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Περίληψη
Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην αρχή 
λειτουργίας της κεραίας, σε παραμέτρους που 
αφορούν τη λειτουργία της και στις δορυφορικές 
εφαρμογές. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κοινοί 
τύποι κεραιών που χρησιμοποιούνται σε δορυφόρους, 
επεξηγείται η ανάγκη για πτυσσόμενες κεραίες στο 
διάστημα και γίνεται εισαγωγή στην πτυσσόμενη 
κεραία τύπου mesh. Η εργασία επικεντρώνεται στη 
μελέτη και ανάλυση της κεραίας peripheral truss ενώ 
αξιολογούνται και συγκρίνονται οι υπάρχουσες 
κεραίες αυτής της κατηγορίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βασική Κατηγοριοποίηση
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Κεραίες Τύπου Mesh
Ως κεραία τύπου Mesh χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε κεραία αποτελείται 
από παραβολικό κάτοπτρο φτιαγμένο από ελαφρύ και εύκαμπτο 
πλέγμα ή από shell-membrane. 
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PERIPHERAL TRUSS

Κεραία Peripheral Truss

Εύκαμπτο πλέγμα κατασκευασμένο από επιχρυσωμένο 
μολυβδαίνιο ή βολφράμιο σε μονή ή πολλαπλή διάταξη.

Ανακλαστική Επιφάνεια

Cable Network
Υποστηρικτικό πλέγματα διχτυών απαραίτητο για τη διατήρηση 
παραβολικού σχήματος της επιφάνειας, συναντάται σε ζεύγη των 
δύο διχτυών τοποθετημένα σε συμμετρική ή ασσύμετρη διάταξη.

Πτυσσόμενο Υποστηρικτικό ∆ικτύωμα

Μηχανισμός ανοίγματος της κεραίας κατασκευασμένος απο 
CFRS ράβδους. Χαρακτηριστικά:
     - ∆ιαφορετικά προφίλ δίνουν διαφορετικές ιδιότητες

     - Αποτελείται από μεντεσέδες, ελατήρια, κωνικά γρανάζια
     - Μηχανισμός υπεύθυνος για τη σύγχρονη έκταση της κεραίας
     - Ο συγχρονισμός επιτυγχάνεται με καλώδιο κλειστού βρόγχου
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Επισκόπηση

Πλεονεκτήματα

- Μεγάλη ανακλαστική επιφάνεια
- Υψηλός λόγος αποθήκευσης
- Χαμηλό βάρος

Μειονεκτήματα

- Pillow-effect
- Πολυπλοκότητα mesh
- Μελέτη μόνο για διαμέτρους <4m

Στόχος
Μελέτη μοντέλου πτυσσόμενης κεραίας 
μικρότερης διαμέτρου. Καθορισμός της 
βασικής μεθοδολογίας και σχεδιασμός 
μιας κεραίας με διάμετρο 1m με βάση τις 
κεραίες τύπου peripheral truss. 


