
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

 

 
 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ K. ΓΚΟΥΤΖΕΛΗΣ (Α.Μ. Μ6/01) 
 

 

 

 

 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: Ανδρέας Ποµπόρτσης 
Εξεταστής: Κωνσταντίνος Μαργαρίτης 

 

 
 
 

 
Θεσσαλονίκη 2003 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 i 

 Σελ. 

Περιεχόµενα i 

Περίληψη Εργασίας xi 

Κεφάλαιο 1. Στρατιωτικές Επικοινωνίες 1 
1.1 Γενικά Περί Στρατιωτικών Επικοινωνιών 1 

1.2 ∆ιάκριση Στρατιωτικών Επικοινωνιών 2 

1.3 Στρατιωτικά Μέσα Επικοινωνιών 2 

1.3.1 Ενσύρµατα Μέσα 3 

1.3.2 Ασύρµατα Μέσα 3 

1.3.3 Οπτικά Σήµατα 4 

1.3.4 Ήχοι 4 

1.3.5 Αγγελιοφόροι 4 

1.3.6 ∆ορυφόροι 4 

1.4 Γενικά Στοιχεία για τις Τηλεπικοινωνίες 5 

1.5 Ασύρµατες Τηλεπικοινωνίες 7 

1.5.1 Ραδιοεπικοινωνίες/ Ασύρµατοι (Radios) 10 

1.5.1.1 Γενικά 10 

1.5.1.2 Στρατιωτική Χρήση Ραδιοεπικοινωνιών 12 

1.5.1.3  Βασικοί Τύποι Ασυρµάτων 12 

1.5.1.4 Παρεµβολές και Επιδράσεις 13 

1.5.1.5 Προφυλάξεις και Συντήρηση 13 

1.5.1.6 Κανόνες για τη Ραδιο χρήση 14 

1.5.1.7 Ασφάλεια Επικοινωνιών 14 

1.5.1.8 Συσκευές ραδιο Επικοινωνίας 15 

1.5.1.8.1 Ποµποδέκτες (Tranceivers) 15 

1.5.1.8.2 Αναµεταδότες (Transponders) 16 

1.5.2 Κυψελοειδείς Επικοινωνίες (Cellurar Communications) 17 

1.5.2.1 Ορισµός 17 

1.5.2.2 Αρχές Κινητών Επικοινωνιών 17 

1.5.2.3 Πρώιµη Αρχιτεκτονική Κινητού Τηλεφωνικού Συστήµατος 18 

1.5.2.4 Σύστηµα Κινητής Τηλεφωνίας Κυψελοειδούς Σύλληψης 19 

1.5.2.5 Αρχιτεκτονική Κυψελοειδούς Συστήµατος 20 

1.5.2.5.1 Κυψέλες ή Κελιά (Cells) 20 

1.5.2.5.2 Τοµείς (Clusters) 21 

1.5.2.5.3 Επαναχρησιµοποίηση Συχνότητας 21 

1.5.2.5.4 ∆ιαίρεση Κελιών 22 

1.5.2.5.5 Μεταφορά (Handoff) 23 

1.5.2.6 Εξέλιξη Κυψελοειδών Συστηµάτων 24 

1.5.3 Ασύρµατα Τοπικά ∆ίκτυα (Wireless Local Area Networks) 25 

1.5.3.1 Εισαγωγή 25 

1.5.3.2 Γιατί Ασύρµατα;  25 

1.5.3.3 Λειτουργία των Ασυρµάτων LANs 27 

1.5.3.4 Μορφές Ασυρµάτου LAN (Wireless LAN Configurations) 28 

1.5.3.5 Εµπορικές Απαιτήσεις και Απαιτήσεις του ΝΑΤΟ για τα WLANs 30 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 ii

1.5.3.6 Παράγοντες που Επηρεάζουν τα Στρατιωτικά WLANs 31 

1.5.3.6.1 ∆ιάδοση/ Φάσµα (Propagation/Spectrum) 31 

1.5.3.6.2 Ηλεκτρονική Ευπάθεια (Electronic Vulnerability) 32 

1.5.3.6.3 Ευρυζωνική Κινητή Αποστολή ∆εδοµένων (Broadband Mobile 
Data Delivery) 

32 

1.6 Ενσύρµατες Στρατιωτικές Επικοινωνίες 33 

1.6.1 ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Computer Networks) 33 

1.6.1.1 Ορισµός 33 

1.6.1.2 Είδη ∆ικτύων Ανάλογα µε Γεωγραφική Έκταση 33 

1.6.1.3 Γενικά Στοιχεία για τα Τοπικά ∆ίκτυα 34 

1.6.1.4 Είδη Μετάδοσης στα Τοπικά ∆ίκτυα 35 

1.6.1 5 Τύποι Τοπικών ∆ικτύων 36 

1.6.1.6 ∆οµικά Υλικά Τοπικών ∆ικτύων 37 

1.6.1.7. Κριτήρια Επιλογής Τοπικών ∆ικτύων 40 

1.6.1 8. Τοπικά ∆ίκτυα Υψηλής Ταχύτητας 41 

1.6.1.8.1 Ethernet Switching (IEEE 802.3) 42 

1.6.1.8.2 Isochronous Ethernet (IEEE 802.9) 42 

1.6.1.8.3 Fast Ethernet (IEEE 802.3u) 43 

1.6.1.8.4 Demand Priority LAN (ΙΕΕΕ 802.12) 43 

1.6.1.8.5 FDDI (Fiber Distributed Data Interfase) 44 

1.6.1.8.6 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) 44 

1.6.1.8.7 Τοken Passing Bus (ΙΕΕΕ 802.4) 45 

1.6.1.9 Τοπολογίες Τοπικών ∆ικτύων 45 

1.6.1.9.1 Τοπολογία Αρτηρίας 46 

1.6.1.9.2 Τοπολογία ∆ακτυλίου 46 

1.6.1.9.3 Τοπολογία Αστέρα 47 

1.6.1.9.4 Τοπολογία ∆ένδρου Τοπολογία ∆ένδρου 47 

1.6.1.9.5 Άλλες Τοπολογίες 48 

1.6.1.10 ∆ιαχείριση ∆ικτύων 48 

1.6.2 ∆ίκτυα Εθνικής Άµυνας (National Defense Networks) 49 

1.6.2.1 Ορισµός 49 

1.6.2.2 Σύγχρονες Επικοινωνιακές Απαιτήσεις 49 

1.6.2.3 Εθνική Πληροφοριακή Υποδοµή (Defense Information 
Infrastructure) 50 

1.6.2.4 Αµυντικό ∆ίκτυο Πληροφοριακών Συστηµάτων (Defense Information 
Systems Network) 50 

1.6.2.5 ∆οµικά Στοιχεία Αρχιτεκτονικής του Αµυντικού ∆ικτύου 
Πληροφοριακών Συστηµάτων (DISN) 51 

1.6.2.6 Λειτουργικές Απαιτήσεις του Αµυντικού ∆ικτύου Πληροφοριακών 
Συστηµάτων 54 

1.6.3 Τηλεφωνία 55 

1.6.4 Τηλεγραφία 56 

1.6.5 Τηλετυπία (TELEX) 58 

1.6.6 Τηλεοµοιοτυπία 59 

1.6.6.1 Γενικά 59 

1.6.6.2 Τηλεοµοιοτυπικές Συσκευές (Fax) 59 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 iii

1.7 ∆ορυφορικές Επικοινωνίες 61 

1.7.1 ∆οµή των ∆ορυφορικών ∆ικτύων 61 

1.7.2 Αρχές Λειτουργίας ∆ορυφορικών ∆ικτύων 62 

1.7.3 Τύποι ∆ορυφορικών Τροχιών (Satellite Orbits) 63 

1.7.4 Κανάλια ∆ορυφορικών Τηλεπικοινωνιών 64 

1.7.5 Αρχιτεκτονικές ∆ορυφορικών ∆ικτύων 65 

1.7.6 Χρησιµοποιούµενα Πρωτόκολλα Επικοινωνίας 66 

1.7.6.1 Πρωτόκολλο ALOHA 66 

1.7.6.2 Πρωτόκολλο FDMA (Frequency-Division Multiple Access) 66 

1.7.6.3 Πρωτόκολλο TDMA (Time-Division Multiple Access) 66 

1.7.6.4 Πρωτόκολλο CDMA (Code-Division Multiple Access) 67 

1.7.7 ∆ορυφορικά Συστήµατα σε Τροχιές LEO 67 

1.7.7.1  Γενικά Στοιχεία των Τροχιών LEO 67 

1.7.7.2 ∆ιάκριση ∆ορυφορικών Συστηµάτων LEO 67 

1.7.7.3 Χαρακτηριστικά Συστηµάτων LEO 68 

1.7.7.4 Πλεονεκτήµατα και Περιορισµοί Συστηµάτων LEO 70 

1.7.7.5 ∆ορυφορικό Σύστηµα Argos 71 

1.7.7.5.1 Χαρακτηριστικά του Συστήµατος 71 

1.7.7.5.2 Λειτουργία του Συστήµατος 72 

1.7.7.5.3 ∆οµή του Τµήµατος Εδάφους 73 

1.7.7.5 4 Εντοπισµός Θέσεων µε το Argos 74 

1.7.7.5.5 Υπηρεσίες ∆ιανοµής ∆εδοµένων 76 

1.7.7.5.6 Πλεονεκτήµατα και Περιορισµοί του Συστήµατος 76 

1.7.7.6 ∆ορυφορικό Σύστηµα Safir 76 

1.7.7.6.1 Χαρακτηριστικά του Συστήµατος 76 

1.7.7.6.2 Προσφερόµενες Υπηρεσίες του Safir 2 77 

1.7.7.6.3 Το Σύστηµα FHT (Frequency Hopping Telemetry) 78 

1.7.7.7 ∆ορυφορικό Σύστηµα Iridium 78 

1.7.7.7.1 Χαρακτηριστικά του Συστήµατος 78 

1.7.7.7.2 Τεχνικές Υλοποίησης του Συστήµατος 79 

1.7.7.7.3 Εφαρµογές και ∆υνατότητες του Συστήµατος 79 

1.7.7.8 ∆ορυφορικό Σύστηµα Globalstar 80 

1.7.7.8.1 Χαρακτηριστικά του Συστήµατος 80 

1.7.7.8.2 Υλοποίηση Επικοινωνιών µε το Globalstar 81 

1.7.7.8.3 Προσφερόµενες Υπηρεσίες από το Globalstar 81 

1.7.7.8.4 Πλεονεκτήµατα του Συστήµατος 82 

1.7.8 ∆ορυφορικά Συστήµατα σε Τροχιές GEO 83 

1.7.8.1 Τροχιές και Χαρακτηριστικά των GEO ∆ορυφόρων 83 

1.7.8.2 Επικοινωνίες µε GEO ∆ορυφόρους 85 

1.7.8.3 Πλεονεκτήµατα των GEO δορυφόρων 85 

1.7.8.4 Μειονεκτήµατα και Περιορισµοί των GEO δορυφόρων 86 

1.7.8.5 ∆ορυφορικό Σύστηµα Inmarsat 88 

1.7.8.5.1 Χαρακτηριστικά του Συστήµατος 88 

1.7.8.5.2 ∆οµή του Συστήµατος 88 

1.7.8.5.3 Πρότυπα του Συστήµατος 89 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 iv

1.7.8.6 ∆ορυφορικό Σύστηµα EUTELTRACS 91 

1.7.8.6.1 Χαρακτηριστικά του Συστήµατος 91 

1.7.8.6.2 Φορητά Τερµατικά του EUTELTRACS 92 

1.7.8.6.3 Τεχνικές Υλοποίησης του Συστήµατος 92 

1.7.8.6.4 Προσφερόµενες Υπηρεσίες και ∆υνατότητες 94 

1.7.8.7 ∆ορυφορικό Σύστηµα OmniTRACS 95 

Κεφάλαιο 2. Συστήµατα Στρατιωτικών 
Επικοινωνιών 96 

2.1 Τα Κυριότερα Στρατιωτικά Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα 96 

2.2 EPLRS (Enhanced Position Location Reporting System ή Βελτιωµένο 
Σύστηµα Αναφορών Εντοπισµού Θέσεως) 97 

2.2.1 Ορισµός 97 

2.2.2 Σκοπός του Συστήµατος 97 

2.2.3 ∆οµή του Συστήµατος 97 

2.2.4 Αρχιτεκτονική Συστήµατος 98 

2.2.5 ∆υνατότητες του Συστήµατος 98 

2.2.6 Χρήσεις του Συστήµατος 99 

2.2.7 Βελτιώσεις του Συστήµατος 99 

2.3 JTRS (Joint Tactical Radio System ή ∆ιακλαδικό Τακτικό Ραδιο 
Σύστηµα) 100 

2.3.1 Ορισµός  100 

2.3.2 Σκοπός  100 

2.3.3 Χαρακτηριστικά του Συστήµατος  101 

2.3.4 ∆ιαφορές Παλαιών (Legacy) Συστηµάτων και JTRS  102 

2.3.5 Εφαρµογές που καλύπτει το JTRS  103 

2.3. 6 Απαιτήσεις του JTRS  103 

2.3.6.1 Λειτουργικά Συστήµατα Πραγµατικού Χρόνου  104 

2.3.6.2 Υλικολογισµικό (Middleware)  104 

2.4 SINCGARS (Single Channel Ground and Airborne Radio ή Ασύρµατος 
Απλού ∆ιαύλου Χερσαίων & Αεροµεταφερόµενων ∆υνάµεων) 105 

2.4.1 Εισαγωγή 105 

2.4.2 ∆υνατότητες του Συστήµατος  105 

 2.4.3 Εκδόσεις και Βελτιώσεις  108 

2.5 NAVSTAR (Navstar Global Positioning System ή Παγκόσµιο Σύστηµα 
Εντοπισµού Θέσης) 

110 

2.5.1 Ορισµός  110 

2.5.2 Τµήµατα του Συστήµατος  110 

2.5.2.1 Τµήµα ∆ιαστήµατος 110 

2.5.2.2 Τµήµα Ελέγχου 111 

2.5.2.3 Τµήµα Χρήστη 112 

2.5.3 Χαρακτηριστικά του Συστήµατος  113 

2.5.4 Σήµατα του GPS  115 

2.5.5 Προσφερόµενες Υπηρεσίες  115 

2.5.6 Κατηγορίες ∆εκτών  116 

2.5.7 Μέθοδοι Εντοπισµού µε ∆έκτες Κώδικα  117 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 v 

2.5.8 Μέθοδοι Εντοπισµού µε ∆έκτες Μεταφοράς Φάσης  117 

2.6 TETRA (TErrestrial Trunked Radio ή Συγκαναλικό Σύστηµα Ραδιο-
επικοινωνιών) 118 

2.6.1 Εισαγωγή  118 

2.6.2. Ανάπτυξη του Συστήµατος  118 

2.6.3 ∆υνατότητες του Συστήµατος  119 

2.6.4 Χαρακτηριστικά του Συστήµατος  120 

2.6.5 TETRA MoU (Memorandum of Understanding)  121 

2.6.6 Υπηρεσίες του TETRA  121 

2.6.7 Άλλες Υπηρεσίες  121 

2.7 Secure Global System for Mobile Communications ή Ασφαλές 
Παγκόσµιο Σύστηµα για Κινητές Επικοινωνίες) 

123 

2.7.1 Εισαγωγή  123 

2.7.2 Το GSM στις Ένοπλες ∆υνάµεις  123 

2.7.3 Απ’ άκρου-εις-άκρον κρυπτογράφηση (End-to-end Encryption)  125 

2.7.4 Η ΝΑΤΟϊκή Λύση - Narrow Band Voice Coder (NBVC)  126 

2.8 GCCS (Global Command and Control System ή Παγκόσµιο Σύστηµα 
∆ιοικήσεως και Ελέγχου) 127 

2.8.1. Ορισµός  127 

2.8.2. Γενικά Χαρακτηριστικά του Συστήµατος  127 

2.8.3. Υποδοµή του GCCS  130 

2.9 GBS (Global Broadcast Service ή Υπηρεσία Παγκόσµιας Μετάδοσης) 131 

2.9.1 Ορισµός 131 

2.9.2 Χαρακτηριστικά της GBS 132 

2.9.3 Περιγραφή Λειτουργιών του Συστήµατος 133 

2.9.4 Σύνολο Λήψης (Receive Suite) 134 

2.9.5 Επικοινωνίες Εκτός Θεάτρου (Reachback Communications) 134 

2.9.6 Μέθοδοι Εκποµπής 134 

2.9.7 Τεχνικές και Τακτική 135 

2.10 C4I (Command, Control, Communication, Computer and Intelligence 
Systems ή Συστήµατα ∆ιοικήσεως, Ελέγχου, Επικοινωνιών, Υπολογιστών 
και Πληροφοριών) 

136 

2.10.1 Ορισµός 136 

2.10.2 Χαρακτηριστικά Συστηµάτων C4I 136 

2.10.3 Εξωτερικές Παράµετροι Συστηµάτων C4I  137 

2.10.4 Παραδείγµατα Συστηµάτων C4I 138 

2.10.4.1 Global Command and Control System (Παγκόσµιο Σύστηµα 
∆ιοικήσεως και Ελέγχου) 138 

2.10.4.2  Contingency Theater Air Planning System (Σύστηµα Σχεδιασµού 
Εναέριου Θεάτρου Επιχειρήσεων) 139 

2.10.4.3  Joint Maritime Command Information System (Πληροφοριακό 
Σύστηµα ∆ιοικήσεως Θαλασσίων Επιχειρήσεων Συνεργασίας) 139 

2.10.4.4  Maneuver Control System (Σύστηµα Ελέγχου Ελιγµού) 139 

2.10.4.5  Advanced Field Artillery Tactical Data System (Προηγµένο 
Σύστηµα Τακτικών ∆εδοµένων Πυροβολικού) 140 

2.10.4.6 Joint Tactical Information Distribution System (Συνδυασµένο 
Σύστηµα ∆ιανοµής Τακτικών Πληροφοριών) 140 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 vi

Κεφάλαιο 3. Σύγχρονες Τεχνολογίες Τηλεπικοι-
νωνιών 141 

3.1 Οι Κυριότερες Σύγχρονες Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών 141 

3.2 GSM (Global System for Mobile Communications ή Παγκόσµιο Σύστηµα 
Κινητές Επικοινωνίες) 

142 

3.2.1 Ορισµός 142 

3.2.2 Εισαγωγή : Η επανάσταση των συστηµάτων κινητής τηλεφωνίας 142 

3.2.3 GSM 144 

3.2.4 Το ∆ίκτυο GSM 145 

3.2.4.1 Το Σύστηµα Μεταγωγής SS (Switching System) 145 

3.2.4.2 Σύστηµα Σταθµού Βάσης BSS (Base Station System) 146 

3.2.4.3 Σύστηµα Λειτουργίας-Υποστήριξης OSS (Operation-Support 
System) 

146 

3.2.4.4 Συµπληρωµατικά Λειτουργικά Στοιχεία  147 

3.2.5 Περιοχές ∆ικτύου GSM  147 

3.2.6 Υπηρεσίες Συνδροµητών GSM 148 

3.2.7 Συµπληρωµατικές Υπηρεσίες GSM 150 

3.2.8 Το GSM στις Ένοπλες ∆υνάµεις  151 

3.3 GPRS (General Packet Radio Service ή Γενική Ραδιο-Υπηρεσία 
Πακέτων) 

152 

3.3.1. Ορισµός 152 

3.3.2 Γενικά Στοιχεία για το Σύστηµα 152 

3.3.3 Εφαρµογές του GPRS 153 

3.4 EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution ή Αυξηµένοι Ρυθµοί 
Μετάδοσης ∆εδοµένων για την Εξέλιξη του GSM) 

156 

3.4.1. Ορισµός 156 

3.4.2. Γενικά Στοιχεία του Συστήµατος 156 

3.4.3 Σύστηµα E-GPRS (Enhanced-General Packet Radio Service) 157 

3.4.4 Τερµατικά Νέας Τεχνολογίας 158 

3.4.5 Οφέλη από το Σύστηµα 158 

3.5 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System ή Παγκόσµιο 
Σύστηµα Κινητών Τηλεπικοινωνιών) 

159 

3.5.1 Ορισµός 159 

3.5.2 Γενική Επισκόπηση του Συστήµατος 159 

3.5.3 Εξέλιξη των Σταθµών Βάσης προς το UMTS 160 

3.5.4 Το Σύστηµα UMTS 163 

3.5.5 Πλεονεκτήµατα του UMTS 165 

3.6 WAP (Wireless Application Protocol ή Πρωτόκολλο Ανάπτυξης 
Ασύρµατων Εφαρµογών 

167 

3.6.1 Ορισµός 167 

3.6.2 Γενικά 167 

3.6.3 Τρόπος Λειτουργίας του WAP 167 

3.6.4 Πρακτικές Εφαρµογές 169 

3.7 PCS (Personal Communication Services ή Υπηρεσίες Προσωπικών 
Επικοινωνιών)  170 

3.7.1 Ορισµός 170 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 vii

3.7.2 Γενικά Στοιχεία Προσωπικών Επικοινωνιών 170 

3.7.3 Τεχνολογία PCS  172 

3.7.4 Λογικά Κανάλια (Logical channels)  172 

3.7.5 Λειτουργίες λογικών καναλιών  173 

3.7.6 Επιλογή “sleep mode” 174 

3.7.7 Τύποι υπηρεσιών PCS 175 

3.7.7.1 Προσωπικές Επικοινωνίες Στενής Ζώνης (Narrowband PCS) 175 

3.7.7.2 Προσωπικές Επικοινωνίες Ευρείας Ζώνης (Broandband PCS) 175 

3.7.7.3 Προσωπικές Επικοινωνίες Unlicensed  176 

3.7.8 ∆ιαχείριση µηνυµάτων  176 

3.7.9 Τύποι δικτύων PCS  177 

3.7.10 Πλεονεκτήµατα - Αδυναµίες 178 

3.7.11 Κόστος- Υποδοµές 178 

3.8 UPT (Universal Personal Telecommunications ή Παγκόσµιες 
Προσωπικές Τηλεπικοινωνίες) 180 

3.8.1. Ορισµός 180 

3.8.2 Τεχνολογία Ευφυούς ∆ικτύου (Intelligent Network) 180 

3.8.3. Τεχνολογία IN και Universal Personal Telecommunications 181 

3.9 GPS (Global Positioning System ή Παγκόσµιο Σύστηµα Εντοπισµού 
Θέσης) 

182 

3.9.1 Εισαγωγή  182 

3.9.2 Τµήµατα του GPS 183 

3.9.3 Λειτουργία του GPS 183 

3.9.4 Differential GPS 186 

3.9.5 Ακρίβεια ∆έκτη GPS 187 

3.9.6 Πολιτικές Εφαρµογές του GPS 187 

3.9.7 Στρατιωτικές Εφαρµογές του GPS 189 

3.10 LBS (Location Based Services ή Υπηρεσίες Βασισµένες στον 
Εντοπισµό Θέσεως) 

191 

3.10.1 Ορισµός 191 

3.10.2 Γενικά Στοιχεία 191 

3.10.3 Επιλογή Κατάλληλης Τεχνολογίας 192 

3.10.4 Υπηρεσίες LBS 192 

Κεφάλαιο 4. Στρατιωτικός Τηλεπικοινωνιακός 
Εξοπλισµός  194 

4.1 Οι Κυριότερες Συσκευές του Στρατιωτικού Τηλεπικοινωνιακού 
Εξοπλισµού 

194 

4.2 Συσκευές ∆ιασύνδεσης ∆ικτύων (Internetworking Devices)  195 

4.2.1 Γενικά 195 

4.2.2 Γέφυρες (bridges) 195 

4.2.2.1 Απλές γέφυρες (simple bridges)  196 

4.2.2.2 Γέφυρες µε δυνατότητες εκµάθησης (Learning Bridges) 196 

4.2.2.3 Γέφυρες πολλαπλών θυρών (Multiport Bridges) 197 

4.2.3 ∆ροµολογητές (Routers) 197 

4.2.4 Hubs (Κατανεµητές) 198 

4.2.5 Επαναλήπτες (Repeaters) 199 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 viii

4.2.6 Πύλες (Gateways) 201 

4.2.7 Modem 202 

4.2.8 ∆ιακόπτες (Switches) 203 

4.2.9 Συγκεντρωτές (Concentrators) 205 

4.2.10 Μετωπικοί Επεξεργαστές (Front-End Processors) 206 

4.2.11 Πολυπλέκτες (Multiplexers) 207 

4.3 Ασύρµατοι (Radios) 208 

4.4 Κεραίες (Antennas) 208 

4.5 Ενισχυτές (Amplifiers) 208 

4.6 Τηλέφωνα (Telephones) 210 

4.7 Ασφαλείς Τηλεοµοιοτυπικές Συσκευές (Secure Fax) 211 

4.8 Τερµατικά (Terminals) 212 

4.9 Κρυπτογράφοι (Encryptors) 213 

4.10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Computers) 217 

Κεφάλαιο 5. Προµηθευτές Στρατιωτικού 
Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού 218 

5.1 Γενικά 218 

5.2 ASCOM SYSTEC AG - INTEGRATED COMMUNICATION, SAFETY 
AND SECURITY SYSTEM SOLUTIONS (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

218 

5.3 ATI - ENGINEERING INC - HCLOS TRANSCEIVERS AND 
SUBSYSTEMS FOR TACTICAL DIGITAL RADIOS (ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΕΣ 
ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΣ) 

219 

5.4 CMC ELECTRONICS INC - RADIO COMMUNICATIONS SOLUTIONS 
FOR THE TACTICAL MILITARY ENVIRONMENT (ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) 

220 

5.5 COGENT DEFENCE & SECURITY NETWORKS - VENDOR 
INDEPENDENT COMMUNICATION SYSTEMS INTEGRATOR (∆ΙΚΤΥΑ 
ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 

221 

5.6 CRYPTO AG - RUGGEDIZED INFORMATION SECURITY SYSTEMS 
(ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) 222 

5.7 DATRON WORLD COMMUNICATIONS INC - HF/VHF RADIO 
COMMUNICATIONS (ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ / ΠΟΛΥ 
ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ) 

223 

5.8 DICOM - TACTICAL RADIO COMMUNICATION AND SATELLITE 
NAVIGATION SYSTEMS (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΡΑ∆ΙΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ) 

224 

5.9 DNE TECHNOLOGIES INC - DATA COMMUNICATION PRODUCTS 
(ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ) 

225 

5.10 DORNIER GMBH - MOBILE ANTENNA TOWERS (ΠΥΡΓΟΙ ΚΕΡΑΙΩΝ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) 

226 

5.11 ESG GMBH - COMMAND, CONTROL AND INFORMATION 
SYSTEMS (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) 

227 

5.12 GATEWAY FAX SYSTEMS INC - SECURE AND PORTABLE 
FACSIMILE EQUIPMENT FOR MILITARY APPLICATIONS (ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ 
ΦΟΡΗΤΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) 

228 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 ix  

5.13 ITT INDUSTRIES - ADVANCED TACTICAL COMMUNICATION 
SYSTEMS (ATCS) – (ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 

229 

5.14 KONGSBERG DEFENCE COMMUNICATIONS - TACTICAL 
COMMUNI-CATION SYSTEMS (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) 

230 

5.15 L–3 COMMUNICATION SYSTEMS EAST - TACTICAL 
COMMUNICATION SYSTEMS AND AIRBORNE SOLID STATE 
RECORDERS (ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ) 

231 

5.16 LIGHTSCAPE NETWORKS – DIGITAL COMMUNICATION AND 
DATA TRANSMISSION NETWORKS (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ 
∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ) 

232 

5.17 MILS ELEKTRONIK GESMBH & CO. KG –CIPHER SYSTEMS 
(ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ) 233 

5.18 OMNISEC AG - SECURE, ENCRYPTED COMMUNICATIONS 
TECHNO-LOGY (ΑΣΦΑΛΗΣ, ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 

234 

5.19 PELTOR AB - HEARING PROTECTION AND COMMUNICATION 
SYSTEMS (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 235 

5.20 PHONAK COMMUNICATIONS AG - INDUCTIVE RECEIVERS FOR 
DISCREET COMMUNICATIONS (ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΜΥΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) 

236 

5.21 PLANCK TECHNICAL SERVICES, INC. - MILITARY RF SYSTEMS 
AND COMPONENTS (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ) 

237 

5.22 RAYTHEON  238 

5.22.1 RADIOS AND TERMINALS (ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ) 238 

5.22.2 RAYTHEON - MOBILE VSAT COMMUNICATIONS SYSTEMS 
(ΚΙΝΗΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡOΥ ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ) 239 

5.23 REUTECH DEFENCE INDUSTRIES (RDI) - TACTICAL GROUND 
BASED V/UHF COMMUNICATIONS (ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ V/UHF) 

240 

5.24 ROCKWELL COLLINS GOVERNMENT SYSTEMS - INTEGRATED 
COMMUNICATION SYSTEMS AND EQUIPMENT (ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 

241 

5.25 ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO KG - RADIO COMMUNICATIONS 
EQUIPMENT AND SYSTEMS (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑ∆ΙΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 

242 

5.26 SCOTTY TELE-TRANSPORT CORPORATION - ADVANCED 
MOBILE COMMUNICATION PRODUCTS AND SOLUTIONS 
(ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) 

243 

 5.27 SECTRA COMMUNICATIONS AB - SECURE COMMUNICATION 
SYSTEMS (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 244 

5.28 SENNHEISER GOVERNMENT SYSTEMS - NOISE REDUCTION 
FOR BATTLEFIELD COMMUNICATIONS (ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – 
ΜΕΙΩΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΜΑΧΗΣ) 

245 

5.29 TADIRAN COMMUNICATIONS - MILITARY COMMUNICATIONS 
(ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) 

246 

5.30 TALLA-COM INDUSTRIES, INC - RUGGED PORTABLE 
COMPUTERS AND POWER AMPLIFIERS (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ)  

247 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 x 

5.31 THALES ACOUSTICS - COMMUNICATION HELMETS, HEADSETS, 
HAND-SETS, INTERCOMS AND FIELD TELEPHONES (ΚΡΑΝΗ, ΚΑΣΚΕΣ, 
ΜΙΚΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΝ∆ΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΜΑΧΗΣ) 

248 

5.32 THALES COMMUNICATIONS AS - SECURE TACTICAL AND 
STRATEGIC COMMUNICATIONS SYSTEMS (ΑΣΦΑΛΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

249 

Κεφάλαιο 6. Τυποποίηση (Standardization) 250 
6.1 Γενικά 250 

6.2 ΣΤΥΠ Σχετικές µε ∆ίκτυα-Συνδέσεις 250 

6.4 ΣΤΥΠ Σχετικές µε Ηλεκτροµαγνητισµό 252 

6.5 ΣΤΥΠ Σχετικές µε ∆ορυφορικές Επικοινωνίες 252 

6.6 ΣΤΥΠ Σχετικές µε Ραδιο Επικοινωνίες 253 

6.7 ΣΤΥΠ Σχετικές µε Τηλεπικοινωνίες 254 

6.8 ΣΤΥΠ Σχετικές µε ∆ιοίκηση και Έλεγχο 254 

6.9 ΣΤΥΠ Σχετικές µε Ψηφιακές Επικοινωνίες 255 

6.10 ΣΤΥΠ σχετικές µε Μηνύµατα 255 

Κεφάλαιο 7. Συντοµογραφίες 256 
Κεφάλαιο 8. Βιβλιογραφία - Πηγές 309 
 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 xi  

Περίληψη Εργασίας 

Το παρόν έντυπο πληροφοριακό υλικό, αποτελεί την γραπτή έκδοση ενός 

ηλεκτρονικού παρατηρητηρίου, µε αντικείµενο την εφαρµογή των νέων 

επικοινωνιακών τεχνολογιών στις στρατιωτικές επικοινωνίες. Το παρατηρητήριο αυτό 

δηµιουργήθηκε σε δικτυακό περιβάλλον µε το Microsoft FrontPage 2000, στα πλαίσια 

της διπλωµατικής µου εργασίας, για το ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Σκοπός της εργασίας που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητού του 

τµήµατος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.κ. 

Ανδρέα Ποµπόρτση, ήταν η σχεδίαση, ανάπτυξη και συντήρηση σε βάθος χρόνου 

ενός σηµείου αναφοράς (point-of-presence) στο ∆ιαδίκτυο, µέσω του οποίου στελέχη 

κυρίως των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων αλλά και λοιποί χρήστες, θα µπορούν να 

ενηµερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα των στρατιωτικών 

επικοινωνιών, παρακολουθώντας σχετικά άρθρα, µελέτες, παρουσιάσεις και 

υπερσυνδέσεις (hyperlinks). Πρέπει ιδιαιτέρως να τονιστεί, ότι το παρουσιαζόµενο 

πληροφοριακό υλικό, τόσο στο ηλεκτρονικό παρατηρητήριο, όσο και στη παρούσα 

εργασία, βασίζεται κυρίως στη διεθνή εµπειρία, αφορά κυρίως επικοινωνιακές 

ανάγκες του Στρατού Ξηράς και είναι προφανώς αδιαβάθµητο, προήλθε δε εξ’ 

ολοκλήρου ως προϊόν προσεκτικής συγκέντρωσης, αξιολόγησης, ταξινόµησης και 

αρχισυνταξίας ενός τεράστιου όγκου στρατιωτικής πληροφορίας που υπάρχει στο 

∆ιαδίκτυο επί τεχνολογικών και τηλεπικοινωνιακών θεµάτων, και που ο καθένας 

µπορεί να αντλήσει µέσω κατάλληλων µηχανών αναζήτησης (search engines). 

Ως εκ τούτου οι λόγοι που οδήγησαν στην υλοποίηση µιας τέτοιας εργασίας, είναι 

η προφανής ανάγκη για "Ηλεκτρονική Αρχισυνταξία", η ανάγκη πρόσβασης από τους 

ενδιαφερόµενους χρήστες σε επίκαιρη αλλά και έγκυρη πληροφορία, η παροχή ενός 

πληροφοριακού µηχανισµού για συνεχή ενηµέρωση στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή, 

καθώς και η ενίσχυση του υπάρχοντος "∆ιανοητικού Κεφαλαίου". 

Το παρατηρητήριο είναι χωρισµένο σε επτά κύριες ενότητες-κεφάλαια 

(Επικοινωνίες, Συστήµατα, Εξοπλισµός, Τεχνολογίες, Προµηθευτές, Τυποποίηση και 

Συντοµογραφίες) , κάθε µια από τις οποίες χωρίζεται σε επιµέρους παραγράφους µε 

ανάλογο βάθος. Η ίδια δοµή ακολουθείται και στην παρούσα έντυπη µορφή µε τη 

διαφορά ότι δεν παρουσιάζονται πηγές ή υπερσυνδέσεις, πλην ελαχίστων 

εξαιρέσεων. Για την κάλυψη της αδυναµίας αυτής παρέχεται στο τέλος του εντύπου 

ένας οπτικός δίσκος (CD-ROM), µε το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο πλήρως 

λειτουργικό (ξεκινώντας µε το άνοιγµα του αρχείου index.htm), καθώς και µε όλες τις 

πηγές σε ηλεκτρονική µορφή. 
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1. Στρατιωτικές Επικοινωνίες 

1.1 Γενικά Περί Στρατιωτικών Επικοινωνιών 

Οι Στρατιωτικές Επικοινωνίες υπήρξαν ανέκαθεν από τους βασικότερους παρά-

γοντες που κρίνουν την έκβαση των πολεµικών επιχειρήσεων. Η σπουδαιότητά τους 

είναι τεράστια για τις Ένοπλες ∆υνάµεις µιας χώρας, τόσο στην ειρηνική όσο και στη 

πολεµική περίοδο. Ειδικότερα στη σηµερινή ψηφιακή εποχή, τα τηλεπικοινωνιακά 

µέσα σε συνδυασµό µε το άρτια εκπαιδευµένο σε αυτά προσωπικό, παρέχουν στο 

στρατό που τα διαθέτει, τεράστιο επιχειρησιακό πλεονέκτηµα. 

 Είναι πράγµατι απαραίτητο, η στρατιωτική διοίκηση να διαθέτει τέλεια πληροφό-

ρηση επί της καταστάσεως των επί τού πεδίου δυνάµεων και να είναι σε θέση να 

διαβιβάζει τις εντολές της. Οι σύγχρονες στρατιωτικές δυνάµεις διαθέτουν ιδιαίτερα 

δίκτυα τηλεπικοινωνιακής υποδοµής, παρόµοια προς τα δηµόσια δίκτυα αλλά µικρό-

τερης χωρητικότητας. Τα δίκτυα αυτά συµπληρώνονrαι από δίκτυα διαβίβασης δε-

δοµένων. 

Για την διεξαγωγή επιχειρήσεων, οι στρατιωτικές δυνάµεις χρειάζονrαι τακτικά δί-

κτυα, δηλαδή κινητά δίκτυα προσαρµόσιµα σε όλες τις επιχειρησιακές καταστάσεις. 

Την ανάπτυξη και υποστήριξη αυτών των δικτύων, σε ανταπόκριση προς την εξέλι-

ξη της τακτικής κατάστασης, αναλαµβάνουν εξειδικευµένες µονάδες διαβιβάσεων 

οργανικά εντεταγµένες στην σύνθεση των µεγάλων µονάδων. 

Οι στρατιωτικές δυνάµεις χρησιµοποιούν επίσης πολυάριθµους ραδιοτηλεφωνι-

κούς ποµποδέκτες (ασυρµάτους). Κάθε κινητή µονάδα (πλοίο, αεροσκάφος ή χερ-

σαίο όχηµα) διαθέτει κατά κανόνα πολλούς ασυρµάτους. Μολονότι το µεγαλύτερο 

µέρος των εν υπηρεσία υλικών εξακολουθούν να είναι παρόµοια προς τα αντίστοιχα 

υλικά πολιτικής χρήσης, τα νέα υλικά προστατεύονται κατά τού ηλεκτρονικού πολέ-

µου µε συσκευές ηλεκτρονικών αντιµέτρων. Οι στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες είναι οι 

µόνες που χρησιµοποιούν τα κύµατα πολύ χαµηλής συχνότητας ή VLF (Very Ιοw 

Frequency), γιατί αυτά διεισδύουν σε αρκετό βάθός στο νερό και µπορούν να ληφ-

θούν από πυραυλοφόρα υποβρύχια σε κατάδυση. 

Οι απαραίτητες για το ναυτικό συνδέσεις µεγάλων αποστάσεων εξασφαλίζονται 

µε ραδιοτηλεφωνία υψηλών συχνοτήτων. Τα δύσχρηστα αυτά συστήµατα συµπλη-

ρώνονται σήµερα από στρατιωτικούς τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους. 

Αξίζει ιδιαίτερης µνείας µια περίεργη εφαρµογή των αρχών της ασύρµατης επι-

κοινωνίας, που εφαρµόστηκε κατά τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο µε την ονοµασία ‘‘τη-

λεγραφία δια του εδάφους’’.  

Το σύστηµα αυτό χρησιµοποιούσε, αντί κεραίας, µια βάση, δηλαδή µονωµένο 

καλώδιο αναπεπταµένο στο έδαφος και γειωµένο κατά τα δύο του άκρα.  
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Εναλλασσόµενο ρεύµα που διοχετευόταν σ' αυτήν την βάση µπορούσε να συλ-

λεχθεί σε µια άλλη βάση, σε κατάλληλη απόσrαση, µέσω επαγωγής δια τού εδάφους 

κατά την οποία κάθε βάση σχηµατίζει µε τη γη εικονικό πλαίσιο. 

 

1.2 ∆ιάκριση Στρατιωτικών Επικοινωνιών 

Οι στρατιωτικές επικοινωνίες χωρίζονται γενικά σε δύο µεγάλες κατηγορίες ανά-

λογα µε τον όγκο των δεδοµένων που διακινούνται: 

 Στρατηγικές Επικοινωνίες που εξυπηρετούν τους χρήστες και τα κλιµάκια που 

διακινούν µέσο ή υψηλό ποσοστό δεδοµένων και χρησιµοποιούν µεγάλα, µόνιµα 

εγκατεστηµένα επίγεια τερµατικά, µεταξύ σταθερών βάσεων επικοινωνιών. 

  Τακτικές Επικοινωνίες που εξυπηρετούν τους χρήστες και τα κλιµάκια που δια-

κινούν χαµηλό ή µέσο ποσοστό δεδοµένων και χρησιµοποιούν µικρά φορητά τερµα-

τικά επικοινωνιών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Στρατιωτικά Μέσα Επικοινωνιών 

Υπάρχουν διάφορα µέσα επικοινωνίας διαθέσιµα στο διοικητή µιας στρατιωτικής 

µονάδας. Αυτά πρέπει να χρησιµοποιηθούν µε τον καλύτερο συνδυασµό, έτσι ώστε 

να συµπληρώσουν το ένα το άλλο. Τα πιο γνωστά µέσα επικοινωνίας είναι: 

• Τα Ενσύρµατα Μέσα 

• Τα Ασύρµατα Μέσα 

• Τα Οπτικά Σήµατα 

• Οι Ήχοι 

• Οι Αγγελιοφόροι 

• Οι ∆ορυφόροι  
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1.3.1 Ενσύρµατα Μέσα 

Είναι τα βασικά µέσα που χρησιµοποιούνται για τις εσωτερικές επικοινωνίες των 

Ενόπλων ∆υνάµεων µιας χώρας. Η χρήση των ενσύρµατων επικοινωνιών αποτρέ-

πει τις εχθρικές δυνάµεις από τη χρησιµοποίηση ράδιο εξοπλισµού διόπτευσης RDF 

(Radio Direction Finding) για να εντοπίσει τη µονάδα. Η χρήση καλωδίου περιορίζε-

ται κυρίως από τις απαιτήσεις: κινητικότητας, απόστασης µεταξύ των χρηστών, χρό-

νου εγκατάστασης του δικτύου, αποκατάστασης των φθορών του, καθώς και της 

συντήρησής του. Το καλώδιο απαιτεί µεγάλη προσοχή κατά την εγκατάσταση του, 

για να αποφευχθούν ανεπιθύµητες φθορές. Εξάλλου, εσωτερικό καλώδιο µπορεί να 

ενσωµατωθεί µε ασύρµατα µέσα, για να αυξηθεί η δυνατότητα κάλυψης των επικοι-

νωνιών µε τις εξωτερικές µονάδες. 

Η χρησιµοποίηση διεπαφής ασύρµατου δικτύου (Net Radio Interface ή NRI) επι-

τρέπει φωνητικές επικοινωνίες µεταξύ χρηστών ασυρµάτων µέσων και συνδροµη-

τών τηλεφωνικών συνδέσεων, είτε από ασύρµατα προς ενσύρµατα µέσα είτε αντι-

στρόφως, εφόσον βέβαια ο χρήστης ασυρµάτων µέσων βρίσκεται εντός εµβελείας 

του σταθµού NRI. 

 

1.3.2 Ασύρµατα Μέσα 

Μια στρατιωτική µονάδα τηλεπικοινωνιών δεν µπορεί να εξαρτάται µόνο από τα 

ενσύρµατα µέσα, που όπως προαναφέρθηκε µειονεκτούν σε θέµατα κινητικότητας 

και ευελιξίας. Πρέπει συµπληρωµατικά να χρησιµοποιεί µεγάλο µέρος ασυρµάτων 

µέσων διαµόρφωσης συχνοτήτων FM (Frequency Modulation). Οι επικοινωνίες 

πρέπει να είναι διαθέσιµες πάντοτε για να µπορούν να ολοκληρώσουν ποικίλες και 

ταυτόχρονες αποστολές. Η τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη δεν µπορεί είναι στατική. 

Οι ασύρµατες επικοινωνίες πρέπει να είναι διαθέσιµες σε όλα τα επίπεδα, για τη 

διατήρηση σταθερότητας στις επικοινωνίες µε τα υψηλότερα επίπεδα διοικήσεως 

καθώς επίσης και µε τις υποστηριζόµενες µονάδες. Αυτές οι απαιτήσεις επικοινωνί-

ας περιλαµβάνουν µετάδοση δεδοµένων (data) καθώς επίσης και φωνής. Τα ασύρ-

µατα µέσα επικοινωνιών είναι ευκολότερα στη χρήση και γρηγορότερα ως προς την 

εγκατάστασή τους σε σχέση µε τα ενσύρµατα, αλλά είναι ευαίσθητα στην ανίχνευση 

από τον εχθρικό ράδιο εξοπλισµό διόπτευσης RDF (Radio Direction Finding), ο ο-

ποίος µπορεί να εντοπίσει τους δέκτες και τις συσκευές αποστολής σηµάτων. Ο ε-

χθρός µπορεί να παρακολουθήσει τις µεταδόσεις σηµάτων, να παρεµβάλλει τις επι-

κοινωνίες, ή να βάλλει άµεσα ή έµµεσα πυρά εναντίον της θέσης της συσκευής α-

ποστολής σηµάτων ή του δέκτη. 
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1.3.3 Οπτικά Σήµατα 

Οι διοικητές τµηµάτων µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα οπτικά σήµατα για να 

στείλουν προσχεδιασµένα µηνύµατα γρήγορα σε µικρές αποστάσεις και για να 

προσδιορίσουν τις φιλικές µονάδες. Αυτά περιλαµβάνουν σήµατα µε το χέρι και τον 

βραχίονα, σηµαίες, πλαίσια σηµατοδοσίας, φώτα και φωτοβολίδες. Τα οπτικά σήµα-

τα, εντούτοις, είναι δυνατόν να παρανοηθούν εύκολα και µπορούν να γίνουν ορατά 

και από τον εχθρό. Οι έννοιες για τα οπτικά σήµατα πρέπει να δηλωθούν σαφώς 

στις βασικές οδηγίες εκπαιδεύσεως της µονάδας, για να αποφεύγονται παρανοήσεις 

και λάθη. 

1.3.4 Ήχοι 

Τα σφυρίγµατα, οι σειρήνες, τα σήµαντρα, οι πυροβολισµοί και οι εκρηκτικές συ-

σκευές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τις ηχητικές επικοινωνίες. Οι διοικητές 

τµηµάτων µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτά τα σήµατα για να στείλουν προσχε-

διασµένα µηνύµατα, να προσελκύσουν την προσοχή και να διαδώσουν τους συνα-

γερµούς. Είναι καλοί για τις µικρές αποστάσεις µόνο. Η εµβέλεια και η αξιοπιστία 

τους µπορεί να µειωθεί από άλλους θορύβους. Οι έννοιες για τα ηχητικά σήµατα 

πρέπει να δηλωθούν σαφώς στις βασικές οδηγίες εκπαιδεύσεως της µονάδας, για 

να αποφεύγονται παρανοήσεις και λάθη. 

1.3.5 Αγγελιοφόροι 

Οι αγγελιοφόροι είναι τα ασφαλέστερα µέσα επικοινωνιών και είναι ιδανικοί για τη 

διαβίβαση µεγάλου µήκους γραπτών µηνυµάτων. Η ταχύτητα ενός αγγελιοφόρου 

εξαρτάται από τον τρόπο ταξιδιού, την τακτική κατάσταση και το έδαφος. Οι αγγελι-

οφόροι είναι επίσης τρωτοί στον εχθρό. Οι διοικητές τµηµάτων επικοινωνιών πρέπει 

να χρησιµοποιήσουν τους αγγελιοφόρους µόνο ως εφεδρικό µέσο που θα υποστη-

ρίζει άλλα µέσα και τρόπους επικοινωνίας, ή όταν η χρησιµοποίησή τους υπαγορεύ-

εται από το µήκος των µηνυµάτων προς αποστολή. 

1.3.6 ∆ορυφόροι 

Οι δορυφορικές επικοινωνίες είναι επικοινωνίες που πραγµατοποιούνται µε συν-

δέσεις µέσω δορυφόρων, οι οποίοι κινούνται σε διάφορες τροχιές γύρω από τη γη. 

Σε στρατιωτικό επίπεδο χρησιµοποιούνται συνήθως από επικοινωνιακούς φορείς 

επιπέδου Σώµατος Στρατού και άνω. Οι ένοπλες δυνάµεις των περισσότερων προ-

ηγµένων χωρών διαθέτουν τα δικά τους δορυφορικά συστήµατα επικοινωνίας. Είναι 

επίσης δυνατόν, εµπορικές δορυφορικές συνδέσεις να χρησιµοποιηθούν επ’ ωφε-

λεία των ενόπλων δυνάµεων, κοστίζουν όµως περισσότερο.  
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1.4 Γενικά Στοιχεία για τις Τηλεπικοινωνίες 

Με τον όρο αυτόν χαρακτηρίζεται το σύνολο των χρησιµοποιούµενων για την δι-

αβίβαση πληροφοριών µε τη βοήθεια ενσύρµατων, ραδιοηλεκτρικών, οπτικών ή άλ-

λων ηλεκτροµαγνητικών µέσων, όπως είναι ο τηλέγραφος, το τηλέφωνο, η τηλεόρα-

ση κ.λπ. Ο όρος "telecommunications" (τηλεπικοινωνίες) δηµιουργήθηκε το 1904 

από τον Γάλλο συγγραφέα Εντουάρ Εστωνιέ για να δηλώσει συλλογικά τον τηλέ-

γραφο και το τηλέφωνο, κατόπιν καθιερώθηκε διεθνώς το 1932 από την διάσκεψη 

της Μαδρίτης που µετασχηµάτισε την παλιά ∆ιεθνή Τηλεγραφική Ένωση σε ∆ιεθνή 

Τηλεπικοινωνιακή Ένωση. Στις περισσότερες χώρες του κόσµου, οι τηλεπικοινωνίες 

αποτελούν κρατικό µονοπώλιο, πράγµα που δεν εµποδίζει την εκχώρηση σε ιδιωτι-

κές επιχειρήσεις ορισµένων δραστηριοτήτων, η έκταση και οι κανόνες άσκησης των 

οποίων ορίζονται ρητώς από τον νόµο. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, οι δηµόσιες τηλε-

πικοινωνίες εξασφαλίζονται από ιδιωτικές επιχειρήσεις βάσει αδείας που εκχωρείται 

από οµοσπονδιακό όργανο, την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών, η οποία 

και ασκεί αυστηρό έλεγχο της τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων. Ο έλεγχος 

αυτός είναι προφανώς απαραίτητος σε όλες τις χώρες, λόγω των υποχρεώσεων 

που ανέλαβαν τα κράτη µε την προσχώρησή τους στην ∆ιεθνή Σύµβαση Τηλεπικοι-

νωνιών. 

Οι πρώτες ηλεκτρικές τηλεπικοινωνίες εµφανίστηκαν αµέσως µετά το 1840 µε την 

µορσική τηλεγραφία µέσω εναέριων γραµµών, ακόµη και µέσω βραχέος υποβρύχι-

ου καλωδίου. Η τηλεοµοιοτυπία επιτεύχθηκε από το 1863 µε τον παντηλέγραφο του 

Καζέλι, ωστόσο η δηµόσια εκµετάλλευσή της διήρκεσε µόνο µέχρι το 1876, λόγω 

υψηλού κόστους. Η αστική τηλεφωνία µικρών αποστάσεων δηµιουργήθηκε το 1877 

µόλις εφευρέθηκε εύχρηστο µικρόφωνο άνθρακα, επιτρέποντας την αξιοποίηση του 

τηλεφώνου που εφεύρε ο Γκράχαµ Μπελ το 1876. Η τηλεφωνία χρησιµοποιούσε 

στην αρχή τους ίδιους φορείς µε τον τηλέγραφο, δηλαδή εναέριες γραµµές γυµνών 

µεταλλικών αγωγών, ο όγκος των οποίων επέτρεπε µέτριες χωρητικότητες σε κάθε 

γραµµή. Τα υπόγεια καλώδια πολλαπλών ζευγών επέτρεψαν αύξηση της χωρητικό-

τητας των συνδέσεων, αλλά για την εξασφάλιση επαρκούς υπεραστικής εµβέλειας 

απαιτήθηκε µείωση της εξασθένισης, που επιτεύχθηκε µε τον πιουπινισµό (µέθοδος 

βελτίωσης των χαρακτηριστικών µιας τηλεφωνικής γραµµής µε την προσθήκη επα-

γωγικών αντιστάσεων σε καθορισµένες αποστάσεις) ο οποίος, δυστυχώς, περιορίζει 

την χωρητικότητα κάθε ζεύγους αγωγών. Τα µειονεκτήµατα αυτά αντιµετωπίσθηκαν 

χάρη στην εµφάνιση, στις αρχές του 20ού αιώνα, των ηλεκτρονικών λυχνιών που 

επιτρέπουν την παρεµβολή ενισχυτών, γνωστών µε τον όρο αναµεταδότες, σε κα-

τάλληλες θέσεις των υπόγειων καλωδίων, εξασφαλίζοντας έτσι εµβέλεια θεωρητικώς 

απεριόριστη.  
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Οι πρώτες ασύρµατες επικοινωνίες που επιτεύχθηκαν από τον Μαρκόνι το 1895 

προκάλεσαν ταυτόχρονα την γέννηση της ραδιοηλεκτρολογίας και των κινητών υ-

πηρεσιών ραδιοεπικοινωνίας, που συµβάλλουν στην βελτίωση της ασφάλειας της 

ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα και τον αέρα. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά 

χρόνια, µέχρι τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο, για να αρχίσει η βιοµηχανική παραγωγή 

των ηλεκτρονικών λυχνιών, που εξασφάλισε στις ασύρµατες επικοινωνίες σηµαντική 

εµβέλεια, πρώτα στην ραδιοτηλεγραφία και κατόπιν στην ραδιοτηλεφωνία. Η ηχητική 

ασύρµατη διαβίβαση εµφανίστηκε πολύ σύντοµα µετά τον πόλεµο, στην αρχή µε 

µετασκευή ραδιοτηλεγραφικών ποµπών. 

Οι πρόσφορες για την διαβίβαση εικόνων µέθοδοι υπήρξαν αντικείµενο πολυά-

ριθµων µελετών και ευφυών αλλά πρωτόγονων κατασκευών, ήδη από το δεύτερο 

ήµισυ τού 19ου αιώνα. Μόνον όµως η ηλεκτρονική µε τις λυχνίες κενού, τις λυχνίες 

ανάλυσης εικόνων, τις καθοδικές λυχνίες οδήγησε σε κατασκευές εύχρηστες και ε-

παρκούς ποιότητας περί το 1935. Τέλος, η εµφάνιση των κρυσταλλοδιόδων και των 

τρανζίστορ επέτρεψε, µε την αντικατάσταση των ηλεκτρονικών λυχνιών σε πολλές 

εφαρµογές, την σµίκρυνση των συσκευών, την κατασκευή οικονοµικών σε κατανά-

λωση και µακρόβιων ενισχυτών-αναµεταδοτών, ιδίως για τα υποβρύχια καλώδια και 

τους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους.  

Οι ηµιαγωγοί εξασφαλίζουν σήµερα την αύξηση χωρητικότητας και ταχύτητας 

που απαιτούνται για τα ηλεκτρονικά τηλεφωνικά κέντρα και για τις µεθόδους διαβί-

βασης µε πολυπλεξία. Εξασφαλίζουν επίσης την ανάπτυξη περίπλοκων αυτοµατι-

σµών που προσθέτουν στις κλασικές µορφές τηλεπικοινωνιών πολυάριθµες νέες 

δραστηριότητες, όπως είναι η τηλεπληροφορική, η τηλεµατική, η τηλεδιοίκηση και 

τηλεκατεύθυνση, καθώς και τις πρόσθετες εξυπηρετήσεις που συνοδεύουν τις σύγ-

χρονες τηλεφωνικές και τηλεοπτικές συσκευές, χάρη στην περιτηλεφωνία και την 

περιτηλοψία.  

Τέλος, ηµιαγωγοί που αποτελούν την πιο πρόσφατη επινόηση στον τοµέα της 

οπτικής ηλεκτρονικής επέτρεψαν την αντικατάσταση των δαπανηρών και βαρέων 

καλωδίων χάλκινων αγωγών από οπτικές ίνες µε πυριτική βάση, που κοστίζουν ε-

λάχιστα σε σπάνιες πρώτες ύλες, διαθέτουν πολύ µεγάλη χωρητικότητα επηρεάζο-

νται ελάχιστα από εξωτερικές παρεµβολές και επιτυγχάνουν σηµαντικές εµβέλειες. 
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1.5 Ασύρµατες Τηλεπικοινωνίες 

Ασύρµατες (Wireless) είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει τις 

τηλεπικοινωνίες στις οποίες τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα (αντί κάποιας µορφής κα-

λωδίου), µεταφέρουν το επικοινωνιακό σήµα κατά µήκος όλου ή µέρους του µονο-

πατιού επικοινωνίας. Μερικές συσκευές ελέγχου, όπως οι συναγερµοί παρείσφρη-

σης (intrusion alarms), χρησιµοποιούν ακουστικά κύµατα στις συχνότητες πάνω από 

τα όρια της ανθρώπινης ακοής. Και αυτές επίσης, µπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκουν 

στις ασύρµατες επικοινωνίες. 

Οι πρώτες ασύρµατες συσκευές αποστολής σηµάτων (ποµποί), λειτούργησαν 

στις αρχές του 20ού αιώνα χρησιµοποιώντας τη ραδιοτηλεγραφία (κώδικας Μορς). 

Αργότερα, δεδοµένου ότι η διαµόρφωση (modulation) έκανε δυνατή τη διαβίβαση 

φωνής και µουσικής µε ασύρµατο τρόπο, το µέσο µετάδοσης άρχισε να καλείται 

"ραδιο". Με την εµφάνιση της τηλεόρασης, του fax, της επικοινωνίας δεδοµένων και 

της αποτελεσµατικής χρήσης µεγαλύτερου τµήµατος του φάσµατος, ο όρος "ασύρ-

µατες" ξαναήρθε στην επικαιρότητα.  

Κοινά παραδείγµατα ασύρµατου εξοπλισµού που χρησιµοποιείται σήµερα περι-

λαµβάνουν: 

• Κυψελοειδή τηλέφωνα και βοµβητές (pagers)  - παρέχουν συνδετικότητα 

για φορητές και κινητές εφαρµογές, τόσο προσωπικές όσο και επιχειρησια-

κές. 

• Παγκόσµιo Σύστηµα Προσδιορισµού Θέσεως (Global Positioning 

System ή GPS) - επιτρέπει στους οδηγούς οχηµάτων ή επικεφαλής φαλαγ-

γών, στους κυβερνήτες θαλασσίων πλοίων ή σκαφών και στους πιλότους 

αεροσκαφών να εξακριβώνουν τη θέση τους οπουδήποτε στη γη. 

• ∆ιπλής κατεύθυνσης ασύρµατοι (Two-way radios)  - πρόκειται για το κυ-

ριότερο µέσο των τακτικών στρατιωτικών επικοινωνιών και εξετάζονται στην 

ενότητα ραδιοεπικοινωνίες. 

• Ασύρµατα Τοπικά ∆ίκτυα (wireless LANs)  - παρέχουν ευελιξία και αξιοπι-

στία στους χρήστες υπολογιστών δικτύου σε επίπεδο επιχείρησης, φορέα, 

οργανισµού κ.λπ. 

• Ασύρµατα τηλεφωνικά σετ - αυτές είναι συσκευές περιορισµένης εµβέλει-

ας, που δεν πρέπει συγχέονται µε τα κυψελοειδή τηλέφωνα. 

• Ασύρµατες Συσκευές Ενδοεπικοινωνίας - αυτές οι συσκευές είναι απλου-

στευµένες ραδιοσυσκευές αποστολής και λήψης σηµάτων µε περιορισµένη 

εµβέλεια, κυρίως για τηλεειδοποίηση µέσα σε κτίρια, γραφεία, ορόφους κλπ. 
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• Ασύρµατες περιφερειακές µονάδες υπολογιστών - το ασύρµατο ποντίκι 

είναι ένα κοινό παράδειγµα. Τα πληκτρολόγια και οι εκτυπωτές µπορούν ε-

πίσης να συνδεθούν µε έναν υπολογιστή µε ασύρµατο τρόπο. 

• Συσκευές Τηλεχειρισµού - για άνοιγµα θυρών, ηλεκτρικών συσκευών. Συ-

νήθως χρησιµοποιούν ραδιοσυχνότητες. 

  Η ασύρµατη τεχνολογία εξελίσσεται πολύ γρήγορα, και διαδραµατίζει πρωταρ-

χικό ρόλο στις ζωές των ανθρώπων σε όλο τον κόσµο. Όπως είναι απόλυτα φυσικό, 

οι στρατιωτικοί φορείς αποτελούν, τόσο ένα µεγάλο µερίδιο της παγκόσµιας αγοράς 

των ασυρµάτων τηλεπικοινωνιών, όσο και ένα επίκεντρο ερευνών και ανατροφοδό-

τησης νέων τεχνολογικών βηµάτων, στον συγκεκριµένο τοµέα. 

Εξειδικευµένα παραδείγµατα ασύρµατων επικοινωνιών και ελέγχου που χρησι-

µοποιούνται ή πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από στρατιωτικούς φορείς περιλαµ-

βάνουν: 

• Παγκόσµιο Σύστηµα για Κινητή Επικοινωνία (Global System for Mobile 

Communication ή GSM) - είναι ένα ψηφιακό κινητό τηλεφωνικό σύστηµα 

που χρησιµοποιείται στην Ευρώπη και άλλα µέρη του κόσµου. Αποτελεί το 

de facto ασύρµατο τηλεφωνικό πρότυπο στην Ευρώπη. Στο ΝΑΤΟ χρησι-

µοποιείται το λεγόµενο ‘‘ασφαλές GSM’’ (secure GSM), που διαφέρει από το 

πολιτικό σύστηµα σε λεπτοµέρειες ασφάλειας και κρυπτογράφησης. 

• Γενική Ραδιο-Υπηρεσία Πακέτων (General Packet Radio Service ή 

GPRS) - είναι µια βασισµένη σε πακέτα ασύρµατη υπηρεσία επικοινωνίας 

που παρέχει συνεχή σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο για χρήστες κινητής τηλεφωνίας 

και ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

• Βελτιωµένο Περιβάλλον Στοιχείων GSM (Enhanced Data GSM 

Environment ή EDGE) - είναι µια γρηγορότερη έκδοση της ασύρµατης υπη-

ρεσίας GSM. 

• Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Τηλεπικοινωνιών (Universal Mobile Tele-

communications System ή UMTS) - ένα ευρυζωνικό, βασισµένο σε πακέτα 

σύστηµα που προσφέρει ένα συµπαγές σύνολο υπηρεσιών στους χρήστες 

υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων, οπουδήποτε και να βρίσκονται στον 

κόσµο. Το UMTS αποτελεί το διάδοχο 3ης γενιάς του GSM στην Ευρώπη, 

ενώ ο αντίστοιχος διάδοχος στην Αµερική είναι το σύστηµα IMT-2000. 

• Πρωτόκολλο Ασύρµατων Εφαρµογών (Wireless Application Protocol ή 

WAP) - είναι ένα σύνολο πρωτοκόλλων επικοινωνίας που επινοήθηκαν για 

να τυποποιήσουν τον τρόπο µε τον οποίο ασύρµατες συσκευές, όπως τα 

κυψελοειδή τηλέφωνα και οι ραδιο ποµποδέκτες, µπορούν να χρησιµοποιη-

θούν για πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο. 
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• Τηλεφωνία i-Mode  - το πρώτο παγκοσµίως "έξυπνο τηλέφωνο" για αναζή-

τηση στο ∆ιαδίκτυο, το οποίο πρώτα εισήχθη στην Ιαπωνία. Παρέχει χρώµα 

και βίντεο µέσω τηλεφώνου. 

  Οι ασύρµατες επικοινωνίες µπορούν να διακριθούν: 

• Σταθερές Ασύρµατες (Fixed Wireless)  - λειτουργία ασύρµατων συσκευών 

σε κτίρια ή γραφεία, και γενικότερα, εξοπλισµός που συνδέεται µε το ∆ιαδί-

κτυο µέσω εξειδικευµένων µόντεµ. 

• Κινητές Ασύρµατες (Mobile Wireless)  - χρήση ασύρµατων συσκευών ή 

συστηµάτων στα µηχανοποιηµένα, κινούµενα οχήµατα. Παραδείγµατα περι-

λαµβάνουν το κυψελοειδές τηλέφωνο αυτοκινήτου και οι υπηρεσίες προσω-

πικών επικοινωνιών PCS (Personal Communications Services). 

• Φορητές Ασύρµατες (Portable Wireless)  λειτουργία ασύρµατων φορητών 

αυτόνοµων συσκευών, που λειτουργούν µε ισχύ µπαταρίας εκτός γραφείων, 

κτιρίων ή οχηµάτων. Παραδείγµατα αποτελούν τα κυψελοειδή τηλέφωνα χει-

ρός και µονάδες που προσφέρουν υπηρεσίες προσωπικών επικοινωνιών 

PCS (Personal Communications Services units). 

• Υπέρυθρες Ασύρµατες (IR Wireless)  - χρήση συσκευών που µεταβιβάζουν 

δεδοµένα µέσω της υπέρυθρης ακτινοβολίας IR (infrared). Χρησιµοποιούνται 

σε συγκεκριµένα συστήµατα επικοινωνιών και ελέγχου περιορισµένης εµβέ-

λειας. Παράδειγµα αυτών των ασυρµάτων επικοινωνιών είναι η τεχνολογία 

‘Bluetooth’ η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ συσκευών µε 

χρήση υπερύθρων ακτινών, χωρίς µάλιστα να απαιτείται οπτική επαφή. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Οι ασύρµατες τηλεπικοινωνίες αποτελούν βασικότατο παράγοντα επι-

τυχίας στο σύγχρονο πεδίο µάχης 
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1.5.1 Ραδιοεπικοινωνίες/Ασύρµατοι (Radios)  

1.5.1.1 Γενικά 

Οι ασύρµατοι (σταθµοί ασυρµάτων) είναι τηλεπικοινωνιακές συσκευές, οι οποίες 

χρησιµοποιούν τη "ραδιο" περιοχή του φάσµατος για να λειτουργήσουν. Τεχνικά, το 

ράδιο είναι ένα µικρό µέρος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος (βλ Εικόνα 2), απο-

καλούµενο έτσι επειδή τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα διασχίζουν το διάστηµα µε την 

ταχύτητα του φωτός οδηγούµενα από ηλεκτρικές και µαγνητικές δυνάµεις. Οι ακτίνες 

γάµα, οι ακτίνες X, η υπεριώδης ακτίνα, το ορατό φως και οι υπέρυθρες ακτίνες είναι 

επίσης µέρος του ίδιου φάσµατος. Όλες αυτές οι ακτίνες ταξιδεύουν µε την ίδια τα-

χύτητα αλλά έχουν διαφορετικές ιδιότητες και χρήσεις, ανάλογα µε την συχνότητα ή 

το µήκος κύµατος τους. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Εικόνα 2. Το ηλεκτροµαγνητικό Φάσµα Ραδιοσυχνοτήτων 

Εάν ο εξοπλισµός που παράγει τη ραδιο ενέργεια συχνότητας (π.χ. ένας πο-

µπός) συνδέεται µε µια κεραία η ενέργεια ακτινοβολείται υπό µορφή ραδιο κυµάτων. 

Κάποιο µέρος από την ακτινοβολούµενη ενέργεια µπορεί κατόπιν να συλλεχθεί από 

µια άλλη κεραία η οποία όταν συνδέεται µε έναν ραδιο δέκτη, επιτρέπει τη δηµιουρ-

γία ραδιο σύνδεσης µεταξύ ποµπού και δέκτη. Η προσθήκη πληροφοριών στο µε-

ταφερόµενο ραδιο κύµα επιτρέπει τη διαβίβαση µηνυµάτων από τον ποµπό προς 

τον δέκτη. 

Αυτά τα µηνύµατα µπορούν να λάβουν τη µορφή τηλεοπτικών προγραµµάτων, 

µηνυµάτων φωνής, δεδοµένων ή άλλων µορφών ραδιοεπικοινωνίας. Το ραδιοµέσα 

είναι πάρα πολύ ευπροσάρµοστα µέσα. Ο τρόπος µε τον οποίο τα ραδιο κύµατα 

διαδίδονται ή ταξιδεύουν µέσω της ατµόσφαιρας ποικίλλει ανάλογα µε την συχνότη-

τα ή το µήκος κύµατος του ραδιο σήµατος. Γενικά, όσο χαµηλότερη η συχνότητα τό-

σο µεγαλύτερη η απόσταση στην οποία θα ταξιδέψουν τα ραδιο κύµατα.  

Όσο η συχνότητα αυξάνει, τα κύµατα µπορούν να εµποδιστούν ή να εκτραπούν 

από λόφους ή κτήρια. Στις εξαιρετικά υψηλές συχνότητες, οι βροχοπτώσεις και άλλοι 

καιρικοί παράγοντες µπορούν να περιορίσουν σηµαντικά την εµβέλεια αποτελεσµα-

τικής λειτουργίας των ραδιοεπικοινωνιών. 
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 Αυτά τα χαρακτηριστικά διάδοσης των ραδιοκυµάτων, κάνουν εύκολα αντιληπτό 

το ότι διαφορετικές περιοχές συχνοτήτων είναι κατάλληλες για συγκεκριµένους τύ-

πους ραδιο χρήσης. Παραδείγµατος χάριν, για εθνικές ή διεθνείς ραδιοµεταδόσεις 

χρησιµοποιούνται τα µακρά long-wave ή LW (περίπου 148-283 kHz) και τα µεσαία 

κύµατα medium-wave ή MW (περίπου 526-1606 kHz). Στις υψηλότερες συχνότητες 

όπως είναι αυτές των VHF (Λίαν Υψηλής Συχνότητας - 30 έως 300 MHz) και το UHF 

(Εξαιρετικά Υψηλής Συχνότητας - 300 έως 3000 MHz), όπου η εµβέλεια αποτελε-

σµατικής λειτουργίας είναι µικρότερη, οι µπάντες συχνοτήτων είναι κατάλληλες για 

τοπική ραδιοµετάδοση ή για τοπική κάλυψη για τα κινητά ραδιοσυστήµατα επικοι-

νωνιών. 

 

 

 

 

Εικόνα 3. ∆ιάφοροι τύποι ασυρµάτων 

Σε υψηλότερες συχνότητες είναι πιθανό να εκχωρηθούν ευρύτερα κανάλια (δη-

λαδή µεγαλύτερου εύρος ζώνης συχνοτήτων) και αυτό επιτρέπει µετάδοση περισσό-

τερων πληροφοριών ανά κανάλι σε σχέση µε χαµηλότερες συχνότητες. Παραδείγ-

µατος χάριν, στα VHF, λόγω του µεγαλύτερου εύρους ζώνης συχνοτήτων που είναι 

διαθέσιµο, µπορεί να διαβιβαστεί υψηλής ποιότητας ήχος ή φωνή, αλλά ένα τυπικό 

κανάλι στη περιοχή των µακρών κυµάτων LW θα υποστηρίξει µόνο χαµηλής ποιότη-

τας ραδιοµετάδοση φωνής και ήχου. 

Συχνότητα είναι ο αριθµός των φορών που το κύµα επαναλαµβάνεται κάθε δευ-

τερόλεπτο και µετριέται σε Hertz (Hz). Συνήθως χρησιµοποιούνται οι µονάδες 

kiloHertz (kHz) ή χιλιάδες Hertz, MegaHertz (MHz) ή εκατοµµύρια Hertz και 

GigaHertz (GHz) ή 1000 εκατοµµύρια Hertz. 

Μήκος κύµατος είναι το µήκος του ραδιο κύµατος από κορυφή σε κορυφή (στη 

γραφική του πατράσταση) και ποικίλλει από µερικά χιλιόµετρα στην περίπτωση των 

µακρών ραδιοκυµάτων LW µέχρι µερικά εκατοστά για τα µικροκύµατα ή ακόµα και 

χιλιοστά για µερικές ραδιο εφαρµογές. Η συχνότητα και το µήκος κύµατος σχετίζο-

νται µε µαθηµατική σχέση. 

Μήκος Κύµατος x Συχνότητα = Ταχύτητα του Φωτός  

(περίπου 300.000 χιλιόµετρα ανά δευτερόλεπτο). 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 12 

1.5.1.2 Στρατιωτική Χρήση Ραδιοεπικοινωνιών 

Στο παρελθόν, οι στρατιωτικές µονάδες χρησιµοποιούσαν ηχητικά σήµατα (π.χ. 

τύµπανα, σάλπιγγες) για τη µετάδοση διαταγών ή µηνυµάτων στο πεδίο της µάχης. 

Οι µονάδες πεζικού χρησιµοποιούσαν επίσης σφυρίγµατα ή άλλα ηχητικά σήµατα 

που µπορούν ακόµα και σήµερα να χρησιµοποιηθούν για να συντονίσουν τις ενέρ-

γειες µικρών τµηµάτων όπως εφόδους, ενέδρες κλπ. 

Οι στρατιωτικές επικοινωνίες µπορούν να λάβουν τη µορφή οπτικών σηµάτων, 

ηχητικών σηµάτων, ραδιο µηνυµάτων, τηλεφωνικών συνοµιλιών ή γραπτών µηνυ-

µάτων που παραδίδονται από τον αγγελιαφόρο. ∆εδοµένου ότι οι διπλής κατεύθυν-

σης ασύρµατοι είναι τα κυρίαρχα µέσα των σύγχρονων τακτικών στρατιωτικών επι-

κοινωνιών, οι παρακάτω παρουσιαζόµενες πληροφορίες αφορούν πρώτιστα τις 

στρατιωτικές ραδιοεπικοινωνίες, αλλά πολλές διαδικασίες εφαρµόζονται εξίσου στα 

τηλέφωνα που χρησιµοποιούνται στις ηµιµόνιµες ή στις αµυντικές θέσεις. 

 

1.5.1.3  Βασικοί Τύποι Ασυρµάτων 

Οι περισσότερες σύγχρονες στρατιωτικές δυνάµεις χρησιµοποιούν µικρούς φο-

ρητούς ασυρµάτους (όπως είναι ο AN/PRC-126) ή ασυρµάτους που φέρονται στην 

πλάτη του στρατιώτη(όπως είναι ο AN/PRC-77 ή ο AN/PRC-119) µε χαµηλή ισχύ 

και περιορισµένη εµβέλεια, κατάλληλους για το επίπεδο της οµάδας Πεζικού ή και 

ακόµη για το επίπεδο οµάδας πυρός, ενώ τα υψηλότερα κλιµάκια, µε ανάγκη επικοι-

νωνίας µε περισσότερες µονάδες και σε µεγαλύτερες αποστάσεις, χρησιµοποιούν 

περιπλοκότερα και ισχυρότερα συστήµατα ασυρµάτων. Παλαιότερα, οι τακτικοί α-

σύρµατοι λειτουργούσαν στις VHF FM συχνότητες από 30,00 έως 75,95 Megahertz 

(MHz), ενώ οι νεώτεροι ασύρµατοι επεκτείνουν τη λειτουργία τους µέχρι τα 87,975 

MHz που δίνουν 2320 κανάλια. 

Οι ραδιοεπικοινωνίες στην ίδια συχνότητα, όπου µόνο ένας σταθµός µπορεί να 

διαβιβάσει σε δεδοµένη χρονική στιγµή (όπως συµβαίνει στα γνωστά CB ή Citizens 

Band), καλούνται µονόδροµες (simplex). Οι επικοινωνίες όπου και οι δύο σταθµοί 

µπορούν να διαβιβάσουν συγχρόνως (όπως ένα τηλέφωνο) καλούνται αµφίδροµες 

(duplex). 

Οι περισσότεροι σύγχρονοι σταθµοί ασυρµάτων διπλής ζώνης (2-meter band 

radios) έχουν δυνατότητα αµφίδροµης επικοινωνίας µε διαβίβαση και λήψη σε δια-

φορετικές συχνότητες. Μερικοί µάλιστα µπορούν να προγραµµατιστούν για να πη-

δήσουν µε αναπήδηση συχνότητας (hopping) αυτόµατα και περιοδικά µεταξύ δια-

φορετικών συχνοτήτων, καθιστώντας την ανεπιθύµητη εχθρική παρακολούθηση ή 

υποκλοπή πολύ δυσκολότερη.  
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Η διπλή ζώνη µπορεί να χρησιµοποιήσει πακέτα σηµάτων µε χρήση ψηφιοποιη-

µένης φωνής ή ψηφιακής επικοινωνίας µεταξύ υπολογιστών. Τέτοιες ψηφιακές επι-

κοινωνίες µπορούν να παρέχουν υψηλότερο βαθµό ιδιωτικότητας και ασφάλειας για 

τα αποστελλόµενα µηνύµατα. Οι φορητοί σταθµοί ασυρµάτων διπλής ζώνης µπο-

ρούν συχνά να χρησιµοποιηθούν είτε µε ένα ξεχωριστό µικρόφωνο είτε µε µια κάσκα 

VOX, για τοποθέτηση στη ζώνη ή στην πλάτη του µαχητή. Μπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν µε έναν ενισχυτή και µια καλύτερη κεραία που δίνουν αυξηµένη 

εµβέλεια για χρήση είτε από κάποια επίγεια βάση είτε µέσα από στρατιωτικό όχηµα. 

Πάντως ανεξαρτήτως επιλογής από το στρατιωτικό τµήµα για τον ασύρµατο που 

θα χρησιµοποιήσει στις τακτικές του επικοινωνίες (είτε πρόκειται για απλό CB, είτε 

για απλής ή διπλής ζώνης σταθµό ασυρµάτου), είναι πολύ χρήσιµο να προβλεφθεί 

φορητός ποµποδέκτης εποχούµενου τύπου, µε δυνατότητα αφαίρεσης από το όχη-

µα και µεταφορά στην πλάτη του στρατιώτη. 

 

1.5.1.4 Παρεµβολές και Επιδράσεις 

Οι παράγοντες που επιδρούν στην εµβέλεια των ασυρµάτων είναι ο καιρός, το 

έδαφος, η ισχύς, η κεραία, και η θέση του ασυρµάτου. ∆ιάφορα ανθρώπινα κατα-

σκευάσµατα όπως κτήρια και γέφυρες µπορούν επίσης να επηρεάσουν σοβαρά τη 

ραδιο µεταφορά. Παρεµβολή µπορεί να προκληθεί από καλώδια υψηλής τάσεως, 

από ηλεκτρικές γεννήτριες, από τον κακό καιρό, από άλλους ραδιο σταθµούς, ή από 

εχθρικά αντίµετρα. 

 

1.5.1.5 Προφυλάξεις και Συντήρηση 

Με τη χρήση της κοινής λογικής µπορεί κανείς να διορθώσει πολλές από τις αιτίες 

των κακής ποιότητας ραδιοεπικοινωνιών. Παραδείγµατος χάριν, θα πρέπει αρχικά 

να σιγουρευτεί ότι δεν προσπαθεί να επικοινωνήσει κάτω από µια γέφυρα χάλυβα. 

Εντούτοις, µερικές προφυλάξεις που πρέπει να πάρει κανείς κατά τη χρησιµοποίηση 

ασυρµάτου δεν είναι και τόσο προφανείς. 

Για την αποδοτική λειτουργία και για αποφυγή ζηµίας του εξοπλισµού πρέπει να 

αποφεύγεται η επαφή µε την κεραία κατά τη µετάδοση, δεν πρέπει ποτέ να επιχει-

ρείται µετάδοση χωρίς συνδεµένη κεραία, ο ασύρµατος να τίθεται εκτός λειτουργίας 

πριν την εκκίνηση του οχήµατος, οι εύκαµπτες κεραίες πρέπει να διατηρούνται σε 

κάθετη θέση κατά τη διάρκεια της χρήσης και να µαζεύονται, ώστε να εξασφαλίζεται 

ότι δεν έρχονται σε επαφή µε καλώδια µεταφοράς ρεύµατος, κατά τη διάρκεια της 

µεταφοράς τους σε όχηµα. 
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Οι προφυλάξεις συντήρησης του εξοπλισµού περιλαµβάνουν έλεγχο καθαριότη-

τας των βυσµάτων και των ρευµατοδοτών. Τέλος πρέπει οι συνδέσεις κεραιών και 

ισχύος να είναι σφιχτές και οι µπαταρίες να είναι πρόσφατα φορτισµένες. 

 

1.5.1.6 Κανόνες για τη Ραδιο χρήση 

Ο χρήστης του ασυρµάτου πρέπει βασικά: 

• Να ακούσει πριν διαβιβάσει και να απελευθερώσει το κουµπί οµιλίας (push-

to-talk) αµέσως αφότου µιλήσει. 

• Να καταστήσει τα µηνύµατά του σαφή και συνοπτικά. 

• Να θυµάται τι πρόκειται να πει και εάν είναι δυνατό να γράψει τα µηνύµατα 

πριν την ανάγνωσή τους. 

• Να µιλάει µε σαφήνεια, αργά, και µε φυσικές φράσεις, διατυπώνοντας ευκρι-

νώς κάθε λέξη. 

• Εάν ο λαµβάνων χειριστής πρέπει να µεταφράσει ή να αποκωδικοποιήσει, 

πρέπει ο αποστέλλων να του αφήνει χρόνο για το γράψιµο. 

• Πάντα να έχει υπόψη του ότι ο εχθρός ενδέχεται να τον ακούει. 

   

1.5.1.7 Ασφάλεια Επικοινωνιών 

Οι ραδιοεπικοινωνίες είναι πάντα επιρρεπείς σε εχθρική παρεµβολή και υποκλο-

πή, έτσι οι κανόνες και η πειθαρχία ασφάλειας επιβάλλονται αυστηρά σε κάθε στρα-

τιωτικό ραδιο δίκτυο από έναν σταθµό ελέγχου δικτύου (Net Control Station ή NCS) 

που συνήθως βρίσκεται υψηλότερα στην ιεραρχία του επικοινωνιακού δικτύου. 

∆εδοµένου ότι οι λειτουργικές απαιτήσεις µπορούν να περιορίσουν τα µέτρα α-

σφάλειας που µπορούν να χρησιµοποιηθούν, οι κανόνες που διέπουν την ασφάλεια 

επικοινωνιών δεν εγγυώνται την ασφάλεια σε κάθε δυνατή περίπτωση. Εντούτοις, 

ένας ικανοποιητικός βαθµός ασφάλειας µπορεί να ληφθεί από µια συνετή και λογική 

εφαρµογή των κανόνων ασφάλειας. 

Όποτε αυτό είναι δυνατόν, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι ηλεκτρονικές µονά-

δες αναλογικών συσκευών κρυπτοφώνησης ή κρυπτογράφησης. Ακόµα κι αν το 

υπόλοιπο µιας ραδιο µετάδοσης γίνεται σε σαφή γλώσσα, κρίσιµα αριθµητικά στοι-

χεία όπως χρόνοι, δυνάµεις µονάδων, συντεταγµένες χάρτη κλπ πρέπει να κρυπτο-

γραφούνται χειροκίνητα και να στέλνονται χρησιµοποιώντας επίσηµο κώδικα. 

Εκτός από την κρυπτογράφηση, η πρόληψη της εχθρικής παρεµπόδισης, της 

ανάλυσης κυκλοφορίας και του εντοπισµού της θέσης του ποµπού, επιτυγχάνεται µε 

τη συντοµία των µεταδόσεων, µε την αποφυγή υπερβολικών ραδιο ελέγχων, µε λει-

τουργία του ασυρµάτου σε χαµηλή ισχύ, µε χρήση κατευθυντικών κεραιών, µε πα-

ρεµβολή εδαφικής απόστασης µεταξύ του ποµπού και του εχθρού όσο είναι δυνα-
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τόν, και µε περιορισµό των εκποµπών σε ορισµένους προσυµφωνηµένες χρονικές 

στιγµές της µέρας (εκτός βέβαια από έκτακτες ανάγκες). 

Όταν άγνωστοι σταθµοί προσπαθούν να εισέλθουν σε ένα δίκτυο ασυρµάτων, 

πρέπει να υφίστανται διαδικασία πιστοποίησης ταυτότητας µε συνθηµατικά. Τα συν-

θηµατικά και οι συχνότητες κλήσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά µε τα εφεδρικά 

τους σε προσυµφωνηµένα διαστήµατα ή όταν διατάσσεται από το προϊστάµενο κλι-

µάκιο του δικτύου. 

 

1.5.1.8 Συσκευές ραδιο Επικοινωνίας 

1.5.1.8.1 Ποµποδέκτες (Tranceivers)  

Ένας ποµποδέκτης είναι συνδυασµός µιας συσκευής αποστολής (ποµπός ή 

transmitter) και µιας συσκευής λήψης σηµάτων (δέκτης ή receiver) σε µια ενιαία συ-

σκευασία. Ο όρος αναφέρεται στις ασύρµατες συσκευές επικοινωνιών όπως τα κυ-

ψελοειδή τηλέφωνα, τα ασύρµατα τηλεφωνικά σετ και οι φορητοί ή κινητοί ασύρµα-

τοι διπλής κατεύθυνσης. Περιστασιακά ο όρος χρησιµοποιείται και κατά την αναφο-

ρά σε συσκευές αποστολής ή λήψης σηµάτων στα συστήµατα ενσύρµατων µέσων ή 

οπτικών ινών. 

Σε έναν ασύρµατο ποµποδέκτη, ο δέκτης σιγεί κατά τη διαβίβαση του σήµατος 

(από τον ποµπό). Ένας ηλεκτρονικός διακόπτης επιτρέπει στον ποµπό και στον δέ-

κτη να είναι συνδεµένοι στην ίδια κεραία, και αποτρέπει την καταστροφή του δέκτη 

από την έξοδο σηµάτων (output) του ποµπού. Με έναν ποµποδέκτη αυτού του εί-

δους, είναι αδύνατο να παραληφθούν σήµατα κατά τη διάρκεια της διαβίβασης. Αυ-

τός ο τρόπος καλείται κατά το ήµισυ αµφίδροµος (half duplex). Η µετάδοση και η 

λήψη συχνά, αλλά όχι πάντα, γίνονται στην ίδια συχνότητα. 

Μερικοί ποµποδέκτες σχεδιάζονται έτσι ώστε να επιτρέψουν τη λήψη σηµάτων 

κατά τη διάρκεια της µετάδοσης. Αυτός ο τρόπος είναι γνωστός ως πλήρως αµφί-

δροµος (full duplex) και απαιτεί τη λειτουργία ποµπού και δέκτη σε διαφορετικές συ-

χνότητες έτσι ώστε το διαβιβασθέν σήµα να µην παρεµβαίνει στη λήψη άλλου εισερ-

χόµενου στη συσκευή σήµατος. Τα κυψελοειδή και ασύρµατα τηλεφωνικά σετ χρη-

σιµοποιούν αυτόν τον τρόπο. Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνιών υιοθετούν συχνά 

ποµποδέκτες πλήρως αµφίδροµους στα επίγεια σηµεία συνδροµητών (subscriber 

points). Το διαβιβασθέν σήµα (ποµποδέκτης - προς - δορυφόρο) καλείται uplink (α-

νιούσα σύνδεση), και το λαµβανόµενο σήµα (δορυφόρος - προς- ποµποδέκτη) κα-

λείται κατιούσα σύνδεση. 
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1.5.1.8.2 Αναµεταδότες (Transponders)  

Ένας αναµεταδότης είναι µια συσκευή ασύρµατης επικοινωνίας, παρακολούθη-

σης ή ελέγχου που λαµβάνει και αυτόµατα αποκρίνεται σε ένα εισερχόµενο σήµα. Ο 

αγγλικός όρος "transponder" είναι µια συναίρεση των λέξεων transmitter και 

responder που αντίστοιχα σηµαίνουν ποµπός και ανταποκριτής. Οι αναµεταδότες 

µπορούν να είναι είτε παθητικοί είτε ενεργητικοί. 

Ένας παθητικός αναµεταδότης επιτρέπει σε έναν υπολογιστή ή ένα ροµπότ να 

αναγνωρίσει ένα αντικείµενο. Οι µαγνητικές ετικέτες, όπως αυτές που υπάρχουν 

πάνω στις πιστωτικές κάρτες, είναι ένα κοινό παράδειγµα. Ένας ενεργητικός αναµε-

ταδότης πρέπει να χρησιµοποιηθεί µε έναν ενεργό αισθητήρα που αποκωδικοποιεί 

και µεταγράφει τα δεδοµένα που περιέχει ο αναµεταδότης. Η µονάδα αναµεταδότη 

µπορεί να είναι µικροσκοπική και οι πληροφορίες της µπορούν να γίνουν αισθητές 

από αρκετά µεγάλες αποστάσεις. 

Οι απλοί ενεργοί αναµεταδότες χρησιµοποιούνται σε συστήµατα εντοπισµού θέ-

σης, σε συστήµατα αναγνωρίσεων ή πλοήγησης σε αεροσκάφη. Σαν παράδειγµα 

αναφέρεται η συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας RFID (Radio-Frequency 

IDentification) που διαβιβάζει ένα κωδικοποιηµένο σήµα όταν λαµβάνει ένα αίτηµα 

από ένα σηµείο επιτήρησης ή ελέγχου. Το σήµα εξόδου του αναµεταδότη συλλαµ-

βάνεται, έτσι ώστε η θέση του αναµεταδότη να µπορεί να ελέγχεται συνεχώς. Οι συ-

χνότητες εισόδου (δέκτης) και εξόδου (ποµπός) προκαθορίζονται. Οι αναµεταδότες 

αυτού του τύπου µπορούν να λειτουργήσουν σε αποστάσεις χιλιάδων χιλιοµέτρων. 

Περισσότερο περίπλοκοι ενεργοί αναµεταδότες χρησιµοποιούνται στους δορυ-

φόρους επικοινωνιών και στα διαστηµικά οχήµατα. Λαµβάνουν τα εισερχόµενα σή-

µατα εντός συγκεκριµένης εµβέλειας, ή µπάντας, ή φάσµατος συχνοτήτων, και ανα-

µεταδίδουν τα σήµατα σε µια διαφορετική µπάντα την ίδια χρονική στιγµή. Η συ-

σκευή είναι παρόµοια µε έναν επαναλήπτη (router) σαν αυτούς που χρησιµοποιού-

νται στα επίγεια κυψελοειδή τηλεφωνικά δίκτυα. 

Το εισερχόµενο σήµα, που συνήθως προέρχεται από ένα σηµείο στη γήινη επι-

φάνεια, καλείται ανιούσα σύνδεση (uplink). Το εξερχόµενο σήµα, που στέλνεται συ-

νήθως σε ένα σηµείο ή σε µια περιοχή στην επιφάνεια, καλείται κατιούσα σύνδεση 

(downlink). Οι αναµεταδότες αυτοί µερικές φορές λειτουργούν σε διαπλανητική κλί-

µακα. 
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1.5.2 Κυψελοειδείς Επικοινωνίες (Cellurar Communications)  

1.5.2.1 Ορισµός 

Ένα κυψελοειδές κινητό επικοινωνιακό σύστηµα χρησιµοποιεί έναν µεγάλο αριθ-

µό ασύρµατων ποµπών χαµηλός ισχύος για να δηµιουργήσει κυψέλες (cells) -- τη 

βασική γεωγραφική περιοχή υπηρεσιών ενός ασύρµατου επικοινωνιακού συστήµα-

τος. Μεταβλητά επίπεδα ισχύος επιτρέπουν στις κυψέλες να ταξινοµηθούν σύµφω-

να µε την πυκνότητα και την ζήτηση των συνδροµητών, µέσα σε µια συγκεκριµένη 

περιοχή. Καθώς οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας ταξιδεύουν από κυψέλη σε κυψέλη, 

οι συνοµιλίες τους µεταφέρονται µεταξύ των κυψελών διατηρώντας απρόσκοπτη 

(seamless) επικοινωνία. Τα κανάλια (συχνότητες) που χρησιµοποιούνται σε µια κυ-

ψέλη µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν σε µια άλλη που βρίσκεται λίγο µακρύτε-

ρα. Οι κυψέλες µπορούν να προστεθούν για να δεχτούν αυξήσεις, δηµιουργώντας 

νέες κυψέλες σε µη εξυπηρετούµενες περιοχές ή επικαλυπτόµενες κυψέλες στις υ-

πάρχουσες περιοχές. 

 

1.5.2.2 Αρχές Κινητών Επικοινωνιών 

Κάθε κινητό τηλέφωνο χρησιµοποιεί ένα ξεχωριστό, προσωρινό ραδιο κανάλι για 

να µιλήσει στην περιοχή της κυψέλης (cell). Η περιοχή της κυψέλης µιλά σε πολλά 

κινητά τηλέφωνα αµέσως, χρησιµοποιώντας ένα κανάλι ανά κινητό. Τα κανάλια 

χρησιµοποιούν ένα ζευγάρι συχνοτήτων για επικοινωνία -- µια συχνότητα (forward 

link) για τη διαβίβαση από την περιοχή της κυψέλης και µια συχνότητα (reverse link) 

για την περιοχή της κυψέλης που θα λάβει τις κλήσεις από τους χρήστες. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Βασικό ∆ίκτυο Κινητών Τηλεφωνικών Υπηρεσιών 
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Η ραδιο ενέργεια εξασθενεί σταδιακά µε την απόσταση, για το λόγο αυτό τα κινη-

τά τηλέφωνα πρέπει να µένουν κοντά στο σταθµό βάσης για τη διατήρηση της επι-

κοινωνίας. Η βασική δοµή των κινητών δικτύων περιλαµβάνει τα τηλεφωνικά συστή-

µατα και τις ραδιο υπηρεσίες. Όπου η κινητή ραδιο υπηρεσία λειτουργεί σε ένα κλει-

στό δίκτυο και δεν έχει καµία πρόσβαση στο τηλεφωνικό σύστηµα, η κινητή τηλεφω-

νική υπηρεσία επιτρέπει την αλληλοσύνδεση στο τηλεφωνικό δίκτυο (βλ. Εικόνα 4). 

 

1.5.2.3 Πρώιµη Αρχιτεκτονική Κινητού Τηλεφωνικού Συστήµατος 

Η παραδοσιακή κινητή υπηρεσία κτίστηκε µε τρόπο παρόµοιο µε αυτόν της ραδιο 

εκποµπής της τηλεόρασης. Μια πολύ ισχυρή συσκευή αποστολής σηµάτων (πο-

µπός) που βρίσκεται στο υψηλότερο σηµείο σε µια περιοχή, θα µετέδιδε σε µια ακτί-

να µέχρι τα 50 χιλιόµετρα. Η κυψελοειδής σύλληψη έκτισε το κινητό τηλεφωνικό δί-

κτυο µε ένα διαφορετικό τρόπο. Αντί της χρησιµοποίησης ενός ισχυρού ποµπού, 

τοποθετήθηκαν πολλοί ποµποί χαµηλής ισχύος σε µια περιοχή κάλυψης. Για παρά-

δειγµα, µε τη διαίρεση µιας µητροπολιτικής περιοχής σε εκατό διαφορετικές περιο-

χές (κυψέλες) µε ποµπούς χαµηλής ισχύος που χρησιµοποιούν 12 συνοµιλίες (κα-

νάλια) κάθε µια, η χωρητικότητα του συστήµατος θα µπορούσε θεωρητικά να αυξη-

θεί από τις 12 συνοµιλίες -- ή κανάλια φωνής που χρησιµοποιούν έναν ισχυρό πο-

µπό -- σε 1200 συνοµιλίες (κανάλια) χρησιµοποιώντας εκατό ποµπούς χαµηλής- 

ισχύος. Στην Εικόνα 5 εµφανίζεται µια µητροπολιτική περιοχή που διαµορφώνεται 

σαν ένα παραδοσιακό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας µε έναν ποµπό υψηλής- ισχύος. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Πρώιµη Αρχιτεκτονική Κινητού Τηλεφωνικού Συστήµατος 
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1.5.2.4 Σύστηµα Κινητής Τηλεφωνίας Κυψελοειδούς Σύλληψης 

Προβλήµατα παρεµβολών που προκλήθηκαν από τις κινητές µονάδες που χρη-

σιµοποιούν το ίδιο κανάλι σε παρακείµενες περιοχές, απέδειξαν ότι δεν θα µπορού-

σαν να επαναχρησιµοποιηθούν όλα τα κανάλια σε κάθε κυψέλη. Περιοχές θα έπρε-

πε να παρακαµφθούν προτού να µπορέσει να επαναχρησιµοποιηθεί το ίδιο κανάλι. 

Μολονότι αυτό είχε επιπτώσεις στην αποδοτικότητα της αρχικής σύλληψης, η επα-

ναχρησιµοποίηση συχνότητας ήταν ακόµα µια βιώσιµη λύση στα προβλήµατα των 

κινητών συστηµάτων τηλεφωνίας. 

Οι µηχανικοί ανακάλυψαν ότι τα αποτελέσµατα των παρεµβολών δεν οφείλονταν 

στην απόσταση µεταξύ των περιοχών, αλλά στο κλάσµα της απόστασης µεταξύ των 

περιοχών προς την ισχύ των ποµπών των περιοχών. Με τη µείωση της ακτίνας µιας 

περιοχής κατά 50 τοις εκατό, οι παροχείς υπηρεσιών (service providers) θα µπο-

ρούσαν να αυξήσουν τον αριθµό πιθανών πελατών σε µια περιοχή στο τετραπλάσι-

ο. Συστήµατα βασισµένα σε περιοχές µε µια ακτίνα ένας χιλιοµέτρου θα είχαν εκατό 

φορές περισσότερα κανάλια από συστήµατα µε περιοχές ακτίνας 10 χιλιοµέτρων. Η 

κερδοσκοπία οδήγησε στο συµπέρασµα ότι µε τη µείωση της ακτίνας των περιοχών 

σε µερικές εκατοντάδες µέτρα, εκατοµµύρια κλήσεων θα µπορούσαν να εξυπηρετη-

θούν. Η κυψελοειδής ιδέα υιοθετεί µεταβλητά επίπεδα χαµηλής ισχύος, τα οποία ε-

πιτρέπουν στις κυψέλες να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε την πυκνότητα των συνδρο-

µητών και τη ζήτηση µιας δεδοµένης περιοχής. ∆εδοµένου ότι ο πληθυσµός αυξάνε-

ται, οι κυψέλες µπορούν να προστεθούν για να προσαρµοστούν σε αυτή την αύξη-

ση. Οι συχνότητες που χρησιµοποιούνται σε έναν τοµέα κυψελών (cell cluster) µπο-

ρούν να επαναχρησιµοποιηθούν σε άλλες κυψέλες. Οι συνοµιλίες µπορούν να µε-

ταφέρονται µεταξύ των κυψελών, διατηρώντας απρόσκοπτη (seamless) επικοινωνί-

α, καθώς ο χρήστης µετακινείται από κυψέλη σε κυψέλη κάνοντας χρήση του κινη-

τού του τηλεφώνου (βλ. Εικόνα 6). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Εικόνα 6. Σύστηµα Κινητής Τηλεφωνίας Κυψελοειδούς Σύλληψης 
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Ο κυψελοειδής ραδιο εξοπλισµός (σταθµός βάσης) µπορεί να επικοινωνήσει µε 

τα κινητά τηλέφωνα εφ' όσον αυτά βρίσκονται εντός εµβελείας. Η ραδιο ενέργεια ε-

ξασθενεί µε την απόσταση, έτσι τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να βρίσκονται µέσα 

στην ακτίνα δράσης του σταθµού βάσης. Όπως στο πρώιµο κινητό επικοινωνιακό 

ραδιο σύστηµα, ο σταθµός βάσης επικοινωνεί µε τα κινητά τηλέφωνα µέσω ενός 

καναλιού. Το κανάλι αποτελείται από δύο συχνότητες, µια για τη διαβίβαση στο 

σταθµό βάσης και µια για τη λήψη πληροφοριών από αυτόν. 

 

1.5.2.5 Αρχιτεκτονική Κυψελοειδούς Συστήµατος 

Οι αυξήσεις στην ζήτηση κινητής τηλεφωνίας και η φτωχή ποιότητα των προσφε-

ρόµενων ως τότε υπηρεσιών, οδήγησαν τους παροχείς κινητών υπηρεσιών σε ε-

ρευνητικούς τρόπους για τη βελτίωση της ποιότητάς τους και για την υποστήριξη 

περισσότερων χρηστών στα συστήµατά τους. Επειδή το ποσοστό του φάσµατος 

συχνότητας που ήταν διαθέσιµο για την κινητή κυψελοειδή χρήση ήταν αρκετά περι-

ορισµένο, χρειαζόταν αποδοτική χρήση των απαιτούµενων συχνοτήτων για κινητή 

κυψελοειδή κάλυψη. 

Στη σύγχρονη κυψελοειδή τηλεφωνία, οι αγροτικές και αστικές περιοχές είναι δι-

αιρεµένες σε περιοχές σύµφωνα µε συγκεκριµένες οδηγίες πρόβλεψης. Οι παράµε-

τροι επέκτασης, όπως το ποσό της διαίρεσης των κυψελών και του µεγέθους των 

κυψελών, καθορίζονται από µηχανικούς πεπειραµένους στην αρχιτεκτονική κυψελο-

ειδών συστηµάτων. Για κάθε περιοχή υπάρχει πρόβλεψη σύµφωνα µε ένα µηχανικό 

σχέδιο που περιλαµβάνει τις κυψέλες (cells), τους τοµείς (clusters), την επαναχρη-

σιµοποίηση συχνότητας (frequency reuse), και τις µεταφορές (handovers). 

 

1.5.2.5.1 Κυψέλες ή Κελιά (Cells)  

Η κυψέλη ή το κελί (cell) είναι η βασική γεωγραφική µονάδα ενός κυψελοειδούς 

επικοινωνιακού συστήµατος. Ο όρος κυψελοειδής (cellular) προέρχεται από την κυ-

ψελωτή µορφή των τµηµάτων στα οποία είναι διαιρεµένη µια περιοχή κάλυψης. Οι 

κυψέλες είναι σταθµοί βάσης που εκπέµπουν σήµατα σε µικρές γεωγραφικές περιο-

χές που αντιπροσωπεύονται ως εξάγωνα. Κάθε µέγεθος κυψέλης ποικίλλει ανάλογα 

µε την εδαφική περιοχή. Λόγω των περιορισµών που επιβάλλονται από τη φυσική 

έκταση και τις προκαλούµενες από τον άνθρωπο δοµές, η αληθινή µορφή των κυ-

ψελών δεν είναι πάντοτε τέλειο εξάγωνο. 
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1.5.2.5.2 Τοµείς (Clusters)  

Ο τοµέας είναι ένα σύνολο από κυψέλες ή κελιά. Κανένα κανάλι δεν επαναχρησι-

µοποιείται µέσα σε έναν τοµέα. Στην Εικόνα 7 φαίνεται ένας τοµέας επτά κελιών (ε-

ξαγώνων). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Τοµέας επτά κελιών (εξαγώνων) 

 

1.5.2.5.3 Επαναχρησιµοποίηση Συχνότητας 

Επειδή µόνο ένας µικρός αριθµός ραδιο συχνοτήτων καναλιών ήταν διαθέσιµος 

για τα κινητά επικοινωνιακά συστήµατα, οι µηχανικοί έπρεπε να βρουν ένα τρόπο να 

επαναχρησιµοποιηθούν τα ραδιο κανάλια ώστε να µπορούν να µεταφέρουν περισ-

σότερες από µια συνοµιλίες κάθε φορά. Η λύση που η βιοµηχανία υιοθέτησε κλήθη-

κε σχεδιασµός συχνότητας(frequency planning) ή επαναχρησιµοποίηση συχνότητας 

(frequency reuse). Η επαναχρησιµοποίηση συχνότητας υλοποιήθηκε µε την ανα-

διάρθρωση της αρχιτεκτονικής του κινητού τηλεφωνικού συστήµατος µε την κυψελο-

ειδή σύλληψη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Επαναχρησιµοποίηση Συχνότητας (Frequency Reuse) 
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Η έννοια της επαναχρησιµοποίησης συχνότητας είναι βασισµένη στην ανάθεση 

σε κάθε κυψέλη µιας οµάδας ραδιο καναλιών που χρησιµοποιούνται µέσα σε µια 

µικρή γεωγραφική περιοχή. Στις κυψέλες ανατίθεται µια οµάδα καναλιών που είναι 

εντελώς διαφορετική από αυτήν των γειτονικών κυψελών. Η περιοχή κάλυψης των 

κυψελών καλείται ίχνος (footprint). Αυτό το ίχνος περιορίζεται από ένα όριο, έτσι 

ώστε η ίδια οµάδα καναλιών να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικές κυψέλες, 

που είναι αρκετά µακριά η µια από την άλλη, για να µην αλληλοκαλύπτονται οι συ-

χνότητές τους (βλ. Εικόνα 8). Κελιά µε τον ίδιο αριθµό έχουν το ίδιο σύνολο συχνο-

τήτων. Εδώ, επειδή ο αριθµός των διαθέσιµων συχνοτήτων είναι 7, ο παράγοντας 

της επαναχρησιµοποίησης συχνότητας (frequency reuse factor) είναι 1/7. ∆ηλαδή, 

κάθε κυψέλη χρησιµοποιεί το 1/7 των διαθέσιµων κυψελοειδών καναλιών. 

 

1.5.2.5.4 ∆ιαίρεση Κελιών 

∆υστυχώς, οι οικονοµικές εκτιµήσεις έκαναν µη πρακτική την ιδέα της δηµιουργί-

ας πλήρων συστηµάτων µε πολλές µικρές περιοχές. Για να υπερνικήσουν αυτήν την 

δυσκολία, οι χειριστές των συστηµάτων ανέπτυξαν την ιδέα του διαχωρισµού των 

κελιών. Καθώς µια περιοχή υπηρεσιών γεµίζει µε χρήστες, αυτή η προσέγγιση χρη-

σιµοποιείται για να χωρίσει µια ενιαία περιοχή σε άλλες µικρότερες. Κατ' αυτό τον 

τρόπο, τα αστικά κέντρα µπορούν να χωριστούν σε τόσες περιοχές όσο απαιτείται 

για να παρέχουν αποδεκτά επίπεδα υπηρεσιών ανάλογα µε τις ανάγκες στις περιο-

χές βαριάς κυκλοφορίας, ενώ µεγαλύτερα, λιγότερο ακριβές κυψέλες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για να καλύψουν αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές (βλ. Εικό-

να 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9. ∆ιαίρεση Κελιών 
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1.5.2.5.5 Μεταφορά (Handoff)  

Το τελικό εµπόδιο στην ανάπτυξη του κυψελοειδούς δικτύου περιέλαβε το πρό-

βληµα που δηµιουργήθηκε όταν ένας συνδροµητής ταξίδευε από το κυψέλη σε άλλη 

κατά τη διάρκεια µιας κλήσης. ∆εδοµένου ότι οι παρακείµενες περιοχές δεν χρησι-

µοποιούν τα ίδια ραδιο κανάλια, µια κλήση πρέπει είτε να ‘‘πέσει’’ (να διακοπεί) ή να 

µεταφερθεί από το ένα ραδιο κανάλι στο άλλο, όταν ένας χρήστης διασχίζει τη 

γραµµή µεταξύ παρακείµενων κυψελών. Επειδή η διακοπή της κλήσης είναι ασφα-

λώς απαράδεκτη, επινοήθηκε η διαδικασία του handoff (µεταφοράς). Το Handoff 

τίθεται σε λειτουργία όταν το κινητό τηλεφωνικό δίκτυο µεταφέρει αυτόµατα µια κλή-

ση από ένα ραδιο κανάλι σε άλλο καθώς το κινητό τηλέφωνο διασχίζει γειτονικές 

κυψέλες (βλ. Εικόνα 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10. Handoff µεταξύ γειτονικών κυψελών 

 

Κατά τη διάρκεια µιας κλήσης, δύο µέρη συµµετέχουν σε ένα κανάλι φωνής. Όταν 

η κινητή µονάδα κινείται έξω από την περιοχή κάλυψης µιας δεδοµένης περιοχής 

κυψελών, η λήψη εξασθενίζει. Σε αυτό το σηµείο, η περιοχή κυψελών που χρησιµο-

ποιείται ζητά ένα handoff. Το επικοινωνιακό σύστηµα µεταστρέφει την κλήση σε ένα 

ισχυρότερης συχνότητας κανάλι σε µια νέα περιοχή, χωρίς διακοπή της κλήσης ή 

ειδοποίηση του χρήστη. Η κλήση συνεχίζει εφ' όσον µιλά ο χρήστης, και ο χρήστης 

δεν αντιλαµβάνεται καθόλου το handoff. 
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1.5.2.6 Εξέλιξη Κυψελοειδών Συστηµάτων 

1η Γενιά - Τα αναλογικά κυψελοειδή συστήµατα της Β. Αµερικής αναπτύχθηκαν 

αρχικά στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και λειτουργούσαν στην περιοχή των 800 

MHz.To 1983 εµφανίστηκε η Προηγµένη Υπηρεσία Κινητής Τηλεφωνίας AMPS 

(Advanced Mobile Phone Service) που λειτουργούσε στην περιοχή των 800 έως 

900 MHz ως πλήρως αυτοµατοποιηµένη υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, µε εύρος 

συχνότητας (bandwidth) 30 kHz για κάθε κανάλι. Το AMPS είναι ιδιαίτερα διαδεδο-

µένο στις Η.Π.Α, στην Ν. Αµερική, στην Κίνα και στην Αυστραλία. 

 2η Γενιά - Στη δεύτερη γενιά κυψελοειδών επικοινωνιών (τέλη δεκαετίας ’80) και 

σε µια προσπάθεια να αντιµετωπιστεί το µειονέκτηµα της µικρής χωρητικότητας 

κλήσης που εµφανίζονταν στις υπηρεσίες πρώτης γενιάς, εµφανίστηκε η Αναλογική 

Υπηρεσία Κινητής Τηλεφωνίας Στενής Ζώνης NAMPS (Narrowband Analog Mobile 

Phone Service). Η ιδέα του NAMPS χρησιµοποιεί διαίρεση συχνότητας για να λάβει 

τρία (3) κανάλια στο απλό κανάλι AMPS µε εύρος συχνότητας 30 kHz. Το NAMPS 

παρέχεται σε τρεις χρήστες ενός καναλιού AMPS διαιρώντας το εύρος συχνότητας 

των 30 kHz του AMPS σε τρία κανάλια των 10 kHz. Κάτι τέτοιο βέβαια αυξάνει τη 

πιθανότητα της παρεµβολής, καθώς το εύρος συχνότητας του καναλιού µειώνεται 

(κατά τρεις φορές). Το κρίσιµο ως τότε πρόβληµα των κυψελοειδών επικοινωνιών 

ήταν η χωρητικότητα. Το πρόβληµα αυτό ήρθαν να βελτιώσουν τεχνολογίές όπως η 

CDMA (Code Division Multiple Access), TDMA (Time Division Multiple Access), 

GSM (Global System for Mobile Communications) και PCS 1900 (Personal 

Communications Service). Έτσι εισήλθαµε σταδιακά στα ψηφιακά κυψελοειδή συ-

στήµατα, τα οποία προσέφεραν σε σχέση µε τα παλαιότερα αναλογικά µεγαλύτερη 

χωρητικότητα και ασφάλεια. Προσφέρονται τώρα περισσότερα κανάλια στο ίδιο α-

ναλογικό εύρος συχνότητας µε επιπλέον δυνατότητες κρυπτογράφησης φωνής και 

δεδοµένων. Οι στρατιωτικοί φορείς χρησιµοποιούν τα ψηφιακά κυψελοειδή συστή-

µατα µε εξελιγµένους αλγορίθµους ασφάλειας (βλ. ΣΤΥΠ 4591), τα οποία δεν απο-

τελούν βεβαίως την κύρια επικοινωνιακή λύση τακτικών επικοινωνιών, αποτελούν 

όµως άριστη λύση σε περιοχές όπου µπορεί να γίνει εκµετάλλευση της υπάρχουσας 

κυψελοειδούς υποδοµής. 

  3η Γενιά - Το σύστηµα UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

System)  θεωρείται διάδοχος του GSM στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Έρχεται να απα-

ντήσει στις αυξηµένες απαιτήσεις κινητών και Ιντερνετικών εφαρµογών για µεγαλύ-

τερη χωρητικότητα στον πολυπληθή πλέον επικοινωνιακό ουρανό των κινητών υ-

πηρεσιών. Ονοµάζεται αλλιώς και W–CDMA (Wideband Code Division Multiple 

Access) ενώ η αντίστοιχη υπηρεσία στην Αµερικανική ήπειρο είναι το σύστηµα IMT–

2000 (International Mobile Telecommunications–2000). 
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1.5.3 Ασύρµατα Τοπικά ∆ίκτυα (Wireless Local Area Networks)  

1.5.3.1 Εισαγωγή 

Ένα ασύρµατο τοπικό δίκτυο (WLAN ή Wireless Local Area Network) είναι ένα 

εύκαµπτο σύστηµα επικοινωνιών δεδοµένων, που υλοποιείται ως επέκταση σε, ή 

ως εναλλακτική λύση για το συνδεµένο µε καλώδιο (ενσύρµατο) LAN. Χρησιµοποι-

ώντας τη τεχνολογία ραδιοσυχνότητας, τα ασύρµατα LANs διαβιβάζουν και λαµβά-

νουν τα δεδοµένα µέσω του αέρα και ελαχιστοποιούν την ανάγκη για ενσύρµατες 

συνδέσεις. Κατά συνέπεια, τα ασύρµατα LANs συνδυάζουν τη συνδετικότητα των 

δεδοµένων µε την κινητικότητα των χρηστών. 

Τα ασύρµατα LANs έχουν κερδίσει ισχυρή δηµοτικότητα σε διάφορους τοµείς, 

συµπεριλαµβανοµένης της υγειονοµικής περίθαλψης, της λιανικής πώλησης, των 

κατασκευών, της αποθήκευσης, της ακαδηµαϊκής κοινότητας και ασφαλώς αυτής 

των Ενόπλων ∆υνάµεων των προηγµένων τεχνολογικά χωρών. Οι τοµείς αυτοί έ-

χουν ωφεληθεί από τα τεράστια πλεονεκτήµατα της χρησιµοποίησης φορητών τερ-

µατικών και σηµειωµατάριων (notebook computers), για την σε πραγµατικό χρόνο 

διαβίβαση πληροφοριών σε κεντρικούς υπολογιστές (hosts), για επεξεργασία. Σήµε-

ρα τα ασύρµατα LANs γίνονται ευρύτερα αναγνωρισµένα ως γενικής χρήσης εναλ-

λακτική λύση συνδετικότητας για ένα ευρύ φάσµα χρηστών. 

Οι στρατιωτικές εφαρµογές WLANs ή οι αντίστοιχες εφαρµογές του ΝΑΤΟ καλύ-

πτουν ένα ευρύ φάσµα λειτουργικών απαιτήσεων που κυµαίνονται από τις πραγµα-

τικές αναπτύξεις στρατευµάτων µέχρι τους χειρισµούς κρίσεων και τις ειρηνευτικές 

αποστολές. Στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, όλες αυτές οι εφαρµογές και ιδιαίτερα οι δύο 

τελευταίες, απαιτούν διαλειτουργικότητα µεταξύ των πολυεθνικών δυνάµεων. Τα 

προϊόντα COTS (Commercial-Off-The-Shelf) είναι ξεκάθαρα ο πιο αποτελεσµατικός 

τρόπος για την απόκτηση της επιθυµητής διαλειτουργικότητας και οι αρµόδιοι φορείς 

του ΝΑΤΟ (NATO C3 Agency) δραστηριοποιούνται στην προώθηση τους εδώ και 

αρκετά χρόνια. Μετά από τη διάθεση και υιοθέτηση του προτύπου 802.11 πριν τρία 

περίπου έτη και την επόµενη γενιά σχετικών προτύπων, µεγάλη ώθηση δόθηκε σε 

αυτά ακριβώς τα προϊόντα. 

 

1.5.3.2 Γιατί Ασύρµατα;  

Τα τεράστια πλεονεκτήµατα του διαµοιρασµού δεδοµένων και πόρων που πηγά-

ζουν από τη δικτύωση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών 

(εκτυπωτές, σαρωτές, δίσκοι) είναι µάλλον προφανή και ιδιαίτερης σηµασίας για τις 

στρατιωτικές επιχειρήσεις σε ειρήνη και πόλεµο. 
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Με τα ασύρµατα LANs, οι χρήστες του στρατιωτικού δικτύου µπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε κοινές πληροφορίες χωρίς την ανάγκη αναζήτησης µιας θέσης για να 

συνδεθούν σε αυτό. Αφετέρου οι διαχειριστές των δικτύων µπορούν να τα στήσουν 

ή να τα επεκτείνουν ευκολότερα, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ή µετακίνηση 

καλωδίων. Τα ασύρµατα LANs προσφέρουν παραγωγικότητα, ευκολία, και άλλα 

πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα παραδοσιακά ενσύρµατα (wired) δίκτυα: 

• Κινητικότητα : Τα ασύρµατα LANs µπορούν να παρέχουν στους χρήστες 

του τοπικού δικτύου πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο οπου-

δήποτε (εντός στρατιωτικών εγκαταστάσεων, στο πεδίο των ασκήσεων, ή στο 

πεδίο της µάχης). 

• Ταχύτητα και απλότητα εγκατάστασης : Η εγκατάσταση ενός ασυρµάτου 

τοπικού δικτύου µπορεί να είναι γρήγορη και εύκολη και µπορεί να εκµηδενί-

σει την ανάγκη να απλωθούν καλώδια µέσα από τοίχους και οροφές. 

• Ευελιξία εγκατάστασης : Η ασύρµατη τεχνολογία επιτρέπει στο δίκτυο να 

φτάσει εκεί όπου το καλώδιο δεν του επιτρέπει να φτάσει. 

• Μειωµένο κόστος ιδιοκτησίας : Ενώ η αρχική επένδυση που απαιτείται για 

το υλικό (hardware) του ασύρµατου LAN µπορεί να είναι υψηλότερη σε σχέση 

µε το κόστος του υλικού για το ενσύρµατο LAN, οι γενικές δαπάνες εγκατά-

στασης και οι δαπάνες κύκλου ζωής του δικτύου µπορεί να είναι σηµαντικά 

χαµηλότερες. Τα µακροπρόθεσµα οφέλη κόστους είναι µεγαλύτερα σε δυνα-

µικά περιβάλλοντα που απαιτούν συχνές κινήσεις και αλλαγές, όπως για πα-

ράδειγµα αυτά των Ενόπλων ∆υνάµεων. 

• Κλιµάκωση : Τα συστήµατα ασυρµάτων LAN µπορούν να διαµορφωθούν σε 

ποικίλες τοπολογίες για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες συγκεκριµένων εφαρ-

µογών και εγκαταστάσεων. Οι διαµορφώσεις αλλάζουν εύκολα και κυµαίνο-

νται από τα οµότιµα (peer-to-peer) δίκτυα που είναι κατάλληλα για έναν µικρό 

αριθµό χρηστών, µέχρι τα δίκτυα πλήρους υποδοµής (full infrastructure) χι-

λιάδων χρηστών που επιτρέπουν την περιαγωγή πάνω από µια εκτεταµένη 

περιοχή. 

 

  

 

 

 

 

 

Εικόνα 11. Σχηµατική απεικόνιση ενός σύγχρονου ασυρµάτου LAN 
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1.5.3.3 Λειτουργία των Ασυρµάτων LANs  

Τα ασύρµατα LANs χρησιµοποιούν ηλεκτροµαγνητικά κύµατα (ραδιο κύµατα ή 

υπέρυθρες ακτίνες) για να µεταβιβάσουν πληροφορίες από το ένα σηµείο στο άλλο, 

χωρίς εξάρτηση από οποιαδήποτε φυσική σύνδεση. Τα ραδιο κύµατα αναφέρονται 

συχνά και ως ραδιο µεταφορείς επειδή εκτελούν απλά τη λειτουργία παράδοσης της 

ενέργειας σε έναν αποµακρυσµένο δέκτη. 

Με την έλευση των διαβιβασθέντων δεδοµένων επάνω στον ραδιο µεταφορέα, τα 

δεδοµένα µπορούν να ληφθούν µε ακρίβεια στο άκρο λήψης. Αυτό αναφέρεται γενι-

κά ως "διαµόρφωση" του µεταφορέα από τις πληροφορίες που διαβιβάζονται. Μόλις 

τα δεδοµένα "διαµορφωθούν" επάνω στον ραδιο µεταφορέα, το ραδιο σήµα κατα-

λαµβάνει περισσότερες από µια συχνότητες, δεδοµένου ότι η συχνότητα ή το ποσο-

στό µετάδοσης δυαδικών ψηφίων (bit rate) των διαµορφωµένων πληροφοριών, 

προστίθεται στον ραδιο µεταφορέα. 

Πολλαπλοί ραδιο µεταφορείς µπορούν να υπάρξουν στον ίδιο χώρο συγχρόνως, 

χωρίς να παρεµβάλλουν ο ένας µε τον άλλο, εάν τα ραδιο κύµατα διαβιβάζονται σε 

διαφορετικές ραδιο συχνότητες. Για να εξάγει δεδοµένα, ένας ραδιο δέκτης συντονί-

ζεται σε µια ραδιο συχνότητα, απορρίπτοντας συγχρόνως όλες τις υπόλοιπες. 

Σε µια τυπική διαµόρφωση ενός ασύρµατου LAN, ένας ποµποδέκτης, αποκαλού-

µενος "σηµείο πρόσβασης" (access point), συνδέεται µε το ενσύρµατο δίκτυο από 

µια σταθερή θέση, χρησιµοποιώντας συνηθισµένη καλωδίωση. 

Το "σηµείο πρόσβασης" λαµβάνει, αποθηκεύει, και διαβιβάζει τα δεδοµένα µετα-

ξύ του ασύρµατου LAN και της ενσύρµατης δικτυακής υποδοµής. Ένα µόνο "σηµείο 

πρόσβασης" είναι ικανό να υποστηρίξει µια µικρή οµάδα χρηστών µε εµβέλεια λιγό-

τερη από εκατό έως αρκετές εκατοντάδες µέτρα. 

Οι τελικοί χρήστες έχουν πρόσβαση στο ασύρµατο LAN µέσω των προσαρµο-

στών (wireless-LAN adapters), οι οποίοι υλοποιούνται ως κάρτες PC σε σηµειωµα-

τάρια (notebooks ή palmtops), ως κάρτες σε επιτραπέζιους (desktop) υπολογιστές, 

ή ενσωµατώνονται µέσα σε φορητούς (hand-held) υπολογιστές. Οι προσαρµοστές 

του ασυρµάτου LAN παρέχουν µια διεπαφή µεταξύ του λειτουργικού συστήµατος 

δικτύου των χρηστών (NOS ή Network Operating System) και των ραδιο κυµάτων, 

µέσω µιας κεραίας. Η φύση της ασύρµατης σύνδεσης είναι διαφανής στο λειτουργι-

κό σύστηµα του δικτύου NOS. 
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1.5.3.4 Μορφές Ασυρµάτου LAN (Wireless LAN Configurations)  

Οµότιµα δίκτυα - Τα ασύρµατα LANs µπορούν να είναι απλά ή σύνθετα. Στη πιο 

βασική µορφή τους, δύο προσωπικοί υπολογιστές (PCs) που είναι εφοδιασµένοι µε 

ασύρµατες κάρτες προσαρµοστών (wireless adapter cards) µπορούν να αποτελέ-

σουν ένα ανεξάρτητο δίκτυο, εφόσον καθένας τους βρίσκεται µέσα στην εµβέλεια 

του άλλου. Αυτό καλείται οµότιµο (peer-to-peer) δίκτυο (βλ. Εικόνα 12). Σε αυτά τα 

δίκτυα δεν απαιτείται κεντρική διαχείριση και κάθε χρήστης µπορεί να έχει πρόσβα-

ση στους πόρους του άλλου χρήστη (υλικό, λογισµικό) και όχι σε έναν κεντρικό υ-

πολογιστή.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12. Ένα ασύρµατο οµότιµο (peer-to-peer) δίκτυο 

 

Χρήστης και Σηµείο Πρόσβασης - Η εγκατάσταση ενός σηµείου πρόσβασης 

(access point) µπορεί να επεκτείνει την εµβέλεια ενός ειδικού (ad hoc) δικτύου, δι-

πλασιάζοντας αποτελεσµατικά την ακτίνα µέσα στην οποία οι συσκευές µπορούν να 

επικοινωνήσουν. ∆εδοµένου ότι το σηµείο πρόσβασης συνδέεται µε το ενσύρµατο 

δίκτυο, κάθε χρήστης µπορεί να έχει πρόσβαση στους πόρους των κεντρικών υπο-

λογιστών (server resources) καθώς επίσης και σε άλλους χρήστες (clients). Κάθε 

σηµείο πρόσβασης µπορεί να φιλοξενήσει πολλούς χρήστες ο συγκεκριµένος αριθ-

µός των οποίων εξαρτάται από τον αριθµό και τη φύση των µεταδόσεων που διεξά-

γονται (βλ. Εικόνα 13). Υπάρχουν πολλές εφαρµογές όπου ένα σηµείο πρόσβασης 

εξυπηρετεί 15-50 συσκευές χρηστών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13. Χρήστης και σηµείο πρόσβασης 
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Πολλαπλά Σηµεία Πρόσβασης και Περιαγωγή -- Τα σηµεία πρόσβα-σης έ-

χουν µια πεπερασµένη εµβέλεια, από 150 µέτρα (500 πόδια) στο εσωτερικό κτιρίων 

µέχρι τα 300 µέτρα (1000 πόδια) υπαίθρια. Σε περιπτώσεις µεγάλων εγκαταστάσε-

ων όπως στρατόπεδα, καταυλισµοί κλπ, µπορεί να είναι απαραίτητο να εγκαταστα-

θούν περισσότερα από ένα σηµεία πρόσβασης. Ο προσδιορισµός της θέσης του 

σηµείου πρόσβασης ολοκληρώνεται µέσω της έρευνας των κατάλληλων περιοχών. 

Ο στόχος είναι να επενδυθεί η περιοχή κάλυψης µε επικαλυπτόµενες κυψέλες κά-

λυψης έτσι ώστε οι χρήστες να µπορούν να περιφέρονται σε όλη την περιοχή χωρίς 

ποτέ να χάσουν την επαφή µε το δίκτυο. Η δυνατότητα των χρηστών να περιφέρο-

νται απρόσκοπτα µέσα σε µια οµάδα (cluster) σηµείων πρόσβασης καλείται "περια-

γωγή" (roaming). Τα σηµεία πρόσβασης συνδέουν το χρήστη από το ένα σηµείο 

πρόσβασης στο άλλο µε έναν τρόπο που είναι αόρατος στο χρήστη και που εξα-

σφαλίζει αδιάκοπη συνδετικότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 14. Πολλαπλά σηµεία πρόσβασης και περιαγωγή (roaming) 

 

Σηµεία Επέκτασης -- Για να λύσει τα ιδιαίτερα προβλήµατα της τοπο-λογίας, ο 

σχεδιαστής δικτύων µπορεί να επιλέξει να χρησιµοποιήσει σηµεία επέκτασης 

(extension points) για να επεκτείνει το δίκτυο των σηµείων πρόσβασης. Τα σηµεία 

επέκτασης µοιάζουν και λειτουργούν όπως τα σηµεία πρόσβασης, αλλά δεν συνδέ-

ονται µε το ενσύρµατο δίκτυο όπως τα σηµεία πρόσβασης. Τα σηµεία επέκτασης 

λειτουργούν όπως ακριβώς υπονοεί το όνοµα τους : επεκτείνουν την εµβέλεια του 

δικτύου µε την αναµετάδοση των σηµάτων από έναν χρήστη σε ένα σηµείο πρό-

σβασης ή σε ένα σηµείο επέκτασης. Τα σηµεία επέκτασης µπορούν να συνδεθούν 

µεταξύ τους κατά σειρά προκειµένου να µεταβιβάσουν µηνύµατα σε αποµακρυσµέ-

νους χρήστες. 
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Εικόνα 15. Χρήση του σηµείου επέκτασης 

 

Κατευθυντικές Κεραίες - Ένα τελευταίο αντικείµενο του εξοπλισµού του ασύρ-

µατου LAN είναι η κατευθυντική (directional) κεραία. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε ένα 

ασύρµατο LAN στο κτήριό µας Α και θέλουµε να το επεκτείνουµε σε ένα κτήριο Β, 

ένα χιλιόµετρο µακριά. Μια καλή λύση είναι να εγκατασταθεί µια κατευθυντική κεραία 

σε κάθε κτήριο, έτσι ώστε κάθε κεραία να "κοιτάζει" την άλλη. Η κεραία στο Α συνδέ-

εται µε το ενσύρµατό µας δίκτυο µέσω ενός σηµείου πρόσβασης. Η κεραία στο Β 

συνδέεται οµοίως µε ένα σηµείο πρόσβασης σε εκείνο το κτήριο, το οποίο επιτρέπει 

την ασύρµατη σύνδεση του τοπικού LAN στο Β κτήριο (βλ. Εικόνα 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16. Χρήση κατευθυντικών (directional) κεραιών 

 

1.5.3.5 Εµπορικές Απαιτήσεις και Απαιτήσεις του ΝΑΤΟ για τα WLANs  

Υπάρχει µια διχοτοµία µεταξύ των απαιτήσεων για τα ασύρµατα LANs στον ε-

µπορικό τοµέα και στον στρατιωτικό τοµέα του ΝΑΤΟ. Οι απαιτήσεις του εταιρικού 

κόσµου, προς το παρόν οδηγούν την εισαγωγή των νέων προϊόντων στην αγορά 

(και δικαιολογηµένα, δεδοµένου ότι αυτή είναι µια πολύ µεγαλύτερη αγορά). Ο εται-

ρικός κόσµος είναι ενδιαφερόµενος για ολοένα υψηλότερες χωρητικότητες (όπως 

εξηγείται, για παράδειγµα από τα πρότυπα 802.11a και 802.11g). 
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Οι ολοένα και υψηλότερες χωρητικότητες δεν είναι εντούτοις απαίτηση µείζονος 

σηµασίας για τις επικοινωνιακές ανάγκες του ΝΑΤΟ, τουλάχιστον µέχρι αυτή τη 

στιγµή. Η κύρια συµβολή της τεχνολογίας WLAN στα πλαίσια του ΝΑΤΟ είναι η γρή-

γορη εγκατάσταση των σχετικά ασφαλών, ασύρµατων δικτύων για την ανταλλαγή 

µηνυµάτων (ενδεχοµένως και χαµηλών ποσοτήτων δεδοµένων) µεταξύ ανεπτυγµέ-

νων στρατηγείων και υφισταµένων µονάδων. 

Μια άλλη σχετική απαίτηση είναι η επικοινωνιακή σύνδεση µε δεδοµένα και µη-

νύµατα κατά τη διάρκεια κινήσεων (για παράδειγµα κατά την µεταστάθµευση µονά-

δων στην επόµενη αµυντική τοποθεσία). Χαρακτηριστικά, οι απαιτήσεις χωρητικότη-

τας για τέτοια σενάρια είναι µετρίου επιπέδου, και περιορίζονται σε µηνύµατα λίγων 

Kbytes που ανταλλάσσονται µεταξύ των χρηστών, καθένα εκ των οποίων αντιστοι-

χεί σε 5 έως 10 λεπτά ανταλλαγής φωνητικών µηνυµάτων µε τους υφιστάµενους 

τρόπους λειτουργίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι χωρητικότητα ενός (1) Mbps 

που εξυπηρετεί 15 έως 20 χρήστες, θεωρείται επαρκής για τέτοιες εφαρµογές. 

Μια άλλη κατηγορία απαιτήσεων του ΝΑΤΟ ως προς τα ασύρµατα LANs είναι 

περισσότερο εναρµονισµένη µε την εµπορική αγορά, και αφορά την χωρητικότητα, 

αλλά η ανάγκη για κινητικότητα και ειδικά για ασφάλεια είναι απαραιτήτως πολύ πε-

ρισσότερο σηµαντικές. Αυτός ο συνδυασµός κινητικότητας και εγκεκριµένης από το 

ΝΑΤΟ ασφάλειας, καθιστά την υλοποίηση αυτής της τελευταίας απαίτησης των 

WLANs όχι µια απλή εφαρµογή εµπορικών προϊόντων. 

Ωστόσο, είναι µια πραγµατικότητα ότι οι εφαρµογές ασφάλειας για τον εµπορικό 

κόσµο θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, έτσι ώστε να µπορούν να ικανοποιή-

σουν τις ανάγκες των στρατιωτικών φορέων σύντοµα. Τα µελλοντικά δίκτυα πεδίου 

µάχης θα έχουν µεγάλα τµήµατα που θα είναι επεκτάσιµα και κινητά. Η περιαγωγή 

γύρω από τους κόµβους πρόσβασης υποδοµής του δικτύου θα είναι µια θεµελιώδης 

απαίτηση. 

 

1.5.3.6 Παράγοντες που Επηρεάζουν τα Στρατιωτικά WLANs  

1.5.3.6.1 ∆ιάδοση/ Φάσµα (Propagation/Spectrum)  

Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για τα στρατιωτικά WLANs είναι αυτός της 

διάδοσης (propagation) των προϊόντων της µπάντας ISM (2,4 µε δυνατότητα αύξη-

σης στα 5,7/5,4 GHz). Όταν η χαµηλή ισχύς συνδέεται µε αυτές τις υψηλές συχνότη-

τες, η διείσδυση σηµάτων στο υγρό (ακόµη και παγωµένο) δασικό περιβάλλον είναι 

πολύ περιορισµένη, µειούµενη για παράδειγµα, σε πολύ λιγότερο από 100 µέτρα µε 

µονοπολικές κεραίες και κατά τι περισσότερο εάν χρησιµοποιείται κάποιας µορφής 

κατευθυντική κεραία. 
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∆οκιµές έχουν δείξει ότι οι συχνότητες γύρω από τα 300 MHz (µέσα στη στρατιω-

τική περιοχή UHF 225-400 MHz) θα παρείχαν µια κατάλληλη λύση. Προσδοκάται ότι 

θα είναι πιθανό να χρησιµοποιηθεί υψηλότερη ισχύς γύρω στα 2 Watt σε αυτήν την 

περιοχή, µετά από τις κατάλληλες ρυθµίσεις µε τους στρατιωτικούς διαχειριστές του 

φάσµατος. 

 

1.5.3.6.2 Ηλεκτρονική Ευπάθεια (Electronic Vulnerability)  

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι αυτός της ηλεκτρονικής ευπάθειας και 

πιο συγκεκριµένα της ευκολίας µε την οποία τα WLANs των 2,4 GHz µπορούν να 

δεχθούν παρεµβολές από συνηθισµένους φούρνους µικροκυµάτων. Πολλές φορές 

παραβλέπεται το γεγονός ότι η ευρεία διαθεσιµότητα της ISM µπάντας των 2,4 GHz 

για διάδοση σηµάτων είναι ουσιαστικά ιδιαίτερα επισφαλής για παρεµβολές από 

συσκευές που χρησιµοποιούν µικροκύµατα όπως οι γνωστοί φούρνοι. 

Με απλές δοκιµές αποδεικνύεται ότι ένα ασύρµατο LAN του προτύπου 802.11 το 

οποίο χρησιµοποιεί την µπάντα ISM των 2,4 GHz, µπορεί να τεθεί εκτός λειτουργί-

ας, µε τη χρήση ενός απλού φούρνου µικροκυµάτων από απόσταση αρκετών εκα-

τοντάδων µέτρων και µε τη χρήση µιας κατευθυντικής κεραίας, η οποία θα λειτουρ-

γήσει ως ανακλαστήρας του σήµατος προς το LAN. 

Με δεδοµένο ότι τα σύγχρονα νοικοκυριά διαθέτουν στην πλειοψηφία τους φούρ-

νους µικροκυµάτων, το θέµα της παρεµβολής των οικιακών αυτών συσκευών τείνει 

να αποτελέσει µια διογκούµενη απειλή για την τρωτότητα των ασυρµάτων LANs, 

που µάλλον πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στο εξής. Ασφαλώς η µπάντα ISM 

των 5,7 GHz (που δεν είναι ευρέως διαδεδοµένη) δεν αντιµετωπίζει διόλου την πα-

ραπάνω απειλή. Η διαθεσιµότητα όµως προϊόντων WLANs που µπορούν να λει-

τουργήσουν σε αυτή την περιοχή φάσµατος είναι πολύ µικρή προς το παρόν. 

 

1.5.3.6.3 Ευρυζωνική Κινητή Αποστολή ∆εδοµένων (Broadband Mobile 

Data Delivery)  

Μια άλλη σχετική εφαρµογή είναι η ευρυζωνική µετάδοση δεδοµένων στις µονά-

δες σε κίνηση, γύρω από ήδη ανεπτυγµένα Στρατηγεία. Κάτι τέτοιο µπορεί τώρα να 

επιτευχθεί µε χαµηλό κόστος, µε συστήµατα COTS (Commercial-Off-The-Shelf) εκ-

ποµπής επίγειου ψηφιακού video DVB (Digital Video Broadcast). Πρόκειται για συ-

στήµατα τα οποία συνδυαζόµενα µε άλλα δορυφορικά συστήµατα εκποµπής SBS 

(Satellite Broadcast Systems) µπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστα ευρυζωνικά δί-

κτυα ευρείας περιοχής (broadband wide-area networks). 
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1.6 Ενσύρµατες Στρατιωτικές Επικοινωνίες 

Οι ενσύρµατες στρατιωτικές επικοινωνίες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

• ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Computer Networks) 

• ∆ίκτυα Εθνικής Άµυνας (National Defense Networks) 

• Τηλεφωνία 

• Τηλεγραφία 

• Τηλετυπία (TELEX) 

• Τηλεοµοιοτυπία 

 

1.6.1 ∆ίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Computer Networks)  

1.6.1.1 Ορισµός 

Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) αποτελείται από ένα σύνολο υπο-

λογιστών που συνδέονται µεταξύ τους µε ειδικές συσκευές και προγράµµατα επικοι-

νωνίας, µε σκοπό την µεταξύ τους επικοινωνία (την ανταλλαγή πληροφοριών ή δε-

δοµένων). Η δηµιουργία δικτύων υπολογιστών θεωρείται ένα µεγάλο βήµα εµπρός 

στον τοµέα της πιο αποδοτικής χρήσης τους. Ένα διαδίκτυο (internet work) υπολο-

γιστών είναι ουσιαστικά ένα δίκτυο από δίκτυα: οποιοσδήποτε υπολογιστής οποιου-

δήποτε συνδεδεµένου δικτύου µπορεί να επικοινωνεί µε οποιονδήποτε υπολογιστή 

σε ένα από τα άλλα συνδεδεµένα δίκτυα. Το πιο συνηθισµένο χαρακτηριστικό των 

διαδικτύων είναι η µεγάλη γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν (πολλές φορές και 

ολόκληρες ηπείρους). Το Internet αποτελεί τη πιο γνωστή και εντυπωσιακή περί-

πτωση διαδικτύου σήµερα. 

 

1.6.1.2 Είδη ∆ικτύων Ανάλογα µε Γεωγραφική Έκταση 

Τα δίκτυα υπολογιστών διακρίνονται ανάλογα µε τη γεωγραφική έκταση που κα-

λύπτουν σε: 

• Τοπικά ή LAN (Local Area Networks)  - Η διάµετρός τους δεν ξεπερνά τα 

λίγα χιλιόµετρα, ο συνολικός ρυθµός µετάδοσής τους είναι τουλάχιστον µερι-

κά Mbps και συνήθως ανήκουν πλήρως σε κάποιο οργανισµό. 

• Μητροπολιτικά ή MAN (Metropolitan Area Networks)  - Καλύπτουν µια 

ολόκληρη πόλη και συνήθως χρησιµοποιούν τεχνολογία LAN. 

• Ευρείας Περιοχής ή WAN (Wide Area Network)  - Συνδέουν ολόκληρες 

χώρες, έχουν ρυθµό µετάδοσης < 1 Mbps και συνήθως είναι ιδιοκτησία πολ-

λών οργανισµών. 
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1.6.1.3 Γενικά Στοιχεία για τα Τοπικά ∆ίκτυα 

Τα Τοπικά ∆ίκτυα Υπολογιστών (LAN - Local Area Network) είναι δίκτυα επικοι-

νωνίας σχεδιασµένα να υποστηρίζουν τη διασύνδεση διαφόρων διατάξεων βασι-

σµένων σε υπολογιστή, µέσα σε µια σχετικά µικρή περιοχή (π.χ. από ένα γραφείο 

µέχρι ένα συγκρότηµα κτιρίων). Η διασύνδεση περιλαµβάνει τόσο το υλικό όσο και 

το λογισµικό. 

Η φυσική διάταξη των Η/Υ που αποτελούν ένα τοπικό δίκτυο λέγεται φυσική το-

πολογία δικτύου. Οι πιο διαδεδοµένες τοπολογίες είναι : αρτηρίας (bus), δακτυλίου 

(ring), αστέρα (star). Η εφαρµογή των LANs έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της άµε-

σης επικοινωνίας, τη µεταφορά της πληροφορίας σε ελάχιστο χρόνο καθώς και τη 

δυνατότητα χρησιµοποίησης όλων των πόρων που είναι διαθέσιµοι από τους χρή-

στες µε ασφάλεια (δηλ. µε κανόνες και διαδικασίες). Στον όρο πόροι περιλαµβάνεται 

οτιδήποτε έχει σχέση µε υλικό και λογισµικό που είναι συνδεδεµένο στο δίκτυο ό-

πως : δίσκοι, φάκελοι, µνήµη, αρχεία, προγράµµατα, εκτυπωτές, σαρωτές, κ.λ.π. 

Όµως δεν είναι δυνατόν όλοι οι πόροι ενός τοπικού δικτύου να είναι "διαθέσιµοι" 

σε όλους και µάλιστα µε τον ίδιο τρόπο. Η διαθεσιµότητα των πόρων ενός τοπ. δι-

κτύου δεν σηµαίνει απαραίτητα και την προσπέλασή τους. Αν όντως κάποιος πόρος 

(π.χ. ένα αρχείο ή ένας εκτυπωτής) είναι προσπελάσιµος τότε πρέπει να οριστεί 

από ποιους χρήστες και µε ποιόν τρόπο ο κάθε χρήστης ξεχωριστά θα κάνει χρήση. 

Άρα αποδίδονται κάποια συγκεκριµένα δικαιώµατα στους χρήστες του δικτύου (π.χ. 

να διαβάζει, να γράφει σε κάποια αρχεία ή καταλόγους) και δίνονται κάποιες συγκε-

κριµένες ιδιότητες στους πόρους (π.χ. ένα αρχείο που µπορεί να διαµοιραστεί σε 

άλλους, είναι αναγνώσιµο κ.α.). Η υλοποίηση αυτής της διαδικασίας διαµορφώνει 

την εικόνα του δικτύου βάσει κάποιων νόµων για τους χρήστες και τους πόρους άρα 

και τον δικό του τρόπο ‘ασφάλειας’ που το χαρακτηρίζει µοναδικά. 

Η ασφάλεια όµως δεν αφορά µόνο την σωστή διαχείριση των πόρων µε κάποι-

ους κανόνες που θέτει κάποιος χρήστης στο δίκτυο, αλλά και τους κανόνες βάσει 

των οποίων θα γίνει η µεταφορά των δεδοµένων από υπολογιστή σε υπολογιστή, η 

χρήση κάποιου αποµακρυσµένου πόρου και γενικά η όποια επικοινωνία µεταξύ των 

υπολογιστών που είναι συνδεδεµένοι στο δίκτυο. 

Η τήρηση και η συγκεκριµενοποίηση των κανόνων επικοινωνίας σε ένα τοπικό 

δίκτυο λέγεται πρωτόκολλο επικοινωνίας ή (λογική τοπολογία) και αυτούς θα πρέπει 

να τους ακολουθήσει οποιοσδήποτε πρόκειται να ενταχθεί στο δίκτυο. ∆ηλαδή το 

πρωτόκολλο από τη στιγµή που θα οριστεί, τηρείται πάντα. Τα πιο διαδεδοµένα 

πρωτόκολλα είναι το CSMA/CD και το Token Ring µε διάφορες εκδόσεις τους. 
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∆ύο πολύ σηµαντικές συνιστώσες που χαρακτηρίζουν τα Τοπικά ∆ίκτυα αποτε-

λούν: α) το µέσο µετάδοσης που χρησιµοποιούν (διάφοροι τύποι καλωδίων, οπτικές 

ίνες, ασύρµατες επικοινωνίες) και β) η τοπολογία του δικτύου. Συνδυάζοντας αυτές 

τις δύο συνιστώσες ορίζουµε την καλωδίωση ενός τοπικού δικτύου. Ο τρόπος σύν-

δεσης – διάταξης των καλωδίων µεταξύ των συσκευών σε τοπικό δίκτυο λέγεται κα-

λωδίωση. Ο παραπάνω τρόπος λέγεται δοµηµένη καλωδίωση και είναι ο επικρατέ-

στερος και περισσότερο χρησιµοποιούµενος τα τελευταία χρόνια. 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα των Τοπικών ∆ικτύων είναι: 

• Η δυνατότητα διαµοιρασµού µέσων, προγραµµάτων (λογισµικού) και ανταλ-

λαγής πληροφοριών. 

• Η δυνατότητα εύκολης επέκτασης. 

• Η δυνατότητα τοποθέτησης αλλά και ανεύρεσης υπολογιστικής ισχύος (υπο-

λογιστές ή περιφερειακά) 

• Η δυνατότητα λειτουργίας των υπολογιστικών συστηµάτων είτε αυτόνοµα εί-

τε σε συνεργασία µε άλλα συστήµατα. 

  

1.6.1.4 Είδη Μετάδοσης στα Τοπικά ∆ίκτυα 

Η µετάδοση δεδοµένων στα Τοπικά ∆ίκτυα χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: 

• εκποµπή σε συγκεκριµένο κόµβο (unicast) 

• εκποµπή σε πολλούς κόµβους (multicast) 

• εκποµπή σε όλους τους κόµβους (broadcast) 

 Σε κάθε τύπο µετάδοσης, ένα απλό πακέτο δεδοµένων αποστέλλεται σε έναν 

ή περισσότερους κόµβους. Σε µία µετάδοση unicast, ένα απλό πακέτο αποστέλλεται 

από την πηγή στο δίκτυο προς ένα συγκεκριµένο σταθµό. Αρχικά, ο πρώτος κόµβος 

καθορίζει το δρόµο µεταβίβασης το πακέτου χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση προο-

ρισµού του. Στη συνέχεια το πακέτο αποστέλλεται στο δίκτυο όπου και µεταβιβάζε-

ται στον προορισµό του. Σε µία multicast µετάδοση το πακέτο δεδοµένων αντιγρά-

φεται και αποστέλλεται σε ένα συγκεκριµένο υποσύνολο κόµβων του δικτύου. Στη 

κατηγορία αυτή, ο πρώτος διευθυνσιοδοτεί το πακέτο χρησιµοποιώντας µια διεύ-

θυνση. Το πακέτο τότε αποστέλλεται στο δίκτυο, το οποίο δηµιουργεί αντίγραφα του 

πακέτου και τα στέλνει ( τα αντίγραφα ) σε κάθε κόµβο που αποτελεί τµήµα της δι-

εύθυνσης.Σε µία broadcast µετάδοση το πακέτο δεδοµένων αντιγράφεται και απο-

στέλλεται σε όλους τους κόµβους του δικτύου. Με αυτόν τον τύπο µετάδοσης, ο 

πρώτος κόµβος διευθυνσιοδοτεί το πακέτο χρησιµοποιώντας µία broadcast διεύ-

θυνση. Κατόπιν, το πακέτο διοχετεύεται στο δίκτυο, το οποίο δηµιουργεί αντίγραφα 

αυτού και τα οποία στέλνονται σε όλους τους κόµβους του δικτύου. 
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1.6.1 5 Τύποι Τοπικών ∆ικτύων 

Οµότιµα δίκτυα (peer-to-peer)  - Ένα οµότιµο ή σηµείου-προς-σηµείο δίκτυο 

υποστηρίζει µία αδόµητη µορφή προσπέλασης στους συνδεόµενους σε αυτό πό-

ρους. Κάθε συσκευή σε ένα peer-to-peer δίκτυο µπορεί να είναι ταυτόχρονα πελά-

της και εξυπηρετητής. Όλες οι συσκευές του δικτύου είναι ικανές να προσπελάσουν 

τα δεδοµένα, το λογισµικό και τους άλλους πόρους του δικτύου άµεσα. Με άλλα λό-

για κάθε υπολογιστής στο δίκτυο είναι ισάξιος µε κάθε άλλο υπολογιστικό σύστηµα 

στο δίκτυο. ∆εν υπάρχει δηλαδή ιεραρχία και γι’ αυτό λέγονται οµότιµα δίκτυα. Εδώ 

ο χρήστης του κάθε υπολογιστή είναι αυτός που καθορίζει την ασφάλεια διαχείρισης 

των πόρων του όσον αφορά την προσπελασιµότητά τους. 

∆ίκτυα βασισµένα σε εξυπηρετητή (server based)  - Τα βασισµένα σε εξυπη-

ρετητή δίκτυα συνιστούν ιεραρχία η οποία σχεδιάστηκε µε σκοπό τη βελτίωση της 

διαχείρισης των υποστηριζόµενων λειτουργιών του δικτύου καθώς το µέγεθός του 

αυξάνεται. Συχνά τα βασισµένα σε εξυπηρετητή δίκτυα αναφέρονται αλλιώς και ως 

πελάτης/ εξυπηρετητής (client/server) δίκτυα. Σε ένα πελάτης/ εξυπηρετητής δίκτυο, 

συχνά οι διαµοιραζόµενοι πόροι εγκαθίστανται σε µία ξεχωριστή κατηγορία υπολο-

γιστών που είναι γνωστοί ως εξυπηρετητές (servers). Οι εξυπηρετητές είναι πολυ-

χρηστικά υπολογιστικά συστήµατα τα οποία διαµοιράζουν τους πόρους του δικτύου 

σε όλους τους συνδεδεµένους σταθµούς εργασίας. Σε αυτό τον τύπο δικτύου οι 

σταθµοί εργασίας µπορούν να λειτουργήσουν οι ίδιοι ως εξυπηρετητές σε άλλα υ-

πολογιστικά συστήµατα. Εδώ υπάρχει ένας ειδικός χρήστης που αποκαλείται δια-

χειριστής του δικτύου και είναι αυτός που διαµορφώνει την πολιτική στην προσπέ-

λαση των πόρων όλου του δικτύου. 

Συνδυασµός ∆ικτύων - Οι διαφορές ανάµεσα στους δύο τύπους δικτύων δεν εί-

ναι αρκετά ξεκάθαρες. Ο λόγος που διαχωρίζονται αφορά κυρίως ακαδηµαϊκούς 

σκοπούς. Στην πραγµατικότητα οι διαφορές αυτές εξαλείφονται µε τη χρήση των 

υπαρχόντων ισχυρών λειτουργικών συστηµάτων, όπως: Windows 95/98/NT κλπ. Το 

καλύτερο αποτέλεσµα προκύπτει από τον συνδυασµό αυτών των δύο τύπων σε ένα 

δίκτυο. 
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1.6.1.6 ∆οµικά Υλικά Τοπικών ∆ικτύων 

Τα τοπικά δίκτυα είναι µια κατηγορία δικτύων η οποία προκύπτει µε βάση γεω-

γραφική κατανοµή των συστηµάτων που απαρτίζουν το δίκτυο. Στην περίπτωση 

των τοπικών δικτύων η απόσταση µεταξύ των συστηµάτων του δικτύου πρέπει να 

είναι µικρή. Τυπικές περιπτώσεις τοπικών δικτύων περιορίζονται σε µια αίθουσα, σε 

ένα σύνολο γραφείων στο ίδιο κτίριο ή σε ένα συγκρότηµα κτιρίων. Θα µπορούσαµε 

να πούµε ότι η έκταση που καλύπτουν αρχίζει από µερικά µέτρα και φτάνει µέχρι 

αρκετά χιλιόµετρα. Πιο σαφής ορισµός της περιοχής που καλύπτει ένα τυπικό τοπι-

κό δίκτυο προκύπτει αν εξετάσουµε την τεχνολογία που χρησιµοποιήθηκε για την 

υλοποίησή του. Για παράδειγµα ένα τοπικό δίκτυο οµοαξονικού καλωδίου( π.χ. 

Ethernet) µπορεί να καλύψει απόσταση 2,5 χιλιοµέτρων, ενώ ένα τοπικό δίκτυο ο-

πτικών ινών µπορεί να επεκταθεί και 200 χιλιόµετρα. 

Άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα τοπικά δίκτυα είναι ο υψηλός ρυθµός µετα-

φοράς δεδοµένων. Συνήθως ξεκινά από 10 Mbps και φτάνει µέχρι τα 100 Μbps. 

Στην πράξη, σε κάποιες περιπτώσεις, ο ρυθµός φτάνει ή και ξεπερνά το 1 Gbps. 

Επιπλέον το κόστος του µέσου µετάδοσης (που στις περισσότερες περιπτώσεις εί-

ναι ιδιωτικό) είναι µικρότερο, σε σχέση µε αυτό των δικτύων που εκτείνονται σε µε-

γάλες αποστάσεις. 

Η κατασκευή και η λειτουργία ενός τοπικού δικτύου βασίζεται σε ένα µεγάλο σύ-

νολο στοιχείων υλικού (hardware)αλλά και στοιχείων λογισµικού (software). Οι πιο 

συνηθισµένες συσκευές υλικού (ενεργός και παθητικός εξοπλισµός) που εµφανίζο-

νται σε ένα τοπικό δίκτυο είναι : 

• Εξυπηρετητές Αρχείων (File Servers)  : είναι γρήγορα υπολογιστικά συ-

στήµατα , µε µεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και βασικό σκοπό το µοίρα-

σµα των αρχείων σε ένα σύνολο υπολογιστικών συστηµάτων δικτύων. Πολ-

λές φορές οι εξυπηρετητές αρχείων αναλαµβάνουν και τη διαχείριση των ε-

κτυπώσεων (Print Servers). 

• Εξυπηρετητές Τερµατικών (Terminal Servers)  : συσκευές που µας επι-

τρέπουν τη σύνδεση τερµατικών µονάδων (ή και modem,printer,κλπ στην 

περίπτωση που υποστηρίζουν πολλά πρωτόκολλα) για πρόσβαση σε κε-

ντρικά συστήµατα του δικτύου µας. 

• Προσωπικοί Υπολογιστές (PC) : γενικής χρήσης υπολογιστικά συστήµατα 

για την εξυπηρέτηση αναγκών πρόσβασης (terminal,X-Server) αλλά και σύγ-

χρονων επικοινωνιακών εφαρµογών (τηλεδιάσκεψη, µεταφορά φωνής, µε-

ταφορά video κλπ). 
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• Σταθµοί Εργασίας (Workstations)  : ισχυρά υπολογιστικά συστήµατα για 

την εξυπηρέτηση αναγκών που απαιτούν µεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, α-

ξιοπιστία και ασφάλεια. 

• Έξυπνες Τερµατικές Συσκευές (Intelligent Terminals)  : τερµατικές συ-

σκευές για πρόσβαση σε κεντρικά συστήµατα µε τη βοήθεια γραφικού περι-

βάλλοντος. Κύριο προσόν τους είναι ο συνδυασµός χαµηλού κόστους και 

εργονοµικού περιβάλλοντος εργασίας. 

• Άπλες Τερµατικές Συσκευές (Dumb Terminals)  : συσκευές που αποτε-

λούνται από οθόνη και πληκτρολόγιο και µας δίνουν την δυνατότητα πρό-

σβασης σε υπολογιστικά συστήµατα. 

• Κατανεµητής Καλωδίων (Hub)  : συσκευή κατανοµής καλωδίωσης από ένα 

κεντρικό σηµείο σε πολλά περιφερειακά. Ο όρος κατανεµητής καλωδίων 

χρησιµοποιείται συνήθως για να δηλώσει πίνακα διαχείρισης καλωδίων 

(patch panel). 

• Συγκεντρωτές (Concentrators)  : είναι συσκευές συγκέντρωσης συνδέσεων. 

Λειτουργούν προωθώντας τα εκπεµπόµενα σήµατα δεδοµένων. Συνήθως 

διαχειρίζoνται έναν αρκετά µεγάλο αριθµό κλήσεων dial-up. 

• Επαναλήπτες (Repeaters)  : συσκευές για την υλοποίηση δικτύων σε από-

σταση µεγαλύτερη από αυτή που ορίζει το πρότυπο ανά τµήµα δικτύου (δια-

σύνδεουνε τµήµατα δικτύων στο φυσικό επίπεδο).Συνήθως διαθέτουν δύο ή 

περισσότερες θύρες. Το εισερχόµενο σήµα σε οποιαδήποτε θύρα του επα-

ναλαµβάνεται και στις υπόλοιπες θύρες ως σήµα εξόδου. 

• Κάρτες ∆ικτύου (NIC-Network Interface Card)  : είναι υλικό που ενσωµα-

τώνεται στην κεντρική (µητρική)κάρτα του υπολογιστή µας (motherboard) ή 

εισάγεται στο δίαυλο διασύνδεσης (bus)και έχει ως σκοπό τη σύνδεση του 

υπολογιστή µας µε το υποσύστηµα επικοινωνίας (καλωδίωση) του δικτύου 

µας. 

• Σύνδεσµοι (Connectors)  : υλικό για τη διασύνδεση αλλά και την προσαρ-

µογή των επαφών (ακροδεκτών)της κάρτας δικτύου µε το σύστηµα καλωδί-

ωσης. 

• Ποµποδέκτες (Transceivers)  : το τµήµα της κάρτας δικτύου που είναι υ-

πεύθυνο για τη µεταφορά και τη λήψη του σήµατος από και προς το µέσο 

µετάδοσης. Σε µερικές περιπτώσεις (Thick Ethernet) o tranceiver δε βρίσκε-

ται πάνω στην κάρτα αλλά στο καλώδιο. 
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• Τερµατική Αντίσταση (Terminator)  : υλικό που τοποθετείται στα άκρα ενός 

διαύλου επικοινωνίας -µέσου µεταφοράς(thin Ethernet,SCSI bus) µε σκοπό 

την αποφυγή πιθανών προβληµάτων λόγω αντανάκλασης του σήµατος στα 

όρια του διαύλου. 

• Γέφυρες (Bridges)  : συσκευές για τη διασύνδεση τµηµάτων δικτύου ή και 

τοπικών δικτύων στο επίπεδο σύνδεσης δεδοµένων του µοντέλου OSI. ΟΙ 

γέφυρες διακρίνονται για την ευκολία εγκατάστασης και διαχείρισης. Επίσης, 

επιτυγχάνουν (σε αντίθεση µε τους επαναλήπτες) την ελάττωση της κίνησης 

σε κάθε τµήµα δικτύου αφού µεταφέρουν µόνο την απαραίτητη πληροφορία 

για το τµήµα και όχι όλη την κίνηση. 

• ∆ροµολογητές (Routers)  : συσκευές για την διασύνδεση τοπικών δικτύων. 

Είναι πιο ακριβές συσκευές από τις γέφυρες, αλλά παρέχουν πιο προηγµέ-

νες τεχνικές για την οργάνωση και διαχείριση του δικτύου µας. Η διασύνδεση 

γίνετε στο επίπεδο του δικτύου του µοντέλου OSI. 

• Πύλες (Gateways)  : χρησιµοποιούνται για τη διασύνδεση τοπικών δικτύων 

σε επίπεδο υψηλότερο του τρίτου επιπέδου δικτύου του µοντέλου OSI. Αυτό 

σηµαίνει πως οι πύλες µπορούν και διασύνδεουν διαφορετικά τµήµατα δι-

κτύων (π.χ. δίκτυο οπτικών ινών µε δίκτυο οµοαξονικού καλωδίου). Αντί-

στοιχες δυνατότητες έχουν και όλοι οι σύγχρονοι δροµολογητές. 

  Εκτός από το υλικό, σηµαντικό ρόλο στην υλοποίηση ενός δικτύου αναλαµβάνει 

το λειτουργικό σύστηµα. Ως λειτουργικό σύστηµα µπορούµε να αναγνωρίσουµε ένα 

σύνολο προγραµµάτων που µας δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης και διαχείρισης 

των λειτουργικών και περιφερειακών µονάδων του υπολογιστή µας. 

Στην περίπτωση του λειτουργικού συστήµατος δικτύου (NOS - Network operating 

system) η συλλογή προγραµµάτων είναι εµπλουτισµένη µε δυνατότητες λήψης και 

διεκπεραίωσης αιτήσεων εξυπηρέτησης από το δίκτυο καθώς και αποστολής αιτή-

σεων εξυπηρέτησης σε άλλα συστήµατα στο δίκτυο. Τα συστήµατα που λαµβάνουν 

και διεκπεραιώνουν αιτήσεις εξυπηρέτησης από το δίκτυο ονοµάζονται Servers (ε-

ξυπηρετητές). Υπάρχουν τέσσερις βασικές κατηγόριες εξυπηρετητών. Οι εξυπηρε-

τητές αρχείων (file servers), εξυπηρετητές εκτυπώσεων (print servers), εξυπηρετη-

τές εφαρµογών (application servers) και εξυπηρετητές επικοινωνιών 

(communication servers). 

Βασικό κοµµάτι του λειτουργικού συστήµατος δικτύου είναι το τµήµα ανακατεύ-

θυνσης αίτησης(ret director). Το τµήµα του λογισµικού µιας εφαρµογής που ζητά 

εξυπηρέτηση από ένα servers είναι το πρόγραµµα πελάτης(client software).  



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 40 

Το πρόγραµµα πελάτης υποβάλει στο NOS της αίτηση εξυπηρέτησης και ο 

redirector του NOS αναγνωρίζει αν η αίτηση αναφέρεται στο τοπικό σύστηµα η σε 

σύστηµα του δικτύου και ανάλογα την προωθεί.  

Για παράδειγµα, την εντολή dir G: ο redirector του λειτουργικού την προωθεί στο 

server όταν γνωρίζει πως το G: είναι µη τοπικός δίσκος .  

Οι βασικές λειτουργίες που προσφέρει ένα λειτουργικό σύστηµα δικτύου είναι: 

• µοίρασµα και διαχείριση αρχείων (κλείδωµα, κοινή προσπέλαση, κλπ) 

• µοίρασµα εκτυπωτών 

• µοίρασµα χρόνου επεξεργασίας 

• απόδοση δικαιωµάτων χρήσης των συσκευών 

• απαγόρευση ή άδεια πρόσβασης σε σταθµούς εργασίας 

• προσφορά ενός συνόλου κλήσεων υψηλού επιπέδου για εύκολο προγραµ-

µατισµό δικτυακών εφαρµογών (π.χ., XDR (External Data Representation), 

RPC (Remote Process Call ), κ.α.). 

 Το σύνολο των κλήσεων υλοποιεί κάποιο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Τελευταίες 

προς την αναφορά, αλλά όχι ως προς τη σπουδαιότητα, έχουµε τις υπηρεσίες και τις 

εφαρµογές λογισµικού των τοπικών δικτύων. Το ηλεκτρικό ταχυδροµείο, η χρήση 

κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων, η χρήση και η µεταφορά ηλεκτρονικών εγγρά-

φων, η µεταφορά ήχου και εικόνας, η ελεγχόµενη πρόσβαση και κοινή χρήση ακρι-

βού εξοπλισµού (δίσκος, εκτυπωτής, κλπ), η δυνατότητα χρέωσης της χρήσης των 

πόρων δικτύου, η ευκολότερη διαχείριση ενός συνόλου υπολογιστών είναι µερικές 

από της βασικές υπηρεσίες που προσφέρουν η εφαρµογές λογισµικού των τοπικών 

δικτύων. 

 

1.6.1.7. Κριτήρια Επιλογής Τοπικών ∆ικτύων 

Ας υποθέσουµε ότι ένας οργανισµός θέλει να εγκαταστήσει ένα τοπικό δίκτυο (ή 

να επεκτείνει ή και να αναβαθµίσει το ήδη υπάρχον) για την εξυπηρέτηση των ανα-

γκών του. Το πρόβληµα που προκύπτει είναι η επιλογή της καλύτερης από ένα µε-

γάλο σύνολο εναλλακτικών λύσεων. Ποια είναι λοιπόν τα κριτήρια µε τα οποία θα 

αξιολογήσει κανείς και τελικά θα αποφασίσει για τον τύπο του τοπικού δικτύου που 

θα επιλέξει; Η απάντηση στο ερώτηµα δεν είναι εύκολη, µια και κάθε µορφή δικτύω-

σης έχει τα πλεονεκτήµατα αλλά και τα µειονεκτήµατά της.  

Η σωστή προσέγγιση αφορά την οργάνωση των απαιτήσεων σε δύο οµάδες. Η 

πρώτη περιέχει όλες τις απαιτούµενες προδιαγραφές του δικτύου και η δεύτερη ο-

µάδα τις επιθυµητές δυνατότητες του δικτύου. Τα στοιχεία της δεύτερης οµάδας 

πρέπει να ιεραρχηθούν (ταξινοµηθούν) µε βάση την αξία τους για τη συγκεκριµένη 

εφαρµογή.  
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Η σωστή λύση είναι αυτή που τελικά πληροί όλες τις προδιαγραφές της πρώτης 

οµάδας και το µέγιστο αριθµό των προδιαγραφών της δεύτερης οµάδας και κατά 

προτίµηση τις πρώτες ιεραρχικά απαιτήσεις. Μερικά από τα πιο συνηθισµένα κριτή-

ρια επιλογής δικτύου παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

• Αριθµός υποστηριζόµενων σταθµών εργασίας. 

• ∆ιαθεσιµότητα εφαρµογών λογισµικού. 

• Τύπος των σταθµών εργασίας που υποστηρίζεται από την κάθε υλοποίηση 

δικτύου(ιδιαίτερα αν πρόκειται για δικτύωση υπάρχοντος εξοπλισµού ή και 

επέκταση υπάρχοντος δικτύου). 

• ∆υνατότητα µελλοντικής επέκτασης. 

• Απαιτήσεις σε ταχύτητα επικοινωνίας. 

• Απαιτήσεις µέσου µεταφοράς (σε περίπτωση υπάρχουσας καλωδίωσης). 

• Γεωγραφική έκταση που καλύπτει η αξιοπιστία του δικτύου και οµαλή λει-

τουργία του σε περιπτώσεις προβληµάτων καλωδίωσης ή αποσύνδεσης 

σταθµών/ κόµβων. 

• Απρόσκοπτη και ταυτόχρονη λειτουργία µε άλλα δίκτυα που ήδη υπάρχουν 

ή προγραµµατίζονται να εγκατασταθούν στο µέλλον. 

• Αρχιτεκτονική βασιζόµενη σε διεθνή πρότυπα για µέγιστη εξασφάλιση της 

επένδυσης. 

• ∆ιαθεσιµότητα υλικού αλλά και λογισµικού υποστήριξης του δικτύου και των 

περιφερειακών συσκευών. 

• Υποστήριξη και συντήρηση από τον πωλητή. 

• ∆ιαθεσιµότητα λογισµικού διαχείρισης δικτύου. 

• Κόστος αγοράς, εγκατάστασης, συντήρησης, επέκτασης, αναβάθµισης. 

• Ασφάλεια δικτύου. 

• Ανάγκη ύπαρξης κινουµένων χρηστών (mobile users). 

• Ανάγκη υποστήριξης ειδικευµένων εφαρµογών (real-time, µεταφορά video 

κ.α). 

  

1.6.1 8. Τοπικά ∆ίκτυα Υψηλής Ταχύτητας 

Την ταχύτητα ανάπτυξης των τοπικών δικτύων ακολούθησε και η ανάπτυξη λογι-

σµικού που εκµεταλλεύεται το δίκτυο. Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, δια-

χείρισης εκτυπώσεων, χρήση κοινού δικτυακού συστήµατος αρχείων (NFS-Network 

File System) και άλλα, ήταν από τις πρώτες υπηρεσίες που υποστηρίχθηκαν και 

προσφέρονταν από το δίκτυο. Στη συνέχεια, εµφανίστηκαν εφαρµογές µε µεγαλύτε-

ρες απαιτήσεις, όπως µεταφορά εγγράφων, µεταφορά εικόνας υψηλής ευκρίνειας, 

φωνής, video, τηλεδιάσκεψη κ.ά. 
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Η ανάγκη για αύξηση της ταχύτητας των τοπικών δικτύων είναι επιτακτική και νέα 

πρότυπα εµφανίζονται στο χώρο. Μερικά από αυτά προσπαθούν να είναι συµβατά 

µε την υπάρχουσα δικτυακή υποδοµή, ενώ άλλα θέτουν διαφορετικές απαιτήσεις και 

κανόνες. Μερικά από τα πιο συνηθισµένα και συχνότερα υλοποιήσιµα πρότυπα το-

πικών δικτύων υψηλής ταχύτητας παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

1.6.1.8.1 Ethernet Switching (IEEE 802.3)  

Το πρότυπο IEEE 802.3 είναι το πιο συχνά χρησιµοποιούµενο στα τοπικά δίκτυα. 

Ειδικότερα, η τυποποίηση 10 BaseT µε τη βοήθεια ενός κατανεµητή καλωδίων 

(Hub) µε τοπολογία αστέρα είναι η πιο συχνή και ευρύτερα αποδεκτή λύση υλοποί-

ησης του προτύπου IEEE 802.3 σήµερα. 

Στην πράξη, το Hub οτιδήποτε δέχεται στις γραµµές εισόδου των θυρών που το 

αναπαράγει στις γραµµές εξόδου. Σύγκρουση δηµιουργείται όταν δύο σταθµοί απο-

στέλλουν ταυτόχρονα ένα πλαίσιο, το οποίο το Hub πρέπει να αναπαράγει στις 

γραµµές εξόδου. Αν καταστήσουµε το Hub πιο "έξυπνο " και απαιτήσουµε να ανα-

παράγει το πλαίσιο µόνο στη θύρα στην οποία βρίσκεται η συσκευή προορισµού 

του πλαισίου, τότε µπορούν να αποστέλλονται ταυτόχρονα περισσότερα του ενός 

πλαίσια που δεν έχουν τον ίδιο παραλήπτη. Την τεχνική αυτή εκµεταλλεύεται και 

χρησιµοποιεί το δίκτυο Ethernet Switched. Ο κεντρικός κόµβος δεν είναι πλέον το 

hub αλλά το switch. 

Με αυτόν τον τρόπο δεν αυξάνουµε την ταχύτητα των 10 Mbps, αλλά µπορούµε 

να την υποστηρίξουµε σε περισσότερες από µία συνδέσεις ταυτόχρονα. Βέβαια, ένα 

µοντέλο Server Based δικτύου δε θα κέρδιζε τα µέγιστα από την τεχνολογία 

Ethernet Switch, µια και µεγάλος αριθµός πλαισίων απευθύνεται προς τον Server. 

 

1.6.1.8.2 Isochronous Ethernet (IEEE 802.9)  

Το Ισόχρονο Ethernet αποτελεί παραλλαγή του κλασικού Ethernet, η οποία προ-

τάθηκε από την επιτροπή ΙΕΕΕ 802.9, στα πλαίσια των τοπικών δικτύων µε ολο-

κλήρωση φωνής/ δεδοµένων (Integrated Voice Data LAN). Στόχος της επιτροπής 

ήταν η συνδυασµένη παροχή υπηρεσιών τοπικών δικτύων υπολογιστών και ισό-

χρονων καναλιών όπως αυτά των ψηφιακών δικτύων ενοποιηµένων υπηρεσιών 

(ISDN) χρησιµοποιώντας αθωράκιστο καλώδιο συνεστραµµένων ζευγών (UTP). 

Αποτελεί µια πιο έξυπνη τεχνική δίνοντας άλλα 6 Mbps και παρέχοντας 64 ισό-

χρονα B-κανάλια στο ίδιο καλώδιο µε το στάνταρ 10 Mbps σήµα Ethernet. Τα επι-

πλέον 6 Mbps χρησιµοποιούνται σε ένα τύπο διαύλου - ένα σύγχρονο πλαίσιο στα 8 

KΗz το οποίο είναι το φέρον των B-καναλιών. 
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Το Iso-Ethernet έχει σχετικά περιορισµένο εύρος και δεν υποστηρίζει πολυδιανο-

µή (multicasting). Παρέχει πραγµατική ισόχρονη κίνηση και η παρόµοια δοµή του µε 

το ISDN κανάλι σχεδιάστηκε για ήχο ή για H.261 κωδικοποιηµένη µετάδοση εικόνας, 

του λείπει όµως το απαραίτητο εύρος για IVD, Motion JPEG ή κωδικοποιηµένο 

MPEG. 

 

1.6.1.8.3 Fast Ethernet (IEEE 802.3u)  

Βασική φιλοσοφία του fast ethernet είναι η αύξηση της ταχύτητας επικοινωνίας 

µεταξύ των σταθµών στα 100 mbps και ταυτόχρονα η συµβατότητα µε τα πρότυπα 

καλωδίωσης, τοπολογίας, τεχνικών πρόσβασης και απόστασης του ΙΕΕΕ 802.3 10 

BASE-T. Η επιτροπή 802.3 της ΙΕΕΕ προσδιόρισε τον Ιούνιο 1995 το standard 

802.3u, το οποίο αποτελεί επέκταση και βελτίωση του standard 802.3. Το standard 

802.3u καλείται Fast Ethernet. 

Τρεις διαφορετικές εκδόσεις έχουν προκύψει ανάλογα µε την ποιότητα της καλω-

δίωσης:100 Base-T4 για απλό µη θωρακισµένο συνεστραµµένο ζεύγος καλωδίων 

(UTP) κατηγορίας 3, 100 Base-Tx για καλώδια UTP κατηγορίας 5 και 100 Base-Fx 

για οπτικές ίνες. 

Στην έκδοση 100 Base-T4 πρόσβαση στο µέσο γίνεται µε CSMA/CD και half-

duplex µετάδοση. Οι εκδόσεις 100 Base-Tx και 100 Base-Fx υποστηρίζουν και full-

duplex µετάδοση (λόγω έλλειψης ανταγωνισµού για το µέσο µετάδοσης), µε ταχύτη-

τα 100+100 Mbps για λήψη και αποστολή δεδοµένων αντίστοιχα. Το Fast Ethernet 

χρησιµοποιεί bit encoding για τη διατήρηση της συχνότητας του ρολογιού σε σχετικά 

χαµηλά επίπεδα 

 

1.6.1.8.4 Demand Priority LAN ( ΙΕΕΕ 802.12) 

Το πρότυπο αυτό αναπτύχθηκε ως βελτίωση, ως προς την ταχύτητα, του 10 

base-t όπως και το 100 base-tx. Η βασική όµως διαφορά τους είναι πως δεν ακο-

λουθεί την τεχνική πρόσβασης CSMA/CD αλλά ένα πρωτόκολλο polling (πρόσκλη-

σης εκδήλωσης ενδιαφέροντος), µε αποτέλεσµα την ευκολότερη δηµιουργία µεγά-

λων δικτύων, υποστήριξη προτεραιοτήτων και υποστήριξη κυκλοφορίας µε 

απαιτήσειςreal-time. Το πρότυπο χρησιµοποιεί µη θωρακισµένο συνεστραµµένο 

ζεύγος καλωδίων (UTP), θωρακισµένο συνεστραµµένο ζεύγος καλωδίων (STP) ή 

οπτική ίνα. 
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1.6.1.8.5 FDDI (Fiber Distributed Data Interfase)  

Το δίκτυο οπτικών ινών FDDI αναπτύχθηκε από το American National Standards 

Institute (ANSI) και βασίζεται σε τοπολογία διπλού δακτυλίου µε ταχύτητα µετάδο-

σης 100 Mbps. Πολύτροπη οπτική ίνα συνδέει τον ένα σταθµό µε τον άλλον για τη 

δηµιουργία του δακτυλίου που µπορεί να εκτείνεται µέχρι και 100 Km.  

Έως και 500 σταθµοί εργασίας µπορούν να φιλοξενηθούν από το δίκτυο και συ-

νεπώς µπορεί να λειτουργήσει ως ραχοκοκαλιά (backbone) πολλών τοπικών δικτύ-

ων. Οι σταθµοί εργασίας µπορεί να συνδέονται µόνο µε τον ένα δακτύλιο SAS (Sin-

gle Attachment Station) ή και µε τους δύο DAS (Dual Attachment Station). Ο ένας 

από τους δακτυλίους είναι ο βασικός (Primary Ring) και ο άλλος ο δευτερεύων 

(Secondary ring). Ο δευτερεύων δακτύλιος χρησιµεύει ως εφεδρικό µονοπάτι ή ως 

backup σύνδεση, αν ο αρχικός σπάσει. Η κυκλοφορία δεδοµένων στους δακτυλίους 

είναι µε αντίθετη φορά. 

Στην περίπτωση που ο αρχικός και ο δευτερεύων δακτύλιος σπάσουν στο ίδιο 

σηµείο, τότε οι δύο δακτύλιοι ενοποιούνται σε έναν διπλάσιου µήκους ο οποίος ανα-

λαµβάνει όλη την κυκλοφορία. Η κυκλοφορία των δεδοµένων γίνεται µε τη βοήθεια 

κουπονιού (token), αλλά αντίθετα µε το Token Ring στο δίκτυο µπορούν να κυκλο-

φορούν περισσότερες από µια εντολές (κουπόνια). Η ύπαρξη κουπονιού (κουπο-

νιών) εγγυάται ένα µέγιστο χρόνο αναµονής για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε 

κόµβου. Το δίκτυο FDDI διαθέτει µηχανισµό (µε τη βοήθεια σταθµού διαχειρίσεις) 

για την εξυπηρέτηση επικοινωνιακών αναγκών που απαιτούν τη µεταφορά ευαίσθη-

των δεδοµένων, παρέχοντας εγγύηση σταθερού ρυθµού µεταφοράς (π.χ. δεδοµένα 

ήχου ή real-time εφαρµογές). 

Μια εναλλακτική έκδοση του FDDI χρησιµοποιεί τυπικά χάλκινα καλώδια CDDI 

(Copper Distributed Data Interface) και φυσικά µπορεί να είναι χρήσιµη για δίκτυα 

που δεν εκτείνονται σε µεγάλες αποστάσεις(µέσα σε ένα γραφείο ή κτίριο). Φυσικά 

τα CDDI είναι φθηνότερα όσον αφορά τον εξοπλισµό και ευκολότερα στην υλοποίη-

ση και στην εγκατάσταση της καλωδίωσης. 

 

1.6.1.8.6 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z)  

Το Gigabit Ethernet είναι το πιο πρόσφατο µέλος της οικογένειας IEEE 802.3 και 

αναφέρεται ως standard IEEE 802.3z. Στόχος του 1000 Base-T είναι αφενός η συµ-

βατότητα µε το πρότυπο 802.3 και αφετέρου η αύξηση της ταχύτητας επικοινωνίας 

στα 1000 Mdbs. Χρησιµοποιεί είτε οπτική ίνα (από 500m-για πολύτροπη οπτική ίνα-

έως 3Km-για µονότροπη οπτική ίνα), είτε καλώδιο UTP κατηγορίας 5(για αποστά-

σεις µέχρι 100m). Λειτουργεί σε µετάδοση full dublex,αλλά και σε half dublex, όπου 

στη δεύτερη χρησιµοποιεί CSMA/CD.  
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Το 1000 Base-T µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ραχοκοκαλιά (backbone) ενδο-

κτριακής δικτύωσης ή και για τη σύνδεση ισχυρών εξυπηρετητών µε πολλαπλές µο-

νάδες επεξεργασίας και απαιτητικές εφαρµογές (ήχος, εικόνα, κινούµενη εικόνα, 

κλπ). 

 

1.6.1.8.7 Τοken Passing Bus ( ΙΕΕΕ 802.4) 

Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.4, ορίζει το πρωτόκολλο Ελέγχου Πρόσβασης στο Μέσο 

(MAC) “περάσµατος κουπονιού” (token passing) για ένα τοπικό δίκτυο τοπολογίας 

αρτηρίας. Το πρότυπο αυτό προτάθηκε κυρίως για την επικοινωνιακή υποστηρίζει 

ολοκλήρωσης εργασιών που αφορούν τον βιοµηχανικό αυτοµατισµό. Η αρτηρία µε 

κουπόνι (token passing bus) είναι ένα γραµµικό ή µορφής δένδρου καλώδιο, στο 

οποίο συνδέονται σταθµοί. Οι σταθµοί του δικτύου σχηµατίζουν έναν λογικό δακτύ-

λιο και κάθε σταθµός γνώριζε της διεύθυνση των σταθµών που βρίσκονται “αριστε-

ρά του” και “δεξιά του”. 

Τα δίκτυα δακτυλίου έχουν χρησιµοποιηθεί πάρα πολύ σε τοπικά και ευρείας πε-

ριοχής δίκτυα εδώ και πολλά χρόνια. Ανάµεσα στις πολλές και ελκυστικές δυνατότη-

τες του είναι και το γεγονός ότι ένας δακτύλιος στην πραγµατικότητα δεν είναι ένα 

µέσο εκποµπής αλλά ένα σύνολο από ανεξάρτητες συνδέσεις από σηµείο σε σηµείο 

(point-to-point) που σχηµατίζουν έναν κύκλο. 

Σε έναν δακτύλιο µε κουπόνι µία ειδική ακολουθία από bits, που ονοµάζονται 

κουπόνι (token), περιστρέφεται γύρω – γύρω στο δακτύλιο όταν όλοι οι σταθµοί εί-

ναι αδρανείς. Όταν ένας σταθµός θέλει να µεταδώσει ένα πλαίσιο, πρέπει να συλ-

λάβει το κουπόνι και να το αποµακρύνει από το δακτύλιο πριν να µεταδώσει. Επειδή 

υπάρχει µόνο ένα κουπόνι, µόνο ένας σταθµός µπορεί να µεταδίδει σε µία δεδοµένη 

στιγµή, έτσι λύνεται το πρόβληµα προσπέλασης στο κανάλι, µε τον ίδιο τρόπο που 

λύνεται και στην αρτηρία µε κουπόνι. 

 

1.6.1.9 Τοπολογίες Τοπικών ∆ικτύων 

Τα ενσύρµατα τοπικά δίκτυα, σε αντίθεση µε τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα, δεν έ-

χουν την ίδια ελευθερία διαµόρφωσης των θέσεων εργασίας. Η τοποθέτηση και διά-

ταξη τους στον χώρο είναι σχετικά µόνιµη και πολλές φόρες η αλλαγή τους (αν είναι 

δυνατή) χρειάζεται αρκετό κόπο και προσπάθεια. 

Ο τρόπος φυσικής διασύνδεσης των σταθµών εργασίας του δικτύου ορίζει την 

τοπολογία του δικτύου. Οι πιο κοινές από της τοπολογίες τοπικών δικτύων είναι: 

• αρτηρίας (bus) 

• δακτυλίου (ring) 

• αστέρα (star) 
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 Οι τοπολογίες δέντρου και διπλού δακτυλίου προέρχονται από τις τοπολογίες 

αρτηρίας και δακτυλίου αντίστοιχα. Επίσης, σπανιότερα συναντάµε την πλήρη δια-

σύνδεση καθώς και την ακανόνιστη διασύνδεση. 

 

1.6.1.9.1 Τοπολογία Αρτηρίας 

Η τοπολογία αρτηρίας είναι από της πιο διαδεδοµένες στο χώρο των τοπικών δι-

κτύων. Όλοι οι σταθµοί συνδέονται πάνω στο µοναδικό µέσο µετάδοσης, την αρτη-

ρία. Κάθε σταθµός έχει µια µοναδική ταυτότητα (διεύθυνση). Ένας σταθµός για να 

επικοινωνήσει µε κάποιον άλλον τοποθετεί τη διεύθυνση του παραλήπτη στο µήνυ-

µα και το αποστέλλει στην αρτηρία. Οι υπόλοιποι σταθµοί ακούν το µήνυµα αλλά 

µόνο αυτός που έχει τη διεύθυνση του παραλήπτη κάνει χρήση των δεδοµένων του 

εκτός αν η διεύθυνση προσδιορίζει πολλούς παραλήπτες (broadcast και multicast). 

Η τεχνική µε την οποία οι σταθµοί ανταγωνίζονται για την χρήση της αρτηρίας δεν 

είναι µονοσήµαντη και θα εξετάσουµε διάφορες εκδοχές της στη συνέχεια. Στα πλε-

ονεκτήµατα της τοπολογίας είναι η ευκολία υλοποίησης της και το χαµηλό κόστος 

της. Επιπλέον, η αποσύνδεση ενός σταθµού δεν επιφέρει κανένα πρόβληµα στο 

δίκτυο. 

Το αδύνατο σηµείο της αρτηρίας είναι η απόδοση της, που εξαρτάται από την τε-

χνική πρόσβασης στο µέσο και το είδος που µεταφέρονται. Το πιο συνηθισµένο µέ-

σο υλοποίησης της αρτηρίας είναι το οµοαξονικό καλώδιο. Η συνηθέστερη υλοποίη-

ση δικτύου µε τοπολογία αρτηρίας είναι το ethrnet. Τέλος, µια πολύ γνωστή παραλ-

λαγή της τοπολογίας αρτηρίας είναι η τοπολογία δέντρου. 

 

1.6.1.9.2 Τοπολογία ∆ακτυλίου 

Η τοπολογία δακτυλίου είναι µια σύνδεση από σηµείο σε σηµείο (point to point) η 

οποία δηµιουργεί κλειστό κύκλωµα. Η ροή της πληροφορίας είναι πάντα προς µια 

κατεύθυνση και ο σταθµός που θέλει να µεταδώσει σε κάποιο κόµβο του δικτύου 

µεταφέρει το µήνυµα µε την διεύθυνση του παραλήπτη στο γειτονικό του κόµβο. Ε-

κείνος, αν είναι ο τελικός αποδέκτης, το παραλαµβάνει και το µεταδίδει στον επόµε-

νο, αλλιώς, απλώς το µεταδίδει στον επόµενο. Τελικά, το µήνυµα φτάνει στον αρχικό 

κόµβο ο οποίος και το αποσύρει από τον δακτύλιο µια και ο παραλήπτης το έλαβε. 

αν το µήνυµα είχε χαθεί τότε ο αρχικός κόµβος δεν θα το λάµβανε ποτέ πίσω και 

συνεπώς θα µπορούσε να προχωρήσει στην επανεκποµπή του. 
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Ο δακτύλιος συνήθως υλοποιείται µε θωρακισµένο συνεστραµµένα ζεύγη καλω-

δίων (STP-Shielded Twisted Pair Wire) ή µε την βοήθεια συσκευών πρόσβασης 

πολλαπλών συστηµάτων (MAU-Multistation Acces Unit) όπου ο δακτύλιος υλοποιεί-

ται µέσα στην συσκευή. Μια άλλη συνηθισµένη µορφή είναι ο διπλός δακτύλιος ο-

πτικών ινών (FDDI-Fiber Distributed Data Inferface) µε ταχύτητα 100 Mbps. Το θετι-

κό στην περίπτωση του δακτυλίου είναι ότι υπάρχει µέγιστος χρόνος καθυστέρησης 

για την παράδοση ενός µηνύµατος. Από την άλλη πλευρά, το ευαίσθητο σηµείο του 

είναι η αξιοπιστία, αφού η κατάρρευση ενός σταθµού µπορεί να παραλύσει το δίκτυ-

ο. 

 

1.6.1.9.3 Τοπολογία Αστέρα 

Η τοπολογία αστέρα τείνει να υποκαταστήσει τις περισσότερες µορφές τοπικών 

δικτύων. Όλοι οι σταθµοί εργασίας συνδέονται µε τον κεντρικό κόµβο του αστέρα, 

που συνήθως είναι ένας κατανεµητής καλωδίων. Η µετάδοση από οποιονδήποτε 

κόµβο σε κάποιον άλλο γίνεται µέσω του κεντρικού κόµβου. Αν υπάρχει πρόβληµα 

σε οποιονδήποτε περιφερειακό κόµβο, το δίκτυο συνεχίζει οµαλά τη λειτουργία του. 

Το πρόβληµα δηµιουργείται αν καταρρεύσει ο κεντρικός κόµβος, οπότε έχουµε πλή-

ρη διακοπή της επικοινωνίας. Φυσικά η απόδοση του αστέρα εξαρτάται από τις δυ-

νατότητες του κεντρικού κόµβου, που σε αρκετές περιπτώσεις µπορεί να είναι ένας 

µεταγωγέας (PBX-Private Branch eXtension) µε δυνατότητα µεταφοράς και δεδοµέ-

νων και φωνής µε µεταγωγή µηνύµατος ή µεταγωγή κυκλώµατος. 

Τα θετικά της τοπολογίας αστέρα είναι η αυξηµένη αξιοπιστία καθώς και το σχετι-

κά µικρό κόστος υλοποίησής της. Επιπλέον, πολλά από τα σύγχρονα κτίρια έχουν 

πρόβλεψη για καλωδίωση (UTP), γεγονός που µπορεί να το εκµεταλλευθεί το υπό 

ανάπτυξη δίκτυο αυξάνοντας την εργονοµία και την αισθητική του χώρου του δικτύ-

ου µε παράλληλη ελάττωση του κόστους. 

 

1.6.1.9.4 Τοπολογία ∆ένδρου Τοπολογία ∆ένδρου 

Η τοπολογία δένδρου αποτελεί παραλλαγή της τοπολογίας αρτηρίας. Η µορφή 

του δικτύου µοιάζει µε ένα ανεστραµµένο δένδρο όπου τα “κλαδιά” είναι αρτηρίες. Η 

αρτηρία αυτή περιλαµβάνει έναν κεντρικό κόµβο που ονοµάζεται ρίζα του δένδρου 

(root) και οι υπόλοιποι σταθµοί εργασίας είναι συνδεδεµένοι µε αυτή ή σε αυτήν µέ-

σω άλλων σταθµών εργασίας σχηµατίζοντας επίπεδα διασύνδεσης. Πλεονεκτήµατα 

αυτής της τοπολογίας θεωρείται η εύκολη προσθήκη αλλά και αφαίρεση σταθµών 

εργασίας καθώς και η προσωρινή αποµόνωση στοιχείων που παρουσιάζουν βλάβη. 

Ωστόσο, µία πιθανή βλάβη της ρίζας θα έχει ως αποτέλεσµα τη δυσλειτουργία ολό-

κληρου του δικτύου. 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 48 

1.6.1.9.5 Άλλες Τοπολογίες 

Εκτός από τις βασικές τοπολογίες που αναφέραµε παραπάνω, υπάρχουν και άλ-

λες που προκύπτουν από αυτές (διασταυρούµενων δακτυλίων κ.ά.). Τέλος δύο 

σπανιότερες τοπολογίες είναι η πλήρης διασύνδεση καθώς και η ακανόνιστη δια-

σύνδεση (mesh topology). 

 

1.6.1.10 ∆ιαχείριση ∆ικτύων 

Από όσα προαναφέρθηκαν µέχρι αυτό το κεφάλαιο, είναι προφανή τα οφέλη πού 

προκύπτουν από τη χρήση των δικτύων. Σε ορισµένες όµως περιπτώσεις η εύρυθ-

µη λειτουργία του οργανισµού ή φορέα που διαθέτει το δίκτυο εξαρτάται από την 

κατάσταση λειτουργίας του δικτύου. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη µεθόδων πού ανιχνεύουν την ευρωστία του δικτύου, συλλέγουν στατιστικά 

στοιχεία και µας ειδοποιούν για πιθανά προβλήµατα σε διάφορα σηµεία ή και κόµ-

βους δικτύου. Οι τεχνικές αυτές υλοποιούνται από ειδικά προγράµµατα που "τρέ-

χουν" κατά κανόνα σε εξυπηρετητές, hub ή και ειδικούς για αυτή τη δουλειά κόµβους 

που ονοµάζονται NMS (Network Management System). Ένα από τα πιο γνωστά 

πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου είναι το SNMP (Simple Network Management pro-

tocol). 

Η λειτουργία του βασίζεται στους πράκτορες (agents) που τρέχουν σε συστήµα-

τα, hub και κάρτες (NIC) συσκευών δικτύου (Network printers, UPS ελεγχόµενο από 

το δίκτυο, κ.α.). Οι πράκτορες µαζεύουν πληροφορίες και δεδοµένα για τη συσκευή 

τού δικτύου πού ανιχνεύουν(monitor) σε µια οργανωµένη συλλογή δεδοµένων µε το 

όνοµα MIB (Management Information Base). To πρόγραµµα διαχείρισης δικτύου, 

ρωτά τους πράκτορες σε τακτά χρονικά διαστήµατα και συλλέγει τα περιεχόµενα 

των MIB. Στη συνέχεια, µας ειδοποιεί για διάφορα προβλήµατα ή και εµφανίζει στα-

τιστικές πληροφορίες του δικτύου (αλλά και των συσκευών) µε γραφικό τρόπο. Μέ-

σα από το πρόγραµµα διαχείρισης δικτύου µπορούµε να αλλάξουµε τη διαµόρφωση 

(configuration) συστηµάτων και συσκευών του δικτύου. Σε ορισµένες περιπτώσεις 

το πρόγραµµα µπορεί να αναλάβει από µόνο του ενέργειες για την επίλυση προ-

βληµάτων (π.χ. τερµατισµούς της λειτουργίας κάποιων υπολογιστών µετά από 

πτώση ρεύµατος ή αποσύνδεση από το δίκτυο υπολογιστή που δηµιουργεί πρό-

βληµα στο δίκτυο). Το σύστηµα διαχείρισης δικτύου, παρόλο που αυξάνει το κόστος 

εγκατάστασης, είναι χρήσιµο αλλά και απαραίτητο όταν η λειτουργία του δικτύου µας 

είναι ζωτική για την επιχείρηση, αλλά και στην περίπτωση που ο αριθµός των συ-

στηµάτων είναι µεγάλος ή και διασκορπισµένος σε µεγάλη γεωγραφική έκταση.  
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1.6.2 ∆ίκτυα Εθνικής Άµυνας (National Defense Networks)  

1.6.2.1 Ορισµός 

Με τον όρο ∆ίκτυo Εθνικής Άµυνας (National Defense Network) εννοούµε ένα δί-

κτυο τηλεπικοινωνιών που αποτελεί κύριο τµήµα µιας ευρύτερης Εθνικής Πληροφο-

ριακής Υποδοµής (Defense Information Infrastructure), και το οποίο είναι ικανό να 

διαχειρίζεται τις πληροφοριακές πηγές και να παρέχει τηλεπικοινωνιακή κάλυψη, 

έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες εθνικής ασφάλειας και άµυνας της χώρας, 

υπό όλες τις συνθήκες και απειλές, µε τρόπο αποτελεσµατικό και διαφανή προς 

τους χρήστες του. 

 

1.6.2.2 Σύγχρονες Επικοινωνιακές Απαιτήσεις 

Η επιτυχής έκβαση του σύγχρονου αγώνα, εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό, 

από την έγκαιρη µεταφορά κρίσιµων στρατιωτικών πληροφοριών µεταξύ των ε-

µπλεκοµένων κλιµακίων. Η πρόσφατη εµπειρία στην ‘‘Επιχείρηση Καταιγίδα της 

Ερήµου’’ στον Περσικό Κόλπο, έδειξε ότι είναι επιτακτική η δηµιουργία, λειτουργία 

και συντήρηση µιας καλά οργανωµένης τηλεπικοινωνιακής υποδοµής, για την 

κυκλοφορία των πληροφοριών αυτών, για την άµεση ανταπόκριση στις 

πληροφοριακές απαιτήσεις σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων τόσο σε εθνικό επίπεδο 

όσο και σε επίπεδο συνεργαζόµενων επιχειρησιακών κλιµακίων, κατά τη διάρκεια 

των εχθροπραξιών και κατά τη διάρκεια της ειρήνης. 

Τα επικοινωνιακά και πληροφοριακά συστήµατα που αποτελούν συστατικά στοι-

χεία της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής διακίνησης των παραπάνω πληροφοριών, 

πρέπει να παρέχουν άµεση ανταπόκριση και υποστήριξη σε τοπική εµβέλεια, για 

επιχειρήσεις που αφορούν την άµυνα της χώρας, αλλά και σε διεθνή όταν πρόκειται 

για επιχειρήσεις σε συµµαχικό πλαίσιο, όπου είναι απαραίτητη η στρατηγική και τα-

κτική διαλειτουργικότητα. 

Στόχος των αρµοδίων εθνικών στρατιωτικών και πολιτικών φορέων σε κάθε προ-

ηγµένη χώρα, είναι η δηµιουργία ενός ασφαλούς, εύκαµπτου, συµπαγούς, αξιόπι-

στου και χαµηλού κόστους τηλεπικοινωνιακού δικτύου, που θα αποτελέσει την απα-

ραίτητη υποδοµή για τη µετάδοση των πληροφοριών από το ένα άκρο στο άλλο. Το 

δίκτυο αυτό θα πρέπει να καλύπτει όλες τις εγχώριες τηλεπικοινωνιακές και πληρο-

φοριακές ανάγκες αφενός, και αφετέρου να µπορεί να επεκταθεί, ώστε να υποστηρί-

ξει συµµαχικές ή ειρηνευτικές αποστολές πέρα από την επικράτεια. 

Στις ενότητες που ακολουθούν θα παρουσιαστούν αδιαβάθµητες πληροφορίες 

σχετικά µε το χρησιµοποιούµενο ∆ίκτυο Εθνικής Άµυνας των Αµερικανικών Ενό-

πλων ∆υνάµεων, το οποίο είναι γνωστό µε το όνοµα DISN (Defense Information 

Systems Network). 
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1.6.2.3 Εθνική Πληροφοριακή Υποδοµή (Defense Information Infra-

structure)  

Η Εθνική Πληροφοριακή Υποδοµή (Defense Information Infrastructure) συµπερι-

λαµβάνει µέσα µεταφοράς και επεξεργασίας δεδοµένων, τα οποία µε τη σειρά τους 

εκτελούν λειτουργίες αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάκτησης και εµφάνισης πληρο-

φοριών. 

Πιο συγκεκριµένα, η Εθνική Πληροφοριακή Υποδοµή είναι ένα διαµοιραζόµενο ή 

διασυνδεδεµένο σύστηµα ηλεκτρονικών υπολογιστών, επικοινωνιών, δεδοµένων, 

εφαρµογών, ασφάλειας, προσωπικού, εκπαίδευσης και λοιπής δοµής υποστήριξης. 

Το ολοκληρωµένο αυτό σύστηµα παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη στον αρµόδιο 

εθνικό φορέα (π.χ. στο Υπουργείο Άµυνας της χώρας) καλύπτοντας εθνικές και διε-

θνείς, αν χρειαστεί, πληροφοριακές ανάγκες. 

Η Εθνική Πληροφοριακή Υποδοµή: (1) διασυνδέει τους χρήστες και τους ηλε-

κτρονικούς υπολογιστές του Υπουργείου Άµυνας µε υπηρεσίες φωνής, δεδοµένων, 

εικόνας, video και πολυµέσων και (2) παρέχει επεξεργασία πληροφοριών και υπη-

ρεσίες προστιθέµενης αξίας στους χρήστες του, µέσω του Αµυντικού ∆ικτύου Πλη-

ροφοριακών Συστηµάτων (Defense Information Systems Network). Μεµονωµένα 

δεδοµένα χρηστών, πληροφορίες και εφαρµογές λογισµικού δεν θεωρούνται τµήµα-

τα της Εθνικής Πληροφοριακής Υποδοµής. 

 

1.6.2.4 Αµυντικό ∆ίκτυο Πληροφοριακών Συστηµάτων (Defense Information  

Systems Network)  

Η Εθνική Πληροφοριακή Υποδοµή περιλαµβάνει όλους τους διαµοιραζόµενους 

πόρους πληροφοριών του Υπουργείου Άµυνας, ενώ το Αµυντικό ∆ίκτυο Πληροφο-

ριακών Συστηµάτων εκτείνεται από το δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN ή Wide Area 

Network) µέχρι τις λειτουργίες µεταφοράς και µετατροπής πληροφοριών του εξοπλι-

σµού τερµατικών των τελικών χρηστών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17. Τερµατικά µικρού τοπικού δικτύου της THALES 
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Το Αµυντικό ∆ίκτυο Πληροφοριακών Συστηµάτων ακολουθεί τα πρότυπα του OSI 

(Open Systems Interconnection) και το µοντέλο τεχνικής αναφοράς TRM (Technical 

Reference Model) για τη διαχείριση των πληροφοριών. Αποτελεί ένα από τα κύρια 

τµήµατα της Εθνικής Πληροφοριακής Υποδοµής και πιο συγκεκριµένα την παγκο-

σµίου επιπέδου ενοποιηµένη τηλεπικοινωνιακή υποδοµή που είναι ικανή να παρέχει 

απ’ άκρου εις άκρον µεταφορά πληροφοριών για την υποστήριξη στρατιωτικών α-

ποστολών. 

Στους µελλοντικούς σκοπούς του Αµυντικού ∆ικτύου Πληροφοριακών Συστηµά-

των είναι η διαλειτουργικότητα µε άλλα αντίστοιχα εµπορικά, πολιτικά και ειδικά συ-

στήµατα καθώς και µε αυτά του ΝΑΤΟ και των συµµαχικών µε τις Η.Π.Α κρατών. 

Προβλέπεται δε από τα σχέδια και έχει εφαρµοστεί σε πολλές περιπτώσεις, η ενοι-

κίαση εµπορικών δικτύων ή η χρησιµοποίηση δικτύων της χώρας στην οποία διεξά-

γονται επιχειρήσεις, εφόσον βέβαια αυτά πληρούν τους προβλεπόµενους κανόνες 

ασφαλείας. 

 

1.6.2.5 ∆οµικά Στοιχεία Αρχιτεκτονικής του Αµυντικού ∆ικτύου Πληροφο-

ριακών Συστηµάτων (DISN) 

Τα δοµικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του Αµυντικού ∆ικτύου Πληροφοριακών 

Συστηµάτων είναι τα εξής τρία: 

• Μεταφορά (εκποµπή και δροµολόγηση) 

• ∆ιαχείριση ∆ικτύου 

• Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας 

  

α. Μεταφορά 

Τα σταθερά στοιχεία ευρείας περιοχής (wide area) του τµήµατος Μεταφοράς του 

Αµυντικού ∆ικτύου Πληροφοριακών Συστηµάτων, περιλαµβάνουν τα παγκόσµίου 

έκτασης δίκτυα (Global Area Networks) και τα τοπικά (Local Area) ή µητροπολιτικά 

δίκτυα (Metropolitan Area Networks), τα οποία παρέχουν επικοινωνιακή σύνδεση 

ανάµεσα σε αποµακρυσµένες γεωγραφικά περιοχές στοιχείων τοπικών δικτύων και 

ανάµεσα σε χρήστες µεγάλου όγκου δεδοµένων (βλ. Εικόνα 18). Τα στοιχεία αυτά 

επίσης περιλαµβάνουν αµφίδροµη δροµολόγηση, µέσα επικοινωνιών, προσπέλαση, 

ασφάλεια και δυνατότητες διαχείρισης. Το σταθερό επίπεδο τοπικής έκτασης (Local 

Area) του τµήµατος Μεταφοράς του Αµυντικού ∆ικτύου Πληροφοριακών Συστηµά-

των, αποτελείται από ανεξάρτητα δίκτυα που είναι εγκατεστηµένα σε µια στρατιωτι-

κή βάση ή άλλη στρατιωτική περιοχή.  
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Τα σταθερά επικοινωνιακά στοιχεία τοπικής περιοχής παρέχουν τοπικές λειτουρ-

γίες δικτύου ανάµεσα σε καθορισµένα σύνολά χρηστών και επιτρέπουν συγκεντρω-

τική πρόσβαση προσπέλαση σε υπηρεσίες ευρείας περιοχής.  

Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνουν ραδιο-δίκτυα, δορυφορικά τερµατικά, τοπικά δί-

κτυα, PBXs (Private Branch Exchanges), ευκολίες τοπικής µετάδοσης (π.χ. καλώδια 

συνεστραµµένου ζεύγους, οµοαξονικά ή καλώδια οπτικών ινών), καθώς και τις απα-

ραίτητες δυνατότητες διαχείρισης και ασφάλειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 18. Τα επίπεδα Μεταφοράς του DISN 

 

Στις επίγειες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάµεις παρέχεται επικοινωνιακή κάλυ-

ψη, µέσω των κινητών και αναπτυσσόµενων στοιχείων του τµήµατος Μεταφοράς 

του Αµυντικού ∆ικτύου Πληροφοριακών Συστηµάτων.  

Οι στρατιωτικές µονάδες συνδέονται µε ασύρµατα τοπικά δίκτυα (WLANs), µε 

προσωπικά κυψελωτά τηλέφωνα, καθώς και µε καλώδια οπτικών ινών, µε ασυρµά-

τους οπτικής επαφής (line-of-sight) και µε δορυφορικές επικοινωνίες (κυρίως για ε-

πικοινωνιακή σύνδεση αποµακρυσµένων γεωγραφικά περιοχών). 
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β. ∆ιαχείριση ∆ικτύου 

Το τµήµα ∆ιαχείρισης του Αµυντικού ∆ικτύου Πληροφοριακών Συστηµάτων πα-

ρέχει ένα πλήρες σύνολο λειτουργιών ελέγχου και διαχείρισης δικτύου, µια κατανε-

µηµένη δοµή καθώς και τυποποιηµένα πρωτόκολλα δικτυακής διαχείρισης.  

Μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις στους διαχειριστές στοιχείων του δικτύου, οι 

οποίοι εργάζονται σε συνδυασµούς ιδιόκτητων ή τυποποιηµένων πρωτοκόλλων, 

καθώς και να συγκεντρώνει να επεξεργάζεται και να µετατρέπει δεδοµένα του δικτύ-

ου σε χρήσιµη πληροφορία δικτύου σε πραγµατικό χρόνο. 

 

γ. Υπηρεσίες Προστιθέµενης Αξίας 

Στο τµήµα Υπηρεσιών Προστιθέµενης Αξίας του Αµυντικού ∆ικτύου Πληροφορια-

κών Συστηµάτων περιλαµβάνονται υπηρεσίες όπως για παράδειγµα η υπηρεσία 

καταλόγου (Directory Service) η οποία βασίζεται στις συστάσεις ITU X.500 και περι-

λαµβάνουν υπηρεσίες µηνυµάτων, υπηρεσίες εντοπισµού, εντοπισµό πηγών πλη-

ροφοριών, πληροφορίες προσωπικού, ιατρικές πληροφορίες κ.λπ. 
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1.6.2.6 Λειτουργικές Απαιτήσεις του Αµυντικού ∆ικτύου Πληροφοριακών 

Συστηµάτων 

Το Αµυντικό ∆ίκτυο Πληροφοριακών Συστηµάτων, προκειµένου να αποτελεί α-

ξιόπιστη επικοινωνιακή λύση, πρέπει να διέπεται από µια σειρά λειτουργιών, κάθε 

µια από τις οποίες πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριµένες απαιτήσεις. Οι λειτουργίες 

και οι απαιτήσεις που αυτές πρέπει να ικανοποιούν είναι: 

 

Λειτουργία Απαιτήσεις 

∆ιαλειτουργικότητα 
Να παρέχει ελεύθερη και διαφανή µεταφορά και µετάφρα-
ση µεταξύ χρηστών σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό επίπε-
δο. 

Ασφάλεια 
Να παρέχει προσωπική, φυσική, ηλεκτρονική ασφάλεια και 
δυνατότητες επιβίωσης, ώστε να εγγυάται προστατευµένες 
και απρόσκοπτες υπηρεσίες C4I. 

Απόκριση 
Να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, άµεσα διαθέσι-
µες, όταν και όπου ζητηθεί και υπό οποιοδήποτε βαθµό 
δυσκολίας. 

Οικονοµία 

Να παρέχει τις καλύτερες από άποψη κόστους υπηρεσίες, 
σε συνδυασµό µε τους οικονοµικούς περιορισµούς πλη-
ροφοριών και χρηστών, καθώς και µε τις ανάγκες της εκά-
στοτε αποστολής. 

Υπηρεσίες 
Να παρέχει κοινές υπηρεσίες πληροφοριών όπως µετα-
τροπή πρωτοκόλλων, µετατροπή µορφής (format), κατα-
λόγους (directories), και κεντρική διαχείριση δικτύου. 

Αξιοπιστία Να µεγιστοποιεί το µέσο χρόνο µεταξύ αποτυχιών σε σχέ-
ση µε τις λειτουργικές απαιτήσεις και το κόστος. 

Έλεγχος 

Να εξασφαλίζει ολοκληρωµένη, αυτοµατοποιηµένη εφαρ-
µογή των πόρων του δικτύου, τόσο σε επίπεδο δικτύου 
όσο και σε επίπεδο χρήστη, και να παρέχει αυτοµατοποιη-
µένη αποµόνωση των σφαλµάτων του συστήµατος και 
γρήγορη/ αποτελεσµατική διόρθωσή τους. 

Κάλυψη και Συνδετικότητα Να παρέχει παγκόσµια, απρόσκοπτη πρόσβαση στο δί-
κτυο. 

Ευκαµψία 
Να ευνοεί την εισαγωγή νέων υπηρεσιών και εξοπλισµού 
που ακολουθούν τα πρότυπα του δικτύου και παρέχουν 
αυξηµένη λειτουργική αποτελεσµατικότητα. 

Πρότυπα 
Να χρησιµοποιεί ανοικτά πρότυπα (open standards), ώστε 
να ευνοεί τη διαλειτουργικότητα και να µειώνει το ενδεχό-
µενο της απαρχαίωσης 
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1.6.3 Τηλεφωνία 

Η τηλεφωνία είναι µια µέθοδος τηλεπικοινωνίας προοριζόµενη κυρίως για την α-

νταλλαγή πληροφοριών σε µορφή προφορικού λόγου. Η φωνή είναι ακουστική ε-

νέργεια, η οποία ωστόσο δεν προσφέρεται για διαβίβαση σε µεγάλες αποστάσεις, 

γιατί οι ταλαντώσεις των µορίων του αέρα αποσβένονται µε µεγάλη ταχύτητα. Για να 

διαβιβαστεί, πρέπει, συνεπώς, να µετασχηµατιστεί σε ηλεκτρική ενέργεια µέσω ενός 

µικροφώνου. Στην λήψη, ένα ακουστικό (ή δέκτης) εκτελεί τον αντίστροφο µετασχη-

µατισµό: ένα πηνίο, τοποθετηµένο πάνω σε πλακίδιο µαλακού σιδήρου, προκαλεί 

µεταβολές της έντασης τού µαγνητικού πεδίου µόνιµου µαγνήτη, όταν διαρρέεται 

από το ρεύµα που δηµιουργείται στο µικρόφωνο (ρεύµα συνδιάλεξης). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 19. Στρατιωτικό τηλέφωνο RA2200 της THALES 

∆ονούµενο µε τον ρυθµό αυτών των µεταβολών, το πλακίδιο µεταδίδει την κίνη-

σή του σε ακουστική µεµβράνη, η οποία την ενισχύει. Την πρώτη συσκευή που εξα-

σφάλιζε την διαβίβαση φωνής µε καλή ποιότητα σε υπολογίσιµη απόσταση (60 µέ-

τρα στις πρώτες δοκιµές) κατασκεύασε ο Αλεξάντερ Γκράχαµ Μπελ το 1876. Το µι-

κρόφωνο ήταν ελαφρότατη µεταλλική ακίδα φερόµενη επί παλλόµενης µεµβράνης 

βυθισµένης σε οξυνισµένο νερό και συνδεδεµένη σε σειρά προς µια ηλεκτρική στή-

λη. Το ακουστικό ήταν παλλόµενη µεµβράνη διεγειρόµενη µέσω ηλεκτροµαγνήτη. 

Ωστόσο, το εµβαπτισµένο µικρόφωνο ελάχιστη πρακτικότητα διέθετε. και έτσι, χρει-

άστηκε η αναµονή των εφευρέσεων τού Άγγλου Ντέιβιντ Ε. Χιουζ (1878) και του Α-

µερικανού Φράνσις Μπλέικ (1879) για να εµφανιστούν ευαίσθητα και καλής ποιότη-

τας µικρόφωνα µε στερεές επαφές άνθρακα. Αντικαταστάθηκαν το 1886 από ακόµη 

πιο ευαίσθητα µικρόφωνα κόκκων άνθρακα. Τα σύγχρονα τηλέφωνα διαθέτουν µι-

κρόφωνα µε κόκκους άνθρακα και ακουστικά παρόµοια προς το ακουστικό του 

Μπελ. Από την εποχή του Μπελ σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος στα χρησιµοποι-

ούµενα υλικά, στις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και στα διάφορα παρελκόµενα 

που συµπληρώνουν το µικρόφωνο και το ακουστικό για να συγκροτήσουν µια τηλε-

φωνική συσκευή. 

Η αποκατάσταση επικοινωνίας µεταξύ δύο συνδροµητών τηλεφωνικού δικτύου 

επιτυγχάνεται µέσω συσκευών µεταγωγής, εγκατεστηµένων στα τηλεφωνικά κέντρα, 

και γραµµών διαβίβασης που χρησιµοποιούν ποικίλες τεχνικές (καλώδια, δέσµες 

ερτζιανών κυµάτων, οπτικές ίνες, δορυφόρους).  
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Οι σύγχρονες τηλεφωνικές συσκευές διαθέτουν ενισχυτές στέρεας δοµής, που 

επιτρέπουν πιο άνετη ακρόαση µέσω τηλεφώνου µε µεγάφωνο, ακόµη και οµιλία 

από απόσrαση, χωρίς να χρειάζεται να κρατείται το µικρόφωνο. Εξάλλου, καθώς τα 

αυτόµατα τηλεφωνικά κέντρα εκσυγχρονίζονται επιτρέπονrας την χρήση σηµάτων 

επιλογής ακουστικής συχνότητας, οι δίσκοι επιλογής µε εκποµπή παλµωθήσεων 

αντικαθίστανrαι από πληκτρολόγια, ο χειρισµός των οποίων είναι πολύ ευχερέστε-

ρος και ταχύτερος.  

Τέλος, στην τηλεφωνική συσκευή µπορούν να προσαρµοστούν συσκευές της λε-

γόµενης περιτηλεφωνίας, επιτρέποντας στον συνδροµητή να επωφελείται συµπλη-

ρωµατικών υπηρεσιών που προσφέρει το τηλεφωνικό δίκτυο, όπως είναι οι υπηρε-

σίες τηλεµατικής. Το πρώτο αστικό τηλεφωνικό δίκτυο εγκαταστάθηκε το 1877 στην 

Νέα Υόρκη. Το 1879 το Παρίσι κατέστη η πρώτη ευρωπαϊκή πόλη που διέθετε τη-

λεφωνικό δίκτυο. 

 

1.6.4 Τηλεγραφία 

Η τηλεγραφία αποτελεί µια τηλεπικοινωνιακή τεχνική µε την οποία διαβιβάζονται 

ηλεκτρικά, ακουστικά ή οπτικά, πληροφορίες κωδικοποιηµένες βάσει ενός συµβολι-

κού αλφαβήτου. Ο πρώτος ικανός για διαβίβαση αλφαβητικών µηνυµάτων σε µεγά-

λη απόσταση και µε λογική ταχύτητα τηλέγραφος υπήρξε ο οπτικός τηλέγραφος 

Σαπ, που εγκαταστάθηκε µεrαξύ Παρισιού και Λιλ το 1794 και χρησιµοποιούσε κινη-

τούς βραχίονες σηµαφόρου ορατούς µε διόπτρες από κάθε σταθµό αναµετάδοσης. 

Το 1852, το γαλλικό δίκτυο περιλάµβανε 556 σταθµούς σε γραµµές µήκους 4.800 

χιλιοµέτρων µεταξύ 29 πόλεων. Από τις διάφορες πρωτόγονες µορφές τηλεπικοινω-

νίας µε ηχητικά σήµατα, πυρά ή φωτεινά σήµατα που επινόησε ο άνθρωπος, εξακο-

λουθεί να επιβιώνει σήµερα µόνον ο οπτικός τηλέγραφος µε διακοπτόµενη φωτεινή 

δέσµη, ο οποίος τελειοποιήθηκε µε την εφαρµογή µορσικού αλφαβήτου και χρησι-

µοποιείται κυρίως για την ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ σκαφών τού πολεµικού 

ναυτικού υπό συνθήκες σιγής ασυρµάτου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20. Τηλέγραφος 
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Ο Αµερικανός ζωγράφος Σάµιουελ Μορς, χρησιµοποιώντας ηλεκτρική στήλη, 

χειροκίνητο διακόπτη, µεταλλικό σύρµα και ηλεκτροµηχανικό ηλεκτρονόµο το 1837 

σε επίδειξη του πρώτου εύχρηστου ηλεκτρικού τηλεγράφου, η χρήση του οποίου, 

µετά από διάφορες τελειοποιήσεις, διαδόθηκε ταχύτατα στις Ηνωµένες Πολιτείες και 

κατόπιν στην Ευρώπη. Την ίδια περίπου εποχή, οι Μπρεγκέ και Χουήτστοουν κατα-

σκεύασαν ηλεκτρικούς τηλέγραφους συγχρονισµένους αλφαβητικούς άβακες, που 

ήταν βραδύτατοι, αλλά ο χειρισµός τους δεν απαιτούσε ειδική εκπαίδευση. Ο τηλέ-

γραφος Μπρεγκέ παρέµεινε επί µακρόν σε υπηρεσία στους γαλλικούς σιδηροδρό-

µους. Για να ικανοποιηθούν, ωστόσο, οι ανάγκες της κυκλοφορίας, έπρεπε να αυξη-

θεί η ταχύτητα της διαβίβασης και να κατασκευαστούν αυτογραφικοί τηλέγραφοι.  

Ο πρώτος που γνώρισε µεγάλη διάδοση σε πολλές χώρες µετά το 1855 υπήρξε 

ο τηλέγραφος τού Αµερικανού Χιουζ στον οποίο, κατά το πρότυπο του Μορς, σηµα-

ντικό χαρακτηριστικό ήταν το µήκος των σrοιχειωδών σηµάτων. Αυτή η συσκευή 

απαιτούσε πολύ καλά εκπαιδευµένους χειριστές. Ο Γάλλος Μπωντό αντιλήφθηκε 

πρώτος ότι, για να επιτευχθεί ταχύτητα και ασφάλεια έπρεπε ο συγχρονισµός µετα-

ξύ ποµπού και δέκτη να οπλίζεται µε σήµατα χαρακτήρων που Θα περιλαµβάνουν 

ισάριθµα στοιχεία σταθερού µήκους, πράγµα που ταυτόχρονα επέτρεψε την πολυ-

πλεξία 2 έως 9 γραµµών στο ίδιο κύκλωµα (οι 9 γραµµές χρησιµοποιήθηκαν επί µα-

κρόν στην πρώην Σοβιετική Ένωση).  

Η εκπαίδευση του χειριστή στο πεντάπληκτρο πληκτρολόγιο του τηλεγράφου 

Μπωντό- ένα πλήκτρο για κάθε στοιχείο του σήµατος-χαρακτήρα, σε αντιστοιχία 

προς τα πέντε δάκτυλα του ανθρώπου- ήταν αρκετά µακρά, αλλά ευκολότερη σε 

σύγκριση µε τον τηλέγραφο Χιουζ. H συσκευή, για την οποία απονεµήθηκε δίπλωµα 

ευρεσιτεχνίας το 1874, χρησιµοποιήθηκε περισσότερο από 70 χρόνια στη Γαλλία. 

Για να γίνει ο χειρισµός των συσκευών προσιτός και σε άτοµα χωρίς ειδική εκπαί-

δευση και µάλιστα στις δακτυλογράφους, έτρεπε ο ποµπός να εφοδιαστεί µε αλφα-

βητικό πληκτρολόγιο και τα πλήκτρα να µπορούν να κτυπιούνται µε τυχαίο ρυθµό, 

δηλαδή να µην απαιτείται ισοχρονισµός των σηµάτων. Αυτές οι προδιαγραφές οδή-

γησαν στην γέννηση της ασύγχρονης τηλεγραφίας, που χρησιµοποιεί τις γνωστές 

ως τηλέτυπα εκτυπωτικές µηχανές. Πρόδροµοι αυτής της εξέλιξης υπήρξαν ο Γερ-

µανός Χόφµαν (1894), οι Αµερικανοί Μόρτον και Κραµ (1908), ο Σοβιετικός Τρού-

σεβιτς (1921), στον οποίον µερικοί αποδίδουν την εφεύρεση της ασύγχρονης τηλε-

γραφίας. Το αγγλικό Κρηνr υπήρξε το πρώτο τηλέτυπο που γνώρισε ευρεία παγκό-

σµια διάδοση και ακολούθησε το γερµανο-αµερικανικό τηλέτυπο της ΙΤΤ (Interna-

tional Telephone and Telegraph), που χρησιµοποιήθηκε πολύ στον Β’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο. 
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1.6.5 Τηλετυπία (TELEX) 

Η τηλετυπία είναι ένα σύστηµα ασύγχρονης τηλεγραφίας µέσω εκτυπωτικής τη-

λεγραφικής συσκευής που περιλαµβάνει κυρίως αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο, πο-

µπό ηλεκτρικών σηµάτων διεγειρόµενο από τα πλήκτρα τού πληκτρολογίου, απο-

κωδικοποιητή των λαµβανοµένων σηµάτων και συσκευή εκτύπωσης συνήθως σε 

σελίδα, σπανιότερα σε χαρτοταινία. 

Τα πιο συνηθισµένα τηλέτυπα που συνιστούν τη βάση τού τηλετυπικού δικτύου 

χρησιµοποιούν το διεθνές τηλεγραφικό αλφάβητο n°2 µε ταχύτητα διαµόρφωσης 50 

µπωνr (στοιχειώδη σήµατα διάρκειας 20 ms), δηλαδή το πολύ 6 2/3 χαρακτήρες ανά 

δευτερόλεπτο, που ανrιστοιχεί στην µέγιστη ταχύτητα δακτυλογράφησης µιας καλής 

δακτυλογράφου.  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21. Τηλέτυπο 

 

Για να εξασφαλιστεί η οικονοµία της διαβίβασης, που τιµολογείται µε την διάρκει-

α, µπορούν να προσαρµοσrούν στο τηλέτυπο διατρητική µηχανή χαρτοταινίας και 

αναγνώστης διάτρητης χαρτοταινίας, που επιτρέπουν να δακτυλογραφηθεί το µήνυ-

µα µε άνεση και κατόπιν να διαβιβαστεί µε την µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα. H 

διάτρηση της ταινίας µπορεί επίσης να γίνει από τα λαµβανόµενα σήµατα. Τα µη 

προσιτά στο κοινό τηλετυπικά δίκτυα χρησιµοποιούν είτε τηλέτυπα των 50 µπωντ 

είτε συσκευές µεγαλύτερης ταχύτητας που χρησιµοποιούν π.χ. το διεθνές τηλεγρα-

φικό αλφάβητο n°5. 

Για τις συνδέσεις µεγάλων αποστάσεων που επηρεάζονται από θορύβους και 

παρεµβολές, ιδίως για τις ραδιοτηλεγραφικές συνδέσεις, η σύγχρονη τηλεγραφία 

είναι λιγότερο επιρρεπής σε σφάλµατα από την ασύγχρονη και επιτρέπει την περι-

στασιακή πολυπλεξία. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, για να αποφευχθεί η πολλαπλότητα 

συσκευών διαφορετικών προδιαγραφών, χρησιµοποιούνται τηλέτυπα ελεγχόµενα 

από σύγχρονους διανοµείς που παράγουν σήµατα παύσης σταθερής διάρκειας. Η 

µέθοδος αυτή χαρακτηρίζεται ως “ρυθµική ασύγχρονη τηλεγραφία”. 
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1.6.6 Τηλεοµοιοτυπία 

1.6.6.1 Γενικά 

Η τηλεοµοιοτυπία είναι µια µορφή τηλεπικοινωνίας που αποσκοπεί στην εξ απο-

στάσεως αναπαραγωγή γραφικής παράστασης υπό µορφή νέας γραφικής παρά-

στασης γεωµετρικώς όµοιας προς το πρωτότυπο. Η υπηρεσία της τηλεοµοιοτυπίας 

εξασφαλίζει την µεταξύ συνδροµητών διαβίβαση οµοιοτύπων, µέσω τυποποιηµένων 

οµοιοτυπικών συσκευών και των κυκλωµάτων του δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου. 

Ο Άγγλος φυσικός Μπέικγουελ συνέλαβε το 1847 την ιδέα να αναπαραγάγει εξ 

αποστάσεως γραπτό κείµενο περιελιγµένο σε κύλινδρο σαρώνονrάς το ελικοειδώς, 

δεν κατόρθωσε ωστόσο να επινοήσει µέθοδο συγχρονισµού µεταξύ του κυλίνδρου 

εκποµπής και του κυλίνδρου λήψεως. Το 1856 ο αβάς Τζοβάνι Καζέλι κατασκεύασε 

τον παντηλέγραφο, στον οποίο πρωτότυπο και ανrίγραφο σαρώνονται κατά κυκλικά 

τόξα σε κυλινδρικά τµήµατα αναρτηµένα από εκκρεµή που διατηρούνται σε συγχρο-

νισµό µέσω ηλεκτρικών παλµωθήσεων. Το σύστηµα αυτό έγινε εµπορικά εκµεταλ-

λεύσιµο από το 1863 µέχρι το 1870 και µετά το 1871 για την διαβίβαση αυτόγραφων 

χρηµατιστηριακών εντολών µεταξύ Παρισιού και Λυόν. H εκµετάλλευσή του ωστόσο 

ήταν εξαιρετικά δαπανηρή. 

Στις σηµερινές τηλεοµοιοτυπικές συσκευές, τα έγγραφα σαρώνονται είτε ελικοει-

δώς σε τύµπανα που τηρούνται σε συγχρονισµό µέσω ηλεκτρικών παλµωθήσεων, 

είτε επίπεδα σε διαδοχικές ευθείες γραµµές. Για την ανάγνωση τού εγγράφου στην 

εκποµπή και την σχεδίασή του στην λήψη εφαρµόζεται µεγάλη ποικιλία φωτοηλε-

κτρικών, ηλεκτρικών ή ηλεκτροχηµικών µεθόδων. 

 

1.6.6.2 Τηλεοµοιοτυπικές Συσκευές (Fax) 

Ο ελληνικός όρος για το fax είναι "τηλεοµοιοτυπική συσκευή" ή "συσκευή τηλεο-

µοιοτυπίας" (telecopying device). Είναι η τηλεφωνική µετάδοση σκαναρισµένου ή 

τυπωµένου υλικού (κείµενο ή εικόνες), συνήθως προς έναν τηλεφωνικό αριθµό που 

συνδέεται µε έναν εκτυπωτή ή άλλη συσκευή εξόδου. Το πρωτότυπο έγγραφο σα-

ρώνεται µε µια µηχανή fax (αυτή είναι η µηχανή fax που αποστέλλει το έγγραφο), η 

οποία µεταχειρίζεται το περιεχόµενο (κείµενο ή εικόνες) ως ενιαία σταθερή γραφική 

εικόνα και τη µετατρέπει σε ένα πίνακα δυαδικών ψηφίων (bitmap). Σε αυτήν την 

ψηφιακή µορφή, οι πληροφορίες διαβιβάζονται ως ηλεκτρικά σήµατα µέσω του τη-

λεφωνικού συστήµατος. Η λαµβάνουσα µηχανή fax αναδιαµορφώνει την κωδικο-

ποιηµένη εικόνα και τυπώνει ένα αντίγραφο του εγγράφου. 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 60 

Σχεδόν όλες οι συσκευές modem που κατασκευάζονται σήµερα είναι ικανές να 

στέλνουν και να λαµβάνουν δεδοµένα fax (fax/modem). Το λογισµικό των 

fax/modem παράγει σήµατα fax άµεσα από τα αρχεία δίσκων ή από την οθόνη. Α-

κόµα κι αν ένα έγγραφο είναι απλό κείµενο, αντιµετωπίζεται από τον υπολογιστή 

σαν ψηφιοποιηµένη εικόνα και διαβιβάζεται στον δέκτη ως εικόνα bitmap. 

Στέλνοντας ένα µήνυµα µε φαξ σε απευθείας σύνδεση, το αποτέλεσµα είναι ικα-

νοποιητικό εάν ο παραλήπτης θέλει απλώς να διαβάσει το µήνυµα. Εντούτοις, εάν 

το έγγραφο απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία, πρέπει να µετατραπεί σε κείµενο κώδι-

κα ASCII από ένα πρόγραµµα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων OCR (Optical 

Character Recognition), ή πρέπει να δακτυλογραφηθεί εκ νέου στον υπολογιστή. 

Μια αποδοτικότερη ασφαλώς µέθοδος για αποστολή εγγράφων που απαιτούν µετέ-

πειτα τροποποίηση, είναι µέσω ενός συστήµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-

mail). Τα αρχεία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι ήδη γραµµένα σε κείµενο ASCII 

και έτσι µπορούν να υποστούν αµέσως επεξεργασία µε ένα οποιοδήποτε πρόγραµ-

µα επεξεργασίας κειµένου. 

Σε στρατιωτικές ή κυβερνητικές εφαρµογές χρησιµοποιούνται οι λεγόµενες ασφα-

λείς συσκευές φαξ ("secure fax"), για την αποστολή και λήψη διαβαθµισµένων εγ-

γράφων. Αυτές είναι συσκευές που µπορούν να στείλουν και να λάβουν κωδικοποι-

ηµένο κείµενο και να το αποκωδικοποιήσουν αντίστοιχα.  

Υπάρχουν συσκευές που έχουν ενσωµατωµένες τις δυνατότητες κωδικοποίησης 

και αποκωδικοποίησης, ενώ οι απλές συσκευές φαξ µπορούν να µετατραπούν σε 

ασφαλείς, µε τη σύνδεση τους µε κατάλληλες διατάξεις, που ονοµάζονται "τηλεοµοι-

οτυπικοί κωδικοποιητές" (facsimile encryptors). 

Τα ασφαλή φαξ έχουν δυνατότητα ενεργοποίησης κατά βούληση του ασφαλούς 

τρόπου αποστολής (και λήψης) µηνυµάτων, έτσι ώστε να µπορούν να αποστείλουν 

µηνύµατα ακόµη και σε απλές συσκευές φαξ (ή να λάβουν από αυτές). Συνήθως η 

χρησιµοποίηση των συσκευών αυτών γίνεται από εξουσιοδοτηµένους χρήστες, µε 

την εισαγωγή κατάλληλων κωδικών πρόσβασης (PIN). Οι κλείδες (ciphers) που 

χρησιµοποιούνται κατά την αποστολή και λήψη ασφαλών φαξ µπορούν επίσης να 

αλλάζουν ανάλογα µε την εκάστοτε αποστολή και τη διαβάθµιση ασφάλειας των ε-

πικοινωνούντων µερών. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21. Τηλεοµοιτυπική συσκευή (fax) 
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1.7 ∆ορυφορικές Επικοινωνίες 

Οι δορυφορικές επικοινωνίες είναι επικοινωνίες που πραγµατοποιούνται µε συν-

δέσεις µέσω δορυφόρων, οι οποίοι κινούνται σε διάφορες τροχιές γύρω από τη γη. 

Σε στρατιωτικό επίπεδο χρησιµοποιούνται συνήθως από επικοινωνιακούς φορείς 

επιπέδου Σώµατος Στρατού και άνω. Οι ένοπλες δυνάµεις των περισσότερων προ-

ηγµένων χωρών διαθέτουν τα δικά τους δορυφορικά συστήµατα επικοινωνίας. Είναι 

επίσης δυνατόν, εµπορικές δορυφορικές συνδέσεις να χρησιµοποιηθούν επ’ ωφε-

λεία των ενόπλων δυνάµεων, κοστίζουν όµως περισσότερο. 

 

1.7.1 ∆οµή των ∆ορυφορικών ∆ικτύων 

Με τον όρο δορυφορικά δίκτυα, εννοούµε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τα οποία 

χρησιµοποιούνται για την λήψη και µετάδοση πληροφοριών, από και προς τηλεπι-

κοινωνιακούς κόµβους, που βρίσκονται σε αποµακρυσµένες γεωγραφικά θέσεις, µε 

τη χρήση δορυφόρων κινουµένων σε τροχιές γύρω από τη γη. Γενικά ένα τυπικό 

δορυφορικό δίκτυο αποτελείται από: 

• Τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους σε διάφορες τροχιές γύρω από τη γη, 

µε ‘‘θέα’’ προς κάποιο τµήµα του γήινου εδάφους. 

• Επίγειους δορυφορικούς σταθµούς µετάδοσης και ελέγχου σηµάτων, οι 

οποίοι επικοινωνούν µε τους δορυφόρους µε µικροκύµατα. 

• Τηλεπικοινωνιακούς κόµβους, όπως φορητά τηλέφωνα, υπολογιστές, φο-

ρητά ή σταθερά τερµατικά πάνω σε πλοία, αεροσκάφη και οχήµατα, σε ο-

ποιοδήποτε µέρος του πλανήτη. 

  

Αναλυτικότερα ένα δορυφορικό δίκτυο αποτελείται από το επίγειο (ground) και 

από το διαστηµικό (space) τµήµα. Το επίγειο τµήµα ενός δορυφορικού δικτύου πε-

ριλαµβάνει τις διόδους (GSs ή Gateway Stations), το σταθµό ελέγχου δικτύου (NCC 

ή Network Control System) και τα επιχειρησιακά κέντρα ελέγχου (OCCs ή Operation 

Control Centers). Ο σταθµός ελέγχου του δικτύου και τα επιχειρησιακά κέντρα ελέγ-

χου είναι υπεύθυνα για όλη τη διαχείριση του δικτύου, τη λειτουργία των δορυφόρων 

και τον τροχιακό τους έλεγχο. Επιπλέον είναι υπεύθυνα για µετατροπές πρωτοκόλ-

λων, διευθύνσεων και µορφής (format) των µηνυµάτων. Το διαστηµικό τµήµα του 

δικτύου αποτελείται από συστοιχίες (constellations) δορυφόρων, σε διάφορα ύψη, 

ταχύτητες και κατηγορίες τροχιών, ανάλογα µε το τηλεπικοινωνιακό σύστηµα. 
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Εικόνα 22. Σχηµατική αναπαράσταση ενός τυπικού δορυφορικού δικτύου 

 

1.7.2 Αρχές Λειτουργίας ∆ορυφορικών ∆ικτύων 

Η τεχνική των τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων µέσω δορυφόρων συνίσταται βασικά 

στην εκποµπή σηµάτων από ένα επίγειο σταθµό προς ένα τηλεπικοινωνιακό δορυ-

φόρο, ο οποίος διαθέτει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό για να λαµβάνει τα σήµατα αυ-

τά, να τα ενισχύει και να επανεκπέµπει προς µια περιοχή της γης, την οποία καλύ-

πτει µε το ‘‘πέλµα’’ του (footprint) . Κάθε επίγειος σταθµός που βρίσκεται µέσα στην 

περιοχή αυτή µπορεί να συλλάβει τα σήµατα. Έτσι επιτυγχάνεται η τηλεπικοινωνια-

κή ζεύξη δύο επίγειων σταθµών. 

Η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση των δορυφόρων µε τους διάφορους επίγειους 

σταθµούς γίνεται µε τη χρησιµοποίηση µικροκυµάτων. Τα µικροκύµατα εκπέµπονται 

και λαµβάνονται µε τη χρησιµοποίηση παραβολικών κεραιών. Επειδή τα κύµατα αυ-

τά οδεύουν σε στενές ευθύγραµµες δέσµες, οι µικροκυµατικοί αναµεταδότες, που 

χρησιµεύουν για την ενίσχυση των σηµάτων, πρέπει να εγκαθίστανται σε σηµεία 

που έχουν µεταξύ τους οπτική επαφή. Στη στεριά αυτό επιτυγχάνεται µε την τοπο-

θέτηση τους σε ψηλά κτίρια ή σε φυσικές εδαφικές εξάρσεις. 
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1.7.3 Τύποι ∆ορυφορικών Τροχιών (Satellite Orbits)  

Υπάρχουν διάφορα είδη τροχιών (Εικόνα 23) στις οποίες µπορούν να κινούνται οι 

επικοινωνιακοί δορυφόροι όπως: 

• LEO : Low Earth Orbits . Βρίσκονται σε τροχιακό ύψος µικρότερο από 1.500 

χιλιόµετρα από την επιφάνεια της γης. Οι δορυφόροι κινούνται σε αυτούς µε 

µεγάλες ταχύτητες και έχουν τροχιακή περίοδο από 90 λεπτά έως δύο ώρες 

περίπου. 

• Polar και near-Polar Orbits . Είναι τροχιές LEO που περνούν από τους πό-

λους της γης ή πολύ κοντά σε αυτούς. 

• MEO : Medium Earth Orbits  ή αλλιώς ICO (Intermediate Circular Orbits). 

Βρίσκονται σε τροχιακό ύψος 6.000-12.000 µίλια από την επιφάνεια της γης. 

Οι τροχιακές περίοδοι σε αυτές τις τροχιές φθάνουν τις 6 ώρες. 

• GEO : Geosynchronous Equatorial Orbits ή Geostationary Earth Orbits . 

Βρίσκονται σε τροχιακό ύψος 35.786 χιλιοµέτρων από την επιφάνεια της γης. 

Οι δορυφόροι που κινούνται σε αυτές, έχουν τροχιακή περίοδο ίδια µε αυτή 

της γης, δηλαδή 24 ώρες. Όπως θα εξηγηθεί και αναλυτικότερα στη συνέχει-

α, µοιάζουν να είναι εγκατεστηµένοι στο ίδιο σηµείο πάνω από τη γη. 

• SSO : Sun-Synchronous Orbits . Βρίσκονται σε τροχιακό ύψος 1.100-1.300 

µίλια από την επιφάνεια της γης. Οι δορυφόροι που κινούνται σε αυτούς µε-

ταβάλλουν την τροχιά τους κατά µία µοίρα περίπου κάθε µέρα και περνούν 

από το ίδιο τµήµα της γης την ίδια χρονική στιγµή της ηµέρας. 

• HEO : Highly Elliptical Orbits . Οι τροχιές αυτές έχουν ένα περίγειο στα 800 

περίπου µίλια από την επιφάνεια της γης και ένα απόγειο στα 80.000 χιλιό-

µετρα. Είναι κεκλιµένες τροχιές µε κλίση στις 63,4 µοίρες. Έχουν τροχιακή 

περίοδο από 8-24 ώρες. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Εικόνα 23. Τύποι δορυφορικών τροχιών γύρω από τη γη 
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Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται ενδεικτικά οι ταχύτητες των δορυφόρων α-

νάλογα µε την απόσταση τους από τη γη, καθώς και η τροχιακή τους περίοδος. 

 

Τροχιακή Περίοδος 
Απόσταση σε 

km  
Ταχύτητα σε 

km/sec  
Ώρες Λεπτά ∆ευτερόλεπτα 

0 7.906 1 24 28 

100 7.844 1 26 29 

200 7.778 1 28 29 

300 7.725 1 30 32 

500 7.612 1 34 37 

700 7.503 1 38 47 

1.000 7.350 1 45 8 

2.000 6.987 2 7 12 

3.000 6.519 2 30 39 

5.000 5.918 3 21 19 

10.000 4.934 5 47 40 

30.000 3.310 19 10 51 

35.786 3.075 23 56 4 

40.000 2.932 27 36 39 
 

 

 

1.7.4 Κανάλια ∆ορυφορικών Τηλεπικοινωνιών 

Στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες, µε τον όρο downlink εννοούµε την ζεύξη από 

το δορυφόρο προς έναν ή περισσότερους επίγειους σταθµούς, ενώ λέγοντας uplink 

εννοούµε τη ζεύξη από τον επίγειο σταθµό προς τον δορυφόρο. Οι ζεύξεις αυτές 

χρησιµοποιούν διαφορετικά κανάλια µικροκυµατικών συχνοτήτων όπως φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα, για να αποφεύγονται οι παρεµβολές και οι συγκρούσεις των 

µεταδιδοµένων σηµάτων. 

Το κανάλι C χρησιµοποιήθηκε από τα πρώτα δορυφορικά συστήµατα (Telstar της 

AT&T) και εξακολουθεί να χρησιµοποιείται ευρέως από τις γήινες συνδέσεις. Το κα-

νάλι Ku χρησιµοποιήθηκε από πιο σύγχρονα δορυφορικά συστήµατα (Intelsat V,VA 

και VI), είναι επιρρεπές όµως σε εξασθένηση λόγω βροχής. Με την εκτόξευση δο-

ρυφόρων ACTS (Advanced Communication Technology Satellite), χρησιµοποιήθηκε 

και το υψηλής συχνότητας κανάλι Ka, µε σκοπό να παρέχεται επικοινωνία µε GEO 

δορυφόρους, όταν τα κανάλια C και Ku είναι πλήρη.  
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Το κανάλι Ka είναι περισσότερο ευαίσθητο σε εξασθένηση λόγω βροχής ή υγρα-

σίας από τα άλλα δύο, παρέχει όµως µεγαλύτερο εύρος συχνότητας και απαιτεί µι-

κρότερες κεραίες. 

 

ΚΑΝΑΛΙ (FRE-
QUENCY BAND)  

ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗ ΖΕΥΞΗ 
(DOWNLINK) σε GHz 

ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΖΕΥΞΗ 
(UPLINK) σε GHz 

L 1,6 (1,610-1,6265) 2,4 (2,4835-2,5) 

C 4 (3,7-4,2) 6 (5,925-6,425) 

Ku  11 (11,7-12,2) 14 (14,0-14,5) 

Ka 20 (17,7-21,2) 30 (27,5-31,0) 

 

 

1.7.5 Αρχιτεκτονικές ∆ορυφορικών ∆ικτύων 

Στα δορυφορικά δίκτυα χρησιµοποιούνται κυρίως τρεις αρχιτεκτονικές: 

• Bent-pipe : όπου ο δορυφόρος ενεργεί σαν αναµεταδότης από και προς τον 

σταθµό εδάφους. Στην αρχιτεκτονική αυτή ο δορυφόρος, η συσκευή και ο 

σταθµός εδάφους πρέπει να έχουν οπτική επαφή. Η ολοκλήρωση των κλή-

σεων υποβοηθείται αρκετά από την επίγεια τηλεπικοινωνιακή υποδοµή. 

• Intersatellite : όπου µοναδική απαίτηση είναι να βρίσκονται σε οπτική επαφή 

ο δορυφόρος και η συσκευή του χρήστη. Οι κλήσεις µπορούν να µεταδίδο-

νται από δορυφόρο προς δορυφόρο σε µεγάλες αποστάσεις µέχρι να φθά-

σουν στο δορυφόρο που “βλέπει’’ τον παραλήπτη. Μπορεί να χρησιµοποιη-

θεί ο αλγόριθµος PRP (Probabilistic Routing Protocol) ο οποίος µειώνει τον 

αριθµό των προσπαθειών επαναδροµολόγησης του µηνύµατος προς τον ε-

πιθυµητό προορισµό. 

• Hybrid : όπου ο δορυφόρος αποθηκεύει τα µηνύµατα όταν δεν µπορεί να 

‘‘δει’’ τον παραλήπτη. Όταν κάποια στιγµή ο δορυφόρος βρεθεί σε θέση απ’ 

όπου ‘‘βλέπει’’ τον παραλήπτη, τότε προωθεί το αποθηκευµένο µήνυµα. 
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1.7.6 Χρησιµοποιούµενα Πρωτόκολλα Επικοινωνίας 

Επειδή στη συνέχεια της εργασίας, στα πλαίσια της ανάλυσης των χαρακτηριστι-

κών των δορυφορικών συστηµάτων πρόκειται να γίνουν συχνές αναφορές στα χρη-

σιµοποιούµενα, ανάλογα µε το σύστηµα, πρωτόκολλα επικοινωνίας, κρίνεται σκόπι-

µο στο παρόν σηµείο, να γίνει µια πολύ περιληπτική αναφορά στα σηµαντικότερα 

από αυτά: 

 

1.7.6.1 Πρωτόκολλο ALOHA  

Πρόκειται για εφαρµογή της ιδέας του Abramson (Πανεπιστήµιο Χαβάης 1985) η 

οποία είναι εφαρµόσιµη σε οποιοδήποτε σύστηµα ανταγωνισµού (contention 

system), όπου συµµετέχουν ασυντόνιστοι χρήστες που ανταγωνίζονται για τη χρήση 

ενός κοινού καναλιού. ∆ιακρίνεται κυρίως στο απλό ALOHA και στο S-ALOHA (slot-

ted ή µε σχισµές). Στο πρώτο κάθε σταθµός στέλνει όποια στιγµή θέλει, είναι εύκολα 

υλοποιήσιµο, η αποδοτικότητα του όµως φθάνει µόλις το 18%. Στο S-ALOHA συνα-

ντάται πρόβληµα στον συγχρονισµό των σταθµών για το πότε µπορεί κάποιος να 

‘‘µιλήσει’’, η δε αποδοτικότητα του είναι διπλάσια από αυτήν του απλού ALOHA. Το 

πρόβληµα αντιµετωπίζεται από τον εκάστοτε δορυφόρο, ο οποίος µπορεί να χρησι-

µοποιεί ισόχρονα τµήµατα για λήψεις και µεταδόσεις σηµάτων. 

 

1.7.6.2 Πρωτόκολλο FDMA (Frequency-Division Multiple Access)  

Στο πρωτόκολλο αυτό το διαθέσιµο εύρος ζώνης του καναλιού στο οποίο γίνεται 

η µετάδοση διαµοιράζεται σε τµήµατα συχνοτήτων για τους σταθµούς βάσης, δηλα-

δή ένας σταθµός εκπέµπει και λαµβάνει σήµατα σε κάποιο τµήµα του εύρους ζώνης 

των διατιθέµενων συχνοτήτων. Αναγκαστικά σε αυτή την τεχνική πρέπει να υπάρ-

χουν ενδιάµεσα µη χρησιµοποιούµενα τµήµατα συχνοτήτων για ασφάλεια στις µετα-

δόσεις, καθώς και έλεγχοι ώστε κάθε σταθµός να µεταδίδει στις δικές του εκχωρηµέ-

νες συχνότητες. 

 

1.7.6.3 Πρωτόκολλο TDMA (Time-Division Multiple Access)  

Σε αυτό το πρωτόκολλο οι διαθέσιµες ραδιοσυχνότητες είναι χωρισµένες σε πολ-

λές χρονικές θέσεις ή θυρίδες (time slots). Ο κάθε σταθµός έχει πρόσβαση στις θυ-

ρίδες αυτές ανά τακτά προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι το 

δίκτυο µπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς σταθµούς την ίδια χρονική περίοδο. Περισ-

σότερες της µιας θυρίδες µπορούν να σχετίζονται µε ένα σταθµό σε συγκεκριµένες 

συχνότητες. Οι υπόλοιποι σταθµοί παρακολουθούν τη διαδικασία αυτή ώστε να 

βρουν το κατάλληλο κανάλι επικοινωνίας και αναγνωρίζουν ποια σήµατα τους αφο-

ρούν. 
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1.7.6.4 Πρωτόκολλο CDMA (Code-Division Multiple Access)  

Πρόκειται για πρωτόκολλο που χρησιµοποιεί την τεχνική ραδιοσυχνοτήτων ευ-

ρέως φάσµατος (spread spectrum), κατά την οποία κάθε σήµα είναι ένα πακέτο δε-

δοµένων που του έχει δοθεί ένας δυαδικός κωδικός (binary code) για την αναγνώρι-

ση του. Με αυτόν τον τρόπο πολλαπλές µεταδόσεις σηµάτων µπορούν να περά-

σουν από ένα κανάλι. Ο κωδικός χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει µοναδικά τα 

σήµατα που αποστέλλονται από τον ποµπό προς τον δέκτη και αντιστρόφως. Με τη 

λήψη του σήµατος, ο δέκτης χρησιµοποιεί το µοναδικό κωδικό για να διακρίνει και 

να εξάγει το επιθυµητό σήµα από όλα τα υπόλοιπα ληφθέντα σήµατα. Η χωρητικό-

τητα του δικτύου CDMA είναι 20 φορές µεγαλύτερη από αυτήν του TDMA. 

 

1.7.7 ∆ορυφορικά Συστήµατα σε Τροχιές LEO 

1.7.7.1  Γενικά Στοιχεία των Τροχιών LEO 

Οι LEO είναι είτε ελλειπτικές είτε (συνήθως) κυκλικές τροχιές σε ύψος µικρότερο 

από 1.500 χιλιόµετρα από την επιφάνεια της γης. Η περίοδος της τροχιάς σε αυτά τα 

ύψη ποικίλλει από ενενήντα λεπτά µέχρι και δύο ώρες (χρόνος που απαιτείται ώστε 

ένας δορυφόρος να κάνει µια πλήρη περιστροφή γύρω από τη γη). Επειδή κινούνται 

σε µικρές αποστάσεις από την επιφάνεια της γης, οι δορυφόροι σε τροχιές LEO, 

πρέπει να αναπτύσσουν πολύ µεγάλες ταχύτητες έτσι ώστε να µη µπορεί η βαρύτη-

τα να τους έλκει πίσω στην ατµόσφαιρα. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ένας δορυφόρος 

LEO σε απόσταση 1.500 km από τη γη κινείται µε ταχύτητα 7,1 km/sec. 

 

1.7.7.2 ∆ιάκριση ∆ορυφορικών Συστηµάτων LEO 

Τα δορυφορικά συστήµατα LEO µπορούν να διακριθούν σε δύο µεγάλες κατηγο-

ρίες, στα ‘‘Big LEO’’ και ‘‘Little LEO’’ συστήµατα, ανάλογα µε το φόρτο επικοινωνιών 

σε αυτά, τα κανάλια συχνοτήτων που χρησιµοποιούν και την ποικιλία υπηρεσιών 

που µπορούν να προσφέρουν. Γενικότερα, τα ‘‘Big’’ διαθέτουν µεγαλύτερη χωρητι-

κότητα και δυνατότητα φωνητικής µετάδοσης σε σχέση µε τα ‘‘Little’’. Τα συστήµατα 

‘‘Little LEO’’ χρησιµοποιούν δορυφόρους µικρού µεγέθους για εφαρµογές χαµηλού 

ρυθµού µετάδοσης (low-bit-rate) κάτω από 1 kbps. Χρησιµοποιούν κανάλια συχνο-

τήτων των 137-138 MHz για downlinking και 148-149.9 MHz για uplinking. Οι πε-

ρισσότεροι δορυφόροι αυτής της υποκατηγορίας ζυγίζουν από 40 έως 150 κιλά και 

κύρια χαρακτηριστικά τους είναι η παροχή µη φωνητικών υπηρεσιών δύο δρόµων 

(nonvoice two-way messaging), η τεχνική της αποθήκευσης-και-προώθησης (store-

and-forward), και η εγκατάσταση τους µε χαµηλού κόστους αναµεταδότες.  
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Χρησιµοποιούν, για λόγους µικρότερου κόστους, φάσµα συχνοτήτων κάτω του 1 

GHz, το οποίο όµως χρησιµοποιείται ευρέως και από πολλές επίγειες ασύρµατες 

επικοινωνίες. Παραδείγµατα αυτής της υποκατηγορίας αποτελούν το VitaSat της 

VITA (Volunteers for Technical Assistance) που χρησιµοποιεί µόνο δύο δορυφό-

ρους LEO, για την κάλυψη επικοινωνιακών αναγκών σε σχολεία και κινητά νοσοκο-

µεία της Αφρικής, όπως επίσης και τα συστήµατα Argos και Safir. 

Τα συστήµατα ‘‘Big LEO’’ αποτελούνται από ισχυρότερους και µεγαλύτερους δο-

ρυφόρους, χρησιµοποιούν µεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων και προσφέρουν ποικιλία 

υπηρεσιών στους συνδροµητές τους. Τέτοιες υπηρεσίες είναι φωνητικές, δεδοµέ-

νων, τηλεοµοιοτυπίας (φαξ), καθώς και RDSS (Radio Determination Satellite Ser-

vices). Χρησιµοποιούν το κανάλι L (L-band) δηλαδή συχνότητες πάνω από 1 GHz, 

που συνήθως χρησιµοποιούνται από δορυφορικά συστήµατα GEO και MEO. 

Το µέγεθος τους, τους επιτρέπει να εκτελούν περισσότερο σύνθετες διαδικασίες 

επεξεργασίας δεδοµένων σε σχέση µε τα ‘‘Little-LEO’’ συστήµατα. ∆ιαθέτουν δυνα-

τότητες διασύνδεσης δικτύων (internetworking) µε επίγεια τηλεπικοινωνιακά συστή-

µατα (π.χ µε dual-mode τερµατικά). Στην υποκατηγορία αυτή ανήκουν συστήµατα 

όπως το Iridium και το Globalstar που θα εξετασθούν λεπτοµερέστερα στη συνέχεια. 

 

1.7.7.3 Χαρακτηριστικά Συστηµάτων LEO 

Η ακτίνα του πέλµατος (footprint) ενός τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου σε τροχιά 

LEO κυµαίνεται από 3.000 έως 4.000 χλµ. Ο µέγιστος χρόνος κατά τον οποίο ο δο-

ρυφόρος LEO βρίσκεται πάνω από τον τοπικό ορίζοντα για ένα παρατηρητή στη γη, 

φθάνει τα είκοσι λεπτά. Ωστόσο υπάρχουν µεγάλες περίοδοι, κατά τις οποίες, ο δο-

ρυφόρος δεν είναι ορατός από ένα συγκεκριµένο σταθµό εδάφους. Αυτό µπορεί να 

είναι αποδεκτό για ένα τηλεπικοινωνιακό σύστηµα αποθήκευσης-και-προώθησης 

(store-and-forward). Πολλά µικρά συστήµατα LEO χρησιµοποιούν πολικές (polar) ή 

σχεδόν πολικές (near-polar) τροχιές. Η ευκολία πρόσβασης µπορεί να βελτιωθεί µε 

την ανάπτυξη περισσοτέρων του ενός δορυφόρων και µε τη χρήση πολλαπλών 

τροχιακών επιπέδων. 

Ένα ολοκληρωµένο, παγκόσµιας κάλυψης σύστηµα LEO, απαιτεί έναν µεγάλο 

αριθµό δορυφόρων, σε πολλαπλά τροχιακά επίπεδα, σε ποικίλες κεκλιµένες τρο-

χιές. Η τοπολογία ενός πλήρους συστήµατος τηλεπικοινωνιακού δικτύου LEO είναι 

δυναµική. Το δίκτυο πρέπει να προσαρµόζεται συνεχώς σε εναλλασσόµενες συνθή-

κες προκειµένου να επιτευχθούν οι βέλτιστες (µε την ελάχιστη καθυστέρηση) συν-

δέσεις µεταξύ τερµατικών. 
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Όταν ένας δορυφόρος που εξυπηρετεί ένα συγκεκριµένο χρήστη κινηθεί πίσω 

από τον τοπικό ορίζοντα, πρέπει να είναι σε θέση να αναθέσει την υπηρεσία σε έναν 

κοντινό ή επερχόµενο δορυφόρο που βρίσκεται στην ίδια ή σε γειτονική τροχιά. Α-

νάλογα µε τη σχεδίαση του συστήµατος, µεµονωµένοι δορυφόροι µπορούν να δια-

συνδεθούν µεταξύ τους για να αναµεταδώσουν ένα σήµα µέσω µιας τεχνικής ταχεί-

ας εναλλαγής πακέτων (rapid packet switching technique) όπως συµβαίνει στο σύ-

στηµα Iridium, ή µπορούν να επιστρέψουν το σήµα σε κάποιο τερµατικό στη γη, για 

την επαναδροµολόγησή του (re-routing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24. Χάρτης κάλυψης ενός δορυφορικού συστήµατος LEO 

 

Βλέποντας έναν χάρτη κάλυψης, µπορούµε να διαπιστώσουµε το τεράστιο µέγε-

θος και την πολυπλοκότητα ενός παγκοσµίου συστήµατος LEO. Είτε χρησιµοποιεί-

ται διάταξη δροµολόγησης δορυφόρος-προς-δορυφόρο (satellite-to-satellite), είτε 

δορυφόρος-επίγειο τερµατικό-δορυφόρος (satellite-earth terminal-satellite), ο χειρι-

σµός των µηνυµάτων γίνεται µέσω διπλής (duplex) κατεύθυνσης δικτύου LEO, τα 

οποία διαδίδονται µε τη µορφή µικρών και σταθερού µήκους (fixed length) πακέτων. 

Κάθε πακέτο περιέχει µια επικεφαλίδα η οποία περιλαµβάνει τη διεύθυνση προο-

ρισµού και πληροφορίες ακολουθίας, ένα τµήµα ελέγχου λαθών που χρησιµοποιεί-

ται για την εξακρίβωση της ορθότητας της επικεφαλίδας και ένα τµήµα που φέρει τα 

ψηφιακώς κωδικοποιηµένα δεδοµένα του χρήστη (π.χ. φωνή, εικόνα, κείµενο κλπ) 

καθώς και έναν αλγόριθµο προσαρµοστικής δροµολόγησης. 

Κάθε κόµβος (δορυφόρος ή επίγειο τερµατικό) αυτόµατα και ανεξάρτητα επιλέγει 

την διαδροµή µε την ελάχιστη καθυστέρηση προς τον σταθµό προορισµού. Πακέτα 

που προέρχονται από τον ίδιο χρήστη είναι δυνατό να ακολουθούν διαφορετικές δι-

αδροµές µέσα από το δίκτυο. Το τερµατικό στη θέση προορισµού συγκεντρώνει, και 

αν απαιτείται, θέτει στη σωστή σειρά τα ληφθέντα πακέτα ώστε να περιοριστούν 

χρονικές καθυστερήσεις. 
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1.7.7.4 Πλεονεκτήµατα και Περιορισµοί Συστηµάτων LEO 

Εξαιτίας της σχετικά γρήγορης κίνησης ενός δορυφόρου σε τροχιά LEO σε σχέση 

µε έναν παρατηρητή στη γη, δορυφόροι που κινούνται σε τέτοιες τροχιές πρέπει να 

είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν µεγάλες εναλλαγές Doppler. (Το φαινόµενο Dop-

pler ακούγεται συχνά από κάποιον που βρίσκεται κοντά σε σιδηροδροµική διάβαση, 

όταν περνάει τραίνο). 

∆ορυφόροι σε τροχιές LEO επηρεάζονται επίσης από την έλξη της ατµόσφαιρας, 

που αναγκάζει τις τροχιές να εκφυλίζονται σταδιακά. Έτσι ένας τυπικός χρόνος ζωής 

ενός δορυφόρου LEO στο διάστηµα, είναι 5-8 έτη. Ωστόσο, οι εκτοξεύσεις δορυφό-

ρων σε τροχιές LEO είναι αρκετά φθηνότερες από αυτές σε τροχιές GEO και εξαιτίας 

του µικρότερου βάρους τους, πολλοί δορυφόροι LEO µπορούν να εκτοξευθούν ταυ-

τόχρονα, ενώ µόνο δύο GEO δορυφόροι µπορούν να εκτοξευθούν ταυτόχρονα µε 

τις σηµερινή τεχνολογία εκτόξευσης πυραύλων. 

Το µεγάλο πλεονέκτηµα των προσωπικών επικοινωνιακών συστηµάτων LEO εί-

ναι ότι παρέχουν άµεση δορυφορική σύνδεση τόσο για εισερχόµενες όσο και για ε-

ξερχόµενες επικοινωνίες, σε αποµακρυσµένες περιοχές, µε ελλιπή επικοινωνιακή 

κάλυψη και σε περιοχές εκτός επίγειων δικτύων, είτε η επικοινωνία γίνεται µε κάποια 

φορητή συσκευή, από οποιοδήποτε δηµόσιο τηλέφωνο στον κόσµο, είτε απλά µέσω 

ενός οµοκατευθυντικού αλφαριθµητικού βοµβητή (unidirectional alpha numeric 

pager). 

Η καθυστέρηση διάδοσης (propagation delay) των LEO συστηµάτων κυµαίνεται 

από 20 έως 25 msec, που είναι συγκρίσιµη µε αυτή των επίγειων συνδέσεων και 

πολύ χαµηλότερη αυτής των συστηµάτων GEO (240-280 msec). ∆ίνεται επίσης τη 

δυνατότητα στον χρήστη να υπερκεράσει (π.χ. roaming) πολλά ασύρµατα και εθνικά 

τηλεφωνικά συστήµατα, χρησιµοποιώντας έναν απλό τηλεφωνικό αριθµό και λαµ-

βάνοντας µόνο ένα τηλεφωνικό λογαριασµό για κλήσεις που πραγµατοποίησε από 

οπουδήποτε στον κόσµο. 

Ωστόσο όλα τα προσωπικά επικοινωνιακά συστήµατα LEO δεν αποσκοπούν σε 

παγκόσµια κάλυψη. Μερικές πρόσφατες προτάσεις συστηµάτων LEΟ στοχεύουν 

µόνο σε συγκεκριµένα παγκόσµια γεωγραφικά πλάτη όπου είναι εγκατεστηµένα µε-

γάλης κίνησης εµπορικά κέντρα. Κάποιες άλλες προτάσεις αφορούν παροχή υπη-

ρεσιών σε περιορισµένους γεω-γραφικούς και εµπορικούς τοµείς. 

Τα όχι παγκοσµίου εύρους (not global) συστήµατα LEO σχεδιάστηκαν για να 

προσφέρουν παρακολούθηση από απόσταση και µεταφορά πληροφοριών για εθνι-

κές µεταφορικές εταιρείες και κινητές µονάδες.  
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Χρησιµοποιώντας κάποιο αναµεταδότη σε όχηµα ή και επιτραπέζιο, µε µικρή, εύ-

καµπτη κεραία, το σύστηµα έχει την δυνατότητα να στέλνει και να λαµβάνει αλφα-

ριθµητικά πακέτα πληροφοριών δύο δρόµων, όπως στην περίπτωση του paging ή 

του e-mail. 

Τα συστήµατα αυτά επεκτάθηκαν για να συµπεριλάβουν φορητές συσκευές για 

προσωπική χρήση. Το µήνυµα του αποστολέα οδηγείται στον κοντινότερο εντός θέ-

ας (in-view) δορυφόρο, όπου συνδέεται µε την τοπική επίγεια επικοινωνιακή πύλη 

(station gateway), για επικύρωση και βέλτιστη δροµολόγηση προς τον ποµποδέκτη 

του παραλήπτη (satellite-earth terminal-satellite transfer method). Αν είναι απαραί-

τητο, οι επίγειες επικοινωνιακές πύλες παραδίδουν τα µηνύµατα µεταξύ δορυφόρων 

για γρηγορότερη µετάδοση. Τα µεταδιδόµενα πακέτα πληροφοριών µπορούν επί-

σης να κωδικοποιηθούν στην αντίστοιχη συχνότητα, για ασφάλεια στη µετάδοση και 

για να υπάρχει η δυνατότητα της αποκλειστικής αναγνώρισης του µηνύµατος από 

τον νόµιµο παραλήπτη. 

Στη συνέχεια αναφέρονται γενικά στοιχεία για τέσσερα αντιπροσωπευτικά δορυ-

φορικά συστήµατα LEO: για το Argos, το Safir, το  Iridium και το Globalstar. 

 

1.7.7.5 ∆ορυφορικό Σύστηµα Argos  

1.7.7.5.1 Χαρακτηριστικά του Συστήµατος 

Το σύστηµα Argos είναι ένα Little LEO δορυφορικό σύστηµα το οποίο έχει χρησι-

µοποιηθεί για την εξυπηρέτηση ωκεανογραφικών αναγκών για περισσότερο από 

δύο δεκαετίες. Πρωτοεµφανίστηκε το 1978 ως αποτέλεσµα της συµφωνίας της 

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, U.S.A), της NASA (Na-

tional Aeronautics and Space Administration, U.S.A) και του Γαλλικού ∆ιαστηµικού 

Οργανισµού CNES. 

Το σύστηµα έχει ως κύριο σκοπό την συλλογή περιβαλλοντολογικών δεδοµένων 

από αυτόνοµες πλατφόρµες και την αποστολή τους σε χρήστες οπουδήποτε στον 

κόσµο. Με τη χρήση της τηλεµετρίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον εντοπισµό 

γεωγραφικών θέσεων. Προς το παρόν υπάρχουν περισσότεροι από 6.000 αναµετα-

δότες που χρησιµοποιούνται σε µια µεγάλη ποικιλία εφαρµογών σχετικών µε τη µε-

λέτη της γης ή µε την προστασία του περιβάλλοντος. 

Το Argos αποτελείται από τρία κύρια τµήµατα: 

• Τερµατικά PTTs (Platform Transmitter Terminals). 

• Το διαστηµικό τµήµα (Space Segment). 

• Το τµήµα εδάφους (Ground Segment). 
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Τα PTTs µεταδίδουν (uplink) το εκάστοτε µήνυµα σε προκαθορισµένα διαλείµµα-

τα χωρίς ερώτηση (interrogation) από το δορυφόρο. Κάθε µήνυµα µπορεί να περι-

λαµβάνει µέχρι 256 bits δεδοµένων (32 bytes). Η αποστολή ενός πλήρους τέτοιου 

µηνύµατος από το τερµατικό προς τον δορυφόρο απαιτεί 96 msec. Ο χρόνος επα-

νάληψης του µηνύµατος (repetition period) κυµαίνεται από 45 έως 200 δευτερόλε-

πτα ανάλογα µε την χρησιµοποιούµενη εφαρµογή. Η συχνότητα µετάδοσης είναι τα 

401,65 MHz (uplink), λόγω του φαινοµένου Doppler είναι δυνατό να λαµβάνονται και 

διαφορετικές συχνότητες από τους δορυφόρους. 

Το Argos χρησιµοποιεί δορυφόρους POES (Polar Orbiting Environmental Satel-

lites), δύο κάθε φορά σε λειτουργία, οι οποίοι “βλέπουν” το βόρειο και νότιο πόλο σε 

κάθε περιστροφή που ολοκλη-ρώνουν, σε τροχιακό ύψος 850 χιλιοµέτρων. Τα τρο-

χιακά επίπεδα των δορυφόρων αυτών περιστρέφονται γύρω από τον πολικό άξονα 

µε το ρυθµό περιστροφής τους γης γύρω από τον ήλιο (µια πλήρης περιστροφή κά-

θε έτος). 

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι οι δορυφόροι αυτοί κινούνται σε τροχιές near-polar και 

SSO (Sun-Synchronous Orbits), µε αποτέλεσµα καθένας από αυτούς να περνάει 

από το ίδιο σηµείο της γης την ίδια χρονική (ηλιακή) στιγµή κάθε µέρα. Ο χρόνος 

που απαιτείται για να ολοκληρωθεί µια πλήρης περιστροφή του δορυφόρου σε τρο-

χιά γύρω από τη γη είναι περίπου 102 λεπτά. 

 

1.7.7.5.2 Λειτουργία του Συστήµατος 

Το σύστηµα λειτουργεί γενικά σε τέσσερις φάσεις (Εικόνα 25): 

• Οι αναµεταδότες Argos (PTTs) στέλνουν σήµατα προς το δορυφόρο. 

• Ο δορυφόρος αναµεταδίδει τα σήµατα προς το σταθµό εδάφους. 

• Ο σταθµός στέλνει τα µηνύµατα στα κέντρα επεξεργασίας. 

• Ο χρήστης µπορεί να έχει πρόσβαση σε στοιχεία µέσω του πλησιέστερου σε 

αυτόν κέντρου επεξεργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 25. Σχηµατική αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας του Argos 
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Το “πέλµα” του δορυφόρου έχει διάµετρο 5.000 χιλιόµετρα. Ο δορυφόρος µπορεί 

να επιτύχει σύνδεση µε οποιοδήποτε αναµεταδότη του Argos βρίσκεται µέσα σε αυ-

τό. Εξαιτίας της near-polar τροχιάς, ο αριθµός των ηµερήσιων περασµάτων πάνω 

από κάποιο δεδοµένο αναµεταδότη αυξάνεται µε το γεωγραφικό ύψος (Εικόνα 26). 

Κάθε δορυφόρος περνάει από τους πόλους περίπου 14 φορές τη µέρα (δηλαδή 28 

περάσµατα συνολικά και για τους δύο δορυφόρους). Από τον ισηµερινό έχουµε 6-7 

περάσµατα συνολικά. Το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο ο αναµεταδότης είναι 

ορατός από το δορυφόρο κυµαίνεται από 8 έως 15 λεπτά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 26.  Περάσµατα δορυφόρων του Argos σε σχέση µε το γεωγραφικό ύψος. 

 

Τα µηνύµατα που αποστέλλονται από τα PTTs στους δορυφόρους, αποθηκεύο-

νται σε ταινίες εγγραφής (tape recorders) και αναµεταδίδονται προς τους σταθµούς 

εδάφους. Το σύστηµα διαθέτει τρεις κύριους σταθµούς εδάφους που βρίσκονται δύο 

στις Η.Π.Α (Virginia, Alaska) και ένας στη Γαλλία (Lannion). Οι σταθµοί αυτοί λαµ-

βάνουν όλα ανεξαιρέτως τα αποθηκευµένα µηνύµατα των δορυφόρων κατά τη διάρ-

κεια µιας πλήρους τροχιάς, παρέχοντας έτσι παγκόσµια κάλυψη. 
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1.7.7.5.3 ∆οµή του Τµήµατος Εδάφους 

Το τµήµα εδάφους του Argos αποτελείται από: 

• Τους τοπικούς σταθµούς λήψης RRSs (Regional Receiving Stations) οι 

οποίοι λαµβάνουν σε πραγµατικό χρόνο τα αποθηκευµένα µηνύµατα από 

τους δορυφόρους (ανάλογα µε το ποιος βρίσκεται µέσα στο πέλµα κάθε φο-

ρά). 

• Τα κέντρα επεξεργασίας GPCs (Global Processing Centers) τα οποία επε-

ξεργάζονται όλα τα µηνύµατα που προέρχονται από τα RRSs, αρχειοθετούν 

τα αποτελέσµατα και τα διαθέτουν on-line στους χρήστες που τα χρειάζονται. 

• Τα κέντρα τοπικής επεξεργασίας RPCs (Regional Processing Centers) 

που δίνουν τη δυνατότητα στους κατά τόπους χρήστες να έχουν πρόσβαση 

σε δεδοµένα. Ορισµένα RPCs συνδέονται µε RRSs, που σηµαίνει ότι έχουν 

τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας δεδοµένων πραγµατικού χρόνου. 

Επίσης τα RPCs συνδέονται µε τα GPCs για να παρέχουν στους χρήστες 

τους παγκόσµια κάλυψη. 

 

1.7.7.5 4 Εντοπισµός Θέσεων µε το Argos  

Το Argos, όπως προαναφέρθηκε, έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει θέσεις αναµε-

ταδοτών στην επιφάνεια της γης µε µετρήσεις των εναλλαγών Doppler. Κάθε φορά 

που λαµβάνεται ένα µήνυµα, το όργανο µέτρησης του δορυφόρου µετρά την ληφ-

θείσα συχνότητα και σηµατοδοτεί έτσι την άφιξη του σήµατος. Η εικονική συχνότητα 

της πλατφόρµας αναµετάδοσης υπολογίζεται χρησιµοποιώντας το σύνολο των λαµ-

βανοµένων συχνοτήτων. Η εναλλαγή Doppler στη συχνότητα, µαζί µε άλλες πληρο-

φορίες χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της θέσης του αναµεταδότη. 

Κλάση Υπολογιζόµενη ακρίβεια σε γεωγραφικό 
µήκος και πλάτος 

3 ≤150 m 

2 150 m < ακρίβεια < 350 m 

1 350 m < ακρίβεια < 1.000 m 

0 > 1.000 m 

Α Μη υπολογιζόµενη ακρίβεια θέσης 

Β Μη υπολογιζόµενη ακρίβεια θέσης 

Ζ Άκυρη θέση 
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Το σύστηµα ταξινοµεί τις µετρήσεις θέσεων σε κλάσεις ανάλογα µε την ακρίβεια 

εντοπισµού σε γεωγραφικό µήκος και πλάτος όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνα-

κα. Για να ταξινοµηθεί το µήνυµα σε κάποια κλάση απαιτούνται τέσσερα µηνύµατα 

από κάποιον αναµεταδότη κατά τη διάρκεια ενός περάσµατος. Γνωρίζοντας τη θέση 

και την κίνηση του δορυφόρου, την συχνότητα µετάδοσης, τη ληφθείσα συχνότητα 

και το χρόνο λήψης καθώς και το ύψος της πλατφόρµας αναµετάδοσης, είναι πλέον 

δυνατός ο υπολογισµός δύο γεωµετρικά καθορισµένων θέσεων. 

Η θεωρητική καµπύλη Doppler για τις δύο αυτές θέσεις συγκρίνεται µε τη µετρη-

θείσα καµπύλη Doppler για τον προσδιορισµό της ζητούµενης θέσης. 

Το Argos µπορεί επίσης να επιτύχει εντοπισµό θέσεως µέσω του συστήµατος 

GPS (Global Positioning System) µε τη χρησιµοποίηση των απαραίτητων δεκτών, 

που όπως είναι φυσικό επιβαρύνουν το κόστος και τις απαιτήσεις σε ισχύ των ανα-

µεταδοτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 27. Καµπύλη Doppler συστήµατος Argos 
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1.7.7.5.5 Υπηρεσίες ∆ιανοµής ∆εδοµένων 

Το Argos διαθέτει την υπηρεσία αυτόµατης διανοµής δεδοµένων ADS (Automatic 

Distribution Service) µε την οποία παρέχει αυτόµατα αποτελέσµατα, είτε σε προκα-

θορισµένα από το χρήστη χρονικά διαστήµατα ή όποτε γίνουν διαθέσιµα καινούργια 

στοιχεία. Είναι δυνατή η διακίνηση πληροφοριών µέσω του διαδικτύου, για τη λήψη 

δεδοµένων µέσω FTP ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Έξάλλου υπάρχει και το 

υποσύστηµα GTS (Global Telecommunications System), που χρησιµοποιείται για τη 

διανοµή µετεωρολογικών και κλιµατολογικών δεδοµένων που λαµβάνονται από τους 

αναµεταδότες. 

 

1.7.7.5.6 Πλεονεκτήµατα και Περιορισµοί του Συστήµατος 

Το Argos παρέχει σχετικά γρήγορη παγκόσµια διασπορά των πληροφοριών που 

αφορούν τους πιθανούς χρήστες, καθώς κατά µέσο όρο απαιτούνται περίπου 20 

λεπτά για τη διανοµή τους. Οι αναµεταδότες µπορεί να έχουν πολύ µικρό µέγεθος, 

γεγονός που κάνει εύκολη την παρακολούθηση και προστασία ζώων πτηνών κλπ 

αφού οι αναµεταδότες µπορούν να φέρονται από αυτά. Επίσης η κατανάλωση ισχύ-

ος των αναµεταδοτών είναι περιορισµένη (µερικά milliamps). 

Θα µπορούσε να θεωρηθεί περιορισµός το ότι το σύστηµα προσφέρει επικοινω-

νία µονής κατεύθυνσης, δηλαδή οι αναµεταδότες µόνο στέλνουν σήµατα και δεν 

µπορούν προς στιγµή να λάβουν. Η Ιαπωνική εταιρεία NASDA πάντως σχεδιάζει 

εντός του 2002 την επέκταση του συστήµατος ώστε να περιλαµβάνει κατερχόµενες 

ζεύξεις από τους δορυφόρους (Downlink Messaging), δηλαδή δυνατότητα λήψης 

σηµάτων από τους αναµεταδότες, γεγονός που θα δώσει µεγαλύτερη ώθηση στην 

ανάπτυξη του συστήµατος. 

 

1.7.7.6 ∆ορυφορικό Σύστηµα Safir  

1.7.7.6.1 Χαρακτηριστικά του Συστήµατος 

Το Safir είναι ένα παγκόσµιο δορυφορικό σύστηµα διπλής κατεύθυνσης για ψη-

φιακή µεταφορά δεδοµένων που ανήκει στη Γερµανική εταιρεία FUCHS GRUPPE. 

Αποσκοπεί στην ανταλλαγή δεδοµένων και µηνυµάτων µη-πραγµατικού χρόνου 

από και προς αντικείµενα που είναι εφοδιασµένα µε µικρού µεγέθους και κόστους 

σταθµούς UGS (User Ground Stations). Κάθε τέτοιος σταθµός είναι εφοδιασµένος 

µε δέκτη GPS για τον εντοπισµό της θέσης του αντικειµένου. Η πρώτη τροχιακή µο-

νάδα -το Safir 1- εκτοξεύθηκε το 1994 και τέθηκε σε τροχιά SSO σε τροχιακό ύψος 

700 χιλιοµέτρων.  
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Η διαχείριση των δεδοµένων του χρήστη υλοποιείται µέσω του υπολογιστή Safir 

που είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο λογισµικό που περιλαµβάνει τους εκάστοτε 

έγκυρους χρήστες, την ταυτότητα τους (ID) και την θέση του καθενός πάνω στη γη, 

έτσι ώστε να είναι εφικτός ο ακριβής συντονισµός των ανεξάρτητων συνδέσεων. 

Το Safir 2 αποτελεί επέκταση του Safir 1 και αναφέρεται σε έναν αυτόνοµο ελεύ-

θερης πτήσης δορυφόρο βάρους 55 κιλών, που εκτοξεύθηκε το 1998 και τέθηκε σε 

SSO τροχιά σε ύψος 850 χιλιοµέτρων. Η σηµαντικότερή του καινοτοµία -εκτός από 

το βασικό σύστηµα τηλεµετρίας- είναι το σύστηµα FHT (Frequency Hoping Teleme-

try System). Το FHT επιτρέπει σε 16 σταθµούς χρηστών να µεταδίδουν µέσα στην 

ίδια χρονοθυρίδα (time slot) και στο ίδιο κανάλι συχνοτήτων. Έτσι επιτυγχάνεται αύ-

ξηση της ρυθµοαπόδοσης (throughput), χωρίς απώλεια ασφάλειας δεδοµένων. 

 

1.7.7.6.2 Προσφερόµενες Υπηρεσίες του Safir 2  

Το Safir 2 προσφέρει δύο τύπους υπηρεσιών: 

• Υπηρεσία Α: Μετάδοση αρχείων δεδοµένων δύο-κατευθύνσεων, µεταξύ 

φορητών και σταθερών σταθµών χρηστών. 

• Υπηρεσία Β: Μετάδοση µονής-κατεύθυνσης µικρών µηνυµάτων αναφοράς 

θέσης, από κινητές µονάδες όπως π.χ. φορτηγά οχήµατα προς σταθµούς 

χρηστών. 

 Και οι δύο υπηρεσίες προσφέρουν παγκόσµια κάλυψη και λειτουργούν σε πραγ-

µατικό χρόνο µε την τεχνική αποθήκευσης και προώθησης. Το Safir 2 προσφέρει 

επικοινωνία point-to-point χωρίς την ανάγκη περάσµατος του µηνύµατος µέσω HUB. 

Το σύστηµα πάντως διαθέτει σταθµό HUB που βρίσκεται εγκατεστηµένος στη Βρέµη 

της Γερµανίας. Ο τρόπος υλοποίησης της επικοινωνίας στο Safir 2 φαίνεται στην 

Εικόνα 28. Το σύστηµα λειτουργεί στο κανάλι συχνοτήτων 399,9-400,05 ή 401-

401,1MHz για ανερχόµενες και 400,6 ή 400,9 για κατερχόµενες ζεύξεις. Οι αναµετα-

δότες του λειτουργούν σε ταχύτητες 300 µέχρι 4800 bps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 28. Σχηµατική αναπαράσταση του συστήµατος Safir 2 
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1.7.7.6.3 Το Σύστηµα FHT (Frequency Hopping Telemetry)  

Όπως προαναφέρθηκε αποτελεί την σηµαντικότερη καινοτοµία του Safir 2 σε 

σχέση µε το Safir 1 και η σχεδίασή του υιοθετήθηκε για να επιτευχθεί µεγαλύτερης 

αξιοπιστίας λήψη µηνυµάτων αναφοράς θέσης (telegrams), που προέρχονται από 

κινητούς σταθµούς χρηστών, δεδοµένου και του µεγάλου θορύβου στη µπάντα των 

UHF. 

Με το νέο λοιπόν σύστηµα είναι δυνατή η πρόσβαση του µηνύµατος προς τον 

δορυφόρο όχι µόνο µέσω της γνωστής τεχνικής TDMA, αλλά και µέσω µιας τεχνικής 

παρόµοιας µε την CDMA, που επιτρέπει σε 16 σταθµούς χρηστών να µεταδίδουν 

στην ίδια χρονοθυρίδα του αυτού καναλιού συχνοτήτων. Η µετάδοση ενός telegram 

από τον σταθµό προς το δορυφόρο διαρκεί ένα δευτερόλεπτο και περιλαµβάνει 

στοιχεία της θέσης του και της ταυτότητας του, καθώς και την τρέχουσα ηµεροµηνία 

και ώρα (UTC). Το Safir 2 έχει συνολική δυνατότητα αποστολής-λήψης 10.000 tele-

grams την ηµέρα. Τα µηνύµατα µπορούν να αποσταλούν στους σταθµούς των χρη-

στών σε εύρος συχνότητας (bandwidth) 50 kHz. 

 

1.7.7.7 ∆ορυφορικό Σύστηµα Iridium  

1.7.7.7.1 Χαρακτηριστικά του Συστήµατος 

Tο σύστηµα Iridium, είναι ένα ‘‘Big-LEO’’ δορυφορικό σύστηµα που προσφέρει 

παγκόσµια κάλυψη και ποικιλία υπηρεσιών. Χρησιµοποιεί 66 δορυφόρους (συν έξι 

εφεδρικούς σε τροχιά) σε έξι τροχιακά επίπεδα µε κλίση 86,4 µοίρες (δηλαδή near-

polar), σε τροχιακό ύψος 780 χιλιοµέτρων και µε τροχιακή περίοδο 100 λεπτών και 

28 δευτερολέπτων. Η παγκόσµια κάλυψη µε αυτό το σύστηµα φθάνει τα 5,9 εκατοµ-

µύρια τετραγωνικά µίλια ανά δορυφόρο. Κάθε δορυφόρος του συστήµατος διαθέτει 

τρεις L-Band κεραίες, οι οποίες προβάλλουν 48 σηµειακές δέσµες (spot beams) 

στην επιφάνεια τους γης, σχηµατίζοντας 48 κυψέλες (cells) στο πέλµα (footprint) του 

κάθε δορυφόρου. Έτσι σχηµατίζονται συνολικά 3.168 κυψέλες από τους οποίες αρ-

κεί να είναι ενεργές µόνο οι 2.150 για την πλήρη επικοινωνιακή κάλυψη της γήινης 

επιφάνειας. Κάθε δορυφόρος Iridium έχει µάζα βάρους 689 κιλών και χρόνο ζωής 

στο διάστηµα 7-9 έτη. 

Ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό του Iridium είναι η σχεδόν πλήρης συνερ-

γασία του µε τους υπάρχουσες επίγειες επικοινωνίες. Έτσι ένα φορητό dual-mode 

τηλέφωνο Iridium θα προσπαθήσει να προσπελάσει το τοπικό δίκτυο κινητής τηλε-

φωνίας, πριν επιχειρήσει να χρησιµοποιήσει το δορυφορικό σύστηµα. Αν δεν κατα-

στεί δυνατή η σύνδεση µε το επίγειο σύστηµα, λόγω π.χ. µεγάλης απόστασης ή υ-

περφόρτωσης του δικτύου, τότε η συσκευή θα αλλάξει αυτόµατα τους το δορυφορι-

κό δίκτυο. 
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Εικόνα 29. Σχηµατική αναπαράσταση της λειτουργίας του Iridium 

 

1.7.7.7.2 Τεχνικές Υλοποίησης του Συστήµατος 

Η Motorola έχει προτείνει λειτουργία διπλής κατεύθυνσης στο κανάλι L (1616-

1626,5 MHz), δηλαδή χρησιµοποίηση των ίδιων συχνοτήτων τόσο για τις ανερχόµε-

νες ζεύξεις (uplinks) όσο και για τις κατερχόµενες (downlinks), µε τη χρήση της τε-

χνικής του χρονοµερισµού (TDMA). Ένα µήνυµα λοιπόν από κάποιο τηλέφωνο-

αποστολέα προς κάποιο τηλέφωνο-αποδέκτη θα µεταδοθεί αρχικά προς το δορυ-

φόρο και έπειτα από αυτόν προς κάποιον άλλο, χρησιµοποιώντας το κανάλι Ka 

(23,18-23,38 GHz). Είναι δυνατό το µήνυµα να µεταδίδεται από δορυφόρο σε δορυ-

φόρο µέχρι να φθάσει τελικά στον δορυφόρο εκείνο που ‘‘βλέπει’’ το τηλέφωνο-

αποδέκτη. Το σύστηµα µπορεί εξάλλου να χρησιµοποιήσει τις συχνότητες της ζώνης 

Ka στα 19,4-19,6 GHz για downlinks και στα 29,1-29,3 GHZ για uplinks προκειµένου 

να επιτευχθούν και άλλες συνδέσεις π.χ. πυλών (gateways), τηλεµετρίας (telemetry) 

κλπ. Η σχηµατική αναπαράσταση του Iridium φαίνεται στην Εικόνα 29. 

Οι δορυφόροι Iridium διαθέτουν δυνατότητες επεξεργασίας µε τις οποίες µπο-

ρούν να αποδιαµορφώσουν (demodulate) κάποιο σήµα, να διαβάσουν διευθύνσεις 

και να δροµολογήσουν σήµατα κατ’ ευθείαν σε έναν από τους τέσσερις γειτονικούς 

κάθε φορά δορυφόρους (δηλ. δύο στην ίδια τροχιά βόρεια και νότια και δύο στις γει-

τονικές τροχιές ανατολικά και δυτικά µέσω δια-δορυφορικών συνδέσεων (inter-

satellite crosslinks). 

 

1.7.7.7.3 Εφαρµογές και ∆υνατότητες του Συστήµατος 

To Iridium χρησιµοποιεί τις τεχνικές FDMA/TDMA και µπορεί να επιτύχει ταχύτη-

τες µεταφοράς φωνής στα 2,4 Κbps. Προσφέρει υπηρεσίες αποστολής και λήψης 

φωνής, µηνυµάτων και δεδοµένων από και προς κάθε περιοχή της γης, ανεξάρτητα 

από την επικρατούσα τηλεπικοινωνιακή υποδοµή.  
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Οι εφαρµογές του συστήµατος χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, δηλαδή σταθερές 

(fixed), φορητές (portable) και επί οχηµάτων (vehicle).  

Οι σταθερές περιλαµβάνουν δυνατότητες επικοινωνίας µε φωνή, µηνύµατα ή e-

mail ή voice-mail, πρόσβασης στο διαδίκτυο, λήψης back-up, µεταφοράς αρχείων 

και προώθησης κλήσεων που πραγµατοποιούνται από και τους συσκευές Iridium 

που είναι εγκατεστηµένες σε γραφεία µέσα σε κτίρια ή ακόµη και στην ύπαιθρο 

(στρατιωτικές εγκαταστάσεις).  

Οι φορητές τους και οι επί οχηµάτων παρέχουν τις παραπάνω δυνατότητες πλην 

της λήψης back-up και επιτρέπουν επικοινωνία από φορητό τους φορητό ή αντί-

στοιχα από όχηµα σε όχηµα, µε σταθερές χρεώσεις, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις 

λόγω υπεραστικών κλήσεων ή περιαγωγής (roaming). 

 

1.7.7.8 ∆ορυφορικό Σύστηµα Globalstar  

1.7.7.8.1 Χαρακτηριστικά του Συστήµατος 

Είναι µια κοινοπραξία (consortium) από κορυφαίες εταιρίες τηλεπικοινωνιών, που 

αρχικά ιδρύθηκε το 1991, για την παροχή δορυφορικών τηλεφωνικών υπηρεσιών 

µέσω δικτύου. Είναι σχεδιασµένο να παρέχει δορυφορικές τηλεφωνικές υπηρεσίες 

υψηλού επιπέδου σε µια ευρεία κλίµακα χρηστών όπως χρήστες κινητών τηλεφώ-

νων που επιχειρούν περιαγωγή (roaming) εκτός περιοχής κάλυψης, ανθρώπους 

που εργάζονται σε αποµακρυσµένες περιοχές όπου δεν υπάρχουν επίγεια συστή-

µατα επικοινωνιών, κατοίκους υποβαθµισµένων αγορών που µπορούν να χρησιµο-

ποιήσουν το σύστηµα σαν υπηρεσία βασικής τηλεφωνίας και διεθνείς ταξιδιώτες 

που χρειάζεται να βρίσκονται σε συχνή επικοινωνία. Πρόκειται για σύστηµα που α-

νήκει στα ‘‘Big-LEO’’ δορυφορικά συστήµατα και χρησιµοποιεί την τεχνική CDMA. 

Αποτελείται από 48 δορυφόρους σε οκτώ κεκλιµένες (κατά 52 µοίρες) τροχιές LEO, 

σε απόσταση 1.414 χιλιόµετρα από την επιφάνεια της γης. 

Το πέλµα κάθε δορυφόρου Globalstar διαιρείται σε 16 κυψέλες από 6 κεραίες 

σηµειακής δέσµης (spot-beam) για λήψη ή αποστολή µηνυµάτων από και προς φο-

ρητές συσκευές ή επίγειους επικοινωνιακούς σταθµούς. 

Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί το υπάρχον δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο 

(PSTN). Οι κλήσεις δροµολογούνται προς τους δορυφόρους µόνο εφόσον δεν είναι 

δυνατή η προσπέλαση στο επίγειο δίκτυο. Το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο µπορεί να 

προσπελαστεί µέσω διόδων (gateways) και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µεγάλης 

απόστασης συνδέσεις, συµπεριλαµβανοµένων και υπερατλαντικών κλήσεων. Το 

Globalstar αποστέλλει κλήσεις από ασύρµατο τηλέφωνο ή από σταθµό σταθερής 

τηλεφωνίας σε µια επίγεια δίοδο, απ’ όπου αυτές δροµολογούνται σε δίκτυα σταθε-

ρής ή κινητής τηλεφωνίας σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσµο. 
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1.7.7.8.2 Υλοποίηση Επικοινωνιών µε το Globalstar  

Η επικοινωνία στο σύστηµα Globalstar υλοποιείται µε την κάλυψη των γήινων 

περιοχών µε κινούµενα πέλµατα (footprints) από καθένα από τους 48 δορυφόρους. 

Κάθε δορυφόρος επικοινωνεί µε έναν επίγειο σταθµό ή δίοδο (gateway) που βρίσκε-

ται εντός του πέλµατος. Ένας µεµονωµένος χρήστης µπορεί να αποκαταστήσει επι-

κοινωνία µε τον αντίστοιχο δορυφόρο, που ‘‘βλέπει’’ την περιοχή εντός του πέλµα-

τος της οποίας βρίσκεται. 

Τα σήµατα µεταδίδονται στην επίγεια γραµµή επικοινωνίας (terrestrial line) µέσω 

των επίγειων σταθµών, για να φθάσουν και πάλι σε κάποιο άλλο δορυφόρο που κα-

λύπτει µε το πέλµα του την περιοχή του αποδέκτη του µηνύµατος (η αρχιτεκτονική 

αυτή είναι γνωστή ως bent-pipe και φαίνεται στην Εικόνα 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 30. Σχηµατική αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής  

bent-pipe στο Globalstar 

 

1.7.7.8.3 Προσφερόµενες Υπηρεσίες από το Globalstar  

Το σύστηµα Globalstar προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών όπως: 

• Η ίδια συσκευή τόσο για δορυφορικές όσο και για κλήσεις κινητού. 

• Εντοπισµός θέσης (Position Location) µε ακρίβεια 10 χλµ. 

• Φωνητικές κλήσεις. 

• Φωνητικό ταχυδροµείο (voicemail). 

• Υπηρεσίες RDSS (Radio Determination Satellite Services). 

• Υπηρεσία αποστολής µηνυµάτων (SMS). 

• Υπηρεσία παγκόσµιας περιαγωγής (Global Roaming). 

• Υπηρεσία Φαξ. 

• Αποστολή δεδοµένων. 
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Τα κινητά δορυφορικά τηλέφωνα Globalstar, είναι µεγαλύτερα από τα παραδοσι-

ακά κινητά τηλέφωνα και κατασκευάζονται από τις εταιρείες Ericsson και Telit. Λει-

τουργούν µε επίγεια AMPS, CDMA ή GSM δίκτυα, καθώς και µε το δορυφορικό δί-

κτυο Globalstar. 

 

1.7.7.8.4 Πλεονεκτήµατα του Συστήµατος 

 Η τεχνολογία CDMA (Code Division Multiple Access) κάνει τις κλήσεις µε το σύ-

στηµα Globalstar πολύ ασφαλής και καθαρές, µε ποιότητα φωνής παρόµοια µε αυτή 

της κινητής τηλεφωνίας. 

  Η χρήση LEO δορυφόρων, που κινούνται σε ύψος 1.414 χιλιοµέτρων, συντελεί 

σε µη αντιληπτή καθυστέρηση φωνής, συγκριτικά µε την αξιοπρόσεκτη χρονοκαθυ-

στέρηση και την ηχώ σε κλήσεις µε γεωσύγχρονους δορυφόρους των οποίων οι 

τροχιές είναι σε µεγαλύτερα ύψη από την επιφάνεια της γης. 

  Είναι τρία τηλέφωνα σε ένα καθώς επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε αναλογική 

κυψελωτή τηλεφωνία στα 800 MHz, σε ψηφιακή κυψελωτή τηλεφωνία τεχνολογίας 

CDMA, καθώς και στο δορυφορικό σύστηµα Globalstar. 

  Με την έξυπνη σχεδίαση του συστήµατος που βασίζεται στην αλληλοκάλυψη 

των δορυφόρων, επιτυγχάνεται η διαθεσιµότητα πολλών δορυφόρων από µια δεδο-

µένη θέση, για αποστολή ή λήψη τηλεφωνικών κλήσεων. Αυτό συντελεί σε σταθερό-

τερες συνδέσεις οι οποίες ‘’πέφτουν’’ αρκετά δύσκολα. Ακόµη και αν ένας δορυφό-

ρος από τους 48 του συστήµατος τεθεί εκτός λειτουργίας, το σύστηµα θα συνεχίσει 

την οµαλή του λειτουργία, σε αντίθεση µε κάποιο σύστηµα GEO που σε παρόµοια 

περίπτωση θα αποτύγχανε. 

  Το σύστηµα εγκαθίσταται και ελέγχεται από το έδαφος, για γρήγορη και οικονο-

µικότερη συντήρηση και αναβάθµιση.  



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 83 

1.7.8 ∆ορυφορικά Συστήµατα σε Τροχιές GEO 

1.7.8.1 Τροχιές και Χαρακτηριστικά των GEO ∆ορυφόρων 

Η τροχιά αυτή είναι γνωστή ως γεωσύγχρονη ή γεωστατική (geosynchronous ή 

geostationary). Ο δορυφόρος που κινείται σε µια τέτοια τροχιά εµφανίζεται ως εγκα-

τεστηµένος, δηλαδή σε µια σταθερή θέση ως προς κάποιο επίγειο παρατηρητή. Η 

τροχιακή περίοδος είναι ίση µε αυτή της γης και επιτυγχάνεται σε τροχιακό ύψος 

35.786 χιλιοµέτρων (όπως αποδεικνύεται από τους νόµους του Kepler). Με την το-

ποθέτηση ενός δορυφόρου σε αυτό το ύψος, η τροχιακή του περίοδος συµπίπτει µε 

αυτή της γης, ο δορυφόρος µοιάζει να αιωρείται σε κάποιο σηµείο πάνω από τον 

Ισηµερινό, και έτσι φαίνεται ακίνητος πάνω στην ίδια θέση. Ενώ ένας δορυφόρος σε 

τροχιά GEO εµφανίζεται ως σταθερός πάνω από την επιφάνεια της γης (π.χ. σε 

σταθερό γεωγραφικό µήκος και πλάτος), στην πράξη, η τροχιά έχει µικρές, µη µηδε-

νικές, τιµές κλίσης και εκκεντρότητας, αναγκάζοντας τον δορυφόρο να διαγράφει ένα 

µικρό ‘‘οκτάρι’’ στον ουρανό. Για να έχει ένας δορυφόρος σταθερή γωνιακή ταχύτη-

τα, ίδια µε αυτή της γης, η τροχιά του θα πρέπει να είναι κυκλική (σύµφωνα µε το 

δεύτερο νόµο του Kepler). Η γεωστατική λοιπόν είναι κυκλική τροχιά προσανατολι-

σµένη στο επίπεδο του ισηµερινού (µε µηδενική κλίση), και έχει την ίδια τροχιακή 

περίοδο µε αυτή της γης. 

O δορυφόρος GEO κάνει µια πλήρη τροχιακή περιστροφή, σε κυκλική τροχιά γύ-

ρω από τη γη, σε 24 ώρες (για την ακρίβεια σε 23 ώρες, 56 λεπτά, 4.09 δευτερόλε-

πτα). Αν η τροχιά βρίσκεται στο επίπεδο του ισηµερινού και αν η περιστροφή γίνεται 

προς την ίδια διεύθυνση µε αυτή της γης (περιστρέφεται δηλαδή µε την ίδια γωνιακή 

ταχύτητα µε αυτή της γης) και υπερίπταται διαρκώς πάνω από το ίδιο σηµείο πάνω 

από τη γη, τότε ο δορυφόρος χαρακτηρίζεται γεωστατικός (geostationary). Οι γεω-

στατικοί δορυφόροι πάντως, δεν βλέπουν τους πόλους όπως οι γεωσύγχρονοι 

(geosynchronous). Γενικά, όλες οι γεωστατικές τροχιές είναι γεωσύγχρονες, ενώ ό-

λες οι γεωσύγχρονες δεν είναι και γεωστατικές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 31. Σχηµατική αναπαράσταση της γεωστατικής τροχιάς 
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Γεωσύγχρονος σηµαίνει ότι ο δορυφόρος κάνει µια πλήρη τροχιά κάθε 24 ώρες 

έτσι ώστε να ‘‘συγχρονίζεται’’ µε την περίοδο περιστροφής της γης. Όπως αναφέρ-

θηκε αρχικά, κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί όταν ο δορυφόρος βρίσκεται σε κυκλική τρο-

χιά σε απόσταση περίπου 35.800 χιλιοµέτρων από την επιφάνεια της γης, ή περί-

που 42.000 χιλιοµέτρων από το κέντρο της γης. Ωστόσο, για να είναι γεωστατικός, ο 

γεωσύγχρονος δορυφόρος πρέπει να βρίσκεται σε τροχιά στο επίπεδο του ισηµερι-

νού της γης (οι γεωστατικές τροχιές είναι ένα µικρό υποσύνολο των γεωσύγχρονων 

τροχιών). 

Η τροχιακή θέση των γεωστατικών δορυφόρων ονοµάζεται ‘‘ζώνη Clarke’’(Clarke 

Belt) προς τιµή του Arthur Clarke που πρώτος δηµοσίευσε τη θεωρία της τοποθέτη-

σης γεωσύγχρονων δορυφόρων στο επίπεδο του ισηµερινού της γης, για χρησιµο-

ποίηση τους για τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς. Για συντοµία, συχνά οι γεωστατικοί 

δορυφόροι καλούνται GEO δορυφόροι. Το πέλµα(footprint), της εξυπηρετούµενης 

περιοχής ενός τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου σε τροχιά GEO, καλύπτει το 1/3 σχε-

δόν της επιφάνειας της γης (από 75 µοίρες νότιο έως περίπου 75 µοίρες βόρειο γε-

ωγραφικό πλάτος). Η κίνηση των δορυφόρων στο επίπεδο του ισηµερινού της γης, 

συντελεί στο να αποφεύγεται η δύση και ανατολή τους στον ορίζοντα, όπως συµβαί-

νει µε τη σελήνη. Αν τα πέλµατα των δορυφόρων αλληλεπικαλύπτονται τότε είναι 

δυνατή θεωρητικά η συνεχής επικοινωνία µε όλο τον κόσµο, εκτός από τις περιοχές 

που βρίσκονται κοντά στους δύο πόλους. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 32 µε τη χρή-

ση τριών δορυφόρων GEO, σε απόσταση 120ο µεταξύ τους, καλύπτεται όλη η επι-

φάνεια της γης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 32. Τέλειες τροχιές GEO για τη διατήρηση επαφής 
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1.7.8.2 Επικοινωνίες µε GEO ∆ορυφόρους 

Οι επίγειοι σταθµοί στέλνουν ένα σήµα στον δορυφόρο που βρίσκεται σε τροχιά 

(διαδικασία uplink). Οι GEO δορυφόροι λαµβάνουν το αποστελλόµενο (uplinked) 

σήµα, το ενισχύουν, το µετατρέπουν σε χαµηλότερης συχνότητας και στη συνέχεια 

συζευγνύουν το εξερχόµενο σήµα προς τη δορυφορική τους κεραία όπου αυτό ε-

στιάζεται σε µια στενή δέσµη, και ξαναστέλνεται πίσω στη γη (downlinking). Οι συ-

χνότητες για το uplinking και το downlinking είναι διαφορετικές για να αποφευχθούν 

παρεµβολές µεταξύ των σηµάτων. Οι δορυφόροι GEO χρησιµοποιούν κυρίως τις 

ζώνες συχνοτήτων C-band και Ku-band. 

Κάθε δορυφόρος-αναµεταδότης (transponder) είναι ρυθµισµένος να αποδέχεται 

ένα συγκεκριµένο εύρος συχνοτήτων (π.χ. 36 MHz, 54 MHz και 72 MHz). Το εύρος 

συχνοτήτων αντιστοιχεί σε κάποιο ‘‘κανάλι’’. Τα κανάλια είναι έτσι κανονισµένα ώστε 

µεταξύ τους να υπάρχει µια µπάντα (band) συχνοτήτων, τυπικά 4MHz, που ονοµά-

ζεται ‘‘guardband’’ και που έχει σκοπό να αποµονώνει το ένα κανάλι από το άλλο. 

Επίσης, υπάρχουν δύο σετ συχνοτήτων για τους αναµεταδότες, µε αντίθετες πολι-

κότητες, για να αποφεύγεται το ενδεχόµενο παρεµβολών κατά τον χειρισµό των ση-

µάτων. Αυτό ονοµάζεται ‘‘frequency reuse” και είναι µια τεχνική για την αποφυγή 

των παρεµβολών µεταξύ δύο σηµάτων που µπορούν να χρησιµοποιούν την ίδια, 

αλλά αντίθετης πολικότητας, συχνότητα. Εξάλλου µε τη χρήση τεχνικών ψηφιακής 

συµπίεσης πολλών καναλιών ανά ποµποδέκτη, είναι δυνατό να στοιβαχτεί περισσό-

τερος όγκος πληροφορίας σε κάθε uplink/downlink σήµα. 

Οι κεραίες ενός δορυφόρου GEO µπορούν να ρυθµιστούν έτσι ώστε να πετυχαί-

νουν downlink σε δέσµες ‘‘global’’ (οι οποίες µπορούν να καλύπτουν ποσοστό 40% 

της επιφάνειας της γης), ή να καλύπτουν κάποια χώρα ή ευρύτερη περιοχή µε 

‘‘hemi’’ (hemisphere) κάλυψη, ή τέλος να καλύπτουν µικρές περιοχές (δέσµες ση-

µείου ή spot beams). 

 

1.7.8.3 Πλεονεκτήµατα των GEO δορυφόρων 

Ένας δορυφόρος σε γεωστατική τροχιά έχει αρκετά πλεονεκτήµατα όπως: 

• Ευρεία κάλυψη της γήινης επιφάνειας (περίπου 40%). 

• Επικοινωνία µεγάλου εύρους ζώνης. 

• Επικοινωνία υψηλής ποιότητας. 

• Κάλυψη (µε το πέλµα) πάντα της ίδιας περιοχής. 

• Καταλληλότητα για κινητές τηλεπικοινωνίες. 

• Σχετικά µικρό κόστος επικοινωνιών. 

• Όχι προβλήµατα που οφείλονται στο φαινόµενο Doppler. 
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 Εξάλλου, λόγω της γεωγραφικής εγκατάστασης των GEO δορυφόρων, οι 

κεραίες των επίγειων σταθµών µπορούν να παραµείνουν εστιασµένες σε αυτούς 

αυτόµατα, αφού γη και δορυφόροι περιστρέφονται µε την ίδια περίοδο και γωνιακή 

ταχύτητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να γίνεται απλή η διαδικασία του συντονισµού 

(tracking process) των κεραιών. 

 

1.7.8.4 Μειονεκτήµατα και Περιορισµοί των GEO δορυφόρων 

Το γεγονός της ύπαρξης µιας µόνο γεωστατικής τροχιάς, οδηγεί στην ανάγκη 

αποτελεσµατικής της εκµετάλλευσης. ∆ύο τυχαίοι διαδοχικοί δορυφόροι σε τέτοια 

τροχιά πρέπει να έχουν µεταξύ τους αρκετή απόσταση, για να αποφευχθούν συ-

γκρούσεις (collisions) ανάµεσα τους. 

Έτσι δηµιουργείται κάποιος περιορισµός στον αριθµό των γεωστατικών δορυφό-

ρων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Εξάλλου το διαθέσιµο φάσµα συχνοτήτων 

που έχει εκχωρηθεί στα GEO δορυφορικά συστήµατα, είναι ένας πολύ σηµαντικός 

περιορισµός για αυτά. 

Οι δύο αυτοί περιορισµοί της χρησιµοποίησης του φάσµατος συχνοτήτων και εκ-

µετάλλευσης του διαθέσιµου χώρου στο διάστηµα, µπορούν θα θεωρηθούν ως πο-

λύ σηµαντικοί λόγοι για την εκτόξευση δορυφόρων σε άλλες τροχιές, πλην των γεω-

στατικών. 

Οι δορυφόροι GEO είναι επιρρεπής σε καθυστερήσεις διάδοσης (propagation de-

lay) λόγω της µεγάλης τους απόστασης από τη γη και εξαιτίας της πεπερασµένης 

ταχύτητας των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ∆εδοµένης λοιπόν της απόστασης 

τους από τη γη που ανέρχεται στα 35.780 χιλιόµετρα, καθώς και της ταχύτητας του 

φωτός στα 3× 105 km/sec, µιας διπλής κατεύθυνσης καθυστέρηση διάδοσης, ανέρ-

χεται στα 240 µε 280 msec, ανάλογα µε τη γωνία ανύψωσης (elevation angle) της 

θέσης του χρήστη ως προς τον δορυφόρο (σχ.33). Αυτή η καθυστέρηση προκαλεί 

λάθη µετάδοσης δεδοµένων και απαιτούνται τεχνικές διόρθωσης. Αποτελεί δε ση-

µαντικό πρόβληµα κυρίως για τις real-time εφαρµογές. 

Ένα εξίσου σηµαντικό πρόβληµα των GEO δορυφόρων είναι η µεγάλη απώλεια 

διάδοσης (propagation loss). Σε ένα δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό σύστηµα, η ισχύς 

των ηλεκτροµαγνητικών σηµάτων εξασθενεί ανάλογα µε το τετράγωνο της απόστα-

σης στην οποία µεταδίδεται το σήµα. 

Έτσι για παράδειγµα, αν η απόσταση διάδοσης ανάµεσα σε ποµπό και δέκτη ε-

νός σήµατος διπλασιαστεί, τότε χρειαζόµαστε τέσσερις φορές το επίπεδο ισχύος 

στον ποµπό, προκειµένου να πετύχουµε το ίδιο επίπεδο ισχύος στον δέκτη. 
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Εικόνα 33. Γράφηµα καθυστέρησης διάδοσης ανάλογα µε τη γωνία ανύψωσης, 

στα γεωστατικά δορυφορικά συστήµατα 

 

Μια επιπλέον ένσταση στους γεωστατικούς δορυφόρους προκαλεί το γεγονός 

της έλλειψης ικανοποιητικής κάλυψης σε µεγάλα βόρεια ή νότια γεωγραφικά πλάτη 

(κοντά στους δύο πόλους), όπου απαιτούνται χαµηλές γωνίες ανύψωσης (elevation 

angles). Η κάλυψη σε αυτές τις περιοχές αναγκαστικά επιτυγχάνεται µέσω άλλων 

δορυφορικών τροχιών όπως οι LEO ή οι polar και near-polar τροχιές. 

Στη συνέχεια αναφέρονται γενικά στοιχεία για τρία αντιπροσωπευτικά δορυφορι-

κά συστήµατα GEO: για το Inmarsat, το Euteltracs και το Omnitracs. 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 88 

1.7.8.5 ∆ορυφορικό Σύστηµα Inmarsat  

1.7.8.5.1 Χαρακτηριστικά του Συστήµατος 

Το δορυφορικό σύστηµα Inmarsat ιδρύθηκε το 1979 για να εξυπηρετήσει τη ναυ-

τιλιακή βιοµηχανία, µε την ανάπτυξη δορυφορικών επικοινωνιών για τη καθοδήγηση 

των πλοίων και για εφαρµογές διάσωσης και θαλασσίων ατυχηµάτων. Σήµερα απο-

τελεί ένα από τα καλύτερα και δηµοφιλέστερα GEO δορυφορικά συστήµατα επικοι-

νωνίας και αριθµεί ήδη 79 κράτη-µέλη. Οι προσφερόµενες από αυτό υπηρεσίες έ-

χουν σταδιακά επεκταθεί σε επίγειες, κινητές και αεροναυτικές επικοινωνίες για πε-

λάτες-συνδροµητές που βρίσκονται σε κίνηση ή σε αποµακρυσµένες γεωγραφικά 

θέσεις, χωρίς αξιόπιστα επίγεια τηλεφωνικά δίκτυα. 

Η βασική δορυφορική συστοιχία του συστήµατος αποτελείται από 4 δορυφόρους 

τύπου Inmarsat-3 σε τροχιά GEO. Τα ονόµατα των δορυφόρων του Inmarsat υπο-

δηλώνουν και την αντίστοιχη περιοχή κάλυψης: 

• Atlantic Ocean Region West (AORW). 

• Atlantic Ocean Region East (AORE). 

• Indian Ocean Region (IOR). 

• Pacific Ocean Region (POR). 

Οι δορυφόροι επιτυγχάνουν εστίαση παγκόσµιας δέσµης (global beam) µε απο-

τέλεσµα να είναι δυνατή η ταυτόχρονη κάλυψη σχεδόν όλης της γης (εκτός της πε-

ριοχής των πόλων). Η κάλυψη εκτείνεται από 75 µοίρες βόρειο µέχρι 75 µοίρες νότιο 

γεωγραφικό πλάτος. Για λόγους πιθανής βλάβης υπάρχει ένας εφεδρικός δορυφό-

ρος σε κάθε περιοχή κάλυψης. 

 

1.7.8.5.2 ∆οµή του Συστήµατος 

Σε κάθε περιοχή κάλυψης δηµιουργείται ένα ανεξάρτητο δορυφορικό δίκτυο που 

περιλαµβάνει: 

• Έναν τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο σε λειτουργία. 

• Ένα σταθµό συντονισµού του δικτύου NCS (Network Co-ordination Station), 

που αναλαµβάνει τη δροµολόγηση των σηµάτων και την εκχώρηση διαθέσι-

µου καναλιού για την κάθε σύνδεση και βρίσκεται σε συνεχή επαφή µε τους 

επίγειους σταθµούς, µέσω µισθωµένων τηλεπικοινωνιακών γραµµών. 

• Σταθµούς εδάφους παράκτιους CES (Coast Earth Stations) ή επίγειους LES 

(Land Earth Stations), ανάλογα µε την εφαρµογή. 

• Φορητά τερµατικά που ανάλογα µε την εφαρµογή διακρίνονται σε SES (Ship 

Earth Stations) και σε MES (Mobile Earth Stations). 

  Όλοι οι δορυφόροι ελέγχονται από το Satellite Control Center (SCC) που βρί-

σκεται εγκατεστηµένο στα κεντρικά γραφεία του Inmarsat στο Λονδίνο. 
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Εικόνα 34. Σχηµατική αναπαράσταση λειτουργίας και υπηρεσιών του Inmarsat 

 

1.7.8.5.3 Πρότυπα του Συστήµατος 

Ανάλογα µε τους διαφορετικούς σκοπούς χρήσης το σύστηµα Inmarsat χρησιµο-

ποιεί διάφορα πρότυπα (standards): 

Inmarsat-A : Αποτελεί την πρώτη µορφή αναλογικής υπηρεσίας που πρωτοεµ-

φανίστηκε το 1982, παρέχοντας άµεση τηλεφωνία (direct-dial), φαξ, δεδοµένα, τέλεξ 

και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Μεγάλος αριθµός πλοίων χρησιµοποιεί το πρότυπο 

αυτό. Με τη χρήση καλής ποιότητας modem είναι δυνατό να επιτευχθούν ταχύτητες 

9,6 kbps. Η ζεύξη από τα φορητά τερµατικά προς τον δορυφόρο επιτυγχάνεται στο 

κανάλι 1,5/1,6 GHz. Η ζεύξη από τον δορυφόρο προς τα φορητά τερµατικά επιτυγ-

χάνεται στο κανάλι 4 έως 6 GHz. Το πρότυπο χρησιµοποιεί την τεχνική FDMA.  

Inmarsat-B : Πρωτοεµφανίστηκε το 1993 και αποτέλεσε τον ψηφιακό διάδοχο του 

Inmarsat-A. Προσφέρει παρόµοιες µε αυτό υπηρεσίες, µε σηµαντικές πάντως µειώ-

σεις στο κόστος, λόγω αποτελεσµατικότερης εκµετάλλευσης των ραδιοσυχνοτήτων. 

Είναι δυνατή µε αυτό η αποστολή δεδοµένων στα 64 kbps, σε µορφή επικοινωνίας 

full-duplex. Η ζεύξη από τα φορητά τερµατικά προς τον δορυφόρο επιτυγχάνεται στο 

κανάλι 1,6265/1,6466 GHz. Η ζεύξη από τον δορυφόρο προς τα φορητά τερµατικά 

επιτυγχάνεται στο κανάλι 1,525/1,545 GHz. 
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Inmarsat-C : Πρόκειται για πρότυπο που παρέχει διπλής κατεύθυνσης (two-way) 

υπηρεσία αποστολής πακέτων δεδοµένων, µέσω ελαφρών και φθηνών τερµατικών 

που είναι αρκετά µικρά ώστε να γίνονται φορητά ή να µπορούν να εγκατασταθούν 

σε πλοία, οχήµατα και αεροσκάφη. Είναι ιδανικό για διανοµή ή συλλογή πληροφο-

ριών από και προς στόλους εµπορικών πλοίων ή οχηµάτων. Το σύστηµα κάνει 

χρήση της τεχνικής ALOHA και καναλιών µικρού εύρους συχνοτήτων, στα 2,5 kHz. 

Inmarsat-D +: Προσφέρει παγκόσµια διπλής κατεύθυνσης (two-way) επικοινωνία 

δεδοµένων, µέσω τερµατικών που το µέγεθος τους δεν ξεπερνά τις διαστάσεις ενός 

µικρού CD-player. Συµπληρώνεται από GPS και είναι ιδανικό για εντοπισµό (track-

ing), υπηρεσίες SMS και εφαρµογές ελέγχου επιτήρησης και απόκτησης δεδοµένων 

(SCADA). 

Inmarsat-E : Παρέχει παγκοσµίου εύρους υπηρεσίες συναγερµών και ειδοποίη-

σης (π.χ. σε περίπτωση θαλάσσιων ατυχηµάτων) που αποστέλλονται από ραδιο-

φάρους και αναµεταδίδονται µέσω των παράκτιων σταθµών Inmarsat. Είναι απολύ-

τως συµβατό µε το σύστηµα GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) 

και καλύπτει σχεδόν όλες τις θαλάσσιες περιοχές της υδρογείου. 

Inmarsat-M : Πρωτοεµφανίστηκε το 1993 και αποτελεί το πρώτο φορητό δορυ-

φορικό τηλέφωνο, που επιτρέπει τηλεφωνικές κλήσεις, αποστολή φαξ και δεδοµέ-

νων από τερµατικό µε µέγεθος όσο ένας χαρτοφύλακας περίπου. Η ναυτική του εκ-

δοχή διαθέτει κεραία διαµέτρου 70 cm. Επιτυγχάνει ταχύτητες δεδοµένων φωνής 

από 4,8 kbps έως 6,4 kbps. 

Inmarsat mini-M : Αποτελεί την πιο διαδεδοµένη υπηρεσία του Inmarsat και σχε-

διάστηκε για την εκµετάλλευση της ισχύος των σηµειακών δεσµών (spot beams) των 

δορυφόρων του Inmarsat-3. Τα πιο πρόσφατα τηλέφωνα αυτού του προτύπου είναι 

πολύ φθηνά, µικρά και έχουν µικρό βάρος. ∆ιατίθενται σε εκδοχές κατάλληλες για 

χρήση στη θάλασσα ή στο έδαφος οι οποίες διαθέτουν γυροστατική κεραία που µέ-

νει διαρκώς εστιασµένη στον δορυφόρο, άσχετα µε το τι καιρός επικρατεί στη θά-

λασσα. Προσφέρει υπηρεσίες φωνής και φαξ στα 2,4 kbps. 

Inmarsat-M4 : Εµφανίσθηκε στα τέλη του 1999 και παρέχει υπηρεσίες GAN 

(Global Area Network), που περιλαµβάνουν φωνή στα 4,8 kbps, αποστολή φαξ και 

δεδοµένων µέχρι 64 kbps, ISDN, πρόσβαση στο Internet, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 

υπηρεσία video-conferencing και IPDS (Inmarsat Packet Data Service) το οποίο ε-

πιτρέπει στον χρήστη να χρεώνεται σύµφωνα µε το µέγεθος των αποστελλόµενων 

δεδοµένων και όχι ανάλογα µε το χρόνο σύνδεσης.  
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Aero-C : Πρόκειται για φθηνή υπηρεσία µηνυµάτων και αναφοράς δεδοµένων 

(data reporting), η οποία παρέχει δορυφορικές επικοινωνίες τύπου αποθήκευσης-

και-προώθησης (store-and-forward) στα αεροσκάφη. Είναι ιδανική λύση για αερο-

σκάφη που πετούν σε περιοχές όπου οι ραδιο-τηλεπικοινωνία είναι ανύπαρκτη ή 

δύσκολη. Μπορεί επιπλέον να χρησιµοποιηθεί για επιχειρηµατικές ή και προσωπι-

κές επικοινωνίες. 

Aero-H : Εµφανίσθηκε το 1990 και παρέχει τηλεφωνία, φαξ και επικοινωνία δεδο-

µένων σε αίθουσες επιβατών αεροσκαφών και πιλοτήρια. Χρησιµοποιείται επίσης 

για τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ή για άλλες επιχειρήσεις αερογραµµών. 

Aero-I : Παρέχει τηλεφωνία, φαξ και επικοινωνία δεδοµένων σε µικρά αεροσκάφη 

που βρίσκονται µέσα στις σηµειακές δέσµες (spot beams) του Inmarsat-3, κάνοντας 

δυνατή τη χρησιµοποίηση µικρότερων, ελαφρύτερων και φθηνότερων συσκευών και 

κεραιών. 

 Aero-L : Παρέχει δορυφορική επικοινωνία πραγµατικού χρόνου, δύο κατευθύν-

σεων, από τον αέρα προς το έδαφος στα 600 bps. Είναι συµβατό µε τις απαιτήσεις 

του ICAO (International Civil Aviation Organization) για την ασφάλεια και τον έλεγχο 

εναέριας κυκλοφορίας. 

Aero mini-M : Είναι σχεδιασµένο για µικρά αεροσκάφη, για παροχή υπηρεσιών 

φωνής, φαξ και δεδοµένων στα 2,4 kbps. Αποδεικνύεται αρκετά χρήσιµο σε περιο-

χές πέρα από την περιοχή των VHF ραδιοσυχνοτήτων. 

 

1.7.8.6 ∆ορυφορικό Σύστηµα EUTELTRACS 

1.7.8.6.1 Χαρακτηριστικά του Συστήµατος 

Το EUTELTRACS είναι ένα άλλο δορυφορικό σύστηµα GEO που έκανε την εµ-

φάνιση του το 1991 ως αποτέλεσµα της συνεργασίας των εταιρειών Alcatel (Γαλλία) 

και Qualcomm (Η.Π.Α). Η τελευταία µάλιστα είχε ήδη από το 1988 θέσει σε λειτουρ-

γία ένα παρόµοιο σύστηµα, το OmniTRACS στις Η.Π.Α. Το σύστηµα EUTELTRACS 

κάνει χρήση των δορυφόρων του οργανισµού Eutelsat που έχει ιδρυθεί το 1977 και 

εξυπηρετεί πολλούς ευρωπαϊκούς τηλεοπτικούς σταθµούς. Οι προσφερόµενες από 

το σύστηµα υπηρεσίες είναι εστιασµένες κατά κύριο λόγο στον τοµέα των οδικών 

µεταφορών που εκτελούνται στην ηπειρωτική Ευρώπη, και υποστηρίζουν αποστολή 

και λήψη µηνυµάτων καθώς και σύστηµα εντοπισµού θέσεως. Το σύστηµα καλύπτει 

επικοινωνιακά ολόκληρη την Ευρώπη, την Β. Αφρική και ορισµένες χώρες της µέ-

σης ανατολής. Σε αντίθεση µε το Inmarsat-C δεν χρησιµοποιούνται δορυφόροι που 

είναι αποκλειστικά διαθέσιµοι για φορητές τηλεπικοινωνίες, αλλά δορυφόροι του Eu-

telsat που εκτός από τηλεοπτικές µεταδόσεις παρέχουν και άλλες υπηρεσίες.  
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Για την υλοποιίηση της επικοινωνίας χρησιµοποιούνται δύο δορυφόροι, ένας τη-

λεπικοινωνιακός (messenger) και ένας άλλος (ranger) µέσω του οποίου είναι εφι-

κτός ο εντοπισµός της θέσης του τερµατικού µέσω µετρήσεων µε διπλασιασµό της 

απόστασης. Οι δορυφόροι βρίσκονται σε συνεχή επαφή µε ένα σταθµό εδάφους, 

που βρίσκεται έξω από το Παρίσι. Ο σταθµός αυτός µε τη σειρά του συνδέεται µε 

ένα πλήθος κέντρων διαχείρισης δικτύου SNMC (Service Provider Network Man-

agement Centers) που παρέχουν υπηρεσίες διασύνδεσης στους τελικούς χρήστες. 

 

1.7.8.6.2 Φορητά Τερµατικά του EUTELTRACS 

Τα τερµατικά του EUTELTRACS περιλαµβάνουν τη µονάδα εισόδου, τη µονάδα 

εξόδου, τη µονάδα τηλεπικοινωνίας και την κατευθυντική κεραία και παρέχονται α-

ποκλειστικά από τις εταιρείες Alcatel και Qualcomm. Η µονάδα εισόδου και εξόδου 

αποτελείται από ένα αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο και µια οθόνη τεσσάρων γραµ-

µών. Τα τερµατικά διασυνδέονται µε τις µονάδες εισόδου/εξόδου µέσω θύρας RS-

232C µέσω της οποίας η πληροφορία µπορεί να µεταδοθεί µε χρήση ειδικού πρω-

τοκόλλου. Έχουν επίσης δυνατότητα αποθήκευσης µέχρι 99 µηνυµάτων. 

  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 35. Τερµατικά του EUTELTRACS 

 

1.7.8.6.3 Τεχνικές Υλοποίησης του Συστήµατος 

Στο σύστηµα EUTELTRACS παρατηρείται µια ασυµµετρία ανάµεσα στην ταχύτη-

τα επικοινωνίας από το φορητό τερµατικό προς το δορυφόρο και αντίστροφα. Υ-

πάρχει επίσης η αργή και γρήγορη µορφή επικοινωνίας ανάλογα µε την ποιότητα 

της σύνδεσης. 

Ταχύτητες επικοινωνίας στο EUTELTRACS 

ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣ 
∆ΟΡΥΦΟΡΟ 

∆ΟΡΥΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣ 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 

X1 mode (αργή) 55 bps 165 bps 

X3 mode (γρήγορη) 4900 bps 14900 bps 
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Χρησιµοποιείται η τεχνική TDMA κατά ην οποία 25 χρονοθυρίδες (time slots) 

µπορούν να υποστηρίζουν το ίδιο αριθµό ταυτόχρονων συνόδων (sessions). Και 

στις δύο µορφές επικοινωνίας αποστέλλονται επιβεβαιώσεις από τον επίγειο σταθµό 

προς το φορητό τερµατικό και αντίστροφα. Επίσης διεξάγεται έλεγχος λαθών. 

Στο EUTELTRACS χρησιµοποιείται κατευθυντική (directional) κεραία, η οποία µε-

τά την ενεργοποίηση του φορητού τερµατικού εξακολουθεί να στρέφει τον άξονα της 

µέχρι να εντοπιστεί o επικοινωνιακός δορυφόρος. Ένας δείκτης στη µονάδα εισό-

δου/εξόδου του χρήστη (οδηγού) υποδεικνύει πότε η πρόσβαση προς τον δορυφό-

ρο είναι αδύνατη. 

Όπως προαναφέρθηκε µε τη βοήθεια του δεύτερου δορυφόρου (ranger) είναι δυ-

νατός o εντοπισµός της θέσης του τερµατικού άρα και του οχήµατος πάνω στο ο-

ποίο φέρεται, χωρίς την ανάγκη επιπλέον ενσωµάτωσης συστήµατος GPS. Το φο-

ρητό τερµατικό αρχικά στρέφει την κατευθυντική κεραία στον δορυφόρο-ranger και 

στη συνέχεια στον τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο. Με τη διαδικασία αυτή, η οποία εί-

ναι κάπως χρονοβόρα, επιτυγχάνεται καθορισµός της θέσης του τερµατικού µε α-

κρίβεια 300 µέτρων. 

Εξάλλου, είναι δυνατή η διασύνδεση του EUTELTRACS µε άλλα δίκτυα όπως το 

δηµόσιο τηλεφωνικό, πρόσβαση σε δίκτυα Χ.25 και άµεσες συνδέσεις µε µισθωµέ-

νες γραµµές. Επειδή δεν υπάρχουν κέντρα SNMCs σε όλες τις χώρες του κόσµου, 

συχνά απαιτείται σταθερή διεθνής σύνδεση µε κάποια από τις χώρες που διαθέτουν 

τέτοιο κέντρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 36. Σχηµατική αναπαράσταση λειτουργίας του EUTELTRACS 
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1.7.8.6.4 Προσφερόµενες Υπηρεσίες και ∆υνατότητες 

Το EUTELTRACS προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες και δυνατότητες: 

• Αποστολής αλφαριθµητικών µηνυµάτων από κάποια συγκεκριµένη ε-

φαρµογή µεταφορών, από το σταθµό βάσης (homebase) προς το φορητό 

τερµατικό, καθώς και αντίστροφα αποστολή αλφαριθµητικών µηνυµάτων 

από κάποιο φορητό τερµατικό προς κάποια συγκεκριµένη εφαρµογή µετα-

φορών στο σταθµό βάσης (homebase). Τα µηνύµατα έχουν µέγιστο µήκος 

1900 χαρακτήρων (υπάρχουν αποθηκευµένα πρότυπα αλλά µπορούν και να 

πληκτρολογηθούν) και προωθούνται από τερµατικό προς τερµατικό µέσω 

της homebase. Επίσης υπάρχει επιβεβαίωση λήψης. Η σχετική εφαρµογή 

µπορεί να υποδείξει όχι µόνο εάν έχει ληφθεί το µήνυµα αλλά και αν έχει δι-

αβασθεί από τον αναγνώστη. 

• Επιλογής ανάµεσα σε δύο πακέτα λογισµικού, το Geotrek και το 

QTRACS. Το πρώτο λειτουργεί µε Windows 95 και ΝΤ, εγκαθίσταται στο κέ-

ντρο αποστολής του πελάτη, είναι συµβατό µε οποιοδήποτε διαθέσιµο λογι-

σµικό διαχείρισης στόλων οχηµάτων και διαθέτει 450 ψηφιοποιηµένους οδι-

κούς χάρτες. Το δεύτερο είναι ένα παρόµοιο πακέτο λογισµικού που διαχει-

ρίζεται και ελέγχει το σύστηµα EUTELTRACS, υποστηρίζει αποστολή και 

λήψη µηνυµάτων από και προς το όχηµα, παρέχει υπηρεσίες εντοπισµού 

θέσης, είναι συµβατό µε τα διαθέσιµα προγράµµατα διαχείρισης στόλων ο-

χηµάτων καθώς και µε όλα σχεδόν τα λειτουργικά συστήµατα. 

• Παράδοσης αναφορών θέσης στόλου οχηµάτων (Fleet Position Report-

ing). Επιτυγχάνονται αυτόµατα σε ωριαία βάση και για κάθε όχηµα µέσω της 

εφαρµογής QTRACS, µπορούν όµως να προσφερθούν και σε οποιαδήποτε 

άλλη στιγµή ζητηθούν. 

• Οµαδοποίησης µηνυµάτων, δηλαδή αποστολή του ίδιου µηνύµατος ταυτό-

χρονα σε πολλά φορητά τερµατικά. 

• Χρήσης προτεραιοτήτων στην αποστολή µηνυµάτων. Τα µηνύµατα κα-

τηγοριοποιούνται σε τέσσερις βαθµίδες προτεραιότητας, δηλαδή ύπνου, κα-

νονικά, επείγοντα και συναγερµού. Τα µηνύµατα της πρώτης βαθµίδας δεν 

µεταδίδονται στο φορητό τερµατικό παρά µόνο όταν ο χρήστης συνδεθεί µε 

το σύστηµα, για να µην ενοχλείται ο τελευταίος κατά τη διάρκεια της ξεκού-

ρασής του. Αν βέβαια πρόκειται για επείγον µήνυµα ανάβει κάποια ενδεικτική 

λυχνία στο τερµατικό ή τίθεται σε λειτουργία συναγερµός, ενώ ταυτόχρονα 

εκτός από το σταθµό βάσης (homebase) ειδοποιούνται και τα γειτονικά κέ-

ντρα SNMCs για ενεργοποίηση των εµπλεκοµένων φορέων. 
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1.7.8.7 ∆ορυφορικό Σύστηµα OmniTRACS  

Tο δορυφορικό σύστηµα OmniTRACS αποτέλεσε τον πρόδροµο του EU-

TELTRACS, αναπτύχθηκε το 1988 από την Qualcomm και αποτελεί ένα GEO 

δορυφορικό σύστηµα επικοινωνιών δύο-κατευθύνσεων (two-way) που 

χρησιµοποιείται κυρίως για εφαρµογές διαχείρισης οδικών µεταφορών που 

ειδικότερα αφορούν επικοινωνία και εντοπισµό θέσης, καλύπτοντας τις 

επικοινωνιακές ανάγκες περίπου 1.250 στόλων οχηµάτων στις Η.Π.Α . Το σύστηµα 

διαθέτει δύο κύρια κέντρα διαχείρισης NMCs (Network Management Centers) 

εγκατεστηµένα στο San Diego και στο Las Vegas. 

Σε γενικές γραµµές παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά µε αυτά του EU-

TELTRACS και έχει παρόµοιες µε αυτό δυνατότητες. Το σύστηµα κάνει χρήση µόνο 

ενός τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου GEO τόσο για την επικοινωνιακή κάλυψη των 

οχηµάτων µε τα κέντρα ή µεταξύ τους, όσο και για τον εντοπισµό θέσεως. Για τις 

ανερχόµενες και κατερχόµενες ζεύξεις χρησιµοποιούνται οι ίδιες συχνότητες  µε αυ-

τές του EUTELTRACS. 

Τα µηνύµατα δεδοµένων µεταφέρονται από τη διαχείριση του στόλου του πελάτη 

(customer fleet management) σε ένα από τα δύο NMCs της QUALCOMM µέσω επί-

γειας σύνδεσης, έπειτα στέλνονται στον επικοινωνιακό δορυφόρο και µέσω αυτού 

στο αντίστοιχο τερµατικό του οχήµατος. Το όχηµα χρησιµοποιεί επίσης το δορυφό-

ρο για αποστολή µηνυµάτων στο κέντρο NMC, απ’ όπου το µήνυµα καθώς και η θέ-

ση του οχήµατος γνωστοποιούνται στη διαχείριση του στόλου του πελάτη. Χρησι-

µοποιείται το πακέτο λογισµικού QTRACS το οποίο άλλωστε έχει δηµιουργηθεί από 

την QUALCOMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 37. Σχηµατική αναπαράσταση λειτουργίας του συστήµατος OmniTracs 
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2. Συστήµατα Στρατιωτικών Επικοινωνιών 

2.1 Τα Κυριότερα Στρατιωτικά Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για στρατιωτικά τηλεπικοι-

νωνιακά συστήµατα που χρησιµοποιούνται από τον Αµερικανικό Στρατό αλλά και 

από κράτη-µέλη του ΝΑΤΟ. Αυτά είναι: 

• EPLRS (Enhanced Position Location Reporting System ή Βελτιωµένο Σύ-

στηµα Αναφορών Εντοπισµού Θέσεως). 

• JTRS (Joint Tactical Radio System ή ∆ιακλαδικό Τακτικό Ραδιο Σύστηµα). 

• SINCGARS (Single Channel Ground and Airborne Radio ή Ασύρµατος Α-

πλού ∆ιαύλου Χερσαίων & Αεροµεταφερόµενων ∆υνάµεων). 

• NAVSTAR  Global Positioning System  (Παγκόσµιο Σύστηµα Εντοπισµού 

Θέσης). 

• TETRA (TErrestrial Trunked Rαdio ή Συγκαναλικό Σύστηµα Ραδιο-

επικοινωνιών). 

• Secure GSM  (Secure Global System for Mobile Communications ή Ασφαλές 

Παγκόσµιο Σύστηµα για Κινητές Επικοινωνίες). 

• GCCS (Global Command and Control System ή Παγκόσµιο Σύστηµα ∆ιοική-

σεως και Ελέγχου). 

• GBS (Global Broadcast Service ή Υπηρεσία Παγκόσµιας Μετάδοσης) 

• C4I (Command, Control, Communication, Computer and Intelligence Systems 

ή Συστήµατα ∆ιοικήσεως, Ελέγχου, Επικοινωνιών, Υπολογιστών και Πληρο-

φοριών) 
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2.2 EPLRS (Enhanced Position Location Reporting Sys tem ή Βελτιωµένο 

Σύστηµα Αναφορών Εντοπισµού Θέσεως) 

 

 

 

 

2.2.1 Ορισµός 

Το EPLRS (Enhanced Position Location Reporting System) ξεκίνησε στην αρχική 

του µορφή το 1987 και αποτελεί µια κινητή και ασύρµατη ραχοκοκαλιά επικοινωνιών 

δεδοµένων για την τακτική διαδικτύωση του στρατού ξηράς. Παρέχει ένα ενσωµα-

τωµένο σύστηµα ενηµέρωσης/ εντοπισµού θέσης, και είναι ένα κοινό επικοινωνιακό 

σύστηµα για τον στρατό ξηράς, την αεροπορία, το ναυτικό, και τις δυνάµεις πεζο-

ναυτών των Αµερικανικών Ενόπλων ∆υνάµεων. 

 

2.2.2 Σκοπός του Συστήµατος 

Βασικός σκοπός του συστήµατος EPLRS είναι να αποτελέσει τον κύριο κορµό 

παροχής ψηφιακών ασύρµατων επικοινωνιών ραδιο-συχνοτήτων, για την υποστήρι-

ξη τη συνεκτικότητας µεταξύ των τακτικών δικτύων C4I, από το επίπεδο του τακτι-

κού συγκροτήµατος µέχρι και το επίπεδο της υποµονάδος. Το αποτέλεσµα της υλο-

ποίησης του συστήµατος είναι η ολοκλήρωση των επικοινωνιών, προς υποστήριξη 

µιας εύκαµπτης και ολοκληρωµένης C4I αρχιτεκτονικής τακτικών δεδοµένων από το 

επίπεδο του τακτικού συγκροτήµατος και κάτω. 

 

2.2.3 ∆οµή του Συστήµατος 

Το EPLRS αποτελείται από ένα σταθµό ελέγχου δικτύου NCS (Net Control Sta-

tion), από έναν αρκετά µεγάλο αριθµό από σταθµούς ασυρµάτων EPLRS εισό-

δου/εξόδου δεδοµένων (Εικόνα 38), καθώς και από µια µονάδα EGRU (EPLRS Grid 

Reference Unit). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 38. Σταθµός ασυρµάτου του EPLRS 
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Μια τυπική Αµερικανική Μεραρχία Πεζικού αποτελείται από τέσσερις σταθµούς 

ελέγχου δικτύου NCS, από 600-700 σταθµούς ασυρµάτου EPLRS και από 12 µονά-

δες EGRU. Το EPLRS αναπτύσσεται σαν ένα συνολικό σύστηµα που ελέγχει οµά-

δες από σταθµούς ασυρµάτων EPLRS. Οι µονάδες EGRU υποβοηθούν τη λειτουρ-

γία του συστήµατος µε λειτουργίες εντοπισµού θέσης και αναµεταδόσεις µηνυµά-

των. Οι σταθµοί ασυρµάτου EPLRS εκπέµπουν, αναµεταδίδουν και λαµβάνουν µη-

νύµατα. 

 

2.2.4 Αρχιτεκτονική Συστήµατος 

Το EPLRS λειτουργεί σε οκτώ κανάλια στο φάσµα UHF (420-450 MHz) και είναι 

ένα βασισµένο σε υπολογιστή, διάταξης-χρόνου ευρέους φάσµατος ραδιο-σύστηµα, 

που χρησιµοποιεί την τεχνολογία TDMA (πολλαπλή πρόσβαση µε χρονοµερισµό) 

για να παρέχει µια ασφαλή και συµπαγή αρχιτεκτονική επικοινωνιών. Η χρησιµο-

ποιούµενη από το σύστηµα αρχιτεκτονική επιτρέπει αναπήδηση συχνότητας, απο-

φεύγει τις συγκρούσεις µετάδοσης, παρέχει ανίχνευση λαθών, αναγνώριση και πα-

ρεµπόδιση παρεµβολής και διόρθωση σφαλµάτων. 

Αυτή η αρχιτεκτονική εξάλλου υποστηρίζει την αυτοµατοποιηµένη διανοµή δεδο-

µένων στις γειτονικές, προϊστάµενες και υφιστάµενες διοικήσεις ενώ ταυτόχρονα 

παρέχει αναφορές θέσεως των µονάδων στα αυτοµατοποιηµένα κέντρα διοίκησης 

και ελέγχου C2, παρέχοντας τακτικές αναφορές σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο, ανε-

ξάρτητες από το σύστηµα προσδιορισµού θέσεως GPS. 

Το EPLRS χρησιµοποιεί τόσο την έκδοση X.25 CCITT του συστήµατος ADDS 

(Army Data Distribution System) όσο και τα πρωτόκολλα MILSTD-1553B, για να εί-

ναι διαλειτουργικό µε άλλα επιλεγµένα όπλα και συστήµατα διοικήσεως και ελέγχου. 

Η κυµατοµορφή (waveform) του EPLRS είναι βάσει σχεδίων ιδιαίτερα ανθεκτική στις 

παρεµβολές και διαθέτει ιδιαίτερα αποδοτικό εύρος ζώνης συχνοτήτων. Το EPLRS 

χρησιµοποιεί ένα συµπαγές σύστηµα διαχείρισης που διατηρεί τη διαθεσιµότητα του 

δικτύου EPLRS στο 99%. 

 

2.2.5 ∆υνατότητες του Συστήµατος 

Το EPLRS παρέχει γεωδαιτικές πληροφορίες εντοπισµού θέσης και ένα αφιερω-

µένο δίκτυο επικοινωνιών δεδοµένων (Dedicated Data Communications Network) 

στις µονάδες κάτω από το επίπεδο του τακτικού συγκροτήµατος. Η ρυθµοαπόδοση 

των δεδοµένων κυµαίνεται από 3,5 έως 56 kbps για κάλυψη µεγάλης ποικιλίας ρα-

διοφωνικών και σηµείου-προς-σηµείο µετάδοσης δεδοµένων.  
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Ο σταθµός ασυρµάτου του συστήµατος EPLRS βρίσκεται κανονικά επί οχήµατος 

αλλά µπορεί να αφαιρεθεί και να χρησιµοποιηθεί και ως φορητός. Επίσης υπάρχει 

δυνατότητα χρησιµοποίησης των σταθµών και σε αεροσκάφη. 

Εξαιτίας της δυνατότητας παροχής δεδοµένων εντοπισµού θέσης σε πραγµατικό 

χρόνο, παρέχει πλέον τη δυνατότητα διοίκησης του πεδίου µάχης µε µεγάλη ακρί-

βεια. Ο διοικητής της µαχόµενης µονάδας, όχι µόνο µπορεί να οδηγήσει προς τα 

εµπρός τα στρατεύµατα µε ασφάλεια και επίγνωση της κατάστασης, αλλά επιπλέον 

µπορεί γρήγορα και επακριβώς να παρακολουθεί τις εχθρικές κινήσεις. 

 

2.2.6 Χρήσεις του Συστήµατος 

Το EPLRS είναι ένα κοινό επικοινωνιακό σύστηµα για τον Στρατό Ξηράς, την Αε-

ροπορία, το Ναυτικό και τις δυνάµεις Πεζοναυτών των Αµερικανικών Ενόπλων ∆υ-

νάµεων. Μέσα στον στρατό ξηράς και τις δυνάµεις Πεζοναυτών του Αµερικανικού 

Στρατού, το EPLRS είναι η ψηφιακή ραχοκοκαλιά για τις επίγειες δυνάµεις που είναι 

διασυνδεόµενες µέσω του χαµηλότερου τακτικού ∆ιαδικτύου (Lower Tactical 

Internet). Η βασική χρήση του ναυτικού EPLRS είναι να παρασχεθεί µεγάλης εµβέ-

λειας εντοπισµό και παρακολούθηση αµφίβιων στρατευµάτων και µονάδων διοικητι-

κής µέριµνας, προς υποστήριξη επιχειρήσεων των δυνάµεων Πεζοναυτών. 

Το EPLRS της Πολεµικής Αεροπορίας είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµέ-

νων που χρησιµοποιείται από το SADL (Situational Awareness Data Link) και παρέ-

χει στον κυβερνήτη του αεροσκάφους µια κάτοψη της θέσης των φίλιων δυνάµεων 

στο έδαφος, καθώς και µερικές πληροφορίες θέσης άλλων αεροσκαφών. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 39. Οθόνη του συστήµατος µε τις δυνάµεις σε ψηφιακό χάρτη 

2.2.7 Βελτιώσεις του Συστήµατος 

Οι βελτιώσεις του EPLRS περιλαµβάνουν: εξάλειψη του σταθµού ελέγχου δικτύ-

ου NCS (Network Control Station), βελτιωµένη αξιοπιστία µηνυµάτων, αποδοτικότε-

ρη χρήση του διαθέσιµου εύρους ζώνης συχνοτήτων και δυνατότητα προγραµµατι-

σµού. 
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2.3 JTRS (Joint Tactical Radio System ή ∆ιακλαδικό Τακτικό Ραδιο Σύστη-

µα) 

 

 

 

 

 

2.3.1 Ορισµός  

Το JTRS (Joint Tactical Radio System) παρέχει στον σύγχρονο µαχητή ένα δι-

κτυωµένο πολυµορφικό (multi-mode / multi-channel) τηλεπικοινωνιακό σύστηµα µε 

δυνατότητες προγραµµατιζόµενου λογισµικού και ρυθµιζόµενου υλικού, µε σκοπό 

την αύξηση της διαλειτουργικότητας µε ήδη υπάρχοντα (legacy) συστήµατα, καθώς 

και την ενίσχυση της ευελιξίας και της προσαρµοστικότητας στην επικοινωνιακή υ-

ποστήριξη ποικίλων αποστολών. Αποτελεί ουσιαστικά µια ενοποιηµένη οικογένεια 

από ασύρµατα προγραµµατιζόµενα τακτικά µέσα υψηλής χωρητικότητας, τα οποία 

µπορούν να παρέχουν επικοινωνιακή κάλυψη µε ή χωρίς οπτική επαφή στο σύγ-

χρονο πεδίο µάχης. 

 

2.3.2 Σκοπός  

Σκοπός του συστήµατος είναι η ενοποίηση όλων των κυµατοµορφών 

(waveforms), πρωτοκόλλων και διαδικασιών κρυπτογράφησης σε ένα κοινά δια-

µορφωµένο λογισµικό. Η χρησιµοποίηση ενοποιηµένου λογισµικού και υλικού οδη-

γεί στη δραστική µείωση του κόστους ανάπτυξης νέων επικοινωνιακών τακτικών 

συστηµάτων, στη µείωση του χρόνου εισαγωγής και αφοµοίωσης νέας τεχνολογίας, 

ενώ παράλληλα επιτρέπει ρυθµίσεις σε θέµατα δροµολόγησης πακέτων και διαύλων 

επικοινωνίας, ώστε να ταιριάζουν µε τις συνθήκες του σύγχρονου πεδίου µάχης. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Εικόνα 40. Η ∆ιαλειτουργικότητα του JTRS 
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2.3.3 Χαρακτηριστικά του Συστήµατος  

Τα χαρακτηριστικά του JTRS µπορούν να µεταβάλλονται ώστε να του επιτρέ-

πουν να λειτουργεί σε συνεργασία µε παλαιότερα συστήµατα. Με αυτό τον τρόπο 

µια απλή συσκευή µπορεί να λειτουργήσει προσφέροντας πολλαπλές υπηρεσίες και 

εξυπηρετώντας πολλαπλές εθνικές ανάγκες. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί σε 

ποικίλες διασυµµαχικές επιχειρήσεις, προσαρµοζόµενο στο εκάστοτε τοπικό επικοι-

νωνιακό περιβάλλον. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι τα εξής: 

• Είναι σχεδιασµένο µε µια κοινή ανοικτή αρχιτεκτονική (Common Open Archi-

tecture). 

• Έχει τη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης των εφαρµογών προγραµµάτων 

(Radio Waveforms). 

• Ενισχύει την εµπορική τεχνολογία και συµβαδίζει µε αυτή. 

• Επιτρέπει την εισαγωγή νέων δυνατοτήτων µέσω αντικατάστασης λογισµι-

κού ή παλαιότερης υποδοµής. 

• Οδηγεί στη µείωση του µεγάλου αριθµού διαφορετικών τύπων ασυρµάτων 

(ενώ στις ΗΠΑ υπήρχαν 30 οικογένειες ασυρµάτων, τώρα ενοποιούνται µόνο 

σε µία). 

• Μπορεί να αναβαθµιστεί και να επαναπρογραµµατιστεί για λειτουργία στα 

πλαίσια επικοινωνιακού δικτύου. Επίσης νέες δυνατότητες µπορούν να εν-

σωµατωθούν και να αφοµοιωθούν αρκετά εύκολα. 

 Εξετάζοντας τα παλαιότερα στρατιωτικά τηλεπικοινωνιακά µέσα από τις αρχές 

της δεκαετίας του ’80 έως σήµερα και µε δεδοµένη την τεχνολογική ανάπτυξη που 

συντελέστηκε και στο συγκεκριµένο τοµέα, διαπιστώνει εύκολα κανείς την προφανή 

ανάγκη για µετάβαση από τα παλαιότερα (legacy) συστήµατα στο ενοποιηµένο σύ-

στηµα JTRS. 

Τη δεκαετία του ’80 η αρχιτεκτονική των µέσων βασιζόταν κυρίως στο υλικό 

(hardware). Τα στρατιωτικά µέσα επικοινωνιών χρησιµοποιούσαν µόνο µια µπάντα 

συχνοτήτων (single frequency band) και ένα µόνο κανάλι επικοινωνίας (single chan-

nel), η δε αναβάθµιση τους αφορούσε κατεξοχήν την ίδια τη συσκευή. Επίσης οι α-

νάγκες επικοινωνιακής µεταφοράς εστιάζονταν κυρίως στη φωνή και στα δεδοµένα. 

Προχωρώντας στη συνέχεια στη δεκαετία του ’90 η αρχιτεκτονική των µέσων βασί-

στηκε στο λογισµικό (software) το οποίο όµως δεν είχε µελλοντική συµβατότητα. Τα 

µέσα χρησιµοποιούσαν πολλαπλές µπάντες συχνοτήτων (multiple frequency bands) 

και ένα µόνο κανάλι επικοινωνίας (single channel), ενώ η αναβάθµιση τους αφο-

ρούσε κυρίως το λογισµικό. Οι ανάγκες επικοινωνιακής µεταφοράς εξακολούθησαν 

να εστιάζονται στη φωνή και στα δεδοµένα. 
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 Στη δεκαετία που διανύουµε, η αρχιτεκτονική των µέσων βασίζεται στο λογισµικό 

(software) των συσκευών µε µελλοντική συµβατότητα και ανάγκες αναβάθµισης και 

επαναχρησιµοποίησης. Τα µέσα πλέον χρησιµοποιούν πολλαπλές µπάντες συχνο-

τήτων (multiple frequency bands) και πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας (multiple 

channels) και η αναβάθµιση τους αφορά αποκλειστικά και µόνο το λογισµικό. Οι α-

νάγκες επικοινωνιακής µεταφοράς επεκτείνονται εκτός από τη φωνή και τα δεδοµέ-

να και στη µεταφορά video. 

Οι συσκευές του συστήµατος JTRS αναπτύσσονται και αποκτώνται σε διαφορετι-

κούς τοµείς (clusters). Ο πρώτος από αυτούς αποτελεί µια προσπάθεια του Αµερι-

κανικού Στρατού για επίγειες εποχούµενες και ασύρµατες αεροπορικές επικοινωνίες. 

Οι χρήστες του JTRS µπορούν να διακριθούν σε πέντε γενικές κατηγορίες: Αεροµε-

ταφερόµενες (Airborne), Επίγειες Φορητές (Ground Mobile), Σταθερού Σταθµού 

(Fixed Station), Θαλάσσιες (Maritime) και Προσωπικές (Personal). 

 

2.3.4 ∆ιαφορές Παλαιών (Legacy) Συστηµάτων και JTRS  

Τα παλαιά συστήµατα: 

• Λειτουργούν παραδοσιακά σε µία µόνο µορφή (single mode) και σε µία µόνο 

µπάντα συχνοτήτων (single frequency band). 

• Η διαχείριση των δικτύων τους είναι αρκετά σύνθετη. 

• Οι δυνατότητες διαδικτύωσης είναι περιορισµένες. 

• ∆ιαθέτουν ανεξάρτητα πρότυπα λειτουργίας χωρίς συµβατότητα και διαλει-

τουργικότητα. 

• Εξυπηρετούν κυρίως εφαρµογές ήχου και δεδοµένων (όχι όµως video). 

Το JTRS: 

• Βασίζεται κυρίως σε προγραµµατιζόµενο λογισµικό. 

• Λειτουργεί σε πολλαπλές µορφές (multi-mode) και πολλαπλές µπάντες συ-

χνοτήτων (multi-band). 

• Εξυπηρετεί εφαρµογές ήχου, δεδοµένων και video. 

• Είναι προς-τα-πίσω συµβατό µε τα παλαιά συστήµατα. 

• ∆ιαθέτει δοµηµένο (modular) και κλιµακωτό (scalable) σχεδιασµό. 

• Ενοποιεί τα επιχειρησιακά τηλεπικοινωνιακά µέσα, από έναν µεγάλο αριθµό 

οικογενειών και υποκατηγοριών σε µία µόνο. 

• ∆ιαχειρίζεται δυναµικά το εύρος ζώνης (bandwidth). 

• Μπορεί να επεκταθεί µέσω δικτύων επικοινωνιών. 

• Είναι εξαιρετικά αξιόπιστο και ασφαλές. 

• Έχει σχεδιαστεί µε βάση την ανοικτή αρχιτεκτονική. 
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2.3.5 Εφαρµογές που καλύπτει το JTRS  

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι εφαρµογές του επικοινωνιακού φάσµατος 

(ανά εύρος συχνότητας) που το JTRS καλείται να καλύψει επικοινωνιακά (οι εφαρ-

µογές αυτές αφορούν κατά κύριο λόγο τις Ένοπλες ∆υνάµεις των ΗΠΑ). 

 

 

2.3. 6 Απαιτήσεις του JTRS  

Ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό του συστήµατος JTRS είναι η ανεξαρτησία 

ανάµεσα στο υλικό, στο χρησιµοποιούµενο λειτουργικό σύστηµα και στο λογισµικό 

των εφαρµογών. Αυτό συντελεί στη µέγιστη επαναχρησιµοποίηση του λογισµικού 

των τηλεπικοινωνιακών µέσων και στην ελάχιστη δυνατή επί των συστηµάτων επι-

κοινωνιών επίδραση, όταν νέες τεχνολογίες εισέρχονται σε επίπεδο λειτουργικών 

συστηµάτων ή εφαρµογών. 

Εύρος 
Συχνότητας ∆ιαµόρφωση Εφαρµογή 

< 2 MHz MSK/FSK Very Low Frequency/Low Fre-
quency (VLF/LF) 

2 – 30 MHz SSB/FSK Military High Frequency (HF) 

30 – 88 MHz FM Military Very High Frequency 
(VHF) 

118 – 136 MHz AM Air Traffic Control 

156 – 174 MHz FM Maritime 

225 – 400 MHz AM/FM Military Ultra High Frequency 
(UHF) 

240 – 270 MHz FM/PSK UHF SATCOM Downlink 

290 – 320 MHz FM/PSK UHF SATCOM Uplink 

420 – 450 MHz PSK Position Location (EPLRS) 

960 – 1215 MHz PSK Joint Tactical Information Distri-
bution System (JTIDS) 

1030/1090 MHz PCM Identification Friend or Foe (IFF) 

1227.6 MHz PSK GPS L2 

1350 – 1850 MHz FM MSE 

1381.05 MHz PSK GPS L3 

1575.42 MHz PSK GPS L1 

> 2000 MHz Various 
Microwave, Troposcatter, Milli-
meter Wave, SHF/EHF SAT-

COM, Telemetry 
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Το JTRS απαιτεί την ύπαρξη λειτουργικού συστήµατος πραγµατικού χρόνου 

(real-time operating system) και λογισµικό εφαρµογών ώστε να µπορεί να ανταπο-

κριθεί σε κρίσιµες χρονικά απαιτήσεις του σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού αγώνα. 

Επίσης είναι απαραίτητη η ύπαρξη υλικολογισµικού (middleware) για να παρέχει 

επικοινωνιακή σύνδεση ανάµεσα σε εφαρµογές, λειτουργικά συστήµατα και υλικό. 

Τέλος το σύστηµα απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευµένου περιβάλλοντος ανάπτυξης το 

οποίο θα ευνοήσει τη ραγδαία ανάπτυξη, προτοτυποποίηση, εκσφαλµάτωση, επέ-

κταση και επαναχρησιµοποίηση των εφαρµογών. 

Η χρήση του υλικολογισµικού COBRA για παράδειγµα, σε συνδυασµό µε την 

ύπαρξη εξειδικευµένου περιβάλλοντος ανάπτυξης (π.χ. εργαλεία γραφικού προ-

γραµµατισµού και αυτόµατης γένεσης κώδικα) τείνει να επηρεάσει αρνητικά τους 

χρόνους απόκρισης του συστήµατος και προφανώς έρχεται σε αντίθεση µε τις απαι-

τήσεις πραγµατικού χρόνου του JTRS. Για το λόγο αυτό συγκρουόµενες περιοχές 

εξετάστηκαν προσεκτικά, προκειµένου να επιτευχθεί βέλτιστη ανάπτυξη του συστή-

µατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις. 

 

2.3.6.1 Λειτουργικά Συστήµατα Πραγµατικού Χρόνου  

Αρχικά επιλέχθηκαν πυρήνες (kernels) πραγµατικού χρόνου βασισµένοι πάνω 

στο λειτουργικό σύστηµα Unix. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν πυρήνες (kernels) 

πραγµατικού χρόνου βασισµένοι στο Win32 API του λειτουργικού συστήµατος Win-

dows NT. 

 

2.3.6.2 Υλικολογισµικό (Middleware)  

Οι υπεύθυνοι ανάπτυξης του JTRS προσανατολίστηκαν στην ανάπτυξη υλικολο-

γισµικού µε το όνοµα "Universal Virtual Machine" (Παγκόσµια Εικονική Μηχανή). 

Αυτή θεωρητικά επιτρέπει την ανάπτυξη από τους προγραµµατιστές εφαρµογών σε 

οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού και το "τρέξιµο" της, σε οποιοδήποτε τηλε-

πικοινωνιακό σύστηµα. Η παραπάνω µηχανή ίσως είναι ευρύτερα γνωστή ως JVM 

(Java Virtual Machine), η οποία αποτελεί µια ειδική περίπτωση της Universal Virtual 

Machine, µε χρησιµοποίηση γλώσσας προγραµµατισµού Java. 
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2.4 SINCGARS (Single Channel Ground and Airborne Ra dio ή Ασύρµατος 

Απλού ∆ιαύλου Χερσαίων & Αεροµεταφερόµενων ∆υνάµεων) 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Εισαγωγή  

Το σύστηµα SINCGARS (Single Channel Ground and Airborne Radio) αποτελεί 

το βασικό σύστηµα ασυρµάτου µάχης CNR (Combat Net Radio) του Αµερικανικού 

Στρατού και αρχικά σχεδιάστηκε για διοίκηση και έλεγχο µε φωνητική επικοινωνία 

µέσω ασυρµάτου στις µονάδες πεζικού, τεθωρακισµένων και πυροβολικού. Είναι 

µια νέα οικογένεια ασυρµάτων µάχης VHF-FM που λειτουργεί σε οποιαδήποτε από 

τις 2.320 διαθέσιµες συχνότητες µεταξύ 30 και 87.975 MHz µε διαδοχικές αυξήσεις 

(κλικ) των 25 kHz. Η οικογένεια των ασυρµάτων SINCGARS έχει τη δυνατότητα α-

ποστολής και λήψης φωνής, τακτικών δεδοµένων, µηνυµάτων κυκλοφορίας δικτύου 

και είναι συµβατή µε τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ. Η εταιρία ITT 

(International Telephone and Telegraph) είναι ο αποκλειστικός παραγωγός των α-

συρµάτων του SINCGARS.  

 

2.4.2 ∆υνατότητες του Συστήµατος  

Το SINCGARS σχεδιάζεται σε µια σταδιακά δοµηµένη βάση, για να επιτύχει τη 

µέγιστη δυνατή διαλειτουργικότητα και συµβατότητα µεταξύ των ποικίλων συστηµά-

των ασύρµατης επικοινωνίας, για επίγειες ή αεροµεταφερόµενες στρατιωτικές δυνά-

µεις. Μια κοινή συσκευή αποστολής και λήψης σηµάτων RT (Receiver Transmitter) 

χρησιµοποιείται σε όλες τις φορητές και εποχούµενες εκδόσεις του συστήµατος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 41. Η οικογένεια των ασυρµάτων του SINCGARS 
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Το σύστηµα σχεδιάζεται για να επιζήσει σε πυρηνικό περιβάλλον. Εξάλλου µέσω 

της χρήσης του συστήµατος ηλεκτρονικών αντιµέτρων ECCM (Electronic Counter 

Countermeasure) µπορεί να λειτουργήσει και σε εχθρικό περιβάλλον. Οι ασύρµατοι 

SINCGARS διαθέτουν µνήµες για αποθήκευση οκτώ συχνοτήτων απλού διαύλου 

και έξι σύνολα αναπήδησης συχνότητας (hopsets).  

∆ιαθέτει δυνατότητα αναπήδησης συχνότητας (frequency hopping), δεδοµένου 

ότι αποτελείτο το κύριο επικοινωνιακό µέσο ενάντια σε ένα εχθρικό περιβάλλον πα-

ρεµβολών. Το SINCGARS έχει δυνατότητα µετάδοσης φωνής, αναλογικών και ψη-

φιακών δεδοµένων, λειτουργώντας είτε µε αναπήδηση συχνότητας είτε σε λειτουρ-

γία απλού διαύλου και πρόκειται σταδιακά να αντικαταστήσει τους σταθµούς ασυρ-

µάτου AN/PRC-77 και AN/VRC-12. Η Αεροµεταφερόµενη έκδοση του SINCGARS 

ARC-201 πρόκειται επίσης να αντικαταστήσει τους σταθµούς ασυρµάτου AN/ARC-

114, AN/ARC-131 και AN/ARC-186.  

Το κύριο εξάρτηµα του SINCGARS είναι ο ποµποδέκτης RT (Receiver Transmit-

ter). Υπάρχουν δύο εκδόσεις για επίγειες στρατιωτικές µονάδες (η RT-1523 που συ-

µπληρώνεται από το σύστηµα ασφαλείας COMSEC (ICOM) και η RT-1439 γνωστή  

και ως non-ICOM γιατί δεν περιλαµβάνει το σύστηµα ασφαλείας της προηγούµενης), 

καθώς και τρεις εκδόσεις για αεροµεταφερόµενες δυνάµεις (οι RT-1476/1477/1478). 

Όλες οι αεροπορικές εκδόσεις απαιτούν τη χρήση εξωτερικών συσκευών του συ-

στήµατος ασφαλείας COMSEC.  

Το σύστηµα απαιτεί την παράλληλη λειτουργία συστήµατος εξωτερικής ασφάλει-

ας KY- 57 VINSON Communications Security (COMSEC) για να µπορεί να κρυπτο-

γραφήσει και να αποκρυπτογραφήσει τα µηνύµατα που διακινούνται.  

Το σύστηµα ασφαλείας είναι ενσωµατωµένο στον ασύρµατο SINCGARS για να 

µειώσει το φορτίο του ασυρµατιστή που τον φέρει και συγχρόνως να συντελέσει στη 

µείωση του αριθµού των εξωτερικών κρυπτο-συσκευών που απαιτούνται από τον 

στρατό ξηράς.  

Οι σταθµοί ασυρµάτου SINCGARS είναι σύνολα από δοµικά εξαρτήµατα. Τα 

διάφορα µεµονωµένα εξαρτήµατα είναι απολύτως εναλλάξιµα από τον ένα ασύρµα-

το στον άλλο. Οι ασύρµατοι SINCGARS παρέχουν πανοµοιότυπες, ή στις περισσό-

τερες περιπτώσεις βελτιωµένες δυνατότητες όταν συγκρίνονται µε τη σειρά ασυρµά-

των AN/VRC-12 την οποία και αντικαθιστούν. Επιπλέον, η σταδιακά δοµηµένη βάση 

σχεδίασης µε την οποία αναπτύσσεται το σύστηµα, ελαττώνει το φόρτο των εφοδια-

στικών κέντρων για παροχή περισσοτέρων ανταλλακτικών.  
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Οι συσκευές RT-1523 και RT-1439 είναι κοινές στις επίγειες εκδόσεις. Η βασική 

διαφορά µεταξύ τους είναι η συσκευή που χρησιµοποιείται για να παρέχει ασφάλεια 

επικοινωνίας. Έτσι ενώ η RT-1523 διαθέτει εσωτερικά κυκλώµατα COMSEC, η RT-

1439 χρησιµοποιεί τη συσκευή ασφαλείας VINSON.  

Οι επίγειες εκδόσεις είναι εξοπλισµένες µε λειτουργία ψιθύρου (whisper mode) 

για τον περιορισµό θορύβου κατά τη διάρκεια περιπολίας ή κατά τη χρήση στις αµυ-

ντικές θέσεις. Ο χειριστής ψιθυρίζει στο µικροτηλέφωνο και ακούγεται στον δέκτη 

σαν να µιλάει κανονικά. Οι αεροµεταφερόµενες εκδόσεις διαφέρουν στα πακέτα ε-

γκατάστασης καθώς και στις απαιτήσεις για τερµατικά δεδοµένων (data terminals).  

Οι αεροµεταφερόµενες και επίγειες εκδόσεις είναι διαλειτουργικές στις λειτουργίες 

Αναπήδησης Συχνότητας FH (Frequency Hopping) και απλού διαύλου (single-

channel).  

Οι συσκευές είναι συµβατές µε όλους τους Αµερικανικούς σταθµούς ασυρµάτων 

VHF καθώς και µε αυτούς των συµµαχικών χωρών, στη λειτουργία απλού διαύλου 

(single-channel) σε κανάλια των 50 kHz.  

Προς το παρόν σε ότι αφορά τη λειτουργία Αναπήδησης Συχνότητας FH, το 

SINCGARS παρουσιάζει συµβατότητα µόνο µε κάποιους ασυρµάτους της πολεµι-

κής αεροπορίας, του ναυτικού και των δυνάµεων πεζοναυτών του Αµερικανικού 

Στρατού.  

Το SINCGARS δέχεται είτε αναλογικά είτε ψηφιακά σήµατα εισόδου. Επεξεργά-

ζεται το εισερχόµενο σήµα σε ένα ψηφιακό ρεύµα δεδοµένων που λειτουργεί στα 

16.000 bps. Τα ψηφιακά δεδοµένα εισόδου µπορούν να εισάγονται απ’ ευθείας µε 

αυτές τις ταχύτητες. Αν απαιτείται χαµηλότερος ρυθµός, ο ασύρµατος είναι εφοδια-

σµένος µε έναν προσαρµογέα ρυθµού δεδοµένων DRA (Data Rate Adapter). Χαµη-

λότερες ταχύτητες συνήθως απαιτούνται εφόσον ο ασύρµατος παρέχει τη δυνατότη-

τα διόρθωσης λαθών σε ταχύτητες από 75 µέχρι 4.800 bps.  

Η διόρθωση επιτυγχάνεται µε επανάληψη κάθε χαρακτήρα, µονό αριθµό φορών, 

και η απόφαση λαµβάνεται από το σύστηµα µε καταµέτρηση πλειοψηφίας.  

Ένα πλεονέκτηµα του SINCGARS σε σύγκριση µε άλλους ασυρµάτους είναι η 

δυνατότητα του να ελέγχει την ισχύ εξόδου. Η υποµονάδα RΤ διαθέτει τρεις ρυθµί-

σεις ισχύος που διαφοροποιούν την εµβέλεια µετάδοσης από τα 300 µέτρα (990 

πόδια) µέχρι τα 8 χιλιόµετρα (5 µίλια). Η προσθήκη ενός ενισχυτή ισχύος αυξάνει 

την εµβέλεια στα 35 χιλιόµετρα (22 µίλια).  

Οι χρήστες ασυρµάτων παλαιότερης γενιάς δεν ήταν σε θέση να διαπιστώσουν 

δυσλειτουργίες τις συσκευής χωρίς ειδικό εξοπλισµό δοκιµής ή χωρίς τη βοήθεια του 

κατάλληλου τεχνικού.  
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Το SINCGARS διαθέτει ενσωµατωµένες λειτουργίες δοκιµών BIT (built-in test) οι 

οποίες ενηµερώνουν το χρήστη του ασυρµάτου για τυχόν δυσλειτουργία του RT. 

Έχουν επίσης τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν χαλασµένα κυκλώµατα, παρέχοντας 

έτσι µεγάλη βοήθεια στους τεχνικούς που τα επισκευάζουν.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Εικόνα 42. Ο SINCGARS RT-1439 

 

2.4.3 Εκδόσεις και Βελτιώσεις  

Το πρώτο σύστηµα SINCGARS που κατασκευάστηκε ήταν το RT-1439. Η επό-

µενη έκδοση του SΙNCGARS ήταν το RT-1523. Το RT-1523 ονοµάστηκε ολοκλη-

ρωµένη ασφάλεια επικοινωνιών ή Integrated Communications Security (ICOM) σε 

αντίθεση µε το αρχικό σύστηµα RT-1439 που είναι γνωστό µε το όνοµα Non-ICOM.  

Η αµέσως επόµενη γενιά του SINCGARS κατασκευάστηκε µε σκοπό να παρου-

σιάζει βελτιώσεις στην εµβέλεια, στο χρόνο ζωής της µπαταρίας και στη λειτουργία 

χαµηλής ισχύος. Οι βελτιώσεις αυτές οδήγησαν στην παραγωγή των ασυρµάτων 

RT-1523A και RT-1523B ICOM.  

Παράλληλα µε την στροφή του Στρατού προς την ψηφιοποίηση των µέσων, οι 

χρήστες εξέφρασαν την ανάγκη για αύξηση της επικοινωνιακής λειτουργικότητας και 

κάλυψης των επικοινωνιών τους.  

Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη του προγράµµατος System Improvement (SIP), 

που αφορά τη βελτίωση του συστήµατος SINCGARS, και στο οποίο είναι κυρίως 

βασισµένο το τακτικό ∆ιαδίκτυο. Οι ασύρµατοι SIP (RT-1523C και RT-1523D) συ-

µπεριέλαβαν χαρακτηριστικά όπως η διεπαφή σε εξωτερικά PLGR, βελτίωσαν το 

σύστηµα διόρθωσης λαθών FEC (Forward Error Correction) και δροµολόγησης πα-

κέτων.  
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Αυτές οι βελτιώσεις µαζί µε την εισαγωγή της κάρτας ελεγκτών ∆ιαδικτύου (INC), 

παρείχαν στους υπεύθυνους µηχανικούς τις δυνατότητες για τη δροµολόγηση του 

πρωτοκόλλου IP µεταξύ των δικτύων ασυρµάτων και των άλλων επικοινωνιακών 

συστηµάτων ( όπως του EPLRS, τοπικών δικτύων LAN κ.λ.π) και  άλλαξαν δραµα-

τικά τον τρόπο µε τον οποίο τα δεδοµένα διακινούνται πλέον στο σύγχρονο πεδίο 

µάχης.  

Η έκδοση που πλέον κατασκευάζεται είναι η Advance SIP (ASIP) RT-1523E. Α-

ποτελεί συνέχεια της έκδοσης RT-1523C SIP, είναι µισή σε πλάτος, και ζυγίζει το 

ένα τρίτο  σε σχέση µε ένα κανονικό πλήρη σταθµό ασυρµάτου. Οι πρόσφατες βελ-

τιώσεις στο INC περιλαµβάνουν έναν ισχυρότερο µικροεπεξεργαστή µε αυξηµένη 

µνήµη. Η έκδοση ASIP εστιάζει προς τον µεµονωµένο στρατιώτη και θα αποτελέσει 

την τελευταία έκδοση που θα τελειώσει την παραγωγή του SINCGARS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 43. Η σειρά ασυρµάτων SINCGARS της ITT 

 

Σε αντίθεση µε άλλα επικοινωνιακά συστήµατα όπου αντίγραφα του ίδιου προϊό-

ντος παράγονται επανειληµµένως, το SINCGARS εξελίσσεται συνεχώς για να πα-

ρέχει στο στρατιώτη ότι πιο πρόσφατο στις βελτιώσεις και τις δυνατότητες και να 

προσπαθεί να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις αυξηµένες αιτήσεις του ψηφιακού πε-

δίου µάχης. 

 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 110 

2.5 NAVSTAR (Navstar Global Positioning System ή Παγκόσµιο Σύστηµα 

Εντοπισµού Θέσης) 

 

 

 

 

2.5.1 Ορισµός  

To παγκόσµιο σύστηµα εντοπισµού θέσης NAVSTAR (NAVigation Satellite Time 

And Ranging Global Positioning System) είναι µια συστοιχία δορυφόρων σε τροχιά, 

το οποίο παρέχει δεδοµένα προσανατολισµού και ναυσιπλοΐας σε στρατιωτικούς και 

πολιτικούς χρήστες, σε όλο τον κόσµο. Το σύστηµα χρησιµοποιείται και ελέγχεται 

από τα µέλη της 50ής διαστηµικής πτέρυγας, η οποία βρίσκεται στην αεροπορική 

βάση Falcon Air Force Base, στο Colorado των Η.Π.Α.  

 

2.5.2 Τµήµατα του Συστήµατος  

Η υπηρεσία GPS είναι ένα διαστηµικού τύπου ραδιο σύστηµα εντοπισµού το ο-

ποίο αποτελείται από τρία κυρίως τµήµατα:  

• ∆ιαστήµατος (Space Segment)  

• Ελέγχου (Control Segment)  

• Χρήστη (User Segment)  

 

2.5.2.1 Τµήµα ∆ιαστήµατος 

Το τµήµα αυτό αποτελείται από το σύνολο των είκοσι οκτώ (28) δορυφόρων που 

συναποτελούν τη δορυφορική συστοιχία του NAVSTAR. Οι δορυφόροι αυτοί κινού-

νται σε τροχιές γύρω από τη γη σε απόσταση 11.000 ναυτικών µιλίων. Κάθε δορυ-

φόρος του συστήµατος αναγνωρίζεται από δύο αριθµούς: α) τον αριθµό διαστηµικού 

οχήµατος SV (Space Vehicle) ή β) τον αριθµό ψευδοτυχαίου θορύβου PRN 

(Pseudo-Random Noise).   

Οι τροχιές τους είναι κυκλικές µε περίοδο 12 ωρών και κλίση 55 µοιρών ως προς 

τον ισηµερινό. Οι δορυφόροι είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένοι σε διαφορετικές φά-

σεις από 6 συµµετρικά επίπεδα τροχιών.  

Οι GPS δορυφόροι εκπέµπουν σήµα στη Γη, το οποίο µπορεί να αποκωδικοποι-

ηθεί από GPS δέκτες, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να υπολογίζουν σε 

πραγµατικό χρόνο την θέση τους στον τρισδιάστατο χώρο όπου και αν βρίσκονται 

στην ξηρά, τον αέρα, τη θάλασσα ή ακόµη και σε τροχιά. Οι κεκλιµένες τροχιές και 

το υψόµετρο έχουν σαν αποτέλεσµα παγκόσµια κάλυψη.  
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Ο πρώτος Block I δορυφόρος εκτοξεύθηκε το 1978. Μέχρι το 1985, δέκα Block I 

δορυφόροι είχαν εκτοξευθεί. Αυτοί δεν παρείχαν συνεχή πλοήγηση, αλλά συνέβα-

λαν στην ανάπτυξη του συστήµατος. Ο πρώτος βελτιωµένος Block II δορυφόρος 

εκτοξεύθηκε το 1989. Πέντε ακόµη εκτοξεύθηκαν την ίδια χρονιά και πέντε το 1990. 

Μόνο ένας εκτοξεύθηκε το 1991 εξ' αιτίας προβληµάτων µε µερικούς από τους νέ-

ους δορυφόρους που έπρεπε να επισκευασθούν. Οι εκτοξεύσεις συνεχίστηκαν το 

1992. Το 1992 ο εναέριος σχηµατισµός αποτελούνταν από µια ανάµειξη Block I και 

Block II δορυφόρων. Οι Block I παρέχουν ακριβή στοιχεία προσανατολισµού και 

χρονισµού, αλλά δεν έχουν κάποια από τα πλεονεκτήµατα των νεότερων. Η διάρ-

κεια ζωής των δορυφόρων του GPS είναι επτά χρόνια, αλλά µερικοί λειτουργούν για 

πάνω από δέκα. Το επόµενο βήµα είναι η κατασκευή Block IIF δορυφόρων, οι οποί-

οι σχεδιάζονται για να τεθούν σε τροχιά το 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 44. Σχηµατισµός GPS ∆ορυφόρων – Τµήµα διαστήµατος 

 

Το εναέριο τµήµα εκπέµπει σήµατα συνεχώς από όλα τα µέλη του. Για να δουλέ-

ψει σωστά ένας GPS δέκτης πρέπει να λαµβάνει σήµα από τουλάχιστον 4 δορυφό-

ρους ταυτόχρονα. Συνήθως 6 δορυφόροι θα είναι µέσα στο οπτικό πεδίο του χρή-

στη. Έτσι ακόµα και αν ένας δορυφόρος αποτύχει να δώσει ακριβή δεδοµένα, θα 

αποµένουν αρκετοί για να υπάρχει κάλυψη. Σαν αποτέλεσµα η διαθεσιµότητα του 

συστήµατος εκτιµάται να είναι περισσότερη από το 99% του χρόνου. 

 

2.5.2.2 Τµήµα Ελέγχου 

Το Τµήµα Ελέγχου λειτουργεί υπό την αιγίδα του 50th Space Wing of the U.S. Air 

Force Space Command και αποτελείται από ένα GPS Master Control Station (MCS) 

και ένα Monitor Station στο Falcon Air Force Station, Colorado Springs, Colorado, 

όσον αφορά τις Ηνωµένες Πολιτείες. Επίσης Monitor Stations βρίσκονται στις τοπο-

θεσίες Hawaii, Ascension Island, Diego Garcia και Kwajalein Atoll, όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 45.  
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Οι σταθµοί ελέγχου παρακολουθώντας όλους τους δορυφόρους σε ορατότητα 

συγκεντρώνουν δεδοµένα προσανατολισµού και χρόνου τα οποία µεταδίδονται στο 

MCS µέσω δορυφόρων του Defense Satellite Communications System. Οι χειριστές 

του MCS υπολογίζουν τη θέση, την ώρα και την αστρονοµική εφηµερίδα του κάθε 

δορυφόρου.  

Τα δεδοµένα αυτά στη συνέχεια στέλνονται στις κεραίες εκποµπής στους των 

Monitor Stations (εκτός Hawaii). Από εκεί αυτά τα δεδοµένα αναµεταδίδονται σε κά-

θε δορυφόρο και συµπεριλαµβάνονται στα σήµατα πλοήγησης που µεταδίδονται 

από αυτούς. Αυτό έχει ως σκοπό τη διατήρηση της επιθυµητής ακρίβειας του συ-

στήµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 45. Τµήµα Ελέγχου 

2.5.2.3 Τµήµα Χρήστη 

Το Τµήµα Χρήστη του GPS αποτελείται από όλους τους στρατιωτικούς και πολι-

τικούς χρήστες, τόσο των Ηνωµένων Πολιτειών όσο και του εξωτερικού. Υπάρχουν 

δύο βασικοί τύποι υπηρεσίας διαθέσιµοι: 

Standard Positioning Service (SPS), η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιµη σε όλους 

τους χρήστες παγκοσµίως και η πρόσβαση σε αυτή δεν χρειάζεται έγκριση από το 

Υπουργείο Αµύνης (DoD) των Ηνωµένων Πολιτειών. Σε περίοδο κρίσης η ακρίβεια 

µπορεί να µειωθεί σηµαντικά, ώστε να εµποδίσει τον εχθρό να χρησιµοποιήσει το 

GPS προς όφελός του. 

Precise Positioning Service (PPS), η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο σε 

χρήστες εξουσιοδοτηµένους από το Υπουργείο Αµύνης (DoD) των Ηνωµένων Πολι-

τειών. Αυτοί περιλαµβάνουν όλες τις στρατιωτικές δυνάµεις των Η.Π.Α., την ακτοφυ-

λακή, επιλεγµένα κυβερνητικά κλιµάκια, τις στρατιωτικές δυνάµεις των κρατών-

µελών του ΝΑΤΟ και άλλους καθορισµένους χρήστες. Ο χρήστης πρέπει να κατέχει 

ένα ειδικό κρυπτογραφικό κλειδί για να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή. Η PPS 

παρέχει στο GPS δέκτη πρόσβαση σε πιο ακριβή σήµατα από τους δορυφόρους. 
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Το σύστηµα είναι σχεδιασµένο να παρέχει ακρίβεια περίπου 9 µέτρων Circular Error 

Probable (CEP) και 16 περίπου µέτρων SEP για µια τρισδιάστατη θέση οπουδήποτε 

στον κόσµο. Σύγκριση των δύο υπηρεσιών όσον αφορά την ακρίβεια παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

Ακρίβεια GPS 

 
Standard Positioning Service 

(SPS) 
Precise Positioning Service  

(PPS) 
76 m SEP 16 m SEP 
40 m CEP 9 m CEP Θέση 

100 m 2dRMS @ 95% - 
Ταχύτητα 0.5 m/sec 0.1 m/sec 
Χρόνος 1 millisecond 100 nanosecond 

 
2.5.3 Χαρακτηριστικά του Συστήµατος  

Ως παγκόσµιο σύστηµα εντοπισµού θέσης συγκεντρώνει χαρακτηριστικά τα ο-

ποία δεν συναντώνται σε άλλο παρόµοιου τύπου εξοπλισµό, και τα οποία ενισχύουν 

την αποτελεσµατικότητα των επιχειρησιακών αποστολών. Παρέχει εξαιρετικά ακριβή 

εντοπισµό θέσης, ταχύτητας και χρόνου (εντοπισµός 3-διαστάσεων), αποτελεί ένα 

παγκόσµιο κοινό πλέγµα που µετατρέπεται εύκολα σε άλλα τοπικά στοιχεία, είναι 

ικανό να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες παντός καιρού, είναι ανθεκτικό σε οποιοδή-

ποτε εχθρικό περιβάλλον και παρέχει συνεχείς πληροφορίες σε πραγµατικό χρόνο.  

 Οι δορυφόροι του GPS έχουν διάρκεια ζωής γύρω στα 7,5 χρόνια και κάνουν µια 

πλήρη περιστροφή γύρω από τη γη κάθε 12 ώρες, εκπέµποντας συνεχή σήµατα 

προσανατολισµού σε δύο συχνότητες (L1 και L2) της µπάντας L. Με τον κατάλληλο 

εξοπλισµό, οι χρήστες µπορούν να λάβουν αυτά τα σήµατα για να υπολογίσουν το 

χρόνο, τη θέση και την ταχύτητα. Τα σήµατα αυτά είναι τόσο ακριβή, ώστε ο χρόνος 

µπορεί να λογαριαστεί µε ακρίβεια ενός εκατοµµυριοστό του δευτερολέπτου, η ταχύ-

τητα µε ακρίβεια κλάσµατος του µιλίου ανά ώρα και η θέση µε ακρίβεια µερικών εκα-

τοστών. Έχουν αναπτυχθεί δέκτες του συστήµατος για χρήση σε αεροσκάφη, σε 

πλοία και οχήµατα εδάφους καθώς επίσης και για φορητή χρήση.   

 

 

 

  

 

  

 

Εικόνα 46. ∆ορυφόρος του  NAVSTAR 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 114 

Σήµερα, υπάρχουν 28 πλήρως λειτουργικοί δορυφόροι του NAVSTAR GPS (24 

ενεργοί και 4 εφεδρικοί).Το σύστηµα τέθηκε σε λειτουργία µε δυνατότητες πλήρους 

κάλυψης, τον Απρίλιο του 1995. Το σύστηµα ανίχνευσης NUDET (NDS) κατέστη 

λειτουργικό τον Ιούλιο του 1995. Το NAVSTAR υπόσχεται να βελτιώσει σηµαντικά 

πολλές από τις λειτουργίες που παρέχονται από τις τρέχουσες υπηρεσίες προσδιο-

ρισµού θέσης και πλοήγησης, προσφέροντας µεγαλύτερη ακρίβεια µε χαµηλότερο 

κόστος.  

Λειτουργίες όπως η χαρτογράφηση, ο εναέριος ανεφοδιασµός µε καύσιµα, οι γε-

ωδαιτικές έρευνες και οι επιχειρήσεις αναζήτησης και διάσωσης θα ωφεληθούν από 

τις νέες δυνατότητες του GPS. Τέτοιες δυνατότητες κάλυψης τέθηκαν υπό δοκιµή 

κατά τη διάρκεια της Αµερικανικής συµµετοχής στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον 

Περσικό Κόλπο (Desert Shield και Desert Storm).  

Τα συµµαχικά στρατεύµατα στηρίχθηκαν σε πολύ µεγάλο βαθµό στο σύστηµα 

GPS για να µπορέσουν να προσανατολιστούν στην αχανή έρηµο της Σαουδικής 

Αραβίας. Οι προωθηµένοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι πιλότοι, οι οδηγοί αρ-

µάτων ακόµη και οι µάγειρες χρησιµοποίησαν το σύστηµα µε τέτοια αποτελεσµατι-

κότητα, ώστε να µπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστηµα κλειδί για την τελική Αµερικα-

νική επικράτηση.  

Ο κύριος σταθµός ελέγχου MCS (Master Control Station) του GPS, που χρησι-

µοποιείται από την 50ή διαστηµική πτέρυγα., είναι αρµόδιος για την επιτήρηση και 

τον έλεγχο της δορυφορικής συστοιχίας GPS. Το κατανεµηµένο επίγειο σύστηµα 

GPS αποτελείται από πέντε σταθµούς παρακολούθησης και τέσσερις κεραίες εδά-

φους σε όλο τον κόσµο. Οι σταθµοί παρακολούθησης χρησιµοποιούν δέκτες GPS 

για παθητική παρακολούθηση των σηµάτων πλοήγησης σε όλους τους δορυφό-

ρους. Πληροφορίες από τους σταθµούς παρακολούθησης υποβάλλονται έπειτα σε 

επεξεργασία στον κύριο σταθµό ελέγχου και χρησιµοποιούνται για να ενηµερώσουν 

τα µηνύµατα πλοήγησης των δορυφόρων.  

Το πλήρωµα του κυρίου σταθµού ελέγχου, στέλνει τις ενηµερωµένες πληροφορί-

ες πλοήγησης στους δορυφόρους µέσω των επίγειων κεραιών, χρησιµοποιώντας 

σήµατα της S- µπάντας. Οι επίγειες κεραίες χρησιµοποιούνται επίσης, για να διαβι-

βάσουν εντολές στους δορυφόρους σχετικά µε την κατάστασή τους (µε τη µέθοδο 

της τηλεµετρίας).  
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2.5.4 Σήµατα του GPS  

Οι δορυφόροι GPS εκπέµπουν σήµατα σε δύο συχνότητες της L-µπάντας:  

Σύνδεση 1 (Link 1 ή  L1) - Στα 1575,42 MHz µε µήκος κύµατος 19 εκατοστών. 

Με τη σύνδεση αυτή µεταφέρονται τα σήµατα πλοήγησης, ο κώδικας των υπηρε-

σιών SPS (C/A ή Coarse Acquisition code) και ο κώδικας των υπηρεσιών PPS (P 

code)  

Σύνδεση 2 (Link 2 ή  L2) - Στα 1227,60  MHz µε µήκος κύµατος 24,4 εκατο-

στών. Χρησιµοποιείται από ορισµένους δέκτες µεταφοράς φάσης ή από δέκτες υ-

πηρεσιών PPS για τον καθορισµό της ιονοσφαιρικής καθυστέρησης.  

 

 

 

 

  

 

 

Εικόνα 47. ∆ιάφοροι δέκτες GPS 

 

 

2.5.5 Προσφερόµενες Υπηρεσίες  

Οι υπηρεσίες του συστήµατος χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες ανάλογα µε 

τους χρήστες που εξυπηρετούν. Οι στρατιωτικοί χρήστες εξυπηρετούνται από την 

υπηρεσία PPS (Precise Positioning Service), ενώ οι πολιτικοί από την υπηρεσία 

SPS (Standard Positioning Service).  

Το σύστηµα GPS παρέχει υπηρεσίες προσανατολισµού και ναυσιπλοΐας σε 

24ωρη βάση,  οι οποίες περιλαµβάνουν:  

• Εξαιρετικά ακριβείς τρισδιάστατες πληροφορίες θέσης (γεωγραφικό πλάτος, 

γεωγραφικό µήκος και ύψος), ταχύτητας και χρόνου.  

• Ένα παγκόσµιο κοινό πλέγµα που µετατρέπεται εύκολα σε οποιοδήποτε το-

πικό πλέγµα.  

• Παθητικές παντός καιρού επιχειρήσεις.  

• Συνεχείς σε πραγµατικό χρόνο πληροφορίες.  

• Υποστήριξη σε απεριόριστο αριθµό χρηστών και περιοχών.  

• Υποστήριξη σε πολιτικούς χρήστες σε ελαφρώς χαµηλότερο επίπεδο ακρί-

βειας.  
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2.5.6 Κατηγορίες ∆εκτών  

Υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες δεκτών:  

∆έκτες Βασισµένοι σε Κώδικα (Code Based)  

• Ο εντοπισµός θέσης επιτυγχάνεται από µετρήσεις αποστάσεων (pseudo 

ranges) από τουλάχιστον τέσσερις (4) δορυφόρους.  

• Οι αποστάσεις υπολογίζονται από τη διαφορά χρόνου µεταξύ της χρονικής 

στιγµής κατά την οποία το σήµα εστάλη από τον δορυφόρο µέχρι της στιγ-

µής στην οποία το σήµα έφτασε στον δέκτη.  

• Οι δέκτες αυτής της κατηγορίας είναι σχετικά µικρότεροι, φορητοί και διαθέ-

τουν 1 µε 12 κανάλια.  

• Η εγγυηµένη οριζόντια ακρίβεια των θέσεων που εντοπίζονται είναι µικρότε-

ρη από είκοσι (20) µέτρα (95% εµπιστοσύνη).  

• Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές πλοήγησης, χαρτογράφησης 

(GIS) και παρακολούθησης οχηµάτων.  

 

∆έκτες Βασισµένοι σε Μεταφορά Φάσης (Carrier Phase Based)  

• Ο εντοπισµός θέσης επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση ενός δέκτη σε κάποιο 

σηµείο µε ρυθµισµένο συντονισµό και στη συνέχεια µε την επίλυση ενός 

τρισδιάστατου διανύσµατος µεταξύ αυτού του σηµείου και ενός άλλου τυχαί-

ου σηµείου.  

• Οι αποστάσεις υπολογίζονται µε τον καθορισµό ενός αριθµού µηκών κύµα-

τος συν το υπόλοιπο του κλάσµατος του µήκους κύµατος µεταξύ δορυφόρου 

και δέκτη.  

• Τυπικά οι δέκτες αυτής της κατηγορίας διαθέτουν 9 έως 12 κανάλια.  

• Κάθε δέκτης πρέπει να λειτουργεί ταυτόχρονα µαζί µε τουλάχιστον έναν α-

κόµη δέκτη µεταφοράς φάσης, ο οποίος συλλέγει δεδοµένα σε κάποιο γνω-

στό σηµείο.  

• Κατάλληλο λογισµικό επεξεργασίας επιτρέπει τον καθορισµό των τιµών dx, 

dy και dz µεταξύ των γνωστών και αγνώστων σηµείων.  

• Ο υπολογισµός µπορεί να διαρκέσει από λίγα δευτερόλεπτα έως αρκετές 

ώρες ανάλογα µε τον τύπο του δέκτη και τις απαιτήσεις ακρίβειας του χρή-

στη.  

  



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 117 

 2.5.7 Μέθοδοι Εντοπισµού µε ∆έκτες Κώδικα  

 Αυτόνοµη - Χρησιµοποιείται ένας µόνο δέκτης. Παρέχει εντοπισµό θέσης µικρό-

τερο των είκοσι (20) µέτρων. Γενικά δεν συνίσταται για χαρτογραφήσεις.  

 ∆ιαφορική (µετεπεξεργασµένη)  - Χρησιµοποιούνται δύο δέκτες, εκ των ο-

ποίων ο ένας για συλλογή σε κάποια γνωστή θέση (δέκτης βάσης ή base receiver). 

Συλλέγεται ένα δείγµα σηµείων από τον άλλο δέκτη που βρίσκεται σε τυχαία θέση 

για κάθε ζητούµενο χαρακτηριστικό. Τα σηµεία διορθώνονται διαφορικά χρησιµο-

ποιώντας δεδοµένα από τον δέκτη βάσης και από το λογισµικό διόρθωσης του 

GPS. Η ακρίβεια µε τη µέθοδο αυτή κυµαίνεται από δέκα (10) µέτρα µέχρι λίγα εκα-

τοστά του µέτρου.  

 ∆ιαφορική (Πραγµατικού Χρόνου) - Ο δέκτης που βρίσκεται σε τυχαία θέση 

πρέπει να χρησιµοποιείται µε έναν ειδικό ασύρµατο /δέκτη, βοµβητή ή modem που 

να µπορεί να λαµβάνει εκπεµπόµενες διορθώσεις (pseudo-range corrections) για 

κάθε δορυφόρο. Ο δέκτης που βρίσκεται σε τυχαία θέση αποθηκεύει και εµφανίζει 

τις διορθωµένες θέσεις. Είναι ελαφρώς λιγότερο ακριβές από τη διαφορική µετεπε-

ξεργασµένη.  

 

2.5.8 Μέθοδοι Εντοπισµού µε ∆έκτες Μεταφοράς Φάσης  

Στατική - χρησιµοποιείται για µελέτες ελέγχου σε µεγάλης έκτασης περιοχές και 

για µεγάλα διαστήµατα παρατήρησης. Είναι εξαιρετικά ακριβής (0,5 εκατοστά).  

 Γρήγορη Στατική - χρησιµοποιείται για µελέτες ελέγχου σε µικρής έκτασης πε-

ριοχές και για µικρότερα διαστήµατα παρατήρησης. Είναι αρκετά ακριβής (0,5-1 εκα-

τοστό).  

 Κινηµατική - χρησιµοποιείται για τη συλλογή µετρήσεων σε κίνηση. Παρουσιάζει 

ακρίβεια λίγων εκατοστών.  

 Κινηµατική Πραγµατικού Χρόνου - χρησιµοποιείται στην τοπογραφία, στις κα-

τασκευές και έρευνες εντοπισµού σε ανοικτές εκτάσεις. Παρουσιάζει ακρίβεια λίγων 

εκατοστών.  
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2.6 TETRA (TErrestrial Trunked R αdio ή Συγκαναλικό Σύστηµα Ραδιο-

επικοινωνιών) 

 

 

 

 

2.6.1 Εισαγωγή  

Με τον όρο TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) εννοούµε µια σειρά συστηµάτων 

κινητών επικοινωνιών που σχεδιάστηκαν µε βάση πρότυπα που ανέπτυξε για τον 

σκοπό αυτό ο ETSI (European Telecommunications Standardisation Institute), σε 

µια προσπάθεια να ικανοποιηθούν ακόµη και οι πιο απαιτητικοί επαγγελµατίες χρή-

στες ασύρµατων κινητών επικοινωνιών. Είναι η σύγχρονη ψηφιακή εκδοχή για την 

ιδιωτική κινητή ραδιοεπικοινωνία PMR (Private Mobile Radio) και για την δηµόσια 

κινητή ραδιοεπικοινωνία PAMR (Public Access Mobile Radio).  

Τα πρότυπα που οδήγησαν στην ανάπτυξη του TETRA περιγράφουν την κοινή 

δοµή ενός συστήµατος ασύρµατης κινητής κυψελωτής επικοινωνίας και στοχεύουν 

στην παροχή ασφαλούς  επικοινωνίας σε οµάδες χρηστών όπως η ΕΜΑΚ, το ΕΚΑΒ, 

η ΕΛΑΣ, κλπ, αλλά και σε ιδιωτικούς φορείς που έχουν ανάγκη ασφαλούς και απρό-

σκοπτης µετάδοσης φωνής και δεδοµένων. To TETRA µπορεί λοιπόν να αποτελέσει 

αποτελεσµατική και αξιόπιστη λύση για το στρατό, την αστυνοµία, την πυροσβεστι-

κή, τα ασθενοφόρα, τις υπηρεσίες ασφαλείας, τα κοινωφελή ιδρύµατα, τους δηµόσι-

ους φορείς, τη διαχείριση στόλου οχηµάτων, τις µεταφορικές εταιρίες, τις κλειστές 

οµάδες χρηστών, τις υπηρεσίες περιοχών εργοστασίων, τα µεταλλεία, κ.λπ.  

   

2.6.2. Ανάπτυξη του Συστήµατος  

Η συνηθισµένη µέχρι σήµερα  επικοινωνιακή λύση ήταν η χρήση τεχνολογιών κι-

νητών ραδιοζεύξεων τύπου PMR, PAMR κ.λπ, για γρήγορη και ακριβή επικοινωνία 

από και προς ένα κεντρικό σταθµό µε κάποιο κινητό σταθµό, ωστόσο τα συστήµατα 

αυτά παρουσίαζαν ορισµένους περιορισµούς (π.χ. της πολυµερούς ταυτόχρονης 

επικοινωνίας). Όταν λοιπόν  σε µια σειρά φυσικών καταστροφών, που συνέβησαν 

στην Ευρώπη, εµφανίστηκαν προβλήµατα συντονισµού των οµάδων διάσωσης λό-

γω ασυµβατότητας του επικοινωνιακού τους εξοπλισµού, φάνηκε  η ανάγκη της δη-

µιουργίας ενός συστήµατος ενοποιηµένων επικοινωνιών. Τη λύση στο πρόβληµα 

υποσχέθηκε να δώσει η ανάπτυξη του νέου συστήµατος TETRA.  
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Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) και των 

µελών του ETSI (European Telecommunications Standardisation Institute), το πρό-

τυπο TETRA έχει αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια αρκετών ετών, ως αποτέλεσµα της 

συνεργασίας κατασκευαστών, χρηστών, χειριστών και άλλων εµπειρογνωµόνων και 

ειδικών επιστηµόνων, µε έµφαση στον κοινό στόχο: ‘‘το  πρότυπο TETRA να µπορεί 

να υποστηρίζει τις ανάγκες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε όλη την Ευρώπη 

αλλά και πέρα από αυτή’’.  

Το πρότυπο χτίστηκε πάνω στα µαθήµατα και τις τεχνικές προηγούµενων αναλο-

γικών διακλαδωµένων συστηµάτων ραδιοεπικοινωνίας, καθώς και στην επιτυχή α-

νάπτυξη του GSM κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80. Η εργασία άρχισε το 1990 

και τα πρώτα πρότυπα ήταν έτοιµα το 1995.  

 

2.6.3 ∆υνατότητες του Συστήµατος  

Το TETRA προσφέρει γρήγορη εγκατάσταση κλήσης (call set-up time), εξετάζο-

ντας τις κρίσιµες ανάγκες πολλών τµηµάτων µνήµης χρηστών και παρέχει άριστη 

υποστήριξη επικοινωνίας οµάδας, άµεση λειτουργία µεταξύ συσκευών ραδιοεπικοι-

νωνίας, καθώς και υπηρεσίες µεταφοράς πακέτων δεδοµένων και µεταφοράς κυ-

κλώµατος, οικονοµία συχνότητας και άριστα χαρακτηριστικά ασφάλειας.  

Το TETRA χρησιµοποιεί την τεχνολογία διαίρεσης χρόνου µε πολλαπλή πρό-

σβαση TDMA (Time Division Multiple Access) µε 4 κανάλια χρηστών σε έναν ραδιο-

µεταφορέα και διαστήµατα των 25 kHz µεταξύ των µεταφορέων. Αυτό το καθιστά 

εγγενώς αποδοτικό στον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιεί το φάσµα συχνότητας. 

Για τα επικοινωνιακά συστήµατα έκτακτης ανάγκης στην Ευρώπη, οι περιοχές συ-

χνότητας 380-383 MHz και 390-393 MHz έχουν δεσµευθεί προς χρήση, από ένα 

µονό εναρµονισµένο ψηφιακό κινητό σύστηµα εδάφους, µετά από απόφαση της 

ERC (96)01.  

Επιπλέον, ολόκληρα ή κατάλληλα τµήµατα των περιοχών 383-395 MHz και 393-

395 MHz µπορούν να χρησιµοποιηθούν εάν το εύρος ζώνης συχνοτήτων απαιτηθεί. 

Για πολιτικά συστήµατα ραδιοεπικοινωνίας στην Ευρώπη οι περιοχές συχνότητας 

410-430 MHz, 870-876 MHz/ 915-921 MHz, 450-470 MHz, 385-390 MHz / 395-

399.9 MHz, έχουν εκχωρηθεί στο TETRA µετά από απόφαση της ERC (96)04.  

Η δυνατότητα ζεύξεων (trunking facility) του TETRA παρέχει µια συγκέντρωση 

όλων των ραδιοκαναλιών, τα οποία στη συνέχεια δεσµεύονται έπειτα από ζήτηση σε 

µεµονωµένους χρήστες, τόσο για λειτουργία φωνής όσο και δεδοµένων.  
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Με την παροχή εθνικών και πολυεθνικών δικτύων, µπορεί να υποστηριχθεί η ε-

θνική και διεθνής περιαγωγή (roaming), που ως αποτέλεσµα δίνει τη δυνατότητα 

στον  χρήστη να βρίσκεται σε συνεχή, άνευ ραφής (seamless) επικοινωνία µε τους 

συναδέλφους του. Το TETRA υποστηρίζει από σηµείο προς σηµείο (point-to-point) 

και από σηµείο προς πολλά σηµεία (point-to-multipoint) επικοινωνίες, τόσο µε χρή-

ση της υποδοµής TETRA όσο και µε την χρήση Direct Mode χωρίς υποδοµή.  

Βασισµένο σε ψηφιακές τεχνικές, σε αντίθεση µε τα αναλογικά συστήµατα, το 

TETRA ενσωµατώνει τεχνολογίες ασύρµατων ραδιοζεύξεων, ψηφιακής κυψελοει-

δούς τηλεφωνίας και ασύρµατης µετάδοσης ψηφιακών δεδοµένων. Υποστηρίζει δυ-

νατότητες κρυπτογράφησης για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και εµπιστευτικότητα σε 

επικοινωνίες ευαίσθητων δεδοµένων όπως πχ η µετάδοση  των ιατρικών στοιχείων 

ενός ασθενούς που διακοµίζεται σε νοσοκοµείο.  

2.6.4 Χαρακτηριστικά του Συστήµατος  

Οι τηλεπικοινωνιακές µονάδες, σύµφωνα µε το πρότυπο,  έχουν µέγιστη ισχύ εκ-

ποµπής 10W που περιορίζει την εµβέλειά τους σε κατοικηµένες περιοχές στα 25 km 

ενώ τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

Το σύστηµα διαµόρφωσης είναι βασισµένο στην π/4 DQPSK (Differential Qua-

ternary Phase Shift Keying). Το φάσµα διαιρείται σε φέροντα συχνότητας τα οποία 

χωρίζονται σε χρονοθυρίδες, οπότε κάθε χρήστης χρησιµοποιεί το ίδιο φέρον αλλά 

διαφορετικές χρονοθυρίδες για uplink και downlink (TDD). Εύκολα παρατηρεί κανείς 

ότι τα χαρακτηριστικά του TETRA είναι παρόµοια µε αυτά του GSM. Πράγµατι, το 

TETRA ακολουθεί τις αρχές των κυψελωτών συστηµάτων αποτελώντας µια ελαφριά 

εκδοχή του GSM, που σκοπό έχει την δηµιουργία ενός  καλού και φθηνού εργαλείου 

ασύρµατης επικοινωνίας.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 48. Ροή πληροφοριών σε ένα δίκτυο TETRA 

Το πλεονέκτηµα του TETRA στην περίπτωση αυτή είναι ότι επιτρέπει απευθείας 

επικοινωνία µεταξύ δύο µονάδων (όπως στα walkie-talkie) χωρίς την παρεµβολή 

του δικτύου (σταθµού βάσης κ.λπ) και  επιπροσθέτως, µία µονάδα µπορεί να χρη-

σιµοποιηθεί ως αναµεταδότης για την κάλυψη µιας άλλης µονάδας που βρίσκεται 

εκτός  εµβέλειας και δεν απαιτεί πολύπλοκα συστήµατα έλεγχου.  
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Το γεγονός αυτό καθιστά το σύστηµα  σχετικά απλό, από την άλλη όµως η ανά-

πτυξη του δεν είναι συµφέρουσα για την κάλυψη συνδροµητικών υπηρεσιών.   

Το TETRA είναι ένα σύστηµα το οποίο δεν έχει ακόµη εξαπλωθεί διότι δεν έχει 

γίνει ευρύτερα γνωστό στην πατρίδα µας. Σχετικά πρόσφατα η  ΕΕΕΤ άρχισε να εκ-

δίδει άδειες χρήσης του εκχωρηθέντος φάσµατος για συστήµατα TETRA. Χαρακτρι-

στικά αναφέρεται ότι ένα τέτοιο σύστηµα λειτουργεί στο Αεροδρόµιο «Ελ.Βενιζέλος» 

ενώ υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον από το Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξεως.  

 

2.6.5 TETRA MoU (Memorandum of Understanding)  

Το TETRA (MoU) ιδρύθηκε τον ∆εκέµβριο του 1994 µε σκοπό τη δηµιουργία ενός 

forum το οποίο θα µπορούσε να ενεργεί εκ µέρους των ενδιαφερόµενων πλευρών, 

αντιπροσωπεύοντας χρήστες, κατασκευαστές, προµηθευτές, ερευνητικά κέντρα και 

τηλεπικοινωνιακές εταιρίες που ασχολούνται µε το σύστηµα TETRA. Σήµερα το 

TETRA MoU εκπροσωπεί πάνω από 100 οργανισµούς από όλα τα µέρη του κό-

σµου.  

Η πρώτη τυποποίηση -Release 1- του TETRA έχει ήδη ολοκληρωθεί και έχει 

φθάσει το 100% της αποδοχής των Ευρωπαίων ∆ιαχειριστών επικοινωνίας. Σε πολ-

λά άλλα µέρη του κόσµου έχει γίνει µια τυπική αποδοχή του συστήµατος. Έτσι το 

σύστηµα γίνεται σταδιακά αποδεκτό στην Κίνα, στην Μ. Ανατολή, στην Αυστραλία, 

στην Ν. Αµερική και στην Ν. Αφρική  

Πρωταρχικός σκοπός του TETRA MoU είναι, µέσω του διεθνούς forum, να εν-

θαρρύνει την παγκόσµια υιοθέτηση του συστήµατος και να υποστηρίξει πρωτοβου-

λίες που οδηγούν στην απόκτηση ολοένα και µεγαλύτερου τµήµατος του φάσµατος 

συχνοτήτων, έτσι ώστε διεύρυνση του επιχειρησιακού TETRA, να µην εµποδίζεται 

από την τοπική ή διεθνή νοµοθεσία.  

 

2.6.6 Υπηρεσίες του TETRA  

Το TETRA προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:  

Επικοινωνία Οµάδας 

• Η εγκατάσταση της κλήσης είναι αρκετά γρήγορη συγκριτικά µε την τεχνολο-

γία GSM (απαιτούνται 300 msec για κλήσεις τοπικής εµβέλειας).  

• Είναι διαθέσιµα όλα τα δίκτυα διαδοχικής αµφίδροµης (half-duplex) επικοι-

νωνίας.  

Λειτουργία Direct Mode  

• ∆εν απαιτείται υποδοµή.  

• Χρησιµοποιούνται πύλες (Gateways) και επαναλήπτες (Repeaters).  
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Χειρισµός Ατυχηµάτων και Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης  

• Το σύστηµα διαθέτει προτεραιότητα και προτίµηση κλήσεων, ειδικό κουµπί 

έκτακτης ανάγκης καθώς και δυνατότητα παθητικής παρακολούθησης.  

Φωνητικές Υπηρεσίες  

• Με το TETRA µπορούν να συνεργαστούν επικοινωνιακά επιχειρησιακές ο-

µάδες περιπολίας, ασφάλειας, διοικητικής µέριµνας.  

• Μπορούν να διεξαχθούν κλήσεις συνδιάσκεψης στα πλαίσια διοικητικών κλι-

µακίων.  

∆ιασύνδεση και ∆ιαλειτουργικότητα  

• Μπορεί να είναι διαλειτουργικό και να διασυνδεθεί µε το υπάρχον δηµόσιο 

τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN).  

• Μπορεί να συνεργαστεί µε όλα τα γνωστά στρατιωτικά τηλεπικοινωνιακά δί-

κτυα.  

 

2.6.7 Άλλες Υπηρεσίες  

Το TETRA µπορεί επιπλέον να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:  

• Εντοπισµού θέσεως (οχηµάτων σε περιπολία, στόλου οχηµάτων κ.λπ).  

• Αποστολής µηνυµάτων (µεταξύ διοικητών τµηµάτων, επικεφαλής φαλαγγών, 

τµηµάτων επιφυλακής και ασφαλείας).  

• Μεταφοράς αρχείων (file transfer).  

• Video (τηλεδιάσκεψη, τηλεϊατρική, αναγνωρίσεις).  

Οι υπηρεσίες του TETRA προσοµοιώνουν σε µεγάλο βαθµό αυτές των ασυρ-

µάτων µάχης και για το λόγο αυτό το σύστηµα TETRA υιοθετείται από τις Ένοπλες 

∆υνάµεις των κρατών µελών του ΝΑΤΟ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 49. Σχηµατική αναπαράσταση του TETRA στο ΝΑΤΟ 
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2.7 Secure Global System for Mobile Communications ή Ασφαλές Παγκό-

σµιο Σύστηµα για Κινητές Επικοινωνίες) 

 

 

 

2.7.1 Εισαγωγή  

Το GSM (Groupe Spéciale Mobile) αποτελεί ένα σύστηµα κινητής τηλεφωνίας 

που είναι ευρέως διαδεδοµένο σε ολόκληρο τον κόσµο. ∆ίκτυα του συστήµατος αυ-

τού  υπάρχουν σε περισσότερες από 140 χώρες, γεγονός που το καθιστά πλέον ένα 

παγκόσµιο πρότυπο κινητής τηλεφωνίας και κάνει επιτακτική την ανάγκη της διαλει-

τουργικότητάς του. Αν και σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τις επικοινωνιακές ανά-

γκες των πολιτών στην καθηµερινή τους ζωή ή στην εργασία τους, εντούτοις τα τε-

λευταία χρόνια άρχισε να χρησιµοποιείται και από στρατιωτικούς φορείς τόσο σε 

ειρηνικές όσο και σε πολεµικές περιόδους.  

 

2.7.2 Το GSM στις Ένοπλες ∆υνάµεις  

Εκτός από τις γνωστές υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο τµήµα του απλού 

GSM, το σύστηµα µπορεί να υποστηρίξει υπηρεσίες µεταφοράς δεδοµένων και να 

χρησιµοποιηθεί για όλων των ειδών τις επικοινωνίες (επιτυγχάνει συγχρονισµό δε-

δοµένων στα 9600 bps). Ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς µπορεί να χρησιµοποιη-

θεί σε επιχειρήσεις εκτάκτου ανάγκης παρέχοντας αναφορά θέσεως (position report-

ing) και παρακολούθηση καταστάσεως (status monitoring) µέσω αποστολής µηνυ-

µάτων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 50. ∆ιασύνδεση Piconode µε Υπάρχουσα Υποδοµή 
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Ο µικρο-κόµβος (‘Piconode’) GSM της εταιρίας NORTEL για παράδειγµα, ο ο-

ποίος χρησιµοποιείται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις ή σε καταστάσεις εκτάκτου ανά-

γκης, είναι πολύ ευέλικτος αφού ζυγίζει µόλις 20 κιλά και καταλαµβάνει όγκο 0,6 κυ-

βικά µέτρα. Μπορεί από µόνος του να αποτελέσει µια αξιόπιστη επέκταση της υ-

πάρχουσας υποδοµής ενός δικτύου GSM (βλ. Εικόνα 50), αφού ουσιαστικά περι-

λαµβάνει τις λειτουργικές µονάδες BTS (Base Transceiver Station), BSC (Base Sta-

tion Controller), MSC (Mobile Services Switching Center) και NMS. Μπορεί επίσης 

να συνδεθεί µε το υπάρχον δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο PSTN, να συνεργαστεί µε 

δορυφορικά καθώς και µε στρατιωτικά δίκτυα.  

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι το σύστηµα GSM αποτελεί µια από τις δι-

αθέσιµες λύσεις ανάπτυξης επικοινωνιακών δικτύων από τις σύγχρονες ένοπλες 

δυνάµεις παγκοσµίως (Εικόνα 51).  

Όπως όλες όµως σχεδόν οι ασύρµατες συσκευές τηλεπικοινωνιών, έτσι και οι 

κοινές συσκευές GSM είναι ευάλωτες στον τοµέα της ασφάλειας της µετάδοσης των  

πληροφοριών. Το µειονέκτηµα αυτό έκανε προβληµατική τη χρήση του συστήµατος 

από στρατιωτικούς φορείς καθώς η ασφάλεια αποτελεί πρωταρχικό µέληµα στις 

στρατιωτικές επικοινωνίες τόσο σε ειρηνική όσο και σε πολεµική περίοδο.  

 

 

Εικόνα 51. Ανάπτυξη GSM από στρατιωτικούς φορείς 

 

 Εκτός όµως από το µείζον θέµα της ασφάλειας των επικοινωνιών, η χρήση του 

GSM από στρατιωτικούς φορείς συναντά και άλλα αξιοσηµείωτα εµπόδια όπως:  

• Η κατανοµή των συχνοτήτων (frequency allocation) – Οι άδειες χρήσης για 

τις µπάντες του GSM συνήθως έχουν ήδη εκχωρηθεί σε πολιτικούς ή εµπο-

ρικούς φορείς στην υπόψη περιοχή ανάπτυξης του στρατιωτικού δικτύου.  

• Ανεπαρκείς υπηρεσίες - Οι προσφερόµενες υπηρεσίες συνήθως δεν αντα-

ποκρίνονται στις στρατιωτικές προδιαγραφές και δεν είναι σύµφωνες µε τους 

στρατιωτικούς κανονισµούς ή διαταγές τυποποίησης.  
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• Το GSM υστερεί σε σχέση µε άλλα αµιγώς στρατιωτικά συστήµατα – Ως 

γνωστόν το GSM δεν σχεδιάστηκε αρχικώς για στρατιωτική χρήση και ως εκ 

τούτου δεν ανταποκρίνεται αποτελεσµατικά σε εφαρµογές ∆ιοικήσεως και 

Ελέγχου (Command and Control). Άλλα στρατιωτικά συστήµατα προτιµώνται 

ως περισσότερο αξιόπιστα και αποτελεσµατικά (π.χ. JTRS)  

 Από τα παραπάνω συµπεραίνει εύκολα κανείς ότι το GSM δεν αποτελεί την κα-

λύτερη από τις διαθέσιµες λύσεις ανάπτυξης επικοινωνιακού δικτύου όταν µάλιστα 

πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ηµέτερη υποδοµή. Όταν όµως πρόκειται να γίνει εκµε-

τάλλευση της υπάρχουσας επικοινωνιακής υποδοµής τότε αποτελεί αναµφισβήτητα 

µια πολύ καλή λύση.  

 

2.7.3 Απ’ άκρου-εις-άκρον κρυπτογράφηση (End-to-end Encryption)  

Η στάνταρ κρυπτογράφηση που ως αυτή τη στιγµή παρέχεται από το GSM βασί-

ζεται στον αλγόριθµο Α5 για του οποίου την τρωτότητα έχει γίνει αρκετός λόγος στις 

σχετικές σελίδες του ∆ιαδικτύου. Ο Α5 αναπτύχθηκε από το τµήµα SAGE (Security 

Algorithms Group of Experts) της ETSI (European Telecommunications Standards 

Institute), η οποία ως γνωστόν έχει αναπτύξει πρώτη το σύστηµα GSM.  

Ο αλγόριθµος Α5 είναι ένα κρυπτογράφηµα του οποίου το κλειδί είναι µια λογική 

πράξη XOR (Exclusive OR) τριών καταχωρητών ελεγχοµένων από ρολόι (clock con-

trolled registers). Για καθέναν από τους τρεις καταχωρητές ελέγχεται το µεσαίο του 

δυαδικό ψηφίο (bit), το οποίο γίνεται XOR µε τα µεσαία δυαδικά ψηφία (bits) και των 

τριών καταχωρητών (αν για παράδειγµα δύο ή περισσότερα από τα µεσαία bits έ-

χουν την τιµή 1, τότε η τιµή τους αντιστρέφεται και γίνεται 0, αλλιώς παραµένει ως 

έχει). Τα µήκη των καταχωρητών είναι αντίστοιχα 19, 22 και 23.  

Ο αλγόριθµος Α5 παρέχει προαιρετική κρυπτογράφηση σε δίκτυα GSM στο τµή-

µα της εναέριας µετάδοσης δεδοµένων µόνο (air interface encryption) και όχι εντός 

του επίγειου δικτύου (βλ. Εικόνα 52).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 52. Η εναέρια (AIE) κρυπτογράφηση του GSM µε τον αλγόριθµο Α5 
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Λόγοι όπως αυτοί που αναφέρονται πιο πάνω δεν µπορούσαν ασφαλώς να Τον 

Ιούνιο του 1994 ο ∆ρ. Simon Shepherd, καθηγητής του Πανεπιστηµίου του 

Bradford, ισχυρίστηκε ότι µπορεί να παρουσιάσει ένα τρόπο επίθεσης εναντίον του 

αλγορίθµου Α5 σε συνέδριο του Λονδίνου, η οµιλία του όµως διακόπηκε την τελευ-

ταία στιγµή. Στο ∆ιαδίκτυο παρουσιάζονται ιστοσελίδες που αναλύουν τον αλγόριθ-

µο Α5 και είναι ελεύθερες στο ευρύ κοινό.  

Λόγοι όπως αυτοί που αναφέρονται πιο πάνω δεν µπορούσαν ασφαλώς να α-

φήσουν ασυγκίνητες τις στρατιωτικές διοικήσεις των χωρών µελών του ΝΑΤΟ, οι 

οποίες πλέον υιοθετούν µια νέα συµφωνία τυποποίησης για την απ’ άκρου-εις-

άκρον κρυπτογράφηση στις επικοινωνίες µε GSM (πρόκειται για την ΣΤΥΠ 4591).  

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι µε την στάνταρ µέθοδο κρυπτογράφησης του αλγο-

ρίθµου Α5, που όπως ειπώθηκε είναι προαιρετική, ο χρήστης του δικτύου GSM, δεν 

είναι σε θέση να γνωρίζει αν τη δεδοµένη χρονική στιγµή η µέθοδος έχει τεθεί σε 

εφαρµογή ή όχι, εποµένως δεν γνωρίζει πότε µιλάει µε ασφάλεια και πότε όχι.  

Ορισµένες συσκευές GSM διαθέτουν ένδειξη που ειδοποιεί τον χρήστη ότι τη 

στιγµή που µιλάει εφαρµόζεται AIE (Air Interface Encryption), δυστυχώς όµως αυτή 

τη δυνατότητα δεν τη διαθέτουν οι περισσότερες συσκευές. Εξάλλου αν και οι φωνη-

τικές κλήσεις µπορούν να κρυπτογραφηθούν και να αποκρυπτογραφηθούν εντός 

του δικτύου, εντούτοις πολλές φορές υπάρχουν µικρά έστω λάθη που κάνουν αδύ-

νατη την ακριβή αποκρυπτογράφησή τους.  

Είναι προφανής η ανάγκη της χρησιµοποίησης συσκευών GSM από τις ένοπλες 

δυνάµεις, οι οποίες αφενός να διαθέτουν σύστηµα κρυπτογράφησης και αποκρυ-

πτογράφησης φωνητικών κλήσεων και αφετέρου η διαδικασία αυτή να είναι πραγ-

µατοποιήσιµη ακόµη και εντός δικτύου (όχι µόνο στον αέρα). Μιλάµε λοιπόν για 

χρησιµοποίηση του ασφαλούς GSM (secure GSM) στο οποίο µάλιστα εφαρµόζεται 

η ‘‘απ’ άκρου-εις-άκρον κρυπτογράφηση’’ (End-to-end Encryption) όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 53.  

Αν και η ανάγκη της χρήσης του ασφαλούς GSM έγινε σχετικά νωρίς αντιληπτή 

από τις στρατιωτικές διοικήσεις, υπήρξαν δυσχέρειες που οδήγησαν στην έρευνα 

για υιοθέτηση νέων προτύπων. Έτσι µε την υπάρχουσα υποδοµή ασφαλούς GSM, 

δεν είναι ως τώρα δυνατή η κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση µεταδιδοµέ-

νων δεδοµένων (data connections). Χρησιµοποιείται η διαφανής (transparent) υπη-

ρεσία µεταφοράς δεδοµένων µε χρήση µεταγωγής κυκλώµατος και ταχύτητα µετα-

φοράς στα 9600 ή 4800 bps. Υπάρχουν καθορισµένες χρονικές καθυστερήσεις που 

είναι απαραίτητες για µετάδοση φωνής, ενώ δεν υπάρχει καθόλου έλεγχος λαθών.  
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Αρχικά το GSM χρησιµοποίησε κωδικοποιητή φωνής (voice coder) στα 13 Kbps 

(τον RPE-LPC), περιορίζοντας τη µετάδοση δεδοµένων στα 9600 bps. Εποµένως η 

χρησιµοποίηση υπηρεσιών δεδοµένων για αποστολή κρυπτογραφηµένης φωνής 

απαιτεί τη χρήση νέου κωδικοποιητή φωνής.  

 

Εικόνα 53. Απ’ άκρου-εις-άκρον κρυπτογράφηση 

 

 

2.7.4 Η ΝΑΤΟϊκή Λύση - Narrow Band Voice Coder (NBVC)  

Η ΣΤΥΠ 4591 αφορά το νέο κωδικοποιητή 

φωνής στενής ζώνης NBVC (NATO Narrow 

Band Voice Coder), ο οποίος επιτρέπει τη 

µετάδοση µε ασφάλεια, φωνητικών επικοινω-

νιών υπό δύσκολες συνθήκες ακουστικής, µε ταχύτητες µετάδοσης στα 1.2 kbps και 

2.4 kbps. Οι χαµηλές απαιτήσεις δεδοµένων του κωδικοποιητή φωνής NBVC του 

επιτρέπουν να λειτουργεί σε κανάλια µε χαµηλή ρυθµοαπόδοση (throughput), όπως 

είναι τα ασύρµατα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.  

Ωστόσο, η εφαρµογή χαµηλού ποσοστού κωδικοποίησης φωνής σε κανάλια που 

µεταφέρουν τόσο φωνή όσο και δεδοµένα, επιτρέπει αυξηµένες χωρητικότητες δε-

δοµένων. Ως αποτέλεσµα ο εν λόγω κωδικοποιητής φωνής αυξάνει την ποιότητα και 

ευκρίνεια των φωνητικών επικοινωνιών στο σύγχρονο πεδίο µάχης, βελτιώνει τις 

τηλεπικοινωνίες του ΝΑΤΟ και ενεργοποιεί την απ’ άκρου εις άκρον ασφάλεια και 

διαλειτουργικότητα στη χρησιµοποίηση του συστήµατος GSM.  

Κατά τη διαδικασία επιλογής του κωδικοποιητή εξετάστηκαν κωδικοποιητές φω-

νής σε ένα µεγάλο εύρος αντιπροσωπευτικών συνθηκών θορύβου. Οι υποψήφιοι 

κωδικοποιητές προτάθηκαν από τα κράτη µέλη του ΝΑΤΟ και τελικά επικράτησε ο 

NBVC ως αυτός που προσφέρει την καλύτερη συνδυασµένη συµπεριφορά. 
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2.8 GCCS (Global Command and Control System ή Παγκόσµιο Σύστηµα ∆ι-

οικήσεως και Ελέγχου) 

 

 

 

 

 

2.8.1. Ορισµός  

Το Παγκόσµιο Σύστηµα ∆ιοικήσεως και Ελέγχου GCCS (Global Command and 

Control System) είναι ένα αυτοµατοποιηµένο πληροφοριακό σύστηµα που σχεδιάζε-

ται για να υποστηρίξει τον χειρισµό και σχεδιασµό κρίσεων, µε τη χρήση ενός ενσω-

µατωµένου συνόλου αναλυτικών εργαλείων και εύκαµπτων δυνατοτήτων µεταφοράς 

δεδοµένων. Πρόκειται να αποτελέσει για τον Αµερικανικό Στρατό, το µοναδικό C4I 

σύστηµα για την υποστήριξη του σύγχρονου µαχητή, από το όρυγµα µέχρι τη βάση 

διοίκησης.  

 

2.8.2. Γενικά Χαρακτηριστικά του Συστήµατος  

Οι έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες µάχης σε οποιαδήποτε διασυµµαχική ή 

αποστολή συνεργασίας στρατού, ναυτικού και αεροπορίας, οποιαδήποτε στιγµή, και 

σε οποιαδήποτε θέση, είναι απαραίτητες για την τελική επικράτηση σε βάρος του 

εχθρού. Το GCCS υπόσχεται να αποτελέσει µια ενδιάµεση λύση στις διαρκώς αυξα-

νόµενες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, σε δίκτυα και συστήµατα διακλαδικής και 

διασυµµαχικής συνεργασίας.  

Το GCCS αποτελεί ένα κοινό λειτουργικό περιβάλλον (COE ή Common 

Operating Environment), ένα πρότυπο ολοκλήρωσης και µια στρατηγική µετανά-

στευσης σε νέα πληροφοριακά συστήµατα που εκµηδενίζουν την ανάγκη χρησιµο-

ποίησης δύσκαµπτων συστηµάτων διοικήσεως και ελέγχου. Ουσιαστικά αποτελεί 

την έκφραση της µετανάστευσης των υπαρχόντων συστηµάτων σε νέα COE συστή-

µατα που θα χρησιµοποιούν το SIPRNET (Secret Internet Protocol Router 

Network).  

Ο πυρήνας του GCCS αποτελείται από τις βασικές λειτουργίες που απαιτούνται 

από τον µαχητή για τον σχεδιασµό, την διεύθυνση και εκτέλεση των στρατιωτικών 

επιχειρήσεων. Αυτές οι λειτουργίες ικανοποιούνται µε την επιλογή εφαρµογών από 

εκείνα τα υπάρχοντα συστήµατα C2 (διοικήσεως και ελέγχου) που ικανοποιούν α-

ποτελεσµατικότερα τις  απαιτήσεις. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει την απαιτούµενη 

διαλειτουργικότητα, ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και επιτρέπει την α-

ποδοτική χρήση των περιορισµένων αµυντικών πόρων.  
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Το GCCS δεν είναι ένα παραδοσιακό πρόγραµµα που πρόκειται να αποκτηθεί 

ούτε ένα µεγαλόπνοο δύσκαµπτο πρόγραµµα που θα υλοποιείται µε δυσκολία. Πα-

ραµένει απλό και ευκίνητο, υλοποιείται βήµα προς βήµα δεδοµένου ότι οι οδηγίες 

ανατροφοδότησης των ίδιων των χρηστών χτίζουν το επόµενο βήµα. Εφαρµόζει µια 

εύκαµπτη και ιδιαίτερα προσαρµοστική αρχιτεκτονική χρηστών (client-user), που 

προσαρµόζεται στον µαχητή αφού γι’ αυτόν προορίζεται και απ’ αυτόν προσδιορίζε-

ται. Το GCCS µπορεί να υποστηρίξει έξι κατηγορίες αποστολών (επιχειρήσεις, κινη-

τοποίηση, ανάπτυξη δυνάµεων, απασχόληση του εχθρού, συγκράτηση εχθρικών 

δυνάµεων και συλλογή πληροφοριών µάχης) καθώς και οκτώ λειτουργικές περιοχές: 

• Προσδιορισµός και αξιολόγηση της απειλής.  

• Αρωγή στο σχεδιασµό της στρατηγικής.  

• Σειρά ενεργειών για την ανάπτυξη δράσης.  

• Εκτέλεση σχεδιασµού.     

• Υλοποίηση.  

• Παρακολούθηση.  

• Ανάλυση κινδύνου.  

• Κοινή τακτική εικόνα.  

 Η προσέγγιση υλοποίησης του GCCS παρέχει µια ενισχυτική υποδοµή µετανά-

στευσης των επιλεγµένων εφαρµογών διοίκησης και ελέγχου (C2) προς ένα περι-

βάλλον ανοικτού συστήµατος πελάτη/ εξυπηρετητή (client/ server).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 54. Εκπαίδευση χειριστών στο GCCS 
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2.8.3. Υποδοµή του GCCS 

Η υποδοµή GCCS περιλαµβάνει:  

Ένα σταθµό εργασίας περιβάλλοντος πελάτη/ εξυπηρετητή (client/ server) το 

οποίο ενσωµατώνει εξυπηρετητές/ σταθµούς Sun SPARC, σταθµούς εργασίας Intel 

486 και σταθµούς εργασίας του Παγκόσµιου Στρατιωτικού Συστήµατος ∆ιοίκησης 

και Ελέγχου WWMCCS (Worldwide Military Command and Control System) που 

λειτουργούν σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN) το οποίο ακολουθεί το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3  

Ένα εκτελεστικό υποσύστηµα (Executive Subsystem) του GCCS, που βρίσκε-

ται εγκατεστηµένο στον εξυπηρετητή  Sun SPARCserver (βλ. Εικόνα 55) και στο 

πληροφοριακό σύστηµα WWS και επιτρέπει στους χρήστες να χρησιµοποιούν ε-

φαρµογές GCCS που βρίσκονται στο πληροφοριακό σύστηµα WWS ή σε κάποιο 

σταθµό Sun Spark ή στο διακοµιστή Sun Spark.  

Ένα διοικητικό υποσύστηµα πληροφοριών IMS (Information Management 

Subsystem) που είναι εγκατεστηµένο στον κεντρικό υπολογιστή Sun SPARC server 

και παρέχει ένα ενιαίο σηµείο πρόσβασης για τα δεδοµένα συγχρονισµού ανάπτυ-

ξης δυνάµεων TPFDD (Time-Phased Force Deployment Data) µεταξύ των υποσυ-

στηµάτων του GCCS και µεταξύ του GCCS και του κατανεµηµένου συστήµατος ε-

πεξεργασίας (Distributed Processing System) DPS 8000.  

Έναν διαχειριστή αρχείων αναφοράς RFM (Reference File Manager) που επι-

λέγεται από τον κατάλογο επιλογής GES. To RFM κάνει για τα επιλεγµένα αρχεία 

αναφοράς ότι το IMS για τα δεδοµένα TPFDD.  

Μια επικοινωνιακή δυνατότητα, η οποία παρέχει µεταφορά δεδοµένων µεταξύ 

των τερµατικών σταθµών, του κεντρικού υπολογιστή και του DPS 8000.  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

Εικόνα 55. O Sun SPARCserver. 
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2.9 GBS (Global Broadcast Service ή Υπηρεσία Παγκόσµιας Μετάδοσης) 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1 Ορισµός 

Η Υπηρεσία Παγκόσµιας Μετάδοσης GBS (Global Broadcast Service) είναι µια 

τεχνολογία άµεσης εκποµπής µεγάλου όγκου πληροφοριών, video, δεδοµένων και 

εικόνας σε πραγµατικό χρόνο, τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και σε επίπεδο Θεάτρου 

Επιχειρήσεων για τις Αµερικανικές διακλαδικές στρατιωτικές δυνάµεις. ∆ίνει τη δυ-

νατότητα στον ∆ιοικητή του στρατιωτικού σχηµατισµού να µεταδώσει µεγάλο όγκο 

κρίσιµων τακτικών πληροφοριών σε υφιστάµενα κλιµάκια, χωρίς να υπερχειλίζεται 

το ήδη περιορισµένου εύρους συχνότητας επικοινωνιακό δίκτυο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 56. Σχηµατική απεικόνιση της υπηρεσίας GBS 

 

2.9.2 Χαρακτηριστικά της GBS 

Η υπηρεσία GBS (Φάση II) παράγεται από την εταιρία Raytheon και λειτουργεί 

τόσο στην Ka όσο και στην Ku συχνότητα µε ταχύτητες µετάδοσης µέχρι 96 Mbps 

ανά δορυφόρο GBS. Τρεις προς τα άνω υπηρεσίες (uplink facilities) της µπάντας Ka 

και µια της µπάντας Ku παρέχουν σχεδόν παγκόσµιας εµβέλειας κάλυψη µέσω 

στρατιωτικών (UFO) και εµπορικών δορυφόρων.  
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Το σύστηµα χρησιµοποιεί τρεις κατευθυντικές δέσµες σηµείου (steerable spot 

beams) σε καθένα από τους δορυφόρους UFO, για την συλλογή, µετάδοση και δρο-

µολόγηση των πληροφοριών στα µαχόµενα κλιµάκια. 

Όπως είναι γνωστό η χρήση ασύρµατου µόντεµ ή κυψελοειδούς τηλεφώνου για 

σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο αποτελεί προς το παρόν σηµαντικό πρόβληµα σε ότι αφορά 

τις ταχύτητες µετάδοσης. Αξίζει να σηµειωθεί λοιπόν ότι µε το σύστηµα SINCGARS 

(Single Channel Ground and Air Radio System) το οποίο έχει ένα εύρος ζώνης µόνο 

9.6 Kbps (kilobits per second) θα χρειαζόταν κανείς 23 λεπτά για να µεταδώσει µια 

8-bit εικόνα JPEG των 1001 x 1650 pixel. Εξάλλου µε το σύστηµα EPLRS (En-

hanced Position Location Reporting System) που µεταδίδει στα 14.4 Kbps, θα χρει-

αζόταν κανείς 15 λεπτά για την ίδια εικόνα. Με το GBS το οποίο µεταδίδει πρακτικά 

στα 23 Mbps (Megabits per second) θα χρειαζόταν κανείς χρόνο λιγότερο από ένα 

(1) δευτερόλεπτο. 

 Η υπηρεσία GBS παρέχεται στον µαχητή σε τρεις εκδόσεις Συνόλων Λήψης 

(Receive Suites): Σταθερή (Fixed), Μεταφερόµενη (Transportable), Επί Πλοίου 

(Shipboard). Τα σύνολα αυτά αποτελούνται από τα Τερµατικά Λήψης (Receive Ter-

minals) και από τους ∆ιαχειριστές Λήψης Εκποµπής (Receive Broadcast 

Managers). Έχουν µικρό βάρος, εξοπλισµό µικρού όγκου που µπορεί να λαµβάνει 

προγραµµατισµό ήχου και εικόνας, δυνατότητα εφαρµογών ∆ιαδικτύου (Web) και 

FTP (File Transfer Protocol), σειριακής µεταφοράς δεδοµένων και υποστήριξης ποι-

κίλων επικοινωνιακών εφαρµογών µεγάλου όγκου. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα 

επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης µέσω της χρησιµοποίησης του καναλιού ‘‘Reach-

back Channel’’. 

Η GBS έχει περιορισµένες δυνατότητες αντιµέτρων (anti-jam), αυτό όµως δεν 

θεωρείται τρωτό σηµείο της υπηρεσίας εξαιτίας των τοποθεσιών εκποµπής. Η πιθα-

νότητα του εντοπισµού από εχθρικές δυνάµεις θεωρείται µηδαµινή γιατί οι περιοχές 

λήψης δεν εκπέµπουν ραδιο σήµατα και είναι σχετικά µικρές. Στα συγκριτικά πλεο-

νεκτήµατα της συµπεριλαµβάνονται η αυξηµένη χωρητικότητα, η γρηγορότερη απο-

στολή δεδοµένων, η σχεδόν σε πραγµατικό χρόνο (near real-time) λήψη εικόνας και 

οι µειωµένες απαιτήσεις προς τα ήδη υπάρχοντα στρατιωτικά δορυφορικά συστήµα-

τα.  

2.9.3 Περιγραφή Λειτουργιών του Συστήµατος 

Ο επιταχυνόµενος ρυθµός του σύγχρονου ένοπλου διακλαδικού αγώνα απαιτεί 

άµεση επεξεργασία και µεταφορά πληροφοριών. Η κυριαρχία των δυνάµεων σε τα-

κτικό επίπεδο εξαρτάται από την ύπαρξη και λειτουργία βελτιωµένων συστηµάτων 

ελέγχου του πεδίου µάχης, αυξηµένη ικανότητα συγχρονισµού των αµέσων και εµ-

µέσων πυρών, γρηγορότερη και περισσότερο κατανοητή πρόσβαση σε δεδοµένα 
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πληροφοριών µάχης, καθώς και αποτελεσµατική προστασία από εχθρική δολιοφθο-

ρά. Για τη βελτίωση της ευκινησίας, οι διοικήσεις σε όλα τα επίπεδα χρειάζονται τα 

κατάλληλα µέσα για να εξασφαλίσουν και να χρησιµοποιήσουν έγκαιρη πληροφό-

ρηση έτσι ώστε να είναι σε θέση να λάβουν σωστές αποφάσεις γρηγορότερα από 

τον εχθρό. Η λήψη και η διαβίβαση των αποφάσεων αυτών πριν από τον εχθρό, ε-

πιτρέπει στους διοικητές των µαχόµενων τµηµάτων να αποσυντονίσουν και να αιφ-

νιδιάσουν τον εχθρό, αποκτώντας έτσι τακτικό πλεονέκτηµα σε βάρος του. 

Καθώς ο Στρατός συνεχίζει να ψηφιοποιεί το πεδίο της µάχης, τα ανεπαρκή δί-

κτυα πληροφοριών εµποδίζουν την γέννηση ή την διάθεση νέων χρήσιµων πληρο-

φοριών που είναι απαραίτητες στις διοικήσεις. Η χρησιµοποίηση ακατάλληλων επι-

κοινωνιακών µέσων δεν επιτρέπει εξάλλου, την έγκαιρη κατάληξη της πληροφορίας 

στον αποδέκτη που την χρειάζεται. 

Η υπηρεσία GBS επιλύει τα παραπάνω προβλήµατα παρέχοντας ασφαλή και 

συνεχή διαχείριση πληροφοριών για τον σύγχρονο µαχητή. Η GBS παρέχει το απαι-

τούµενο επικοινωνιακό δίκτυο για τη διαβίβαση πληροφοριών όταν απαιτείται, στην 

απαιτούµενη µορφή (format) και µε µεγάλη ταχύτητα µετάδοσης. Συνδυάζοντας το 

υψηλό εύρος ζώνης µε τεχνολογίες διαµοιρασµού δεδοµένων και µε άλλες εφαρµο-

γές, η GBS βελτιώνει σηµαντικά την άποψη του µαχητή για το πεδίο της µάχης. 

Η GBS εκπέµπει µεγάλο όγκο δεδοµένων µάχης ή πληροφορίες εθνικού χαρα-

κτήρα από κάποιο σηµείο εκποµπής προς σταθµούς λήψης σε όλα τα επίπεδα της 

διοίκησης. Ο διαχειριστής διασποράς των πληροφοριών (information dissemination 

manager) παρέχει µια συµπαγή και αξιόπιστη πληροφοριακή υποδοµή διαχείρισης 

για τον µαχητή και εγγυάται την διαθεσιµότητα σχετιζόµενων πληροφοριών στο πε-

δίο της µάχης. 

∆ιοικητές και προσωπικό όλων των κλιµακίων χρησιµοποιούν το σύστηµα GBS 

µε σκοπό την υποστήριξη της διοίκησης του πεδίου µάχης, κυριαρχώντας στις πλη-

ροφοριακές επιχειρήσεις. Έτσι, οι µεν διοικητές γίνονται περισσότερο αποτελεσµατι-

κοί εξαιτίας των βελτιωµένων δυνατοτήτων υποστήριξης αποφάσεων του συστήµα-

τος, το δε προσωπικό ανταποκρίνεται καλύτερα στην ποικιλία των αποστολών, στο 

σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και σε διάφορες απειλές. 

Οι χρήστες του συστήµατος GBS έχουν τη δυνατότητα να λάβουν, να προσπε-

λάσουν, να αποθηκεύσουν και να ανασύρουν ψηφιακούς χάρτες, διαφάνειες, video 

µε πλήρη κίνηση, ήχο και δεδοµένα τα οποία παρέχουν µια συναφή, σχετική και 

πραγµατική εικόνα του πεδίου µάχης. Η GBS βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα των 

δυνάµεων πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την διεξαγωγή των επιχειρήσεων. 
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2.9.4 Σύνολο Λήψης (Receive Suite)  

Το προσωπικό διαβίβασης σηµάτων είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση, λει-

τουργία και συντήρηση του συνόλου λήψης. Το σύνολο αυτό αποτελείται από ένα 

τερµατικό λήψης και από µια ή περισσότερες συσκευές RBM (Receive Broadcast 

Manager). Η συσκευή RBM απαιτείται για κάθε ποµποδέκτη, για να επιτρέπει ταυ-

τόχρονη λήψη, όπως υπαγορεύεται από την αρχιτεκτονική του συστήµατος. Το σύ-

στηµα κεραίας περιλαµβάνει µια κεραία 24 ιντσών σε σχήµα πιάτου και έναν ενισχυ-

τή χαµηλού θορύβου (low noise amplifier). Η κεραία αυτή µπορεί να στηθεί σε από-

σταση τουλάχιστον 30 µέτρων από το σύνολο λήψης. 

 

2.9.5 Επικοινωνίες Εκτός Θεάτρου (Reachback Communications)  

Οι επικοινωνίες εκτός Θεάτρου Επιχειρήσεων (Reachback Communications) δια-

δραµατίζουν ουσιώδη ρόλο στη λειτουργία του GBS. Εφόσον το GBS είναι σύστηµα 

µονής-κατεύθυνσης εκποµπής, οι επικοινωνίες αυτές είναι απαραίτητες για τη λει-

τουργία της υπηρεσίας. Οι αιτήσεις των χρηστών για πληροφορίες γενικά περνούν 

από τις επικοινωνίες εκτός του Θεάτρου Επιχειρήσεων και στη συνέχεια φθάνουν 

στον διακοµιστή διαµοιρασµού (dissemination server) για εξυπηρέτηση των αιτήσε-

ων. 

 

2.9.6 Μέθοδοι Εκποµπής 

Η υπηρεσία GBS χρησιµοποιεί τις παρακάτω µεθόδους εκποµπής για την παρο-

χή της απαιτούµενης πληροφορίας στους χρήστες: 

 Smart Push  - Η µέθοδος αυτή αποτελεί τη διαδικασία των διοικητών της προε-

πιλογής video και προϊόντων δεδοµένων για την υποστήριξη των χρηστών σε όλο 

το εύρος του Θεάτρου Επιχειρήσεων. Εκµεταλλεύεται τη δυνατότητα του GBS να 

εκπέµπει ταυτόχρονα πληροφορίες µάχης σε πολλούς χρήστες. 

  User Pull  - Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται όταν µεµονωµένοι χρήστες αιτού-

νται και λαµβάνουν συγκεκριµένη πληροφόρηση µέσω καναλιών κανονικής ζήτησης 

(normal request channels). 
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2.9.7 Τεχνικές και Τακτική 

Το σύστηµα GBS παρέχει στους διοικητές ένα κατάλληλο σύστηµα πληροφοριών 

µε το οποίο µπορούν να λάβουν έγκαιρη πληροφόρηση σχετική µε την αποστολή 

που έχουν αναλάβει. Μόλις η αποστολή έχει αναληφθεί, το προσωπικό αναπτύσσει 

τις απαιτήσεις πληροφοριών, που θα πρέπει στη συνέχεια να εγκριθούν από τον 

διοικητή.  

Αυτές οι απαιτήσεις αποτελούν τα πρότυπα (profiles) του συνόλου λήψης (re-

ceive suite) έτσι ώστε κάθε εισερχόµενη στο σύστηµα πληροφορία να καταλήγει 

στον ενδιαφερόµενο αποδέκτη εγκαίρως. 

Για παράδειγµα αν µια µονάδα εισέρχεται σε µια ζώνη εδάφους στις επόµενες 

δύο ώρες, θα σχηµατιστεί ένα πρότυπο (profile) για την καλύτερη περιοχή και για 

τους συγκεκριµένους χρονικούς περιορισµούς, ενώ ο διοικητής θα ζητήσει µέσω του 

GBS πληροφορίες µάχης. Αν κάποιο αναγνωριστικό αεροσκάφος πετούσε πάνω 

από τη συγκεκριµένη περιοχή, µια εικόνα θα εµφανιζόταν στο τερµατικό του συνό-

λου λήψης, και ο διοικητής θα ήταν σε θέση να παρακολουθεί το αναγνωριστικό να 

πετά πάνω από την περιοχή, δίνοντάς του στιγµιότυπα σχεδόν σε πραγµατικό χρό-

νο. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 57. Σχηµατική απεικόνιση ανάπτυξης της GBS 
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2.10 C4I (Command, Control, Communication, Computer and In telligence  

Systems ή Συστήµατα ∆ιοικήσεως, Ελέγχου, Επικοινωνιών, Υπολογιστών και 

Πληροφοριών) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10.1 Ορισµός 

Τα C4I συστήµατα ή αλλιώς συστήµατα ∆ιοικήσεως, Ελέγχου, Επικοινωνιών, Υ-

πολογιστών και Πληροφοριών είναι πληροφοριακά συστήµατα (Information 

Systems) και συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support Systems), 

που βοηθούν τους διοικητές των στρατιωτικών τµηµάτων σε όλα τα επίπεδα να 

σχεδιάζουν, να κατευθύνουν και να ελέγχουν τις επιχειρήσεις τους. 

 

2.10.2 Χαρακτηριστικά Συστηµάτων C4I 

Τα συστήµατα C4I (Command, Control, Communication, Computer and Intelli-

gence) περιλαµβάνουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: 

• Η χρήση τους στις στρατηγικές, επιχειρησιακές, και τακτικές αµυντικές εφαρ-

µογές καθιστά την ακρίβεια και την αξιοπιστία τους εξαιρετικά κρίσιµες. 

• Επηρεάζονται από πολλούς ανθρώπους, από οργανισµούς, και από τις πο-

λιτικές, έτσι οι απαιτήσεις τους είναι σύνθετες και δύσκολο να καθοριστούν. 

• Η σχεδίαση τους εξαρτάται από τεχνικές που εγγυώνται ότι οι σκληροί περι-

ορισµοί πραγµατικού χρόνου αντιµετωπίζονται τόσο από µεγάλα κατανεµη-

µένα συστήµατα, που συνδέονται µε µεγάλης απόστασης δίκτυα, όσο και 

από τοπικά κατανεµηµένα συστήµατα µε πολλές υποδοµές υλικού. 

• Οι σύνθετες και δυναµικές διεπαφές τους καθιστούν σχεδόν αδύνατη την πι-

θανότητα της αντιµετώπισης των αλλαγών στις απαιτήσεις τους. 

 Το υλικό και το λογισµικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών ενισχύουν από κοινού 

τη λειτουργικότητα και την εφαρµογή των συστηµάτων C3I.  
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Οι υπολογιστές µέσα στα συστήµατα C4I όχι µόνο διαδραµατίζουν έναν ρόλο δι-

επαφής µε τις εξωτερικές πλατφόρµες, αλλά και παρέχουν ενσωµατωµένο λογισµικό 

πραγµατικού χρόνου καθώς και ευφυές λογισµικό, για την υποστήριξη των διοικη-

τών των τµηµάτων στη λήψη αποφάσεων, στη συνήθη επεξεργασία προγραµµάτων, 

στον υπολογισµό στοιχείων κ.λπ. 

Το λογισµικό των υπολογιστών των συστηµάτων C4I είναι πολύ µεγάλο, σύνθετο, 

δύσχρηστο και συνεχώς αναπροσαρµοζόµενο µε σκοπό να ανταποκρίνεται στις συ-

νεχώς αυξανόµενες και ποικίλες επιχειρησιακές ανάγκες. Όπως συµβαίνει σε κάθε 

µεγάλο και πολύπλοκο πληροφοριακό και επικοινωνιακό σύστηµα, η ανάπτυξή τους 

είναι δαπανηρή, ενώ και η χαµηλή παραγωγικότητα της ανάπτυξης λογισµικού για 

τα συστήµατα αυτά, επιδεινώνει περαιτέρω το πρόβληµα. 

Εξαιτίας των ραγδαίων αλλαγών στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος ανάπτυξης, 

χρησιµοποιείται το σύστηµα διαµόρφωσης πρωτοτύπου λογισµικού µε τη βοήθεια 

υπολογιστή, που είναι γνωστό ως σύστηµα CAPS (Computer-Aided Software Proto-

typing System). Το CAPS βοηθά στην ανάπτυξη των συστηµάτων C4I, είναι ένα εύ-

χρηστο, οπτικό και ολοκληρωµένο εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

σχεδιάσει γρήγορα εφαρµογές πραγµατικού χρόνου. Για την ανάπτυξη λογισµικού 

συστηµάτων C4I, χρησιµοποιούνται διάφορα εργαλεία, όπως µια γλώσσα περιγρα-

φής πρωτοτύπων συστηµάτων PSDL (Prototype System Description Language), 

µια βάση δεδοµένων επαναχρησιµοποιήσιµου λογισµικού, µια γεννήτρια προγράµ-

µατος, ένας χρονοπρογραµµατιστής πραγµατικού χρόνου κ.λπ. 

 

2.10.3 Εξωτερικές Παράµετροι Συστηµάτων C4I  

Ένα γενικό σύστηµα C4I περιλαµβάνει τις ακόλουθες εξωτερικές παραµέτρους: 

 Χρήστες (Users)  : χρήστης ενός συστήµατος C4I µπορεί να είναι κάποιος σύν-

θετος διοικητής σε περίοδο επιχειρήσεων, κάποιος αξιωµατικός στην τακτική διοίκη-

ση, κάποιος διοικητής στο πεδίο της µάχης, κάποιος αξιωµατικός τακτικών ενερ-

γειών, κάποιος αξιωµατικός επικοινωνιών κ.λπ. 

  Επικοινωνιακές Συνδέσεις (Communication Links)  : µπορεί να είναι οποιο-

δήποτε ψηφιακό σύστηµα επικοινωνίας που είναι ικανό για την αποστολή και λήψη 

ψηφιακών µηνυµάτων. 

  Αισθητήρες Πλατφόρµας (Platform Sensors)  : µπορεί να είναι οποιαδήποτε 

τοπικά εγκατεστηµένη συσκευή ικανή να προσδιορίζει αζιµούθια, ανύψωση και τα-

χύτητα. 
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 Σύστηµα Πλοήγησης (Navigation System)  : µπορεί να είναι ένα σύστηµα που 

παρέχει µια πλατφόρµα µε δυνατότητα προσδιορισµού θέσης, ταχύτητας και χρονι-

κών δεδοµένων. 

  Οπλικό Σύστηµα (Weapons System)  : µπορεί να είναι ένα σύστηµα ικανό να 

παρέχει πληροφορίες σχετικές µε την ισχύουσα κατάσταση των όπλων, στον επικε-

φαλής της µάχης. 

 Το λογισµικό µε τις σχετιζόµενες αποθήκες δεδοµένων (data repo-sitories) ενός 

γενικού συστήµατος C4I, είναι εγκατεστηµένο σε τερµατικούς σταθµούς (worksta-

tions). Οι απαιτήσεις λογισµικού είναι βασισµένες σε διαφορετικά και συγκεκριµένα 

συστήµατα C4I. 

 

2.10.4 Παραδείγµατα Συστηµάτων C4I 

Παρακάτω αναφέρονται µερικά παραδείγµατα σύγχρονων συστηµάτων C4I που 

χρησιµοποιούνται από τις Αµερικανικές Ένοπλες ∆υνάµεις: 

 

2.10.4.1 Global Command and Control System ( Παγκόσµιο Σύστηµα ∆ιοι-

κήσεως και Ελέγχου) 

Το σύστηµα GCCS (Global Command and Control System) σχεδιάζεται για να 

παρέχει µια ολοκληρωµένη εικόνα του πεδίου µάχης καθώς επίσης δυνατότητες 

σχεδιασµού και εργαλεία εκτίµησης καταστάσεως, που απαιτούνται από τους διοικη-

τές του πεδίου µάχης και τους διοικητές συνδυασµένων επιχειρήσεων. Το σύστηµα 

περιλαµβάνει ένα αυξανόµενο σύνολο εφαρµογών όπως: 

 Συνδυασµένο Επιχειρησιακό Σχεδιασµό (Joint Operational Planning) και Σύ-

στηµα Εκτέλεσης (Execution System), που χρησιµοποιούνται για να προγραµµατί-

σουν και να εκτελέσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεργασίας. 

 Εφαρµογή Ανάπτυξης και Ανάλυσης Απαιτήσεων (Requirements Develop-

ment and Analysis Application), η οποία παράγει µια βάση δεδοµένων των συγχρο-

νισµένων δυνάµεων και της ανάπτυξής τους σε µια στρατιωτική επιχείρηση (δηλαδή 

µπορεί να συµπεριλαµβάνει: συγχρονισµένες δυνάµεις, φορτία υλικών που δεν σχε-

τίζονται µε τη µονάδα, δεδοµένα του στρατιωτικού προσωπικού, δεδοµένα µετακί-

νησης που αφορούν το σχέδιο επιχειρήσεων, µονάδες που πρόκειται να αναπτυ-

χθούν για να υποστηρίξουν το σχέδιο επιχειρήσεων, δροµολόγηση των δυνάµεων 

που θα αναπτυχθούν, δεδοµένα µετακίνησης που σχετίζονται µε τις αναπτυσσόµε-

νες δυνάµεις και απαιτήσεις µεταφορικών). 
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2.10.4.2  Contingency Theater Air Planning System ( Σύστηµα Σχεδιασµού 

Εναέριου Θεάτρου Επιχειρήσεων) 

Το σύστηµα CTAPS (Contingency Theater Air Planning System) βοηθά τους ι-

πτάµενους µαχητές στο επίπεδο του Θεάτρου Επιχειρήσεων, στη λήψη, ανάλυση 

και εκτέλεση διαταγών εναέριων αποστολών (σχέδιο κρούσης εναέριων στόχων, 

έλεγχος τακτικών πλεονεκτηµάτων στον αέρα κ.λπ). 

 

2.10.4.3  Joint Maritime Command Information System  (Πληροφοριακό Σύ-

στηµα ∆ιοικήσεως Θαλασσίων Επιχειρήσεων Συνεργασίας) 

Το σύστηµα JMCIS (Joint Maritime Command Information System) είναι το προ-

τεινόµενο σύστηµα διοικήσεως και ελέγχου του Αµερικανικού Πολεµικού Ναυτικού 

και αποτελεί τη ναυτική εκδοχή του µελλοντικού Παγκοσµίου Συστήµατος ∆ιοικήσε-

ως και Ελέγχου (GCCS). Υποστηρίζει τη διοίκηση, τον έλεγχο και τις τακτικές απαι-

τήσεις πληροφοριών των θαλάσσιων µονάδων καθώς και των παράκτιων τακτικών 

και κινητών µονάδων. Το JMCIS παρέχει έγκαιρη, ακριβή, και πλήρη διαχείριση 

πληροφοριών C4I και αναπτύσσει µια κοινή και λειτουργική εικόνα για εκτίµηση, 

σχεδιασµό και εκτέλεση της πολεµικής αποστολής. Ενσωµατώνει λογισµικό κατάλ-

ληλο για θαλάσσιες επιχειρησιακές αποστολές. 

 

2.10.4.4  Maneuver Control System ( Σύστηµα Ελέγχου Ελιγµού) 

Το σύστηµα MCS (Maneuver Control System) παρέχει στις µονάδες ελιγµού, 

πληροφορίες για την πολυδιάστατη κατάσταση του πεδίου της µάχης (αέρας, έδα-

φος, θάλασσα, διάστηµα) καθώς και άλλες πολύτιµες πληροφορίες σχετικές µε τους 

κανόνες εµπλοκής. Παραδείγµατος χάριν, παρέχει στους τακτικούς διοικητές του 

στρατού ξηράς και στο προσωπικό τους (επίπεδο τάγµατος) αυτοµατοποιηµένα, σε 

απευθείας σύνδεση, περίπου πραγµατικού χρόνου συστήµατα, τα οποία συµβάλ-

λουν αποφασιστικά στον επιτυχή σχεδιασµό, τη συνεργασία και την παρακολούθη-

ση των τακτικών επιχειρήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 58. Εξοπλισµός του συστήµατος MCS 
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2.10.4.5  Advanced Field Artillery Tactical Data Sy stem (Προηγµένο Σύστη-

µα Τακτικών ∆εδοµένων Πυροβολικού) 

Το σύστηµα AFATDS (Advanced Field Artillery Tactical Data System) παρέχει 

αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες διοικήσεως και ελέγχου πυρών υποστηρίξεως, συ-

µπεριλαµβανοµένης της τακτικής διοίκησης πυρών, σχέδιο πυρών υποστηρίξεως, 

εκτέλεση αποστολής πυρών και ελέγχου στόχων. 

 

2.10.4.6 Joint Tactical Information Distribution Sy stem (Συνδυασµένο Σύ-

στηµα ∆ιανοµής Τακτικών Πληροφοριών) 

Το σύστηµα JTIDS (Joint Tactical Information Distribution System) παρέχει α-

σφαλείς, προστατευµένες από ηλεκτρονική παρεµβολή, ψηφιακές επικοινωνίες δε-

δοµένων και φωνής για τις δυνάµεις του Θεάτρου Επιχειρήσεων σε αέρα, ξηρά και 

θάλασσα. Το σύστηµα σχεδιάζεται για να ενισχύσει την δυνατότητα κάλυψης του 

αγώνα στα µαχητικά αεροσκάφη, στις πλατφόρµες διοικήσεως και ελέγχου, και στις 

επίγειες µονάδες αεράµυνας, και παρέχει µια σύνδεση µεταφοράς δεδοµένων µετα-

ξύ των πλατφόρµων όπλων και των συστηµάτων C4I για εκτίµηση κατάστασης σε 

πραγµατικό χρόνο, επισήµανση στόχων και αµοιβαία υποστήριξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 59. Σχηµατική απεικόνιση λειτουργίας του JTIDS 
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3. Σύγχρονες Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών 

3.1 Οι Κυριότερες Σύγχρονες Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για σύγχρονες τηλεπικοινωνια-

κές τεχνολογίες, οι οποίες χρησιµοποιούνται ή πρόκειται µελλοντικά να χρησιµοποι-

ηθούν από στρατιωτικούς φορείς διεθνώς. Αυτές είναι: 

• GSM (Global System for Mobile Communications ή Παγκόσµιο Σύστηµα Κι-

νητές Επικοινωνίες) 

• GPRS (General Packet Radio Service ή Γενική Ραδιο-Υπηρεσία Πακέτων) 

• EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution ή Αυξηµένοι Ρυθµοί Μετά-

δοσης ∆εδοµένων για την Εξέλιξη του GSM) 

• UMTS (Universal Mobile Telecommunications System ή Παγκόσµιο Σύστηµα 

Κινητών Τηλεπικοινωνιών) 

• WAP (Wireless Application Protocol ή Πρωτόκολλο Ανάπτυξης Ασύρµατων 

Εφαρµογών) 

• PCS (Personal Communication Services ή Υπηρεσίες Προσωπικών Επικοι-

νωνιών)  

• UPT (Universal Personal Telecommunications ή Παγκόσµιες Προσωπικές 

Τηλεπικοινωνίες) 

• GPS (Global Positioning System ή Παγκόσµιο Σύστηµα Εντοπισµού Θέσης) 

• LBS  (Location Based Services ή Υπηρεσίες Βασισµένες στον Εντοπισµό 

Θέσεως) 
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3.2 GSM (Global System for Mobile Communications ή Παγκόσµιο Σύστηµα 

Κινητές Επικοινωνίες) 

3.2.1 Ορισµός 

Το παγκόσµιο σύστηµα για κινητές επικοινωνίες GSM (Global System for Mobile 

Communications) είναι ένα παγκόσµια αποδεκτό πρότυπο για ψηφιακές κυψελωτές 

επικοινωνίες. GSM είναι το όνοµα της οµάδας τυποποίησης που ιδρύθηκε το 1982 

για τη δηµιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού προτύπου κινητής τηλεφωνίας που θα 

διαµόρφωνε προδιαγραφές για ένα πανευρωπαϊκό σύστηµα κινητών κυψελωτών 

ασυρµάτων επικοινωνιών στα 900 MHz. 

 

3.2.2 Εισαγωγή : Η επανάσταση των συστηµάτων κινητής τηλεφωνίας 

Η κινητή τηλεφωνία αποτελεί µια από τις γρηγορότερα αναπτυσσόµενες και πε-

ρισσότερο απαιτητικές τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές. Αντιπροσωπεύει δε, ένα συ-

νεχώς αυξανόµενο ποσοστό όλων των νέων τηλεφωνικών συνδέσεων παγκοσµίως. 

Σήµερα υπάρχουν περισσότεροι από 80 εκατοµµύρια συνδροµητές κινητών τηλε-

φώνων σε όλο τον κόσµο (Εικόνα 60), οι µισοί δε από αυτούς βρίσκονται στις 

Η.Π.Α. Εικάζεται ότι τα κυψελωτά συστήµατα που χρησιµοποιούν ψηφιακή τεχνολο-

γία θα αποτελέσουν τη παγκόσµια µέθοδο επικοινωνίας. Επίσης υπολογίζεται ότι σε 

πολλές χώρες σύντοµα, τα κινητά τηλέφωνα θα είναι περισσότερα από τα σταθερά. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Εικόνα 60. Ανάπτυξη Κινητής Τηλεφωνίας Παγκοσµίως 

 

Η σύλληψη της κυψελωτής υπηρεσίας στηρίζεται στη χρήση ποµπών χαµηλής 

ισχύος, όπου οι συχνότητες µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν εντός κάποιας γε-

ωγραφικής περιοχής. Η ιδέα της υπηρεσίας κυψελωτής κινητής ασύρµατης επικοι-

νωνίας διαµορφώθηκε αρχικά στις Η.Π.Α στα εργαστήρια της Bell στις αρχές του 

1970. Ωστόσο, οι Σκανδιναβικές χώρες ήταν οι πρώτες που εισήγαγαν κυψελωτές 

υπηρεσίες για εµπορική χρήση µε την εισαγωγή της NMT (the Nordic Mobile 

Telephone (NMT) το 1981. 
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Τα κυψελωτά συστήµατα ξεκίνησαν στις Ηνωµένες Πολιτείες µε την εµφάνιση της 

προηγµένης υπηρεσίας κινητών τηλεφώνων AMPS (Advanced Mobile Phone 

Service) το 1983. Το πρότυπο AMPS υιοθετήθηκε από την Ασία, την Λατινική Αµε-

ρική και τις χώρες της Ωκεανίας, δηµιουργώντας τη µεγαλύτερη δυναµική αγορά 

στον κόσµο των κινητών τηλεφώνων. 

Η Ανάπτυξη των Συστηµάτων Κινητής Τηλεφωνίας 

Έτος Σύστηµα Κινητής Τηλεφωνίας Γενιά 

1981 Nordic Mobile Telephone (NMT) 450 1G 

1983 American Mobile Phone System (AMPS)  

1985 Total Access Communication System (TACS)  

1986 Nordic Mobile Telephony (NMT) 900  

1991 American Digital Cellular (ADC)  

1991 Global System for Mobile Communication (GSM) 2G 

1992 Digital Cellular System (DCS) 1800  

1994 Personal Digital Cellular (PDC)  

1995 PCS 1900—Canada  

1996 PCS—United States  

1998 Mobile Internet Access (MIA)  

1999 High Speed Circuit-Switched Data (HSCSD)  

2000 General Packet Radio Service (GPRS)  

2001 Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE)  

2001 International Mobile Telecommunications in 2000 
(IMT-2000) 

3G 

2002 Universal Mobile Telecommunication Service 
(UMTS) 

 

 

Στις αρχές του 1980, τα περισσότερα συστήµατα κινητής τηλεφωνίας ήταν ανα-

λογικά και όχι ψηφιακά όπως είναι τα σηµερινά συστήµατα. Μια πρόκληση που α-

ντιµετώπιζαν τα αναλογικά συστήµατα ήταν η αδυναµία τους να χειριστούν τις ανά-

γκες της αυξανόµενης χωρητικότητας µε οικονοµικό τρόπο. 
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Τα πλεονεκτήµατα των ψηφιακών συστηµάτων σε σχέση µε τα αναλογικά, περι-

λαµβάνουν ευκολία σηµατοδοσίας, χαµηλότερα επίπεδα παρεµβολών, ολοκλήρωση 

εκποµπής και δροµολόγησης και αυξηµένη ικανότητα ικανοποίησης απαιτήσεων 

χωρητικότητας. 

 

3.2.3 GSM 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επανάστασης των κυψελωτών τηλεπικοινωνιών, διάφο-

ρα συστήµατα αναπτύχθηκαν χωρίς το πλεονέκτηµα των τυποποιηµένων προδια-

γραφών. Το γεγονός αυτό προκάλεσε πολλά προβλήµατα σχετικά µε τη συµβατότη-

τα, ειδικά µε την ανάπτυξη της ψηφιακής ασύρµατης τεχνολογίας, τα οποία βέβαια 

επιλύθηκαν µε την επικράτηση του GSM. 

Από το 1982 ως το 1985 γίνονταν αλλεπάλληλες συζητήσεις για να αποφασιστεί 

η υιοθέτηση του αναλογικού ή του ψηφιακού συστήµατος. Μετά από πολλές επίγειες 

δοκιµές, υιοθετήθηκε τελικά το ψηφιακό σύστηµα για το GSM. Η επόµενη φάση ήταν 

να αποφασισθεί η χρήση στενής ή ευρείας ζώνης. Τον Μάιο του 1987, επιλέχθηκε η 

στενής ζώνης πολλαπλή πρόσβαση µε διαµοιρασµό χρόνου TDMA (Time Division 

Multiple Access). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 61. Στοιχεία ∆ικτύου GSM 
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3.2.4 Το ∆ίκτυο GSM 

Το GSM παρέχει συστάσεις και όχι απαιτήσεις. Οι προδιαγραφές του, καθορί-

ζουν τις απαιτήσεις λειτουργίας και διεπαφής λεπτοµερώς, αλλά δεν απευθύνονται 

στο υλικό (hardware). Ο λόγος για αυτό είναι να περιορίζονται οι σχεδιαστές του υλι-

κού όσο το δυνατό λιγότερο και ταυτόχρονα να είναι δυνατό για τους χρήστες να α-

γοράζουν εξοπλισµό από διαφορετικούς προµηθευτές. 

Το δίκτυο GSM χωρίζεται σε τρία κύρια µέρη: το σύστηµα µεταγωγής SS 

(Switching System), το σύστηµα σταθµού βάσης BSS (Base Station System) και το 

σύστηµα λειτουργίας και υποστήριξης OSS (Operation And Support System). Τα 

βασικά στοιχεία ενός δικτύου GSM φαίνονται στην Εικόνα 61. 

 

3.2.4.1 Το Σύστηµα Μεταγωγής SS (Switching System)  

Το σύστηµα µεταγωγής SS είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση προώθησης κλήσε-

ων και λειτουργιών που σχετίζονται µε τους συνδροµητές. Περιλαµβάνει τις παρακά-

τω λειτουργικές µονάδες: 

 HLR (Home Location Register)  — Η HLR είναι µια βάση δεδοµένων που χρη-

σιµοποιείται για αποθήκευση και διαχείριση των συνδροµών. Θεωρείται ως η πιο 

σηµαντική βάση δεδοµένων, αφού αποθηκεύει µόνιµα δεδοµένα των συνδροµητών, 

περιλαµβάνοντας το προφίλ υπηρεσιών του συνδροµητή, πληροφορίες τοποθεσίας 

και κατάσταση δραστηριότητας. Όταν ένας συνδροµητής αγοράζει µια σύνδεση από 

κάποια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, καταγράφεται στη βάση δεδοµένων HLR της 

εταιρίας. 

  MSC (Mobile Services Switching Center)  — Tο κέντρο MSC εκτελεί τις λει-

τουργίες τηλεφωνικών µεταγωγών του συστήµατος. Ελέγχει κλήσεις από και προς 

άλλα τηλεφωνικά συστήµατα και συστήµατα δεδοµένων. Επίσης εκτελεί άλλες λει-

τουργίες όπως υπεραστικές χρεώσεις, διεπαφές δικτύου, σηµατοδοσία κοινών διαύ-

λων κλπ. 

  VLR (Visitor Location Register)  — Η VLR είναι µια βάση δεδοµένων που πε-

ριέχει προσωρινή πληροφορία για τους συνδροµητές, η οποία απαιτείται από το κέ-

ντρο MSC προκειµένου να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες συνδροµητές. Όταν ένας 

σταθµός κινητής τηλεφωνίας συνδέεται σε µια νέα περιοχή MSC, η VLR που είναι 

συνδεµένη σε αυτό το MSC θα ζητήσει δεδοµένα για τον σταθµό από την HLR. Στη 

συνέχεια, αν ο σταθµός αυτός κάνει κάποια κλήση, η VLR θα έχει την απαραίτητη 

πληροφορία για την πραγµατοποίηση της κλήσης χωρίς να χρειάζεται να συνδιαλέ-

γεται µε την HLR κάθε φορά. 
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AUC (Authentication Center)  — Η µονάδα αυτή παρέχει παραµέτρους επικύ-

ρωσης της αυθεντικότητας και κρυπτογράφησης, οι οποίες πιστοποιούν την ταυτό-

τητα του χρήστη και διασφαλίζουν την εµπιστευτικότητα κάθε κλήσης. Επίσης προ-

στατεύει τους χρήστες του δικτύου από διαφόρων ειδών απάτες που µπορούν να 

διαπραχθούν στο σηµερινό κόσµο της κινητής τηλεφωνίας. 

  EIR (Equipment Identity Register)  — Η EIR είναι µια βάση δεδοµένων που 

περιλαµβάνει πληροφορία για την ταυτότητα του κινητού εξοπλισµού και προστα-

τεύει τις κλήσεις από κλεµµένους, παράνοµους ή ελαττωµατικούς σταθµούς κινητής 

τηλεφωνίας. Οι µονάδες AUC και EIR λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητοι κόµβοι είτε 

ως ένας ενιαίος κόµβος AUC/EIR. 

  

3.2.4.2 Σύστηµα Σταθµού Βάσης BSS (Base Station System)  

Όλες οι λειτουργίες που σχετίζονται µε ηλεκτροµαγνητικά σήµατα πραγµατοποι-

ούνται στο σύστηµα BSS, το οποίο αποτελείται από τους ελεγκτές σταθµού βάσης 

BSC (Base Station Controllers) και από τους σταθµούς βάσης για εκποµπή και λή-

ψη BTS (Base Transceiver Stations). 

BSC (Base Station Controllers)  — Οι ελεγκτές σταθµού βάσης BSC παρέχουν 

όλες τις λειτουργίες ελέγχου και τις φυσικές συνδέσεις ανάµεσα στο κέντρο MSC και 

στο BTS. Είναι υψηλής χωρητικότητας διακόπτες που παρέχουν λειτουργίες όπως 

δεδοµένα διαµόρφωσης κυψέλης, handover και έλεγχο επιπέδων ισχύος των ραδιο-

συχνοτήτων (RF) στους σταθµούς βάσης εκποµπής και λήψης BTS. Ένα κέντρο 

MSC µπορεί να εξυπηρετήσει ένα συγκεκριµένο αριθµό από BSC. 

 BTS (Base Transceiver Stations)  — Οι σταθµοί BTS χειρίζονται τη διεπαφή 

(interface) των ηλεκτροµαγνητικών σηµάτων προς το σταθµό κινητής τηλεφωνίας. 

Αποτελούν τον απαραίτητο εξοπλισµό (ποµποδέκτες και κεραίες) που είναι απαραί-

τητος για την εξυπηρέτηση της κάθε κυψέλης στο δίκτυο. Ένα σύνολο από BTS ε-

λέγχεται από κάποιο BSC. 

  

3.2.4.3 Σύστηµα Λειτουργίας-Υποστήριξης OSS (Operation-Support System)  

Το κέντρο λειτουργιών και συντήρησης OMC (operations and maintenance 

center) είναι συνδεµένο µε όλο τον εξοπλισµό στο σύστηµα µεταγωγής και στον ε-

λεγκτή σταθµού βάσης BSC. Η υλοποίηση του OMC καλείται σύστηµα λειτουργίας 

και υποστήριξης OSS. Το OSS αποτελεί την λειτουργική οντότητα από την οποία ο 

διαχειριστής του δικτύου παρακολουθεί και ελέγχει το σύστηµα. 

Ο σκοπός του OSS είναι να παρέχει στον πελάτη – συνδροµητή, χαµηλού κό-

στους υποστήριξη, για κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές δραστηριότητες λει-

τουργίας και συντήρησης, που απαιτούνται για ένα δίκτυο GSM.  
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Μια σηµαντική λειτουργία του OSS είναι να παρέχει µια γενική άποψη του δικτύ-

ου και να υποστηρίζει τις δραστηριότητες διαφόρων οργανισµών λειτουργίας και συ-

ντήρησης. 

 

3.2.4.4 Συµπληρωµατικά Λειτουργικά Στοιχεία  

Άλλα λειτουργικά στοιχεία που φαίνονται στην Εικόνα 61 είναι τα εξής: 

MXE (Message Center)  — Ο MXE είναι ένας κόµβος που παρέχει ολοκληρωµέ-

νη µετάδοση φωνής, φαξ και δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα χειρίζεται την αποστολή 

µηνυµάτων SMS (Short Message Service), την εκποµπή κυψέλης, το φωνητικό τα-

χυδροµείο (voice mail), το ταχυδροµείο φαξ (fax mail), το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

(e-mail) και τις γνωστοποιήσεις (notification). 

MSN (Mobile Service Node)  — Ο MSN είναι ο κόµβος εκείνος ο οποίος χειρίζε-

ται τις ευφυείς υπηρεσίες IN (Intelligent Network) του δικτύου. 

GMSC (Gateway Mobile Services Switching Center)  — Η πύλη GMSC είναι 

ένας κόµβος που χρησιµοποιείται για τη διασύνδεση δύο δικτύων. Συνήθως υλοποι-

είται σε ένα κέντρο MSC (Mobile Services Switching Center). Στη περίπτωση αυτή 

το κέντρο MSC αναφέρεται σαν GMSC. 

GIWU (GSM interworking unit)  — Η µονάδα GIWU αποτελείται από υλικό και 

λογισµικό που παρέχουν διεπαφή σε διάφορα δίκτυα για επικοινωνίες δεδοµένων. 

Μέσω της µονάδας αυτής, οι χρήστες µπορούν να εναλλάσσονται µεταξύ φωνής και 

δεδοµένων κατά τη διάρκεια της ίδιας κλήσης. Ο εξοπλισµός του GIWU είναι εγκα-

τεστηµένος στο MSC/VLR. 

  

3.2.5 Περιοχές ∆ικτύου GSM  

Το δίκτυο GSM αποτελείται από γεωγραφικές περιοχές. Όπως φαίνεται στην Ει-

κόνα 62, οι περιοχές αυτές περιλαµβάνουν κυψέλες, περιοχές εγκατάστασης LA 

(Location Areas), περιοχή υπηρεσιών MSC/VLR, και περιοχές δικτύου δηµόσιας 

χρήσης PLMN (Public Land Mobile Network). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 62. Περιοχές ∆ικτύου 
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Η κυψέλη είναι η περιοχή στην οποία υπάρχει ηλεκτροµαγνητική κάλυψη από 

κάποιο σταθµό βάσης εκποµπής και λήψης BTS. Το δίκτυο GSM αναγνωρίζει κάθε 

κυψέλη µέσω του παγκόσµιου αριθµού ταυτότητας CGI (Cell Global Identity), που 

εκχωρείται σε κάθε κυψέλη. Η περιοχή εγκατάστασης LA είναι ένα σύνολο από κυ-

ψέλες. Είναι η περιοχή στην οποία βρίσκεται σε δεδοµένη χρονική στιγµή ο συνδρο-

µητής. Κάθε τέτοια περιοχή LA εξυπηρετείται από έναν ή περισσότερους ελεγκτές 

σταθµού βάσεως BSC, καθώς και από ένα µόνο κέντρο MSC (βλ. Εικόνα 63). Σε 

κάθε περιοχή LA εκχωρείται ένας αριθµός εντοπισµού της LAI (Location Area 

Identity). 

 

 

 

 

  

 

  

Εικόνα 63. Location Areas (LAs) 

 

Η περιοχή υπηρεσιών MSC/VLR αντιπροσωπεύει το κοµµάτι ενός δικτύου GSM 

το οποίο καλύπτεται από ένα κέντρο MSC και το οποίο είναι προσβάσιµο, εφόσον 

είναι εγγεγραµµένο στη βάση δεδοµένων VLR του κέντρου MSC (βλ. Εικόνα 64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 64. Περιοχές Εξυπηρέτησης MSC/VLR 
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3.2.6 Υπηρεσίες Συνδροµητών GSM 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι υπηρεσιών που προσφέρονται από το GSM: τηλε-

φωνικές (αναφέρονται επίσης και ως "τηλε-υπηρεσίες") και δεδοµένων (αναφέρονται 

επίσης και ως υπηρεσίες φορέα). Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες είναι κυρίως φωνητικές 

και δίνουν στους συνδροµητές δυνατότητα πλήρους επικοινωνίας µεταξύ τους.  

Οι υπηρεσίες δεδοµένων παρέχουν την απαραίτητη χωρητικότητα για µετάδοση 

σηµάτων δεδοµένων µεταξύ των σηµείων πρόσβασης, δηµιουργώντας µια διεπαφή 

στο δίκτυο. Εκτός από τις υπηρεσίες κανονικής τηλεφωνίας και επειγουσών κλήσε-

ων, υποστηρίζονται από το GSM και οι παρακάτω υπηρεσίες: 

DTMF (Dual-Tone Multifrequency)  -- Η υπηρεσία DTMF είναι ένα σχήµα τονι-

κού σήµατος, που συνήθως χρησιµοποιείται για διάφορους σκοπούς ελέγχου µέσω 

τηλεφωνικού δικτύου, όπως ο έλεγχος εξ’ αποστάσεως σε µια συσκευή απάντησης 

κλήσεων. 

Οµάδα Τηλεοµοιοτυπίας III (Facsimile Group III)  -- To GSM υποστηρίζει την 

οµάδα τηλεοµοιοτυπίας III (CCITT Group 3 facsimile). ∆εδοµένου ότι οι πρότυπες 

µηχανές fax σχεδιάζονται για να συνδεθούν µε ένα τηλέφωνο χρησιµοποιώντας α-

ναλογικά σήµατα, στο σύστηµα GSM χρησιµοποιείται ένας ειδικός µετατροπέας 

fax,ο οποίος επιτρέπει σε ένα fax συνδεµένο µε το GSM να επικοινωνήσει µε οποι-

οδήποτε αναλογικό fax στο δίκτυο. 

 Υπηρεσίες Σύντοµων Μηνυµάτων (Short Message Services) -- Μια κατάλληλη 

δυνατότητα του δικτύου GSM είναι η υπηρεσία σύντοµων µηνυµάτων. Ένα µήνυµα 

που αποτελείται από ένα µέγιστο 160 αλφανουµερικών χαρακτήρων µπορεί να στα-

λεί σε ή από έναν κινητό σταθµό. Αυτή η υπηρεσία µπορεί να θεωρηθεί ως προηγ-

µένη µορφή αλφανουµερικού paging µε διάφορα πλεονεκτήµατα. Εάν η συσκευή 

κινητής τηλεφωνίας του συνδροµητή τεθεί εκτός λειτουργίας ή έχει αποµακρυνθεί 

από την περιοχή κάλυψης, το µήνυµα αποθηκεύεται και αποστέλλεται λίγο αργότερα 

στον συνδροµητή όταν η συσκευή κινητής τηλεφωνίας του συνδροµητή τεθεί σε λει-

τουργία ή όταν έχει εκ νέου εισέλθει στην περιοχή κάλυψης του δικτύου. Αυτή η λει-

τουργία εξασφαλίζει ότι το µήνυµα θα παραληφθεί. 

 Αναµετάδοση Κυψέλης (Cell Broadcast)  -- Μια παραλλαγή της υπηρεσίας σύ-

ντοµων µηνυµάτων είναι η δυνατότητα αναµετάδοσης κυψέλης. Ένα µήνυµα 93 το 

πολύ χαρακτήρων, µπορεί να µεταδοθεί σε όλους τους κινητούς συνδροµητές, σε 

µια ορισµένη γεωγραφική περιοχή. Χαρακτηριστικές εφαρµογές περιλαµβάνουν 

προειδοποιήσεις συµφόρησης κυκλοφορίας και αναφορές σχετικά µε ατυχήµατα. 

 Φωνητικό Ταχυδροµείο (Voice Mail)  -- Αυτή η υπηρεσία είναι ουσιαστικά µια 

µηχανή απάντησης µέσα στο δίκτυο, η οποία ελέγχεται από τον συνδροµητή.  
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Οι κλήσεις µπορούν να διαβιβαστούν στην θυρίδα φωνητικού ταχυδροµείου του 

συνδροµητή και ο συνδροµητής µπορεί να ελέγχει τα µηνύµατά του, µέσω ενός 

προσωπικού κωδικού ασφάλειας. 

 Ταχυδροµείο Fax (Fax Mail)  -- Με αυτήν την υπηρεσία, ο συνδροµητής µπορεί 

να λάβει µηνύµατα fax σε οποιαδήποτε µηχανή fax. Τα µηνύµατα αποθηκεύονται σε 

ένα κέντρο υπηρεσίας από το οποίο µπορούν να ανακτηθούν από το συνδροµητή 

µέσω ενός προσωπικού κωδικού ασφάλειας στον επιθυµητό αριθµό fax. 

  

3.2.7 Συµπληρωµατικές Υπηρεσίες GSM 

Το GSM υποστηρίζει ένα περιεκτικό σύνολο συµπληρωµατικών υπηρεσιών που 

µπορούν να συµπληρώσουν και να υποστηρίξουν τόσο τις τηλεφωνικές όσο και τις 

υπηρεσίες δεδοµένων. Μερικές από αυτές είναι: 

∆ιαβίβαση Κλήσης (Call Forwarding)  -- Αυτή η υπηρεσία δίνει στο συνδροµητή 

τη δυνατότητα να προωθεί εισερχόµενες κλήσεις σε έναν άλλο αριθµό εάν η καλού-

µενη κινητή συσκευή δεν είναι προσιτή, εάν είναι απασχοληµένη, εάν δεν υπάρχει 

απαντά, ή εάν η διαβίβαση κλήσης επιτρέπεται άνευ όρων. 

Φραγή Εξερχόµενων Κλήσεων (Barring of Outgoing Calls)  -- Αυτή η υπηρε-

σία καθιστά πιθανό για έναν κινητό συνδροµητή να φράσσει όλες τις εξερχόµενες 

κλήσεις. 

 Φραγή Εισερχόµενων Κλήσεων (Barring of Incoming Calls)  -- Αυτή η λει-

τουργία επιτρέπει στο συνδροµητή να φράσσει τις εισερχόµενες κλήσεις. Υπάρχουν 

οι δύο ακόλουθοι όροι για την φραγή εισερχόµενων κλήσεων: φραγή όλων των ει-

σερχόµενων κλήσεων γενικώς και φραγή εισερχόµενων κλήσεων κατά την περια-

γωγή εκτός περιοχής δικτύου δηµόσιας χρήσης PLMN (Public Land Mobile 

Network). 

 Οδηγίες Χρέωσης (Advice of Charge - Aoc)  -- Η υπηρεσία AoC παρέχει στον 

κινητό συνδροµητή µια εκτίµηση των δαπανών κλήσης. Υπάρχουν δύο τύποι πλη-

ροφοριών AoC: ένας για την παροχή στον συνδροµητή µιας εκτίµηση του λογαρια-

σµού τους και ένας για σκοπούς άµεσης χρέωσης. Οι οδηγίες χρέωσης παρέχονται 

βάσει χρονικών µετρήσεων. 

 Κράτηση Κλήσης (Call Hold)  -- Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στον συνδροµητή 

να διακόψει µια τρέχουσα κλήση και στη συνέχεια να αποκαταστήσει εκ νέου την 

κλήση. Η υπηρεσία κράτησης κλήσης είναι εφαρµόσιµη µόνο στην κανονική τηλε-

φωνία. 

 Αναµονή Κλήσης (Call Waiting)  -- Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στον κινητό 

συνδροµητή να ειδοποιείται για µια εισερχόµενη κλήση κατά τη διάρκεια µιας άλλης 

συνοµιλίας.  
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Ο συνδροµητής µπορεί να απαντήσει, να απορρίψει, ή να αγνοήσει στην εισερχόµε-

νη κλήση. Η αναµονή κλήσης είναι εφαρµόσιµη σε όλες τις υπηρεσίες τηλεπικοινω-

νιών GSM που χρησιµοποιούν σύνδεση µεταγωγής κυκλώµατος (circuit-switched 

connection). 

 Υπηρεσία Οµαδικής Συνοµιλίας (Multiparty Service)  -- Η υπηρεσία αυτή επι-

τρέπει σε έναν κινητό συνδροµητή για να συµµετέχει σε µια οµαδική συνοµιλία, δη-

λαδή µια ταυτόχρονη συνοµιλία µεταξύ τριών και έξι συνδροµητών. Αυτή η υπηρε-

σία είναι εφαρµόσιµη µόνο στην κανονική τηλεφωνία. 

 Υπηρεσία Αναγνώρισης ή Απόκρυψης Αριθµού Κλήσης (Calling Line 

Identification Presentation/Restriction)  -- Αυτές οι υπηρεσίες παρέχουν στον κα-

λούµενο συνδροµητή δυνατότητα να βλέπει τον ψηφιακό αριθµό κλήσης του καλού-

ντος. Η υπηρεσία απόκρυψης επιτρέπει στον καλούντα να αποκρύπτει τον αριθµό 

κλήσης του. 

 Κλειστές Οµάδες Χρηστών (Closed User Groups)  -- Οι κλειστές οµάδες χρη-

στών είναι οµάδες συνδροµητών που µπορούν να καλούν ο ένας τον άλλο µε συ-

γκεκριµένους αριθµούς κλήσης και φθηνότερες χρεώσεις. 

 

3.2.8 Το GSM στις Ένοπλες ∆υνάµεις  

Εκτός από τις γνωστές υπηρεσίες του απλού GSM, το σύστηµα µπορεί να υπο-

στηρίξει υπηρεσίες µεταφοράς δεδοµένων και να χρησιµοποιηθεί για όλων των ει-

δών τις επικοινωνίες (επιτυγχάνει συγχρονισµό δεδοµένων στα 9600 bps). Ειδικά 

για στρατιωτικούς σκοπούς µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε επιχειρήσεις εκτάκτου α-

νάγκης παρέχοντας αναφορά θέσεως (position reporting) και παρακολούθηση κα-

ταστάσεως (status monitoring) µέσω αποστολής µηνυµάτων. Το GSM που χρησι-

µοποιείται από τις ένοπλες δυνάµεις (κράτη-µέλη του ΝΑΤΟ) λέγεται Secure GSM 

και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέµατα κρυπτογράφησης και ασφάλειας (αναπτύ-

χθηκε λεπτοµερώς στο κεφ. 2.7). 
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3.3 GPRS (General Packet Radio Service ή Γενική Ραδιο-Υπηρεσία 

Πακέτων) 

3.3.1. Ορισµός 

Το General Packet Radio Service (GPRS) αποτελεί µια νέα δίχως-φωνή υπηρε-

σία, η οποία επιτρέπει τη µετάδοση και λήψη πληροφοριών µέσω των δικτύων κινη-

τής τηλεφωνίας. Πρόκειται για σύστηµα µεταγωγής πακέτου και όχι κυκλώµατος 

όπως το GSM (του οποίου αποτελεί διάδοχο). Με αλλαγές στο υλικό (όπως π.χ. ε-

γκατάσταση SGSN ή Serving GPRS Support Node και GGSN ή Gateway GPRS 

Support Node) και στο λογισµικό υπόσχεται να παρέχει αυξηµένους ρυθµούς µετά-

δοσης στα 13,4 Kbps ανά συνδροµητή κινητής τηλεφωνίας. 

 

3.3.2 Γενικά Στοιχεία για το Σύστηµα 

Το GPRS θα δώσει µια τεράστια ώθηση στη χρήση και στη χρησιµότητα των δε-

δοµένων από απόσταση. Το τελευταίο είναι ίσως και το µόνο σίγουρο, κάτι που δια-

σφαλίζεται από το ελαστικό σύνολο χαρακτηριστικών του – λανθάνουσα κατάσταση, 

αποδοτικότητα και ταχύτητα. Το µόνο ερώτηµα είναι το πόσο γρήγορα θα αναπτυ-

χθεί και κατά πόσο θα εξασφαλιστεί ότι η τεχνική και εµπορική φυσιογνωµία του δεν 

θα εµποδίσουν τελικά τη µαζική εξάπλωσή του. 

Η εισαγωγή του GPRS απαιτεί την εισαγωγή στο δίκτυο του GGSN (Gateway 

GPRS Support Node), καθώς και του SGSN (Serving GPRS Support Node), προ-

κειµένου να γίνεται η διαχείριση των "πακέτων δεδοµένων". Όσον αφορά στο σταθ-

µό βάσης, το GPRS απαιτεί µόνο την προσθήκη κατάλληλου λογισµικού (software) 

στον ήδη υπάρχοντα εξοπλισµό. Αυτό συµβαίνει, επειδή τα λειτουργικά χαρακτηρι-

στικά του δικτύου (τεχνική διαµόρφωσης-GMSK, εύρος ζώνης φέροντος σήµατος-

200kΗΖ, ίδια δοµή για τα frames και για τα λογικά κανάλια) παραµένουν αµετάβλη-

τα. Θεωρητικά, το GPRS είναι σε θέση να παρέχει ρυθµούς µετάδοσης µέχρι 171.2 

kbps, δεδοµένου ότι κάθε συνδροµητής µπορεί να χρησιµοποιεί, ταυτόχρονα, πε-

ρισσότερες από µία χρονοθυρίδες (timeslots). 

Το κόστος για την εγκατάστασή του GPRS είναι σχετικά µικρό και η χρονική 

διάρκεια που απαιτείται για την εγκατάστασή του είναι, επίσης, σχετικά µικρή. Το 

όφελος για το συνδροµητή θα είναι, αφενός µεν οι αυξηµένες σε αριθµό και βελτιω-

µένες σε ποιότητα υπηρεσίες, αλλά και τα µειωµένα τιµολόγια, αφού η χρέωση θα 

είναι ανάλογη µε την ποσότητα των πακέτων που θα χρησιµοποιεί και όχι µε το 

χρόνο σύνδεσης στο δίκτυο. Για παράδειγµα, ο κινητός συνδροµητής θα µπορεί να 

είναι συνδεδεµένος όλη τη µέρα στο δίκτυο, αλλά να χρεώνεται µόνο για την ποσό-

τητα δεδοµένων που "κατεβάζει" (download) από το Internet. 
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Εικόνα 65. Λογική αρχιτεκτονική ενός δικτύου GPRS 

 

3.3.3 Εφαρµογές του GPRS 

Οι εφαρµογές του GPRS καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος εταιρικών και καταναλωτι-

κών υπηρεσιών. Πολλές από αυτές µπορούν να προσφέρουν πολύτιµες υπηρεσίες 

και σε στρατιωτικές εφαρµογές. Μερικές από αυτές αναφέρονται στις παρακάτω 

παραγράφους: 

Πληροφορίες Κειµένου και άλλων ορατών πληροφοριών -- Ένα µεγάλο εύρος 

πληροφοριών µπορούν να επιδοθούν στους χρήστες κινητής τηλεφωνίας, όπως εί-

ναι τιµές µετοχών, αποτελέσµατα αθλητικών αγώνων, δελτία καιρού, πληροφορίες 

για αεροπορικά και άλλα δροµολόγια, ειδήσεις, αποτελέσµατα τυχερών παιχνιδιών, 

αστεία, ωροσκόπια, κίνηση των δρόµων και πολλές άλλες. Οι πληροφορίες αυτές 

µπορεί να είναι σε µορφή κειµένου ή χάρτες, διαγράµµατα ή οποιασδήποτε µορφής 

ορατή πληροφορία. 

Το µέγεθος ενός µικρού µηνύµατος 160 χαρακτήρων που προσφέρει η σηµερινή 

κινητή τηλεφωνία, αρκεί όταν η πληροφορία είναι ποσοτική – όπως η τιµή µιας µε-

τοχής, το αποτέλεσµα ενός αγώνα ή η θερµοκρασία. Όταν όµως η πληροφορία είναι 

ποιοτικής φύσης, όπως το ωροσκόπιο ή µια είδηση, οι 160 χαρακτήρες είναι πολύ 

λίγοι. Για τέτοιες πληροφορίες επιβάλλεται η χρήση συσκευών µε δυνατότητα 

GPRS. 

Στατικές Εικόνες -- Στατικές εικόνες όπως φωτογραφίες, εικόνες, καρτ-ποστάλ, 

ευχητήριες κάρτες και στατικές ιστοσελίδες µπορούν να αποσταλούν και να ληφθούν 

σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας αφού τα τελευταία συνδέονται µε τα δίκτυα της 

σταθερής τηλεφωνίας. Θα είναι δυνατό µε τη χρήση του GPRS, η µετάδοση εικόνων 

από ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές συνδεδεµένες µε µια συσκευή GPRS κατευ-

θείαν σε κάποιον δικτυακό τόπο (Site) του Internet, επιτρέποντας την σχεδόν σε 

πραγµατικό χρόνο σύνταξη και δηµοσιοποίηση εγγράφων. 
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Κινούµενες Εικόνες -- Με την πάροδο του χρόνου, η µορφή και η φύση των ε-

πικοινωνιών κινητής τηλεφωνίας γίνεται ολοένα πιο οπτική από απλού κειµένου. Η 

βιοµηχανία ασύρµατης επικοινωνίας κινείται από τα µηνύµατα κειµένου σε εικονίδια, 

εικόνες, φωτογραφίες, σε µηνύµατα κινούµενης εικόνας, ακόµα και σε ολόκληρα βί-

ντεο και ταινίες, που παρακολουθούνται από κινητές συσκευές. Η αποστολή κινού-

µενων εικόνων σε κινητές συσκευές έχει πολλές εφαρµογές, όπως παρακολούθηση 

χώρων στάθµευσης ή κτιρίων για λόγους ασφαλείας αλλά και την αποστολή ιατρι-

κών εικόνων από ασθενοφόρα σε νοσοκοµεία. 

Πλοήγηση στον Παγκόσµιο Ιστό -- Η πλοήγηση στο Παγκόσµιο Ιστό µε τη ση-

µερινή υποδοµή της κινητής τηλεφωνίας είναι σχεδόν µη υποφερτή για τους χρήστες 

της κινητής τηλεφωνίας. Η µικρή ταχύτητα του δικτύου δεν επιτρέπει τη γρήγορη 

λήψη των δεδοµένων από τους εξυπηρετητές του ∆ικτύου. Η χρήση του GPRS εξα-

φανίζει τους περιορισµούς αυτούς. 

∆ιαµοιρασµός Εγγράφων/ Συλλογική Εργασία -- Οι κινητές επικοινωνίες µπο-

ρούν να χρησιµοποιηθούν για το διαµοιρασµό εγγράφων και την αποµακρυσµένη 

συλλογική εργασία. Αυτό επιτρέπει σε πολλούς αποµακρυσµένους χρήστες να επε-

ξεργάζονται το ίδιο έγγραφο την ίδια χρονική στιγµή. Μπορούν ακόµα και να χρησι-

µοποιούν την ίδια εφαρµογή πολυµέσων που περιλαµβάνει κείµενο, ήχο, εικόνα και 

κινούµενη εικόνα. Αυτές οι εφαρµογές µπορούν να εξυπηρετηθούν από τη µεγάλη 

χωρητικότητα που παρέχει το GPRS. 

Προσδιορισµός Θέσης Οχήµατος -- Η εφαρµογή αυτή ενοποιεί τα δορυφορικά 

συστήµατα προσδιορισµού θέσης τα οποία πληροφορούν τους χρήστες για το που 

βρίσκονται µε άλλα που επιτρέπουν στους ίδιους τα µεταδώσουν την πληροφορία 

αυτή σε άλλους χρήστες. Το Global Positioning System (GPS) είναι ένα δίκτυο 27 

δορυφόρων, χωρίς χρέωση, το οποίο έχει εγκαταστήσει και συντηρεί το Υπουργείο 

Άµυνας των Η.Π.Α. Οποιοσδήποτε κατέχει έναν δέκτη GPS µπορεί να πληροφορη-

θεί τη δορυφορική του θέση και να µάθει που ακριβώς βρίσκεται. Αν και η υπηρεσία 

SMS αρκεί για την εφαρµογή αυτή, µιας και απαιτούνται συνήθως 60 µόνο χαρα-

κτήρες για τη µετάδοση αυτής της πληροφορίας, εναλλακτικά µπορεί να χρησιµο-

ποιηθεί σύστηµα GPRS. 

Αποµακρυσµένη Πρόσβαση σε Τοπικό ∆ίκτυο -- Οι µετακινούµενοι χρήστες 

που βρίσκονται µακριά από τη δουλειά τους, συχνά χρειάζονται µια σύνδεση µε το 

τοπικό δίκτυο του γραφείου τους. Μέσω της σύνδεσης αυτής τους δίδεται η δυνατό-

τητα χρήσης των εφαρµογών του δικτύου, να προσπελάσουν βάσεις δεδοµένων και 

να παραλάβουν τα ηλεκτρονικά τους µηνύµατα. Η ταχύτητα και η χωρητικότητα του 

GPRS το καθιστούν ιδανικό γι’ αυτές τις εφαρµογές. 
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Μεταφορά Αρχείων -- Ο όρος περιλαµβάνει οποιασδήποτε µορφής µεταφορά 

δεδοµένων σηµαντικού µεγέθους µε χρήση δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα δεδοµέ-

να αυτά µπορούν να αντιπροσωπεύουν από ένα έγγραφο µέχρι µια ολόκληρη ε-

φαρµογή. Η πηγή των δεδοµένων µπορεί να είναι ένας εξυπηρετητής δεδοµένων 

όπως αυτοί που χρησιµοποιούνται στο Internet (ftp, telnet, http, java κτλ) ή µια βάση 

δεδοµένων. Ανεξάρτητα από την πηγή των πληροφοριών η εφαρµογή αυτή απαιτεί 

µεγάλη χωρητικότητα. Για το λόγο αυτό, απαιτείται η χρήση ενός µεγάλης χωρητικό-

τητας δίκτυο κινητής τηλεφωνίας όπως τα GPRS, EDGE ή UTMS. 

Αυτοµατοποίηση Κατοικίας -- Η αυτοµατοποίηση κατοικίας συνδυάζει αποµα-

κρυσµένη παρακολούθηση και αποµακρυσµένο έλεγχο. ∆ίδεται η δυνατότητα παρα-

κολούθησης του σπιτιού από οποιοδήποτε µέρος και αν βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του. 

Αν χτυπήσει ο συναγερµός του σπιτιού, όχι µόνο ειδοποιείται αλλά µπορεί να δει και 

ποιος µπήκε στο σπίτι, ακόµα ίσως και να τον κλειδώσει µέσα σ’ αυτό. Μπορεί επί-

σης να προγραµµατίσει το βίντεο, να κλείσει το φούρνο και πολλά άλλα. Στο όχι και 

τόσο µακρινό µέλλον, όλες αυτές οι συσκευές θα µπορούν να πάρουν εντολές από 

απόσταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 66. Οι βελτιώσεις του GSM σε ένα δίκτυο GPRS 
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3.4 EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution ή Αυξηµένοι Ρυθµοί Με-

τάδοσης ∆εδοµένων για την Εξέλιξη του GSM) 

3.4.1. Ορισµός 

Το σύστηµα ΕDGΕ (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) αποτελεί το επό-

µενο βήµα στις τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας, µετά το GSM και το GPRS προς το 

UMTS. Η τεχνολογία αυτή θα συνεχίσει να διαχειρίζεται πακέτα δεδοµένων, µε όλα 

τα πλεονεκτήµατα που αυτό συνεπάγεται. Η χρησιµοποιούµενη τεχνική διαµόρφω-

σης, όµως, θα είναι διαφορετική (διαµόρφωση 8-PSK), επιτυγχάνοντας, έτσι, πιο 

αποτελεσµατική διαχείριση του διαθέσιµου φάσµατος (µέχρι 59.2 kbps ανά timeslot) 

και ταχύτητες µετάδοσης της τάξης των 384 kbps. Οι ταχύτητες αυτές είναι µια πολύ 

καλή λύση στο πρόβληµα των απαιτήσεων των ευρυζωνικών εφαρµογών, ιδιαίτερα 

για φορείς ή οργανισµούς που δεν έχουν άδεια τρίτης γενιάς. 

 

3.4.2. Γενικά Στοιχεία του Συστήµατος 

Οι Οργανισµοί θέσπισης προτύπων µελετούν το ενδεχόµενο επέκτασης του 

EDGE µέχρι τα 2 Mbps, για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Τα υπόλοιπα λειτουργι-

κά χαρακτηριστικά του δικτύου (εύρος ζώνης φέροντος σήµατος-200kΗΖ, η δοµή 

των frames, καθώς και τα λογικά κανάλια) θα παραµείνουν αµετάβλητα. Όµως, εξαι-

τίας, κυρίως, της διαφορετικής τεχνικής διαµόρφωσης του σήµατος, δε θα µπορεί να 

γίνει αντιστοίχηση µιας χρονοθυρίδας του air-interface (δηλαδή ανάµεσα στον κινητό 

συνδροµητή και το σταθµό βάσης) µε µία χρονοθυρίδα του A-bis interface (δηλαδή 

ανάµεσα στο σταθµό βάσης και το BSC). 

Έτσι, απαιτείται η προσθήκη νέου υλικού (hardware - κυρίως σε µορφή καρτών) 

αλλά και λογισµικού (software) στους σταθµούς βάσης. Η διαµόρφωση που χρησι-

µοποιείται στο EDGE είναι το 8-PSK, εποµένως εκπέµπονται 3 bits ανά σύµβολο. 

Στη διαµόρφωση αυτή, η απόδοση του συστήµατος εξαρτάται τόσο από το περιβάλ-

λον διάδοσης, όσο και από την ταχύτητα του συνδροµητή. Όπως στο GPRS, έτσι 

και στο EDGE ο ρυθµός µετάδοσης εξαρτάται από την τεχνική κωδικοποίησης όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Κωδικοποίηση Ρυθµός Μετάδοσης ανά timeslot  

MCS-5 22.4 kbps 

MCS-6 29.6 kbps 

MCS-7 44.8 kbps 

MCS-8 59.2 kbps 
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Οι σταθµοί βάσης του EDGE θα διαθέτουν highly linear power amplifiers, MCPA 

(Multi-Carrier Power Amplifiers), καθώς και προσαρµοστικές κεραίες (adaptive an-

tennas). Θα είναι πιο ευέλικτοι, πιο αποδοτικοί και πιο συµφέροντες οικονοµικά (εάν 

χρησιµοποιούν 4 ή περισσότερα κανάλια ή carriers), ενώ θα καταλαµβάνουν µικρό-

τερο όγκο. Με το EDGE, ο συνδροµητής θα µπορεί να απολαµβάνει ταυτόχρονη 

µετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγµατικό χρόνο, καθώς και άλλες on-line υπηρεσί-

ες υψηλής ποιότητας, αφού µια θυρίδα χρόνου (timeslot) θα επαρκεί για πολλές υ-

πηρεσίες πραγµατικού χρόνου. 

 

3.4.3 Σύστηµα E-GPRS (Enhanced-General Packet Radio Service)  

Μια έκδοση του EDGE, προσαρµοσµένη στο GPRS, αποτελεί το Ε-GΡRS. Το E-

GPRS έχει την ίδια αρχιτεκτονική µε το GPRS, αλλά µε µερικές τροποποιήσεις στα 

πρωτόκολλα. Επίσης, παρέχει διαφοροποίηση στα χαρακτηριστικά της ποιότητας 

υπηρεσιών QoS (Quality of Service) κυρίως για τις παραµέτρους που ρυθµίζουν 

τους ρυθµούς µετάδοσης. Υποστηρίζει 48 kbps ανά χρονοθυρίδα. 

Με το EGPRS η φασµατική απόδοση διπλασιάζεται, συγκρινόµενη µε το GPRS, 

όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Ρυθµός Μετάδοσης 

Συντελεστής Επαναχρησι-
µοποίησης Συχνοτήτων GPRS E-GPRS 

4/12 63 kbps/MHz/cell 140 kbps/MHz/cell 

3/9 79 kbps/MHz/cell 168 kbps/MHz/cell 

1/3 174 kbps/MHz/cell 326 kbps/MHz/cell 

 

Όπως συµβαίνει και µε το EDGE, η απόδοση του E-GPRS εξαρτάται τόσο από 

το περιβάλλον διάδοσης, όσο και από την ταχύτητα του συνδροµητή, όπως φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

E-GPRS 

 Χαµηλές Ταχύτητες 
(κυρίως indoor) 

Αστικές / Ηµιαστικές 
(Outdoor) 

Αγροτικές 
(Outdoor) 

Ρυθµός Με-
τάδοσης 

384 kbps 
(48 kbps/timeslot) 

384 kbps 
(48 kbps/timeslot) 

144 kbps 
(16 kbps/timeslot) 

Ταχύτητα 10 km/h 100 km/h 250 km/h 
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Στον επόµενο πίνακα, φαίνεται η αύξηση του αριθµού των ταυτόχρονα εξυπηρε-

τούµενων συνδροµητών ανά ΤRΧ, µε χρήση της τεχνολογίας E-GPRS, συγκριτικά 

µε το GPRS: 

 

Αριθµός Συνδροµητών ανά TRX 

 14.4 kbps 28.8 kbps 56 kbps 

GPRS 15 10 6 

EGPRS 30 24 16 

 

3.4.4 Τερµατικά Νέας Τεχνολογίας 

Τρεις είναι οι προτεινόµενοι τύποι τερµατικών, που θα χρησιµοποιούνται στο 

EDGE (καθώς επίσης και στα GPRS, EGPRS): 

• Τερµατικά που θα υποστηρίζουν, ταυτόχρονα, κλήσεις µεταγωγής κυκλώµα-

τος (circuit-switched) και µεταγωγής πακέτου (packet-switched). 

• Κλήσεις circuit-switched και packet-switched (θα διαθέτουν διεύθυνση ΙΡ και 

τηλεφωνικό νούµερο), αλλά δε θα µπορούν να κάνουν ταυτόχρονη χρήση και 

των δύο µεθόδων πρόσβασης. 

• Τερµατικά που θα υποστηρίζουν µόνο circuit-switched ή µόνο packet-

switched κλήσεις.Τα τερµατικά αυτά θα διαθέτουν διευρυµένη έγχρωµη οθό-

νη, µε ευκρίνεια υψηλότερη των σηµερινών συσκευών, ενώ είναι πιθανό να 

διαθέτουν και ενσωµατωµένη κάµερα. Τέλος, θα διαθέτουν ειδικό "παραθυρι-

κό" µενού επιλογών, που θα τα καθιστούν ιδιαίτερα εύχρηστα, σε συνδυασµό 

µε τις touch-screen οθόνες. 

Τεχνολογίες-κλειδιά, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα τερµατικά αυτά, είναι 

τo SAT (SIM Application Toolkit) και το WAP (Wireless Application Protocol). Το 

SAΤ είναι µια πλατφόρµα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για value-added services 

(όπως είναι το ηλεκτρονικό εµπόριο), ενώ το WAP είναι πρωτόκολλο, που παρέχει 

απευθείας πρόσβαση σε IΡ δίκτυα, καθώς και τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης µετα-

ξύ του δικτύου και του κινητού συνδροµητή. 

 

3.4.5 Οφέλη από το Σύστηµα 

Το όφελος για το συνδροµητή είναι αφενός µεν οι αυξηµένες σε αριθµό και βελτι-

ωµένες σε ποιότητα υπηρεσίες, αλλά και τα µειωµένα τιµολόγια, αφού η χρέωση 

είναι ανάλογη µε την ποσότητα των πακέτων που χρησιµοποιεί και όχι µε το χρόνο 

σύνδεσης στο δίκτυο.  
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Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο κινητός συνδροµητής µπορεί να είναι συνδεδεµένος 

όλη την ηµέρα στο δίκτυο, αλλά να χρεώνεται µόνο για την ποσότητα δεδοµένων 

που "κατεβάζει" (download) από το Internet.  

Η χρέωση των παρεχόµενων υπηρεσιών µπορεί να βασίζεται: 

• Στην ποσότητα των µεταφερόµενων πακέτων 

• Στο είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών 

• Στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 

Μπορεί, επίσης, να παρέχεται µειωµένη χρέωση για κάποιες ώρες του εικοσιτε-

τραώρου (π.χ. σε ώρες µη αιχµής), καθώς, επίσης, και µειωµένη χρέωση για συγκε-

κριµένες γεωγραφικές περιοχές (π.χ. home location). 

 

3.5 UMTS (Universal Mobile Telecommunications Syste m ή Παγκόσµιο Σύ-

στηµα Κινητών Τηλεπικοινωνιών) 

3.5.1 Ορισµός 

Το Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Τηλεπικοινωνιών UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System) που επίσης αναφέρεται και ως W–CDMA (Wideband-

Code Division Multiple Access), θεωρείται ο διάδοχος του συστήµατος GSM (Global 

System for Mobile Communications). Με δεδοµένο ότι οι σύγχρονες Ένοπλες ∆υνά-

µεις έχουν ήδη δείξει την προτίµησή τους προς το σύστηµα GSM και πιο συγκεκρι-

µένα προς το ασφαλές ή "secure GSM", σε περιοχές επιχειρήσεων όπου υπάρχει η 

κατάλληλη υποδοµή, είναι σχεδόν βέβαιο πως γρήγορα θα στραφούν προς το νέο 

σύστηµα προκειµένου να εκµεταλλευθούν τις νέες, ταχύτερες και ασφαλέστερες υ-

πηρεσίες που αυτό προσφέρει. 

 

3.5.2 Γενική Επισκόπηση του Συστήµατος 

Το σύστηµα UMTS εισάγει την ολοένα αυξανόµενη απαίτηση των εφαρµογών 

Internet και κινητής τηλεφωνίας για µεγαλύτερες χωρητικότητες, στον ήδη πολυπλη-

θή τηλεπικοινωνιακό ουρανό των κινητών τηλεπικοινωνιών. Το νέο σύστηµα υπό-

σχεται ταχύτητες µέχρι τα 2 Mbps ανά χρήστη κινητού τηλεφώνου και εδραιώνει ένα 

νέο παγκόσµιο πρότυπο περιαγωγής (roaming). 

Το UMTS επίσης επιτρέπει την εισαγωγή ενός µεγάλου αριθµού νέων εφαρµο-

γών σε παγκόσµια κλίµακα χρηστών και παρέχει έναν ζωτικό σύνδεσµο ανάµεσα 

στα σηµερινά πολλαπλά συστήµατα GSM και στο παγκόσµιο πρότυπο όλων των 

κινητών τηλεπικοινωνιών IMT-2000 (International Mobile Tele-communications–

2000). Η επένδυση για το νέο σύστηµα είναι αρκετά ακριβή στο σύνολο της και θα 

απαιτήσει αρκετές αλλαγές στα ήδη υπάρχοντα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.  
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Υπόσχεται να προσφέρει ταχύτητες από 144 Kbps για µετακινούµενους αποµα-

κρυσµένους συνδροµητές έως και 2 Mbps για µικρές αποστάσεις και ακίνητους συν-

δροµητές. 

 

3.5.3 Εξέλιξη των Σταθµών Βάσης προς το UMTS 

Mία από τις µεγαλύτερες επιτυχίες του GSM είναι η ικανότητά του να προσαρµό-

ζεται και να ανταποκρίνεται στις ραγδαίες αλλαγές, που συντελούνται στον τοµέα 

των κινητών επικοινωνιών. Παρόλο που σε µεγάλο βαθµό οι προδιαγραφές του 

σχεδιάστηκαν στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας, το GSM εξακολουθεί να είναι 

το πλέον επιτυχηµένο σύστηµα κινητών επικοινωνιών. Φαίνεται, µάλιστα, ότι µπορεί 

να ανταποκριθεί µε απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις της νέας χιλιετίας, καθώς και 

στη νέα πρόκληση του EDGE. 

Από τα σηµαντικότερα συστατικά στοιχεία των δικτύων GSM είναι οι σταθµοί βά-

σης. Οι τελευταίοι αποτελούν το συνδετικό κρίκο ανάµεσα στον κινητό συνδροµητή 

και το δίκτυο GSM. Είναι υπεύθυνοι για την ικανοποιητική κάλυψη των περιοχών, 

την ποιότητα του σήµατος, τη χωρητικότητα του δικτύου, καθώς και για οποιαδήπο-

τε επικοινωνία ανάµεσα στο συνδροµητή και στο δίκτυο GSM. 

Προκειµένου να ικανοποιηθούν οι ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις των κινητών 

συνδροµητών, η τεχνολογία κατευθύνεται προς τη µετάδοση "πακέτων δεδοµένων" 

από και προς τους σταθµούς βάσης. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί τεράστια αύ-

ξηση του ρυθµού µετάδοσης, γεγονός που θα καταστήσει δυνατή την οµαλή µετά-

βαση προς τα συστήµατα 3ης γενιάς. Ο δρόµος προς το UMTS περνάει µέσα από 

το GPRS και το EDGE. 

Η εισαγωγή του GPRS απαιτεί την εισαγωγή στο δίκτυο του GGSN (Gateway 

GPRS Support Node), καθώς και του SGSN (Serving GPRS Support Node), προ-

κειµένου να γίνεται η διαχείριση των “πακέτων δεδοµένων”. Όσον αφορά στο σταθ-

µό βάσης, το GPRS απαιτεί µόνο την προσθήκη κατάλληλου λογισµικού (software) 

στον ήδη υπάρχοντα εξοπλισµό. Αυτό συµβαίνει, επειδή τα λειτουργικά χαρακτηρι-

στικά του δικτύου (τεχνική διαµόρφωσης-GMSK, εύρος ζώνης φέροντος σήµατος-

200kΗΖ, ίδια δοµή για τα frames και για τα λογικά κανάλια) παραµένουν αµετάβλη-

τα. Θεωρητικά, το GPRS είναι σε θέση να παρέχει ρυθµούς µετάδοσης µέχρι 171.2 

kbps, δεδοµένου ότι κάθε συνδροµητής µπορεί να χρησιµοποιεί, ταυτόχρονα, πε-

ρισσότερες από µία χρονοθυρίδες (timeslots). 
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Εικόνα 67. Η επανάσταση προς το UMTS 

Το κόστος για την εγκατάστασή του GPRS είναι σχετικά µικρό και η χρονική 

διάρκεια που απαιτείται για την εγκατάστασή του είναι, επίσης, σχετικά µικρή. Το 

όφελος για το συνδροµητή θα είναι, αφενός µεν οι αυξηµένες σε αριθµό και βελτιω-

µένες σε ποιότητα υπηρεσίες, αλλά και τα µειωµένα τιµολόγια, αφού η χρέωση θα 

είναι ανάλογη µε την ποσότητα των “πακέτων” που θα χρησιµοποιεί και όχι µε το 

χρόνο σύνδεσης στο δίκτυο. Για παράδειγµα, ο κινητός συνδροµητής θα µπορεί να 

είναι συνδεδεµένος όλη τη µέρα στο δίκτυο, αλλά να χρεώνεται µόνο για την ποσό-

τητα δεδοµένων που “κατεβάζει” από το Internet. 

Το επόµενο βήµα προς το UMTS είναι το EDGE. Η τεχνολογία αυτή θα συνεχίσει 

να διαχειρίζεται “πακέτα δεδοµένων”, µε όλα τα πλεονεκτήµατα που αυτό συνεπάγε-

ται, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως. Η χρησιµοποιούµενη τεχνική διαµόρφωσης, 

όµως, θα είναι διαφορετική (8-PSK) , πετυχαίνοντας, έτσι, πιο αποτελεσµατική δια-

χείριση του διαθέσιµου φάσµατος (48 kbps ανά χρονοθυρίδα, αντί των 9.6 kbps ανά 

χρονοθυρίδα, που ισχύει σήµερα) και ρυθµούς µετάδοσης της τάξης των 384 kbps. 

Οι Οργανισµοί Θέσπισης Προτύπων µελετούν το ενδεχόµενο επέκτασης του EDGE 

µέχρι τα 2 Mbps, για εσωτερικούς χώρους. Τα υπόλοιπα, λειτουργικά χαρακτηριστι-

κά του δικτύου (το εύρος ζώνης φέροντος σήµατος-200ΚΗΖ, η δοµή των frames, 

καθώς και τα λογικά κανάλια) θα παραµείνουν αµετάβλητα. Όµως, εξαιτίας κυρίως 

της διαφορετικής τεχνικής διαµόρφωσης του σήµατος, δε θα µπορεί να γίνει αντι-

στοίχηση µίας χρονοθυρίδας του air-interface (δηλαδή ανάµεσα στον κινητό συν-

δροµητή και το σταθµό βάσης) µε µία χρονοθυρίδα του A-bis interface (δηλαδή α-

νάµεσα στο σταθµό βάσης και το BSC).  
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Έτσι, απαιτείται η προσθήκη νέου υλικού (hardware -κυρίως σε µορφή καρτών) 

αλλά και λογισµικού (software) στους σταθµούς βάσης. 

Εκτός από την παροχή νέων υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας επικοι-

νωνίας ανάµεσα στους συνδροµητές, ένας άλλος παράγοντας, που θα πρέπει να 

ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη, είναι η ολοένα αυξανόµενη ζήτηση των παραδοσια-

κών, φωνητικών υπηρεσιών στην κινητή τηλεφωνία. Η µέση τηλεφωνική κίνηση από 

φωνητικές υπηρεσίες σε πολυσύχναστες περιοχές (όπως στα κέντρα των πόλεων) 

ανέρχεται, σήµερα, σε περίπου 300 Erlangs, ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο. Σε περι-

πτώσεις πολύ µεγάλων πόλεων, η τηλεφωνική κίνηση µπορεί να φτάσει µέχρι τα 

700 Erlangs. Εκτιµάται ότι, στην επόµενη πενταετία, οι απαιτήσεις για φωνητικές 

υπηρεσίες θα φθάσουν τα 2000 Erlangs, ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο. Εποµένως, 

αναµένεται µια αύξηση µεγαλύτερη του 500%. 

Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το ολοένα αυξανόµενο πρόβληµα της χωρητικό-

τητας, έχουν αναπτυχθεί σταθµοί βάσης για pico-cells (pico base stations), οι οποίοι 

διακρίνονται για το µικρό τους όγκο, το χαµηλό τους βάρος και τα µικρά επίπεδα α-

κτινοβολίας, ενώ, ταυτόχρονα, προσφέρουν πολύ καλή κάλυψη και αυξηµένη χωρη-

τικότητα. Το Libra picocell της Motorola, το RBS 2401 της Ericsson, το InSite της 

Nokia και το e-cell της Nortel, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Η Siemens 

διαθέτει το Supr@Cell, το οποίο καταλαµβάνει µικρό όγκο και µπορεί να υποστηρίξει 

εξαιρετικά υψηλή τηλεφωνική κίνηση (µέχρι 150 Erlangs ανά pico-cell, µε 24 ΤRΧ).  

Οι λύσεις όλων των εταιρειών διακρίνονται για την επεκτασιµότητα και την προ-

σαρµοστικότητά τους, ώστε να είναι εύκολη η εγκατάστασή τους και να προσαρµό-

ζονται σε οποιεσδήποτε συνθήκες.Μεγάλη, επίσης, σηµασία δίνεται στην αντικατά-

σταση των ΡΒΧ µε pico-cells, προκειµένου να δοθεί κίνητρο στους κινητούς συν-

δροµητές να χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο στο γραφείο, αντί του σταθε-

ρού. Έτσι, προσφέρονται ολοκληρωµένες ασύρµατες λύσεις για περιβάλλον LAN, 

βασισµένες στη µετάδοση “πακέτων δεδοµένων”. Τέτοιες ολοκληρωµένες λύσεις 

αποτελούν το “Horizonoffice” της Motorola, το “GSM on the Net” της Ericsson και το 

“GSM Intranet Office” (GIO) της Nokia. Το “Corporate GSM” της Siemens, µε το 

WARP (Wireless Adjunct InteRnet Platform) που διαθέτει, αποτελεί ολοκληρωµένη 

λύση για περιβάλλον LAN και προσφέρει σύγκλιση των ΙΡ και των κινητών δικτύων, 

µε όλα τα πλεονεκτήµατα που συνεπάγεται αυτή σύγκλιση. 

Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών διασφαλίστηκε µε την εισαγωγή του 

ΑΜR (Adaptive MultiRate Codec), το 2001. Το ΑΜR υποστηρίζεται από όλους τους 

κατασκευαστές και έχει επιλεγεί από το 3GPP, ως το υποχρεωτικό codec της τρίτης 

γενιάς κινητών επικοινωνιών.  
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Το πλεονέκτηµα του ΑΜR είναι ότι ο σταθµός βάσης και η κινητή συσκευή “δια-

πραγµατεύονται” µεταξύ τους για ποιο codec θα χρησιµοποιήσουν, λαµβάνοντας 

υπόψη τόσο την ποιότητα, των παρεχόµενων υπηρεσιών, όσο και τη χωρητικότητα 

του δικτύου. Το codec µπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της κλήσης, αν αυτό κρι-

θεί απαραίτητο. Το ΑΜR υποστηρίζει ένα πλήθος codec επιλογών, συµπεριλαµβα-

νόµενων των GSM Full Rate, Half Rate και Enhanced Full Rate (GSM EFR-12.2 

kbps), καθώς και του IS-136 EFR (7.4 kbps). Η ποιότητα των δικτύων GSM θα βελ-

τιωθεί και µε το πρωτόκολλο επικοινωνίας TFO (Tandem Free Operation). 

Όταν η τηλεφωνική κλήση γίνεται µεταξύ κινητών συνδροµητών, το σήµα περνάει 

δύο φορές από transcoders, µε αποτέλεσµα την υποβάθµισή του. Με το TFO, οι 

κλήσεις αυτές θα περνούν από transcoder µόνο µία φορά, µε αποτέλεσµα τη βελτί-

ωση της ποιότητας του σήµατος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το TFO δεν απαιτεί καµία 

τροποποίηση των υπαρχόντων κινητών συσκευών. 

Εκτός από τα προαναφερθέντα, υπάρχουν και άλλες τεχνικές βελτίωσης των δι-

κτύων GSM. Στις τεχνικές αυτές περιλαµβάνεται η χρήση πολυκαναλικών ενισχυτών 

(multicarrier power amplifiers), γραµµικών ενισχυτών (Iinear amplifiers), “έξυπνων” 

κεραιών (smart antennas), καθώς και τεχνικές αποτελεσµατικότερης διαχείρισης του 

φάσµατος. 

Οι τεχνικές αυτές είναι ενδεικτικές των τάσεων, που επικρατούν στη συνεχή προ-

σπάθεια παροχής όσο το δυνατόν καλύτερων υπηρεσιών στον κινητό συνδροµητή. 

Με την εφαρµογή των συγκεκριµένων τεχνικών, εκτιµάται ότι τα δίκτυα κινητής τηλε-

φωνίας θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στην τεράστια ζήτηση, προσφέροντας ε-

παρκή κάλυψη στις απαιτήσεις των συνδροµητών, που επιθυµούν εξειδικευµένες 

υπηρεσίες, και στο big bang των mobile data, που βρίσκεται προ των πυλών. 

 

3.5.4 Το Σύστηµα UMTS 

Η εξέλιξη των κινητών επικοινωνιών τα τελευταία 20 χρόνια υπήρξε ραγδαία. Η 

πρώτη γενιά των επικοινωνιών αυτών χρησιµοποιούσε αναλογικές (κυψελωτές) ρα-

διοεπικοινωνίες παρέχοντας υπηρεσίες τηλεφωνίας. Η δεύτερη γενιά, όπως τα ση-

µερινά GSM, χρησιµοποιούν ψηφιακές ραδιοεπικοινωνίες, και έχουν επιτύχει καλύ-

τερη απόδοση, ποιότητα, ασφάλεια και καλύτερη χρήση του διαθέσιµου φάσµατος. 

Παρέχουν επίσης ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες fax, χαµηλής ταχύ-

τητας µετάδοση δεδοµένων κι τηλεφωνίας και έχουν ηπειρωτική και διηπειρωτική 

κάλυψη (µε χρήση της υπηρεσίας roaming). Το UTMS αποτελεί την Τρίτη γενιά (3G) 

των κινητών επικοινωνιών. 
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Η Τρίτη γενιά θα δώσει νέες διαστάσεις στις κινητές επικοινωνίες. Η εφαρµογή 

της προηγµένης τεχνολογίας µέσω της 3G θα παρέχει µεγαλύτερη παραγωγική ικα-

νότητα και απόδοση.  

Θα επιταχύνει τη σύγκλιση µεταξύ των τηλεπικοινωνιών και των µέσων ώστε να 

παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε µια σειρά πρωτοποριακών και αλληλεπιδρα-

στικών υπηρεσιών. Έχοντας σαν βασικό συστατικό τους δορυφόρους, θα µπορεί να 

παρέχει παγκόσµια κάλυψη, η οποία θα κυµαίνεται από το σπίτι και το γραφείο, από 

δρόµους και αστικές περιοχές, ως τις πιο αποµακρυσµένες και αποµονωµένες περι-

οχές του πλανήτη. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 68. Ρυθµοί µετάδοσης των συστηµάτων 

 

Η εκτεταµένη έρευνα και ανάπτυξη για την υλοποίηση της τρίτης γενιάς των κινη-

τών συστηµάτων έχει αρχίσει ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Η πρώτη 

τυποποίηση σε παγκόσµιο επίπεδο για την ανάπτυξη του πρώτου UTMS είναι σχε-

δόν έτοιµη. Οι Αρχές διαχείρισης φάσµατος έχουν αρχίσει να παρέχουν συχνότητες 

που θα καλύψουν τις µελλοντικές απαιτήσεις. Αρκετές άδειες λειτουργίας UTMS έ-

χουν ήδη δοθεί σε πολλές αγορές του κόσµου και ακόµα περισσότερες είναι καθο-

δόν σε παγκόσµια κλίµακα. 

Οι µεγάλες κατασκευάστριες εταιρείες έχουν πραγµατοποιήσει δοκιµές. Η εµπο-

ρική χρήση του UTMS θα αρχίσει το έτος 2002. Η ανάπτυξη των κινητών υπηρεσιών 

γνωρίζει τέτοια άνθηση που προβλέπεται να ξεπεράσει τη σταθερή τηλεφωνία τα 

αµέσως επόµενα χρόνια.  
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Η αύξηση αυτή συγκρίνεται µε αυτή της χρήσης του Internet και προβλέπεται ότι 

οι χρήστες των κινητών επικοινωνιών θα ξεπεράσουν τους χρήστες των σταθερών 

τα πρώτα χρόνια της νέας χιλιετίας. 

 

3.5.5 Πλεονεκτήµατα του UMTS 

Το UTMS προσφέρει πολύ πιο γρήγορη πρόσβαση από οτιδήποτε γνωρίζαµε ως 

σήµερα και ενοποιεί τις τεχνολογίες µεταγωγής πακέτων και κυκλώµατος στη µετά-

δοση δεδοµένων. Αυτή η τεχνολογία θα οδηγήσει τις επικοινωνίες στη Κοινωνία 

Πληροφορίας του 21ου αιώνα, παρέχοντας καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες πο-

λυµέσων, ανεξαρτήτου τοποθεσίας, δικτύου και τερµατικού που χρησιµοποιείται. Τα 

πλεονεκτήµατα του UTMS είναι πάρα πολλά: 

Ευκολία και αξία προϊόντος για τους χρήστες -- Οι χρήστες των κινητών επι-

κοινωνιών θέλουν χρήσιµες υπηρεσίες, εύκολες στη χρήση τερµατικές συσκευές και 

αξία προϊόντος έναντι του κόστους. Το UTMS έχει σχεδιαστεί µε αυτές τις απαιτή-

σεις. Το UTMS θα παρέχει υψηλών ταχυτήτων υπηρεσίες οι οποίες θα επιτρέπουν 

στο χρήστη θα παραµένει συνδεδεµένος µε το µητρικό του δίκτυο (σπίτι, γραφείο 

κτλ) µόνιµα και να χρεώνεται µόνο όταν πραγµατικά λαβαίνει ή µεταδίδει πληροφο-

ρίες. Θα είναι επίσης δυνατό να “κατεβάσει” µεγάλους όγκους δεδοµένων από το 

Internet, µε µικρή ή καθόλου καθυστέρηση. To UTMS πετυχαίνει τη χρήση του επι-

κοινωνιακού καναλιού µε τρόπο πολύ αποδοτικό, µε τη ανάµειξη ενός πλήθους υ-

πηρεσιών πολυµέσων, ώστε να παρέχει µειωµένο κόστος. Για παράδειγµα, ένα µη 

επείγον ηλεκτρονικό µήνυµα, µπορεί να αποσταλεί, κατά τη διάρκεια των κενών στη 

µετάδοση υψηλής προτεραιότητας πληροφοριών.  

Οικονοµικά Οφέλη -- Το UTMS θα χτιστεί πάνω στις σηµερινές επενδύσεις σε 

εξοπλισµό της δεύτερη γενιάς, επαναχρησιµοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα συστήµα-

τα. Θα αναπτύξει µια εξελικτική πορεία από τη ∆εύτερη στην Τρίτη γενιά. Με όρους 

ετήσιων εσόδων από υπηρεσίες και πωλήσεις τερµατικών συσκευών, το UTMS θα 

παρουσιάσει µια ευκαιρία για την παγκόσµια αγορά, η οποία προσεγγίζει τα 100 δι-

σεκατοµµύρια δολάρια. 

Νέες και Καλύτερες Υπηρεσίες -- Η ανάπτυξη του Internet και των Intranets 

παρέχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός τεράστιου όγκου νέων υπηρεσιών, αλλά 

απαιτούν χωρητικότητα και ταχύτητα η οποία δεν µπορεί να παρασχεθεί από τα ση-

µερινά συστήµατα κινητών επικοινωνιών. Ένας παράγοντας που καθιστά το UTMS 

ανώτερο των συστηµάτων δεύτερης γενιάς είναι η δυνατότητά του να παρέχει αλλη-

λεπιδραστικές υπηρεσίες πολυµέσων και άλλες υπηρεσίες µεγάλου εύρους. Για πα-

ράδειγµα, το ηλεκτρονικό εµπόριο είναι διαθέσιµο και µε της δεύτερης γενιάς τα συ-

στήµατα. 
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Με το UTMS η εφαρµογή αυτή θα εξαπλωθεί και στην πιο αποµακρυσµένη γωνιά 

του πλανήτη, δηµιουργώντας νέες ευκαιρίες για εργασία και θα εξαπλώσει την οικο-

νοµική και κοινωνική ανάπτυξη σε όλα τα µέρη του κόσµου.  

Το UTMS , θα αλλάξει τον τρόπο εργασίας µας. Για παράδειγµα, το ονοµαζόµενο 

“Εικονικό Μητρικό Περιβάλλον” θα µπορεί να “µεταφέρει” ανά πάσα στιγµή το δίκτυο 

του γραφείου του εργαζόµενου σε οποιοδήποτε σηµείο βρίσκεται, οποιοδήποτε δί-

κτυο και αν χρησιµοποιεί, δηµόσιο ή ιδιωτικό. Η κατ’ οίκον εργασία θα αυξηθεί και η 

ανάγκη µετακινήσεων θα µειωθεί. Η χρήση αυτοµατοποιηµένων συσκευών σε “έξυ-

πνα σπίτια”, θα παρέχουν στους χρήστες τη δυνατότητα να ελέγχουν το σπίτι τους 

ενώ βρίσκονται στο δρόµο. Όλα τα συστήµατα του σπιτιού από κάµερες παρακο-

λούθησης µέχρι τη µηχανή του καφές θα µπορούν να ελέγχονται από απόσταση.  

Το UTMS θα έχει τη δυνατότητα µετάδοσης κινούµενης εικόνας αλλά και πολλα-

πλής εικονοσυνεδρίας. Το τελευταίο θα δώσει τη δυνατότητα για πρωτοποριακές 

υπηρεσίες όπως ιατρικής διάγνωσης από απόσταση και συστηµάτων ασφαλείας και 

παρακολούθησης. Οι τερµατικές συσκευές θα εµφανίζονται σε πολλές µορφές και 

συχνά προσαρµοσµένες σε ειδικές περιπτώσεις. 

Μεγαλύτερη Ευκινησία και Κάλυψη -- Το UTMS έχει σχεδιαστεί από την αρχή 

σαν ένα καθολικό σύστηµα, το οποίο θα συνδέει τόσο τα επίγεια όσο και τα δορυ-

φορικά συστήµατα. Οι χρήστες θα µπορούν να µεταπηδούν από το ένα δίκτυο στο 

άλλο, για παράδειγµα από ένα ιδιωτικό σε ένα δηµόσιο δίκτυο, µετά σε ένα δίκτυο 

µεγάλου εύρους όπως το Internet και σε ένα δορυφορικό δίκτυο µε την ελάχιστη δι-

ακοπή επικοινωνίας. 

Καινοτοµίες δίχως Όρια -- Η ίδια η φιλοσοφία πίσω από το UTMS είναι καινο-

τοµική. Αντίθετα µε τις επικοινωνίες δεύτερης γενιάς, στις οποίες κάθε υπηρεσία εί-

ναι αυστηρά καθορισµένη, το UTMS έχει σαν όραµα τη δηµιουργία ενός περιβάλλο-

ντος δηµιουργίας υπηρεσιών, µέσα στο οποίο θα µπορούν να αναπτυχθούν υπηρε-

σίες από φορείς νέων ιδεών. Νέες εταιρείες παροχής υπηρεσιών και περιεχοµένου 

θα διαδραµατίσουν ρόλο στη διανοµή των υπηρεσιών τρίτης γενιάς. Οι δυνατότητες 

για το UTMS στο µέλλον περιορίζονται µόνο από τη φαντασία. 
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3.6 WAP (Wireless Application Protocol ή Πρωτόκολλο Ανάπτυξης Ασύρ-

µατων Εφαρµογών 

3.6.1 Ορισµός 

Το Πρωτόκολλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Εφαρµογών ή WAP (Wireless 

Application Protocol) έχει καθιερωθεί ως το de facto πρότυπο για την παροχή ασύρ-

µατων πληροφοριών σε φορητά τερµατικά. Το WAP έχει υιοθετηθεί από περισσότε-

ρες από 100 εταιρείες, που αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο ποσοστό του κατα-

σκευαστικού τοµέα, καθώς και από µεγάλο αριθµό δικτύων ψηφιακής τεχνολογίας. 

∆εκάδες εκατοµµύρια φορητά τερµατικά εκµεταλλεύονται το WAP, ενώ τα δίκτυα 

κινητής τηλεφωνίας προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, συµβατές µε το 

πρωτόκολλο ΙΡ, ενδυναµώνοντας την παρουσία τους στην αγορά και "κερδίζοντας" 

τους απαιτητικούς χρήστες που επιθυµούν πολύ περισσότερα από την απλή φωνη-

τική επικοινωνία. 

 

3.6.2 Γενικά 

Οι συνδροµητές των ψηφιακών δικτύων κινητής τηλεφωνίας αριθµούν περισσό-

τερους από 500 εκατοµµύρια. Σε διάστηµα µικρότερο των δύο χρόνων, ο αριθµός 

των συνδροµητών αναµένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατοµµύριο, ενώ στην αγορά 

θα κυριαρχούν συσκευές εξοπλισµένες µε προηγµένες δυνατότητες πολυµέσων 

(multimedia). Ο µελλοντικός χρήστης θα έχει στη διάθεσή του πληθώρα εξελιγµένων 

υπηρεσιών , που θα συνοδεύονται από ψηφιακό ήχο και κινούµενη εικόνα. Περιέχο-

ντας, θεωρητικά, απεριόριστες πληροφορίες, το Internet θα συνδυαστεί µε τον ταχύ-

τατα αναπτυσσόµενο χώρο της κινητής τηλεφωνίας και θα επιτρέψει την αναζήτηση 

πληροφοριών, οποιαδήποτε χρονική στιγµή, ανεξαρτήτως τόπου. Πώς, όµως, συν-

δυάζονται οι δύο τεχνολογίες; Πώς "παντρεύτηκαν" µεταξύ τους; Κορυφαίες εταιρεί-

ες της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, συγκεντρώθηκαν το 1997 , δηµιουργώντας το 

WAP Forum. Οι Nokia, Ericsson, Motorola και Unwired Planets προώθησαν την α-

νάπτυξη µιας καινοτόµας ιδέας, που θα επιτρέψει τη σταδιακή ενσωµάτωση του 

Internet σε ασύρµατα φορητά τερµατικά. 

 

3.6.3 Τρόπος Λειτουργίας του WAP 

Η ανάπτυξη του WAP έχει, στο µεγαλύτερο µέρος, βασιστεί σε υπάρχουσες τε-

χνολογίες, που χρησιµοποιούνται ευρέως στο Internet. Πρωτόκολλα όπως το ΧΜL 

(Extended Mark-Up Language) και το ΙΡ (Internet Protocol) ενσωµατώθηκαν σε αυ-

τό, ώστε να διατηρηθεί η επιθυµητή συµβατότητα και να προσφερθεί µια γνώριµη 

πλατφόρµα ανάπτυξης.  
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Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου, που θα επιτρέψει την ασύρµατη πρό-

σβαση σε πηγές πληροφόρησης από κινητά τερµατικά, απαιτεί τη βαθύτατη γνώση 

τόσο τεχνικών θεµάτων, όσο και της αγοράς. Πριν δύο χρόνια η πλειοψηφία των 

φορητών συσκευών πρόσφεραν περιορισµένες δυνατότητες: ελάχιστη υπολογιστική 

ισχύ, ανεπαρκή µνήµη, µικρή αυτονοµία και απλοϊκό user interface. Ανάλογους πε-

ριορισµούς έθεταν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας: χαµηλό bandwidth, απρόβλεπτη 

διαθεσιµότητα, αξιοπιστία και σταθερότητα. Οι συσκευές, ωστόσο, εξελίχθηκαν και 

ξεπεράστηκαν τα εµπόδια που προαναφέρθηκαν. Από την άλλη, τα δίκτυα υιοθέτη-

σαν το GPRS, που αυξάνει κατακόρυφα την ταχύτητα και έπεται το EDGE. Το ση-

µαντικότερο πρόβληµα που αντιµετώπισε το WAP Forum ήταν οι ξεχωριστές ανά-

γκες των συνδροµητών, οι οποίες διαφοροποιούνται, ουσιαστικά από αυτές των 

χρηστών του "κλασικού" Internet. 

Οι προδιαγραφές του WAP αντιµετωπίζουν τα προαναφερθέντα προβλήµατα, µε 

την εκµετάλλευση πληθώρας υπαρχόντων προτύπων και την επέκτασή τους στις 

πραγµατικές συνθήκες. Το WAP επιτρέπει στα ψηφιακά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

να αναπτύξουν υπηρεσίες ανεξάρτητες από τα πρότυπα του χρησιµοποιηµένου συ-

στήµατος (GSM 900/1800/1900, CDMA, ΤDΜΑ, 3G) και από τον τύπο της συσκευής 

του τελικού χρήστη. Παράλληλα, εκµεταλλεύεται την ισχύ των ήδη εγκατεστηµένων 

Web Servers και των εκατοντάδων εργαλείων ανάπτυξης εφαρµογών στο Web, ενώ 

επικεντρώνεται στα προβλήµατα που προκύπτουν από την ασύρµατη µεταφορά. Τα 

χαρακτηριστικά που αναπτύσσονται πιστοποιούν ότι η τελική πρόταση θα είναι τα-

χύτατη, αξιόπιστη και ασφαλής και θα επιτρέψουν στους προγραµµατιστές να ανα-

πτύξουν µε ιδιαίτερη ευκολία και µε τη χρήση των υπαρχόντων εργαλείων εύχρη-

στες εφαρµογές, που θα προσαρµόζονται στις ανάγκες του τελικού χρήστη.  

Η αρχιτεκτονική του WAP έχει βασιστεί, ουσιαστικά, στο υπάρχον προγραµµατι-

στικό πρότυπο του World Wide Web. Στο µοντέλο του WAP περιλαµβάνεται µια πύ-

λη (gateway), που ενώνει τους κόσµους του Internet και της κινητής τηλεφωνίας. Η 

πύλη αυτή λειτουργεί ανάµεσά τους ως µετατροπέας πρωτοκόλλων και δεδοµένων, 

υποστηρίζοντας κάθε υπαρκτό σύστηµα που έχουν εγκαταστήσει τα δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας: TCP/IP, UDP/IP, GUTS (IS-135/6), SMS ή USSD. 
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3.6.4 Πρακτικές Εφαρµογές 

Όντας ευρέως αποδεκτό πρότυπο, το WAP προσφέρεται για την ανάπτυξη οικο-

νοµιών κλίµακας, ενθαρρύνοντας τις κατασκευάστριες εταιρείες τεχνολογικών προ-

ϊόντων να επενδύσουν στην ανάπτυξη συµβατών προϊόντων.  

Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, σε συνεργασία µε ειδικευµένους φορείς παροχής 

υπηρεσιών, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν εξελιγµένες υπηρεσίες προστιθέ-

µενης αξίας που θα προσελκύσουν νέους χρήστες και, παράλληλα, θα τους δώσουν 

δυνατότητα διαφοροποίησης από τον ανταγωνισµό. 

Η επεκτασιµότητα και η προσαρµοστικότητα του WAP επιτρέπουν στα δίκτυα κι-

νητής τηλεφωνίας να εκµεταλλευθούν τους ήδη εγκατεστηµένους servers για την 

παροχή των πληροφοριών. Θεωρητικά, το κόστος ανάπτυξης µιας εφαρµογής τέτοι-

ου είδους είναι χαµηλό, αφού δεν απαιτεί την επένδυση σηµαντικού κεφαλαίου για 

την εγκατάσταση νέας τεχνολογικής υποδοµής. Βασισµένο σε ευρέως διαδεδοµένα 

τεχνολογικά πρότυπα, όπως τα ΧΜL, ΗTTΡ, SSL, TCP, η εκµάθηση του WAP είναι 

µια σχετικά εύκολη υπόθεση για οποιονδήποτε προγραµµατιστή, ο οποίος διαθέτει 

βασικές γνώσεις. 

Το WAP επιτρέπει την ανάπτυξη σύνθετων εφαρµογών µε σχετικά εύκολο τρόπο. 

Με τη βοήθεια του Microbrowser της συσκευής, οι συνδροµητές µπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε πληθώρα υπηρεσιών όπως: εξυπηρέτηση πελατών , ειδοποίηση µη-

νυµάτων και διαχείριση κλήσεων , αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 

fax, telex κλπ, εφαρµογές χαρτογράφησης και εντοπισµού θέσεως, ηλεκτρονική 

πλοήγηση, ενηµέρωση και πρόβλεψη καιρικών συνθηκών, ειδήσεις, αποτελέσµατα 

αθλητικών συναντήσεων, εφαρµογές ηλεκτρονικού εµπορίου, χρηµατικών και χρη-

µατιστηριακών συναλλαγών, πρόσβαση σε τηλεφωνικούς καταλόγους, καθώς και 

εφαρµογές εταιρικών intranets. 

Τα κινητά τηλέφωνα µετατρέπονται σε ασύρµατα τερµατικά. Το WAP αποτελεί 

σηµαντικό βήµα στην κατασκευή του ασύρµατου Internet, αφού επιτρέπει σε εκα-

τοµµύρια χρήστες να χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο µε τη χρήση µιας µικρής, ασύρµα-

της, φορητής συσκευής. Το WAP αλλάζει την οπτική γωνία µε την οποία βλέπουµε 

την κινητή τηλεφωνία, η οποία, άλλωστε, δεν είναι πλέον µόνο τηλεφωνία. 
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3.7 PCS (Personal Communication Services ή Υπηρεσίες Προσωπικών Ε-

πικοινωνιών)  

3.7.1 Ορισµός 

Η τεχνολογία PCS είναι η νέα γενιά ασύρµατης τηλεφωνίας, η οποία εισάγει ένα 

σύνολο χαρακτηριστικών και υπηρεσιών, σηµαντικά πιο εξελιγµένων µε αυτά της 

αναλογικής και ψηφιακής κινητής τηλεφωνίας. Παρέχει στον χρήστη υπηρεσίες, όλες 

σε µία (all-in-one) ασύρµατη συσκευή όπως φωνητική επικοινωνία, πρόσβαση στο 

web, διεκπεραίωση µηνυµάτων και υπηρεσίες δεδοµένων που χαρακτηρίζονται από 

εξελιγµένη διαχείριση χρόνου αναµονής στη βάση τροφοδότησης από συσσωρευτή. 

 

3.7.2 Γενικά Στοιχεία Προσωπικών Επικοινωνιών 

Οι Υπηρεσίες Προσωπικών Επικοινωνιών PCS είναι υπηρεσίες ασύρµατου τη-

λεφώνου κατά κάποιο τρόπο ίδιες µε την κυψελωτή τηλεφωνία αλλά που δίνει έµ-

φαση σε προσωπικές υπηρεσίες και περισσότερη εκτεταµένη κινητικότητα. Μερικές 

φορές αναφέρεται σαν ψηφιακή κυψελωτή τηλεφωνία ( αν και η κυψελωτή τηλεφω-

νία µπορεί να είναι και ψηφιακή). Όπως η κυψελωτή τηλεφωνία και η PCS προορί-

ζεται για κινούµενους χρήστες και χρειάζεται αριθµό κεραιών για να καλύψει την πε-

ριοχή που ενδιαφέρει. Καθώς ο χρήστης κινείται εδώ και κει το σήµα της τηλεφωνι-

κής του συσκευής λαµβάνεται από την πλησιέστερη κεραία και στη συνέχεια προω-

θείται σε σταθµό βάσεως ο οποίος υλοποιεί την σύνδεση µε το ενσύρµατο δίκτυο. Οι 

υπηρεσίες PCS άρχισαν σε πρώτη φάση να λειτουργούν σε πυκνοκατοικηµένες πε-

ριοχές για µεγάλο αριθµό χρηστών. 

∆ιακρίνεται αυτή η υπηρεσία, όπως έχει προαναφερθεί, από την κινητή τηλεφω-

νία καθώς δίνει έµφαση στην λέξη “προσωπικές” ενώ η κινητή τηλεφωνία είχε αρχι-

κά σχεδιασθεί για τηλέφωνο αυτοκινήτου µε αναµεταδότες ώστε βασικά να καλύ-

ψουν αυτοκινητόδροµους. Οι υπηρεσίες γενικά απαιτούν περισσότερους κυψελω-

τούς µεταδότες για κάλυψη, αλλά έχει το προνόµιο να παρουσιάζει λιγότερες τυφλές 

περιοχές. Τεχνικά η κυψελοειδής τηλεφωνία στις Η.Π.Α λειτουργεί στις συχνότητες 

824-849 MHz ενώ τα συστήµατα PCS στις µπάντες από 1850- 1990 MHz. 

Η ιδέα πίσω από τις PCS είναι απλή: θα παρέχει στον καθένα την δυνατότητα να 

επικοινωνεί φωνητικά ή µε ανταλλαγή δεδοµένων, µε οποιονδήποτε, παντού σε ό-

λον τον κόσµο. Κάθε συνδροµητής PCS έχει τον δικό του universal personal 

telecommunication (αριθµό αναγνώρισης), ο οποίος είναι συνήθως κωδικοποιηµέ-

νος επάνω σε µια έξυπνη κάρτα στο µέγεθος των πιστωτικών καρτών. Αυτός ο µο-

ναδικός αριθµός ακολουθεί τον χρήστη και είναι ανεξάρτητος από την φυσική τοπο-

θεσία που βρίσκεται η συσκευή. 
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Χαρακτηριστικά –∆υνατότητες PCS 
 

Χαρακτηριστικά ∆υνατότητες 

Κατάσταση Επαγρύπνησης (Sleep 
mode) 

Επιµηκύνει το χρόνο αναµονής του τηλε-
φώνου και το χρόνο ζωής της µπαταρίας 
του. 

Short message service (SMS) Υπηρε-
σία Σύντοµων Μηνυµάτων 

Μεταφέρει αλφαριθµητικά µηνύµατα από 
και προς κυψελοειδή συστήµατα και συ-
στήµατα PCS 

Ιδιωτικότητα φωνής και δεδοµένων 

(Voice and data privacy) 
Αυξάνει την ανθεκτικότητα σε υποκλοπή 

Υπεροχή Ποιότητας Φωνής 
Συντελεί σε λιγότερο θόρυβο από πα-
ρεµβολές και λιγότερες αποτυχηµένες 
κλήσεις 

Ιεραρχικό Περιβάλλον Παρέχει υποστήριξη για λειτουργίες 
macrocell -microcell 

Έξυπνη Σάρωση (Intelligent Rescan) Επιτρέπει αποτελεσµατικότερο έλεγχο 
του συστήµατος επιλογής 

Ταυτότητες ιδιωτικού και παραµένοντος 
συστήµατος 

(Private & residential system Ids) 

Παρέχει απλούστερη και ελεγχόµενη α-
σύρµατη υπηρεσία γραφείου WOS 
(Wireless Office Service) και χαρακτηρι-
στικά προσωπικού σταθµού βάσης PBS 
(Personal Base Station) 

Αδιάλειπτη Περιαγωγή 

(Seamless roaming) 

Επιτρέπει περιαγωγή µεταξύ συχνοτή-
των χρησιµοποιώντας dual-band τηλέ-
φωνα και παρέχει υποστήριξη διεθνούς 
περιαγωγής 

Υποστήριξη δεδοµένων µεταγωγής κυ-
κλώµατος 

(Circuit-switched data support) 

Παρέχει εξαιρετικά αξιόπιστη µετάδοση 
δεδοµένων για ασύρµατο ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, fax, και πρόσβαση στο 
internet 

Απόδειξη γνησιότητας 

(Authentication) 
Αυξάνει την ασφάλεια του τηλεφώνου 

Αναγνώριση Αριθµού Κλήσης 

(Calling number identification) 

Επιτρέπει αναγνώριση των ψηφιακών 
αριθµών των καλουµένων πριν την απά-
ντηση  

Ένδειξη Παραληφθέντος Μηνύµατος 

(Message waiting indicator-MWI) 
Ειδοποιεί τους χρήστες ότι έχουν µηνύ-
µατα φωνητικού ταχυδροµείου 

Υπηρεσία Αποστολής Κειµένου 

(Text Dispatch Service) 

Τηλεφωνητές λαµβάνουν µηνύµατα των 
χρηστών και αποστέλλουν µηνύµατα κει-
µένου στο τηλέφωνο PCS 
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Με αυτά τα χαρακτηριστικά , οι PCS ανέρχονται σε ένα επίπεδο άνεσης και ευκο-

λίας που οι κυψελοειδής τηλεφωνία προσπαθεί να φθάσει. Από την άλλη µεριά ό-

µως οι παροχείς PCS πρέπει να προσέξουν να πετύχουν την ισορροπία µεταξύ κό-

στους, χαρακτηριστικών, αξιοπιστίας και υλοποίησης. Ο οργανισµός PCIA, υπολογί-

ζει ότι µέχρι το έτος 2000 πάνω από 15 εκατοµµύρια άνθρωποι είναι χρήστες PCS 

τηλεφωνικών συσκευών- πήρε σχεδόν 10 χρόνια να φθάσουν οι χρήστες κινητής 

τηλεφωνίας σε αυτά τα νούµερα! Ο ίδιος οργανισµός επίσης προβλέπει ότι ο αριθ-

µός των PCS χρηστών θα ξεπεράσει τα 40 εκατοµµύρια µέχρι το έτος 2005. 

 

3.7.3 Τεχνολογία PCS  

Οι προδιαγραφές IS-136 του οργανισµού Telecommunications Industry 

Association (TIA) αποτελούν το πρότυπο για την τεχνολογία air-interface των PCS 

που βασίζεται στο time-division multiple access (TDMA). Το πρότυπο αυτό είναι 

σχεδιασµένο να λειτουργεί συγχρόνως στις µπάντες συχνοτήτων των 800-MHz και 

1900-MHz. Το digital control Channel (DCCH) µορφοποίησε τον πυρήνα των προ-

διαγραφών IS-136 και αποτέλεσε την πρωταρχική βελτίωση της ασύρµατης – ψηφι-

ακής τεχνολογίας TDMA. Η ενοποίηση των τεχνολογιών IS-136, DCCH, TDMA πα-

ρέχει την πλατφόρµα λειτουργίας των PCS, εισάγοντας νέες λειτουργίες και υπο-

στηρίζοντας εξελιγµένα χαρακτηριστικά, τα οποία σε τελική ανάλυση προσδίδουν 

στις υπηρεσίες PCS έναν τύπο ισχυρού ψηφιακού συστήµατος.  

Οι τηλεφωνικές συσκευές PCS λειτουργώντας στις δύο µπάντες συχνοτήτων 

(800 και 1900 MHz) προσφέρουν στους χρήστες πλήρη χαρακτηριστικά PCS και 

υπηρεσίες για συστήµατα IS-136 οπουδήποτε αυτοί µετακινούνται. Η δυνατότητα 

χρήσης των δύο µεθόδων (dual mode) παρέχει υπηρεσίες χωρίς διακοπές και δια-

σύνδεσης µεταξύ αναλογικών και ψηφιακών δικτύων. Σαν τελικό αποτέλεσµα µία 

συσκευή PCS εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλες τις “outdoor” ασύρµατες υπηρεσίες, 

χρησιµοποιείται σε ιδιωτικά κλειστά συστήµατα και συγχρόνως σαν “in-door” ασύρ-

µατη συσκευή. Στον παραπάνω πίνακα (Χαρακτηριστικά – ∆υνατότητες PCS) φαί-

νονται τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά και δυνατότητες των υπηρεσιών PCS. 

 

3.7.4 Λογικά Κανάλια (Logical channels)  

Τα λογικά κανάλια έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της τεχνολογίας IS-136 DCCH 

για την οργάνωση των υπηρεσιών PCS και για την υποστήριξη και άλλων ψηφιακών 

πληροφοριών που κυκλοφορούν διαµέσου του αέρα. Στην Εικόνα 69 φαίνεται πώς 

το προωθηµένο κανάλι FDCCH αποτελείται από αριθµό λογικών καναλιών που µε-

ταδίδουν πληροφορίες από το σύστηµα στην τηλεφωνική συσκευή.  
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Το αντίθετο RDCCH κανάλι που µεταδίδει πληροφορίες από το τηλέφωνο στο 

σύστηµα αποτελείται από ένα κανάλι. 

 

Εικόνα 69. ∆ιαµόρφωση Λογικού Καναλιού (Logical Channel Cinfiguration) 

DCCH = digital control channel  

RACH = random access channel         

BCCH = broadcast channel      

SPACH = SMS pt-to-pt messaging  

paging and access response         

SCF = shared channel feedback     

F-BCCH = fast broadcast channel 

E-BCCH = extended broadcast channel 

S-BCCH = broadcast messaging service 

PCH = paging channel 

ARCH = access response channel 

SMSCH = SMS pt-to-pt messaging channel 

 

Τα λογικά κανάλια ταξινοµούν και δίνουν προτεραιότητες στα σήµατα µε τις πλη-

ροφορίες σύµφωνα µε συγκεκριµένη λειτουργία. Στη συνέχεια τα δεδοµένα περνούν 

(mapped) στο DCCH, που είναι φυσικό κανάλι. Τα φυσικά κανάλια είναι πραγµατικές 

θύρες ηλεκτροµαγνητικού εύρους αποτελούµενο από συχνότητες και υποδιαιρέσεις 

χρόνου. Τα δεδοµένα από τα λογικά κανάλια µεταπηδούν στο κανάλι DCCH σε δύο 

κατευθύνσεις: από το σύστηµα στην τηλεφωνική συσκευή (downlink), και από την 

συσκευή προς το σύστηµα (uplink). 

 

3.7.5 Λειτουργίες λογικών καναλιών  

Το πολυπλεξικό ευρυζωνικό κανάλι (BCCH), που φαίνεται στο σχεδιάγραµµα, έ-

χει σχεδιασθεί να µεταφέρει πληροφορίες για την διαµόρφωση του συστήµατος και 

τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται για την πρόσβαση στο σύστηµα. Τα 

βασικά λογικά κανάλια είναι: 

• Fast broadcast channel (F-BCCH) , µεταφέρει πληροφορίες που η τηλεφω-

νική συσκευή χρειάζεται άµεσα, όπως το ID συστήµατος και πληροφορίες 

συνδροµητικής εγγραφής  

• Extended broadcast channel (E-BCCH) , µεταφέρει πληροφορίες που δεν 

είναι χρονικά κρίσιµες, όπως κατάλογο των χωροταξικά γειτονικών κελιών.  

Το σύστηµα χρησιµοποιεί το πολυπλεξικό κανάλι SPACH που είναι τεχνολογίας 

SMS, ανταλλαγής µηνυµάτων από σηµείο σε σηµείο, paging services και προσπέ-

λασης-απάντησης.  
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Τα δικά του λογικά κανάλια είναι: 

• Short message service channel (SMSCH) , το οποίο µεταφέρει PCS µηνύ-

µατα και διαµέσου του αέρα µεταφέρονται σε λογικά κανάλια στις συχνότητες 

των 800 MHz και 1900 MHz. 

• Paging channel (PCH) , µεταφέρει σελίδες συστήµατος στο τηλέφωνο. 

• Access-response channel (ARCH) , παρέχει απαντήσεις του συστήµατος 

σε ερωτήσεις της τηλεφωνικής συσκευής καθώς και πληροφορίες διαχείρι-

σης.  

 

Περιγραφή Λογικών Καναλιών 

Λογικό κα-
νάλι Περιγραφή 

BCCH Downlink, πολυπλεξικό κανάλι αποτελούµενο από τα F-BCCH, 
E-BCCH 

SPACH Downlink, πολυπλεξικό κανάλι αποτελούµενο από τα SMSCH, 
PCH, ARCH 

RACH Downlink, µονό κανάλι ενηµερωµένο κάθε στιγµή µε τα “slots” 
που χρησιµοποιούνται για την πρόσβαση στο σύστηµα 

SCF 
Καταγράφονται οι χαµηλότερες συνδέσεις που χρησιµοποιούνται 
και εµποδίζουν µηχανικά την εµφάνιση συγκρούσεων (collisions) 
στις ανώτερες συνδέσεις. 

 
 

3.7.6 Επιλογή “sleep mode”  

Το κανάλι DCCH εξασφαλίζει την επιλογή “sleep mode”, σύµφωνα µε την οποία 

οι τηλεφωνικές συσκευές µπορούν να κλείνουν το µεγαλύτερο µέρος των κυκλωµά-

των τους και να επανενεργοποιούνται σε προκαθορισµένα διαστήµατα, για να λαµ-

βάνουν µηνύµατα συστήµατος. Αυτό το χαρακτηριστικό αυξάνει κατά πολύ την 

διάρκεια ζωής του συσσωρευτή. 

 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 175 

3.7.7 Τύποι υπηρεσιών PCS 

Υπάρχουν τρεις τύποι PCS υπηρεσιών: στενής - ευρείας ζώνης και Unlicensed. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι µπάντες συχνοτήτων που χρησιµοποιούνται 

αντίστοιχα. 

Μπάντες συχνοτήτων PCS 

Τύπος Lower (MHz) Upper(MHz) 

Narrowband 900 901 

Narrowband 930 931 

Narrowband 940 941 

Broadband 1850 1910 

Unlicensed 1910 1930 

Broadband 1930 1990 

 
 

3.7.7.1 Προσωπικές Επικοινωνίες Στενής Ζώνης (Narrowband PCS)  

Ο οργανισµός FCC προσδιορίζει τον όρο Narrowband PCS σαν µία οικογένεια 

κινητών ή φορητών radio υπηρεσιών οι οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθούν για να 

παρέχουν ασύρµατη τηλεφωνία, µετάδοση δεδοµένων, advanced paging, και άλλες 

υπηρεσίες σε άτοµα και επιχειρήσεις, και που µπορούν να ενοποιηθούν µε µία ποι-

κιλία από ανταγωνιστικά δίκτυα. Είχαν σχεδιασθεί για µικρές, κρίσιµες εφαρµογές 

όπως 2-way paging και ανταλλαγές µηνυµάτων βασισµένες σε υπολογιστές στη συ-

χνότητα των 900 MHz. ∆ύο παραδείγµατα εµπορικών εφαρµογών αυτής της τεχνο-

λογίας είναι SkyTell’s two way paging και PageNet’s VoiceNow κινητή µηχανή απα-

ντήσεως κλήσεων. Οι υπηρεσίες narrowband PCS έχουν δώσει τρία (1) MHz slots 

στο φάσµα συχνοτήτων κοντά στα 900 MHz. Στον παραπάνψ πίνακα φαίνονται οι 

ακριβείς θέσεις και επίσης οι σχετικές θέσεις τους µε το φάσµα ευρείας ζώνης. 

 

3.7.7.2 Προσωπικές Επικοινωνίες Ευρείας Ζώνης (Broandband PCS)  

Broandband Personal Communications (Broandband PCS) έχουν ευρέως χαρα-

κτηρισθεί από οργανισµό FCC ως  "ραδιο-επικοινωνίες" που ενσωµατώνουν κινητές 

και βοηθητικές-συµπληρωµατικές σταθερές υπηρεσίες επικοινωνιών, που υποστη-

ρίζουν άτοµα και επιχειρήσεις και είναι σε θέση να ενοποιηθούν µε µία ποικιλία από 

ανταγωνιστικά δίκτυα.  



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 176 

Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη ακόµη πιο ανεπτυγµέ-

νων ασύρµατων τηλεφωνικών υπηρεσιών που να είναι σε θέση να υποστηρίξουν 

τούς χρήστες µε ακρίβεια σε οποιαδήποτε τοποθεσία και αν βρίσκονται.  

Οι υπηρεσίες Broandband PCS έχουν δει µια ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία τρία 

χρόνια. Έχουν χαρακτηρισθεί η επόµενη γενιά υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και 

αναµένεται να αποτελέσουν µια τροµερή πρόκληση στις υπάρχουσες ασύρµατες 

κυψελοειδής τεχνολογίες. Εκτός από τις φωνητικές δυνατότητες θα µπορούν να µε-

ταδίδουν δεδοµένα και πολυµεσικές πληροφορίες. Με την χρησιµοποίηση ψηφιακής 

τεχνολογίας, οι µηχανικοί επικοινωνιών χρησιµοποιούν πιο ικανοποιητικά τις ραδιο-

συχνότητες που τους κατανέµονται. Η ψηφιακή τεχνολογία επίσης θα τους επιτρέπει 

να προσθέτουν επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως µηνύµατα, αναγνώριση κλήσεων 

και voice-mail. Στον παραπάνω πίνακα φαίνεται το διάστηµα συχνοτήτων που έχει 

παραχωρηθεί σ’αυτές από τον FCC. Οι συχνότητες βρίσκονται µεταξύ των 1850-

1990 MHz. 

 

3.7.7.3 Προσωπικές Επικοινωνίες Unlicensed  

Πρόκειται να προσφέρουν ένα µεγάλο εύρος υπηρεσιών για µικρές περιοχές ό-

πως ανταλλαγές δεδοµένων εντός κτιρίων συγκροτηµάτων γραφείων στα πλαίσια 

ασύρµατου τοπικού δικτύου (LAN), µέσω PBXs, προσωπικών ψηφιακών βοηθών 

(PDA’s) , φορητών υπολογιστών, φορητών συσκευών FAX και άλλους τύπους επι-

κοινωνίας σε µικρές αποστάσεις. Οι τερµατικές συσκευές θα είναι µια νέα γενιά α-

σύρµατων τηλεφώνων που θα λειτουργούν χωρίς κεντρικούς σταθµούς βάσης και 

θα απαιτούν πολύ µικρή ισχύ λειτουργίας. Οι υπηρεσίες Unlicensed PCS είναι κα-

τάλληλες στα πλαίσια γραφείων και πανεπιστηµιούπολης. Έχει καθορισθεί φάσµα 

συχνοτήτων στη µπάντα από 1910 µέχρι 1930 MHz. 

 

3.7.8 ∆ιαχείριση µηνυµάτων  

Η υπηρεσία µηνυµάτων στις PCS είναι ένα ψηφιακό χαρακτηριστικό που επιτρέ-

πει την λήψη σελίδων αριθµών και µικρών κειµένων. Έτσι η συσκευή λειτουργεί σαν 

“pager” αλλά και τηλέφωνο συγχρόνως. Οι χρήστες µπορούν να δέχονται µηνύµατα 

στις οθόνες των τηλεφώνων από πλήθος πηγών: ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλε-

φωνικές συσκευές, e-mail, φωνητικά mail, και αναφορές κειµένου (text dispatch). Τα 

µηνύµατα αποστέλνονται και λαµβάνονται µέσω κέντρου µηνυµάτων, που είναι ένας 

κόµβος στο ασύρµατο ΙΝ δίκτυο. Τα µηνύµατα περιέχουν πλήθος χαρακτηριστικών 

που ελέγχουν τις διαδικασίες αποστολής, αποθήκευσης και επιλογές απεικόνισης 

στις οθόνες: 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 177 

• Πληροφορίες διεύθυνσης, οι οποίες ενηµερώνουν το σύστηµα για τον παρα-

λήπτη 

• Αλφαριθµητικό κείµενο, το κυρίως κείµενο  

• Χαρακτηριστικά µηνύµατος, ενηµερώνουν την συσκευή πώς να χειρισθεί και 

να απεικονίσει το µήνυµα καθώς λαµβάνεται  

• Η διαδικασία λήψης µηνυµάτων έχει σχεδιασθεί να λειτουργεί συνεχώς οποι-

εσδήποτε καθηµερινές καταστάσεις: 

• Συσκευή σε λειτουργία, το µήνυµα είναι διαθέσιµο άµεσα όπως ακριβώς 

συµβαίνει στους “pagers”. 

• Τηλέφωνο κατειληµµένο σε συνοµιλία, το δίκτυο µεταδίδει το µήνυµα από το 

ίδιο κανάλι που χρησιµοποιείται για την συνοµιλία 

• Συσκευή κλειστή ή εκτός περιοχής δικτύου, τότε το µήνυµα αποθηκεύεται για 

µεταγενέστερη αποστολή. Μόλις η συσκευή τεθεί σε λειτουργία τα µηνύµατα 

λαµβάνονται χωρίς να υπάρχει περίπτωση κάποιο να χαθεί. 

• Φωνητικό µήνυµα, το σύστηµα µόλις δεχθεί φωνητικό µήνυµα αυτόµατα α-

ποστέλλει έναν αριθµό-απάντηση χρησιµοποιώντας ειδικό λογισµικό, 

“message flash”. 

• Μετακίνηση χρήστη (roaming), εάν ο χρήστης µετακινηθεί σε περιοχή που 

δεν υποστηρίζεται από υπηρεσίες PCS, το κέντρο µηνυµάτων αποθηκεύει τα 

µηνύµατα και τα προωθεί µόλις είναι εφικτές οι υπηρεσίες PCS. 

 

3.7.9 Τύποι δικτύων PCS  

∆ιακρίνουµε στα παρακάτω βασικές κατηγορίες δικτύων και υποκατηγορίες: 

• ∆ηµόσια, αναφέρονται σε κελιά που παρέχουν την ίδια κυψελοειδή υπηρε-

σία σε όλους τους πελάτες 

• Ιδιωτικά, προσφέρουν ειδικές υπηρεσίες σε προκαθορισµένες οµάδες πελα-

τών χωρίς να χρησιµοποιούν τα κελιά αυτά για δηµόσια χρήση. Αυτός ο τύ-

πος χρησιµοποιείται από συστήµατα επιχειρήσεων σε κτιριακά συγκροτήµα-

τα 

• Ηµι-ιδιωτικά, είναι υποκατηγορία όπου παρέχονται βασικές υπηρεσίες σε 

όλους τους πελάτες και πρόσθετες υπηρεσίες σε προκαθορισµένη οµάδα 

πελατών. 

• Αστικών περιοχών 

• Αυτόνοµα, τα κελιά που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες δεν αναφέρονται στους 

καταλόγους γειτονικών κελιών. ∆εν σχετίζονται µε δηµόσια δίκτυα. Οι συ-

σκευές πρέπει να έχουν την δυνατότητα χρήσης ειδικών αλγορίθµων ανί-

χνευσης συχνοτήτων για τον εντοπισµό των αυτόνοµων κελιών.  
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 3.7.10 Πλεονεκτήµατα - Αδυναµίες 

Τα συστήµατα PCS έχουν πολλά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα παραδοσιακά 

κυψελοειδή συστήµατα. Μπορεί να µειώσουν σε µεγάλο βαθµό προβλήµατα σχετικά 

µε: 

• Παρεµβολή παρασίτων 

• Χαµένες κλήσεις 

• ∆υσκολία πρόσβασης στο σύστηµα 

• Ασφάλεια επικοινωνιών 

 Επίσης έχουν την δυνατότητα να δίνουν προσωπικό χαρακτήρα στην τηλεφωνι-

κή συσκευή για ειδικές επικοινωνιακές ανάγκες όπως φωνής, δεδοµένων, ανταλλα-

γής µηνυµάτων, 2-way paging, e-mail και λοιπά. 

Όµως, έχουν ορισµένες αδυναµίες, όπως: 

• Λειτουργούν σε συχνότητα δύο φορές υψηλότερη των κινητών τηλεφώνων, 

γεγονός που δηµιουργεί νέα προβλήµατα εξασθένησης σήµατος 

• Απαιτούν περισσότερη ενέργεια να στείλουν ένα σήµα στη ίδια απόσταση 

που µία συσκευή κυψελοειδής στα 800 MHZ µπορεί 

• Χρειάζονται πολύ µεγάλες επενδύσεις για την υποδοµή 

• ∆εν υπάρχουν προς το παρόν κυβερνητικά πρότυπα που να εµποδίσουν την 

εξάπλωση στην αγορά ασύµβατων προϊόντων 

  

3.7.11 Κόστος- Υποδοµές 

Το κόστος µαζί µε την ποιότητα υπηρεσιών (QoS) ίσως είναι τα πιο σπουδαία 

χαρακτηριστικά των υπηρεσιών PCS. Και σε τελική ανάλυση ποιος θα επιθυµούσε 

την πολυτέλεια ενός συστήµατος εάν το κόστος επιβαρύνει σηµαντικά τα οποιαδή-

ποτε οφέλη; Η αρχική επένδυση σε συστήµατα PCS απαιτεί αστρονοµικά ποσά. Η 

έλλειψη κυβερνητικού προτύπου σηµαίνει ότι οι εταιρίες θα πληµµυρίσουν την αγο-

ρά µε τις δικές τους προτάσεις προϊόντων για το πώς ερµηνεύουν την λειτουργία 

των συστηµάτων PCS. Αυτή η ασυµβατότητα µεταξύ των συστηµάτων θα δηµιουρ-

γήσει δυσαρεστηµένους χρήστες και θα κρατήσει το κόστος κτήσεως των συσκευών 

σε υψηλά επίπεδα. 

Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι ήδη εξοικειωµένοι µε τις φθηνές ή δωρεάν συσκευές 

κινητής τηλεφωνίας. Το µόνο που απαιτείται είναι ένα συµβόλαιο υπηρεσιών διαρ-

κείας συνήθως ενός έτους µε µηνιαία συνδροµή. Οι συσκευές PCS κοστίζουν $100 - 

$200 χωρίς το συµβόλαιο παροχής υπηρεσιών. Οι µηνιαίες συνδροµές ποικίλουν 

ανά παροχέα αν και αυτοί προσπαθούν να είναι στο ίδιο κόστος µε αυτές της κυψε-

λοειδούς κινητής τηλεφωνίας. 
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Εικόνα 70. Κυψελοειδή δίκτυα 

 

```Τα συστήµατα PCS χρησιµοποιούν υψηλές UHF συχνότητες οι οποίες απαι-

τούν συνδέσµους επικοινωνίας (links) που γενικά να είναι σε κατάσταση line-of-sight 

ο ένας µε τον άλλον. Όµως πλήρως καθαρές οπτικές τροχιές µεταξύ σταθµών είναι 

µη ρεαλιστική περίπτωση. Σαν αποτέλεσµα τα συστήµατα πρέπει να είναι σε θέση 

να λειτουργούν µε παραµορφώσεις σήµατος εξαιτίας της απορρόφησης, ανάκλασης 

σήµατος, των καθυστερήσεων και “scattering”. Αυτές οι ανωµαλίες εξασθενούν το 

σήµα και αναγκάζουν τους µηχανικούς να µελετούν προσεκτικά τις επιδράσεις στην 

µετάδοση σηµάτων. 

Όπως είναι γνωστό στα κυψελοειδή δίκτυα ταξινοµούνται σε macro- ή micro- κυ-

ψελίδες, όπου κάθε µια παρακολουθείται από ένα σταθµό βάσεως (βλ. Εικόνα 70). 

Οι macro- κυψελίδες αποτελούν τον σκελετό (backbone) των δικτύων, έχουν συνή-

θως ακτίνα δράσης από ένα µέχρι 20 χλµ και χρησιµοποιούν ρεύµα τάσης 20 W. Σε 

αντίθεση τα συστήµατα PCS χρησιµοποιούν micro- κυψελίδες ακτίνας από 0.1 έως 

100µ, χρησιµοποιώντας ισχύ 0.1 έως 1 watt. Όµως αν και µικρότερα σε µέγεθος και 

µε κατανάλωση λιγότερης ισχύος τα συστήµατα αυτά µπορούν να εξυπηρετούν πε-

ρισσότερους χρήστες ανά τετραγωνικό µέτρο. Αυτοί οι τύποι των συστηµάτων χρη-

σιµοποιούνται περισσότερο σε αστικά κέντρα, µέσα σε κτίρια ή στους δρόµους όπου 

υπάρχουν πολλά εµπόδια που παρεµβάλλονται και παρενοχλούν/καταστρέφουν τη 

µετάδοση των σηµάτων. 
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3.8 UPT (Universal Personal Telecommunications ή Παγκόσµιες Προσω-

πικές Τηλεπικοινωνίες) 

3.8.1. Ορισµός 

Οι Παγκόσµιες Προσωπικές Τηλεπικοινωνίες UPT (Universal Personal Tele-

communications), είναι υπηρεσία τηλεπικοινωνίας που παρέχει πλήρη προσωπική 

κινητικότητα και διαχείριση προφίλ υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες UPT περιλαµβάνουν 

την δυνατότητα του δικτύου να αναγνωρίζει µοναδικά τον χρήστη, σε παγκόσµια 

κλίµακα, µε την χρήση UPT αριθµού. 

Οι τεχνολογίες PCS και UPT λανθασµένα θεωρούνται συχνά ταυτόσηµες. Οι υ-

πηρεσίες UPT επιτρέπουν πλήρη προσωπική κινητικότητα διαµέσου πολλαπλών 

δικτύων και εταιριών παροχής υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες PCS µπορούν να χρησι-

µοποιούν την φιλοσοφία UPT για να επαυξήσουν την δυνατότητα κινητικότητας των 

συνδροµητών παρέχοντας την ευχέρεια περιαγωγής (roaming) σε διαφορετικές πε-

ριοχές και σε παροχείς υπηρεσιών, αλλά οι δύο τεχνολογίες δεν έχουν την ίδια φι-

λοσοφία υπηρεσιών. 

 

3.8.2 Τεχνολογία Ευφυούς ∆ικτύου (Intelligent Network)  

Η τεχνολογία IN (Intelligent Network) παρέχει ήδη υπάρχουσες και νέες υπηρεσί-

ες οι οποίες χαρακτηρίζονται από ευκαµψία σύµφωνα µε τις επιθυµίες του χρήστη. 

Απαιτούνται ιδιαίτερα ισχυρές διαδικασίες µετάδοσης σήµατος, αποτελεσµατικός 

έλεγχος υπηρεσιών και διαχείριση δεδοµένων service related. Πιθανότατα τα ΙΝ δί-

κτυα θα ενσωµατώσουν µελλοντικά την τεχνολογία B-ISDN. 

Ο όρος Intelligent Network χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια αρχιτεκτονική 

σύλληψη για όλα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Τα δίκτυα ΙΝ στοχεύουν να δροµολο-

γήσουν την εισαγωγή συµπληρωµατικών υπηρεσιών (UPT, δωρεάν τηλεφωνία) που 

βασίζονται σε µεγαλύτερη ευκαµψία και σε νέες τεχνικές δυνατότητες. Η παραπάνω 

ιδέα για δηµιουργία και παροχή τέτοιων υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από: 

• Εκτεταµένη χρήση πληροφοριών τεχνικών επεξεργασίας (processing 

techniques). 

• Αποτελεσµατική χρήση των πόρων δικτύου. 

• Τµηµατοποίηση των λειτουργιών δικτύου. 

• Ολοκληρωµένη δηµιουργία υπηρεσίας και υλοποίηση µέσω επαναχρησιµο-

ποίησης τυποποιηµένων λειτουργιών δικτύου. 

• Εύκαµπτη κατανοµή των λειτουργιών δικτύου στις φυσικές οντότητες 

• Φορητότητα (portability) των λειτουργιών δικτύου µεταξύ των φυσικών οντο-

τήτων. 
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• Τυποποιηµένες επικοινωνίες µεταξύ λειτουργιών δικτύου διαµέσου υπηρε-

σιών ανεξάρτητων διεπαφών. 

• Τυποποιηµένη διαχείριση της λογικής παροχής υπηρεσιών (service logic) 

• Έλεγχο των συνδροµητών µε την χρήση ειδικής υπηρεσίας ταξινόµησης 

συνδροµητών. 

 

3.8.3. Τεχνολογία IN και Universal Personal Telecommunications  

Η Παγκόσµια Προσωπική Τηλεπικοινωνία (UPT) είναι ένα πεδίο ευρείας εφαρµο-

γής της τεχνολογίας ΙΝ. Αναµένεται να πραγµατοποιήσει την προσωπική δικτυακή 

αναγνώριση, αντικαθιστώντας την στατική σχέση µεταξύ ταυτότητας του τερµατικού 

και ταυτότητας συνδροµητή στα υπάρχοντα δίκτυα, υλοποιώντας µια δυναµική σχέ-

ση, και εξασφαλίζοντας πλήρη δυνατότητα κίνησης διαµέσου πολλαπλών δικτύων. 

Σκοπός της Παγκόσµιας Προσωπικής Τηλεπικοινωνίας είναι να παρέχει υπηρεσίες 

τηλεπικοινωνιών από χρήστη σε χρήστη µε δυνατότητες: 

• Αναγνώρισης χρήστη. 

• Προσωπικής κινητικότητας. 

• Χρέωσης των λογαριασµών στη βάση της ταυτότητας του συνδροµητή και 

όχι της ταυτότητας της τερµατικής συσκευής. 

 Οι χρήστες που είναι συνδροµητές στις υπηρεσίες UPT θα µπορούν να υλο-

ποιήσουν και να λάβουν κάθε τύπο κλήσεως στη βάση ενός µοναδικού αριθµού 

προσωπικών επικοινωνιών PTN (Personal Telecommunications Number) διαµέσου 

πολλαπλών δικτύων σε κάθε είδους πρόσβαση του χρήστη. Στον παρακάτω πίνακα 

φαίνονται οι κύριες λειτουργίες που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των υπηρε-

σιών UPT: 

Κύριες Λειτουργίες UPT 

∆υνατότητες Αιτούµενες λειτουργίες 

∆ηµιουργία δυνατότητας δι-
κτύωσης 

UPT υπηρεσία αναγνώρισης ∆ροµολόγηση στο 
δίκτυο κατοικίας Interrogation Σύνδεση µε πλέον 
χρησιµοποιούµενη διεύθυνση 

Τερµατισµός δυνατότητας δι-
κτύωσης 

Εντοπισµός καταχώρισης PTN paging Αναγγελία 
ανταπόκρισης 

∆υνατότητα υλοποίησης οικι-
ακού δικτύου 

Πιστοποίηση χρηστών Μετάφραση του αριθµού 
PTN στις χρησιµοποιούµενες διευθύνσεις ∆ιαχεί-
ριση εντοπισµού ∆ιαχείριση υπηρεσιών 
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Οι υπηρεσίες (ΙΝ) θα πρέπει να προσφέρονται από κάθε δηµόσιο δίκτυο στο 

µέλλον, συµπεριλαµβανοµένου και του ΙSDN. Οι τεχνολογίες ΙN και ΙSDN ολοκλη-

ρώνουν η µία την άλλη, επειδή παρέχουν συµπληρωµατικές δυνατότητες, απόλυτα 

συµβατές µε τις υπηρεσίες δικτύου, όπως π.χ. ευέλικτο έλεγχο υπηρεσιών από τη 

µία και δυναµική δικτυακή πρόσβαση από την άλλη. 

Οι υπηρεσίες UPT και PCS συχνά αλληλοσυγχέονται. Οι υπηρεσίες UPT επιτρέ-

πουν πλήρη προσωπική κινητικότητα διαµέσου πολλαπλών δικτύων και παροχέων 

υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες PCS µπορούν να χρησιµοποιούν την ιδέα των υπηρεσιών 

UPT για να επαυξήσουν την δυνατότητα κινητικότητας των συνδροµητών παρέχο-

ντας την ευχέρεια δροµολόγησης σε διαφορετικούς παροχείς υπηρεσιών, αλλά οι 

δύο τεχνολογίες δεν έχουν την ίδια φιλοσοφία υπηρεσιών. 

 

3.9 GPS (Global Positioning System ή Παγκόσµιο Σύστηµα Εντοπισµού 

Θέσης) 

3.9.1 Εισαγωγή  

To Παγκόσµιο Σύστηµα Εντοπισµού Θέσης GPS (Global Positioning System) εί-

ναι ένα παντός καιρού, ανθεκτικό σε παρεµβολές δορυφορικό σύστηµα ραδιο-

πλοήγησης, το οποίο αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Άµυνας των Ηνωµένων Πολι-

τειών. Το σύστηµα παρέχει σε στρατιωτικούς, πολιτικούς και εµπορικούς χρήστες 

µεγάλης ακριβείας παγκόσµια τρισδιάστατα δεδοµένα εντοπισµού θέσης καθώς και 

πληροφορίες για ταχύτητα και ακριβή χρόνο µε ακρίβεια που δεν είχε επιτευχθεί 

πρότινος. Το GPS βασίζεται στην τεχνική του "τριγωνισµού" από γνωστά σηµεία, 

παρόµοια µε τη µέθοδο που κλασικά χρησιµοποιείται µε την πυξίδα και το χάρτη, 

µόνο που τώρα η διαδικασία γίνεται µε ραδιοκύµατα που εκπέµπονται από δορυφό-

ρους.  

Ο GPS δέκτης του χρήστη πρέπει να καθορίσει µε ακρίβεια πότε ένα σήµα εκ-

πέµφθηκε από επιλεγµένους δορυφόρους και πότε ακριβώς αυτό λήφθηκε. Ο µόνος 

εξοπλισµός που χρειάζεται για να αποκτηθεί πρόσβαση στο σύστηµα είναι ένας 

GPS δέκτης, άρα είναι άµεσα διαθέσιµο σε στρατιώτες που αναπτύσσονται σε οποι-

οδήποτε θέατρο επιχειρήσεων. Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι µονάδες λαµβάνουν µόνο 

και δεν εκπέµπουν σήµα, οπότε δεν είναι ηλεκτρονικά ανιχνεύσιµες. 

Το 1964 το Ναυτικό των Ηνωµένων Πολιτειών (US Navy) εγκαινίασε το διαστηµι-

κό σύστηµα πλοήγησης Transit, το οποίο είναι λειτουργικό ακόµα και σήµερα. Οι 

δορυφόροι του βρίσκονται σε Χαµηλή Τροχιά LEO (Low Earth Orbit) και το σύστηµα 

δεν είναι πάντα διαθέσιµο. Η αρχή λειτουργίας βασίζεται στη µέτρηση της ολίσθησης 

Doppler του λαµβανόµενου σήµατος.  
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Οι χρήστες που βρίσκονται σε κίνηση πρέπει να ξέρουν µε ακρίβεια την ταχύτητά 

τους για να µην υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις. Εκτός από κάποια µεγάλα πλοία, 

το Ναυτικό δεν χρησιµοποιεί το Transit. 

Ένα άλλο πρόγραµµα του Αµερικανικού Ναυτικού που αναπτύχθηκε κατά τη δε-

καετία του 1960 και σκόπευε να αποδείξει τη χρησιµότητα ύπαρξης ρολογιών ακρι-

βείας στο διάστηµα, είναι το Timation. Στόχος του ήταν να παρέχει δυσδιάστατα δε-

δοµένα πλοήγησης και προσανατολισµού. Ταυτόχρονα η Αµερικανική Αεροπορία 

(USAF) διεξήγαγε µελέτες για ένα τρισδιάστατο σύστηµα προσανατολισµού, µε την 

ονοµασία 621B. Τα δυο αυτά προγράµµατα ενοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της Αµε-

ρικανικής Αεροπορίας ώστε να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα που θα µπορούσε να 

υποστηρίξει τις ανάγκες όλων των ενόπλων δυνάµεων. Το αποτέλεσµα ήταν η ί-

δρυση του GPS. 

Το πρόγραµµα GPS ξεκίνησε το 1973. Τα πρώτα δοκιµαστικά σήµατα από το 

διάστηµα µεταδόθηκαν από τον Navigation Test Satellite 2 τον Ιούνιο του 1977. Το 

βασικό σχέδιο ήταν να κατασκευαστούν και να εκτοξευθούν Block I δορυφόροι για 

να αναπτυχθεί, δοκιµαστεί και βελτιστοποιηθεί το σύστηµα, ενώ στη συνέχεια θα 

ακολουθούσε εκτόξευση Block IΙ πλήρως λειτουργικών δορυφόρων. Έντεκα Block I 

δορυφόροι αναπτύχθηκαν την περίοδο 1978-85 . Ταυτόχρονα µε την εξέλιξη των 

Block I δορυφόρων αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν τα τµήµατα ελέγχου και 

χρήστη του συστήµατος. 

 

3.9.2 Τµήµατα του GPS 

To GPS αποτελείται από τρία τµήµατα: 

• Τµήµα Ελέγχου 

• Τµήµα ∆ιαστήµατος 

• Τµήµα Χρήστη 

 (Περισσότερα για τα Τµήµατα GPS βλ. κεφ. 2.5 του NAVSTAR GPS) 

 

3.9.3 Λειτουργία του GPS 

Η αρχή λειτουργίας του GPS βασίζεται σε µια ιδέα που είναι πολύ απλή και χρη-

σιµοποιείται από παλιά: οι συντεταγµένες µιας τοποθεσίας (x, y, z) µπορούν να υ-

πολογιστούν αν είναι δεδοµένες οι αποστάσεις από τρία σηµεία των οποίων οι συ-

ντεταγµένες είναι γνωστές. Στην εφαρµογή του GPS τα σηµεία αυτά είναι οι δορυ-

φόροι που εκπέµπουν τις συντεταγµένες τους. Η απόσταση µεταξύ του χρήστη και 

ενός δορυφόρου µετρείται µέσω του χρόνου που χρειάζεται το σήµα να διανύσει τη 

γνωστή απόσταση µεταξύ τους.  
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Η εξέλιξη ρολογιών µεγάλης ακριβείας και η δυνατότητα εκτόξευσης δορυφόρων 

σε πλήρως προβλεπόµενες τροχιές είναι δύο βασικές τεχνολογίες που επέτρεψαν τη 

δηµιουργία του GPS. Οι δορυφόροι κινούνται στο διάστηµα µε ταχύτητα 4km/s, αλ-

λά η θέση τους µπορεί να εκτιµηθεί σε κάθε στιγµή µε ακρίβεια µερικών µέτρων µε 

τη βοήθεια προβλέψεων που έχουν γίνει 24-48 ώρες νωρίτερα. Τα ρολόγια, ή καλύ-

τερα οι αναφορείς συχνότητας βρίσκονται πάνω στους δορυφόρους και χρησιµο-

ποιούνται για τη δηµιουργία σηµάτων µε ακριβή χρονισµό και συγχρονισµό. Κάθε 

δορυφόρος φέρει ένα ζεύγος ρολογιών κεσίου και ρουβιδίου ατοµικών προδιαγρα-

φών, έτσι ώστε προκύπτει λάθος µόνο 1-10 ns µέσα σε µία µέρα αν δεν γίνει καµία 

διόρθωση. Στην πραγµατικότητα, τα ρολόγια διατηρούνται σε συγχρονισµό ακολου-

θώντας τα σήµατα ενός δικτύου σταθµών παρακολούθησης. 

Τα ρολόγια στο δορυφόρο και στο δέκτη πρέπει να είναι σε απόλυτο συγχρονι-

σµό για να µετρηθεί ο χρόνος µετάβασης του σήµατος µε ακρίβεια. Αυτή η δύσκολα 

επιτεύξιµη απαίτηση µπορεί να παρακαµφθεί ώστε να είναι δυνατή η χρησιµοποίη-

ση φτηνών κρυσταλλικών ταλαντωτών (quartz oscillators) στους δέκτες. Η χρονική 

απόκλιση στο ρολόι του δέκτη τη στιγµή των µετρήσεων επηρεάζει ισόποσα τις µε-

τρήσεις από όλους τους δορυφόρους. Οι µετρούµενες αποστάσεις δεν είναι οι 

πραγµατικές για αυτό και ονοµάζονται ψευδο-αποστάσεις. Η χρονική απόκλιση στο 

δέκτη εισάγει άλλη µία τέταρτη άγνωστη παράµετρο εκτός από τις τρεις συντεταγµέ-

νες της θέσεως. Εποµένως, ο χρήστης πρέπει να έχει επαφή µε τουλάχιστον τέσσε-

ρις δορυφόρους για να υπολογίσει την τεσσάρων διαστάσεων θέση του. Μία ιδανική 

γεωµετρική αναπαράσταση µέτρησης ψευδοαποστάσεων, χρονικής απόκλισης στο 

δέκτη και οι εξισώσεις που χρησιµοποιούνται φαίνονται στην Εικόνα 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 71.  Η αρχή λειτουργίας του GPS 
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Για να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή ακρίβεια ο GPS δέκτης επιλέγει τους δορυφό-

ρους που προσφέρουν την καλύτερη δυνατή γεωµετρία. Αυτή είναι ίδια τεχνική µε 

αυτή που χρησιµοποιούν οι στρατιώτες όταν διαλέγουν σηµεία σε ένα χάρτη, για να 

εντοπίσουν µια τοποθεσία µε τη βοήθεια της πυξίδας. Μια πιο ακριβής απάντηση 

προκύπτει από δύο ή περισσότερα σηµεία που βρίσκονται µακριά µεταξύ τους. Αυ-

τό ισχύει και στην περίπτωση του GPS. Εφόσον η αστρονοµική εφηµερίδα κάθε δο-

ρυφόρου είναι γνωστή στο δέκτη, είναι δυνατόν να υπολογιστεί ποιος συνδυασµός 

δορυφόρων δίδει τη µέγιστη ακρίβεια για κάθε χρονική στιγµή. Αυτό µεταφράζεται σε 

έναν µέγεθος το οποίο ονοµάζεται Position Dilution of Precision (PDOP). Αφού οι 

δορυφόροι κινούνται στο διάστηµα σχετικά µε το χρήστη το µέγεθος αυτό αλλάζει 

συνεχώς. Ένα µικρό PDOP είναι καλύτερο και ένα PDOP από 4 έως 6 θεωρείται 

καλό. Τα δεδοµένα που υπολογίζουµε για PDOP από 6 έως 10 πρέπει να χρησιµο-

ποιούνται µε προσοχή γιατί µπορεί να εµπεριέχουν σηµαντική απόκλιση. Ο όρος 

Geometric Dilution of Precision (GDOP) έχει την ίδια έννοια µε τον όρο PDOP µε τη 

διαφορά ότι εµπεριέχει ένα παράγοντα που υπολογίζει τυχόντα λάθη που αφορούν 

το χρόνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 72. Σχηµατική απεικόνιση των Position Dilution of Precision (Poor GDOP) 

και Position Dilution of Precision (Good GDOP) 

 

 

Όπως κάθε σύστηµα µετρήσεων, έτσι και το GPS δεν µπορεί να παρέχει απόλυ-

τη ακρίβεια επειδή λάθη εισάγονται λόγω διαφόρων αιτιών. Τέτοιες αιτίες και τα α-

ντίστοιχα λάθη που εισάγουν παρουσιάζονται στον πίνακα της επόµενης σελίδας.  
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Αιτίες και λάθη στην ακρίβεια του GPS 

Αιτίες 
SPS 

Pseudo Range Error  

PPS 

Pseudo Range Error  

Satellite clock and navi-
gation 3.0 m 3.0 m 

Satellite perturbations 1.0 m 1.0 m 

Satellite ephemeris pre-
diction model 4.2 m 4.2 m 

Receiver noise 7.5 m 1.5 m 

Ionospheric noise 5.0 – 10.0 m 2.3 m 

Tropospheric delay 2.0 m 2.0 m 

Multipath 1.2 m 1.2 m 

Other 1.2 m 1.2 m 

User Estimated Range 
Error (UERE) 10.8 – 13.9 m 6.6 m 

 
 

3.9.4 Differential GPS  

Όπως τονίστηκε, η ακρίβεια της εκτίµησης θέσεως από ένα GPS σύστηµα, εξαρ-

τάται άµεσα από τη γεωµετρία του δορυφορικού σχηµατισµού και από τα λάθη που 

εµπεριέχονται στις µετρήσεις. ∆ιαπιστώθηκε ότι τα λάθη αυτά µπορούν να αντιµε-

τωπιστούν µε απλό τρόπο. Έχει βρεθεί ότι οι ανακρίβειες που σχετίζονται µε GPS 

µετρήσεις είναι παρόµοιες για χρήστες που δεν βρίσκονται µεταξύ τους και επίσης 

ότι αλλάζουν αργά µε το χρόνο. Με άλλα λόγια τα λάθη είναι συσχετισµένα 

(correlated) στο χρόνο και στο χρόνο. Τα λάθη στις µετρήσεις δύο χρηστών που 

χωρίζονται από µερικές δεκάδες χιλιόµετρα είναι γενικά παρόµοια. Τα λάθη επίσης 

αλλάζουν αργά µε το χρόνο: το λάθος που οφείλεται στην SA τη µεγαλύτερη πηγή 

λαθών στην SPS λειτουργία είναι υψηλά συσχετισµένα για µια περίοδο 5-10 sec. Τα 

λάθη εξαιτίας της ατµοσφαιρικής διάδοσης µεταβάλλεται ακόµη πιο αργά µε το χρό-

νο. 

Είναι προφανές ότι το λάθος σε µία µέτρηση µπορεί να εκτιµηθεί αν η θέση του 

δέκτη είναι γνώστη. Αυτές οι διορθώσεις εάν υπολογιστούν σε ένα δέκτη αναφοράς 

και µεταδοθούν σε άλλους GPS χρήστες δίνουν τη δυνατότητα να εξαλείψουν τα λά-

θη από τις µετρήσεις τους. Για να είναι χρήσιµες για εφαρµογές πλοήγησης, τέτοιες 

διορθώσεις (differential corrections), πρέπει να µεταδίδονται σε πραγµατικό χρόνο 

µέσω µίας ραδιοζεύξης. Αυτό είναι το Differential GPS ή DGPS. 
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Εικόνα 73. Differential GPS 

 

3.9.5 Ακρίβεια ∆έκτη GPS 

Η ακρίβεια των δεκτών GPS δίδεται µε στατιστική ορολογία. Είναι απαραίτητο να 

υπάρχει µία γνώση αυτών των όρων έτσι ώστε τα δεδοµένα και ειδικά η ακρίβεια 

των συντεταγµένων να εκτιµώνται σωστά. Πολλοί GPS δέκτες µπορούν να εµφανί-

σουν ακρίβεια 10 ψηφίων που αντιστοιχεί σε ένα µέτρο αναλυτικότητας. Η συνήθης 

ορολογία για τον καθορισµό της ακρίβειας έχει ως εξής: 

Linear Error Probable (LEP) , ορίζεται η απόσταση από ένα σηµείο σε µια ευ-

θεία µέσα στην οποία περικλείονται 50% των µετρήσεων. Συνήθως χρησιµοποιείται 

για να εκφράσει το κάθετο (υψοµετρικό) λάθος. 

Circular Error Probable (CEP) , ορίζεται η ακτίνα ενός κύκλου που περιέχει το 

50% των ανεξάρτητων µετρήσεων. Εάν ένας δέκτης έχει ακρίβεια 100 µέτρων CEP 

τότε για 50% του χρόνου η µέτρηση θα είναι σωστή µέσα σε ακτίνα 100 µέτρων και 

50% του χρόνου το λάθος θα είναι µεγαλύτερο των 100 µέτρων. Συνήθως αναφέρε-

ται σε ακρίβεια σε οριζόντιο επίπεδο. 

 Spherical Error Probable (SEP) , είναι η ακτίνα µιας σφαίρας µέσα στην οποία 

υπάρχει 50% πιθανότητα η µέτρηση να είναι σωστή. Συµπεριλαµβάνει τόσο το ορι-

ζόντιο όσο και το κάθετο επίπεδο. 

 2-Dimensional Distance Root Mean Squared (2dRMS) , είναι η ακτίνα ενός κύ-

κλου που περιέχει 63% των µετρήσεων. Για παράδειγµα 100 µέτρα dRMS σηµαίνει 

ότι 63% όλων των µετρήσεων θα βρίσκεται σε ένα κύκλο µε ακτίνα 100 µέτρων. Στη 

βιβλιογραφία το dRMS ορίζεται επίσης ως 95% επίπεδο πιθανότητας. 

  

3.9.6 Πολιτικές Εφαρµογές του GPS 

Η επιτυχία του GPS σε πολιτικές εφαρµογές ευρείας κλίµακας οφείλεται ολοκλη-

ρωτικά στην εξέλιξη των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, η οποία έκανε τους δέκτες 

µικρών διαστάσεων, ελαφρύς, και λιγότερο ακριβούς από ότι φαινόταν δυνατό 20 

χρόνια πριν.  



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 188 

Οι πρώτοι δέκτες ακριβείας εµφανίστηκαν στα µέσα της δεκαετίας του '80 και πα-

ρείχαν µετρήσεις από 4 έως 6 δορυφόρων στην τιµή των 100.000 δολαρίων. Στα 

τέλη της δεκαετίας του '80 οι κατασκευαστές ευελπιστούσαν να δηµιουργήσουν ένα 

δέκτη βασικών δυνατοτήτων για την ευρεία αγορά στην τιµή των 2.000 δολαρίων. 

Πράγµατι, το φράγµα των τιµών έπεσε γρήγορα. Το 1992 εµφανίστηκε ο πρώτος 

δέκτης χειρός µε τιµή κάτω των 1.000 δολαρίων. Το 1997 η βιοµηχανία έσπασε το 

φράγµα των 100 δολαρίων µε ένα δέκτη τσέπης που µπορούσε να λειτουργήσει µε 

δύο ΑΑ µπαταρίες. Σήµερα υπάρχουν εκατοντάδες µοντέλα δεκτών στην αγορά. 

Η γνώση της ακριβής θέσης στον τρισδιάστατο χώρο είναι ακαδηµαϊκού ενδιαφέ-

ροντος για τους περισσότερους χρήστες. Η πληροφορία όµως αυτή µπορεί να απο-

δειχθεί πολύτιµη εάν δοθεί σε σχέση µε την επιθυµητή κατεύθυνση, δείχνοντας ση-

µεία ενδιαφέροντος και πιθανούς κινδύνους. Σε συνδυασµό µε την τεχνολογία των 

τηλεπικοινωνιών, (κινητό τηλέφωνο, η γνώση της ακριβής θέσης µπορεί να είναι 

σωτήρια, µετατρέποντας µια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε επιχείρηση διά-

σωσης. Οι δυνατότητες του GPS εξαντλούνται µόνο σε συνδυασµό µε άλλες τεχνο-

λογίες, και ειδικότερα συστήµατα τηλεπικοινωνιών και γεωγραφικές βάσεις δεδοµέ-

νων. 

Οι πολιτικές εφαρµογές του GPS µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε: 

• Πληροφορίες χρόνου 

• Υψηλής ακρίβειας εντοπισµός θέσης 

• Χερσαίες και θαλάσσιες µεταφορές 

• Αεροπλοΐα και διάστηµα 

 Εκτός από την δυνατότητα του GPS για καθορισµό θέσης, υπάρχει και η δυνα-

τότητα παροχής πληροφοριών χρόνου στους χρήστες. Αυτή η εφαρµογή του GPS 

γίνεται όλο και πιο διαδεδοµένη σε βιοµηχανίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

τηλεπικοινωνιών.  

Η συγχώνευση των συστηµάτων GPS και της τεχνολογίας των προσωπικών υ-

πολογιστών επιτρέπει τη συλλογή µεγάλου µεγέθους δεδοµένων θέσης και την µε-

τατροπή τους σε γεωγραφικές βάσεις δεδοµένων. Στην πιο απλή µορφή του ένα τέ-

τοιο σύστηµα αποτελείται από ένα PC µε µία GPS κάρτα  και ίσως ένα radio-modem 

ώστε να λαµβάνει δεδοµένα σε πραγµατικό χρόνο από ένα σταθµό GPS. 

Ένας χρήστης εξοπλισµένος έτσι µπορεί να συγκεντρώνει πληροφορίες περι-

πλανώµενος και να τις καταχωρεί στο PC ώστε να δηµιουργεί µια χωρική βάση δε-

δοµένων. 

Η χωρική βάση δεδοµένων µπορεί να µετατραπεί σε ψηφιακό χάρτη µε τη βοή-

θεια λογισµικού. ∆ιάφορα τέτοια λογισµικά υπάρχουν στο εµπόριο, όπως το Arc-

View και το MediaMapper. Αυτά µπορούν να δηµιουργήσουν (map layers).  
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Εικόνες, video και σχόλια µπορούν επίσης να προστεθούν αυτόµατα µέσω links. 

Επίσης από τα στρώµατα χάρτη µπορεί να δηµιουργηθεί µία ιστοσελίδα εφόσον 

υπάρχει η επιλογή HTML export στο πρόγραµµα. 

Η µεγαλύτερη εφαρµογή του GPS αυτή τη στιγµή βρίσκεται στις χερσαίες µετα-

φορές και ειδικότερα στην πλοήγηση και εντοπισµό οχήµατος. Συστήµατα και υπη-

ρεσίες που βασίζονται στο GPS είναι διαθέσιµα για αυτοκινητιστές, για εµπορικούς 

στόλους και µέσα µαζικής µεταφοράς. Εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων προσφέ-

ρουν τέτοια συστήµατα πλοήγησης και καθοδήγησης. Σιδηροδροµικές εταιρείες 

προσανατολίζονται στη χρήση GPS για έλεγχο των συρµών. Επίσης τροµερά δια-

δεδοµένη είναι η χρήση του GPS για Automatic Vehicle Location (AVL). Μία τέτοια 

εφαρµογή είναι το πακέτο RASTRAC MX το οποίο λειτουργεί πάνω σε µία βάση δε-

δοµένων που αποτελείται από raster εικόνες και vector χάρτες. Έτσι είναι δυνατή η 

ανταλλαγή και λήψη data η δηµιουργία φωνητικών κλήσεων και η αναφορά προσεγ-

γιστικής και πραγµατικής θέσης σε πραγµατικό χρόνο. 

Η αεροπλοΐα είναι µία απαιτητική εφαρµογή µε αυστηρές ανάγκες σε ακρίβεια, 

ευστάθεια και απρόσκοπτη λειτουργία. Για να εξασφαλιστούν οι συνθήκες αυτές από 

ένα σύστηµα πλοήγησης θεσπίζονται κριτήρια πιστοποίησης από τις αρχές. Το GPS 

έχει εγκριθεί για χρήση στον εναέριο χώρο των Η.Π.Α. σαν ένα συµπληρωµατικό 

σύστηµα πλοήγησης αεροσκαφών. Επίσης GPS δέκτες πάνω σε LEO (Low Earth 

Orbit) δορυφόρους θα γίνουν κύρια πηγή καθορισµού θέσης ταχύτητας και χρόνου, 

αντικαθιστώντας µια συστοιχία αισθητήρων και ελαττώνοντας το κόστος και την πο-

λυπλοκότητα των διαστηµοπλοίων. 

Το HT9100 είναι µία εφαρµογή που χρησιµοποιείται στην αεροπλοΐα, και είναι 

προϊόν της συνεργασίας µεταξύ Trimble και Honeywell. Συνδυάζει την τεχνολογία 

GPS της Trimble µε την πτητική τεχνολογία της Honeywell για να δηµιουργήσει ένα 

πλήρες σύστηµα για επικοινωνίες, πλοήγηση, επιτήρηση και διαχείριση εναέριας 

κυκλοφορίας Η εταιρεία American Airlines χρησιµοποίησε το HT9100 για να αντικα-

ταστήσει το σύστηµα πλοήγησης Omega. Τέλος το HT9100 περιλαµβάνει ένα GPS 

δέκτη, µία multi-function µονάδα ελέγχου και παρακολούθησης και ένα συζευκτή κε-

ραίας. 

 

3.9.7 Στρατιωτικές Εφαρµογές του GPS 

Η χρήση του GPS στο στρατό υιοθετεί την ίδια τεχνολογία µε αυτή των πολιτικών 

εφαρµογών µε την προσθήκη κρυπτογραφικών λειτουργιών για σκοπούς ασφαλεί-

ας. Η αξιοπιστία του συστήµατος αποδείχθηκε στον Πόλεµο του Κόλπου, κατά τον 

οποίο οι δυνάµεις των Η.Π.Α. το χρησιµοποίησαν κατά κόρον.  
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Ο µέσος όρος ακρίβειας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων ήταν 8,3 µέτρα SEP 

και 4,5 µέτρα CEP.  

Οι GPS δέκτες επίσης έδωσαν τη δυνατότητα υιοθέτησης ενός κοινού συστήµα-

τος αναφοράς θέσης που βελτίωσε το συντονισµό µεταξύ των δυνάµεων του στρα-

τού του ναυτικού και της αεροπορίας. 

Μερικά παραδείγµατα της χρησιµότητας των δεκτών είναι: 

• ∆ράση Οµάδων των Ειδικών ∆υνάµεων πίσω από τις γραµµές του εχθρού 

χρησιµοποιώντας GPS για πλοήγηση και για να αναφέρουν τόσο τη θέση 

τους όσο και τη θέση των εχθρικών µονάδων και εγκαταστάσεων. 

• Ελικόπτερα µπορούσαν να ξέρουν τη θέση τους µε ακρίβεια ανά πάσα χρο-

νική στιγµή και να ακολουθούν προκαθορισµένες πορείες µε ακρίβεια. 

• ∆υνάµεις αναγνώρισης µπορούσαν να αναφέρουν τη θέση του εχθρού µε 

ακρίβεια. 

• Οι περίπολοι µπορούσαν να µετακινηθούν µε ακρίβεια τη νύχτα χωρίς χρήση 

οροθεσίων. 

• Τεθωρακισµένα οχήµατα χρησιµοποιώντας εξωτερικές κεραίες µπορούσαν 

να ξέρουν τη θέση και την ταχύτητά τους ακόµη και µε κλειστές τις καταπα-

κτές. 

• Μεγάλοι σχηµατισµοί µπορούσαν να δράσουν συντονισµένα χωρίς ανεπιθύ-

µητη διασπορά. 

• Οι µονάδες πυροβολικού µπορούσαν να τοποθετηθούν µε ακρίβεια και 

χρειάζονταν λιγότερα τροχιοδεικτικά πυρά. 

• Το GPS εµπόδιζε εµφύλιες δυνάµεις από το να προωθούνται κατά λάθος σε 

τοµείς γειτονικών δυνάµεων ή σε ναρκοπέδια. 

• Η εναέρια κάλυψη ήταν πιο ακριβής και συγχρονισµένη. 

• Τα επιθετικά ελικόπτερα µπορούσαν να δράσουν τη νύχτα σε προκαθορι-

σµένες θέσεις πυρός καταστρέφοντας συγκεκριµένους στόχους µε ακρίβεια. 

• Η θέση των απωλειών καθοριζόταν µέσω GPS ώστε η ιατρική βοήθεια να 

δοθεί πιο εύκολα. 
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3.10 LBS (Location Based Services ή Υπηρεσίες Βασισµένες στον Εντοπι-

σµό Θέσεως) 

3.10.1 Ορισµός 

Μια τάση που διαφαίνεται τα τελευταία χρόνια στον τοµέα των κινητών τηλεπικοι-

νωνιών και κερδίζει συνεχώς έδαφος είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών, που βασίζονται 

στον εντοπισµό της θέσης του κινητού συνδροµητή (Location Based Services - 

LBS). Η τεχνολογία αυτή συνίσταται στον εντοπισµό του κινητού συνδροµητή µε 

όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια. Έτσι, κάθε χρήστης θα µπορεί να έχει πρό-

σβαση σε υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις εκάστοτε συνθήκες και απαιτήσεις, ιδιαί-

τερα σε ώρα ανάγκης. 

 

3.10.2 Γενικά Στοιχεία 

Υπολογίζεται ότι µέχρι το 2005 περισσότεροι από 20 εκατοµµύρια χρήστες κινη-

τών τηλεφώνων θα χρησιµοποιούν υπηρεσίες βασισµένες στην ιδιαίτερη γεωγραφι-

κή τους θέση. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες αυτές θα ανέρχονται σε 5,5 δισεκατοµ-

µύρια δολάρια, ενώ τα συνολικά έσοδα από τις υπηρεσίες εντοπισµού θέσης θα α-

νέρχονται σε 16 δισεκατοµµύρια δολάρια. Η FCC, µε σύστασή της, έχει ζητήσει από 

τους κατασκευαστές την ενσωµάτωση αναλόγων συστηµάτων στις συσκευές, ώστε 

να αντιµετωπίζονται άµεσα προβλήµατα ατόµων που χρήζουν βοήθειας, υπερηλί-

κων, παιδιών κλπ. Σύντοµα, µάλιστα, προχώρησε από την απλή σύσταση στην υ-

ποχρεωτική εφαρµογή του µέτρου. 

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δηµιουργήθηκε το πανευρωπαϊκό πρόγραµµα 

ΜΟRΕ (Mobile Rescue Phone), που φιλοδοξεί να προσφέρει τις υπηρεσίες στα 95 

εκατοµµύρια Ευρωπαίων (25% του συνολικού πληθυσµού), που θεωρείται ότι το 

έχουν ανάγκη. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν κατασκευαστές (Benefon), πανεπιστή-

µια (University of Vienna), ερευνητικά ινστιτούτα (Institut fur Microelectronik 

Stuttgart) κλπ. Ξεχωρίζει η Benefon µε το ESC, ένα κινητό µε µεγάλη οθόνη που 

απεικονίζει το χάρτη της περιοχής και το σηµείο που βρίσκεται ο συνδροµητής, 

προσφέροντας ποικιλία εργαλείων ("πυξίδα" που δείχνει την κατεύθυνση που πρέ-

πει να ακολουθήσουµε για να φτάσουµε στο στόχο, συνεργασία µε άλλες ανάλογες 

συσκευές, ώστε να εντοπίζονται εύκολα τα µέλη µίας οµάδας ή µίας αποστολής 

κλπ). 
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3.10.3 Επιλογή Κατάλληλης Τεχνολογίας 

Ο αρχικός προβληµατισµός στα συστήµατα προσδιορισµού της γεωγραφικής θέ-

σης εντοπίζεται στην επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας, η οποία θα επιτρέπει τον 

εντοπισµό της κινούµενης συσκευής µε ακρίβεια αλλά και µε ικανοποιητικό κόστος, 

ώστε να καταστεί δυνατή η µαζική παραγωγή και διακίνηση ανάλογων προϊόντων. 

Τα υπάρχοντα συστήµατα GPS είναι µεν αποτελεσµατικά, αλλά οι απαιτούµενες 

συσκευές είναι σχετικά ογκώδεις και ακριβές. 

Επιπλέον, τα συστήµατα αυτά χάνουν την αποτελεσµατικότητά τους, όταν το κι-

νητό βρίσκεται µέσα σε κλειστό χώρο ή όταν υπάρχουν παρεµβολές εξαιτίας της έλ-

λειψης οπτικής επαφής µε το δορυφόρο. Ο ακριβής εντοπισµός του κινητού µπορεί 

εναλλακτικά να γίνει µετρώντας τη διαφορά φάσης, τη µεταβολή της έντασης ή τη 

χρονική καθυστέρηση του σήµατος, όταν αυτό λαµβάνεται από περισσότερους του 

ενός δέκτες. 

Η εταιρεία Cambridge Positioning Systems. σε συνεργασία µε την UK's 

Automobile Association και το βρετανικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας Vodafone, ανα-

κοίνωσε πρόσφατα τη δηµιουργία ενός συστήµατος εντοπισµού, µετρώντας τη χρο-

νική καθυστέρηση του σήµατος που λαµβάνεται από την κινητή συσκευή, σε σχέση 

µε ένα κοντινό σταθερό δέκτη. Το σήµα αυτό εκπέµπεται από ένα σταθµό βάσης 

δικτύου GSM. Σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς της εταιρείας, η προσφερόµενη ακρί-

βεια είναι 70m, ενώ η µόνη απαίτηση είναι η προσθήκη κατάλληλου λογισµικού σε 

οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο. Η δοκιµαστική χρήση ξεκίνησε στις 2/6/1999 και οι 

συσκευές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν Maxon 3204 και 6869 (private Iabel της 

Vodafone). Το πρωτόκολλο που επιλέχθηκε είναι το Enhanced Observed Time 

Difference (ΕΟΤD). Το πρότυπο αυτό υποστηρίζεται τόσο από το ANSI, όσο και 

από το ETSI, ώστε να εξασφαλίζεται η συµβατότητα συστηµάτων από διαφορετι-

κούς κατασκευαστές. 

 

3.10.4 Υπηρεσίες LBS 

Οι υπηρεσίες που βασίζονται στα συστήµατα εντοπισµού µπορούν να οµαδοποι-

ηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: 

• Υπηρεσίες ασφάλειας 

• Υπηρεσίες χρέωσης ανάλογα µε τη γεωγραφική περιοχή 

• Υπηρεσίες ανίχνευσης 

• Υπηρεσίες πληροφόρησης 

Αρχικά όλα τα κυψελωτά δίκτυα θα υποχρεούνται να παρέχουν εντοπισµό των 

κινητών συνδροµητών, µε ακρίβεια 125 µέτρων.  
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Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την αποστολή των σχετικών πληροφοριών από την 

κινητή συσκευή είτε µε παρέµβαση του συνδροµητή είτε αυτόµατα από το όχηµα, 

στο οποίο θα είναι συνδεδεµένη η κινητή συσκευή (όπως π.χ. στην περίπτωση που 

ανοίξει ο αερόσακος). 

Η σύγκλιση σταθερής - κινητής τηλεφωνίας, καθώς και η πρόθεση των εταιρειών 

κινητής τηλεφωνίας να προσελκύσουν τους συνδροµητές της σταθερής τηλεφωνίας, 

απαιτούν τον ακριβή εντοπισµό του κινητού συνδροµητή, µε σκοπό τη µειωµένη 

χρέωση µέσα σε κάποια προκαθορισµένη περιοχή (π.χ. υπηρεσία Home Zone της 

Viag στη Γερµανία). Ο εντοπισµός στα κυψελωτά συστήµατα είναι ως ένα βαθµό 

εφικτός, όµως είναι πιθανό να δηµιουργηθούν προβλήµατα, εξαιτίας του διαφορετι-

κού µεγέθους των κυψελών, που κυµαίνεται από µερικές εκατοντάδες µέτρα, µέχρι 

µερικές δεκάδες χιλιόµετρα. 

Οι υπηρεσίες ανίχνευσης µε χρήση τεχνολογιών, όπως του GPS και του ΡΜR, 

παρόλο που είναι ήδη διαθέσιµες σε πολλές χώρες, δεν µπορούν να διαδοθούν ευ-

ρέως εξαιτίας της απαγορευτικής τους τιµής. Έτσι, η χρήση τους περιορίζεται κυρίως 

σε µεγάλες εταιρείες που µεταφέρουν πολύτιµα αγαθά, χρηµαταποστολές, σε περι-

πτώσεις όπου απαιτείται ταχύτατη παράδοση, καθώς και σε περιπτώσεις συντονι-

σµού της κίνησης πολλών οχηµάτων. Η κατασκευή οικονοµικά ελκυστικών συ-

σκευών και υπηρεσιών εντοπισµού θα διευκόλυνε την ευρεία διάδοση των 

εφαρµογών των συστηµάτων αυτών, µε αποτέλεσµα την αποτελεσµατικότερη 

χρήση οχηµάτων, την εξοικονόµηση καυσίµων και τη µείωση των κρουσµάτων 

κλοπής. Οι µεγαλύτερες, όµως, δυνατότητες αξιοποίησης των υπηρεσιών εντοπισµού 

βρίσκονται στον τοµέα της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών 

πληροφορικής. Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκποµπές, τηλεφωνία και Internet, θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν προσαρµοσµένα στις ανάγκες και τις απαιτήσεις 

κάθε συνδροµητή ανάλογα µε την περιοχή που βρίσκεται Οι δυσκολίες που υπάρ-

χουν (περιορισµοί σε κόστος και σε φάσµα συχνοτήτων, ταχύτητα) αναµένεται να 

ξεπεραστούν µε την εφαρµογή των τεχνολογιών GPRS, EDGE και UMTS. Τα δίκτυα 

κινητής τηλεφωνίας, µε τη µεγάλη διείσδυση στην αγορά, έχουν τη δυνατότητα να 

δώσουν, µεγαλύτερη αξία στις ήδη παρεχόµενες υπηρεσίες, χρησιµοποιώντας τις 

αυξηµένες δυνατότητες, που συνεπάγεται ο εντοπισµός της θέσης. Αυτό θα αυξήσει 

ακόµη περισσότερο τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες, θα αυξήσει τα έσοδα των δικτύων 

και θα βοηθήσει στην κάλυψη εξειδικευµένων αναγκών των συνδροµητών, συντε-

λώντας παράλληλα στην ασφάλειά τους.  



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 194 

4. Στρατιωτικός Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισµός  

4.1 Οι Κυριότερες Συσκευές του Στρατιωτικού Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλι-

σµού 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για τον στρατιωτικό τηλεπικοι-

νωνιακό εξοπλισµό που χρησιµοποιείται κυρίως από κράτη-µέλη του ΝΑΤΟ, καθώς 

και από άλλες στρατιωτικές δυνάµεις διεθνώς. Πιο συγκεκριµένα θα παρουσιαστούν 

στοιχεία για συσκευές όπως: 

• Συσκευές ∆ιασύνδεσης ∆ικτύων (Internetworking Devices), δηλαδή: 

� Γέφυρες (Bridges) 

� ∆ροµολογητές (Routers) 

� Κατανεµητές (Hubs) 

� Επαναλήπτες (Repeaters) 

� Πύλες (Gateways) 

� Μόντεµς (Modems) 

� ∆ιακόπτες (Switches) 

� Συγκεντρωτές (Concentrators) 

� Μετωπικοί Επεξεργαστές (Front-end Processors) 

� Πολυπλέκτες (Multiplexers) 

• Ασύρµατοι (Radios) 

• Κεραίες (Antennas) 

• Ενισχυτές (Amplifiers) 

• Τηλέφωνα (Telephones) 

• Ασφαλείς Τηλεοµοιοτυπικές Συσκευές (Secure Fax) 

• Τερµατικά (Terminals) 

• Κρυπτογράφοι (Encryptors) 

• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Computers) 
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4.2 Συσκευές ∆ιασύνδεσης ∆ικτύων (Internetworking Devices)  

4.2.1 Γενικά 

Με τον όρο συσκευές διασύνδεσης δικτύων (Internetworking Devices) εννοούµε 

συσκευές που χρησιµοποιούν ειδικούς µηχανισµούς διασύνδεσης για να συνδέουν 

δίκτυα που το καθένα διατηρεί την ταυτότητα του. Η διασύνδεση είναι αναγκαίο να 

είναι διαφανής, δηλαδή να δίνει την αίσθηση στο χρήστη, ότι βρίσκεται διαρκώς 

συνδεδεµένος σε ένα οµογενές και ενιαίο δίκτυο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοι-

χεία για τις πιο σηµαντικές συσκευές διασύνδεσης των δικτύων (γέφυρες, δροµολο-

γητές, κατανεµητές, επαναλήπτες, πύλες, µόντεµ, διακόπτες, συγκεντρωτές, µετω-

πικοί επεξεργαστές και πολυπλέκτες).  

 

4.2.2 Γέφυρες (bridges)  

Στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, µια γέφυρα είναι µια συσκευή που συνδέει ένα τοπι-

κό δίκτυο (LAN) µε ένα άλλο τοπικό δίκτυο που χρησιµοποιεί το ίδιο πρωτόκολλο 

(π.χ. Ethernet ή Token Ring). Οι γέφυρες λειτουργούν στο επίπεδο διασύνδεσης 

δεδοµένων του OSI µοντέλου. Οι γέφυρες χωρίζουν ένα υπερφορτωµένο δίκτυο σε 

µικρότερα τµήµατα. Σε αντίθεση µε τους επαναλήπτες (repeaters), ξεχωρίζουν και 

µεταδίδουν το σήµα µόνο στο τµήµα στο οποίο βρίσκεται ο παραλήπτης του. Έτσι 

βοηθούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας και στην αποµόνωση των προβληµάτων. 

Μπορούµε να φανταστούµε µια γέφυρα σαν µια συσκευή που αποφασίζει σε ποιο 

τοπικό δίκτυο πρόκειται να καταλήξει ένα µήνυµα που µεταδίδεται από µια αφετηρία 

Α προς κάποιο προορισµό Β (βλ. Εικόνα 74). Μια γέφυρα εξετάζει κάθε µήνυµα στο 

LAN, "περνώντας" εκείνα τα µηνύµατα που της είναι γνωστά µέσα στο ίδιο LAN, και 

διαβιβάζοντας εκείνα που της είναι άγνωστα σε άλλο ή άλλα διασυνδεδεµένα LANs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 74. Σχηµατική απεικόνιση µιας γέφυρας (Bridge) 
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Στη γεφύρωση των δικτύων, οι διευθύνσεις υπολογιστών ή κόµβων δεν έχουν 

κάποια συγκεκριµένη σχέση µε τη θέση τους. Για αυτόν τον λόγο, τα µηνύµατα 

στέλνονται σε κάθε διεύθυνση στο δίκτυο και γίνονται αποδεκτά µόνο από τον συ-

γκεκριµένο κόµβο προορισµού. Όταν ένα πακέτο φτάσει στη γέφυρα, αυτή ενισχύει 

το σήµα και ταυτόχρονα ελέγχει τη διεύθυνση προορισµού. Το νέο αντίγραφο του 

σήµατος µεταδίδεται µόνο στο τµήµα στο οποίο βρίσκεται η διεύθυνση αυτή. Οι γέ-

φυρες µαθαίνουν ποιες διευθύνσεις είναι σε ποιο δίκτυο και αναπτύσσουν έναν πί-

νακα εκµάθησης (learning table) έτσι ώστε τα επόµενα µηνύµατα να µπορούν να 

διαβιβαστούν στο σωστό δίκτυο. Με την εισαγωγή του πακέτου, διαβάζεται η διεύ-

θυνση προορισµού που υπάρχει σε αυτό και στη συνέχεια συγκρίνεται µε τον πίνα-

κα που περιέχει τις διευθύνσεις όλων των τερµατικών που βρίσκονται σε όλα τα 

τµήµατα του δικτύου. Όταν βρεθεί ο σταθµός προορισµού, τότε η γέφυρα προσδιο-

ρίζει σε ποιο τµήµα βρίσκεται και αποστέλλει το πακέτο µόνο σε αυτό. Ανάλογα µε 

το τον τρόπο δηµιουργίας του πίνακα διευθύνσεων, οι γέφυρες χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες: 

• Απλές γέφυρες (simple bridges) 

• Γέφυρες µε δυνατότητες εκµάθησης (Learning Bridges) 

• Γέφυρες πολλαπλών θυρών (Multiport Bridges) 

  

4.2.2.1 Απλές γέφυρες (simple bridges)  

Μια απλή γέφυρα συνδέει δύο τµήµατα και περιέχει έναν πίνακα µε τις διευθύν-

σεις όλων των τερµατικών σταθµών που βρίσκονται σε κάθε τµήµα. Μεγάλο της µει-

ονέκτηµα αποτελεί ότι οι διευθύνσεις πρέπει να εισαχθούν χειροκίνητα πριν από τη 

χρήση της γέφυρας. Όποτε εισάγεται ένας νέος σταθµός στο δίκτυο, ο πίνακας 

πρέπει να τροποποιηθεί, ενώ αν κάποιος σταθµός βγει από το δίκτυο, η διεύθυνσή 

του πρέπει να σβηστεί από τον πίνακα. 

 

4.2.2.2 Γέφυρες µε δυνατότητες εκµάθησης (Learning Bridges)  

Οι γέφυρες αυτού του τύπου διαβάζουν τον πίνακα διευθύνσεων των σταθµών 

από µόνες τους. Αρχικά ο πίνακας διευθύνσεων είναι άδειος. Με την εµφάνιση ενός 

πακέτου, η γέφυρα διαβάζει τη διεύθυνση αποστολής και προορισµού. Αν δεν την 

αναγνωρίσει, στέλνει το πακέτο σε όλους τους σταθµούς και στα δύο τµήµατα. Η 

διεύθυνση αποστολής χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία του πίνακα. Η γέφυρα βρί-

σκει σε ποιο τµήµα ανήκει η διεύθυνση και τη συσχετίζει µε αυτό. Με την εκποµπή 

του πρώτου πακέτου από κάθε σταθµό, η γέφυρα µαθαίνει ποιο τµήµα συσχετίζεται 

µε το σταθµό αυτό.  
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Σταδιακά, η γέφυρα αποκτάει έναν πλήρη πίνακα διευθύνσεων στη µνήµη της. 

Μια τέτοια γέφυρα ενηµερώνεται από µόνη της. Λόγω της λογικής που απαιτείται να 

έχει µία τέτοια γέφυρα, το κόστος της είναι µεγαλύτερο από αυτό της απλής γέφυ-

ρας. Οι ευκολίες που προσφέρει όµως σε σχέση µε το κόστος είναι µεγάλες. Για το 

λόγω αυτό οι γέφυρες του τύπου αυτού προτιµούνται σε πολλές εφαρµογές. 

 

4.2.2.3 Γέφυρες πολλαπλών θυρών (Multiport Bridges)  

Οι γέφυρες αυτές µπορεί να είναι είτε learning είτε simple και χρησιµεύουν για τη 

διασύνδεση περισσότερων από δύο τµηµάτων του ίδιου τύπου. 

 

4.2.3 ∆ροµολογητές (Routers)  

Οι δροµολογητές έχουν πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα του δικτύου και περιέχουν 

λογισµικό που τους επιτρέπει να αποφασίσουν ποιο από τα διαθέσιµα µονοπάτια 

του δικτύου πρέπει να χρησιµοποιηθεί για κάποια µετάδοση. Λειτουργούν στο επί-

πεδο διασύνδεσης δεδοµένων. Στο ∆ιαδίκτυο, δροµολογητής είναι µια συσκευή ή, 

σε µερικές περιπτώσεις, το λογισµικό σε έναν υπολογιστή, που καθορίζει το επόµε-

νο σηµείο του δικτύου στο οποίο ένα πακέτο πρέπει να διαβιβαστεί προς τον προο-

ρισµό του. Ο δροµολογητής συνδέεται µε τουλάχιστον δύο δίκτυα και αποφασίζει µε 

ποιο τρόπο θα σταλεί κάθε πακέτο πληροφορίας, βασιζόµενος στην κατανόηση της 

τρέχουσας κατάστασης των δικτύων µε τα οποία συνδέεται. Ένας δροµολογητής 

τοποθετείται σε οποιαδήποτε πύλη (εκεί όπου το ένα δίκτυο συναντά το άλλο), συ-

µπεριλαµβανοµένου και οποιουδήποτε σηµείου πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο. Ένας 

δροµολογητής µπορεί συχνά να αποτελεί µέρος ενός διακόπτη (switch) δικτύου. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 75. Σχηµατική απεικόνιση δροµολογητών (Routers) 
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Οι δροµολογητές µεταβιβάζουν πληροφορίες µεταξύ πολλών διασυνδεδεµένων 

δικτύων. Ένα πακέτο που ξεκινάει από ένα σταθµό ενός δικτύου για να φτάσει σε 

ένα σταθµό γειτονικού δικτύου περνάει πρώτα από τον κοινό δροµολογητή, ο ο-

ποίος το στέλνει στο δίκτυο προορισµού. Αν τα δίκτυα δεν είναι γειτονικά, τότε ο αρ-

χικός δροµολογητής στέλνει τα πακέτα στον επόµενο δροµολογητή που βρίσκεται 

προς την κατεύθυνση προορισµού, µέχρι να φτάσει στον τελικό κόµβο. 

Ένας δροµολογητής λαµβάνει πακέτα από το δίκτυο και επιλέγει την καλύτερη 

διαδροµή για τη µετάδοσή τους σε αυτό. Μπορεί να δηµιουργήσει ή να διατηρήσει 

έναν πίνακα των διαθέσιµων διαδροµών και των συνθηκών που επικρατούν σε αυ-

τές, ο οποίος περιέχει τις διευθύνσεις όλων των συσκευών στο δίκτυο (routing 

table). Η προώθηση των πακέτων από τον αποστολέα στον παραλήπτη γίνεται 

χρησιµοποιώντας τον πίνακα αυτό. Ο δροµολογητής µπορεί να χρησιµοποιήσει τις 

παραπάνω πληροφορίες µαζί µε τους αλγορίθµους απόστασης και κόστους, για να 

καθορίσει την καλύτερη διαδροµή για ένα δεδοµένο πακέτο. Χαρακτηριστικά, ένα 

πακέτο µπορεί να ταξιδέψει µέσω διαφόρων σηµείων του δικτύου µε τους δροµολο-

γητές πριν φθάσει στον τελικό προορισµό του. Η δροµολόγηση είναι µια λειτουργία 

που συνδέεται µε το τρίτο επίπεδο στο πρότυπο OSI. Ένας διακόπτης του τρίτου 

επιπέδου είναι ένας διακόπτης που µπορεί να εκτελέσει και λειτουργίες δροµολόγη-

σης. 

Οι δροµολογητές δεν µπορούν να συνδέσουν δίκτυα διαφορετικού τύπου. Για το 

σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται οι πύλες (gateways). Για να λειτουργήσουν οι δροµο-

λογητές απαιτείται η χρήση ορισµένων πρωτοκόλλων. Ένας δροµολογητής ακρών 

(edge router) είναι ένας δροµολογητής που διασυνδέεται µε ένα δίκτυο ασύγχρονου 

τρόπου µεταφοράς (ATM). Brouter είναι µια γέφυρα δικτύων που συνδυάζεται µε 

έναν δροµολογητή. 

 

4.2.4 Hubs (Κατανεµητές) 

Στις επικοινωνίες δεδοµένων το hub είναι ένα σηµείο σύγκλισης σε κάποιο δίκτυο 

υπολογιστών, όπου συγκεντρώνονται δεδοµένα από µια ή περισσότερες κατευθύν-

σεις και διαβιβάζονται προς µια ή περισσότερες διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένα 

hub συνήθως περιλαµβάνει έναν διακόπτη ή switch (πολλές φορές ένα hub µπορεί 

να θεωρηθεί και ως switch). Η διάκριση φαίνεται να είναι ότι το µεν hub είναι η θέση 

όπου συγκεντρώνονται τα δεδοµένα, ο δε διακόπτης είναι η διάταξη που καθορίζει 

πώς και από πού διαβιβάζονται τα δεδοµένα από το σηµείο συγκέντρωσής τους. 

Εξετάζοντας ένα hub από διακοπτική (switching) άποψη, µπορεί να περιλαµβάνει 

επίσης και έναν δροµολογητή (router). 
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Εικόνα 76. Σχηµατική απεικόνιση ενός κατανεµητή (Hub)  

µεταξύ δύο κεντρικών υπολογιστών (hosts) 

 

Περιγράφοντας τις τοπολογίες δικτύων, µια τοπολογία hub αποτελείται από µια 

σπονδυλική στήλη (backbone), στην οποία µπορούν να συνδεθούν διάφορες εξερ-

χόµενες γραµµές, κάθε µια εκ των οποίων µπορεί να παρέχει µια (ή περισσότερες) 

θύρα σύνδεσης (connection port) για τη σύνδεση µιας περιφερειακής συσκευής πά-

νω σε αυτή. Αυτή η τοπολογία είναι γνωστή ως τοπολογία αστέρα ή star. 

Για τους χρήστες του ∆ιαδικτύου που δεν συνδέονται µε ένα τοπικό δίκτυο, η το-

πολογία αστέρα αποτελεί την γενική τοπολογία που χρησιµοποιείται από τους πε-

ρισσότερους παροχείς υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (ISPs ή Internet Service Providers). 

Άλλες κοινές τοπολογίες δικτύων είναι το δίκτυο αρτηρίας (bus) και το δίκτυο δακτυ-

λίου (ring), και οι δυο εκ των οποίων µπορούν να συνδέονται µε µια τοπολογία hub 

χρησιµοποιώντας µια συσκευή διασύνδεσης που ονοµάζεται γέφυρα (bridge). 

Ως προϊόν δικτύου, ένα hub µπορεί να περιλαµβάνει µια οµάδα καρτών modem 

για χρήστες που συνδέονται στο δίκτυο µε τη διαδικασία dial-in, µια κάρτα πύλης 

(gateway) για τις συνδέσεις σε ένα τοπικό δίκτυο (παραδείγµατος χάριν, σε ένα 

Ethernet ή σε ένα Token Ring), καθώς και µια σύνδεση στη βασική γραµµή (main 

line). 

 

4.2.5 Επαναλήπτες (Repeaters)  

 Στα ψηφιακά επικοινωνιακά συστήµατα, επαναλήπτης είναι µια συσκευή που 

λαµβάνει ένα ψηφιακό σήµα σε ένα ηλεκτροµαγνητικό ή οπτικό µέσο µετάδοσης και 

το αναπαράγει προς το επόµενο µέσο. Ο επαναλήπτης χρησιµοποιείται ως συσκευή 

διασύνδεσης µεταξύ δύο δικτύων όπου απλώς προωθεί bits από το ένα δίκτυο στο 

άλλο, κάνοντας τα δύο δίκτυα να φαίνονται λογικά σαν ένα. Τα δίκτυα συχνά δια-

σπώνται σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια λόγω των περιορισµών που τίθενται στο 

µέγιστο µήκος του καλωδίου σε κάθε κοµµάτι. Οι επαναλήπτες είναι "κουτοί" (dumb), 

δηλαδή δεν διαθέτουν λογισµικό. Απλώς αντιγράφουν bits στα τυφλά, χωρίς ουσια-

στικά να αντιλαµβάνονται τι κάνουν (βλ Εικόνα 77). 
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Εικόνα 77. Η λειτουργία ενός επαναλήπτη (Repeater) 

 

Οι επαναλήπτες λειτουργούν στο φυσικό επίπεδο του OSI µοντέλου. Χρησιµεύ-

ουν για την ενίσχυση των σηµάτων που µεταφέρονται στο δίκτυο. Ένα σήµα µπορεί 

να ταξιδέψει ορισµένη απόσταση πριν εξασθενίσει ή αλλοιωθεί. Η τοποθέτηση ενός 

επαναλήπτη στην κατάλληλη θέση λαµβάνει το σήµα πριν αυτό αλλοιωθεί, το ανα-

νεώνει και το φέρνει στην αρχική του µορφή. Στη συνέχεια το επανατοποθετεί στην 

πορεία του. Κατά συνέπεια το σήµα µεταδίδεται στην αρχική του µορφή από ένα 

σηµείο που είναι πιο κοντά στον προορισµό του. Πρέπει να τονιστεί ότι ο επαναλή-

πτης δεν είναι ενισχυτής σήµατος. Ο ενισχυτής ενισχύει οποιοδήποτε σήµα φτάσει 

σε αυτόν, ενώ ο επαναλήπτης δηµιουργεί ένα αντίγραφο του αρχικού σήµατος bit 

προς bit. Η θέση του επαναλήπτη στο δίκτυο είναι πολύ βασική, διότι πρέπει να το-

ποθετηθεί πριν οι αλλοιώσεις µεταβάλλουν την ταυτότητα και το περιεχόµενο του 

αρχικού σήµατος. 

Στα ηλεκτροµαγνητικά µέσα, οι επαναλήπτες υπερνικούν την εξασθένιση που 

προκαλείται από την επίδραση του ηλεκτροµαγνητικού πεδίου ή την απώλεια των 

καλωδίων. Μια σειρά από διαδοχικούς επαναλήπτες µπορεί να καταστήσει δυνατή 

την επέκταση ενός σήµατος σε µεγάλη απόσταση. Οι επαναλήπτες αφαιρούν τον 

ανεπιθύµητο θόρυβο σε ένα εισερχόµενο σήµα. 

Σε αντίθεση µε ένα αναλογικό σήµα, το αρχικό ψηφιακό σήµα, ακόµα κι αν είναι 

αδύναµο ή παραµορφωµένο, µπορεί να γίνει αντιληπτό και να αποκατασταθεί. Με 

την αναλογική µετάδοση, τα σήµατα ενισχύονται και πάλι µε τους ενισχυτές που δυ-

στυχώς ενισχύουν το θόρυβο µαζί µε τις πληροφορίες. Επειδή τα ψηφιακά σήµατα 

εξαρτώνται από την παρουσία ή την απουσία ηλεκτρικής τάσης, τείνουν να εξασθε-

νίσουν γρηγορότερα από τα αναλογικά σήµατα και για το λόγο αυτό χρειάζονται συ-

χνότερη επανάληψη. Ενώ λοιπόν οι ενισχυτές αναλογικού σήµατος ότι οι τοποθε-

τούνται σε διαστήµατα 18.000 µέτρων, οι επαναλήπτες ψηφιακών σηµάτων τοποθε-

τούνται σε διαστήµατα 2.000 έως 6.000 µέτρων. 
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Σε ένα ασύρµατο σύστηµα επικοινωνιών, ο επαναλήπτης αποτελείται από έναν 

ραδιο δέκτη, έναν ενισχυτή, έναν ποµπό, ένα µονωτή και δύο κεραίες. Ο ποµπός 

παράγει ένα σήµα σε µια συχνότητα που διαφέρει από το λαµβανόµενο σήµα. Αυτό 

το αποκαλούµενο όφσετ συχνότητας είναι απαραίτητο για να αποτρέψει την πιθανό-

τητα να τεθεί εκτός λειτουργίας ο δέκτης από το ισχυρό σήµα που µεταδόθηκε. Ο 

µονωτής παρέχει πρόσθετη προστασία από αυτή την άποψη. Ένας επαναλήπτης, 

όταν βρίσκεται τοποθετηµένος πάνω από ένα υψηλό κτήριο ή ένα βουνό, µπορεί να 

ενισχύσει κατά πολύ την απόδοση ενός ασύρµατου δικτύου επιτρέποντας τη διάδο-

ση των σηµάτων σε µεγαλύτερες αποστάσεις. 

Στα δορυφορικά συστήµατα, ο (αποκαλούµενος συχνότερα αναµεταδότης ή 

transponder) λαµβάνει uplink (ανιόντα) σήµατα και τα αναµεταδίδει, συχνά σε δια-

φορετικές συχνότητες, προς τις θέσεις προορισµού. 

Σε ένα κυψελοειδές τηλεφωνικό σύστηµα, ο επαναλήπτης είναι µια οµάδα πο-

µποδεκτών σε µια γεωγραφική περιοχή που εξυπηρετούν συλλογικά έναν χρήστη 

του συστήµατος. 

 

4.2.6 Πύλες (Gateways)  

Μια πύλη είναι ένα σηµείο δικτύου που λειτουργεί ως είσοδος προς ένα άλλο δί-

κτυο. Στο ∆ιαδίκτυο, ένας κόµβος ή ένα σηµείο τερµατισµού (stopping point) µπορεί 

να είναι είτε ένας κόµβος-πύλη είτε ένας κόµβος-διακοµιστής (host). Τόσο οι υπολο-

γιστές των χρηστών του ∆ιαδικτύου όσο και οι υπολογιστές που παρέχουν τις ιστο-

σελίδες στους χρήστες, είναι κόµβοι-διακοµιστές. Οι υπολογιστές οι οποίοι ελέγχουν 

την κυκλοφορία µέσα στο δίκτυο µιας επιχείρησης ή στον τοπικό παροχέα υπηρε-

σιών ∆ιαδικτύου (Internet Service Provider) είναι κόµβοι-πύλες. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 78. Σχηµατική απεικόνιση µιας πύλης (Gateway) 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 202 

Στο δίκτυο µιας επιχείρησης ή ενός οργανισµού, ένας εξυπηρετητής (computer 

server) που ενεργεί ως κόµβος-πύλη συχνά επίσης λειτουργεί ως εξυπηρετητής 

proxy (proxy server) ή ως firewall. Μια πύλη συνδέεται συχνά και µε έναν δροµολο-

γητή (router), που γνωρίζει πού να κατευθύνει κάποιο πακέτο δεδοµένων που φθά-

νει στην πύλη, και µε έναν διακόπτη (switch), ο οποίος επενδύει το πραγµατικό µο-

νοπάτι µέσα και έξω από την πύλη για ένα δεδοµένο πακέτο. 

Οι πύλες υποστηρίζουν σύνθετες λειτουργίες φιλτραρίσµατος, µετασχηµατισµού 

δεδοµένων και αποµόνωσης. Λειτουργούν και στα επτά επίπεδα του OSI µοντέλου. 

Ουσιαστικά χρησιµεύουν για τη µετατροπή ενός επικοινωνιακού πρωτοκόλλου σε 

άλλο και είναι ικανές να εκτελέσουν πλήρη µετασχηµατισµό από µια σειρά πρωτο-

κόλλων σε άλλη. Πρόκειται για λογισµικό που υπάρχει εγκατεστηµένο µέσα στους 

δροµολογητές. Είναι αρκετά πολύπλοκες διατάξεις, παρουσιάζουν δυσκολίες στην 

εγκατάστασή τους και συνήθως κοστίζουν αρκετά σε σχέση µε άλλες συσκευές δια-

σύνδεσης. 

 

4.2.7 Modem  

Ο όρος modem προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων modulation (διαµόρφωση) 

και demodulation (αποδιαµόρφωση). Ένα modem (σε ένα τηλεπικοινωνιακό άκρο) 

διαµορφώνει τα εξερχόµενα ψηφιακά σήµατα από έναν υπολογιστή Α ή άλλη ψηφι-

ακή συσκευή µετατρέποντάς τα σε αναλογικά, ώστε να µπορέσουν να µεταδοθούν 

µέσα από µια συµβατική τηλεφωνική γραµµή χάλκινου καλωδίου συνεστραµµένου 

ζεύγους (twisted pair), και αντίστοιχα ένα άλλο modem, αποδιαµορφώνει το εισερ-

χόµενο αναλογικό σήµα και το µετατρέπει σε ψηφιακό, για να µπορέσει να εισαχθεί 

στην ψηφιακή συσκευή στο άλλο άκρο Β (βλ. Εικόνα 79). Μια συσκευή modem 

µπορεί να εγκατασταθεί σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ως εξωτερική περιφερεια-

κή συσκευή ή συχνότερα ως κάρτα στο εσωτερικό του. 

 

 

 
 

 

 

Εικόνα 79. Σχηµατική απεικόνιση των modem που διαµορφώνουν το ψηφιακό 

σήµα σε αναλογικό και αντίστροφα. 
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Ήδη τα modem των 2400 bps που µέχρι πριν λίγα χρόνια µπορούσαν να µετα-

φέρουν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο έχουν πια ξεπεραστεί, ενώ τα modem µε ταχύ-

τητες των 14,4 ή των 28,8 Kbps, ήταν απλώς η αφετηρία για τη µετάβαση σε συ-

σκευές modem πολύ µεγαλύτερου εύρους ζώνης συχνότητας (bandwidth). 

Από τις αρχές του 1998, οι περισσότεροι νέοι προσωπικοί υπολογιστές διέθεταν 

modem των 56 Kbps. Συγκριτικά, µε τη χρησιµοποίηση ενός ψηφιακού ISDN προ-

σαρµογέα αντί ενός συµβατικού modem στο ίδιο τηλεφωνικό καλώδιο, µπορούν να 

επιτευχθούν ταχύτητες στα 128 Kbps. Με τα συστήµατα DSL (Digital Subscriber 

Line) που ήδη επεκτείνονται σε διάφορες περιοχές παγκοσµίως, το εύρος ζώνης 

συχνοτήτων σε τηλεφωνικά καλώδια συνεστραµµένου ζεύγους µπορεί πλέον να 

φθάσει στα επίπεδα των Mbps. 

Η σειρά V των συστάσεων της ITU (πρώην CCITT) είναι αυτή που χρησιµοποιεί-

ται για την τυποποίηση των modem σε παγκόσµιο επίπεδο. Γενικά τα modem ταξι-

νοµούνται σε δύο κατηγορίες: α) Modem ακουστικών συχνοτήτων (Voiceband) και 

β) Modem βασικής ζώνης (Baseband). 

Τα modem της πρώτης κατηγορίας (Voiceband) χρησιµοποιούν δισύρµατες ή τε-

τρασύρµατες τηλεφωνικές γραµµές. Το φάσµα που καταλαµβάνουν είναι από 0 έως 

100 KHz περίπου. Έχουν ρυθµούς µετάδοσης 1200-19200 bps, είναι χαµηλού κό-

στους και κατάλληλα για επικοινωνίες µικρών αποστάσεων. Τα modem της δεύτε-

ρης κατηγορίας (Baseband) καταλαµβάνουν φάσµα από 300 έως 3400 KHz που 

περνάει από το τηλεφωνικό δίκτυο. Ταξινοµούνται επιπλέον σε δύο υποκατηγορίες: 

(1) σε αυτά που συνδέονται µε αφιερωµένες µόνιµες τετρασύρµατες γραµµές που 

χρησιµοποιούν ένα ζεύγος για εκποµπή και ένα για λήψη (full-duplex) και (2) σε αυ-

τά που συνδέονται µε το κοινό τηλεφωνικό δίκτυο (δισύρµατες γραµµές) και χρησι-

µοποιούν επιλεγόµενες (dial-up) τηλεφωνικές συνδέσεις. Όλα τα modem σήµερα 

έχουν τη δυνατότητα αποστολής fax. 

 

4.2.8 ∆ιακόπτες (Switches)  

Στις τηλεπικοινωνίες, διακόπτης είναι µια συσκευή δικτύου που επιλέγει ένα µο-

νοπάτι ή ένα κύκλωµα για την αποστολή µιας µονάδας δεδοµένων στον επόµενο 

προορισµό της. Ένας διακόπτης µπορεί επίσης να περιλάβει τη λειτουργία του δρο-

µολογητή (router), δηλαδή µιας συσκευής ή λογισµικού που µπορεί να καθορίσει τη 

διαδροµή που θα ακολουθήσει ένα πακέτο δεδοµένων µέσα στο δίκτυο. και συγκε-

κριµένα σε ποιο γειτονικό σηµείο δικτύου θα πρέπει να σταλούν τα δεδοµένα. Γενι-

κά, ένας διακόπτης είναι απλούστερος και γρηγορότερος µηχανισµός σε σχέση µε 

έναν δροµολογητή, ο οποίος απαιτεί γνώση για το δίκτυο και για το πώς θα καθορι-

σθεί η διαδροµή δροµολόγησης µέσα σε αυτό. 
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Σχετικά µε το µοντέλο αναφοράς OSI, ο διακόπτης συνδέεται συνήθως στο δεύ-

τερο επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο Σύνδεσης ∆εδοµένων (Data-Link). Εντούτοις, 

µερικοί νεώτεροι διακόπτες εκτελούν και λειτουργίες δροµολόγησης του τρίτου επι-

πέδου, δηλαδή του επιπέδου ∆ικτύου (Network). Οι διακόπτες του τρίτου επιπέδου 

του µοντέλου αναφοράς OSI µερικές φορές καλούνται διακόπτες IP (IP switches). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 80. Σχηµατική απεικόνιση ενός διακόπτη (Switch) 

 

Στα µεγαλύτερα δίκτυα, η διαδροµή που διανύει ένα πακέτο δεδοµένων από το 

ένα διακοπτικό σηµείο (switching point) προς κάποιο άλλο µέσα στο δίκτυο, καλείται 

"hop". Ο χρόνος που χρειάζεται ένας διακόπτης για να υπολογίσει πού ακριβώς 

πρέπει να διαβιβαστεί µια µονάδα δεδοµένων, καλείται "λανθάνουσα κατάσταση" 

(latency). Αυτή η "λανθάνουσα κατάσταση", αποτελεί ουσιαστικά το τίµηµα που 

πληρώνεται, για να υπάρχει η παρεχόµενη από τους διακόπτες ευελιξία µέσα στο 

δίκτυο. Οι διακόπτες βρίσκονται στα επίπεδα διακλαδώσεων (backbone) και πυλών 

ενός δικτύου, όπου ένα δίκτυο συνδέεται µε κάποιο άλλο, καθώς και στο επίπεδο 

υποδικτύων (subnets) όπου τα δεδοµένα διαβιβάζονται κοντά στον προορισµό ή την 

προέλευσή τους. Οι διακόπτες της πρώτης περίπτωσης λέγονται διακόπτες "πυρή-

να" (core switches), ενώ της δεύτερης "επιτραπέζιοι" (desktop switches). 

Στα απλούστερα δίκτυα, δεν απαιτείται διακόπτης για τα µηνύµατα που στέλνο-

νται και παραλαµβάνονται µέσα στο δίκτυο. Παραδείγµατος χάριν, ένα τοπικό δίκτυο 

(LAN) µπορεί να οργανωθεί σε συνδεσµολογία Token Ring (∆ακτυλίου µε Κουπόνι) 

ή Bus (Αρτηρίας), στην οποία κάθε πιθανός προορισµός επιθεωρεί κάθε µήνυµα 

που φθάνει σε αυτόν και διαβάζει οποιοδήποτε µήνυµα µε τη δική του διεύθυνση. 
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4.2.9 Συγκεντρωτές (Concentrators)  

Όπως γενικά χρησιµοποιείται, ο συγκεντρωτής είναι µια συσκευή που λειτουργεί 

αποδοτικά ως αποστολέας σηµάτων µεταφοράς δεδοµένων. Ένα hub αποµακρυ-

σµένης πρόσβασης µπορεί να αναφέρεται µερικές φορές και ως συγκεντρωτής. Ο 

αγγλικός όρος είναι "concentrator" µερικές φορές όµως συναντάται και µε το όνοµα 

"aggregator" µε την ίδια περίπου έννοια. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα προγραµµα-

τιζόµενο τηλεπικοινωνιακό ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος συλλέγει και προσω-

ρινά αποθηκεύει µηνύµατα από τερµατικά του δικτύου, µέχρι να συγκεντρωθούν τό-

σα, ώστε να µπορούν να αποσταλούν οικονοµικά σε κάποιο προορισµό. Ο συγκε-

ντρωτής στέλνει σήµατα στον κεντρικό υπολογιστή (host) του δικτύου. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 81. Σχηµατική απεικόνιση ενός συγκεντρωτή (Concentrator) 

 

Ένας τυπικός συγκεντρωτής ή ένα hub αποµακρυσµένης πρόσβασης είναι µια 

συσκευή που χειρίζεται τις εισερχόµενες επιλεγόµενες (dial-up) κλήσεις για κάποιο 

σηµείο πρόσβασης του ∆ιαδικτύου (ή άλλων δικτύων) και εκτελεί και άλλες υπηρεσί-

ες. Ο συγκεντρωτής µπορεί να είναι σε θέση να χειριστεί µέχρι 100 επιλεγόµενες 

κλήσεις modem, να υποστηρίξει έναν αρκετά µεγάλο αριθµό συνδέσεων ISDN, να 

υποστηρίξει αυξηµένη κυκλοφορία µισθωµένων (leased) γραµµών και µεταγωγής 

πλαισίων (frame relay), ενώ ταυτόχρονα µπορεί να λειτουργεί και ως δροµολογητής 

(router). 
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4.2.10 Μετωπικοί Επεξεργαστές (Front-End Processors)  

Ένας µετωπικός επεξεργαστής είναι ένα υπολογιστικό σύστηµα που αναλαµβάνει 

ή επιτρέπει την συγκέντρωση και τον έλεγχο µιας µεγάλης ποικιλίας τερµατικών και 

γραµµών επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται κατά τη µετάδοση. Συνήθως χρησι-

µοποιούµε τον µετωπικό επεξεργαστή όταν στον κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή 

(host) φθάνει µεγάλο επικοινωνιακό φορτίο, σχετικά µε τις δυνατότητές του. Οι µε-

τωπικοί επεξεργαστές αφιερώνονται σε κεντρικούς συνήθως υπολογιστές, όπως 

φαίνεται και στην Εικόνα 82. Εκτελούν διαχείριση του επικοινωνιακού φορτίου, έλεγ-

χο λαθών, µορφοποιήσεις, επεξεργασία, έλεγχο, δροµολόγηση, καθώς και µετατρο-

πές ταχυτήτων και σηµάτων.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 82. Σχηµατική απεικόνιση λειτουργίας ενός µετωπικού επεξεργαστή 

(Front- End Processor) 
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4.2.11 Πολυπλέκτες (Multiplexers)  

Πολυπλεξία είναι διαδικασία της αποστολής πολλαπλών σηµάτων ή ρευµάτων 

πληροφοριών σε έναν µεταφορέα (επικοινωνιακό κανάλι) συγχρόνως υπό µορφή 

ενιαίου, σύνθετου σήµατος και η µετέπειτα ανάκτηση των ξεχωριστών σηµάτων στο 

επικοινωνιακό άκρο λήψης. 

Πολυπλέκτης είναι η συσκευή που επιτρέπει σε ένα απλό επικοινωνιακό κανάλι 

να µεταφέρει, αφού προηγουµένως τις συγκεντρώσει, τις µεταδόσεις δεδοµένων 

από πολλαπλές πηγές χαµηλών χωρητικοτήτων ταυτοχρόνως. Ένας αποπολυπλέ-

κτης (demultiplexer) πραγµατοποιεί την αντίστροφη λειτουργία. Ο πολυπλέκτης δι-

αιρεί το επικοινωνιακό κανάλι έτσι ώστε να µπορεί αυτό να διαµοιράζεται µεταξύ 

πολλών συσκευών µετάδοσης σηµάτων. Έτσι είναι δυνατόν να διαιρέσει ένα επικοι-

νωνιακό κανάλι υψηλής ταχύτητας σε πολλά κανάλια µικρότερων ταχυτήτων ή µπο-

ρεί να αναθέσει σε κάθε πηγή µετάδοσης ένα πολύ µικρό χρονο-µερίδιο (time slice) 

για τη χρήση του καναλιού υψηλής ταχύτητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 83. Σχηµατική απεικόνιση πολυπλεκτών (Multiplexers) 

 

Τα αναλογικά σήµατα συνήθως πολυπλέκονται χρησιµοποιώντας πολυπλεξία 

διαίρεσης συχνοτήτων FDM (Frequency-Division Multiplexing), στην οποία το εύρος 

ζώνης συχνοτήτων του µεταφορέα είναι διαιρεµένο σε υποκανάλια διαφορετικών 

πλατών συχνότητας, που το καθένα µεταφέρει τα ψηφιακά σήµατα ταυτόχρονα και 

παράλληλα. 

Τα ψηφιακά σήµατα συνήθως πολυπλέκονται χρησιµοποιώντας πολυπλεξία 

διαίρεσης χρόνου TDM (Time-Division Multiplexing), στην οποία πολλαπλά σήµατα 

µεταφέρονται από το ίδιο κανάλι σε διαδοχικές θυρίδες ή µερίδια χρόνου. 

Σε µερικά δίκτυα οπτικών ινών, τα πολλαπλά σήµατα µεταφέρονται µαζί ως χω-

ριστά µήκη κύµατος φωτός σε ένα πολυπλεγµένο σήµα, χρησιµοποιώντας µια µέ-

θοδο που λέγεται πολυπλεξία DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). 
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4.3 Ασύρµατοι (Radios)  

Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τους ασυρµάτους και τις ραδιο-επικοινωνίες ο ανα-

γνώστης µπορεί να ανατρέξει στην παρ 1.5.1. 

 

4.4 Κεραίες (Antennas)  

Οι κεραίες είναι εξειδικευµένοι µετατροπείς που µετατρέπουν τα πεδία ραδιοσυ-

χνότητας σε εναλλασσόµενο ρεύµα (AC) ή αντίστροφα. Υπάρχουν δύο βασικοί τύ-

ποι: η κεραία λήψης, που παρεµβάλλει την ενέργεια της ραδιοσυχνότητας και απο-

στέλλει το εναλλασσόµενο ρεύµα στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό, και η κεραία εκπο-

µπής, η οποία τροφοδοτείται µε εναλλασσόµενο ρεύµα από τον ηλεκτρονικό εξο-

πλισµό και παράγει ένα πεδίο ραδιοσυχνότητας. 

Στις ασύρµατες εφαρµογές υπολογιστών και ∆ιαδικτύου, ο πιο κοινός τύπος κε-

ραίας είναι η κεραία τύπου πιάτου, που χρησιµοποιείται για τις δορυφορικές επικοι-

νωνίες. Οι κεραίες τύπου πιάτου είναι γενικά πρακτικές µόνο στις συχνότητες µικρο-

κυµάτων (πάνω από περίπου 3 GHz). Το πιάτο αποτελείται από έναν παραβολικό ή 

σφαιρικό ανακλαστήρα µε ένα ενεργό στοιχείο στην εστίασή του. Όταν χρησιµοποι-

είται για λήψη, το πιάτο συλλέγει ραδιοσυχνότητες από µια απόµακρη πηγή και την 

στρέφει στο ενεργό στοιχείο. Όταν χρησιµοποιείται για εκποµπή, το ενεργό στοιχείο 

ακτινοβολεί ραδιοσυχνότητα η οποία ευθυγραµµίζεται από τον ανακλαστήρα για την 

παράδοση σε µια συγκεκριµένη κατεύθυνση. 

Στις συχνότητες κάτω από 3 GHz, χρησιµοποιούνται πολλοί διαφορετικοί τύποι 

κεραιών. Ο απλούστερος είναι ένα µήκος καλωδίου, που συνδέεται στο ένα άκρο µε 

έναν ποµπό ή έναν δέκτη. Συχνότερα, το ακτινοβολόν ή λαµβάνον στοιχείο τοποθε-

τείται σε κάποια απόσταση από τον ποµπό ή τον δέκτη, και το εναλλασσόµενο ρεύ-

µα παραδίδεται στην ή από την κεραία µε τη βοήθεια µιας γραµµής εκποµπής ραδι-

οσυχνότητας, η οποία καλείται γραµµή τροφοδοσίας (feed line). 

 

4.5 Ενισχυτές (Amplifiers)  

Ο ενισχυτής είναι µια ηλεκτρονική συσκευή που ενισχύει την ηλεκτρική τάση, το 

ρεύµα, ή την ισχύ ενός σήµατος. Οι ενισχυτές χρησιµοποιούνται στις ασύρµατες ε-

πικοινωνίες και τη ραδιοµετάδοση, καθώς και στον ηχητικό εξοπλισµό όλων των ει-

δών. Μπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) ενισχυτές αδυνά-

µου-σήµατος (weak-signal amplifiers ) και β) ενισχυτές ισχύος (power amplifiers). 
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Οι ενισχυτές αδυνάµου-σήµατος χρησιµοποιούνται κυρίως στους ασύρµατους 

δέκτες. Ένας ενισχυτής αδυνάµου-σήµατος σχεδιάζεται για να ενισχύει σήµατα ει-

σόδου υπερβολικά µικρά, που σε µερικές περιπτώσεις µόλις φθάνουν σε κάποια 

nanovolts (10-9 volts). Τέτοιοι ενισχυτές πρέπει να παράγουν έναν ελάχιστο εσωτε-

ρικό θόρυβο ενώ αυξάνουν την ηλεκτρική τάση των σηµάτων κατά έναν µεγάλο πα-

ράγοντα. Η αποτελεσµατικότερη συσκευή για αυτήν την εφαρµογή είναι η κρυσταλ-

λολυχνία field-effect. Η προδιαγραφή που δείχνει την αποτελεσµατικότητα ενός ενι-

σχυτή αδυνάµου-σήµατος είναι η "ευαισθησία" (sensitivity), που ορίζεται ως ο αριθ-

µός των microvolts (10-6 volts) του εισερχόµενου σήµατος που παράγουν έναν συ-

γκεκριµένο λόγο "του εξερχόµενου σήµατος προς τον εξερχόµενο θόρυβο" (συνή-

θως από 10 µέχρι 1). Οι ενισχυτές ισχύος χρησιµοποιούνται στους ασύρµατους πο-

µπούς σηµάτων, στις συσκευές αποστολής σηµάτων ραδιοµετάδοσης, και στον υ-

ψηλής πιστότητας ηχητικό εξοπλισµό. Η πιο συχνά χρησιµοποιηµένη συσκευή για 

την ενίσχυση ισχύος είναι η "διπολική κρυσταλλολυχνία" (bipolar transistor). Εντού-

τοις, λυχνίες κενού τύπου σωλήνα, οι οποίες ήδη θεωρούνται απαρχαιωµένες, γίνο-

νται ολοένα και πιο δηµοφιλής. 

∆ύο σηµαντικοί παράγοντες στην ενίσχυση της ισχύος ενός σήµατος είναι η "ε-

ξερχόµενη ισχύς" (power output) και η "αποδοτικότητα" (efficiency). Η "εξερχόµενη 

ισχύς" µετριέται σε watt ή kilowatt. Η "αποδοτικότητα" είναι ο λόγος της εξερχόµενης 

ισχύος ενός σήµατος προς τη συνολική εισερχόµενη ισχύ (δηλαδή η ισχύς που α-

παιτείται από την πηγή ισχύος ή τη µπαταρία της συσκευής). Αυτή η τιµή είναι πά-

ντοτε µικρότερη από τη µονάδα και εκφράζεται χαρακτηριστικά ως ποσοστό επί τοις 

εκατό (%). Στις ηχητικές εφαρµογές, οι ενισχυτές ισχύος έχουν απόδοση ("αποδοτι-

κότητα") 30% έως 50%. Στους ασύρµατους ποµπούς επικοινωνιών και στους πο-

µπούς ραδιοµετάδοσης, η "αποδοτικότητα" κυµαίνεται από 50% έως 70% περίπου. 

Στους υψηλής πιστότητας ενισχυτές ηχητικής ισχύος, η "διαστρέβλωση" (distortion) 

είναι ένας επίσης σηµαντικός παράγοντας. Αποτελεί ένα µέτρο του βαθµού στον 

οποίο η κυµατοµορφή εξόδου είναι ένα πιστό αντίγραφο της κυµατοµορφής εισόδου. 

Γενικά, όσο χαµηλότερη η "διαστρέβλωση", τόσο καλύτερη η πιστότητα του εξερχό-

µενου ήχου. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 84. Ο ενισχυτής RA1000 της DATRON 
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4.6 Τηλέφωνα (Telephones)  

Τα τηλέφωνα είναι τηλεπικοινωνιακές συσκευές προοριζόµενες κυρίως για την 

ανταλλαγή πληροφοριών σε µορφή προφορικού λόγου. Η φωνή είναι ακουστική ε-

νέργεια, η οποία ωστόσο δεν προσφέρεται για διαβίβαση σε µεγάλες αποστάσεις, 

γιατί οι ταλαντώσεις των µορίων του αέρα αποσβένονται µε µεγάλη ταχύτητα. Για να 

διαβιβαστεί, πρέπει, συνεπώς, να µετασχηµατιστεί σε ηλεκτρική ενέργεια µέσω ενός 

µικροφώνου. Στην λήψη, ένα ακουστικό (ή δέκτης) εκτελεί τον αντίστροφο µετασχη-

µατισµό: ένα πηνίο, τοποθετηµένο πάνω σε πλακίδιο µαλακού σιδήρου, προκαλεί 

µεταβολές της έντασης τού µαγνητικού πεδίου µόνιµου µαγνήτη, όταν διαρρέεται 

από το ρεύµα που δηµιουργείται στο µικρόφωνο (ρεύµα συνδιάλεξης). ∆ονούµενο 

µε τον ρυθµό αυτών των µεταβολών, το πλακίδιο µεταδίδει την κίνησή του σε ακου-

στική µεµβράνη, η οποία την ενισχύει.  

Την πρώτη συσκευή που εξασφάλιζε την διαβίβαση φωνής µε καλή ποιότητα σε 

υπολογίσιµη απόσταση (60 µέτρα στις πρώτες δοκιµές) κατασκεύασε ο Αλεξάντερ 

Γκράχαµ Μπελ το 1876. Το µικρόφωνο ήταν ελαφρότατη µεταλλική ακίδα φερόµενη 

επί παλλόµενης µεµβράνης βυθισµένης σε οξυνισµένο νερό και συνδεδεµένη σε 

σειρά προς µια ηλεκτρική στήλη. Το ακουστικό ήταν παλλόµενη µεµβράνη διεγειρό-

µενη µέσω ηλεκτροµαγνήτη. Ωστόσο, το εµβαπτισµένο µικρόφωνο ελάχιστη πρακτι-

κότητα διέθετε. και έτσι, χρειάστηκε η αναµονή των εφευρέσεων τού Άγγλου Ντέιβιντ 

Ε. Χιουζ (1878) και του Αµερικανού Φράνσις Μπλέικ (1879) για να εµφανιστούν ευ-

αίσθητα και καλής ποιότητας µικρόφωνα µε στερεές επαφές άνθρακα. Αντικαταστά-

θηκαν το 1886 από ακόµη πιο ευαίσθητα µικρόφωνα κόκκων άνθρακα. Τα σύγχρο-

να τηλέφωνα διαθέτουν µικρόφωνα µε κόκκους άνθρακα και ακουστικά παρόµοια 

προς το ακουστικό του Μπελ. Από την εποχή του Μπελ σηµειώθηκε σηµαντική 

πρόοδος στα χρησιµοποιούµενα υλικά, στις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και στα 

διάφορα παρελκόµενα που συµπληρώνουν το µικρόφωνο και το ακουστικό για να 

συγκροτήσουν µια τηλεφωνική συσκευή. 

Η αποκατάσταση επικοινωνίας µεταξύ δύο συνδροµητών τηλεφωνικού δικτύου 

επιτυγχάνεται µέσω συσκευών µεταγωγής, εγκατεστηµένων στα τηλεφωνικά κέντρα, 

και γραµµών διαβίβασης που χρησιµοποιούν ποικίλες τεχνικές (καλώδια, δέσµες 

ερτζιανών κυµάτων, οπτικές ίνες, δορυφόρους). Οι σύγχρονες τηλεφωνικές συ-

σκευές διαθέτουν ενισχυτές στέρεας δοµής, που επιτρέπουν πιο άνετη ακρόαση µέ-

σω τηλεφώνου µε µεγάφωνο, ακόµη και οµιλία από απόσrαση, χωρίς να χρειάζεται 

να κρατείται το µικρόφωνο. Εξάλλου, καθώς τα αυτόµατα τηλεφωνικά κέντρα εκσυγ-

χρονίζονται επιτρέπονrας την χρήση σηµάτων επιλογής ακουστικής συχνότητας, οι 

δίσκοι επιλογής µε εκποµπή παλµωθήσεων αντικαθίστανrαι από πληκτρολόγια, ο 

χειρισµός των οποίων είναι πολύ ευχερέστερος και ταχύτερος. 
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Τέλος, στην τηλεφωνική συσκευή µπορούν να προσαρµοστούν συσκευές της λε-

γόµενης περιτηλεφωνίας, επιτρέποντας στον συνδροµητή να επωφελείται συµπλη-

ρωµατικών υπηρεσιών που προσφέρει το τηλεφωνικό δίκτυο, όπως είναι οι υπηρε-

σίες τηλεµατικής. 

 

4.7 Ασφαλείς Τηλεοµοιοτυπικές Συσκευές (Secure Fax)  

Ο ελληνικός όρος για το fax είναι "τηλεοµοιοτυπική συσκευή" ή "συσκευή τηλεο-

µοιοτυπίας" (telecopying device). Είναι η τηλεφωνική µετάδοση σκαναρισµένου ή 

τυπωµένου υλικού (κείµενο ή εικόνες), συνήθως προς έναν τηλεφωνικό αριθµό που 

συνδέεται µε έναν εκτυπωτή ή άλλη συσκευή εξόδου. Το πρωτότυπο έγγραφο σα-

ρώνεται µε µια µηχανή fax (αυτή είναι η µηχανή fax που αποστέλλει το έγγραφο), η 

οποία µεταχειρίζεται το περιεχόµενο (κείµενο ή εικόνες) ως ενιαία σταθερή γραφική 

εικόνα και τη µετατρέπει σε ένα πίνακα δυαδικών ψηφίων (bitmap). Σε αυτήν την 

ψηφιακή µορφή, οι πληροφορίες διαβιβάζονται ως ηλεκτρικά σήµατα µέσω του τη-

λεφωνικού συστήµατος. Η λαµβάνουσα µηχανή fax αναδιαµορφώνει την κωδικο-

ποιηµένη εικόνα και τυπώνει ένα αντίγραφο του εγγράφου. 

Σχεδόν όλες οι συσκευές modem που κατασκευάζονται σήµερα είναι ικανές να 

στέλνουν και να λαµβάνουν δεδοµένα fax (fax/modem). Το λογισµικό των 

fax/modem παράγει σήµατα fax άµεσα από τα αρχεία δίσκων ή από την οθόνη. Α-

κόµα κι αν ένα έγγραφο είναι απλό κείµενο, αντιµετωπίζεται από τον υπολογιστή 

σαν ψηφιοποιηµένη εικόνα και διαβιβάζεται στον δέκτη ως εικόνα bitmap. 

Στέλνοντας ένα µήνυµα µε φαξ σε απευθείας σύνδεση, το αποτέλεσµα είναι ικα-

νοποιητικό εάν ο παραλήπτης θέλει απλώς να διαβάσει το µήνυµα. Εντούτοις, εάν 

το έγγραφο απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία, πρέπει να µετατραπεί σε κείµενο κώδι-

κα ASCII από ένα πρόγραµµα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων OCR (Optical 

Character Recognition), ή πρέπει να δακτυλογραφηθεί εκ νέου στον υπολογιστή. 

Μια αποδοτικότερη ασφαλώς µέθοδος για αποστολή εγγράφων που απαιτούν µετέ-

πειτα τροποποίηση, είναι µέσω ενός συστήµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-

mail). Τα αρχεία ηλεκτρονικού ταχυδροµείου είναι ήδη γραµµένα σε κείµενο ASCII 

και έτσι µπορούν να υποστούν αµέσως επεξεργασία µε ένα οποιοδήποτε πρόγραµ-

µα επεξεργασίας κειµένου. 

Σε στρατιωτικές ή κυβερνητικές εφαρµογές χρησιµοποιούνται οι λεγόµενες ασφα-

λείς συσκευές φαξ ("secure fax"), για την αποστολή και λήψη διαβαθµισµένων εγ-

γράφων. Αυτές είναι συσκευές που µπορούν να στείλουν και να λάβουν κωδικοποι-

ηµένο κείµενο και να το αποκωδικοποιήσουν αντίστοιχα.  
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Υπάρχουν συσκευές που έχουν ενσωµατωµένες τις δυνατότητες κωδικοποίησης 

και αποκωδικοποίησης, ενώ οι απλές συσκευές φαξ µπορούν να µετατραπούν σε 

ασφαλείς, µε τη σύνδεση τους µε κατάλληλες διατάξεις, που ονοµάζονται "τηλεοµοι-

οτυπικοί κωδικοποιητές" (facsimile encryptors).Τα ασφαλή φαξ έχουν δυνατότητα 

ενεργοποίησης κατά βούληση του ασφαλούς τρόπου αποστολής (και λήψης) µηνυ-

µάτων, έτσι ώστε να µπορούν να αποστείλουν µηνύµατα ακόµη και σε απλές συ-

σκευές φαξ (ή να λάβουν από αυτές).  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 85. Ασφαλής τηλεοµοιτυπική συσκευή της GWFS (model 790) 

 

Συνήθως η χρησιµοποίηση των συσκευών αυτών γίνεται από εξουσιοδοτηµένους 

χρήστες, µε την εισαγωγή κατάλληλων κωδικών πρόσβασης (PIN). Οι κλείδες 

(ciphers) που χρησιµοποιούνται κατά την αποστολή και λήψη ασφαλών φαξ µπο-

ρούν επίσης να αλλάζουν ανάλογα µε την εκάστοτε αποστολή και τη διαβάθµιση 

ασφάλειας των επικοινωνούντων µερών. 

 

4.8 Τερµατικά (Terminals)  

Στις επικοινωνίες δεδοµένων, τερµατικό είναι οποιαδήποτε συσκευή που τερµατί-

ζει το ένα άκρο (ως ποµπός ή δέκτης) ενός επικοινωνιακού σήµατος. Στην πράξη, 

εφαρµόζεται συνήθως µόνο στα επεκταµένα σηµεία τέλους ενός δικτύου, σε µη κε-

ντρικές ή ενδιάµεσες συσκευές. Υπό αυτή την προϋπόθεση, εάν είναι δυνατή η α-

ποστολή σηµάτων σε αυτή, τότε η συσκευή χαρακτηρίζεται ως τερµατικό. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 86. Το τερµατικό DT9400 της DATRON 
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Στην τηλεφωνία, ο όρος Εξοπλισµός Τερµατικού ∆εδοµένων DTE (Data Terminal 

Equipment) χρησιµοποιείται για να περιγράψει το άκρο (τέρµα) της επικοινωνίας µε-

ταξύ υπολογιστικού και επικοινωνιακού εξοπλισµού (DTE-to-DCE ή Data Terminal 

Equipment-to-Data Communications Equipment) µεταξύ, παραδείγµατος χάριν, ενός 

υπολογιστή και ενός modem. 

Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα τερµατικά χαρακτηρίζονται συνήθως ως 

"κουτά" (dumb) ή "έξυπνα" (intelligent). Ένα "κουτό" τερµατικό (σε αντίθεση µε ένα 

"έξυπνο") είναι µια συσκευή τελικής χρήσης µε οθόνη και πληκτρολόγιο, µε ελάχιστο 

ή καθόλου δικό του λογισµικό, που στηρίζεται σε έναν κεντρικό υπολογιστή ή σε έ-

ναν άλλο υπολογιστή, για τη νοηµοσύνη του. Μια παραλλαγή αυτού του είδους τερ-

µατικού χρησιµοποιείται στην αρχιτεκτονική client/ server όπου χρησιµοποιείται ως 

υπολογιστής δικτύου ή χρήστη (πελάτη). 

Ο όρος χρησιµοποιείται µερικές φορές για τον ορισµό οποιουδήποτε προσωπι-

κού υπολογιστή ή σταθµό εργασίας χρήστη που είναι συνδεµένος σε δίκτυο. 

 

4.9 Κρυπτογράφοι (Encryptors)  

Κρυπτογράφηση είναι η µετατροπή δεδοµένων σε µια µορφή που καλείται κρυ-

πτογράφηµα, και που δεν µπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή από µη εξουσιοδοτηµέ-

νους παραλήπτες. Αποκρυπτογράφηση είναι η διαδικασία µε την οποία τα κρυπτο-

γραφηµένα δεδοµένα µετατρέπονται εκ νέου στην αρχική µορφή τους, έτσι ώστε να 

µπορούν να γίνουν κατανοητά. Με τον όρο "κρυπτογράφος" (encryptor) στις τηλεπι-

κοινωνίες, εννοούµε οποιαδήποτε συσκευή µε την οποία µπορούµε να κρυπτογρα-

φήσουµε (και να αποκρυπτογραφήσουµε) δεδοµένα.  

Πρόκειται λοιπόν για συσκευές ή συστήµατα (κρυπτοσυστήµατα) που χρησιµο-

ποιούνται για να εξασφαλίσουν τη µυστικότητα και την γνησιότητα των δεδοµένων 

που διακινούνται µέσω υπολογιστών ή άλλων τηλεπικοινωνιακών συσκευών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 87. Τηλεοµοιοτυπικός κρυπτογράφος της Omnisec 

 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 214 

Η χρήση της κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης είναι τόσο παλαιά όσο 

και η τέχνη της επικοινωνίας. Στην εµπόλεµη περίοδο, ένα κρυπτογράφηµα (cipher), 

συχνά ανακριβώς αποκαλούµενο "κώδικας," µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µην 

επιτρέψει στον εχθρό να λάβει γνώση του περιεχοµένου των µεταδιδόµενων πλη-

ροφοριών. (Τεχνικά, ο κώδικας είναι ένα µέσο για την αναπαράσταση ενός σήµατος 

χωρίς την πρόθεση να κρατηθεί µυστικό· παραδείγµατα αποτελούν ο κώδικας Μορς 

και ο κώδικας ASCII). 

Απλά κρυπτογραφήµατα περιλαµβάνουν την αντικατάσταση των γραµµάτων του 

αλφαβήτου από αριθµούς, την περιστροφή των γραµµάτων στο αλφάβητο, και το 

"ανακάτωµα" των σηµάτων φωνής µε αναστροφή των συχνοτήτων πλευρικής ζώνης 

(sideband). Πιο σύνθετα κρυπτογραφήµατα λειτουργούν σύµφωνα µε περίπλοκους 

αλγορίθµους υπολογιστών που ρυθµίζουν εκ νέου τα δυαδικά ψηφία των δεδοµέ-

νων στα ψηφιακά σήµατα (ως παραδείγµατα αναφέρονται οι αλγόριθµοι: Α5 στο 

σύστηµα κινητής τηλεφωνίας GSM, "Triple DES" ή Triple Data Encryption Standard, 

"Rijndael" ή Advanced Encryption Standard, Merkle-Hellman, RSA, ElGamal κλπ). 

Σε ένα κρυπτοσύστηµα, το σύνολο των παραµέτρων που επιλέγουν έναν συγκε-

κριµένο µετασχηµατισµό του πρωτοτύπου κειµένου (plaintext) σε κρυπτογραφηµένο 

κείµενο (chiphertext) ονοµάζεται "σύνολο κλειδιών". Τόσο η κρυπτογράφηση όσο και 

η αποκρυπτογράφηση ελέγχονται από κάποιο κρυπτογραφικό κλειδί ή κλειδιά. Προ-

κειµένου λοιπόν να ανακτηθεί εύκολα το περιεχόµενο ενός κρυπτογραφηµένου σή-

µατος, απαιτείται το σωστό κλειδί αποκρυπτογράφησης. Το κλειδί αυτό είναι ένας 

αλγόριθµος που "αναστρέφει" την εργασία του αλγορίθµου κρυπτογράφησης. Εναλ-

λακτικά, ένας υπολογιστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µία προσπάθεια να "σπά-

σει" ένα κρυπτογράφηµα. Όσο πιο σύνθετος είναι ένας αλγόριθµος κρυπτογράφη-

σης, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η υποκλοπή στις επικοινωνίες χωρίς την πρόσβαση 

στο κλειδί. 

Υπάρχουν γενικά δύο κατηγορίες κρυπτοσυστηµάτων: τα συµµετρικά και τα α-

σύµµετρα. Στα συµµετρικά (ή κρυπτοσυστήµατα ενός κλειδιού) τα κλειδιά κρυπτο-

γράφησης και αποκρυπτογράφησης είναι πανοµοιότυπα, αλλά είναι επίσης δυνατό 

το ένα να προέρχεται από το άλλο (και τα δυο κλειδιά πρέπει να κρατιούνται µυστι-

κά). Στα ασύµµετρα (κρυπτοσυστήµατα δύο κλειδιών ή δηµοσίου κλειδιού), χρησι-

µοποιούνται δύο διαφορετικά κλειδιά. Το πρώτο κλειδί που χρησιµοποιείται για την 

κρυπτογράφηση µπορεί να είναι δηµόσια γνωστό (δηµόσιο κλειδί ή public key), ενώ 

το δεύτερο που χρησιµοποιείται για την αποκρυπτογράφηση κρατιέται µυστικό. 

Λέγοντας υποκλοπή εννοούµε την χωρίς εξουσιοδότηση λήψη δεδοµένων πλη-

ροφοριών, µέσω της παρακολούθησης κάποιου επικοινωνιακού καναλιού κατά τη 

διάρκεια της µετάδοσης.  
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Αν ο δράστης ακούει ή καταγράφει την µεταδιδόµενη πληροφορία, η επίθεση κα-

λείται παθητική (passive attack). Αντίθετα, αν ο δράστης τροποποιεί την µεταδιδό-

µενη πληροφορία ή στέλνει εσφαλµένες πληροφορίες αντί ορθών στο τηλεπικοινω-

νιακό κανάλι, η επίθεση καλείται ενεργητική (active attack). Οποιαδήποτε προσπά-

θεια από το δράστη να αποκρυπτογραφήσει το κρυπτογράφηµα (να "σπάσει" π.χ. 

το κλειδί), χωρίς να έχει γνώση του κλειδιού, καλείται "κρυπτο-ανάλυση".  

Στην Εικόνα 88 φαίνεται η διαδικασία κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης 

που εφαρµόζεται σε ένα γενικό κρυπτοσύστηµα. Ισχύει ότι: 

Υ=ΕKe(X)(Κρυπτογράφηση) 

X=DKd(Y) (Αποκρυπτογράφηση) 

όπου το Χ υποδηλώνει το µήνυµα στην αρχική ή αποκρυπτογραφηµένη του 

µορφή, το Υ υποδηλώνει το µήνυµα στην κρυπτογραφηµένη του µορφή, ενώ το Ke 

και το Kd υποδηλώνουν αντίστοιχα τα κλειδιά κρυπτογράφησης και αποκρυπτογρά-

φησης. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Εικόνα 88. ∆ιαδικασία κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης 

Η κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση είναι ιδιαιτέρως σηµαντικές στις α-

σύρµατες επικοινωνίες. Κι αυτό επειδή τα ασύρµατα κυκλώµατα είναι ευκολότεροι 

στόχοι υποκλοπών σε σχέση µε τα ενσύρµατα µέσα. 

Υπάρχουν ποικίλες τηλεπικοινωνιακές συσκευές που χρησιµοποιούν τις διαδικα-

σίες κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης και όπως είναι φυσικό προτιµούνται 

από στρατιωτικούς ή κυβερνητικούς φορείς.  

Παρακάτω αναφέρονται µερικά από τα σηµαντικότερα παραδείγµατα τέτοιων συ-

σκευών: 

• Μόντεµ κρυπτογράφησης (encrypting modems)  – Πρόκειται για ειδικά 

µόντεµ που τοποθετούνται µεταξύ του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή τερµατι-

κού και της τηλεφωνικής γραµµής. 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 216 

• Ασφαλή Φαξ (Secure Fax)  – Πρόκειται για συσκευές τηλεοµοιοτυπίας (fax) 

που διαθέτουν δυνατότητες αποστολής και λήψης κρυπτογραφηµένων εγ-

γράφων. 

• Μονάδες Τηλεφωνικής Κρυπτογράφησης (Telephone Encryption Units) 

- Είναι ειδικές συσκευές διασύνδεσης που προσφέρουν από-άκρου-εις-

άκρον (end-to-end) κρυπτογράφηση µεταξύ σταθερού τηλεφώνου και κινη-

τού τηλεφώνου GSM. 

• Ασφαλή Κινητά Τηλέφωνα GSM (Secure GSM)  – Είναι κινητά τηλέφωνα 

GSM µε επιπλέον δυνατότητες κρυπτογράφησης end-to-end (το ΝΑΤΟ έχει 

πρόσφατα υιοθετήσει καινούργιο αλγόριθµο κρυπτογράφησης που περιγρά-

φεται στην ΣΤΥΠ 4591, αντικαθιστώντας τον µάλλον ευάλωτο αλγόριθµο 

Α5). 

• Κάρτες µε Κρυπτογραφικό Επεξεργαστή (Cryptographic Processor 

Cards)  – Πρόκειται για ειδικού λογισµικού κάρτες, που χρησιµοποιούνται σε 

προσωπικούς υπολογιστές ή τερµατικά, παρέχοντας δυνατότητες κρυπτο-

γράφησης και αποκρυπτογράφησης µεταφερόµενων αρχείων, ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου κλπ µέσω δικτύου υπολογιστών. 

• Κρυπτογράφοι Τηλεφωνικών Συσκευών (Telephone Handset 

Encryptors)  – Είναι ειδικές συσκευές διασύνδεσης που µπορούν να εγκα-

τασταθούν µεταξύ του ακουστικού και της τηλεφωνικής συσκευής οποιουδή-

ποτε αναλογικού ή ψηφιακού τηλεφώνου, µετατρέποντάς το αυτόµατα σε 

ασφαλές (secure telephone). 

• Τέλος υπάρχουν διάφορες διατάξεις που παρέχουν κρυπτογραφική ασφά-

λεια σε ασυρµάτους VHF/UHF, σε δίκτυα VPN (Virtual Private Networks), σε 

επίπεδο ATM (Asynchronous Transfer Mode), σε τερµατικά που χρησιµοποι-

ούνται στο πεδίο της µάχης (Secure Field Communication Terminals), σε κέ-

ντρα ασφαλούς διαχείρισης δικτύων SNMC (Secure Network Management 

Centers), στη διακίνηση δεδοµένων µεταξύ τοπικών δικτύων καθώς και συ-

στήµατα αναπήδησης συχνοτήτων (frequency hoping systems). 
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4.10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Computers)  

Ένας υπολογιστής είναι µια συσκευή που δέχεται τις πληροφορίες (υπό µορφή 

ψηφιακών ακατέργαστων στοιχείων ή δεδοµένων) και τις διαχειρίζεται για να παρά-

γει κατόπιν επεξεργασίας κάποιο αποτέλεσµα, που βασίζεται σε ένα πρόγραµµα ή 

σε µια ακολουθία οδηγιών (για το πώς τα δεδοµένα πρόκειται να υποβληθούν σε 

επεξεργασία). Οι περισσότεροι υπολογιστές περιλαµβάνουν µέσα για αποθήκευση 

των δεδοµένων για κάποια χρονική "διάρκεια" (συµπεριλαµβανοµένου του προ-

γράµµατος, το οποίο είναι επίσης µια µορφή δεδοµένων). Κάθε σύστηµα υπολογι-

στή από το πιο µεγάλο µέχρι το πιο µικρό, αποτελείται αναγκαστικά από µηχανήµα-

τα εισόδου, επεξεργασίας, εξόδου και αν χρειάζεται αρχείων. Εκείνο που διαφέρει 

και χαρακτηρίζει τα µεγάλα και τα µικρά συστήµατα υπολογιστών είναι η πολυπλο-

κότητα, ο όγκος και ο αριθµός µηχανηµάτων από την κάθε κατηγορία που αποτε-

λούν το σύστηµα του υπολογιστή. Το σύνολο των µηχανηµάτων αυτών λέγεται µε 

µια λέξη εξοπλισµός ή υλικό (hardware) σε αντιδιαστολή µε τα προγράµµατα που 

ονοµάζονται αλλιώς λογισµικό ή software, λόγω της "µαλακής" –soft φύσης τους. 

Τα προγράµµατα µπορούν να είναι αµετάβλητα και δοµηµένα στον ίδιο τον υπο-

λογιστή, και τότε αποκαλούνται στοιχεία κυκλώµατος λογικής, δεδοµένου ότι βρί-

σκονται στον µικροεπεξεργαστή του υπολογιστή, ή επίσης µπορούν να εγκαθίστα-

νται στον υπολογιστή, δηλαδή να φορτώνονται σε µια µονάδα µόνιµης αποθήκευ-

σης όπως είναι ο σκληρός δίσκος και έπειτα να τίθενται σε λειτουργία, από κάποιον 

διαχειριστή ή χρήστη. 

Σαν µηχανήµατα ή µονάδες εισόδου χαρακτηρίζουµε ένα σύνολο συσκευών µε 

τις οποίες ο χρήστης του υπολογιστή µπορεί να εισάγει δεδοµένα στον υπολογιστή. 

Οι πιο γνωστές από αυτές είναι το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, ο σαρωτής ή scanner, 

οι οθόνες αφής ή touch-screens κλπ. 

Στο εσωτερικό του υπολογιστή, στην αποκαλούµενη κεντρική µονάδα, υπάρχουν 

οι συσκευές που ασχολούνται µε την επεξεργασία των δεδοµένων. Η σηµαντικότερη 

από αυτές είναι ο "επεξεργαστής" (processor) ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 

CPU (Central Processing Unit) στην οποία βρίσκονται η αριθµητική και λογική µο-

νάδα ALU (Arithmetic-Logic Unit) και η µονάδα ελέγχου CU (Control Unit). 

Σαν µηχανήµατα ή µονάδες εξόδου χαρακτηρίζουµε ένα σύνολο συσκευών µε τις 

οποίες τα επεξεργασµένα δεδοµένα, δηλαδή οι πληροφορίες, εξέρχονται από τον 

υπολογιστή για να είναι περισσότερο προσιτά στον χρήστη. Οι πιο γνωστές από αυ-

τές είναι ο εκτυπωτής και η οθόνη. Σαν µηχανήµατα αρχείων ή µόνιµης αποθήκευ-

σης χρησιµοποιούνται µαγνητικοί (σκληροί δίσκοι ή δισκέτες) ή οπτικοί δίσκοι (CD-

ROMs, DVD κλπ), καθώς και οι µαγνητικές ταινίες. 
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5. Προµηθευτές Στρατιωτικού Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλι-

σµού 

5.1 Γενικά 

Στη συνέχεια αναφέρονται µε αλφαβητική σειρά συνοπτικά στοιχεία για τους ση-

µαντικότερους προµηθευτές στρατιωτικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, σε πα-

γκόσµιο επίπεδο. Αν ο αναγνώστης επιθυµεί περισσότερες πληροφορίες για τα 

προϊόντα που κάθε εταιρία κατασκευάζει ή προµηθεύει, µπορεί να επισκεφθεί τον 

αντίστοιχο δικτυακό τόπο (web-site) καθεµιάς από αυτές, στην ηλεκτρονική διεύθυν-

ση που παρέχεται. 

 

5.2 ASCOM SYSTEC AG - INTEGRATED COMMUNICATION, SAF ETY AND 

SECURITY SYSTEM SOLUTIONS (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

 

 

Η εταιρία Ascom Systec AG, αποτελεί το κέντρο των ειδικών του οµίλου Ascom 

για τον προγραµµατισµό και την εφαρµογή ολοκληρωµένων λύσεων στρατιωτικών 

επικοινωνιών. Η Ascom Systec συνδυάζει συστήµατα διοικήσεως και ελέγχου, δί-

κτυα επικοινωνιών, τακτικά ραδιοσυστήµατα, συστήµατα C³I, πληροφοριακά συστή-

µατα και εφαρµογές ασφάλειας δεδοµένων για να παραχθούν λύσεις που µπορούν 

να διασυνδέονται, για να ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις των υπηρεσιών άµυνας 

και ασφάλειας. Η Ascom διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία τόσο σαν ανεξάρτη-

τος φορέας των ελβετικών τηλεπικοινωνιών, όσο και σαν επί σειρά ετών καθιερωµέ-

νος συνεργάτης των ελβετικών ενόπλων δυνάµεων. 

 

Ascom Systec AG 

Gewerbepark 

CH-5506 Mägenwil 

Switzerland 

Tel: +41 31 999 2467 

Fax: +41 31 999 2079 

URL: www.ascom.com 
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5.3 ATI - ENGINEERING INC - HCLOS TRANSCEIVERS AND SUBSYSTEMS 

FOR TACTICAL DIGITAL RADIOS ( ΠΟΜΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗ-

ΤΑΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ 

ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΣ) 

 

 

 

Η εταιρία ATI Engineering παρέχει τους παγκόσµιας ποιότητας ποµποδέκτες 

LOS & HCLOS για τακτικούς ψηφιακούς ασυρµάτους, µέσω της έρευνας συµβάσε-

ων και της ανάπτυξης για την κατασκευή τους. Ανταποκρινόµενη στην τρέχουσα ζή-

τηση η ATI-E εστιάζει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των στρατιωτικών δυνά-

µεων του NATO σε ποµποδέκτες (µπάντα ΙΙΙ, από 1350 έως 1850 MHz, πλήρως 

αµφίδροµη ή full duplex) για χρήση µε υψηλής χωρητικότητας σε οπτική επαφή 

(HCLOS) ασυρµάτους πλήρους φάσµατος. 

Οι φορητοί και εποχούµενοι ποµποδέκτες της ATI-E έχουν να επιδείξουν υψηλής 

ταχύτητας εναλλαγή για αναπήδηση συχνότητας (High Speed Switching for 

Frequency Hopping) πλήρους µπάντας (Full-band) για ηλεκτρονικά αντι-αντίµετρα 

και παρέχουν τέσσερις φορές υψηλότερη ρυθµοαπόδοση σε σχέση µε τους υπάρ-

χοντες ασυρµάτους στο ίδιο κατειληµµένο εύρος ζώνης συχνοτήτων. Αυτό τους επι-

τρέπει να κάνουν αποδοτικότερη χρήση της επιπλέον χωρητικότητας για τοπικά δί-

κτυα Ethernet (Ethernet LAN) για δίκτυα ευρείας περιοχής (WAN), για τακτικό 

Internet, για εφαρµογές τηλεοπτικής σύσκεψης, σχεδιασµού συνεργασίας, ηλεκτρο-

νικού ταχυδροµείου και διαµοιρασµού αρχείων δεδοµένων. 

 

ATI - Engineering Inc 

227 J Gateway Drive, 

Bel Air 

Maryland 

21014-1048 

USA 

Tel: +1 410 420 2773 

Fax: +1 410 420 2775 

Email: atie@ati-engineering.com 

URL: www.ati-engineering.com 
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5.4 CMC ELECTRONICS INC - RADIO COMMUNICATIONS SOLU TIONS FOR 

THE TACTICAL MILITARY ENVIRONMENT ( ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) 

 

 

Η εταιρία CMC ELECTRONICS INC έχει µια µακρά παράδοση στην παροχή λύ-

σεων ραδιοεπικοινωνίας για το τακτικό στρατιωτικό περιβάλλον. Για περισσότερα 

από 30 έτη, η επιχείρηση υποστηρίζει συνεχώς τις Ηνωµένες Πολιτείες και περισσό-

τερες από 40 χώρες σε όλο τον κόσµο, µε προηγµένες και ανθεκτικές τεχνολογίες. 

Τα καλύτερα παραδείγµατα είναι αυτά των ασυρµάτων AN/GRC-103, AN/GRC-226 

και πιο πρόσφατα των AN/GRC-512 ECCM και AN/GRC-245 HCLOS.  

 

CMC Electronics Inc 

600 Dr. Frederik Philips Boulevard 

St Laurent 

Quebec 

H4M 2S9 

Canada 

Tel: +1 514 748 3103 

Fax: +1 514 748 3035 

Email: milcomms@cmcelectronics.ca 

URL: www.cmcelectronics.ca 
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5.5 COGENT DEFENCE & SECURITY NETWORKS - VENDOR INDEPENDENT 

COMMUNICATION SYSTEMS INTEGRATOR (∆ΙΚΤΥΑ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙ-

ΑΣ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) 

 

 

Εδώ και έναν αιώνα περίπου, η εταιρία Cogent Defence & Security Networks (δί-

κτυα άµυνας και ασφαλείας), βρίσκεται εγκατεστηµένη στο Newport της νότιας Ουα-

λίας, απ’ όπου µε ένα εργατικό δυναµικό που φθάνει τα 500 άτοµα, αναπτύσσει και 

παραδίδει επικοινωνιακά συστήµατα για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσε-

ων και ειρηνευτικών αποστολών σε όλο τον κόσµο. 

Από τις προκαταρκτικές µελέτες δικτύων, µέσω της αρχιτεκτονικής, της κατα-

σκευής και της εγκατάστασής τους έως την διαχείριση και την δια βίου παροχή τε-

χνικών υπηρεσιών, οι µοναδικές λύσεις της εταιρίας καλύπτουν σταθερά, µεταφερό-

µενα και κινητά σύστηµα επικοινωνίας. Με εστίαση στην προστασία δικτύων µε ένα 

περιεκτικό πακέτο προϊόντων και λύσεων, η Cogent Defence & Security Networks 

υπόσχεται εγγυηµένες λύσεις ασφάλειας πληροφοριών που διακινούνται µέσω ∆ια-

δικτύου ή µέσω ιδιωτικών κινητών ραδιο δικτύων. 

 

Cogent Defence & Security Networks 

Meadows Road 

Queensway Meadows Industrial Estate 

Newport 

South Wales 

NP19 4SS 

United Kingdom 

Tel: +44 1633 290909 

Fax: +44 1633 292009 

Email: info@cogent-dsn.com 

URL: www.cogent-dsn.com 
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5.6 CRYPTO AG - RUGGEDIZED INFORMATION SECURITY SYSTEMS (ΑΝ-

ΘΕΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) 

Η εταιρία Crypto AG εξειδικεύεται στον σχεδιασµό, την κατασκευή και την παρο-

χή τεχνολογιών ασφάλειας πληροφοριών για την ανάπτυξη των χερσαίων στρατιω-

τικών δυνάµεων. Ανάµεσα στα προϊόντα της περιλαµβάνονται : το HC-6830 ασφα-

λές επικοινωνιακό τερµατικό πεδίου µάχης (Secure Field Communication Terminal), 

η HC-7910 µονάδα κρυπτογράφησης ATM (ATM Encryption Unit), η HC-265 υψη-

λής συχνότητας µονάδα φωνητικής κρυπτογράφησης (HF Voice Encryption Unit) 

καθώς και η HC-7550 πολλαπλών συνδέσεων συσκευή ολικής κρυπτογράφησης 

(Multi-Link Bulk Encryption Device). 

Για περισσότερα από 45 έτη η Crypto AG, µια οικονοµικά και νόµιµα ανεξάρτητη 

ελβετική επιχείρηση, παρέχει συστήµατα ασφάλειας και µαθηµατική - κρυπτογραφι-

κή τεχνογνωσία στις χερσαίες στρατιωτικές δυνάµεις σε 130 χώρες παγκοσµίως. Σε 

καθηµερινή βάση, υπό αντίξοες και πραγµατικές συνθήκες, οι αµυντικές εφαρµογές 

της, επιβεβαιώνουν την ακεραιότητα, την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα του πα-

ρεχόµενου απ’ αυτήν εξοπλισµού. 

 

Crypto AG 

PO Box 460 

CH-6301 Zug 

Switzerland 

Tel: +41 41 749 77 22 

Fax: +41 41 741 22 72 

Email: crypto@crypto.ch 

URL: www.crypto.ch 
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5.7 DATRON WORLD COMMUNICATIONS INC - HF/VHF RADIO COMMUNI-

CATIONS (ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ / ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΟ-

ΤΗΤΑΣ) 

 

 

Η εταιρία Datron World Communications (DWC) είναι ένας παγκόσµιος ανταγω-

νιστής που κατασκευάζει οικονοµικά αποδοτικές λύσεις επικοινωνιών, για στρατιω-

τικούς και κυβερνητικούς φορείς σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσµο. Η στρατηγική 

της DWC στον τακτικό και επαγγελµατικό εξοπλισµό υψηλής / πολύ υψηλής συχνό-

τητας (HF/VHF), περιλαµβάνει µια πλήρη συλλογή προϊόντων και συστηµάτων που 

σχεδιάζονται για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις µετάδοσης φωνής και δεδοµένων 

των χρηστών. 

Όλα τα προϊόντα της σχεδιάζονται για αξιόπιστη λειτουργία σε σκληρά περιβάλ-

λοντα και εξετάζονται αυστηρά ώστε να πληρούν τις ακριβείς προδιαγραφές των 

στρατιωτικών και βιοµηχανικών προτύπων. Η DWC σχεδιάζει επίσης πλήρη συστή-

µατα επικοινωνίας που προσαρµόζονται στις µεµονωµένες ανάγκες του πελάτη συ-

µπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης έργων, της έρευνας περιοχών, της προµήθειας 

εξοπλισµού OEM, της ολοκλήρωσης συστηµάτων και της εγκατάστασης. 

Τα προϊόντα DWC αναγνωρίζονται για την ευκολία τους λειτουργίας, χρησιµότη-

τας και δυνατότητας προσέγγισης. Όλα τα προϊόντα σχεδιάζονται και εξετάζονται για 

να εξασφαλίσουν ασφαλείς, καθαρές, αξιόπιστες επικοινωνίες στο απαιτητικό στρα-

τιωτικό επιχειρησιακό περιβάλλον. 

 

Datron World Communications Inc 

3030 Enterprise Court 

Vista 

California 

92083 

USA 

Tel: +1 760 597 1500 

Fax: +1 760 597 1510 

Email: sales@dtwc.com 

URL: www.dtwc.com 
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5.8 DICOM - TACTICAL RADIO COMMUNICATION AND SATELL ITE NAVI-

GATION SYSTEMS (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΡΑ∆ΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 

∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ) 

 

Η εταιρία DICOM εστιάζει κυρίως στην ανάπτυξη και παραγωγή επικοινωνιακού 

εξοπλισµού υψηλής / πολύ υψηλής συχνότητας (HF/VHF) για τακτική χρήση, στον 

εξοπλισµό των συστηµάτων πλοήγησης GPS/DGPS NAVSTAR καθώς επίσης και 

στην ειδική ψηφιακή τεχνολογία επικοινωνιών για την αεροπορία και τη βιοµηχανία. 

Η εταιρία "DICOM, spol. s r.o., Uherské Hradište" εδρεύει στην ∆ηµοκρατία της 

Τσεχίας, είναι θυγατρική επιχείρηση της MESIT Holding a.s. και ιδρύθηκε στις αρχές 

του 1993. Η επιχείρηση έχει την επί 40 έτη µακρά παράδοση στον τοµέα της ανά-

πτυξης και της παραγωγής επικοινωνιακών και αεροµεταφερόµενων συσκευών για 

τη βιοµηχανία αεροσκαφών. 

Τα προϊόντα της DICOM αναπτύσσονται και εξετάζονται σύµφωνα µε τα παγκό-

σµια αποδεκτά πρότυπα (ISO, MIL-STD, STANAG, etc). Η DICOM χρησιµοποιεί 

σύγχρονες τεχνολογίες και µεθόδους διαχείρισης στην ανάπτυξη και παραγωγή και 

εφαρµόζει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα ποιοτικού ελέγχου, που πιστοποιείται σύµ-

φωνα µε τα ISO 9001 και AQAP 110. 

 

DICOM, spol. s r.o. 

Sokolovskà 573 

686 01 Uherské Hradište 

Czech Republic 

Tel: +420 632 522 603 

Fax: +420 632 522 836 

Email: obo@dicom.mesit.cz 

URL: www.dicom.cz 
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5.9 DNE TECHNOLOGIES INC - DATA COMMUNICATION PRODU CTS (ΠΡΟ-

ΪΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ) 

 

 

 

Η εταιρία DNE Technologies Inc. εξειδικεύεται στον σχεδιασµό και την ανάπτυξη 

τακτικών επικοινωνιών και προϊόντων διακοπτικής πρόσβασης (switched access) 

για τις ένοπλες δυνάµεις. Τα προϊόντα της περιλαµβάνουν µια σειρά πολυπλεκτών 

(multiplexers), συγκεντρωτών concentrators και µετατροπέων (converters) παρέχο-

ντας δυνατότητες για µια µεγάλη ποικιλία τακτικής και ασφαλούς χρήσης επικοινω-

νίας δεδοµένων. 

Η DNE εστιάζει κυρίως στον σχεδιασµό και την ανάπτυξη προϊόντων επικοινωνί-

ας δεδοµένων για τον στρατό των Η.Π.Α. Είναι ευρέως αναγνωρισµένη για την πα-

ροχή ασφαλών επικοινωνιών για στρατιωτική χρήση και έχει υιοθετήσει µια αποδε-

δειγµένα επιτυχή τεχνολογία στην κατασκευή πολυπλεκτών για να ικανοποιήσει τις 

µεγάλες επιχειρησιακές ανάγκες του σήµερα. 

Τόσο οι τακτικοί όσο και εµπορικοί πολυπλέκτες ενσωµατώνουν τα υψηλά πρό-

τυπα της DNE στην τεχνολογία συµπίεσης φωνής καθώς και στην αποδοτική, από 

άποψη εύρους ζώνης, ρυθµοαπόδοση των δικτύων, παρέχοντας αξιόπιστη και οι-

κονοµική µετάδοση φωνής, fax και δεδοµένων. 

 

DNE Technologies Inc 

50 Barnes Park North 

Wallingford 

Connecticut 

06492 

USA 

Tel: +1 203 265 7151 

Fax: +1 203 284 8414 

Email: info@dne.com 

URL: www.dnetech.com 
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5.10 DORNIER GMBH - MOBILE ANTENNA TOWERS ( ΠΥΡΓΟΙ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙ-

ΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ) 

 

 

 

Η εταιρία Dornier GmbH, είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Αεροναυτικής, 

Άµυνας και ∆ιαστήµατος EADS (European Aeronautic Defence and Space 

Company), και δραστηριοποιείται στους τοµείς της αµυντικής ηλεκτρονικής, του ε-

ξοπλισµού τηλεπικοινωνιών και των δορυφορικών συστηµάτων. 

Ειδικά στον τοµέα της κατασκευής πύργων κεραιών για κινητή τηλεφωνία, η 

Dornier GmbH θεωρείται µια από τις πρωταγωνίστριες εταιρείες. Οι πύργοι αυτοί 

χρησιµοποιούνται για τις κινητές κατευθυντικές συνδέσεις ραδιοεπικοινωνίας, για 

την έρευνα περιοχών και την προετοιµασία περιοχών σταθµών βάσεων για τα κυ-

ψελοειδή τηλεφωνικά δίκτυα, για τη ραδιοµετάδοση και µεταφορά δεδοµένων TV, 

καθώς και για περιπτώσεις δυστυχηµάτων και καταστροφών. 

Οι κινητοί πύργοι της Dornier χρησιµοποιούνται κάθε φορά που πρέπει να ανυ-

ψωθεί γρήγορα µια κεραία ή ένας αισθητήρας, επακριβώς, σε περιορισµένο χώρο, 

µε µικρό εργατικό δυναµικό και µε µεγάλες απαιτήσεις ασφάλειας. 

 

Dornier GmbH 

Mobile Systems 

Dornier GmbH 

D-88039 Friedrichshafen 

Germany 

Tel: +49 7545 8 9140 

Fax: +49 7545 8 2034 

Email: mobile.systems@dornier.eads.net 

URL: www.eads-nv.com 
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5.11 ESG GMBH - COMMAND, CONTROL AND INFORMATION SY STEMS 

(ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ) 

 

 

 

Η εταιρία ESG εξειδικεύεται στο σχεδιασµό, στην ανάπτυξη λογισµικού και συ-

στηµάτων, καθώς και στρατιωτικών συστηµάτων για αεροσκάφη και οχήµατα, συ-

στηµάτων αναγνώρισης, διοικήσεως και ελέγχου. 

Η ESG διαθέτει 25 έτη εµπειρίας στην ανάπτυξη συστηµάτων διοικήσεως και ε-

λέγχου για τις γερµανικές ένοπλες δυνάµεις, το ΝΑΤΟ και λοιπούς κυβερνητικούς 

φορείς. Τα πιο πρόσφατα συστήµατα περιλαµβάνουν το σύστηµα διοικήσεως, ελέγ-

χου και πληροφοριών HEROS 2/1 Los 2, καθώς και το σύστηµα ανάπτυξης οπλικών 

συστηµάτων ADLER. 

Η ανάπτυξη αυτών των προϊόντων είναι βασισµένη σε εννοιολογικά σχέδια µε 

δυνατότητες βελτίωσης των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων. Αυτά τα συστήµατα α-

ντιπροσωπεύουν την τεχνολογία state-of-the-art λαµβάνοντας υπόψη την καθολική 

εφαρµογή των αποδεκτών προτύπων της τεχνολογίας των πληροφοριών και τη 

χρήση υψηλού επιπέδου γλωσσών, µαζί µε ένα ισορροπηµένο µίγµα COTS και 

στρατικοποιηµένων εξαρτηµάτων. 

 

ESG GmbH 

Einsteinstrasse 174 

D-81675 München 

Germany 

Tel: +49 899216 2245 

Fax: +49 899216 2736 

E-mail: webmaster@esg-gmbh.de 

URL: www.esg-gmbh.de 
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5.12 GATEWAY FAX SYSTEMS INC - SECURE AND PORTABLE FACSIMILE 

EQUIPMENT FOR MILITARY APPLICATIONS ( ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΣ ΤΗ-

ΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) 

 

 

 

Η εταιρία Gateway Fax Systems, Inc. είναι κατασκευαστής ασφαλούς τηλεοµοιο-

τυπικού εξοπλισµού που παρέχεται σε κυβερνητικούς, στρατιωτικούς και βιοµηχανι-

κούς φορείς, για επεξεργασία υψηλού επιπέδου ασφάλειας, διαβαθµισµένων πλη-

ροφοριών. 

Η τεχνολογία της, τής επιτρέπει να προσφέρει σε χαµηλό κόστος, µια µεγάλη 

ποικιλία από ευπροσάρµοστα ασφαλή προϊόντα fax, διαθέσιµα οπουδήποτε στον 

κόσµο, ικανοποιώντας οποιαδήποτε ανάγκη. 

 

Gateway Fax Systems Inc 

Secure Facsimile Products 

934 Copper Stone Circle 

Chesapeake 

VA 23320 USA 

Tel: +1 757 312 9800 

Tel: 877-951-9800 (Toll free) 

Fax: +1 757 312 0315 

E-mail: info@gwfs.com 

URL: www.gwfs.com 
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5.13 ITT INDUSTRIES - ADVANCED TACTICAL COMMUNICATI ON SYSTEMS 

(ATCS) – (ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 

 

 

 

Το τµήµα αεροδιαστηµικής και επικοινωνιών (Aerospace/Communica-tions 

Division) της ITT Industries, είναι ο βασικός προµηθευτής των χερσαίων και των αε-

ροµεταφερόµενων τακτικών συστηµάτων επικοινωνίας, για τις συµµαχικές στρατιω-

τικές δυνάµεις παγκοσµίως. 

Τα βασικά προϊόντα της εταιρίας περιλαµβάνουν τους τακτικούς ασυρµάτους του 

συστήµατος SINCGARS, προϊόντα του δικτυακού συστήµατος του SINCGARS, ό-

πως είναι ο ελεγκτής ∆ιαδικτύου INC (Internet Controller), καθώς και συστήµατα δι-

αχείρισης. 

Επιπλέον, παρέχει συστήµατα επικοινωνίας πολυµέσων όπως ο ευρείας ζώνης 

ασύρµατος δικτύου Mercury (WNR), και τα συστήµατα εγκαίρου προειδοποιήσεως 

µηνυµάτων διοικήσεως S-TBMS (Situation Awareness Command Messaging 

Systems), για το σύγχρονο πεδίο µάχης. 

 

ITT Industries 

Aerospace/Communications Division 

1919 West Cook Road 

PO Box 3700 

Ft. Wayne, IN 46801-3700 

USA 

Tel: +1 260 451 6384 

Fax: +1 260 451 6033 

URL: www.acd.itt.com 
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5.14 KONGSBERG DEFENCE COMMUNICATIONS - TACTICAL CO MMUNI-

CATION SYSTEMS (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥ-

ΣΤΗΜΑΤΑ) 

 

 

Η εταιρία Kongsberg Defence Communications είναι προµηθευτής συστηµάτων 

κινητής τηλεφωνίας, συµπεριλαµβανοµένου του τακτικού συστήµατος επικοινωνίας 

Ericsson (Ericsson Tactical Communication System), που χρησιµοποιείται στα 

στρατιωτικά αµυντικά προγράµµατα δυνάµεων ξηράς και αέρα. 

Η Kongsberg συγκαταλέγεται µεταξύ των παγκοσµίων πρωτοπόρων στον τοµέα 

των κινητών συστηµάτων επικοινωνίας για στρατιωτική χρήση. Το τακτικό σύστηµα 

επικοινωνίας EriTac και το νέο πολλαπλών ρόλων ραδιο σύστηµα MRR (Multi-Role 

Radio), παρέχουν επικοινωνία δεδοµένων και φωνής υψηλής ταχύτητας, σε ένα τα-

κτικό περιβάλλον. Το EriTac και το MRR παρέχονται στα αµυντικά προγράµµατα 

στρατιωτικών δυνάµεων ξηράς και αέρα σε όλο τον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων 

και των κρατών-µελών του ΝΑΤΟ. 

 

Kongsberg Ericsson Communications ANS 

PO Box 87 

N-1361 Billingstad 

Norway 

Tel: +47 66 84 24 00 

Fax: +47 66 84 82 30 

URL: www.kdefence.com 
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5.15 L–3 COMMUNICATION SYSTEMS EAST - TACTICAL COMM UNICATION 

SYSTEMS AND AIRBORNE SOLID STATE RECORDERS ( ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-

ΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ) 

 

 

 

Η εταιρία L-3 Communication Systems-East σχεδιάζει, αναπτύσσει, παράγει και 

ενσωµατώνει συστήµατα επικοινωνίας και εξοπλισµό υποστήριξης για το διάστηµα, 

τον αέρα, το έδαφος και τις ναυτικές εφαρµογές, συµπεριλαµβανοµένων συστηµά-

των και προϊόντων C4I, ολοκληρωµένων συστηµάτων επικοινωνίας του ναυτικού, 

ολοκληρωµένων διαστηµικών συστηµάτων επικοινωνίας και φορτίων ραδιοσυχνοτή-

των, συστηµάτων καταγραφής , επικοινωνιών ασφαλείας και συστηµάτων ασφαλεί-

ας πληροφοριών. 

Εγκατεστηµένη στο Camden του New Jersey, η εταιρία L-3 έχει µία εταιρική κλη-

ρονοµιά συνεργασίας για δέκα περίπου δεκαετίες ξεκινώντας µε την RCA GE 

Aerospace, την Martin Marietta και την Lockheed Martin. Αποτελεί σήµερα τµήµα 

της Εταιρίας Επικοινωνιών L-3, µίας εταιρίας µε πωλήσεις πάνω από ένα εκατοµ-

µύριο δολάρια, µε προσωπικό κοντά στους 6.000 εργαζόµενους προβάλλοντας ως 

ένας από τους µεγαλύτερους προµηθευτές αµυντικού εξοπλισµού των Ηνωµένων 

Πολιτειών. 

 

L-3 Communication Systems East 

1 Federal Street 

Camden 

New Jersey 08102 

USA 

Tel: +1 856 338 4636 

Fax: +1 856 338 2741 

Email: samuel.ximenes@L-3Com.com 

URL: www.L-3Com.com/cs-east 

 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 232 

5.16 LIGHTSCAPE NETWORKS – DIGITAL COMMUNICATION AN D DATA 

TRANSMISSION NETWORKS (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑ-

∆ΟΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ) 

 

 

 

Η LIGHTSCAPE NETWORKS, θυγατρική της ECI Telecom, είναι µια παγκόσµιας 

εµβέλειας εταιρία παροχής ολοκληρωµένων δικτυακών λύσεων για ψηφιακές επικοι-

νωνίες και µετάδοση δεδοµένων. Η εταιρία σχεδιάζει, κατασκευάζει και παραδίδει 

λύσεις που παγιώνουν τη µεταφορά, βελτιώνουν την διανοµή υπηρεσιών πρόσβα-

σης και αυξάνουν εντυπωσιακά τη χωρητικότητα υποδοµής και την εναλλασσόµενη 

συνδετικότητα υπηρεσιών. 

Οι λύσεις των δικτύων Lightscape προσαρµόζονται στα γρήγορα µεταβαλλόµενα 

σενάρια από άποψη διανοµής κυκλοφορίας δεδοµένων, τοπολογίας δικτύων και ε-

πέκτασης, σε περιοχές µε περιορισµένη επικοινωνιακή υποδοµή. Ο τηλεπικοινωνια-

κός εξοπλισµός της είναι διαφανής, αξιόπιστος και επαρκής. 

Επιπλέον, ικανοποιεί τις απαιτήσεις των τεχνολογιών πληροφορικής και C4 

(Command, Control, Communication and Computer - ∆ιοίκηση, Έλεγχος, Επικοινω-

νία και Υπολογιστές). 

Οι στρατιωτικοί φορείς ωφελούνται από τις λύσεις των δικτύων Lightscape από 

την ανάπτυξη του εξοπλισµού και τη δηµιουργία ενός αµυντικού επικοινωνιακού ι-

στού που συνδέει στρατιωτικές βάσεις, κέντρα διοίκησης, επιχειρησιακές θέσεις και 

στρατηγεία. 

 

Lightscape Networks 

30 Hasivim St 

Petah Tikva 49133 

Israel 

Tel: +972 3 926 8111 

Fax: +972 3 926 8060 

Email: erez.yarden@lightscapenet.com 

URL: www.lightscapenetworks.com 
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5.17 MILS ELEKTRONIK GESMBH & CO. KG –CIPHER SYSTEM S (ΣΥ-

ΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ) 

 

H εταιρία Μils Elektronik είναι µια από τις κορυφαίες στον τοµέα της ανάπτυξη και 

κατασκευής συστηµάτων κρυπτογράφησης, παρέχοντας εγγύηση στην ασφάλεια 

των πληροφοριών σε ιδιωτικά και δηµόσια δίκτυα µετάδοσης δεδοµένων και µηνυ-

µάτων. 

Η στρατηγική της εταιρίας Μils στην τεχνολογία της κρυπτογράφησης είναι η ά-

θραυστη βασική µέθοδος απλού κλειδιού "One Time Key". Αυτή λειτουργεί µε ένα 

τυχαίο κλειδί, το οποίο παράγεται από µια πηγή θορύβου. ∆εδοµένου ότι το κλειδί 

είναι τυχαίο, δεν µπορεί να υπολογιστεί εύκολα και είναι εποµένως σχεδόν αδύνατο 

να "σπάσει". 

 

Mils Elektronik GesmbH & Co. KG 

Dorfstrasse 20 

A-6060 MILS 

Austria 

Tel: +43 5223 577 10 0 

Fax: +43 5223 577 10 1 

Email: consult@mils.com 

URL: www.mils.com 
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5.18 OMNISEC AG - SECURE, ENCRYPTED COMMUNICATIONS TECHNO-

LOGY (ΑΣΦΑΛΗΣ, ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 

 

Η Omnisec είναι µια από τις πρωτοπόρους κατασκευάστριες εταιρείες της ασφα-

λούς, κρυπτογραφηµένης τεχνολογίας επικοινωνιών. ∆ιαθέτοντας εµπειρία πάνω 

από 50 χρόνια στο χώρο των ασφαλών και κρυπτογραφηµένων επικοινωνιών η 

Omnisec υπόσχεται λύσεις σε οποιαδήποτε πρόβληµα ασφάλειας επικοινωνιών. 

Η εταιρία συνδυάζει την προηγµένη τεχνολογία µε τις αξιόπιστες και αποδεδειγ-

µένες στο πεδίο των επικοινωνιών ιδέες, µε σκοπό την κατασκευή εξοπλισµού χα-

µηλού κόστους, φιλικού προς τον χρήστη που ικανοποιεί τις ασφαλείς τηλεπικοινω-

νιακές του ανάγκες. 

 

Omnisec AG 

Rietstrasse 14 

CH-8108 Daellikon 

Switzerland 

Tel: +41 1 847 6711 

Fax: +41 1 847 6712 

Email: info@omnisec.ch 

URL: www.omnisec.com 
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5.19 PELTOR AB - HEARING PROTECTION AND COMMUNICATI ON SYS-

TEMS (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

 

 

Η εταιρία Peltor κατασκευάζει µια πλήρη σειρά προϊόντων προστασίας ακρόασης 

και επικοινωνίας για θορυβώδη περιβάλλοντα. Τα προϊόντα προστασίας ακρόασης 

για τις στρατιωτικές εφαρµογές περιλαµβάνουν την προστατευτική συσκευή ακρόα-

σης Peltor ComTac, κάσκες πιλότων για το πεδίο της µάχης και κάσκες επικοινωνί-

ας για επιχειρήσεις διάσωσης στο νερό. 

Η ανάπτυξη των προϊόντων της Peltor είναι βασισµένη σε 40 έτη έρευνας και 

συλλογικής γνώσης, τόσο από την δική της εµπειρία, όσο και απ’ αυτήν των τελικών 

χρηστών / πελατών της. Η Peltor είναι µέλος της εταιρίας Aearo που αποτελεί µια 

από τις µεγαλύτερες παγκοσµίως στον τοµέα κατασκευής εξοπλισµού προσωπικής 

ασφάλειας. 

 

Peltor AB 

Att: PKPF 

Box 2341 

Malmstensgatan 19 

331 02 Vδrnamo 

Sweden 

Tel: +46 370 69 42 00 

Fax: +46 370 151 30 

E-mail: mil@peltor.se 

URL: http://www.peltor.se/default2.htm 
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5.20 PHONAK COMMUNICATIONS AG - INDUCTIVE RECEIVERS  FOR 

DISCREET COMMUNICATIONS (ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΕΣ) 

 

 

Η εταιρία Phonak Communications AG, ιδρύθηκε στο Murten της Ελβετίας το 

1992 και εξειδικεύεται στην οριακή µικρογράφηση των ασύρµατων συστηµάτων επι-

κοινωνίας. Τα προϊόντα περιλαµβάνουν τις συσκευές "phonito" και "microEar" που 

βασίζονται είτε στην επαγωγική τεχνολογία είτε στην τεχνολογία FM, και είναι σχε-

δόν αόρατες όταν φοριούνται στο αυτί. 

Ένας παράγοντας που είναι κρίσιµος για την επιτυχία της επιχείρησης είναι η δυ-

νατότητα σύµπραξης µε την µητρική της επιχείρηση Phonak AG, η οποίο κατα-

σκευάζει όργανα ακρόασης εδώ και 50 έτη, και που αυτήν την περίοδο 

συγκαταλέγεται στις τρεις κορυφαίες στο είδος της, παγκοσµίως. 

 

Phonak Communications AG 

Murten 

Switzerland 

Tel: +41 26 672 9630 

Fax: +41 26 672 9677 

E-mail: info@phonakcom.ch 

URL: www.phonakcom.com 
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5.21 PLANCK TECHNICAL SERVICES, INC. - MILITARY RF SYSTEMS AND 

COMPONENTS (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ε-

ΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΑ∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ) 

 

 

 

 

 

Η εταιρία Planck Technical Services, Inc. διαθέτει περισσότερα από 20 έτη ε-

µπειρίας στις ασύρµατες επικοινωνίες, στις ραδιοµεταδόσεις και στη κατασκευή ε-

ξειδικευµένων ηλεκτρονικών προϊόντων. Ο βασικός επιχειρησιακός τοµέας της επι-

χείρησης είναι τα συστήµατα και ο εξοπλισµός ραδιοσυχνότητας. Άλλα προϊόντα για 

στρατιωτική χρήση περιλαµβάνουν την συναρµολόγηση πινάκων κυκλωµάτων τόσο 

για αναλογικές όσο και για ψηφιακές συχνότητες. Η Planck κατασκευάζει επίσης κα-

λωδιακό εξοπλισµό. 

 

Planck Technical Services, Inc. 

226 West B Street 

Colton 

CA 92324 

USA 

Tel: +1 909 370 4515 

Fax: +1 909 370 4862 

Email: james@plancktech.com 

URL: www.plancktech.com 
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5.22 RAYTHEON  

 

 

5.22.1 RADIOS AND TERMINALS ( ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ) 

Η εταιρία Raytheon είναι µια πρωτοπόρος βιοµηχανική εταιρία που εξειδικεύεται 

στην κατασκευή αµυντικού και βιοµηχανικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού καθώς και 

αεροσκαφών ειδικών αποστολών. Η επιχειρησιακή µονάδα ασυρµάτων και τερµατι-

κών της Raytheon, µε κεντρικά γραφεία στο Fort Wayne της Ιντιάνα, είναι ένας από 

τους σηµαντικότερους προµηθευτές του Αµερικανικού Υπουργείου Άµυνας και ηγέ-

της στην τεχνολογία αµυντικής ηλεκτρονικής. 

Ως µέλος της Raytheon's Command, Control and Communications Systems η 

Raytheon Radios and Terminals, παρέχει την παγκόσµιας κλάσης πείρα της σε ε-

ξοπλισµό επικοινωνιών και δικτύωσης όπως: 

• Τακτικές ολοκληρωµένες αρχιτεκτονικές πεδίου µάχης. 

• Μεγάλα συστήµατα επικοινωνίας. 

• Αυτό-οργανωµένα ασύρµατα δίκτυα. 

• Τακτικές επικοινωνίες. 

• Λογισµικό ψηφιακής ραδιο τεχνολογίας. 

• Ανάπτυξη κυµατοµορφών. 

  

Raytheon 

Radios and Terminals Business Unit 

1010 Production Road 

Fort Wayne, IN 46808 

USA 

Tel: +1 219 429 5416 

Fax: +1 219 429 4442 

Email: commsys@ftw.rsc.raytheon.com 

URL: www.raytheon.com 
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5.22.2 RAYTHEON - MOBILE VSAT COMMUNICATIONS SYSTEM S (ΚΙΝΗΤΟ 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡOΥ ∆ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ) 

Το κινητό τερµατικό πολύ µικρoύ διαφράγµατος Raytheon MVSAT (Mobile Very 

Small Aperture Terminal) είναι η πρώτη παγκοσµίως µονάδα ευρυζωνικών επικοι-

νωνιών, που µπορεί να επεκταθεί γρήγορα (σε 45 λεπτά) και εύκολα για χρήση ο-

πουδήποτε στον κόσµο. 

Χρησιµοποιώντας µια αναδιπλούµενη κεραία 1,2 m και τηλεπικοινωνιακό κέντρο 

στο µέγεθος µιας µικρής βαλίτσας, το MVSAT είναι ικανό να χειριστεί φωνή, βίντεο, 

και δεδοµένα ταυτόχρονα, µε ταχύτητες στα 3,8 Mbps. Το MVSAT έχει επίσης ένα 

µοναδικό λογισµικό, που µειώνει τη λανθάνουσα κατάσταση (latency) κατά τη διάρ-

κεια της χρήσης. 

Το MVSAT είναι ένα γρήγορα αναπτυσσόµενο ελαφρύ σύστηµα που σχεδιάζεται 

για να βοηθήσει στη γρήγορη εγκατάσταση δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών εφαρ-

µογών που διακόπτονται από την αποτυχία ή την καταστροφή των παραδοσιακών 

συστηµάτων. 

Το MVSAT µπορεί επίσης να ρυθµιστεί για αποκαταστήσει επικοινωνίες ευρείας 

ζώνης, µε σκοπό να συνδέσει αποµακρυσµένους χρήστες µε δεδοµένα που βρίσκο-

νται αποθηκευµένα σε κάποιον υπολογιστή στο γραφείο τους ή στο ∆ιαδίκτυο, µέσω 

κρυπτογραφηµένων επικοινωνιών TCP/IP. 

Το MVSAT είναι ικανό να παρέχει επικοινωνίες σταθερού σηµείου προς πολλά 

σηµεία (fixed point to multi-point), καθώς επίσης επικοινωνίες πολλών σηµείων 

προς πολλά σηµεία (multi-point to multi-point) – και αποτελεί µια αληθινά ευπρο-

σάρµοστη µονάδα, για µια ευρεία γκάµα εµπορικών και µη εµπορικών εφαρµογών. 

 

Raytheon Company - C3I 

1620 Wilshire Drive, Suite 301 

Bellevue 

Nebraska 68005 

USA 

Tel: +1 402 293 2947 

Fax: +1 402 293 2902 

Email: Pat_Apala@Raytheon.com 

URL: www.raytheon.com/MVSAT 
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5.23 REUTECH DEFENCE INDUSTRIES (RDI) - TACTICAL GR OUND BASED 

V/UHF COMMUNICATIONS (ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ V/UHF) 

 

 

 

 

Η εταιρία Reutech Defence Industries (RDI) είναι εγκατεστηµένη στη νέα Γερµα-

νία, στο KwaZulu, Natal. H RDI έχει κατορθώσει να αποτελεί µια από τις πρωταγω-

νίστριες εταιρίες στον τοµέα της κατασκευής και παροχής εξειδικευµένων αµυντικών 

προϊόντων, και τώρα εφαρµόζει προηγµένη τεχνολογία στα ακόλουθα πεδία: 

• Βόµβες αεροσκαφών 

• Συστήµατα αεροσκαφών 

• Πυροσωλήνες 

• Επικοινωνίες 

 Η RDI κατασκευάζει εξοπλισµό για τις τακτικές επικοινωνίες από το 1968 και εί-

ναι βασικός προµηθευτής στο SANDF. Λαµβάνοντας υπόψη την υποχρέωση για 

εξαγωγές καθώς και το µεταβαλλόµενο τοπικό σενάριο, η διοίκηση της επιχείρησης 

έχει αποφασίσει την επιδίωξη ποιότητας που βασίζεται στους διεθνώς αναγνωρι-

σµένους κώδικες πρακτικής, και έτσι έχει εφαρµόσει µια πολιτική βασισµένη στο ISO 

9001. 

Η RDI ασχολείται µε τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και κατασκευή περίπλοκου 

ηλεκτρονικού και µηχανικού εξοπλισµού, και έχει κερδίσει κατά τη διάρκεια των ετών 

µια ζηλευτή φήµη, για την συνέπεια µε την οποία παράγει αγαθά υψηλής ποιότητας. 

 

Reutech Defence Industries (Pty) Ltd 

10 Pineside Road 

New Germany 

Natal 3600 

South Africa 

Tel: +27 31 7195711 

Fax: +27 31 7195707 

Email: martindb@rdi.co.za 

URL: www.rdi.co.za 
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5.24 ROCKWELL COLLINS GOVERNMENT SYSTEMS - INTEGRAT ED COM-

MUNICATION SYSTEMS AND EQUIPMENT (ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 

 

 

Για περισσότερο από 65 έτη, η εταιρία Rockwell Collins παρέχει ασφαλείς, ανθε-

κτικές στις παρεµβολές επικοινωνίες, για τη διοίκηση και τον έλεγχο του πεδίου µά-

χης. 

Η Rockwell Collins άρχισε την επιτυχηµένη ως σήµερα πορεία της, µε την εφεύ-

ρεση της υψηλής συχνότητας ενιαίας περιοχής (high frequency single side band), 

και συνέχισε την καινοτοµία της µε τη δηµιουργία του εξοπλισµού επικοινωνιών που 

χρησιµοποιήθηκε από τα διαστηµικά προγράµµατα Mercury, Gemini και Apollo. Σε 

αυτά τα προγράµµατα, ο εξοπλισµός επικοινωνιών της Rockwell Collins λειτούργη-

σε χωρίς καµία αποτυχία και ήταν το µόνο µη-περιττό (non-redundant) σύστηµα επί 

σκάφους. 

Η Rockwell Collins καινοτόµησε στις δορυφορικές επικοινωνίες (SATCOM) και 

ανέπτυξε τις τακτικές συνδέσεις δεδοµένων. Σήµερα, η Rockwell Collins παράγει την 

επόµενη γενιά των επικοινωνιακών συστηµάτων πεδίου µάχης. Προϊόντα όπως το 

Joint Tactical Radio System (JTRS) και το λογισµικό του High Frequency (HF) 

Messenger συνεχίζουν να εξασφαλίζουν την επιτυχία των αποστολών µέσω ασφα-

λών και διαλειτουργικών συστηµάτων επικοινωνιών. 

 

Rockwell Collins Government Systems 

Dept. 120-130 

350 Collins Road N.E. 

Cedar Rapids, IA 52498-0120 

USA 

Tel: +1 (800) 321 2223 

Tel: +1 (319) 295 5100 

Fax: +1 (319) 295 4777 

E-mail: collins@collins.rockwell.com 

URL: www.collins.rockwell.com/gs 
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5.25 ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO KG - RADIO COMMUNICA TIONS E-

QUIPMENT AND SYSTEMS (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑ∆ΙΟ ΕΠΙΚΟΙ-

ΝΩΝΙΩΝ) 

 

 

Το τµήµα συστηµάτων ραδιο επικοινωνιών της Rohde & Schwarz (Radio 

communications Systems Division), σχεδιάζει, κατασκευάζει και εµπορεύεται εξο-

πλισµό και συστήµατα ραδιο επικοινωνίας HF, UHF και VHF, για στρατιωτικούς φο-

ρείς, υπηρεσίες και οργανισµούς (στρατό ξηράς, πολεµική αεροπορία, ναυτικό, α-

κτοφυλακή, µεθοριακή αστυνοµία, πολυεθνικές δυνάµεις κλπ). 

Η Rohde & Schwarz κατασκευάζει και παρέχει ασυρµάτους σε όλες τις κλάσεις 

ισχύος και µια ευρεία γκάµα αξεσουάρ και εξαρτηµάτων για την ανάπτυξη και λει-

τουργία δικτύων και συστηµάτων επικοινωνίας για στρατιωτικά σενάρια. Εκτός από 

τους σταθερούς, εποχούµενους και φορητούς ασυρµάτους η Rohde & Schwarz πα-

ρέχει λογισµικό και υλικό για εγκατάσταση αυτοµάτων συνδέσεων ALE (Automatic 

Link Establishment), γρήγορα modem δεδοµένων, τακτικές κεραίες, συζευκτήρες και 

φίλτρα για ολοκλήρωση σε όλες τις στρατιωτικές πλατφόρµες. 

∆ιεπαφές και πύλες προς τα τοπικά δίκτυα (LAN), το τακτικό ∆ιαδίκτυο, το ISDN 

και τις δορυφορικές επικοινωνίες, είναι τα βασικά συστατικά για την υλοποίηση των 

τακτικών καθώς και των στρατηγικών δικτύων επικοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένης 

της φωνής, των δεδοµένων και της τηλεοπτικής µεταφοράς. 

 

Rohde & Schwarz GmbH & Co KG 

Muehldorfstr. 15 

D-81671 Muenchen 

Germany 

Tel: +49 89 4129 2190 

Fax: +49 89 4129 3398 

E mail: army.comms@rsd.rsd.de 

URL: www.rsd.de 
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5.26 SCOTTY TELE-TRANSPORT CORPORATION - ADVANCED M OBILE 

COMMUNICATION PRODUCTS AND SOLUTIONS (ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) 

  

 

Η εταιρία SCOTTY ("Tele-Transport Corporation PLC" και "Tele-Transport 

Corporation of the Americas") κατασκευάζει προηγµένες συσκευές κινητής επικοι-

νωνίας και παρέχει πλήρεις λύσεις για τους πελάτες της σε όλο τον κόσµο. Τα προ-

ϊόντα της SCOTTY περιλαµβάνουν: 

• Την κινητή µονάδα: ένα αναπτυσσόµενο σύστηµα που σχεδιάζεται για να 

παρέχει την καλύτερη και περιεκτικότερη επικοινωνία από το πεδίο µάχης. 

• Το σύστηµα video-επικοινωνίας ProMax: µια σταθερή συσκευή επικοινωνίας 

19 ιντσών που τοποθετείται σε στρατηγεία, πλοία κλπ. 

• Τους προσαρµοστές Ι-Adapters: αυτοί οι προσαρµοστές παρέχουν µια διε-

παφή µεταξύ µιας διεπαφής ISDN και µιας σειριακής διεπαφής (π.χ. τερµατι-

κό Inmarsat-B ή κρυπτογράφησης), µεταξύ διεπαφής 2B ISDN και δύο τερ-

µατικών Inmarsat GAN, και διάφορους άλλους συνδυασµούς. 

• Τον "διοικητή" SCOTTY (SCOTTY COMMANDER): διπλοί κινητοί τερµατικοί 

σταθµοί Inmarsat GAN για ασφαλείς επικοινωνίες. 

  

 

SCOTTY Tele-Transport Corporation AG 

Teslastrasse 4 

8074 Grambach 

Austria 

Tel: +43 316 409 426 50 

Fax: +43 316 409 426 53 

Email: office@scotty.at 

URL: www.scotty.at 
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5.27 SECTRA COMMUNICATIONS AB - SECURE COMMUNICATIO N SYS-

TEMS (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

 

 

Η εταιρία Sectra είναι µια από τις κορυφαίες στην ανάπτυξη και κατασκευή προ-

ϊόντων ασφαλών πληροφοριών για το Σουηδικό Στρατό. Τα προϊόντα της περιλαµ-

βάνουν συσκευές κρυπτογράφησης και δοµικά στοιχεία για ασφαλείς εφαρµογές 

στις προσωπικές επικοινωνίες, καθώς και το Sectra Tiger, ένα ασφαλές σύστηµα 

κινητών επικοινωνιών. 

Οι κλήσεις που γίνονται µε τα παραδοσιακά τηλέφωνα GSM δεν είναι πάντοτε ε-

ντελώς ασφαλείς, καθώς ένα µέρος των συνοµιλιών µεταφέρεται από το δίκτυο της 

σταθερής τηλεφωνίας, και τα κέντρα GSM δεν υποχρεούνται να κάνουν την κυκλο-

φορία αυτών των συνοµιλιών ασφαλή. 

Το Sectra Tiger είναι κάτι περισσότερο από ένα πρότυπο τηλέφωνο GSM µε δυ-

νατότητες κρυπτογράφησης. Είναι ένα πλήρως ολοκληρωµένο σύστηµα για ασφαλή 

τηλεπικοινωνιακή µεταφορά πληροφοριών, που αναπτύσσεται για χρήση όπου η 

τηλεφωνική κυκλοφορία δεν πρέπει να υποκλαπεί από αναρµόδια πρόσωπα, και 

επιπλέον έχει εγκριθεί για να χειρίζεται πληροφορίες υψίστης ασφαλείας του Σουη-

δικού Στρατού. Το Sectra Tiger ακολουθεί τα πρότυπα ασφαλείας του ΝΑΤΟ και ήδη 

χρησιµοποιείται από αυτό. 

 

Sectra Communications AB 

Teknikringen 2 

SE-583 30 Linköping 

Sweden 

Contact: Caroline Lundberg 

Tel: +46 13 23 52 00 

Fax: +46 13 21 21 85 

E mail: info.security@sectra.se 

URL: www.sectra.se 
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5.28 SENNHEISER GOVERNMENT SYSTEMS - NOISE REDUCTION FOR 

BATTLEFIELD COMMUNICATIONS ( ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΜΕΙΩΣΗ 

ΘΟΡΥΒΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΕ∆ΙΟΥ ΜΑΧΗΣ) 

Το Sennheiser Noisegard αποτελεί πρότυπο για την ενεργητική (ANR) και την 

παθητική µείωση του θορύβου καθώς και για την προστασία ακρόασης. Κατασκευ-

ασµένο για απόδοση και αξιοπιστία, το Sennheiser διατηρεί την αρχή του σχεδια-

σµού και τον έλεγχο κατασκευής ηλεκτροακουστικών στοιχείων που βελτιστοποιούν 

την απόρριψη του θορύβου και τη λεκτική σαφήνεια. 

Τα κυβερνητικά συστήµατα Sennheiser είναι ο στρατιωτικός τοµέας του παγκό-

σµιου οµίλου Sennheiser. Για πάνω από 50 έτη, η Sennheiser έχει δηµιουργήσει 

µικρόφωνα, ακουστικά, ασύρµατες τεχνολογίες µεταφορών και εξαρτήµατα για µο-

ναδικές επαγγελµατικές εφαρµογές σε όλο τον κόσµο, κερδίζοντας πολλές ηθικές 

αµοιβές για αυτά τα επιτεύγµατα, συµπεριλαµβανοµένων βραβείων Grammy, Oscar 

και Emmy για τις τεχνικές καινοτοµίες της και την πείρα της. 

 

Sennheiser Government Systems 

One Enterprise Dr 

Old Lyme 

CT 06371 

USA 

Tel: +1 860 434 4573 

Fax: +1 860 434 4599 

URL: www.sennheiserusa.com/sgs 
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5.29 TADIRAN COMMUNICATIONS - MILITARY COMMUNICATIO NS (ΣΤΡΑ-

ΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ) 

 

 

Η εταιρία Tadiran Communications Ltd., αναγνωρίζεται παγκοσµίως για τις προ-

ηγµένες της, αποδεδειγµένες στην πράξη, ολοκληρωµένες λύσεις επικοινωνιών, για 

το σύγχρονο πεδίο µάχης. Η στρατιωτική σειρά εξοπλισµού επικοινωνίας της επιχεί-

ρησης, περιλαµβάνει ασυρµάτους υψηλής συχνότητας και πολύ υψηλής συχνότητας 

(HF/VHF), τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, στρατιωτικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

που λειτουργούν επίσης και ως τερµατικά επικοινωνιών ή πλοήγησης. Αυτές οι σει-

ρές προϊόντων χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, και αποτελούν ασφαλή 

ψηφιακά συστήµατα ραδιοεπικοινωνίας για φωνή και δεδοµένα. 

Τα προϊόντα επικοινωνιών της Tadiran καλύπτουν επικοινωνίες κάθε κλιµακίου, 

από τον µεµονωµένο µαχητή στην Οµάδα ή τη ∆ιµοιρία µέχρι το επίπεδο Μεραρχίας 

και Σώµατος Στρατού. Τα προϊόντα της παρουσιάζουν αξιοπιστία, ουσιαστική για το 

σύγχρονο πεδίο µάχης, και προσφέρονται σε κάθε απαιτούµενη διαµόρφωση, ανά-

λογα µε τις απαιτήσεις των µαχόµενων µονάδων. Για περισσότερο από τρεις δεκαε-

τίες η Tadiran συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους στον τοµέα της, µε εξοπλισµό 

και συστήµατα που χρησιµοποιούνται από τις ένοπλες δυνάµεις του Ισραήλ, τις α-

µερικανικές ένοπλες δυνάµεις και το στρατό ξηράς 40 κρατών παγκοσµίως. 

 

Tadiran Communications 

26 Hashoftim Street 

Holon 58102 

Israel 

Tel: +972 3 557 4661 

Tel: +972 3 557 4500 

Fax: +972 3 557 4484 

Fax: +972 3 557 4270 

Email: info@tadcomm.com 

Email in the US: marketing@t-com.com 

URL: www.tadcomm.com 
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5.30 TALLA-COM INDUSTRIES, INC - RUGGED PORTABLE CO MPUTERS 

AND POWER AMPLIFIERS (ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ)  

 

 

Η εταιρία Talla-Com Industries και η θυγατρική της Talla-Tech, είναι βασικοί 

προµηθευτές των rugged φορητών υπολογιστών και του εξοπλισµού τακτικού περι-

βάλλοντος για τον αµερικανικό στρατό ξηράς, τις δυνάµεις πεζοναυτών και την αµε-

ρικανική πολεµική αεροπορία. 

Η Talla-Com είναι επίσης σηµαντικός προµηθευτής ενισχυτών ισχύος πολλαπλής 

µπάντας (multi-band) και UHF ενισχυτών δορυφορικών επικοινωνιών για εφαρµογές 

σε πλοία ή για τακτικές επικοινωνιακές εφαρµογές. 

Στα πλαίσια της σύµβασης µε τον αµερικανικό στρατό ξηράς, η Talla-Com διατη-

ρεί υποστήριξη αποθηκών και παρέχει εφεδρικά δοµικά στοιχεία και εξαρτήµατα για 

τους ποµποδέκτες RT-1523A και RT-1523D του συστήµατος SINCGARS. 

 

Talla-Com Industries, Inc 

1720 West Paul Dirac Dr. 

Tallahassee 

FL 32310 

USA 

Tel: +1 850 580 0444 

Email: marketing@t-com.com 

URL: www.t-com.com 
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5.31 THALES ACOUSTICS - COMMUNICATION HELMETS, HEAD SETS, 

HAND-SETS, INTERCOMS AND FIELD TELEPHONES ( ΚΡΑΝΗ, ΚΑΣΚΕΣ, ΜΙ-

ΚΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΝ∆ΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΠΕ∆ΙΟ ΜΑΧΗΣ) 

 

 

Η εταιρία Thales Acoustics είναι πρωτοπόρος στον τοµέα της κατασκευής βοηθη-

τικού εξοπλισµού επικοινωνιών για στρατιωτικούς και επαγγελµατικούς χρήστες. Η 

Thales Acoustics διαθέτει ένα ευρύ πακέτο προϊόντων για τους τοµείς εδάφους, θά-

λασσας και αέρα, και προσφέρει τεχνική πείρα και υπηρεσίες για την υποστήριξή 

τους. Αυτή η σειρά προϊόντων περιλαµβάνει κράνη επικοινωνίας, κάσκες, µικροτη-

λέφωνα, συσκευές ενδοεπικοινωνίας, τηλέφωνα για το πεδίο µάχης και συστήµατα 

διοίκησης.  

Εκτός από την δυνατότητα τεχνικής κάλυψης και την σε βάθος κατανόηση της ε-

πιχείρησης διάφορων κοινοτήτων χρηστών, η επιτυχία της Thales Acoustics είναι 

επίσης αποτέλεσµα της άµεσης ανταπόκρισης στις µεµονωµένες ανάγκες των χρη-

στών/ πελατών. Η ποικιλοµορφία των προϊόντων και των διαθέσιµων τεχνολογιών 

επιτρέπει στις προσαρµοσµένες κατασκευασµένες λύσεις που παράγονται, να ικα-

νοποιήσουν επακριβώς τις απαιτήσεις κάθε πελάτη. 

 

Thales Acoustics 

Waverley Industrial Estate 

Hailsham Drive 

Harrow  

Middlesex 

HA1 4TR 

United Kingdom 

Tel: +44 20 8515 6200 

Fax: +44 20 8427 0350 

Email: sales.acoustics@uk.thalesgroup.com 

URL: www.thales-acoustics.com 
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5.32 THALES COMMUNICATIONS AS - SECURE TACTICAL AND  STRATE-

GIC COMMUNICATIONS SYSTEMS (ΑΣΦΑΛΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΥ-

ΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) 

 

 

Η εταιρεία Thales Communication AS εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και παροχή 

στρατιωτικών λύσεων επικοινωνιών στις ακόλουθες βασικές περιοχές: 

• Τακτικά δίκτυα. 

• Στρατηγικά δίκτυα επικοινωνιών. 

• Προϊόντα ασφαλούς επικοινωνίας. 

• Σύστηµα χειρισµού στρατιωτικών µηνυµάτων. 

Η Thales Communication AS, είναι βασικός προµηθευτής και υπεύθυνη για την 

ανάπτυξη στρατιωτικών ασφαλών επικοινωνιακών συστηµάτων για τη νορβηγική 

εθνική άµυνα, ενώ παράλληλα συµµετέχει και σε διάφορα προγράµµατα C3I (∆ιοί-

κηση, Έλεγχος, Επικοινωνίες) για το στρατό ξηράς, την πολεµική αεροπορία και το 

ναυτικό. Αυτά τα προγράµµατα αντιπροσωπεύουν µια επέκταση της δραστηριότη-

τας της εταιρίας, από τον εφοδιασµό των προϊόντων επικοινωνίας, προς τα πλήρη 

C3I συστήµατα. 

 

Thales Communications AS 

PO Box 22 Oekern 

N-0508 Oslo 

Norway 

Tel: +47 2263 8300 

Fax: +47 2263 7944 

Email: info@no.thalesgroup.com 

URL: www.thales-communications.no 
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6. Τυποποίηση (Standardization)  

6.1 Γενικά 

Στην συνέχεια αναφέρονται οι σηµαντικότερες κατηγορίες Συµφωνιών Τυποποί-

ησης (ΣΤΥΠ) ή Standardization Agreements (STANAG) που ισχύουν στα πλαίσια 

του ΝΑΤΟ και αφορούν θέµατα στρατιωτικών επικοινωνιών.  

 

6.2 ΣΤΥΠ Σχετικές µε ∆ίκτυα-Συνδέσεις 

A/A  ΘΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(α) (β) (γ) 

3910 HIGH SPEED DATA TRANSMISSION UNDER STANAG 3838 
AVS OR FIBRE OPTIC EQUIVALENT CONTROL 

FIBRE OPTIC 

3996 FIBRE OPTIC TIME DIVISON COMMAND / RESPONSE MUL-
TIPLEX DATA BUS 

FIBRE OPTIC 

3997 PARALLEL INTERCONNECT (PI) BUS BUS 

4202 TRANSMISSION ENVELOPE CHARACTERISTICS FOR HIGH 
RELIABILITY DATA EXCHANGE BETWEEN LAND TACTICAL 
DATA PROCESSING EQUIPMENT OVER SINGLE CHANNEL 
RADIO LINKS 

LINKS 

4250 NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS INTER-
CONNECTION - PART 1 : GENERAL DESCRIPTION 

OSI 

4251 THE NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS IN-
TERCONNECTION - LAYER 1 (PHYSICAL LAYER) SERVICE 
DEFINITION 

OSI 

4252 THE NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS IN-
TERCONNECTION - LAYER 2 (DATA LINK LAYER) SERVICE 
DEFINITION 

OSI 

4253 THE NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS IN-
TERCONNECTION - LAYER 3 (NETWORK LAYER) SERVICE 
DEFINITION 

OSI 

4254 THE NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS IN-
TERCONNECTION - LAYER 4 (TRANSPORT LAYER) SERVICE 
DEFINITION 

OSI 

4255 NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS INTER-
CONNECTION - LAYER 5 (SESSION LAYER) SERVICE DEFI-
NITION 

OSI 

4256 NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS INTER-
CONNECTION - LAYER 6 (PRESENTATION LAYER) SERVICE 
DEFINITION 

OSI 

4257 THE NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS IN-
TERCONNECTION - LAYER 7 (APPLICATION LAYER) SER-
VICE DEFINITION 

OSI 

4258 NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS INTER-
CONNECTION - SPECIFICATION OF ABSTRACT SYNTAX 
NOTATION 1 (ASN.1) 

OSI 

4259 NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS INTER-
CONNECTION - ENCODING RULES FOR ASN.1 

OSI 

4260 NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS INTER-
CONNECTION - FUNCTIONAL PROFILE 

OSI 
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(α) (β) (γ) 

4262 NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS INTER-
CONNECTION - LAYER 2 (DATA LINK LAYER) PROTOCOL 
SPECIFICATION 

OSI 

4263 NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS INTER-
CONNECTION - LAYER 3 (NETWORK LAYER) PROTOCOL 
SPECIFICATION 

OSI 

4264 NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS INTER-
CONNECTION - LAYER 4 (TRANSPORT LAYER) PROTOCOL 
SPECIFICATION 

OSI 

4265 NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS INTER-
CONNECTION - LAYER 5 (SESSION LAYER) PROTOCOL 
SPECIFICATION 

OSI 

4266 NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS INTER-
CONNECTION - LAYER 6 (PRESENTATION LAYER) PROTO-
COL SPECIFICATION 

OSI 

4267 THE NATO REFERENCE MODEL FOR OPEN SYSTEMS IN-
TERCONNECTION - LAYER 7 (APPLICATION LAYER) PRO-
TOCOL SPECIFICATION 

OSI 

4291 MODULATION AND CODING CHARACTERISTICS THAT MUST 
BE COMMON TO ASSURE INTER-OPERABILITY OF 2400 BPS 
WIRELINE MODEMS FOR USE IN NARROW-BAND SECURE 
VOICE SYSTEMS 

MODEMS 

4380 TECHNICAL STANDARDS FOR ANALOGUE-DIGITAL CON-
VERSION OF VOICE SIGNALS USING CONTINUOUSLY VARI-
ABLE SLOPE DELTA MODULATION (CVSD) 

MODULATION 

4406 MILITARY MESSAGE HANDLING SYSTEM OSI 

4529 CHARACTERISTICS OF SINGLE TONE MODULATORS / DE-
MODULATORS FOR MARITIME HF RADIO LINKS WITH 1240 
HZ BANDWIDTH 

MODEMS 

5036 PARAMETERS AND PRACTICES FOR THE USE OF THE 
NATO 7-BIT CODE 

BIT-CODE 

5045 INTEROPERABILITY CHARACTERISTICS FOR TELE-
PRINTERS USING THE NATO 7-BIT CODE 

BIT-CODE 

5501 DIGITAL DATA LINK - LINK 1(POINT-TO-POINT) DATA LINK 

5504 TACTICAL DATA LINK FOR THE CONTROL OF AIRCRAFT - 
LINK 4 

DATA LINK 

5507 TACTICAL DATA LINK FOR AIR TRAFFIC CONTROL - LINK 7 DATA LINK 

5511 TACTICAL DATA EXCHANGE - LINK 11 / 11B DATA LINK 

5514 TACTICAL DATA BROADCASTING - LINK 14 DATA LINK 

5516 TACTICAL DATA EXCHANGE - LINK 16 DATA LINK 

5601 STANDARDS FOR INTERFACE OF NATO DATA - LINKS 1, 11, 
11B AND 14 THROUGH A BUFFER 

DATA LINK 

5616 STANDARDS FOR DATA FORWARDING BETWEEN TACTICAL 
DATA SYSTEMS EMPLOYING LINK 11 / 11B AND TACTICAL 
DATA SYSTEMS EMPLOYING LINK 16 

DATA LINK 

7040 SIMPLEX FIBRE OPTIC HIGH SPEED DATA TRANSMISSION 
SYSTEM 

FIBRE OPTIC 

7075 HIGH-SPEED RING BUS BUS 

7076 LINEAR TOKEN PASSING MULTIPLEX BUS BUS 
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6.4 ΣΤΥΠ Σχετικές µε Ηλεκτροµαγνητισµό 

 

A/A  ΘΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1307 MAXIMUM NATO NAVAL OPERATIONAL ELECTRO-
MAGNETIC ENVIRONMENT PRODUCED BY RADIO AND RA-
DAR 

ELECTRO-MAGNETIC 

3516 ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE , TEST METHODS FOR 
AIRCRAFT ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 

ELECTRO-MAGNETIC 

3614 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) OF AIRCRAFT 
SYSTEMS AND EQUIPMENT 

ELECTRO-MAGNETIC 

3731 BIBLIOGRAPHY ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY 
(EMC) 

ELECTRO-MAGNETIC 

3968 NATO GLOSSARY OF AIR ELECTRICAL AND ELECTROMAG-
NETIC TERMINOLOGY 

ELECTRO-MAGNETIC 

4435 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY TESTING PROCE-
DURE AND REQUIREMENTS FOR NAVAL ELECTRICAL AND 
ELECTRONIC EQUIPMENT (SURFACE SHIP, METALLIC 
HULL) 

ELECTRO-MAGNETIC 

4436 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY TESTING PROCE-
DURE AND REQUIREMENTS FOR NAVAL ELECTRICAL AND 
ELECTRONIC EQUIPMENT (SURFACE SHIP, NON-METALLIC 
HULL) 

ELECTRO-MAGNETIC 

4437 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY TESTING PROCE-
DURE AND REQUIREMENTS FOR NAVAL ELECTRICAL AND 
ELECTRONIC EQUIPMENT (SUBMARINES) 

ELECTRO-MAGNETIC 

 

6.5 ΣΤΥΠ Σχετικές µε ∆ορυφορικές Επικοινωνίες 

 

A/A  ΘΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

4231 DIGITAL INTEROPERABILITY BETWEEN UHF SATELLITE 
COMMUNICATIONS TERMINALS 

SATELLITES 

4233 EXTREMELY HIGH FREQUENCY (EHF) MILITARY SATELLITE 
COMMUNICATIONS (MILSATCOM) INTEROPERABILITY 
STANDARDS FOR LOW DATA RATE SERVICES 

SATELLITES 

4294 NAVSTAR GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) SYSTEM 
CHARACTERISTICS 

NAVSTAR 

4376 SUPER HIGH FREQUENCY (SHF) MILITARY SATELLITE (MIL-
SATCOM) JAM-RESISTANT MODEM 

SATELLITES 

4392 DATA INTERCHANGE FORMAT FOR NAVSTAR GLOBAL PO-
SITIONING SYSTEM (GPS) 

NAVSTAR 

4484 OVERALL SUPER HIGH FREQUENCY (SHF) MILITARY SAT-
ELLITE COMMUNICATIONS (MILSATCOM) INTEROPERABIL-
ITY STANDARDS 

SATELLITES 
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6.6 ΣΤΥΠ Σχετικές µε Ραδιο Επικοινωνίες 

 

A/A  ΘΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

2345 EVALUATION AND CONTROL OF PERSONNEL EXPOSURE 
TO RADIO-FREQUENCY FIELDS -3KHZ TO 300 GHZ 

RADIO 

3530 RADIO AND / OR NAVIGATIONAL AID FAILURE PROCE-
DURES FOR OPERATIONAL AIR TRAFFIC (OAT) FLIGHTS 

RADIO 

4203 TECHNICAL STANDARDS FOR SINGLE CHANNEL HF RADIO 
EQUIPMENT 

RADIO 

4204 TECHNICAL STANDARDS FOR SINGLE CHANNEL VHF RA-
DIO EQUIPMENT 

RADIO 

4205 TECHNICAL STANDARDS FOR SINGLE CHANNEL UHF RA-
DIO EQUIPMENT 

RADIO 

4285 CHARACTERISTICS OF 1200 / 2400 / 3600 BITS PER SECOND 
SINGLE TONE MODULATORS / DEMODULATORS FOR HF 
RADIO LINKS 

HF 

4292 STANDARDS TO ACHIEVE COMMUNICATION BETWEEN 
SINGLE CHANNEL TACTICAL COMBAT NET RADIO EQUIP-
MENT AND FREQUENCY HOPPING RADIOS OPERATING IN 
THE SAME VHF (30-108 MHZ) BAND 

VHF 

4335 TECHNICAL STANDARDS FOR SINGLE CHANNEL LF RADIO 
EQUIPMENT 

RADIO 

4372 SATURN - A FAST FREQUENCY HOPPING ECCM MODE FOR 
UHF RADIO 

UHF 

4415 CHARACTERISTICS OF A ROBUST NON-HOPPING, SERIAL 
TONE MODULATOR / DEMODULATOR FOR SEVERELY DE-
GRADED HF RADIO LINKS 

HF 

4448 TECHNICAL STANDARDS FOR NON-SECURE VOICE INTER-
OPERABILITY OF VERY HIGH FREQUENCY (VHF) COMBAT 
NET RADIOS (CNR) BY USE OF COMMON INTERFACE RA-
DIO ADAPTER DEVICES 

VHF 

4449 VOICE AND DATA INTERFACE BETWEEN SECURE VHF EMP 
COMBAT NET RADIOS 

VHF 

4481 MINIMUM TECHNICAL STANDARDS FOR NAVAL HF SHORE-
TO-SHIP BROADCAST SYSTEMS 

HF 

4486 FREQUENCY DIVISION MULTIPLE ACCESS (FDMA) NON-
ELECTRONIC PROTECTIVE MEASURES (NON-EPM) MODEM 
FOR CLASS-B SERVICES 

FREQUENCY DIVISION 

4538 TECHNICAL STANDARDS FOR AN AUTOMATIC RADIO CON-
TROL SYSTEM FOR HF COMMUNICATIONS 

HF 

4539 TECHNICAL STANDARDS FOR NON-HOPPING HF COMMU-
NICATIONS 

HF 

5030 SUBMARINE SINGLE AND MUTICHANNEL VLF AND LF ON-
LINE BROADCAST AND OFF-LINE OOK SYSTEMS 

RADIO 

5031 INTRODUCTION OF MODERN RADIO EQUIPMENT FOR NA-
VAL HF, MF AND LF SHORE-TO-SHIP BROADCASTS 

RADIO 

5065 MINIMUM STANDARDS FOR NAVAL LOW FREQUENCY (LF) 
SHORE-TO-SHIP SURFACE BROADCAST SYSTEMS 

LF 

5066 PROFILE FOR HIGH FREQUENCY (HF) RADIO DATA COM-
MUNICATIONS 

HF 
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6.7 ΣΤΥΠ Σχετικές µε Τηλεπικοινωνίες 

A/A  ΘΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1063 ALLIED NAVAL COMMUNICATIONS EXERCISES TELECOMMUNICATIONS 

1074 MINIMUM STANDARD CHARACTERISTICS OF UNDERWATER 
TELEPHONES FOR USE IN SUBMARINES, SURFACE SHIPS 
AND HELICOPTERS OF NATO NATIONS 

TELEPHONES 

1384 NATO STANDARD REPLENISHMENT AT SEA (RAS) TELE-
PHONE CONNECTORS 

TELEPHONES 

4214 INTERNATIONAL ROUTING AND DIRECTORY FOR TACTICAL 
COMMUNICATIONS SYSTEMS 

TELECOMMUNICATIONS 

4246 HAVE QUICK UHF SECURE AND JAM-RESISTANT COMMU-
NICATIONS EQUIPMENT 

TELECOMMUNICATIONS 

4339 INTEROPERABILITY STANDARDS FOR TELE-BRIEFING SYS-
TEMS 

TELE-BRIEFING 

4393 MILITARY CHARACTERISTICS FOR 2-WIRE ANALOGUE 
RING-DOWN FIELD TELEPHONE SETS 

TELEPHONES 

4421 CHARACTERISTICS AND PARAMETERS THAT MUST BE 
COMMON TO ASSURE BLACK INTEROPERABI-LITY BE-
TWEEN THE NATO NARROW BAND SECURE VOICE SYSTEM 
N° 2 (NBSVS 2) AND THE TACTICAL NARROW BAND SE-
CURE VOICE TERMINAL - TYPE 1 (TNBSVT-1) 

TELEPHONES 

4591 NATO NARROW BAND VOICE CODER (NBVC) TELEPHONES 

5000 INTEROPERABILITY OF TACTICAL DIGITAL FACSIMILE 
EQUIPMENT 

FAX 

5035 INTRODUCTION OF AN IMPROVED SYSTEM FOR MARITIME 
AIR COMMUNICATION ON HF, LF AND UHF 

TELECOMMUNICATIONS 

5037 FUTURE REQUIREMENTS FOR NUMBER OF MORSE OP-
ERATORS IN NATO NAVAL SHIPS 

TELECOMMUNICATIONS 

5040 NATO AUTOMATIC AND SEMI-AUTOMATIC INTERFACES 
BETWEEN THE NATIONAL SWITCHED TELECOMMUNICA-
TIONS SYSTEMS OF THE COMBAT ZONE AND BETWEEN 
THESE SYSTEMS AND THE NATO INTEGRATED COMMUNI-
CATIONS SYSTEM (NICS) - PERIOD FROM 1979 TO THE 
1990S 

TELECOMMUNICATIONS 

5042 MILITARY TELECOMMUNICATIONS-DIAGRAM SYMBOLS TELECOMMUNICATIONS 

5046 THE NATO MILITARY COMMUNICATIONS DIRECTORY SYS-
TEM 

TELECOMMUNICATIONS 

5048 THE MINIMUM SCALE OF FOR CONVECTIVITY FOR COM-
MUNICATIONS AND INFORMATION SYSTEMS FOR NATO 
LAND FORCES 

TELECOMMUNICATIONS 

5059 INTEROPERABILITY OF THE TELEBRIEFING SYSTEMS TELE-BRIEFING 

6004 MEACONING, INTRUSION, JAMMING AND INTERFERENCE 
REPORT 

TELEC 

 

6.8 ΣΤΥΠ Σχετικές µε ∆ιοίκηση και Έλεγχο 

4312 INTEROPERABILITY OF ARMY SHORT RANGE AIR DEFENCE 
SURVEILLANCE, COMMAND AND CONTROL SYSTEMS PART 
I – INFORMATION EXCHANGE REQUIREMENTS (IERS) FOR 
DEVELOPING COMMON CHARACTER- 

C2 
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6.9 ΣΤΥΠ Σχετικές µε Ψηφιακές Επικοινωνίες 

A/A  ΘΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

3809 DIGITAL TERRAIN ELEVATION DATA EXCHANGE FORMAT DIGITAL 

3838 DIGITAL TIME DIVISION COMMAND / RESPONSE MULTIPLEX 
DATA BUS 

DIGITAL 

3997 PARALLEL INTERCONNECT (PI) BUS DIGITAL 

4197 MODULATION AND CODING CHARACTERISTICS THAT MUST 
BE COMMON TO ASSURE INTER-OPERABILITY OF 2400 BPS 
LINEAR PREDICTIVE ENCODED DIGITAL SPEECH TRANS-
MITTED OVER HF RADIO FACILITIES 

DIGITAL 

4198 PARAMETERS AND CODING CHARACTERISTICS THAT 
MUST BE COMMON TO ASSURE INTEROPERA-BILITY OF 
2400 BPS LINEAR PREDICTIVE ENCODED DIGITAL SPEECH 

DIGITAL 

4206 THE NATO MULTI-CHANNEL TACTICAL DIGITAL GATEWAY - 
SYSTEM STANDARDS 

TACTICAL DIGITAL 
GATEWAY 

4207 THE NATO MULTI-CHANNEL TACTICAL DIGITAL GATEWAY - 
MULTIPLEX GROUP FRAMING STANDARDS 

TACTICAL DIGITAL 
GATEWAY 

4208 THE NATO MULTI-CHANNEL TACTICAL DIGITAL GATEWAY - 
SIGNALLING STANDARDS 

TACTICAL DIGITAL 
GATEWAY 

4209 THE NATO MULTI-CHANNEL TACTICAL DIGITAL GATEWAY - 
STANDARDS FOR ANALOGUE TO DIGITAL CONVERSION OF 
SPEECH SIGNALS 

TACTICAL DIGITAL 
GATEWAY 

4210 THE NATO MULTI-CHANNEL TACTICAL DIGITAL GATEWAY - 
CABLE LINK STANDARDS 

TACTICAL DIGITAL 
GATEWAY 

4211 THE NATO MULTI-CHANNEL TACTICAL DIGITAL GATEWAY - 
SYSTEM CONTROL STANDARDS 

TACTICAL DIGITAL 
GATEWAY 

4212 THE NATO MULTI-CHANNEL TACTICAL DIGITAL GATEWAY - 
RADIO RELAY LINK STANDARDS 

TACTICAL DIGITAL 
GATEWAY 

4213 THE NATO MULTI-CHANNEL TACTICAL DIGITAL GATEWAY - 
DATA TRANSMISSION STANDARDS 

TACTICAL DIGITAL 
GATEWAY 

4249 NATO MULTICHANNEL TACTICAL DIGITAL GATEWAY - DATA 
TRANSMISSION STANDARDS (PACKET SWITCHING SER-
VICE) 

TACTICAL DIGITAL 
GATEWAY 

4290 NATO MULTICHANNEL TACTICAL DIGITAL GATEWAY-CABLE 
LINK (OPTICAL) STANDARDS 

TACTICAL DIGITAL 
GATEWAY 

 

 

6.5 ΣΤΥΠ σχετικές µε Μηνύµατα 

 

A/A  ΘΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1175 ALLIED MARITIME VOICE REPORTING PROCEDURES VOICE 

1370 ALLIED MARITIME FORMATTED AND STRUCTURED MES-
SAGES 

MESSAGES 

2434 COMPENDIUM OF ALLIED LAND FORCES MESSAGES MESSAGES 

7008 MILITARY AVIATION RADIO TELEPHONY (R / T) CALLSIGNS CALL SIGNS 
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7. Συντοµογραφίες 
 

A 
 
A - Saturday 
 
A/D - Analog-to-digital 
 
A3 - Authentication Algorithm 
 
A5 - Ciphering Algorithm 
 
A8 - Ciphering Key Generating Algorithm 
 
AB - Air Base 
 
ABC - Australian Broadcasting Corporation/American Broadcasting Company 
 
ABU - Asia Broadcast Union 
 
AC - Alternating Current/Adult Contemporary (light rock) music 
 
ACA - Australian Communications Authority (Australia's FCC) 
 
ACARS - Aircraft Communication and Reporting System 
 
ACD - Automatic Call Distributor 
 
ACE - Association of Clandestine Enthusiasts 
 
ACK - Acknowledge Character 
 
ACM - Air Combat Maneuvering 
 
ACU - Automatic Calling Unit 
 
ADC - Analog-to-Digital Converter 
 
ADCCP - Advanced Data Communication Control Procedures 
 
ADH - Automatic Data Handling 
 
Admin - Administration 
 
ADP - Automatic Data Processing 
 
ADPCM - Adaptive Differential Pulse-Code Modulation 
 
ADPE - Automatic Data Processing Equipment 
 
AECS - Aeronautical Emergency Communications System 
 
Aero - Aeronautical 
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Af - Africa 
 
AF - Audio Frequency 
 
AFB - Air Force Base 
 
AFC - Automatic Frequency Control 
 
AFN - American Forces Network 
 
AFRS - Armed Forces Radio Service 
 
AFRTS - Armed Forces Radio and Television Service 
 
AFTN - Aeronautical Fixed Telecommunications Network 
 
AGC - Automatic Gain Control 
 
AI - Artificial Intelligence 
 
AIG - Address-Indicating Group 
 
AIM - Amplitude Intensity Modulation 
 
AIN - Advanced Intelligent Network 
 
AIOD - Automatic Identified Outward Dialing 
 
AIR - All India Radio 
 
AIS - Automated Information System 
 
AKM - Apogee Kick Motor 
 
ALE - Automatic Link Establishment 
 
ALU - Arithmetic And Logic Unit 
 
AM - Amplitude Modulation 
 
Am - The Americas 
 
AMA - Automatic Message Accounting 
 
AMASS - Airport Movement Area Safety System 
 
Amb - Ambulance 
 
AMC - Administrative Management Complex 
 
AME - Amplitude Modulation 
 
AME - Amplitude Modulation Equivalent 
 
AME - Automatic Message Exchange 
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AMI - Alternate Mark Inversion 
 
AMPS - Advanced Mobile Phone Service (800 MHz) 
 
Amps - Amperes 
 
AMPS - Automatic Message Processing System 
 
AMRAD - Amateur Radio Research Development Corporation 
 
AMSAT - Radio Amateur Satellite Corporation 
 
AMTOR - Amateur Teleprinting Over Radio 
 
AMTS - Automated Maritime Telecommunications System 
 
AMVER - Automated Mutual-assistance Vessel Rescue System 
 
AMW - Air Mobility Wing 
 
ANG - Air National Guard 
 
ANI - Automatic Number Identification 
 
ANSI - American National Standards Institute 
 
AOC - Air Operational Control 
 
AP - Anomalous Propagation 
 
AP - Associated Press 
 
APC - Adaptive Predictive Coding 
 
APD - Avalanche Photodiode 
 
API - Application Program Interface 
 
APL - Average Picture Level 
 
APN - Access Point Name 
 
APRS - Automatic Packet Reporting System 
 
APT - Automatic Picture Transmission (weather satellites) 
 
AR - Air Refueling 
 
ARA - Access Registration Address 
 
ARCP - Air Refueling Control Point 
 
ARG - Air Refueling Group 
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ARINC - Aeronautical Radio, Inc 
 
ARIP - Air Refueling Initial Point 
 
ARP - Address Resolution Protocol 
 
ARQ - Automatic Repeat-Request 
 
ARRL - American Radio Relay League 
 
ARS - Amateur Radio Service/Adventure Radio Society 
 
ARTCC - Air Route Traffic Control Center (FAA) 
 
ARU - Audio Response Unit 
 
ARW - Air Refueling Wing 
 
AS - Articulation Score 
 
As - Asia 
 
ASCII - American Standard Code for Information Interchange 
 
ASCII - American Standard Code for Information Interchange 
 
ASDE-3 - Airport Surface Detection Radar System 
 
ASDL - Asymmetrical Digital Subcriber Line 
 
ASECNA - Agence pour la Securite de la Navigation Aerienne en Afrique et a Ma-
dagascar 
 
ASOS - Automated Surface Observation System 
 
ASP - Adjunct Service Point 
 
ASR - Airport Suveillance Radar 
 
Assoc - Association 
 
AT&T - American Telephone and Telegraph 
 
ATA - Airport Traffic Area 
 
ATB - All Trunks Busy 
 
ATC - Air Traffic Control 
 
ATDM- Asynchronous Time-Division Multiplexing 
 
ATM - Asynchronous Transfer Mode 
 
ATS - Applications Technology Satellites 
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ATTRIB - Attribute 
 
ATU - Arab Telecommunications Union 
 
ATU-A - Arabic ATU-80 alphabet 
 
ATV - Advanced Television 
 
Au - Australia 
 
AuC - Authentication Center 
 
AUI - Attachment Unit Interface 
 
AUTODIN - Automatic Digital Network 
 
AUTOSEVOCOM - Automatic Secure Voice Communications Network 
 
AUTOVON - Automatic Voice Network 
 
AVHRR - Advanced Very High Resolution Radiometer (weather satellites) 
 
AVHRR/2 - Advanced Very High Resolution Radiometer/2 [5 channels] (weather 
satellites) 
 
AVHRR/3- Advanced Very High Resolution Radiometer/3 [6 channels] (weather sat-
ellites) 
 
AWACS - AirborneWarning and Control System 
 
AWGN - Additive White Gaussian Noise 
 
AWOS - Automated Weather Observation Station 
 
AWR - Adventist World Radio 
 
@ - At 
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B 

 
b/in - Bits Per Inch 
 
b/s - Bits Per Second 
 
Bandscan - A list of stations normally received at a given location (not DX) 
 
Barefoot - Unamplified 
 
BBC - British Broadcasting Corporation 
 
BBCM - British Broadcasting Corporation Monitoring Service 
 
BBC-WS - British Broadcasting Corporation - World Service 
 
BBS - Bulletin Board System 
 
BCB - Broadcast Band (Refers to the 530-1705 kHz AM band) 
 
BCC - Block Check Character 
 
BCD - Binary-Coded Decimal 
 
BCI - Bit-Count Integrity 
 
BCNU - Be Seeing You 
 
Bcst - Broadcast 
 
Bd - Baud 
 
BER - Bit Error Ratio 
 
BERT - Bit Error Ratio Tester 
 
BETRS -Basic Exchange Telecommunications Radio Service 
 
BEX - Broadband Exchange 
 
BFO - Beat Frequency Oscillator 
 
BIH - International Time Bureau 
 
BIOS - Basic Input/Output System 
 
B-ISDN - Broadband ISDN 
 
Bit - Binary Digit 
 
BIU - Bus Interface Unit 
 
Bldg - Building 
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BLM - Bureau of Land Management 
 
BNC - Coax connector commonly used with VHF/UHF equipment 
 
BOC - Bell Operating Company 
 
BPS - Bits Per Second 
 
BRI - Basic Rate Interface 
 
BS- Base Station 
 
BSA - Basic Serving Arrangement 
 
BSC - Base Station Controllers 
 
BSE - Basic Service Element 
 
BSKSA - Broadcasting Service of the Kingdom of Saudi Arabia 
 
BSS - Base Station System/Subservice 
 
BTS - Base Transceiver Stations 
 
BUD - Big Ugly Dish (C-band TVRO setup) 
 
BW - Bandwidth 
 
 
  

C 
 
 
C/N - Carrier-to-Noise Ratio 
 
C2 - Command and Control 
 
C2W - Command and Control Warfare 
 
C3 - Command, Control And Communications 
 
C4I - Command, Control, Communications, Computers, And Intelligence 
 
C4S - Command, Control, Communications, And Computer Systems 
 
CA - Central America 
 
CAMA - Centralized Automatic Message Accounting 
 
CAMSLANT - Communications Area Master Station, Atlantic 
 
CAMSPAC - Communications Area Master Station, Pacific 
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CAN - Cancel Character 
 
CAP - Competitive Access Provider 
 
Carib - Caribbean 
 
CARMA - Chicago Area Radio Monitors Association 
 
CARS - Cable Television Relay Service 
 
CAS - Call Associated Signaling 
 
CAS - Centralized Attendant Services 
 
CATV - cable TV 
 
CATV - Community Antenna Television 
 
CB - Citizen Band 
 
C-band - The spectrum from 3.7-4.2 GHz where satellite TV and other fixed satellite 
services are broadcast. 
 
CBC - Canadian Broadcasting Corporation 
 
CBC- Cipher Block Chaining 
 
CBS - Columbia Broadcasting Company 
 
CCD - Charge coupled device 
 
CCH - Connections Per Circuit Hour 
 
CCIS - Common-Channel Interoffice Signaling 
 
CCITT- Consultative Committee for International Telegraph and Telephone 
 
CCS - Hundred Call-Seconds 
 
CCSA - Common Control Switching Arrangement 
 
CD - Compact Disc 
 
CDF - Combined Distribution Frame 
 
CDMA - Code Division Multiple Access 
 
CDPSK - Coherent Differential Phase-Shift Keying 
 
CDR - Call Detail Recording 
 
CD-ROM - Compact Disc Read Only Memory 
 
CE - Chief Engineer 
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C-E - Communications-Electronics 
 
CEI - Comparably Efficient Interconnection 
 
CELP - Code-Excited Linear Prediction 
 
CEPT - European Conference of Post and Telecommunication Administrations 
 
CES - Consumer Electronics Show 
 
CFB - Cipher Feedback 
 
CG - Coast Guard 
 
ChR - Channel Reliability 
 
CIA - Central Intelligence Agency 
 
CIB - Compliance and Information Bureau (FCC) 
 
CID - Call-letter identification with Morse code/Criminal Investigation Division 
 
CiR - Circuit Reliability 
 
CI-V - Radio computer interface made by Icom 
 
CJCS - Chairman, Joints Chief of Staff 
 
CKSN - Ciphering Key Sequence Number 
 
CL - Call Letters 
 
CLA - Cuban Coastal Radio Station 
 
CLASS Custom Local Area Signaling Service 
 
CLI - Calling Line Identity 
 
CLNS - Connectionless Network Service 
 
CMA - China Meteorological Administration 
 
CMIP - Common Management Information Protocol 
 
CMIS - Common Management Information Service 
 
CMOS - Complementary Metal-Oxide Semiconductor 
 
CMRR - Common-Mode Rejection Ratio 
 
CNN - Cable Network News 
 
CNR - Combat-Net Radio 
 
CNS - Complementary Network Service 
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CO - Commanding Officer 
 
Co. - County 
 
COAM - Customer Owned And Maintained Equipment 
 
coax - coaxial cable 
 
COG - Centralized Ordering Group 
 
COM 1 - First Serial Port (Asynchronous Port) 
 
COM 2 - Second Serial Port 
 
COM 3 - Third Serial Port 
 
COM 4 - Fourth Serial Port 
 
COMINT - Communications Intelligence 
 
COMJAM - Communications Jamming 
 
Comm - Communications 
 
COMPUSEC - Computer Security 
 
COMSAT - Communications Satellite, Inc. 
 
COMSEC - Communications Security 
 
COMSUBGROUP - Commander, Submarine Group 
 
CONEX - Connectivity Exchange 
 
CONS - Connection Oriented Network Service 
 
CONUS - Continental United States 
 
COQ-8 - Eight-tone multi-frequency shift keyed teleprinter system (Coquelet) 
 
Coquelet-8 - See COQ-8 
 
CP - Command Post 
 
CPC - Courtesy Program Committee (a group that arranges DX Tests) 
 
CPE - Customer Premises Equipment 
 
cpi - characters per inch 
 
cps - characters per second 
 
CPU - Central Processing Unit 
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CPU - Communications Processor Unit 
 
CQ - General call to all stations 
 
CR - Croatia Radio 
 
CRI - China Radio International 
 
CROWD-36 - A multi-frequency shift keyed communications system. (Also known as 
URS Multitone, CIS-36, 10-11-11 MFSK) 
 
CRTC - Canadian Radio-Television Commission (The Canadian FCC) 
 
CRW - Clandestine Radio Watch 
 
CSA - Canadian Standards Association 
 
CSMA - Carrier Sense Multiple Access 
 
CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 
 
CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 
 
CSQ - Carrier Squelch 
 
CSU - Channel Service Unit 
 
CSU - Circuit Switching Unit 
 
CSU - Customer Service Unit 
 
CTCSS - Continuous Tone Controlled Squelch System 
 
CVSD - Continuously Variable Slope Delta 
 
CW - Continuous Wave (Morse code) 
 
CX - Composite Signaling 
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D 

 
DA - Directional Antenna 
 
DAB - Digital Audio Broadcast 
 
DACS - Digital Access and Cross-Connect System 
 
DAMA - Demand Assignment Multiple Access 
 
dB - Decibel 
 
dBi- Decibels over isotropic 
 
DBMS - Database Management System 
 
DBS - Direct Broadcast Satellite 
 
DC - Direct Current 
 
DCII - DigiCipher II 
 
DCS - Defense Communications System 
 
DCS - Digital Coded Squelch 
 
DDD - Direct Distance Dialing 
 
DDN - Defense Data Network 
 
de - Morse code prosign meaning "from" 
 
DEA - Drug Enforcement Administration 
 
Dead Air - Station is on the air but broadcasting silence (no programming) 
 
DEMUX - Demultiplex 
 
Dept. - Department 
 
DES - Data Encryption Standard 
 
DES - Data Encryption Standard 
 
DFSK - Double-Frequency Shift Keying 
 
DGPS - Differential Global Positioning System 
 
DID - Direct Inward Dialing 
 
DIN - Deutsches Institut für Normung 
 
DIP - Dual In-Line Package 
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DISC - Disconnect Command 
 
DLC - Digital Loop Carrier 
 
DLE - Data Link Escape Character 
 
DM - Delta Modulation 
 
DMA - Direct Memory Access 
 
DME - Distance Measuring Equipment 
 
DMSP - Defense Meteorological Satellite Program 
 
DMX - Digital Music Express 
 
DNIC - Data Network Identification Code 
 
DNPA - Data Numbering Plan Area 
 
DNS - Domain Name System 
 
DO - Design Objective 
 
Do - Domestic 
 
DOAS - Department of Administrative Services 
 
DoD - Department of Defense 
 
DOD - Direct Outward Dialing 
 
DOS - Disk Operating System 
 
DPCM - Differential Pulse-Code Modulation 
 
DPL - Digital Private Line 
 
DPS - Department of Public Safety 
 
DPSK - Differential Phase-Shift Keying 
 
DQDB - Distributed-Queue Dual-Bus 
 
DS - Digital Signal 
 
DSA - Dial Service Assistance 
 
DSA - Digital Signature Algorithm 
 
DSB - Double-Sideband Transmission 
 
DSB-RC - Double-Sideband Reduced Carrier 
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DSC - Digital Selective Calling 
 
DSE - Data Switching Exchange 
 
DSI - Digital Speech Interpolation 
 
DSL - Digital Subscriber Line 
 
DSN - Defense Switched Network 
 
DSN - Defense Switching Network 
 
DSP - Digital Signal Processing 
 
DSR - Data Signaling Rate 
 
DSR - Digital Satellite Radio 
 
DSS - Digital Satellite System 
 
DSU - Data Service Unit 
 
DSWCI - Danish Shortwave Clubs International 
 
DTB - Digital Television Broadcasting 
 
DTE - Data Terminal Equipment 
 
DTG - Date-Time Group 
 
DTH - Direct To Home 
 
DTMF - Dual Tone Multi Frequency 
 
DTR - Digital Terrestrial Radio 
 
DTRS - Digital Trunk Radio System 
 
DTV - Digital Television 
 
DUP-ARQ - Hungarian diplomatic simplex ARQ teleprinter system 
 
DVB - Digital Video Broadcast 
 
DVT – Digital Voice Terminal 
 
DW - Deutsche Welle 
 
DX - Distant Station Reception 
 
DX signaling - Direct Current Signaling 
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E 

 
 
e.m.r.p. - Effective Monopole Radiated Power 
 
e.r.p. - Effective Radiated Power 
 
EAM - Emergency Action Message (U.S. military forces) 
 
EAS - Extended Area Service 
 
EBS - Emergency Broadcast System 
 
EC - Earth Coverage 
 
ECB - Electronic Code Book 
 
ECC - Electronically Controlled Coupling 
 
ECCM - Electronic Counter-Countermeasures 
 
ECFS - Electronic Comment Filing System 
 
ECM - Electronic Countermeasures 
 
ECPA - Electronic Communications Privacy Act 
 
ECSS - Exalted Carrier Selectable Sideband 
 
EDACS - Enhanced Digistal Access Communications System 
 
EDGE - Enhanced Data rates for GSM Evolution 
 
EDI - Electronic Data Interchange 
 
EDTV - Extended-Definition Television 
 
EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 
 
EHF - Extremely High Frequency (30 GHz and above) 
 
EIR - Equipment Identity Register 
 
EIRP - Effective Isotropic Radiated Power 
 
ELECTRO-OPTINT - Electro-Optical Intelligence 
 
ELF - Extremely Low Frequency (30-300 Hz) 
 
ELINT - Electronics Intelligence 
 
ELSEC - Electronics Security 
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ELT - Emergency Locator Transmitter 
 
EMA - Emergency Management Agency 
 
EMC - Electromagnetic Compatibility 
 
EMCON - Emission Control 
 
EMD - Equilibrium Mode Distribution 
 
EME - Earth-Moon-Earth 
 
EME - Electromagnetic Environment 
 
Emerg. - Emergency 
 
EMI - Electromagnetic Interference 
 
EMP - Electromagnetic Pulse 
 
EMR - Electromagnetic Radiation 
 
EMRADHAZ - Electromagnetic Radiation Hazards 
 
EMS - Electronic Message System 
 
EMS - Emergency Medical Service 
 
EMSEC - Emanations Security 
 
EMV - Electromagnetic Vulnerability 
 
EMW - Electromagnetic Wave 
 
ENQ - Enquiry Character 
 
EO - End Office 
 
EOD - Explosive Ordnance Disposal 
 
EOT End-of-Transmission Character 
 
EOW - Engineering Orderwire 
 
EPLRS - Enhanced Position Location Reporting System 
 
EQT - Equatorial 
 
ER - Emergency Room 
 
ERP - Effective Radiated Power 
 
ERT - Elliniki Radiophonia Teleorassi (Greece) 
 
ES - End System 
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ES - Expert System 
 
ESC - Escape Character 
 
E-skip - Sporadic E-layer ionospheric propagation 
 
ESM - Electronic Warfare Support Measures 
 
ESS - Electronic Switching System 
 
ET - Eastern Time 
 
ETB - End-of-Transmission-Block Character 
 
E-Trax - A DOS based utility which allows tracking of the Ericsson EDACS trunking 
systems. 
 
ETSI - European Telecommunications Standards Institute 
 
ETX - End-Of-Text Character 
 
Eu - Europe 
 
EW - Electronic Warfare 
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F 

 
F - Friday 
 
f/D Ratio - Focal Length-to-Diameter Ratio 
 
FAA - Federal Aviation Administration 
 
FAC - Forward Air Controller 
 
FAPSI - Federal Agency for Communications and Intelligence (Russian Agency) 
 
FAQ - Frequently Asked Questions 
 
FAX - Facsimile 
 
FBI - Federal Bureau of Investigation 
 
FBO - Fixed Base Operator 
 
FC - Functional Component 
 
FCC - Federal Communications Commission 
 
FCS - Frame Check Sequence 
 
FD - Fire Department 
 
FDDI - Fiber Distributed Data Interface 
 
FDHM - Full Duration at Half Maximum 
 
FDM - Frequency-Division Multiplexing 
 
FDMA - Frequency-Division Multiple Access 
 
FDX - Full-Duplex 
 
FE - Far East 
 
FEBA - Far East Broadcasting Association 
 
FEBC - Far East Broadcast Company 
 
FEC - Forward Error Correction 
 
FEC-A - One-way traffic FEC teleprinter system 
 
FEMA - Federal Emergency Management Agency 
 
Feng Yung - Chinese series of geostationary weather imaging satellites 
 
FEP - Front-End Processor 
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FF - French language 
 
FFH - Fast Frigate Helicopter 
 
FIFO - First-In First-Out 
 
FILO - First-In Last-Out 
 
FISINT Foreign Instrumentation Signals Intelligence 
 
FM - Frequency Modulation 
 
FOT - Frequency of Optimum Traffic 
 
FPIS - Forward Propagation Ionospheric Scatter 
 
Freq - Frequency 
 
FRS - Family Radio Service 
 
FRW - Free Radio Weekly 
 
FSDPSK - Filtered Symmetric Differential Phase-Shift Keying 
 
FSK - Frequency-Shift Keying 
 
FSS - Flight Service Station (FAA) 
 
Ft. - Fort 
 
FTA - Free-to-Air 
 
FTAM - File Transfer, Access, And Management 
 
FTP - File Transfer Protocol 
 
FTS - Federal Telecommunications System 
 
FTW - Flying Training Wing 
 
FUNC - Function 
 
FW - Fighter Wing 
 
FWHM - Full Width at Half Maximum 
 
FX - Foreign Exchange 
 
FX - Fixed Service 
 
FY - Fiscal Year 
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G 
 
 
G/T Ratio - Gain-to-(noise) Temperature Ratio 
 
GB - GigaByte 
 
GBH - Group Busy Hour 
 
GBS -Global Broadcast Service 
 
GCCS - Global Command and Control System 
 
GCT - Greenwich Civil Time 
 
GDF - Group Distribution Frame 
 
GEO - Geostationary Equatorial Orbit 
 
GGSN - Gateway GPRS Support Node 
 
GHFS - Global High Frequency System (U.S. Air Force) 
 
GHz - Gigahertz 
 
GI - General Instrument 
 
GID - Group Identifications 
 
GIWU - GSM Interworking Unit 
 
GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System 
 
GMM/SM - GPRS Mobility Management and Session Management 
 
GMRS - General Mobile Radio Service 
 
GMS - Geostationary Meteorological Satellite, Japanese geostationary weather im-
aging satellite 
 
GMSC - Gateway Mobile Services Switching Center 
 
GMSK - Gaussian Minimum Shift Keying 
 
GMT - Greenwich Mean Time 
 
GOES - Geostationary Operational Environmental Satellites, US geostationary 
weather imaging satellite constellation 
 
Golay SPSS - Golay Sequential Pager Signaling System 
 
GOMS - Geostationary Operational Meteorological Satellite, Russian geostationary 
weather imaging satellite 
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GOS - Grade Of Service 
 
GPO - General Post Office 
 
GPRS - General Packet Radio Service 
 
GPS - Global Positioning Satellites 
 
Graveyard Stations - AM radio stations on 1230, 1240, 1340, 1400, 1450, 1490 kHz 
 
GSM - Global System for Mobile communications (900 MHz) ή Group Special Mo-
bile 
 
GSN - GPRS Support Node 
 
GTO - Geostationary Transfer Orbit 
 
GTP - GPRS Tunnelling Protocol 
 
GUI - Graphical User Interface 
 
GVAR - Goes Variable Format (Weather Satellites) 
 
GWEN - Ground Wave Emergency Network (USAF project, no longer operational) 
 
 

H 
 
H - Thursday 
 
ha. - Hectares 
 
HAARP - High Frequency Active Auroral Research Program 
 
HAR - Highway Advisory Radio (see TIS) 
 
HBO - Home Box Office 
 
HCDX - Hard Core DX 
 
HD - High Density 
 
HDLC - High-Level Data Link Control 
 
HDTV - High Definition Television 
 
HDX - Half-Duplex 
 
HEMP - High-Altitude Electromagnetic Pulse 
 
HEMT - High Electron Mobility Transistor 
 
HERF - Hazards of Electromagnetic Radiation to Fuel 
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HERO - Hazards of Electromagnetic Radiation to Ordnance 
 
HERP - Hazards of Electromagnetic Radiation to Personnel 
 
HF - High Frequency (3-30 MHz) 
 
HFDF - High-Frequency Distribution Frame 
 
HHS - Health and Human Services 
 
HLL - High-Level Language 
 
HLR - Home Location Register 
 
HM - Her Majesty 
 
HMCS - Her Majesty Canadian Ship 
 
hp - Horsepower 
 
HQ - Headquarters 
 
HRPT - High Resolution Picture Transmission (weather satellite) 
 
hrs - Hours 
 
HSCSD - High-Speed Circuit-Switched Data 
 
HT - Handi Talkie/Handheld Transceiver 
 
HTTP - Hyper Text Transport Protocol 
 
HWD - Height, Width and Depth 
 
Hydrolant - U.S. broadcasts of Atlantic and Mediterranean Ocean navigational warn-
ings 
 
Hydropac - U.S. broadcasts of Pacific and Indian Ocean navigational warnings 
 
Hz - Hertz 
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I 

 
I/F - Interface 
 
I/O - Input/Output 
 
I/O - Input/Output 
 
IBB - International Broadcasting Bureau 
 
IBC - International Broadcasting Corporation 
 
IBM - International Business Machines 
 
IBOC - Inband Onchannel 
 
IC - Intergrated Circuit 
 
ICI - Incoming Call Identification 
 
ICS - Internet Connection Sharing 
 
ICW - Interrupted Continuous Wave 
 
ID - Identification / Identifier 
 
IDF - Intermediate Distribution Frame 
 
IDN - Integrated Digital Network 
 
IDTV - Improved-Definition Television 
 
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineering 
 
IF - Intermediate Frequency 
 
IFF - Identification Friend or Foe 
 
IFR - Instrument Flight Rules 
 
IFRB - International Frequency Registration Board 
 
IFS - Ionospheric Forward Scatter 
 
ILD - Injection Laser Diode 
 
ILS - Instrument Landing System 
 
IM - Intensity Modulation 
 
IM - Intermodulation 
 
IMP - Interface Message Processor 
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IMSI - International Mobile Subscriber Identity 
 
IMT 2000 - International Mobile Telecommunications 2000 
 
IN - Intelligent Network 
 
Info - Information 
 
INFOSEC - Information Systems Security 
 
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization 
 
INSAT - Indian National Satellite, a geostationary satellite launched by India that 
provides communication and weather imaging. 
 
INTERPOL - Organisation Internationale de la Police Criminelle 
 
Intl/Int'l - International 
 
INWATS - Inward Wide-Area Telephone Service 
 
IOC - Input-Output Controller 
 
IOC - Integrated Optical Circuit 
 
IP - Intelligent Peripheral 
 
IP - Internet Protocol 
 
IPC - Information Processing Center 
 
IPM - Incremental Phase Modulation 
 
IPsec - Internet Protocol Security 
 
IPX - Internetwork Packet Exchange 
 
IR - Infrared 
 
IRC - International Reply Coupon 
 
IRCA - International Radio Club of America 
 
IRQ - Computer Interrupt Request 
 
ISA - Industry Standard Architecture 
 
ISB - Independent Sideband 
 
ISDN - Integrated Services Digital Network 
 
ISM - Industrial, Scientific, and Medical 
 
ISP - Internet Service Provider 
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ITA - International Telegraph Alphabet 
 
ITU - International Telecommunication Union 
 
IVDT - Integrated Voice And Data Terminal 
 
IXC - Interexchange Carrier 
 
 

J 
 
J/S - Jamming to Signal Ratio 
 
JIATF-E - Joint Inter-Agency Task Force-East 
 
JIATF-S - Joint Inter-Agency Task Force-South 
 
JSC - Joint Spectrum Center 
 
JStars - Joint Surveillance Target Attack Radar System 
 
JTIDS - Joint Tactical Information Distribution System 
 
JTRB - Joint Telecommunications Resources Board 
 
JTRS - Joint Tactical Radio System 
 
 

K 
 
kbps - Kilobytes per second 
 
KBS - Korean Broadcasting System 
 
Kc - Ciphering Key 
 
KDC - Key Distribution Center 
 
kHz - Kilohertz 
 
Ki - Individual Subscriber Authentication Key 
 
km - Kilometer 
 
Knot - A nautical mile per hour, one mile is 1.15 statue miles or 1.85 kilometers 
 
KTS - Key Telephone System 
 
Ku-band - The spectrum from 11.7-12.2 GHz were satellite TV and other fixed satel-
lite services are broadcast. Also in North America the spectrum from 12.2-12.7 GHz 
were the small dish (18-inches) antenna systems operate. 
 
kW - Kilowatt 
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L 

 
LA - Location Area 
 
LAI - Location Area Identity 
 
LAm - Latin America 
 
LAN - Local Area Network 
 
LAPD - Los Angeles Police Department 
 
LASINT - Laser Intelligence 
 
LATA - Local Access and Transport Area 
 
LBO - Line Buildout 
 
LBS - Location Based Services 
 
LCD - Liquid Crystal Display 
 
LDOC - Lond Distance Operational Control 
 
LEC - Local Exchange Carrier 
 
LED - Light Emitting Diode 
 
LEO - Low Earth Orbit 
 
LF - Low Frequency (30-300 kHz) 
 
LFB - Look-Ahead-For-Busy 
 
LFG - Lower Frequency Ground 
 
LFSR - Linear Feedback Shift Register 
 
LLC - Logical Link Control 
 
LNA - Low Noise Amplifier 
 
LNB - Low Noise Block Downconverter 
 
LNBF - Low Noise Block Downconverter Feedhorns 
 
LNBS - Lesotho National Broadcasting Service 
 
LOS - Line-of-Sight 
 
LP - Linear Programming 
 
LP - Linking Protection 
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LP - Log-Periodic 
 
LP10 - Proposed catagory of low power FM station with power at 10 watts 
 
LP100 - Proposed catagory of low power FM station with power at 100 watts 
 
LP1000 - Proposed catagory of low power FM station with power at 1000 watts 
 
LPC - Linear Predictive Coding 
 
LPF - Low Pass Filter 
 
LPFM - Low Power FM (United States) 
 
LPON - Low Power Open Narrowcasting (Australia) 
 
LQA - Link Quality Analysis 
 
LRC - Longitudinal Redundancy Check 
 
LSB - Lower Sideband 
 
LSR - Local Sunrise 
 
LSS - Local Sunset 
 
LTC - Line Traffic Coordinator 
 
LUF - Lowest Usable High Frequency 
 
LW - Longwave (150-300 kHz) 
 
LWCA - Longwave Club of America 
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M 

 
M - Monday/meter 
 
M/S - Merchant Ship 
 
mA - Milliampere 
 
mA/h - Milliampere-hours 
 
MAC - Medium Access Control 
 
MAC - Multiplexed Analog Components 
 
MAG - Marine Air Group 
 
MAN – Metropolitan Area Network 
 
MARCS - Multi-Agency Radio Communications System (Ohio) 
 
MARS - Military Affiliate Radio System 
 
MAU - Medium Access Unit 
 
MAW - Marine Air Wing 
 
mb/MB - meter band/MegaByte 
 
Mbps - MegaBytes Per Second 
 
MBTA - Massachusetts Bay Tranportaion Authority 
 
MCAS - Marine Corps Air Station 
 
MCC- Maintenance Control Circuit 
 
MCM - Multicarrier Modulation 
 
MDF - Main Distribution Frame 
 
MDR - Mitteldeutscher Rundfunk (Germany) 
 
MDS - MINIMUM Discernable Signal 
 
MDT - Mobile Data Terminal 
 
Me - Middle East 
 
Med - Medical 
 
MERCAST - Merchant-Ship Broadcast System 
 
METAR- Meterological Aviation Routine report 
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Meteo - Meteorological 
 
Meteor - Russian series of polar orbiting weather imaging satellites 
 
Meteosat - European geostationary weather satellite constellation 
 
Metro - Meteorological 
 
MF - Medium Frequency (300 kHz-3 MHz) 
 
MFA - Ministry of Foreign Affairs 
 
MFD - Mode Field Diameter 
 
MFJ - Modification of Final Judgment 
 
MFSK - Multi Frequency Shift Keying 
 
Mgt - Management 
 
MHS - Message Handling System 
 
MHz - MegaHertz 
 
MI6 - Military Intelligence, group 6 (U.K. spy agency) 
 
MIC - Medium Interface Connector 
 
Minrex - Ministry of Foreign Affairs Cuba 
 
MINURCA - Mission des Nations Unies en Republique Centrafricaine 
 
MIP - Medium Interface Point 
 
MIS - Management Information System 
 
MLPP - Multilevel Precedence and Preemption 
 
mm/MM - Millimeter/Mass Media 
 
MNO - Merlin Network One 
 
MO - Mobile Originated 
 
MOA - Military Operating Area 
 
Mode C - IFF mode used by civilian aircraft 
 
modem - modulator-demodulator 
 
MoU - Memorandum of Understanding 
 
MPEGII - Digital video compression technique 
 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 285 

ms - milliseconds 
 
MS - Mobile Station 
 
MSC - Message Switching Center (Mobile Switching Center) 
 
MS-DOS - Microsoft Disk Operating System 
 
MSK - Minimum Shift Keying 
 
MSL - Mean Sea Level 
 
MSN - Mobile Service Node 
 
MT - Mobile Terminal, Mobile Terminated 
 
MT - Monitoring Times 
 
MTBF - Mean Time Between Failures 
 
MTBO - Mean Time Between Outages 
 
MTR - Military Training Route 
 
MTSR - Mean Time to Service Restoral 
 
MTTR - Mean Time To Repair 
 
MUF - Maximum Useable Frequency 
 
muldem - multiplexer/demultiplexer 
 
MUX - multiplex 
 
MUXing NBRVF - Multiplexing Narrowband Radio Voice Frequency 
 
MV - Motor Vessel 
 
MW - Medium Frequency (0.3-3 MHz) 
 
MW - Medium Wave (typically 530-1710 kHz) 
 
MW - MegaWatts 
 
mw - Microwave 
 
mW - Milliwatt 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 286 

 
N 

 
N - North 
 
N.B.C. - National Broadcasting Corporation 
 
NA - North America 
 
NA - Numerical Aperture 
 
NAB - National Association of Broadcasters 
 
NAf - North Africa 
 
NAK - Negative-Acknowledge Character 
 
NAM - Narrowband Amplitude Modulation 
 
NAMPS - Narrowband Advanced Mobile Phone Service (800 MHz) 
 
NAS - Naval Air Station 
 
NASA - National Aeronautics and Space Administration 
 
NAT - Network Address Translation 
 
Natl - National 
 
NATO - North Atlantic Treaty Organization 
 
NAVAREA - Navigational Area (defined by IMO & IHO) 
 
Navrad - Naval Radio 
 
NAVSTAR GPS - NAVigation Satellite Time And Ranging Global Positioning System 
 
NAVTEX - Navigational Text (broadcast on 518 kHz) 
 
NBC - Nambian Broadcasting Corporation 
 
NBH - Network Busy Hour 
 
NCA - National Command Authorities 
 
NCAS - Non-Call Associated Signaling 
 
NCC - National Coordination Center 
 
NCP - Network Control Program 
 
NCS - National Communications System 
 
NCS - Net Control Station 
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NDB - Non-Directional Beacon 
 
NDN – National Defense Network 
 
NE - Network Element 
 
NE - Northeast 
 
NEC - National Electric Code 
 
NECN - National Emergency Coordination Network 
 
NEP - Noise Equivalent Power 
 
NESDIS - National Environmental Satellite, Data and Information Service 
 
NESS - National Earth Satellite Service 
 
NetBEUI - NetBIOS Extended User Interface 
 
NetBIOS - Network Basic Input/Output System 
 
Nexrad - Next Generation Doppler Radar 
 
NF - Noise Figure 
 
NFM - Narrowband Frequency Modulation 
 
NHK - Nippon Hoso Kyokai 
 
NIC - Network Interface Card 
 
NiCd - Nickel Cadmium Battery 
 
NID - Network Interface Device 
 
NID - Network Inward Dialing 
 
NII - National Information Infrastructure 
 
NiMH - Nickel Metal Hydride battery 
 
NIRC - National Interagency Fire Center 
 
NIRSC - National Incident Radio Support Cache 
 
NIST - National Institute of Standards and Technology 
 
NIU - Network Interface Unit 
 
nm - Nautical mile 
 
NNTP - Network News Transport Protocol 
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No Joy - Station did not answer call 
 
NOAA - National Oceanographic and Atmospheric Administration 
 
NOD - Network Outward Dialing 
 
NORAD - North American Oceanographic and Atmospheric Administration 
 
NOS - Network Operating System 
 
NPR - National Public Radio 
 
NPRM - Notice to Proposed Rulemaking 
 
NRC - National Radio Club 
 
NRI - Net Radio Interface 
 
NRK - Norsk Rikskringkasting 
 
NRZ - Non-Return-to-Zero 
 
NRZ-M - Non-Return-to-Zero Mark 
 
NRZ-S - Non-Return-to-Zero Space 
 
NSAm - North South America 
 
NSAP - Network Service Access Point 
 
NSAPI - Network Service Access Point Identifier 
 
NSMC - Chinese National Satellite Meteorological Center 
 
NSS - Network Switching Subsystem 
 
NSW - New South Wales 
 
NT1 - Network Termination 1 
 
NT2 - Network Termination 2 
 
NTI - Network Terminating Interface 
 
NTN - Network Terminal Number 
 
NTSC - US and Japanese TV broadcasting standard utilizing 525 scanning lines 
 
NU - Numero Uno 
 
NUL - Null Character 
 
NWR - National Wildlife Refuge 
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O 
 
OCC - Other Common Carrier 
 
OCF - Off-Center Fed 
 
OCR - Optical Character Recognition 
 
OD - Optical Density 
 
Okean - Russian low earth orbit earth resources imaging satellite series 
 
Om - Omnidirectional 
 
OMC - Οperations and Maintenance Center 
 
OMS - Operation and Maintenance Subsystem 
 
ONA - Open Network Architecture 
 
Op-amp - Operational Amplifier 
 
Ops - Operations 
 
OPX - Off-Premises Extension 
 
ORTB - Office de Radiodiffusion et Television du Benin 
 
OSS - Operation-Support System 
 
OTAR - Over-The-Air Rekeying 
 
OTDR - Optical Time Domain Reflectometer 
 
OTHR - Over The Horizon Radar 
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P 

 
p / a r - Peak-to-Average Ratio 
 
Pa - Pacific 
 
PABX - Private Automatic Branch Exchange 
 
Packet - Amateur radio error correcting mode 
 
PACTOR - Teleprinter system that combines certain aspects of Packet and SITOR. 
 
PAD - Packet Assembler/Disassembler 
 
PAL - European TV broadcasting standard utilizing 625 scanning lines 
 
PAM - Pulse-Amplitude Modulation 
 
PAMA - Pulse-Address Multiple Access 
 
PAX - Private Automatic Exchange 
 
PBS - Public Broadcasting System 
 
PBX - Private Branch Exchange 
 
PC - Personal Computer/Printed Circuit 
 
PCB - Power Circuit Breaker 
 
PCFM - Personal Computer Frequency Manager 
 
PCI - Peripheral Component Interconnect/Interface 
 
PCM - Pulse Code Modulation 
 
PCS - Personal Communication Services/System/Satellite 
 
PCS - Plastic-Clad Silica 
 
PCU - Packet Control Unit 
 
PD - PhotoDetector 
 
PD - Police Department/Primary Data 
 
PDA - Personal Data Assistant 
 
PDM - Pulse-Duration Modulation 
 
PDN - Packet Data Network 
 
PDN - Public Data Network 
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PDP - Packet Data Protocol 
 
PDS - Protected Distribution System 
 
PDU - Protocol Data Unit, Packet Data Units 
 
PDUS - Primary Data User Station 
 
PE - Phase-Encoded 
 
PETRA - Jordan News Agency 
 
PFC - Prepared Form Card 
 
PFM - Pulse-Frequency Modulation 
 
PI - Protection Interval 
 
PIN - Personal Identification Number 
 
PIP - Picture in Picture 
 
PL - Private Line 
 
PLA - Programmable Logic Array 
 
PLL - Phase Locked Loop 
 
PLMN - Public Land Mobile Network 
 
PLMN - Public Land Mobile Network 
 
PLR - Pulse Link Repeater 
 
PLS - Physical Signaling Sublayer 
 
PM - Phase Modulation 
 
PM - Polarization-Maintaining 
 
PM - Preventive Maintenance 
 
PMB - Pilot-Make-Busy 
 
PNG - Papua New Guinea 
 
POCSAG - Digital Pager Code 
 
POI - Point Of Interface 
 
POL-ARQ - Polish diplomatic ARQ teleprinter system 
 
POP - Point Of Presence 
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POP - Post Office Protocol 
 
POW - Prisoner of War 
 
PP - Polarization-Preserving 
 
PPI - Plan Position Indicator 
 
PPM - Pulse-Position Modulation 
 
PPP - Point-to-Point Protocol 
 
PRF - Pulse-Repetition Frequency 
 
PRI - Primary Rate Interface 
 
PROM - Programmable Read-Only Memory 
 
PS - Permanent Signal 
 
PS/2 - Programming System 2 
 
PSAP - Public Safety Answering Points 
 
PSK - Phase Shift Keying 
 
PSN - Public Switched Network 
 
PSRA - Pre-sunrise authorization 
 
PSSA - Post-sunset authorization 
 
p-static - Precipitation Static 
 
PSTN - Public Switched Telephone Network 
 
PTM - Pulse-Time Modulation 
 
PTP - Point to Point 
 
PTT - Post, Telegraph and Telephone Administration 
 
PTT - Push-To-Talk 
 
PTTI - Precise Time and Time Interval 
 
PUC - Public Utilities Commission 
 
PUI - Personal User Identity 
 
PVC - Permanent Virtual Circuit 
 
PWM - Pulse-Width Modulation 
 
PX - Private Exchange 
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Q 

 
Q - Performance rating regarding selectivity or bandwidth, with highest Q being 
sharpest or most narrow 
 
QA - Quality Assurance 
 
QBS - Qatar Broadcasting Service 
 
QC - Quality Control 
 
QCIF - Quarter Common Intermediate Format 
 
QFH - Quadrifillar Helix Antenna 
 
QOS - Quality Of Service 
 
QRA - The name of my station is ... 
 
QRM - Interference from another station 
 
QRN - Interference from natural sources (i.e. lightning, etc) or from man-made 
sources other than radio stations (ignition noise, vacuum cleaners, etc) 
 
QRP - Low power operation 
 
QSL - A card or letter confirming reception of a radio station 
 
QSO - Communications between two or more stations 
 
QTH - Location 
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R 

 
R3E - Upper sideband reduced carrier 
 
RADA - Random Access Discrete Address 
 
RADINT - Radar Intelligence 
 
RAE - Radiodifusion Argentina Al Exterior (Argentina) 
 
RAF - Royal Air Force 
 
RAI - Radiotelevisione Italiana 
 
RAM - Random Access Memory 
 
RAND - Random Number 
 
RBOC - Regional Bell Operating Company 
 
RC - Reflection Coefficient 
 
RC - Resource Controller 
 
RCC - Radio Common Carrier 
 
RCI - Radio Canada International 
 
RCMP - Royal Canadian Mounted Police 
 
RCS - Radio Communication System 
 
RCV - Radio Christian Voice 
 
Rcvr - Receiver 
 
RDA - Radio Democracy for Africa 
 
RDF - Radio Direction Finding 
 
RDP - Radiodifusao Portuguesa EP 
 
REACT - Radio Emergency Associated Communications Teams 
 
REE - Radio Exterior de Espana 
 
Rel - Religious 
 
REN - Ringer Equivalency Number 
 
Rep - Republic 
 
Resurs - Russian earth resources imaging satellite series 
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RF - Radio Frequency 
 
RF - Radio Frequency 
 
RFA - Radio Free Asia 
 
RFE - Radio Free Europe 
 
RFI - Radio France International 
 
RFI - Radio Frequency Interference 
 
RFPI - Radio For Peace International 
 
RG-6 - Low loss 75 ohm coax (highly recommended by Grove Ent for scan-
ner/shortwave antenna installations) 
 
RHC - Radio Havana Cuba 
 
RHR - Radio Horizon Range 
 
RI - Routing Indicator 
 
RJ - Registered Jack 
 
RJE - Remote Job Entry 
 
RKI - Radio Korea International 
 
RL - Radio Liberty 
 
RLC - Radio Link Control 
 
RMI - Radio Moldovia International 
 
rms - Root-Mean-Square 
 
RMS - Royal Majesty Ship 
 
RN - Radio Netherland 
 
RN - Royal Navy 
 
RNI - Radio Norway International 
 
RNZI - Radio New Zealand International 
 
RO - Receive Only 
 
ROA - Recognized Operating Agency 
 
ROM - Read Only Memory 
 
ROSE - Remote Operations Service Element 



              Γρηγόριος K. Γκουτζέλης / MIS (M06/01) -  Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών  

 296 

 
rpm - Rotations per minute 
 
Rptr - Repeater 
 
RQ - Repeat-Request 
 
RRI - Radio Republik Indonesia 
 
RS - Radio Shack 
 
RSA - Republic of South Africa 
 
RS-ARQ - (WUN term) Automatic link set-up simplex ARQ teleprinter system by 
Rohde and Schwarz. Klingenfuss calls this ALIS. Also known as Merlin. 
 
RSL - Received Signal Level 
 
RTA - Remote Trunk Arrangement 
 
RTBF - Radio-Television Belge de la Communiaute Francaise 
 
RTE - Radio Telefis Eireann (Ireland) 
 
RTG - Radiodiffusion Television Guineenne 
 
RTI - Radio Taipei International 
 
RTTY - Radio Teletypewriter 
 
RTV - Radiodiffusion Television 
 
RTVM - Radiodiffusion Television Malienne (Office of, ORTM) 
 
RVI - Radio Vlaanderen International 
 
RVW - Review 
 
RWI - Radio And Wire Integration 
 
Rx - Receiver 
 
RZ - Return-to-Zero 
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S 

 
S - Sunday 
 
S.I.B.C. - Solomon Islands Broadcasting Corporation 
 
S/N - Serial Number 
 
S/N Ratio - Signal-to-Noise Ratio 
 
SA - Scientific Atlanta 
 
Sa - South America 
 
SAM - Special Air Mission (U.S. Military VIP flight)/ Surface to Air Missile 
 
SAP - Service Access Point 
 
SASE - Self Addressed Stamped Envelope 
 
SB-ADPCM - Sub-Band Adaptive Differential Pulse Code Modulation 
 
S-band - Microwave frequencies above UHF 
 
SCA - Subsidiary Carrier Authorization (now known as SCS) 
 
SCC - Specialized Common Carrier 
 
SCOPE - System Capable of Planned Expansion (U.S. Air Force) 
 
SCPC - Single Channel Per Carrier 
 
SCS - Subsidiary Carrier Service 
 
SCSI - Small Computer Systems Interface 
 
SDLC - Synchronous Data Link Control 
 
SDU - Service Data Unit 
 
Sec. - Second 
 
SECAM - French TV broadcasting standard, also used by some (former) communist 
countries 
 
SECURE - State Emergency Capability Using Radio Effectively 
 
SELCAL - Selective Calling 
 
SELSCAN - Selective Scanning 
 
Sesquihour - One and a half hours 
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Sesquiminute - One and a half minutes 
 
SETI - Search for Extraterrestrial Intelligence 
 
SF - Single-Frequency 
 
S-F - Store-And-Forward 
 
SGDF - Supergroup Distribution Frame 
 
SGSN - Serving GPRS Support Node 
 
SHA - Secure Hash Algorithm 
 
SHARES - Shared Resources (U.S. government traffic network) 
 
SHF - Super High Frequency (3-30 GHz) 
 
Sich - Russian earth resources imaging satellite series 
 
SID - Sudden Ionospheric Distrubance/Singing Identification 
 
SIGINT - Signals Intelligence 
 
Silent - Station off the air 
 
SIM - Subscriber Identity Module 
 
SINAD - Signal to noise and distortion ratio 
 
SINCGARS - Single Channel Ground and Airborne Radio 
 
SINPO - A code system used by radio hobbyists to indicate how well a station was 
received: S=Strength, I=Interference, N=Noise, P=Propagation, O=Overall 
 
SIO - A code system used by radio hobbyists to indicate how well a station was re-
ceived: S=Strength, I=Interference, O=Overall 
 
SIS - Secret Intelligence Service (United Kingdom) 
 
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 
 
SITOR-A - Simplex teleprinting over radio system, mode A 
 
SITOR-B - Simplex teleprinting over radio system, mode B (FEC mode) 
 
SLBC - Sri Lanka Broadcasting Corporation 
 
SLIP - Serial Line Internet Protocol 
 
SLR - Side Looking Radar 
 
SMDR - Station Message-Detail Recording 
 
SMDS - Switched Multimegabit Data Services 
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S-Meter - Signal Strength Meter 
 
SMIS - Russian Space Monitoring Information Support 
 
SMR - Specialized Mobile Radio 
 
SMS - Short Message Service 
 
SMS - Synchronous Meteorological Satellite 
 
SMTP - Single Mail Transfer Protocol 
 
SNDCP - SubNetwork Dependent Convergence Protocol 
 
SNG - Satellite News Gathering Unit 
 
SNMP - Simple Network Management Protocol 
 
SNR - Signal-to-Noise Ratio 
 
SO - Sheriff Office 
 
SOH - Start-of-Heading Character 
 
SPST - Single Pole Single Throw (switch) 
 
SPT - Sports 
 
SPX - Sequenced Packet Exchange 
 
SQL - Squelch 
 
sr - steradian 
 
SRES - Signed Response 
 
SRS - Sunrise Skip 
 
SS - Spanish language 
 
SSAm - South South America 
 
SSB - Single Sideband/ U.S. National Anthem: Star Spangled Banner 
 
SSB-SC - Single-Sideband Suppressed Carrier 
 
SSN - Sunspot Number 
 
SSR - Secondary Surveillance Radar 
 
SSS - Sunset Skip 
 
SSTV - Slow Scan Television 
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STFS - Standard Time and Frequency Signal 
 
STL - Standard Telegraph Level 
 
STL - Studio-to-Transmitter Link 
 
STP - Signal Transfer Point 
 
STRATCOM - U.S. Strategic Command 
 
STS - Space Transportation System (Space Shuttle) 
 
STX - Start-of-Text Character 
 
SUB - Substitute Character 
 
SVGA - Super Video Graphics Adapter 
 
S-VISSR - Stretched Very High Resolution Infrared Spin Scan Radiometer 
 
SW - Shortwave (high frequency - HF) 
 
SWBC - Shortwave Broadcast 
 
SWED-ARQ - Swedish diplomatic ARQ teleprinter system 
 
SWL - Shortwave Listener 
 
SWNet - Shortwave Net 
 
SWR - Standing Wave Ratio 
 
SWRL - Shortwave Reception Log (DXtreme Software Product) 
 
SXS - Step-By-Step 
 
SYN - Synchronous Idle Character 
 
SYSGEN - SYStem GENeration 
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T 

 
T - Tuesday 
 
Tac - Tactical 
 
TAC - Terminal Access Controller 
 
TACAN - Tactical Air Navigation 
 
TACS - Total Access Communications System 
 
TACTS - Tactical Aircrew Combat Training System 
 
TADSS - Tactical Automatic Digital Switching System 
 
TAI - International Atomic Time 
 
TASI - Time-Assignment Speech Interpolation 
 
TC - Time Check 
 
TCB - Trusted Computing Base 
 
TCF - Technical Control Facility 
 
TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
 
TCS - Trusted Computer System 
 
TCU - Teletypewriter Control Unit 
 
TDD - Telecommunications Device for the Deaf 
 
TDF - Telediffusion de France 
 
TDM - Time-Division Multiplexing 
 
TDMA - Time Division Multiple Access 
 
TDR - Time-Domain Reflectometer 
 
TE - Terminal Endpoint 
 
TE - Terminal Equipment 
 
TE - Transverse Electric 
 
TECG - Tactical Exercise Control Group (US Marine Corps) 
 
TED - Trunk Encryption Device 
 
TEK - Traffic Encryption Key 
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TEM - Transverse Electric and Magnetic 
 
Tent - Tentative 
 
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio 
 
TGM - Trunk Group Multiplexer 
 
THD - Total Harmonic Distortion 
 
THF - Tremendously High Frequency 
 
THz - Terahertz 
 
TI - Terrestrial Interference 
 
TIAWR - Costa Rica Adventists World Radio 
 
TID - Tunnel Identifier 
 
TIE - Time Interval Error 
 
TIFF - Tag Image File Format 
 
TIS - Traveler Information Service 
 
TL - Tower Location 
 
TLA - Three Letter Acronym 
 
TLK - Talk 
 
TLLI - Temporary Logical Link Identity 
 
TLP - Transmission Level Point 
 
TM - Transverse Magnetic 
 
tmax - tmin Transmitter Central Wavelength Range 
 
TMN - Telecommunications Management Network 
 
TMSI - Temporary Mobile Subscriber Identity 
 
TOSS - Television Ordnance Scoring System 
 
TP - Test Point 
 
TRACON - Terminal Radar Approach Control 
 
TRC - Transverse Redundancy Check 
 
Tropical Shortwave Bands - 2300-2495 kHz, 3200-3400 kHz, and 4750-5060 kHz 
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TRT - Turkiye Radyo-Televizyon Kurumu 
 
TSK - Transmission Security Key 
 
TSP - Telecommunications Service Priority 
 
TSPS - Traffic Service Position System 
 
TTTN - Tandem Tie Trunk Network 
 
TTY - Teletypewriter 
 
TV - Television 
 
TVI - Television Interference 
 
TVRO - TV Receive Only 
 
TW - Test Wing 
 
TWC - Two-way communications 
 
TWEB - Transcribed Aviation Weather Broadcast 
 
Twinplex - Four-frequency duplex teleprinter system also known as F7B4 Twinplex 
SITOR-A 
 
TWR - Trans World Radio 
 
TWX - Teletypewriter Exchange Service 
 
Tx - Transmit 
 
Txt - Text 
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U 

 
U.K. - United Kingdom 
 
U.S. - United States 
 
U/L - UpLink 
 
UART - Universal Asynchronous Receiver/Transmitter 
 
UC - Urban Contemporary 
 
UDP - User Datagram Protocol 
 
uF - Microfarad 
 
UFE - User Defined Field 
 
uH - MicroHenry 
 
UHF - Ultra High Frequency (300 MHz-3 GHz) 
 
UKoGBaNI - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
 
ULF - Ultra Low Frequency (3-30 Hz) 
 
ULS - Universal License System 
 
UMTS - Universal Mobile Telecommunications Systems 
 
Unid - Unidentified 
 
UNITA - National Union for the Total Independence of Angola 
 
UPI - United Press International 
 
UPN - United Paramount Network 
 
UPS - Uninterruptible Power Supply 
 
UPT - Universal Personal Telecommunication 
 
URL - Universal Resource Locator 
 
us - microsecond 
 
USA - United States of America 
 
USAF - U.S. Air Force 
 
USB - Upper Sideband 
 
USCG - U.S. Coast Guard 
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USIA - U.S. Information Agency 
 
USMC - U.S. Marine Corps 
 
USN - U.S. Navy 
 
USS - United States Ship 
 
USSR - Union of Soviet Socialist Republics 
 
UT - Universal Time 
 
UTC - Universal Time Coordinated 
 
UTP - Unshielded Twisted Pair 
 
UV - Ultraviolet 
 
 

V 
 
Vac/VAC - Volts Alternating Current 
 
VAN - Value-Added Network 
 
vars - volt-amperes reactive 
 
VC - Virtual Circuit 
 
VCII - VideoCipher II 
 
Vdc/VDC - Volts Direct Current 
 
VDU - Visual Display Unit 
 
VF - Voice Frequencies (3-30 kHz) 
 
VFCT - Voice Frequency Carrier Telegraph 
 
VFO - Variable Frequency Oscillator 
 
VFR - Visual Flight Rules 
 
VFT - Voice Frequency Telegraph teleprinter system 
 
VFTG - Voice-Frequency Telegraph 
 
VHF - Very High Frequency (30-300 MHz) 
 
VHRR - Very High Resolution Radiometer (weather satellites) 
 
VID - Spoken call letter identification 
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VIP - Very Important Person 
 
VISSR - Very High Resolution Infrared Spin Scan Radiometer (weather satellites) 
 
VK - Amateur callsign prefix for Australia 
 
VLF - Very Low Frequencies (10-100 kHz) 
 
VLR - Visitor Location Register 
 
VNL - Via Net Loss 
 
VOA - Voice of America 
 
VOIRI - Voice of the Islamic Republic of Iran 
 
VOLMET - Aviation Weather Broadcasts (on HF) 
 
VON - Voice of Nigeria 
 
VOR - Voice of Russia 
 
VOT - Voice of Turkey 
 
VOV - Voice of Vietnam 
 
VOX - Voice Operated Relay 
 
VP - Vice President 
 
VRC- Vertical Redundancy Check 
 
VRT - Vlaamse Radio en Televisie 
 
VSB - Vestigial Sideband 
 
VSWR - Voltage Standing Wave Ratio 
 
VSWR - Voltage Standing Wave Ratio 
 
VT - Virtual Terminal 
 
VTO - Voltage Tuned Oscillator 
 
VTR - Video Tape Recorder 
 
VTU - Video Teleconferencing Unit 
 
vu - volume unit 
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W 

 
W - Wednesday 
 
WAIS - Wide Area Information Servers 
 
WAM - Wideband Amplitude Modulation 
 
WAN - Wide Area Network 
 
WAP - Wireless Application Protocol 
 
WATS - Wide Area Telephone Service 
 
WCDMA - Wideband CDMA 
 
WDM - Wavelength-Division Multiplexing 
 
WEFAX - Weather Facsimile 
 
WFM - Wideband Frequency Modulation 
 
WG - Wing 
 
WLL – Wireless Local Loop 
 
WLM - Coastal Buoy Tender (Medium Endurance US Coast Guard cutter) 
 
WMO - World Meteorological Orgranization 
 
wpm - Words Per Minute 
 
WRN - World Radio Network (via satellite) 
 
WRTH - World Radio TV Handbook 
 
WRU Who-Are-You 
 
WS - World Service 
 
WTB - Wireless Telecommunications Bureau (FCC) 
 
WTI - Weapons Tactical Instructor 
 
WWV - National Bureau of Standards Time Station, Ft. Collins, CO 
 
WWVH - National Bureau of Standards Time Station in Hawaii 
 
WWW - World Wide Web 
 
Wx - Weather 
 
WXSAT - Weather Satellite 
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X 

 
X-band - Expanded AM broadcast band (1610-1700 kHz) 
 

Y 
 
YLE - Yleisradio Oy (Finnish Non-commercial broadcast service) 
 

Z 
 
ZBC - Zimbabwe Broadcasting Corporation 
 
ZBS - Zambia Broadcasting Corporation 
 
0TLP - Zero Transmission Level Point 
 
ZL - Amateur callsign prefix for New Zealand 
 
Zulu ή Ζ- Military time zone (βλέπε UTC) 
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http://www.jsc.mil/ 
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http://www.itu.int/home/index.html 

[29] Hanscom AFB Electronic Systems Center 

http://www.hanscom.af.mil/ 

[30] British Military Communications 

http://www.link11.freeserve.co.uk/ 
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[31] ND Satcom Military Communication Networks ( Στρατιωτικά ∆ίκτυα) 

http://www.ndsatcom.com/customer_solutions/solutions_for_military.php 

[32] MilSpec Communication Canada 

http://www.milspec.ca/ 

[33] Tactical Communication Deception System 

http://www.its.bldrdoc.gov/tpr/2001/its_e/tact_com/tact_com.html 

[34] Fundamentals of Telecommunications ( Θεµελειώδη Στοιχεία για τις Τη-

λεπικοινωνίες) 

http://www.iec.org/online/tutorials/fund_telecom/ 

[35] Site µε Αµερικανικούς Στρατιωτικούς Κανονισµούς 

http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/index.html 

[36] Στρατιωτικός Κανονισµός FM 24-24 (Signal Data References: Signal 

Equipment) 

http://www.fas.org/spp/military/docops/army/fm24-24/index.html 

[37] Site για εκδόσεις σχετικές µε Στρατιωτικές Επικοινωνίες 

http://www.crbbooks.com/catalog_2_item/mil.htm 

[38] Military Air Communications 

http://www.milaircomms.com/index.html 

[39] Προµηθευτές και Κατασκευαστές Στρατιωτικού Τηλεπικοινωνιακού Ε-

ξοπλισµού 

http://www.army-technology.com/contractors/navigation/index.html 

[40] Άρθρο µε τίτλο ‘Radio Communications Facilities In Service With M ilita-

ry Intelligence’ ( Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνίας και Πληροφορίες Μάχης) 

http://www.milparade.com/1998/28/098.htm 

[41] Military and Aerospace Electronics ( Με µηχανή Αναζήτησης για άρθρα 

σχετικά µε στρατιωτικές επικοινωνίες) 

http://mae.pennnet.com/home.cfm 

[42] AFCEA's Journal for Communications, Electronic s, Intelligence, and In-

formation Systems Professionals 

http://www.us.net/signal/ 

[43] Discussion Papers ( Άρθρα για Στρατιωτικές Επικοινωνίες) 

http://www.ciidefence.com/Discussion%20Papers/Communication/contents.htm 

[44] Άρθρο µε τίτλο ‘Communications Layering’ 

http://www.mitre.org/pubs/edge/november_98/third.htm 
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[45] International Engineering Consortium ( ∆ιάφορα άρθρα για επικοινωνίες 

σε µορφή .pdf)  

http://www.iec.org/online/tutorials/categories/by_MWI_tutorial_ascending.html 

[46] Στρατιωτικός Κανονισµός FM 24-11 (Tactical Satellite Communications) 

http://www.fas.org/spp/military/docops/army/fm24-11/index.html 

[47] MILSATCOM  

http://www.losangeles.af.mil/SMC/MC/ 

[48] Galaxy Scientific (MILSATCOM) 

http://www.galaxyscientific.com/areas/c4i/milsatcom.htm 

[49] MILSATCOM Advanced Programs  

http://www.aero.org/satellites/milsatcom.html 

[50] Military Space Program 

http://www.fas.org/spp/military/program/com/dscs_3.htm 

[51] Γενικές πληροφορίες για τα δορυφορικά δίκτυα LEO, GEO, MEO, HEO 

http://www.geo-orbit.org/sizepgs/geodef.html 

[52] Πληροφορίες για δορυφορικά δίκτυα όπως Iridium, Globalstar Inmarsat. 

http://www.alphatelecom.ru/inmarsat/engindex.htm 

[53] Λεπτοµερείς αναφορές για πολλά δορυφορικά συστήµατα (Iridium, 

Globalstar)  

http://www.ee.surrey.ac.uk/Personal/L.Wood/constellations/iridium.html 

[54] Eπίσηµο site της Qualcomm (Omnitracs) 

http://www.qualcomm.com/qwbs/products/omnitracs.html 

[55] Γενικές πληροφορίες για τους δορυφόρους 

http://www.thetech.org/hyper/satellite/ 

[56] Το επίσηµο site της Argos Inc.  

http://www.argosinc.com/system_overview.htm 

[57] Το επίσηµο site της Alcatel (EUTELTRACS) 

http://www.alcatel.com/euteltracs/ 

[58] Το επίσηµο site της Globalstar στον Καναδά 

http://www.globalstar.ca/english/about/cdma.shtml 

[59] RSSI (Remote Satellite Systems International I nc.) 

http://www.remotesatellite.com/index3.html 

[60] Το επίσηµο site του Iridium 

http://www.iridium.com/ 

[61] Το επίσηµο site της εταιρείας GloCall η οποία ασχολείται µε την παρο-

χή υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας µέσω δορυφόρων. 

http://www.glocall.com/networks/ 
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[62] Άρθρο µε τίτλο ‘Many wireless operators are doomed, but their leg acy 

can benefit us all’ ( Σχετικά µε στρατιωτικές ∆ορυφορικές Επικοινωνίες) 

http://www.networkmagazine.com/article/NMG20010131S0001 

[63] Άρθρο σχετικά µε τα δορυφορικά συστήµατα LEO (Low Earth Orbiting 

Satellites and Internet-Based Messaging Services) 

http://www.isoc.org/isoc/whatis/conferences/inet/96/proceedings/g1/g1_1.htm 

[64] Άρθρο σχετικά µε την υποστήριξη του ATM στα δορυφορικά δίκτυα LEO 

http://www.isoquantic.com/pr/ATMsatellites-1.html 

[65] Άρθρο µε τίτλο ‘Advanced Networks Group Satcom / Terrestrial Inte r-

networking’ 

http://www.ll.mit.edu/AdvancedNetworks/teleport.html 

[66] Military Radio Specifications 

http://www.milspec.ca/radspec/radspec.html 

[67] Γλωσσάριο Στρατιωτικών Επικοινωνιών 

http://www.grove-ent.com/mtglossary.html 

[68] Wireless for the Warrior 

http://home.planet.nl/~meuls003/links.html 

[69] Wireless Communications Association Internatio nal 

http://www.wcai.com/ 

[70] Center for Wireless Communications (CWC) 

http://cwc.ucsd.edu/ 

[71] MACOM Base Radio System 

http://www.macom-wireless.com/brs/brs.asp 

[72] Wireless Mobile Networks 

http://www.eng.auburn.edu/users/lim/wireless.html 

[73] Βρετανικές Ραδιο Επικοινωνίες 

http://www.radio.gov.uk/rahome.htm 

[74] Ιστοσελίδα για παρελκόµενα ασυρµάτων 

http://www.pacificsites.com/~brooke/MAA.shtml 

[75] Site µε στρατιωτικό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό 

http://www.armyradio.com/ 

[76] ∆ιάφορα Άρθρα για Στρατιωτικές Ραδιο Επικοινωνίες 

http://65.105.56.185/master13/category204-9.html 

[77] Άρθρο για βελτιωµένες VHF ασύρµατες στρατιωτικές τακτικές επικοινω-

νίες 

http://www.gordon.army.mil/AC/sumr01/liteinf.htm 
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[78] Άρθρο για την ασφάλεια ασυρµάτων επικοινωνιών 

http://iwce-mrt.com/ar/radio_homeland_security_lab/  

[79] Άρθρο για τις Σταθερές Ασύρµατες Επικοινωνίες (Fixed Wireless) 

http://www.forbes.com/2001/10/24/1024fixedwire.html 

[80] Άρθρο για τις Ασύρµατες Στρατιωτικές Επικοινωνίες 

http://www.fcw.com/fcw/articles/2002/0819/pol-army-08-19-02.asp 

[81] Άρθρο για τις Μελλοντικές Ασύρµατες Στρατιωτικές Επικοινωνίες 

http://www.nwfusion.com/archive/2001/122071_07-02-2001.html 

[82] Wireless Local Loop 

http://www.iec.org/online/tutorials/wll/ 

[83] TNO Physics and Electronics Laboratory  

http://www.tno.nl/instit/fel/ts/prj/wlan_transverter.html 

[84] Τι είναι το WLAN; 

http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci213379,00.html 

[85] RHO Wireless LANs 

http://www.rhowireless.com/lans.htm 

[86] Site µε πληροφορίες σχετικές µε τα WLANs 

http://fiddle.visc.vt.edu/courses/ee4984/Projects1997/soulios_ta.html 

[87] Wireless Internet Network Communications Archi tecture 

http://www.iec.org/online/tutorials/winternet/ 

[88] Άρθρο µε τίτλο ‘Standards Related to Wireless LANs (survey and co m-

parison)’ 

http://www.hut.fi/~k23458/links/WLANstandards.html 

[89] Άρθρο µε τίτλο ‘LANs Unplugged: Wireless LANs and IEEE 802.11’ 

http://www.networkmagazine.com/article/PIT20000410S0047/2 

[90] Άρθρο µε τίτλο ‘Security in Wireless Local Area Networks’ 

http://www.tml.hut.fi/Opinnot/Tik-110.501/1997/wireless_lan.html 

[91] International Engineering Consortium (Cellular  Communications) 

http://www.iec.org/online/tutorials/cell_comm/ 

[92] INFOSYSSEC (Θέµατα Ασφάλειας) 

http://www.infosyssec.org/infosyssec/cellcom1.htm 

[93] Mobile Communications 

http://www.mobilecomms-technology.com/ 

[94] Τι είναι το Κυψελοειδές Τηλέφωνο; 

http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci211763,00.html 
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[95] Security Aspects Of The Cellular Communication s 

http://www.isn.ethz.ch/researchpub/publihouse/infosecurity/volume_4/B3/B3_index.

htm 

[96] Άρθρο µε τίτλο ‘New digital cellular technology enhances communic a-

tions’ 

http://www.dtic.mil/armylink/news/Oct1997/a19971030cell2.html 

[97] Άρθρο για τη σύλληψη τροµοκρατών µέσω κινητών τηλεφώνων 

http://www.nationaldefensemagazine.org/article.cfm?Id=834 

[98] Η ιστορία του Arpanet 

http://www.dei.isep.ipp.pt/docs/arpa.html 

[99] ARPANET 

http://www.nic.funet.fi/index/FUNET/history/internet/en/arpanet.html 

[100] Active Networks 

http://www.darpa.mil/ato/programs/activenetworks/actnet.htm 

[101] ND Satcom Military Communication Networks 

http://www.ndsatcom.com/customer_solutions/solutions_for_military.php 

[102] Distributed Networks ( Κατανεµηµένα ∆ίκτυα) 

http://www.rand.org/publications/RM/RM3097/index.html 

[103] Άρθρο για διαγωνισµό εγκατάστασης Στρατιωτικού ∆ικτύου της Sie-

mens 

http://www.icn.siemens.com/icn/news/2002/020626.html 

[104] IHT Defense Networks 

http://www.iht.com/articles/79442.html 

[105] Άρθρο µε τίτλο ‘Government Networks and Data: Real Security Risks ’ 

http://www.pff.org/press/ecommerce/westbygovtech1298.htm 

[106] Network Centric Solutions 

http://www.riverstonenet.com/solutions/network_centric_solutions.shtml 

[107] DISA / DISN (Defense Information Systems Agen cy Defense Information 

Systems Network) 

http://www.disa.mil/DISN/archmain.html 

[108] Defense Information Infrastructure Common Ope rating Environment (DII 

COE) 

http://www.sei.cmu.edu/str/descriptions/diicoe_body.html 

[109] DII (Defense Information Infrastructure) Mast er Plan, Version 7.0 

http://www.disa.mil/diimp/ 

[110] Automated Information System (AIS) 

http://www.fas.org/spp/military/docops/army/tmpl/longhaul.htm 
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[111] Ασφαλείς Τηλεοµοιοτυπικές Συσκευές-CRYPTEK 

http://www.cryptek.com/SecureFacsimiles/index.php 

[112] Ασφαλείς Τηλεοµοιοτυπικές Συσκευές-GWFS 

http://www.gwfs.com/ 

[113] Ασφαλείς Τηλεοµοιοτυπικές Συσκευές-L3 

http://www.ilex.com/business_areas/communication/products/595-sf.html 

 

Κεφάλαιο 2. Συστήµατα Στρατιωτικών Επικοινωνιών 

 

SYSTEMS 

[114] Συστήµατα Επικοινωνιών που χρησιµοποιούνται από τον Αµερικανικό 

Στρατό 

http://www.monmouth.army.mil/peoc3s/trcs/TRCSF1.htm 

 

EPLRS 

[115] Software Engineering Center 

http://www.sed.monmouth.army.mil/comm/dds/EPLRS.htm 

[116] TacMobile (EPLRS Overview) 

[117] https://tacmobile.spawar.navy.mil/indexflz/whatis/eplrs_overview_grn.asp 

[118] FAS Military Analysis Network 

[119] http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/eplrs.htm 

[120] Monmouth EPLRS 

[121] http://www.monmouth.army.mil/peoc3s/trcs/MainEPLRS.htm 

 

JTRS 

[122] Monmouth JTRS 

http://www.monmouth.army.mil/peoc3s/trcs/MF1JTRS.htm 

[123] HARRIS RF Communications 

http://www.rfcomm.harris.com/jtrs.html 

[124] Raytheon JTRS 

http://www.raytheon.com/products/jtrs/ 

[125] BAE Systems 

http://www.cni.na.baesystems.com/html/jtrswe_1.HTM 

[126] Rockwell Collins JTRS 

http://www.rockwellcollins.com/gs/products/communications/jtrs.asp 
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SINCGARS 

[127] Στοιχεία και εικόνες για το SINCGARS 

http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/11-32/Ch3.htm 

[128] Στοιχεία και εικόνες για το SINCGARS 

http://webhome.idirect.com/~jproc/crypto/sincgars.html 

[129] Monmouth SINCGARS 

http://www.monmouth.army.mil/peoc3s/trcs/MF1Gars.htm 

 

NAVSTAR GPS 

[130] Space and Tech (NAVSTAR GPS – Summary) 

http://www.spaceandtech.com/spacedata/constellations/navstar-gps_consum.shtml 

[131] FAS – Space Policy Project 

http://www.fas.org/spp/military/program/nav/gps.htm 

[132] NAVSTAR GPS – Joint  Program Office 

http://gps.losangeles.af.mil/ 

[133] Γενικά στοιχεία για το NAVSTAR GPS 

https://www.patrick.af.mil/facts/gps.htm 

[134] Παρουσίαση για το NAVSTAR GPS 

http://www.state.nj.us/dep/gis/gpsweb/sld001.htm 

[135] Ιστοσελίδα µε αρχεία .pdf για το NAVSTAR GPS 

http://www.usace.army.mil/inet/usace-docs/eng-manuals/em1110-1-1003/toc.htm 

[136] The Aerospace Corporation 

http://www.aero.org/publications/GPSPRIMER/index.html   

 

TETRA 

[137] Γενική Επισκόπηση του TETRA από την ETSI 

http://www.etsi.org/frameset/home.htm?/technicalactiv/TETRA/tetra.htm 

[138] Περιληπτικά Στοιχεία του TETRA από την ETSI 

http://portal.etsi.org/tetra/Summary.asp 

[139] Γενική Περιγραφή του TETRA 

http://users.otenet.gr/~stefchon/article04.htm 

[140] Άρθρο της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ για το TETRA 

http://www.naftemporiki.gr/news/static/01/10/24/172061.htm 

 

SECURE GSM 

[141] NATO NC3A 

http://nc3a.info/PCS/mds_nc3a_gsmz.shtml 
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[142] SECTRA 

http://www.sectra.se/ 

http://www.sectra.se/security/ 

[143] General Dynamics Sectera 

http://www.cellular.co.za/phones/generaldynamics/general_dynamics_sectera_secu

re.htm 

[144] SIEMENS TOP SEC 

http://www.cellular.co.za/siemens_topsec_703_secure.htm 

[145] NSK 200 

http://www.kog-ericsson.com/products_encryption_gsm.html 

[146] SAGEM 

http://www.sagem.com/en/produits-en/frame-lien-securite-com-en.htm 

[147] CRYPTO AG 

http://www.crypto.ch/secret_information/cr_secure_telephony.html 

[148] STANAG 4591 

http://s4591.nc3a.nato.int/ 

http://s4591.nc3a.nato.int/Public/RTO%20IST%20paper%20Warsaw.pdf 

http://s4591.nc3a.nato.int/Public/Host_lab_paper_at_SPW.pdf 

[149] Mobile Security Links 

http://www.brookson.com/gsm/contents.htm 

http://spyhard.narod.ru/phreak/gsm-secur.html 

 

GCCS 

[150] TacMobile (GCCS Overview) 

https://tacmobile.spawar.navy.mil/indexflz/whatis/gccs_overview_grn.asp 

[151] DISA / GCCS  

http://www.disa.mil/gcss/gcsshome.html 

http://gccs.disa.mil/gccs/ 

[152] FAS 

http://www.fas.org/nuke/guide/usa/c3i/gccs.htm 

[153] GCCS IOP (Interoperability) 

http://jitc.fhu.disa.mil/gccsiop/ 

 

GBS 

[154] The Aerospace Corporation 

http://www.aero.org/satellites/gbs.html 
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[155] GBS Requirements ( Απαιτήσεις) 

http://www.fas.org/spp/military/program/com/gbs_jord.htm 

[156] RAYTHEON GBS 

http://www.raytheon.com/products/gbs/ 

[157] GBS JORD 

http://www.globalsecurity.org/space/library/report/1997/gbs_jord.htm 

[158] UHF F/O Global Broadcast Service Fact Sheet 

http://www.floridatoday.com/space/explore/stories/1998/031698q.htm 

[159] Airborne Global Broadcast Service 

http://www.afrlhorizons.com/Briefs/0009/IF9906.html 

 

C4I 

[160] Προµηθευτές Συστηµάτων C4I 

http://www.army-technology.com/contractors/data_management/index.html 

[161] STASYS 

http://www.stasys.co.uk/c4i/consult_intro.htm 

[162] Παραδείγµατα Συστηµάτων C4I 

http://www.nap.edu/html/C4I/ch1_b2.html 

[163] Γενικά Στοιχεία για τα Συστήµατα C4ISR 

http://www.fas.org/man/docs/adr_99/chap8.html 

[164] Συστήµατα C4ISR 

http://www.defenselink.mil/execsec/adr96/chapt_27.html 

[165] Naval Postgraduate School Monterey 

http://www.nps.navy.mil/c4i/ 

[166] Ολοκλήρωση των Συστηµάτων C4I 

http://www.globalsecurity.org/intell/systems/ic4i.htm 

 

Κεφάλαιο 3. Σύγχρονες Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών 

 

GSM 

[167] International Engineering Consortium - GSM 

http://www.iec.org/online/tutorials/gsm/ 

[168] NC3A CIS Secure GSM 

http://nc3a.info/PCS/mds_nc3a_gsmz.shtml 

[169] Άρθρο µε τίτλο ‘GSM sets the standards for PCS Mobile communica-

tions’ 

http://www.absolutetime.com/Industry%20Info/gpssyn~1.htm 
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[170] GSM World – Γενικά Στοιχεία για το GSM 

http://www.gsmworld.com/news/media_2002/rightchoice.shtml 

 

GPRS 

[171] GSM World – Γενικά Στοιχεία για το GPRS 

http://www.gsmworld.com/technology/gprs/index.shtml 

[172] MobileGPRS 

http://www.mobilegprs.com 

[173] Ιστοσελίδα µε νέα για το GPRS 

http://www.cellular-news.com/gprs/ 

[174] Μελέτη µε τίτλο Yes to GPRS (.pdf) 

http://www.mobilewhitepapers.com/pdf/gprs.pdf 

 

EDGE 

[175] Γενικά Στοιχεία για το EDGE από την ERICSSON 

http://www.ericsson.com/technology/EDGE.shtml 

[176] Γενικά Στοιχεία για το EDGE από την NUNTIUS 

http://www.nuntius.com/solutions24.html 

[177] GSM World – Γενικά Στοιχεία για το EDGE 

http://www.gsmworld.com/technology/edge/index.shtml 

[178] 3GSM World Congress 

http://www.3gsmworldcongress.com/ 

 

UMTS 

[179] International Engineering Consortium - UMTS 

http://www.iec.org/online/tutorials/umts/ 

[180] Ιστοσελίδα µε νέα για το UMTS 

http://www.umtsworld.com/default.htm 

[181] UMTS-FORUM 

http://www.umts-forum.org/what_is_umts.html 

[182] Mobile 3G 

http://www.mobile3g.com/default.asp 

 

WAP 

[183] International Engineering Consortium - WAP 

http://www.iec.org/online/tutorials/wap/ 
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[184] Mobile WAP NG 

http://www.yes2wap.com/ 

[185] Open Mobile Alliance 

http://www.wapforum.org/ 

 

PCS 

[186] International Engineering Consortium - PCS 

http://www.iec.org/online/tutorials/pcs/ 

[187] NATO NC3A CIS 

http://nc3a.info/PCS/mds_nc3a_pcs.shtml 

[188] SAGEM - PCS 

http://www.sagem.com/en/produits-en/frame-lien-securite-com-en.htm 

[189] Ericsson - NSK 200 Secure Phone 

http://www.kog-ericsson.com/products_encryption_gsm.html 

[190] CRYPTO AG - PCS 

http://www.crypto.ch/secret_information/cr_secure_telephony.html 

[191] Sectera Secure Wireless Phone 

http://www.gd-decisionsystems.com/sectera/gsm/main.html 

[192] Rohde-Schwarz Secure Products for PCS 

http://www.sit.rohde-schwarz.com/ 

 

UPT 

[193] Άρθρο µε τίτλο ‘ITU allocates code for Universal Personal Telecom mu-

nications Number’ 

http://uk.gsmbox.com/news/mobile_news/all/70655.gsmbox 

[194] Τι είναι οι UPT; 

http://www.its.bldrdoc.gov/fs-1037/dir-039/_5710.htm  

 

GPS 

[195] Κατασκευαστές και Προµηθευτές του GPS 

http://www.space-technology.com/projects/gps/ 

[196] Ιστοσελίδα µε links για το GPS 

http://www.gps-future.com/ 

[197] GPS Warehouse 

http://www.gpsw.co.uk/acatalog/P_RC-PLGRII.htm 

[198] Γενική Επισκόπηση του GPS 

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/gps_f.html 
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[199] GPS – Joint Program Office  

http://gps.losangeles.af.mil/index.html 

 

LBS 

[200] Τι είναι οι LBS; 

http://searchnetworking.techtarget.com/sDefinition/0,,sid7_gci532097,00.html 

[201] Ιστοσελίδα µε στοιχεία για τις LBS (MobileIN) 

http://www.mobilein.com/location_based_services.htm 

[202] Ιστοσελίδα µε άρθρα για τις LBS 

http://www.gisdevelopment.net/technology/lbs/ 

[203] Άρθρο µε τίτλο ‘What are Location Based Services’ 

http://www.whereonearth.com/lbs/ 

[204] ESRI (GIS και LBS) 

http://www.esri.com/industries/locationservices/ 

[205] Άρθρο για τις Προοπτικές των LBS 

http://www.gisdevelopment.net/application/lbs/lbs002pf.htm 

 

Κεφάλαιο 4. Στρατιωτικός Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισµός 

 

[206] ASELSAN - Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισµός του Τουρκικού Στρατού 

http://www.aselsan.com.tr/gying/milcomm.htm 

[207] Ευρετήριο Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού  

http://hereford.ampr.org/millist/m1.html 

[208] Κεραίες 

http://www2.thalescomminc.com/show_category.asp?tgs=88413:21464356&cart_id

=&category=40 

[209] Site µε στρατιωτικό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό 

http://www.armyradio.com/ 

[210] Site µε παρελκόµενα ασυρµάτου στρατιωτικού τηλεπικοινωνιακού εξο-

πλισµού 

http://www.pacificsites.com/~brooke/MAA.shtml 

 

Κεφάλαιο 5. Προµηθευτές Στρατιωτικού Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού 

 

[211] Προµηθευτές και Κατασκευαστές Στρατιωτικού Τηλεπικοινωνιακού Ε-

ξοπλισµού 

http://www.army-technology.com/contractors/navigation/index.html 
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Κεφάλαιο 6. Τυποποίηση (Standardization) 

 

[212] STANAG 4591 

http://s4591.nc3a.nato.int/Public/RTO%20IST%20paper%20Warsaw.pdf 

http://s4591.nc3a.nato.int/Public/Host_lab_paper_at_SPW.pdf 

[213] Γαλλικό Site - Μηχανή Αναζήτησης για STANAG 

http://otan.w3sites.net//Stanag.html 

 

Κεφάλαιο 7. Συντοµογραφίες 

 

http://www.csgnetwork.com/glossaryf.html/#Fiber%20optics 

http://portal.etsi.org/edithelp/abbrev/a.asp 

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes/gps/acronym.html 

  

 


