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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Ο «ΕΡΜΗΣ» θα ειδοποιεί
πότε οι δορυφόροι
χρειάζονται … Service

Οικονοµολόγος - ∆ιαχειριστής
∆ιαστηµικών προγραµµάτων –
Εφευρέτης - Χ. Σ. ΚΟΣΜΑΣ

ΕΡΜΗΣ είναι το όνοµα της πλέον φιλόδοξης προσπάθειας σήµερα στον
διαστηµικό χώρο που στοχεύει να ανατρέψει δηµιουργικά µια σειρά
απο καθιερωµένες αντιλήψεις-εµπόδια όσον αφορά την εκτόξευση και
διαχείριση δορυφόρων.
Η φύση οδηγός.
Σχεδιασµένο µε συµβιοτική αντίληψη το σύστηµα παροχής υπηρεσιών σε
τροχιά (On-Orbit-Servicing), βαπτισµένο µε το όνοµα του αρχαίου Ελληνικού
θεού προστάτη των αγγελιοφόρων, δίνει καινοτοµικά απαντήσεις σε µια σειρά
από µέχρι πρότινος άλυτα τεχνικά προβλήµατα.

∆εξαµενή
Ανεφοδιασµού

Μικρός
∆ορυφόρος
Μεταφορέας

Μίνι∆ορυφόρος
Συνοδός

Σχήµα 1. ∆εξαµενή ανεφοδιασµού µε µίνι-δορυφόρο συνοδό και δορυφόρο µεταφορέα
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Τα ωφέλη.
Σύµφωνα µέ την παρουσίαση που δόθηκε στην Επιτροπή τoυ Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών για τήν Ειρηνική Χρήση του ∆ιαστήµατος (UN-COPUOS)
απο τον Οικονοµολόγο, διαχειριστή διαστηµικών προγραµµάτων και εφευρέτη
κο Χ. Κοσµά η πρόταση της GEO-RING Services θα µπορέσει µε πολύ
χαµηλό κόστος να επεκτείνει την ζωή παραγωγικής λειτουργίας υπαρχόντων
δορυφόρων πέραν της προσδοκώµενης δεκαετούς λειτουργίας και µέχρις οι
δορυφόροι να καταστούν τεχνολογικά απηρχαιωµένοι ή να υποστούν κάποια
ανεπανόρθωτη βλάβη σε ζωτικά υπο-συστήµατα.
Στα ωφέλη απο την διαθεσιµότητα υπηρεσιών της GEO-RING Services
συµπεριλαµβάνονται το χαµηλότερο κόστος κατασκευής και εκτόξευσης
δορυφόρων, µακροβιότερη λειτουργία για το ίδιο κόστος καί µείωση των
διαστηµικών σκουπιδιών (space debris).
Η Καινοτοµική βάση.
Το σύστηµα ΕΡΜΗΣ, που βασίζεται σε προσφάτως κατοχυρωµένα
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, προβλέπει την κατασκευή µιας οικογένειας 5
ειδικών, συµπληρωµατικών διαστηµικών οχηµάτων (spacecrafts) µε πολύ
συγγεκριµένες αρµοδιότητες το καθένα, όλα επαναχρησιµοποιούµενα και
υποβοηθούµενα στο έργο τους απο τους υπάρχοντες δορυφόρους. Το
τελευταίο χαρακτηριστικό, η χρήση δηλαδή των υπαρχόντων δορυφόρων,
που προσδίδει στο σύστηµα τον «συµβιοτικό χαρακτήρα» µε το
περιβάλλον, ήταν το πρώτο στοιχείο-κλειδί για την δραστική µείωση των
ελαχίστων τεχνικών απαιτήσεων. Σε συνδυασµό µε τον ενδοσυστηµικό
συµβιοτικό χαρακτήρα των 5 οχηµάτων (εξάρτηση ενός εκ των άλλων) η
ανάπτυξη του συστήµατος έχει πλέον απλοποιηθεί και η αποτελεσµατικότητα
κάθε µονάδας έχει µεγιστοποιηθεί.
Τα συστατικά µέρη του συστήµατος ΕΡΜΗΣ.

Σχήµα 2
∆ορυφόρος µεταφορέας επιχειρεί πρόσδεση
(docking) υπο την επίβλεψη του αυτονοµηµένου
µίνι-δορυφόρου συνοδού

Σχήµα 3
∆ορυφόρος µεταφορέας παρέχει µεταφορική
υπηρεσία

Για να γίνει πιο σαφής η φύση και χρήση του συστήµατος ΕΡΜΗΣ σας
παρουσιάζουµε τα συστατικά του µέρη:
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Προβλέπεται ότι θα υπάρχει ένας µίνι_δορυφόρος-συνοδός, σε µέγεθος
µπάλας του ποδοσφαίρου µε βάρος 10 κιλά που θα µπορεί να φωτογραφίζει
τους δορυφόρους από κοντά προσφέροντας έτσι οπτική πληροφόρηση για
την κατάσταση των δορυφόρων-πελατών, υπηρεσία που µέχρι πρότινος ήταν
αδύνατη. Ο µίνι_δορυφόρος-συνοδός που θα λειτουργεί µε πεπιεσµένο αέριο
θα µεταφέρεται στην γειτονιά ενός δορυφόρου-πελάτη από έναν άλλον µικρό
δορυφόρο-µεταφορέα (150 κιλά) που λειτουργεί µε χηµικά καύσιµα και εκεί
θα αυτονοµείται για συλλογή των ζητούµενων οπτικών πληροφοριών,
προσεγγίζοντας τον πελάτη-δορυφόρο σε πολύ µικρές αποστάσεις πού είναι
απαγορευτικές για τον µεγαλύτερο δορυφόρο-µεταφορέα (κυρίως λόγω
κινδύνου µόλυνσης µε καυσαέρια).
Ο δορυφόρος µεταφορέας µε την βοήθεια απο τον µίνι_δορυφόρο-συνοδό θα
µπορεί να συνδέεται (docking) επί τού δορυφόρου πελάτη για να τον
µεταφέρει σε άλλη τροχιά όταν ο δορυφόρος πελάτης έχει ξεµείνει απο
καύσιµα (συµβαίνει και στους δορυφόρους).
(Αυτό χρειάζεται γιατί κάθε δορυφόρος έχει την τάση να ξεφεύγει απο το ιδανικό σηµείο
λειτουργίας, κυρίως λόγω της βαρύτητας της σελήνης, η οποία δεν κινείται σε τροχιά
παράλληλη µε τον ισηµερινό της γης αλλά σε µιά τροχιά µε αρκετή κλίση.)
Βασικό στοιχείο του συστήµατος ΕΡΜΗΣ είναι µια βάση ανεφοδιασµού
καυσίµων, έτσι ώστε ο δορυφόρος-µεταφορέας να µην κουβαλάει ποτέ
παραπανήσιο καύσιµο και να ανεφοδιάζεται µετά απο κάθε αποστολή.
(Σηµειωτέον ότι το καύσιµο για κάθε αποστολή θα αποτελεί το 30-40% του βάρους του
δορυφόρου-µεταφορέα. Κάθε παραπανήσιο ποσό καυσίµου θα επιβάρυνε τον
δορυφόρο-µεταφορέα µε το βάρος µεγάλων δεξαµενών καυσίµων αλλά και από
άσκοπες µετακινήσεις του υπερβάλλοντος καυσίµου µε αντίστοιχη επιβάρυνση στην
κατανάλωση.)

Σχήµα 4
∆ορυφόρος Μεταφορέας επιχειρεί να τοποθετήσει
τον υπο-δορυφόρο παροχής µικροµετακινήσεων
ρουτίνας

Σχήµα 5
∆ορυφόρος πελάτης λειτουργεί αυτόνοµα κάνοντας
χρήση του υπο-δορυφόρου µικροµετακινήσεων
ρουτίνας

∆ύο άλλα µη αυτόνοµα επαναχρησιµοποιούµενα οχήµατα ολοκληρώνουν το
σύστηµα. Το ένα θα παρέχει µεταφορικές υπηρεσίες από χαµηλή περιγήηνη
τροχιά (LEO) σε γεωσύνχρονη τροχιά (GEO), και το άλλο θα εκτελεί
µικροµετακινήσεις ρουτίνας.
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Το πλάνο ανάπτυξης.
Το όλο σύστηµα έχει πολλους διαφορετικούς τρόπους ανάπτυξης, και η GEORING Services συνεργάζεται σήµερα µε τους σηµαντικότερους διαχειριστές
δορυφόρων και δυνητικούς πελάτες για να αποφασίσει το πλέον προτιµώµενο
απο πλευράς πελάτη, σενάριο ανάπτυξης. Πιθανολογείται σήµερα ότι η αρχή
θα γίνει µε τον µίνι-δορυφόρο συνοδό γιατί απαιτεί τον µικρότερο αριθµό
τροποποιήσεων στους µελοντικούς δορυφόρους και επίσης µπορεί να
λειτουργήσει µε σχετική αυτονοµία. Με κόστος κατασκευής 10 εκατοµµυρίων
ευρώ θα µπορεί αρχικά να βοηθήσει µε οπτικές πληροφορίες στην διάσωση
δορυφόρων (αξίας 150 εκ ευρώ) που παρουσιάζουν ανεξιχνίαστες, µε άλλους
τρόπους, βλάβες. Στην συνέχεια θα προσφέρει, όπως ειπώθηκε ανωτέρω,
καθοδήγηση στον δορυφόρο-µεταφορέα, σε φάσεις όπου η οπτική
πληροφορία θα είναι απαραίτητη.
Μια σειρά κατασκευαστών έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να προσφέρουν ένα
ή περισσότερα από τα συστατικά στοιχεία (οχήµατα) του συστήµατος ΕΡΜΗΣ
που βασίζεται κατά τά άλλα σε συµβατικές δορυφορικές τεχνολογίες και η
ανάπτυξη του όλου συστήµατος προβλέπεται να διαρκέσει 3 µε 7 χρόνια από
την αρχή παροχής ορισµένων υπηρεσιών µέχρι την ολοκλήρωση, σενάριο
βασιζόµενο σε ένα συντηρητικό σενάριο περιορισµένων πόρων.
Πιό επιθετικά χρονοδιαγράµµατα, που απαιτούν και µεγαλύτερη
χρηµατοδότηση, ίσως είναι εφικτά εάν ενταχθεί το πρόγραµµα ΕΡΜΗΣ στο
Ευρωπαϊκό διαστηµικό πρόγραµµα που συντάσσεται σήµερα απο την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιαστήµατος.
Η ελληνική συµµετοχή
Η GEO-RING Services έχει ξεκινήσει µια εκστρατεία ενηµέρωσης των
παραγόντων διαµόρφωσης διαστηµικής πολιτικής στην Ελλάδα και στις
χώρες όπου εδρεύουν οι συνεργαζόµενες εταιρείες, τόσο στους κόλπους της
Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης όσο και στους ευρύτερους κόλπους του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών, δεδοµένου του ενδιαφέροντος του τελευταίου για
περιορισµό των διαστηµικών σκουπιδιών και την σηµασία των δορυφορικών
υπηρεσιών στις αναπτυσσόµενες χώρες µε ελλειπή τηλεπικοινωνιακή
υποδοµή.
Η GEO-RING Services η οποία ιδρύθηκε στην Γερµανία για να υπερκεράσει
τα προβλήµατα απο την µή πλήρη συµµετοχή της Ελλάδος στον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό ∆ιαστήµατος ελπίζει ότι σύντοµα, µε την πλήρη ένταξη, θα
µπορέσει να δραστηριοποιηθεί και στην Ελλάδα, από όπου και ξεκίνησε,
ιδρύοντας πιθανώς κάποιο µόνιµο κέντρο ελέγχου του στόλου διαστηµικών
οχηµάτων ΕΡΜΗΣ και ενδεχοµένως να ασχοληθεί µε την συν-παραγωγή του
απαιτούµενου ειδικού λογισµικού για τον έλεγχο και χειρισµό των οχηµάτων
του µόνιµου κέντρου ελέγχου και φορητών κέντρων ελέγχου.
Πιθανότητες για ευρύτερες συνεργασίες µε Ελληνικούς οίκους υπάρχουν σε
πληθώρα τοµέων που είναι ακόµα υπό διαµόρφωση, καθώς η δυνατότητα
συµπαραγωγής µε οίκους του εξωτερικού θα ολοκληρωθεί αφότου πλέον
οριστικοποιηθεί η πρόβλεψης ζήτησης, µετά το πιλοτικό στάδιο.
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Η Ζήτηση. Η συχνότητα και το είδος των υπηρεσιών εν-τροχιά.
Σήµερα προβλέπεται ότι ένας δορυφόρος πελάτης τον µήνα θα αποτελεί
αποδέκτη των υπηρεσιών για τα πρώτα 15 χρόνια λειτουργίας του
συστήµατος ΕΡΜΗΣ µε προοπτική αύξησης όσο οι δυνατότητες παροχής
υπηρεσιών θα εµπλουτίζονται µε περισσότερες και πιο εξελιγµένες
υπηρεσίες.
Οι εν λόγω εξελιγµένες υπηρεσίες, όπως παροχή καυσίµων, προληπτική και
επισκευαστική συντήρηση, µερική συναρµολόγηση σε τροχιά και άλλες
υπηρεσίες θα προετοιµάσουν τεχνικά, εκτός απο την κατασκευή µεγαλύτερων
εµπορικών δορυφόρων, καί τις φιλόδοξες προσπάθεις αποίκησης της
Σελήνης διάφορων διαστηµικών υπηρεσιών όπως της NASA ή των Κινέζων,
στα πλαίσια ενδεχοµένως µιας διεθνούς διαστάσεως δηµόσιας-ιδιωτικής
συνεργασίας.
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε σηµερινά σχέδια η NASA προτίθεται να ιδρύσει
µόνιµα επανδρωµένη βάση στην Σελήνη µέχρι το 2020, δηλαδή όταν το
σύστηµα ΕΡΜΗΣ θα βρίσκεται σε πλήρη ωριµότητα και θα αναζητά νέους
τοµείς ανάπτυξης.
Web site: WWW.GEO-RING.BIZ
Mail: OOS@GEO-RING.BIZ
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