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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Από το 1840 όπου εµφανίστηκαν οι πρώτες ενσύρµατες τηλεπικοινωνίες 

µέχρι σήµερα  έχουν σηµειωθεί σηµαντικές αλλαγές τόσο στο µέσο όσο και στον 

τρόπο µετάδοσης της πληροφορίας. Στις αρχές του 19ου αιώνα, η µαθηµατική 

θεµελίωση της ηλεκτροµαγνητικής θεωρίας από τον Κλάρκ Μάξγουελ (J.C.Maxwell)  

και αργότερα η πειραµατική επιβεβαίωσή της  από τον Herz αρχικά και από τον ιταλό 

φυσικό Μαρκόνι (Marconi) αργότερα, έδωσε την ώθηση για την ανάπτυξη ενός νέου 

κλάδου που είναι οι ασύρµατες τηλεπικοινωνίες. Σήµερα, µε την εξέλιξη της 

τεχνολογίας έχουµε πλέον φθάσει να µιλάµε για διηπειρωτικές επικοινωνίες που 

επιτυγχάνονται  µε τη χρήση των δορυφόρων. 

 Οι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι είναι συσκευές που βρίσκονται σε τροχιά 

γύρω από τη γη και οι οποίοι λαµβάνουν σήµατα (εικόνας, ήχου, δεδοµένων...κ.τ.λ) 

από έναν σταθµό βάσης σε µια περιοχή της γης, τα οποία στη συνέχεια τα 

αναµεταδίδουν σε κάποια άλλη αποµακρυσµένη τερµατική συσκευή. Οι δορυφορικές 

επικοινωνίες είναι ένας αναπτυσσόµενος τοµέας και έρχεται να δώσει λύση σε πολλά 

προβλήµατα και να ξεπεράσει τα εµπόδια και τους περιορισµούς που έθεταν µέχρι 

σήµερα οι ενσύρµατες επικοινωνίες. Η χρήση ολοένα και υψηλότερων συχνοτήτων 

στις δορυφορικές ζεύξεις (πάνω από 10 GHz) έδωσε τη δυνατότητα για αύξηση της 

χωρητικότητας και της ποιότητας του καναλιού. Το γεγονός αυτό µε τη σειρά του 

προκάλεσε την ταχεία αύξηση των χρηστών και των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Γιατί όµως κρίθηκε αναγκαία η χρήση δορυφόρων στις επικοινωνίες; O 

σπουδαιότερος λόγος είναι γιατί έτσι καταφέρνουµε να µεταφέρουµε την πληροφορία 

ανάµεσα σε δύο περιοχές που απέχουν µεταξύ τους πολλά χιλιόµετρα, όπως για 

παράδειγµα από µια ήπειρο σε µια άλλη. Στην περίπτωση µιας ενσύρµατης ζεύξης θα 

απαιτούνταν καλώδια µεγάλου µήκους, ενώ για µια επίγεια ασύρµατη ζεύξη, εξαιτίας 

της ανοµοιοµορφίας και της καµπυλότητας της γης, το ηλεκτροµαγνητικό σήµα δεν 

θα µπορούσε να φθάσει απευθείας από ένα σταθµό στον άλλο. Έτσι, θα χρειαζόταν 

ένα πλήθος αναµεταδοτών για µια τέτοια σύνδεση. Και στις δύο παραπάνω 

περιπτώσεις το κόστος κατασκευής και συντήρησης θα εκτοξευόταν στα ύψη, 

µειώνοντας παράλληλα την ποιότητα µετάδοσης. Επιπλέον, µε τους δορυφόρους 

υπάρχει η δυνατότητα της ταυτόχρονης µετάδοσης από έναν προς πολλούς χρήστες 

(broadcasting), οι οποίοι βρίσκονται διασκορπισµένοι σε µια µεγάλη έκταση. Έτσι, 

έγινε εφικτή η µετάδοση και λήψη τηλεοπτικών καναλιών που εντάσσεται στις 



υπηρεσίες ευρείας εκποµπής. Επίσης, καταφέραµε να δηµιουργήσουµε σύνδεση µε 

αποµακρυσµένες και δυσπρόσιτες περιοχές ,όπως για παράδειγµα µε ένα τερµατικό 

που βρίσκεται στη µέση µιας ερήµου  ή στη  µέση του ενός ωκεανού. Τέλος, 

ανοίχτηκαν νέοι ορίζοντες και δόθηκε η ευκαιρία για τη δηµιουργία  καινούργιων 

τύπων υπηρεσιών, όπως για παράδειγµα το GPS (Global Positioning System) µε το 

οποίο µας δίνεται η δυνατότητα να εντοπίσουµε τη θέση ενός αντικειµένου σε 

οποιοδήποτε σηµείο της γης µε µεγάλη ακρίβεια. 

Από πότε όµως αρχίσαµε να µιλάµε για δορυφορικές επικοινωνίες; Μετά από 

την εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου SPUTNIC I τον Οκτώβριο του 1957 από τους 

Ρώσους ακολούθησε το πρώτο πείραµα δορυφορικής επικοινωνίας από της Η.Π.Α 

στις 18 ∆εκεµβρίου 1958 στα πλαίσια του κυβερνητικού προγράµµατος SCORE 

(Signal Communicating by Orbiting Relay Equipment). Κατά τη διάρκεια του 

προγράµµατος αυτού ένας δορυφόρος εκτοξεύθηκε σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τη 

γη και µετέδωσε ένα µαγνητογραφηµένο χριστουγεννιάτικο µήνυµα από τον πρόεδρο 

Eisenhower. Ο δορυφόρος SCORE λειτούργησε για 13 µέρες,  ώσπου εξαντλήθηκαν 

οι συσσωρευτές του. Από τότε µέχρι σήµερα έχουν τεθεί σε εφαρµογή πολλά 

δορυφορικά προγράµµατα από διάφορους  οργανισµούς που στόχο έχουν την 

εξυπηρέτηση και την παροχή υπηρεσιών σε δεκάδες χιλιάδες αποµακρυσµένους 

χρήστες σε όλο τον κόσµο. Οι πρώτοι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι ευρύτερου 

ενδιαφέροντος ήταν οι ECHO I και II (σχήµα 1.1) το 1960 και 1964 αντίστοιχα. Για 

την ακρίβεια ήταν µπαλόνια διαµέτρου 100 ποδιών και χρησιµοποιήθηκαν ως 

παθητικοί ανακλαστήρες. 

 

 
Σχήµα 1.1:  ∆ορυφόρος Echo  

 



  Την ίδια περίπου περίοδο, το σύστηµα Bell ανέπτυξε και εκτόξευσε τους 

TELSTAR I και II µε τους οποίους πραγµατοποιήθηκε µετάδοση σε πραγµατικό 

χρόνο. Επίσης η SYNCOM το 1963 κατασκεύασε τους πρώτους γεωστατικούς 

δορυφόρους .Ο  SYNCOM I απέτυχε κατά την εκτόξευση , αλλά οι  SYNCOM IΙ 

(Σχήµα 1.2) και SYNCOM IΙΙ τοποθετήθηκαν µε επιτυχία σε τροχιά γύρω από τη γη. 

 

 

 
Σχήµα 1.2 : ∆ορυφόρος Syncom II 

 

  Τέλος, ο πρώτος  γεωστατικός δορυφόρος που χρησιµοποιήθηκε για εµπορική 

εκµετάλλευση ήταν ο INTELSAT I  που αναπτύχθηκε από την Comsat. Εκτοξεύθηκε  

τον Απρίλιο του 1965 και παρέµεινε ενεργός µέχρι το 1969. Σκοπός του ήταν η 

παροχή ενός καναλιού επικοινωνίας µεταξύ των Η.Π.Α και της Ευρώπης. Με αυτόν 

το δορυφόρο άρχισε πλέον µια νέα εποχή στον τοµέα των δορυφορικών 

επικοινωνιών. Στις µέρες µας υπάρχουν τουλάχιστον 300 γεωστατικοί δορυφόροι και 

περίπου 200 δορυφόροι σε χαµηλότερες τροχιές.  

Οι δορυφόροι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες όσον αφορά την τροχιά τους 

γύρω από τη γη. Τους GEO (geostationary earth orbit), τους LEO (low earth orbit) και 

τους ΜΕΟ (medium earth orbit). Οι δορυφόροι GEO βρίσκονται σε ύψος  35.786 km  

και κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Ένα αντικείµενο µε µια τέτοια 

τροχιά, έχει περίοδο περιστροφής 24 ώρες και αυτό έχει ως αποτέλεσµα να φαίνεται 

ως ακίνητο από έναν παρατηρητή πάνω στη γη. Τρεις τέτοιοι δορυφόροι 

τοποθετηµένοι σε τόξα των 120 µοιρών γύρω από τη γη µπορούν να παρέχουν πλήρη 



τηλεπικοινωνιακή κάλυψη.  Ένας τυπικός LEO δορυφόρος βρίσκεται σε ύψος  

µεταξύ 500 και 1500 km µε περίοδο περιστροφής από 90 έως 120 λεπτών. Αυτό 

σηµαίνει  ότι είναι ορατός από ένα σταθµό βάσης στη γη µόνο για λίγα λεπτά. Τέλος, 

ένας MEO δορυφόρος έχει περίοδο περιστροφής µερικές ώρες και  ύψος µεταξύ 5000 

και 12000 km. 

Από το 1960 µέχρι σήµερα, η εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήµης 

έδωσε µια νέα όψη στον τοµέα των δορυφορικών επικοινωνιών. Με τις καινούριες 

τεχνικές που ανακαλύφθηκαν καταφέραµε να ελαχιστοποιήσουµε και το µέγεθος 

αλλά και το κόστος κατασκευής τόσο των δορυφόρων όσο και των επίγειων σταθµών 

βάσης. Αυτό µε τη σειρά του έδωσε την ώθηση για τη δηµιουργία και παροχή νέων 

υπηρεσιών, εκτός της παραδοσιακής τηλεφωνίας. Έτσι, σήµερα, µπορούµε πλέον να 

µιλάµε για δορυφορική τηλεόραση, για µετάδοση εικόνας, ήχου, δεδοµένων, για 

πρόσβαση στο internet από κινούµενα τερµατικά, καθώς και για υπηρεσίες κινητής 

τηλεφωνίας. Η αύξηση της χωρητικότητας των καναλιών επικοινωνίας έδωσε τη 

δυνατότητα για µεγαλύτερες ταχύτητες µετάδοσης της πληροφορίας, αλλά και για 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.  Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουµε  ότι οι 

δορυφόροι χρησιµοποιούνται σήµερα από το στρατό, το ναυτικό αλλά και την 

αεροπορία. 

Αναµφίβολα, η πιο γνωστή εφαρµογή της δορυφορικής τεχνολογίας είναι η 

εκποµπή τηλεοπτικών καναλιών (TV broadcasting). Για τον έλεγχο και τη 

διεκπεραίωση  εφαρµογών αυτού του τύπου έχει προταθεί το πρότυπο DVB (Digital 

Video Broadcasting) που εισήχθη το 1994 από τον Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης (ETSI). Παρ’ όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια οι 

παροχείς υπηρεσιών στοχεύουν στην επέκταση των υπηρεσιών τους όχι µόνο στη 

µετάδοση φωνής και εικόνας, αλλά και στην ανταλλαγή δεδοµένων. Αυτές οι νέου 

τύπου υπηρεσίες απαιτούν ένα κανάλι επιστροφής από το τερµατικό του εκάστοτε 

πελάτη προς την κεντρική µονάδα εξυπηρέτησης. Έτσι λοιπόν, οι µελλοντικές 

εφαρµογές θα είναι διπλής κατεύθυνσης, γεγονός που θα δηµιουργήσει απαιτήσεις 

για µεγαλύτερες και πιο ευέλικτες ταχύτητες µετάδοσης. Ένα πολλά υποσχόµενο 

δορυφορικό σύστηµα που λειτουργεί µε αυτόν τον τρόπο είναι το DVB-RCS (Return 

Channel via Satellite) που υιοθετήθηκε από τον Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης (ETSI) το 2000. Αυτό το διπλής κατεύθυνσης 

δορυφορικό σύστηµα αποτελείται από τον κεντρικό σταθµό πύλη (gateway station) 

που συνδέεται µε τα επίγεια δίκτυα, έναν ή περισσότερους δορυφόρους για την 



µετάδοση της µιας κατεύθυνσης, το τερµατικό του χρήστη και τέλος τον δορυφόρο 

που διεκπεραιώνει την κίνηση των καναλιών επιστροφής. Ένα κέντρο ελέγχου 

δικτύου (network control center, NCC) είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο ροής και 

µεταγωγής µιας και η τεχνολογία που χρησιµοποιείται στους δορυφόρους είναι τύπου 

“bent-pipe”. Αυτό σηµαίνει ότι ο ίδιος ο δορυφόρος δεν έχει τη δυνατότητα να 

εκτελέσει λειτουργίες µεταγωγής µε αποτέλεσµα όταν δυο τερµατικά θέλουν να 

επικοινωνήσουν µεταξύ τους µέσο δορυφόρου, η σύνδεση δεν µπορεί να γίνει 

απευθείας, αλλά θα πρέπει να µεσολαβήσει ο κεντρικός σταθµός πύλη. Το σύστηµα 

DVB-RCS κάνει εφικτή την υλοποίηση της τελευταίας λέξης της δορυφορικής 

τεχνολογίας που είναι η πρόσβαση στο Internet µε την µεταγωγή πακέτων IP µέσo 

δορυφόρου. Η δηµιουργία IP δικτύων προσφέρει σηµαντικό πλεονέκτηµα σε 

αραιοκατοικηµένες περιοχές όπου η ανάπτυξη επίγειων δικτύων δεν είναι η 

οικονοµικότερη λύση.   

 

 
Σχήµα 1.3:  Τυπικό σύστηµα DVB-RCS 

 

Η σχεδίαση και λειτουργία ενός δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού συστήµατος 

είναι µια πολύπλοκη διαδικασία και όχι απαλλαγµένη από προβλήµατα. Απαιτείται η 

συνεργασία πολλών ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων και η εφαρµογή ποικίλων 

τεχνικών καθώς και προγραµµατισµός σε πολλά επίπεδα. Πρώτα απ’ όλα, ένα 

πρόβληµα είναι ο ίδιος ο δορυφόρος. Θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο µικρός 

και ελαφρύς και να έχει µικρή κατανάλωση ισχύος. Επίσης, θα πρέπει να έχει µεγάλη 



χωρητικότητα ζεύξης  για να µπορεί να εξυπηρετείται ταυτόχρονα ένας µεγάλος 

αριθµός χρηστών. Μια άλλη σηµαντική παράµετρος που χαρακτηρίζει αυτού του 

είδους τις επικοινωνίες είναι η µεγάλη απόσταση µεταξύ σταθµού βάσης και 

δορυφόρου.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την µεγάλη εξασθένιση  του σήµατος   τόσο 

λόγο της απόστασης όσο και εξαιτίας των διαφόρων καιρικών συνθηκών που 

επικρατούν από τόπο σε τόπο. Η εξασθένιση αυτή προκαλεί µείωση του λόγου 

σήµατος προς θόρυβο, άρα και µείωση της ποιότητας µετάδοσης.   

Οι δορυφορικές επικοινωνίες αποτελούν επανάσταση στην εξέλιξη των 

τηλεπικοινωνιών  τα τελευταία 40 χρόνια. Η δορυφορική τεχνολογία συνεχίζει ακόµη 

να αναπτύσσεται µε γοργούς ρυθµούς και θα συνεχίσει να αναπτύσσεται όσο οι 

απαιτήσεις των χρηστών αυξάνονται. Στις µέρες µας, βρίσκεται σε εξέλιξη η 

λειτουργία δορυφορικού συστήµατος εντός του Ελλαδικού χώρου. Η δηµιουργία ενός 

τέτοιου συστήµατος στη χώρα µας ήταν αναγκαία για την εξυπηρέτηση των πολιτών 

της µε την παροχή εύκολης και φθηνής πρόσβασης σε αυτό. Η Ελλάδα ως γνωστόν, 

είναι µια αρκετά αποκεντρωµένη χώρα όσον αφορά το γεωγραφικό της τοπίο, 

γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση της αποτελεί µείζων 

ζήτηµα. Το πλούσιο ανάγλυφο και η ανοµοιοµορφία της, καθώς επίσης και η ύπαρξη 

πλήθους διασκορπισµένων νησιών αυξάνει σε πολύ µεγάλο βαθµό το κόστος 

εγκατάστασης ενσύρµατων δικτύων. Έτσι λοιπόν το δορυφορικό σύστηµα έρχεται να 

δώσει λύση στο πρόβληµα της καθολικής τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης της χώρας, 

αλλά και µε τον λιγότερο δαπανηρό τρόπο.  

Σκοπός της διπλωµατικής εργασία είναι η µελέτη και µοντελοποίηση ενός 

δορυφορικού καναλιού. Το δορυφορικό κανάλι, όπως κάθε κανάλι είναι ένα µη-

γραµµικό σύστηµα που χαρακτηρίζεται από ποικίλους και απρόβλεπτους παράγοντες 

που αλλοιώνουν την αρχική πληροφορία. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε 

µια περιοχή για παράδειγµα επηρεάζουν το κανάλι προκαλώντας µεταβολή της 

ισχύος µε τυχαίο τρόπο, γεγονός το οποίο δυσκολεύει την πρόβλεψη της 

συµπεριφοράς του. Για το λόγο αυτό έγινε προσπάθεια ανάπτυξης ενός δυναµικού 

µοντέλου που θα µπορεί να εξοµοιώνει τη συµπεριφορά ενός τέτοιου καναλιού, 

δίνοντας τις πιθανές καταστάσεις στις οποίες µπορεί να βρεθεί. Η κατασκευή του 

µοντέλου έγινε µε τη χρήση και επεξεργασία µετεωρολογικών δεδοµένων από την 

Ε.Μ.Υ και η προσοµοίωση πραγµατοποιήθηκε µε την βοήθεια του λογισµικού της 

Matlab. Στα κεφάλαια που ακολουθούν δίνεται κατ’ αρχάς µια περιγραφή του 

καναλιού, στη συνέχεια αναλύονται τα φαινόµενα που το επηρεάζουν και τέλος 



παρατίθεται η µεθοδολογία κατασκευής και η δοµή ενός τυπικού τηλεπικοινωνιακού 

µοντέλου στο Simulink.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
 
 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 
 

 
1.1 Eισαγωγή 

 
 Η µοντελοποίηση του δορυφορικού καναλιού είναι µια πολύπλοκη διαδικασία 

και απαιτεί τη γνώση και συνδυασµό πολλών ανεξάρτητων µεταξύ τους  

παραµέτρων. Στόχος των µηχανικών που µελετάνε δορυφορικά συστήµατα 

επικοινωνιών είναι ο προσδιορισµός εκείνων των παραµέτρων που επηρεάζουν και 

αλλοιώνουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. 

Ένα τυπικό τηλεπικοινωνιακό δορυφορικό σύστηµα αποτελείται από τον ποµπό που 

βρίσκεται στο σταθµό βάσης από τον οποίο αποστέλλεται η πληροφορία, τον 

δορυφόρο πού παίζει το ρόλο του αναµεταδότη και τέλος τον δέκτη που βρίσκεται 

στο τερµατικό σε διαφορετική γεωγραφική θέση. Μια τυπική µορφή ενός 

τηλεπικοινωνιακού συστήµατος είναι αυτή που φαίνεται στο σχήµα 2.1: 

 

 
Σχήµα 2.1 : ∆ορυφορικό σύστηµα 

 

 

 
 
 



1.2 Περιγραφή Καναλιού 
  

 Η πληροφορία από την στιγµή που θα φύγει από την πηγή της (ποµπός), µέχρι 

να φθάσει στον προορισµό της, διανύει µια µεγάλη απόσταση διασχίζοντας ολόκληρη 

την ατµόσφαιρα στην άνω ζεύξη καθώς επίσης και στην κάτω ζεύξη. Η γήινη 

ατµόσφαιρα ως γνωστόν, αποτελείται από διάφορα αέρια των οποίων η πυκνότητα 

µεταβάλλεται και ως προς το χρόνο και ως προς το χώρο. Επίσης, στα σχετικά 

χαµηλά στρώµατά της λαµβάνουν χώρα διάφορα καιρικά φαινόµενα των οποίων η 

ένταση, επίσης µεταβάλλεται µε το χρόνο. Όλα αυτά έχουν σαν συνέπεια τη 

διαταραχή του ηλεκτροµαγνητικού σήµατος και κατ’ επέκταση την αλλοίωση της 

µεταδιδόµενης πληροφορίας. Ο βαθµός όµως στον οποίο γίνεται αυτή η αλλοίωση, 

εξαρτάται κάθε φορά από τις συνθήκες που επικρατούν στα διάφορα στρώµατα της 

ατµόσφαιρας από τα οποία διέρχεται το σήµα. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες 

η εξασθένιση του σήµατος είναι τόσο µεγάλη, ώστε η ανασύσταση της αρχικής 

πληροφορίας στο δέκτη είναι αδύνατη. Όπως είναι φυσικό, αυτό που µας ενδιαφέρει 

είναι να ελαχιστοποιήσουµε την πιθανότητα να συµβεί κάτι τέτοιο κατά τη µετάδοση. 

Η πιθανότητα αυτή, για µια συγκεκριµένη υπηρεσία, εκφράζει το ποσοστό του 

χρόνου, συνήθως για ένα έτος, κατά το οποίο ο λόγος σήµατος προς θόρυβο 

βρίσκεται πάνω από ένα προκαθορισµένο όριο, το οποίο κατ’ επέκταση εγγυάται ένα 

κάτω όριο στην ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας. (Για παράδειγµα όταν µια 

υπηρεσία απαιτεί QoS ίσο µε 99,9%  σηµαίνει ότι ο λόγος σήµατος προς θόρυβο  

βρίσκεται κάτω από το αποδεκτό όριο το πολύ για 0,01% του χρόνου ή αλλιώς 87,6 

ώρες το έτος). 

 Στο τηλεπικοινωνιακό δορυφορικό κανάλι παρεµβάλλεται ο δορυφόρος, ως 

αναµεταδότης του σήµατος που λαµβάνει από την άνω ζεύξη µε σκοπό την 

προώθηση του στην κάτω ζεύξη. Όταν το σήµα φθάσει στον δορυφόρο, θα οδηγηθεί 

από την κεραία µέσω του κυµατοδηγού στον µετατροπέα συχνότητας 

(downconverter) αρχικά και στη συνέχεια στον ενισχυτή. O µετατροπέας συχνότητας 

µετασχηµατίζει την συχνότητα άνω ζεύξης (uplink) σε µια άλλη συχνότητα για την 

κάτω ζεύξη (downlink). Ο ενισχυτής (ΗPA) θα ενισχύσει το εξασθενηµένο σήµα του 

φορέα φέρνοντας το στο επιθυµητό επίπεδο ισχύος. Ο ενισχυτής αυτός, όπως και 

κάθε ενισχυτής παρουσιάζει µη γραµµικά χαρακτηριστικά. Η µη-γραµµικότητα έχει 

ως επακόλουθο την παραµόρφωση του φάσµατος του αρχικού σήµατος και τη 

δηµιουργία ανεπιθύµητων προϊόντων ενδοδιαµόρφωσης που προκαλούν 



παρενόχληση σε γειτονικά κανάλια. Μετά την ενίσχυση το σήµα οδηγείται µέσο ενός 

κυµατοδηγού στην κεραία απ’ όπου και αναµεταδίδεται πίσω στη γη.  

 

 
Σχήµα 2.2 : ∆ιάγραµµα δοµής δορυφόρου 

 

   Το ηλεκτροµαγνητικό σήµα από τη στιγµή που θα φύγει από την κεραία του 

ποµπού µέχρι να φθάσει στον δορυφόρο θα διασχίσει όλη την ατµόσφαιρα της γης, 

γεγονός το οποίο σηµαίνει ότι θα έχουµε απώλειες ισχύος. Η απώλειες αυτές 

οφείλεται σε ποικίλους  παράγοντες, όπως είναι οι διάφορες καιρικές συνθήκες που 

επικρατούν (βροχή, χιόνι, χαλάζι, υγρασία), στην ύπαρξη ή όχι σύννεφων πάνω από 

τον σταθµό και στην απορρόφηση από διάφορα αέρια της ατµόσφαιρας. Εκτός όµως 

από τις απώλειες έχουµε και πηγές θορύβου που προστίθενται στο αρχικό µας σήµα, 

µε αποτέλεσµα να µειώνουν το λόγο σήµατος προς θόρυβο. Πηγές θορύβου έχουµε 

είτε από τα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα των ποµποδεκτών και την κεραία λόγω 

θερµότητας (θερµικός θόρυβος), είτε από την διάχυτη ακτινοβολία που προέρχεται 

από τον περιβάλλοντα χώρο (γαλαξιακός θόρυβος, γειτονικά τηλεπικοινωνιακά 

συστήµατα), ο οποίος υπερτίθεται στο µεταδιδόµενο σήµα. 

 



 
Σχήµα 2.3 : ∆ορυφορικό κανάλι 

 

Τέλος, το σήµα λαµβάνεται από την κεραία του δέκτη που βρίσκεται σε 

κάποιο αποµακρυσµένο σταθµό στη γη. Το σήµα αυτό στη συνέχεια ενισχύεται και 

αποδιαµορφώνεται, λαµβάνοντας έτσι τελικά την αρχική πληροφορία. Στο σχήµα που 

ακολουθεί δίνεται το επίπεδο της ισχύος που έχουµε στα διάφορα στάδια της 

δορυφορικής ζεύξης. 



                                                        

 
Σχήµα 2.4 : ∆ιάγραµµα ροής µεταβολής της ισχύος στα διάφορα στάδια  

 

 

 

1.3 Παράγοντες που επηρεάζουν το κανάλι 
 

 Μια από τις σηµαντικές δουλείες που έχει να κάνει  ένας µηχανικός είναι η 

µελέτη και η µοντελοποίηση των φαινοµένων που έχουν να κάνουν µε την 



εξασθένιση του σήµατος από τη γήινη ατµόσφαιρα. Για τον προσδιορισµό των 

παραµέτρων για κάθε µια από τις αιτίες αυτές απαιτείται συνήθως, η συλλογή 

µετεωρολογικών δεδοµένων. Με τη χρήση των δεδοµένων αυτών και την εφαρµογή 

µαθηµατικών µοντέλων που περιγράφουν τα φαινόµενα αυτά, ο µηχανικός είναι σε 

θέση να κάνει εκτιµήσεις για την συµπεριφορά του συστήµατος στην εξέλιξη του 

χρόνου. Το µέγεθος της εξασθένισης του σήµατος από τη γήινη ατµόσφαιρα 

εξαρτάται κυρίως από δυο παραµέτρους.  Πρώτον , από τη συχνότητα και κατά 

κανόνα όσο µεγαλώνει η συχνότητα τόσο αυξάνει και η εξασθένιση και δεύτερον από 

την γωνία ανύψωσης της κεραίας (elevation angle), όπου σε αυτή την περίπτωση όσο 

µικρότερη η γωνία τόσο αυξάνει η εξασθένιση του σήµατος. 

 Στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας έγινε µοντελοποίηση στα εξής 

στοιχεία του δορυφορικού συστήµατος: Στον ενισχυτή (HPA) που συναντάται τόσο 

στον σταθµό βάσης (Hub) όσο και στον δορυφόρο. Η µοντελοποίηση σε αυτήν την 

περίπτωση έγινε  µε χρήση των καµπυλών (AM/AM) και (AM/PM) που διαθέτουµε 

από το εγχειρίδιο του Hellas-Sat 2.Επίσης, έγινε µελέτη και µοντελοποίηση τριών 

ατµοσφαιρικών φαινοµένων που προκαλούν εξασθένιση. 

• Τη βροχή 

•  Την απορρόφηση από αέρια της ατµόσφαιρας (υγρασία και οξυγόνο) 

• Την αλλαγή του δείκτη διάθλασης της τροπόσφαιρας, ο οποίος εξαρτάται από 

την αλλαγή της υγρασίας και της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος. Στην 

τελευταία αυτή περίπτωση δεν έχουµε µόνο εξασθένιση, αλλά και ενίσχυση, 

όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

  Η  µοντελοποίηση των τριών αυτών φαινοµένων έγινε µε τη βοήθεια 

δεδοµένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.. Επίσης, για την ολοκλήρωση 

της προσοµοίωσης  του δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού συστήµατος απαιτήθηκαν 

υπολογισµοί του κέρδους των κεραιών του Hub, του δορυφόρου, του τερµατικού 

(δέκτη), καθώς επίσης και η απώλεια ισχύος του σήµατος λόγω διάδοσης στον 

ελεύθερο χώρο (Free Space Path Loss). Οι υπολογισµοί αυτοί έγιναν µε τη χρήση των 

εξισώσεων που ακολουθούν. 

 Ο υπολογισµός του Free Space Path Loss γίνεται µε τη βοήθεια των βασικών 

εξισώσεων της θεωρίας διάδοσης ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. Θεωρούµε κεραία η 

οποία εκπέµπει ισχύ Pt και έχει κέρδος Gt. Σε απόσταση R από την κεραία η 

πυκνότητα ισχύος ανά µονάδα επιφάνειας δίνεται από τη σχέση: 



 

       
R4

PtGtF
2π

=    [W/m2]       (1.1) 

 

 Ο παράγοντας PtGt  καλείται ενεργός ακτινοβολούµενη ισχύς (EIRP).Αν η 

κεραία του δέκτη ήταν ιδανική µε ενεργό επιφάνεια Α m2  η ισχύς Pr που θα 

συνέλεγε θα ήταν ίση µε: 

 

           FAPr =   [W]       (1.2) 

 

 Μια πρακτική όµως κεραία µε γεωµετρική επιφάνεια Αr m2 ,  έχει ενεργό 

επιφάνεια Αe που συνδέεται µε την αντίστοιχη γεωµετρική µε την εξής σχέση: 

 

                      (1.3) nArAe =

 

όπου n είναι ένα αδιάστατο  µέγεθος που ονοµάζεται απόδοση διατοµής (Aperture 

efficiency) και για µια παραβολική κεραία παίρνει τιµές µεταξύ 0.5 και 0.75 περίπου. 

 Έτσι η ισχύς που λαµβάνεται από µια κεραία µε ενεργό επιφάνεια Αe 

εκφράζεται από τη σχέση: 

 

             
R4

PtGtAePr
2π

=    [W]       (1.4) 

 

 Η θεµελιώδης, από τη θεωρία κεραιών σχέση, που συνδέει την ενεργό 

επιφάνεια µε το κέρδος της κεραίας είναι: 

 

           
λ
π

= 2

Ae4Gr         (1.5) 

 

Αντικαθιστώντας  την (1.4) στην (1.5) παίρνουµε την: 

 

2]
R4

[PtGtGrPr
π
λ

=     [W]    (1.6) 

 



Η εξίσωση (1.6) είναι γνωστή και ως νόµος του Friis και είναι η βασική 

εξίσωση υπολογισµού της ισχύος σε µια ραδιοζεύξη. Τέλος, για την ολοκλήρωση της 

περιγραφής να αναφέρουµε ότι η σχέση που δίνει το κέρδος µιας παραβολικής 

κεραίας, που είναι και ο συνήθης τύπος κεραίας που χρησιµοποιείται στις 

δορυφορικές επικοινωνίες είναι η εξής: 

 

 
λ
π

= 2

A4nG            (1.7) 

 

 Θα ήταν ίσως σκόπιµο σε αυτό το σηµείο να κάνουµε µια µικρή εισαγωγική 

περιγραφή για κάθε έναν από τους τρεις τύπους εξασθένισης που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Ο κυριότερος παράγοντας εξασθένισης σε ένα δορυφορικό κανάλι είναι η 

απορρόφηση και η σκέδαση από τις σταγόνες της βροχής. Αν και η σκέδαση εξαιτίας 

των σταγονιδίων είναι περιορισµένη σε συχνότητες κάτω από τα 30 GHz, εντούτοις η 

απορρόφηση είναι το κυρίαρχο φαινόµενο που προκαλεί απώλεια ισχύος στην 

περιοχή των συχνοτήτων  από 10 έως 30 GHz, που είναι και η περιοχή η οποία µας 

ενδιαφέρει. Η εξασθένιση σε dB σε αυτήν την περιοχή των συχνοτήτων είναι περίπου 

ανάλογη του τετραγώνου της συχνότητας. Το γεγονός αυτό αποτελεί το κύριο 

µειονέκτηµα για τις δορυφορικές επικοινωνίες στις ζώνες συχνοτήτων Ku,Ka και V. 

Σηµαντική επίσης παράµετρος που συµβάλει στο µέγεθος της εξασθένισης λόγω 

βροχής είναι και η γωνία ανύψωσης της κεραίας, η οποία κάνει πιο έντονο το 

φαινόµενο όσο γίνεται πιο µικρή. Αυτό είναι φυσικό, αφού µικρή γωνία σηµαίνει 

µεγαλύτερο ενεργό µήκος διαδροµής µέσα από τα στρώµατα της βροχής. Τα 

τελευταία χρόνια έχουν προταθεί διάφορα µοντέλα για την περιγραφή του 

φαινοµένου της βροχής. Στα πλαίσια της διπλωµατικής όµως, έγινε η ανάπτυξη και 

κατασκευή ενός δυναµικού µοντέλου µε χρήση των δεδοµένων βροχόπτωσης που 

διαθέταµε από 10 περιοχές της Ελλάδας.   

 



 
Σχήµα 2.5 :∆ορυφορική ζεύξη στην οποία παρεµβάλλεται ένα στρώµα βροχής 

 

 Η δεύτερη αιτία εξασθένισης που αναφέρθηκε παραπάνω είναι η απορρόφηση 

από την υγρασία και το οξυγόνο. Η συνεισφορά στην συνολική εξασθένιση αυτού 

του τύπου είναι σχετικά µικρή αν συγκριθεί µε αυτήν της βροχής. Για την περιοχή 

των 10 GHz είναι συνήθως µικρότερη από 0,1 dB. Για τον υπολογισµό και τη 

δηµιουργία δυναµικού µοντέλου και σε αυτήν την περίπτωση, απαιτείται η συλλογή 

µετεωρολογικών δεδοµένων της σχετικής υγρασίας και της θερµοκρασίας µιας 

περιοχής. Από τα δεδοµένα αυτά µπορούν να εξαχθούν η κατανοµή και οι 

παράµετροι που χαρακτηρίζουν το φαινόµενο. 

 

 
Σχήµα 2.6 :Συνεισφορά της υγρασίας και του οξυγόνου στην ατµοσφαιρική  

       απορρόφηση. 
 



 Τέλος, µια άλλη αιτία που συµβάλλει στην µεταβολή της έντασης του 

σήµατος είναι η αλλαγή του δείκτη διάθλασης της τροπόσφαιρας. Η αλλαγή αυτή του 

δείκτη διάθλασης έχει ως αποτέλεσµα την ακολουθία διαφορετικής οδού από κάθε 

µία ηλεκτροµαγνητική δέσµη που εκπέµπεται από την κεραία του ποµπού και 

κατευθύνεται προς το δέκτη. Αυτό µε τη σειρά του έχει ως αποτέλεσµα την έντονη 

αυξοµείωση του επιπέδου ισχύος του σήµατος που λαµβάνεται από το δέκτη λόγω 

της υπέρθεσης των διαφορετικών αυτών δεσµών. Η αυξοµείωση αυτή γίνεται 

µεγαλύτερη όσο αυξάνει η συχνότητα και µικραίνει η γωνία ανύψωσης. Επίσης, 

εξαρτάται και από την διάµετρο της κεραίας που χρησιµοποιείται και µάλιστα η 

διασπορά του φαινοµένου αυξάνει µε µείωση της διαµέτρου της κεραίας. Η µεταβολή 

της έντασης του σήµατος έχει γενικώς κατανοµή Gauss (σε dB) και για τον 

καθορισµό της χρειάζονται δεδοµένα για την υγρασία και την θερµοκρασία µιας 

περιοχής. 

Σκοπός της µοντελοποίησης είναι η εξέταση της δυναµικής συµπεριφοράς του 

καναλιού και η εκτίµηση της απόκρισης του συστήµατος στις διάφορες καταστάσεις 

που µπορεί να περιέλθει. Στα κεφάλαια που ακολουθούν αναλύονται και 

περιγράφονται τα µη γραµµικά στοιχεία (ενισχυτής) και τα καιρικά φαινόµενα που 

επηρεάζουν το κανάλι (βροχή, υγρασία, θερµοκρασία). Η µελέτη των φαινοµένων 

αυτών έγινε µε τη βοήθεια µετεωρολογικών δεδοµένων, η στατιστική ανάλυση των 

οποίων δίνει στοιχεία για τον τρόπο µε τον οποίο αυτά µεταβάλλονται.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

 
 
2.1 Εισαγωγή 
 Ένα ίσως από τα πιο σηµαντικά εξαρτήµατα που συναντάµε σε ένα 

δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό σύστηµα είναι οι ενισχυτές υψηλής ισχύος (High 

Power Amplifiers). Οι ενισχυτές αυτοί είναι απαραίτητα στοιχεία τόσο για τον 

σταθµό βάσης που µεταδίδει όσο και για τον αναµεταδότη του δορυφόρου που 

λαµβάνει το σήµα από την άνω ζεύξη και το επανεκπέµπει στην κάτω ζεύξη. Η 

λειτουργία τους συνίσταται στο να λαµβάνουν το σήµα ενός ή περισσότερων φορέων 

και να το µεταφέρουν στο επιθυµητό επίπεδο ισχύος.  

 Υπάρχουν γενικώς δύο είδη ενισχυτών που χρησιµοποιούνται σήµερα: οι 

TWTA (Traveling Wave Tubes Amplifiers) και οι SSPA (Solid State Power 

Amplifiers). Το σύστηµα, το οποίο µελετάται στα πλαίσια της διπλωµατικής 

εργασίας, χρησιµοποιεί ενισχυτές τύπου TWT. Έτσι µε τους ενισχυτές SSP δεν θα 

ασχοληθούµε καθόλου στη συνέχεια. Οι TWTA είναι, όπως δηλώνει και το όνοµα 

τους, συσκευές που χρησιµοποιούν λυχνίες κενού (σχήµα 3.1) για τη ενίσχυση στην 

περιοχή των µικροκυµατικών συχνοτήτων. Οι TWTA είναι παλιάς τεχνολογίας και 

έχουν το µειονέκτηµα ότι είναι ακριβοί και µε µεγάλο βάρος. Κάθε ένας από αυτούς 

κοστίζει µερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια και µόνο λίγες εταιρίες 

κατασκευάζουν τέτοιους σήµερα. Παρ’ όλα αυτά όµως χρησιµοποιούνται ευρέως, 

πρώτον για την µεγάλη ισχύ εξόδου που παρέχουν και δεύτερον για τη λειτουργία 

τους σε υψηλότερες συχνότητες απ’ ότι οι SSP. Το µεγαλύτερο τους µειονέκτηµα σε 

σχέση µε τους SSP είναι ότι παρουσιάζουν πιο έντονη µη-γραµµική συµπεριφορά, 

γεγονός που οδηγεί σε περισσότερα προϊόντα ενδοδιαµόρφωσης και µεγαλύτερη 

παραµόρφωση σήµατος.     

 



 
Σχήµα 3.1 : Απλοποιηµένο διάγραµµα ενός TWTA 

 

Τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν έναν TWTA είναι συνήθως τα εξής: 

1. η µέγιστη ισχύς εξόδου (peak power) 

2. η χαρακτηριστική Pout-Pin  

3. η χαρακτηριστική ΟΒΟ-ΙΒΟ (ΑΜ/ΑΜ Conversion) 

4. η χαρακτηριστική Φάσης-IBO (ΑΜ/PΜ Conversion) 

5. η χαρακτηριστική κέρδους (Gain) 

 

Η µέγιστη ισχύς εξόδου ενός TWTA κυµαίνεται συνήθως µεταξύ 50 και 200 

Watts. Η σχέση ισχύος εισόδου-εξόδου είναι εν γένει µη γραµµική. Μια τυπική 

µορφή χαρακτηριστικής Pout-Pin είναι σαν αυτή που φαίνεται στο Σχήµα 3.2. 

 

 
Σχήµα 3.2 : Χαρακτηριστική ισχύος εισόδου-εξόδου 

 

Όπως παρατηρούµε για χαµηλές τιµές της ισχύος εισόδου, η ισχύς εξόδου 

αυξάνει σχεδόν γραµµικά. Αυτή η περιοχή ονοµάζεται γραµµική περιοχή. Mετά όµως 



από κάποια τιµή της ισχύος εισόδου, η ισχύς εξόδου σταµατάει να αυξάνει και 

παραµένει σχεδόν σταθερή. Το σηµείο αυτό λειτουργίας ονοµάζεται σηµείο κόρου 

(Saturation point). 

Συνήθως στη διεθνή βιβλιογραφία, αντί της χαρακτηριστικής Pout-Pin 

χρησιµοποιείται η χαρακτηριστική ΟΒΟ-ΙΒΟ. Μια τυπική µορφή µιας 

χαρακτηριστικής καµπύλης αυτού του τύπου φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. 

 

 
Σχήµα 3.3 : Χαρακτηριστική ισχύος εισόδου-εξόδου 

 

Τα ΙΒΟ (Input Back-off) και OBO (Output Back-off) είναι δύο ποσότητες που 

χαρακτηρίζουν το σηµείο λειτουργίας και εκφράζουν σε dB το πόσο απέχουν η ισχύς 

εισόδου και εξόδου από τα αντίστοιχα σηµείο του κόρου. Αν λοιπόν γνωρίζουµε την 

ισχύ εισόδου και εξόδου στο σηµείο του κόρου, για δεδοµένα IBO και OBO 

µπορούµε να υπολογίσουµε τις ισχύεις εισόδου-εξόδου στο συγκεκριµένο σηµείο 

λειτουργίας. H παραπάνω χαρακτηριστική καλείται και ΑΜ/ΑΜ διαµόρφωση.  

Εκτός όµως από την χαρακτηριστική AM/AM δίνεται από τους 

κατασκευαστές και η  χαρακτηριστική AM/PM, η οποία εν γένει έχει την µορφή του 

σχήµατος 3.4. 

 



 
Σχήµα 3.4 : Χαρακτηριστική Φάσης-ισχύος εισόδου 

 
Όπως γίνεται φανερό από τις παραπάνω καµπύλες ο TWTA εισάγει µη-

γραµµικά στοιχεία και ιδιαίτερα κοντά στην περιοχή του κόρου. Η µη-γραµµικότητα 

επηρεάζει και το πλάτος του σήµατος αλλά και τη φάση του. Έτσι λοιπόν κρίνεται 

αναγκαία η µελέτη και η κατασκευή µαθηµατικών µοντέλων που να περιγράφουν όσο 

πιο πιστά γίνεται τη συνάρτηση µεταφοράς του ενισχυτή. Τα τελευταία χρόνια έχουν 

προταθεί διάφορα µοντέλα για την περιγραφή των TWTA’s. Το πιο δηµοφιλές από 

αυτά, το οποίο συναντάται πιο συχνά στην βιβλιογραφία , είναι αυτό που προτάθηκε 

το 1981 από τον Adel A.M.Saleh [1], γνωστό και ως µοντέλο του Saleh. Το µοντέλο 

αυτό χαρακτηρίζεται τόσο για την ακρίβεια που προσφέρει όσο και για την απλότητά 

του, αφού χρησιµοποιεί µόνο δύο παραµέτρους για την περιγραφή των 

χαρακτηριστικών AM/AM και AM/PM. 

 

2.2 Μαθηµατική Ανάλυση 
Σύµφωνα µε το µοντέλο του Saleh  οι τιµές της ισχύος εξόδου και της φάσης 

είναι συναρτήσεις της ισχύος εισόδου.  Έτσι λοιπόν αν θεωρήσουµε ότι έχουµε έναν 

απλό φορέα της µορφής: 

 

 x(t)=r(t)•cos[ωot+ψ(t)]      (2.1) 

 

όπου ωo είναι η συχνότητα φορέα  και r(t) και ψ(t) είναι  οι συναρτήσεις πλάτους και 

φάσης αντίστοιχα. Μετά την εισαγωγή του σήµατος αυτού στην είσοδο του ενισχυτή 

και αφού υποστεί τους µετασχηµατισµούς AM/ΑM και AM/PM, το σήµα που θα 

πάρουµε στην έξοδο θα έχει την εξής µορφή: 

 



 y(t)=A[r(t)]•cos{ωot+ψ(t)+Φ[r(t)] }   (2.2) 

 

όπου A[r(t)] είναι µία περιττή συνάρτηση του r, που εκφράζει τον AM/AM 

µετασχηµατισµό και η Φ(r) είναι µία άρτια συνάρτηση που εκφράζει τον 

µετασχηµατισµό AM/PM. Η προσέγγιση των συναρτήσεων αυτών για δοσµένες 

καµπύλες θα απαιτούσε γενικώς πολυώνυµα µεγάλου βαθµού, γεγονός το οποίο δεν 

βολεύει την κατασκευή µοντέλων στον υπολογιστή, αφού θα απαιτούσαν µεγάλο 

υπολογιστικό χρόνο. Αντ’αυτού όµως, ο Saleh πρότεινε  µαθηµατικούς τύπους δύο 

παραµέτρων, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, οι οποίοι δίνονται στη συνέχεια. 
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 Τα Α και r αναφέρονται στην κανονικοποιηµένη τάση εξόδου και εισόδου 

αντίστοιχα, ως προς την τάση στο σηµείο του κόρου. Οι παράµετροι aα,bα,aφ,bφ 

προσδιορίζονται από τις µετρήσεις που έχουµε από τον ενισχυτή που µελετάµε µε την 

µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Έτσι οι κανονικοποιηµένες καµπύλες µεταφοράς µε 

το µοντέλο του Saleh έχουν την γενική µορφή που φαίνεται στο σχήµα 3.5. 

 

 
Σχήµα 3.5 :Χαρακτηριστικές AM/AM και ΑM/PM 



2.3 Ανάλυση ∆εδοµένων 
 
 Tα δεδοµένα που έχουµε από το εγχειρίδιο του Hellas-Sat 2 για τις τιµές IBO-

OBO και την φάση του TWTA είναι αυτές που δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

 

 

Πίνακας 1.1 : OBO/IBO και φάση για έναν απλό φορέα 
           IBO (dΒ)            OBO (dB)       ΦΑΣΗ(µοίρες) 

21,42 15,08 -0,22 
21,14 14,79 -0,22 
20,73 14,45 -0,06 
20,38 14,05 -0,37 
20,04 13,58 -0,22 
19,48 13,18 -0,06 
19,07 12,78 -0,22 
18,72 12,43 -0,53 
18,37 12,14 -0,69 
17,96 11,74 -0,69 
17,54 11,34 -1,01 
16,99 10,76 -1,16 
16,02 9,78 -1,48 
15,46 9,38 -1,95 
14,22 8,16 -2,9 
13,04 7,07 -4,01 
12,14 6,38 -4,96 
11,73 5,8 -5,27 
10,13 4,53 -7,64 
9,09 3,73 -9,38 
8,12 3,03 -11,28 
7,15 2,4 -13,18 
6,18 1,83 -15,39 
5,21 1,37 -17,76 
4,24 0,96 -20,13 
3,26 0,62 -22,97 
2,71               0,5 -24,4 
1,73 0,28 -27,24 
1,32 0,22 -28,35 
0,76 0,16 -29,93 
0,27 0,05 -31,51 

 

 

 

 Από τις παραπάνω τιµές παίρνουµε τις αντίστοιχες χαρακτηριστικές καµπύλες  

ΟΒΟ-ΙΒΟ και φάσης, όπως φαίνονται στο επόµενο διάγραµµα: 



 

 
Σχήµα 3.6 :Χαρακτηριστικές ΟΒΟ/ΙΒΟ και φάσης 

 

Για τους µετέπειτα υπολογισµούς, θεωρούµε ως δεδοµένο ότι η µέγιστη 

ισχύς εξόδου του ενισχυτή είναι 120 Watt και η αντίσταση εισόδου και εξόδου και 

είναι R=50Ω. Επειδή, το µοντέλο του Saleh χρησιµοποιεί ως µεταβλητές 

κανονικοποιηµένες τάσεις για των προσδιορισµό των παραµέτρων και την 

προσέγγιση των καµπυλών, θα πρέπει να µεταβούµε από τα ΟΒΟ και ΙΒΟ, αρχικά σε 

ισχύεις και στη συνεχεία σε τάσεις. Οι σχέσεις που συνδέουν τα ΟΒΟ/ΙΒΟ µε τις 

αντίστοιχες ισχύεις, είναι αυτές που δίνονται  παρακάτω: 
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όπου Pin και Pout οι στιγµιαίες ισχύεις εισόδου-εξόδου και  PSATo/PSATi αντίστοιχες  

ισχύεις στο σηµείο του κόρου.   

 Επειδή, όµως ισχύει ότι: 
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όπου Vin, Vout οι ενεργές τιµές των τάσεων εισόδου-εξόδου και VSATi, VSATo οι 

αντίστοιχες τιµές στο σηµείο του κόρου.  

 Εποµένως, οι κανονικοποιηµένες τιµές των τάσεων εισόδου-εξόδου του 

ενισχυτή συνδέονται µε τα ΟΒΟ/ΙΒΟ µε τις εξής σχέσεις:   
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Η ισχύς εισόδου στο σηµείο του κόρου για τον ενισχυτή που µελετάµε  είναι  

6 dBm. Αυτό σηµαίνει ότι η ενεργός τιµή της τάσεως σ’ αυτό το σηµείο και για 

αντίσταση εισόδου R=50 V είναι Vin=0,44615 V. Έτσι, µε βάση όλα τα παραπάνω 

και µε τη χρήση της µεθόδου ελαχίστων τετραγώνων µπορούµε πλέον να 

προσδιορίσουµε τις παραµέτρους aα, bα της  εξίσωσης (2.3). Οι τιµές των 

παραµέτρων που προκύπτουν µετά από όλη αυτή τη διαδικασία, φαίνονται στον 

πίνακα που ακολουθεί.  

 

 

 

  



  Πίνακας 1.2 

Παράµετρος Τιµή 

aα 2.09563 

bα 1.13722 

 

 

 Αντικαθιστώντας τις παραπάνω τιµές των παραµέτρων στην εξίσωση (2.3) 

µπορούµε να σχεδιάσουµε την χαρακτηριστική των τάσεων για το µετασχηµατισµό 

AM/AM. Στο παρακάτω διάγραµµα δίνεται  η καµπύλη αυτή µαζί µε τις πραγµατικές 

τιµές που προκύπτουν από τα δεδοµένα του Hellas-Sat 2 για σύγκριση.   

 

 
Σχήµα 3.7 : Σύγκριση  µοντέλου Saleh και δεδοµένων του TWTA του Hellas Sat2 για                              

την AM/AM διαµόρφωση 
 

 Aπό το παραπάνω διάγραµµα διαπιστώνουµε η καµπύλη που προκύπτει από 

το µοντέλο του Saleh ταιριάζει αρκετά καλά µε τα πραγµατικά δεδοµένα. Εποµένως, 

το µοντέλο του Saleh για την περίπτωση του ΑΜ/ΑΜ µετασχηµατισµού αποτελεί µια 

πολύ καλή προσέγγιση της πραγµατικότητας, γεγονός που σηµαίνει ότι θα 

χρησιµοποιήσουµε την εξίσωση αυτή αργότερα για την υλοποίηση του µοντέλου του 

ενισχυτή. 



 Με παρόµοιο τρόπο θα εργαστούµε στη συνέχεια και για την περίπτωση της 

φάσης. Με τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων και τα δεδοµένα του πίνακα 1.1  

προκύπτουν οι τιµές των παραµέτρων aφ και bφ της εξίσωσης  (2.4) που δίνονται 

στον επόµενο πίνακα. 

 

 

              Πίνακας 1.3 

Παράµετρος Τιµή 

aφ  -0.49593 

bφ  -0.58495 

 

  

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω τιµές των παραµέτρων στην εξίσωση (2.4) 

µπορούµε να σχεδιάσουµε την χαρακτηριστική µεταβολής φάσης συναρτήσει της 

τάσεως εισόδου, για τον AM/PM µετασχηµατισµό. Στη συνέχεια δίνεται η καµπύλη 

που προκύπτει µαζί µε τις πραγµατικές τιµές των δεδοµένων από το εγχειρίδιο του 

Hellas-Sat 2 και για να συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα.   

 

 
Σχήµα 3.8 : Σύγκριση  µοντέλου Saleh και δεδοµένων του TWTA του Hellas 

                                  Sat2 για την AM/PM διαµόρφωση 
                                                          



 Από το προηγούµενο διάγραµµα παρατηρούµε ότι η καµπύλη που προκύπτει 

από το µοντέλο του Saleh δεν έχει καµιά σχέση µε τα πραγµατικά δεδοµένα του 

ενισχυτή. Έτσι λοιπόν στην περίπτωση της φάσης το µοντέλο του Saleh κρίνεται 

ακατάλληλο και γι’ αυτόν το λόγο θα πρέπει να βρεθεί εναλλακτική µέθοδος για την 

προσέγγιση των δεδοµένων. Η πιο απλή λύση θα ήταν η χρήση ενός πολυωνύµου και 

την προσέγγιση µε τη µέθοδο ελαχίστων τετραγώνων. Η επιλογή του βαθµού του 

πολυωνύµου θα πρέπει να γίνει µε δύο αντικρουόµενα κριτήρια. Πρώτον την 

ακρίβεια που επιθυµούµε και δεύτερον τον υπολογιστικό χρόνο. Μεγαλύτερη 

ακρίβεια επιτυγχάνεται µε πολυώνυµο µεγαλύτερου βαθµού, ενώ µικρός 

υπολογιστικός χρόνος µε πολυώνυµο µικρού βαθµού. Μετά τη στάθµιση των 

παραπάνω κριτηρίων καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ένα πολυώνυµο 3ου βαθµού 

είναι µια αρκετά καλή και ικανοποιητική λύση. Η εξίσωση του πολυώνυµου που 

προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία δίνεται στη συνέχεια. 
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 Η καµπύλη της εξίσωσης (2.8) µαζί µε τα δεδοµένα του ενισχυτή φαίνονται 

στο παρακάτω διάγραµµα. 

 

 
Σχήµα 3.9 : Σύγκριση πολυωνύµου και δεδοµένων του TWTA του Hellas     

                               Sat2 για την AM/PM διαµόρφωση 
 



 Έτσι λοιπόν  για τον AM/PM µετασχηµατισµό θα χρησιµοποιήσουµε στο 

µοντέλο µας την εξίσωση του πολυωνύµου (2.8), ενώ για τον ΑΜ/ΑΜ θα 

κρατήσουµε την προσέγγιση µε το µοντέλου του Saleh.   

   

 

2.4 Συµπεράσµατα 
  
 Οι ενισχυτές TWT είναι ένα από τα στοιχεία εκείνα που εισάγουν µη 

γραµµική παραµόρφωση στο δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό σύστηµα. Η 

µοντελοποίησή τους στηρίζεται  στη χρήση των καµπυλών AM/AM και AM/PM που 

έχουµε από µετρήσεις σε συγκεκριµένα σηµεία λειτουργίας. Ένα από τα πιο 

σηµαντικά µαθηµατικά µοντέλα που περιγράφουν αναλυτικά τη συµπεριφορά τους 

είναι το µοντέλο του Saleh το οποίο χρησιµοποιεί δύο παραµέτρους για κάθε µία 

διαµόρφωση. Στην περίπτωσή µας το µοντέλο του Saleh προσεγγίζει ικανοποιητικά 

την χαρακτηριστική ΑΜ/ΑΜ, όχι όµως και την χαρακτηριστική AM/PM. Έτσι για 

την διαµόρφωση AM/PM αντί της εξίσωσης που προτείνει ο Saleh θα 

χρησιµοποιήσουµε ένα πολυώνυµο που προκύπτει µε τη µέθοδο ελαχίστων 

τετραγώνων. Τέλος, για την σωστή λειτουργία του µοντέλου απαιτείται η αναγωγή 

του πλάτους του σήµατος εισόδου και εξόδου, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα 

αντίστοιχα ΟΒΟ και ΙΒΟ ενός συγκεκριµένου σηµείου λειτουργίας.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
 
ΕΞΑΣΘΕΝΙΣΗ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΗΣ 
 
 
3.1 Εισαγωγή 

 
 Η ταχεία ανάπτυξη των δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και 

των υπηρεσιών που προσφέρουν, κατέστησαν αναγκαία την µελέτη των καιρικών 

φαινοµένων που επηρεάζουν την ποιότητά τους. Η χρήση ολοένα και υψηλότερων 

συχνοτήτων είχε ως αποτέλεσµα πολλά από τα φαινόµενα αυτά να µεταβάλλουν την 

απόδοση δορυφορικών υπηρεσιών, καθώς επίσης και να προκύψουν νέα που 

θεωρούνταν αµελητέα για τις χαµηλές συχνότητες. Πολλά από τα φαινόµενα που 

επηρεάζουν τη δορυφορική ζεύξη έχουν να κάνουν µε τη γήινη ατµόσφαιρα και τις 

κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν σ’ αυτή. Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν η µελέτη 

και η κατασκευή µοντέλων που να τα περιγράφουν απαιτεί συνήθως τη χρήση 

µετεωρολογικών δεδοµένων.  

Το σπουδαιότερο φαινόµενο το οποίο επηρεάζει κάθε δορυφορικό 

τηλεπικοινωνιακό σύστηµα είναι η εξασθένιση του σήµατος λόγω βροχής. Η βροχή 

αποτελεί την κύρια αιτία εξασθένισης για συχνότητες πάνω από 10GHz. Στην ουσία 

αυτό που προκαλεί εξασθένιση είναι τα σταγονίδια της βροχής τα οποία είτε 

απορροφούν είτε σκεδάζουν την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Εν γένει, το 

µέγεθος της εξασθένισης αυξάνει µε την αύξηση της συχνότητας. Αυτό συµβαίνει 

γιατί το µήκος κύµατος της ακτινοβολίας στις υψηλές συχνότητες γίνεται συγκρίσιµο 

µε τη διάµετρο µιας σταγόνας βροχής. Η γωνία µε την οποία η κεραία στοχεύει το 

δορυφόρο (γωνία ανύψωσης) είναι µια επίσης σηµαντική παράµετρος. Όσο πιο µικρή 

είναι αυτή η γωνία τόσο µεγαλώνει το µήκος της διαδροµής που έχει να διανύσει το 

σήµα µέσα στην ατµόσφαιρα. Αυτό σηµαίνει πρώτον ότι έχει µεγαλύτερη πιθανότητα 

να συναντήσει βροχή στο δρόµο του και δεύτερον το στρώµα της βροχής που θα 

διαπεράσει θα είναι µεγαλύτερο. 

 Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί διάφορα µοντέλα που περιγράφουν την 

επίδραση της βροχής σε ένα δορυφορικό κανάλι. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια τα 

µοντέλα που υπήρχαν, είχαν ως στόχο να υπολογίσουν την χειρότερη κατάσταση 

στην οποία θα µπορούσε να περιέλθει το σύστηµα. Με λίγα λόγια υπολόγιζαν την 



πιθανότητα η ένταση της βροχής και κατ’ επέκταση της εξασθένισης που αυτή 

προκαλεί να ξεπεράσει µια ορισµένη τιµή, η οποία θα καθιστούσε το QoS (quality of 

service), µη αποδεκτό για µια συγκεκριµένη υπηρεσία. Τα µοντέλα όµως αυτά δεν 

παρείχαν καµιά πληροφορία για τη δυναµική συµπεριφορά του φαινοµένου, πράγµα 

απαραίτητο για το σχεδιασµό δυναµικών συστηµάτων που θα µπορούν να δώσουν 

µια πιο ακριβή προσέγγιση της πραγµατικότητας. Τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί 

το ενδιαφέρον στην έρευνα και µελέτη της δυναµικής συµπεριφοράς της 

εξασθενίσεως λόγω βροχής. Σηµαντική είναι η συνεισφορά στο πεδίο αυτό του 

ερευνητή Max M.J.L. van de Kamp [4-6], ο οποίος ασχολήθηκε διεξοδικά µε τις 

ιδιότητες του ρυθµού µεταβολής και της διάρκειας της εξασθενίσεως. ∆υναµικά 

µοντέλα µπορούµε να εξάγουµε µε τη βοήθεια µετεωρολογικών δεδοµένων, η 

στατιστική ανάλυση των οποίων µας δίνει χρήσιµες πληροφορίες, όπως για 

παράδειγµα την πιθανότητα να συµβεί ένα γεγονός µε συγκεκριµένο επίπεδο 

εξασθένισης. 

Επειδή, στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας µελετάται το δορυφορικό 

σύστηµα που βασίζεται στον Hellas-Sat 2, οι περιοχές οι οποίες µας ενδιαφέρουν 

άµεσα είναι αυτές που βρίσκονται εντός του Ελλαδικού χώρου. Η Ελλάδα έχει τυπικά 

µεσογειακό κλίµα. Αυτό σηµαίνει ότι έχει ήπιους και υγρούς χειµώνες και σχετικά 

θερµά και ξηρά καλοκαίρια. Λεπτοµερέστερα στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας 

παρουσιάζεται µια µεγάλη ποικιλία κλιµατικών τύπων, πάντα βέβαια µέσα στα 

πλαίσια του Μεσογειακού κλίµατος. Αυτό οφείλεται στην τοπογραφική διαµόρφωση 

της χώρας που έχει µεγάλες διαφορές υψοµέτρου ( υπάρχουν µεγάλες οροσειρές κατά 

µήκος της κεντρικής χώρας και άλλοι ορεινοί όγκοι) και εναλλαγή ξηράς και 

θάλασσας. Έτσι από το ξηρό κλίµα της Ανατολικής Ελλάδας µεταπίπτουµε στο υγρό 

της Βόρειας και ∆υτικής Ελλάδας. Από κλιµατολογικής πλευράς το έτος µπορεί να 

χωριστεί κυρίως σε δύο εποχές: Την ψυχρή και βροχερή χειµερινή περίοδο που 

διαρκεί από τα µέσα του Οκτωβρίου και µέχρι το τέλος Μαρτίου και τη θερµή και 

άνοµβρη εποχή που διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο.  Έτσι λοιπόν λόγο 

του ιδιόµορφου χαρακτήρα του κλίµατος της Ελλάδας κρίνεται αναγκαία η χρήση 

µετεωρολογικών δεδοµένων από διάφορες περιοχές της για την εξαγωγή ποιοτικών 

και ποσοτικών συµπερασµάτων. Η ανάλυση που ακολουθεί έγινε µε τη βοήθεια 

δεδοµένων βροχόπτωσης από 10 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, τα οποία 

προέρχονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.    



Η ποσότητα της βροχόπτωσης σε µια χρονική περίοδο µετριέται µε τα 

βροχόµετρα και δηλώνεται από το ύψος (σε mm ή inches) του νερού που 

εναποτίθεται σε µια οριζόντια επιφάνεια (εµβαδού ενός τετραγωνικού µέτρου). Ένα 

βροχόµετρο έχει ένα κυκλικό στόµιο και ένα πολύ στενότερο διαβαθµισµένο σωλήνα 

στον οποίο καταλήγει το νερό. Η ικανότητα του βροχόµετρου να αναλύει χρονικές 

µεταβολές βροχόπτωσης εξαρτάται από το ρυθµό δειγµατοληψίας. Για παράδειγµα, 

συνήθως γίνονται αναγνώσεις των µη-αυτόµατων βροχόµετρων µία ή δύο φορές τη 

µέρα, το οποίο είναι αρκετό σε κάποιες περιπτώσεις αλλά ανεπαρκές να αναλύσει 

όλες τις σηµαντικές µεταβολές που συµβαίνουν στα ενδιάµεσα χρονικά διαστήµατα. 

Τα δεδοµένα τα οποία είχα στη διάθεσή µου αφορούν το έτος 2001 και έχουν περίοδο 

δειγµατοληψίας κάθε 12 ώρες. Οι µετρήσεις αυτές έχουν παρθεί από 10 

µετεωρολογικούς σταθµούς σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και συγκεκριµένα 

από: 

1) ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ( ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 

2)   ΚΕΡΚΥΡΑ 

3)   ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

4)   ΛΑΡΙΣΑ 

5)   ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

6)   ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

7)   ΣΑΜΟΣ 

8)   ΜΗΛΟΣ 

9)   ΣΟΥ∆Α 

10) ΗΡΑΚΛΕΙΟ  

 
Στη συνέχεια παραθέτουµε τα ραβδογράµµατα του ύψους της βροχής 

(precipitation) για όλους τους µήνες του έτους, τεσσάρων εκ των 10 παραπάνω 

τοποθεσιών.   

 



 
Σχήµα  4.1 : Ύψος βροχόπτωσης 4 περιοχών για όλους τους µήνες του έτους 2001 

 
  

Όπως παρατηρούµε το ύψος της βροχής διαφέρει σηµαντικά από περιοχή σε 

περιοχή και από µήνα σε µήνα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η βροχόπτωση είναι 

σχεδόν µηδενική, όπως για παράδειγµα κατά τη διάρκεια του θέρους στη Σάµο και 

στο Ηράκλειο. Αυτή λοιπόν η ανοµοιογένεια καθιστά αναγκαία την κατασκευή 10 

διαφορετικών µοντέλων για κάθε µια από τις παραπάνω περιοχές. Έτσι στο τελικό 

µας µοντέλο θα είµαστε σε θέση να επιλέγουµε κάθε φορά µια τοποθεσία για τη άνω 

ζεύξη και µια για την κάτω ζεύξη. 

 

3.2 Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση 
 

Η εξασθένιση λόγω βροχής εξαρτάται εν γένει από τη θερµοκρασία, την 

ταχύτητα και την κατανοµή του µεγέθους και του σχήµατος των σταγονιδίων της 

βροχής. Επειδή όµως δεν είναι δυνατόν να έχουµε ανά πάσα στιγµή δεδοµένα για όλα 

τα παραπάνω στοιχεία, τα περισσότερα µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για τον 

υπολογισµό της εξασθένισης χρησιµοποιούν ως παράµετρο µόνο την ένταση της 

βροχής. Η ένταση της βροχής (rain rate) έχει ως µονάδα µέτρησης τα mm/h και 

εκφράζει το ρυθµό µε τον οποίο αυξάνει το ύψος του νερού σε ένα βροχόµετρο. Ένα 

από τα πιο απλά και γνωστά µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό είναι 



το ονοµαζόµενο µοντέλο SAM. Το µοντέλο αυτό αναπτύχθηκε το 1984 από τους 

Stutzman και Dishman [3] µε την υποστήριξη της NASA. Στο µοντέλο αυτό η ειδική 

εξασθένιση (specific attenuation) Α σε dB/km που προκαλείται από µια βροχή 

εντάσεως R δίνεται από την παρακάτω εκθετική σχέση: 

 

 RaA b⋅=       [dB/km]      (3.1) 

 

οι παράµετροι a και b εξαρτώνται στο µεγαλύτερο βαθµό από την συχνότητα και 

λιγότερο από το σχήµα και το µέγεθος των σταγόνων. Έτσι για την περιοχή των 

συχνοτήτων 12/14 GHz που λειτουργεί το δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό σύστηµα 

που µελετάµε οι τιµές των παραµέτρων αυτών δίνονται από τις σχέσεις: 

 

   f1021,4a 42,25−×=

                                                         (3.2) 

f41,1b 0779,0−×=  

  

όπου f είναι η συχνότητα σε GHz.  

 

 Στη γενικότερη περίπτωση, επειδή η ένταση της βροχής δεν είναι σταθερή 

κατά µήκος της διαδροµής του ηλεκτροµαγνητικού σήµατος για να βρούµε τη 

συνολική εξασθένιση θα πρέπει να υπολογίσουµε το ολοκλήρωµα: 

 

       [dB]           (3.3) dx)x(RaA L
0

b
total ∫=

 

όπου χ η απόσταση κατά µήκος της διαδροµής. 

 

 Eπειδή όµως δεν υπάρχει αναλυτική µέθοδος που να προσδιορίζει το R(x), 

αντί για το ολοκλήρωµα θα πολλαπλασιάζουµε την ειδική εξασθένιση µε ένα µέσο 

µήκος που ονοµάζεται ενεργό µήκος, Leff. Άρα  

 

 LRaA eff
b

total ⋅=            [dB]          (3.4) 

 



Αν θεωρήσουµε ότι ο σταθµός βάσης στη γη βρίσκεται σε ύψος Ho km πάνω 

από το επίπεδο της θάλασσας και τα σύννεφα που προκαλούν τη βροχή είναι σε ύψος 

Ηe km, τότε το πραγµατικό µήκος L της διαδροµής που διανύει το σήµα µέσα από 

την καταιγίδα ισούται µε: 

 

)ELsin(
HHL oe −

=     km                         (3.5) 

 

όπου EL η γωνία ανύψωσης της κεραίας. 

 

Κατά κανόνα η θερµοκρασία πέφτει καθώς αποµακρυνόµαστε από την 

επιφάνεια της γης. Σε κάποιο ύψος Ηi km η θερµοκρασία αγγίζει τους 0 βαθµούς 

Κελσίου. Πάνω από αυτό το ύψος γενικώς δεν υπάρχει νερό σε υγρή µορφή. Το µέσο 

ύψος Ηi είναι συνάρτηση του γεωγραφικού πλάτους Λe µιας τοποθεσίας και 

συγκεκριµένα για την περιοχή της Ελλάδας η εξάρτηση αυτή δίνεται από τη σχέση: 

 

Λ⋅−= ei 1,08,7H     km               (3.6) 

 

Στο SAM µοντέλο το ενεργό ύψος των σύννεφων που προκαλούν βροχή 

σχετίζεται µε το Ηi  ως εξής: 

 

HH ie =      για   R ≤ 10 mm/h 

                       ή                                                                     (3.6) 

)10/R(logHH 10ie +=     για    R > 10 mm/h 

 

Έτσι λοιπόν µια βροχή εντάσεως R mm/h η εξασθένιση σε dB που αυτή 

προκαλεί  δίνεται από τις σχέσεις (3.7). 

 

 

 

 

 

 



L]R[aA b
total =           για      R ≤ 10 mm/h 

                                                                                                                      (3.7) 

⎪
⎪
⎭

⎪
⎪
⎬

⎫

⎪
⎪
⎩

⎪
⎪
⎨

⎧

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛γ

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛γ−−

=
)ELcos(

10
Rlnb

)ELcos(L
10
Rlnbexp1

]R[aA b
total       για   R > 10 mm/h 

 

όπου γ είναι µια αδιάστατη ποσότητα και η εµπειρική της τιµή είναι 1/22.  

 

Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζονται γραφικά οι παράµετροι που 

χρησιµοποιεί το µοντέλο SAM. 

 

 
Σχήµα  4.2 :  Γραφική απεικόνιση του SAM µοντέλου 

 

3.3 Ανάλυση ∆εδοµένων 
 

Τα δεδοµένα τα οποία έχουµε στη διάθεση µας αφορούν το ύψος της βροχής 

που έχει δειγµατοληφθεί ανά 12 ώρες. Συνεπώς η µέση ένταση της βροχής σε mm/h 

βρίσκεται αν διαιρέσουµε το ύψος της βροχής σε mm µε το 12. Η µέση ένταση της 

βροχής ανά 12ωρο για το έτος 2001, για τέσσερις περιοχές της Ελλάδας φαίνονται 

στα διαγράµµατα που ακολουθούν.   

 



 
Σχήµα  4.3 : Μέση ένταση βροχής ανά 12ωρο για 4 περιοχές 

 

Η αντίστοιχη µέση εξασθένιση σε dB που έχουµε ανά 12ωρο κατά τη 

διάρκεια του έτους για συχνότητα 13 GHz, δίνεται στα επόµενα διαγράµµατα. 

 

 
Σχήµα  4.4 : Μέση τιµή εξασθένισης ανά 12ωρο 

 
 



Όπως φαίνεται από τα παραπάνω διαγράµµατα η ένταση της βροχής και κατ’ 

επέκταση η εξασθένιση, το µεγαλύτερο ποσοστό του έτους βρίσκεται σε σχετικά 

χαµηλά επίπεδα. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις (σχήµα 4.4) που η ένταση 

εκτινάσσεται και αγγίζει µεγάλες τιµές (πάνω από 8 dB) γεγονός που προκαλεί 

αρκετά µεγάλη απόσβεση σήµατος. Έτσι λοιπόν η κατανοµή της βροχόπτωσης δεν 

έχει κάποια συγκεκριµένη συµµετρία, αλλά παρουσιάζει µια τυχαία µορφή όπως 

φαίνεται και στο ιστόγραµµα  που ακολουθεί. Στο ιστόγραµµα αυτό που αναφέρεται 

στη Σάµο διακρίνουµε τα εξής. Πρώτον ότι η πλειοψηφία των γεγονότων βρίσκεται 

εντός του διαστήµατος 0-4 mm/h και πολύ λίγα µεταξύ 4-16 mm/h. Στη συνέχεια 

ακολουθεί ένα µεγάλο διάστηµα 16-40 mm/h, όπου δεν έχουµε καµία βροχή µε 

ένταση µέσα στο διάστηµα αυτό, ενώ τέλος παρατηρείται ένας αξιοσηµείωτος 

αριθµός συµβάντων µε τιµές πάνω από 40 mm/h. 

 

 
Σχήµα  4.5 : Κατανοµή εντάσεως βροχής 

 

Την ίδια περίπου κατανοµή παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες 9 περιοχές. Σε 

όλες σχεδόν υπάρχει το διάστηµα 0-4 mm/h µέσα στο οποίο βρίσκεται ο µεγαλύτερος 

αριθµός των συµβάντων ακολουθούµενα από το διάστηµα 4-20 mm/h περίπου, όπου 

βρίσκεται ένας περιορισµένος αριθµός γεγονότων. Στο διάστηµα 20-40 mm/h δεν 

έχουµε σχεδόν κανένα γεγονός και τέλος παρουσιάζεται ένας σηµαντικός αριθµός 

γεγονότων εντάσεως µεγαλύτερη από 40 mm/h. 



Ακόµα όµως και για τις σχετικά χαµηλές τιµές εντάσεως παρουσιάζεται 

επίσης ασυµµετρία στην µορφή της κατανοµής όπως φαίνεται στα επόµενα 

ιστoγράµµατα 

 

 

  
Σχήµα  4.6 : Κατανοµή εντάσεως βροχής 

 

Τα δύο παραπάνω διαγράµµατα τα οποία αναφέρονται σε διαφορετικές 

κλίµακες (0-4 και 0-0.4 mm/h) παρουσιάζουν µια τυχαία κατανοµή των γεγονότων µε 

ένταση βροχής µέσα στα διαστήµατα αυτά. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχει τρόπος 

ώστε να µπορέσουµε να περιγράψουµε αναλυτικά µε µια γνωστή συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας την κατανοµή που παρατηρείται. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει 

να δηµιουργηθεί µηχανισµός που να παράγει γεγονότα µε την τυχαία αυτή κατανοµή 

που παρατηρείται. Για να γίνει όµως αυτό θα πρέπει κατ’ αρχάς, να χωριστεί το εύρος 

των τιµών της εντάσεως της βροχής σε υποδιαστήµατα. Λόγω της ασυµµετρίας όµως 

που υπάρχει όπως περιγράφηκε προηγουµένως τα υποδιαστήµατα θα πρέπει να έχουν 

επίσης, ανοµοιόµορφη κατανοµή. Σε περιοχές µε µεγαλύτερη πυκνότητα γεγονότων 

θα έχουµε µικρότερα  υποδιαστήµατα, ενώ εκεί που η πυκνότητα είναι πιο αραιή θα 

έχουµε µεγαλύτερα υποδιαστήµατα. Μετά από ενδελεχή µελέτη των δεδοµένων και 



των 10 περιοχών θεωρήθηκε ότι βέλτιστα διαστήµατα για αυτήν την οµαδοποίηση 

είναι τα εξής. 

 

 

                                        Πίνακας 2.1 

A/A mm/h A/A mm/h 

1 0-0,01 8 0,3-0,4 

2 0,01-0,02 9 0,4-0,8 

3 0,02-0,03 10 0,8-2 

4 0,03-0,04 11 2-4 

5 0,04-0,12 12 4-20 

6 0,12-0,2 13 20-40 

7 0,2-0,3 14 40-60 

 

 

Μετά τον διαχωρισµό των διαστηµάτων όπως φαίνονται στον παραπάνω 

πίνακα, βρίσκουµε για κάθε τοποθεσία τον αριθµό των γεγονότων εντάσεως βροχής 

που εµπίπτουν σε κάθε ένα από αυτά τα διαστήµατα. ∆ιαιρώντας µε το σύνολο των 

δειγµάτων κάθε  τοποθεσίας για το έτος 2001, βρίσκουµε την πιθανότητα να συµβεί 

κάποιο γεγονός εντός του αντίστοιχου διαστήµατος. Στα διαγράµµατα που 

ακολουθούν δίνονται αυτές οι πιθανότητες για τέσσερις τυχαίες τοποθεσίες. 

 



 
Σχήµα  4.7 : Κατανοµή της έντασης της βροχής 

 

 

3.4 Συµπεράσµατα 
 
 Η εξασθένιση εξαιτίας της βροχόπτωσης σε µια περιοχή είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για την 

µοντελοποίηση του δορυφορικού καναλιού. Το µοντέλο που θα χρησιµοποιηθεί για 

την εξοµοίωση θα πρέπει να στηριχθεί στην δυναµική συµπεριφορά του φαινοµένου 

και όχι απλά στην εκτίµηση της χειρότερης περίπτωσης. Με αυτόν τον τρόπο θα 

µπορεί να γίνει δυνατή η µελέτη των διαφόρων τυχαίων καταστάσεων στις οποίες 

ενδεχοµένως να βρεθεί το σύστηµα. Η εξαγωγή του µοντέλου γίνεται µε τη χρήση της 

µεθόδου των Stutzman και Dishman και µε βάση την κατανοµή που παρουσιάζει η 

βροχή, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της Ε.Μ.Υ. Η κατανοµή αυτή όπως φαίνεται από τα 

διαγράµµατα που παρουσιάστηκαν προηγουµένως, δεν αντιστοιχεί σε κάποια γνωστή 

συνάρτηση πιθανότητας και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η αναλυτική µαθηµατική 

της περιγραφή.    

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
 
 
4.1 Εισαγωγή 
 
 Απώλειες σε ένα σήµα µικροκυµατικής ακτινοβολίας δεν έχουµε µόνο λόγω 

βροχόπτωσης, αλλά και από άλλους παράγοντες και συνθήκες που επικρατούν στη 

γήινη ατµόσφαιρα. Η ατµόσφαιρα, όπως είναι γνωστό αποτελείται από ένα πλήθος  

αερίων που βρίσκονται σε διάφορες αναλογίες. Η σύνθεση της ατµόσφαιρας κοντά 

στην επιφάνεια της θάλασσας έχει κυρίως ως εξής: 

• Άζωτο (Ν2) 78% 

• Οξυγόνο (Ο2) 21% 

• Αργό (Αr) 0,9% 

• Υδρατµοί (H2O) 0-2% 

• ∆ιάφορα άλλα αέρια 

 

Τα µόρια των αερίων αυτών αλληλεπιδρούν µε τη ηλεκτροµαγνητική 

ακτινοβολία µε αποτέλεσµα σε ορισµένες περιπτώσεις να προκαλούν απώλεια 

ενέργειας. Οι απώλειες αυτές εµφανίζονται κυρίως κοντά στη συχνότητα 

συντονισµού των µορίων. Ταλαντώσεις έχουµε όταν τα πολωµένα µόρια προσπαθούν 

να ευθυγραµµίσουν το εσωτερικό τους ηλεκτρικό πεδίο µε αυτό που επιβάλλεται 

εξωτερικά από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Τα στοιχεία εκείνα που 

προκαλούν πιο έντονο το φαινόµενο της απορρόφησης στην περιοχή της 

µικροκυµατικής ακτινοβολίας είναι η υγρασία (H2O) και το οξυγόνο. 

 
 



 
Σχήµα 5.1 : Ειδική εξασθένιση οξυγόνου και υγρασίας (dB/Km) 

 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραµµα η ειδική εξασθένιση λόγω του 

νερού και του οξυγόνου συναρτήσει της συχνότητας παρουσιάζει µια ακανόνιστη και 

τυχαία µορφή. Παρατηρούµε ότι τόσο στην καµπύλη του νερού όσο και σε αυτή του 

οξυγόνου, υπάρχουν µέγιστα σε ορισµένες συχνότητες που είναι και οι αντίστοιχες 

συχνότητες συντονισµού. Για το νερό οι συχνότητες αυτές είναι στα 22GHz, 183GHz 

και 324GHz, ενώ για το οξυγόνο βρίσκονται στα 57-60GHz και 119GHz. Οι 

συχνότητες αυτές βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση από την περιοχή των 12/14 GHz 

που είναι και η περιοχή λειτουργίας του συστήµατος που µελετάµε.  

Η υγρασία είναι στην ουσία νερό σε αέρια κατάσταση. Οι µετεωρολόγοι 

έχουν καθορίσει διάφορους τρόπους για να εκφράσουν το επίπεδο της υγρασίας στην 

ατµόσφαιρα. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι δυο: Ο απόλυτος και ο σχετικός. Ο 

πρώτος µετριέται συνήθως σε γραµµάρια ανά κυβικό µέτρο (gr/ m3 ), ενώ ο σχετικός 

καθορισµός της υγρασίας, ορίζεται από τον λόγο της απόλυτης της τιµής προς την 

αντίστοιχη τιµή της στο σηµείο κορεσµού. Λέγοντας αντίστοιχη τιµή στο σηµείο 

κορεσµού, εννοούµε την τιµή που έχει το σηµείο αυτό στην ίδια θερµοκρασία. Ο 

τελευταίος αυτός ορισµός του επιπέδου της υγρασίας καλείται σχετική υγρασία 

(Relative humidity) και όπως ήδη αναφέρθηκε ορίζεται ως εξής: 
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Η υγρασία εποµένως εξαρτάται ισχυρά από την θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος. Η εξάρτηση της σχετικής υγρασίας από τη θερµοκρασία φαίνεται στο 

επόµενο διάγραµµα. 

 

 
Σχήµα 5.2 : Εξάρτηση της σχετικής υγρασίας από τη θερµοκρασία 

 

Η περιεκτικότητα εποµένως του αέρα σε νερό είναι µεγαλύτερη σε µια χλιαρή 

ατµόσφαιρα παρά σε µια ψυχρή. Η υγρασία όµως δεν εξαρτάται µόνο από τη 

θερµοκρασία αλλά και από το ύψος πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το σχήµα 

που ακολουθεί (σχήµα 5.3) δείχνει τη µέση κατακόρυφη κατανοµή της θερµοκρασίας 

και την περιεκτικότητα του αέρα σε νερό. Η κάτω κλίµακα δείχνει ότι η υγρασία 

µειώνεται µε γρήγορους ρυθµούς µε την αύξηση του ύψους, καθόσον η θερµοκρασία 

γίνεται µικρότερη. Σχεδόν στη µισή της µέγιστης περιεκτικότητας νερού στον αέρα, 

γίνεται σε ύψος µικρότερο από 1,5 km. Λιγότερο από 5-6% γίνεται σε ύψος πάνω από 

5 km και κάτω από 1% πέφτει στη στρατόσφαιρα (πάνω από 12 km).      



 
Σχήµα 5.3 : Εξάρτηση υγρασίας από το ύψος 

 

4.2 Ανάλυση δεδοµένων 
 

Όπως και στην περίπτωση της βροχής, έτσι και εδώ διαθέτουµε δεδοµένα για 

την µέση ηµερήσια σχετική υγρασία και θερµοκρασία. Τα δεδοµένα αυτά αφορούν 

10 περιοχές της Ελλάδας (τις ίδιες µε αυτές της βροχής) για το έτος 2001 και δόθηκαν 

από την Ε.Μ.Υ. Η µεταβολή της θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας για τέσσερις 

από τις περιοχές αυτές δίνονται στη συνέχεια. 

 



 
Σχήµα 5.4 : Μέση ηµερήσια θερµοκρασία και σχετική υγρασία του έτους 2001   

 
Από τα προηγούµενα διαγράµµατα διαπιστώνουµε ότι η σχετική υγρασία 

κατά τους θερινούς µήνες, όπου η θερµοκρασία είναι υψηλότερη, παρουσιάζει 

χαµηλότερες τιµές από ότι τους χειµερινούς µήνες. Αυτό οφείλεται στην εξάρτηση 

που έχει η υγρασία κορεσµού από την θερµοκρασία. Η καµπύλη που δείχνει τη 

συναρτησιακή σχέση υγρασίας κόρου και θερµοκρασίας δίνεται στο σχήµα 5.5.  

 

 
Σχήµα 5.5 : Εξάρτηση της απόλυτης τιµής της υγρασίας από τη θερµοκρασία 

 



Στην παραπάνω καµπύλη φαίνεται αυτό που επισηµάναµε και προηγουµένως, 

ότι δηλαδή όσο αυξάνει η θερµοκρασία αυξάνει και η υγρασία κόρου, άρα µειώνεται 

η σχετική υγρασία.   

 

4.3 Μαθηµατική ανάλυση και υλοποίηση 
 

Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί διάφορες µέθοδοι για τον υπολογισµό 

της εξασθένισης λόγω των αερίων της ατµόσφαιρας (υγρασία και οξυγόνο). Μία από 

αυτές είναι και αυτή που προτείνεται από τον οργανισµό ITU [8]. Η µέθοδος αυτή 

χρησιµοποιεί ως παραµέτρους τη συχνότητα, την γωνία ανύψωσης της κεραίας, το 

µέσο ύψος κάθε αερίου από την επιφάνεια της θάλασσας και τέλος την πυκνότητα 

του νερού στον αέρα (υγρασία). Η µετέπειτα στατιστική ανάλυση (µέση τιµή και 

διασπορά), γίνεται µε τη χρήση των µετεωρολογικών δεδοµένων. Η µέθοδος 

στηρίζεται στην προσέγγιση της καµπύλης του σχήµατος 5.1, που προέρχεται από 

µετρήσεις, µε ένα πολυώνυµο. Έτσι η ειδική εξασθένιση (dB/km) λόγω της υγρασίας 

δίνεται από την: 
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όπου f η συχνότητα σε GHz και µ η πυκνότητα του νερού στην ατµόσφαιρα σε g/ m3 . 
 
 Εποµένως η συνολική εξασθένιση θα ισούται µε την Ανερου πολλαπλασιασµένη 

µε το µέσο µήκος της διαδροµής που διανύει το σήµα µέσα από την υγρή 

ατµόσφαιρα. Το µέσο κατακόρυφο ύψος του νερού στην ατµόσφαιρα δίνεται από 

την: 
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όπου hνo=1.6 km  

 

Άρα η συνολική εξασθένιση δίνεται από την: 

 



 
θ

Α= νερουν

sin
h

At       [dB]          (4.4) 

 

όπου θ η γωνία ανύψωσης της κεραίας. 

 

 Αντίστοιχα για την ειδική εξασθένιση του οξυγόνου έχουµε: 
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όπου f σε GHz 

 

           Το µέσο ύψος του οξυγόνου από την επιφάνεια της θάλασσας είναι ho=6 km. 

Εποµένως η συνολική εξασθένιση εξαιτίας του οξυγόνου δίνεται από τη σχέση: 

 

     
θ

=
sin

AhA oo
t0        [dB]           (4.6) 

 

  

 Για τον υπολογισµό της εξίσωσης (4.2) απαιτείται η γνώση της απόλυτης 

τιµής της πυκνότητας του νερού στον αέρα. Επειδή τα µετεωρολογικά δεδοµένα που 

διαθέτουµε δίνουν τη σχετική υγρασία, για να εξάγουµε την απόλυτη τιµή της θα 

πρέπει αρχικά να υπολογίσουµε την υγρασία στο σηµείο του κόρου. Η παράµετρος 

αυτή είναι συνάρτηση της θερµοκρασίας, όπως φαίνεται και από το σχήµα 5.5 και η 

σχέση που συνδέει τις δυο αυτές ποσότητες  είναι η εξής: 

 

T*101243,3T*101847,8T*32321,0018,5V 3423
ds

−− ×+×++=    [g/ m3 ]         (4.7) 

 

όπου Τ η θερµοκρασία σε βαθµούς Κελσίου. 

 

 Τώρα θα εξετάσουµε την κατανοµή που έχει η υγρασία κατά τη διάρκεια του 

έτους. Στα διαγράµµατα που ακολουθούν δίνεται η µεταβολή της υγρασίας για το 



έτος 2001 και δίπλα η αντίστοιχη κατανοµή του φαινοµένου για δυο περιοχές της 

Ελλάδας.  

 

 
Σχήµα 5.6 : Μέση ηµερήσια υγρασία για το έτος 2001 

 

 

 Παρόµοια περίπου µορφή παρουσιάζουν και οι υπόλοιπες 8 περιοχές για τις 

οποίες διαθέτουµε δεδοµένα. Η κατανοµή την οποία παρουσιάζουν προσεγγίζει σε 

µεγάλο βαθµό την αντίστοιχη του Gauss. Ως γνωστόν για να προσδιορίσουµε µια 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας τύπου Gauss, αρκεί να γνωρίζουµε την 

στατιστική µέση τιµή και διακύµανση. Η µέση τιµή ⎯Χ και διακύµανση  ενός 

συνόλου Ν δειγµάτων ορίζονται από τις: 
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 Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται η µέση τιµή, η διακύµανση και η µέση 

τιµή της εξασθένισης λόγω υγρασίας για συχνότητα 13 GHz και γωνία ανύψωσης 42ο  

 

Πίνακας 4.1 
 

Περιοχή 

Μέση τιµή 

υγρασίας 

(g/ m3 ) 

 

∆ιακύµανση 

]m/g[ 3 2  

Μέση τιµή 

Εξασθένισης 

(dB) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9,575 14,281 0,0045 

ΚΕΡΚΥΡΑ 11,389 14,589 0,0055 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 8,695 8,390 0,0040 

ΛΑΡΙΣΑ 8,561 9,449 0,0039 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 11,307 15,202 0,0052 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 9,992 10,208 0,0045 

ΣΑΜΟΣ 9,789 8,351 0,0045 

ΜΗΛΟΣ 10,099 8,856 0,0043 

ΣΟΥ∆Α 11,107 11,529 0,0053 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10,857 10,552 0,0046 

 

 

 Η εξασθένιση του οξυγόνου έχει µια τιµή περίπου στα 0,0071 dB για όλες τις 

περιοχές. Η διακύµανση της εξασθένισης αυτής είναι πάρα πολύ µικρή και γι’ αυτόν 

το λόγο τη θεωρούµε σταθερή. Η συνολική λοιπόν εξασθένιση των αερίων προκύπτει 

από το άθροισµα ενός στατικού (οξυγόνο) και ενός δυναµικού παράγοντα (υγρασία)   

σε dB. 

 

4.4 Συµπεράσµατα 
 
 Η ατµόσφαιρα αποτελείται από διάφορα αέρια τα οποία απορροφούν µέρος 

της µικροκυµατικής ακτινοβολίας µιας ραδιαοζεύξης µε αποτέλεσµα να έχουµε 

εξασθένιση. Τα στοιχεία εκείνα που προκαλούν πιο έντονο το φαινόµενο της 

απορρόφησης είναι το οξυγόνο και η υγρασία. Ο οργανισµός ITU παρέχει αναλυτική 

µαθηµατική περιγραφή της εξασθένισης εξαιτίας των αερίων αυτών συναρτήσει της 



συχνότητας.  Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων  για την υγρασία από την Ε.Μ.Υ 

υποδεικνύουν µια ετήσια κατανοµή που µπορεί να προσεγγιστεί από την κατανοµή 

Gauss. Αντίθετα η εξασθένιση εξαιτίας του οξυγόνο παρουσιάζει µια αµελητέα 

διακύµανση γι’ αυτό και την θεωρούµε στατική για µια ορισµένη συχνότητα. Τέλος, 

η συνολική εξασθένιση των αερίων προκύπτει από το άθροισµα σε dB ενός σταθερού 

όρου (οξυγόνου) και ενός δυναµικά µεταβαλλόµενου όρου (υγρασία).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
 
ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΚΕ∆ΑΣΗ 
 

 
5.1 Εισαγωγή 
 
 Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η αύξηση 

των απαιτήσεων, τόσο για την χωρητικότητα των καναλιών όσο και για την ποιότητα 

των υπηρεσιών έδωσε ώθηση για την εξέταση των φαινοµένων που επηρεάζουν τη 

µετάδοση του σήµατος. Έτσι, για συχνότητες πάνω από 10 GHz, εκτός από την 

εξασθένιση λόγω βροχής και την απορρόφηση από τα αέρια της ατµόσφαιρας, 

παρουσιάζονται και άλλου είδους ανωµαλίες στην µετάδοση µέσο της ατµόσφαιρας. 

Μία από αυτές είναι και η τροποσφαιρική σκέδαση που οφείλεται στην αλλαγή του 

δείκτη διάθλασης της τροπόσφαιρας. Η τροποσφαιρική σκέδαση προκαλεί τυχαίες 

και έντονες πολλές φορές µεταβολές στο πλάτος του σήµατος που λαµβάνεται από το 

δέκτη. Πειράµατα έχουν δείξει ότι η ένταση αυτού του φαινοµένου αυξάνει µε την 

αύξηση της συχνότητας και τη µείωση της γωνίας ανύψωσης της κεραίας. Η 

παρουσία σύννεφων κατά µήκος της ζεύξης ή ακόµα και η ύπαρξη βροχής µπορούν 

να εντείνουν ακόµα πιο πολύ το φαινόµενο.  

 Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει πρόσφατα για να µελετηθεί η αλληλεπίδραση 

της ανοµοιογένειας της ατµόσφαιρας και της διάδοση της µικροκυµατικής 

ακτινοβολίας µέσα από αυτήν.  Μετρήσεις για το πλάτος του σήµατος που έχουν 

καταγραφεί από πειράµατα σε δορυφορικές ζεύξεις, έχουν χρησιµοποιηθεί για να 

εξαχθούν στατιστικά µοντέλα που να περιγράφουν το φαινόµενο της τροποσφαιρικής 

σκέδασης. Παράλληλα όµως µε τις µετρήσεις του πλάτους, γίνεται καταγραφή και 

µετεωρολογικών δεδοµένων για να συγκριθούν και να συσχετιστούν µε αυτές του 

πλάτους. Έτσι λοιπόν, την τελευταία δεκαετία έχουν παραχθεί µοντέλα για τον 

υπολογισµό των παραµέτρων που περιγράφουν την κατανοµή της µεταβολής του 

σήµατος µε χρήση µετεωρολογικών δεδοµένων που έχουν παρθεί από το έδαφος. 

 

 

 

 



5.2 Ποιοτική Ανάλυση 
 
 Τι είναι όµως αυτό που προκαλεί την αλλαγή του δείκτη διάθλασης και κατ’ 

επέκταση την τροποσφαιρική σκέδαση; Ως γνωστόν, ο δείκτης διάθλασης ενός 

µέσου, που ορίζεται από το λόγο της ταχύτητας διάδοσης στο κενό προς την ταχύτητα 

διάδοσης στο µέσο, εξαρτάται στην πραγµατικότητα από την σύσταση του µέσου 

αυτού. Επειδή η γήινη ατµόσφαιρα αποτελείται από διάφορα αέρια που η πυκνότητά 

τους µεταβάλλεται µε το χρόνο, κατά συνέπεια θα έχουµε και µεταβολή του δείκτη 

διάθλασης της ατµόσφαιράς. Έχει παρατηρηθεί ότι η µεταβολή αυτή εξαρτάται 

κυρίως από την πυκνότητα του νερού στην ατµόσφαιρα. Η υγρασία εποµένως εκτός 

από την  απορρόφηση προκαλεί και σκέδαση του ηλεκτροµαγνητικού σήµατος. Η 

µεταβολή του δείκτη διάθλασης n στα διάφορα στρώµατα της ατµόσφαιρας προκαλεί 

αλλαγή στην πορεία µιας δέσµης του σήµατος, όπως φαίνεται στο σχήµα που 

ακολουθεί. 

 

 
Σχήµα 6.1 : Αλλαγή κατεύθυνσης δέσµης λόγω µεταβολής του δείκτη διάθλασης 

 

Επειδή, από την κεραία του ποµπού εκπέµπονται πολλές δέσµες µε 

διαφορετικές κατευθύνσεις, κάθε µία από αυτές ακολουθεί διαφορετική διαδροµή, 

ανάλογα µε την σκέδαση που θα υποστεί, µε αποτέλεσµα να καταφθάνουν στο δέκτη 

µε διαφορά φάσης. Η υπέρθεση όλων αυτών των σηµάτων προκαλεί άλλες φορές 

εξασθένιση και άλλες φορές αύξηση της εντάσεως του συνολικού σήµατος.  

Τα περισσότερα µοντέλα που υπάρχουν θεωρούν ότι για βραχυπρόθεσµο 

χρονικό διάστηµα η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας που χαρακτηρίζει το πλάτος 

του σήµατος ακολουθεί την κατανοµή Gauss, γύρω από την µέση τιµή του πλάτους 

(σε dB). Τα στατιστικά αυτά µοντέλα συνήθως, συσχετίζουν τα µετεωρολογικά 

δεδοµένα που υπάρχουν στο επίπεδο του εδάφους µε την διασπορά της κατανοµής. 

Τα επικρατέστερα που υπάρχουν είναι αυτό που προτάθηκε από τον Karasawa [10] 



και αυτό που συστήνει ο οργανισµός ITU [11]. Τα δυο αυτά µοντέλα που µοιάζουν 

πολύ µεταξύ τους, χρησιµοποιούν ως κύρια παράµετρο για τον υπολογισµό της 

διασποράς την διαθλαστικότητα (refractivity) που είναι συνάρτηση της σχετικής 

υγρασίας και της θερµοκρασίας στο επίπεδο του εδάφους. Στη συνέχεια θα 

ασχοληθούµε µε το µοντέλο του κανονισµού της ITU και η εκτίµηση της διασποράς 

της τροποσφαιρικής σκέδασης θα γίνει µε την βοήθεια των µετεωρολογικών 

δεδοµένων που διαθέτουµε από την Ε.Μ.Υ για 10 περιοχές της Ελλάδας. 

 

5.3 Μαθηµατική Ανάλυση 
 

Η διαθλαστικότητα (refractivity) Ν ενός µέσου ορίζεται ως εξής: 

 

10)1n(N 6×−=          (5.1) 

 

όπου n ο δείκτης διάθλασης του µέσου. 

 

 Η διαθλαστικότητα της ατµόσφαιρας είναι γενικώς συνάρτηση δυο 

παραγόντων – Νdry και Nwet  - όπως φαίνεται από την επόµενη εξίσωση. 

 

             (5.2) NNN wetdry +=

 

 Ο παράγοντας Νdry είναι αυτός που χαρακτηρίζει την ξηρή ατµόσφαιρα, όταν 

δηλαδή δεν υπάρχει υγρασία, ενώ ο Nwet χαρακτηρίζει την ατµόσφαιρα που περιέχει 

υγρασία. Ο τελευταίος αυτός παράγοντας θα χρησιµοποιηθεί και στη συνέχεια για τον 

υπολογισµό της διασποράς. Ο  Nwet είναι συνάρτηση της σχετικής υγρασίας και 

θερµοκρασίας και δίνεται από την σχέση που ακολουθεί. 

 

 ( )
( )273T

97,240T/T5,17exp*RH22810
N 2wet

+
+⋅⋅

=             (5.3) 

 

όπου RH η σχετική υγρασία [%]. 

 



 Στα επόµενα διαγράµµατα φαίνονται οι τιµές που παίρνει η παράµετρος Nwet 

καθώς και η κατανοµή της κατά τη διάρκεια του έτους 2001 για δύο περιοχές της 

Ελλάδας.  

 

 
 

 
Σχήµα 6.2 : Κατανοµή και µέση ηµερήσια µεταβολή της Νwet  

 

 Όπως φαίνεται από τα διαγράµµατα η παράµετρος Nwet  παρουσιάζει µια 

ετήσια  κατανοµή που µοιάζει πολύ µε την κατανοµή Gauss. Η διασπορά αυτής της 

κατανοµής αυτής όµως, δεν έχει καµία σχέση µε την διασπορά του φαινοµένου της 

σκεδάσεως που προκαλείται από την διαθλαστικότητα Nwet. Η τελευταία είναι 



συνάρτηση της µέσης τιµής της  Nwet, εντός µιας χρονικής περιόδου και καθορίζει τη 

διασπορά του πλάτους του σήµατος (σε dB) για ένα βραχυπρόθεσµο χρονικό 

διάστηµα (µερικών λεπτών). Επειδή τα δεδοµένα που έχουµε στη διάθεσή µας είναι 

για ένα έτος (2001) και δίνουν την ηµερήσια µέση τιµή της υγρασίας και 

θερµοκρασίας, ως χρονική περίοδο για τον υπολογισµό της µέσης τιµής της Nwet, 

επιλέγουµε ολόκληρο το έτος (365 µέρες). Στη συνέχεια δίνεται η διαδικασία µε την 

οποία υπολογίζεται η διασπορά σp της τροποσφαιρικής σκέδασης µε τη µέθοδο που 

προτείνει ο ITU-R. Έτσι λοιπόν έχουµε: 
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όπου    και  〉〈+×=σ −− N10106,3 wet
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ref 〉〈Nwet  η µέση τιµή της Nwet της χρονικής 

περιόδου που µελετάµε. 

 

Ο όρος g(x) ονοµάζεται antenna aperture averaging factor και δίνεται από την 

ακόλουθη εξίσωση. 
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όπου          (5.6) L/Dk0584,0x 2
e=

 

Οι παράµετροι k και De είναι ο κυµατικός αριθµός (2π/λ) και η ενεργός διάµετρος 

της κεραίας αντίστοιχα. Η ενεργός διάµετρος της κεραίας ορίζεται ως εξής: 

 

 nDDe =                (5.7) 

 

όπου D η φυσική διάµετρος της κεραίας και n η απόδοσή της. 

 

 Ο παράγοντας L που εµφανίζεται στην εξίσωσης (5.6) αντιστοιχεί στο µήκος 

της διαδροµής εντός της οποίας επηρεάζεται το σήµα και προκαλείται η διαταραχή. 

Το µήκος αυτό υπολογίζεται από την εξής σχέση: 



 

 
ε++ε

=
sina/h2sin

h2L
e

2
        (5.8) 

 

όπου ae η ενεργός ακτίνα της γης εντός της οποίας πραγµατοποιείται η σκέδαση και η 

οποία εν γένει εξαρτάται από το ύψος στο οποίο βρίσκεται ο σταθµός. Στο επίπεδο 

της θάλασσας γίνεται ίση µε 8500 km. Το h είναι το διάστηµα πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας, εντός του οποίου συµβαίνει η διαταραχή και στο µοντέλο 

αυτό λαµβάνεται ίσο µε 1000 m.   

 

5.4 Συµπεράσµατα 
  
 Η υγρασία της γήινης ατµόσφαιρας εκτός από την απορρόφηση που προκαλεί 

στην µικροκυµατική ακτινοβολία, συµµετέχει και σε ένα άλλου είδους φαινόµενο, 

την τροποσφαιρική σκέδαση. Η σκέδαση αυτή οφείλεται στις τυχαίες µεταβολές που 

παρουσιάζει ο δείκτης διάθλασης  στα διάφορα στρώµατα της ατµόσφαιρας, εξαιτίας 

της υγρασίας.  Η διαταραχή αυτή έχει ως συνέπεια την αυξοµείωση της εντάσεως του 

σήµατος που λαµβάνει ο δέκτης. Έχει παρατηρηθεί ότι για βραχυπρόθεσµο χρονικό 

διάστηµα (µερικά λεπτά) το πλάτος του σήµατος (σε dB) χαρακτηρίζεται από µια 

κατανοµή Gauss µε µέση τιµή τη µέση τιµή του πλάτους του σήµατος. Ο 

υπολογισµός της διασποράς γίνεται µε τη βοήθεια µετωρολογικών δεδοµένων που 

έχουν ληφθεί από το έδαφος και αφορούν την υγρασία και τη θερµοκρασία. Η 

εκτίµηση της διασποράς της σκέδασης, βάσει των µοντέλων που υπάρχουν, 

στηρίζεται στον προσδιορισµό της µέσης τιµής της διαθλαστικότητας (Νwet), εντός 

µιας µεγάλης χρονικής περιόδου. Η τροποσφαιρική σκέδαση είναι ένας σηµαντικός 

παράγοντας που επηρεάζει σε αρκετά µεγάλο βαθµό µια δορυφορική ζεύξη και θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη µοντελοποίηση του καναλιού. 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 
 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 
 

6.1 Εισαγωγή 
 
 Μετά την ανάλυση που προηγήθηκε για τον ενισχυτή υψηλής ισχύος (HPA) 

και τα µετεωρολογικά φαινόµενα που επηρεάζουν το δορυφορικό κανάλι, στη 

συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή της υλοποίησης τους µε τη χρήση του λογισµικού  

Matlab/Simulink. Μετά την κατασκευή καθενός από τα παραπάνω µοντέλα 

ξεχωριστά, έγινε η εισαγωγή τους σε ένα τυπικό δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό 

µοντέλο στο Simulink, όπου και παρατηρήθηκε η συµπεριφορά τους. 

  Για τους υπολογισµούς των παραµέτρων του µοντέλου χρησιµοποιήθηκε ως 

λογισµικό το MATLAB και για την προσοµοίωση του καναλιού το SIMULINK.  Το 

MATLAB είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου που 

χρησιµοποιείται για τεχνικούς και επιστηµονικούς υπολογισµούς. Προσφέρει τη 

δυνατότητα προγραµµατισµού και κατόπιν της οπτικής απεικόνισης των 

αποτελεσµάτων σε ένα προσιτό και οικείο περιβάλλον. Το MATLAB είναι ένα 

σύστηµα το οποίο έχει ως βασικό στοιχείο υπολογισµού πίνακες και διανύσµατα, 

γεγονός που το καθιστά εύχρηστο χωρίς να χρειάζονται πολύπλοκοι κώδικες 

προγραµµατισµού.  Το SIMULINK από την άλλη µεριά είναι ένα πακέτο λογισµικού 

που χρησιµοποιείται για µοντελοποίηση, προσοµοίωση και ανάλυση δυναµικών 

συστηµάτων σε πραγµατικό χρόνο. Μπορεί και υποστηρίζει γραµµικά και µη-

γραµµικά συστήµατα τόσο συνεχούς όσο και διακριτού χρόνου. Η κατασκευή των 

µοντέλων στο Simulink γίνεται µε γραφικό τρόπο µε την ένωση και συνδυασµό 

διαφόρων Blocks µεταξύ τους τα οποία υλοποιούν εν τέλει τη συνάρτηση µεταφοράς 

του συστήµατος.   

Η διαδικασία της υλοποίησης έγινε σταδιακά, κατασκευάζοντας κάθε µία από 

τις δοµικές µονάδες του συστήµατος σε ξεχωριστό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο 

έγινε εφικτή η εφαρµογή πειραµάτων, έτσι ώστε να µελετηθεί και να αξιολογηθεί η 

αξιοπιστία της κάθε µονάδας. Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή της υλοποίησης 

στο Simulink των µοντέλων του ενισχυτή (TWTA), της εξασθένισης λόγω βροχής, 

της απορρόφησης από υγρασία και οξυγόνο, της τροποσφαιρικής σκεδάσεως και 

τέλος του τυπικού δορυφορικού συστήµατος. 



6.2 Μοντελοποίηση Ενισχυτή (TWTA) 
 
 Στο Κεφάλαιο 2 αναφέρθηκε ότι στον ενισχυτή TWT πραγµατοποιούνται δυο 

ειδών διαµορφώσεις. Η διαµόρφωση κατά πλάτος ΑΜ/ΑΜ και η διαµόρφωση κατά 

φάση AM/PM. Στην πρώτη περίπτωση η µοντελοποίηση θα γίνει βάση της εξίσωσης 

(2.3) του Saleh για τα aα και bα που δίνονται από τον πίνακα 1.2, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση θα έχουµε την υλοποίηση του πολυωνύµου (2.8).  

Η µοντελοποίηση του ενισχυτή όµως, δεν σταµατά εδώ. Για να δουλέψει 

σωστά το µοντέλο του TWTA θα πρέπει να γίνει κατάλληλη αναγωγή του σήµατος 

εισόδου και του σήµατος εξόδου, ανάλογα µε την τιµή του ΟΒΟ που έχουµε επιλέξει. 

Για να γίνει αυτό κατανοητό, όπως φαίνεται και στο σχήµα 7.1, στην πραγµατικότητα 

πριν από τον TWTA υπάρχει µια βαθµίδα ενίσχυσης (channel amplifier) η οποία 

συγκρατεί το σήµα εισόδου του ενισχυτή σε µια σταθερή τιµή, ανάλογα µε το 

προεπιλεχθέν ΟΒΟ. 

 

 
Σχήµα 7.1  

 

 Για να το πετύχουµε αυτό στο Simulink θα πρέπει αρχικά να βρούµε ένα 

τρόπο βάση του οποίου θα εκτιµάται η στάθµη του σήµατος εισόδου. Επειδή, το 

µοντέλο µας δουλεύει µε σήµατα διακριτού χρόνου, όπως είναι γνωστό από τη 

θεωρία σηµάτων η στιγµιαία ισχύς ενός σήµατος x[n] ορίζεται από τη σχέση: 

 

                               (6.1) ]n[x]n[p 2=

 

Η µέση ισχύς ενός σήµατος διακριτού χρόνου x[n] στο διάστηµα [n1,n2] 

ορίζεται από τη σχέση: 
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επίσης, εάν V είναι η ενεργός τάση ενός σήµατος (συνεχούς χρόνου), τότε η ισχύς 

του σήµατος αυτού ορίζεται ως το  . Εποµένως αν θεωρήσουµε ότι το x[n] είναι η 

τάση του σήµατος εισόδου θα ισχύει ότι: 

V2
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 Για δεδοµένο ΟΒΟ έχουµε συγκεκριµένη τιµή ισχύος εξόδου και αντίστοιχα 

συγκεκριµένη τιµή τάσεως εξόδου. Επίσης, το ΟΒΟ αυτό αντιστοιχεί σε κάποιο ΙΒΟ 

το οποίο µε τη σειρά του συνεπάγεται συγκεκριµένη τιµή ισχύος και τάσεως εισόδου. 

Το ΙΒΟ συνδέεται µε την τάση µε την εξής σχέση: 

 

)
V
Vlog(20IBO

SATi

in=           (6.4)  

 

όπου Vin η τάση εισόδου του TWTA που αντιστοιχεί σε δεδοµένο ΙΒΟ. 

 

 Η τάση όµως αυτή αποτελεί την τάση εξόδου της αρχικής βαθµίδας ενίσχυσης 

(channel amplifier). Η βαθµίδα όµως αυτή οδηγείται στην είσοδό της, εν γένει, από 

ένα σήµα χαµηλότερης στάθµης τάσεως Vd (σχήµα 7.1). Η στάθµη αυτή του σήµατος 

υπολογίζεται στο µοντέλο µας από τη σχέση (2.11). Εποµένως, για προσαρµόσουµε 

την έξοδο της, στην τιµή της Vin θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί µε µια ποσότητα α 
τέτοια ώστε:  

 

 VV din ×α=        (6.5) 

 

Επίσης από την (6.4) έχουµε ότι: 

 

K)Vlog(20IBO)Vlog(20 SATiin =+=       (6.6) 

 

Άρα από την (6.6) συνεπάγεται ότι: 

 



10V 20/K
in =        (6.7) 

 

Εποµένως µε τη χρήση των εξισώσεων (6.5)-(6.7) και για δεδοµένο ΙΒΟ 

µπορούµε να προσδιορίσουµε την πολλαπλασιαστική σταθερά α που αντιστοιχεί στο 

κέρδος της ενισχυτικής βαθµίδας. Η τάση Vd  υπολογίζεται συνεχώς από το µοντέλο 

από την (6.3), η οποία συγκρινόµενη µε την Vin δίνει κάθε φορά την τρέχουσα τιµή 

της α. Επειδή, το σηµείο λειτουργίας του TWTA συνήθως ορίζεται από το ΟΒΟ αντί 

για το ΙΒΟ θα πρέπει να βρεθεί µια σχέση που να συνδέει το ΟΒΟ µε το ΙΒΟ. Αυτό 

µπορεί να γίνει πολύ απλά µε τη χρήση ενός πολυωνύµου και τη µέθοδο ελαχίστων 

τετραγώνων.  

Τέλος, όσον αφορά την είσοδο του µοντέλου του ενισχυτή θα πρέπει να 

προσθέσουµε το εξής: Επειδή η εξίσωση του Saleh  για τον ΑΜ/ΑΜ µετασχηµατισµό 

όσο και το πολυώνυµο για τη φάση, έχουν ως ανεξάρτητη µεταβλητή την 

κανονικοποιηµένη τιµή της τάσεως (ως προς το σηµείο του κόρου) θα πρέπει να 

διαιρέσουµε την τάση εισόδου του µοντέλου µε τη VSATi.  

Με παρόµοιο τρόπο εργαζόµαστε και για τον καθορισµό της τάσεως εξόδου. 

Το πλάτος της τάσεως εξόδου του µοντέλου θα έχει την κανονικοποιηµένη της τιµή. 

Γι’ αυτό το λόγο πολλαπλασιάζουµε την έξοδο µε την VSATo, έτσι ώστε να πάρουµε 

την πραγµατική τιµή της τάσεως εξόδου. Στην έξοδο του ενισχυτή υπάρχει επίσης µια 

βαθµίδα ενίσχυσης που φέρνει το πλάτος του σήµατος στο επίπεδο που καθορίζεται 

από το αντίστοιχο ΟΒΟ. Η τάση εξόδου υπολογίζεται από τις (6.6) και (6.7) εάν 

αντικαταστήσουµε το Vin µε Vout και το VSATi  µε VSATο. Μετρώντας εποµένως το 

επίπεδο της τάσεως στην είσοδο της ενισχυτικής βαθµίδας εξόδου και διαιρώντας την 

µε αυτήν που προκύπτει από τις (6.6) και (6.7), για δεδοµένο ΟΒΟ, προκύπτει µια 

σταθερά α′. Με την σταθερά αυτή πολλαπλασιάζουµε στη συνέχεια το σήµα µας έτσι 

ώστε να έρθει στην επιθυµητή στάθµη.    

Η µορφή λοιπόν που έχει το µοντέλο του ενισχυτή στο Simulink είναι αυτή 

που φαίνεται στο διάγραµµα που ακολουθεί. 

      



 
Σχήµα 7.2 : Μοντέλο TWTA  

 

 Στο Input Scaling πραγµατοποιείται όλη η διαδικασία που περιγράφηκε 

παραπάνω για να φέρουµε το σήµα εισόδου στην επιθυµητή στάθµη. Η διαδικασία 

αυτή φαίνεται πιο αναλυτικά στο επόµενο σχήµα 

 

 
Σχήµα 7.3 : Input Scaling 

 

 Μέσα στο GAIN υπολογίζεται από τις (7.3) και (7.5) η τιµή του κέρδους α µε 
το οποίο θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί το κέρδος του σήµατος εισόδου για να γίνει 

ίσο µε Vin (που αντιστοιχεί σε δοσµένο ΙΒΟ) και κατόπιν διαιρείται µε την VSATi  για 

να κανονικοποιηθεί. Στη συνέχεια γίνεται διαχωρισµός του µιγαδικού σήµατος σε 

πλάτος και φάση, όπου το πλάτος χρησιµοποιείται για τους υπολογισµούς των 

ΑΜ/ΑΜ και ΑΜ/PM διαµορφώσεων. Τέλος, αφού γίνει πάλι η µετατροπή του 

σήµατος σε µιγαδικό, διέρχεται από το Output Scaling στο οποίο πραγµατοποιείται η 

αντίστροφη διαδικασία όπως φαίνεται στο σχήµα 7.4.    

 

  



 
Σχήµα  7.4 : Output Scaling 

 
Για να ελέγξουµε κατά πόσο το µοντέλο του ενισχυτή (TWTA) στο Simulink 

ανταποκρίνεται στα πραγµατικά δεδοµένα, εκτελούµε την εξής πειραµατική 

διαδικασία. Εισάγουµε στην είσοδο του µοντέλου ένα σήµα (π.χ. ηµιτονοειδούς 

µορφής) και ρυθµίζουµε κάθε φορά τον ενισχυτή να δουλεύει σε διαφορετικό σηµείο 

λειτουργίας, το οποίο καθορίζεται από την τιµή ΟΒΟ. Για κάθε ένα από αυτά τα 

σηµεία λειτουργίας µετράµε την ισχύ εισόδου και την ισχύ εξόδου που µας δίνει το 

µοντέλο, άρα και τα αντίστοιχα ΙΒΟ και ΟΒΟ. Έτσι, είµαστε θέση να συγκρίνουµε 

τις πραγµατικές τιµές των ΙΒΟ και ΟΒΟ µε αυτές που δίνει το µοντέλο. Η σύγκριση 

αυτή φαίνεται στο διάγραµµα που ακολουθεί. 

 

 
Σχήµα 7.5 : Σύγκριση του µοντέλου του ενισχυτή µε πραγµατικά δεδοµένα. 

 



Στο παραπάνω διάγραµµα παρατηρείται ότι το µοντέλο δίνει σχεδόν 

ταυτόσηµα αποτελέσµατα µε τις πραγµατικές µετρήσεις που έχουµε από  το 

εγχειρίδιο του Hellas Sat 2 για τον ενισχυτή TWT.  

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε την επίδραση που έχει η µη γραµµική 

συµπεριφορά του ενισχυτή στο σήµα εισόδου. Για σήµα εισόδου ηµιτονοειδούς 

µορφής και για διάφορα ΟΒΟ κοντά και µακριά από το σηµείο του κόρου 

παρατηρούµε την έξοδο εφαρµόζοντας τον αλγόριθµο FFT. Επειδή το µοντέλο του 

ενισχυτή είναι ανεξάρτητο από τη συχνότητα, η επιλογή της συχνότητας του σήµατος 

εισόδου στα 1 GHz έγινε για λόγους απλότητας. Τα αποτελέσµατα που παίρνουµε 

δίνονται στα επόµενα διαγράµµατα. 

 

 

 
Σχήµα 7.6 : Αποτελέσµατα εξοµοίωσης για ΟΒΟ=15  dB 

 
 
 
 
 
 
 



  
Σχήµα 7.7 : Αποτελέσµατα εξοµοίωσης για ΟΒΟ=10  dB 

 
 
 
 

 
Σχήµα 7.8 : Αποτελέσµατα εξοµοίωσης για ΟΒΟ=5  dB 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Σχήµα 7.9 : Αποτελέσµατα εξοµοίωσης για ΟΒΟ=3  dB 

 
 
 

 
Σχήµα 7.10 : Αποτελέσµατα εξοµοίωσης για ΟΒΟ=0  dB 

 
 

 Όπως παρατηρούµε από τα προηγούµενα διαγράµµατα σε περιοχές µακριά 

από το σηµείο του κόρου τα πλάτη των ανώτερων αρµονικών που παράγονται 

απέχουν αρκετά dB από αυτό της βασική συχνότητας. Όσο όµως πλησιάζουµε το 

σηµείο του κόρου τα πλάτη των προϊόντων αυξάνονται αρκετά, πλησιάζοντας το 



πλάτος της βασικής. Η επίδραση των προϊόντων ενδοδιαµόρφωσης φαίνεται 

καλύτερα στον πίνακα 6.1, όπου έχουν υπολογιστεί για κάθε ένα από τα παραπάνω 

σηµεία λειτουργίας οι λόγοι C/IM για τα προϊόντα 3ης και 5ης τάξης. Ο λόγος C/IM 

ορίζεται από την εξής σχέση: 

ςαρµονικοστηςςσχ

αφορςσχ

ήnύ

έύ
IMnC

−Ι

Ι
=/            (6.8)     

 

Πίνακας 6.1 

OBO (dB) C/IM3 (dB) C/IM5 (dB) 

15 36,047 53,382 

10 29,345 49,492 

5 21,416 40,165 

3 17,492 34,014 

0 8,816 15,345 

 

 
6.3 Μοντελοποίηση εξασθένισης λόγω βροχής 
 
 Στο Κεφάλαιο 3 αναλύθηκε και µελετήθηκε το φαινόµενο της βροχής και η 

εξασθένιση που αυτή προκαλεί, µε τη βοήθεια των δεδοµένων της Ε.Μ.Υ. Η 

στατιστική ανάλυση των δεδοµένων αυτών έδωσε την αντίστοιχη κατανοµή της 

εντάσεως της βροχής που έχει η κάθε µια από τις 10 περιοχές της Ελλάδας. Έτσι µε 

τη χρήση των κατανοµών αυτών και των εξισώσεων της µεθόδου των Stutzman και 

Dishman (3.1)-(3.7), είµαστε σε θέση να κατασκευάσουµε το µοντέλο της 

εξασθένισης λόγω βροχής που θα αντιστοιχεί σε κάθε µια από τις 10 περιοχές. 

Έτσι λοιπόν η υλοποίηση σε Simulink έχει ως εξής: κατασκευάζουµε 

γεννήτρια τυχαίας ακολουθίας αριθµών µε βάση την στοχαστική κατανοµή που 

προκύπτει από την διαδικασία που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 3. Οι τιµές οι οποίες 

παράγονται αντιστοιχούν σε εντάσεις βροχής σε mm/h. Οι τιµές αυτές λαµβάνονται 

από το επόµενο block το οποίο περιέχει τον αλγόριθµο στον οποίο υλοποιούνται οι 

εξισώσεις (3.1)-(3.7). Eποµένως στην έξοδο του παίρνουµε τις αντίστοιχες τιµές 

εξασθένισης σε dB. 

 



 
Σχήµα 7.11 : Μοντέλο εξασθένισης λόγω βροχής στο Simulink 

 

Αν το πλάτος του σήµατος πριν υποστεί την εξασθένιση ήταν Εο και µετά από 

αυτήν γίνει Ε1, τότε η απόσβεση Α σε dB ορίζεται από την: 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

E
Elog20A

o

1
10           (6.9) 

 

Εποµένως το πλάτος του σήµατος στην έξοδο του µοντέλου θα είναι ίσο µε 

Ε1, το οποίο σχετίζεται µε το σήµα εισόδου ως εξής. 

 

10EE 20/A
o1 ×=                  (6.10) 

 

Η τελευταία αυτή διαδικασία φαίνεται στο σχήµα 7.11, όπου το Εο αντιστοιχεί 

στο σήµα εισόδου (signal in) και το Ε1 στο σήµα εξόδου (signal out).  

Το µοντέλο της βροχής παράγει τυχαίες εξασθενίσεις που ανταποκρίνονται 

στην περιοχή που έχει ορίσει ο χρήστης, µε βάση την κατανοµή της περιοχής αυτής.  

Μια εξοµοίωση για τα Ιωάννινα για παράδειγµα στα 13 GHz δίνει τα αποτελέσµατα 

που φαίνονται στο παρακάτω διάγραµµα. 

 



 
Σχήµα 7.12 : Εξασθένιση που προκύπτει από εξοµοίωση του µοντέλου βροχής 

 

  Στο διάγραµµα αυτό παρατηρούµε ότι οι τιµές εξασθένισης (σε dB) στην 

πλειοψηφία των δειγµάτων βρίσκονται κάτω από 1 dB. Υπάρχουν όµως και δείγµατα 

που η εξασθένιση ξεπερνά τα 8 dB και αντιστοιχούν σε περιπτώσεις όπου έχουµε 

ισχυρές καταιγίδες.  

 

 

6.4 Μοντελοποίηση εξασθένισης λόγω απορρόφησης από αέρια 
 
 Τα αέρια της ατµόσφαιρας που προκαλούν εξασθένιση, όπως αναφέρθηκε στο 

κεφάλαιο 4, είναι η υγρασία και το οξυγόνο. Η υγρασία σύµφωνα µε τα δεδοµένα της 

Ε.Μ.Υ φαίνεται ότι ακολουθεί την κατανοµή Gauss, ενώ το οξυγόνο παρουσιάζει µια 

σχεδόν σταθερή τιµή εξασθένισης. Έτσι µε τη χρήση των κατανοµών για τις 10 

περιοχές της Ελλάδας και των εξισώσεων (4.2)-(4.6) που προτείνουν οι κανονισµοί 

του οργανισµού ITU, υλοποιούµε το αντίστοιχο µοντέλο στο Simulink που έχει την 

δοµή που φαίνεται στο σχήµα 7.13. 

 



 
Σχήµα 7.13 : Μοντέλο απορρόφησης αερίων στο Simulink 

 

 Μια γεννήτρια τυχαίας ακολουθίας αριθµών παράγει τιµές µε βάση την 

κατανοµή Gauss, οι οποίες αντιστοιχούν σε πυκνότητα νερού (gr/ m3 ) στην 

ατµόσφαιρα. Η µέση τιµή και διασπορά της κατανοµής Gauss τοποθετούνται ίσες µε 

αυτές που δίνονται από τον πίνακα 4.1, ανάλογα µε την περιοχή που έχει επιλεχθεί. 

Στη συνέχεια το επόµενο block υπολογίζει την εξασθένιση σε dB µε χρήση των 

εξισώσεων (4.2)-(4.4). Στην τιµή που προκύπτει προστίθεται στο τέλος και η 

εξασθένιση λόγω του οξυγόνου, το οποίο έχει µια σταθερή τιµή, όπως έχει αναφερθεί 

προηγουµένως. Τέλος, η εξασθένιση σε dB µετατρέπεται σε µια πολλαπλασιαστική 

σταθερά σύµφωνα µε τις εξισώσεις (6.9)-(6.10) µε την οποία πολλαπλασιάζεται το 

σήµα. 

Η εξοµοίωση του µοντέλου της απορρόφησης αερίων για µια περιοχή της 

Ελλάδας (Ηράκλειο) στα 13 GHz, παράγει τιµές εξασθένισης µε τη µορφή και την 

κατανοµή που φαίνονται στα επόµενα διαγράµµατα. 



 
Σχήµα 7.14 : Εξασθένιση που προκύπτει από εξοµοίωση του µοντέλου απορρόφησης                                    
                     αερίων  

 

 
Σχήµα 7.15 : Κατανοµή εξασθένισης 

 



 Όπως παρατηρούµε η κατανοµή της εξασθένισης δεν έχει ακριβώς την µορφή 

της κατανοµής Gauss που έχει η υγρασία που παράγεται από την γεννήτρια τυχαίας 

ακολουθίας αριθµών. Αυτό συµβαίνει γιατί η εξίσωση που χρησιµοποιήθηκε στο 

µοντέλο που συνδέει την υγρασία µε την εξασθένιση είναι µη-γραµµική. 

 
6.5 Μοντελοποίηση τροποσφαιρικής σκέδασης 
 
 Στο Κεφάλαιο 5 είδαµε ότι η τροποσφαιρική σκέδαση εξαρτάται από την 

υγρασία, η οποία προκαλεί αλλαγή στο δείκτη διάθλασης στα διάφορα στρώµατα της 

ατµόσφαιρας. Το φαινόµενο αυτό, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προκαλεί µε τη σειρά 

του τυχαία αύξηση και εξασθένηση του πλάτους του σήµατος το οποίο 

χαρακτηρίζεται από την κατανοµή Gauss (σε dB). H κατανοµή αυτή έχει µέση τιµή 0 

και η διασπορά της υπολογίζεται για κάθε περιοχή από τις εξισώσεις (5.3)-(5.8). Έτσι 

το µοντέλο σε Simulink έχει τη µορφή που φαίνεται στο σχήµα 7.16. 

 

 
Σχήµα  7.16 : Μοντέλο τροποσφαιρικής σκέδασης σε Simulink 

 

Το µοντέλο αυτό αποτελείται από µια γεννήτρια παραγωγής τυχαίας 

ακολουθίας αριθµών µε βάση την κατανοµή Gauss που αντιστοιχεί στην κατανοµή 

που προκύπτει από τις εξισώσεις  (5.3)-(5.8) για κάθε µία περιοχή. Οι τιµές αυτές της 

γεννήτριας αντιστοιχούν στην αύξηση ή ελάττωση του σήµατος σε dB. Τέλος, η τιµή 

σε dB µετατρέπεται σε µια πολλαπλασιαστική σταθερά σύµφωνα µε τις εξισώσεις 

(6.9)-(6.10) µε την οποία πολλαπλασιάζεται το σήµα. 

Η εξοµοίωση του µοντέλου της τροποσφαιρικής σκέδασης για µια περιοχή της 

Ελλάδας (Θεσσαλονίκη) στα 13 GHz, έχει τα αποτελέσµατα που φαίνονται στο 

σχήµα 7.17. 

 



 
Σχήµα 7.17 : Αποτελέσµατα εξοµοίωσης µοντέλου τροποσφαιρικής σκέδασης 

 

 Όπως ήταν αναµενόµενο η εξοµοίωση του µοντέλου δίνει θετικές και 

αρνητικές τιµές µεταβολής του πλάτους του σήµατος. Η µεταβολή αυτή όπως 

φαίνεται στο παραπάνω σχήµα µπορεί να φθάσει και να ξεπεράσει ακόµα και τα 0,8 

dB. Η αντίστοιχη κατανοµή δίνεται στο επόµενο διάγραµµα και όπως αναµενόταν 

έχει τη µορφή Gauss. 

 

 
Σχήµα 7.18 : Κατανοµή µεταβολής πλάτους 



 

 

6.6 Μοντέλο ∆ορυφορικού Τηλεπικοινωνιακού Συστήµατος 
 

Ένα δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό σύστηµα αποτελείται σε γενικές γραµµές 

από τέσσερις βασικές µονάδες. Τον ποµπό που βρίσκεται στο σταθµό βάσης από τον 

οποίο αποστέλλεται η πληροφορία, το κανάλι που αποτελεί το φυσικό µέσο 

µετάδοσης (ελεύθερος χώρος),  τον δορυφόρο πού παίζει το ρόλο του αναµεταδότη 

και τέλος τον δέκτη που βρίσκεται στο σταθµό βάσης προορισµού. Ο ποµπός εκτελεί 

δυο κυρίως λειτουργίες: α) Παίρνει το σήµα βασικής ζώνης και αφού το περάσει από 

κάποιο φίλτρο, το τοποθετεί σε κατάλληλο φορέα υψηλής συχνότητας και β) φέρνει 

το φερέσυχνο σήµα στο επιθυµητό επίπεδο ισχύος, µέσο ενός ενισχυτή και το οδηγεί 

στην κεραία απ’ όπου εκπέµπεται ηλεκτροµαγνητικά στον περιβάλλοντα χώρο. Το 

µέσο µετάδοσης που αποτελεί το κανάλι προκαλεί τις εξασθενίσεις εκείνες, που 

οφείλονται στα διάφορα καιρικά φαινόµενα που επικρατούν σε µια περιοχή καθώς 

και στην απώλεια ελευθέρου χώρου (Free Space Path Loss). Στο κανάλι γενικότερα 

συµβαίνουν και άλλου είδους αλλοιώσεις του σήµατος, όπως για παράδειγµα η 

µετατόπιση φάσης και συχνότητας λόγο φαινοµένου Doppler. Η µετατόπιση όµως 

αυτή για ένα δορυφορικό σύστηµα GEO, όπως είναι αυτό που µελετάται στην 

περούσα εργασία, θεωρείται αµελητέα. O δορυφόρος ως αναµεταδότης λαµβάνει το 

σήµα από την άνω ζεύξη, αλλάζει τη συχνότητα του φορέα, το ενισχύει µε τη βοήθεια 

του ενισχυτή (TWTA) και τo αναµεταδίδει προς την κάτω ζεύξη. Τέλος, στο δέκτη 

λαµβάνεται το σήµα µέσω µιας κεραίας, ενισχύεται και στη συνέχεια 

αποδιαµορφώνεται, έτσι ώστε τελικά να παραχθεί η αρχική πληροφορία που εστάλη 

από τον ποµπό.  

Το δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό σύστηµα που µελετάται στην παρούσα 

εργασία έχει τα χαρακτηριστικά που δίνονται στον πίνακα 6.2 και είναι απαραίτητα 

για την εξοµοίωση του µοντέλου. 

 

 

 

 

 



 

Πίνακας  6.2 

Παράµετρος Τιµή Παραµέτρου 

Ισχύς κόρου εξόδου ενισχυτή ποµπού 120 Watt 

Ισχύς κόρου εισόδου ενισχυτή ποµπού 0,00398 Watt 

Ισχύς κόρου εξόδου ενισχυτή 

δορυφόρου 

105 Watt 

Ισχύς κόρου εισόδου ενισχυτή 

δορυφόρου 

0,00398 Watt 

∆ιάµετρος κεραίας ποµπού 4,80 m 

Απόδοση (efficiency) κεραίας ποµπού 0,65 

Συχνότητα φορέα άνω ζεύξης 13,768 GHz 

∆ιάµετρος κεραίας δέκτη δορυφόρου 2,50 m 

Απόδοση (efficiency) κεραίας δέκτη 

δορυφόρου 

0,55 

∆ιάµετρος κεραίας ποµπού δορυφόρου 2,5 m 

Απόδοση (efficiency) κεραίας ποµπού 

δορυφόρου 

0,55 

Συχνότητα φορέα κάτω ζεύξης 12,524 GHz 

∆ιάµετρος κεραίας δέκτη  1,20 m 

Απόδοση (efficiency) κεραίας δέκτη  0,65 

Θερµοκρασία θορύβου κεραίας δέκτη 

δορυφόρου 

250 K 

Θερµοκρασία θορύβου κεραίας δέκτη  290 K 

 

  Το µοντέλο του δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού συστήµατος σε Simulink 

έχει τη δοµή που περιγράφηκε προηγουµένως και παρουσιάζεται στο σχήµα 7.19.  

 



 
Σχήµα  7.19 : ∆ορυφορικό τηλεπικοινωνιακό µοντέλο σε Simulink 

 
 Το µοντέλο του παραπάνω σχήµατος αποτελείται από 5 υποσυστήµατα 

(subsystems). Αυτά µε τη σειρά όπου εκτελούνται οι υπολογισµοί είναι: α) ο ποµπός 

στον οποίο παράγεται η πληροφορία, β) το υποσύστηµα που προσοµοιώνει το κανάλι 

της άνω ζεύξης, γ) ο δορυφορικός αναµεταδότης, δ) το υποσύστηµα που 

προσοµοιώνει το κανάλι της κάτω ζεύξης και ε) ο δέκτης. Στη συνέχεια θα 

ακολουθήσει η ανάλυση καθενός από αυτά τα συστήµατα ξεχωριστά. 

 Αρχικά έχουµε το υποσύστηµα που προσοµοιώνει τη λειτουργία του ποµπού. 

Το υποσύστηµα του ποµπού αποτελείται από τα blocks που φαίνονται στο επόµενο 

σχήµα. 

 

 
Σχήµα 7.20 : Μοντέλο ποµπού σε Simulink  

 

 Το µοντέλο του ποµπού αποτελείται από µια πηγή παραγωγής τυχαίας 

ακολουθίας ακεραίων (από 0 έως 15) µε βάση την οµοιόµορφη κατανοµή. Τα 



σύµβολα αυτά περνάνε στο επόµενο block το οποίο εκτελεί ορθογώνια  διαµόρφωση 

πλάτους κατά 16-QAM. Έτσι η έξοδος του διαµορφωτή αποτελείται από µιγαδικά 

σύµβολα που το διανυσµατικό τους διάγραµµα δίνεται στο σχήµα 7.21. 

 

 
Σχήµα 7.21 : ∆ιανυσµατικό διάγραµµα 16-QAM 

 

Στη συνέχεια τα σύµβολα βασικής ζώνης φιλτράρονται από ένα φίλτρο 

υψωµένου συνηµίτονου (raised cosine) µε συντελεστή εξοµάλυνσης (roll-off factor) 

0,3 και συντελεστή υπερδειγµατοληψίας (upsampling factor) 8. Ακολουθεί ο 

ενισχυτής (TWTA) του ποµπού, η δοµή και η λειτουργία του οποίου έχει ήδη 

περιγραφεί στην ενότητα 6.2. Το µοντέλο του ενισχυτή εκτελεί τους υπολογισµούς 

σύµφωνα µε το σηµείο λειτουργίας (ΟΒΟ) που έχει προκαθορίσει ο χρήστης.  Τέλος, 

στην έξοδο του ποµπού υπάρχει µια πολλαπλασιαστική σταθερά που αντιστοιχεί στο 

κέρδος της κεραίας το οποίο υπολογίζεται από την εξίσωση (1.7) και τα στοιχεία του 

πίνακα 6.2. 

Το επόµενο υποσύστηµα είναι αυτό που προσοµοιώνει το κανάλι της άνω 

ζεύξης (uplink path).  Οι διεργασίες που εκτελούνται σ’ αυτό το υποσύστηµα 

φαίνονται στο επόµενο διάγραµµα. 

 

 



 
Σχήµα  7.22 : Μοντέλο άνω ζεύξης 

 

 Η σειρά µε την οποία παρουσιάζονται στο παραπάνω σχήµα έγινε για λόγους 

περιγραφής και δεν παίζει ρόλο όσον αφορά το αποτέλεσµα της εξόδου. Το πρώτο 

από τα αριστερά block υπολογίζει τις απώλειες ελευθέρου χώρου, λαµβάνοντας 

υπόψη την συχνότητα του φορέα και την απόσταση ποµπού-δορυφόρου (πίνακας 

6.2). Τα αµέσως επόµενα 3 blocks του σχήµατος 7.22 προσοµοιώνουν τις διεργασίες 

που συµβαίνουν στην ατµόσφαιρα και που αναλύθηκαν σε προηγούµενα κεφάλαια. 

Αυτές µε τη σειρά που εµφανίζονται είναι: α) η εξασθένιση λόγω βροχής, β) η 

τροποσφαιρική σκέδαση και γ) η απορρόφηση αερίων. Η ανάλυση των διεργασιών 

που εκτελεί κάθε ένα  έγινε στις ενότητες 6.3-5 αντίστοιχα. Στο µοντέλο έχουµε την 

δυνατότητα να επιλέξουµε µια από τις 10 περιοχές της Ελλάδας µε βάση την οποία 

υπολογίζονται οι αντίστοιχες µετεωρολογικές παράµετροι που χρειάζονται για τις 

προηγούµενες διεργασίες. Τέλος, υπάρχει ένα επιπλέον block στο οποίο µπορούµε να 

εισάγουµε µετατόπιση φάσης και συχνότητας λόγω φαινοµένου Doppler. 

 Ακολουθεί το υποσύστηµα που προσοµοιώνει τη λειτουργία του αναµεταδότη 

του δορυφόρου, όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα.     

 
Σχήµα 7.23 : Μοντέλο αναµεταδότη δορυφόρου σε Simulink 

 

Στην αρχή υπάρχει το block που εισάγει το θερµικό θόρυβο στην κεραία 

λήψης. Η θερµοκρασία θορύβου (noise temperature) σ’ αυτήν την περίπτωση είναι 

γύρω στους 250 Κ. Ακολουθεί το κέρδος της κεραίας λήψης το οποίο υπολογίζεται 

από την εξίσωση (1.7) και τα στοιχεία του πίνακα 6.2. Το αµέσως επόµενο block (DC 

removal) αφαιρεί την DC συνιστώσα του σήµατος, η έξοδος του οποίου εισάγεται 



στον ενισχυτή (TWTA). Το block του ενισχυτή εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες µε αυτές 

του ενισχυτή του ποµπού και διαφέρει µόνο στη µέγιστη ισχύ εξόδου (βλέπε πίνακα 

6.2). Τέλος,  το σήµα πολλαπλασιάζεται µε το κέρδος της κεραίας εκποµπής του 

δορυφόρου. 

Το υποσύστηµα που ακολουθεί (σχήµα 7.24) προσοµοιώνει το κανάλι της 

κάτω ζεύξης (uplink path). Στο υποσύστηµα αυτό υλοποιούνται ακριβώς οι ίδιες 

διεργασίες όπως αυτές του υποσυστήµατος του καναλιού άνω ζεύξης µε τη διαφορά 

ότι οι υπολογισµοί γίνονται σύµφωνα µε τα δεδοµένα της κάτω ζεύξης και τις 

µετεωρολογικές παραµέτρους που αντιστοιχούν στην περιοχή την οποία έχει ορίσει ο 

χρήστης.     

Το τελευταίο υποσύστηµα του µοντέλου προσοµοιώνει τη λειτουργία του 

δέκτη. Τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται το υποσύστηµα του δέκτη φαίνονται 

στο επόµενο σχήµα. 

 

 
Σχήµα 7.24 : Μοντέλο δέκτη σε Simulink 

 

Το πρώτο block απ’ τα αριστερά εισάγει θόρυβο στο σήµα και αντιστοιχεί στο 

θερµικό θόρυβο της κεραίας λήψης του δέκτη. Ακολουθεί η πολλαπλασιαστική 

σταθερά του κέρδους της κεραίας λήψης η οποία υπολογίζεται από την εξίσωση (1.7) 

και τα στοιχεία του πίνακα 6.2. Το αµέσως επόµενο block προσοµοιώνει το θόρυβο 

των ηλεκτρονικών στοιχείων του δέκτη, προσθέτοντας λευκό γκαουσιανό θόρυβο 

(AWGN) στη φάση του σήµατος βασικής ζώνης. Στη συνέχεια στο block I/Q 

imbalance µπορούµε να εισάγουµε επιµέρους αλλοιώσεις που υφίστανται οι δυο 

συνιστώσες (In-Phase και Quadrature) του σήµατος και συγκεκριµένα στη διαφορά 

πλάτους, στη διαφορά φάσης και στην DC συνιστώσα. Το επόµενο block (DC 

removal) αφαιρεί την DC συνιστώσα του σήµατος και το περνάει στο block 

Magnitude AGC το οποίο έχει σκοπό να κρατά σταθερό το πλάτος είτε του συνολικού 

σήµατος είτε κάθε συνιστώσας ξεχωριστά, ανάλογα µε το τι έχει προεπιλεχθεί. Το 

block phase/frequency offset που ακολουθεί, κάνει εξισορρόπηση φάσης και 



συχνότητας αφαιρώντας τις µετατοπίσεις που έχουν εισαχθεί από πιθανές αλλοιώσεις 

κατά τη διάρκεια της µετάδοσης. Στη συνέχεια το φίλτρο υψωµένου συνηµίτονου µε 

συντελεστή εξοµάλυνσης 0.3 φιλτράρει το σήµα και το περνάει στο τελευταίο block 

που εκτελεί τη λειτουργία της αποδιαµόρφωσης. Στην έξοδο του αποδιαµορφωτή 

λαµβάνουµε µια εκτίµηση των αρχικών συµβόλων που είχαν παραχθεί από την πηγή.     

Έτσι λοιπόν στο τελικό αυτό µοντέλο του δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού 

συστήµατος είµαστε σε θέση να κάνουµε πειράµατα αλλάζοντας κάποιες από τις 

παραµέτρους και να µελετάµε την συµπεριφορά του. Κάποιες από αυτές τις 

παραµέτρους που µπορούν να επιλεχθούν για παράδειγµα είναι ο ρυθµός µετάδοσης 

των συµβόλων, οι περιοχές που θα αντιστοιχούν στα µοντέλα τις άνω και της κάτω 

ζεύξης, το σηµείο λειτουργίας που θα λειτουργεί ο ενισχυτής (TWTA) του ποµπού 

και του δορυφόρο.  Στη συνέχεια δίνονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µιας 

σειράς πειραµάτων που έγιναν αλλάζοντας κάθε φορά µια από τις παραµέτρους του 

µοντέλου και κρατώντας σταθερές τις υπόλοιπες. 

Αρχικά θα εξετάσουµε πως επηρεάζει το ΟΒΟ των ενισχυτών του ποµπού και 

του αναµεταδότη του δορυφόρου το σήµα. Οι τιµές των ΟΒΟ έχουν επιλεχθεί έτσι 

ώστε να δούµε πως ανταποκρίνεται το σύστηµα εντός της γραµµικής περιοχής, αλλά 

και στην περιοχή του κόρου. Στον πίνακα 6.3 δίνονται τα χαρακτηριστικά των 

εξοµοιώσεων:  

 

 

                                       Πίνακας 6.3 
 Symbol Rate  

(KBauds) 
OBO  (dB) 

64 12 

64 7 

64 3 

64 0 

 

 

 

 

  

 

 

  
Στη συνέχεια ακολουθούν τα διαγράµµατα του φάσµατος ισχύος του σήµατος 

εισόδου και εξόδου και τα αντίστοιχα διανυσµατικά διαγράµµατα των συµβόλων που 



στέλνονται και των συµβόλων που λαµβάνονται για κάθε εξοµοίωση. Το µπλε χρώµα 

αντιστοιχεί στην είσοδο και το κόκκινο στην έξοδο.    

 

 

 

 

 
Σχήµα 7.25 : Αποτελέσµατα εξοµοίωσης για ΟΒΟ=12  dB 

 

 

 
Σχήµα 7.26 : Αποτελέσµατα εξοµοίωσης για ΟΒΟ=7  dB 

 

 



 
Σχήµα 7.27 : Αποτελέσµατα εξοµοίωσης για ΟΒΟ=3  dB 

 

 

 
Σχήµα 7.28 : Αποτελέσµατα εξοµοίωσης για ΟΒΟ=0  dB 

 

Όπως παρατηρούµε από τα προηγούµενα διαγράµµατα το σύστηµα δουλεύει 

ικανοποιητικά στην γραµµική περιοχή (σχήµατα 7.25-6), ενώ σε περιοχές κοντά στο 

σηµείο του κόρου (σχήµατα 7.27-8) φαίνεται η επίδραση των µη-γραµµικών 

στοιχείων που εισάγει ο ενισχυτής. 

Στη συνέχεια εκτελούµε την εξής πειραµατική διαδικασία. ∆ιατηρούµε το 

ΟΒΟ σταθερό και µεταβάλλουµε τον ρυθµό µετάδοσης των συµβόλων όπως φαίνεται 

στον πίνακα 6.4.  

Πίνακας 6.4   

 Symbol Rate 
(KBauds) 

OBO 

16 7 

32 7 

128 7 

256 7 

 

 

 

      



Ακολουθούν τα αντίστοιχα διαγράµµατα εισόδου και εξόδου όπως και στην 

προηγούµενη πειραµατική διαδικασία. Το µπλε χρώµα αντιστοιχεί στην είσοδο και το 

κόκκινο στην έξοδο.    

 

 

 

 

 
Σχήµα 7.29 : Αποτελέσµατα εξοµοίωσης για SR=16.000 Bauds 

 

 

 Σχήµα 7.30 : Αποτελέσµατα εξοµοίωσης για SR=32.000 Bauds 

 

 



 
Σχήµα 7.31 : Αποτελέσµατα εξοµοίωσης για SR=128.000 Bauds 

 

 

 
Σχήµα 7.32 : Αποτελέσµατα εξοµοίωσης για SR=256.000 Bauds 

 

Από τα παραπάνω διαγράµµατα διαπιστώνουµε ότι η αύξηση του ρυθµού 

µετάδοσης των συµβόλων προκαλεί παραµόρφωση του σήµατος που λαµβάνεται στο  

δέκτη.  

Εάν αφήσουµε το µοντέλο να ‘τρέξει’ για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα θα 

παρατηρήσουµε ότι το κανάλι της άνω και της κάτω ζεύξης προκαλεί ορισµένες 

µεταβολές στο σήµα µας. Οι µεταβολές αυτές οφείλονται στις διάφορες τιµές 

εξασθένισης που παράγονται από τα υποµοντέλα από τα οποία αποτελείται το κάθε 

κανάλι. Έτσι για δυο τυχαίες περιοχές (Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο) που αντιστοιχούν 

στην άνω και κάτω ζεύξη λαµβάνουµε τα αποτελέσµατα που δίνονται στα επόµενα 

σχήµατα.   

 



 
Σχήµα 7.33 : Συνολική εξασθένιση άνω ζεύξης 

 

 

 
Σχήµα 7.34 : Συνολική εξασθένιση κάτω ζεύξης 

 

Όπως παρατηρούµε από τα παραπάνω σχήµατα το µεγαλύτερο ποσοστό του 

χρόνου η συνολική εξασθένιση των καναλιών διατηρείται σε σχετικά χαµηλά 

επίπεδα. Σε ορισµένες όµως περιπτώσεις η εξασθένιση αγγίζει µεγάλες τιµές που 



οφείλονται κυρίως στην βροχή και αντιστοιχούν σε καταστάσεις µεγάλων 

καταιγίδων.  Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η µεταβολή του σήµατος γίνεται αρκετά  

έντονη, όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα. 

 

 
Σχήµα 7.35 : Απόκριση σήµατος σε κατάσταση µεγάλης εξασθένισης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Το δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό κανάλι, όπως κάθε κανάλι είναι ένα 

δυναµικό σύστηµα, όπου οι παράµετροι που το χαρακτηρίζουν µεταβάλλονται 

συνεχώς στο χρόνο µε τυχαίο τρόπο. Για τη µελέτη της συµπεριφοράς του 

απαιτούνται µετρήσεις για τον προσδιορισµό εκείνων των παραµέτρων που το 

επηρεάζουν µε σκοπό την κατασκευή µοντέλων που να ανταποκρίνονται όσο γίνεται 

καλύτερα στην πραγµατικότητα. Τα µοντέλα αυτά θα πρέπει επίσης να παρουσιάζουν 

µια δυναµική συµπεριφορά και όχι απλά να ανταποκρίνονται σε συνθήκες µιας µέσης 

ή της χειρότερης κατάστασης στην οποία µπορεί να βρεθεί το κανάλι. Με αυτόν τον 

τρόπο είναι δυνατή η µελέτη της απόδοσης ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος σε 

διαφορετικές συνθήκες καναλιού. 

 Στην παρούσα διπλωµατική εργασία έγινε προσπάθεια για την µελέτη και 

µοντελοποίηση ενός δορυφορικού καναλιού και κατ’ επέκταση της συµπεροφοράς 

ενός τυπικού δορυφορικού συστήµατος. Τα δορυφορικά κανάλια έχουν το 

µειονέκτηµα ότι χαρακτηρίζονται από µεγάλες αποστάσεις µε συνέπεια να έχουµε 

µεγάλη εξασθένιση της ισχύος του σήµατος. Επιπλέον ένα µικροκυµατικό σήµα 

διερχόµενο µέσα από τα στρώµατα της γήινης ατµόσφαιρας υφίσταται απώλειες 

εξαιτίας των διαφόρων καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά µήκος της 

διαδροµής του. Για τα φαινόµενα αυτά, ως γνωστόν, δεν υπάρχει µέθοδος µε την 

οποία µπορούµε να προβλέψουµε την συµπεριφορά τους, γεγονός το οποίο µας 

οδηγεί στην χρήση στατιστικής ανάλυσης για την περιγραφή τους. Η στατιστική 

ανάλυση χρειάζεται και στατιστικά στοιχεία και δεδοµένα τα οποία τα λαµβάνουµε 

από µετεωρολογικές µετρήσεις που πραγµατοποιούνται εντός µιας χρονικής 

περιόδου. Στη συνέχεια µετά από κατάλληλη επεξεργασία εξάγουµε τις στατιστικές 

κατανοµές και τις αντίστοιχες  παραµέτρους που τις χαρακτηρίζουν (µέση τιµή, 

διασπορά).  Εποµένως η κατασκευή µοντέλων που θα προσοµοιώνουν το κανάλι θα 

πρέπει να βασίζεται στα στατιστικά χαρακτηριστικά κάθε φαινοµένου, έτσι ώστε να 

µπορούµε να µελετήσουµε την συµπεριφορά του σε διάφορες πιθανές καταστάσεις. Η 

µεθοδολογία αυτή έχει πέρα από επιστηµονικό και πρακτικό ενδιαφέρον. Τα 

τελευταία χρόνια η προσπάθεια είχε επικεντρωθεί στην εκτίµηση της χειρότερης 

κατάστασης στην οποία θα µπορούσε να βρεθεί το κανάλι από πλευράς εξασθένισης. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να ρυθµίζεται η ισχύς εκποµπής των επίγειων ποµπών και 

του δορυφόρου σε υψηλά επίπεδα, έτσι ώστε ο λόγος σήµατος προς θόρυβο να µην 



πέφτει κάτω από ένα καθορισµένο όριο.  Αυτό σηµαίνει ότι δεν γίνεται σωστή 

κατανάλωση πόρων σε περιπτώσεις ‘καλών’ συνθηκών που συµβαίνει στο 

µεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου. Η µελέτη εποµένως της δυναµικής συµπεριφοράς 

του καναλιού έχει επιπλέον ως στόχο την αποδοτικότερη χρήση των πόρων. 

Πρόσφατα επιστηµονικό ενδιαφέρον έχει στραφεί σε µεθόδους εξοµάλυνσης της 

εξασθένισης (Fade Mitigation Techniques, FDM), κατά τις οποίες γίνεται µέτρηση σε 

πραγµατικό χρόνο της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το κανάλι και εκτιµάται η 

πιο πιθανή κατάσταση στην οποία µπορεί να βρεθεί την επόµενη χρονική στιγµή. 

Αυτό δίνει την δυνατότητα δηµιουργίας ενός κλειστού συστήµατος µε ανάδραση το 

οποίο θα µπορεί να µεταβάλλει την ισχύ εκποµπής ανάλογα µε την εκτίµηση της πιο 

πιθανής επόµενης κατάστασης.  

 Το αντικείµενο έρευνας της παρούσας διπλωµατικής εργασίας ήταν η µελέτη 

ενός συγκεκριµένου δορυφορικού καναλιού και στη συνέχεια η µοντελοποίηση του. 

Τα φαινόµενα τα οποία επηρεάζουν το κανάλι και στα οποία επικεντρώθηκε η έρευνα 

ήταν η βροχή, η απορρόφηση από υγρασία και οξυγόνο και τέλος η τροποσφαιρική 

σκέδαση. Η στατιστική ανάλυση των φαινοµένων αυτών βασίστηκε σε στοιχεία από 

µετεωρολογικές µετρήσεις. Έτσι έγινε δυνατή η εξαγωγή των αντίστοιχων στατικών 

κατανοµών που τα περιγράφουν και µε βάση των οποίων στη συνέχεια 

πραγµατοποιήθηκε η µοντελοποίησή τους.  

 Στην περίπτωση της βροχής το µέγεθος εκείνο το οποίο θα έπρεπε αρχικά να 

εκτιµηθεί για να υπολογιστεί κατόπιν η εξασθένιση που αυτή προκαλεί είναι η 

ένταση της βροχόπτωσης. Τα µετεωρολογικά δεδοµένα αφορούσαν το ύψος της 

βροχής (σε mm) εντός µιας χρονικής περιόδου 12 ωρών σε µια περιοχή. Η µέση 

ένταση της βροχής (σε mm/h) που αντιστοιχεί σε κάθε 12ωρο ισούται µε την το ύψος 

της βροχής διαιρεµένο µε το 12. Η παρατήρηση των αποτελεσµάτων οδήγησε στο 

συµπέρασµα ότι το φαινόµενο ακολουθεί µια ανοµοιόµορφη και τυχαία κατανοµή, η 

οποία δεν ήταν δυνατόν να περιγραφεί αναλυτικά.  Η κατασκευή του αντίστοιχου 

µοντέλου στηρίχθηκε στην κατανοµή αυτή και τη µέθοδο των Stutzman και Dishman  

που συνδέει την ένταση της βροχής µε την εξασθένισή που αυτή προκαλεί σε µια 

δορυφορική ζεύξη.    

 Το µοντέλο που προσοµοιώνει την απορρόφηση από την υγρασία και το 

οξυγόνο στηρίχθηκε επίσης σε µετεωρολογικά δεδοµένα. Τα δεδοµένα αυτά 

αφορούσαν τη µέση ηµερήσια σχετική υγρασία και θερµοκρασία για κάθε περιοχή. Η 

επεξεργασία των δεδοµένων έδειξε ότι η υγρασία σε µια περιοχή χαρακτηρίζεται από 



την κατανοµή Gauss κατά τη διάρκεια του έτους. Η εξασθένιση από οξυγόνο 

παρουσιάζει µια πολύ µικρή διακύµανση, γι’ αυτό και στο µοντέλο τη θέτουµε ως µια 

σταθερή ποσότητα. Ο υπολογισµός της εξασθένισης από το οξυγόνο και την υγρασία 

βασίστηκε στους κανονισµούς της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), στους 

οποίους λαµβάνεται υπόψη η συχνότητα και η γωνία ανύψωσης της κεραίας. 

 Η τροποσφαιρική σκέδαση είναι ένα φαινόµενο το οποίο προκαλεί γρήγορες 

αυξοµειώσεις στην ένταση του σήµατος που λαµβάνεται από το δέκτη. Η σκέδαση 

οφείλεται σε µεταβολή του επιπέδου της υγρασίας στα διάφορα στρώµατα της 

ατµόσφαιρας και κατά συνέπεια στη µεταβολή του δείκτη διάθλασης. Έχει 

παρατηρηθεί ότι το φαινόµενο ακολουθεί την κατανοµή Gauss και για τον 

υπολογισµό της διασποράς της έχουν προταθεί διάφορες µέθοδοι. Στην παρούσα 

διπλωµατική εργασία επιλέχθηκε η µέθοδος που αναφέρεται στους κανονισµούς της 

ITU, η οποία εφαρµόζεται για µετεωρολογικές µετρήσεις που έχουν ληφθεί από το 

επίπεδο του εδάφους. 

 Τέλος, στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας επιχειρήθηκε και η 

µοντελοποίηση του ενισχυτή ισχύος (TWTA), ο οποίος συναντάται τόσο στον επίγειο 

σταθµό που εκπέµπει  (Hub), όσο και στον αναµεταδότη του δορυφόρου. Ο ενισχυτής 

εισάγει µη-γραµµική παραµόρφωση και στη φάση και στο πλάτος του σήµατος που 

λαµβάνουµε στην έξοδο του. Η κατασκευή του µοντέλου βασίστηκε στην εξίσωση 

του Saleh όσον αφορά το πλάτος και σε ένα πολυώνυµο 3ου βαθµού για τη φάση. 

Ιδιαίτερη προσοχή επίσης, δόθηκε και στην προσαρµογή του σήµατος εισόδου και 

εξόδου, έτσι ώστε το µοντέλο να λειτουργεί σωστά ανεξάρτητα από το πλάτος του 

σήµατος που φθάνει στο δορυφόρο.       

 Στο τελευταίο µέρος της διπλωµατικής εργασίας αναλύθηκε η υλοποίηση ενός 

τυπικού δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού µοντέλου στο Simulink. Το µοντέλο αυτό 

αποτελείται από έναν ποµπό, το κανάλι άνω ζεύξης, τον δορυφορικό αναµεταδότη, το 

κανάλι κάτω ζεύξης και τέλος τον δέκτη. Στο κανάλι της άνω και της κάτω ζεύξης 

συµπεριλαµβάνονται, εκτός από την εξασθένιση λόγω διάδοσης στον ελεύθερο χώρο 

και όλα εκείνα τα υποµοντέλα που αναφέρθηκαν προηγουµένως και που 

προσοµοιώνουν την επίδραση των διάφορων καιρικών φαινοµένών. Επίσης, για την 

εκτέλεση της εξοµοίωσης, στον ποµπό και στον δορυφορικό αναµεταδότη έχει 

εισαχθεί το ίδιο µοντέλο ενισχυτή ισχύος και διαφέρουν µόνο στη µέγιστη ισχύ που 

αποδίδουν. Έτσι η εξοµοίωση του δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού µοντέλου µας 



δίνει τη δυναµική συµπεριφορά του συστήµατος στο πεδίο του χρόνου και της 

συχνότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ΠΗΓΕΣ 
 
 
[1] A. A. M. Saleh, "Frequency-Independent and Frequency-Dependent Nonlinear 
Models of TWT Amplifiers," IEEE Trans. Comm., vol. COM-29, no. 11, pp. 1715-
1720, November 1981 
 
[2] Charan Langton, “All about Traveling Wave Tube Amplifiers (TWTA)”,Intuitive 
Guide to Principles of Communication,www.complextoreal.com. 
 
[3].Stutzman,W.L.,and W.K.Dishman, “A simple model for the estimation of rain-
induced attenuation along Earth-space paths at millimeters wavelengths,”Radio 
Science,Vol.17,No.6,1465 –1476,1982. 
 
[4] van de Kamp, M.M.J.L. (1999): Climatic Radiowave Propagation Models for the 
design of Satellite Communication Systems, Ph.D. Thesis, Eindhoven University of 
Technology, Eindhoven, the Netherlands, ISBN 90-386-1700-3, Section 4. 
 
[5] van de Kamp, M.M.J.L. and G. Brussaard (2000): “Statistical Analysis of Rain 
Fade Slope”, Millennium Conference on Antennas & Propagation (AP 2000), Davos, 
Switzerland, SP-444, paper 0970. 
 
[6] van de Kamp, M.M.J.L. (2002): “Statistical Analysis on Rain Fade Slope”, 
accepted for publication in IEEE Trans. Antennas Propagat. 
 
[7] Asoka Dissnayake, Jeremy Allnut, Fatim Haidara,”A prediction model that 
combines rain attenuation and other propagation impairments along earth satellite 
paths”, IEEE Transactions on antennas and propagation, vol. 45,no. 10, October 
1997 
 
[8] ITU Recommendation ITU-R RPN.618-4,1996 
 
[9] http://www.mike-willis.com/Tutorial/gases.htm   
 
[10] Y. Karasawa, M. Yamada and J. E. Allnutt, ‘A new prediction method for 
tropospheric scintillation on earth–space paths’, IEEE Trans. Ant. Propag., 36, 1608–
1614 (1988). 
 
[11] ITU-R, Report 718-3, ‘Effects of tropospheric refraction on radio-wave 
propagation’, Reports of the CCIR on Propagation in Non-ionized Media, Annex to 
Vol. V, Geneva (CH), 1990, pp. 172–176. 
 
[12] G. Peeters, F. S. Marzano, G. d'Auria, C. Riva and D. Vanhoenacker-Janvier, 
“Evaluation of statistical models for clear-air scintillation using Olympus satellite 
measurements”, Int. J. Sat. Commun., 15, 73-88 (1997). 
 
[13] Μax M.J.L. van de Kamp, Carlo Riva, Jouni K. Ternoven, Erkki T. Salonen, 
“Frequency dependence of amplitude Scintillation”,IEEE Tranactions on  Anennas 
and. Propagation, vol.47,no. 1, January 1999. 



 
[14] Μax M.J.L. van de Kamp, Jouni K. Tervonen, Erkki T. Salonen, and J. Pedro V. 
Poiares Baptista, “Improved Models for Long-Term Prediction of Tropospheric 
Scintillation on Slant Paths”, IEEE Tranactions on  Anennas and. Propagation, 
vol.47,no. 2, February1999 
 
[15] U.reamers, “DVB, The Family of International Standards for DigitalVideo 
Broadcasting”, second edition 
 
[16] Mark R.Chartrand, “Satellite Communications for the Nonspecialist” 
 
[17] G.Maral, M.Bousquet, “∆ορυφορικές Επικοινωνίες”, 3η  έκδοση 
 
[18] Timothy Pratt, Charles W.Bostian, “Satellite Communications” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


