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ÖZET
Bu makalede uydu sistemlerinin genel yapısı anlatılmıştır. Uydu sistemlerinin yörünge tiplerine göre sınıflandırılması, uydu sistemlerindeki temel kavramlar, örnek uydu sistemleri ve bunların karşılaştırılması üzerinde durulmuştur. Bunun sonunda da değişik bağlantı senaryoları verilmiştir. Amaç, genel olarak uydu sistemlerinin çalışma mekanizmasını izah etmek ve günümüzde aktif olarak çalışmakta olan uydu sistemlerinin işlem mantığını incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Uydu Sistemleri, Alçak Yükseklikteki Uydu Sistemleri


1. GİRİŞ

Bilgisayar ağları kullanılan ortama göre sınıflandırılırsa, kablolu ve kablosuz ağlar şeklinde iki grupta toplanabilir. Kablolu sistemler, eter, fiber veya burgulu kablo kullanılması durumunda, sırasıyla eter net, optik ağ ve telefon ağları gibi sınıflara ayrılmaktadır. Bunun yanında kablosuz sistemler de yine kullanılan teknolojiye göre hücresel sistemler, radyo frekanslı sistemler, enfrarujlu sistemler, ve uydu sistemleri gibi gruplara ayrılabilir. İşte bu makalenin hedefi kablosuz iletişimde kullanılan uydu sistemlerini içermektedir.

Uydu sistemleri globalleşen dünyada, iletişimin sürekliliği ve coğrafi koşullardan etkilenmeden her yere erişim açısından hayati bir önem taşımaktadır. Özellikle klasik telefon şebekelerinin kurulumunun zor veya maliyet açısından çok külfetli olduğu ortamlarda, uydu sistemleri bize alternatif bir iletişim ortamı sunmaktadır. 

1990 yılından itibaren yapılan çalışmalar, gökyüzünde, dünyadaki altyapıdan bağımsız bir ağ yapısını gündeme getirmiştir. Tamamen gökyüzünde kurulması planlanan bu sistemler sayesinde, gökyüzünde Internet fikri hayal olmaktan çıkmış, çok yakında uygulanabilecek projeler halini almıştır. 

Özellikle bu sistemlerin gecikme süresi açısından fiber kablo ile yarışır bir servis sürüyor olması, bu sistemleri daha da cazip hale getirmiştir. Alçak Yükseklikteki Yörüngedeki bir uydunun gecikme süresi yaklaşık tek yönlü 20 ms. dir. Bu yörüngedeki bir uydunun ayakizinin de yaklaşık 4000km. Olduğu göze alınırsa, bu sistemde 4000km. Mesafedeki iki noktanın bağlanma süresinin yaklaşık 50 ms. Olduğu görülür. Öte yandan aynı mesafedeki iki noktayı fiber kablo ile bağlama durumunda gecikme 40-50 ms. civarında olacaktır. Bu kısa örnekten de görüldüğü gibi bu tip sistemlerle fiber hızında iletişim ortamı sağlamak mümkün olmaktadır. Uydu Sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için [1]-[3]  deki kaynakları inceleyebilirsiniz.


UYDU YÖRÜNGE TİPLERİ

Uydu sistemlerinde kullanılan yörünge tipleri temel olarak altı kategoride toplanabilir, ancak bunların üçü daha yoğun olarak görülmektedir. Dünya yüzeyine olan mesafelerine göre adlandırılan bu üç yörünge tipi aslında Van Allen radyasyon kemerleri sonucu ortaya çıkmıştır. Dünyanın çevresinde yüzeyinden yaklaşık 5000-8000 km mesafede ilki, 15000-25000 km mesafede de ikincisi olmak üzere iki radyasyonca yoğun bölgenin varlığı, bu bölgelere uydu sistemi yerleştirmeyi zorlaştırmaktadır. Bunun sonucu olarak da uydular, ya bu ilk bölgenin altına, ya iki bölgenin arasına ya da ikinci bölgenin dışına atılmaktadır. Böylece mesafelerine göre üç farklı yörünge tipi oluşmaktadır.

Alçak Yükseklikteki Yörünge (A.Y.Y.) (Low Earth Orbit- LEO): Alçak yükseklikteki yörünge  yeryüzünden 2000km.nin altını kapsar. Bu yörüngedeki uydular, yere çok yakın olmaları nedeniyle, yörüngede kalabilmek için oldukça hızlı dönerler. Dünyanın çevresinde bir turlarını yaklaşık 100 dakikada tamamlarlar. Uyduya erişim süresi de yaklaşık 20 ms. dir. 

Orta Yükseklikte Yörünge (O.Y.Y.) (Medium Earth Orbit -MEO): Bu sistemde uydular iki radyasyon alanının arasındaki bölgeye yerleştirilirler. Yeryüzünden yükseklikleri yaklaşık 10000km. civarındadır.  Gecikme süresi yaklaşık 100 ms.dir. Uydular bir turunu altı saatte tamamlar.

Jeosenkron veya Jeostasyoner Yörünge (J.Y.) (Geostationary or Geosynchronous Orbit): Bu sistemde uydular ikinci radyasyon alanının dışında bulunmaktadır. Bu yörünge yeryüzünden 36000km. yüksekliktedir ve bu seviyede uydular dünyanın dönüş hızıyla aynı olduğu için dünyaya göre hareketsiz görünürler. Uyduların bir turu bir güne eşdeğerdir. Gecikme süresi yaklaşık 250 ms.dir.


ALÇAK YÜKSEKLİKTEKİ YÖRÜNGELİ SİSTEMLERİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

A.Y.Y sistemlerde, uydular daha alçağa yerleştirilmektedir. Bunun neticesinde uyduların yerleştirilmesi daha kolaydır. Öte yandan uyduların boyutları da diğer sistemlerdekinden daha küçüktür. Gerek uyduların daha yakına atılıyor olması, gerekse daha küçük olmaları neticesinde bir seferde birden fazla uyduyu yörüngeye oturtturmak mümkün olmaktadır. Böylelikle uydu yerleştirme maliyeti de düşürülmektedir. Uyduların birim maliyetinin de düşük olması sonucu sistemin kurulum maliyeti daha az olmaktadır. 

Buna karşılık A.Y.Y. sistemlerin en büyük dezavantajı sistemin kademeli olarak devreye sokulamaması ve ilk yatırım maliyetinin oldukça yüklü olmasıdır. Diğer sistemlerde, özellikle de J.Y. li sistemlerde, sistem bir tek uydu ile bile belli bir bölgeye hizmet vermeye ve işletilmeye başlanabilir. Oysa A.Y.Y sistemlerde, bütün uydular yörüngeye oturmadan, sistemi işletmeye başlamak mümkün değildir. Bu da ilk yatırımı daha güç yapmaktadır.

KAVRAMLAR

Ayak izi (Footprint):

Dünyanın yüzündeki belli bir noktaya uydudan çekilen bir çizgi ile dünyanın yüzünden geçen teğetin arasındaki açı belli bir derecenin üzerinde kalacak şekilde oluşturulan görüş alanına uydunun ayak izi denmektedir. Bu şekilde iki uçta sinyalin en güçlü alındığı alan da tespit edilmiş olur. Böylelikle uydular belli bir açı ile belirtilen ayak izleri içinde hizmet verir, ayak izi dışına çıkıldığında iletimi bir sonra gelmekte olan uyduya devretmektedirler. Ayak izi kavramını daha iyi açıklayabilmek için Şekil 1’de bir uydunun ayak izinin yarısı gösterilmektedir.
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Şekil 1: Ayakizi

Ayraç Çizgisi (Seam):

Ayraç çizgisini Şekil 2’de görülmekte olan sistem üzerinde anlatalım. Burada görüldüğü gibi altı yörüngeli bir uydu sistemi ele alalım. Kuzey kutbundan baktığımızda 1 numaralı yörüngedeki uydular kuzey kutbundan güney kutbuna doğru şekildeki gibi aşağıya bir yol izlerler. Buna karşın 6 numaralı yörüngedeki uydular tam tersi şekilde kuzey kutbundan güney kutbuna doğru yukarı doğru bir yol izlerler. 

Burada da görüldüğü gibi 6 ve 1 numaralı yörüngedeki uydular birbirine zıt yönde hareket ettikleri için bu iki yörüngedeki uyduların birbirleriyle haberleşmeleri mümkün olmamaktadır. Bu nedenle bu iki yörünge arasında iletişimi koparan sanal bir çizgi olduğu düşünülür ve bu çizgiye de Ayraç Çizgisi denir. 
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Şekil 2: Ayraç Çizgisi

Uydular arası Bağlar (Intersatellite Links) (UB):

Uyduların birbirleriyle haberleşmesi mümkün ise Uydular arası Bağlar (UB) mevcut denir. Uydular arası bağlar iki tiptir: Yörünge içi bağlar ve yörüngeler arası bağlar. Aynı yörünge üzerindeki uydular arasındaki bağlara Yörünge içi bağlar, farklı yörüngelerdeki uydular arasındaki bağlara da Yörüngeler arası bağlar denir. 






Kaplama Yolları (Streets of Coverage):

file_4.png


file_5.wmf


Şekil 3’de de görüldüğü gibi uyduların dünya üzerindeki ayak izleri tıpkı uyduların yörüngesinin izdüşümü gibi dünya üzerinde belli bir yolu takip eder ve bu yola Kaplama Yolu denir. Şekilde de görüldüğü gibi A yörüngesindeki uyduların ayak izleri dünya yüzeyinde Uydu Ayak izi Yolu şeklinde gösterilen kaplama yolunu oluşturur. 


Şekil 3: Kaplama Yolları

Uydu sisteminin kesintisiz iletişim sağlayabilmesi için hem aynı yörünge üzerindeki uyduların ayak izlerinin, hem de kaplama yollarının birbirleriyle çakışması gerekmektedir. Aksi halde uydular arası geçişlerde veri kayıpları oluşacak ve iletişimin sürekliliği tehlikeye girecektir.

Sabit Uydulu Hücresel Kaplama (Satellite-fixed Cell Coverage):
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Sabit Uydulu Hücresel Kaplama sitemlerinde uyduların antenleri sabittir. Bu durumda uydular hareket ettikleri sürede uydunun ayak izi ve ayak izi içindeki hücre alanları da sürekli hareket eder. Bu tip sistemler uydu teknolojisi açısından daha basit, ancak uydular arası geçişin sürekli ve çok olması dolayısıyla sistemin işleyişi açısından daha komplekstir. Bu durum Şekil 4’de canlandırılmıştır.

Şekil 4: Sabit Uydulu Hücresel Kaplama





Sabit Hücreli Kaplama (Earth-fixed Cell Coverage):

Sabit Hücreli Kaplamada ise uyduların antenleri sürekli dönerek, belirli bir süre boyunca hep aynı yeri takip etmekte, o bölgeden gelen sinyaller belli bir seviyenin altına inince, veya başka bir deyişle o bölge ile arasındaki açı minimum açının altına inince anten bir sonraki alana çevrilerek, bir sonraki bölgeyi dinlemeye başlar. Uyduların ayak izlerinin birbirleriyle çakışık olarak oluşturulması dolayısıyla bu geçiş sırasında veri kaybı olmamaktadır. Bu tip sistemler de Şekil 5’de gösterilmektedir.
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Şekil 5: Sabit Hücreli Kaplama


ÖRNEK UYDU SİSTEMLERİ

Burada halen işlemekte veya yakında devreye girmesi beklenmekte olan başlıca uydu sistemleri ele alınmış ve karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu karşılaştırma Tablo 1’de görülmektedir.


Tablo 1: Örnek Uydu Sistemlerinin Karşılaştırılması
Özellikler\Sistem İsmi
ICO
Odyssey
Globalstar
Iridium
Teledesic
Yörünge Tipi
O.Y.Y.
O.Y.Y.
A.Y.Y.
A.Y.Y.
A.Y.Y.
Yörünge Yüksekliği
13543 km.
10354 km.
1414 km.
780 km.
1600 km.
Yörünge Periyodu
360 dak.
360 dak.
114 dak.
100 dak.
118 dak.
Uydu Sayısı
10
12
48
66
288
Yörünge Sayısı
2
3
8
6
12
Eğim Açısı
45
50
52
86.4
98.2
Uydu Başına Yörünge
Yok
Yok
Yok
2
0-4
İçi Bağlantı Sayısı
 
 
 
 
 
Uydu Başına Uydular arası Bağlantı Sayısı
Yok
Yok
Yok
0-4
0-4
Hedeflenen Servis Alanı
Ses
Ses
Ses
Ses
Multimedya








Tablo 1’de de görüldüğü gibi örnek olarak ele alınan beş sistemden ikisi O.Y.Y. üzerine, üçü ise A.Y.Y. üzerine kurulmuş sistemlerdir. Buna bağlı olarak da ilk ikisinin yörünge yükseklikleri 10000 km civarında iken diğer üçünün yörünge yükseklikleri 1000 km. mertebelerinde seyretmektedir. Aynı şekilde uydu sayıları da ilk iki sistemde, her bir uydunun ayak izinin geniş olmasına bağlı olarak 10 uydu civarında iken diğer üçünde uydu sayısının oldukça arttığı görülmektedir. Burada en son sistem (Teledesic), multimedya amaçlı kurulduğu için bu sistemin diğerlerinden çok daha fazla uydu kullandığını gözlüyoruz. Eğim açılarına baktığımız zaman da ilk üç sistemin hedef bölgesinin dünyanın ekvatora yakın bölgeleri olduğu, veya başka bir deyişle, kutuplara yakın bölgelere servis verilmesi düşünülmediği görülüyor. Oysa son iki sistem, kutupsal özellik göstererek, kutuplar da dahil tüm dünyayı kaplamayı hedeflemektedir. İlk üç sistemde uydular arası bağlar mevcut değilken, son iki sistem uydular arası bağları da kullanarak, yerden bağımsız bir sistem olarak işlem yapmayı hedeflemektedir.

BAĞLANTI SENARYOLARI

Bu makalede dört tip bağlantı senaryosunu göz önüne alacağız. Bu senaryolar mevcut sistemlerin kullanmakta olduğu veya ilerde kullanılması düşünülen senaryoları göstermek amacıyla seçilmiştir. 

Senaryo 1

file_10.png


file_11.wmf


Bu senaryoda uydular arası bağların mevcut olduğu düşünülmektedir. Şekil 6’da görülen senaryoda A kullanıcı, B kullanıcısı ile iletişim kurmak istediği zaman, bu talebini ayak izi içinde bulunduğu başlangıç uydusuna iletir. Başlangıç uydusu da o ayak izi içinde bulunan başlangıç üssüne B kullanıcısının yerini ve oraya ulaşmak için takip edilmesi gereken güzergâhı sorar. Başlangıç Üssü, mevcut veri tabanları sayesinde B kullanıcısının yerini tespit eder ve bu bilgiyi başlangıç uydusuna iletir. Başlangıç uydusu kendisine iletilen bilgiye dayanarak, uygun yolu takip eder ve hedef uyduya ulaşır. Hedef uydu da B kullanıcısına erişir. Daha sonra B kullanıcısı aynı yolu takip ederek A kullanıcısına cevap iletir ve iletişim başlar. 

Şekil 6: Bağlantı Senaryoları, Senaryo 1


Bu senaryoda sinyal aşamasında kaybedilen zaman ve bant genişliği oldukça dikkat çekmektedir. Bu durumu iyileştirmek için ikinci senaryoda öne sürülen yaklaşım kullanılır.

Senaryo 2

Bu senaryoda her bir kullanıcı talebini direk olarak uyduya iletmek yerine belli bir servis sağlayıcı aracılıyla bağlantıyı yapar. Böylelikle sınırlı olan uydu hattı daha ekonomik kullanılmış olur. Şekil 7’de görüldüğü gibi Mobil Kullanıcı önce Servis sağlayıcıya bağlanır. Servis sağlayıcı kendisinde biriken talepleri toplu olarak Başlangıç Üssüne iletir. Başlangıç Üssü 1 numaralı uyduya, ve oradan da uygun yolu takip ederek 4 numaralı uyduya erişir. Dört numaralı uydu ise önce Hedef Üsse, oradan da Servis sağlayıcıya ve Mobil kullanıcıya erişir. Bu sistemde Yer ile Uydu arasındaki bağlantılar daha etkin kullanılmakta, ancak yer üzerindeki alt yapının daha güçlü olması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 
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Şekil 7: Bağlantı Senaryoları, Senaryo 2

Senaryo 3:
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Bu senaryo da ise hem Üsler hem de Servis sağlayıcılar ortadan kaldırılmıştır. Şekil 8’de de görüldüğü gibi bağlantı direk olarak uydular üzerinden yapılmaktadır. Şekilde görüldüğü gibi başlangıç kullanıcısı bağlantı yapma talebini direk olarak ayak izi içinde bulunduğu uyduya iletir. Bu uydu (şekilde Uydu 1), hedef kullanıcının bulunduğu ayak izine göre hedef uyduyu ve takip edilmesi gereken yolu hesaplar ve bu yol üzerinden hedef uyduya (ki burada Uydu 4) ulaşır. Hedef uydu da direk olarak hedef kullanıcıya ulaşarak iletişimi kurar. Bu senaryo her ne kadar diğer iki senaryoya göre daha iyi görünmekte ise de , şu anki teknoloji açısından oldukça ciddi problemler içermektedir. İlk olarak bu senaryonun uygulanabilmesi için uyduların kendi içinde yol bulma, kullanıcı veri tabanı işleme gibi kabiliyetlere sahip olması gerekmektedir. İşlemleri uydular üzerindeki kartlara aktarma çalışmaları her ne kadar günümüzde devam etmekteyse de henüz tam olarak başarı sağlanamamıştır. Bunun yanında uydu sistemiyle eşgüdümlü olarak değişebilecek etkinlikte yol bulma algoritmalarının da henüz mevcut olmaması bu senaryonun uygulanabilirliğini azaltmaktadır.

Şekil 8: Bağlantı Senaryoları, Senaryo 3

Senaryo 4:

Bu senaryoda uydular arası bağların olmadığı düşünülmektedir. Bu tip sistemlerde uydular ayak izleri içindeki kullanıcıları direk bağlayacak şekilde işlev üstlenmektedir. Farklı uyduların ayak izlerindeki kullanıcıların bağlanması ise yer üzerindeki bağlantılar kullanılarak yapılır. Bu durum Şekil 9’da gösterilmektedir.

Şekil 9’da A kullanıcısı B kullanıcısı ile iletişim kurmak istediğinde, önce başlangıç uydusuna talebini iletir. Başlangıç uydusu bu talebi başlangıç üssüne yöneltir. Başlangıç üssü de yer üstündeki altyapıyı kullanarak B kullanıcısının bağlı olduğu üsse ulaşır. B kullanıcısının bağlı olduğu üs de hedef uydu vasıtasıyla B kullanıcısına erişir. Bu senaryo çok basit olmakla birlikte günümüzde bazı sistemlerin bu tip bir yapı kullandıkları gözlenmektedir. Bu tip bir sistem çalışma mantığı olarak hücresel ağlara eşdeğer bir yapı kullanmakta ancak hücre alanlarını genişletmiş ve böylece baz istasyon sayısını azaltmış ve dolayısıyla yeryüzündeki alt yapıyı daha sadeleştirmiş olmaktadır.
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Şekil 9: Bağlantı Senaryoları, Senaryo 4

SONUÇ

Bu makalede uydu sistemlerindeki çeşitli yörünge tipleri anlatılmış, bazı kavramlar açıklanmıştır. Daha sonra değişik bağlantı senaryoları üzerinde bu sistemlerin temel çalışma şekli üzerinde durulmuştur. Günümüzde uydu sistemleri üzerindeki çalışmalar temel olarak beş grupta toplanabilir; yol bulma algoritmaları, çoklu erişim teknikleri, bant genişliği kullanımı, heterojen ağlar ve performans ölçümü. 

Yol bulma algoritmaları uydu sistemlerinin en önemli problemlerinden birini teşkil etmektedir. Gerek sistemin dinamik bir yapıya sahip olması, gerekse bağlantı süreleriyle karşılaştırıldığında topolojinin çok sık olarak değişmek zorunda kalması sonucunda bu duruma göre adapte olacak yol bulma algoritmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi [4] de bulunmaktadır.

Öte yandan frekans paylaşımlı, zaman paylaşımlı ve kod paylaşımlı tekniklerin yanında, hibrit veya farklı domenleri de içine alacak çoklu erişim tekniklerinin oluşturulması da bu konuda başka bir çalışma alanının teşkil etmektedir. 

Bant genişliğinin etkin kullanımı da yine uydu sistemlerinin önemli problemlerinden birini teşkil eder. Özellikle kablosuz sistemlerdekine benzer kodlama teknikleri yardımıyla kısıtlı bant genişliğinin etkin kullanımı gerekmektedir.

Uydu sistemlerinde üç tip yörünge tipimden, ve buna bağlı olarak da üç tip uydu sisteminden bahsettik. Oysa gelecekteki sistemlerde bu üç tip yörüngeyi birleştiren hibrit yapılar da savunulmakta bu sayede farklı uygulamalar ve kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek farklı özellikte yörüngelerin birleştirilmesiyle daha kullanışlı sistemlerin tasarlanması hedeflenmektedir.

Son olarak da uydu sistemlerinin performansının ölçülmesi bir diğer önemli problem alanını teşkil etmektedir. Özellikle de  sistemin dinamikliği ve kullanıcının bir konuşma sırasında birkaç kere ayak izi değiştirme zorunluluğu bu sistemlerin performans ölçümünü ve modellenmesini güçleştirmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi [5] de mevcuttur.
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