθώς η ελάχιστη δέσµη από το 
δορυφόρο περιορίζεται από τις διαστάσεις της κεραίας που είναι 
εγκατεστηµένη πάνω του. Εξαιτίας της κοντινής τους απόστασης µε το 
έδαφος , τα ΗΑΡS προσφέρουν ένα πολύ ευνοϊκό προϋπολογισµό ζεύξης 
(link budget) µε άµεση συνέπεια πολύ υψηλή χωρητικότητα καναλιού. Πιο 
συγκεκριµένα , τα HAPS έχουν πλεονέκτηµα ισχύος µέχρι και 34 dB σε 
σύγκριση µε ένα LEO δορυφόρο και 66 dB σε σύγκριση µε ένα GEO 
δορυφόρο.  

 
Τέλος, όσον αφορά τα επίγεια συστήµατα , ένα και µόνο HAP µπορεί 

να αντικαταστήσει ένα µεγάλο αριθµό από ξεχωριστούς σταθµούς βάσης και 
επιπλέον λόγω της γεωµετρίας του όλου συστήµατος κάλυψης αποφεύγονται 
τα περισσότερα εµπόδια , φυσικά ή τεχνητά , στο έδαφος. 
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2.2  Εισαγωγή στις δορυφορικές επικοινωνίες 
 
 

2.2.1  Γενικά 
 
 
 Η ηλεκτροµαγνητική κάλυψη που παρέχουν τα ΗΑΡS στο έδαφος 
παρουσιάζει πολύ µεγάλες οµοιότητες µε τη δορυφορική κάλυψη. Γι αυτό το 
λόγο είναι σηµαντικό να γίνει µια σχετικά λεπτοµερής αναφορά στις 
δορυφορικές επικοινωνίες προκειµένου να αποσαφηνιστούν οµοιότητες και 
διαφορές των δύο συστηµάτων. 

 
Οι δορυφορικές επικοινωνίες αποτελούν έναν από τους βασικούς 

άξονες που στηρίζουν τις τηλεπικοινωνίες σήµερα. Σε αυτή την έκρηξη 
χρήσης των δορυφόρων στις επικοινωνίες , συνέβαλε η όλο και αυξανόµενη 
ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για όλο και πιο αποτελεσµατική , υψηλής 
ποιότητας και φθηνή επικοινωνία σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης. Σε 
συνδυασµό µε τις νέες τεχνολογίες στον τοµέα της τηλεπικοινωνίας αλλά και 
στον τοµέα του λογισµικού που βοήθησε στην δηµιουργία νέων και 
πρωτοποριακών εφαρµογών , οι δορυφορικές επικοινωνίες αποτελούν πλέον 
τη ραχοκοκαλιά του παγκόσµιου συστήµατος τηλεπικοινωνιών. Η χρήση των 
δορυφόρων έχει δώσει λύση για τηλεπικοινωνιακή κάλυψη περιοχών οι 
οποίες παλαιότερα ήταν αδύνατο να καλυφθούν. Με σχετικά µικρές ισχύς είναι 
πλέον δυνατή η κάλυψη πολύ µεγάλων εκτάσεων και η επικοινωνία τους µε 
άλλα δίκτυα µέσω οπτικών συνδέσεων µεταξύ των δορυφόρων. Αυτή η 
σύνδεση των διαφορετικών δικτύων µέσω των δορυφόρων µπορεί να 
αποτελέσει βάση για πολλές εφαρµογές όπως κινητή τηλεφωνία , ασύρµατο 
Internet , εκποµπή ραδιοτηλεόρασης καθώς και εγκαθίδρυση end-to-end 
διασυνδέσεων µεταξύ τελικών χρηστών. Οι δορυφόροι στις µέρες µας 
καλούνται να φέρουν σε πέρας πολύ απαιτητικές αποστολές. Πιο 
συγκεκριµένα , οι εφαρµογές στο πολυµέσα έχουν γνωρίσει θεαµατική 
ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη όµως έχει σαν άµεσο επακόλουθο την απαίτηση 
για πολύ µεγάλο εύρος ζώνης και υψηλές ταχύτητες. Αυτές είναι και µερικές 
από τις προκλήσεις στις οποίες οι δορυφορικές επικοινωνίες σε συνδυασµό 
µε την υψηλή τεχνολογία και έρευνα να φέρουν σε πέρας. Αρχικά οι 
δορυφόροι λειτουργούσαν σαν επαναλήπτες σήµατος µεταφέροντας την 
πληροφορία από τη µια άκρη της γης στην άλλη, τώρα πλέον είναι κοµµάτια 
µεγαλύτερων δικτύων και είναι ικανοί να παρέχουν εφαρµογές πολλαπλής 
εκποµπής και προσπέλασης. Η ανάγκη για µεγαλύτερο κέρδος και η αύξηση 
της κατευθυντικότητας των κεραιών, οδήγησαν στη χρήση µεγαλύτερων 
συχνοτήτων και ταυτόχρονα στη σηµαντική µείωση του µεγέθους αλλά και του 
κόστους των τηλεπικοινωνιακών συσκευών του δορυφόρου κάνοντας τα 
δορυφορικά συστήµατα αρκετά ανταγωνιστικά.  
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2.2.2  Τα είδη των δορυφόρων και τα χαρακτηριστικά τους 
 
 

Οι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι βρίσκονται στο διάστηµα σε 
απόσταση τέτοια ώστε η κεντροµόλος δύναµη που ασκείται σε αυτούς από τη 
γη , να τους θέτει σε τροχιά γύρω από αυτήν. Όταν ο δορυφόρος κινείται µε 
την ίδια γωνιακή ταχύτητα µε την οποία στρέφεται και η γη ονοµάζεται 
γεωσύγχρονος δορυφόρος και η τροχιά του ονοµάζεται και αυτή 
γεωσύγχρονη. Αυτοί οι δορυφόροι βρίσκονται περίπου 37.000 χιλιόµετρα 
πάνω από την επιφάνεια της γης και κινούνται µε ταχύτητες που φτάνουν 
περίπου τα 3.000 µέτρα ανά δευτερόλεπτο.  

Η µοναδική περίπτωση κατά την οποία ένας γεωσύγχρονος 
δορυφόρος θεωρείται ακίνητος ως προς κάποιον παρατηρητή στην επιφάνεια 
της γης είναι όταν αυτός ίπταται πάνω από τον ισηµερινό και πλέον 
χαρακτηρίζεται ως γεωστατικός δορυφόρος. Όµως αυτή η σταθερότητα δεν 
είναι απόλυτη. Βαθµιαία οι γεωστατικοί δορυφόροι ολισθαίνουν από την 
τροχιά τους επί του ισηµερινού και είναι αναγκαίες µερικές µικροδιορθώσεις 
από προωθητικές διατάξεις πάνω τους ώστε να επανέρχονται στην επιθυµητή 
τροχιά τους. Αυτή η τροχιά ονοµάζεται γεωστατική και έχει πολύ µεγάλα 
πλεονεκτήµατα όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες. Ακολουθούν κάποια από τα 
πιο σηµαντικά: 

 
    

Σταθερή σκόπευση 
 
 

H σκόπευση των επίγειων κεραιών είναι απόλυτα σταθερή. Οπότε 
αυτόµατα λύνεται αυτόµατα το πρόβληµα ανάγκης σύνθετου και δαπανηρού 
εξοπλισµού από τους σταθµούς στο έδαφος για συνεχή παρακολούθηση του 
δορυφόρου. 
 
 
Μεγάλη περιοχή κάλυψης 
 
 

Ο γεωστατικός δορυφόρος , από το ύψος που βρίσκεται , είναι σε θέση 
να καλύψει τηλεπικοινωνιακά το ένα τρίτο της συνολικής γήινης επιφάνειας 
οπότε µε ένα σύνολο των τριών δορυφόρων καθίσταται δυνατή η 
τηλεπικοινωνιακή κάλυψη ολόκληρης της υφηλίου. 
 
 
Εκµηδένιση του φαινοµένου Doppler 
 
 

Η εκµηδένιση του φαινοµένου Doppler κατά το οποίο παρατηρείται η 
µεταβολή της συχνότητας καθώς ολισθαίνει ο δορυφόρος από τη γεωστατική 
τροχιά του. 

 
 

 



 39 

Σταθερή γεωµετρία 
 
 

Η οποία καθιστά εύκολη την πρόβλεψη πιθανών παρεµβολών από 
άλλα δορυφορικά ή επίγεια συστήµατα τα οποία πιθανόν να λειτουργούν σε 
κοινές µπάντες συχνοτήτων.  

 
 
 
Από την άλλη πλευρά, οι δορυφόροι όντας σε σηµαντικά µεγάλη 

απόσταση από την επιφάνεια της γης και εκτεθειµένοι στην κοσµική αλλά και 
την ακτινοβολία του ηλίου, παρουσιάζουν ταυτόχρονα και κάποια 
µειονεκτήµατα τα οποία δεν µπορούν να παραληφθούν. Κάποια από αυτά 
είναι: 
 
 
Έντονη απόσβεση 

 
 
Η οποία προκύπτει από όλα τα στρώµατα τις ατµόσφαιρας , τους 

υδρατµούς και τις νεφώσεις και συµβάλει στην αισθητή µείωση των ρυθµών 
δεδοµένων και οδηγεί σε χαµηλότερης ποιότητας παρεχόµενες υπηρεσίες.  
 
 
Καθυστέρηση διάδοσης  
 
 

Η απόσταση που χωρίζει το γεωστατικό δορυφόρο από την επιφάνεια 
της γης είναι γύρω στα 37.000 χιλιόµετρα. Αυτή η απόσταση είναι ικανή να 
εισάγει πολύ µεγάλη καθυστέρηση στη µετάδοση του σήµατος της τάξης των 
250 ms ανά µετάδοση και έχει σαν επακόλουθο να εµποδίζει την οµαλή 
λειτουργία κάποιων εφαρµογών καθώς και να εισάγει ενοχλητικές 
καθυστερήσεις στις τηλεφωνικές συνοµιλίες. 
 
 
 Ευαισθησία στην ηλιακή ακτινοβολία  
 
 
 Η ακτινοβολία που προέρχεται από τον ήλιο αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες. Εισάγει µια µορφή θορύβου 
ειδικότερα όταν βρίσκεται εµπρός από τον κύριο λοβό ακτινοβολίας της 
κεραίας του σταθµού βάσης και έχει σαν αποτέλεσµα την ελάττωση του 
επιπέδου επικοινωνίας. 
 
 
Μεγάλο σφάλµα θέσης του δορυφόρου 
 
 
 Λόγω της τεράστιας απόστασης του γεωστατικού δορυφόρου από την 
επιφάνεια της γης, ακόµα και ένα σφάλµα λίγων κλασµάτων της µοίρας ως 
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προς την τοποθεσία του στο διάστηµα µεταφράζεται σε µετατόπιση έως και 
40 χιλιοµέτρων από την πραγµατική του θέση επί της τροχιάς του όπως τον 
βλέπει κάποιος από τη γη. 
 
 
Μεγάλη απόσταση  
  
 
 Εξαιτίας του πολύ µεγάλου υψοµέτρου, ένας γεωστατικός δορυφόρος 
δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο πλέον κατάλληλος για την οµαλή 
λειτουργία εφαρµογών κινητής δορυφορικής επικοινωνίας. Η µεγάλη 
απόσβεση σήµατος εξαιτίας των στρωµάτων της ατµόσφαιρας καθώς και  η 
ολίσθηση του δορυφόρου από τη γεωστατική τροχιά του είναι µόνο µερικά 
από τα επακόλουθα της µεγάλης απόστασης. 
 
  
Υψηλό κόστος 
 
 
 Η µελέτη , η κατασκευή και κυρίως η εκτόξευση του δορυφόρου στο 
διάστηµα είναι µια εξαιρετικά ακριβή επένδυση ενώ ταυτόχρονα υπάρχει 
πάντα η πιθανότητα απώλειάς του εξαιτίας των χιλιάδων τεχνικών 
παραγόντων που υπεισέρχονται στην όλη διαδικασία. 
 
 
2.2.3 ∆οµικά στοιχεία του συστήµατος των δορυφορικών επικοινωνιών 
 
 

Ένα δορυφορικό σύστηµα χωρίζεται σε δύο µέρη, από τον επίγειο 
σταθµό και από τον ίδιο τον δορυφόρο, µε το κάθε ένα να έχει εξελιχθεί 
κατάλληλα ώστε να µπορεί να καλύψει τις ανάγκες για τις οποίες προορίζεται 
και ταυτόχρονα το κόστος και των δύο να ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες 
εκατοµµύρια δολάρια. Χαρακτηριστικές εικόνες και των δύο µερών, φαίνονται 
παρακάτω:  

 

 
 

Εικόνα 2.1 – Επίγειος σταθµός 
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Εικόνα 2.2 - ∆ορυφόρος 

 
 
 
Όπως βλέπουµε και στις Εικόνες 2.1 και 2.2 και τα δύο συστήµατα 

χρησιµοποιούν αποκλειστικά παραβολικές κεραίας προκειµένου να 
επικοινωνούν µεταξύ τους. Αυτή η επικοινωνία απαιτεί αποκλειστικά και µόνο 
οπτική ζεύξη η οποία ανάλογα µε την κατεύθυνσή της χωρίζεται στην άνω 
(uplink) και στην κάτω ζεύξη (downlink), (Σχήµα 2.1).  

 
 
 

      
 
                             Σχήµα 2.1 – Uplink και downlink 
 
 

 Βασικός παράγων για να προσδιορίσουµε την ποιότητα της 
εγκαθιδρυµένης επικοινωνίας µεταξύ σταθµού και δορυφόρου είναι ο λόγος 
ωφέλιµου σήµατος προς θόρυβο συν παρεµβολές (CINR). Αυτός ο λόγος 
µετριέται σε dB και έχοντας θέσει ένα κατώφλι µπορούµε να αποφανθούµε για 
τη χωρητικότητα του συστήµατός µας µέσω του τύπου του Shannon: 
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1/2
2 22 {(1 ) } (1 )C BLog SNR BLog SNR= + = +  

     
 
όπου  Β είναι το εύρος ζώνης. 
                                     
 
 
2.2.4  Αξιολόγηση του δορυφορικού συστήµατος 
 
 

 
 Η χωρητικότητα του συστήµατος είναι η πιο σηµαντική παράµετρος σε 
ένα τηλεπικοινωνιακό σύστηµα. Η ανάγκη για µετάδοση πολυµεσικών 
(multimedia) εφαρµογών καθώς και ο όλο και αυξανόµενος αριθµός πελατών 
είναι µόνο µερικοί από τους παράγοντες που απαιτούν όλο και µεγαλύτερη 
χωρητικότητα µε την πάροδο του χρόνου. Στον τοµέα των δορυφορικών 
επικοινωνιών προκειµένου να καλυφθεί αυτή η αυξανόµενη ζήτηση για 
χωρητικότητα, αρχικά, έγινε χρήση περισσότερων συχνοτήτων λειτουργίας. 
Παροδικά, εξαιτίας του µεγάλου αριθµού δορυφόρων οι ζώνες συχνοτήτων 
κάτω από τα 10GHz έφτασαν σε κορεσµό εποµένως έγινε αναγκαία η χρήση 
ζωνών άνω των 10GHz, όπως αυτές των 20/30GHz.  
 
 Με δεδοµένη την ανάπτυξη όλο και πιο απαιτητικών σε εύρος καναλιού 
εφαρµογών είναι βέβαιο ότι κάποια στιγµή θα απαιτηθεί η χρήση πολύ 
υψηλότερων συχνοτήτων της τάξης των 40/50GHz και άνω. Αυτές οι 
συχνότητες απαιτούν πολύ κατευθυντικές παραβολικές κεραίες µε σχετικά 
µικρό µέγεθος και σχετικά µικρό κόστος , κάτι που θα τις κάνει πιο προσιτές 
σε ακόµα πιο πολλούς χρήστες των δορυφορικών επικοινωνιών.  
 
 Πέραν όµως των πλεονεκτηµάτων υπάρχουν και κάποια ανασταλτικοί 
παράγοντες όσον αφορά στις πολύ υψηλές συχνότητες. Αναµένεται να 
απαιτήσουν ηλεκτρονικό εξοπλισµό νέας γενιάς ικανό να µπορέσει να 
χειρίζεται τα νέα πολύ υψηλής συχνότητας σήµατα. Όπως αναφέραµε και 
παραπάνω κρίσιµη παράµετρος για ένα σύστηµα είναι ο λόγος CINR. Αυτός ο 
λόγος τείνει να µειωθεί σηµαντικά από το θερµικό θόρυβο ο οποίος 
υπεισέρχεται στο σύστηµά µας και είναι ανάλογος του εύρους ζώνης. 
Εποµένως το ίδιο εύρος ζώνης το οποίο επιζητάµε προκειµένου να 
αυξήσουµε την απόδοση του συστήµατός µας είναι ταυτόχρονα και ένας 
ανασταλτικός παράγων. Άρα θα πρέπει λεπτοµερής σχεδιασµός του 
συστήµατος και ταυτόχρονα να επιλεγούν διατάξεις οι οποίες να είναι 
ανθεκτικές στο θερµικό θόρυβο. Ένα άλλο µειονέκτηµα των πολύ υψηλών 
συχνοτήτων είναι το γεγονός ότι η ισχύς της ακτινοβολίας εξασθενεί ανάλογα 
µε το τετράγωνο της συχνότητας. 
 
 Όπως είδαµε, ανάλογα µε το εύρος συχνοτήτων το οποίο χρησιµοποιεί 
το δορυφορικό σύστηµα για να εκπέµψει και να λάβει πληροφορία , έχουµε 
και τα αντίστοιχα λειτουργικά  χαρακτηριστικά τα οποία µε τη σειρά τους 
επηρεάζουν την ποιότητα του σήµατος. 
 
 

(2.1) 
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2.3  Σύγκριση δορυφόρων και HAPS 
 
 

Αναζητώντας τη µέγιστη χωρητικότητα του συστήµατος, επιλέχθηκαν 
τα µικροκύµατα ως το πιο κατάλληλο είδος ακτινοβολίας. Η µικροκυµατική 
ζώνη συχνοτήτων απαιτεί οπτική ζεύξη ανάµεσα σε ποµπό και δέκτη. Αυτό 
είναι και το είδος των ζεύξεων που χρησιµοποιούνται στις δορυφορικές αλλά 
και στις βασισµένες σε ΗΑΡ επικοινωνίες. Παρακάτω ακολουθούν κάποια από 
τα πεδία βάση των οποίων θα προχωρήσουµε στην παραπάνω σύγκριση των 
δύο συστηµάτων: 

 
 
Κάλυψη µιας περιοχής 
 

 
 Η κυτταρική κάλυψη µιας περιοχής είναι ένα ακόµα κοινό 

χαρακτηριστικό και των δύο συστηµάτων. Η διαφορά εντοπίζεται στις 
διαµέτρους των κυττάρων που δηµιουργεί το κάθε σύστηµα. Τα κύτταρα που 
µπορούν να δηµιουργηθούν από τα ΗAPS µπορούν να έχουν διάµετρο 
κάποιες δεκάδες χιλιόµετρα εξαιτίας του σχετικά µικρού ύψους της 
πλατφόρµας πάνω από την επιφάνεια της γης. Αυτό το γεγονός σε 
συνδυασµό µε τη χρήση ειδικών αλγορίθµων µας επιτρέπει την 
αποτελεσµατική χρήση του καναλιού καθώς γίνεται επαναχρησιµοποίηση 
συχνοτήτων σε πολύ µικρότερες περιοχές ελαχιστοποιώντας παράλληλα το 
µέγεθος της κεραίας του χρήστη στο έδαφος. Ταυτόχρονα όµως η µικρή 
διάµετρος της περιοχής κάλυψης των HAPS αποτελεί και µειονέκτηµα διότι  
σε περίπτωση που θέλουµε να καλύψουµε τηλεπικοινωνιακά µια πολύ 
µεγαλύτερη περιοχή, θα απαιτηθεί και ένας µεγάλος και πιθανόν δαπανηρός 
αριθµός εναέριων πλατφορµών τη στιγµή που ένας και µόνο δορυφόρος είναι 
υπεραρκετός για να καλυφθεί η ίδια περιοχή.  

 
 
Καθυστέρηση σήµατος 
  
  
 Ένα άλλο θέµα που αξίζει να αναφερθεί είναι η καθυστέρηση σήµατος. 
Εξαιτίας της τεράστιας απόστασης του δορυφόρου από τη γη είναι επόµενο η 
πληροφορία να υπόκειται σε µια καθυστέρηση η οποία ανέρχεται περίπου στα 
250 ms ανά µετάδοση. Αυτή η καθυστέρηση είναι πολύ µεγάλη για µετάδοση 
σύγχρονων και απαιτητικών σε φάσµα εφαρµογών. Από την πλευρά , το 
σχετικά χαµηλό υψόµετρο των HAPS που δεν ξεπερνά συνήθως τα 20 µε 25 
χιλιόµετρα παρουσιάζουν µηδαµινές καθυστερήσεις µετάδοσης και αποτελούν 
µια πολλά υποσχόµενη λύση για τις απαιτητικές ευρυζωνικές υπηρεσίες και 
εφαρµογές. 
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Απώλειες ελευθέρου χώρου 
 
 
 Άλλο ένα πλεονέκτηµα των HAPS έναντι των δορυφορικών 
συστηµάτων είναι ότι τα πρώτα παρουσιάζουν πολύ µικρότερες απώλειες 
ελευθέρου χώρου (FSL) καθώς αυτές είναι ανάλογες µε το τετράγωνο του 
ύψους και είναι γνωστό ότι το υψόµετρο των HAPS αποτελεί µονάχα ένα 
κλάσµα της τεράστιας απόστασης του δορυφόρου από τη γη.  
 
 
Ισχύς εκποµπής 
 
 
 Η ισχύς της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας αποτελεί ακόµα ένα ζήτηµα. 
Στις δορυφορικές επικοινωνίες, εξαιτίας των µεγάλων απωλειών ελευθέρου 
χώρου (FSL) γίνεται χρήση µεγάλων ισχύων προκειµένου να εγκαθιδρύεται 
ικανοποιητικά η επικοινωνία µεταξύ ενός δορυφόρου µε κάποιο σταθµό 
εδάφους ή ακόµα και µε κάποιον άλλο δορυφόρο. Στο αντίποδα,  τα HAPS 
λόγω των µικρών αποστάσεων είναι σε θέση να λειτουργούν µε πολύ µικρά 
επίπεδα ισχύος. 
 
 
Κόστος 
 
 
 Το κόστος κατασκευής και πτήσης των HAPS είναι ελάχιστο σε 
σύγκριση µε τα αστρονοµικά ποσά που απαιτούνται για τη µελέτη, την 
κατασκευή και την εκτόξευση των δορυφόρων καθώς και την κατασκευή των 
επίγειων σταθµών µε τους οποίους επικοινωνούν. Εκτός του µεγάλου 
κόστους , η θέση ενός δορυφόρου σε τροχιά στο διάστηµα µπορεί να έχει και 
µεγάλο ρίσκο. Το πιο απλό θα ήταν να µην τεθεί στην ακριβή τροχιά για την 
οποία προορίζεται και το πιο καταστροφικό θα ήταν η απώλεια του ίδιου του 
δορυφόρου από κάποιο τεχνικό σφάλµα ή αστοχία υλικού. Τα HAPS από την 
άλλη όντας µικρά αεροσκάφη ή αερόπλοια ή ακόµα και αερόστατα είναι 
απολύτως ευέλικτα και απαιτούν τη χρήση φθηνών τερµατικών από τους 
χρήστες.  
 
 
Συντήρηση  
 
 
 Τα HAPs µπορούν ανά πάσα στιγµή και µε µικρό κόστος να 
προσγειωθούν ώστε να γίνουν τυχόν επισκευές ή κάποιος έλεγχος.  Ακόµα 
και όταν έχουµε ένα µεγάλο σύστηµα που απασχολεί πολλά HAPS και 
υπάρξει µια βλάβη σε ένα, είναι πολύ εύκολο µέσα σε λίγες ώρες να 
αντικατασταθεί µια ολόκληρη πλατφόρµα. Εποµένως τα HAPS αποτελούν ένα 
πολύ προσφιλές µέσο κυρίως για τους µηχανικούς διότι µε ελάχιστο κόστος 
και σχετικά µικρή προσπάθεια µπορεί να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη 
λειτουργία τους και η αναγκαία τους αναβάθµιση τόσο στα ηλεκτρονικά αλλά 
και στα µηχανικά τους µέρη. Όπως είναι προφανές, κάτι τέτοιες εργασίες είναι 
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αδύνατες ή πιθανόν να χρειάζονται πολυετή σχεδιασµό για την επίτευξής 
τους.  
 
 
Γρήγορη ανάπτυξη 
 
 
 Η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη µια περιοχής από µια εναέρια πλατφόρµα 
µπορεί να γίνει άµεσα και ουσιαστικά µπορεί να ξεκινήσει µόλις το ΗΑΡ 
φτάσει στη συγκεκριµένη περιοχή καθώς µια και µόνο πλατφόρµα είναι 
συνήθως αρκετή και δεν είναι αναγκαίο να έχει παραταχθεί µια ολόκληρη 
συστοιχία από HAPS, πράγµα που στην περίπτωση των δορυφόρων θα ήταν 
αναγκαίο πριν αρχίσει η κάλυψη της περιοχής.  
 
 
Προσαρµοστικότητα  
 
 
 Αυτό που κάνει τα HAPS περιζήτητα είναι η προσαρµοστικότητά τους 
πάνω στις υπηρεσίες που παρέχουν και στις εκάστοτε ανάγκες τις οποίες 
καλούνται να καλύψουν. Η δυναµική ανάθεση πόρων και η άµεση 
ανακατανοµή και επαναχρησιµοποίηση των συχνοτήτων καθιστούν τις 
εναέριες πλατφόρµες ιδανικές για τη δυναµική εξυπηρέτηση περιοχών µε 
σύνθετες τηλεπικοινωνιακές ανάγκες. Είναι ευκίνητα και ικανά να στοχεύσουν 
τους κύριους λοβούς των κεραιών τους ακριβώς πάνω από τις περιοχές. Σε 
πλήρη αντίθεση, τα δορυφορικά συστήµατα δεν είναι ικανά να παρέχουν 
τέτοιου είδους υπηρεσίες.  
 
 
Οικολογία 
 
 
 Για την παραγωγή των χιλιάδων εξαρτηµάτων ενός δορυφόρου και του 
πυραύλου ο οποίος θα τον µεταφέρει εκλύονται στην ατµόσφαιρα και 
γενικότερα στο περιβάλλον τόνοι επιβλαβών χηµικών ουσιών. Αν 
προσθέσουµε και τα καυσαέρια από την προώθηση του πυραύλου κατά την 
απογείωση θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε το δορυφορικό σύστηµα σαν ένα 
επιβλαβές για το περιβάλλον σύστηµα.  Τα HAPS απαιτούν λιγότερα υλικά και 
όχι τόσο εξεζητηµένα ώστε να προκύπτουν από επιβλαβής για την 
ατµόσφαιρα διεργασίες και δεν χρειάζονται πυραύλους για την προώθησή 
τους. Μέσω ηλιακών συλλεκτών εκµεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια 
προκειµένου να εκπέµπουν και να µετακινούνται στον ουρανό και σε µερικές 
περιπτώσεις χρησιµοποιούν fuel cells ή βενζινοκινητήρες. 
 
 
∆ιάρκεια ζωής 
 
 
 Οι δορυφόροι µπορούν να λειτουργούν συνεχώς στο κενό για 20 
συνεχόµενα χρόνια περίπου. Μια αισιόδοξη εκτίµηση για τη διάρκεια ζωής 



 46 

των HAPS βασισµένη τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά του όσο και στο είδος 
του ιπταµένου µέσου πάνω στο οποίο είναι εγκατεστηµένο, είναι γύρω τα 
πέντε µε έξι χρόνια ζωής. Εποµένως είναι υπό συζήτηση η συχνότητα 
αντικατάστασή τους. 
 
 
Αυτονοµία  
 
 
 Τα HAPS µπορεί να είναι είτε αυτόνοµα χρησιµοποιώντας ηλιακούς 
συλλέκτες και συστοιχίες µπαταριών είτε να τροφοδοτούνται από το έδαφος 
µε υψήσυχνη και µεγάλης ισχύος ακτινοβολία ή µε κάποιο καλώδιο. Οι 
δορυφόροι από την άλλη, είναι απολύτως αυτόνοµοι βασιζόµενοι στα ηλιακά 
τους πάνελ και στους συσσωρευτές τους και ακόµα και στους µικρούς 
πυρηνικούς  αντιδραστήρες τους που πιθανόν να φέρουν. 
 
 Τα HAPS αποτελούν µια νέα τεχνολογία και υπάρχει µια σχετική 
επιφύλαξη για την οµαλή συγχώνευσή τους στα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα. 
Είναι πολλά υποσχόµενα αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζουν προβλήµατα τα 
οποία θα πρέπει να ξεπεραστούν. Κάτι που αξίζει να αναφερθεί βέβαια είναι 
ότι από το ίδιο στάδιο πέρασαν και οι δορυφορικές επικοινωνίες κατά τις 
πρώτες δεκαετίες της πορείας τους πριν βέβαια εδραιωθούν και αποτελέσουν 
τελικά την ραχοκοκαλιά των παγκόσµιων επικοινωνιών. Στον Πίνακα 2.1 
µπορούµε να δούµε συνοπτικά µια τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο 
συστηµάτων:  
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Πίνακας 2.1 – Σύγκριση δορυφορικών και βασισµένων σε HAPS 
τηλεπικοινωνιών 
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2.4   Τρόποι κάλυψης µιας περιοχής από ένα ΗΑΡ 
 
 
2.4.1  Γενικά 
 
  
 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι τρόποι εφαρµογής κυτταρικών δοµών και 
δικτύων πληροφορίας υψηλής ταχύτητας από τα HAPS χρησιµοποιώντας 
τεχνολογικές βελτιώσεις οι οποίες αυξάνουν τη χωρητικότητα του συστήµατος. 
Αυτές οι βελτιώσεις συνδυάζουν τα πλεονεκτήµατα της γεωστατικότητας που 
συναντάµε σε ένα γεωστατικό δορυφόρο µε την τηλεπικοινωνιακή κάλυψη 
των επίγειων συστηµάτων. Ένα τυπικό κυτταρικό σύστηµα που βασίζεται στη 
χρήση HAP  είναι και το παρακάτω: 

 
 
 

          
 
                   Σχήµα 2.2 – Κάλυψη περιοχής από ένα ΗΑΡ 
 
 
 
Στο Σχήµα 2.2 µπορούµε να δούµε ένα ΗΑΡ εξοπλισµένο µε τον 

κατάλληλο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό που περιλαµβάνει µια κεραία φασικής 
συστοιχίας και σύγχρονες ηλεκτρονικές διατάξεις καθώς, τοποθετηµένο σε 
ένα ύψος µερικών χιλιοµέτρων στη στρατόσφαιρα, το οποίο είναι σε θέση να 
προβάλει στο έδαφος ένα οµογενές τηλεπικοινωνιακό δίκτυο κυκλικών 
κυττάρων ικανό να καλύψει τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες µιας περιοχής.  

 
Η µικροκυµατική ζώνη ( mm wave band) συχνοτήτων αποτελεί άριστο 

πεδίο για την λειτουργία των πολύ-κυτταρικών αρχιτεκτονικών. Το κάθε 
κύτταρο φωτίζεται από ακτινοβολία διαφορετικής συχνότητας από τα γύρω 
του. Αυτό επιτυγχάνεται είτε µε τη χρήση µιας κεραίας ανά κύτταρο είτε µε τη 
χρήση κεραιών οι οποίες εκπέµπουν  δέσµες διαφορετικών συχνοτήτων µε τη 
χρήση ειδικών φακών οπότε και επιτυγχάνεται η δηµιουργία πολλών 
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κυττάρων από µια κεραία. Το σηµαντικό στοιχείο της κυτταρικής δοµής είναι 
το ότι επιτρέπει την χωρική επαναχρησιµοποίηση των ίδιων συχνοτήτων µε 
άµεσο αποτέλεσµα την αύξηση της χωρητικότητας του συστήµατος και της 
εξοικονόµησης συχνοτήτων. Αυτή η χωρική επαναχρησιµοποίηση των 
συχνοτήτων επιτυγχάνεται µέσω αλγορίθµων και µε αυτό τον τρόπο 
µπορούµε να αποφεύγουµε τη συγκαναλική παρεµβολή.  

 
 

 
2.4.2  Προσδιορισµός των συγκαναλικών κυττάρων 
 
 
 Ο αριθµός των συχνοτήτων οι οποίες χρησιµοποιούνται στις 
τηλεπικοινωνίες είναι πεπερασµένος. Για αυτό το λόγω είναι αναγκαίο  αυτές 
οι συχνότητες να ανακυκλώνονται από στο σύστηµα και πιο συγκεκριµένα να 
επαναχρησιµοποιούνται από τα κύτταρα του ίδιου κυτταρικού πλέγµατος. 
Αυτή η τεχνική µας επιτρέπει να αυξάνουµε σηµαντικά τη χωρητικότητα του 
συστήµατος αλλά έχει και κάποιους περιορισµούς που έχουν να κάνουν µε 
την απόσταση των συγκαναλικών κυττάρων. Και αυτό διότι αν αυτά τα 
κύτταρα τα οποία µοιράζονται την ίδια συχνότητα λειτουργίας βρεθούν πιο 
κοντά από όσο πρέπει, τότε θα δηµιουργεί παρεµβολές το ένα στο άλλο. 
Προκειµένου να αποφευχθεί η συγκαναλική παρεµβολή µεταξύ δύο κυττάρων 
γίνεται χρήση συγκεκριµένων αλγορίθµων οι οποίοι καθορίζουν επακριβώς τις 
θέσεις των συγκαναλικών κυττάρων. 
 
 
 

           
 
       Σχήµα 2.3 – Τρόπος εύρεσης των συγκαναλικών κυττάρων 
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 Στο Σχήµα 2.3  µπορούµε να δούµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί 
ο αλγόριθµος και καταχωρεί το σύνολο των συχνοτήτων χωρίς να έχουµε τα 
προβλήµατα της συγκαναλικής παρεµβολής. Ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί δύο 
ακέραιους αριθµούς I,j για τους οποίους ισχύει η ανισότητα I>j και 
ονοµάζονται παράµετροι µετατόπισης. Όπως βλέπουµε και στην 
παραπάνω κυτταρική διάταξη, από κάθε κύτταρο συχνότητας f ( κύτταρο 
αναφοράς ) ξεκινούν έξι  διαδροµές οι οποίες καταλήγουν στα αµέσως 
επόµενα κύτταρα τα οποία µπορούν να ξαναχρησιµοποιήσουν τη συχνότητα 
f. Πιο συγκεκριµένα, από κάθε πλευρά του κυττάρου αναφοράς κινείται κατά I 
κύτταρα και µόλις φτάσει στο τέλος αυτής της σειράς, στρέφεται 
αριστερόστροφα κατά 60 µοίρες και έπειτα κινείται κατά j κύτταρα. Στο τέλος 
αυτής της σειράς βρίσκει και το ζητούµενο συγκαναλικό κύτταρο. Το ίδιο 
συµβαίνει για κάθε πλευρά του κυττάρου αναφοράς και για κάθε κύτταρο 
αναφοράς έως ότου να καλυφθεί ολόκληρη η περιοχή. Αφού ολοκληρωθεί η 
παραπάνω διαδικασία έχουµε πλέον το σχηµατισµό οµάδων κυττάρων 
επαναληψιµότητας οι οποίες ονοµάζονται υπερκύτταρα. 

 
 
 

2.5 Κεραίες 
 
 
2.5.1 Εισαγωγή 
 
 
 Για τη µέγιστη εκµετάλλευση της κατανοµής του φάσµατος, θα χρησι-
µοποιηθούν κατευθυντικές κεραίες και στις πλατφόρµες αλλά και από τους 
χρήστες στο έδαφος µε στόχο την ελαχιστοποίηση της συγκαναλικής 
παρεµβολής και τη µεγιστοποίηση του λόγου σήµατος προς θόρυβο ( CINR ).   
Αφού η διάσταση  αυτών των κεραιών µπορεί να είναι µεσαίου µεγέθους (µε 
διατοµή µικρότερη των 5 µέτρων) , µια διάταξη από πολλές κεραίες πάνω στο 
HAP θα ήταν κατάλληλη για να παράγει το κυτταρικό πλέγµα  στο έδαφος. Ο 
ρυθµός των δεδοµένων προς τον χρήστη στο έδαφος είναι στενά εξαρτηµένος 
µε το κέρδος και το είδος της κεραίας που χρησιµοποιεί.   
 
 
2.5.2 ∆ιάγραµµα ακτινοβολίας κεραίας 
 
 
 Τον κυρίαρχο ρόλο για το επίπεδο και τη συµπεριφορά του CINR στα 
κυτταρικά δίκτυα εξυπηρετούµενα από HAPS, όσον αφορά τις οπτικές ζεύξεις, 
παίζει το διάγραµµα ακτινοβολίας των κεραιών που χρησιµοποιούνται. 
 
 Στο Σχήµα 2.4 βλέπουµε ένα τυπικό σενάριο κάλυψης µιας αστικής 
περιοχής από ένα ΗΑΡ. Φαίνονται δύο δέσµες της ίδιας συχνότητας οι οποίες 
φωτίζουν διαφορετικά κύτταρα στο έδαφος προκειµένου να αποφευχθεί η 
συγκαναλική παρεµβολή. Η κάθε ακτίνα περιλαµβάνει τον κύριο λοβό οποίος 
στοχεύει στο κέντρο του κυττάρου που εξυπηρετεί και µια οµάδα πλαγίων 
λοβών η οποία είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία παρεµβολών στις γειτονικές 
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κεραίες. Το ζητούµενο σε κάθε οπτική ζεύξη είναι να λαµβάνουµε σήµα µόνο 
από και µε τον κύριο λοβό ακτινοβολίας της εκάστοτε κεραίας. Οποιοδήποτε 
σήµα λαµβάνεται από ή µε τους πλάγιους λοβούς µιας κεραίας θεωρείται 
παρεµβολή. Συµπληρωµατικά στο σχήµα βλέπουµε και τη συστοιχία των 
κεραιών της πλατφόρµας η οποία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί σαν το πιο 
σηµαντικό κοµµάτι ολόκληρου του εξοπλισµού και στην πραγµατικότητα έχει 
την µορφή που φαίνεται στο  Σχήµα 2.7. 
 

 
 

     
 

Σχήµα 2.4 – Αναπαράσταση λοβών ακτινοβολίας συστοιχίας κεραιών 
 

 
 

2.5.3  Είδη κεραιών 
 
 
Κεραία τύπου χοάνης 
 
 
 Καθώς οι τεχνικές συστοιχιών µεταβλητής φάσης έχουν γίνει λιγότερο 
προσιτές  στη µικροκυµατική ζώνη συχνοτήτων , οι χοανοειδείς κεραίες πάνω 
στο ΗΑΡ έχουν προταθεί ως το πιο επαρκές και ικανό µέσο για την 
εκµετάλλευση του φάσµατος , ειδικά στην περιοχή των 28 GHz και άνω. 
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Σχήµα 2.5 – ∆ιάταξη χοανοειδούς κεραίας µαζί µε το φακό εστίασης  
 

 
 
Η κεραία τύπου χοάνης (Σχήµα 2.5 )µε τη βοήθεια ενός συγκεντρωτικού 

φακού στον µπροστινό της µέρος , εστιάζει στο έδαφος την απαιτούµενη 
δέσµη ακτινοβολίας και σχηµατίζει ένα κύτταρο συγκεκριµένης συχνότητας και 
µεγέθους όπως βλέπουµε και στην κάτοψη του κυτταρικού πλέγµατος στο 
έδαφος στο Σχήµα 2.6. 

 
 
 
 
 

 
 

Σχήµα 2.6 – ∆ηµιουργία του κυττάρου στο έδαφος 
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      Σχήµα 2.7 – Η συστοιχία των χοανοειδών κεραιών 
 

          
         

Στρεφόµενες κεραίες 
 
  

Για υψηλότατους ρυθµούς δεδοµένων , πρέπει να χρησιµοποιηθούν 
κεραίες υψηλής απολαβής στα επίγεια τερµατικά , κάτι το οποίο απαιτεί την 
επίγεια κεραία να ακολουθεί συνεχώς και µε ακρίβεια την πλατφόρµα για να 
ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες pointing. Το επιπλέον κόστος για αυτό το 
µηχανισµό δεν προβλέπεται να είναι µεγάλο διότι οι κεραίες είναι µέτριου 
µεγέθους και αρκετά ελαφρύς οπότε ένας απλός αλγόριθµος ανίχνευσης που 
θα χρησιµοποιούσε σαν εισόδους ένα σήµα ελέγχου από το ΗΑΡ 
συµπεριλαµβανοµένης και της µετατόπισης της κεραίας θα ήταν αρκετός. 

 
 

 
                                 Εικόνα 2.3 – Στρεφόµενες κεραίες 
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 Η κεραία της Εικόνας 2.3 αποτελεί ένα κλασικό εκπρόσωπο της 
οικογένειας των στρεφόµενων κεραιών. Στη µεγέθυνση παρατηρούµε µε 
λεπτοµέρεια τον ειδικό µηχανισµό στρέψης (τριών βαθµών ελευθερίας) της 
κεραίας ο οποίος οδηγούµενος από τον προαναφερθέντα αλγόριθµο 
ανίχνευσης , στρέφει µε ακρίβεια το κάτοπτρο κατά την κατάλληλη 
αζιµουθιανή γωνία και γωνία υπερύψωσης ( x,y,z άξονες). 

 
 
Σταθερές κεραίες 
 
  

Μια λύση χωρίς συνεχή παρακολούθηση της πλατφόρµας θα 
απαιτούσε µια πιο ευρεία ακτίνα. ∆ύο παραδείγµατα τέτοιων λύσεων 
φαίνονται στον Πίνακα 2.2:  

 
 
 

      
 

Πίνακας 2.2 – Σύγκριση σταθερών και κινητών κεραιών 
 

 
όπου βλέπουµε κάποια από  τα χαρακτηριστικά µιας πλήρως κινητής κεραίας 
εύρους 100 µοιρών και µιας σταθερής κεραίας µε εύρος ακτίνας 28 µοιρών 
(αυτό το νούµερο προκύπτει από τη χειρότερη περίπτωση γωνιακής 
µετατόπισης του ΗΑΡ). 
 
 
Έξυπνες κεραίες 
  
 

Οι έξυπνες κεραίες είναι διατάξεις πολλαπλών κεραιών µε έξυπνους 
αλγορίθµους επεξεργασίας του σήµατος οι οποίοι χρησιµοποιούνται για να 
αναγνωρίζουν τη χωρική υπογραφή του σήµατος σαν την κατεύθυνση άφιξης 
του σήµατος και να τη χρησιµοποιούν για να υπολογίσουν τα διανύσµατα του 
beamforming , για να ανιχνεύει και να στοχεύει την ακτίνα της κεραίας στο 
κινητό/στόχο. Οι τεχνικές των έξυπνων κεραιών χρησιµοποιούνται στην 
ακουστική επεξεργασία σήµατος , στα ραντάρ , στη ραδιοαστρονοµία , στα 
ραδιοτηλεσκόπια και κυρίως στα κυτταρικά συστήµατα όπως το WCDMA και 
το UMTS.  
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Εικόνα 2.4 - Συστοιχία έξυπνων κεραιών (smart antennas) εγκατεστηµένη σε 
οροφή κτιρίου 

 
 
 
Οι έξυπνες κεραίες έχουν δύο κύριες λειτουργίες. Είναι η ικανότητα 

εκτίµησης της κατεύθυνσης άφιξης του σήµατος (DOA) και η διαµόρφωση της 
ακτίνας (Beamforming). Οι δύο αυτές λειτουργίες αναλύονται παρακάτω: 

 
  
DOA  ( Direction Of Arrival ) 
 
 

Το σύστηµα των έξυπνων κεραιών εκτιµά την κατεύθυνση άφιξης του 
σήµατος χρησιµοποιώντας κάποιες προηγµένες τεχνικές. Αυτές αφορούν την 
εύρεση του χωρικού φάσµατος της κεραίας ή της διάταξης των αισθητήρων 
και υπολογίζουν την DOA  από τις αιχµές αυτού του φάσµατος.  
  
 
Beamforming  

 
 
 Είναι η µέθοδος που χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσουµε τη 

µορφή της ακτινοβολίας της διάταξης των κεραιών µε το να προσθέτουµε 
εποικοδοµητικά τις φάσεις των σηµάτων στην κατεύθυνση των επιθυµητών 
στόχων/κινητών και να αποκόβει την ακτινοβολία των στόχων/κινητών οι 
οποίοι είναι ανεπιθύµητοι ή απλά αποτελούν παρεµβολές. 
  

 
 

Τύπου έξυπνων κεραιών 
 

 
Οι 2 κύριοι τύποι έξυπνων κεραιών είναι αυτοί της διακοπτικής 

ακτίνας  και αυτοί της προσαρµοστικής διάταξης.  
 
Οι διακοπτικής ακτίνας έξυπνες κεραίες έχουν αρκετά διαθέσιµα 

διαγράµµατα ακτινοβολίας. Η απόφαση για το ποιό µοτίβο ακτινοβολίας θα 
επιλεγεί  για το κάθε δεδοµένο σηµείο , λαµβάνεται ανάλογα τις απαιτήσεις 
του συστήµατος. Μια αναπαράσταση αυτού του τύπου κεραίας βλέπουµε και 
στο Σχήµα 2.12: 
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Σχήµα 2.8 – Έξυπνη κεραία διακοπτικής ακτίνας 
 
 
 

Οι έξυπνες κεραίες µε προσαρµοστικές διατάξεις επιτρέπουν στην 
κεραία να στρίβει την ακτίνα σε οποιαδήποτε κατεύθυνση ενδιαφέροντος και 
ταυτόχρονα να αποκόπτει παρεµβάλοντα σήµατα. Η κατευθυντικότητα της 
ακτινοβολίας µπορεί να εκτιµηθεί χρησιµοποιώντας τη µέθοδο DOA. 
Παρακάτω βλέπουµε σχηµατικά µια τέτοια κεραία: 

 
 
 

 
 
 

          Σχήµα 2.9 – Έξυπνη κεραία προσαρµοστικής διάταξης 
 
 
 

 Η τεχνολογία των έξυπνων κεραιών είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τις 
δύο παρακάτω λειτουργίες στις βασισµένες στα HAPS τηλεπικοινωνίες.  
 
 Πρώτον , οι έξυπνες κεραίες µπορούν να παράγουν πολλαπλές ακτίνες 
στενού εύρους έτσι ώστε να µπορούν να εστιάζουν την ενέργεια τους σε 
περιορισµένες περιοχές (κύτταρα). Αυτή η λειτουργία προσφέρει τον χωρικό 
διαχωρισµό πολλαπλής πρόσβασης (space division multiple access - SDMA) 
για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας του φάσµατος και για τη µείωση της 
τηλεπικοινωνιακής υποδοµής.  
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 ∆εύτερον, η ικανότητα των έξυπνων κεραιών για µείωση των 
παρεµβολών µπορεί να εξαλείψει ή να αποφύγει τη συγκαναλική παρεµβολή 
µε αποτέλεσµα να βελτιωθεί η ποιότητα του σήµατος καθώς επίσης και να 
επιτρέψει τη µείωση της µεταδιδόµενης ισχύος. Μια προσέγγιση για να 
εφαρµόσουµε την τεχνολογία των έξυπνων κεραιών βασίζεται στο ψηφιακό 
beamforming. ∆ηλαδή, σε µια τεχνική επεξεργασίας σήµατος η οποία 
χρησιµοποιείται σε συστοιχίες αισθητήρων προκειµένου να κάνουν 
κατευθυνόµενη εκποµπή ή λήψη σήµατος όπου η κύρια ακτίνα κατευθύνεται 
προς την επιθυµητή κατεύθυνση των χρηστών. 
 
 
2.6  Εξασθένιση σήµατος 
 
  
 Στις συχνότητες κάτω από τα 10 GHz οι ατµοσφαιρικές απώλειες 
µπορούν σχεδόν και να παραληφθούν. Παρόλα αυτά , σε συχνότητες πάνω 
από τα 20 GHz , η απορρόφηση και η σκέδαση των µικροκυµάτων από τα 
συστατικά της ατµόσφαιρας είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και θα πρέπει να 
ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν. Αυτά αίτια της εξασθένισης του σήµατος 
αναλύονται παρακάτω:  
 
 
Βροχή 
 
 
 Η βροχή κυρίως προκαλεί σηµαντική εξασθένηση η οποία µπορεί να 
εκφρασθεί στατιστικά από το παραπάνω σχήµα. Παρατηρούµε ότι η 
υπέρβαση είναι η κλασµατική διάρκεια για την οποία η βροχή προκαλεί ένα 
δεδοµένο επίπεδο εξασθένησης και από το οποίο η διαθεσιµότητα οπτικής 
διασύνδεσης προέρχεται. Η περισσότερη από την ατµοσφαιρική εξασθένηση 
θα προκύψει στα πρώτα χιλιόµετρα πάνω από την επιφάνεια της γης και έτσι 
οι µέθοδοι της ITU για την συλλογή στατιστικών στοιχείων που έχουν σχέση 
µε την ατµοσφαιρική εξασθένηση µεταξύ δορυφόρου και γης µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν απευθείας και στα HAPS. Προφανώς, η χρήση των HAPS 
προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι του δορυφόρου διότι οι απώλειες 
ελευθέρου χώρου και η ενδογενής χρονική καθυστέρηση είναι κατά πολύ 
µειωµένες. 

 
Στο Σχήµα 2.10 βλέπουµε την  ατµοσφαιρική εξασθένηση για δύο 

περιοχές συχνοτήτων µια γύρω από τα 28 GHz και µια γύρω από τα 48 GHz. 
Για διαθεσιµότητα οπτικής διασύνδεσης της τάξης του 99.9%, το περιθώριο 
διάλειψης είναι της τάξης των 23 και 10 dB για τις συχνότητες 48 και 28 GHz 
αντίστοιχα. Έτσι για ένα δεδοµένο προϋπολογισµό ισχύος , η χαµηλότερη 
συχνότητα του φάσµατος των 28 GHz προσφέρει µεγαλύτερη διαθεσιµότητα 
οπτικής ζεύξης.  
 



 58 

 
 

Σχήµα 2.10 –Εξασθένηση  λόγω βροχής στα 28 και 48 GHz 
 

 
Ποικιλοµορφία εδάφους 
  
  
 Επειδή η έκταση των κυττάρων µε βροχή είναι περιορισµένη µέσα σε 
λίγα χιλιόµετρα, λογικά θα υπάρχει έντονη βροχή σε µια συγκεκριµένη 
τοποθεσία S1  και είναι απίθανο να συµβαίνει το ίδια για µια τοποθεσία S2  
λίγα χιλιόµετρα µακρύτερα ( Σχήµα 2.10 ).  
  
 

 
 

Σχήµα 2.10 – Λειτουργία ΗΑΡ κατά τη διάρκεια βροχής 
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 Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατόν να επανακατευθύνουµε το σήµα 
από την περιοχή S1 στην S2  όταν η έντονη βροχόπτωση αποτρέπει  την 
απευθείας σύνδεση µεταξύ του HAP και της περιοχής S1. Η διασύνδεση της 
περιοχής S1 µε την S2 επιτυγχάνεται µέσω επίγειας διασύνδεσης.  

 
 Συνδιάζοντας διάφορες τεχνικές, η προβλεπόµενη βελτίωση του 
περιθωρίου διάλειψης στα 48 και 28 GHz, για 99.9% διαθεσιµότητα, 
παριστάνονται σαν µια συνάρτηση της απόστασης των εν λόγω περιοχών 
όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.11. Για µια απόσταση 30 km , το απαιτούµενο 
περιθώριο διάλειψης είναι γύρω στα 5.5 και 2.1 dB για τα 48 και 28 GHz 
αντίστοιχα. 

 
 

 
 

Σχήµα 2.11 – Η προβλεπόµενη βελτίωση του περιθωρίου διάλειψης 
 
 

 
Σκέδαση  
 
  
 Εκτός του ότι απορροφούν την ακτινοβολία , οι σταγόνες της βροχής, 
οι κρύσταλλοι πάγου και τα σταγονίδια του νερού τα οποία σχηµατίζουν νέφη 
µπορούν επίσης να υποβαθµίσουν την απόδοση της ζεύξης µε το να 
σκεδάζουν την ακτινοβολία από έναν όγκο ακριβώς από πάνω από το 
κύτταρο-στόχο της σε ένα άλλο κύτταρο το οποίο λειτουργεί στην ίδια 
συχνότητα.  
 

Έχουν ήδη προταθεί διάφορες στρατηγικές για την αναβάθµιση των 
επιζήµιων επιδράσεων της σκέδασης λόγω βροχής . Παρόλα αυτά, 
οποιαδήποτε αύξηση της εκπεµπόµενης ισχύος θα ήταν ευνοϊκή στο να 
ξεπεραστεί η εξασθένηση λόγω βροχής αλλά αυτή η αύξηση δεν θα βοηθούσε 
καθόλου στη µείωση των παρεµβολών. Αντί για το παραπάνω , µια αύξηση 
στον αριθµό επαναχρησιµοποίησης των καναλιών θα µείωνε τη στάθµη των 
παρεµβολών µε το να µειώσει τον αριθµό των γειτονικών συγκαναλικών 
κυττάρων τα οποία επηρεάζονται από το φαινόµενο της βροχής. Η προσαρ-
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µογή του αριθµού επαναχρησιµοποίησης των συχνοτήτων µπορεί να 
εφαρµοστεί δυναµικά σε µια και µόνο περιοχή η οποία επηρεάζεται από τη 
βροχή, ενώ άλλες περιοχές είναι κάτω από στρατηγικές επαναχρησιµο-
ποίησης συχνοτήτων προσαρµοσµένες για συνθήκες καθαρού ουρανού.  
 
 
 
2.7  Συµπεράσµατα 
 
 
 Σε αυτό το κεφάλαιο κάναµε µια σύντοµη περιγραφή του δορυφορικού 
συστήµατος µιας και παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε τα HAPS. Συγκρίναµε 
αυτά τα δύο συστήµατα σε νευραλγικούς τοµείς που αφορούν τις τηλεπικοι-
νωνίες και αναλύσαµε τον τρόπο µε τον οποίο ένα ΗΑΡ µπορεί να καλύψει 
τηλεπικοινωνιακά µια περιοχή αποφεύγοντας παράλληλα το φαινόµενο της 
συγκαναλικής παρεµβολής. Παρουσιάστηκαν τα βασικά είδη κεραιών που 
χρησιµοποιούνται σήµερα στις σύγχρονες επικοινωνίες και αναλύθηκαν τα 
χαρακτηριστικά τους. Τέλος αναφερθήκαµε στα αίτια τα οποία ευθύνονται για 
την εξασθένηση του σήµατος. Καταλήξαµε ότι παρά τα όποια προβλήµατα 
µπορεί να παρουσιάζει η τεχνολογία των HAPS σήµερα, θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι ήδη έχουν κερδίσει τη θέση τους σε κάποιους τοµείς των 
σύγχρονων τηλεπικοινωνιών. 
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Κεφάλαιο 3ο :  Ψηφιακές τεχνικές διαµόρφωσης και  
   χωρητικότητα ασύρµατου καναλιού  
 
 
 
3.1 Εισαγωγή 
 
 
 Με όλο και πιο απαιτητικές σε εύρος ζώνης τηλεπικοινωνιακές εφαρµο-
γές και µε όλο και πιο γρήγορους ρυθµούς µετάδοσης δεδοµένων έγινε επιτα-
κτική η ανάγκη της µεγιστοποίησης της απόδοσης εύρους ζώνης (bandwidth 
efficiency) µέσω µίας φασµατικά αποδοτικής διαµόρφωσης. Σαν απόδοση 
εύρους ζώνης ορίζουµε το λόγο του ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων εκποµπής 
προς το παρεχόµενο εύρος ζώνης του εκπεµπόµενου σήµατος για µια 
καθορισµένη πιθανότητα σφάλµατος συµβόλου. Στα HAPS, βασικός 
παράγων για να αξιολογηθεί η απόδοσή τους είναι ο λόγος σήµατος προς 
θόρυβο συν τις παρεµβολές ( CINR ). Εποµένως, ανάλογα µε τη στάθµη του 
CINR κάθε φορά, επιλέγεται και ο κατάλληλος τύπος διαµόρφωσης µε τον 
υψηλότερο ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων ώστε το σύστηµα να λειτουργεί 
ικανοποιητικά. 
 
  
3.2 Βασικοί τύποι διαµόρφωσης 
 
 
Παρακάτω βλέπουµε µερικούς από τους βασικούς τύπους διαµόρφωσης 

µε µετατόπιση φάσης (PSK): 
 

• PM          :  Phase Modulation  
• PSK        :  Phase Shift Keying  
• BPSK     :  Binary Phase Shift Keying  
• QPSK     :  Quadrature Phase Shift Keying  
• 8 PSK     :  8 Point Phase Shift Keying  
• 16 PSK   :  16 Point Phase Shift Keying  
• QAM      :  Quadrature Amplitude Modulation  
• 16 QAM :  16 Point Quadrature Amplitude Modulation  
• 64 QAM :  64 Point Quadrature Amplitude Modulation  
• MSK       :  Minimum Shift Keying  
• GMSK    :  Gaussian filtered Minimum Shift Keying  

 
 

Μόνο µερικοί από τους παραπάνω τύπους διαµόρφωσης χρησιµο-
ποιούνται ευρέως στις τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές σήµερα. Τα τηλεπικοινω-
νιακά συστήµατα έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ ώστε πλέον είναι ικανά να 
µπορούν να µεταπηδούν από τον ένα τύπο διαµόρφωσης στον άλλο ανάλογα 
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πάντα µε τις εκάστοτε συνθήκες καθώς και από τον παρεχόµενο στο χρήστη 
λόγο σήµατος προς θόρυβο συν τις παρεµβολές (CINR). 
 
 

3.3  ∆υαδική ∆ιαµόρφωση Μετατόπισης Φάσης (BPSK) 
 

3.3.1 ∆ιαµόρφωση και Αποδιαµόρφωση  

 
Προκειµένου να παράγουµε µια BPSK κυµατοµορφή στον ποµπό,  

πρέπει να αναπαραστήσουµε την ακολουθία εισόδου σε πολική µορφή 
αντικαθιστώντας τα σύµβολα 1 και 0 µε σταθερές τιµές πλάτους  bE  και -

bE  αντίστοιχα, µε περίοδο Tb. Αυτή η κυµατοµορφή µαζί µε ένα ηµιτονικό 

σήµα   φ1(t)=cos(2πfct)  εισάγονται στο διαµορφωτή γινοµένου (Σχηµα 3.1) και 
στην έξοδο του διαµορφωτή λαµβάνουµε την  ζητούµενη κυµατοµορφή ΒPSK. 
Με αυτό τον τρόπο τα δυαδικά δεδοµένα απεικονίζονται µε δύο σήµατα 
διαφορετικών φάσεων στην BPSK. Αυτά τα δύο σήµατα s1(t) και s2(t) 
µπορούν να γραφούν ως: 

 
   

         
1

2

( ) cos(2 ), 0 1

( ) cos(2 ), 0 0
c b

c b

s t A f t t T

s t A f t t T

π για

π για

= ≤ ≤

= − ≤ ≤                         (3.1) 

 
 
Παρακάτω βλέπουµε ότι όλα τα PSK καθώς και τα QAM σήµατα 

µπορούν να αναπαρασταθούν γραφικά µέσω ενός αστερισµού σήµατος σε 
ένα διδιάστατο  σύστηµα αναφοράς όπου  ο οριζόντιος και κάθετος άξονας 
αναπαριστούνται από : 

 
                              

                          1

2
( ) cos(2 ), 0c b

b

t f t t T
T

ϕ π= ≤ ≤            (3.2) 

    
 
 

                         2

2
( ) sin(2 ), 0c b

b

t f t t T
T

ϕ π= − ≤ ≤            (3.3)         
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Σχηµα 3.1- ∆ιάγραµµα ποµπού BPSK 

 

 
Στο Σχηµα 3.2  παρουσιάζεται ο αστερισµός σήµατος του ΒPSK όπου 

τα σήµατα s1(t) και s2(t) αναπαρίστανται  από δύο σηµεία bE  και  - bE  

αντίστοιχα.  
 

Για το Εb έχουµε: 
 

 

                     [ ] [ ]
2

2 2

1 2

0 0

( ) ( )
2

b bT T

b
b

A T
E s t dt s t dt= = =∫ ∫           (3.4) 

 

 

     
Σχήµα 3.2 – Ο αστερισµός σήµατος για την BPSK 

 

Στο δέκτη, προκειµένου να αναπαράγουµε την αρχική δυαδική 
ακολουθία των 1 και 0, εφαρµόζουµε την λαµβανόµενη κυµατοµορφή  BPSK ( 
το σήµα x(t) ) σε ένα ετεροσυσχετιστή  ο οποίος τροφοδοτείται ταυτόχρονα µε 
ένα  σήµα αναφοράς φ1(t) . Τα παραπάνω φαίνονται στο Σχήµα 3.3: 
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Σχήµα 3.3 - ∆ιάγραµµα δέκτη BPSK 

 
 

όπου  µετά τη συσχέτιση των σηµάτων , το νέο σήµα x1, συγκρίνεται µε το 
κατώφλι των 0 Volt. Σε περίπτωση που ισχύει  x1>0, τότε ο δέκτης θεωρεί ότι 
έλαβε το ψηφίο 1 ενώ σε περίπτωση που ισχύει  x1<0  τότε θεωρεί ότι έλαβε 
ένα µηδενικό. 
 
 
 
 

 
Σχήµα 3.4 – Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας µε BPSK διαµόρφωση. 

 

3.3.2 Φασµατική Απόδοση  της BPSK 

 
Η φασµατική απόδοση είναι ο λόγος του ρυθµού εκποµπής προς το 

απαιτούµενου φάσµατος:  
 

                  

          
 

και  για τη διαµόρφωση BPSK προκύπτει  ότι η χωρητικότητα καναλιού είναι 
της τάξης των  0.5 bits/s/Hz. Ένα µέτρο προκειµένου να συγκρίνουµε τις 
αποδόσεις των εκάστοτε διαµορφώσεων είναι η  µέση πιθανότητα σφάλµατος 
ενός ψηφίου ή το ρυθµός σφαλµάτων ψηφίων (BER- Bit Error Rate). 

(3.5) 
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Ακολουθεί το διάγραµµα του ρυθµού σφαλµάτων ψηφίων (BER) σε 
συνάρτηση µε το λόγο Εb/No: 

 
 

          
Σχήµα 3.5- Ο ρυθµός µετάδοσης εσφαλµένων ψηφίων στην  ΒPSK 

 

όπου Εb είναι το ενέργεια ενός bit και το Νο η φασµατική πυκνότητα ισχύος 
του θορύβου που υπεισέρχεται διαµορφωµένο σήµα.  

Για να υπολογίσουµε την πιθανότητα εµφάνισης λανθασµένου ψηφίου 
χρησιµοποιούµε τον τύπο: 

 

 
 

όπου sE  και 0N  είναι η ενέργεια του κάθε συµβόλου και η φασµατική 

πυκνότητα ισχύος του θορύβου αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

(3.6) 
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E

 

3.4 Quadrature Phase Shift Keying (QPSK)  

 
 
Όµοια µε την BPSK  στον αστερισµό σήµατος της οποίας τα σηµεία 

ήταν δύο,  για την QPSK προκύπτει ο αστερισµός στον οποίο παρατηρούµε 4 
σηµεία , ένα σε κάθε τεταρτηµόριο του. Το παραπάνω φαίνεται στο σχήµα 3.6 
:  

 
 
 

                   
 

                          Σχήµα 3.6 -  Ο αστερισµός σήµατος για την QPSK 
 

 

Οι πολικές συντεταγµένες του σήµατος είναι: ( ),s mE θ  , όπου για το 

θm  ισχύει :  θm=2π(m–1)/4 αριστερά του καθέτου άξονα για  m = 1, 2, 3, 4 και 
δεξιά του άξονα  θm=(2m–1 )π/4 µε  m = 1, 2, 3, 4. Άρα το πλάτος των 
σηµείων είναι sE  και η γωνία που σχηµατίζουν µε τον οριζόντιο άξονα είναι 

θm. 
 
Oι συναρτήσεις φ1(t) και φ2(t) που ορίσαµε παραπάνω, αποτελούν 

ορθοκανονική βάση. Παρακάτω ακολουθεί η απόδειξη: 
 

 
1) Πρώτα πρέπει να δείξουµε ότι οι παραπάνω συναρτήσεις είναι 
κανονικές:  
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( ) ( )2 2 2 2
1

0 0 0

2 1
( ) ( )cos 2 ( ) 1 cos 4

1 1/

s s sT T T

T c T c
g g

c s

t dt g t f t dt g t f t dt
E E

f T

ϕ π π

για

= = +  

≅ >>

∫ ∫ ∫
         (3.7) 

 

και εντελώς όµοια για την φ2(t): 

 

( ) ( )2 2 2 2
2

0 0 0

2 1
( ) ( )cos 2 ( ) 1 cos 4

1 1/

s s sT T T

T c T c
g g

c s

t dt g t f t dt g t f t dt
E E

f T

ϕ π π

για

= = +  

≅ >>

∫ ∫ ∫                   (3.8) 

 
Oι παραπάνω εξισώσεις προκύπτουν έχοντας κάνει την παραδοχή ότι 

η συχνότητα   fc  είναι κατά πολύ µεγαλύτερη της 1/Τ οπότε και η συνάρτηση 
gT(t) γίνεται ένας slow-varying envelope. 
 

2 ) Τέλος , πρέπει να αποδείξουµε οι φ1(t) και φ2(t) είναι ορθογώνιες µεταξύ 

τους: 

 

( ) ( ) ( )2 2
1 2

0 0 0

2 2
( ) ( ) ( )cos 2 sin 2 ( )sin 4

0 1/

s s sT T T

T c c T c
g g

c s

t t dt g t f t f t dt g t f t dt
E E

f T

ϕ ϕ π π π

για

= − = −

≅ >>

∫ ∫ ∫       (3.9) 

 

3.4.1 ∆ιαµόρφωση σήµατος QPSK 

 
Κατά τη διαµόρφωση φάσης QPSK γίνεται η αντιστοίχιση 2 bits ανά 

σύµβολο. Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3.7 , η εισερχόµενη ροή των bits 
χωρίζεται σε δύο άλλες : στο in-phase stream το οποίο είναι υπεύθυνο για τη 
διαµόρφωση του συνηµιτόνου του φέροντος ( cos(ωct) )  και στο quadrature 
stream το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαµόρφωση του ηµιτόνου του 
φέροντος ( sin(ωct) ). Ο χρόνος συµβόλου Τs στα in-phase και quadrature 
streams είναι διπλάσιος από την περίοδο των εισερχοµένων bits , γεγονός 
που σηµαίνει ότι µπορούµε να πετύχουµε τον ίδιο ρυθµό µετάδοσης 
δεδοµένων χρησιµοποιώντας µόνο το µισό φάσµα.  
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Σχήµα 3.7 – ∆ιαµορφωτής σήµατος QPSK 

 

3.4.2   Αποδιαµόρφωση σήµατος QPSK 

 

 

Σχήµα 3.8 – Αποδιαµορφωτής σήµατος QPSK 

 
 
Στο Σχήµα 3.8 έχουµε την αποδιαµόρφωση ενός σήµατος QPSK. Το 

σήµα εισόδου περνά µέσα στον αποδιαµορφωτή και αναλύεται σε δύο 
συνιστώσες. Η κάθε µία από αυτές τις συνιστώσες ανιχνεύεται ως µια BPSK 
ακολουθία. 
 
 
 
3.4.3 Ρυθµός µετάδοσης και πιθανότητα εµφάνισης λανθασµένων 

συµβόλων  
 
 

Το διάγραµµα του ρυθµού µετάδοσης εσφαλµένων συµβόλων (BER) 
στη κατά τη διαµόρφωση QPSK φαίνεται παρακάτω: 
 



 69 

 

Σχήµα 3.9 - Ο ρυθµός µετάδοσης εσφαλµένων ψηφίων στην  QPSK 

 

Για να υπολογίσουµε την πιθανότητα εµφάνισης λανθασµένου ψηφίου 
χρησιµοποιούµε τον τύπο: 

 

                                 

 

όπου sE  και 0N  είναι η ενέργεια του κάθε συµβόλου και η φασµατική 

πυκνότητα ισχύος του θορύβου αντίστοιχα. 

 
 
3.5 ∆ιαµόρφωση µετατόπισης φάσης 8 σηµείων (8 Point 

Phase Shift      Keying – 8-PSK) 
 
 

Κατά τη διαµόρφωση 8-PSK έχουµε αντιστοίχιση 3 bits  ανά σηµείο του 
αστερισµού σήµατος , η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ποικίλες 
κωδικοποιήσεις. Το παραπάνω φαίνεται στο Σχήµα 3.10 όπου βλέπουµε τον 
αστερισµό σήµατος µε κωδικοποίηση Gray. Ο κώδικας Gray έχει την 
ικανότητα να προκαλείται µόνο 1 λάθος bit ανά λάθος συµβόλου από τα 

(3.10) 
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πιθανότερα λάθη που µπορεί να προκληθούν εξαιτίας του θορύβου από 
πιθανή µετακίνηση της υπό ανίχνευση φάσης στην περιοχή όπου ανιχνεύεται 
το γειτονικό σύµβολο. 

 
 

 

Σχήµα 3.10 – Ο αστερισµός σήµατος στην 8-PSK 

 

Ένας παράγων ο οποίος είναι µεγίστης σηµασίας όσον αφορά την  
επίδοση των ψηφιακών διαµορφώσεων κάτω από αθροιστικό λευκό 
γκαουσιανό θόρυβο (AWGN) είναι η ευκλείδειος  απόσταση των συµβόλων 
εντός του αστερισµού σήµατος καθώς ο θόρυβος που προστίθεται στο 
λαµβανόµενο σήµα µπορεί να µετατοπίσει το εκπεµπόµενο σύµβολο στη 
γειτονική περιοχή ανίχνευσης µε επακόλουθο µια λανθασµένη ανίχνευση 
συµβόλου. 

 

Η ευκλείδειος απόσταση µεταξύ των σηµείων  sm και  sn υπολογίζεται από: 

 

                           

1/ 2

( ) 2
min

2
1 cos ( )e

m n gd s s A E m n
M

π   = − = − −      
        (3.11)

   

Η ελάχιστη απόσταση είναι αυτή µεταξύ δύο διαδοχικών σηµείων. Στη 
συγκεκριµένη περίπτωση θα ισχύει η συνθήκη :  |m-n|=1  οπότε και ο τύπος 
που θα δίνει την απόσταση γίνεται:  
 

                                              ( ) 2
min

2
1 cose

gd A E
M

π  = −   
  

         (3.12)
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όπου παρατηρούµε ότι η ( )
min

ed  εξαρτάται από την ενέργεια παλµού Εg και είναι 
ανάλογη µε το πλάτος Α του φέροντος σήµατος το οποίο µε τη σειρά του είναι 
ανάλογο της µορφής του παλµού καθώς και της τάξης ( Μ ) της διαµόρφωσης 
που χρησιµοποιούµε. 
 
 
 
3.6     Γενικότερα για την διαµόρφωση M-PSK 

                                                                                                                                                                  
 
 
3.6.1   Γενικά   
 
 

Στο πεδίο του χρόνου όλα τα σήµατα διαµόρφωσης M-PSK έχουν το 
ίδιο πλάτος , την ίδια ενέργεια αλλά διαφέρουν στη φάση καθώς η 
κωδικοποίηση γίνεται στη φάση του µεταδιδόµενου σήµατος. Κάθε φάση 
διαφέρει κατά 2 /Mπ ακτίνια και για τη δηµιουργία του αστερισµού του 
σήµατος τοποθετούµε τα σύµβολα τα οποία αναπαριστούνται από Μ σηµεία 
ανάλογα µε τη διαµόρφωση πάνω σε κύκλο και χωρίζονται µεταξύ τους από 
τόξα ανοίγµατος  2 /Mπ ακτινίων. 

 
 
 

3.6.2   Φασµατική απόδοση στη διαµόρφωση Μ-PSK 
 

Στη διαµόρφωση BPSK , το απαιτούµενο εύρος ζώνης προκειµένου να 
µεταδοθεί η πληροφορία είναι αντιστρόφως ανάλογο της διάρκειας των bits ,  
Τb. Γενικεύοντας , κατά τη διαµόρφωση Μ-PSK όπου έχουµε M = 2k σύµβολα, 
η διάρκεια συµβόλου θα είναι τότε : 

   
                                        
                                            Τs = k·Tb                                                                      (3.13)                    
 
  
 

και το απαιτούµενο εύρος ζώνης θα είναι αντιστρόφως ανάλογο του Τs. 
Παρατηρούµε λοιπόν ότι µε δεδοµένη διάρκεια bits Tb  , το εύρος ζώνης είναι 
ανάλογο της ποσότητας 1/k πράγµα που σηµαίνει ότι όσο αυξάνεται η τιµή 
του k , τόσο µειώνεται το εύρος ζώνης.  
 
 Από τα παραπάνω και σύµφωνα µε τον τύπο (3.4) η φασµατική 
απόδοση υπολογίζεται ως εξής: 
 
 

                                  / sec/
2 2

b b

b

R R k
bit Hz

RBW
k

= =           (3.14) 
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όπου  Rb είναι ο ρυθµός µετάδοσης των δεδοµένων και το BW είναι το 
απαιτούµενο εύρος ζώνης. 

 
 

3.6.3 Αποδιαµόρφωση σήµατος M-PSK 

 

Ο δέκτης συσχετιστικού τύπου του Σχήµατος 3.11 αρχικά λαµβάνει το 
διαµορφωµένο σήµα r(t). Στη συνέχεια  συσχετίζει το σήµα λήψης r(t) µε κάθε 
ένα από τα Μ πιθανά σήµατα βάσης από το s0 ως και το sΜ-1 και επιλέγεται το 
σήµα µε τη µέγιστη τιµή συσχέτισης. 

 
 

 

 
 

Σχήµα 3.11 – ∆έκτης συσχετιστικού τύπου 
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Μετά και τη δειγµατοληψία τα σήµατα zΜ  έχουν την παρακάτω µορφή: 

 

                             

[ ]

( ) ( )

( ) ( )

1 1 2 2

0 0

1 2

0

1 2

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) cos ( ) sin ( )

cos sin

s s

s

T T

M m m m

T

s m s m

s m m

z r t s t dt r t s t s t dt

r t E t E t dt

E r r

ϕ ϕ

θ ϕ θ ϕ

θ θ

= = +

 = + 

= +  

∫ ∫

∫         (3.15) 

 

όπου για τα σήµατα 1r   και 2r  έχουµε:  

 

                                                  1 1

0

( ) ( )
sT

r r t t dtϕ∫≜                       (3.16) 

και  

 

                                                  2 2

0

( ) ( )
sT

r r t t dtϕ∫≜                                        (3.17)   

 

Στην πράξη , το λαµβανόµενο σήµα εκτός από το σήµα βάσης υπάρχει 
µεγάλη πιθανότητα να φέρει και κάποιο θόρυβο n(t) οπότε εκ νέου , το σήµα 
µας παίρνει τη µορφή :  r(t) = sm(t) + n(t). Για τα  1r   και 2r  προκύπτουν τα 
εξής: 

 
 

                                   ɵ( )1 1

0

( ) ( ) cos
sT

r r t t dtϕ ρ θ=∫≜                  (3.18)         

και  
 

                                              ɵ( )2 2

0

( ) ( ) sin
sT

r r t t dtϕ ρ θ=∫≜          (3.19)                

µε  

                                             2 2
1 2r rρ = +                                 (3.20)             

 

και  γωνία θ:  

                                                        ɵ 1 2

1

tan
r

r
θ −
≜            (3.21) 
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Άρα τα σήµατα zΜ   λαµβάνουν την τελική τους µορφή: 

 

                             

ɵ( ) ( ) ɵ( ) ( )

ɵ( )
cos cos sin sin

cos

M s m m

s m

z E

E

ρ θ θ ρ θ θ

ρ θ θ

 = +
 

= −
               (3.22)   

 
 
Όπως βλέπουµε και στο Σχήµα 3.12 µετά την δειγµατοληψία περιόδου 

Τ έχουµε την επιλογή του σήµατος z το οποίο σε σύγκριση µε όλα τα 

υπόλοιπα σήµατα z , έχει τη µικρότερη διαφορά  ɵ
mθ θ− . Ιδανικά , χωρίς την 

παρουσία θορύβου , για τη γωνία θ ισχύει: 
 
 

                                 ɵ 1 1 22

1 1

tan tan m
m

m

sr

r s
θ θ− −= = =                                        (3.23) 

 
 

Σε πραγµατικές συνθήκες , µε παρουσία θορύβου, η ισότητα 3.22 
παύει να ισχύει οπότε και η επιλογή του µεγαλύτερου σήµατος zm έγκειται 

στην επιλογή της µικρότερης διαφοράς  ɵ
mθ θ−  έτσι ώστε να προσεγγίσουµε 

όσο το δυνατόν καλύτερα τη γωνία mθ . 
 

 

 
Σχήµα 3.12 – Σύµφωνος δέκτης δύο συσχετιστών 
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Η αποδιαµόρφωση ενός σήµατος M-PSK µπορεί να απλοποιηθεί 
σηµαντικά καθώς ένας δέκτης µε δύο συσχετιστές είναι αρκετός ώστε να 
αναλυθεί το λαµβανόµενο σήµα στα δύο σήµατα βάσης  r1 και r2. Αντίστοιχα 
λοιπόν µε τον δέκτη συσχετιστικού τύπου , χρησιµοποιούµε τον ισοδύναµο 
σύµφωνο δέκτη δύο συσχετιστών. 

 

 

3.7  ∆ιαµόρφωση πλάτους-φάσης (Quadrature Amplitude          
Modulation-QAM ) 
 

 
Όπως αναφέραµε και παραπάνω , τα διαµορφωµένα κατά M-PSK 

σήµατα έχουν ίδια πλάτη. Αυτό το γεγονός είναι που περιορίζει την κατά τα 
άλλα ικανοποιητική φασµατική απόδοση της Μ-PSK για περαιτέρω βελτίωση. 
Για να αντιµετωπιστεί αυτό και για να υπάρξει ακόµα καλύτερη φασµατική 
απόδοση , τα διανύσµατα ms θα πρέπει να έχουν διαφορετικά πλάτη. Η 
διαµόρφωση στην οποία οφείλεται αυτό το γεγονός ονοµάζεται (QAM) και τα 
σήµατα ms που προκύπτουν από αυτήν είναι της µορφής: 

 
 

             ( ) ( )

2
1 2

1 22 2

cj f t
m m m

m c m c

s t A jA g t e

A g t f t A g t f t

π

π π
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( ) Re[( ) ( ) ]

( )cos ( )sin
               (3.24) 

 
 
όπου  η συνάρτηση gΤ(t) είναι ένας τετραγωνικός παλµός για 0 t T≤ ≤ µε 
ενέργεια Εg,  
 
 
Σε διανυσµατική µορφή ένα σήµα QAM αναπαρίσταται ως εξής: 
 
  

                       
2( ) Re[ ( ) ]

( )cos(2 ), 1,2,..,

m cj f t
m m

m c m

s t V e g t e

V g t f t m M

ϑ π

π ϑ

=
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µε µέτρο: 

 

                                    2 2
1 2m m mV A A= +                              (3.26)    

 
και φάση:  
 

                                    1 2

1

tan m
m

m

A

A
θ −  

=  
 

                    (3.27)    
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Τα  σήµατα ms  στη διανυσµατική τους µορφή που προκύπτουν µας 
παρέχουν δύο πληροφορίες όσον αφορά το πλάτος και τη φάση τους. Το 
πλάτος δηλώνει την απόσταση του κάθε συµβόλου από την αρχή των αξόνων 
και η φάση µε τη σειρά της υποδηλώνει τη γωνία που σχηµατίζεται µε τον 
θετικό οριζόντιο ηµιάξονα.  

 
Λύνοντας τις σχέσεις 3.25 και 3.26 ως προς 1mA  και 2mA  βρίσκουµε: 
 

                                           ( ) min
1

2
cosm m m m

g

E
A V a

E
θ= =                            (3.28)        

και  
 

                                          ( ) min
2

2
sinm m m m

g

E
A V b

E
θ= =                              (3.29)              

       
 

όπου τα  αm και bm είναι ένα ζεύγος ακεραίων και το Εmin  η ενέργεια του σήµα-
τος το οποίο έχει το µικρότερο πλάτος.  
 

Στη σχέση 3.29 µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι τα διαµορφωµένα 

QAM σήµατα ms  µπορούν να γραφούν σαν γραµµικός συνδιασµός των δύο 

συναρτήσεων 1( )tϕ  και 2( )tϕ  οι οποίες αποτελούν ορθοκανονική βάση , κάτι 
που ισχύει όπως είδαµε παραπάνω και για τη διαµόρφωση M-PSK. 
Εποµένως έχουµε: 

 
 

                                 1 1 2 2( ) ( ) ( )m m ms t s t s tϕ ϕ= +           (3.30)        
    

 
όπου για τις   1( )tϕ  και 2( )tϕ  ισχύουν οι εξισώσεις: 
 
 

                                            ( )1

2
( ) ( ) cos 2 c

g

t g t f t
E

ϕ π=                      (3.30) 

             
                                         

                                        ( )2

2
( ) ( )sin 2 c

g

t g t f t
E

ϕ π= −                              (3.31)            

 
 
΄ Παρακάτω παρουσιάζεται µια εναλλακτική αναπαράσταση των 

διαµορφωµένων QAM σήµατων ms  σαν διάνυσµα: 
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για τα  αm και bm έχουµε:                 
                                                                                                                                                                                                      

       
 

ο οποίος πίνακας είναι τετραγωνικός διάστασης L M= .  

 

 
3.7.1  Η διαµόρφωση 16-QAM 
 
 
 
3.7.1.1 O διαµορφωτής σήµατος 16-QAM 
 

  
 

           

                                  Σχήµα 3.13 – Ο διαµορφωτής 16-QAM 

(3.33) 
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Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.13 , η προς διαµόρφωση ακολουθία των 
bits διαιρείται σε δύο µέρη τα οποίο έχουν ρυθµό µετάδοσης Rb/2 . Έπειτα, 
για κάθε δύο bits στον άξονα Ι και στον άξονα Q έχουµε τη µετατροπή  4 
διαφορετικών πλατών. Στο τέλος της διαµόρφωσης , έχουµε την άθροιση των 
δύο παράλληλων σηµάτων µε αποτέλεσµα να πάρουµε τα µεταδιδόµενα 
σύµβολα τα οποία προκύπτουν από τις προβολές των { αm, bm } (σχέση 3.33) 
στους άξονες Ι , Q. 

 
 

 
3.7.1.2  O αποδιαµορφωτής σήµατος 16-QAM 
 
 
 

 
 

Σχήµα 3.14 – Ο αποδιαµορφωτής 16-QAM 
 
 
 
Το κάθε λαµβανόµενο σύµβολο έχει το δικό του πλάτος και τη δική του 

ξεχωριστή φάση. Εποµένως ο προσδιορισµός του κάθε συµβόλου 
επιτυγχάνεται µε τον υπολογισµό των δύο παραπάνω µεγεθών. Πιθανή 
στρέψη του γύρω από την αρχή των αξόνων θα µετέβαλε τη φάση καθώς και 
το πλάτος κάθε συµβόλου , γεγονός που προκύπτει από τη λανθασµένη 
ανίχνευση της φάσης του φέροντος σήµατος.  

 
Προκειµένου να υπολογίσουµε την ευκλείδειο απόσταση µεταξύ δύο 

συµβόλων πάνω στον αστερισµό σήµατος µιας M-QAM διαµόρφωσης 
χρησιµοποιούµε την παρακάτω σχέση: 
   

                  

                      ( ) ( )2 2( )
min

e
mn m n m n m nd s s E a a b b = − = − + −          (3.34) 

 
 
Ο τύπος της ευκλειδείου απόστασης µεταξύ συµβόλων τα οποία 

βρίσκονται εντός τετραγωνικού αστερισµού σήµατος και των οποίων τα πλάτη 
παίρνουν κβαντισµένες τιµές εκ του συνόλου  
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( ){ }min2 1 1,2,..,m M E m M− − = , απλοποιείται σηµαντικά και δίνεται από τη 

σχέση:  
 
 

                                      
( )

min2e
mnd E=           (3.35)

         
 
Ένα παράδειγµα τετραγωνικού αστερισµού σήµατος 16-QAM 

παρουσιάζεται παρακάτω: 
 

      

Σχήµα 3.15 – Ο αστερισµός σήµατος για την 16-QAM 

 

 

3.7.1.3 Ρυθµός µετάδοσης και πιθανότητα εµφάνισης εσφαλµένου 
συµβόλου  

 

 

Το διάγραµµα του ρυθµού µετάδοσης εσφαλµένων συµβόλων (BER) 
στη κατά τη διαµόρφωση 16-QAM φαίνεται παρακάτω: 
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Σχήµα 3.16 - Ο ρυθµός µετάδοσης εσφαλµένων ψηφίων στην  16-QAM 

 

Για να υπολογίσουµε την πιθανότητα εµφάνισης λανθασµένου ψηφίου 
χρησιµοποιούµε τον τύπο: 

 

      

 

όπου sE  και 0N  είναι η ενέργεια του κάθε συµβόλου και η φασµατική 

πυκνότητα ισχύος του θορύβου αντίστοιχα. 

 

3.8  Συµπεράσµατα 

 
 Στο παρόν κεφάλαιο αναλύθηκαν διεξοδικά µερικές από τις πιο βασικές 
διαµορφώσεις ολίσθησης συχνότητας. Παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά 
τους καθώς επίσης και οι τεχνικές επεξεργασίας σήµατος στους ποµπούς και 
τους δέκτες των συστηµάτων αντίστοιχα. Αποτελούν κοµβικό κοµµάτι του 
τηλεπικοινωνιακού συστήµατος και ιδιαίτερα στα HAPS καθώς ανάλογα µε τη 

(3.36) 
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στάθµη του CINR κάθε φορά, επιλέγεται και ο κατάλληλος τύπος διαµόρφω-
σης µε τον υψηλότερο ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων ώστε το σύστηµα να 
λειτουργεί ικανοποιητικά γεγονός που σηµαίνει αποδοτικότερη χρήση του 
καναλιού και υψηλότερης ποιότητας επικοινωνία. 
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Κεφάλαιο 4ο :  Μελέτη και προσοµοίωση σεναρίων  
    κάλυψης γεωγραφικής περιοχής για  
    παροχή ψηφιακών επικοινωνιών 
 

 
 4.1 Εισαγωγή       
      
 

Παρακάτω παρουσιάζεται µια µέθοδος που στοχεύει στην αύξηση της 
χωρητικότητας καναλιού σε δίκτυα επικοινωνιών µε HAPS τα οποία 
λειτουργούν στη µικροκυµατική ζώνη συχνοτήτων. ∆είχνεται πώς οι 
σχηµατισµοί των HAPS µπορούν να χρησιµοποιούν κοινές συχνότητες 
αξιοποιώντας την κατευθυντικότητα της κεραίας του χρήστη αποφεύγοντας 
παράλληλα τη συγκαναλική παρεµβολή. Η χωρητικότητα του συστήµατος 
τέτοιων σχηµατισµών επηρεάζεται κρίσιµα από τον ελάχιστο γωνιακό 
διαχωρισµό των πλατφορµών και το επίπεδο των πλάγιων λοβών της 
κεραίας του χρήστη. Μέσω προσοµοιώσεων στο περιβάλλον Matlab ποσοτι-
κοποιούµε τα δυνατά κέρδη χωρητικότητας τα οποία µπορούν να προκύψουν 
από ποικίλους σχηµατισµούς HAPS , από τη µια χωρίς βέλτιστη επιλογή HAP 
από το χρήστη και από την άλλη µε βέλτιστη επιλογή κάθε φορά. Σε κάθε 
σενάριο θεωρούµε ότι χρήστης εξυπηρετείται από ένα και µόνο HAP και 
κάνοντας βέλτιστη επιλογή σηµαίνει ότι ο χρήστης επιλέγει το ΗΑΡ το οποίο 
του προσφέρει το µεγαλύτερο λόγο σήµατος προς θόρυβο (SNR) κάθε φορά. 
Τέλος γίνεται ανάλυση των παρεµβολών που υπεισέρχονται στο σύστηµα. 
 
                 
4.2  Τρόποι  αύξησης της χωρητικότητας του συστήµατος µε        
τη χρήση πολλαπλών πλατφορµών. 

  
 
Μια διάταξη µε πολλαπλά HAPS µπορεί να προσφέρει δυναµικές και 

προσαρµοζόµενες ανά περίπτωση υπηρεσίες στους χρήστες. Αρχικά 
χρειάζεται µόνο ένα HAP να αναπτυχθεί , µε όλες τις κεραίες των χρηστών 
στο έδαφος να στοχεύουν σε αυτό το HAP. Καθώς όµως µε την πάροδο του 
χρόνου χρειάζεται όλο και περισσότερη χωρητικότητα καναλιού , µπορούν  να 
τεθούν σε υπηρεσία περισσότερα HAPS δηµιουργώντας ένα µεγαλύτερο 
σχηµατισµό πλαρφορµών, µε τους νέους χρήστες να εξυπηρετούνται από το 
βέλτιστο HAP κάθε φορά και σε κάθε περίπτωση.  
  

Ο κύριος λόγος αύξησης του αριθµού των πλατφορµών οι οποίες 
εξυπηρετούν τηλεπικοινωνιακά µια κοινή περιοχή κάλυψης είναι να αυξήσουν 
την χωρητικότητα καναλιού η οποία προσφέρεται ανά µονάδα περιοχής. 
Κανονικά, η περιοχή κάλυψης διαιρείται σε πολλαπλά κύτταρα για να αυξηθεί 
η αποδοτικότητα του εύρους ζώνης. Αυτή η τεχνική µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
και σε σενάρια χρήσης πολλαπλών πλατφορµών  αλλά για λόγους απλότητας 
θα περιοριστούµε στην ανάλυση του σεναρίου κατά το οποίο κάθε HAP 
δηµιουργεί ένα και µόνο κύτταρο στο έδαφος το οποίο καλύπτει όλη την 
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περιοχή κάλυψης. Για ένα σχηµατισµό των τριών HAPS το παραπάνω 
σενάριο θα είχε την παρακάτω µορφή: 

 
 
 

         
 
 Σχήµα 4.1 – Μονοκυτταρική κάλυψη µιας περιοχής από 3 HAPS 
 
 

όπου βλέπουµε ότι κάθε ΗΑΡ καλύπτει την ζητούµενη περιοχή µε µια και 
µόνο ακτίνα. 
 

 Τα πολλαπλά HAPS µπορούν να αυξήσουν τη χωρητικότητα µε το να 
αξιοποιούν την κατευθυντικότητα της σταθερής κεραίας του χρήστη στο 
έδαφος η οποία είναι συνήθως ένα κάτοπτρο µε σχετικά στενό εύρος δέσµης 
ακτινοβολίας.  

 
Αυτό το στενό εύρος απαιτείται για να παρέχουµε επαρκές κέρδος 

ώστε να υποστηρίξουµε τον απαιτούµενο προϋπολογισµό ζεύξης και 
επιπροσθέτως, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µειωθούν τα επίπεδα των 
παρεµβολών οι οποίες προκαλούνται από τα άλλα HAPS  τα οποία είναι 
διατεταγµένα κατά µια γωνία µακριά από το οπτικό πεδίο της κεραίας του 
χρήστη. Υποθέτουµε ότι η κεραία του χρήστη θα στοχεύει πάντα απευθείας 
στο HAΡ µε το οποίο θα επικοινωνεί και το οποίο θα καλείται στο εξής κύριο 
ΗΑΡ. Ένα σενάριο το οποίο να απεικονίζει τον χρήστη , το κύριο HAPκαι ένα 
παρεµβάλον HAP φαίνεται στο Σχήµα 4.2. Υποθέτουµε ότι οι πλατφόρµες 
είναι πλήρως σταθεροποιηµένες σε σχέση µε το έδαφος και ότι το σύστηµα 
των κεραιών πάνω στο HΑΡ είναι επίσης σταθεροποιηµένο. 
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            Σχήµα 4.2 – Σενάριο µε 2 ΗΑΡS και ένα κύτταρο 
 
 
Για να προσδιορίσουµε την βελτίωση στη χωρητικότητα είναι 

απαραίτητο να υπολογίσουµε το CIΝR της κάτω ζεύξης το οποίο προκύπτει 
από ένα ή περισσότερα παρεµβαλλόµενα  HAPS . Στους παρακάτω τύπους 
υποδηλώνουµε το κύριο ΗΑΡ µε το δείκτη m το οποίο είναι ένα από τα N 
HAPS του σχηµατισµού. Τα εναποµείναντα Ν-1 ΗΑPS τα θεωρούµε ως 
παρεµβαίνοντα. Με αυτές τις παραδοχές µπορούµε να υπολογίσουµε το 
CINR για ένα οποιοδήποτε σηµείο (x,y,0) εντός της περιοχής κάλυψης: 

 
 

             
 
 
όπου  το Τj  είναι ο παράγων µετάδοσης ο οποίος λαµβάνει υπόψη το µήκος 
της οπτικής ζεύξης καθώς και το επίπεδο της µεταδιδόµενης ισχύος από τα 
υπόλοιπα HAPS τα οποία τα θεωρούµε ως παρεµβολές. Το Νf είναι κατώφλι 
θερµικού θορύβου και το Αj(Φj) είναι το κέρδος της ανταποκρινόµενης κεραίας 
σε µια γωνία Φj από τον άξονα σκόπευσης της κεραίας ενώ ταυτόχρονα οι 
κεραίες των HAPS στοχεύουν απευθείας στο κέντρο του κυττάρου. Οι 
απώλειες θεωρούµε ότι αυξάνονται ανάλογα µε το τετράγωνο της 
απόστασης στης οπτικής ζεύξης η οποία προσδιορίζεται από τον παρακάτω 
τύπο: 

 

              
2 2 2( ) ( )a a u a uH x x y y h= − + − +                  (4.2) 

 

(4.1) 
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Η γωνία διαχωρισµού ( separation angle ) µεταξύ 2 πλατφορµών  
στον ουρανό όπως τις βλέπει ένας χρήστης στο έδαφος προκύπτει από: 

 
 

                               
 
 

όπου  aH και bH  είναι οι αποστάσεις του επίγειου χρήστη από τα HAPS  a, b 

αντιστοίχως και sH  η διάµετρος του κυκλικού σχηµατισµού των πλατφορ-
µών. 

Για να µοντελοποιήσουµε το κέρδος της κεραίας UA  του χρήστη για 

µια γωνία ,a bθ  µακριά από τον άξονα σκόπευσης της κεραίας 

χρησιµοποιούµε το παρακάτω διάγραµµα ακτινοβολίας:  
  

                              
 

όπου  Ug  είναι το κέρδος σκόπευσης της κεραίας , n είναι ο συντελεστής 

απόσβεσης του κυρίου λοβού της ακτινοβολίας και το fs  είναι το επίπεδο των 

πλαγίων λοβών του διαγράµµατος.  
 
 Για το διάγραµµα ακτινοβολίας που προκύπτει (Σχήµα 4.3) θεωρούµε 
ότι οποιοδήποτε σήµα λαµβάνεται από τον κύριο λοβό θεωρείται ωφέλιµο 
σήµα και ενώ οτιδήποτε λαµβάνεται στο επίπεδο πλαγίων λοβών θεωρείται 
ως παρεµβολή.  

 
 

          
 

Σχήµα 4.3 – Το µοντέλο του διαγράµµατος ακτινοβολίας της κεραίας 

(4.3) 

(4.4) 
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4.3  Μελέτη και προσοµοίωση συστήµατος πολλαπλών ΗΑPS  
 
 
 Σε κάθε εφαρµογή ψηφιακών επικοινωνιών το µεγαλύτερο ζητούµενο 
πέραν από την καλής ποιότητας επικοινωνίας είναι και η εξοικονόµηση του 
φάσµατος συχνοτήτων που χρησιµοποιούνται. Για αυτό το λόγο στη µελέτη 
µας θα θεωρήσουµε ότι όλα τα HAPS που φωτίζουν ηλεκτροµαγνητικά την 
κοινή περιοχή κάλυψης εκπέµπουν στην ίδια ακριβώς συχνότητα. Μια τέτοια 
πρακτική οδηγεί αναπόφευκτα τους χρήστες µαζί µε το ωφέλιµο σήµα να 
λαµβάνουν και παρεµβολές στο δέκτη τους από γειτονικά HAPS, ένα 
πρόβληµα το οποίο επιλύεται µε τη χρήση πολύ κατευθυντικών κεραιών από 
πλευράς χρήστη. Αυτές οι κεραίες µε το πολύ στενό εύρος δέσµης ακτινο-
βολίας (5 15o o− ) θεωρούµε ότι στοχεύουν απευθείας στο κύριο HAP κάθε 
φορά. 
 
 
 
4.3.1 Το µοντέλο του συστήµατος 

 
 
Χρησιµοποιούµε ένα πρακτικό µοντέλο συστήµατος το οποίο 

αναπαριστά το σύστηµα HAPS πιο σωστά και οδηγεί σε ρεαλιστικές 
εκτιµήσεις αποτελεσµάτων. 
 

Θεωρούµε ότι ο σχηµατισµός των HAPS βρίσκεται επί της περιφέρειας 
ενός κύκλου του οποίου η διάµετρος µεταβάλλεται. Οι πλατφόρµες 
διαχωρίζονται µεταξύ τους είτε µε σταθερά τόξα ( γωνίες ) οπότε και 
µεταβάλλουµε τη διάµετρο του κύκλου όσο µεγαλώνει ή µικραίνει ο αριθµός 
τους είτε από τόξα που µεταβάλλονται όσο µεγαλώνει ή µικραίνει ο αριθµός 
τους εντός κύκλου σταθερής διαµέτρου οπότε . Ο κύκλος αυτός βρίσκεται σε 
ύψος 17 χιλιοµέτρων πάνω από την περιοχή κάλυψης και έχουµε κάνει την 
παραδοχή ότι  ο σχηµατισµός των πλατφορµών είναι απόλυτα σταθερός σε 
σύγκριση µε το έδαφος. Ως περιοχή κάλυψης (κύτταρο) θεωρούµε έναν κύκλο 
διαµέτρου 60 χιλιοµέτρων ο οποίος βρίσκεται εντός  µιας τετραγωνικής 
περιοχής πλευράς 60 χιλιοµέτρων.  

 
Σαν κέρδος κεραιών ποµπού – δέκτη έχουµε επιλέξει τη στάθµη των  

20 dBi , για στάθµη θορύβου τα 5 dB , εύρος ζώνης της τάξης των 5 ΜΗz και 
συχνότητα εκποµπής τα 28 GHz. 

 
Στη µελέτη µας θα ξεχωρίσουµε 2 περιπτώσεις. Σε αυτή που δεν 

έχουµε βέλτιστη επιλογή κυρίου HAP και σε αυτή όπου έχουµε βέλτιστη 
επιλογή. Με τον όρο « βέλτιστη επιλογή » εννοούµε τη δυνατότητα που έχει ο 
χρήστης στο έδαφος να επιλέγει αυτόµατα το HAP που τον εξυπηρετεί 
καλύτερα , δηλαδή , το HAP το οποίο του παρέχει τον καλύτερο λόγο σήµατος 
προς θόρυβο και παρεµβολές (CINR). 
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4.3.2 Προσοµοίωση χωρίς βέλτιστη επιλογή ΗΑΡ 
 
  
 Με τη χρήση του κατάλληλου κώδικα στο περιβάλλον Matlab είναι 
δυνατό να απεικονιστεί τρισδιάστατα η διασπορά του λόγου σήµατος προς 
θόρυβο συν παρεµβολές (CINR) ώστε να µπορούµε µε µια γρήγορη µατιά να 
εκτιµήσουµε την επίδραση των παρεµβάσεών στις παραµέτρους του 
συστήµατος. 
 
 Επιλέγοντας σαν βέλτιστες τη στάθµη των 20 dBi για τα κέρδη ποµπού 
(Gt) και δέκτη (Gr), ακτίνα (rp) 15 χιλιοµέτρων για τον κυκλικό σχηµατισµό των 
πλατφορµών και τρέχοντας κάθε φορά τον κώδικα για 2, 4 και 6 HAPS 
λαµβάνουµε τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις: 
 
 
 
Σύστηµα µε 2 πλατφόρµες 
 
 
 Στο παρακάτω σχήµα βλέπουµε πως κατανέµεται το CINR στο χώρο, 
κάτω από το ΗΑΡ.  
 
 

 
 

Σχήµα 4.4– Τρισδιάστατη απεικόνιση CINR για 2 HAPS χωρίς βέλτιστη επιλογή 
, χωρίς κυτταρική διάσπαση 
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 Ξεκινώντας από τα θερµά χρώµατα και πιο συγκεκριµένα από το 
κόκκινο στο οποίο έχουµε τη µέγιστη τιµή του CINR φτάνουµε σταδιακά στο 
µπλε όπου εκεί έχουµε και την ελάχιστη τιµή του λόγου. Στον κάθετο άξονα 
αριστερά µπορούµε να δούµε τα dB τα οποία λαµβάνει το CINR σε κάθε 
σηµείο του χώρου και στη βάση του γραφήµατος µπορούµε να δούµε την 
κάτοψη του κυττάρου. Βέβαια ο σκοπός αυτού του γραφήµατος είναι άλλος, 
οπότε µια άλλη κατηγορία γραφηµάτων µας δίνει µια ξεκάθαρη και πλήρως 
αναλυτική κάτοψη του κυττάρου. Ένα τέτοιο γράφηµα είναι το παρακάτω: 
 
 
 

 
 

Σχήµα 4.5– Απεικόνιση CINR για 2 HAPS χωρίς βέλτιστη επιλογή , χωρίς 
κυτταρική διάσπαση 

 
 
όπου βλέπουµε οµόκεντρες περιφέρειες οι οποίες µας πληροφορούν για τη 
στάθµη του CINR σε κάθε σηµείο στο έδαφος. 
 
 Παρακάτω ακολουθούν οι τρισδιάστατες απεικονίσεις του CINR καθώς 
και οι κατόψεις των κυττάρων για σχηµατισµούς µε 4 και 6 HAPS αντίστοιχα: 
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Σύστηµα µε 4 πλατφόρµες 
 
 

 
 
Σχήµα 4.6– Τρισδιάστατη απεικόνιση CINR για 4 HAPS χωρίς βέλτιστη επιλογή 

, χωρίς κυτταρική διάσπαση 
 

 
 

Σχήµα 4.7– Απεικόνιση CINR για 4 HAPS χωρίς βέλτιστη επιλογή , χωρίς 
κυτταρική διάσπαση 
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Σύστηµα µε 6 πλατφόρµες 
 

 
 

Σχήµα 4.8– Τρισδιάστατη απεικόνιση CINR για 6HAPS χωρίς βέλτιστη επιλογή , 
χωρίς κυτταρική διάσπαση 

 

 
 

Σχήµα 4.9– Απεικόνιση CINR για 6 HAPS χωρίς βέλτιστη επιλογή , χωρίς 
κυτταρική διάσπαση 
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 Παρατηρώντας τα γραφήµατα και πιο συγκεκριµένα τις κατόψεις των 
κυττάρων µπορούµε να δούµε ότι µε σχετική συνέπεια όσο αυξάνεται ο 
αριθµός των πλατφορµών τόσο ολισθαίνουν προς τα κάτω και οι τιµές του 
CINR τόσο στο κέντρο όσο και στα άκρα του κυττάρου. Χρησιµοποιώντας την 
συνάρτηση αθροιστικής κατανοµής ( CDF ) µπορούµε να απεικονίσουµε την 
παραπάνω διαπίστωση. Παρακάτω βλέπουµε τις συναρτήσεις αθροιστικής 
κατανοµής και για τα τρία συστήµατα οι οποίες έχουν τοποθετηθεί στο ίδιο 
διάγραµµα για καλύτερη σύγκριση: 
 
 
 

       
 

Σχήµα 4.10  – Αθροιστική συνάρτηση κατανοµής του CINR επί της περιοχής 
κάλυψης για σχηµατισµούς 2, 4 και 6 HAPS 

 
 

 Θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε ότι ενώ αρχικά κάποιος θα περίµενε 
ότι µε την αύξηση του αριθµού των πλατφορµών θα αυξανόταν και ο λόγος 
CINR αυτό βάσει των αποτελεσµάτων δεν ισχύει. Αντίθετα, όσο αυξάνουµε τα 
HAPS του σχηµατισµού τόσο µειώνεται και το CINR. Όλες οι πλατφόρµες 
εκπέµπουν στην ίδια συχνότητα ενώ ταυτόχρονα ο κάθε χρήστης λαµβάνει 
σήµα από ένα και µόνο ΗΑΡ κάθε φορά και οτιδήποτε λαµβάνει από τα 
υπόλοιπα θεωρείται παρεµβολή. Αυξάνοντάς όµως των αριθµό τους, µικραίνει 
και ο γωνιακός διαχωρισµός τους µε άµεσο αποτέλεσµα ο χρήστης να 
λαµβάνει µέσα στον κύριο λοβό της κεραίας του και σήµα από τα άλλα HAPS  
το οποίο αποτελεί παρεµβολή. Αυτός είναι και ο λόγος που µειώνεται και ο 
λόγος CINR καθώς αυξάνεται ο παρονοµαστής του.  
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4.3.3 Προσοµοίωση µε βέλτιστη επιλογή ΗΑΡ 
 
 
 Σύµφωνα µε την τεχνική της βέλτιστης επιλογής, ο χρήστης επιλέγει 
αυτόµατα το κύριο ΗΑΡ από το οποίο θα λάβει σήµα ανάλογα µε τη 
γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκεται. Πιο συγκεκριµένα επιλέγει την 
πλατφόρµα στην οποία βρίσκεται πιο κοντά και εποµένως λαµβάνει από 
αυτήν τον υψηλότερο λόγο σήµατος προς θόρυβο συν τις παρεµβολές 
(CINR). Παρακάτω φαίνεται σχηµατικά ο νοητός χωρικός διαχωρισµός που 
γίνεται στο κύτταρο: 
  
 

 
Σχήµα 4.11- Η κάτοψη του κυττάρου µε το αποτύπωµα του CINR από 2 HAPS 

και ο χωρικός διαχωρισµός του σύµφωνα µε την τεχνική της βέλτιστης 
επιλογής 

 
 

 Όπως βλέπουµε στα Σχήµατα 4.11- 4.13, το κύτταρο χωρίζεται σε 
συµµετρικούς τοµείς µε τον κάθε τοµέα να εµπεριέχει ένα ΗΑΡ. Εποµένως 
σύµφωνα µε τη βέλτιστη επιλογή, ο κάθε χρήστης ανάλογα µε τον τοµέα στο 
έδαφος όπου θα βρίσκεται, θα επιλέγει αυτόµατα το ΗΑΡ το οποίο 
εµπεριέχεται σε αυτόν καθώς αυτή η πλατφόρµα θα είναι και η πιο κοντινή σε 
αυτόν παρέχοντας το υψηλότερο CINR.  
 
 Αυτή η τεχνική θα µπορούσε να χαρακτηριστεί σαν µιας µορφής 
εικονική κυτταρική διάσπαση µε τη µεγάλη διαφορά όµως ότι όλα τα HAPS 
εκπέµπουν ακριβώς στη ίδια συχνότητα. Ως γνωστόν η κατά την κυτταρική 
διάσπαση έχουµε το διαχωρισµό του κυττάρου σε µικρότερα κύτταρα µέσα 
στα οποία ανακατανέµεται το φάσµα των συχνοτήτων οι οποίες προφανώς 
είναι περισσότερες της µίας. 
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Σχήµα 4.12 - Η κάτοψη του κυττάρου µε το αποτύπωµα του CINR από 4 HAPS 
και ο χωρικός διαχωρισµός του σύµφωνα µε την τεχνική της βέλτιστης 

επιλογής 
 

 

 
 

Σχήµα 4.13 - Η κάτοψη του κυττάρου µε το αποτύπωµα του CINR από 6 HAPS 
και ο χωρικός διαχωρισµός του σύµφωνα µε την τεχνική της βέλτιστης 

επιλογής 
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Σύστηµα µε 2 πλατφόρµες 
 
 

 
 
Σχήµα 4.14– Τρισδιάστατη απεικόνιση CINR για 2HAPS µε βέλτιστη επιλογή , 
χωρίς κυτταρική διάσπαση 
 
 

 

 
 

Σχήµα  4.15– Απεικόνιση CINR για 2HAPS µε βέλτιστη επιλογή , χωρίς 
κυτταρική διάσπαση 
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Σύστηµα µε 4 πλατφόρµες 
 
 
 

 
 

Σχήµα 4.16– Τρισδιάστατη απεικόνιση CINR για 4 HAPS µε βέλτιστη επιλογή , 
χωρίς κυτταρική διάσπαση 

 
 
 

 
Σχήµα 4.17– Απεικόνιση CINR για 4 HAPS µε βέλτιστη επιλογή χωρίς κυτταρική  

διάσπαση 
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Σύστηµα µε 6 πλατφόρµες 
 

 

 
 

Σχήµα 4.18– Τρισδιάστατη απεικόνιση CINR για 6 HAPS µε βέλτιστη επιλογή , 
χωρίς κυτταρική διάσπαση 

 

 
 

Σχήµα 4.19– Απεικόνιση CINR για 6 HAPS µε βέλτιστη επιλογή , χωρις 
κυτταρικη διασπαση 
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 Σε πλήρη αντίθεση µε το προηγούµενο σενάριο στο οποίο δεν είχαµε 
βέλτιστη επιλογή από το χρήστη, παρατηρώντας τα γραφήµατα και πιο 
συγκεκριµένα τις κατόψεις των κυττάρων µπορούµε να δούµε ότι όσο 
αυξάνεται ο αριθµός των πλατφορµών τόσο αυξάνονται και οι τιµές του CINR 
τόσο στο κέντρο όσο και στα άκρα του κυττάρου. Χρησιµοποιώντας την 
συνάρτηση αθροιστικής κατανοµής ( CDF ) µπορούµε να απεικονίσουµε την 
παραπάνω διαπίστωση. Παρακάτω βλέπουµε τις συναρτήσεις αθροιστικής 
κατανοµής και για τα τρία συστήµατα οι οποίες έχουν τοποθετηθεί στο ίδιο 
διάγραµµα για καλύτερη σύγκριση: 
 

 

 
 

Σχήµα 4.20 - Αθροιστική συνάρτηση κατανοµής του CINR επί της περιοχής 
κάλυψης για σχηµατισµούς 2, 4 και 6 HAPS µε βέλτιστη επιλογή 

 
 

 
 

Πίνακας 4.1 – Το µέσο CINR χωρίς και µε βέλτιστη επιλογή ΗΑΡ 
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 Στον Πίνακα 4.1 βλέπουµε τις µέσες στάθµες που λαµβάνει το CINR για 
τα δύο σενάρια που εξετάσαµε για σύστηµατα 2, 4 και 6 πλατφορµών. 

 
  
 

4.4 Παρεµβολές 
 
 
4.4.1 Εισαγωγή 
 
 
 Το περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν και λειτουργούν τα τηλεπικοινωνι-
ακά συστήµατα που βασίζονται στις εναέριες πλατφόρµες είναι γεµάτο από 
πολλούς τύπους παρεµβολές. Οι βασικότερες από αυτές είναι η παρεµβολή 
ενδοδιαµόρφωσης, η συγκαναλική παρεµβολή και το φαινόµενο πολύ-
όδευσης µικρής κλίµακας. Παρακάτω γίνεται µια αναφορά για αυτούς τους 
τρεις τύπους παρεµβολών. 
 
 
 
4.4.2  Συγκαναλική παρεµβολή 
 
 
 Η συγκαναλική παρεµβολή είναι η πιο σηµαντική ηλεκτροµαγνητική 
διαταραχή που µπορεί να υπάρξει στα κυτταρικά συστήµατα και είναι 
αναγκαίο να γνωρίζουµε την πιθανότητα µε την οποία εµφανίζεται κάθε φορά 
ώστε να µπορούµε να ανακατανέµουµε το φάσµα των συχνοτήτων µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να έχουµε µέγιστη χωρητικότητα του συστήµατός µας. Πιο 
συγκεκριµένα, γνωρίζοντας την παραπάνω πιθανότητα µπορούµε να 
προχωρήσουµε στον επανασχεδιασµό του κυτταρικού πλέγµατος ώστε να η 
συγκαναλική παρεµβολή να βρίσκεται σε χαµηλή στάθµη. 
 
 Σηµαντική αύξηση της πιθανότητας εµφάνισης της παρεµβολής έχουµε 
στα συστήµατα όταν είναι αναγκαία η επιπλέον χωρητικότητα. Αύξηση της 
χωρητικότητας µπορούµε να επιτύχουµε µε την κυτταρική διάσπαση, γεγονός 
το οποίο οδηγεί στην πολλαπλή ανακύκλωση των ίδιων συχνοτήτων σε ένα 
σχετικά περιορισµένο χώρο. Αυτός είναι και ο λόγος που αυξάνονται οι 
παρεµβολές και κατά συνέπεια µειώνεται το επίπεδο της επικοινωνίας. 
 
 Ο αριθµός των συχνοτήτων οι οποίες χρησιµοποιούνται στις 
τηλεπικοινωνίες είναι πεπερασµένος. Για αυτό το λόγω είναι αναγκαίο  αυτές 
οι συχνότητες να ανακυκλώνονται από στο σύστηµα και πιο συγκεκριµένα να 
επαναχρησιµοποιούνται από τα κύτταρα του ίδιου κυτταρικού πλέγµατος.  
 
 Αυτή η τεχνική µας επιτρέπει να αυξάνουµε σηµαντικά τη χωρητικότητα 
του συστήµατος αλλά έχει και κάποιους περιορισµούς που έχουν να κάνουν 
µε την απόσταση των συγκαναλικών κυττάρων. Και αυτό διότι αν αυτά τα 
κύτταρα τα οποία µοιράζονται την ίδια συχνότητα λειτουργίας βρεθούν πιο 
κοντά από όσο πρέπει, τότε θα δηµιουργεί παρεµβολές το ένα στο άλλο. 
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Προκειµένου να αποφευχθεί η συγκαναλική παρεµβολή µεταξύ δύο κυττάρων 
γίνεται χρήση συγκεκριµένων αλγορίθµων οι οποίοι καθορίζουν επακριβώς τις 
θέσεις των συγκαναλικών κυττάρων. 
 
 
  

       
 
       Σχήµα 4.21  – Τρόπος εύρεσης των συγκαναλικών κυττάρων 
 

  
 

 Στο Σχήµα 4.21  µπορούµε να δούµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί 
ο αλγόριθµος και καταχωρεί το σύνολο των συχνοτήτων χωρίς να έχουµε τα 
προβλήµατα της συγκαναλικής παρεµβολής. Ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί δύο 
ακέραιους αριθµούς I,j για τους οποίους ισχύει η ανισότητα I>j και 
ονοµάζονται παράµετροι µετατόπισης. Όπως βλέπουµε και στην 
παραπάνω κυτταρική διάταξη, από κάθε κύτταρο συχνότητας f ( κύτταρο 
αναφοράς ) ξεκινούν έξι  διαδροµές οι οποίες καταλήγουν στα αµέσως 
επόµενα κύτταρα τα οποία µπορούν να ξαναχρησιµοποιήσουν τη συχνότητα 
f. Πιο συγκεκριµένα, από κάθε πλευρά του κυττάρου αναφοράς κινείται κατά I 
κύτταρα και µόλις φτάσει στο τέλος αυτής της σειράς, στρέφεται 
αριστερόστροφα κατά 60 µοίρες και έπειτα κινείται κατά j κύτταρα. Στο τέλος 
αυτής της σειράς βρίσκει και το ζητούµενο συγκαναλικό κύτταρο. Το ίδιο 
συµβαίνει για κάθε πλευρά του κυττάρου αναφοράς και για κάθε κύτταρο 
αναφοράς έως ότου να καλυφθεί ολόκληρη η περιοχή. Αφού ολοκληρωθεί η 
παραπάνω διαδικασία έχουµε πλέον το σχηµατισµό οµάδων κυττάρων 
επαναληψιµότητας οι οποίες ονοµάζονται υπερκύτταρα. 
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 Για τον ακριβή υπολογισµό της πιθανότητας εµφάνισης της συγκανα-
λικής παρεµβολής έχουν προταθεί τεχνικές οι οποίες την προσεγγίζουν µε 
µεγάλη ακρίβεια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση των παρεµβολών που 
οδηγούν σε µείωση της ποιότητας επικοινωνίας και την αποτελεσµατική 
επαναχρησιµοποίηση του φάσµατος συχνοτήτων µε άµεση συνέπεια την 
αύξηση της χωρητικότητας του συστήµατος. 
 
 
4.4.3 Παρεµβολή ενδοδιαµόρφωσης 
 
 
 Μετά τη συγκαναλική παρεµβολή, η αµέσως πιο σηµαντική παρεµβολή 
στα κυτταρικά συστήµατα είναι η παρεµβολή ενδοδιαµόρφωσης. 
∆ηµιουργείται στα κυκλώµατα εξόδου των ποµπών και στα κυκλώµατα 
εισόδου των δεκτών και είναι πλήρως προβλέψιµη. Αιτία για τη δηµιουργία της 
είναι τα προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης τα οποία είναι αποτέλεσµα της µη 
γραµµικής παραµόρφωσης η οποία προκύπτει µε τη σειρά της από την 
ταυτόχρονη διέλευση πολλών σηµάτων µέσα από µια σειρά µη γραµµικών 
κυκλωµάτων. 
 
 Πιο αναλυτικά, κατά τη διέλευση δύο σηµάτων µέσα από ένα µη 
γραµµικό στοιχείο δηµιουργούνται νέα σήµατα µε καινούριες συχνότητες οι 
οποίες είναι είτε το άθροισµα είτε η διαφορά των συχνοτήτων των αρχικών 
σηµάτων ή αρµονικών αυτών και αποτελούν τα προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης 
τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω. 
 
 Έχει αποδειχτεί ότι τα προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης άρτιων τάξεων 
αντιστοιχούν σε συχνότητες οι οποίες απέχουν πολύ από το φάσµα των 
κυτταρικών συστηµάτων. Αντίθετα, τα προϊόντα περιττής τάξης είναι τα πιο 
επιζήµια όσον αφορά την µείωση του CINR και την υποβάθµιση της 
επικοινωνίας στα κυτταρικά συστήµατα. Πιο συγκεκριµένα, τα προϊόντα τρίτης 
τάξης αντιστοιχούν σε συχνότητες οι οποίες βρίσκονται εντός του φάσµατος 
των συχνοτήτων το οποίο χρησιµοποιείται από τα κυτταρικά συστήµατα. 
Αυτός είναι και ο λόγος που όταν γίνεται η µελέτη για την καταχώρηση των 
συχνοτήτων σε ένα σύστηµα λαµβάνονται υπ’ όψιν µόνο τα προϊόντα 
περιττών τάξεων.   
 
 Μια λύση για τη µείωση της επίδρασης αυτής της παρεµβολής είναι ο 
εντοπισµός και στη συνέχεια ο αποκλεισµός των συχνοτήτων οι οποίες 
συνδυαζόµενες µας δίνουν προϊόντα τρίτης και πέµπτης τάξης µε άµεσο 
αποτέλεσµα την αύξηση του λόγου σήµατος προς θόρυβο και της 
χωρητικότητας του συστήµατος. 
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4.4.4  Φαινόµενο πολυόδευσης µικρής κλίµακας 
 
 
Εισαγωγή 
 
 
 Εξαιτίας τη σχετικής κίνησης της πλατφόρµας ως προς την επιφάνεια 
της γης και σε συνδυασµό µε την πάροδο του χρόνου έχουµε τη δηµιουργία 
κάποιων παρεµβολών επί του σήµατος που λαµβάνει ο δέκτης το οποίο µε τη 
σειρά του αποτελείται από την υπέρθεση αντιγράφου του ίδιου αρχικού 
σήµατος τα οποία όµως έχουν ακολουθήσει διαφορετικές διαδροµές και έχουν 
συναντήσει διαφορετικά εµπόδια. Τα παραπάνω έχουν σαν συνέπεια την 
διαφοροποίηση του SNR του συστήµατος ανάλογα µε την πάροδο του 
χρόνου. 
 
 Με την καλπάζουσα ανάπτυξη της τεχνολογίας πάνω στα κυτταρικά 
συστήµατα, έχουν παρουσιαστεί αρκετά µοντέλα προκειµένου να παρασταθεί 
ένας κινητός ραδιοδίαυλος. Εποµένως αυτός ο δίαυλος θα µπορούσε να 
αντικατασταθεί από µια χρονική εξάπλωση ισχύος µαζί µε το αντίστοιχό του 
φάσµα Doppler. Ακολουθώντας την φιλοσοφία των πλατφορµών, θα 
αναλύσουµε την πολυόδευση µικρής κλίµακας ενός καναλιού LHAP δεχόµενοι 
ότι ο ποµπός του συστήµατος βρίσκεται πάνω σε µια εναέρια πλατφόρµα. 
 
 
 

 
 
Σχήµα 4.22 – Ο όγκος Σ ο οποίος εµπεριέχει τους σκεδαστές που προκαλούν 
καθυστερήσεις µικρότερες του τ. Η επιφάνεια Α είναι µια τοµή του Σ στο ύψος h 
του ποµπού. 
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 Αυτή η εξάπλωση της ισχύος που αναφέρθηκε παραπάνω, είναι 
διαφορετική από τοποθεσία σε τοποθεσία οπότε είναι αδύνατο να 
χρησιµοποιηθεί στην παρούσα µορφή της από το σύστηµα. Τη λύση µας δίνει 
το µοντέλο των Rappaport και Liberti το οποίο αναφερόµενο σε εναέρια 
πλατφόρµα αντί για σταθµό βάσης µας παρέχει µια πολύ καλή προσέγγιση 
της χρονικής εξάπλωσης της ισχύος. Σε αυτή την παραδοχή του µοντέλου 
επιβάλλεται να λάβουµε υπ’ όψιν µας το ύψος στο οποίο βρίσκεται ο ποµπός 
στην στρατόσφαιρα. 

 
 Όπως βλέπουµε και στο Σχήµα 4.22 , θεωρούµε ότι ο δέκτης (Receiver) 
είναι στο σηµείο RX και ο ποµπός (Transmitter) στο σηµείο TX. H µεταξύ τους 

απόσταση  0r  προκύπτει από το Πυθαγόρειο θεώρηµα και είναι ίση µε: 
 
    

                                                 
2 2

0 0 0r x y= +                                       (4.1) 

 
και µε καθυστέρηση µετάδοσης: 
 

                                                      0 0 /r cτ =                                            (4.2) 
  

όπου  c η ταχύτητα του φωτός. 
 
 
 Το σήµα που έχει ανακλαστεί πάνω σε ένα εµπόδιο όταν λαµβάνεται 
από το δέκτη έχει µια καθυστέρηση τ διότι πρέπει να καλύψει µια απόσταση 
k(τ) η οποία δίνεται από: 
 

                                                   ( ) 0k r cτ τ= +                                        (4.3) 

 
 
  Οι παράγοντες σκέδασης οι οποίοι βρίσκονται εντός του Σ συνθέτουν 
µια συνολική διαδροµή µικρότερη κατά k(τ) και αυτό είναι η αιτία που µια 
ακτίνα που έχει ανακλαστεί και έχει µια καθυστέρηση µικτότερη από τ, 
επιβάλλεται να συσχετιστεί µε το σκεδαστή S που φαίνεται εντός του όγκου Σ. 
Τα εµπόδια που θεωρούνται υπεύθυνα για το φαινόµενο της σκέδασης είναι 
τα µεγάλα κτήρια , τα βουνά και τα δέντρα. Το ύψος τους αποτελεί µονάχα ένα 
κλάσµα του υψοµέτρου h στο οποίο βρίσκεται ο ποµπός , οπότε 
απλουστεύουµε λίγο το πρόβληµα θεωρώντας ότι όλοι οι σκεδαστές είναι 
συγκεντρωµένοι σε µια λεπτή επιφάνεια πάνω από το έδαφος. Άρα λοιπόν, το 
µέρος του όγκου Σ µεταξύ των επιπέδων z=0 και z=h είναι ο όγκος V ο οποίος 
εµπεριέχει όλα τα πιθανά εµπόδια που προκαλούν σκέδαση στην 
ακτινοβολία.  
 Ο όγκος V προσδιορίζεται από όλα εκείνα τα σηµεία του χώρου τα 
οποία ικανοποιούν στην ανίσωση: 
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2 2 2 2 2 2
0 0( ) ( ) ( )
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τ− + + + + + − <

< <
  

 
 
και µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια από: 
 
 

                             
3 20

02 2
0

( )( ) 4
( ) 2 ( )

34 ( ( ))

r c
V t h z h

z

πω τ τ
ω τ

ω τ

− +  = − −  +
            (4.5) 

 
 

όπου 
2 2

0( ) 2c r cω τ τ τ= + . 
 
 Για την καθυστέρηση ορίζουµε την αθροιστική συνάρτηση κατανοµής 

( )psF τ  για την οποία ισχύει η παρακάτω σχέση:  

 
 

                                                   
( )

( )
( )ps

m

V
F

V

τ
τ

τ
=                                        (4.6) 

 

όπου mτ  είναι η µέγιστη καθυστέρηση του συστήµατος. 
 

 Για να προσδιοριστεί η µέγιστη καθυστέρηση  mτ  , θα πρέπει να 
ανατρέξουµε σε µετρήσεις που έχουν γίνει µε απλά αεροσκάφη διότι δεν 
υπάρχουν διαθέσιµες τιµές για εναέριες πλατφόρµες. Οι τιµές αυτές κυµαίνο-
νται στα µερικές εκατοντάδες ns και είναι σηµαντικά µικρότερες από αυτές του 
µοντέλου µε το σταθµό βάσης. 
 
 Στο Σχήµα 4.23 παρακάτω, βλέπουµε την αθροιστική συνάρτηση 
κατανοµής ενός συστήµατος µε καθυστέρηση mτ = 0.15 µs, σε ύψος h=21 km 

και µε την οριζόντια απόσταση 0x  του δέκτη από τον ποµπό να κυµαίνεται 
από 0 ως 100 km. 
 
 
 

(4.4) 
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Σχήµα 4.23  – Η αθροιστική συνάρτηση κατανοµής για σύστηµα µε µέγιστη 
καθυστέρηση mτ = 0.15 µs, ύψος h=21 km και 0< 0x <100 km. 

 
 

 Η ίδια συνάρτηση για ένα σύστηµα µε καθυστέρηση mτ = 0.15 µs, 

σταθερής οριζόντιας απόστασης 0x =40 km και µε υψόµετρο h να κυµαίνεται 
από 1 ως 51 km φαίνεται παρακάτω:  

 

 
 

Σχήµα 4.24  – Η αθροιστική συνάρτηση κατανοµής για σύστηµα µε µέγιστη 
καθυστέρηση mτ = 0.15 µs, ύψος 1<h<51 km και 0x =40 km.  
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 Όπως παρατηρούµε παραπάνω, η γενική µορφή της αθροιστικής 
συνάρτησης κατανοµής µεταβάλλεται ελάχιστα από τις µεταβλητές h και 0x  
και θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι σχεδόν η ίδια σε κάθε περίπτωση. 
Εποµένως προκειµένου να χρησιµοποιήσουµε το θεωρητικό µοντέλο µας, 
µπορούµε χωρίς βλάβη της γενικότητας να πάρουµε για τις παραπάνω 
µεταβλητές κάποιες συγκεκριµένες τιµές οι οποίες να καλύπτουν όλη την 
οικογένεια των παραπάνω συναρτήσεων. 
 
 Μια παράµετρος η οποία εισάγει ακόµα περισσότερη καθυστέρηση στο 
σύστηµά µας είναι ο µέσος αριθµός ηχών n(τ) ο οποίος υπολογίζεται βάσει 
την αθροιστικής συνάρτησης κατανοµής που έχουµε αναλύσει παραπάνω. 
Κάθε ηχώ έχει φασµατική ισχύ ( )sP τ  και εισάγει στο σύστηµα καθυστέρηση τ 
οπότε προκειµένου να υπολογίσουµε την συνολική εξάπλωση ισχύος P(τ)  
(Σχήµα 4.22) χρησιµοποιούµε τον παρακάτω τύπο: 
 
 

                                                    ( ) ( ) ( )sP n Pτ τ τ=                                    (4.7) 
 
 

 Παρακάτω βλέπουµε την εξάπλωση ισχύος του συστήµατος στην 
κανονικοποιηµένη της µορφή για ένα ΗΑΡ σύστηµα βασισµένο σε µια 
παραλλαγή του µοντέλου των των Rappaport και Liberti: 
 
 

 
 

Σχήµα 4.25 - Η εξάπλωση ισχύος σε συνάρτηση της καθυστέρησης τ στο  
ραδιοδίαυλο ενός ΗΑΡ συστήµατος 
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 Μια άλλη παράµετρος του καναλιού που εξετάζουµε είναι το εύρος 
ζώνης συνοχής cB  του καναλιού. Είναι µεγίστη σηµασίας καθώς είναι 
υπεύθυνο για την επιλεκτικότητα του καναλιού δηλαδή αν το κανάλι εισάγει 
διασυµβολική παρεµβολή στη ροή των δεδοµένων ή όχι. Υπολογίζεται 
προσεγγιστικά και δίνεται από την παρακάτω σχέση: 
 
 

                                                     
1

50cB
τσ

≈                                           (4.8) 

 
 

όπου τσ  είναι η ενεργός τιµή της εξάπλωσης καθυστέρησης και προκύπτει 
από τη χρονική εξάπλωση της ισχύος που αναλύσαµε παραπάνω.  
 
 Όπως αναφέραµε και στην αρχή του κεφαλαίου, ο δίαυλος θα 
µπορούσε να αντικατασταθεί από µια χρονική εξάπλωση ισχύος µαζί µε το 
αντίστοιχό του φάσµα Doppler. Αυτό το φάσµα Doppler είναι ακόµα ένα 
βασικό στοιχείο του καναλιού που αναλύουµε. Θεωρητικά, βάσει αυτού 
µπορούµε να καθορίσουµε την ταχύτητα της πολυόδευσης του καναλιού. 
Πρακτικά όµως, µπορούµε να το αντικαταστήσουµε µε την µέγιστη εξάπλωση 

Doppler mf  η οποία σχετίζεται άµεσα µε το χρόνο συνοχής και προκύπτει 
από: 
 

                                     
0

, , { }m d p d u p u

f
f f f u u

c
= + = +                        (4.9) 

 

όπου pu  και uu είναι οι σχετικές ταχύτητες του ΗΑΡ και του χρήστη στο 

έδαφος αντίστοιχα και c η ταχύτητα του φωτός. 
 
 Ο λόγος που το κανάλι µπορεί να εισάγει διασυµβολική παρεµβολή 
στον εκπεµπόµενο σήµα είναι χαµηλή εξάπλωση της καθυστέρησης όταν το 
σήµα είναι ευρείας ζώνης (broadband) γεγονός που οδηγεί σε αµελητέα 
χρονική διασπορά. Τέλος, η διασπορά συχνότητας  η οποία είναι ελαχίστης 
σηµασίας στα επίγεια συστήµατα, αποκτά ύψιστη σηµασία στα συστήµατα 
ΗΑΡ καθώς εξαιτίας της εξάπλωσης Doppler η οποία προκύπτει από τη 
συνεχή σχετική κίνηση του ΗΑΡ αλλά και του χρήστη στο έδαφος. 
 
 
4.5 Συµπεράσµατα 
 
 
 Στο παρόν κεφάλαιο αναλύθηκαν  διεξοδικά τα θέµατα της κάλυψης της 
περιοχής κάλυψης και εξετάστηκαν οι µεταβολές του λόγου CINR µέσα από 
σενάρια κάλυψης µε αλλά και χωρίς βέλτιστη επιλογή από το χρήστη µε 2, 4 
και 6 HAPS. Καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι όσο αυξάνεται ο αριθµός των 
πλατφορµών τόσο µειώνεται ο λόγος CINR στα συστήµατα όπου δεν  έχουµε 
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βέλτιστη επιλογή. Αντίθετα, στο σενάριο µε τη βέλτιστη επιλογή καταλήξαµε 
στο συµπέρασµα ότι το CINR αυξάνεται όσο αυξάνεται και ο αριθµός των 
πλατφορµών. Αυτό θα µπορούσε να παροµοιαστεί µε την κυτταρική 
διάσπαση που χρησιµοποιείται κατά κόρον στα κυτταρικά συστήµατα µόνο 
που στην παρούσα διπλωµατική υποθέσαµε ότι χρησιµοποιείται µόνο µια 
συχνότητα από όλα τα HAPS χάριν απλότητας. Αναλύθηκαν κάποιες από τις 
πιο σηµαντικές παρεµβολές όπως η παρεµβολή ενδοδιαµόρφωσης και η 
συγκαναλική παρεµβολή. Τέλος, έγινε µια λεπτοµερής αναφορά στην 
πολυόδευση µικρής κλίµακας.  
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Κεφάλαιο 5ο :  Συµπεράσµατα 
 

 
 Στο 1ο Κεφάλαιο έγινε µια περιγραφή των εναέριων πλατφορµών. 
Παρουσιάστηκαν  όλα τα πιθανά είδη των ιπτάµενων µέσων τα οποία 
µπορούν να αποτελέσουν ένα σύστηµα ΗΑΡ καθώς και τον τηλεπικοινωνιακό 
εξοπλισµό τον οποίο θα φέρουν. Αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα αυτής της νέας τεχνολογίας  όπως επίσης και τις πιθανές 
τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές τις οποίες θα µπορούν να φέρουν σε πέρας. 
Τέλος, παρουσιάστηκαν τα πιο σηµαντικά προγράµµατα εν εξελίξει τα οποία 
εστιάζουν στην εξέλιξη της τεχνολογίας των HAPS µε ποικίλους τρόπους.  
 
 Στο 2ο Κεφάλαιο έγινε µια σύντοµη περιγραφή του δορυφορικού 
συστήµατος µιας και παρουσιάζει πολλές οµοιότητες µε τα HAPS. Συγκρίναµε 
αυτά τα δύο συστήµατα σε νευραλγικούς τοµείς που αφορούν τις τηλεπικοι-
νωνίες και αναλύσαµε τον τρόπο µε τον οποίο ένα ΗΑΡ µπορεί να καλύψει 
τηλεπικοινωνιακά µια περιοχή αποφεύγοντας παράλληλα το φαινόµενο της 
συγκαναλικής παρεµβολής. Παρουσιάστηκαν τα βασικά είδη κεραιών που 
χρησιµοποιούνται σήµερα στις σύγχρονες επικοινωνίες και αναλύθηκαν τα 
χαρακτηριστικά τους. Τέλος αναφερθήκαµε στα αίτια τα οποία ευθύνονται για 
την εξασθένηση του σήµατος. Καταλήξαµε ότι παρά τα όποια προβλήµατα 
µπορεί να παρουσιάζει η τεχνολογία των HAPS σήµερα, θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι ήδη έχουν κερδίσει τη θέση τους σε κάποιους τοµείς των 
σύγχρονων τηλεπικοινωνιών. 
 
 Στο 3ο Κεφάλαιο αναλύθηκαν διεξοδικά µερικές από τις πιο βασικές 
διαµορφώσεις ολίσθησης συχνότητας. Παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά 
τους καθώς επίσης και οι τεχνικές επεξεργασίας σήµατος στους ποµπούς και 
τους δέκτες των συστηµάτων αντίστοιχα. Αποτελούν κοµβικό κοµµάτι του 
τηλεπικοινωνιακού συστήµατος και ιδιαίτερα στα HAPS καθώς ανάλογα µε τη 
στάθµη του CINR κάθε φορά, επιλέγεται και ο κατάλληλος τύπος διαµόρφω-
σης µε τον υψηλότερο ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων ώστε το σύστηµα να 
λειτουργεί ικανοποιητικά γεγονός που σηµαίνει αποδοτικότερη χρήση του 
καναλιού και υψηλότερης ποιότητας επικοινωνία. 
 
 Στο 4ο Κεφάλαιο αναλύθηκαν διεξοδικά τα θέµατα της κάλυψης της 
περιοχής κάλυψης και εξετάστηκαν οι µεταβολές του λόγου CINR µέσα από 
σενάρια κάλυψης µε αλλά και χωρίς βέλτιστη επιλογή από το χρήστη µε 2, 4 
και 6 HAPS. Καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι όσο αυξάνεται ο αριθµός των 
πλατφορµών τόσο µειώνεται ο λόγος CINR στα συστήµατα όπου δεν  έχουµε 
βέλτιστη επιλογή. Αντίθετα, στο σενάριο µε τη βέλτιστη επιλογή καταλήξαµε 
στο συµπέρασµα ότι το CINR αυξάνεται όσο αυξάνεται και ο αριθµός των 
πλατφορµών. Αυτό θα µπορούσε να παροµοιαστεί µε την κυτταρική 
διάσπαση που χρησιµοποιείται κατά κόρον στα κυτταρικά συστήµατα µόνο 
που στην παρούσα διπλωµατική υποθέσαµε ότι χρησιµοποιείται µόνο µια 
συχνότητα από όλα τα HAPS χάριν απλότητας. Αναλύθηκαν κάποιες από τις 
πιο σηµαντικές παρεµβολές όπως η παρεµβολή ενδοδιαµόρφωσης και η 
συγκαναλική παρεµβολή. Τέλος, έγινε µια λεπτοµερής αναφορά στην 
πολυόδευση µικρής κλίµακας.  
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