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ABSTRACT 

 

In my diploma thesis I will refer to wireless cellular networks. Ι will 

be presenting the technologies 1G, 2G, 2.5G, 3G, 3.5G, 3.75G and 4G, 

analyzing their features and explaining their operation, as well as their 

applications. Ι will also refer to the developments and the use of the 

upcoming 5G generation and what expectations we will have from it. 

Finally, I will refer to the categories of re-transmission systems, the 

phenomenon of interference and a MATLAB simulation of a signal 

relay (received-transponder-transmitter). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
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1. Εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα 

1.1 Ιστορική προσέγγιση 
Η ασύρματη μετάδοση εμφανίζεται πολύ παλιά στην ιστορία της ανθρωπότητας.  Η χρήση των 

πρωτογόνων συστημάτων επικοινωνιών μπορούν να χαρακτηριστούν ως ασύρματα δίκτυα (π.χ. σήματα 

καπνού, σημαίες, φωτιές κλπ.). Η προέλευση των ασύρματων δικτύων ξεκινά με την πρώτη 

ραδιομετάδοση. Η οποία πραγματοποιήθηκε το 1895, μερικά χρόνια μετά από μία σημαντική εφεύρεσή 

το τηλέφωνο. Ο Guglielmo Marconi έκανε την πρώτη ασύρματη μετάδοση με την χρήση ραδιοκυμάτων 

μεταξύ του νησιού Wight και ενός ρυμουλκού πλοίου που βρισκόταν σε απόσταση 18 μιλίων. Ενώ έξι 

χρόνια αργότερα μετέδωσε επιτυχώς ένα ραδιοφωνικό σήμα από την Κορνουάλη της Βρετανίας στην 

άλλη άκρη του ατλαντικού ωκεανού . Στα επόμενα χρόνια με το επίτευγμα του Marconi η μετάδοση μέσω 

τον ραδιοκυμάτων συνέχιζε να εξελίσσεται όπου η τηλεφωνία μέσω ραδιοκυμάτων χρονολογείται από 

το 1915 όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνομιλία μεταξύ πλοίων με ραδιοφωνική μετάδοση.   

Ο τομέας των ασύρματων επικοινωνιακών συστημάτων αποτελεί σήμερα έναν από τους 

ταχύτερους αναπτυσσόμενους της βιομηχανίας τηλεπικοινωνίων. Τα ασύρματα επικοινωνιακά 

συστήματα όπως τα κυψελικά (cellular) , τα ασύρματα (cordless) τα δορυφορικά τηλεφωνά και τα 

ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN) χρησιμοποιούνται ευρέως και είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην 

προσωπική και επαγγελματική ζωή των ανθρώπων. Η εξάπλωση των ασύρματων δικτύων βασίζεται σε 

πολλά πλεονεκτήματα με σημαντικότερα την κινητικότητα και το χαμηλό κόστος.  

 Η κινητικότητα είναι βασικό πλεονέκτημα γιατί οι χρήστες μπορούν να κινούνται στο χώρο γιατί 

δεν απαιτείται καλωδίωση για την σύνδεση. Για την χρήση παραδείγματος χάρη στο προσωπικό χώρο 

μπορούν να συνδέονται από τις συσκευές και να κινούνται στο χώρο χωρίς να μεταφέρουν καλώδιο. 

Επίσης το ίδιο αποτέλεσμα ισχύει σε περιπτώσεις επαγγελματικού επιπέδου όπου οι χρήστες του 

δικτύου μπορούν κινούνται στο χώρο και αυτό διευκολύνει πολύ την δουλειά τους όπως γιατροί, 

πωλητές κ.λπ.. 

 Όσο αναφορά το χαμηλό κόστος που αναφέρθηκα παραπάνω, υπάρχει το πλεονέκτημα της μη 

χρήσης καλωδίωσης το οποίο είναι πολύ χρήσιμο σε μερικές περιπτώσεις. Παραδείγματα που είναι πολύ 

χρήσιμα τα ασύρματα δίκτυα είναι: 

• Χώρους όπου απαγορεύεται η καλωδίωση. Ένα παράδειγμα είναι οι ιστορικά κτήρια. 

• Χώρος εγκατάστασης προσωρινού δικτύου. Όταν το χρονικό διάστημα χρήσης ενός χώρου δεν 

χρειάζεται η δαπάνη εγκατάστασης καλωδίων.  

• Χώροι όπου η εγκατάσταση καλωδίωσης είναι δύσκολη. Παραδείγματα όπως παλιό κτήριο όπου 

χρονοβόρο κ επικίνδυνο για την υγεία λόγο χρήσης αμιάντου όπου πρέπει να ληφθεί υπόψιν η 

χρήση ειδικού εξοπλισμού. Επιπλέον παραδείγματα είναι σε ωκεανούς και ποταμούς. 
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2. Κυψελωτά συστήματα μηδενικής γενιάς (0G) 
Το 0G είναι ο πρόδρομος των κυψελωτών δικτύων. Το 0G αναφέρεται στην προ-

κυτταροτηλεφώνων τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας , όπως τα ραδιοτηλέφωνα (που κάποιοι μπορεί να 

είχαν στα αυτοκίνητά τους) πριν την εμφάνιση των κυτταροτηλεφώνων. Τέτοιες τεχνολογίες είναι το ARP, 

το PTT, το MTS και το IMTS.  

  

2.1 ARP 
Το ARP  (Autoradiopuhelin) ήταν το πρώτο δημόσιο δίκτυο κινητών τηλεφωνιών που λειτούργησε 

εμπορικά στην Φιλανδία. Η τεχνολογία αυτή ανήκει στην μηδενική γενιά (0G), παρόλο που είχε κύτταρα, 

η κίνηση ανάμεσα σε αυτά δεν ήταν αδιάκοπη. Το δίκτυο προτάθηκε το 1968 και η ίδρυση ξεκίνησε το 

1969. Λανσαρίστηκε το 1971 και είχε 140 βασικούς σταθμούς. Το ARP δίκτυο έκλεισε στα τέλη του 

2000μαζί με το NMT 900. Tο ARP είχε μεγάλη δημοτικότητα 10.800 χρήστες τη χρονιά του 1977και 35.000 

χρήστες το 1986, αλλά τελικά συμφορήστηκε πολύ και σταδιακά αντικαταστάθηκε από την πιο μοντέρνα 

NMT τεχνολογία.  Ωστόσο το ARP ήταν πολύ καιρό το μόνο δίκτυο κινητών τηλεφώνων με ποσοστό 

κάλυψης 100% και παρέμεινε δημοφιλές σε πολλές, ειδικές ομάδες χρηστών. Το ARP λειτούργησε με 

συχνότητα 150MHz. Η ισχύς μεταβίβασης κυμαινόταν από 1 έως 5 Watt και ήταν ημιαφίδρομη που 

σημαίνει ότι η λήψη και η μεταβίβαση της φωνής δεν μπορούσε να συμβαίνει ταυτόχρονα. Όταν έγινε 

αναλογικό, δεν είχε καθόλου κρυπτογράφηση και μπορούσαν να υποκλαπούν τα τηλεφωνήματα.  Άρχισε 

με μία υπηρεσία που ελεγχόταν χειροκίνητα, αλλά το 1990 ήταν πλήρως αυτοματοποιημένη παρόλο που 

μέχρι εκείνη τη χρονική  οι συνδρομητές είχαν μειωθεί σε 980 χρήστες. Στο ARP τα τηλεφωνήματα 

διακόπτονταν όταν μετακινούμασταν σε νέα περιοχή κυττάρων. Το μέγεθος των κυττάρων ήταν κατά 

προσέγγιση 30 km. 

 

2.2 PTT 

  Το PTT (Push to Talk) είναι μέθοδος των ημιαμφίδρομων γραμμών επικοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένου του ραδιοφώνου διπλής κατεύθυνσης, το οποίο στέλνει δεδομένα με την ώθηση 

ενός κουμπιού και επιτρέπει την μετάδοση και λήψη φωνής. Το PTT είναι ένα από τα πρώτα πρωτόκολλα 

κινητών τηλεφώνων. Ήταν το κινητό ισοδύναμο του παροχέα της τηλεφωνικής υπηρεσίας. Η διαδικασία 

ήταν η εξής: Ο χρήστης κινητού τηλεφώνου πίεζε και κρατούσε το κουμπί του PTT για αρκετά 

δευτερόλεπτα για να πάρει την προσοχή του παροχέα. Όταν απελευθέρωνε το PTT, ένας παροχέας 

απαντούσε και τον ρωτούσε τον αριθμό που θέλει. Ο χρήστης κλείδωνε πάνω στο PTT και έλεγε στον 

παροχέα τον αριθμό που επιθυμούσε. Ο παροχέας καλούσε και συνέδεε τη γραμμή, και η συνομιλία 

ξεκινούσε. Όταν δεν υπήρχε καμία δραστηριότητα για λίγο ή η γραμμή που κλήθηκε δεν λειτουργούσε 

προσωρινά, ο παροχέας μπορούσε να ξαναχρησιμοποιήσει το κανάλι αργότερα. 

Ο όρος PTT έγινε αργότερα γνωστός γιατί αναφερόταν σε ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που 

είναι διαθέσιμο σε ορισμένα πιο πρόσφατα κινητά τηλέφωνα. Το γνώρισμα είναι ότι επιτρέπει στο κινητό 

τηλέφωνο, όταν είναι σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, να λειτουργεί ως ψηφιακό ραδιόφωνο διπλής 

κατεύθυνσης σε PTT λειτουργία. Μόνο ένα άτομο τη φορά μπορεί να μιλήσει, πιέζοντας το PTT κουμπί, 

και ένας ή περισσότεροι άλλοι μπορούν να ακούνε. Οι χρήστες του PTT έπρεπε να ανήκουν στο δίκτυο 

του ίδιου κινητού παροχέα προκειμένου να μιλήσουν ο ένας στον άλλον. Ο PTT συνήθως δεν 
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καταναλώνει τα λεπτά ομιλίας που είναι διαθέσιμα για τις κλήσεις φωνής, αλλά χρησιμοποιεί ένα 

ορισμένο ποσό λεπτών που χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα για τα push to talk τηλεφωνήματα, ή 

ανάλογα με το σχέδιο τιμολόγησης κάποιου, τα λεπτά ομιλίας μπορούν να ποικίλουν. 

Η Nextel Communications εισήγαγε το PTT αρκετά έτη πριν και αυτήν την περίοδο είναι ο ηγέτης 

σε αυτήν την βιομηχανία. Η προτεινόμενη τεχνολογία iDEN της Nextel χρησιμοποιείται από την 

SouthernLinc στην Νοτιοανατολική Αμερική και από διάφορους άλλους παροχείς. Πρόσφατα, η Verizon 

Wireless και η Sprint PCS στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Advanced Info Service (AIS) στην Ταϊλάνδη, η Telstra 

στην Αυστραλία, η Mobility και η Telus Mobility στον Καναδά προώθησαν την δική τους PTT υπηρεσία. 

Οι εκδόσεις PTT της Motorola και της Nokia είναι βασισμένες στα 2.5G packet-switched δίκτυα (CDMA 

από την Motorola και GPRS από τη Nokia) και χρησιμοποιούν τα πρωτόκολλα SIP και RTP. Αυτές οι 

ιδιαίτερες εκδόσεις του PTT ονομάζονται "Push to Talk πέρα από κυψελοειδή", και η συντομογραφία του 

είναι "PoC". 

 

2.3 MTS 

Το MTS για την εποχή του θεωρείται πολύ μεγάλο τεχνολογικό επίτευγμα. Η επικοινωνία ήταν 

half duplex (ημιαφίδρομη). Λόγω του όγκου των πομπών η μεταφορά γινόταν μόνο μέσω οχημάτων. 

Όπου τελικά χρησιμοποιήθηκε για αυτό το σκοπό για την επικοινωνία μεταξύ οχημάτων. Εξαιτίας της 

ημιαφίδρομης επικοινωνίας οι χρήστες έπρεπε να πατάνε ένα κουμπί για να μιλήσουν την υπόλοιπη ώρα 

μπορούσαν μόνο να ακούσουν. Επίσης ήταν αναλογικό σύστημα δηλαδή επεξεργαζόταν δεδομένα της 

φωνής ως συνεχείς κυματομορφές. Οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την διαμόρφωση και την 

αποδιαμόρφωση ενός φέροντος ραδιοσήματος.  

Το MTS είχε ένα σταθμό βάσης (BS) με υψηλής ισχύς πομπό που κάλυπτε όλη την περιοχή στην 

οποία προσφερόταν η υπηρεσία. Σε περίπτωση επέκτασης σε διπλανή περιοχή έπρεπε να γίνει εκ νέου 

εγκατάσταση ενός σταθμού βάσης. Οι σταθμοί βάσης χρησιμοποιούσαν τις ίδιες συχνότητες οπότε 

έπρεπε να υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ τους για να αποφεύγονται οι παρεμβολές. Επιπλέον 

υπήρχε περιορισμός της ενέργειας με αποτέλεσμα οι κινητές μονάδες να μην  εξέπεμπαν  άμεσα στους 

συνομιλητές αλλά σε σταθερούς σταθμούς λήψης οι οποίοι ήταν διασκορπισμένοι στην περιοχή. Οι 

οποίοι συνδέονται με τον σταθμό και πραγματοποιούν μεταγωγή κλήσεων προς αυτόν.  

Για να το κατανοήσουμε  θα κάνουμε ανάλυση του τρόπου λειτουργείας του. Στο σύστημα MTS  

η μεταγωγή των κλήσεων γινόταν χειροκίνητα. Αρχικά για την πραγματοποίηση μίας κλήσης σε ένα 

τερματικό MTS ο καλών σχημάτιζε ένα ειδικό αριθμό για να συνδεθεί με το χειριστή του MTS όπου και 

ενημέρωσε τον χειριστή για τον αριθμό του του συνδρομητή κινητής τηλεφωνία που ήθελε να 

επικοινωνήσει. Και τέλος ο χειριστής αναζητούσε ένα μη απασχολημένο κανάλι για την ολοκλήρωση της 

κλήσης. Ομοίως και στην αντίθετη περίπτωση. Δηλαδή, όταν ένας συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας 

ήθελε να πραγματοποιήσει μία κλήση δεσμευόταν ένα ελεύθερο κανάλι αν υπήρχε διαθέσιμο  μέσω του 

οποίου ενημερωνόταν ο χειριστής του MTS  για την πραγματοποίηση της κλήσης προς ένα σταθερό 

τηλέφωνο. 
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2.4 IMTS 

Το IMTS (Improved Mobile Telephone Service) είναι ένα "0G" προ-κυψελοειδές σύστημα που 

συνδέεται στην PSTN γραμμή. Το IMTS ήταν το ισοδύναμο ραδιοτηλέφωνο της τηλεφωνικής υπηρεσίας 

πινάκων εδάφους. Εισήχθη το 1969 ως αντικαταστάτης του Mobile Telephone Service(MTS). Το σύστημα 

IMTS περιλαμβάνει ζώνες τριών συχνοτήτων, VHF Low (35-44MHz, 9 κανάλια),VHF High (152-158MHz, 

11 κανάλια), και UHF (454-460MHz, 12 κανάλια). Ένας προμηθευτής IMTS μπορεί να προσφέρει 

υπηρεσία σε μια, δύο, ή τρεις ζώνες. Το IMTS ήταν επιρρεπές στην συμφόρηση και την παρέμβαση των 

δικτύων, δεδομένου ότι ένα ραδιόφωνο πιο κοντά στο τερματικό θα αναλάμβανε μερικές φορές το 

κανάλι λόγω του ισχυρότερου σήματός του. Τα κυψελοειδή δίκτυα έλυσαν αυτό το πρόβλημα με τη 

μείωση της περιοχής που καλύπτονταν από έναν "κύτταρο" και την αύξηση του αριθμού κυττάρων. Το 

μειονέκτημα είναι ότι απαιτούνται περισσότεροι πύργοι για να καλύψουν μια δεδομένη περιοχή, οπότε 

τα συστήματα IMTS και MTS υπάρχουν ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές, γιατί μπορεί να είναι ο 

μόνος εφικτός τρόπος να καλυφθεί μια μεγάλη αραιοκατοικημένη περιοχή. Μέχρι το 2005, τουλάχιστον 

μια Αμερικανική επιχείρηση πρόσφερε την υπηρεσία IMTS κοντά στα καναδικά σύνορα και η 

Northwestel προσφέρει την υπηρεσία MTS στον βόρειο Καναδά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
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3. Κυψελωτά συστήματα Πρώτης γενιάς (1G) 
Οι υπηρεσίες της μηδενικής γενιάς δικτύων βελτιώθηκαν με την χρήση μικροϋπολογιστών πολύ 

αργότερα με το Improved MTS (IMTS)  Όπου προσφέρθηκε η τηλεφωνία full Duplex η οποία πρόσφερε  

την δυνατότητα οι χρήστες να μιλούν και να ακούν ταυτόχρονα. Επίσης IMTS οι κλήσεις είχαν αυτόματη 

δρομολόγηση χωρίς πλέον να χρειάζονται οι χειριστές. Υπήρξε και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης 

της συχνότητας όπου εφαρμόστηκε αρχικά σε ένα δίκτυο που κάλυπτε την γεωγραφική περιοχή κίνησης 

ενός τρένου και εξυπηρετούσε καρτοτηλέφωνα μέσα στο τρένο. 

   Η τηλεφωνική επικοινωνία όπως την γνωρίζουμε άρχισε με την εισαγωγή κυψελωτών 

συστημάτων πρώτης γενιάς (First Generation , 1G). Η χρήση κυψελωτών συστημάτων επέφερε 

επανάσταση στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας. Η εξέλιξη ήταν εκπληκτική αλλά πλέον τα συστήματα 

πρώτης γενιάς είναι απαρχαιωμένα. Πάραυτα χρησιμοποιούνται πολύ ακόμα και σήμερα καθώς σε 

κάποιες περιοχές είναι εγκατεστημένη μία σημαντική κυψελωτή υποδομή.  

Ο λόγος για τον οποίο τα συστήματα πρώτης γενιάς είναι παραγκωνισμένα οφείλεται στην 

αναλογική αναπαράσταση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας το οποίο οδηγεί σε προβλήματα. Αρχικά δεν 

υπάρχει δυνατότητα κρυπτογράφησης επειδή η αναλογική αναπαράσταση δεν επιτρέπει αποδοτικά 

σχήματα κρυπτογράφησης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι ευάλωτα σε υποκλοπές. Επίσης μπορούν 

να υποκλαπούν οι αριθμοί αναγνώρισης εξαιτίας της χρήσης του ειδικού εξοπλισμού για την ακρόαση 

των καναλιών πραγματοποιώντας  κλήσεις οι οποίους χρεώνουν τον ανυποψίαστο κάτοχο του αριθμού. 

Ένας επιπλέον λόγος είναι η χαμηλή ποιότητα κλήσεων εξαιτίας των παρεμβολών. Στα αναλογικά 

συστήματα δεν χρησιμοποιείται καμία κωδικοποίηση για τη διόρθωση λαθών προκειμένου να 

καταπολεμηθούν τα σφάλματα που δημιουργούνται από τις παρεμβολές. Και τέλος η μη αποδοτική 

χρήση του φάσματος. Δηλαδή στα συστήματα πρώτης γενιάς κάθε κανάλι αποδίδεται σε ένα χρήστη 

ανεξάρτητα αν είναι ενεργός ή όχι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης της απόδοσης. 

 Το πρώτο εμπορικό αναλογικό κυψελωτό σύστημα είναι γνωστό ως AMPS για υπηρεσίες 

μετάδοσης φωνής ξεκινώντας την λειτουργία του 1982 στις ΗΠΑ. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν πολλά 

εκατομμύρια συνδρομητές στις ΗΠΑ όπως επίσης στον Καναδά στην Κεντρική και Νότια Αμερική και στην 

Αυστραλία. Το AMPS διαιρεί το διαθέσιμο φάσμα σε κανάλια συχνοτήτων εύρους 30kHz τα οποία 

χρησιμοποιούνται  είτε για μεταφορά  σημάτων φωνής  με διαμόρφωση συχνότητας (FM) είτε σημάτων 

ελέγχου με δυαδική διαμόρφωση μετατόπισης συχνότητας (BFSK) ταχύτητας 10kbps.   Ωστόσο για την 

σηματοδοσία ελέγχου είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τόσο τα πακέτα ελέγχου όσο και οι τόνοι 

συχνότητας. Για την αντιμετώπιση της διακαναλικής παρεμβολής χρησιμοποιούν είτε παράγοντα 

επαναχρησιμοποίησης συχνότητας 1/12 πανκατευθυντικές κεραίες είτε παράγοντα 

επαναχρησιμοποίησης συχνότητας 1/7 με τρεις τομείς ανά κυψέλη. Οι συχνότητες αποτελούνται από 

δύο τμήματα των 25 MHz,τα οποία βρίσκονται στις περιοχές συχνοτήτων 824-849MHz (μπάντα Α) και 

869-894 MHz (μπάντα Β). Στην ίδια γεωγραφική περιοχή είναι δυνατό να συνυπάρχουν 2 δίκτυα αρκεί 

το καθένα να χρησιμοποιεί είτε την Α είτε την Β μπάντα.   Στην Ευρώπη έχουν εγκατασταθεί διάφορα 

συστήματα πρώτης γενιάς παρόμοια με το AMPS  τα οποία είναι TACS, NMT, C- 450, Radiocom 2000, 

RTMS. Όπως επίσης το NTT  στην Ιαπωνία. 

  Κάνοντας ανάλυση του AMPS,NTT και TACS τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά δίκτυά 1ης γενιάς 

με σκοπό την κατανόηση της λειτουργίας των συστημάτων αυτών και τα οποία  αποτέλεσαν βάση για τα 

κυψελωτά συστήματα 2ης γενιάς. 
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3.1 Το σύστημα AMPS  
 Η πρώτη αδειοδότηση φάσματός για την χρήση έγινε από το σύστημα AMPS  έγινε από την 

ομοσπονδιακή επιτροπή τηλεπικοινωνιών (FCC) των ΗΠΑ στα τέλη της 1970 ώστε να επιτραπεί η 

λειτουργία δοκιμαστικών συστημάτων στην περιοχή του Σικάγο.  Το φάσμα συχνοτήτων που διατέθηκε  

ήταν στα 800MHz. Στις  συχνότητες μικρότερες των  800MHz το διαθέσιμο φάσμα ήταν περιορισμένο 

διότι χρησιμοποιούνταν ήδη για την ραδιοφωνία FM, την εκπομπή τηλεοπτικών προγραμμάτων και από 

τα συστήματα ναυτιλίας. Για τις μεγαλύτερες συχνότητες των 800MHz υπήρχε σημαντική μείωση ισχύος 

λόγω απώλειας διαδρομής ή εξασθένησης και οι υποβαθμίσεις του λαμβανόμενου σήματος δεν ήταν 

εύκολο να αντιμετωπιστούν λόγω έλλειψη αναπτυγμένων τεχνικών διόρθωσης. 

 Οι συχνότητες που λειτουργεί το AMPS  αποτελούνται από δύο ζώνες των 25ΜΗz στην περιοχή 

824-849 MHz  και 2*25=50MHz στην περιοχή 869-894 MHz. Τα κανάλια μετάδοσης και λήψης απέχουν 

45 MHz όπου υπάρχουν κανάλια για την μεταφορά φωνής και κανάλια ελέγχου. Η απόσταση σταθμού 

βάσης με τα κανάλια εκπομπής και λήψης  είναι 45 MHz. Σε μία γεωγραφική περιοχή μπορούν να 

συνυπάρχουν δύο δίκτυα AMPS κατέχοντας το καθένα διαφορετικό σύνολο καναλιών. Τα σύνολα των 

καναλιών είναι Α(313-333) και Β (334-354). Ο χρήστης μπορεί να έχει στην διάθεσή του 312 κανάλια 

φωνής και 21 κανάλια ελέγχου, όπου κάθε κανάλι ελέγχου ορίζεται να πραγματοποιεί έλεγχο για ένα 

σύνολο 16 καναλιών φωνής. 

• Τα κανάλια κυκλοφορίας TC είναι το ευθύ κανάλι φωνής FVC και το ανάστροφο κανάλι φωνής 

RVC μεταφέρουν το σήμα φωνής από το σταθμός Βάσης στα κινητά τερματικά και το αντίστροφο. 

Η ανάθεση πραγματοποιείται  με την ολοκλήρωση της κλήσης. 

• Τα κανάλια ελέγχου CC μεταφέρουν ψηφιακή σηματοδοσία και χρησιμοποιούνται για το 

συντονισμό της πρόσβασης των κινητών σταθμών στο μέσο μετάδοσης. Κάθε κινητό που δεν 

βρίσκεται σε κλήση «κλειδώνει» στο ισχυρότερο κανάλι ελέγχου. Τα κανάλια ελέγχου είναι το 

ευθύ κανάλι ελέγχου FOCC και αντίστροφο κανάλι ελέγχου RECC. Το FOCC είναι μία συνεχή ροή 

δεδομένων ταχύτητας 10 kbps από το σταθμό βάσης  στα κινητά. Στο κανάλι αυτό υλοποιούνται 

ροές μεταφοράς μέσω πολυπλεξίας στο χρόνο  

Οι ροές δεδομένων Α και Β οι οποίες προσδιορίζονται μέσω του λιγότερου σημαντικού bit  του 

αριθμού ταυτοποίησης του κινητού (Mobile Identify Number ) με το bit 0 να προσδιορίζει την ροή Α και 

το bit 1 να προσδιορίζει την τιμή Β   

Η ροή χρήσης/ αδράνειας (busy/idle) η οποία χρησιμοποιείται να δείξει την ροή του καναλιού RECC. Η 

ροή χρήσης/αδράνειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από περισσότερα από ένα κινητά και συμβάλλει στην 

μείωση των πιθανοτήτων σύγκρουσης στο κανάλι RECC. Το FOCC χρησιμοποιείται από το σταθμό βάσης 

όταν πραγματοποιείται μία κλήση προκειμένου να ενημερώσει τα κινητά σχετικά με το κανάλι RVC που 

θα χρησιμοποιήσουν. 

Το RECC είναι μία συνεχής ροή (stream) δεδομένων ταχύτητας 10kbps που στέλνετε από τα κινητά στο 

σταθμό βάσης. 

 Το σύστημα AMPS χρησιμοποιεί τόσο ψηφιακά μηνύματα όσο και τόνους συχνότητας για την 

σηματοδοσία ελέγχου. Παρακάτω περιγράφεται ο εποπτικός ακουστικός τόνος SAT και ο Τόνος 

σηματοδοσίας ST. 
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Εποπτικός ακουστικός τόνος SAT (Supervisory Audio Tone, SAT) 

Οι Εποπτικοί τόνοι SAT στέλνονται μέσω των καναλιών φωνής. Χρησιμοποιούνται προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η συνοχή των συνδέσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν τα κινητά και οι σταθμοί βάσης να 

αποκτήσουν πληροφορίες για την ποιότητα των συνδέσεων που χρησιμοποιούν. Τόσο οι σταθμοί βάσης 

όσο και τα κινητά στέλνουν τους τόνους SAT μέσω των καναλιών FVC και RVC, αντίστοιχα. Ο τόνος 

στέλνεται πριν την μεταφορά του σήματος φωνής. Όταν ο χρήστης ανοίξει το κινητό του , ή όταν εισέλθει 

σε μία περιοχή κάλυψης ενός νέου σταθμού βάσης , συντονίζεται στο κανάλι FOCC και διαβάζει ένα 

πεδίο των 2 bit που είναι γνωστός ως κώδικας χρώματος SAT (SAT Color Code, SCC). Η τιμή του κώδικα 

χρώματος SAT  ενημερώνει τα κινητά για το ποιος από τους τρεις δυνατούς τόνους SAT χρησιμοποιείται. 

Οι τρεις  τόνοι SAT σε αντιστοιχία με τους κωδικούς χρώματος SAT είναι: 

 

Συχνότητα SAT (kHz) Τιμή SCC 

5.97 00 

6 01 

6.03 10 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΝΩΝ ΣΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ  SAT 

 

 

Τόνος σηματοδοσίας (Signaling Tone, ST) 

Ο τόνος σηματοδοσίας χρησιμοποιείται για να στείλει τέσσερα σήματα: 

1) Το σήμα αιτήματος αποστολής (request to send signal), το οποίο χρησιμοποιείται για να 

επιτρέψει στο χρήστη να εισάγει στοιχεία μέσω του πληκτρολογίου κατά την διάρκεια μίας 

κλήσης  

2) Το σήμα συναγερμού (alert signal). Το οποίο στέλνεται συνεχώς στο κανάλι RVC ως άφιξη 

ειδοποίησης για την εισερχόμενη κλήση στο κινητό μέχρι να απαντήσει την κλήση ο χρήστης του 

κινητού. 

3) Το σήμα αποσύνδεσης (disconnect signal), το οποίο στέλνεται από το κινητό μέσω του καναλιού 

RVC προκειμένου να υποδειχθεί η λήξη της κλήσης. 

4) Το σήμα επιβεβαίωσης μεταπομπής (handoff confirmation), το οποίο στέλνεται από το κινητό ως 

απάντηση σε αίτημα του δικτύου για μεταπομπή του κινητού σε άλλο σταθμός βάσης. 
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Στο σύστημα AMPS υπάρχουν τρεις αριθμοί ταυτοποίησης οι οποίοι χρησιμοποιούνται.  

Ηλεκτρονικός σειριακός αριθμός (Electrical Serial Number, ESN) 

Είναι ένας αριθμός των 32 bit που προσδιορίζει μοναδικά το κινητό τερματικό του AMPS. Ο 

αριθμός αυτός ορίζεται από τον κατασκευαστή του κινητού και τοποθετείται σε μία μνήμη μόνο για 

ανάγνωση (read only memory, ROM) , ώστε να αποτραπεί η δυνατότητα παράνομης αλλαγής του. Σε 

περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να ξαναγράψει τον αριθμό ESN, το τερματικό παύει να λειτουργεί. 

Η μορφή του ESN είναι: 

 

 

 

 

          

 

0   17 18   23 24   31 

MFR ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

    FIGURE 1 ΔΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ESN 

 

 

Περιλαμβάνει τα bit από 0 ως 17 τα οποίο 

ορίζονται από τον κατασκευαστή. Τα bit 

είναι ο σειριακός αριθμός της συσκευής. 

Όταν ένας κατασκευαστής έχει παράγει 

τόσα πολλά τερματικά ώστε να μην αρκούν 

πλέον για να αναγνωρίζονται τα τερματικά 

με μοναδικό τρόπο μπορεί να ζητήσει ένα 

προσθετό κωδικό κατασκευαστή από την 

ομοσπονδιακή Επιτροπή τηλεπικοινωνιών 

(FCC)των ΗΠΑ. Έτσι μπορεί να παράγει 

τερματικά καθένα από τα οποία να 

προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο από ένα 

διαφορετικό συνδυασμό κωδικού 

κατασκευαστή και σειριακού αριθμού. 

  

Περιλαμβάνει τα bit από 18 

ως 23 και έχει παραμείνει 

αχρησιμοποίητο. 

 

Περιλαμβάνει τα bit 

από 24 ως 31 και 

αντιστοιχεί στο 

κωδικό του 

κατασκευαστή 

(MFR) ο οποίος 

προσδιορίζει 

μοναδικά κάθε 

κατασκευαστή. 
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Αριθμοί αναγνώρισης συστημάτων (System Identification Number, SID) 

Είναι ακολουθίες 15bit που ανατίθενται και προσδιορίζουν μοναδικά τα συστήματα AMPS στο 

οποίο ανήκουν. Οι αριθμοί SID  μεταδίδονται από τους σταθμούς βάσης για να δείξουν το δίκτυο AMPS  

στο οποίο ανήκουν  και χρησιμοποιούνται από τα κινητά είτε για να δείξουν το δίκτυο AMPS που ανήκουν 

είτε για χρήση σε περιπτώσεις παραγωγής (roaming). 

 

Αριθμός Αναγνώρισης κινητού (Mobile Identification Number, MIN) 

Πρόκειται για μία ακολουθία  των 34bit που προέρχονται από τον δεκαψήφιο αριθμός 

τηλεφώνου AMPS του χρήστη.  

 

 

Ανάθεση αρχικών τιμών 

Περιγραφή σειράς συμβάντων που λαμβάνουν χώρα με την εκκίνηση της λειτουργίας ενός κινητού 

σε ένα δίκτυο AMPS: 

1. Το κινητό τερματικό λαμβάνει τις παραμέτρους προκειμένου να αποφασίσει ποιο από τα δύο 

δίκτυα AMPS  θα χρησιμοποιήσει. 

2. Το κινητό τερματικό ανιχνεύει τα 21 κανάλια ελέγχου  του επιλεγμένου δικτύου AMPS  για να 

λάβει μηνύματα ελέγχου. Αν βρεθεί κάποιο κανάλι ελέγχου με αποδεκτή ποιότητα, επιλέγεται. 

3. Το κινητό τερματικό λαμβάνει ένα μήνυμα στο κανάλι ελέγχου που περιέχει παραμέτρους 

δικτύου. 

4. Το μήνυμα που λαμβάνει παρέχει στα κινητά τερματικά τις πληροφορίες που χρειάζονται 

προκειμένου να ενημερωθούν για πληροφορίες που ελήφθησαν σε τυχόν προηγούμενες 

διαδικασίες ανάθεσης αρχικών τιμών. Επιπλέον σε αυτό το μήνυμα το κινητό τερματικό 

λαμβάνει το αναγνωριστικό του δικτύου AMPS, το συγκρίνει με το αναγνωριστικό του δικτύου 

στο οποίο ανήκει  και αν βρίσκεται υπό την κάλυψη άλλου δικτύου μπορεί να ξεκινήσει την 

διαδικασία περιαγωγής. 

5. Το κινητό τερματικό γνωστοποιείται στο δίκτυο με την αποστολή των αριθμών MIN, ESN και SID 

μέσω του καναλιού RECC. 

6. Το δίκτυο AMPS εξετάζει τις παραμέτρους που έλαβε από το κινητό τερματικό προκειμένου να 

προσδιορίζει αν το συγκεκριμένο τερματικό ζητά περιαγωγή ή όχι.  

7. Ο σταθμός βάσης επιβεβαιώνει την ανάθεση αρχικών τιμών με την αποστολή ενός μηνύματος 

ελέγχου στο κινητό τερματικό. 

8. Το κινητό τερματικό περνά σε κατάσταση αναμονή (Ιdle State) και περιμένει κλήση. Κατά την 

διάρκεια αυτής της κατάστασης, το κινητό τερματικό εκτελεί λειτουργίες που έχουν σκοπό την 

εξασφάλιση συγχρονισμού με το σταθμό βάσης και την ενημέρωση του δικτύου για την 

γεωγραφική θέση του κινητού.[1] 
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Προετοιμασία κλήσης που ξεκινά από κινητό τερματικό  

Περιγραφή σειράς συμβάντων που λαμβάνουν χώρα για την πραγματοποίηση μίας κλήσης που 

ξεκινά από ένα κινητό σε ένα δίκτυο AMPS: 

1. Το κινητό τερματικό στέλνει στο σταθμό βάσης ένα μήνυμα που περιέχει του αριθμούς MIN  και 

αριθμό ESN του , καθώς και τον αριθμό του συνδρομητή με τον οποίο θέλει να συνδεθεί. 

2. Ο σταθμός βάσης μεταβιβάζει  στο δίκτυο τις πληροφορίες που στέλνει το κινητό. 

3. Ο σταθμός βάσης υποδεικνύει στο κινητό τερματικό τα κανάλια που θα χρησιμοποιηθούν για 

την κλήση. Επιπλέον, του στέλνει πληροφορίες που αφορούν τη συχνότητα του τόνου SAT που 

θα χρησιμοποιηθεί. 

4. Τόσο ο σταθμός βάσης όσο και το κινητό τερματικό συντονίζονται στα κανάλια μεταφοράς 

φωνής. 

5. Ο σταθμός βάσης  στέλνει ένα μήνυμα ελέγχου στο κανάλι FVC  μέσω του τόνου SAT. 

6. Μέσω της αποστολής του ίδιου τόνου SAT  στο κανάλι RVC , το κινητό τερματικό επιβεβαιώνει 

την συνοχή της σύνδεσης. 

7. Ξεκινά η κλήση.[1] 

 

 

Προετοιμασία κλήσης προς κινητό τερματικό  

Περιγραφή σειράς συμβάντων που λαμβάνουν χώρα για την προετοιμασία μίας κλήσης προς ένα κινητό 

σε ένα δίκτυο AMPS: 

1. Η ταυτότητα του κινητού τερματικού δίνεται στο σταθμός βάσης. 

2. Ο σταθμός βάσης διαβιβάζει στο κινητό τερματικό πληροφορίες ελέγχου που αφορούν τα κανάλια 

που θα χρησιμοποιηθούν για την κλήση. 

3. Το κινητό τερματικό στέλνει στο σταθμό βάσης πληροφορίες ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των 

αριθμών MIN  και ESN του. 

4. Μεταδίδονται πληροφορίες που αφορούν την συχνότητα SAT που θα χρησιμοποιηθεί.  

5. Τόσο ο σταθμός βάσης όσο και το κινητό τερματικό συντονίζονται στα κανάλια μεταφορά φωνής. 

6. Ο σταθμός βάσης στέλνει ένα μήνυμα ελέγχου στο κανάλι FVC  μέσω ενός τόνου SAT.  

7. Μέσω της αποστολής του ίδιου τόνου SAT  στο κανάλι RVC , το κινητό τερματικό επιβεβαιώνει τη 

συνοχή της σύνδεσης. 

8. Ξεκινά η κλήση[1] 
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Μεταπομπή κλήσης  

Περιγραφή σειράς συμβάντων που λαμβάνουν χώρα για την μεταπομπή μίας κλήσης που ξεκινά από ένα 

κινητό στο σύστημα AMPS: 

1. Ο σταθμός βάσης που εξυπηρετεί το  κινητό παρατηρεί πτώση στην ισχύ του λαμβανόμενου 

σήματος από το κινητό. 

2. Ο σταθμός βάσης στέλνει αίτηση για μία πιθανή μεταπομπή στο κέντρο μεταγωγής κινητής 

τηλεφωνίας (MSC). 

3. Το MSC δίνει εντολή σε σταθμούς βάσης γειτονικούς προς τον παραπάνω να μετρήσουν την 

λαμβανόμενη ισχύ από το κινητό. 

4. Το MSC  επιλέγει το σταθμό βάσης που θα εξυπηρετήσει καλύτερα το κινητό. 

5. Το MSC αναθέτει ένα κανάλι στο νέο σταθμό βάσης.  

6. Ο νέος σταθμός βάσης επιβεβαιώνει την ανάθεση. 

7. Το MSC στέλνει μία αίτηση μεταπομπής στο τρέχοντα σταθμό βάσης. 

8. Ο τρέχων σταθμός βάσης στέλνει την αίτηση στο κινητό τερματικό. Η αποστολή αυτή 

περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν το κανάλι και την ισχύ εκπομπής που θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσει το κινητό για το νέο σταθμό βάσης. 

9. Το κινητό επιβεβαιώνει το παραπάνω μήνυμα και στην συνέχεια συντονίζεται στο νέο κανάλι. 

10. Το κινητό λαμβάνει τον τόνο SAT του νέου σταθμού βάσης. 

11. Μέσω αποστολής του ίδιου τόνου SAT στο κανάλι RVC, το κινητό τερματικό επιβεβαιώνει τη 

συνοχή της σύνδεσης. 

12. Ο νέος σταθμός βάσης ειδοποιεί το MSC  για την πραγματοποίηση της μεταπομπής.[1] 

 

 
3.2 Το σύστημα NMT 

Δίκτυα NMT (Nordic Mobile Telephony) έχουν εγκατασταθεί σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Υπάρχουν 2 εκδόσεις του NMT το NMT-450 που λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 450MHz και  NMT-

900 που λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων  900MHz. 

 

Αρχιτεκτονική του συστήματος NMT 

Το δίκτυο NMT  αποτελείται από τέσσερα μέρη: 

• Εναλλάκτης κινητής τηλεφωνίας (Mobile Telephone Exchange, ΜΤΧ) 

• Καταχωρητής θέσης Βάσης (Home Location Register, HLR) που είτε ενσωματώνεται στο MTX είτε 

υλοποιείται χωριστά. 

• Σταθμοί βάσης. 

• Κινητά τερματικά. 

 

Ο εναλλάκτης κινητής τηλεφωνίας (MTX) και ο καταχωρητής θέσης (HLR) ελέγχουν το σύστημα και 

περιλαμβάνουν την λειτουργία διασύνδεσης με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο (PSTN). Αυτή η 
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διασύνδεση μπορεί να γίνει σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο πυλών. Οι σταθμοί βάσης συνδέονται μόνιμα 

με το MTX  και χρησιμοποιούνται για το χειρισμό της ραδιοεπικοινωνίας με τους κινητούς σταθμούς. Οι 

σταθμοί βάσης εποπτεύουν επίσης την ποιότητα των συνδέσεων μέσω τόνων επίβλεψης. Το σύνολο των 

σταθμών βάσης που συνδέονται με τον ίδιο MTX δημιουργεί μία περιοχή υπηρεσιών MTX η οποία 

μπορεί στην συνέχεια να διαιρεθεί σε υποπεριοχές που ονομάζονται περιοχές κυκλοφορίας (Traffic 

Areas, TA). Το μέγιστο πλήθος των σταθμών βάσης σε μία περιοχή κυκλοφορίας είναι 256. 

 Τα κινητά τερματικά μπορεί να είναι είτε φορητά είτε τοποθετημένα  σε οχήματα. Για να 

πραγματοποιηθεί μία κλήση προς ένα κινητό, στέλνεται ένα σήμα αναζήτησης από όλους τους σταθμούς 

βάσης δικτύου της περιοχής TA (και όχι σε όλους τους σταθμούς βάσης του δικτύου NMT) στην οποία 

βρίσκεται το κινητό τερματικό. Ο στόχος αυτής της προσέγγισης είναι να μειωθεί ο χρόνος προετοιμασίας 

της κλήσης και ο φόρτος του συστήματος.  

Σε ένα δίκτυο NMT είναι δυνατό να υπάρχουν και τα επιπλέον στοιχεία: 

➢ Συνδυασμένη πύλη NMT/GSM (Combined NMT/GSM Gateway, CGW) 

➢ Ευφυές δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (Mobile Intelligent Network, MIN) 

➢ Καταχωρητής πιστοποίησης(Authentication Register, AR). 

Η συνδυασμένη πύλη NMT/GSM(CGW) είναι μία πύλη που μπορεί να επικοινωνήσει με καταχωρητές 

θέσης βάσης (HLR) τόσο του συστήματος NMT όσο και του συστήματος  GSM. Ο καταχωρητής HLR 

χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των στοιχείων κάθε συνδρομητή, τις υπηρεσίες που αυτός 

χρησιμοποιεί, και την γεωγραφική θέση. Στα μεγάλα δίκτυα, όπου οι συνδρομητές είναι πάρα πολλοί, οι 

HLR υλοποιούνται κατά προτίμηση ως χωριστοί κόμβοι, ενώ στα μικρά δίκτυα είναι δυνατό να 

ενσωματωθούν σε ένα MTX.  Η σήμανση μεταξύ MTX και HLR  ακολουθεί το πρότυπο CCITT number 7. 

Τέλος το MIN προσθέτει νοημοσύνη στο δίκτυο προκειμένου να διευκολυνθεί η εισαγωγή νέων 

υπηρεσιών.  

Η περιοχή κάλυψης του δικτύου χωρίζεται σε κυψέλες, κάθε μία από τις οποίες έχει ένα κανάλι 

κλήσης (Calling Channel, CC) και ένα σύνολο καναλιών κυκλοφορίας (Traffic Channel, TC). Προκειμένου 

να επιτραπεί η επαναχρησιμοποίηση συχνότητας οι γειτονικοί σταθμοί βάσης χρησιμοποιούν 

διαφορετικά κανάλια συχνοτήτων. Τα συνήθη σχήματα επαναχρησιμοποίησης συχνότητας μοιράζουν τα 

κανάλια σε ομάδες των 7, 12 και 21 κυψελών. Στην συνέχεια, με την επανάληψη του σχήματος 

επαναχρησιμοποίησης γίνεται προσπάθεια να βελτιστοποιηθεί η απόσταση μεταξύ των σταθμών βάσης 

που χρησιμοποιούν τα ίδια κανάλια συχνοτήτων. Προκειμένου να προσαρμοστεί στην μεταβλητή 

κατανομή του φορτίου, το μέγεθος των κυψελών μπορεί αντίστοιχα να αλλάξει. Μέσα σε κάθε κυψέλη 

παρέχεται ράδιο-κάλυψη με την τοποθέτηση του σταθμού βάσης είτε στο κέντρο της κυψέλης είτε σε 

μία γωνίας της (Κυψέλες Omni ή κυψέλες τομέα –sectored cells). Η τελευταία επιλογή παρέχει το 

πλεονέκτημα της χρήσης του ίδιου σταθμού βάσης για περισσότερες από μία κυψέλες, μειώνοντας κατά 

συνέπεια το πλήθος των χρησιμοποιούμενων σταθμών βάσης και , προφανώς το κόστος εγκατάστασης 

του δικτύου. Ανάλογα με το ύψος τοποθέτησης των σταθμών και το περιβάλλον λειτουργίας, η κάλυψη 

ενός σταθμού βάσης κυμαίνεται από 15 έως 60 χιλιόμετρα για το ΝΤΜ-450 και από 2 έως 30 χιλιόμετρα 

για το NMT-900. 
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Κατανομή συχνοτήτων στο σύστημα NMT 

 Οι συνδέσεις μεταξύ των σταθμών βάσης και των κινητών τερματικών υλοποιούνται μέσω 

αμφίδρομων ράδιο-καναλιών, είτε στην ζώνη των 450 MHz είτε σε αυτή των 900MHz. Τέτοιο κανάλι 

υλοποιείται μέσω ενός ζεύγους uplink και downlink καναλιού. Σε κάθε ζεύγος καναλιών, αυτό με την 

μεγαλύτερη συχνότητα υλοποιεί την downlink σύνδεση. Στο NMT-450 υπάρχουν 180 κανάλια, με 

απόσταση 25kHz μεταξύ τους. Υπάρχει μία προαιρετική περιοχή συχνοτήτων για επέκταση συστήματος 

η οποία μπορεί αν προσφέρει 20 επιπλέον κανάλια. Χρησιμοποιώντας διαπλοκή (interleaving), το 

σύστημα μπορεί να χρησιμοποιήσει συνολικά 359 κανάλια (ή 399, αν χρησιμοποιείται η προαιρετική 

περιοχή συχνοτήτων). 

 

Κανάλια NMT 

Υπάρχουν τέσσερις τύποι καναλιών στο σύστημα NMT   

I. Το κανάλι κλήσης, CC 

Κάθε σταθμός του συστήματος NMT χρησιμοποιεί ένα κανάλι ως κανάλι κλήσης (CC). Τα κανάλια 

αυτά χρησιμοποιούνται από τους σταθμούς βάσης για την μετάδοση ενός συνεχούς σήματος με τον 

οποίο γίνεται η γνωστοποίηση αυτών των σταθμών στα κινητά τερματικά. Κάθε κινητό τερματικό 

«κλειδώνει» στο κανάλι CC της κυψέλης στην οποία βρίσκεται. Τα κανάλια CC χρησιμοποιούνται επίσης 

από το σταθμός βάσης για την αναζήτηση κινητών τερματικών που βρίσκονται στην κυψέλη. Όταν ένα 

κινητό τερματικό απαντήσει σε μία αναζήτηση λόγω εισερχόμενης κλήσης, στο τερματικό ανατίθεται ένα 

κανάλι TC. Τέλος, τα κανάλια CC είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και για κλήσεις προτεραιότητας, κάτι 

που σημαίνει ότι μπορεί να αναγκαστεί ένας χρήστης να τερματίσει την κλήση του προκειμένου να 

απαντήσει σε μία κλήση υψηλότερης προτεραιότητας (μέσω ενός μηνύματος από το δίκτυο στο κανάλι 

CC). 

 

II. Το κανάλι κυκλοφορίας, TC  

Σκοπός του καναλιού κυκλοφορίας είναι να μεταφέρει τα σήματα φωνής. Ένα κανάλι TC μπορεί να 

βρίσκεται σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις: 

▪ Ελεύθερη κατάσταση, στην οποία χρησιμοποιείται κυρίως για την προετοιμασία κλήσεων από 

τα κινητά τερματικά. 

▪ Απασχολούμενη κατάσταση, στην οποία εξυπηρετεί μία κλήση φωνής  

▪ Μη απασχολούμενη κατάσταση κατά την οποία δεν είναι κατειλημμένο. 
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III. Το συνδυασμένο κανάλι κλήσης και κυκλοφορίας (Combined Calling and Traffic Channels, 

CC/TC) 

Το κανάλι CC  του σταθμού βάσης μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως συνδυασμένο κανάλι 

κλήσης και κυκλοφορίας CC/TC κάτι που αποδεικνύεται χρήσιμο όταν όλα τα κανάλια CC είναι 

κατειλημμένα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένα κινητό τερματικό μπορεί να χρησιμοποιήσει το κανάλι CC για 

να πραγματοποιήσει μία κλήση. Σε αυτή την περίπτωση οι σταθμοί βάσης θα στερηθούν εντελώς το 

κανάλι CC για κάποιο διάστημα. Όταν απελευθερωθεί το ένα κανάλι TC , μπορεί να λειτουργήσει ως 

CC/TC. Κατά συνέπεια το κανάλι κλήσης του σταθμού βάσης θα χρησιμοποιηθεί μόνο όταν δεν είναι 

διαθέσιμο κανένα άλλο κανάλι κυκλοφορίας.   

 

IV. Το κανάλι δεδομένων ( Data Channel, DC) 

Μετά από την εντολή MTX, αυτό το κανάλι χρησιμοποιείται στις μετρήσεις ισχύος των 

λαμβανόμενων σημάτων σε κινητούς σταθμούς όταν αυτοί εξυπηρετούν μια κλήση. Τα αποτελέσματα 

αυτών των  μετρήσεων χρησιμοποιούνται από τον MTX στις αποφάσεις μεταπομπή. 

Κάθε σταθμός βάσης πρέπει να έχει είτε ένα κανάλι  κλήσης είτε κάποιο ελεύθερο κανάλι 

κυκλοφορίας και ένα κανάλι δεδομένων. Ωστόσο, είναι δυνατό ο σταθμός βάσης να χρησιμοποιεί μέχρι 

τέσσερα κανάλια δεδομένων (DC).  Αυτό οδηγεί σε βελτιωμένη ικανότητα μέτρησης ισχύος, κάτι που 

αποδεικνύεται χρήσιμο σε καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αυξανόμενη φορτίο η μικρά μεγέθη 

κυψελών. 

 

 

 

 

Λειτουργίες δικτύου : διαχείριση κινητότητας 

 

Αναζήτηση 

Η αναζήτηση (paging) χρησιμοποιείται προκειμένου να καθοριστεί η θέση ενός κινητού 

τερματικού. Αναφέρθηκε ότι η περιοχή κάλυψης ενός MTX μπορεί να διαιρεθεί σε περιοχές 

κυκλοφορίας. Η αναζήτηση περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος που περιέχει το αναγνωριστικό 

του τερματικού που αναζητείται μέσω όλων των καναλιών CC στην περιοχή κυκλοφορίας όπου 

αναμένεται να βρίσκεται το τερματικό. Η περιοχή αυτή είναι εκείνη στην οποία έγινε η τελευταία 

εγγραφή του τερματικού στο δίκτυο. Η αναζήτηση μόνο στην συγκεκριμένη περιοχή κυκλοφορίας, και 

όχι σε όλες τις περιοχές κυκλοφορίας του MTX εκτός από αυτή στην οποία πραγματοποιήθηκε αρχικά. 

Όταν ένα κινητό τερματικό λάβει το μήνυμα αναζήτησης, απαντά σε αυτό. Αν παρέλθει ένα ορισμένο 

χρονικό διάστημα χωρίς το δίκτυο να λάβει απάντηση από το τερματικό που αναζητά, η αναζήτηση 

θεωρείται αποτυχημένη και επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά. 
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Μεταπομπή 

Για να πραγματοποιηθεί η απόφαση της μεταπομπής (handover), μετριέται κατά την διάρκεια 

κάθε κλήσης η ποιότητα της σύνδεσης. Όταν η ποιότητα της σύνδεσης μειωθεί, ο σταθμός βάσης που 

την εξυπηρετεί ειδοποιεί τον MTX. Ο σκοπός  αυτής της διαδικασίας είναι να ερευνηθεί αν υπάρχει 

σταθμός βάσης μέσω του οποίου θα υπάρχει καλύτερη ποιότητα σύνδεσης με το κινητό τερματικό. Αν 

βρεθεί ένας τέτοιος σταθμός ο οποίος και διαθέτει ένα διαθέσιμο κανάλι για να εξυπηρετήσει την κλήση, 

ξεκινά η διαδικασία μεταπομπής της κλήσης σε αυτόν. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η μεταπομπή. 

Ο MTX  ειδοποιεί το κινητό τερματικό ότι πρέπει να αλλάξει τη συχνότητα του καναλιού που 

χρησιμοποιεί σε αυτή του διαθέσιμου καναλιού TC  του νέου σταθμού βάσης. Μετά από μία επιτυχή 

μεταπομπή, το παλιό κανάλι απελευθερώνεται. Αν όμως δεν μπορεί να βρεθεί ο σταθμός βάσης που να 

προσφέρει καλύτερη ποιότητα σύνδεσης στο κινητό τερματικό, η κλήση συνεχίζεται με το τρέχοντα 

σταθμό βάσης και οι περιοδικές μετρήσεις συνεχίζονται προκειμένου να επιτευχθεί στο μέλλον μια 

επιτυχής μεταπομπή. Κανονικά, γίνονται διαδοχικές προσπάθειες μεταπομπής κάθε  20 με 30 

δευτερόλεπτα. Στην ακραία περίπτωση που η μεταπομπή δεν πραγματοποιηθεί ποτέ και η ποιότητα της 

σύνδεσης συνεχίζει να μειώνεται (πιθανόν λόγω της αυξανόμενης απόστασης του συνδρομητή από τον 

σταθμό βάσης) , η κλήση κάποια στιγμή θα τερματιστεί απότομα. Η διαδικασία της μεταπομπής 

περιλαμβάνει την επιλογή του καταλληλότερου καναλιού στο σταθμό βάσης, την παρακολούθηση της 

ποιότητας του νέου καναλιού και την μεταγωγή της κλήσης προς το νέο κανάλι.  

  

Επίβλεψη Ισχύος Σήματος  

Ο εναλλάκτης κινητής τηλεφωνία (MTX) επιβλέπει την ποιότητα των συνδέσεων μέσω συνεχών 

μετρήσεων της ισχύος των σημάτων τους. Η λειτουργία αυτή βελτιώνει την ποιότητα των κλήσεων, 

δεδομένου ότι οι μεταπομπές εκτελούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την  εκκίνηση της πτώσης 

στην διάρκεια της κλήσης. 

 

Διακυψελική μεταπομπή 

Αυτός ο τύπος μεταπομπής αφορά τα κανάλια που ανήκουν στην ίδια κυψέλη. Γίνεται ανάθεση 

ενός νέου καναλιού TC  σε ένα κινητό τερματικό στην περίπτωση που μειωθεί η ποιότητα της κλήσης στο 

τρέχον κανάλι.  

 

Ουρά μεταπομπής  

Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα φορτισμένων συστημάτων, οι μεταπομπές μπορεί να συναντήσουν 

πρόβλημα ανυπαρξίας διαθέσιμων καναλιών στις γειτονικές κυψέλες. Η ουρά μεταπομπής (handover 

queue) επιχειρεί να λύσει το πρόβλημα. Ο MTX εκτελεί μετρήσει της λαμβανόμενης ισχύος από το κινητό 

σε γειτονικούς σταθμούς βάσης, και αποθηκεύει τις δύο καλύτερες λύσεις. Αν και εφόσον απαιτηθεί 

μεταπομπή και ο πρώτος αποθηκευμένος σταθμός βάσης δεν έχει διαθέσιμό κανάλι κυκλοφορίας, 

επιλέγεται η δεύτερη λύση. Αν ούτε ο δεύτερος σταθμός βάσης έχει διαθέσιμο κανάλι TC , η μεταπομπή 
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αναβάλλεται και επιχειρείται ξανά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα με τον πρώτο αποθηκευμένο 

σταθμό βάσης. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί κυμαίνεται μεταξύ 0 και 10 δευτερόλεπτων, και 

μπορεί να ρυθμιστεί από τη διαχείριση του δικτύου. Αν η μεταπομπή αποτύχει ξανά, η κλήση συνεχίζεται 

μέσω του τρέχοντος σταθμού βάσης.  

 

Εξισορρόπηση Κυκλοφορίας 

Αυτή η λειτουργία (Traffic Levelling) αυξάνει την χωρητικότητα και το ποσοστό επιτυχίας των 

προσπαθειών προετοιμασίας κλήσης σε στιγμές που το δίκτυο έχει μέγιστο φορτίο. Οι παράμετροι που 

αφορούν τις μεταπομπές μπορεί να αλλάξουν δυναμικά για τους σταθμούς βάσης που έχουν υψηλό 

φόρτο. Κατά συνέπεια, οι μεταπομπές τείνουν να γίνονται προς τους λιγότερο φορτωμένους σταθμούς 

βάσης.  

 

Ενημέρωση θέσης  

Μέσω αυτής της λειτουργία γίνεται συνεχείς παρακολούθηση αυτής της γεωγραφικής θέσης των 

κινητών τερματικών. Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει δύο μέρη:  

▪ Την αυτόματη ενημέρωση θέσης από το κινητό τερματικό. 

▪ Την ενημέρωση στοιχείων του MTX που αφορούν την  γεωγραφική θέση του κινητού.  

     Η θέση του τερματικού είναι χρήσιμη για την δρομολόγηση των εισερχόμενων σε αυτό κλήσεων προς 

τον κατάλληλο σταθμός βάσης.  

 

Ενημέρωση παραγωγής 

Κάθε κινητό τερματικό είναι μόνιμα εγγεγραμμένο σε κάποιο καταχωρητή HLR. Κάθε φορά που 

ένα τερματικό εισέρχεται στην περιοχή κάλυψης κάποιου άλλου MTX και του HLR πληροφορίες που 

αφορούν τη νέα θέση του τερματικού. Ο Καταχωρητής HLR ενημερώνεται για την νέα θέση του 

τερματικού  και ο νέος MTX λαμβάνει τις πληροφορίες που αφορούν το τερματικό. Όταν το τερματικό 

φύγει από την  περιοχή κάλυψης του νέου MTX, το τελευταίο διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες που 

αφορούν το τερματικό. 

 

Μεταπομπή εναλλακτών κινητής τηλεφωνίας 

Πρόκειται για επέκταση της λειτουργίας της μεταπομπής μεταξύ των σταθμών βάσης που 

ελέγχονται από διαφορετικούς εναλλάκτες κινητής τηλεφωνίας (MTX). Η λειτουργία αυτή δίνει την 

δυνατότητα στα κινητά τερματικά να είναι ανεξάρτητα από ένα συγκεκριμένο MTX. Η σηματοδοσία που 

χρησιμοποιείται σε αυτή την λειτουργία είναι βασισμένη στη CCITT Number 7. Σε τέτοια μεταπομπή 

περιλαμβάνονται περισσότερα μέρη από ένα εναλλάκτη κινητής τηλεφωνίας: 

Ο εναλλάκτης κινητής τηλεφωνίας (MTX) προγόνου, ο οποίος ελέγχει την περιοχή υπηρεσιών στην οποία 

βρισκόταν το τερματικό όταν προετοιμάστηκε η κλήση. 
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Ο MTX  που εξυπηρετεί πλέον το τερματικό παρέχοντας του υπηρεσίες. 

Ο MTX  προορισμού που περιλαμβάνει το σταθμό βάσης στο οποίο θα γίνει η μεταπομπή. 

Υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες μεταπομπής: 

• Η βασική μεταπομπή η οποία γίνεται από ένα MTX  προγόνου σε ένα MTX   προορισμό 

• Η επακόλουθη (subsequent) μεταπομπή, η οποία γίνεται από ένα μη προγονικό MTX  είτε σε ένα 

προγονικό είτε σε κάποιο άλλο MTX. Η μεταπομπή μεταξύ των εναλλακτών κινητής τηλεφωνίας 

ελέγχεται από το προγονικό MTX. 

 

Περιοχές συνδρομής 

Η έννοια αυτή επιτρέπει στους χειριστές του NMT να καθορίζουν τα όρια κινητότητας για τους 

συνδρομητές του δικτύου. Αυτή η διαδικασία τον καθορισμό μια περιορισμένης γεωγραφικής περιοχής, 

μέσα στην οποία τα κινητά τερματικά των συνδρομητών μπορούν να πραγματοποιήσουν ή/και να 

δεχθούν κλήσεις. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της χρησιμότητας αυτού του χαρακτηριστικού είναι 

όταν η περιοχή συνδρομής είναι μόνο μία κυψέλη, κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο σε 

περιπτώσεις που η σταθερή τηλεφωνία είναι ακριβότερη από την κινητή τηλεφωνία και όταν η περιοχή 

είναι η περιοχή κάλυψης ολόκληρου του συστήματος χωρίς τις αστικές περιοχές, κάτι που μπορούσε να 

είναι χρήσιμο για τους συνδρομητές σε αγροτικές περιοχές για τους οποίους ισχύει διαφορετική 

τιμολόγηση. 

 

Άλλες λειτουργίες δικτύου 

Στο σύστημα NMT . οι συνδρομητές έχουν την δυνατότητα να δέχονται και να πραγματοποιούν 

κλήσεις τόσο στο οικείο MTX  όσο και σε κάποιο άλλο MTX  του οποίου κυψέλη επισκέπτονται. Όταν ένα 

κινητό τερματικό μετακινείται κατά την διάρκεια μιας κλήσης από μία κυψέλη σε κάποια άλλη 

πραγματοποιείται μεταπομπή που επιτρέπει την συνέχιση της κλήσης. 

 

Αναζήτηση καναλιού κλήσης    

Επιλέγεται τυχαία ένα κανάλι και η αναζήτηση ξεκινάει από αυτό. Κατόπιν εξετάζονται επιπλέον 

κανάλια. Την πρώτη φορά που εκτελείται η αναζήτηση το κινητό τερματικό ψάχνει σε επίπεδο μειωμένης 

ευαισθησίας (sensitivity), προκειμένου να αποτραπεί το κλείδωμα σε κάποιο κανάλι με αδύνατο σήμα. 

Αν δεν ανιχνεύει κάποιο κανάλι κατά την διάρκεια  αυτής της αναζήτησης την ξεκινά σε αυξημένο 

επίπεδο ευαισθησίας. Αν και πάλι δεν ανιχνεύεται κάποιο κανάλι, ξανά-ξεκινά  την αναζήτηση για τρίτη 

φορά σε επίπεδο πλήρους ευαισθησίας. Αν και πάλι δεν ανιχνεύσει κάποιο κανάλι ξαναξεκινά την 

αναζήτηση για τρίτη φορά σε επίπεδο πλήρης ευαισθησίας.   Όταν το κινητό τερματικό βρει ένα κανάλι 

κλήσης (CC) λαμβάνει πληροφορίες που αφορούν την περιοχή του δικτύου στην οποία βρίσκεται και τις 

συγκρίνει με τις αντίστοιχες πληροφορίες που αφορούν την περιοχή του δικτύου στην οποία βρίσκεται 

και τις συγκρίνει με τις αντίστοιχες πληροφορίες που έχει αποθηκευμένες στην μνήμη του (και αφορούν 

την προηγούμενη κατάσταση του). Αν η μνήμη είναι κενή ή παρέχει άλλες πληροφορίες το τερματικό 

πραγματοποιεί μία κλήση ενημέρωσης προς το MTX.  Αν το κινητό τερματικό είναι κλειδωμένο σε ένα 
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κανάλι CC το οποίο έχει χαμηλή ποιότητα ξεκινά αναζήτηση για ένα καλύτερο με τον ίδιο τρόπο όπως 

και πριν. Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιείται σε όλες τις συχνότητες στις οποίες μπορεί να 

βρίσκονται κανάλια CC. Αν δεν καταστεί δυνατό να βρεθεί κάποιο εναλλακτικό κανάλι CC το τερματικό 

μπορεί να επιλέξει κάποιο που ανήκει σε μία κυψέλη διαφορετική από αυτήν στην οποία βρίσκεται: 

 

Αναζήτηση καναλιού κίνησης και καναλιού δεδομένων  

Αυτή η λειτουργία είναι παρόμοια με εκείνη της αναζήτησης καναλιού κλήσης με την διαφορά 

ότι υπάρχουν δεκαπέντε επίπεδα ευαισθησίας αντί για τρία. 

 

Επίβλεψη ποιότητας εκπομπής  

Η λειτουργία αυτή στοχεύει στην εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας μιας κλήσης που 

είναι σε εξέλιξη, ανεξάρτητα από την μετακίνηση ενός συνδρομητή μέσα στην περιοχή υπηρεσιών. Αυτό 

πραγματοποιείται με την επιλογή των πιο κατάλληλων σταθμών βάσης για την εξυπηρέτηση των 

κλήσεων του τερματικού. Η επιλογή βασίζεται στη μέτρηση της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος από 

το κινητό τόσο στο τρέχοντα όσο και στους γειτονικούς σταθμούς βάσης. Η επίβλεψη της ποιότητας 

γίνεται από το σταθμό βάσης με δύο τρόπους: 

1. Με την μέτρηση της ισχύος των σημάτων των κινητών τερματικών 

2. Με την μέτρηση του λόγου του σήματος για κάποιο συγκεκριμένο ειδικό σήμα επίβλεψης το 

οποίο επεκτείνεται από το σταθμό βάσης και επιστρέφεται από τα κινητά τερματικά μέσω του 

καναλιού TC.   

Το σήμα επίβλεψης είναι ένας τόνος μεγαλύτερης συχνότητας από εκείνης των σημάτων ομιλίας. 

Χρησιμοποιείται επίσης για να εξασφαλίσει ότι οι μεταπομπές εκτελούνται μεταξύ των σωστών σταθμών 

βάσης. Χρησιμοποιούνται τέσσερα διαφορετικά αναλογικά σήματα που απέχουν μεταξύ τους 30Hz 

(3955Hz,3985Hz, 4015Hz και 4045Hz). Επιπλέον είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ένα πρόσθετο σύνολο 

35 ψηφιακών εποπτικών σημάτων. Όταν η ποιότητα μετάδοσης μειώνεται κάτω από ένα ορισμένο όριο, 

ο MTX ζητά από γειτονικούς σταθμούς βάσης τις μετρήσεις ισχύος του σήματος που λαμβάνουν από το 

κινητό. Τα αποτελέσματα αξιολογούνται και ταξινομούνται από τον MTX. Με βάση αυτές τις μετρήσεις 

υπάρχει η δυνατότητα αύξησης η μείωσης της ισχύος εκπομπής των κινητών τερματικών, ή μεταπομπή 

τους σε ένα νέο κανάλι του τρέχοντος η κάποιου διαφορετικού σταθμού βάσης.    

 

Μπλοκάρισμα καναλιών με παρεμβολές 

Τα κανάλια TC  που δεν είναι απασχολημένα και στα οποία υπάρχουν παρεμβολές που 

οφείλονται είτε σε συστήματα εκτός του δικτύου είτε στο ίδιο το δίκτυο ( διακαναλική παρεμβολή) 

μπλοκάρονται αυτόματα κατά την διάρκεια της παρεμβολής. Επομένως για αυτό το χρονικό διάστημα 

δεν χρησιμοποιούνται για μεταφορά φωνής, για εγκατάσταση νέων κλήσεων ή για μεταπομπές. 
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Ασυνεχής λήψης 

Σκοπός αυτού του χαρακτηριστικού είναι να εξοικονομηθεί ενέργεια στους κινητούς σταθμούς. 

Επιτυγχάνεται με το κλείσιμο του δέκτη για μεγάλα χρονικά διαστήματα που παραμένει ενεργό μόνο το 

ρολόι του τερματικού. Έτσι το τερματικό περνάει σε μία κατάσταση πολύ χαμηλής κατανάλωσης. Οι 

αιτήσεις για κλήση προς ένα κινητό τερματικό που έχει πέσει σε κατάσταση χαμηλής  κατανάλωσης 

αποθηκεύονται και μόλις το τερματικό επανέλθει σε κατάσταση λειτουργίας  ειδοποιείται για αυτές. 

Μετά την λήψη της ειδοποίησης το τερματικό μπορεί να επιλέξει να μεταβεί και πάλι στην κατάσταση 

χαμηλής κατανάλωσης.  

 

Ασφάλεια στο δίκτυο NMT  

Όπως σε όλες τις περιπτώσεις έτσι και στο σύστημα NMT  η ασφάλεια είναι ένα σημαντικό 

ζήτημα. Τα χαρακτηριστικά της ασφάλειας του συστήματος είναι: 

1) Έλεγχος ταυτοποίησης κινητού τερματικού 

Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τερματικού μπορεί να αποτραπεί μέσω της χρήσης ενός 

κωδικού πρόσβασης που σχετίζεται με την ταυτότητα του κινητού τερματικού. Αυτός ο κωδικός 

πρόσβασης ο οποίος αποθηκεύεται τόσο στα τερματικά όσο και στον HLR, είναι ένα τριψήφιο τμήμα 

αριθμού ταυτοποίησης του τερματικού που είναι γνωστό και ως κωδικός ασφαλείας. Η ισχύς του 

κωδικού πρόσβασης ελέγχεται τόσο πριν από κάθε κλήση από και προς το κινητό τερματικό όσο και πριν 

την πραγματοποίηση μεταπομπών του τερματικού. Αν ανιχνευθεί λανθασμένος κωδικός πρόσβασης, η 

κλήση διακόπτεται. Το ίδιο συμβαίνει και στην διαδικασία μεταπομπής, η οποία σε μια τέτοια περίπτωση 

δεν ολοκληρώνεται με επιτυχία. Επαναλαμβανόμενες προσπάθειες κλήσης με παράνομους  κωδικούς 

πρόσβασης επιβλέπονται κι καταγράφονται.   

 

2) Ασφάλεια ταυτότητας συνδρομητή (Subscriber Identity Security, SIS) 

Με αυτή την διαδικασία βελτιώνεται η ασφάλεια των συνδρομητών (πέρα από την χρήση του 

τριψήφιου κωδικού). Λειτουργεί μέσω ενός μηχανισμού επικύρωσης βασισμένου σε μια μέθοδο 

πρόκλησης -απάντησης (challenge- response) μεταξύ του MTX   και των κινητών τερματικών η οποία 

περιλαμβάνει κρυπτογράφηση του καλούμενου αριθμού. Στα κινητά τερματικά και στον καταχωρητή 

πιστοποίησης (Authentication Register, AR), ο οποίος είναι μία εξωτερική βάση δεδομένων που παρέχεις 

στο HLR  τα στοιχεία πιστοποίησης (Secret Authentication Key, SAK) που περιλαμβάνει τρία πεδία: 

1) Ένα κλειδί για την κρυπτογράφηση ενός β-αριθμού (β-κλειδί) 

2) Ένα τυχαίο αριθμό 

3) Την υπογεγραμμένη απάντηση 

 

Τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται στο HLR ο οποίος αποθηκεύει αυτήν την πληροφορία για κάθε 

συνδρομητή του συστήματος. Κάθε φορά που γίνεται μία κλήση από ένα κινητό τερματικό, η ταυτότητα 

του ελέγχεται. Ο έλεγχος εκτελείται από τον MTX με την αποστολή του τυχαίου αριθμού στο κινητό 

τερματικό, το οποίο χρησιμοποιώντας το μυστικό κλειδί πιστοποίησης υπολογίζει μία απάντηση. Η 
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απάντηση στέλνεται στον MTX  και την  συγκρίνει με την απάντηση που παραλαμβάνεται από τον AR. Αν 

οι απαντήσεις συμφωνούν επιτρέπεται η πρόσβαση του κινητού στο δίκτυο. Αν δεν συμφωνούν η κλήση 

απορρίπτεται. Ο εναλλάκτης κινητής τηλεφωνίας (MTX) μπορεί να χειριστεί κινητά τερματικά με η χωρίς 

ασφάλεια ταυτότητας του συνδρομητή. Κατά συνέπεια, η ενεργοποίηση της ασφάλειας ταυτότητας του 

συνδρομητή μπορεί επίσης να γίνει και για κινητά τερματικά που δέχονται κλήσεις. Η πιστοποίηση 

γίνεται αμέσως μετά την πραγματοποίηση της κλήσης και αν αποτύχει η κλήση τερματίζεται. Όπως, και 

στην περίπτωση του ελέγχου κινητών τερματικών γίνεται λεπτομερής επίβλεψη και καταγραφή των 

αποτυχημένων προσπαθειών πιστοποίησης με την λειτουργία ασφάλειας ταυτότητας συνδρομητή.  

 

3) Φραγή κλήσης ανάλογα με την θέση του τερματικού 

Είναι δυνατή η επιλεκτική φραγή κλήσης ανάλογα με την θέση του τερματικού. Στόχος αυτής της 

προσέγγισης είναι να μην εκτελείται η ενημέρωση θέσης για τα κινητά τερματικά που βρίσκονται στην 

περιοχή υπηρεσιών ή κυκλοφορίας ενός συγκεκριμένου MTX. Επίσης, είναι δυνατόν να τεθούν 

περιορισμοί στις εξερχόμενες κλήσεις και στις καταστάσεις περιαγωγής. Η επιβολή περιορισμών στην 

περιαγωγή θα μπορούσε να είναι χρήσιμη σε διάφορες περιπτώσεις (περιορισμό υπερβολικής χρέωσης 

εισερχόμενων κλήσεων που βρίσκονται περιαγωγή, δηλαδή σε κάποιο δίκτυο άλλης χώρας). 

 

4) Κωδικός αριθμός προσωπικής ταυτότητας 

Το NMT παρέχει μία πρόσθετη υπηρεσία ασφαλείας μέσω της χρήσης στα τερματικά ενός κωδικού 

που είναι γνωστός ως κωδικός αριθμός προσωπικής ταυτότητας (Personal Identify Number, PIN). Ο 

κωδικός PIN  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της περιαγωγής. (Όταν ένας συνδρομητής 

επισκέπτεται ένα ξένο MTX  θα ενημερωθεί για αυτό με την επικύρωση του κωδικού PIN του. Για την 

εισαγωγή ή όχι του κωδικού PIN πριν την ολοκλήρωση μίας κλήσης εξαρτάται από τους διαχειριστές του 

δικτύου. Άλλη εναλλακτική είναι η εισαγωγή PIN πριν την ολοκλήρωση της πρώτης κλήσης μέσα στην 

περιοχή δικτύου του MTX. Επίσης μπορεί να γίνει χρήση ελέγχου των εξερχόμενων κλήσεων. Και τέλος ο 

συνδρομητής μπορεί να ορίσει ποιες κλήσεις απαγορεύονται μετά την πληκτρολόγηση ενός κωδικού που 

αναγνωρίζει την υπηρεσία ελέγχου εξερχόμενων κλήσεων.)   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
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Κυψελωτά Συστήματα Δεύτερης Γενιάς (2G) 
 Τα συστήματα δεύτερης γενιάς είχαν μεγάλη εξάπλωση και χρησιμοποιούνται ακόμα και 

σήμερα. Είναι ψηφιακά συστήματα οπότε ξεπερνούνται τα προβλήματα των συστημάτων πρώτης γενιάς. 

Αναλυτικότερα, είναι δυνατή η κρυπτογράφηση έτσι επιτυγχάνεται η επικοινωνία με ασφάλεια όπως και 

η προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης λαθών. 

 Αναλυτικότερα με τη σύγκριση μεταξύ συστημάτων ψηφιακής και αναλογικής γενιάς 

προκύπτουν τα σημαντικά πλεονεκτήματα: 

• Κρυπτογράφηση: Τα δεδομένα μπορούν εύκολα να κρυπτογραφηθούν προκειμένου να 

επιτευχθεί ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων. Τα κρυπτογραφημένα μηνύματα 

δεν είναι δυνατό να αναγνωστούν από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες (τουλάχιστον, όχι χωρίς 

την χρήση πολύ ισχυρού εξοπλισμού). Αντίθετα στα αναλογικά συστήματα δεν είναι δυνατή η 

ισχυρή κρυπτογράφηση με αποτέλεσμα τα συστήματα αυτά να στέλνουν δεδομένα χωρίς 

προστασία. Συνεπώς τα ψηφιακά συστήματα παρέχουν αυξημένες δυνατότητες τόσο για την 

ασφάλεια των μεταδιδόμενων δεδομένων όσο και για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση στο δίκτυο. 

 

• Χρήση διόρθωσης λαθών:  Στα ψηφιακά συστήματα είναι δυνατή η χρήση τεχνικών ανίχνευσης 

και διόρθωσης λαθών στα μεταδιδόμενα δεδομένα. Χρησιμοποιώντας τις τεχνικές αυτές ο 

χρήστης μπορεί να ανιχνεύσει και να διορθώσει τα εσφαλμένα bit με αποτέλεσμα την αύξηση 

της αξιοπιστίας της σύνδεσης. Το γεγονός αυτό οδηγεί προφανώς σε συνδέσεις με μικρή ή 

μηδενική  εμφάνιση σφαλμάτων κάτι που μεταφράζεται σε καλύτερη ποιότητα ήχου για 

τηλεφωνικές συνομιλίες, υψηλότερες ταχύτητες για εφαρμογές που απαιτούν μεταφορά 

δεδομένων και αποδοτική χρήση του φάσματος επειδή η ανίχνευση και διόρθωση λαθών οδηγεί 

σε λιγότερες επαναμεταδόσεις. Επιπλέον τα ψηφιοποιημένα δεδομένα είναι δυνατό να 

συμπιεστούν με αποτέλεσμα την περεταίρω αύξηση της απόδοσης της χρήσης του φάσματος. Η 

αυξημένη απόδοση επιτρέπει στα συστήματα δεύτερης γενιάς να υποστηρίξουν περισσότερους 

χρήστες σε κάθε σταθμό βάσης ανά μονάδα φάσματος, με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα 

στους παρόδους να καλύπτουν με οικονομικότερο τρόπο περιοχές με μεγάλη πυκνότητα 

συνδρομητών. 

 

 

• Μοίρασμα καναλιού σε πολλούς χρήστες: Στα αναλογικά συστήματα κάθε φέρον κανάλι 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ένα χρήστη, ανεξάρτητα από τον αν είναι αυτός ενεργός (σε 

συνομιλία) ή όχι (δεν μιλά κατά την διάρκεια της κλήσης). Στα ψηφιακά συστήματα, κάθε φέρον 

κανάλι μοιράζεται σε περισσότερους χρήστες, είτε μέσω διαφορετικών χρονικών σχισμών (slot) 

είτε με την χρήση διαφορετικού κωδικού από κάθε χρήστη όταν αυτός ζητήσει να 

πραγματοποιήσει κάποια μετάδοση (είτε φωνής είτε δεδομένων). 

 

Η μετακίνηση από τα αναλογικά στα ψηφιακά συστήματα έγινε δυνατή χάρη στην ανάπτυξη 

τεχνικών κωδικοποίησης της φωνής χαμηλού ρυθμού και την αυξανόμενη πυκνότητα τοποθέτησης 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στις συσκευές. Σε αντίθεση με τα συστήματα πρώτης γενιάς που 

χρησιμοποιούν πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση συχνότητας (FDMA) για το μερισμό του φάσματος 
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στους χρήστες, τα συστήματα δεύτερης γενιάς χρησιμοποιούν πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση χρόνου 

(TDMA) και πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση κώδικα (CDMA). 

Ανάλυση τεχνικών κωδικοποίησης 

FDMA: Για την εξυπηρέτηση των χρηστών ενός κυψελωτού συστήματος, η πρόσβαση διαιρεί το 

διαθέσιμο φάσμα σε τμήματα καθένα από τα οποία χρησιμοποιείται από ένα χρήστη. Κάθε χρήστης 

χρησιμοποιεί διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Όταν το πλήθος των χρηστών είναι μικρό σε σύγκριση 

με το πλήθος των τμημάτων του φάσματος η ανάθεση αυτών των τμημάτων στους χρήστες μπορεί να 

είναι στατική. Σε αντίθετη περίπτωση είναι απαραίτητη η χρήση δυναμικών σχημάτων κατανομής. Στα 

κυψελικά συστήματα οι αναθέσεις καναλιών γίνονται συνήθως σε ζεύγη. Συνεπώς σε κάθε χρήστη 

αποδίδονται δύο κανάλια, ένα για την μεταφορά δεδομένων από το χρήστη προς τον σταθμό βάσης και 

ένα για την μεταφορά από τον σταθμό βάσης προς το χρήστη. Η συχνότητα του πρώτου καναλιού είναι 

γνωστή ως uplink συχνότητα ή συχνότητα ευθεία σύνδεσης , forward link ενώ η συχνότητα του δεύτερου 

ως downlink συχνότητα ή συχνότητα αντίστροφης σύνδεσης, reverse-link. Σε κάθε ζεύγος ανωφερούς 

κατωφερούς καναλιού, η συχνότητα του ανωφερούς καναλιού είναι συνήθως η μικρότερη, σε μία 

προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας στα κινητά τερματικά. Αυτό οφείλεται στο ότι οι εκπομπές που 

γίνονται στις υψηλότερες συχνότητες εξασθενούν πιο γρήγορα από εκείνες που γίνονται στις 

χαμηλότερες, με αποτέλεσμα να απαιτούν αυξημένη ισχύ εκπομπής προκειμένου να αντισταθμίσουν τις 

απώλειες. Χρησιμοποιώντας, χαμηλότερες συχνότητες στις ανωφερείς συνδέσεις, τα κινητά τερματικά 

μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια. Τα ζεύγη ανωφερών και κατωφερών έχουν τις περισσότερες 

φορές το ίδιο εύρος, καθώς ορίζονται από ρυθμιστικούς οργανισμούς κινητής τηλεφωνίας. Το γεγονός 

αυτό καθιστά μη αποδοτική την πρόσβαση FDMA  καθώς σε πολλές εφαρμογές εμφανίζεται πολύ 

μεγαλύτερο φορτίο στις downlink συνδέσεις από ότι στις uplink. Συνεπώς σε τέτοιες περιπτώσεις το 

εύρος ζώνης των τελευταίων δεν χρησιμοποιείται πλήρως.   

 

TDMA: Η πρόσβαση TDMA είναι μία μέθοδος που κυριαρχεί στα πρότυπα δεύτερης της δεύτερης γενιάς 

των κυψελωτών συστημάτων, όπως το global System for Mobile Communication (GSM), το IS-54 και το 

πρότυπο για ψηφιακές ευρωπαϊκές ασύρματες τηλεπικοινωνίες (digital European Cordless 

Telecommunication. DECT). Η πρόσβαση TDMA διαιρεί κάθε κανάλι συχνοτήτων σε χρονικές σχισμές, και 

η δομή που προκύπτει είναι γνωστή ως πλαίσιο TDMA (TDMA frame). Μέσω αυτής της δομής γίνεται 

ανάθεσή διαφορετικής χρονικής σχισμής σε κάθε τερματικό που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο κανάλι. 

Τα κινητά τερματικά ειδοποιούνται για τον αριθμό της σχισμής που τους έχει ανατεθεί προκειμένου να 

γνωρίζουν πόσο χρόνο πρέπει να περιμένουν μέχρι να έρθει η χρονική σχισμή κατά την οποία θα 

εκπέμψουν. Τα uplink και τα downlink κανάλια στην πρόσβαση TDMA  είναι δυνατό να υλοποιούνται 

είτε σε διαφορετικά κανάλια συχνοτήτων (FDD-TDMA) είτε στο ίδιο κανάλι πολύπλεξης στο χρόνο (TDD-

TDMA). Η τελευταία μέθοδος έχει το πλεονέκτημα της εύκολης μεταφοράς χωρητικότητας από την uplink 

προς την downlink σύνδεση για την υποστήριξη καταστάσεων ασυμμετρικού φορτίου.     

Η πρόσβαση TDMA  είναι ουσιαστικά μία ημιαφίδρομη μέθοδος (half-duplex), καθώς σε κάθε σύνδεση 

ένα τερματικό μπορεί να εκπέμπει ανά πάσα χρονική στιγμή. Παρόλα αυτά, η διάρκεια κάθε σχισμής 

είναι τόσο μικρή ώστε να δημιουργείται η ψευδαίσθηση της αμφίδρομης επικοινωνίας. Η μικρή διάρκεια 

των σχισμών, όμως οδηγεί και σε αυστηρές απαιτήσεις συγχρονισμού επειδή αν τα τερματικά είναι 

μακριά το ένα από το άλλο, η καθυστέρηση διάδοσης μπορεί να οδηγήσει ένα τερματικό στο να χάσει 

την περίοδό του. Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιες παρεμβολές μεταξύ των τερματικών τα οποία 
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βρίσκονται μακριά και χρησιμοποιούν γειτονικές χρονικές σχισμές, τα συστήματα TDMA  χρησιμοποιούν 

διαστήματα προστασίας (guard intervals) στο πεδίο του χρόνου. 

 

CDMA: Αντί να χωρίζουν το διαθέσιμο φάσμα με βάση την συχνότητα ή το χρόνο, τα συστήματα CDMA 

αναθέτουν την ίδια συχνότητα σε όλα τερματικά ταυτόχρονα. Οι ταυτόχρονες εκπομπές των τερματικών 

διαχωρίζονται μέσω του μοναδικού κωδικού που ανατίθεται σε κάθε τερματικό. Όλα τα τερματικά 

χρησιμοποιούν ένα κωδικό των n bit. Η τιμή της παραμέτρου n είναι γνωστή και ως ρυθμός chic (chic 

rate) του συστήματος. Οι κωδικοί που ανατίθενται σε κάθε χρήστη είναι ορθογώνιοι μεταξύ τους, κάτι 

που σημαίνει ότι το κανονικοποιημένο εσωτερικό γινόμενο των διανυσματικών αναπαραστάσεων δύο 

οποιονδήποτε κωδικών ισούται με μηδέν. Επιπλέον τα κανονικοποιημένα εσωτερικά γινόμενα της 

διανυσματικής αναπαράστασης κάθε κωδικού επί την διανυσματική αναπαράσταση του εαυτού του και 

επί την διανυσματική αναπαράσταση του συμπληρωματικού ως προς 1 του κωδικού ισούται με 1 και -1, 

αντίστοιχα. Τα τερματικά μπορούν να εκπέμπουν ταυτόχρονα, και οι παραλήπτες διαχωρίζουν το 

μήνυμα κάποιου συγκεκριμένου αποστολέα χρησιμοποιώντας τον κωδικό του. Κάθε παραλήπτης θα 

πρέπει να γνωρίζει του κωδικούς των άλλων τερματικών ώστε να χρησιμοποιήσει την απαραίτητη 

αποκωδικοποίηση των λαμβανόμενων σημάτων.  

Η χρήση πρόσβασης TDMA και CDMA στα κυψελικά συστήματα προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα:  

• Ενσωμάτωση με τα εξελισσόμενα ψηφιακά ενσύρματα δίκτυα.  

• Ευελιξία υποστήριξης μίγματος σημάτων φωνής και κίνησης δεδομένων, και υποστήριξη 

νέων υπηρεσιών. 

• Δυνατότητα για περεταίρω αύξηση της χωρητικότητας με την χρήση κωδικοποιητών 

φωνής χαμηλού ρυθμού. 

• Μειωμένη ισχύς εκπομπής (με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου μεταξύ 

επαναφορτίσεων της μπαταρίας στα τερματικά). 

• Μειωμένη πολυπλοκότητα συστήματος (δυνατότητα μεταπομπής βοηθούμενης από το 

κινητό, mobile-assisted handoff και λιγότεροι πομποδέκτες).  
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4.1 Το πρότυπο D-AMPS 
Το πρότυπο που χρησιμοποιείται στην Βόρεια Αμερική και αποτελεί απόγονο του AMPS. Αυτό το 

πρότυπο αναπτύχθηκε σε μία  προσπάθεια να βρεθεί ένα σύστημα που θα αυξάνει την απόδοση σε 

σύγκριση με το AMPS (που είναι γνωστό και ως IS-54). Το D-AMPS  διατηρεί κανάλια εύρους 30kHz του 

AMPS και αποτελεί προσθήκη ουσιαστικά μια προσθήκη ψηφιακών καναλιών σε ένα σύστημα AMPS. Το 

D-AMPS σχεδιάστηκε ώστε να κάνει εφικτή την κατασκευή τερματικών διπλού τρόπου λειτουργίας (dual 

-mode) – AMPS και D-AMPS. Συνεπώς το D-AMPS αποτέλεσε ένα υβριδικό πρότυπο , το οποίο ήταν 

απαραίτητο προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα μεταπομπής από και προς το ήδη εγκατεστημένο 

αναλογικό δίκτυο AMPS. 

 Το  D-AMPS χρησιμοποιεί ψηφιακά κανάλια και είναι η κύρια διαφορά από το AMPS. Κάθε τέτοιο 

ψηφιακό κανάλι μπορεί να χρησιμοποιήσει τριπλάσιο πλήθος χρηστών από το AMPS με κανάλι ίδιου 

εύρους. Συνεπώς, το D-AMPS μπορεί να θεωρηθεί αναβάθμιση η οποία κλέβει κάποια κανάλια του AMPS  

προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για την μεταφορά ψηφιακών δεδομένων. Το γεγονός αυτό δεν 

επηρεάζει το υποκείμενο δίκτυο AMPS  το οποίο συνεχίζει να εξυπηρετεί τους τυχόν συνδρομητές του. 

Ένα τερματικό D-AMPS  κάνει χρήση των αναλογικών καναλιών ελέγχου του AMPS  προκειμένου να 

εισέλθει στο δίκτυο και στην συνέχεια να μπορεί να υποβάλει αίτηση για να του αποδοθεί ψηφιακό 

κανάλι εφόσον υπάρχει διαθέσιμο. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο κανάλι, το τερματικό θα λειτουργεί ως 

τερματικό AMPS.  

Για τις μεταπομπές , το D-AMPS  υποστηρίζει μεταπομπή υποβοηθούμενη από το κινητό (Mobile 

Assisted Handoff, MAHO). Το κινητό τερματικό πραγματοποιεί μετρήσεις ισχύος των λαμβανόμενων 

σημάτων από γειτονικούς σταθμούς βάσης και αναφέρει τα αποτελέσματα των μετρήσεων στο δίκτυο, 

το οποίο και αποφασίζει αν θα γίνει ή όχι η μεταπομπή του τερματικού σε άλλο σταθμό βάσης και, αν 

ναι, σε ποιον. Η διαφορά με το AMPS  έγκειται στο ότι στο τελευταίο τα τερματικά δεν πραγματοποιούν 

μετρήσεις ισχύος αντίθετα,  αυτές γίνονται από τους σταθμούς βάσης για την ακολουθία συμβάντων της 

διαδικασίας μεταπομπής ενός τερματικού AMPS. Τόσο το D-AMPS  όσο και ο απόγονος του, το IS-136 , 

υποστηρίζουν τηλεφωνία και μεταφορά δεδομένων. Οι ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων που 

υποστηρίζου φτάνουν τα 9,6kbps. 

 

Κωδικοποίηση φωνής 

Το D-AMPS  χρησιμοποιεί την κωδικοποίηση γραμμικής πρόβλεψης με διέγερση διανύσματος 

αθροίσματος (Vector-Sum Excited Linear Predictive Coding, VSELP).  Η μέθοδος αυτή διαιρεί την 

ψηφιοποιημένη (με διαμόρφωση PCS) ροή δεδομένων σε τμήματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε  

20 msec ομιλίας. Καθένα από αυτά τα τμήματα αποτελεί είσοδο σε ένα λεξικό κωδικών (codebook) το 

οποίο και αντικαθιστά το τμήμα με την κωδικής λέξης που μοιάζει περισσότερο με αυτό. Οι κώδικές 

λέξεις είναι τελικά τα δεδομένα που θα μεταδοθούν μέσω της ασύρματης σύνδεσης. Πριν την εκπομπή 

κάθε κωδικής λέξης, της παρέχεται προστασία από τυχόν αλλοιώσεις κατά την μετάδοση η οποία 

αποτελείται από:  

• Μια διαδικασία CRC  στα πιο σημαντικά bit   

• Συνελικτική  κωδικοποίηση για την προστασία των ποιων ευαίσθητων Bit εξόδου του 

κωδικοποιητή 

• Διαπλοκή σε δύο χρονικές σχισμές (slot) των περιεχομένων της εξόδου του κωδικοποιητή. 
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Κάθε ψηφιακό κανάλι παρέχει ταχύτητες μετάδοσης 48,6kbps στο φυσικό μέσο, χρησιμοποιώντας 

διαφορική τετραγωνική διαμόρφωση μετατόπισης φάσης κατά π/4 (π/4 Differential Quadrature Phase 

Shift Keying ,DQPSK). 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά Ραδιομετάδοσης 

Το D-AMPS χρησιμοποιεί τις ίδιες συχνότητες με τον AMPS. Τα uplink ψηφιακά κανάλια 

χρησιμοποιούν την περιοχή συχνοτήτων των 829-849MHz και τα downlink την περιοχή συχνοτήτων των 

869-894MHz. Κάθε ψηφιακό κανάλι οργανώνεται σε πλαίσια των 40msec κάθε πλαίσιο αποτελείται από 

έξι χρονικές σχισμές διαρκείας 6,67 msec η κάθε μία. 

   πλαίσιο 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

     FIGURE 2 ΠΛΑΊΣΙΟ 

Κάθε πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε μία είτε δυο (ζευγάρια 1-4,2-5,3-6) χρονικές σχισμές ανά 

πλαίσιο. Η μία χρονική σχισμή επιλέγεται να χρησιμοποιήσει μία σχισμή όταν χρησιμοποιείται ο 

κωδικοποιητής μισού ρυθμού (Half rate) και μεταφέρει πληροφορίες φωνής με ταχύτητα έως 3.75kbps( 

2,73 kbps όταν χρησιμοποιείται ευθεία διόρθωση λαθών , FEC). Οι δύο χρονικές σχισμές επιλέγεται όταν 

ο κωδικοποιητής πλήρους ρυθμού (full rate) και μεταφέρει πληροφορίες φωνής με ταχύτητα έως 7,95 

kbps (5.05kbps όταν χρησιμοποιείται διόρθωση λαθών). 

Από τα σχήματα 4.2 και 4.3 διαπιστώνεται ότι οι ανωφερείς και οι κατωφερείς συνδέσεις έχουν ελαφρώς 

διαφορετική εσωτερική οργάνωση.  
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FIGURE 3 UPLINK ΣΧΙΣΜΉ 
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FIGURE 4 DOWNLINK ΣΧΙΣΜΉ 

Τμήμα εκμάθησης(training part): Επιτρέπει στο σταθμό βάσης και στο κινητό τερματικό να μάθουν το 

κανάλι επειδή το σήμα στο δέκτη να επηρεαστεί από πολύδρομη διάδοση με αποτέλεσμα να χρειάζεται 

εξίσωση για την λήψη του σήματος και φιλτράρισμα των ανεπιθύμητων συνιστωσών του. Το πρότυπο IS-

54 χρησιμοποιεί ένα προσαρμοστικό εξισωτή για την αντιμετώπιση της διακαναλικής παρεμβολής 

εξαιτίας των μεγάλων εκτάσεων καθυστέρησης (delay speeds). 

Τμήματα δεδομένων: Μεταφέρουν τα δεδομένα του χρήστη για την τηλεφωνία ή για τα δεδομένα 

εφαρμογών. Τα οποία είναι ψηφιοποιημένα οπότε είναι εύκολο να κωδικοποιηθούν ή να καταγράφουν 

και σε αυτά περιλαμβάνεται ένα πρόσθετο bit για κωδικοποίηση η κρυπτογράφηση. 

Τμήμα προστασίας: Παρέχει ένα διάστημα προστασίας στο χρόνο για τον διαχωρισμό γειτονικών 

σχισμών το οποίο είναι αναγκαίο εξαιτίας της καθυστέρησης διάδοσης η οποία μπορεί σε ένα τερματικό 

που βρίσκεται μακριά να οδηγήσει στο χάσει την περίοδό του. 

Bit ράμπας: Σε περίπτωση μεταβολής χρησιμοποιείται για την αύξηση ή την μείωση της ισχύς του 

σήματος. 

Τμήμα ελέγχου: Μεταφέρουν πληροφορίες σηματοδοσίας. 

  

 Τα uplink και τα downlink πλαίσια διαφέρουν στην χρονική εμφάνιση κατά 8,518msec όπου 

επιτρέπει την χρήση τερματικού με ημιαφίδρομους πομποδέκτες αφού δεν λαμβάνει και εκπέμπει την 

ίδια χρονική στιγμή. 

 

ΚΑΝΑΛΙΑ 

Το D-APMS  χρησιμοποιεί τα κανάλια του AMPS το ευθύ κανάλι ελέγχου, το ευθύ κανάλι φωνής, 

το ανάστροφο κανάλι ελέγχου και το ανάστροφο κανάλι φωνής. Επίσης, εισάγει και 2 νέα ψηφιακά 

κανάλια: 

1. Ευθύ κανάλι ψηφιακών δεδομένων (Forward Digital Traffic Channel, FDTC) το οποίο 

μεταφέρει ψηφιοποιημένες πληροφορίες αποτελούμενο από ένα γρήγορο συσχετισμένο 

κανάλι ελέγχου FACCH (Fast Associated Control Channel) και από ένα αργό συσχετισμένο 

κανάλι ελέγχου SACCH(Slow Associated Control Channel). Το FACCH υλοποιεί μια λειτουργία 

κενού-ριπής (blank-and-burst) κάτι που σημαίνει ότι η μεταφορά δεδομένων μπορεί να 

διακόπτεται από την έναρξη μεταφοράς σηματοδοσίας ελέγχου. Ενώ το SACCH  είναι συνεχές 
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κανάλι που σχετίζεται με την σηματοδοσία ελέγχου αλλά έχει αποδοθεί για συγκεκριμένο 

εύρος ζώνης. 

 

2. Ανάστροφο κανάλι ψηφιακών δεδομένων(Reserve Digital Traffic Channel, RDTC) το οποίο 

μεταφέρει ψηφιοποιημένα δεδομένα από τα κινητά τερματικά στο σταθμό βάσης και 

αποτελείται από ένα FACCH και ένα SACCH. 

 

 

 

 

 

4.2 Το πρότυπο IS-136 
 Είναι ένα πλήρως ψηφιακό πρότυπο το οποίο χρησιμοποιείται στην περιοχή των 1900MHz και 

είναι μία αναβάθμιση του D-AMPS. Έχει πολλά κοινά με το GSM  όμως τα πρότυπα ραδιοπρόσβασης του 

είναι ασύμβατα.  

    πολυπλαίσιο 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

       Πλαίσιο 

 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

 

    FIGURE 5 ΠΛΑΙΣΊΟΥ (IS-136)  
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    FIGURE 6 UPLINK ΣΧΙΣΜΉ 
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FIGURE 7 DOWNLINK ΣΧΙΣΜΉ  

 

 

 

4.3 Το πρότυπο cdmaOne(IS-95) 
Το cdmaOne (IS-95) είναι ένα κυψελωτό σύστημα δεύτερης γενιάς όπου τα πρώτα εμπορικά 

συστήματα εγκαταστάθηκαν στο Χονγκ Κονγκ και στις ΗΠΑ το 1995 και 1996 αντίστοιχα. Σε αντίθεση με 

όλα τα συστήματα δεύτερης γενιάς, οι κυψέλες μπορούν να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα την ίδια 

συχνότητα δηλαδή όλα τα τερματικά να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα την ίδια συχνότητα και οι εκπομπές 

να διαχωρίζονται μέσω διασποράς προς την μετάδοση σημάτων με κωδικό. Επίσης υποστηρίζονται 

τερματικά διπλού τρόπου λειτουργίας για τα δίκτυα cdmaOne αλλά είναι ασύμβατο με το IS-136. Οι 

ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων είναι 4,8 και 14,4 kbps. 

 

 FIGURE 8 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΟΥ CDMAONE[1] 
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Όπως φαίνεται και στην εικόνα 8  μπορεί να αντιστοιχηθεί τα επίπεδα OSI. Το επίπεδο 1 έχει να 

κάνει με την μετάδοση μέσω ραδιοκυμάτων και την χρήση συχνοτήτων. Το πρότυπο cdmaOne 

χρησιμοποιεί τις ίδιες συχνότητες με το AMPS στην περιοχή των 800 MHz και  κανάλια εύρους 1,228MHz 

και στην uplink όσο και στην downlink σύνδεση (δηλαδή απαιτείται φάσμα που χρησιμοποιείται από 41 

κανάλια AMPS των 30 kHz). Επίσης έχουμε την επαναχρησιμοποίηση συχνότητας διότι χρησιμοποιεί τις 

ίδιες περιοχές συχνοτήτων σε όλες τις κυψέλες του συστήματος, αυτό αποτελεί σημαντική διαφορά από 

όλα τα πρότυπα δεύτερης γενιάς. Το επίπεδο 2 προσφέρει υπηρεσίες βέλτιστης παράδοσης για τα 

πακέτα δεδομένων ή τηλεφωνίας. Χρησιμοποιεί μία μηχανή με 2 καταστάσεις. Η μετάδοση ανάλογα αν  

χρησιμοποιείται μεταγωγή κυκλώματος ή πακέτων διατηρεί διαφορετική μηχανή.  Η χρήση πρόσβασης 

CDMA για τον διαχωρισμό των εκπομπών δημιουργεί ανάγκη συγχρονισμού GPS. Το πρότυπο cdmaOne 

έχει 64 downlink κανάλια που μεταφέρουν δεδομένα από το σταθμό βάσης στα κινητά τερματικά και 

διαχωρίζονται μεταξύ τους με κωδικούς διασποράς. Τα uplink κανάλια μπορεί να είναι έως 62 και είναι 

δύο ειδών πρόσβασης και δεδομένων. Λειτουργούν με ρυθμό 4800bps. Τα Uplink κανάλια 

χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία κλήσεων και την απόκριση σε μηνύματα αναζήτησης.  Ένα 

κανάλι πρόσβασης μπορεί να μεταφέρει πληροφορίες από το κινητό τερματικό για την εγγραφή του στο 

σταθμό βάσης και τέλος στο πρότυπο cdmaOne υπάρχει δυνατότητα μεταπομπής και χωρίζεται σε 4 

κατηγορίες ομαλή, ομαλότερη, σκληρή και αδρανείς.  

 

 

4.4 Το πρότυπο GSM 
Η ανάπτυξη του GSM  ξεκίνησε στην Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Όπου 

κυριαρχούσαν τα αναλογικά κυψελωτά συστήματα στην ευρωπαϊκή αγορά τα οποία όμως ήταν 

ασύμβατα μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα να υπάρχει κατακερματισμός στην Ευρώπη. Αυτό ήταν 

προβληματικό γιατί η χρήση εξοπλισμού ήταν δυνατή και λογική μόνο στα εθνικά όρια και επίσης υπήρχε 

περιορισμένη αγορά για κάθε κατασκευαστή εξαιτίας υψηλού κόστους. 

 Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, Ευρωπαϊκή Ένωση συνέστησε μία ομάδα μελάτης το 1992 «Group 

Speciale Mobile» για την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού προτύπου επίγειας κινητής τηλεφωνίας.  

Το πρότυπο έπρεπε να ικανοποιεί κάποια κριτήρια: 

• Καλή ποιότητα φωνητικών κλήσεων. 

• Χαμηλό κόστος τερματικών και υπηρεσιών. 

• Υποστήριξη περιαγωγής μεταξύ των χωρών. 

• Φορητά τερματικά. 

• Υποστήριξη νέων υπηρεσιών. 

• Αποδοτική χρήση φάσματος  

• Συμβατότητα με το ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (Integrated Service Digital 

Network, ISDN) 

Αργότερα η ομάδα μελέτης μετονομάστηκε σε Global System for Mobile Communication, GSM. 

Η ευθύνη για την ανάπτυξη του προτύπου μεταφέρθηκε το 1989 στο Ευρωπαϊκό ίδρυμα προτύπων 

τηλεπικοινωνιών (European Telecommunication Standard institute, ETSI) και η πρώτη φάση των 

προδιαγραφών του προτύπου δημοσιεύτηκε το 1990. Η εμπορική λειτουργεία των συστημάτων GSM  
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ξεκίνησε το 1991 και μέχρι το 1993 υπήρχαν σε λειτουργία 36 δίκτυα GSM σε 22 Ευρωπαϊκές χώρες.  Το 

GSM  είναι σήμερα το πιο διαδεδομένο πρότυπο δεύτερης γενιάς κυψελικής κινητής τηλεφωνίας κάτι 

που αποδεικνύει το γεγονός ότι μέχρι το 1999 είχε περίπου ένα εκατομμύριο συνδρομητές κάθε 

εβδομάδα. Η διάδοση του δεν  οφείλεται μόνο στα χαρακτηριστικά του αλλά και στο γεγονός ότι είναι 

το μοναδικό πρότυπο δεύτερης γενιάς που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη. Η ύπαρξη ενός μόνο προτύπου 

έδωσε σημαντική δυναμική στην εξέλιξη Ευρωπαϊκής αγοράς κυψελικής τηλεφωνίας σε αντίθεση με τις 

ΗΠΑ όπου η λειτουργία περισσότερων του ενός προτύπου οδήγησε στον κατακερματισμό.[2] 

Η χρήση του GSM επεκτάθηκε σε πολλές χώρες και υπάρχουν τέσσερις εκδόσεις οι οποίες διαφέρουν 

στην συχνότητα λειτουργίας. Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

 

 

 

 

      ΕΚΔΟΣΗ GSM Uplink Συχνότητα (MHz) Downlink Συχνότητα (MHz) 

GSM 900 890-915 935-960 

GSM 1800 (DCN) 1710-1785 1805-1880 

GSM 1900 (PCS) 1850-1910 1930-1990 

GSM 450 450,4-457,6 ή 478-486 460,4-467,6 ή 488,8-496 

    ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΚΔΌΣΕΩΝ GSM[1]  

Το GSM παρέχει κυρίως τηλεφωνική επικοινωνία όπου η φωνή ψηφιοποιείται, κωδικοποιείται 

και μεταδίδεται. Επίσης, υπάρχει και ένας τριψήφιος αριθμός έκτακτης ανάγκης.  Παρέχονται επιπλέον 

υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων επιτρέποντας στους χρήστες να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα 

με ταχύτητες έως 9600bps με χρήση διαφόρων μεθόδων αποστολής και λήψης. Επιπρόσθετα παρέχονται 

οι υπηρεσίες αποστολής και λήψης Fax Group3, συντόμων μηνυμάτων (SMS) και υπηρεσία εκπομπής 

μηνυμάτων κυψέλης (CBS) και τέλος υπάρχει υποστήριξη για προώθηση κλήσεων , φραγή εισερχομένων 

ή/και εξερχομένων κλήσεων, αναγνώριση κλήσης και συνομιλία μεταξύ περισσότερων από δύο 

συνδρομητών. 

 

 

Αρχιτεκτονική Δικτύου 

 Το κινητό MS αποτελείται από το ΤΕ και την SIM (έξυπνη κάρτα). Στην SIM κάρτα αποθηκεύεται 

ο αριθμός κλήσης του ο οποίος είναι μοναδικός. Η sim παρέχει το πλεονέκτημα της ανεξαρτησίας από 
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ένα τερματικό δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της και μέσω ενός οποιουδήποτε άλλου 

τερματικού. Το τερματικό αναγνωρίζεται από το IMEI και η SIM από το IMSI που χρησιμοποιείται για την 

αναγνώριση του χρήστη στο δίκτυο και ένα μυστικό κλειδί πιστοποίησης. Το IMEI και το IMSI είναι 

ανεξάρτητα για να είναι εφικτή η ευελιξία του χρήστη στα τερματικά. Επίσης υπάρχει ένα password στην 

κάρτα για προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         TAC              FAC        Σειριακός     1 επιπλέον bit 

 

     FIGURE 9 ΔΟΜΉ ΙΜΕΙ 
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     FIGURE 10 ΔΟΜΉ IMSI 

 

 

      

 

   FIGURE 11 Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ GSM 
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Το BSS περιλαμβάνει το απαραίτητο υλικό και λογισμικό για την λειτουργία και τον έλεγχο των 

συνδέσεων. Αποτελείται από δύο τμήματα το BS και το BSC που επικοινωνούν μέσω της 

προτυποποιημένης υπηρεσίας Abis επιτρέποντας επικοινωνία τμημάτων διαφορετικών κατασκευαστών. 

Το BS  περιέχει του πομποδέκτες που η εμβέλεια τους καθορίζει την κυψέλη υλοποιώντας πρωτόκολλο 

επικοινωνίας μέσω σύνδεσης με τα τερματικά. Σε πυκνό κατοικημένες περιοχές όπως τις αστικές είναι 

εγκατεστημένα περισσότερα BS  έτσι το BSC είναι υπεύθυνο για περισσότερες κυψέλες . Το BS εκτελεί 

λειτουργίες σχετικά με την διαχείριση συχνοτήτων και τις μεταπομπές. Ο BSC συνδέει το ΤΕ με το MCS. 

 Το MSC είναι υπεύθυνο για την μεταγωγή των κλήσεων και την διαχείριση των συνδρομητών 

που αφορούν την υποστήριξη εγγραφής, την πιστοποίηση, την ανανέωση θέσης, τις μεταπομπές και την 

δρομολόγηση κλήσης προς χρήστη σε μεταπομπή. Το MSC διασυνδέει το GSM με σταθερά δίκτυα (όπως 

το PSTN ή ISDN). Το δίκτυο GSM έχει τέσσερις καταχωρητές καθώς δεν έχει πληροφορίες για τα 

τερματικά. Οι δύο καταχωρητές είναι θέσης (location register). O HLR υπάρχει σε κάθε δίκτυο GSM και 

μπορεί να υλοποιείται και ως κατανεμημένη βάση δεδομένων. Επίσης ο HLR παρέχει πληροφορίες 

διαχείρισης για τους χρήστες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις τρέχουσες θέσεις τερματικών. Ο VLR  είναι το 

υποσύνολο των πληροφοριών διαχείρισης του HLR που είναι απαραίτητο για την διαχείριση των 

τερματικών που βρίσκονται σε περιαγωγή. Υλοποιείται στην ίδια περιοχή με το MSC έτσι ώστε οι 

περιοχές ευθύνης να είναι ίδιες προκειμένου να απλουστεύεται η σηματοδοσία. Οι άλλοι δύο 

καταχωρητές χρησιμοποιούνται για λειτουργίες πιστοποίησης και ασφάλειας.  Ο EIR είναι μία βάση 

δεδομένων η οποία περιέχει όλα τα έγκυρα τερματικά του δικτύου τα οποία αναγνωρίζονται μοναδικά 

με βάση το IMEI του. Τα μη έγκυρα είναι αυτά που έχουν κλαπεί η πρόσβαση τους στο δίκτυο είναι 

απαγορευμένη. Ένα κινητό χαρακτηρίζεται μη έγκυρο από χαρακτηριστικό του ΙΜΕΙ.  Υπάρχουν τρεις 

λίστες η άσπρη λίστα (white -listed) που το τερματικό συνδέεται κανονικά στο δίκτυο, η γκρι λίστα (Gray-

listed) είναι υπό επιτήρηση από το δίκτυο για πιθανά προβλήματα και η μαύρη λίστα (black-listed) που 

δηλώνει ότι το τερματικό κλάπηκε ή γενικά του απαγορεύεται η πρόσβαση στο δίκτυο. Και το τέταρτο 

καταχωρητής είναι AuC όπου είναι μία βάση δεδομένων που αποθηκεύονται τα αντίγραφα μυστικών 

κλειδιών των συνδρομητών το οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση των χρηστών και την 

κρυπτογράφηση δεδομένων. 

 

 

Κωδικοποίηση Φωνής 

Η μεταφορά  μέσα από ένα δίκτυο GSM  η φωνή κωδικοποιείται με γραμμικό προβλεπτικό 

κωδικοποιητή πλήρους ρυθμού με διέγερση τακτικού παλμού (RPE-LPC) με μακροπρόθεσμο βρόχο 

πρόβλεψης. Για την πρόβλεψη των τρεχόντων δεδομένων χρησιμοποιούνται παρελθοντικά δείγματα 

φωνής  με βάση το γεγονός ότι τα δείγματα του σήματος φωνής δεν αλλάζουν γρήγορα. Το σήμα φωνής 

χωρίζεται σε 20 msec κωδικοποιείται με 260 bit δίνοντας έναν συνολικό ρυθμό 13 kbps.  Αργότερα 

αναπτύχθηκε ο βελτιωμένος κωδικοποιητής φωνής πλήρους ρυθμού (EFR) ο οποίος δίνει καλύτερη 

ποιότητα συνομιλίας με τον ίδιο ρυθμό. Με την ανάπτυξη της μικροηλεκτρονικής έγινε εφικτή και η 

κατασκευή του κωδικοποιητή φωνής μισού ρυθμού ο οποίος υποβαθμίζει την ποιότητα της κλήσης αλλά 

εξυπηρετεί με το μισό εύρος ζώνης από τους προηγούμενους. 
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Χαρακτηριστικά ραδιομετάδοσης 

Η μέθοδος διαμόρφωσης που χρησιμοποιεί το GSM είναι η γκαουσιανή μεταλλαγή ελάχιστης 

μετατόπισης (GMSK) η οποία επιτυγχάνει σε κάθε κανάλι εύρος 200kHz του GSM ταχύτητα 2701,8kbps 

στο φυσικό επίπεδο. Το GSM χρησιμοποιεί συνδυασμό πολλαπλής πρόσβασης με πολύπλεξη χρόνου και 

συχνότητας (TDMA/FDMA) διαιρώντας το διαθέσιμο εύρος ζώνης σε 124 κανάλια συχνότητας 200 kHz. 

Σε κάθε σταθμό βάσης ανατίθενται ορισμένα κανάλια όπου το καθένα χωρίζεται σε περεταίρω στο πεδίο 

του χρόνου. Η διαίρεση δημιουργεί χρονικές σχισμές διάρκειας 0,577msec και αποτελείται από τα 

ακόλουθα τμήματα: 
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   FIGURE 12 ΔΟΜΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΙΣΜΗΣ, ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ GSM  
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Τμήμα εκμάθησης: Αποτελείται από μία σταθερή ακολουθία 26 bit. Σκοπός του είναι να βοηθήσει το 

σταθμό βάσης και τα κινητά τερματικά να μάθουν το κανάλι. Στο ασύρματο περιβάλλον το σήμα είναι 

πιθανό να επηρεαστεί από την πολύδρομη διάδοση με αποτέλεσμα να χρειάζεται εξίσωση για την λήψη 

του σήματος και το φιλτράρισμα των ανεπιθύμητων συνιστωσών του. Η εξίσωση στοχεύει στη μάθηση 

του τρόπου με τον οποίο το εκπεμπόμενο σήμα επηρεάζεται από την πολύδρομη διάδοση και με βάση 

αυτή την μάθηση και στην κατασκευή ενός αντίστροφου φίλτρου για την εξαγωγή του επιθυμητού 

σήματος. Η ακολουθία των 26 bit είναι γνωστή στο σταθμό βάσης όσο και στα κινητά τερματικά. Ο δέκτης 

συγκρίνει το εισερχόμενο σήμα που αντιστοιχεί σε αυτή την ακολουθία με το αρχικό σήμα και το 

αποτέλεσμα το για την είσοδο στο εξισωτή. Το πρότυπο GSM  δεν ορίζει συγκεκριμένη υλοποίηση για 

τον εξισωτή. [1] 

Τμήμα bit κλοπής: Χρησιμοποιείται προκειμένου να δείξουν  αν η χρονική σχισμή μεταφέρει 

πληροφορίες ελέγχου η δεδομένα του χρήστη.  [1] 

Τμήμα δεδομένων: Έχει μέγεθος 57bit και μεταφέρει δεδομένα φωνητικά και μη. Τα δεδομένα αυτά 

είναι δυνατό να κρυπτογραφηθούν ή να κωδικοποιηθούν με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην 

αφιερώνονται και τα 57bit για μεταφορά δεδομένων αλλά λιγότερα λόγω σχετικής επιβάρυνσης.[1] 

Τμήμα προστασίας: Έχει χρονική διάρκεια που αντιστοιχεί στην μετάδοση 8,25bit. Είναι ένα τμήμα που 

δεν μεταφέρει πληροφορίες και έχει σκοπό την παροχή χρονικού διαστήματος προστασίας για το 

διαχωρισμό κάθε χρονικής σχισμής από την επόμενη. Αν τα τερματικά είναι μακριά το ένα από το άλλο 

μπορεί να οδηγήσει ένα τερματικό να χάσει την περίοδό του. Προκειμένου να αποφευχθούν τέτοιες 

παρεμβολές μεταξύ των τερματικών τα οποία βρίσκονται μακριά και χρησιμοποιούν γειτονικές σχισμές 

το GSM χρησιμοποιεί τέτοια διαστήματα στο πεδίο του χρόνου. Με την μέθοδο αυτή, η επίδραση της 

καθυστέρησης διάδοσης δεν έχει αρνητική επίπτωση για το τερματικό όταν αυτό βρίσκεται έως και 35 

χιλιόμετρα μακριά από το σταθμό βάσης. Ωστόσο, αν αυτή η απόσταση αυξηθεί η καθυστέρηση 

διάδοσης ξεπερνά την προστασία που παρέχει το τμήμα προστασίας με αποτέλεσμα το τερματικό GSM  

να χάσει την περίοδο του. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι φανερό ότι το τερματικό δεν μπορεί να 

λειτουργήσει ακόμη και αν η σύνδεση με το σταθμό βάσης είναι καλής ποιότητας.[1] 

 

Ένα πλαίσιο GSM  έχει διάρκεια 4,165msec και αποτελείται από 8 χρονικές σχισμές (slots). Όταν 

γίνεται ανάθεση κάποιου καναλιού σε ένα τερματικό GSM, γίνεται και ανάθεση μιας συγκεκριμένης 

σχισμής για χρήση σε κάθε πλαίσιο. Το γεγονός της ανάθεσης μόνο μιας σχισμής μέσα σε κάθε πλαίσιο 

περιορίζει τη μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων στο φυσικό επίπεδο του GSM  στα 33,9kbps, μια 

ταχύτητα που αντιστοιχεί στο 1/8 της μέγιστης ταχύτητας των 270,8kbps που μπορεί να δώσει ένα κανάλι 

GSM εύρους 200kHz. Η πραγματική ταχύτητα που αντιλαμβάνεται ο χρήστης κατά την μεταφορά 

δεδομένων είναι ακόμη μικρότερη, λόγω της επιβάρυνσης για τη διόρθωση λαθών και τη 

κρυπτογράφηση, και είναι περίπου 9,6kbps.  

 Τα κανάλια GSM χωρίζονται σε αποκλειστικά κανάλια που ανατίθενται σε ενεργά τερματικά και 

σε κοινά κανάλια τα οποία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν από κάθε σταθμό. Κάθε πολυπλαίσιο έχει 

26 πλαίσια GSM. Οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση σε όλα τα πλαίσια. Αντίθετα, ανά 26 πλαίσια γίνεται 

κλοπή ενός από αυτά το οποίο χρησιμοποιείται για σηματοδοσία και ένα δεύτερο πλαίσιο 

χρησιμοποιείται για υπηρεσίες (π.χ. αναγνώριση κλήσης). Επίσης σε κάθε πολυπλαίσιο τα πλαίσια δεν 

είναι ίδια η σχετική τους θέση αυξάνεται κατά ένα βοηθώντας την λειτουργεία χρονισμού.  
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Αναφερόμενοι τώρα στα κανάλια το πολυπλαίσιο αποτελείται από 51 πλαίσια και υπάρχουν 

τέσσερις διαφορετικές δομές περιεχομένων για τα περιεχόμενα κάθε πλαισίου. Επίσης υπάρχουν δύο 

τμήματα τέλους των 3bit  και ένα διάστημα προστασίας το οποίο έχει χρονική διάρκεια 8,25bit. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1 ΔΟΜΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΙΣΜΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΑΙΣΙΟΥ 51 ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ GSM [1] 

Χρονική σχισμή διόρθωσης συχνότητας: Περιέχει μία ακολουθία 142 μηδενικών bit και έχει στόχο τον 

συγχρονισμό των κινητών τερματικών με συχνότητα λειτουργίας του συστήματος. 

Χρονική σχισμή συγχρονισμού: Έχει στόχο το συγχρονισμό των κινητών τερματικών με το σταθμό βάσης. 

Αποτελείται από δύο ζεύγη των 39 κωδικοποιημένων bit τα οποία χωρίζονται  με 64 bit συγχρονισμού. 

Τα κωδικοποιημένα bit περιέχουν πληροφορίες που γνωστοποιούν στο κινητό τερματικό τη θέση και την 

ταυτότητα των χρονικών σχισμών του πλαισίου GSM. Τα bit συγχρονισμού έχουν τον ίδιο στόχο, δηλαδή 

το συγχρονισμό των κινητών τερματικών με το σταθμό βάσης.  

Χρονική σχισμή πρόσβασης: Χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του καναλιού τυχαίας πρόσβασης το 

οποίο χρησιμοποιείται από κινητά τερματικά για την υποβολή αιτήσεων αποδοχής σχισμών. Τα 41 bit 

συγχρονισμού χρησιμοποιούνται για το συγχρονισμό των κινητών τερματικών με το σταθμό βάσης και 

τα κωδικοποιημένα bit μεταφέρουν πληροφορίες που αφορούν την επιτυχία και όχι της εκπομπής μέσω 

του καναλιού τυχαίας πρόσβασης. Το μεγαλύτερο διάστημα προστασίας, το οποίο αντιστοιχεί στην 

διάρκεια μετάδοσης 68,25bit  δίνει την δυνατότητα χρήσης αυτής της δομής σε αποστάσεις έως 75,5 

χιλιόμετρα ανά σταθμό βάσης. 

Εικονική χρονική σχισμή:  χρησιμοποιείται για την συμπλήρωση κενών σχισμών .  
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Οι δομές των πολλαπλασίων των 26 και 51 πλαισίων οργανώνονται σε δομές υψηλότερων 

επιπέδων, οι οποίες αποκαλούνται super πλαίσια (superframes) και υπερπλαίσια (hyperframe). Τα 

πολυπλαίσια οργανώνονται σε σούπερ πλαίσια με κάθε σούπερ πλαίσιο να περιέχει 1326 πλαίσια και να 

έχει διάρκεια 6,12 sec. Κάθε σούπερ πλαίσιο αποτελείται από 1326 πλαίσια, καθώς το 1325 είναι το 

ελάχιστο κοινό πολυπλαίσιο των 26 και 51. Συνεπώς, με αυτόν τον τρόπο δεν οδηγούμαστε σε κενά 

πλαίσια μέσα σε ένα σούπερ πλαίσιο. Το υπερπλαίσιο είναι η μεγαλύτερη δομή αποτελείται από 2048 

σούπερ πλαίσια και έχει συνολική διάρκεια 3 ώρες 28 λεπτά 53 sec και 760 msec. Οι δομές αυτές είναι 

επαναληπτικές, κάτι που σημαίνει ότι , μετά την παρέλευση ενός πλαισίου , πολυπλαισίου, σούπερ 

πλαισίου ή υπερπλαισίου ξεκινά μία αντίστοιχη καινούργια δομή. 

Το σύστημα GSM  χρησιμοποιεί συλλεκτική κωδικοποίηση και διαπλοκή τμημάτων (block) με 

στόχο την προστασία των μεταδιδόμενων δεδομένων από την εξασθένηση. Οι αλγόριθμοι που 

χρησιμοποιούνται ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της κίνησης (φωνή και μεταφορά δεδομένων με 

διαφορετικές ταχύτητες). Στην συνέχεια περιγράφεται η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την φωνή. ο 

κωδικοποιητής φωνής διαιρεί το σήμα φωνής σε διαστήματα των 20 msec καθένα από τα οποία 

κωδικοποιείται με 260bit. Μελέτες έδειξαν ότι κάποια από αυτά τα bit ήταν πιο κρίσιμα για την τελική 

ποιότητα της φωνητικής κλήσης. Συνεπώς τα bit φωνητικής πληροφορίας χωρίζονται σε τρεις κλάσεις: 

Κλάση 1α. τα 50 bit που θεωρούνται πιο ευπαθή σε σφάλματα. 

Κλάση 1β. Τα 132 bit  που θεωρούνται μετρίως ευπαθή σε σφάλματα. 

Κλάση 2. Τα υπόλοιπα 78 bit που θεωρούνται λιγότερο ευπαθή σε σφάλματα 

 

Στα bit της Κλάσης 1α προστίθεται ένας κωδικός CRC  των 3 bit. Αυτά τα 53 bit μαζί με τα 132 της 

κλάσης 1β καθώς και με 4 Bit μιας ακολουθίας τέλους(συνολικά 189 Bit), στέλνονται στην είσοδο ενός 

συνελικτικού κωδικοποιητή με ρυθμό ½ και μήκος περιορισμού 4. Συνεπώς , κάθε bit της εισόδου 

παριστάνεται με δύο bit  στην έξοδο, με βάση τα τέσσερα προηγούμενα bit εισόδου. Κατά συνέπεια, η 

έξοδος κωδικοποιητή φωνής αποτελείται από την έξοδο των 378 bit του συνελικτικού κωδικοποιητή και 

από τα 78 bit  της Κλάσης 2. Έτσι κάθε δείγμα φωνής  των 20 msec κωδικοποιείται σε 456 bit, με 

αποτέλεσμα μια ταχύτητα δεδομένων 22,8 kbps.  

Για επιπλέον προστασία από σφάλματα ρίπων γίνεται διαπλοκή των δειγμάτων. Τα 456 bit  στα 

οποία κωδικοποιείται κάθε δείγμα χωρίζονται σε οκτώ μπλοκ των 57 bit, και αυτά τα μπλοκ μεταδίδονται 

σε  οκτώ διαδοχικές χρονικές σχισμές. Καθώς σε κάθε σχισμή μπορεί να μεταφέρει δύο μπλοκ των 57 bit, 

γίνεται φανερό ότι κάθε ριπή περιέχει δεδομένα που αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικά δείγματα φωνής. 

Η τεχνική αυτή αυξάνει τη προστασία των μεταδιδόμενων δεδομένων από σφάλματα ριπών.  
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Κανάλια GSM 

Κανάλια μεταφοράς  

Τα κανάλια μεταφοράς (Traffic Channels, TCH) χρησιμοποιούνται για την μεταφορά 

πληροφοριών φωνής και δεδομένων. Τα κανάλια δεδομένων σύμφωνα με την δομή πολυπλαισίου GSM. 

Σε μία σύνδεση, το uplink και downlink κανάλι έχουν χρονική διαφορά τριών σχισμών, έτσι ώστε να μην 

απαιτείται από το κινητό τερματικό να έχει την δυνατότητα εκπομπής και λήψης. Το γεγονός αυτό 

απλοποιεί σημαντικά τα ηλεκτρονικά και συνεπώς την κατασκευή των τερματικών GSM. Εκτός από τα 

κανάλια μεταφοράς πλήρους ρυθμού , υπάρχουν και τα κανάλια μεταφοράς μισού ρυθμού , υπάρχουν 

και κανάλια μεταφοράς μισού ρυθμού για χρήση με τον αντίστοιχο κωδικοποιητή φωνής. Υπάρχουν 

επίσης κανάλια μεταφοράς ρυθμού 1/8 τα οποία χρησιμοποιούνται για σηματοδοσία. Τα κανάλια 

ονομάζονται αυτόνομα αποκλειστικά κανάλια ελέγχου (Standalone Dedicated Control Channel , SDCCH). 

[1] 

 

Κανάλια ελέγχου 

Τα κανάλια ελέγχου (Control Channel): Είναι προσβάσιμα τόσο από ενεργά όσο και από ανενεργά 

τερματικά. Πρόκειται για συνηθισμένα κανάλια τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως από τα ανενεργά 

τερματικά για την μεταφορά σηματοδοσίας προκειμένου να τους αποδοθεί ένα αποκλειστικό κανάλι. Τα 

κινητά τερματικά στα οποία έχει αποδοθεί κάποιο αποκλειστικό κανάλι «αφουγκράζονται» αυτά τα 

κανάλια για πληροφορίες από γειτονικούς σταθμούς που αφορούν μεταπομπές, καθώς και άλλου είδους 

πληροφορίες. Τα κανάλια ελέγχου ορίζονται από την δομή πολυπλαισίου των 51 πλαισίων. Τα κανάλια 

περιγράφονται συνοπτικά στην συνέχεια: [1] 

• Κανάλι ελέγχου εκπομπής (Broadcast Control Channel, BCCH): Είναι ένα κατωφερές κανάλι το 

οποίο εκπέμπει συνεχώς πληροφορίες που περιλαμβάνουν την ταυτότητα του αριθμού βάσης, 

κατανομές καναλιών συχνοτήτων και ακολουθίες μετατόπισης συχνότητας. [1] 

• Κανάλι διόρθωσης συχνότητας (Frequency Correction Channel, FCCH) και κανάλι συγχρονισμού 

(Synchronization Channel , SCH):  Χρησιμοποιούνται για το συγχρονισμό του κινητού τερματικού 

στην δομή σχισμών που χρησιμοποιεί η κυψέλη. Αυτό γίνεται με την μεταφορά πληροφοριών με 

τις οποίες καθορίζονται τα όρια των χρονικών σχισμών και η αρίθμησή τους. Κάθε σταθμός 

βάσης ενός δικτύου GSM διατηρεί ένα και μόνο  ένα κανάλι FCCH και ένα και μόνο  ένα κανάλι 

SCH τα οποία υλοποιούνται εξ’ ορισμού στην πρώτη χρονική σχισμή κάθε πλαισίου.[1] 

• Κανάλι τυχαίας πρόσβασης (Random Access Channel, RACH): Χρησιμοποιείται από τα κινητά 

τερματικά για την υποβολή αιτήσεων πρόσβασης στο δίκτυο. Η μέθοδος ανταγωνισμού που 

ακολουθείται από τα τερματικά για την πρόσβαση σε αυτό το κανάλι είναι η ALOHA με 

σχισμές(Slotted ALOHA). [1] 

• Κανάλι ειδοποίησης (Fading Channel ,PCH): Χρησιμοποιείται προκειμένου να ειδοποιούνται τα 

κινητά τερματικά για τις εισερχόμενες κλήσεις. [1] 
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• Κανάλι παραχώρησης πρόσβασης (Access Grand Channel , AGCH): Χρησιμοποιείται για την 

απόδοση σε ένα κινητό τερματικό ενός αυτόνομου αποκλειστικού καναλιού ελέγχου μετά από 

την αίτηση του τερματικού μέσω του καναλιού RACH. [1] 

 

Λειτουργίες δικτύου 

 Ένα κινητό τερματικό GSM  έχει την δυνατότητα αυτόματης περιαγωγής τόσο εντός όσο και εκτός 

των συνόρων μίας χώρας. Προκειμένου να είναι αυτό δυνατό, απαιτείται η προτυποποίηση των 

διαδικασιών πιστοποίησης, δρομολόγησης κλήσης και ανανέωσης στο δίκτυο GSM. Τόσο οι διαδικασίες 

αυτές όσο και η διαδικασία μεταπομπής εκτελούνται από το υποσύστημα δικτύου με την χρήση κυρίως 

του τμήματος κινητής τηλεφωνίας (Mobile Application Part,MAP) μέσω του πρωτοκόλλου συστήματος 

σηματοδοσίας υπ. αρ. (Signaling System no.7). [1] 

 Το πρωτόκολλο σηματοδοσίας του συστήματος GSM οργανώνεται σε τρία επίπεδα. Το επίπεδο 

1 είναι το φυσικό επίπεδο το οποίο χρησιμοποιεί τις δομές των καναλιών που περιεγράφηκαν 

παραπάνω. Το επίπεδο 2 είναι το επίπεδο σύνδεσης δεδομένων- το οποίο στη διασύνδεση Um, είναι το 

LAPDm, μια παραλλαγή του πρωτοκόλλου LAPD που χρησιμοποιείται στο σύστημα ISDN. Στην 

διασύνδεση Α χρησιμοποιείται το δεύτερο επίπεδο του τμήματος μεταφοράς μηνυμάτων (Message 

Transfer Part) του πρωτοκόλλου συστήματος σηματοδοσίας υπ’ αρ. 7. Το επίπεδο 3 χωρίζεται σε τρία 

υποεπίπεδα.[1] 

 

Διαχείριση πόρων ασύρματου μέσου 

  Το επίπεδο διαχείρισης πόρων ραδιοφωνικού μέσου (Radio Resources Management 

Layer,RR)είναι υπεύθυνο για την διαχείριση της σύνδεσης (ενσύρματης και ασύρματης) μεταξύ του 

κινητού τερματικού και του κέντρου μεταγωγής κινητής τηλεφωνίας. Μια σύνοδος διαχείρισης πόρων 

ραδιοφωνικού μέσου ξεκινά πάντα από το κινητό τερματικό, είτε σε απόκρισης ενός μηνύματος 

αναζήτησης είτε λόγω εξερχόμενης κλήσης από το τερματικό. Το επίπεδο RR χειρίζεται μεταξύ άλλων 

θέματα που αφορούν το ασύρματο μέσο όπως ο έλεγχος ισχύος, η ασυνεχής εκπομπή και λήψη, η 

μεταπήδηση συχνότητας και η διαχείριση καναλιών κατά την μεταπομπή μεταξύ κυψελών. [1] 

 

Διαχείριση κινητικότητας 

 Το επίπεδο διαχείρισης κινητικότητας (Mobility Management Layer , MM) βρίσκεται επάνω στο 

επίπεδο RR στην ιεραρχία των πρωτοκόλλων και λειτουργεί χρησιμοποιώντας τους καταχωρητές θέσης 

(HLR) των επισκεπτών (VLR). Αυτό το επίπεδο ασχολείται με θέματα που προκύπτουν  από την 

κινητικότητα των τερματικών (όπως η διαχείριση θέσης και οι μεταπομπές) και με διαδικασίες που 

ακολουθούνται προκειμένου να γνωρίζει το δίκτυο την γεωγραφική θέση του κινητού τερματικού ώστε 

να δρομολογεί τις εισερχόμενες προς αυτό κλήσεις. Η διαδικασία διαχείρισης τοποθεσίας του 

συστήματος GSM χωρίζει τις κυψέλες σε ομάδες που ονομάζονται περιοχές τοποθεσίας (location areas). 

Τα κινητά τερματικά στέλνουν στο δίκτυο μηνύματα ανανέωσης της θέσης του κάθε φορά που περνούν 

σε διαφορετική περιοχή τοποθεσίας. Η παραπάνω προσέγγιση μπορεί να θεωρηθεί συμβιβασμός μεταξύ 

των εξής δύο άκρων: 
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• Για κάθε εισερχόμενη κλήση να γίνεται διαδικασία αναζήτησης του τερματικού σε κάθε κυψέλη 

του συστήματος και  

• Το κινητό τερματικό να ειδοποιεί το δίκτυο κάθε φορά που αλλάζει κυψέλη του συστήματος 

• Τα μηνύματα ανανέωσης θέσης μεταδίδονται μέσω του αναγνωριστικού ανανέωσης τοποθεσίας 

(Location Update identifier, LAI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MCC (3 bit) MNC (1 ή 2 bit) LAC (έως11bit) 

   FIGURE 13  ΔΟΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

 

 

Κωδικός περιοχής τοποθεσίας LAC αναγνωρίζει την περιοχή τοποθεσίας. Κάθε φορά που ένα 

κινητό τερματικό εισέρχεται σε μία κυψέλη με διαφορετικό LAC από αυτόν της προηγούμενης στέλνει 

στο δίκτυο ένα αναγνωριστικό LAI με το οποίο καταγράφεται η αλλαγή και ενημερώνεται ο καταχωρητής 

HLR, το κέντρο μεταγωγής(MSC) και ο καταχωρητής VLR που καλύπτουν την περιοχή στην οποία εισήλθε 

το τερματικό. Εφόσον επιτρέπεται στο τερματικό να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες του δικτύου, ο HLR 
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στέλνει στο VLR ένα υποσύνολο των πληροφοριών του αντίστοιχου συνδρομητή οι οποίες είναι 

απαραίτητες ώστε να μπορεί ο VLR  να διαχειρίζεται τις κλήσεις προς το κινητό τερματικό. Στην συνέχεια 

ο HLR στέλνει ένα μήνυμα στο προηγούμενο VLR  ακυρώνοντας την καταχώρηση του τερματικού σε 

αυτόν. Για λόγους αξιοπιστίας το σύστημα GSM  εκτελεί περιοδικά την διαδικασία ανανέωσης 

τοποθεσίας. Αν παρουσιαστεί βλάβη σε κάποιο καταχωρητή μετά την επαναφορά του ενημερώνεται με 

τις επόμενες ανανεώσεις τοποθεσίας. Η ενεργοποίηση της περιοδικής ανανέωσης τοποθεσίας και ο 

χρόνος μεταξύ διαδοχικών ανανεώσεων ρυθμίζονται από τον πάροχο. Ο χρόνος μεταξύ των διαδοχικών 

ανανεώσεων αποτελεί ουσιαστικά συμβιβασμό μεταξύ των στόχων της μείωσης της επιβάρυνσης λόγω 

σηματοδοσίας και της ταχύτητας ανάνηψης. Υπάρχει επίσης η διαδικασία (detach), η οποία ειδοποιεί το 

δίκτυο ότι ένα κινητό τερματικό δεν είναι πλέον προσβάσιμο. Η διαδικασία αυτή στοχεύει στην αποφυγή 

άσκοπων αναζητήσεων και κατανομών των καναλιών στα κινητά απαγκίστρωσης τερματικά που 

βρίσκονται εκτός της κάλυψης δικτύου. Παρομοίως υπάρχει και η διαδικασία αγκίστρωσης (attach), η 

οποία ειδοποιεί το δίκτυο ότι ένα απαγκιστρωμένο τερματικό είναι και πάλι εντός της κάλυψης δικτύου. 

 

Διαχείριση επικοινωνίας 

 Το επίπεδο διαχείρισης επικοινωνίας(Communication management Layer, CM) είναι υπεύθυνο 

για την εκκίνηση και τερματισμό κλήσεων, την διαχείριση βοηθητικών υπηρεσιών και τον τερματισμό 

κλήσεων, την διαχείριση βοηθητικών υπηρεσιών και την διαχείριση της υπηρεσίας συντόμων μηνυμάτων 

(SMS).  Κάθε μία από αυτές τις ευθύνες μπορεί να θεωρηθεί ότι υλοποιείται σε ένα διαφορετικό 

υποεπίπεδα του επιπέδου διαχείρισης επικοινωνίας. 

 

Μεταπομπή 

Οι μεταπομπές πραγματοποιούνται από το επίπεδο RR. Στο σύστημα GSM υπάρχουν τέσσερις 

τύποι μεταπομπών κλήσης.  

1. Μεταξύ καναλιών (σχισμών) που ανήκουν στην ίδια κυψέλη 

2. Μεταξύ κυψελών που ελέγχονται από τον ίδιο καταχωρητή BSC. 

3. Μεταξύ κυψελών που ελέγχονται από διαφορετικούς καταχωρητές BSC, οι οποίοι ανήκουν 

στο ίδιο κέντρο μεταγωγής (MSC) 

4. Μεταξύ κυψελών που ελέγχονται από διαφορετικά κέντρα μεταγωγής. 

 

Οι μεταπομπές που ανήκουν στους δύο πρώτους τύπους ονομάζονται εσωτερικές. Η 

ολοκλήρωση τους εμπλέκει τη χρήση ενός μόνο καταχωρητή BSC, ο οποίο είναι υπεύθυνος για την 

ολοκλήρωσή τους χωρίς παρέμβαση του κέντρου μεταγωγής (MSC). Οι μεταπομπές ανήκουν στους δύο 

τελευταίους τύπους ονομάζονται εξωτερικές και ολοκληρώνονται από τα εμπλεκόμενα κέντρα 

μεταγωγής. Στις εξωτερικές μεταγωγές, το αρχικό MSC παραμένει υπεύθυνο για τις διαδικασίες που 

αφορούν τις κλήσεις, ενώ το νέο MSC είναι υπεύθυνο για τις επόμενες μεταπομπές μεταξύ κυψελών που 

ελέγχονται από διαφορετικούς καταχωρητές BSC.  

Οι μεταπομπές είναι δυνατό να ξεκινήσουν από κινητό τερματικό είτε από κέντρο μεταγωγής. Η 

δεύτερη περίπτωση δίνει την δυνατότητα στο δίκτυο να πραγματοποιεί εξισορρόπηση φορτίου (load 
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balancing). Κατά την διάρκεια των σχισμών στις οποίες δεν στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, το κινητό 

τερματικό αναζητά τα κανάλια BCCH έως και 16 γειτονικών σε αυτών κυψελών και με βάση την ισχύ του 

λαμβανόμενου σήματος σε αυτά, δημιουργεί μία λίστα με τους έξι υποψήφιους αριθμούς βάσης για 

πιθανή μεταπομπή. Η λίστα αυτή προωθείται στο καταχωρητή BSC και στο κέντρο μεταγωγής 

τουλάχιστον μία φορά ανά δευτερόλεπτο. 

 Για επιλογή της χρονικής σχισμής κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η μεταπομπή υπάρχουν 

δύο αλγόριθμοι οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με τον έλεγχο ισχύος. Ο λόγος είναι ότι ο καταχωρητής BSC 

αν μία χαμηλή ποιότητα σύνδεσης οφείλεται σε εξασθένιση ή σε απομάκρυνση του τερματικού από την 

κυψέλη. Ο πρώτος αλγόριθμος ευνοεί τη χρήση του ελέγχου ισχύος αντί της μεταπομπής. Έτσι όταν η 

ποιότητα σύνδεσης πέφτει κάτω από ένα όριο, η ισχύς εκπομπής του τερματικού αυξάνεται. Ο δεύτερος 

αλγόριθμος χρησιμοποιεί τις μεταπομπές προκειμένου να διατηρήσει την ποιότητα της σύνδεσης χωρίς 

μεταβολές στην ισχύ του εκπεμπόμενου σήματος, οπότε ευνοεί τη χρήση της μεταπομπής αντί του 

ελέγχου ισχύος. 

 

Έλεγχος ισχύος 

 Υπάρχουν πέντε κλάσεις τερματικών GSM  ανάλογα με την μέγιστη ισχύς εκπομπής: 20,8,5,2,και 

0.8Watt. Για την ελαχιστοποίηση της διακαναλικής παρεμβολής και την εξοικονόμηση ενέργειας τόσο οι 

σταθμοί βάσης όσο και τα κινητά τερματικά χρησιμοποιούν την μικρότερη δυνατή ισχύς εκπομπής που 

διατηρεί τις συνδέσεις σε αποδεκτά επίπεδα ποιότητας. Το κινητό τερματικό μετρά είτε την ισχύ του 

λαμβανόμενου σήματος είτε την ποιότητα του και στέλνει αυτή την πληροφορία στο καταχωρητή BSC ο 

οποίος αποφασίζει αν πρέπει να αλλάξει το επίπεδο ισχύος της εκπομπής. 

 

Ανάθεση αρχικών τιμών 

Μετά την ενεργοποίηση ενός κινητού τερματικού GSM  λαμβάνει χώρα η εξής ακολουθία 

συμβάντων: 

1. Το κινητό τερματικό επιλέγει το κανάλι συχνοτήτων καθοδήγησης με τη μεγαλύτερη ισχύ, 

καις την συνέχεια βρίσκει κανάλι διόρθωσης συχνότητας(FCCH) 

2. Το κινητό τερματικό βρίσκει το κανάλι συγχρονισμού(SCH) και ανακτά πληροφορίες 

χρονισμού και συγχρονισμού από αυτό. 

3. Το κινητό τερματικό βρίσκει το κανάλι ελέγχου εκπομπής(BCCH) και ανακτά πληροφορίες 

μεταξύ των οποίων και τον κωδικό περιοχής τοποθεσίας (LAC). 

4. Το κινητό τερματικό χρησιμοποιεί το κανάλι τυχαίας πρόσβασης (RACH) για να ζητήσει ένα 

αυτόνομο αποκλειστικό κανάλι ελέγχου (SDCCH). Ο σταθμός βάσης δίνει την σχετική άδεια 

μέσω του καναλιού παραχώρησης πρόσβασης (AGCH). 

5. Το κινητό τερματικό ξεκινά ενδεχομένως μία διαδικασία ανανέωσης τοποθεσίας 

προκειμένου να ενημερώσει το δίκτυο για την νέα του θέση. Το τερματικό γνωρίζει την 

προηγούμενη θέση του καθώς αποθηκεύει πάντοτε τον κωδικό περιοχής (LAC).  

6. Ξεκινά η διαδικασία πιστοποίησης του κινητού τερματικού. 

7. Αν η πιστοποίηση ήταν επιτυχής, το δίκτυο ενημερώνει το τερματικό ότι η κίνηση θα 

κρυπτογραφείται. 
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8. Ενημερώνονται οι καταχωρητές θέσης βάσης (HLR) των επισκεπτών (VLR),  και το τερματικό 

είναι έτοιμο να δεχτεί κλήση.  

 

 

Προετοιμασία κλήσης προς ένα κινητό τερματικό 

 Για την προετοιμασία κλήσης προς ένα κινητό τερματικό GSM λαμβάνει χώρα η εξής ακολουθία 

συμβάντων: 

1. Ο σταθμός βάσης ειδοποιεί το κινητό τερματικό μέσω ενός μηνύματος ειδοποίησης στο 

κανάλι ειδοποίησης (PCH). 

2. Το κινητό τερματικό χρησιμοποιεί το κανάλι RACH για να ζητήσει ένα κανάλι SDCCH. Ο 

σταθμός βάσης δίνει την άδεια μέσω του καναλιού AGCH. 

3. Το κινητό τερματικό απαντά στην αναζήτηση μέσω καναλιού SDCCH που του έχει αποδοθεί.  

4. Ξεκινά η διαδικασία πιστοποίησης του κινητού τερματικού.  

5. Αν η πιστοποίηση ήταν επιτυχής ενημερώνει το τερματικό ότι η κίνηση θα κρυπτογραφείται. 

6. Δημιουργείται ένα παροδικό αναγνωστικού κινητού τερματικού το οποίο είναι έγκυρο μόνο 

κατά την διάρκεια της τρέχουσας κλήσης 

7. Αποδίδεται στο κινητό τερματικό ένα κανάλι μεταφοράς(TCH) για την κλήση. 

 

Πιστοποίηση και ασφάλεια στο σύστημα GSM 

Κατά τη διαδικασία πιστοποίησης ενός τερματικού εμπλέκονται δύο οντότητες, η κάρτα SIM  και 

το κέντρο μεταγωγής (AuC). Κάθε συνδρομητής του δικτύου έχει ένα κρυφό κλειδί το οποίο του δόθηκε 

κατά την εγγραφή του στο δίκτυο του παρόχου. Αντίγραφα αυτού του κλειδιού υπάρχουν τόσο στην SIM 

του συνδρομητή όσο και στο κέντρο πιστοποίησης. Κατά την πιστοποίηση το κέντρο πιστοποίησης 

παράγει ένα τυχαίο αριθμό και τον στέλνει στο κινητό τερματικό. Τόσο το κινητό τερματικό όσο και το 

κέντρο πιστοποίησης χρησιμοποιούν αυτόν τον τυχαίο αριθμό και το κλειδί του συνδρομητή ως είσοδο 

σε ένα αλγόριθμο κρυπτογράφησης γνωστό ως Α3, ο οποίος παράγει μία υπογεγραμμένη απόκριση 

(Signal Response, SRES). Το κινητό τερματικό στέλνει στο κέντρο πιστοποίησης την απόκρισης που 

υπολόγισε το κέντρο , το κινητό τερματικό του συνδρομητή πιστοποιείται. 

Ο ίδιος τυχαίος αριθμός χρησιμοποιείται μαζί με το κρυφό κλειδί κατά την διάρκεια 

κρυπτογράφησης των μεταφερόμενων δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή τροφοδοτούνται ως είσοδος 

σε ένα αλγόριθμο κρυπτογράφησης, γνωστό ως Α8, ο οποίος επιστρέφει ένα κλειδί κρυπτογράφησης. Το 

κλειδί αυτό μαζί με τον αριθμό του πλαισίου GSM, τροφοδοτούνται ως είσοδος σε ένα αλγόριθμό 

κρυπτογράφησης, γνωστό ως Α5, ο οποίος παράγει μία δυαδική ακολουθία μήκους 114 bit. Η ακολουθία 

υποβάλλεται σε μία ακολουθία αποκλειστικής διάζευξης (Exclusive OR, XOR) με τα τμήματα των   114 bit 

των δεδομένων του χρήστη. Κάθε τμήμα παραγόμενης κρυπτογραφημένης ακολουθίας μεταδίδεται 

μέσω μια χρονικής σχισμής.  
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4.5 το πρότυπο IS-41 
 Το IS-41που λειτουργεί στο σταθερό τμημάτων κυψελωτών δικτύων στην Βόρεια Αμερική και 

εξέλιξή του αποτελεί το IS-634. Η τοπολογία του IS-41 μοιάζει με το GSM και ορίζεται από διαδικαστικές 

οντότητες που υπάρχουν και στο GSM με την ίδια λειτουργικότητα. Οι οντότητες είναι οι εξής: 

• Έλεγχος πρόσβασης 

• Σταθμός βάσης  

• Κυψελικός σταθμός συνδρομητών 

• Καταχωρητής ταυτότητας εξοπλισμού 

• Καταχωρητής θέσης βάσης 

• Ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

• Κέντρο μηνυμάτων 

• Κέντρο μεταγωγής κινητής τηλεφωνία 

• Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής  

• Οντότητα σύντομων μηνυμάτων 

• Καταχωρητής θέσης επισκεπτών 

 

Το IS-4 μπορεί να διαχειριστεί τρία είδη μεταπομπών μεταξύ διαφορετικών συστημάτων την ευθεία 

μεταπομπή, την ανάστροφη μεταπομπή και την μεταπομπή με ελαχιστοποίηση διαδρομής. Εν 

κατακλείδι στο IS-41 υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης περιαγωγής. 

 

Η υπηρεσία CDPD 

 Η τεχνολογία CDPD αποτελεί μία επέκταση για τα κυψελωτά δίκτυα πρώτης γενιάς που κάνει 

εφικτή την μεταφορά δεδομένων. Ουσιαστικά, χρησιμοποιείται ως «επικάλυψη» επάνω στα δίκτυα 

AMPS και  D-AMPS και βασίζεται στην μεταγωγή πακέτων. Πρόκειται για το μοναδικό τρόπο με τον οποίο 

είναι δυνατό να σταλούν δεδομένα σε ένα αναλογικό δίκτυο AMPS. 

 Η τεχνολογία CDPD χρησιμοποιεί τα ανενεργά κανάλια μεταφοράς φωνής του δικτύου AMPS  για 

την μεταφορά σύντομων μηνυμάτων δεδομένων και την εγκατάσταση της υπηρεσίας μεταγωγής 

πακέτων. Τα κινητά τερματικά μεταπηδούν μεταξύ των καναλιών του AMPS  μέχρι να βρουν ανενεργό 

κανάλι για να χρησιμοποιήσουν, και όλη η διαδικασία μεταφοράς δεδομένων  μέσω της CDPD είναι 

εντελώς αόρατη για το δίκτυο AMPS. Υπάρχει συνεπώς η περίπτωση για το δίκτυο AMPS  να αποφασίσει 

να χρησιμοποιήσει μία τηλεφωνική κλήση κάποιο από τα κανάλια που απασχολεί η CDPD. Σε μία τέτοια 

περίπτωση ανιχνεύεται από τα τερματικά CDPD αύξηση ισχύος στο κανάλι και ξεκινά η διαδικασία 

μεταπήδησης σε κάποιο άλλο κανάλι. Κατά την διαδικασία αυτή, η υπηρεσία MDBS στέλνει ένα σήμα 

που σηματοδοτεί το τέλος χρήσης του καναλιού και ο σταθμός CDPD ξεκινά την διαδικασία αναζήτησης 

ενός νέου ανενεργού καναλιού του δικτύου AMPS.  Εναλλακτικά, το τερματικό CDPD  είναι δυνατό να 

ειδοποιηθεί από το σταθμό βάσης για το νέο ανενεργό κανάλι που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει. 

Συνεπώς, η CDPD  μπορεί να καταλαμβάνει αχρησιμοποίητο εύρος ζώνης σε μία κυψέλη χωρίς να 
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δημιουργεί προβλήματα στην κινητή τηλεφωνία. Βέβαια, είναι δυνατό να υπάρχουν και αποκλειστικά 

κανάλια για χρήση από την υπηρεσία CDPD. 

 Η μετάδοση των δεδομένων γίνεται με ταχύτητα 19,2kbps  στο φυσικό επίπεδο και χρησιμοποιεί 

γκαουσιανή μεταλλαγή ελάχιστης μετατόπισης (GMSK). Τα μεταδιδόμενα δεδομένα προστατεύονται 

από την εξασθένηση και τις παρεμβολές που εμφανίζονται στις ασύρματες μεταδόσεις με κωδικούς 

διόρθωσης λαθών. Η προστασία αυτή προκαλεί προφανώς κάποια επιβάρυνση, με αποτέλεσμα οι 

πραγματικές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων που έχει στην διάθεση του ο χρήστης να είναι γύρω στα 

9,6 kbps. Τα uplink και downlink κανάλια υλοποιούνται σε διαφορετικές συχνότητες, με συνέπεια να 

υπάρχει δυνατότητα πλήρως αμφίδρομων συνδέσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
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5. Κυψελωτά συστήματα εξελιγμένα δεύτερης γενιάς (2,5G) 

5.1 Εισαγωγή στα δίκτυα 2,5G  
Το 2,5G  είναι ένα σκαλοπάτι ανάμεσα στην 2G και 3G κυτταρική ασύρματη τεχνολογία. Η εξέλιξη 

της τεχνολογίας 2G είναι το δίκτυο GPRS το οποίο αναφέρεται ως 2,5G και το EDGE το οποίο αναφέρεται 

και 2,75G. Το δίκτυο GPRS επιτρέπει την αποστολή και την λήψη δεδομένων, βάσει τεχνικών packet 

switching, μέσω της υφιστάμενης δομής της διεπαφής στον αέρα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM. 

Η μετεξέλιξη του δίκτυο GPRS, δηλαδή το δίκτυο EDGE επιτρέπει βελτιωμένους ρυθμούς μετάδοσης 

δεδομένων με πλήρη συμβατότητα με τις προηγούμενες τεχνολογίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας και 

λειτουργώντας ως επέκταση του GSM  για την αποστολή αξιόπιστων υπηρεσιών δεδομένων. Επίσης 

βελτιώνει σημαντικά τους ρυθμούς μετάδοσης ανά ραδιοκανάλι με αποτέλεσμα την αύξηση της 

χωρητικότητας και απόδοσης σε σχέση με το GSM. Με την εξέλιξή του ως Evolved EDGE προσφέρει 

υπηρεσίες με μεγαλύτερη ρυθμαπόδοση και καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας. 

 

5.2 HSCSD 
Το πρότυπο HSCSD  είναι μία πολύ απλή αναβάθμιση του GSM για την μεταφορά των 

πληροφορίων με ταχύτητες 43,2 και 57,6 kbps. Το HSCSD προσφέρει στο ίδιο τερματικό 

περισσότερες από μία σχισμές μέσα σε κάθε πλαίσιο του GSM με αποτέλεσμα να αυξάνεται η 

ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. Δηλαδή το τερματικό μπορεί να χρησιμοποιήσει δύο, τρεις ή 

και τέσσερις σχισμές ανά πλαίσιο. Επίσης, το HSCSD  παρέχει υποστήριξη για τις ασύρματες 

συνδέσεις όπου ο ρυθμός μετάδοσης μπορεί να είναι διαφορετικός για τις downlink συνδέσεις  

από το ρυθμό των uplink συνδέσεων. Το πρόβλημα που παρουσιάζει το HSCSD είναι η μεγάλη 

κατανάλωση μπαταρίας των τερματικών εξαιτίας της αυξημένης χρήσης σχισμών που τα 

τερματικά πρέπει να απασχολούνται περισσότερη ώρα για την εκπομπή και λήψη. Όμως, η 

κατανάλωση ισχύος που απαιτείται για την λήψη είναι μικρότερη από αυτή της μετάδοσης 

οπότε το HSCSD μπορεί να αποδειχθεί  αποδοτικό για εφαρμογές όπως η περιήγηση στον 

παγκόσμιο Ιστό. 

5.3 GPRS 
Το πρότυπο GPRS βασίζεται στην ίδια αρχή με αυτή του συστήματος HSDSD δηλαδή στην 

απόδοση περισσότερων σχισμών ανά πλαίσιο. Το GPRS είναι μια υπηρεσία που διατίθεται στους χρήστες 

κινητών τηλεφώνων GSM και περιγράφεται ως 2.5G δηλαδή ως το ενδιάμεσο βήμα ανάμεσα στις 

τεχνολογίες δικτύων 2G και 3G. Το GPRS σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει τη δυνατότητα ταχύτερης 

μεταφοράς δεδομένων, γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται με την χρήση των ανεκμετάλλευτων καναλιών 

TDMA των δικτύων GSM. Το GPRS ενσωματώθηκε στα βασικά πρότυπα του GSM. Αλλά σε αντίθεση με 

το GSM και το HSCSD χρησιμοποιεί μεταγωγή πακέτων παρέχοντάς του το πλεονέκτημα να μην χάνει 

σημαντική χωρητικότητα όπως τα  άλλα δύο συστήματα. Στα οποία ένα τερματικό GSM ή HSCSD που 

συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω μίας σύνδεσης 14,4 kbps καταλαμβάνει 14,4kbps σε όλη την διάρκεια της 

σύνδεσης παρά το γεγονός ότι τον περισσότερο χρόνο της σύνδεσης δέχεται δεδομένα από το Διαδίκτυο 

και ο περισσότερος χρόνος αναλώνεται στην αποστολή. Τα τερματικά GPRS υποστηρίζουν διάφορες 

ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων από 14,4kbps έως 115,2kbps. 

http://www.myphone.gr/library/glossary.html?search_word=2G&do=search%232G
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Το GPRS είναι η «μη φωνητική» υπηρεσία «προστιθέμενης αξίας», που επιτρέπει την αποστολή 

και λήψη δεδομένων μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας GSM. Το GPRS επιτρέπει τη χρήση του 

κινητού για τη μεταφορά δεδομένων, συνήθως από το Διαδίκτυο, γρήγορα και εύκολα, ενώ παράλληλα 

παρέχει το πλεονέκτημα της αδιάκοπης σύνδεσης με αυτό. Για να επιτραπεί ο κομμάτιασμα των 

πληροφοριών και η ασύρματη μεταφορά τους το και εκμεταλλεύεται στο έπακρο τους διαθέσιμους 

πόρους του δικτύου GSM. Οι συχνότητες λειτουργίας του GSM περιέχουν «κανάλια» πλάτους 200KHz, 

το καθένα από τα οποία χωρίζεται σε 8 χρονοθυρίδες (timeslots). Για παράδειγμα για τη 

πραγματοποίηση μιας φωνητικής κλήσης δεσμεύεται μια από αυτές τις χρονοθυρίδες, η οποία 

απελευθερώνεται μετά τον τερματισμό της κλήσης. Η κάθε χρονοθυρίδα επιτρέπει και τη μετάδοση 

πληροφοριών στη ταχύτητα των 9,6kbps. Στα δίκτυα GPRS ωστόσο επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση 

πολλών χρονοθυρίδων (multislot), ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη μετάδοση των πληροφοριών. 

Παράλληλα, οι χρονοθυρίδες δεσμεύονται μόνο όταν απαιτείται η αποστολή ή λήψη πακέτων 

δεδομένων και αποδεσμεύονται μετά το τέλος της μετάδοσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια πολύ πιο 

αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων. 

 Το πρότυπο GPRS  εισάγει στην  αρχιτεκτονική του συστήματος GSM δύο νέες διαδικτυακές 

οντότητες τον κόμβο υπηρεσίας υποστήριξης GPRS (SGSN) και τον κόμβο υποστήριξης πύλης GPRS 

(GGSN). O SGSN παρέχει λειτουργίες πιστοποίησης και διαχείρισης κινητικότητας και σε ανώτερο 

επίπεδο παρέχει στο δίκτυο μεταγωγής πακέτων τις ίδιες υπηρεσίες που παρέχει το δίκτυο μεταγωγής 

κυκλώματος το κέντρο μεταγωγής (MSC) και ο καταχωρητής VLR. Επιπρόσθετα το GGSN παρέχει την 

διασύνδεση ανάμεσα στο τμήμα κινητής τηλεφωνίας του δικτύου και το δίκτυο κορμού. Ο κόμβος 

υποστήριξης πύλης GPRS  μεταδίδει πακέτα από το δίκτυο δεδομένων. Όταν ένα κινητό τερματικό θέλει 

να στείλει δεδομένα πρέπει πρώτα να δημιουργήσει μία σύνδεση πρωτοκόλλου πακέτων δεδομένων 

μεταξύ των κόμβων  SGSN και GGSN. Το GPRS χρησιμοποιεί τέσσερα επίπεδα κωδικοποίησης που 

ονομάζονται CS-1 έως CS-4 καθένα από τα οποία παρέχει διαφορετικό επίπεδο προστασία από τα 

σφάλματα. 

Το GPRS δεν είναι νέο σύστημα κινητής τηλεφωνίας, αλλά για μία υπηρεσία στο υπάρχον δίκτυο 

GSM. Το GPRS είναι μία νέα υπηρεσία που επιτρέπει την αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω των 

δικτύων κινητής τηλεφωνίας (Wireless Data-Access). Λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα σημερινά 

Circuit Switched Data (CDS) και Short Message Service (SMS), προσφέροντας εύκολη, ασύρματη 

πρόσβαση. Με το GPRS οι πληροφορίες πριν από την αποστολή τους κατανέμονται σε μικρότερα πακέτα 

(data-packets), ενώ επανασυνδέονται πριν φτάσουν στον τελικό αποδέκτη τους. Ο τρόπος αυτός 

λειτουργίας ονομάζεται packet switching και μπορεί να παρομοιαστεί με ένα παζλ. Φυσικά, οι 

ενδιάμεσες διαδικασίες κατάτμησης, αποστολής και επανασύνδεσης των πακέτων, γίνεται αυτόματα 

από το δίκτυο GPRS, χωρίς ο χρήστης να αντιλαμβάνεται το παραμικρό. Τα δίκτυα που βασίζονται στο 

συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας ονομάζονται packet data networks και ο διασημότερος εκπρόσωπός 

τους είναι το Internet. 

Υπό ιδανικές συνθήκες και φυσικά την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ενός δικτύου 

κινητής τηλεφωνίας, το GPRS μπορεί να επιτρέψει την ανταλλαγή δεδομένων στη μέγιστη θεωρητική 

ταχύτητα των 171,2 kilobits ανά δευτερόλεπτο παρόλα αυτά στην πράξη όμως οι ταχύτητες που 

προσφέρει η υπηρεσία GPRS δεν μπορούν να υπερβούν τα 53,6 kilobits ανά δευτερόλεπτο. Χωρίς να 

απαιτείται η dial-up σύνδεση με κάποιον παροχέα υπηρεσιών Internet, η υπηρεσία GPRS ανταποκρίνεται 

άμεσα στο αίτημα του χρήστη για την αποστολή ή τη λήψη πληροφοριών. Γι’ αυτόν το λόγο άλλωστε το 

GPRS αναφέρεται ως «always on», κάτι το οποίο τονίζει τη δυνατότητά του για άμεση και αδιάκοπη 
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σύνδεση με το Διαδίκτυο. Εφόσον τα διαθέσιμα κυκλώματα του δικτύου χρησιμοποιούνται μόνο κατά 

τη μεταφορά δεδομένων, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δεν χρεώνουν το GPRS με χρονοχρέωση 

(δηλαδή, ανάλογα με τη διάρκεια της σύνδεσης), αλλά με ογκοχρέωση, σύμφωνα δηλαδή με τον «όγκο» 

των πληροφοριών που μεταφέρονται. 

Στην παροχή υπηρεσιών μεταγωγής πακέτων οι κυψέλες του συστήματος GPRS  είτε αποδίδουν 

κάποια κανάλια αποκλειστικά σε τερματικά είτε τα διαμοιράζουν σε αυτά. Τα κανάλια αυτά ονομάζονται 

κανάλια δεδομένων πακέτων (PDCH) και κάθε τέτοιο κανάλι αποτελείται από τρία λογικά κανάλια. Εν 

κατακλείδι το σύστημα GPRS  ορίζεται από τρεις κατηγορίες τερματικών: A, B  και C. Το τερματικό 

κατηγορίας A υποστηρίζει μεταφορά δεδομένων μέσω μεταγωγής πακέτου και κυκλώματος ταυτόχρονα. 

Το τερματικό B δεν υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργία μεταφοράς δεδομένων όπως το A αλλά 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τους δύο τρόπους. Τέλος, ένα τερματικό C Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

μόνο για την μεταφορά δεδομένων μέσω μεταγωγής πακέτων. 

 

 

 

 

5.4 Το πρότυπο D-AMPS+ 

 Το πρότυπο D-AMPS+ είναι μια επέκταση του D-AMPS για την μεταφορά δεδομένων το οποίο 

προσφέρει αυξημένες ταχύτητες μετάδοσης που κυμαίνονται από 9,6 έως και 19,2kbps. Το D-AMPS+ 

βασίζεται στην αρχιτεκτονική του GPRS  και χρησιμοποιεί προσαρμοστική διαμόρφωση για την επίτευξη 

μεγαλύτερων ταχυτήτων μεταφοράς δεδομένων. Ανάλογα την κατάσταση του καναλιού χρησιμοποιείται 

η διαφορική τετραγωνική διαμόρφωση μετατόπισης φάσης (DQPSK) κατά π/4 είτε η ψηφιακή 

διαμόρφωση οκτώ φάσεων(8-PSK). Οι υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων χρήστη 

επιτυγχάνονται όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος 8-PSK. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
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6.Κυψελωτά συστήματα δύο εβδομήντα πέντε γενιάς 2.75G 
 

Ένα 2G κινητό τηλέφωνο είναι ένα κύκλωμα μεταστρεφόμενου ψηφιακού κινητού τηλεφώνου. 

Ένα 3G κινητό τηλέφωνο είναι ένα ψηφιακό τηλέφωνο με γρήγορα δεδομένα σύμφωνα με ένα από τα 

πρότυπα του να είσαι μέλος της οικογένειας προτύπων IMT- 2000. Το 2.75G είναι ο όρος που έχει 

αποφασιστεί για συστήματα που δεν ανταποκρίνονται στις 3G απαιτήσεις αλλά ρίχνονται στην αγορά 

σαν να ανταποκρίνονται ή το οποίο, ανταποκρίνεται μόνο στις απαιτήσεις αλλά δεν λανσάρεται έντονα 

στην αγορά ως τέτοιο (π.χ. τα EDGE συστήματα).Ο όρος 2.75G δεν έχει καθοριστεί επίσημα πουθενά. 

 

6.1 EDGE 
Το EDGE είναι η τεχνολογία, που δίνει στα υπάρχοντα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας την 

απαιτούμενη χωρητικότητα και «ταχύτητα»,  ώστε να επιτραπεί η χρήση τους για την παροχή υπηρεσιών 

τρίτης γενιάς. Με τη  χρήση του EDGE μπορούν να εξυπηρετηθούν τρεις φορές περισσότεροι 

συνδρομητές ανά περιοχή από ότι με το GPRS, να τριπλασιαστεί η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και 

να απελευθερωθεί χώρος για την βελτίωση της ποιότητας των φωνητικών υπηρεσιών. 

Το EDGE είναι το επόμενο βήμα στην εξέλιξη των δικτύων GSM. Ο αντικειμενικός στόχος της 

συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι η αύξηση του ρυθμού μεταφοράς δεδομένων, η βέλτιστη χρήση του 

φάσματος συχνοτήτων, αλλά και η χρήση της επιπρόσθετης χωρητικότητας για την προσφορά 

υπηρεσιών νέας γενιάς.  Με τη προσθήκη του EDGE στα δίκτυα GSM Phase 2+, οι υπάρχουσες υπηρεσίες 

όπως το GPRS και το HSCSD, βελτιώνονται με την προσθήκη ενός ακόμη φυσικού layer. Οι υπηρεσίες δεν 

αλλάζουν, αφού το EDGE βασίζεται στα ήδη καθορισμένα πρότυπα, χωρίς να δημιουργεί νέα. Έτσι η 

χρήση και η εγκατάστασή του από τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών κρίνεται ως ιδιαίτερα προσιτή αφού 

δεν απαιτεί την χρήση νέου εξοπλισμού, παρά μόνο τη βελτίωση του ήδη υπάρχοντος. Σύμφωνα με την 

Ericsson, που άλλωστε συνέβαλε ουσιαστικά για την ανάπτυξή του, το EDGE θα μπορούσε να 

παρουσιαστεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ως αναβάθμιση της τεχνολογίας μεταγωγής πακέτων του GPRS. 

Σε αυτήν την περίπτωση ονομάζεται EGPRS και σαν αναβάθμιση της τεχνολογίας μεταγωγής κυκλώματος για την 

μεταφορά δεδομένων Σε αυτήν την περίπτωση το EDGE αποκαλείται ECSD. 

 

Το EDGE είναι μια μέθοδος για την αύξηση των ρυθμών μεταφοράς δεδομένων στο GSM. Ουσιαστικά, 

χρησιμοποιεί τον ήδη χρησιμοποιούμενο φορέα του GSM δικτύου στα 200ΚΗz, για την επίτευξη ακόμα 

υψηλότερων ταχυτήτων, απλά και μόνο με την αλλαγή του τρόπου διαμόρφωσης των δεδομένων που 

μεταφέρονται. Έτσι παρουσιάζει μια νέα κωδικοποίηση των καναλιών, ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αποστολή, τόσο με τεχνολογίες μεταγωγής πακέτων όσο και κυκλωμάτων, 

δεδομένα και φωνή. Όπως γίνεται αντιληπτό, το EDGE είναι μια «αναβάθμιση» του GPRS και δεν μπορεί 

να λειτουργήσει χωρίς αυτό. 

 

 

 

http://www.myphone.gr/library/article-27.html
http://www.myphone.gr/library/article-27.html
http://www.myphone.gr/library/article-27.html
http://www.myphone.gr/library/article-27.html
http://www.myphone.gr/library/article-27.html
http://www.myphone.gr/library/article-27.html
http://www.myphone.gr/library/article-27.html
http://www.myphone.gr/library/article-27.html
http://www.myphone.gr/library/article-27.html
http://www.myphone.gr/library/article-27.html
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
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7.Κυψελωτά συστήματα Τρίτης Γενιάς (3G) 

7.1 Εισαγωγή στα συστήματα 3η γενιάς 
 Η αύξηση της χρήσης αλλά και της ζήτησης νέων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας οδήγησε τον 
ευρωπαϊκό οργανισμό ETSI στη προτυποποίηση των 3G δικτύων δηλαδή την δημιουργία του συστήματος 
UMTS η οποία βασίζεται στην τεχνολογία WCDMA. Η τεχνολογία 3G πρωτοστατεί στις εξελίξεις σε 
κυψελοειδή τεχνολογία μέχρι σήμερα, και τις συνδυάζει με συμπληρωματικές εξελίξεις και στα δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών καθορισμένων-γραμμών και στο διαδίκτυο. Το αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη ενός 
δικτύου το οποίο προσφέρει την ευελιξία και πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, ανεξάρτητα από τη 
θέση. Το κίνητρο για την ανάπτυξη των δικτύων 3ης γενιάς είναι κυρίως η παροχή υπηρεσιών οπουδήποτε 
βρίσκεται ο χρήστης κάθε στιγμή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χρήστης δικτύων κινητής τηλεφωνίας 3ης 
γενιάς, όπου και να μετακινείται, να εξυπηρετείται ακόμα και αν δεν υπάρχει κάλυψη στη περιοχή που 
βρίσκεται από δίκτυα 3ης γενιάς, αλλά υπάρχουν άλλα ασύρματα δίκτυα όπως οικιακά ασύρματα 
δίκτυα, δορυφορικά δίκτυα και άλλα κυψελωτά. 
 

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των συστημάτων 3ης γενιάς είναι: 

• Υποστήριξη ασύμμετρης και συμμετρικής κυκλοφορίας. 

• Υπηρεσίες μεταγωγής πακέτων και μεταγωγής κυκλώματος 

• Υποστήριξη παράλληλης εκτέλεσης εφαρμογών στο ίδιο τερματικό 

• Συμβατότητα με τα συστήματα 2ης γενιάς 

• Υποστήριξη περιαγωγής. 

 

Το αποτέλεσμα αυτών των χαρακτηριστικών είναι να αποτελείται από διάφορα πρότυπα 3η γενιάς 

τα οποία είχαν υποβληθεί στην ITU, γνωστό ως το IMT-2000. Ο λόγος περισσότερων προτύπων είναι η 

ομαλή είναι η ομαλή εξάπλωση συστημάτων 3ης γενιάς και η συμβατότητα με τα συστήματα 2ης γενιάς 

αλλά και με την εγκατεστημένη βάση αλλά και τους εθνικούς κανόνες του φάσματος . Η ίδρυση των 

ενώσεων 3GPP και 3GPP2 είναι με σκοπό την διευκόλυνση της ITU  να καταλήξει με μικρότερο αριθμό 

προτύπων. 

 

Το 3G έχει χωριστεί σε 4 στρατόπεδα παρότι θα ήταν μοναδικό ενοποιημένο και παγκόσμιο πρότυπο. 

Αυτά τα στρατόπεδα είναι : 

• UMTS: Είναι βασισμένο στην τεχνολογία W-CDMA και αποτελεί λύση για τις 
χώρες που χρησιμοποιούσαν το GSM(Ευρώπη). Το UMTS  διευθύνεται από τον 
οργανισμό 3GPP. 

• CDMA2000:  Είναι ένα άλλο βασικό πρότυπο το οποίο είναι παράγωγο του 2G 
SDMA. To CDMA 2000 ρυθμίζεται από τον οργανισμό 3GPP2 

• TD-SCDMA:  Δεν είναι τόσο γνωστό πρότυπο που αναπτύχθηκε στην Κίνα  
• Wideband CDMA:  Υποστηρίζει ταχύτητες μεταξύ 384Kbits/s όταν 

χρησιμοποιείται σε WAN Kαι 2 Mbit/s όταν χρησιμοποιείται σε LAN. 

 

Τα πλεονεκτήματα του προτύπου τρίτης γενιάς είναι πάρα πολλά. Κάποια από τα σημαντικά είναι: 

• Βίντεο-κλήσεις 
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• υψηλές ταχύτητες ασύρματης μεταφοράς δεδομένων 

• video-streaming 

• Υψηλής ποιότητας παιχνίδια 

• Υπηρεσίες εύρεσης θέσεως, σε συνδυασμό με την τεχνολογία GPS 

 

7.2 Αρχιτεκτονική Δικτύων 3G 
Στα 3G  δίκτυα η αρχιτεκτονική των δικτύων χωρίζεται με την διαίρεση του κεντρικού δικτύου σε 

επίπεδο εφαρμογών υπηρεσιών, επίπεδο ελέγχου και επίπεδο μεταφοράς. Το επίπεδο εφαρμογών 
υπηρεσιών είναι το επίπεδο φιλοξενούνται οι εφαρμογές και προσφέρονται οι ενισχυτικές υπηρεσίες. 
Το επίπεδο αυτό συνήθως καλείται δίκτυο υπηρεσιών. Το επίπεδο ελέγχου είναι το επίπεδο του οποίου 
οι στόχοι είναι η οργάνωση των κλήσεων, η πιστοποίηση των χρηστών και η ομαλή λειτουργία του 
συστήματος στο δίκτυο. Τέλος το επίπεδο μεταφοράς είναι το επίπεδο το οποίο μεταφέρει τα bits πέρα 
του βασικού κορμού IP και του ασύρματου δικτύου πρόσβασης.  
 
 

7.3 WCDMA 
Τα δίκτυα τρίτης γενιάς φαίνεται ότι θα βασιστούν κυρίως στο WCDMA, το οποίο ως σύστημα 

επικοινωνίας είναι σε θέση να υποστηρίξει όλες τις υπηρεσίες τρίτης γενιάς. Το WCDMA είναι ένας 3G 
τύπος δικτύου κινητών τηλεφώνων. Το WCDMA είναι η τεχνολογία πίσω από το UMTS και συνδέεται με 
το 2G GSM πρότυπο. Με λίγα λόγια το WCDMA είναι μια τεχνολογία που μπορεί να παρέχει ασύρματες 
επικοινωνίες με υψηλό εύρος ζώνης, ώστε να είναι δυνατόν να υποστηριχθούν υπηρεσίες Internet, 
Multimedia, Video και γενικά όποια υπηρεσία είναι απαιτητική σε εύρος ζώνης. Αποτελεί μια πολύ 
σημαντική βελτίωση του CDMΑ που χρησιμοποιείται σε αρκετές χώρες και τα τεχνικά του 
χαρακτηριστικά είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Το WCDMA είναι η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί 
για την ασύρματη πρόσβαση στα δίκτυα τρίτης γενιάς. 

Το WCDMA είναι σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει εφαρμογές πολυμέσων με πολύ υψηλές 
απαιτήσεις σε δεδομένα και μεταφορά αρχείων μεγάλου όγκου. Τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με τα 
υπάρχοντα συστήματα είναι ότι το WCDMA χρησιμοποιεί πολυπλεξία διαίρεσης κώδικα η οποία είναι 
αρκετά πιο πολύπλοκη. Στο WCDMA είναι ότι οι ομάδες χρηστών χρησιμοποιούν τον ίδιο δίαυλο 
ταυτόχρονα και μάλιστα εύρος ζώνης πολλαπλάσιο από αυτό που θα χρειαζόταν ένα αντίστοιχο σήμα σε 
ένα σύστημα όπως το GSM. Έτσι, στο σύστημα αυτό ο κάθε χρήστης λαμβάνει έναν κώδικα (μια 
ακολουθία από δυαδικά ψηφία), ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε χρήστη μέσα σε μια συγκεκριμένη 
γεωγραφική περιοχή. Αυτός ο κώδικας μαζί με τα δεδομένα περνά μέσα από κάποια συνάρτηση που 
παράγει τα προς μετάδοση δεδομένα, τα οποία διαμορφώνονται και απλώνεται το φάσμα τους σε ένα 
κανάλι μεγάλου εύρους ζώνης. Το εύρος ζώνης που χρειάζεται το WCDMA είναι 5MHz σε σχέση με τα 
200KHz που είναι το εύρος ενός καναλιού GSM, σε αυτό όμως το κανάλι μπορούν να χωρέσουν 
εκατοντάδες χρήστες. Ο δέκτης από την άλλη πλευρά κάνει την αντίθετη δουλειά για να διαχωρίσει τα 
σήματα μέσα από τον κοινό δίαυλο. Με λίγα λόγια, το σήμα το οποίο δέχεται η κεραία είναι η 
συνισταμένη όλων των σημάτων των χρηστών που χρησιμοποιούν το σύστημα σε αυτήν τη γεωγραφική 
περιοχή και ακολουθεί μια επεξεργασία, η οποία εξασφαλίζει αυξημένη αντοχή στις διαλείψεις. Στην 
συνέχεια, ακολουθεί περαιτέρω επεξεργασία του σήματος και με χρήση του  κώδικα, ο οποίος 
χρησιμοποιήθηκε κατά την εκπομπή, είναι δυνατόν να διαχωριστεί το σήμα του συγκεκριμένου χρήστη 
μέσα από το σύνολο των σημάτων. 

Το πλεονέκτημα που έχει το WCDMA είναι ότι είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις παρεμβολές και 
στις διαλείψεις σε σχέση με άλλα συστήματα τα οποία απαιτούν περισσότερο κόπο στο σχεδιασμό των 
δικτύων τους. Η χρήση κοινού καναλιού κάνει πιο σταθερές τις επικοινωνίες για όλους τους χρήστες και 



77  

απαλλάσσει από την πολυπλοκότητα που συνεπάγεται ένα σύστημα με ευρεία χρήση FDMA και TDMA. 
Βέβαια τα οφέλη αυτά τα πληρώνουμε με κάποια πολυπλοκότητα στον τομέα των συσκευών αλλά και 
των σταθμών βάσης, ενώ παράλληλα το όλο σύστημα απαιτεί πάρα πολύ προσεκτικό έλεγχο της ισχύος 
εκπομπής των κυψελών αλλά και των φορητών τερματικών. Η τεχνολογία του WCDMA είναι αρκετά 
ώριμη ώστε να είναι σταθερή και σε όλες τις δοκιμές έχει πείσει ότι μπορεί να καταφέρει όσα υπόσχεται. 
Ενώ η τεχνολογία από την πλευρά των δικτύων είναι ήδη έτοιμη, παρατηρήθηκε μια δυσκολία της 
βιομηχανίας σε σχέση με τις φορητές συσκευές, οι οποίες βρίσκονταν υπό ανάπτυξη.  

 

 

7.3.1 UMTS 
 Το UMTS χρησιμοποιεί τεχνολογία W-CDMA ως βασικό πρότυπο και τυποποιείται από τον 
οργανισμό 3GPP. Οι συχνότητες στις οποίες λειτουργεί το UMTS, είναι διαφορετικές για την αποστολή 
και για τη λήψη δεδομένων και συγκεκριμένα βρίσκονται μεταξύ των 1.920 και 1.980MHz για την 
αποστολή δεδομένων(uplink) και 2.110-2.170MHz για τη λήψη τους(downlink). Το UMTS υποστηρίζει 
μέχρι και 1.920 Kbit/s ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων αν και προς το παρόν οι χρήστες στα πραγματικά 
δίκτυα μπορούν να περιμένουν απόδοση μέχρι και 384 Kbit/s. Στο επίπεδο του εναέριου διασυνδετικού 
στοιχείου, το UMTS είναι ασυμβίβαστο με το GSM. Αν και όλα τα UMTS τηλέφωνα που πωλούνται 
σήμερα είναι UMTS/GSM τηλέφωνα διπλού-τρόπου, ως εκ τούτου μπορούν να κάνουν και να λάβουν 
τηλεφωνήματα σε  κανονικά GSM δίκτυα. Αν ένας UMTS πελάτης ταξιδεύει εκτός UMTS κάλυψης κατά 
τη διάρκεια μιας κλήσης, τότε η κλήση θα παραδοθεί σε διαθέσιμη GSM κάλυψη με τις ανάλογες 
χρεώσεις. Τα κανονικά GSM τηλέφωνα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται στα UMTS δίκτυα. Όλα τα 
UMTS/GSM τηλέφωνα θα πρέπει να αποδέχονται τις υπάρχουσες GSM SIM κάρτες. 

 
 
 Ασφάλεια 

 
Το UMTS αποτελεί ένα απόλυτα ασφαλές σύστημα επικοινωνίας, όπου το απόρρητο των 

διακινούμενων δεδομένων εξασφαλίζεται με πολλές μεθόδους. Συγκεκριμένα το σύστημα UMTS 
ακολουθεί 5 διαφορετικά βήματα προστασίας του απορρήτου: 

 
1. Network Access Security: Σύνολο αλγορίθμων προστασίας των συνδρομητών κατά την 

πρόσβασή τους στο δίκτυο 3ης γενιάς. Η προστασία αυτή εξασφαλίζει τους συνδρομητές 
από υποκλοπή και παρεμβολές στις συχνότητες επικοινωνίας τους με το δίκτυο. 

2. Network Domain Security: Αποτελεί την προστασία από επιθέσεις και υποκλοπή που 
ενδέχεται να επιχειρηθούν προς τα σημεία επικοινωνίας μεταξύ των κόμβων του 
δικτύου. Αυτή η προστασία δεν σχετίζεται άμεσα με τον ίδιο τον συνδρομητή, αλλά με 
τα εσωτερικά τμήματα του δικτύου από όπου περνούν οι πληροφορίες. 

3. User Domain Security: Η προστασία αυτή αποτρέπει την πρόσβαση μη 
εξουσιοδοτημένων χρηστών τερματικών 3G στους σταθμούς βάσης (κεραίες) του 
δικτύου UMTS. 

4. Application Domain Security: Σύνολο πρωτοκόλλων που εξασφαλίζει το απόρρητο των 
δεδομένων που διακινούνται ανάμεσα στις εφαρμογές χρήστη και δικτύου. 

5. Security Information: Πρόκειται για σύστημα που «επιβλέπει» όλα τα παραπάνω 
συστήματα απορρήτου και ειδοποιεί τόσο τον συνδρομητή όσο και τους διαχειριστές 
του δικτύου αν κάποιο από αυτά σταματήσει να λειτουργεί. 
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Άλλη μια μέθοδος προστασίας που έχουμε ήδη γνωρίσει από το GSM και η οποία εφαρμόζεται 
και στο UMTS είναι το Frequency Hopping. Χάρη σε αυτή η συχνότητα επικοινωνίας αλλάζει εκατοντάδες 
φορές κάθε δευτερόλεπτο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα κι αν κάποιος κατάφερνε να υποκλέψει 
τη συχνότητα επικοινωνίας συνδρομητή-δικτύου, αλλά και τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης, αυτό δεν 
θα διαρκούσε παρά για απειροελάχιστα χιλιοστά του δευτερολέπτου, όπου ουσιαστικά δεν θα 
προλάβαινε να καταγράψει ούτε ένα BYTE των δεδομένων που διακινούνται! Βλέποντας λοιπόν όλες 
αυτές τις μεθόδους προστασίας αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι το UMTS, όπως και το GSM είναι 
απόλυτα ασφαλές και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε υποκλοπή πληροφοριών. 

 
 
 
 
 
 
 

7.3.2 FOMA 
Το FOMA ήταν η πρώτη υπηρεσία W-CDMA 3G από την Ιαπωνική NTT DoCoMo. Είναι 

ασυμβίβαστη με το πρότυπο UMTS και επίσης δεν παρείχε την δυνατότητα του roaming.  Αρχικά τα 

τηλέφωνα FOMA  ήταν μεγάλα σε μέγεθος, η μπαταρία τους κρατούσε λίγο και δεν είχε καλή κάλυψη. 

Όμως με την βελτίωση της κάλυψης και την δημιουργία καλύτερων συσκευών αντιστράφηκαν τα 

πράγματα και οι πωλήσεις έφτασαν στα ύψη.  

 

7.4 i-mode 
Η NTT DoCoMo εισήγαγε μία νέα υπηρεσία στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας, η  οποία έφερνε 

το Internet στα κινητά. Το i-mode, μία υπηρεσία πρόσβασης στο Internet, που μεταφέρει πακέτα 

πληροφορίας από τον παγκόσμιο ιστό στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Το i-mode έφθασε στην 

Ελλάδα στις 7 Ιουνίου 2004, όταν η Cosmote, μετά την υπογραφή σχετικής συμφωνίας με την NTT 

DoCoMo, ανακοίνωσε επίσημα την εμπορική του διάθεση. 

Επίσης, το i-mode χαρακτηρίστηκε ως το Internet της κινητής τηλεφωνίας, ωστόσο στην 
πραγματικότητα πρόκειται για μια έννοια που περιγράφει τόσο μια ομπρέλα υπηρεσιών, όσο και ένα 
πρωτότυπο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο έχει σημειώσει ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία στην 
Ιαπωνία. Συνολικά, το i-mode περιλαμβάνει 86.000 επίσημα Internet sites στα οποία οι 43 εκατομμύρια 
συνδρομητές του έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από το κινητό τους. Επίσημα, το «i», το πρώτο 
γράμμα του όρου i-mode, δεν αντιστοιχεί σε κάποια συγκεκριμένη λέξη, ωστόσο, κάποιοι από τους 
εμπνευστές του, έχουν δηλώσει επανειλημμένα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι αντιστοιχεί στις λέξεις 
information (πληροφορία) και Internet (Διαδίκτυο). Η αρχική σύλληψη της ιδέας του i-mode έγινε το 
1997, ενώ δύο χρόνια αργότερα, το 1999, ξεκίνησε η εμπορική του διάθεση στην αγορά της Ιαπωνίας. 

Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά εκείνα, τα οποία κάνουν μία τεχνολογία να διαφοροποιηθεί και να 
αναπτυχθεί ομαλά, είναι και αυτό της τεχνικής υλοποίησης. Στην περίπτωση του i-mode, το 
σημαντικότερο κομμάτι, που δεν είναι άλλο από το περιεχόμενο, αποτελεί τον πυρήνα της επιτυχίας. Το 
i-mode, όπως και το WAP, έχει στηριχτεί σε ανοιχτά πρότυπα και στη χρησιμοποίηση προτυποποιημένων 
τεχνολογιών. Η cHTML, αποτελεί μία παραλλαγή της γλώσσας HTML, η οποία και αποτελεί βασική 
τεχνολογία στην ανάπτυξη σελίδων και εφαρμογών για το web. Στην περίπτωση μάλιστα του i-mode, η 
cHTML (το c σημαίνει compact) έχει παραμετροποιηθεί περαιτέρω, με συνέπεια τη δημιουργία της 
iHTML. Τα κοινά σημεία μεταξύ της HTML και των cHTML και iHTML είναι πάρα πολλά με εξαίρεση ότι 
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ορισμένα χαρακτηριστικά της HTML έχουν αντικατασταθεί λόγω των ιδιαιτεροτήτων των κινητών. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά, έχουν αντικατασταθεί με τη σειρά τους με ιδιαίτερα στοιχεία, κατασκευασμένα 
αποκλειστικά και μόνο για την αξιοποίηση τους σε κινητά i-mode. Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο στην 
αξιοποίηση και την εμπορική εφαρμογή του i-mode, είναι ότι αυτό δεν απαιτεί με την σειρά του την 
επένδυση σημαντικού ποσού για την επέκταση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών του παρόχου. 

Το i-mode, λειτουργεί πάνω από τις υποδομές 2,5G και 3G. Στηρίζεται στη λογική της μεταγωγής 
πακέτου, η οποία πρακτικά εξασφαλίζει την συνεχή σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο. Το 
χαρακτηριστικό αυτό μάλιστα, είναι εκείνο το οποίο στηρίζει την λογική της ογκοχρέωσης, δηλαδή της 
χρέωσης των υπηρεσιών με βάση τον όγκο των δεδομένων που μετακινούνται από και προς την συσκευή 
του και όχι με βάση το χρόνο που αξιοποιείται το δίκτυο. Το κόστος επικεντρώνεται πλέον στην 
εγκατάσταση από την πλευρά των τηλεπικοινωνιακών παροχών σχετικής πύλης εφαρμογών η οποία και 
αφορά την επικοινωνία του δικτύου με τους υπολογιστές που πραγματοποιούν την φιλοξενία της 
εφαρμογή. Η μεγάλη του διαφορά από το WAP είναι ότι χρησιμοποιεί μεταγωγή πακέτου και όχι 
μεταγωγή κυκλώματος. Οι ταχύτητες μεταφοράς και στα δύο συστήματα είναι περίπου οι ίδιες, αλλά οι 
χρήστες του WAP πρέπει να πληρώνουν πολλοί περισσότερα, διότι χρεώνονται με βάση το χρόνο, κάτι 
που δεν συμβαίνει στους συνδρομητές του i-mode. Μέχρι τώρα το i-mode είναι πολύ πιο επιτυχημένο 
ως τεχνολογία σε σχέση με το WAP. 

Στόχος του i-mode είναι να ωθήσει τους συνδρομητές των δικτύων στη χρήση του  κινητού τους 
για την πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών δεδομένων. Όπως αναφέρει η NTT DoCoMo, η 
θεμελιώδης αρχή πάνω στην οποία έχει αναπτυχθεί το i- mode είναι το «Internet τρόπος σκέψης» αντί 
του παραδοσιακού «τηλεπικοινωνιακού τρόπου σκέψης». Τα δίκτυα παύουν πλέον να αναλαμβάνουν 
την παροχή πληροφοριών και συνεργάζονται στενά με ανεξάρτητους παρόχους περιεχομένου και τους 
κατασκευαστές, ώστε να ικανοποιηθούν απόλυτα οι ανάγκες των πελατών. Το αποτέλεσμα, όπως έχει 
αποδειχθεί στην πράξη, ωφελεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού τα δίκτυα αναλαμβάνουν το 
συντονισμό και τον κεντρικό έλεγχο των υπηρεσιών, οι πάροχοι αναπτύσσουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες 
και οι συνδρομητές επωφελούνται από τη πληθώρα των διαθέσιμων επιλογών. Όλες οι συσκευές που 
είναι συμβατές με τις προδιαγραφές του i-mode, ανεξαρτήτως κατασκευαστή, διαθέτουν ένα ειδικό 
πλήκτρο, το οποίο επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο κεντρικό «μενού» υπηρεσιών, το οποίο 
ονομάζεται «πύλη» ή γενικότερα «i-menu». 

Μια από τις βασικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην «ομπρέλα» του i-mode είναι εκείνη 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή email. Κάθε χρήστης του i-mode αποκτάει αμέσως μετά την εγγραφή 
του στην υπηρεσία μια ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία μπορεί να δέχεται email, αλλά και να τη 
χρησιμοποιήσει για να στείλει email από το κινητό του, είτε σε χρήστες Η/Υ, είτε σε χρήστες φορητών 
υπολογιστών χειρός, είτε σε οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή συσκευή είναι συνδεδεμένη ενσύρματα ή 
ασύρματα με το Internet. Αρχικά, η ηλεκτρονική διεύθυνση αποτελείται συνήθως από τον τηλεφωνικό  
του αριθμό και το όνομα (domain name) του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, μέσα από την πύλη 
του i-mode, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το email της αρεσκείας τους, το οποίο πλέον 
θα «αντιστοιχεί» στο κινητό τους τηλέφωνο. Ουσιαστικά, κάθε i-mode κινητό είναι ένας email client.  
(π.χ.6976119016@imode.gr )  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στις υπηρεσίες i-mode είναι η χρήση μιας συμβατής 
συσκευής. Γενικά, όλες οι i-mode συσκευές είναι εξοπλισμένες με έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης, 
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, αλλά και αρκετές λειτουργίες, που έχουν σχεδιαστεί για την εύκολη 
πρόσβαση και ολοκληρωτική εκμετάλλευση των υπηρεσιών i-mode. 

Οι μη συμβατές συσκευές δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που 
περιλαμβάνει το i-mode. Ωστόσο, εφόσον τα περισσότερα κινητά που διατίθενται στην αγορά από το 
2004 και αργότερα διαθέτουν XHTML ή HTML Browser, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση 
στα περισσότερα i-mode sites, όπως άλλωστε και κάθε άλλη συσκευή που είναι εξοπλισμένη με ανάλογο 
Browser (π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές). Ωστόσο, όταν οι i-mode σελίδες παρουσιάζονται σε μη 
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συμβατές συσκευές, το περιεχόμενο μπορεί να έχει ελλείψεις. Μια ακόμη σημαντική λειτουργία που 
απουσιάζει από τις μη-συμβατές με το i-mode συσκευές είναι αυτή της αξιοποίησης των πλήκτρων 
άμεσης πρόσβασης, η οποία επιτρέπει την επιλογή κάποιου συνδέσμου με το πάτημα του ομώνυμου 
αλφαριθμητικού πλήκτρου. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για την πρόσβαση στο i-mode 
απαιτούσε την ενεργοποίηση της υπηρεσίας από το δίκτυο.  

 
 
 

7.5 Τεχνολογία Java 
 
 Η τεχνολογία Java παρείχε στα κινητά τερματικά την δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι χρήστες 

το κινητό τους τηλέφωνο πιο πολύ για την ψυχαγωγία τους, αλλά και για επικοινωνία. Οι χρήστες αυτοί 
έχουν κάνει την χρήση με το κινητό τους τηλέφωνο λίγο πιο προσωπική, κατεβάζοντας διάφορους ήχους, 
από διάφορες υπηρεσίες που τους παρέχονται, και τις αποθηκεύουν στην συσκευή τους 

Μέσω αυτής της τεχνολογίας οι χρήστες, μπορούν να εμπλουτίσουν τα κινητά τους τηλέφωνα 
μεταφέροντας καινούργιες υπηρεσίες που αφορούν εφαρμογές όπως επιχειρησιακά εργαλεία, 
εφαρμογές που σχετίζονται με πληροφορίες για ταξίδια, εργαλεία πληροφοριών, αλλά και διαλογικά 
παιχνίδια(on-line).Οι χρήστες είχαν την δυνατότητα όχι μόνο να επιλέξουν ποιες εφαρμογές θέλουν να 
εγκαταστήσουν στα κινητά τους τηλέφωνα, αλλά και να τις ψάξουν και να τις εφαρμόσουν στην πράξη. 
Οι προμηθευτές μπορούν να προσαρμόσουν τις συνήθειες των χρηστών, δίνοντας τους ελευθερία να 
μεταφέρουν στα κινητά τους τις εκδόσεις των εφαρμογών που τους ενδιαφέρουν. Οι εφαρμογές αυτές 
μπορούν να βρεθούν πολύ εύκολα αν ο χρήστης χρησιμοποιήσει υπηρεσίες όπως το WAP, και θα 
λαμβάνει μηνύματα που θα τον οδηγούν σε ιστοσελίδες όπου θα υπάρχουν εφαρμογές Java. 

Η τεχνολογία Java αποτελείται από δύο στοιχεία μία γλώσσα προγραμματισμού και ένα 
περιβάλλον εφαρμογών. Στην γλώσσα προγραμματισμού γράφονται τα προγράμματα και στην συνέχεια 
εκτελούνται στο περιβάλλον εφαρμογών. Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται είναι 
παρόμοια με την C++. Παρόλα αυτά υπάρχει μια διαφορά με αυτήν την γλώσσα και με τις άλλες γλώσσες 
Java γιατί οι δημιουργοί των εφαρμογών πρέπει να συντάξουν έναν κώδικα στον ήδη υπάρχοντα κώδικα 
της συσκευής, και αυτός ο κώδικας θα χρησιμοποιείται για την συγκεκριμένη συσκευή. Αυτός είναι ο 
μηχανισμός που κάνει τις εφαρμογές Java φορητές, ή με άλλα λόγια η συσκευή που θα κάνει μια 
εφαρμογή Java να λειτουργήσει σε όλες τις συσκευές που θα χρησιμοποιήσουν μια παρόμοια 
πλατφόρμα Java. Επίσης δημιουργήθηκε μια έκδοση που ονομάστηκε Java 2 Micro Edition  (J2ME), η 
οποία αναφέρεται κυρίως για τα κινητά τηλέφωνα. Και τέλος με JCP (Java Community Process), 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παράλληλα εφαρμογές Java από ένα κινητό σε ένα άλλο αρκεί να 
υποστηρίζουν την τεχνολογία Java. 

 

7.6 TD-SCDMA 
Το TD-SCDMA (είναι ένα 3G πρότυπο κινητών τηλεπικοινωνιών που ακολουθείται στην Κίνα από 

την Κινεζική ακαδημία της τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών (Chinese Academy of Telecommunications 
Technology CATT), από την Datang και από την Siemens AG, σε μία προσπάθεια να αναπτυχθεί η εγχώρια 
τεχνολογία. Βασίζεται στο φάσμα της CDMA τεχνολογίας. 
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7.7 Υπηρεσίες 3G 
Η Τρίτη γενιά κινητών τηλεφώνων (UMTS) παρέχει στον χρήστη υπηρεσίες κινητών 

αλληλοεπιδρώμενων πολυμέσων. (βιντεοσκοπημένο συνέδριο σε κίνηση, διαρκή πρόσβαση σε 
διαφορετικά είδη δικτύων). Τα χαρακτηριστικά κλειδιά του UMTS είναι η σύγκλιση και η αφομοίωση 
όλων των υπηρεσιών από τα πιο διάσημα συστήματα τηλεπικοινωνιών με ένα ξεκάθαρο τρόπο χρήσης 
και η τυποποίηση ενός επιφανειακού προγράμματος λειτουργιών το οποίο θα δώσει στους χρήστες του 
UMTS την δυνατότητα να αλληλολειτουργούν μεταξύ τους και να αναπτύσσουν νέες εξελικτικές 
λειτουργίες. Οι χρήστες των υπολογιστών και των τηλεφώνων θα μπορούν να είναι συνδεδεμένοι με το 
διαδίκτυο καθώς θα ταξιδεύουν, με την υπηρεσία του roaming, έχοντας τις ίδιες δυνατότητες 
ανεξάρτητα του που θα ταξιδεύουν 

Το UMTS υπόσχεται να δημιουργήσει ένα Virtual Ηome Εnvironment. Το VΗΕ προσδιορίζεται από 
τον οργανισμό ETSI σαν μια έννοια προσωπικών λειτουργιών περιβάλλοντος με φορητότητα κατά μήκος 
των συνόρων του δικτύου και ανάμεσα στα άκρα. Η έννοια του VHE είναι τέτοια που οι χρήστες 
παρουσιάζονται συνεχώς με τα ίδια προσωποποιημένα χαρακτηριστικά. Εξοικείωση με την επιφάνεια 
του χρήστη και υπηρεσίες σε οποιοδήποτε δίκτυο, σε οποιοδήποτε άκρο και οπουδήποτε μπορεί να 
βρίσκεται ο χρήστης. Γενικά το VHE είναι μια πλατφόρμα για ευπροσάρμοστες υπηρεσίες που δίνουν την 
δυνατότητα στον χρήστη να αλλάζει ή να αυξάνει υπάρχουσες υπηρεσίες ή και ακόμα να ορίσει νέες 
υπηρεσίες. Το camel (Ισχύουσα Λειτουργία για το βελτιωμένο λογισμικό κινητών δικτύου), το MEXE 
(Περιβάλλον Εφαρμογών κινητού σταθμού) και το SΑΤ (Λειτουργία SIM toolkit) θεωρούνται οι 
μηχανισμοί που υποστηρίζονται από την έννοια VHE. Με την τεχνολογία camel οι συνδρομητές που 
ταξιδεύουν στο εξωτερικό μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες με τον ίδιο τρόπο, όπως όταν 
βρίσκονται στην χώρα τους .Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα νέων ή βελτιωμένων λειτουργιών 
και εφαρμογών τα οποία πρέπει να υποστηριχτούν από το UMTS. Μερικές από αυτές τις λειτουργίες 
μαζικής αγοράς εφαρμόζονται ήδη στο σταθερό δίκτυο ή στο GSM και θα βελτιωθούν με την έλευση του 
HSCSD και του UMTS. 

Όσον αφορά την τρίτη γενιά διευρύνει κυρίως την χωρητικότητα, προσφέροντας τη δυνατότητα 
για την παροχή νέων υπηρεσιών, οι οποίες όμως χρειάζονται υψηλές ταχύτητες διακίνησης δεδομένων. 
Αυτό όμως που ενδιαφέρει τον πελάτη δεν είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται, αλλά η αξία της 
υπηρεσίας και το πόσο χρηστικό είναι το περιεχόμενο της. Στα δίκτυα τρίτης γενιάς η κίνηση των πακέτων 
δεδομένων είναι μεγαλύτερη εκείνης των πακέτων φωνής και οι υπηρεσίες πολυμέσων θα αποτελούν 
μια από τις βασικές πηγές εσόδων για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Μέσω των δικτύων της και με 
την υποστήριξη των ανάλογων συσκευών κάθε χρήστης θα μπορεί μέσω του κινητού τηλεφώνου του να 
έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, να διαχειρίζεται την ηλεκτρονική αλληλογραφία του και να ανταλλάσσει 
ηχητικό, γραπτό και οπτικό περιεχόμενο με συνεργάτες και φίλους, να παίζει διαδικτυακά παιχνίδια. 

. 
 
Short Message Service (SMS) 
 
Η Short Message Service (SMS) είναι μια από τις υπηρεσίες που υποστηρίζουν όλα τα κινητά 

τηλέφωνα που διατίθενται στην αγορά και επιτρέπει την ανταλλαγή μηνυμάτων μικρού μεγέθους 
ανάμεσα σε συμβατές ψηφιακές συσκευές. Μολονότι αρχικά η υπηρεσία SMS σχεδιάστηκε ως μέρος του 
προτύπου GSM, πλέον παρέχεται μέσα από διαφορετικές τεχνολογίες και από διαφορετικές 
πλατφόρμες. Αναμφισβήτητα η SMS είναι η πιο δημοφιλής υπηρεσία των τηλεφωνικών δικτύων,  που 
επιτρέπει απλά την αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου με έως 160 χαρακτήρες από και προς 
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οποιαδήποτε συμβατή ψηφιακή συσκευή. Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται πλέον από όλα τα δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας και ουσιαστικά θέτει τις προδιαγραφές για την μεταφορά σύντομων μηνυμάτων από 
κινητό (MS - Mobile Stations) προς κινητό μέσω ενός «κέντρου» (SMSC). Το «SMSC» αναλαμβάνει τη 
δρομολόγηση και μεταφορά του μηνύματος από το κινητό του αποστολέα προς το κινητό του 
παραλήπτη. Ουσιαστικά με τον όρο SMS περιγράφονται δύο «βασικές» υπηρεσίες: Η SM-MT επιτρέπει 
τη λήψη γραπτών μηνυμάτων και η SM-MO την αποστολή τους. Αναφέροντας ότι η Short Message 
Service ήταν μια «συμπληρωματική υπηρεσία» των δικτύων GSM, αφού δεν είχε γίνει αντιληπτή η 
χρησιμότητα και τα πλεονεκτήματά της. Ωστόσο οι χρήστες, κυρίως νεαρής ηλικίας, ανακάλυψαν στα 
SMS έναν μοντέρνο, εναλλακτικό, διακριτικό τρόπο επικοινωνίας, που παράλληλα κοστίζει (συνήθως) 
λιγότερο από μια τηλεφωνική κλήση. 

  
Ο χρήστης ενός κινητού μπορεί να στείλει και να λάβει σύντομα μηνύματα, ωστόσο η υπηρεσία 

SMS προσδιορίζει συνολικά 6 διαφορετικούς τύπους μηνυμάτων, που είναι απαραίτητοι για την ασφαλή 
και απροβλημάτιστη μεταφορά των πληροφοριών. 

 
SMS-DELIVER: Αποστολή μηνύματος από το κέντρο προς το κινητό. 
SMS-DELIVER-REPORT: Αναφορά λάθους στη παράδοση προς το κινητό. 
SMS-SUBMIT: Αποστολή μηνύματος από το κινητό προς το κέντρο. 
SMS-SUBMIT-REPORT: Αναφορά λάθους στη παράδοση προς το κέντρο. 
SMS-STATUS-REPORT: Αποστολή αναφοράς παράδοσης από το κέντρο προς το κινητό. 
SMS-COMMAND: Αποστολή εντολής διαχείρισης από το κινητό προς το κέντρο. 
 
Το κέντρο της υπηρεσίας (SMSC) είναι υπεύθυνο για την ασφαλή και απροβλημάτιστη μετάδοση 

των μηνυμάτων και γι’ αυτό θα πρέπει να γνωστοποιεί στον αποστολέα την «κατάσταση» των 
μηνυμάτων. Η πρώτη αναφορά δίδεται μετά την μετάδοση του μηνύματος από το κινητό προς το κέντρο, 
όπου στην οθόνη του κινητού εμφανίζεται συνήθως η ένδειξη «Το μήνυμα εστάλη». Αυτό ουσιαστικά 
σημαίνει ότι το κέντρο της υπηρεσίας έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία προώθησής του προς το 
παραλήπτη. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και το μήνυμα φθάσει επιτυχώς στον παραλήπτη, 
ανεξάρτητα από το αν το αναγνώσει ή όχι, το κέντρο της υπηρεσίας θα ενημερωθεί γι’ αυτό και με τη 
σειρά του μπορεί (προαιρετικά) να ειδοποιήσει τον αποστολέα για την επιτυχή έκβαση. Αναμφίβολα, η 
αναφορά παράδοσης(Delivery Report) είναι μια από τις πιο χρήσιμες δυνατότητες της υπηρεσίας και 
απαραίτητη σε περίπτωση που ο αποστολέας κάποιου μηνύματος επιθυμεί να γνωρίζει αν το μήνυμα 
έφθασε στο τερματικό του παραλήπτη. 

 
 
Η διαδικασία αποστολής SMS 
 
Από τη στιγμή που θα αποσταλεί ένα μήνυμα έως ότου φθάσει στον προορισμό του το δίκτυο 

αναλαμβάνει τη σωστή δρομολόγηση και μεταβίβασή του. 
 

I. Αρχικά, το κινητό τηλέφωνο «υποβάλει» το σύντομο μήνυμα στο MSC (Κέντρο Μεταγωγής). 
II. Το MSC επικοινωνεί με το VLR για να πιστοποιήσει ότι η μεταφορά του μηνύματος δεν είναι 

αντίθετη με τους περιορισμούς του δικτύου ή της σύνδεσης του συνδρομητή, που έστειλε το 
μήνυμα. 

III. Το MSC προωθεί το μήνυμα στο SMSC χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Forward Short Message. 
IV. Το SMSC παραδίδει το μήνυμα στο κινητό του παραλήπτη. 
V. Το SMSC ενημερώνει το MSC για την επιτυχή έκβαση της αποστολής. 
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VI. Το MSC επιστρέφει στο κινητό του αποστολέα την αναφορά για το αποτέλεσμα της όλης 
διαδικασίας. 
Όπου, VLR (Visitor Location Register) ο Καταχωρητής Τοποθεσίας Επισκεπτών, MSC (Mobile 

Switching Center) το Κέντρο Μεταγωγής και SMSC το κέντρο της υπηρεσίας SM. Το Κέντρο 
Μεταγωγής (MSC) παρέχει ρυθμίσεις κλήσεων, δρομολόγηση, μεταγωγή μεταξύ ελεγκτών σταθμών 
βάσεων (BSC) προς και από άλλα κέντρα μεταγωγής και λειτουργίες όπως η χρέωση. Ο καταχωρητής 
βάσης (HLR) είναι μια κεντρική βάση δεδομένων όλων των συνδρομητών του δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες της μίας τέτοιας βάσης στο δίκτυο αλλά ένας 
συνδρομητής μπορεί να είναι καταχωρημένος μόνο σε μία από αυτές. Ο καταχωρητής επισκέπτη 
(VLR) είναι μία βάση δεδομένων όλων των κινητών που βρίσκονται τη συγκεκριμένη στιγμή στην 
περιοχή ελέγχου του κέντρου μεταγωγής (MSC). Το MSC λειτουργεί και ως δρομολογητής των SMS 
για την προώθηση σύντομων γραπτών μηνυμάτων από τα κέντρα της υπηρεσίας (SMSC) στους 
συνδρομητές και αντίστροφα. Έτσι ουσιαστικά ενεργεί σαν ένα ταχυδρομείο μηνυμάτων. 

 
 Enhanced Messaging Service(EMS) 
 
Τα EMS, όπως αποκαλούνται τα μηνύματα που ακολουθούν τις προδιαγραφές της υπηρεσίες 

Enhanced Messaging Service είναι μηνύματα, που εκτός από κείμενο περιέχουν συνημμένες εικόνες, 
μελωδίες, ήχους και animations. Το καθολικά αποδεκτό πρότυπο ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων με 
δυαδικό περιεχόμενο ανέπτυξε αρχικά η Ericsson και σύντομα το υιοθέτησαν οι περισσότεροι 
κατασκευαστές, μεταξύ των οποίων οι Alcatel, Motorola, Panasonic, Siemens κ.α. Ουσιαστικά τα EMS 
αποτελούν μια ενισχυμένη έκδοση των απλών σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), τα οποία άλλωστε 
και χρησιμοποιούνται συνδυαστικά για τη μεταφορά των «ενισχυμένων» πληροφοριών. Η υπηρεσία 
EMS προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να στείλουν μηνύματα, που εκτός από κείμενο, μπορούν 
να περιέχουν ένα ή περισσότερα «στοιχεία», όπως εικόνες, ήχους και μελωδίες και κινούμενα εικονίδια 
(animation). Οι εικόνες είναι δυνατό να απεικονιστούν σε 3 διαφορετικές αναλύσεις, να τροποποιηθούν 
σε κάποιες περιπτώσεις με έναν μίνι-επεξεργαστή εικόνας, ενώ το κείμενο μπορεί να διαμορφωθεί, 
χρησιμοποιώντας λειτουργίες παρόμοιες με αυτές που προσφέρουν τα προγράμματα επεξεργασίας 
κειμένου για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, όπως Έντονη Γραφή, Πλάγια Γραφή, Υπογράμμιση, αριστερή 
και δεξιά στοίχιση κ.α. 

Το σημαντικότερο προτέρημα των EMS είναι ότι η χρήση τους μπορεί να γίνει, χωρίς να 
απαιτηθεί η αναβάθμιση των τεχνικών εγκαταστάσεων των δικτύων. Τα EMS εκμεταλλεύονται την ήδη 
υπάρχουσα υποδομή, που οι εταιρείες έχουν εγκαταστήσει για τη δρομολόγηση των SMS. Ωστόσο, το 
μέγεθος ενός EMS μπορεί να υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες, αφού τα γραφικά και οι μελωδίες 
καταλαμβάνουν συνήθως περισσότερα bytes. Γι’ αυτόν το λόγο τα EMS μπορούν να «τεμαχιστούν» σε 
επιμέρους μηνύματα των 160 χαρακτήρων, τα οποία θα ενωθούν ξανά από τη συσκευή του παραλήπτη 
και θα παρουσιαστούν ως ένα ενιαίο μήνυμα.  

Για την ενεργοποίηση και χρήση της υπηρεσίας δεν απαιτούνταν  καμία ειδική ρύθμιση στο 
κινητό. Εφόσον το κινητό είναι συμβατό με την υπηρεσία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
αποστολή SMS, τότε ο χρήστης καλείται να εκμεταλλευθεί τον τυπικό συντάκτη μηνυμάτων για τη 
δημιουργία μηνυμάτων με πλούσιο περιεχόμενο. Εφόσον για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας 
τα δίκτυα δεν χρειάζεται να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους η υπηρεσία EMS λειτουργεί σε όλα τα 
δίκτυα που επιτρέπουν την ανταλλαγή SMS. 
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 Multimedia Messaging Service(MMS) 
 
Τα MMS, όπως «χαϊδευτικά» αποκαλείται ο τρόπος επικοινωνίας με χρήση της υπηρεσίας 

Multimedia Messaging, εκμεταλλεύονται στο έπακρο την υποδομή των δικτύων 2,5G και 3G, του GPRS 
και του WAP, αλλά και τα πλεονεκτήματα των νέων κινητών τηλεφώνων με έγχρωμες οθόνες, αρκετά 
μεγάλη επεξεργαστική ισχύ και επαρκείς μνήμη, επιτρέποντας την ταχύτατη μεταφορά δεδομένων από 
τηλέφωνο σε τηλέφωνο. Το Multimedia Messaging, όπως προσδιορίζεται από το 3GPP και το WAP Forum, 
είναι η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων των δικτύων κινητής τηλεφωνίας νέας γενιάς. Τα MMS 
επιτρέπουν στους χρήστες των δικτύων κινητής τηλεφωνίας την ανταλλαγή μηνυμάτων με πλούσιο 
multimedia περιεχόμενο. Το περιεχόμενο των MMS εξαρτάται ουσιαστικά από τη διάθεση και τη 
φαντασία του εκάστοτε χρήστη, καθώς και από τον τρόπο που επιθυμεί να εκφράσει τα συναισθήματα, 
τις απόψεις, την εμπειρία ή την προσωπικότητά του. Εκτός από κείμενο, τα MMS μπορούν να περιέχουν 
εικόνες και φωτογραφίες, ηχογραφημένους ήχους ή και σύντομα video-clips. Φυσικά, με κάθε MMS 
μεταφέρονται και οι απαραίτητοι headers, δηλαδή οι «κρυφές» πληροφορίες, που καθορίζουν τη σειρά 
εμφάνισης των multimedia στοιχείων, το θέμα του μηνύματος κ.α. Τα περισσότερα κινητά επιτρέπουν 
τη σύναψη φωτογραφίας ή video και ενός ηχητικού κλιπ, ωστόσο ορισμένα επιτρέπουν τη δημιουργία 
«κινητών παρουσιάσεων», σχεδόν ανάλογες σε μορφή με αυτές του γνωστού PowerPoint της Microsoft. 

Πρακτικά, οι υπηρεσίες Multimedia Messaging λειτουργούν σε οποιοδήποτε είδος δικτύου 
(GSM, GPRS, WCDMA), καθώς χρησιμοποιούνται οι μηχανισμοί του WAP για την μεταφορά του 
περιεχομένου. Φυσικά, το μέγεθος των MMS θα είναι μεγαλύτερο από τα κοινά SMS, οπότε όσο το 
δυνατόν ευρύτερο είναι το διαθέσιμο bandwidth, τόσο ταχύτερα θα γίνεται και η μεταφορά στον 
παραλήπτη του. Ένα ακόμη από τα στοιχεία του WAP, που υιοθετείται από τα MMS είναι η «τεχνολογία 
ώθησης» (Push Technology), η οποία χρησιμοποιείται για να μεταφέρει το μήνυμα από τον server     
(MMS C) στον τελικό αποδέκτη. Για την μεταφορά τους χρησιμοποιούνται τα πρωτόκολλα επικοινωνίας 
του WAP (WAP Service Protocol), τα οποία διασφαλίζουν την ταχύτατη μετάδοση των δεδομένων, 
ανάλογα με την τεχνολογία, που χρησιμοποιεί το δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, ο χρόνος που απαιτείται 
για την μεταφορά 60 kilobytes μέσω ενός δικτύου GPRS μπορεί να είναι και μικρότερος από 10 
δευτερόλεπτα! Οι προδιαγραφές των MMS εγγυώνται ότι το μήνυμα θα φθάσει στον παραλήπτη του, 
ανεξάρτητα από τον τύπο της συσκευής, που χρησιμοποιεί. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε «τυπικό» 
τηλέφωνο, μια συμβατή συσκευή ή κάποιος email client. Το κέντρο της υπηρεσίας (MMS C) είναι αυτό, 
που θα αναγνωρίσει την συσκευή του παραλήπτη, προσαρμόζοντας αυτόματα το περιεχόμενο και τον 
τρόπο εμφάνισής του. 

 
Mobile Internet 
 
Ουσιαστικά με τον όρο Mobile Internet περιγράφεται η δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο 

Διαδίκτυο για πλοήγηση σε ιστοσελίδες, ανάκτηση email, αλλά και για τη πρόσβαση σε οποιαδήποτε 
άλλη παρερχόμενη υπηρεσία. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία διαφορά με το «κοινό» Internet, μόνο που 
η πρόσβαση σε αυτό πραγματοποιείται ασύρματα, μέσω των υπηρεσιών που παρέχουν τα σύγχρονα 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Συνήθως η ασύρματη πρόσβαση στο Internet πραγματοποιείται με τη χρήση 
των υπηρεσιών GPRS. Ικανοποιητικές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων παρέχουν τα δίκτυα 2.5G και 3G.  

Για να απολαύσετε το Mobile Internet θα πρέπει αρχικά να συνδέσετε είτε ενσύρματα είτε 
ασύρματα το κινητό με τον Η/Υ και στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε τη διασύνδεση» με τον παροχέα 
υπηρεσιών Internet. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια απλή σύνδεση data, τις υπηρεσίες GPRS, καθώς 
και τη δυνατότητα αδιάκοπης πρόσβασης. Εναλλακτικά, αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το κινητό 
σας και έχετε στην κατοχή σας φορητό υπολογιστή, μπορείτε να προμηθευθείτε κάποια από τις κάρτες 
PCMCIA, οι οποίες διαθέτουν υποδοχή για την τοποθέτηση καρτών SIM και επιτρέπουν την πρόσβαση 
στο Internet μέσω των δικτύων 2.5G και 3G.Για πρόσβαση στο Mobile Internet θα χρειαστείτε ένα κινητό 
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τηλέφωνο, τεχνολογίας 2.5G ή 3G και έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στη συνέχεια θα πρέπει να τα 
συνδέσετε χρησιμοποιώντας είτε USB ή σειριακό καλώδιο, είτε τη θύρα υπέρυθρων, είτε την τεχνολογία 
Bluetooth. Στη συνέχεια θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του δικτύου 
στο οποίο είστε συνδρομητές ώστε να ενεργοποιήσετε την ασύρματη πρόσβαση στο Internet. Συνήθως 
η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται μόνο σε συνδρομητές με συμβόλαιο. 

 
 

7.8 Η εξέλιξη του 3G 
 

Η βελτίωση των συστημάτων 3G περιγράφεται ως  3.5G και 3.75G. Ο όρος 3.5G χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει τη βελτίωση των 3G κινητών δικτύων τηλεπικοινωνιών σε μεγαλύτερες ταχύτητες 

μετάδοσης δεδομένων που φτάνουν τα 3Mbps. Το HSDPA είναι ένα πρωτόκολλο κινητής τηλεφωνίας 

που ανήκει στην 3.5G γενιά κινητών τηλεφώνων. Είναι μια υπηρεσία δεδομένων βασισμένη στην W-

CDMA downlink σύνδεση για μετάδοση δεδομένων με ταχύτητες μέχρι και 8 έως 10 Mbit/s. Οι 

εφαρμογές του HSDPA περιλαμβάνουν AMC, MIMO και  HARQ.  Η πρώτη χώρα που εισήγαγε τα 3.5G 

δίκτυα είναι η Ιαπωνία, και ο πρώτος κινητός παροχέας είναι η Ιαπωνική KDDI. 

 
Το HSUPA είναι ένα πρωτόκολλο πρόσβασης δεδομένων για κινητά τηλεφωνικά δίκτυα με εξαιρετικά 

υψηλή ταχύτητα ανεβάσματος που φτάνει τα 5.8 Mbit/s. Το HSUPA θεωρείται σαν 3.75G ή μερικές φορές 
σαν 4G. Το HSUPA αναμένεται να χρησιμοποιήσει ένα uplink ενισχυμένο κανάλι (E-DCH) στο οποίο θα 
υιοθετήσει μεθόδους προσαρμογής συνδέσεων παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται στο HSDPA, 
δηλαδή: 

• Higher-order modulation, εκτός από την QPSK να χρησιμοποιηθεί και 16-QAM για διευκόλυνση 
των υψηλότερων ποσοστών δεδομένων. 

• Shorter TTI  διευκόλυνση της γρηγορότερης προσαρμογής συνδέσεων. 

• HARQ ,υβριδικό ARQ που καθιστά τις αναμεταδόσεις πιο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
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8. Κυψελωτά συστήματα 4G 
 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2 4G 

Η τεχνολογία 4G είναι μια σειρά νέων υπηρεσιών και προτύπων. Το 4G είναι συντομογραφία για 
την τέταρτη γενιά κινητής τηλεφωνίας, τον διάδοχο του 3G και είναι μια ασύρματη τεχνολογία 
πρόσβασης. Περιγράφει δύο διαφορετικές αλλά επικαλυπτόμενες ιδέες. 

i. Ασύρματη πρόσβαση με πολύ υψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, ίδιου μεγέθους 
με μια σύνδεση τοπικού δικτύου(10 Mbit/s). Χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τις ασύρματες 
τεχνολογίες του δικτύου LAN όπως είναι το WI-FI. 

ii. Κυρίαρχα δίκτυα. Μια άμορφη και προς το παρόν υποθετική έννοια όπου ο χρήστης 
μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με διάφορες ασύρματες τεχνολογίες πρόσβασης και μπορεί να κινηθεί 
μεταξύ τους. Αυτές οι τεχνολογίες πρόσβασης μπορούν να είναι οι: Wi-Fi, UMTS, EDGE ή οποιαδήποτε 
άλλη μελλοντική τεχνολογία πρόσβασης. Σε αυτήν την έννοια περιλαμβάνεται και η έξυπνη 
ραδιοτεχνολογία για να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τη χρήση φάσματος και τη χρήση των 
πρωτοκόλλων δρομολόγησης για να δημιουργηθεί ένα κυρίαρχο δίκτυο. 
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8.1 Δομή και τρόπος λειτουργίας  

 

  ΕΙΚΟΝΑ 3 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ 1G ΕΩΣ ΚΑΙ 4G (GOOGLE IMAGE) 

 

Το δίκτυο 4G δεν έχει κάποια πρωτοποριακή τεχνολογία αλλά αύξησε σε μεγάλο βαθμό τις 

ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων στο uploading και στο downloading, διευκολύνοντας πολλούς τομείς 

της καθημερινότητας αλλά και δίνοντας ένα νέο εργαλείο στα χέρια της επιστήμης. Η μετάδοση 

πληροφορίων γίνεται πολύ γρήγορα με πολύ μικρές καθυστερήσεις. Στο τομέα της ιατρικής έχει 

βελτιωθεί η τηλεϊατρική και η τηλεχειρουργική. Επιπλέον δόθηκε πρόσβαση σε απομακρυσμένες 

περιοχές με την τοποθέτηση ενός πύργου εκπομπής κινητής τηλεφωνίας όπου το κόστος εγκατάστασης 

οπτικών ινών και DSLAM θα ήταν πολύ μεγάλο. Μεγάλη ευκολία παρέχει και στους τομείς της 

εκπαίδευσης και της εργασίας γιατί η πρόσβαση και η αποστολή αρχείων γίνεται πολύ πιο εύκολα. Στις 

ανάγκες ψυχαγωγίας παρέχει ευκολίες όπως το  VoIP και η IPTV, για τις οποίες η ποιότητα της σύνδεσης 

είναι κύριο χαρακτηριστικό και καθορίζει, το ποσοστό των δεδομένων που μεταφέρονται και το αν η 

μεταφορά θα είναι επιτυχής, συνεχής και δε θα διακόπτεται. Ιδιαίτερα οι τεχνολογίες IPTV που γίνονται 

ολοένα και πιο δημοφιλείς. Επιπλέον ο εντοπισμός χρήστη στις περιπτώσεις εντοπισμού τοποθεσίας στο 

χάρτη η κ σε καταστάσεις εκτατή ανάγκης όπου ο χρήστης δεν μπορεί να εντοπιστεί μόνος του. Πρέπει 

να τονιστούν οι cloud υπηρεσίες για το συγχρονισμό αρχείων στις διάφορες συσκευές σε πραγματικό 

χρόνο χωρίς να καταλαμβάνεται ο χώρος αποθήκευσης των συσκευών. Εν κατακλείδι με την υπηρεσία 

M2M οι χρήστες είναι μόνιμα συνδεδεμένοι ώστε να μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν ανά πάσα 

στιγμή. 
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8.2 LTE 
8.2.1 Εισαγωγή 

Η τεχνολογία LTE αναπτύχθηκε από τον διεθνή οργανισμό 3GPP και προτάθηκε για πρώτη φορά 

στην Ιαπωνία το 2004. Όμως βασίζεται στα υπάρχοντα δίκτυα GSM/EDGE και HSPA προσφέροντας 

μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, καλύτερες τεχνικές διαμόρφωσης, αυξημένη 

χωρητικότητα και εύρος ζώνης καθώς και πληθώρα άλλων υπηρεσιών. Η δημιουργία αυτής της νέας 

τεχνολογίας οφείλεται στις απαιτήσεις των χρηστών για μεγαλύτερο bandwidth και στην αυξημένη 

ζήτηση για multimedia υπηρεσίες.  

Η μετάδοση δεδομένων γινόταν μέσω πακέτων. Το πρώτο δίκτυο LTE  εγκαταστάθηκε το 2008 

στο Όσλο  της Νορβηγίας και στην Στοκχόλμη της Σουηδίας. Οι προδιαγραφές του δικτύου ήταν  να 

παρέχει ρυθμούς δεδομένων 100Mbps στο download και 50 Mbps στο upload. Τελικά οι προδιαγραφές 

του δικτύου ξεπεράστηκαν παρέχοντας ρυθμούς δεδομένων 300Mbps για download και 75 Mbps για 

upload. Όμως το LTE  δεν συμβαδίζει με τις προδιαγραφές που είχε ορίσει η  ITU-R, με αποτέλεσμα να 

οδηγηθούμε στην δημιουργία νέας τεχνολογίας LTE-Advanced. Η ITU-R έθεσε όρια  ρυθμού δεδομένών 

600Mbps download και 270Mbps Upload για να μπορεί να θεωρηθεί δίκτυο 4ης Γενιάς. Ο οργανισμός 

3GPP βασισμένη και οδηγούμενη από τις απαιτήσεις της ITU για τα δίκτυα τέταρτης γενιάς, άρχισε να 

μελετά πώς να ενισχύσει τις δυνατότητες του LTE. Το LTE-Advanced ήταν σχεδιασμένο να παραδώσει ένα 

μέγιστο ρυθμό δεδομένων 1000 Mbps στην κάτω ζεύξη, και 500 Mbps στην άνω ζεύξη. Τα στοιχεία αυτά 

είναι ακατόρθωτα σε οποιοδήποτε ρεαλιστικό σενάριο, με τις τελικές ταχύτητες που θα φτάσουν εν τέλει 

στα χέρια του χρήστη να είναι σαφώς και πολύ μικρότερες από τις θεωρητικές μέγιστες. Το LTE και το 

LTE-Advanced είναι συμβατά μεταξύ τους. Πρέπει να αναφέρουμε και την καλύτερη ποιότητα κλήσεων 

μέσω VoLTE, που ολοκληρώνονταν χωρίς διακοπές και με καλύτερη ποιότητα ήχου λόγο της 

ιδιαιτερότητας του LTE δικτύου να  είναι all-IP.  

 

8.2.2 LTE 
Long Term Evolution (LTE) είναι μια πρωτοποριακή τεχνολογία που περιλαμβάνει μερικές νέες 

εξαιρετικές λειτουργίες που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε ασύρματες και κινητές επικοινωνίες και 

που προσφέρουν πλεονέκτημα σε LTE σε σύγκριση με άλλα τεχνολογίες. Εκτός από αυτό, ορισμένα 

χαρακτηριστικά που συμπεριλήφθηκαν σε παλαιότερες εκδόσεις του ισχύοντος προτύπου κινητής 

τηλεφωνίας που ονομάζεται Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) βελτιώθηκαν και 

εξευγενίστηκαν προκειμένου να παράσχουν στην LTE τη δυνατότητα να αποδίδει καλύτερα από 

οποιοδήποτε άλλο πρότυπο κινητής επικοινωνίας και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μιας μεγάλης 

ποικιλίας εφαρμογών. Ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ιδανικά για χρήση στην περίπτωση 

των εφαρμογών ITS, όπου το ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον και οι πολύ αυστηρές απαιτήσεις 

καθυστέρησης, θέτουν ορισμένες πολύ δύσκολες απαιτήσεις απόδοσης στο σύστημα επικοινωνιών. Με 

τη χρήση ορισμένων από αυτά τα χαρακτηριστικά, οι καθυστερήσεις ελαχιστοποιούνται και η απόδοση 

του LTE μπορεί να βελτιστοποιηθεί για να ικανοποιήσει τις ειδικές ανάγκες του περιβάλλοντος 

οχημάτων, όπως η χαμηλή λανθάνουσα κατάσταση, η μετάδοση μικρών περιοδικών πακέτων, η λήψη 

μιας μετάδοσης από πολλούς δέκτες κ.λπ. Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά, 

οι λειτουργίες και οι δυνατότητες του LTE, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί ο ρόλος του σε ένα μελλοντικό 

δίκτυο ITS. 
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8.2.1 Δομή LTE. 
Για την καλύτερη κατανόηση του προτύπου, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια σταθερή εικόνα της 

δομής και της αρχιτεκτονικής. Το LTE είναι ένα δίκτυο που βασίζεται στην υποδομή, πράγμα που 

σημαίνει ότι η επικοινωνία πραγματοποιείται πάντα μέσω σταθμού βάσης και ποτέ απευθείας μεταξύ 

δύο ή περισσότερων χρηστών. Αυτό είναι μετά από όλα η μεγαλύτερη διαφορά αυτού του προτύπου. Το 

LTE και η βασική του αρχιτεκτονική δικτύου, που ονομάζεται Service Evolution Architecture (SAE), είναι 

δύο συμπληρωματικά στοιχεία εργασίας που διαχειρίζεται το 3GPP. Συχνά αναφέρεται ως η τέταρτη 

γενιά (4G) των κινητών δικτύων, ωστόσο η πρώτη έκδοση του LTE (Release 8) δεν αναμένεται να 

ικανοποιήσει τα κριτήρια 4G που έχουν τεθεί από την επιτροπή διεθνούς κινητής τηλεφωνίας (IMT-

advanced ). Η πρώτη έκδοση που αναμένεται να ικανοποιήσει αυτά τα κριτήρια είναι Release 10. 

Παράλληλα με τις δραστηριότητες τυποποίησης, ιδρύθηκε το Next Generation Mobile Networks (NGMN) 

για να οδηγήσει την ανάπτυξη 4G από την πλευρά του χειριστή. Το LTE περιγράφει τη νέα τεχνολογία 

ασύρματης πρόσβασης ή το Ραδιοφωνικό Δίκτυο Πρόσβασης (RAN), το οποίο καθορίζει την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των εξελιγμένων Σταθμών Βάσης (eNB) και των τερματικών των χρηστών 

(Εξοπλισμός Χρήστη - UE). Πρόκειται για μια εξέλιξη του συστήματος UTTS που χρησιμοποιήθηκε στο 

UMTS και γι’ αυτό ονομάζεται Evolved - UTRA (EUTRA). Η διασύνδεση ραδιοσυχνοτήτων βασίζεται στην 

ορθογώνια πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης συχνότητας (OFDMA) στην κατερχόμενη ζεύξη και στην 

πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης συχνότητας (SCFDMA) με ενιαία μεταφορά στην ανερχόμενη ζεύξη. Το 

LTE υποστηρίζει τεχνικές πολλαπλών κεραιών όπως πολλαπλή είσοδο - πολλαπλή έξοδος (MIMO) και 

σχηματισμός ακτινών για την αύξηση των ρυθμών bit κορυφής και κυτταρικού άκρου αντίστοιχα. Η 

ομάδα εργασίας SAE καθόρισε τη νέα αρχιτεκτονική του κεντρικού δικτύου που αποκαλείται Evolved 

Packet Core (EPC) και αποτελείται από δύο νέους κόμβους δικτύου για τον τομέα μεταγωγής πακέτων, 

την πύλη PDN (Gateway PDN) και την Gateway Service (S-GW) . Το EPC εισάγει βελτιωμένο χειρισμό 

ποιότητας υπηρεσιών (QoS) καθώς και δισλειτουργικότητα με τεχνολογίες πρόσβασης χωρίς 3GPP. Η 

αρχιτεκτονική του συστήματος που αποτελείται από LTE και EPC υποδηλώνεται Evolved Packet System 

(EPS). 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4 EPS ARCHITECTURE 

Στο EPS με βάση το IP, ο αριθμός των κόμβων μειώθηκε καθώς και ο αριθμός των διεπαφών στην 

αρχιτεκτονική δικτύου. Η επίπεδη αρχιτεκτονική του συστήματος, αποτελούμενη μόνο από τα eNB και 

την Gateway (GW), συμβάλλει στη χαμηλή λανθάνουσα κατάσταση του συστήματος. Εκτός από τη 

σημαντική βελτίωση των ρυθμών μετάδοσης δεδομένων και την καθυστέρηση που προσφέρει αυτή η 
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αρχιτεκτονική, επιτυγχάνεται επίσης μια πιο αποδοτική δομή δικτύου. Επιπλέον, βελτιώθηκε η ευελιξία 

του φάσματος, επιτρέποντας στο LTE να λειτουργεί σε φορείς συχνότητας 1,25 έως 20 MHz (Bandwidth) 

και σε ζώνες συχνοτήτων από 700 MHz έως 2,6 GHz. 

 

 

 

8.2.3  Μέγιστη ταχύτητα δεδομένων / φασματική απόδοση  
 

Όπως ορίζεται από το 3GPP, το E-UTRA θα πρέπει να υποστηρίζει σημαντικά αυξημένες στιγμιαίες 
ταχύτητες δεδομένων κορυφής. Ο υποστηριζόμενος ρυθμός δεδομένων κορυφής θα πρέπει να 
κλιμακωθεί ανάλογα με το μέγεθος της κατανομής του φάσματος. Σημειώστε ότι οι μέγιστες ταχύτητες 
δεδομένων μπορεί να εξαρτώνται από τον αριθμό των κεραιών εκπομπής και λήψης στο UE. Οι στόχοι 
για την κατερχόμενη ζεύξη (DL), δηλαδή η επικοινωνία με την κατεύθυνση από το eNB στο UE και η uplink 
(UL), δηλαδή η επικοινωνία με την κατεύθυνση από το UE προς το eNB, οι κορυφαίοι ρυθμοί δεδομένων, 
καθορίζονται ως UE αναφοράς διαμόρφωση που περιλαμβάνει: Ποσοστό δεδομένων κορυφής / 
φασματική απόδοση: 
 
 
 

 

• Downlink capability – 2 receive antennas at UE 

• Uplink capability –1 transmit antenna at UE 

 

Για αυτή τη διαμόρφωση βασικής γραμμής, το σύστημα πρέπει να υποστηρίζει στιγμιαία ταχύτητα 

δεδομένων μέγιστης ζεύξης 100 Mb/s εντός κατανομής φάσματος κατερχόμενης ζεύξης 20 MHz 

(5bps/Hz) και στιγμιαίου ρυθμού δεδομένων κορυφής δεδομένων ανερχόμενης ζεύξης 50 Mb/s (2,5 

bps/Hz ). Οι μέγιστοι ρυθμοί δεδομένων θα πρέπει στη συνέχεια να κλιμακώνονται γραμμικά με το 

μέγεθος της κατανομής του φάσματος. Η Δοκιμαστική Πρωτοβουλία LTE/SAE (LSTI) απέδειξε ότι οι 

στόχοι αυτοί ικανοποιούνται από την LTE με προσομοιώσεις και δοκιμές σε πραγματικό χρόνο. Όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 10.4 κατωτέρω, το LTE επιτυγχάνει αυτούς τους στόχους τόσο στη λειτουργία 

εκτύπωσης διπλής όψης διαίρεσης συχνότητας (FDD) όσο και στη λειτουργία εκτύπωσης διπλής 

όψης διαίρεσης χρόνου (TDD). 
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ΕΙΚΟΝΑ 5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LTE ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. 

 

 

 

 

8.2.4 Latency 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι σημαντικότερες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η LTE 

για να είναι κατάλληλες για εφαρμογές ITS είναι οι απαιτήσεις καθυστέρησης, καθώς οι 

περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στην καθυστέρηση και εάν λήξει 

η απαίτηση χρόνου για ένα πακέτο τότε οι πληροφορίες στο πακέτο δεν είναι πλέον χρήσιμο ή 

μπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρο ατύχημα. Ένα τέτοιο σενάριο θα οδηγούσε στην υποβάθμιση 

της αξιοπιστίας του συστήματος. Η καθυστέρηση που θα συναντήσει κάθε πακέτο σε ένα δίκτυο LTE 

χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη: την καθυστέρηση του επιπέδου ελέγχου (C-plane latency) και την 

καθυστέρηση του πεδίου χρήστη (latency plane U). Η λανθάνουσα στάθμη ελέγχου είναι ο χρόνος 

που απαιτείται για την εκτέλεση των μεταβάσεων μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων LTE. Το UE σε 

LTE βρίσκεται πάντα σε μία από τις τρεις καταστάσεις, Connected (ενεργή), Idle ή Dormant 

(κατάσταση εξοικονόμησης μπαταρίας). Το 3GPP ορίζει ότι ο χρόνος μετάβασης από την κατάσταση 

αδράνειας στην κατάσταση συνδεδεμένης σύνδεσης θα πρέπει να είναι μικρότερος από 100ms, 

εκτός από την καθυστέρηση σηματοδοσίας κατά την downlink και την καθυστέρηση σηματοδοσίας 

του NAS (Non-Access Stratum). Επιπλέον, ορίζεται ότι ο χρόνος μετάβασης από την αδρανής 

κατάσταση στην συνδεδεμένη κατάσταση θα πρέπει να διαρκέσει λιγότερο από 50 ms. Το LSTI 

πραγματοποίησε μετρήσεις για να επαληθεύσει ότι η LTE πληροί αυτές τις απαιτήσεις. Τα 

αποτελέσματα από αυτές τις μετρήσεις φαίνονται παρακάτω στο Σχήμα 10.5 και, όπως είναι 

προφανές, το LTE εκτελεί ακόμα καλύτερα από τις χειρότερες απαιτήσεις για τη μετάβαση από το 

Idle σε Συνδεδεμένο, η οποία είναι η συχνότερα χρησιμοποιούμενη. 
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ΕΙΚΟΝΑ 6 ΤΟ LSTI ΜΕΤΡΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ LTE ΚΑΙ 1 UE / CELL. 

Η λανθάνουσα επιφάνεια του χρήστη ορίζεται από το 3GPP ως ο χρόνος διέλευσης μιας 
διαδρομής μεταξύ ενός πακέτου που είναι διαθέσιμο στο επίπεδο IP στον κόμβο ακμής UE και της 
διαθεσιμότητας αυτού του πακέτου στο επίπεδο ΙΡ στον κόμβο ακμής RAN, στην περίπτωση αυτή το eNB. 
Σύμφωνα με τις τρέχουσες προδιαγραφές, από το E-UTRA αναμένεται λανθάνοντα επίπεδο 
λανθάνουσας κατάστασης περίπου 5 ms. Η χαμηλή λανθάνουσα κατάσταση στο επίπεδο U είναι 
απαραίτητη για την παροχή διαδραστικών υπηρεσιών όπως το παιχνίδι, το VoIP και το πιο σημαντικό 
στην περίπτωση μας ζωντανή ανατροφοδότηση από το οδικό δίκτυο. Το LSTI πραγματοποίησε μετρήσεις 
για να καθορίσει τον χρόνο μετάδοσης ping (RTT) μεταξύ του UE και του eNB (λανθάνουσα κατάσταση 2 
* U) καθώς και την καθυστέρηση ping από άκρο σε άκρο. Ένα σχηματικό διάγραμμα της δομής δικτύου 
που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις καθώς και τα αποτελέσματα. 

 
 ΕΙΚΟΝΑ 7 ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένες μετρήσεις με προγραμματισμένη ανάθεση για τους πόρους 

uplink. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του LTE το οποίο μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο για 

εφαρμογές ITS και θα συζητηθεί διεξοδικά στις ακόλουθες ενότητες. Τα αποτελέσματα από τις 

μετρήσεις LSTI δείχνουν ότι οι απαιτήσεις 3GPP για τη διεπαφή αέρα μπορούν να ικανοποιηθούν 

όταν χρησιμοποιείται προκαθορισμένη αντιστοίχιση, αλλά όταν χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη 

δυναμική εκχώρηση των πόρων ανερχόμενης ζεύξης τότε η καθυστέρηση είναι λίγο πάνω από το 

όριο. Από την άλλη πλευρά, οι μετρήσεις που λαμβάνονται για την καθυστέρηση από άκρο σε άκρο 

είναι εξαιρετικές και δείχνουν ότι το LTE μπορεί να φιλοξενήσει ακόμη και για εφαρμογές με πολύ 

σκληρές απαιτήσεις καθυστέρησης. Η ακριβής τιμή της καθυστέρησης άκρου-άκρου σε ένα δίκτυο 

LTE καθώς και τα στοιχεία που την περιλαμβάνουν, φαίνονται παρακάτω στον Πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΚΡΟ ΣΕ ΑΚΡΟ. 

 

 

 

8.2.5 Κινητικότητα (Mobility) 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 3GPP, το E-UTRAN θα υποστηρίζει την κινητικότητα σε όλο το 

κυψελοειδές δίκτυο και θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί για χαμηλή ταχύτητα κινητής τηλεφωνίας από 0 

έως 15 km / h. Η υψηλότερη ταχύτητα κινητού τηλεφώνου μεταξύ 15 και 120 km / h πρέπει να 

υποστηρίζεται με υψηλή απόδοση. Η κινητικότητα σε όλο το κυψελοειδές δίκτυο πρέπει να διατηρείται 

σε ταχύτητες από 120 km / h έως 350 km / h (ή ακόμη και έως 500 km / h ανάλογα με τη ζώνη 

συχνοτήτων). Οι υπηρεσίες φωνής και άλλες υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο που υποστηρίζονται στον 

τομέα των κυκλωμάτων στο Release 6 UMTS, θα υποστηρίζονται από το E-UTRAN μέσω του τομέα 

μεταγωγής πακέτων με τουλάχιστον ίση ποιότητα όπως υποστηρίζεται από το UTRAN (π.χ. το σύνολο της 

περιοχής στροφών [7]. Το LSTI, πραγματοποίησε εκτεταμένες μετρήσεις για να επαληθεύσει αν η 

τρέχουσα έκδοση LTE 8 πληροί τις απαιτήσεις κινητικότητας του 3GPP. Τα αποτελέσματα για 

διαφορετικές ταχύτητες κινητής τηλεφωνίας παρουσιάζονται παρακάτω στο Σχήμα 10.7, από την άποψη 

της απόδοσης σε σχέση με το λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR) ανάλογα με την απόσταση του κινητού 

από το eNB. Όπως μπορούμε να δούμε από το γράφημα, το LTE δείχνει λαμπρή απόδοση για χαμηλές 

ταχύτητες κινητής τηλεφωνίας και ελάχιστες επιπτώσεις είναι προφανείς για κινητές ταχύτητες μέχρι 120 

km/h. Παρόλο που η απόδοση υποβαθμίζεται για υψηλές ταχύτητες, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι 

οι εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες κινητής τηλεφωνίας εξακολουθούν να υποστηρίζονται. Ως εκ τούτου, 

όλες οι αρχικές απαιτήσεις κινητικότητας του 3GPP ικανοποιούνται με επιτυχία από την LTE. 
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ΕΙΚΟΝΑ 8 ΑΝΤΟΧΗ ΕΝΑΝΤΙ SNR ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ LTE. 

 

8.3WiMAX 
8.3.1. Εισαγωγή στο WiMAX 

Το WiMAX δεν είναι ευρέως διαδεδομένο. Ο τρόπος λειτουργίας του μπορεί να χαρακτηριστεί 

παρόμοιος με το Wi-Fi αλλά  τεχνολογία WiMAX μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του δέκτη μέχρι και 

35 χιλιόμετρα από το σημείο εκπομπής. Το WiMAX αναβαθμίσει τις ασύρματες επικοινωνίες ένα βήμα 

πιο μπροστά και καθιστά ικανή την λειτουργία των εφαρμογών βασισμένες σε κυψέλες πολύ 

μεγαλύτερης κλίμακας. Επίσης θα μπορούσε να τροφοδοτήσει με ευρυζωνικές υπηρεσίες ολόκληρες 

πόλεις αλλά κρίθηκε ακατάλληλο.  

 

8.3.2 Μειονεκτήματα WiMAX 
 Αρχικά είναι ασύμβατο με τα δίκτυα παλαιότερης γενιάς GSM/EDGE αλλά και της 3ης γενιάς σε 

σχέση με το LTE και LTE Advanced. Ένα ακόμα σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι οι πάροχοι κινητής 

τηλεφωνίας αν ήθελαν να υιοθετήσουν θα έπρεπε να κάνουν ριζική αναδιοργάνωση των εγκαταστάσεων 

επανεκπομπής. Μία συσκευή WiMAX  δεν θα ήταν συμβατή με την προγενέστερή τεχνολογία επομένως 

δεν θα είχε και πρόσβαση σε αυτή. Το WiMAX θα είχε μικρότερη ταχύτητα αποστολής δεδομένων. Ενώ 

το LTE μπορεί να έχει μέγιστη απόδοση, όπως προαναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα, σε ταχύτητες 

μέχρι και 450 χιλιόμετρα την ώρα. Αντίθετα, το πλαίσιο μέγιστης απόδοσης του WiMAX είναι σημαντικά 

μικρότερο, μη ξεπερνώντας τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, ταχύτητα που θα μπορούσε εύκολα να υπερβεί 

ένα συμβατικό αυτοκίνητο ένα ένας σύγχρονος συρμός μιας σιδηροδρομικής γραμμής. Και τέλος η 

τεχνολογία του WiMAX χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο διαμόρφωσης για downlink και uplink (SOFDMA), 

ενώ το LTE διαφορετική για τα δύο κανάλια: για downlink το OFDMA και για uplink το SC-FDMA. 

Σημαντική διαφορά στις προαναφερθείσες τεχνολογίες είναι η σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που 
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προσφέρει το SC-FDMA, επεκτείνοντας την διάρκεια ζωής της μπαταρίας των συνδεδεμένων συσκευών 

στα LTE και LTE-Advanced δίκτυα. 

 

8.3.2 Λειτουργία του WiMAX 
 Υπάρχουν περιπτώσεις που το WiMAX ήταν η καλύτερη και οικονομικότερη λύση. Η Αφρική 

λειτουργεί αποκλειστικά με την τεχνολογία WiMAX. Το κόστος εγκατάστασης οπτικών ινών και DSLAM 

θα ήταν πολύ ακριβότερο και κανένας φορέας δεν θα χρηματοδοτούσε την εγκατάσταση τους. Επίσης 

το WiMAX λειτουργεί και σαν εναλλακτική του Wi-Fi σε μεγάλες εταιρείες και πόλεις. Στην Ελλάδα 

έχουμε υποστήριξη του WiMAX, σε διαφορετική κατηγορία φυσικά από την κινητή επικοινωνία. Πιλοτικά 

το 2008 ο OTE ξεκίνησε την υποστήριξη της τεχνολογίας στο Άγιο Όρος, στη συνέχεια στο Ηράκλειο της 

Κρήτης, ενώ σήμερα παρέχει πρόσβαση σε όλο τον Δήμο Αθηνών, την Θεσσαλονίκη αλλά και την Πάτρα, 

ως μία εναλλακτική του ADSL για επιχειρήσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
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9. Κυψελωτά συστήματα 5G 

9.1  Λόγοι ανάπτυξης του 5G. 
Τα smartphones είναι πιο συνηθισμένα από ποτέ και οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές που 

προσφέρουν συνεχίζουν να επεκτείνονται. Ποιες υπηρεσίες ή εφαρμογές υπάρχουν εκεί που η 4G δεν 

μπορεί να υποστηρίξει. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μερικές έτοιμες απαντήσεις, 4K ή 8K βίντεο, 

επαυξημένη πραγματικότητα και διαδίκτυο των οχημάτων έρχονται στο μυαλό. Αυτές οι νέες υπηρεσίες 

και εφαρμογές είναι οι τελευταίες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί φορείς εκμετάλλευσης. 

Αυτές οι προκλήσεις απαιτούν 5G. Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις;  

Η πρώτη πρόκληση είναι η αύξηση του όγκου δεδομένων. Αυτή η εκρηκτική αύξηση των 

δεδομένων σημαίνει ότι το 5G πρέπει να είναι γρηγορότερο από το 4G. Σκεφτείτε να προσπαθήσετε να 

κατεβάσετε μια ταινία HD 8GB σε δίκτυο 3G με ρυθμό λήψης 14Mbps και χρειαζόμαστε 70 λεπτά για να 

κατεβάσετε την ταινία. Ίσως πάει να πάρει έναν υπνάκο ενώ ολοκληρώνεται το κατέβασμα. Με το 4G το 

ρυθμό λήψης μπορεί να φτάσει τα 150 Mbps χρειάζεται μόνο περίπου 7 λεπτά, αλλά αυτό είναι ακόμα 

αρκετός χρόνος για να πάρετε ένα φλιτζάνι καφέ. Αφού έχουμε 5G που μας δίνουν 10Gbps μπορούμε να 

κατεβάσουμε ολόκληρη την ταινία σε μόλις 6 δευτερόλεπτα. Μέχρι τη στιγμή που έχετε ανοίξει το 

φάκελο λήψης, είναι ήδη έτοιμο για παρακολούθηση. Η υψηλότερη ταχύτητα που προσφέρει η 5G 

σημαίνει καλύτερη εμπειρία για τους χρήστες. Ας εξετάσουμε μια άλλη κινητή ευρυζωνική δολοφόνο 

Εικονική πραγματικότητα (VR). Τα τελευταία χρόνια, το VR ήταν ένα πραγματικά καυτό θέμα. Πολλοί 

πάροχοι διαδικτύου και τεχνολογικοί γίγαντες έχουν επικεντρωθεί στην VR. Η εμβέλεια στην εφαρμογή 

VR συνεχίζει να επεκτείνεται. Νέες εφαρμογές ανακαλύπτονται διαρκώς στις βιομηχανίες ψυχαγωγίας 

και τουρισμού. Στο 2017 Mobile World Congress, οι περισσότερες από τις μεγάλες 

αυτοκινητοβιομηχανίες χρησιμοποίησαν το VR για να παρουσιάσουν τα τελευταία προϊόντα και λύσεις 

τους, για να προσφέρουν μια πιο συναρπαστική εμπειρία. Το VR σας επιτρέπει να νιώσετε σαν να 

οδηγούσατε πραγματικά το αυτοκίνητο. Το Streaming VR χρησιμοποιείται ήδη σε συνέδρια και εκθέσεις 

και όλο και περισσότερες υπηρεσίες VR έρχονται, υπηρεσίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να 

παρουσιάσετε τα δικά σας προϊόντα και λύσεις.  

 

  ΕΙΚΟΝΑ 9 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ VIDEO  
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Για τη στήριξη αυτού του προϊόντος και υπηρεσιών χρειάζονται πολλοί πόροι φάσματος. Το 

βίντεο VR θα καταναλώνει ένα τεράστιο εύρος ζώνης. Από την εικόνα 10 μπορούμε να δούμε ότι το VR 

χρειάζεται πολύ ταχύτητα και περισσότερο εύρος ζώνης από το 4G που μπορεί να προσφέρει. VR 

χρειάζονται την ταχύτητα και το εύρος ζώνης των 5G. 

Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι ο αριθμός των συνδέσεων που θα χρειαστούν με την 

εμφάνιση των έξυπνων συσκευών, υπήρξε μια τεράστια ανάγκη για όλο και μεγαλύτερη συνδεσιμότητα. 

Εκτός από τις συνδέσεις από άτομο σε άνθρωπο, έχουμε πλέον τη ζήτηση για συνδέσεις μεταξύ ατόμων 

και αντικειμένων. Οι μετρητές φυσικού αερίου, οι λαμπτήρες δρόμων και πολλά άλλα συνδέονται όλοι.

 

  ΕΙΚΟΝΑ 10 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ INTERNET [11]  

 

   ΕΙΚΟΝΑ 11 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑ ΚΥΨΕΛΗ [14]  



100  

  Με όλα αυτά τα ζητήματα που απαιτούν συνδέσεις στο Internet, παρόλο που το 4G προσφέρει 

χιλιάδες συνδέσεις από κάθε κελί που δεν επαρκούν για έναν κόσμο όπου όλα συνδέονται στην εποχή 

των 5G, θα υπάρχουν περίπου ένα εκατομμύριο συνδέσεις ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Η 

συνδεσιμότητα θα διαρρεύσει σε κάθε περιοχή της ζωής μας. Το διαδίκτυο θα συνδέει τα πάντα 

δημιουργώντας ένα διαδίκτυο των πραγμάτων (IOT). Για το πρόσωπο σε άνθρωπο και το πρόσωπο-προς-

πράγμα και το πράγμα-προς-πράγμα όλη η κοινωνία θα μετατραπεί από την κινητή συνδεσιμότητα. Η 

κοινωνία θα γίνει πιο αποτελεσματική. Θα δούμε το 5G κόσμο με 100 δισεκατομμύρια συνδέσεις, έναν 

κόσμο όπου όλα όσα χρησιμοποιούμε θα είναι συνδεδεμένα, τα ρολόγια μας και ακόμη και τα γυαλιά 

μας. Τα κιβώτια μεταφοράς και τα ρομπότ στο εργοστάσιο. Αυτή η συνδεσιμότητα θα είναι ανεκτίμητη 

για τον βιομηχανικό τομέα. 

Η τρίτη μεγάλη πρόκληση είναι το ευρύ φάσμα εφαρμογών. Για παράδειγμα, η αυτόνομη 

οδήγηση, τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό V2X πρέπει να είναι ικανά να αντιδρούν γρήγορα στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες του δρόμου. Χρειάζονται ένα διαδίκτυο με εξαιρετικά χαμηλή λανθάνουσα 

κατάσταση. Είτε πρόκειται για αυτοματοποιημένη οδήγηση είτε για αντίδραση στα πράγματα γύρω από 

τα οχήματα που χρειάζονται τη χαμηλότερη δυνατή καθυστέρηση. Επομένως υπάρχουν υψηλές 

απαιτήσεις σε χαμηλή λανθάνουσα κατάσταση. Ας ρίξουμε μια ματιά στις τεχνικές προδιαγραφές. Η 

καθυστέρηση στο δίκτυο 4G είναι λιγότερο από 50 χιλιοστά του δευτερολέπτου και περίπου το μισό από 

ένα δίκτυο 3G. Αλλά τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό χρειάζονται λανθάνοντα χρόνο για να είναι πολύ 

χαμηλότερα από αυτό. Σκεφτείτε ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό που τρέχει σε ένα δίκτυο 4G ενώ 

ταξιδεύετε στα 100km / h. Εάν το αυτοκίνητο ανιχνεύσει ένα εμπόδιο άλλα 1,6 μέτρα θα επιταχύνουν 

πριν από το αυτοκίνητο ενεργοποιημένο τα φρένα. Σε ένα δίκτυο 5G που ταξιδεύει με την ίδια ταχύτητα, 

το αυτοκίνητο θα ενεργοποιήσει το σύστημα πέδησής του προτού ταξιδέψει ακόμα 3,3 εκατοστά, ενώ 

το σύστημα θα αποτρέψει μια σύγκρουση καθώς και το ABS. Η λανθάνουσα κατάσταση του δικτύου 5G 

μπορεί να είναι τόσο χαμηλή όσο το 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου. Αυτός είναι ένας χρόνος απόκρισης 

50 φορές πιο γρήγορος από αυτόν με το 4G. 

Το 5G είναι end to end και συνδέει πλήρως το οικοσύστημα. Από τη μικρή συσκευή που φοράτε, 

από τα συνδεδεμένα σπίτια ή από τα γραφεία που έχουν συγκεντρωθεί, έως τις εφαρμογές μεγάλης 

κλίμακας στον κλάδο της βιομηχανίας, της ιατρικής, της εκπαίδευσης, της μεταφοράς ή της 

χρηματοδότησης, και 5G, θα τα συνδέσετε όλα. Με το 5G έχετε έναν πλήρως συνδεδεμένο κόσμο στα 

χέρια σας. Για να υλοποιήσει πλήρως το όραμα του 5G που είναι πέρα από τις δυνατότητες του 

σημερινού δικτύου 4G, η ITU έχει ορίσει τρεις κατηγορίες εφαρμογών 5G. 
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   ΕΙΚΟΝΑ 12 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 5G[14] 

Το 5G χαρακτηρίζεται με τρεις κατηγορίες: 

1. Υπάρχει βελτιωμένη ευρυζωνική σύνδεση ή eMBB. Να αυξηθεί η κινητή ευρυζωνική χωρητικότητα. 

2. Μαζική επικοινωνία τύπου μηχανής (mMTC). Για να επιλύσετε το τεράστιο ζήτημα συνδεσιμότητας. 

3. Η επικοινωνία Ulta Reliable & low Latence (uRLLC) για όταν χρειαζόμαστε εξαιρετικά υψηλή αντοχή 

και εξαιρετικά χαμηλή λανθάνουσα κατάσταση. 

Θα αποδώσει 10Gbps απόδοσης, όχι περισσότερο από 1 msec καθυστέρησης και ένα εκατομμύριο 

συνδέσεις ανά kilometer square. 

Ξεκινώντας από το eMBB, η 5G θα μας προσφέρει πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο 

όποτε είμαστε και θα επιτρέψει νέες υπηρεσίες όπως VR και AR. Θα μπορείτε να μοιραστείτε οτιδήποτε 

συναντάτε από οποιοδήποτε μέρος ανά πάσα στιγμή. Ποτέ δεν θα πρέπει πάλι να βιώσετε την 

απογοήτευση του να μην μπορείτε να ανεβάσετε τα βίντεο σας απευθείας από το event. 

Το mMTC έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της μαζικής συνδεσιμότητας, για 

να επιτρέψει σε μια κοινωνία όπου όλες οι συσκευές είναι έξυπνες. Η δυνατότητα της 5G να υποστηρίζει 

μαζική συνδεσιμότητα διασφαλίζει ότι οι φορητές συσκευές μας, οι έξυπνες οικιακές συσκευές και η 

έξυπνη υποδομή πόλεων έχουν όλα εύκολη και αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε να μπορούμε 

να απολαύσουμε μια έξυπνη ψηφιακή ζωή. Κάθε συσκευή που θα διαθέτουμε θα είναι σε θέση να 

συνδεθεί στο διαδίκτυο και να προσφέρει μια πιο προσωπική εμπειρία. 

Το uRLLC το χαμηλό λανθάνοντα χρόνο 1ms που παρέχεται από το 5G θα κάνει δυνατή την 

απομακρυσμένη ιατρική περίθαλψη, θα μας φέρει την ευκολία αυτόνομης οδήγησης αυτοκινήτων και 

θα κάνει έξυπνη πραγματικότητα κατασκευής. Όπως αυτόνομης οδήγησης αυτοκίνητα και έξυπνη 

κατασκευή θα είναι κρίσιμα σενάρια εφαρμογής για την τεχνολογία 5G. 
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9.2 Προτυποποίηση. 
Όταν η 4G κλιμακώθηκε για εμπορική ανάπτυξη, η πρόσβαση στην 5η γενιά του κινητού διαδικτύου 5G 

ήταν ήδη σε εξέλιξη. 

• Το 2012 η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών άρχισε να ασχολείται με ένα όραμα για τα παγκόσμια 

πρότυπα 5G και τις κατευθύνσεις που θα ακολουθούσε η μελλοντική έρευνα 5G. 

• Τον Οκτώβριο του 2015 στην Genova Ελβετίας στις Παγκόσμιες Συσκέψεις Ραδιοεπικοινωνιών του 2015 

ο κλάδος ραδιοεπικοινωνιών της ITU γνωστός ως «ITU-R» ενέκρινε επισήμως ένα ψήφισμα για να 

προχωρήσει με την έρευνα σε 5G και έδωσε 5G την επίσημη νομική ονομασία του IMT -2020 ". 

• Μετά από 2 χρόνια μετά την επανάληψη του προβλήματος, το Visio ITU για το 5G είναι ουσιαστικά 

πλήρες. Το 5G θα χρησιμοποιηθεί για να συνδέσετε ολόκληρο τον κόσμο, έναν πλήρως συνδεδεμένο 

κόσμο, έναν ολόκληρο κόσμο στα χέρια σας. 

•Τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί από το 3GPP για το 5G είναι τα στην Rel-15(phase 1) και Rel-16(phase 

2). Σκοπός είναι τα Standard της Rel-15 να αρχίσουν να χρησιμοποιούνται μέχρι το 2020. Η διαδικασία 

του standardization της 3GPP αποτελείται από την φάση ανάλυσης, αρχειοθέτησης της νέας λειτουργίας. 

Στη φάση της ανάλυσης ένα SI (study item) προτείνεται για έγκριση από το RAN Plenary meeting, και 

αφού δοθεί η απαιτούμενη έγκριση αρχίζει η ανάλυση. Στη φάση της αρχειοθέτησης ένα WI (work item) 

προτείνεται για έγκριση, και αφού δοθεί η απαιτούμενη έγκριση αρχίζει η αρχειοθέτηση. . Το Rel-15 WI 

θα ασχοληθεί με τις ήδη χρησιμοποιούμενες ζώνες συχνοτήτων και το Rel-16 WI με της ζώνες των 

χιλιοστών. Η ανάλυση θα αφορά νέες κυματομορφές, νέα αριθμολογία, massive MIMO επεξεργασία κ.α. 

Τα eMCT και NB-IoT (Narrow-Band Internet of things) WI της Rel-13 αφορούν περιπτώσεις χρήσης 

Massive Machine Type Communications και ίσως χρειαστεί να επεκταθούν και στο Rel-14 SI ή WI. Επίσης 

το Latency SI στη Rel-13 επεκτάθηκε σε WI, το οποίο αφορά περιπτώσεις Ultra-reliable και Low Latency 

Communications. 

 

 

 

 

9.3 Τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν και έχουν αναπτυχθεί για το 
5G.  

a) Massive MIMO 

Η τεχνολογία Massive MIMO είναι το βασικό συστατικό των υπέρ-γρήγορων δικτύων 5G που θα 

ξεκινήσουν από το τέλος του 2019. Αλλά τι ακριβώς είναι το Massive MIMO και γιατί είναι τόσο 

σημαντικό για τη λειτουργία του 5G;  

Τι είναι το Massive MIMO;  
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Το MIMO σημαίνει πολλαπλή έξοδος πολλαπλών εισόδων. Ενώ περιλαμβάνει πολλαπλές 

τεχνολογίες, το MIMO μπορεί ουσιαστικά να δράσει σε αυτήν την ενιαία αρχή: ένα ασύρματο δίκτυο που 

επιτρέπει τη μετάδοση και τη λήψη περισσότερων από ενός σημάτος δεδομένων ταυτόχρονα μέσω του 

ίδιου ραδιοφωνικού καναλιού. Τα τυπικά δίκτυα MIMO τείνουν να χρησιμοποιούν δύο ή τέσσερις 

κεραίες. Το μαζικό MIMO, από την άλλη πλευρά, είναι ένα σύστημα MIMO με ιδιαίτερα υψηλό αριθμό 

κεραιών. Δεν υπάρχει ορισμένος αριθμός για το τι αποτελεί μια μαζική ρύθμιση MIMO, αλλά η 

περιγραφή τείνει να εφαρμόζεται σε συστήματα με δεκάδες ή και εκατοντάδες κεραίες. Για παράδειγμα, 

οι Huawei, ZTE και Facebook έχουν επιδείξει συστήματα Massive MIMO με 96 έως και 128 κεραίες. Το 

AIR 6468 της Ericsson, το οποίο η εταιρεία ισχυρίζεται ότι είναι "το πρώτο ραδιόφωνο 5G NR στον κόσμο", 

χρησιμοποιεί 64 κεραίες εκπομπής και 64 λήψης.  

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Massive MIMO; 

Το πλεονέκτημα ενός δικτύου MIMO σε ένα απλό είναι ότι μπορεί να πολλαπλασιάσει την 

χωρητικότητα μιας ασύρματης σύνδεσης χωρίς να χρειάζεται περισσότερο φάσμα. Οι εκθέσεις 

υποδεικνύουν σημαντικές βελτιώσεις της παραγωγικής ικανότητας και θα μπορούσαν ενδεχομένως να 

αποφέρουν έως 50 φορές αύξηση στο μέλλον. Όσο περισσότερες κεραίες είναι εξοπλισμένοι με τον 

πομπό / δέκτη, τόσο πιο πολλές θα είναι οι διαδρομές σήματος και τόσο καλύτερη είναι η απόδοση σε 

σχέση με την ταχύτητα δεδομένων και την αξιοπιστία των συνδέσεων. Ένα μαζικό δίκτυο MIMO θα 

ανταποκρίνεται περισσότερο στις συσκευές που εκπέμπουν σε ζώνες υψηλότερης συχνότητας, γεγονός 

που θα βελτιώσει την κάλυψη. Συγκεκριμένα, αυτό θα έχει σημαντικά οφέλη για την απόκτηση ενός 

ισχυρού σήματος σε εσωτερικούς χώρους (αν και οι υψηλότερες συχνότητες της 5G θα έχουν τα δικά 

τους θέματα σε αυτό το θέμα). Ο μεγαλύτερος αριθμός κεραιών σε ένα μαζικό δίκτυο MIMO θα 

καταστήσει επίσης πολύ πιο ανθεκτικό σε παρεμβολές και σκόπιμη εμπλοκή από τα υπάρχοντα 

συστήματα που χρησιμοποιούν μόνο μια χούφτα κεραίες. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα μαζικά 

δίκτυα MIMO θα χρησιμοποιούν τεχνολογία σχηματισμού ακτινών, επιτρέποντας την στοχευμένη χρήση 

του φάσματος. Τα υπάρχοντα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είναι μάλλον χαζό με τον τρόπο με τον οποίο 

κατανέμουν ένα κοινό φάσμα μεταξύ όλων των χρηστών της περιοχής, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα 

τη συμφόρηση της απόδοσης σε μια πυκνό-κατοικημένη περιοχή. Με το μαζικό MIMO και τη 

μορφοποίηση δέσμης, μια τέτοια διαδικασία χειρίζεται πολύ πιο έξυπνα και αποτελεσματικά, έτσι οι 

ταχύτητες δεδομένων και η λανθάνουσα κατάσταση θα είναι πολύ πιο ομοιόμορφες σε όλο το δίκτυο. 

MIMO και 5G 

Ενώ οι βασικές αρχές MIMO χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλαπλά πρότυπα Wi-Fi και 4G, το 

Massive MIMO θα τεθεί πραγματικά σε λειτουργία μόλις φτάσουν τα 5G. Πράγματι, είναι ευρέως 

αναμενόμενο ότι το Massive MIMO θα αποτελέσει βασικό παράγοντα και βασικό συστατικό του 5G. Ένας 

από τους βασικούς ρόλους οποιουδήποτε δικτύου 5G θα είναι να χειριστεί την τεράστια αύξηση στη 

χρήση δεδομένων που είναι γύρω από αυτό. Η Cisco εκτιμά ότι έως το 2020 - όταν η 5G θα τεθεί σε 

κυκλοφορία σε ένα κοινό, θα υπάρξουν 5,5 δισεκατομμύρια χρήστες κινητής τηλεφωνίας σε όλο τον 

κόσμο, οι οποίοι καταναλώνουν 20GB δεδομένων ανά μήνα. Αυτό δεν είναι ούτε παράγοντας για την 

τεράστια επίδραση που το Διαδίκτυο των Πράξεων προβλέπεται να έχει στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

μας. Η μαζική ικανότητα του MIMO να εξυπηρετεί πολλούς χρήστες και πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα 

σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, διατηρώντας ταυτόχρονα τους γρήγορους ρυθμούς δεδομένων και 

συνεπή απόδοση καθιστά την τέλεια τεχνολογία για την αντιμετώπιση των αναγκών της επικείμενης 

εποχής 5G. 
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b) mmWAVE 

Η εποχή λειτουργίας των ασύρματων συστημάτων στο φάσμα χιλιοστών των κυμάτων, που 

κυμαίνεται από 30 GHz έως 300 GHz, έρχεται. Με αρκετό φάσμα δυναμικού gigahertz, το mmWave θα 

χρησιμοποιηθεί για κανάλια πρόσβασης σε δίκτυα κυψελών 5G. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή 

Επικοινωνιών (FCC) στις ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο θέσπισης κανόνων για την έγκριση κινητών 

λειτουργιών σε ορισμένες ζώνες mmWave με άδειες μεγέθους νομού. 

  

   ΕΙΚΟΝΑ 13 ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ[12]  

Τα κυψελοειδή δίκτυα mmWave θα λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από τα συμβατικά 

κυψελοειδή συστήματα κάτω των 6 GHz: για ένα πράγμα, οι μετρήσεις αποκαλύπτουν διαφορετικές 

συνθήκες πολλαπλασιασμού, π.χ. την ευαισθησία στο μπλοκάρισμα, σε mmWave από εκείνες στις 

συχνότητες κάτω των 6 GHz, για ένα άλλο, κυψελοειδή δίκτυα mmWave θα εφαρμόζουν διαφορετικές 

αρχιτεκτονικές, π.χ. αναλογική ή υβριδική μορφοποίηση ακτινών με μεγάλες συστοιχίες, για 

επεξεργασία σήματος. Συνεπώς, απαιτούνται νέα μαθηματικά μοντέλα για την ανάλυση κυψελωτών 

δικτύων mmWave, καθώς τα προηγούμενα για χαμηλές συχνότητες δεν ισχύουν άμεσα. 

 Το προτεινόμενο μοντέλο λαμβάνει υπόψη τις βασικές ιδιότητες του mmWave, 

συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων παρεμβολών από τα κτίρια και τα ανθρώπινα σώματα, καθώς 

και τη χρήση κατευθυντικών σχηματισμών ακτίνας(Beamforming) . Με βάση το μοντέλο, οι κατανομές 

του SINR και ο ρυθμός σε κυτταρικά συστήματα mmWave προέκυψαν σε αναλυτικές εκφράσεις. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι λαμβάνοντας υπόψη τις κατανομές παρεμπόδισης, η απόδοση mmWave είναι 

πολύ ευαίσθητη στην πυκνότητα του σταθμού βάσης: μπορεί να επιτευχθεί συγκρίσιμη κάλυψη SINR με 

εκείνη στο σύστημα χαμηλής συχνότητας με επαρκή πυκνότητα σταθμού βάσης, η οποία μεταφράζεται 

σε πολύ υψηλότερο ρυθμό λόγω του μεγαλύτερου εύρους ζώνης (bandwidth). Μια άλλη εφαρμογή του 
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μοντέλου συστήματος mmWave είναι να συγκρίνει την απόδοση του massive MIMO σε ζώνες κάτω των 

6 GHz και mmWave ζώνες χρησιμοποιώντας ένα κοινό πλαίσιο. Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιεί τις κεραίες 

του 4G για upload και τις κεραίες του 5G για download. Η ανάλυσή έδειξε ότι από την άποψη της 

απόδοσης ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, η βέλτιστη συχνότητα σταθμού βάσης για την ανάπτυξη massive 

MIMO εξαρτάται από την πυκνότητα του σταθμού βάσης. Το mmWave υπερέχει σε δίκτυα πυκνών 

σταθμών βάσης, ενώ η απόδοσή του υποβαθμίζεται με αραιούς σταθμούς βάσης λόγω των παρεμβολών 

από εμπόδια. 

 

Πολλαπλασιασμός κύματος 5G κύματος. 

Τα χαρακτηριστικά διάδοσης των ζωνών κυμάτων χιλιοστών είναι πολύ διαφορετικά από εκείνα 

των 4GHz. Συνήθως οι αποστάσεις που μπορούν να επιτευχθούν είναι πολύ λιγότερες και τα σήματα δεν 

περνούν μέσα από τοίχους και άλλα αντικείμενα στα κτίρια. Συνήθως η επικοινωνία  mmWave πιθανόν 

να χρησιμοποιηθεί για υπαίθρια κάλυψη για πυκνά δίκτυα - συνήθως πυκνοκατοικημένες οδούς και 

παρόμοια. Εδώ είναι δυνατές σειρές μέχρι 200 ή 300 μέτρα. Ένα από τα ζητήματα που χρησιμοποιούν τα 

σήματα χιλιομετρικών κυμάτων είναι ότι μπορούν επίσης να επηρεαστούν από φυσικές αλλαγές όπως η 

βροχή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση των επιπέδων σημάτων για τη διάρκεια της 

καθίζησης. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη κάλυψη για ορισμένες περιόδους. Συχνά αυτά 

τα μικρά κύτταρα κυματομορφής 5G χιλιοστών μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνικές σχηματισμού 

ακτινών για να στοχεύσουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό χρήστη και επίσης να μειώσουν την πιθανότητα 

αντανακλάσεων κλπ. 

 

Κάλυψη κύματος χιλιοστών. 

Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι όταν δημιουργούνται μικροκύτταρα κυματομορφών 

χιλιοστομέτρων παρέχουν ένα καλό επίπεδο κάλυψης. Φυσικά, που συνήθως είναι χαμηλότερα από τα 

μακροεντολές, η κάλυψη δεν θα είναι τόσο καλή, αλλά όταν εξετάζει το επίπεδο των δεδομένων που 

μπορούν να μεταφέρουν, παρέχουν έναν εξαιρετικό τρόπο για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 

συστημάτων 5G. Ένα περαιτέρω ζήτημα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν εξετάζουμε τις λύσεις 

κυματομορφής 5G είναι ότι θα υποστούν πολύ μεγαλύτερο αριθμό παραδόσεων από ένα κανονικό 

μικροκυττάρων. Η πρόσθετη σηματοδότηση και έλεγχος πρέπει να συμπεριληφθούν στο σύστημα. 

Επίσης, πρέπει να εξεταστούν επίσης θέματα που αφορούν την επιστροφή. 

 

 

c)  Μικρότερες κυψέλες 

Οι μικρές κυψέλες είναι φορητοί μικροσκοπικοί σταθμοί βάσης που απαιτούν ελάχιστη ισχύ για 

λειτουργία και μπορούν να τοποθετηθούν κάθε 250 μέτρα περίπου σε όλες τις πόλεις. Για να αποφευχθεί 

η πτώση των σημάτων, οι μεταφορείς θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν χιλιάδες από αυτούς τους 

σταθμούς σε μια πόλη για να σχηματίσουν ένα πυκνό δίκτυο που λειτουργεί σαν ομάδα αναμετάδοσης, 

λήψη σημάτων από άλλους σταθμούς βάσης και αποστολή δεδομένων σε χρήστες σε οποιαδήποτε θέση.  
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Ενώ τα παραδοσιακά κυψελοειδή δίκτυα έχουν επίσης καταλήξει να βασίζονται σε έναν αυξανόμενο 

αριθμό σταθμών βάσης, η επίτευξη επιδόσεων 5G θα απαιτήσει ακόμη μεγαλύτερη υποδομή. Ευτυχώς, 

οι κεραίες στα μικρά κελιά μπορούν να είναι πολύ μικρότερες από τις παραδοσιακές κεραίες, αν 

μεταδίδουν μικροσκοπικά κύματα χιλιοστών. Αυτή η διαφορά μεγέθους καθιστά ακόμη πιο εύκολη την 

προσκόλληση κυψελών σε ελαφρούς πόλους και πάνω σε κτίρια. Αυτή η ριζικά διαφορετική διάρθρωση 

του δικτύου θα πρέπει να παρέχει πιο στοχοθετημένη και αποτελεσματική χρήση του φάσματος. Έχοντας 

περισσότερους σταθμούς σημαίνει ότι οι συχνότητες που ένας σταθμός χρησιμοποιεί για τη σύνδεση με 

συσκευές σε μια περιοχή μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν από άλλο σταθμό σε διαφορετική περιοχή 

για να εξυπηρετηθούν άλλοι πελάτες. Ωστόσο, υπάρχει ένα πρόβλημα, το πλήθος των μικρών κυττάρων 

που απαιτούνται για την κατασκευή ενός δικτύου 5G μπορεί να δυσκολευτεί να εγκατασταθεί σε 

αγροτικές περιοχές. Εκτός από την εκπομπή σε χιλιοστά κύματα, οι σταθμοί βάσης 5G θα έχουν επίσης 

πολλές περισσότερες κεραίες από τους σταθμούς βάσης των σημερινών κυψελοειδών δικτύων - για να 

εκμεταλλευτούν μια άλλη νέα τεχνολογία: massive MIMO. 

 

 

d)  Σχηματισμός ακτίνας (Beamforming) 

Το Beamforming είναι ένα σύστημα σηματοδοσίας κυκλοφορίας για κυψελωτούς σταθμούς βάσης 

που προσδιορίζει την πιο αποτελεσματική διαδρομή παροχής δεδομένων σε έναν συγκεκριμένο χρήστη 

και μειώνει τις παρεμβολές για τους χρήστες που βρίσκονται στη γύρω περιοχή στη διαδικασία. Ανάλογα 

με την κατάσταση και την τεχνολογία, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να υλοποιηθούν τα δίκτυα 5G. Το 

beamforming μπορεί να βοηθήσει τις συστοιχίες massive MIMO να κάνουν πιο αποτελεσματική χρήση 

του φάσματος γύρω τους. Η πρωταρχική πρόκληση για το μαζικό MIMO είναι η μείωση των παρεμβολών, 

ενώ ταυτόχρονα μεταδίδονται περισσότερες πληροφορίες από πολλές περισσότερες κεραίες. Στους 

τεράστιους σταθμούς βάσης MIMO, οι αλγόριθμοι επεξεργασίας σήματος σχεδιάζουν την καλύτερη 

διαδρομή μετάδοσης μέσω του αέρα σε κάθε χρήστη. Στη συνέχεια, μπορούν να στείλουν μεμονωμένα 

πακέτα δεδομένων σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις, γεμίζοντας τους από κτίρια και άλλα 

αντικείμενα με ένα ακριβή συντονισμένο μοτίβο. Με τη χορογράφηση των κινήσεων των πακέτων και 

του χρόνου άφιξης, η διαμόρφωση δέσμης επιτρέπει σε πολλούς χρήστες και κεραίες σε μια συστοιχία 

massive MIMO να ανταλλάσσουν πολύ περισσότερες πληροφορίες ταυτόχρονα. Για τα κύματα 

χιλιοστών, η μορφοποίηση δέσμης χρησιμοποιείται κυρίως για την αντιμετώπιση διαφορετικών 

προβλημάτων. Τα κυψελοειδή σήματα εμποδίζονται εύκολα από αντικείμενα και τείνουν να 

εξασθενίζουν σε μεγάλες αποστάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, ο σχηματισμός δέσμης μπορεί να 

βοηθήσει με την εστίαση ενός σήματος σε μια συγκεντρωμένη δέσμη που δείχνει μόνο προς την 

κατεύθυνση ενός χρήστη, αντί να μεταδίδει σε πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Αυτή η προσέγγιση 

μπορεί να ενισχύσει τις πιθανότητες του σήματος να φτάσει άθικτα και να μειώσει την παρεμβολή για 

όλους τους άλλους. Εκτός από την αύξηση των ρυθμών δεδομένων με την εκπομπή σε χιλιοστά κύματα 

και την ενίσχυση της απόδοσης φάσματος με μαζική MIMO, οι ασύρματοι μηχανισμοί προσπαθούν 

επίσης να επιτύχουν την υψηλή απόδοση και χαμηλή λανθάνουσα κατάσταση που απαιτούνται για το 

5G μέσω μιας τεχνολογίας που ονομάζεται full duplex . 
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e)  Επικοινωνία ταυτόχρονης διπλής κατεύθυνσης (full duplex). 

Οι σημερινοί σταθμοί βάσης και τα κινητά τηλέφωνα βασίζονται σε πομποδέκτες που πρέπει να 

μετακινούνται όταν μεταδίδουν και λαμβάνουν πληροφορίες με την ίδια συχνότητα ή λειτουργούν σε 

διαφορετικές συχνότητες εάν ένας χρήστης επιθυμεί να μεταδίδει και να λαμβάνει ταυτόχρονα 

πληροφορίες. Με το 5G, ένας πομποδέκτης θα μπορεί να μεταδίδει και να λαμβάνει δεδομένα 

ταυτόχρονα, με την ίδια συχνότητα. Αυτή η τεχνολογία είναι γνωστή ως πλήρης αμφίδρομη και θα 

μπορούσε να διπλασιάσει την χωρητικότητα των ασύρματων δικτύων στο πιο θεμελιώδες φυσικό τους 

επίπεδο. Εικόνα δύο ανθρώπων που μιλάνε ταυτόχρονα, αλλά μπορούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλο 

πράγμα που σημαίνει ότι η συνομιλία τους μπορεί να διαρκέσει μισό χρόνο και η επόμενη συζήτηση θα 

μπορούσε να ξεκινήσει νωρίτερα. Ορισμένοι στρατιωτικοί χρησιμοποιούν ήδη τεχνολογία full duplex που 

βασίζεται σε ογκώδες εξοπλισμό. Για να επιτευχθεί πλήρης αμφίδρομη λειτουργία σε προσωπικές 

συσκευές, οι ερευνητές πρέπει να σχεδιάσουν ένα κύκλωμα που να μπορεί να δρομολογεί εισερχόμενα 

και εξερχόμενα σήματα, ώστε να μην συγκρούονται, ενώ μια κεραία μεταδίδει και λαμβάνει ταυτόχρονα 

δεδομένα. Αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της τάσης των ραδιοκυμάτων να ταξιδεύουν τόσο προς 

τα εμπρός όσο και προς τα πίσω με την ίδια συχνότητα, μια αρχή γνωστή ως αμοιβαιότητα. Πρόσφατα 

όμως, οι ειδικοί συνέταξαν τρανζίστορ πυριτίου που λειτουργούν σαν διακόπτες υψηλής ταχύτητας για 

να σταματήσουν το πίσω κύλινδρο αυτών των κυμάτων, επιτρέποντάς τους να μεταδίδουν και να 

λαμβάνουν σήματα με την ίδια συχνότητα ταυτόχρονα. Ένα μειονέκτημα για την πλήρη αμφίδρομη είναι 

ότι δημιουργεί επίσης περισσότερη παρεμβολή σήματος, μέσω μιας ενοχλητικής ηχώ. Όταν ένας πομπός 

εκπέμπει ένα σήμα, το σήμα αυτό είναι πολύ πιο κοντά στην κεραία της συσκευής και συνεπώς πιο 

ισχυρό από οποιοδήποτε σήμα που λαμβάνει. Η προσδοκία μιας κεραίας να μιλάει και να ακούει 

ταυτόχρονα είναι δυνατή μόνο με ειδική τεχνολογία ακύρωσης ηχώ. Με αυτές και άλλες τεχνολογίες 5G, 

οι μηχανικοί ελπίζουν να κατασκευάσουν το ασύρματο δίκτυο που οι μελλοντικοί χρήστες smartphone, 

οι παίκτες VR και τα αυτόνομα αυτοκίνητα θα βασίζονται καθημερινά. Ήδη, οι ερευνητές και οι εταιρείες 

έχουν θέσει μεγάλες προσδοκίες για το 5G με την υπόσχεση της υπερφόρτωσης των τελευταίων χρόνων 

και των ρεκόρ ταχύτητας δεδομένων για τους καταναλωτές. Εάν μπορούν να επιλύσουν τις 

εναπομένουσες προκλήσεις και να καταλάβουν πώς μπορούν να λειτουργήσουν όλα αυτά τα συστήματα, 

η άκρως εξυπηρετική υπηρεσία 5G θα μπορούσε να προσεγγίσει τους καταναλωτές τα επόμενα πέντε 

χρόνια. 

 

 

f)  Λειτουργίες δικτύου Virtualization (NFV). 

Παρόλο που εξακολουθεί να είναι μια τεχνολογία εκκολαπτόμενη, η βασική ιδέα πίσω από το NFV 

είναι η αποσύνδεση του λογισμικού από το υλικό. Με το NFV, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να 

αναπτύξουν διάφορες λειτουργίες δικτύου, όπως τείχος προστασίας ή κρυπτογράφηση, σε εικονικές 

μηχανές (VM). Κάθε φορά που ένας πελάτης ζητά μια νέα λειτουργία δικτύου, οι πάροχοι υπηρεσιών 

είναι σε θέση να περιστρέφουν αυτόματα ένα VM για τη λειτουργία αυτή. Χρησιμοποιώντας αυτή την 

τεχνολογία, οι διαχειριστές δικτύων δεν χρειάζεται να επενδύσουν σε ιδιόκτητα υλικά υψηλής 

τεχνολογίας για να δημιουργήσουν μια αλυσίδα υπηρεσιών συσκευών συνδεδεμένων στο δίκτυο. Και σε 

αντίθεση με το ιδιόκτητο υλικό, αυτές οι λειτουργίες δικτύου μπορούν να εγκατασταθούν σε εβδομάδες 

αντί για μήνες. Σε σχέση με το 5G, το NFV θα βοηθήσει στην εικονικοποίηση πολλαπλών συσκευών στο 
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δίκτυο. Συγκεκριμένα, το NFV θα επιτρέψει τον τεμαχισμό του δικτύου 5G, επιτρέποντας σε διάφορα 

εικονικά δίκτυα να λειτουργούν πάνω από μια ενιαία, φυσική υποδομή. Επιπλέον, το 5G NFV θα 

επιτρέψει τη διάρθρωση ενός φυσικού δικτύου σε διάφορα εικονικά δίκτυα ικανά να υποστηρίξουν 

πολλαπλά δίκτυα ασύρματης πρόσβασης (RAN). Το NFV μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει εμπόδια στην 

5G βελτιστοποιώντας την παροχή πόρων στις λειτουργίες εικονικού δικτύου (VNFs) για τιμές και 

ενέργεια, VNF κλίμακας και εξασφαλίζοντας ότι οι VNF λειτουργούν με συνέπεια. 

 

 

g)  Καθορισμένη δικτύωση λογισμικού (Software defined networking (SDN)) 

Το SDN είναι μια έξυπνη αρχιτεκτονική δικτύου που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των 

περιορισμών υλικού. Ο σκοπός της εισαγωγής του SDN είναι να αφαιρεθούν οι λειτουργίες χαμηλότερου 

επιπέδου και να μετακινηθούν σε ένα κανονικοποιημένο επίπεδο ελέγχου, το οποίο διαχειρίζεται τη 

συμπεριφορά του δικτύου μέσω διεπαφών προγράμματος εφαρμογών (APIs). Από ένα βασισμένο σε 

λογισμικό, κεντρικό επίπεδο ελέγχου, οι διαχειριστές δικτύου μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μέσω 

του δικτύου παρά τα συνδεδεμένα στοιχεία υλικού. Με το διαθέσιμο φάσμα, το 5G πρόκειται να ωθήσει 

τα όρια του τι είναι εφικτό. Αυτό είναι όπου SDN ταιριάζει στην εικόνα 5G. Το SDN μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να παρέχει ένα γενικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στο 5G να λειτουργεί σε ένα επίπεδο 

ελέγχου. Μπορεί να παρέχει καλύτερες ροές δεδομένων καθώς τα δεδομένα μετακινούνται μέσω του 

δικτύου 5G. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική SDN μπορεί να ελαχιστοποιήσει το εύρος ζώνης δικτύου και να 

αυξήσει την καθυστέρηση. Τέλος, δεδομένου ότι το SDN μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα 5G, 

παρέχει έναν τρόπο διαχείρισης και αυτοματοποίησης της πλεονασμού του δικτύου από ένα κεντρικό 

επίπεδο ελέγχου, παρακάμπτοντας σημαντικές διακοπές λειτουργίας, προσδιορίζοντας τις βέλτιστες 

ροές δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. 

 

 

h)  Network slicing  

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που τροφοδοτείται από τη δύναμη της κινητικότητας, του 

σύννεφου και της ευρυζωνικότητας, λαμβάνει χώρα σε όλες τις βιομηχανίες. Αυτή η μετατροπή 

ανοίγει νέες περιπτώσεις χρήσης για καταναλωτές, επιχειρήσεις και βιομηχανίες, ξεκινώντας ήδη 

από δίκτυα 4G / LTE. Για την αντιμετώπιση αυτών των ευκαιριών σε κλίμακα και με στοχοθετημένο 

κόστος, η αποτελεσματικότητα και η ευελιξία απαιτεί ένα σύνολο ειδικών ικανοτήτων δικτύου.  

Το τεμαχισμό σε δίκτυα είναι μια τεχνολογία που προσφέρει ακριβώς αυτό, επιτρέποντας τη 

δημιουργία πολλαπλών λογικών δικτύων στην κορυφή μιας κοινής φυσικής υποδομής. 

  Τα βασικά οφέλη περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ελαστικότητα, ευρωστία, ασφαλείς και σταθερές 

λειτουργίες μέσω της διαμερισματοποίησης του δικτύου, που εφαρμόζεται από άκρο σε άκρο. 

Ατελείωτους και προσαρμόσιμους τομείς, κάθε μία βελτιστοποιημένη για τις ανάγκες του cluster 

υπηρεσιών ή τμήματος που ορίζονται για να εξυπηρετούν. Ενσωματωμένη ευελιξία και 

αποδοτικότητα με την αυτοματοποιημένη ενοποίηση των υπηρεσιών με τεχνολογία AI, από τη 

δοκιμή έως την έναρξη της συντήρησης νέων υπηρεσιών. Ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίηση 
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του δυναμικού 5G, ο τεμαχισμός του δικτύου παρέχει την απάντηση για τον τρόπο επίτευξης τόσο  

αυξημένης αποτελεσματικότητας όσο και εσόδων, μέσω της διαφοροποίησης και της ταχύτερης 

διάρκειας στην αγορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
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10. Εργαστηριακό Mέρος 

10.1 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗΣ (ΜULTIHOP) 

 

ΕΙΚΟΝΑ 14 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗΣ 

Η τεχνική της πολλαπλής αναπήδησης (multihop) είναι μια μέθοδος που στοχεύει στην βελτίωση 

της ποιότητας επικοινωνίας. Αυτή συνεπάγεται ικανοποιητική μετάδοση του σήματος σε μεγάλες 

αποστάσεις και αντιμετώπιση του φαινομένου των διαλείψεων, κυρίως μεγάλης κλίμακας. Σύμφωνα με 

αυτή τη τεχνική μεσολαβούν μεταξύ πομπού και δέκτη πολλαπλές αναπηδήσεις (multihops). Αυτή η 

τεχνική εστιάζεται κυρίως στην καταπολέμηση της χαμηλής μέσης ισχύος λήψης, ενώ η μέθοδος του 

διαφορισμού στην καταπολέμηση των διαλείψεων μικρής κλίμακας. Όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψιν 

όλους τους περιορισμούς σε ενέργεια, φάσμα και χώρο, καθώς και σε κόστος που είναι συνέπεια όλων 

αυτών. 

 

 

10.2 Διαλείψεις 
Δυο είναι οι μεγάλες κατηγορίες διαλείψεων που θα μας απασχολήσουν. Οι διαλείψεις μεγάλης 

κλίμακας (Long-term fading) και οι πιο σημαντικές διαλείψεις, οι μικρής κλίμακας (Short-term fading). 

 

Διαλείψεις μεγάλης κλίμακας 

Οι διαλείψεις μεγάλης κλίμακας (Long-term of large scale fading or shadowing) σχετίζονται με 

την εξασθένηση της μέσης ισχύος του σήματος που οφείλονται στην ύπαρξη μεγάλων εμποδίων (π.χ. 

κτίρια, λόφοι, δασώδεις εκτάσεις κ.α.), που παρεμβάλλονται μεταξύ πομπού και δέκτη καθώς 

μεταβάλλεται η σχετική θέση τους. Το φαινόμενο είναι γνωστό και ως «σκίαση» (shadowing) μιας και 

προκαλείται σκίαση του δέκτη λόγω της σχετικής κίνησης πομπού και δέκτη και της μεσολάβησης 

εμποδίων στον μεταξύ τους χώρο. 
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Διαλείψεις μικρής κλίμακας 

Οι διαλείψεις μικρής κλίμακας (Short term or Small-scale fading) σχετίζονται με τις ταχύτατες 

μεταβολές του πλάτους του σήματος (ή της ισχύος) της τάξης του υποπολλαπλασίου του μήκους 

κύματος, σε σχετικά μικρές αποστάσεις από τον πομπό. Προκύπτουν εξαιτίας: 

• Των πολλαπλών εκδόσεων του μεταδιδόμενου σήματος που φθάνουν στο δέκτη 

εξαιτίας ανακλάσεων, διαθλάσεων, περιθλάσεων, σκεδάσεων κ.λπ.. 

• Της ταχύτητας του κινητού 

• Της ταχύτητας των περιβαλλόντων αντικειμένων 

• Του εύρους ζώνης του μεταδιδόμενου σήματος 

Τα φαινόμενα της ανάκλασης, διάθλασης και σκέδασης που προκαλούν πολλαπλές εκδόσεις του 

μεταδιδόμενου σήματος στο δέκτη περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: 

 

Ανάκλαση ( Reflection) 

Έχουμε σε περίπτωση που το διαδιδόμενο ηλεκτρομαγνητικό κύμα προσπίπτει σε επιφάνεια πολύ 

μεγάλων διαστάσεων συγκριτικά με το μήκος κύματος. 

Διάθλαση ( Diffraction)  

Έχουμε σε περίπτωση που σώμα με διαστάσεις μεγαλύτερες του μήκους κύματος 

παρεμβάλλεται μεταξύ πομπού και δέκτη με αποτέλεσμα τη δημιουργία δευτερευόντων κυμάτων στο 

χώρο πίσω από το παρεμβάλλουν σώμα. Είναι το φαινόμενο βάση του οποίου πραγματοποιούνται 

ασύρματες επικοινωνίες και παρατηρείται όταν δεν υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ εκπομπής-λήψης. Σε 

περίπτωση υψηλών συχνοτήτων εξαρτάται από τη γεωμετρία του παρεμβαλλόμενου αντικειμένου 

καθώς και από τα φυσικά χαρακτηριστικά του προσπίπτοντος κύματος. 

Σκέδαση ( Scattering) 

Έχουμε σε περίπτωση που το κύμα προσπίπτει σε μεγάλη και τραχιά επιφάνεια ή σε επιφάνεια 

με διαστάσεις συγκρίσιμες με το μήκος κύματος και έχει ως αποτέλεσμα τον διασκορπισμό του κύματος 

προς όλες τις κατευθύνσεις. Η τροπόσφαιρα ή τα αέρια της ατμόσφαιρας αποτελούν πηγή σκέδασης 

πολλές φορές. 

 

 

 

 Στο παρακάτω εικόνα 15 φαίνεται η επικοινωνία ενός χρήστη με το σταθμό βάσης, τόσο 

απευθείας όσο και μέσω ενός αναμεταδότη του οποίου το ρόλο επιτελεί ένας άλλος χρήστης. Έτσι η 

επικοινωνία γίνεται είτε με ένα άλμα (απευθείας), είτε με δύο άλματα (dual hop), με τη βοήθεια ενός 

αναμεταδότη. 
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ΕΙΚΟΝΑ 15 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΑΣΗΣ 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗΣ 
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10.3 Κατηγορίες συστημάτων πολλαπλής αναπήδησης 
 

Τα συστήματα πολλαπλής αναπήδησης στηρίζονται στη χρήση αναμεταδοτών (relays), που 

παρεμβάλλονται μεταξύ του πομπού και του δέκτη και έχουν ως σκοπό την δημιουργία πολλαπλών 

αναπηδήσεων και στοχεύουν στην βελτίωση της επικοινωνίας. Η βελτίωση αυτή αντικατοπτρίζεται στην 

σηματοθορυβική σχέση από το ένα άκρο στο άλλο, στην πιθανότητα σφάλματος, στην πιθανότητα 

διακοπής επικοινωνίας και στην χωρητικότητα του συστήματος. Οι αναμεταδότες διαχωρίζονται σε δυο 

κατηγορίες, ανάλογα με τη συμπεριφορά τους στο σήμα που λαμβάνουν. Οι κατηγορίες είναι οι εξής: 

 

• Αναγεννητικά συστήματα πολλαπλής αναπήδησης ( Decoded Multihop System) 

 Τα συστήματα αυτά, που εν συντομία αποκαλούνται αναγεννητικοί αναμεταδότες (regenerative 

relays), δέχονται το σήμα από τον πομπό, το αποκωδικοποιούν και αφού το ξανακωδικοποιήσουν, χωρίς 

να το ενισχύσουν το επανεκπέμπουν. Η κύρια χρήση αυτών των συστημάτων είναι στις δορυφορικές 

καθώς και στις κινητές επικοινωνίες.  Κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η καταστολή του θορύβου  

που επικάθεται πάνω στο σήμα κατά την ενδιάμεση διαδρομή, με την διαδικασία της 

αποκωδικοποίησης. Όμως υπάρχει και ένα σημαντικό μειονέκτημα στην περίπτωση αύξησης του 

θορύβου. Με την αύξηση του θορύβου πάνω από μια τιμή αυξάνεται η πιθανότητα λανθασμένης 

αποκωδικοποίησης, με αποτέλεσμα την επανεκπομπή λανθασμένων συμβόλων. Αυτό έχει ως συνέπεια 

την μείωση της επίδοσης του συστήματος, με την αύξηση της ισχύος θορύβου πάνω από μια τιμή. Στα 

μειονεκτήματα συγκαταλέγονται επίσης η αύξηση της πολυπλοκότητας μιας και απαιτείται 

αποκωδικοποίηση του σήματος, η αύξηση στη κατανάλωση ενέργειας και τέλος η μείωση της ρυθμό-

απόδοσης λόγω της καθυστέρησης που εισάγεται στην  μετάδοση της πληροφορίας. 
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 Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται πως λειτουργεί ένα σύστημα Decode and Forward: 

 

    ΕΙΚΟΝΑ 17 ΣΥΣΤΗΜΑ DECODE AND FORWARD  

 

 

 

• Μη αναγεννητικά ή ενισχυτικά συστήματα πολλαπλής αναπήδησης ( Amplified Relaying 

Multihop System):  

 Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα συστήματα εκείνα που απλά ενισχύουν και επανεκπέμπουν 

το λαμβανόμενο σήμα στον επόμενο κόμβο, ο οποίος μπορεί να είναι είτε κάποιος άλλος αναμεταδότης 

είτε ο τελικός προορισμός. Δεν επεμβαίνουν στο σήμα που λαμβάνουν αποκωδικοποιώντας το, όπως τα 

αναγεννητικά συστήματα.  Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στους μη αναγεννητικούς αναμεταδότες 

σταθερού κέρδους (fixed gain non-regenerative relays) και στους μη αναγεννητικούς αναμεταδότες με 

εξαρτώμενο από την κατάσταση του καναλιού κέρδος (channel state Information (CSI) non- regenerative 

relays). 

 Οι αναμεταδότες σταθερού κέρδους χωρίζονται σε δυο υποκατηγορίες, στους 

τυφλούς (blind relays) και στους τυφλούς κατά το ήμισυ (semi- blind relays). 
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 Παρακάτω φαίνεται ένα σύστημα με αναμεταδότη τύπου Amplify and Forward: 

  

    ΕΙΚΟΝΑ 18 ΣΥΣΤΗΜΑ AMPLIFY AND FORWARD  

 

 Προτού περιγράψουμε αναλυτικά κάθε τύπο και υπολογίσουμε την σηματοθορυβική σχέση για 

κάθε περίπτωση, θα βρούμε ένα γενικότερο τύπο για την σηματοθορυβική σχέση της περίπτωσης 

διπλής αναπήδησης (dual hop) που είναι η απλούστερη και αυτή που θα εξετάσουμε. 

 Στο εικόνα 12.6 φαίνεται η πηγή (Source), ο αναμεταδότης (Relay) και ο προορισμός 

(Destination). Λόγω της διπλής αναπήδησης δημιουργούνται δυο κανάλια, το κανάλι πηγή-

αναμεταδότης (S-R) και το κανάλι αναμεταδότης- προορισμός (R-D). 

 

  

ΕΙΚΟΝΑ 19 ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ (DUAL HOP) 
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Για το κανάλι S - R : 

• α1 : το πλάτος του καναλιού 

• n1(t) : ο λευκός προσθετικός Gaussian θόρυβος με ισχύ Νο 

• ε1 : η ισχύς του σήματος εκπομπής s(t) από την πηγή S 

 

Για το κανάλι R - D : 

• α2 : το πλάτος του καναλιού 

• n2(t) : ο λευκός προσθετικός Gaussian θόρυβος με ισχύ Νο 

• ε2   : η ισχύς του σήματος εκπομπής από τον αναμεταδότη R 

 

 

Το λαμβανόμενο σήμα στην είσοδο του αναμεταδότη (R) είναι: 

rR (t) =a1s(t) n1(t) (1) 
 

Το λαμβανόμενο σήμα στον τελικό προορισμό (D) είναι: 

rD (t) = G a2 rR (t) + n2(t)= G a2 [a1s(t) + n1(t)] + n2(t)  (2) 

 

Όπου G το κέρδος που εισάγει το relay είτε αυτό είναι fixed gain είτε variable (CSI) gain. 

 

 H σηματοθορυβική σχέση στην έξοδο του συστήματος είναι: 

yend = ε1 * α1
2 * α2

2 * G2 / (α2
2 *G2 *Nο + Nο) = (ε1 *α1 /Νο *α2

2 /Νο)/ (α2
2 / Νο +1/G2 * No)    
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Αναμεταδότες σταθερού κέρδους (Fixed Gain Relay) 

Οι αναμεταδότες σταθερού κέρδους (fixed gain relays) όπως προαναφέρθηκε χωρίζονται σε δυο 

υποκατηγορίες. Τους τυφλούς (blind) και τους τυφλούς κατά το ήμισυ (semi-blind) αναμεταδότες. 

 

Τυφλοί αναμεταδότες ( blind relays) 

 

Στον γενικό τύπο της σηματοθορυβικής σχέσης που προέκυψε παραπάνω: 

yend = ε1 * α1
2 * α2

2 * G2 / (α2
2 *G2 *Nο + Nο) = (ε1 *α1 /Νο *α2

2 /Νο)/ (α2
2 / Νο +1/G2 * No)  

 (3) 
  

Αντικαθιστούμε το κέρδος: 

G2 = ε2 / C *No   (4) 

 
και έχουμε: 

 

γend= γ1 * γ2  /(C +γ2) (5) 
 

Όπου C σταθερός θετικός αριθμός που ισούται με: 

 

C = ε2 /G2*No  (6) 

 

Τυφλοί κατά το ήμισυ αναμεταδότες ( semi-blind relays ) 

Το όνομα τους στηρίζεται στο γεγονός ότι επεξεργάζονται μια μέση χρονική τιμή της κατάστασης του 

καναλιού. 

Έτσι το κέρδος του αναμεταδότη είναι το εξής: 

G2 = ε2 / (ε1 * α1
2 + No)  (7) 

Έτσι η σηματοθορυβική σχέση στην έξοδο ενός τέτοιου συστήματος είναι: 

γend= γ1 * γ2  /(C +γ2)   (8) 
 

Θεωρώντας ότι το μέσο μετάδοσης εμφανίζει διαλείψεις Rayleigh η προηγούμενη 

σχέση γίνεται: 

G2 = ε2/ε1*Ω1 * exp(1/γ2’)  (9) 
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Όπου: 

C = γ’ / exp(1/γ’) * 1/γ’  (10) 

 

 

 
Συνεπώς η σηματοθορυβική σχέση για την παραπάνω περίπτωση είναι: 

γend = γ1* γ2 / (γ2 +γ1’/(exp(1/γ1’) * (1/γ1’))  (11) 
 

Αν το κέρδος έχει την τιμή 

G2 = ε2 / |rR|2 (12) 

 

Όπου |rR|2η μέση τιμή του σχήματος εισόδου στον αναμεταδότη. 

 

Έτσι η σηματοθορυβική σχέση στην έξοδο του δέκτη είναι: 

 

γend  =(ε1 *α1
2 /Νο *α2

2 /Νο )/ (α2
2 / Νο +1/G2 * No)   = γ1 * γ2 / (γ2  + γ1’ + 1 )  (13) 

 

 

 

 

Αναμεταδότες με κέρδος εξαρτώμενο από την κατάσταση του καναλιού ( CSI GAIN RELAYS ) 

  Για να υπολογιστεί η σηματοθορυβική σχέση στην έξοδο ενός τέτοιου συστήματος 

πρέπει να ορίσουμε το κέρδος G του αναμεταδότη έτσι ώστε η ισχύς εξόδου του αναμεταδότη να μην 

υπερβαίνει μια ορισμένη τιμή, έστω ε2. 

 G2(ε1 * α1
2 +Νο) ≤ε2 -> Gmax

2 = ε2 /ε1*α1
2 + Νο  (14) 

 

 

 

Έτσι η σηματοθορυβική σχέση αυτής της περίπτωσης είναι: 

γend  =(ε1 *α1
2 /Νο *α2

2 /Νο )/ (α2
2 / Νο +1/G2 * No)   = γ1 * γ2 / (γi + γ2 + 1 ) (15) 
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Όπου γi η σηματοθορυβική σχέση για κάθε ενδιάμεση διαδρομή: 

γi = ε1*α1
2/Νο   (16) 

 

 

10.4 Συγκρίσεις Συστημάτων 
Δυο είναι οι κυριότερες κατηγορίες αναμεταδοτών, οι αναγεννητικοί και οι μη αναγεννητικοί 

αναμεταδότες. Στην εικόνα 12.7 είναι ένα παράδειγμα απεικόνισης για την σύγκριση της συμπεριφοράς 

τους σε ένα σύστημα BPSK : 

  

ΕΙΚΟΝΑ 20 BIT ERROR RATE - ΜΈΣΟ SNR ΑΝΆ HOP.  

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε από τις παραπάνω καμπύλες ελαφρώς καλύτερη φαίνεται η 

συμπεριφορά των αναγεννητικών συστημάτων (Decoded and Forward), σε σχέση με τα μη αναγεννητικά 

συστήματα. 

Στο εικόνα 12.8 φαίνεται η πιθανότητα διακοπής επικοινωνίας (outage probability) για σύστημα 

πολλαπλής αναπήδησης (dual hop) δυο διαφορετικών τύπων relays. 
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ΕΙΚΟΝΑ 21 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Πιθανότητα διακοπής επικοινωνίας (outage probability) για σύστημα πολλαπλής αναπήδησης (dual hop) 

για διαφορετικούς τύπους relay. 

 

Ισχύει: 

Πιθανότητα σφάλματος/ bit ( BER ) : 

Για amplify and forward : 

 

Pe = Q (sqrt (2 * γend) = Q (sqrt (γ1 * γ2/ (γ1 + γ2 + 1)))  (17) 
 

 

 

 

Pe = Pe,S-R(1-Pe,R-D) + (1- Pe,R-D) *  Pe,R-D = Q(sqrt(2*γ1)) * [1-Q(sqrt(2*γ2))] + [1-Q(sqrt(2*γ1)]Q(sqrt(2*γ2)

 (18) 
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Για decode and forward : 

Pe = Q(sqrt(2*γend)) = Q (sqrt (γ1 * γ2 / (γ1 + γ2 +1))   (19) 

 

Στο παρακάτω σχήμα συγκρίνονται 4 διαφορετικές περιπτώσεις για ένα BPSK σύστημα. Η 

περίπτωση μη χρήσης συνεργαζόμενων τερματικών (non-cooperative), DF (decode and forward) με ένα 

relay, ΑF (amplify and forward) με ένα relay και χρήσης κωδικοποιημένης συνεργασίας (coded 

cooperation). Στην περίπτωση της κωδικοποιημένης συνεργασίας (coded cooperation) σε κάθε κανάλι 

γίνεται επανακωδικοποίηση του σήματος με τη χρήση κωδίκων. 

Στα πολύ χαμηλά SNR δεν είναι αισθητές σε μεγάλο βαθμό οι διαφορές. Καλύτερη είναι η χρήση 

κωδικοποιημένης συνεργασίας (coded cooperation), ακολουθεί η Decode and Forward και τέλος η 

Amplify and Forward. 

 

 

 

 ΕΙΚΟΝΑ 22 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ BPSK. 
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10.5 Παράθεση Κώδικα MATLAB 
 

 Θα παρουσιάσουμε μια προσομοίωση Amplify And Forward σε MATLAB  

clear workspace; 
  
%amplify & forward 
%to platos tou kanaliou S-R 
  
  
%gia logous aplopiisis thetoume  
N=1; 
  
dr=1;  %normalized distance from source to relay 
dd=1;  %normalized distance from relay to destination 
aa=4;  %path-loss exponent 
a1=dr^(-aa); 
a2=dd^(-aa); 
R=10^5; 
for j=1:R  %number of Monte-Carlo simulation runs 
    for i=1:21 
 %power of a1 (Rayleigh metavliti sto tetragono) 
g1=exprnd(a1); 
  
 %power of a2 (Rayleigh metavliti sto tetragono) 
g2=exprnd(a2); 
      
     
    %i isxis 
    E=i; 
    Pr=i; 
    Ps=i; 
    s = randn(N,1); 
  
    %to kerdos pou isagi to relay 
    G=sqrt(Pr/( g1 + Ps + N ));  
    %to lamvanomeno sima ston relay 
    r1= a1*s + N; 
    %to lamvanomeno sima ston proorismo 
    r2 = G *a2 * (a2 * s + N) + N; 
    %simatothoriviki sxesi eksodou 
    gend = E/N * g1 * g2 / (g2 *G^2 + 1); 
     
    %ipologizi tin athristiki timi gend dimioyrgontas ena pinaka idiou 
    %megethous 
 
    BER(j,i)=qfunc(gend); 
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    end 
end 
  
  
BER_average = mean(BER,1); 
  
  
x=[1:21]; 
  
plot(x,BER_average) 
title('BER vs. SNR','FontSize',20,'FontWeight','bold') 
xlabel('SNR (dB)','FontSize',18,'FontWeight','bold') 
ylabel('BER','FontSize',18,'FontWeight','bold') 
    grid 
 

 

 

12.6 Αποτελέσματα 
Η εξοδος είναι η γραφική παράσταση της μέσης πιθανότητας σφαλματος σε συνάρτηση της 

συματοθορυβικης σχέσης: 

 

FIGURE 14 ΜΕΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
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10.7 Συμπεράσματα 
 

Παρατηρούμε πως με τη χρήση μη αναγεννητικού αναμεταδότη(Amplified And Forward) η μέση 

πιθανότητα σφάλματος βελτιώνεται. Έτσι με την χρήση του αναμεταδότη η επικοινωνία μεταξύ 

πομπού και δεκτή είναι επιτυχημένη. Ο αναμεταδότης ολοκληρώνει με επιτυχία την ενίσχυση και 

αποστολή του σήματος που έλαβε από το δεκτή προς το πομπό. 
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