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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Eισαγωγή 1

Eισαγωγή

Κ ΕΦΑ Λ Α ΙΟ    1

1.1 Στόχοι και Τάσεις
Τα μελλοντικά ασύρματα συστήματα κινητών επικοινωνιών θα επιτρέπουν την επι-
κοινωνία του ανθρώπου που μετακινείται, με οποιονδήποτε συνδρομητή του ίδιου ή 
διαφορετικού συστήματος, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται αυτός, οποιαδήποτε στιγμή, 
παρέχοντας υπηρεσίες πολυμέσων. Η τεράστια ανάπτυξη των κυψελωτών συστημά-
των, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ανάπτυξη των φορητών υπολογιστών, των tablets 
και των έξυπνων τηλεφώνων, αποτελούν μια ισχυρή ένδειξη για την ταχύτατη εξέλιξη 
των ασύρματων δικτύων στο μέλλον. Μέχρι το 2015 αναμένεται να υπάρχουν περισ-
σότερες από 8.5 δις ασύρματες συσκευές παγκοσμίως, που θα μπορούν να συνδέο-
νται στο διαδίκτυο, ενώ προβλέπεται διπλασιασμός τους μέχρι το 2020 [1]. Επιπλέον, 
αναμένεται δεκαπλασιασμός στον αριθμό των χρηστών και αύξηση κατά 100 φορές 
στις απαιτήσεις τηλεπικοινωνιακής κίνησης μέχρι το 2020. Ιδιαίτερα για τα έξυπνα 
τηλέφωνα προβλέπεται μια αύξηση κατά 14 φορές από το 2012 μέχρι το 2018 στην 
κίνηση δεδομένων [2].

Το όραμα και η επιδιωκόμενη εξέλιξη των ασύρματων δικτύων επικοινωνιών είναι 
η υποστήριξη πολλαπλών υπηρεσιών υψηλού ρυθμού μετάδοσης και υψηλής ποιό-
τητας μεταξύ φορητών τερματικών συσκευών, που μπορεί να βρίσκονται οπουδή-
ποτε, οποτεδήποτε. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει την υποστήριξη πολλαπλών δρα-
στηριοτήτων από τους χρήστες, τόσο για την εργασία τους όσο και για τη διασκέ-
δασή τους, χρησιμοποιώντας μικρές συσκευές χειρός, με λειτουργίες τηλεφώνου 
και επικοινωνία δεδομένων.

Ένα μεγάλο μέρος των τεχνολογιών που θα υποστηρίξουν την Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας αφορά στις ασύρματες επικοινωνίες. Ένας από τους στόχους της στρατη-
γικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), «ΕΥΡΩΠΗ 2020», για την επόμενη 
δεκαετία είναι η παροχή ευρυζωνικών επικοινωνιών σε όλους τους πολίτες, μέχρι το 
2020, με ρυθμούς μεγαλύτερους των 30 Mbps. Το Ψηφιακό Θεματολόγιο (Digital 
Agenda) είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής της ΕΕ και μια από τις 
σημαντικότερες προκλήσεις είναι η ανάπτυξη των ασύρματων ευρυζωνικών τεχνολο-
γιών και δικτύων. 

Με τον όρο ασύρματες επικοινωνίες αναφερόμαστε σε εφαρμογές, σε συστή-
ματα, αλλά και σε περιοχές κάλυψης. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν τη μετάδοση 
σήματος φωνής απ’ ευθείας ή μέσω πρω τοκόλλου διαδικτύου (Voice over IP – VoIP), 
την πρόσβαση στο διαδίκτυο, την πλοή γηση και την αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό, 
τη μεταφορά γραπτών ή πολυμεσικών μηνυμάτων, τη μεταφορά αρχείων μεταξύ υπο-
λογιστών, υπηρεσίες συνδρομητών (π.χ. δικτυακά παιχνίδια και άλλες διαδραστικές 
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2  Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών

πολυμεσικές υπηρεσίες) και video τηλεδιασκέψεις. Με τον όρο «συστήματα» αναφε-
ρόμαστε στα κλασικά κυψελωτά συστήματα επικοινωνιών (π.χ. GSM, IS54, IS95, 
IS136, UMTS, LTE, WiMAX), στα ασύρματα τηλεφωνικά συστήματα (π.χ. DECT, PHS), 
στα συστήματα για εφαρμογές έκτακτης ανάγκης (π.χ. TETRA), για εντοπισμό στό-
λων (π.χ. OmniTracs), για ευρυεκπομπή (broadcasting) ψηφιακού ήχου (DAB) και video 
(DVB), στα ασύρματα τοπικά δίκτυα υπολογιστών που καλούνται WLAN (π.χ. IEEE 
802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n), στα δορυφορικά συστήματα κινητών επικοινωνιών 
(π.χ. Inmarsat, Thuraya, Iridium, Globalstar), στα συστήματα ασύρματης δικτύωσης 
μικρών αποστάσεων αποκαλούμενα και WPANs (π.χ. Bluetooth, IEEE 802.15) και στα 
δίκτυα σταθερής ασύρματης ευρυζωνικής ραδιοπρόσβασης (π.χ. LMDS, MMDS, 
IEEE 802.16), που αποκαλούνται και WMANs. Με τον όρο “περιο χές κάλυψης” αναφε-
ρόμαστε σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους, που με τη σειρά τους εκτείνο-
νται από μια μικρή περιοχή, σε μια πόλη, σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, ή και 
σε ολόκληρη τη γη.

Τίθεται ένα βασικό ερώτημα ως προς τον επαρκή χαρακτηρισμό των ασύρματων 
επικοινωνιών: Είναι πραγματικά απαραίτητος ο κατακερματισμός που παρατηρείται 
στη βιομηχανία και που εμφανίζεται με την κατασκευή διαφορετικών προϊόντων, τη 
δημιουργία διαφορετικών προτύπων και την προσφορά διαφορετικών υπηρεσιών; 
Ενώ μέχρι πριν από λίγα χρόνια η απάντηση ήταν σαφώς καταφατική, πλέον, με την 
ανάπτυξη των ευρυζωνικών ασύρματων δικτύων αρχίζει και επιτυγχάνεται μια μεγα-
λύτερη ενοποίηση. Ενώ παλιότερα ο βασικός λόγος για τον παρατηρούμενο κατα-
κερματισμό ήταν η διαφορετικότητα των ασύρματων εφαρμογών, που κάθε μια προ-
βάλλει και διαφορετικές απαιτήσεις (service & user requirements), φαίνεται ότι η κινη-
τικότητα των χρηστών και τα διαφορετικά περιβάλλοντα χρήσης αποτελούν σήμερα 
τους κυριότερους παράγοντες διατήρησης και προσφοράς εναλλακτικών συστημά-
των και υπηρεσιών. Τις υπηρεσίες συνήθως τις εξετάζουμε με βάση τρία χαρακτηρι-
στικά: τον ελάχιστο απαιτούμενο ρυθμό μετάδοσης, το μέγιστο ανεκτό ρυθμό σφαλ-
μάτων, και τη μέγιστη ανεκτή καθυστέρηση. Αυτά είναι άλλωστε και τα βασικά χαρα-
κτηριστικά της ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service – QoS). Για παράδειγμα, 
οι υπηρεσίες φωνής έχουν μικρές απαιτήσεις σε ρυθμό μετάδοσης, είναι ανεκτικές 
σε σχετικά υψηλούς ρυθμούς σφαλμάτων (π.χ. 310 ), αλλά η συνολική καθυστέρηση 
στη μετάδοση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 secm  ώστε να μη γίνεται αντιληπτή 
στο χρήστη. Οι υπηρεσίες δεδομένων όμως απαιτούν υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης, 
με μικρούς ρυθμούς σφαλμάτων (τυπικά 610 ), αλλά δεν έχουν απαιτήσεις ως προς 
την καθυστέρηση μετάδοσης. Οι εφαρμογές video πραγματικού χρόνου απαιτούν 
και υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης και χαμηλές καθυστερήσεις, ενώ τέλος, οι υπη-
ρεσίες τηλεειδοποίησης καθώς και εκείνες της μετάδοσης γραπτών μηνυμάτων δεν 
έχουν απαιτήσεις ούτε για υψηλό ρυθμό μετάδοσης ούτε θέτουν συγκεκριμένο όριο 
καθυστέρησης. Οι διαφορετικές απαιτήσεις κάθε εφαρμογής ήταν αρχικά εξαιρετικά 
δύσκολο να ικανοποιηθούν από ένα και μόνο ασύρματο σύστημα επικοινωνιών. Αν και 
στα ενσύρματα συστήματα η ολοκλήρωση των απαιτήσεων είναι γενικά εφικτή, στα 
ασύρματα συστήματα η ολοκλήρωση δεν ήταν δυνατή ακόμη και από τα 3ης γενιάς 
συστήματα. Με την καθιέρωση της τεχνολογίας IP (Internet Protocol), αλλά και με 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Eισαγωγή 3

την υποστήριξη νέων τεχνολογιών φυσικού στρώματος, όπως το OFDM (Orthogo-
nal Frequency Division Multiplexing) και οι πολλαπλές κεραίες σε πομπό και δέκτη, 
(Multiple-Input-Multiple-Output, ΜΙΜΟ), που επιτρέπουν την επίτευξη υψηλών ρυθ-
μών μετάδοσης, τα συστήματα κινητών επικοινωνιών 4ης γενιάς είναι σε θέση να υπο-
στηρίξουν όλες τις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων χωρίς προβλήματα από τη δια-
φορετικότητα των απαιτήσεων. Εκείνο που έχει επιτευχθεί είναι η ομαδοποίηση των 
βασικών εφαρμογών και η αντιμετώπιση των απαιτήσεών τους από ένα ευρέως απο-
δεκτό σύστημα, όπως το UMTS και σήμερα το LTE (Long Term Evolution). Παρόλα 
αυτά, απέχουμε ακόμη από ένα σύστημα το οποίο θα υποστηρίζει το σύνολο των 
εφαρμογών και θα ανταποκρίνεται στο σύνολο των απαιτήσεων, εξαιτίας κυρίως της 
κινητικότητας των χρηστών.

Ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα, στην κατεύθυνση της αποφυγής του κατα-
κερματισμού της βιομηχανίας και της μείωσης του κόστους ανάπτυξης των συστη-
μάτων, υπήρξε η δημιουργία μιας κοινά αποδεκτής προδιαγραφής, όπως το GSM, 
στην Ευρώπη. Η επιτυχία του συστήματος GSM αποτέλεσε και την κινητήρια δύναμη 
για τη δημιουργία και την υιοθέτηση μιας κοινής προδιαγραφής για τα συστήματα 
3ης γενιάς, όπως η τεχνολογία WCDMA και αργότερα το OFDM και η τεχνολογία 
ΜΙΜΟ για τα συστήματα 4ης γενιάς (LTE). Σήμερα, η ∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινω-
νιών (ITU) συνεχίζει ένα από τα πλέον φιλόδοξα έργα, τη δημιουργία μιας ομάδας 
προτύπων κινητών επικοινωνιών, που θα παρέχουν ευρυζωνική ασύρματη πρόσβαση 
στην παγκόσμια τηλεπικοινωνιακή υποδομή. Το έργο αυτό ξεκίνησε το 2000 με την 
ονομασία IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) και κάλυπτε 
την ανάπτυξη των προδιαγραφών των συστημάτων 3ης γενιάς. Τα τελευταία χρόνια 
το έργο μετονομάστηκε σε IMT-Advanced και καλύπτει τόσο τα 4ης γενιάς συστή-
ματα (LTE και WiMAX), όσο και τις επεκτάσεις τους (LTE-Advanced και WirelessMAN-
Advanced) [3]. Να σημειωθεί ότι αν και δεν υπάρχει ένας ξεκάθαρος διαχωρισμός 
σήμερα για το ποιες τεχνολογίες συμμετέχουν στον όρο 4G, στην παρούσα έκδοση 
του βιβλίου υιοθετείται συχνά ο όρος 4η γενιά για το LTE (E-UTRA/Release 8 και 9) 
και το WiMAX (ΙΕΕΕ 802.16.e), ενώ τα συστήματα LTE-Advanced (E-UTRA/Release 10) 
και WirelessMAN-Advanced (IEEE 802.16.m) τοποθετούνται σε επόμενη γενιά. Αυτή η 
προσέγγιση δεν είναι απόλυτα ακριβής αλλά συμβαδίζει με την εμπορική χρήση του 
όρου 4G από τα δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Οι βασικοί στόχοι του IMT-Advanced 
είναι η παροχή πολυμεσικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με εφαρμογές από 
χαμηλή ως υψηλή κινητικότητα χρηστών, με ρυθμούς μετάδοσης που κυμαίνονται 
σε μεγάλο εύρος ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη και της υπηρεσίας, σε πολ-
λαπλά περιβάλλοντα. Είναι χαρακτηριστικός ο στόχος που ετέθη για ερευνητικούς 
κυρίως λόγους ως προς το ρυθμό μετάδοσης: 100 Mbps για υψηλής κινητικότητας 
χρήστες και 1 Gbps για στατικούς χρήστες. Βέβαια τόσο το 3 GPP (Third Generation 
Partnership Project) που προωθεί το LTE-Advanced, όσο και η IEEE που προωθεί το 
WirelessMAN-Advanced, θέτουν πολύ υψηλότερους στόχους. Ενδεικτικά, για το LTE-
Advanced η στόχευση είναι η εξής [4]: 

 Αυξημένοι μέγιστοι ρυθμοί μετάδοσης 3 Gbps στην ευθεία ζεύξη (DL), και 1,5 
Gbps στην αντίστροφη ζεύξη (UL)
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4  Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών

 Μεγαλύτερη φασματική απόδοση, από το μέγιστο των 16bps/Hz στην Release 
8 του LTE, στα 30 bps/Hz στη Release 10

 Αυξημένο πλήθος ταυτόχρονα ενεργών συνδρομητών

 Βελτιωμένη επίδοση στα άκρα των κυψελών, που να προσφέρει π.χ. στο DL 
2x2 MIMO τουλάχιστο 2,4 bps/Hz/cell.

Εκτός από το OFDM και τις τεχνικές ΜΙΜΟ, το LTE-Advanced εισάγει καινοτόμες 
ιδέες, όπως η συνάθροιση φερόντων (Carrier Aggregation – CA), εξελιγμένες τεχνι-
κές χρήσης των πολλαπλών κεραιών, η υποστήριξη κόμβων-αναμεταδοτών (Relay 
Nodes – RN), εξελιγμένες τεχνικές συντονισμού και ακύρωσης παρεμβολών μεταξύ 
κυψελών (Inter-Cell Interference Coordination – ICIC), και τεχνικές συντονισμού 
των εκπομπών/λήψεων από πολλαπλούς Σταθμούς Βάσης (Coordinated Multipoint 
– CoMP) για την παροχή υψηλών ρυθμών μετάδοσης σε επιλεγμένους χρήστες που 
βρίσκονται στα άκρα των κυψελών [43]. 

Η επιτυχία των μελλοντικών συστημάτων κινητών επικοινωνιών δεν είναι δεδο-
μένη. Για το λόγο αυτό απαιτείται σχεδιασμός και συμφωνίες σε διεθνές επίπεδο 
ώστε τόσο τα 4ης γενιάς δίκτυα, όσο και τα δίκτυα επόμενων γενιών, να καλύψουν τις 
ανάγκες των χρηστών και να αποτελέσουν την αιχμή της ανάπτυξης. Οι παράγοντες 
κλειδιά είναι οι εξής:

 Η παροχή πρόσβασης υψηλής ταχύτητας, που να υποστηρίζει ευρυζωνικές 
υπηρεσίες, όπως ταχεία πρόσβαση στο Internet ή εφαρμογές πολυμέσων σε 
όλους τους συνδρομητές, σε όποια θέση και αν βρίσκονται στην κυψέλη,

 Η ευελιξία των δικτύων, ώστε να υποστηρίζουν νέες υπηρεσίες και εφαρμογές,

 Το ανεκτό κόστος των υπηρεσιών, με χρεώσεις στα επίπεδα των σημερινών 
αλλά και πιο χαμηλές, αν είναι δυνατό,

 Η συμβατότητα με τα σημερινά συστήματα κινητών επικοινωνιών, ώστε να 
είναι η δυνατή η ανάπτυξη και η επέκτασή τους με το ελάχιστο δυνατό κόστος,

 Η ενεργειακά αποδοτική λειτουργία των δικτύων τόσο στα κινητά τερματικά, 
όσο και στους σταθμούς βάσης,

 Η δυνατότητα οι διάφοροι κόμβοι του δικτύου να αυτό-οργανώνονται και τα 
δίκτυα να προσαρμόζονται και να αναδιατάσσονται, ώστε να βελτιστοποιούν 
την επίδοση και την απόδοσή τους,

 Η δυνατότητα των δικτύων να μοιράζονται τους διαθέσιμους πόρους ακολου-
θώντας καινοτόμες τεχνικές μερισμού του φάσματος.

1.2 Βασικοί Οργανισμοί Προτυποποίησης
Κυρίαρχο ρόλο στις διαδικασίες προτυποποίησης έχει η ∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοι-
νωνιών (International Telecommunications Union – ITU), που εδρεύει στη Γενεύη 
και είναι ένας διεθνής οργανισμός, υπαγόμενος στον ΟΗΕ, στον οποίο συμμετέχουν 
δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς με σκοπό το συντονισμό των τηλεπικοινωνιακών συστη-
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μάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΙΤU είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του φάσμα-
τος ραδιοσυχνοτήτων ενώ εκδίδει κανονισμούς και πρότυπα για όλο το φάσμα της 
τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών. ∆ιαχωρίζεται στον Τομέα των Ραδιοεπικοινωνιών 
(Radiocommunication Sector – ITU-R), στον Τομέα Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων 
(Telecommunication Standardisation Sector – ITU-T) και στον Τομέα Ανάπτυξης 
(Telecommunication Development Sector – ITU-D).

Στην Ευρώπη σημαντική συμβολή έχει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινω-
νιακών Προτύπων (European Telecommunications Standards Institute – ETSI) που 
ιδρύθηκε το 1988, με σκοπό την καθιέρωση πανευρωπαϊκών προτύπων για μια κοινή 
ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Το ETSI παράγει τηλεπικοινωνιακά 
πρότυπα μέσω τεχνικών επιτροπών, που συνεργάζονται με δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς.

Το 1998 και στα πλαίσια της προτυποποίησης των δικτύων 3ης γενιάς, το ETSI 
πρότεινε τη δημιουργία και επίτευξη μιας συμφωνίας συνεργασίας πολλών οργανι-
σμών προτυποποίησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με το όνομα 3rd Generation 
Partnership Project (3GPP). Οι εταίροι οργανισμοί (Organizational Partners) είναι:

 O ARIB (Association of Radio Industries and Businesses) της Ιαπωνίας

 Ο CCSA (China Communications Standards Association) της Κίνας

 Ο ETSI (European Telecommunications Standards Institute) της Ευρώπης

 Ο ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions) των Η.Π.Α., παλαιό-
τερα γνωστός ως ECSA

 Ο TTA (Telecommunications Technology Association) της Κορέας και

 Ο TTC (Telecommunications Technology Committee) της Ιαπωνίας

Ο βασικός σκοπός της συμμαχίας ήταν η έκδοση προδιαγραφών και τεχνικών 
αναφορών για τα δίκτυα 3ης γενιάς που στηρίζονται στην εξέλιξη του δικτύου κορ-
μού του GSM αλλά και στις τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης που αναπτύσσουν οι εταί-
ροι (π.χ. UTRA FDD και TDD). Στη συνέχεια, εμπλουτίστηκε ο στόχος της συμμαχίας 
ώστε να συμπεριλάβει την έκδοση νέων προδιαγραφών για το GSM αλλά και νέων 
τεχνολογιών ραδιοπρόσβασης. Σήμερα, το 3GPP είναι ο οργανισμός προτυποποίη-
σης για το LTE και το LTE-Advanced.

Μια ακόμη συμφωνία συνεργασίας οργανισμών προτυποποίησης στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών, είναι η 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2). Οι εταί-
ροι οργανισμοί είναι, ο ARIB, ο CCSA, ο TIA (Telecommunications Industry Associa-
tion) της Βόρειας Αμερικής, ο TTA, και ο TTC, δηλαδή οργανισμοί της Βορείου Αμε-
ρικής και της Ασίας. Στόχος της συμμαχίας ήταν η ανάπτυξη προδιαγραφών για 
δίκτυα 3ης γενιάς που στηρίζονται στην εξέλιξη δικτύων κορμού βασισμένων στο 
πρωτόκολλο ANSI-41 αλλά και στις τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης που αναπτύσσουν 
οι εταίροι (π.χ. cdma-2000). Το πρωτόκολλο ANSI-41 προτυποποιήθηκε από τον ΤΙΑ 
και το American National Standards Institute (ANSI) για την υποστήριξη δικτύωσης 
κινητών τερματικών.
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Αρχικά στην Αμερική και στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο, σημαντικό ρόλο στις 
διαδικασίες προτυποποίησης κέρδισε και το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρο-
νικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineering – IEEE). Είναι 
πλέον γνωστά στο ευρύ κοινό τόσο τα πρότυπα του IEEE για τα ασύρματα τοπικά 
δίκτυα υπολογιστών (WLANs) με τη γενική ονομασία 802.11, τα πρότυπα για τα δίκτυα 
προσωπικών επικοινωνιών (WPANs) με τη γενική ονομασία 802.15, αλλά και τα πρό-
σφατα πρότυπα για τα δίκτυα τεχνολογίας WiMAX με τη γενική ονομασία 802.16.

Λόγω κυρίως της ανάπτυξης του ανοικτού προτύπου στρωματοποίησης OSI 
(Open System Interconnection), πρέπει να αναφέρουμε και το ∆ιεθνή Οργανισμό 
Προτυποποίησης (International Standardization Organization – ISO), γνωστό σε 
πολλούς και για άλλου τύπου πρότυπα συστήματα διαχείρισης που έχει αναπτύξει.

1.3 Εφαρμογές Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών
Η συνεχής ανάπτυξη νέων συστημάτων κινητών επικοινωνιών έρχεται κυρίως να εξυ-
πηρετήσει τις ανάγκες των εφαρμογών της νέας εποχής. Οι νέες εφαρμογές, πολ-
λές από τις οποίες δεν είναι νέες για τα ενσύρματα συστήματα αλλά αποτελούν 
ζητούμενο για τα ασύρματα συστήματα, προβάλλουν απαιτήσεις που τα υπάρχο-
ντα συστήματα δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν. Κλασικό παράδειγμα είναι τα 
συστήματα 2ης γενιάς, όπως το GSM, που άλλοτε δεν μπορούν να διαχειριστούν και 
άλλοτε ούτε να προσφέρουν εφαρμογές που γεννούν καταιγιστική (bursty) κίνηση 
με πολλές πολυμεσικές συνιστώσες, όπως μπορούν τα συστήματα 3ης και 4ης γενιάς, 
που αποδίδουν πόρους δυναμικά, ανάλογα με τις στιγμιαίες ανάγκες της εφαρμο-
γής. Η ευελιξία της τεχνολογίας της ραδιοεπαφής είναι καταλυτική στην υποστήριξη 
των νέων εφαρμογών, καθώς πρέπει να υποστηρίζει εφαρμογές με μεταβαλλόμενο 
ρυθμό μετάδοσης, να μπορεί να μεταφέρει στην ίδια σύνδεση υπηρεσίες με διαφο-
ρετικές απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας, και να μπορεί να πολυπλέκει διαφορετικές 
υπηρεσίες φωνής και δεδομένων σε μια πολυμεσική υπηρεσία.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι απαιτήσεις των διαφορετικών εφαρμογών σε 
ρυθμό μετάδοσης:

 Πολυμεσικά μηνύματα (multimedia messaging – MMS): 8 ως 64 kbps

 Video telephony: 64 ως 384 kbps

 Γενική περιήγηση στο Web: 32 ως πάνω από 1 Mbps

 Επαγγελματικές εφαρμογές (e-mail, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, Virtual 
Private Networks): 32 ως πάνω από 1 Mbps

 Video και audio streaming: 32 ως 5 Mbps

 Video υψηλής ευκρίνειας (high definition): 3 Mbps ή και περισσότερο.

1.3.1 Πολυμεσικές Εφαρμογές
Μια πολυμεσική εφαρμογή αποτελείται από πολλαπλά μέσα-συνιστώσες, όπως 
φωνή, video, εικόνες και μουσική. Νέες συνιστώσες μπορεί να προστίθενται στο 
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υπάρχον μείγμα κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, καθώς και παλιές να αφαιρούνται. 
Οι πολυμεσικές εφαρμογές μπορεί να είναι είτε διαδραστικές (interactive), είτε δια-
νεμητικές (distributional). Οι διαδραστικές εφαρμογές περιλαμβάνουν κάποια ανά-
δραση από το χρήστη. Το είδος της ανάδρασης καθορίζει το αν η εφαρμογή είναι 
διαλογική, ή τύπου μηνύματος, ή υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων. Οι διανεμητικές 
εφαρμογές δεν απαιτούν κάποια ανάδραση από το χρήστη αλλά μπορούν να ελέγχο-
νται από το χρήστη.

Το χαρακτηριστικό των πολυμεσικών εφαρμογών είναι ότι απαιτούν τη μετάδοση 
στο δίκτυο μεγάλου πλήθους δεδομένων. Βέβαια το σήμα video περιλαμβάνει πλεο-
νάζουσα πληροφορία τόσο χωρική όσο και χρονική. Για το λόγο αυτό εφαρμόζονται 
τεχνικές συμπίεσης, δηλαδή τεχνικές κωδικοποίησης που ελαχιστοποιούν τον αριθμό 
των bits που πρέπει να μεταδοθούν. Στην περίπτωση της χρήσης αποτελεσματικών 
τεχνικών κωδικοποίησης, κάθε bit στα συμπιεσμένα δεδομένα είναι σημαντικό και 
κάθε σφάλμα μπορεί να συσσωρεύεται είτε στο χρόνο είτε στο χώρο. Οι αλγόριθμοι 
κωδικοποίησης, π.χ. MPEG, είναι συνεπώς εξαιρετικά ευαίσθητοι στη μετάδοση και 
απαιτούνται τεχνικές που να αντιμετωπίζουν τη συσσώρευση λαθών. Τέτοιες τεχνι-
κές στηρίζονται στην περιοδική μετάδοση όλης της πληροφορίας μια εικόνας, όπως 
π.χ. γίνεται με τη χρήση των Intra-frames (I-frames), ή των B-frames. Ένα άλλο σημα-
ντικό θέμα στη μετάδοση των πολυμεσικών εφαρμογών είναι τα προβλήματα συγ-
χρονισμού, είτε αυτά αφορούν στα πακέτα της ίδιας συνιστώσας, οπότε μιλάμε για 
προβλήματα με κύριο χαρακτηριστικό το τρέμουλο (jitter), είτε πακέτα διαφορετικών 
συνιστωσών, όπως π.χ. τα πακέτα ήχου και τα πακέτα της κινούμενης εικόνας, οπότε 
μιλάμε για ασυμμετρία (skew).

1.3.2 Τεχνολογίες Εφαρμογών
Στα σύγχρονα συστήματα κινητών επικοινωνιών, έχει γίνει σαφές ότι απαιτείται δια-
χωρισμός των φορέων παροχής των υπηρεσιών δικτύου και των φορέων ανάπτυξης 
των ασύρματων εφαρμογών. Στην πράξη, ο πάροχος δικτύου είναι υπεύθυνος για τα 
τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες μετάδοσης της εφαρμογής. Ο πάρο-
χος δικτύου αποδίδει και διαχειρίζεται τους απαιτούμενους ραδιοπόρους σύμφωνα 
με τις παραμέτρους της ζητούμενης ποιότητας υπηρεσίας. Η ανάπτυξη ασύρματων 
εφαρμογών στηρίζεται σε νέες κοινές πλατφόρμες ανάπτυξης, που προτείνονται και 
υποστηρίζονται από συμμαχίες και οργανισμούς εταιρειών της τηλεπικοινωνιακής 
βιομηχανίας.

Χαρακτηριστικές τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών κινητών επικοινωνιών ήταν 
παλαιότερα το WAP (Wireless Application Protocol), η Java, το i-mode, και η WML 
(Wireless Markup Language). Πλέον, με την εξέλιξη των έξυπνων συσκευών, έχουν 
επικρατήσει τα λειτουργικά συστήματα Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry 
OS, Firefox OS, και Symbian OS. Οι πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών ακολουθούν 
τα αντίστοιχα λειτουργικά και στηρίζονται συνήθως σε βιβλιοθήκες της JavaScript, 
στην Java, την PHP, την HTML5, καθώς και σε περιβάλλοντα ολοκληρωμένης ανά-
πτυξης όπως το Eclipse, ή το NetBeans.
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1.4 Τεχνολογίες Δικτύωσης και Μεταγωγής
Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα χαρακτηρίζονται ως προς τη δυνατότητα μεταγωγής 
(switching) αλλά και τη δυνατότητα δρομολόγησης (routing). Με τον όρο μεταγωγή 
εννοούμε τη διαδικασία της φυσικής μετακίνησης των bits από τη θύρα εισόδου στη 
θύρα εξόδου ενός τηλεπικοινωνιακού κόμβου. Τα στοιχεία μεταγωγής είναι υπολογι-
στικές μηχανές που συνδέουν δύο ή περισσότερες γραμμές μεταφοράς. Η διαδικα-
σία της μεταγωγής βασίζεται στην πληροφορία που συλλέγεται από τη διαδικασία 
της δρομολόγησης. Με τη σειρά της, η δρομολόγηση είναι υπεύθυνη για τη μετα-
φορά της πληροφορίας από τον αποστολέα στον παραλήπτη μέσα στο δίκτυο. Αλγό-
ριθμοι δρομολόγησης αναλαμβάνουν την αρχικοποίηση και τη διατήρηση των λεγό-
μενων πινάκων δρομολόγησης.

Υπάρχουν δύο τεχνολογίες μεταγωγής: η μεταγωγή κυκλώματος (circuit switch-
ing) και η μεταγωγή πακέτων (packet switching). Στη μεταγωγή κυκλώματος ένα 
αποκλειστικό μονοπάτι επικοινωνίας εγκαθίσταται μεταξύ των δύο επικοινωνούντων 
μηχανών, μέσω των κόμβων (δρομολογητών) του δικτύου. Το μονοπάτι επικοινωνίας 
είναι μια διασυνδεδεμένη αλληλουχία από φυσικές ζεύξεις (γραμμές μεταφοράς) 
μεταξύ των κόμβων του δικτύου. Σε κάθε ζεύξη αφιερώνεται ένα λογικό κανάλι για 
τη συγκεκριμένη σύνδεση. Χαρακτηριστικό των δικτύων μεταγωγής κυκλώματος 
είναι η ελάχιστη καθυστέρηση μετάδοσης των δεδομένων από τον πομπό στο δέκτη. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα δικτύου μεταγωγής κυκλώματος είναι το τηλεφωνικό 
δίκτυο (PSTN) και η αναβάθμισή του σε ISDN. Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 
που πρέπει να θυμάται κανείς για τις κλήσεις σε δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος: 
είναι συνεχείς, αποκλειστικές και πρόσκαιρες.

Στη μεταγωγή πακέτων δεν υπάρχει αποκλειστική απόδοση της χωρητικότητας 
σε συγκεκριμένες συνδέσεις. Τα δεδομένα στέλνονται σε μικρά μπλοκ, που καλού-
νται πακέτα (packets), μέσω των δρομολογητών του δικτύου. Κάθε πακέτο παρα-
λαμβάνεται ολόκληρο από κάθε ενδιάμεσο δρομολογητή, αποθηκεύεται μέχρι να 
ελευθερωθεί η απαιτούμενη εξερχόμενη γραμμή, οπότε και προωθείται στον επό-
μενο δρομολογητή. Στην επικεφαλίδα του κάθε πακέτου εκτός από τη διεύθυνση του 
παραλήπτη αποθηκεύεται και η σειρά του πακέτου, ώστε να είναι δυνατή η συναρμο-
λόγηση των πακέτων στο δέκτη. Γενικά στα δίκτυα μεταγωγής πακέτων, τα πακέτα 
από πολλούς διαφορετικούς αποστολείς πολυπλέκονται με στατιστικό τρόπο και 
αποστέλλονται στους παραλήπτες μέσω εικονικών κυκλωμάτων. Πολλαπλές συν-
δέσεις μοιράζονται τις ίδιες γραμμές μεταφοράς, γεγονός που προϋποθέτει πολύ 
περισσότερους υπολογισμούς δρομολόγησης από τους δρομολογητές. Πολλές 
φορές λόγω της έλλειψης εικονικών κυκλωμάτων, είναι πιθανή η αποθήκευση των 
πακέτων σε κάποιο κόμβο που προκαλεί αυξημένες καθυστερήσεις.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα μπορούν να δια-
κριθούν σε υπηρεσίες με σύνδεση (connection oriented services) και σε υπηρεσίες 
χωρίς σύνδεση (connectionless services). Κύριο χαρακτηριστικό μιας υπηρεσίας 
με σύνδεση είναι ότι η εγκατάσταση της σύνδεσης γίνεται πριν τη μετάδοση της 
πληροφορίας. Η γνώση για τις συνδέσεις του δικτύου είναι σημαντική καθώς μπο-

01_syst kin epik(kanatas).indd   801_syst kin epik(kanatas).indd   8 9/12/2013   10:11:59 πμ9/12/2013   10:11:59 πμ



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Eισαγωγή 9

ρούμε να εκμεταλλευτούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το διαθέσιμο εύρος 
ζώνης. Άπαξ και γίνει η εγκατάσταση της σύνδεσης, όλα τα δεδομένα περνούν από 
τον ίδιο δρόμο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύνδεσης. Συνεπώς, το σύστημα λειτουργεί 
σαν σωλήνας, με κλασικό παράδειγμα τη λειτουργία του παλιότερου τηλεφωνικού 
συστήματος, όπου έχουμε τρεις φάσεις: την εγκατάσταση, τη χρήση, και τέλος την 
απόλυση της σύνδεσης. Να σημειωθεί ότι η καθυστέρηση μπορεί μεν να είναι διαφο-
ρετική από σύνδεση σε σύνδεση, αλλά για μια σύνδεση είναι σταθερή και μπορεί να 
υπολογιστεί στους ενδιάμεσους κόμβους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της υπηρε-
σίας χωρίς σύνδεση είναι το ταχυδρομικό σύστημα. Κάθε μήνυμα περιέχει τη διεύ-
θυνση προορισμού και δρομολογείται ανεξάρτητα από τα άλλα μηνύματα. Συνεπώς 
κάθε πακέτο μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικό μονοπάτι από τον πομπό στον 
δέκτη, δηλαδή δεν υπάρχει προ-υπολογισμένο μονοπάτι. Συνέπεια αυτού είναι και η 
διαφορετική καθυστέρηση κάθε πακέτου μέχρι τον προορισμό, γεγονός που υποδη-
λώνει ότι είναι πιθανή η εναλλαγή της σειράς άφιξης μηνυμάτων στο δέκτη. Να 
σημειωθεί ότι τα δίκτυα που προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς σύνδεση είναι δίκτυα 
μεταγωγής πακέτων.

Λόγω της δραματικής αύξησης των υπηρεσιών δεδομένων (data communica-
tions) σε σχέση με τις υπηρεσίες φωνής (voice communications), έγινε γρήγορα 
σαφές ότι η βιωσιμότητα των συστημάτων κινητών επικοινωνιών θα εξασφαλιζόταν, 
αν τα δίκτυα υποστήριζαν υπηρεσίες δεδομένων με ρυθμούς ανεκτούς στο χρήστη. 
Η απαίτηση αυτή γινόταν όλο και πιο εμφανής και η πίεση αυξανόταν από την ήδη 
υπάρχουσα εμπειρία των χρηστών στα ενσύρματα δίκτυα και τη μεγάλη ανάπτυξη 
των υπηρεσιών που παρέχονται στο διαδίκτυο. Με δεδομένο ότι οι υπηρεσίες φωνής 
παρέχονταν από δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος ενώ οι υπηρεσίες δεδομένων από 
δίκτυα μεταγωγής πακέτων, έγινε γρήγορα εμφανής η ανάγκη για ολοκληρωμένα 
δίκτυα υπηρεσιών. Θεωρώντας, τουλάχιστο στην Ευρώπη, το GSM ως το δίκτυο αφε-
τηρία για την παροχή υπηρεσιών δεδομένων (με ρυθμό 14.4 kbps) από συστήματα 
κινητών επικοινωνιών, είδαμε στη συνέχεια την ανάπτυξη της δυνατότητας υποστή-
ριξης υπηρεσιών δεδομένων υψηλότερου ρυθμού (στην πράξη μέχρι 38.4 kbps) με 
μεταγωγή κυκλώματος (High Speed Circuit Switched Data – HSCSD), ενώ η πρώτη 
φορά που εισάγεται η τεχνολογία μεταγωγής πακέτου είναι με την ανάπτυξη του 
GPRS/EDGE, προσφέροντας ταυτόχρονα πολύ υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης (θεω-
ρητικά μέχρι 160 kbps για το GPRS και μέχρι 480 kbps για το EDGE). Με την εξέλιξη 
της τεχνολογίας και την ανάπτυξη των δικτύων 3ης γενιάς έγινε δυνατή η παροχή 
υπηρεσιών πολυμέσων. Έτσι το UMTS έχει τη δυνατότητα υποστήριξης υψηλών ρυθ-
μών μετάδοσης (384 kbps ή και 2 Mbps, ανάλογα με την υλοποίηση και το περι-
βάλλον), αλλά και τη δυνατότητα υποστήριξης μεταγωγής κυκλώματος και μετα-
γωγής πακέτου. Τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη δικτύων αποκλειστικά βασισμέ-
νων στην τεχνολογία μεταγωγής πακέτων, ή όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται “All IP 
Networks”, φέροντας το όνομα του πρωτοκόλλου IP (Internet Protocol). Στη λογική 
αυτή βοήθησε πολύ η εξέλιξη των 3G συστημάτων και η ανάπτυξη του HSPA (High 
Speed Packet Access), που μπορεί να δώσει θεωρητικά ρυθμούς ως και 168  Mbps 
στην ευθεία ζεύξη (DL), καθώς και των νέων δικτύων, όπως το LTE, που στην έκδοση 
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10  Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών

Release 10 (LTE-Advanced) υποστηρίζει ρυθμούς μέχρι 3 Gbps στην ευθεία ζεύξη 
(DL) και 1.5 Gbps στην αντίστροφη ζεύξη (UL). Η υποστήριξη υπηρεσιών πραγμα-
τικού χρόνου που απαιτούν σταθερό ρυθμό μετάδοσης και σταθερή καθυστέρηση, 
όπως η φωνή και το videoconferencing παρέχονται εξασφαλίζοντας ένα ελάχιστο 
εύρος ζώνης αλλά και μια μέγιστη αποδεκτή καθυστέρηση. Να σημειώσουμε ότι οι 
βασικοί λόγοι για τους οποίους έχει επιλεγεί η “All IP” αρχιτεκτονική για τα μελλο-
ντικά δίκτυα είναι κυρίως το μειωμένο κόστος για τους παρόχους, που προέρχεται 
από τη χρήση ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού αλλά και η ευελιξία τόσο στην ανάπτυξη 
των υπηρεσιών όσο και στην επέκταση του δικτύου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τα δίκτυα 3ης γενιάς, υπήρχε ο διαχωρισμός του 
συστήματος κινητών επικοινωνιών σε δίκτυο ραδιο-πρόσβασης (Radio Access 
Network – RAN) και σε δίκτυο κορμού (Core Network – CN), με λειτουργίες που πολ-
λές φορές απαιτούσαν την διασυνεργασία των δύο δικτύων. Με την ανάπτυξη των 
δικτύων LTE έγινε μια αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής του συστήματος και η νέα 
αρχιτεκτονική ονομάστηκε Evolved Packet System (EPS), σύμφωνα με την οποία 
ορίζονται μεν δύο δίκτυα, το RAN και το Evolved Packet Core (EPC), με κύριο χαρα-
κτηριστικό όμως τη διαχείριση πολλών λειτουργιών από το EPC χωρίς την εμπλοκή 
του RAN, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εξυπηρέτηση ετερογενών δικτύων ραδιο-
πρόσβασης από το ίδιο δίκτυο κορμού [44].

1.5 Στρωματοποίηση κατά OSI και TCP/IP
Το μοντέλο αναφοράς OSI (Open System Interconnection) [5]-[7], περιγράφει την 
αρχιτεκτονική του δικτύου και βασίζεται σε επτά επίπεδα-στρώματα (layers). Ξεκί-
νησε το 1977 από τον ∆ιεθνή Οργανισμό Προτυποποίησης (ISO) και δημοσιεύθηκε 
το 1984 με τον κωδικό ISO 7498. Το 1994 δημοσιεύθηκε ένα αναθεωρημένο μοντέλο. 
Καλείται OSI επειδή αφορά συστήματα ανοικτά στην επικοινωνία με άλλα συστή-
ματα. Το μοντέλο OSI καθορίζει τις λειτουργίες κάθε στρώματος. Με τη στρωμά-
τωση επιτυγχάνεται ο κατακερματισμός ενός πολύπλοκου προβλήματος, όπως η όλη 
διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ των κόμβων του δικτύου, σε επιμέρους προβλήματα 
πιο εύκολα στην επίλυσή τους. Επιπλέον, τα πρότυπα (standards) μπορούν να ανα-
πτυχθούν ανεξάρτητα και ταυτόχρονα για κάθε στρώμα, ενώ αλλαγές στα πρότυπα 
ενός στρώματος δεν επηρεάζουν τα πρότυπα άλλου στρώματος.

Κάθε στρώμα δέχεται υπηρεσίες (services) από το κατώτερο στρώμα και παρέ-
χει υπηρεσίες στο ανώτερο στρώμα, απομονώνοντάς το από τις λεπτομέρειες υλο-
ποίησης των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται με τον ορισμό των 
κα τάλληλων διεπαφών (interfaces). Στην πράξη, μεταξύ δύο διαδοχικών στρωμάτων 
ορίζουμε συγκεκριμένες διεπαφές, δηλαδή καθορίζουμε ποιες στοιχειώδεις λειτουρ-
γίες και υπηρεσίες προσφέρει το κατώτερο στρώμα στο ανώτερο. Στο Σχήμα 1.1 
παρουσιάζονται τα επτά στρώματα μιας σύνδεσης μιας πηγής και ενός αποδέκτη 
πληροφορίας μέσω ενός αναμεταδότη της πληροφορίας. Παρατηρήστε ότι τα στρώ-
ματα είναι κοινά σε πηγή και αποδέκτη, ενώ τα αντίστοιχα στρώματα είναι όπως λέμε 
ζευγαρωμένα, δηλαδή επικοινωνούν με τα αντίστοιχα στρώματα στις άλλες μηχανές 
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του συστήματος. Οι κανόνες και οι συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στη συζήτηση 
αυτή συλλογικά ονομάζονται πρωτόκολλο (protocol) του στρώματος. Στοίβα πρω-
τοκόλλων (protocol stack) είναι μια λίστα πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται από 
συγκεκριμένο σύστημα, με ένα πρωτόκολλο ανά στρώμα. Τα ενεργά στοιχεία κάθε 
στρώματος τα ονομάζουμε οντότητες (entities). Οι οντότητες που απαρτίζουν τα 
αντίστοιχα στρώματα σε διαφορετικές μηχανές καλούνται ομότιμες (peers) και είναι 
αυτές που επικοινωνούν χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο. Τα πρωτόκολλα συνεπώς 
σχετίζονται με τη νοητή επικοινωνία (οριζόντια) μεταξύ ομότιμων οντοτήτων σε δια-
φορετικές μηχανές. Να σημειωθεί ότι η μόνη φυσική σύνδεση μεταξύ δύο ομότιμων 
οντοτήτων σε δύο στοίβες πρωτοκόλλων συμβαίνει στο φυσικό στρώμα. Οι διεπα-
φές σχετίζονται με την πραγματική επικοινωνία (κατακόρυφη) μεταξύ των στρωμά-
των της ίδιας μηχανής.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριες λειτουργίες που παρέχονται 
από κάθε στρώμα.

1. Φυσικό Στρώμα (Physical Layer): Παρέχει ένα φυσικό μηχανισμό μετάδο-
σης ακατέργαστων bits μέσω ενός επικοινωνιακού διαύλου και κατά συνέ-
πεια καλύπτει τη φυσική διεπαφή μεταξύ κόμβων ενός δικτύου καθώς και 
τους κανόνες με τους οποίους τα bits μεταδίδονται. Συνήθως το σύστημα 
που παρέχει αυτές τις λειτουργίες καλείται και modem. Το φυσικό στρώμα 
έχει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά: τα μηχανικά, δηλαδή τις φυσικές ιδιό-
τητες της διεπαφής με το φυσικό μέσο μετάδοσης, τα ηλεκτρικά, δηλαδή τον 
τρόπο αναπαράστασης και τον ρυθμό μετάδοσης των bits, τα λειτουργικά, 
δηλαδή αυτά που καθορίζουν τις λειτουργίες των κυκλωμάτων της διεπαφής, 
και τέλος τα διαδικαστικά, δηλαδή αυτά που καθορίζουν τις διαδικασίες με 
βάση τις οποίες ανταλλάσσονται οι ακολουθίες των bits.

2. Στρώμα Ζεύξης ∆εδομένων (Data Link Layer): Κύριο καθήκον του στρώμα-
τος αυτού είναι η αξιοπιστία της μετάδοσης μέσω της αναγνώρισης ή και της 
διόρθωσης σφαλμάτων, ώστε να παρέχει υπηρεσίες απαλλαγμένες από 

Σχήμα 1.1:  Το μοντέλο αναφοράς OSI
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12  Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών

σφάλματα στα ανώτερα στρώματα. Βασικές διαδικασίες του στρώματος είναι 
η πλαισίωση των δεδομένων (data frames), η μετάδοση πλαισίων στη σειρά, 
η επεξεργασία πλαισίων επαλήθευσης (acknowledgement frames), η δη -
μιουργία και αναγνώριση των ορίων των πλαισίων, η επίλυση προβλημάτων 
από καταστραμμένα, χαμένα, ή διπλά πλαίσια, η προσφορά υπηρεσιών στο 
Στρώμα ∆ικτύου με διαφορετική ποιότητα και χρέωση, ο έλεγχος ροής δεδο-
μένων και τέλος ο έλεγχος πρόσβασης στο δίαυλο (συνήθως υλοποιείται από 
ένα υπόστρωμα). Ο ρόλος του Στρώματος Ζεύξης ∆εδομένων γίνεται πιο περί-
πλοκος όταν υπάρχουν πολλαπλοί κόμβοι οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο μέσο. 
Αυτή άλλωστε είναι και η περίπτωση στις ασύρματες επικοινωνίες. Το τμήμα 
του στρώματος που είναι υπεύθυνο για την πολλαπλή πρόσβαση, είναι το υπό-
στρωμα Ελέγχου Πρόσβασης στο Μέσο (Medium Access Control – MAC), 
στόχος του οποίου είναι να επιτρέπει τη μετάδοση πλαισίων στο μέσο από 
ένα κόμβο, χωρίς την ύπαρξη σημαντικής παρεμβολής από άλλους κόμβους.

3. Στρώμα ∆ικτύου (Network Layer): Κύριο καθήκον του στρώματος αυτού είναι 
η δρομολόγηση των πακέτων, ο καθορισμός της ποιότητας υπηρεσίας, ο 
έλεγχος συμφόρησης φροντίζοντας για την αποφυγή σημείων συμφόρησης 
(bottlenecks), η χρέωση (accounting) για έκδοση λογαριασμών (billing) και 
η διασύνδεση ετερογενών δικτύων. Να σημειωθεί ότι ο καθορισμός της QoS 
γίνεται κυρίως μέσω της επιλογής για προσφορά υπηρεσιών με σύνδεση και 
χωρίς σύνδεση. Επιπλέον, η σύνδεση σε άλλα δίκτυα γίνεται με την ενσωμά-
τωση ενός υποστρώματος διαδικτύωσης (Internet sublayer) που αναλαμβά-
νει τις αναγκαίες λειτουργίες μετάφρασης.

4. Στρώμα Μετάδοσης (Transport Layer): Βασική λειτουργία του στρώματος 
μετάδοσης είναι η παροχή υπηρεσίας μεταφοράς με σύνδεση. ∆έχεται δεδο-
μένα από το Στρώμα Συνόδου, τα τεμαχίζει, τα περνά στο Στρώμα ∆ικτύου, 
και εξασφαλίζει τη σωστή μεταφορά στο άλλο άκρο. Η υπηρεσία με σύνδεση 
εξασφαλίζει τη μεταφορά των δεδομένων χωρίς σφάλματα, στη σωστή σειρά, 
χωρίς απώλειες ή επαναλήψεις. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα πολυπλε-
ξίας παράλληλων συνόδων (sessions) με τον ίδιο αποστολέα και παραλήπτη, 
ώστε να επιτευχθεί υψηλός ρυθμός διέλευσης. Στο άλλο άκρο, η ομότιμη 
οντότητα θα διαχωρίσει τις δύο συνόδους και θα τις παρέχει στις αντίστοιχες 
εφαρμογές.

5. Στρώμα Συνόδου (Session Layer): Το Στρώμα Συνόδου είναι υπεύθυνο για 
την εύρεση της κατάλληλης υπηρεσίας μετάδοσης, την αποκατάσταση συνό-
δων μεταξύ χρηστών, καθώς και τον καθορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης 
(π.χ. login). Παραδείγματα υπηρεσιών που παρέχει είναι η διαχείριση ελέγ-
χου του διαλόγου (full duplex ή half duplex), η διαχείριση σκυτάλης (token 
management), η ομαδοποίηση των δεδομένων και ο συγχρονισμός και ανά-
κτηση με χρήση σημείων ελέγχου (checkpoints) στο συρμό δεδομένων.

6. Στρώμα Παρουσίασης (Presentation Layer): Βασική λειτουργία του στρώ-
ματος παρουσίασης είναι η σύνταξη της μεταδιδόμενης πληροφορίας (π.χ. 
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Ένα άλλο μοντέλο στρωμάτωσης που έχει επικρατήσει είναι το TCP/IP. Το 
μοντέλο αυτό είναι προϊόν έρευνας και ανάπτυξης στο πειραματικό δίκτυο μεταγω-
γής-πακέτου ARPANET και είναι μια συλλογή πρωτοκόλλων που προτυποποιήθηκαν 
σαν προδιαγραφές του Internet. Οι βασικοί στόχοι του TCP/IP ήταν: η δυνατότητα 
σύνδεσης πολλαπλών δικτύων με τρόπο διαφανή, η δυνατότητα να επιζεί το δίκτυο 
σε περίπτωση βλαβών του υποδικτύου, χωρίς να διακόπτονται οι υπό εξέλιξη επικοι-
νωνίες, και η παροχή ευέλικτης αρχιτεκτονικής υποστηρίζοντας πλήθος εφαρμογών 
με διιστάμενες απαιτήσεις [12]. ∆εν υπάρχει επίσημο μοντέλο αναφοράς όπως με το 
OSI, ενώ το όνομά του το πήρε από τα δύο κύρια πρωτόκολλα: το Transmission Con-
trol Protocol (TCP) και το Internet Protocol (IP). Για πρώτη φορά περιγράφηκε στο [8], 
στη συνέχεια στο [9], ενώ επιπλέον πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στα [10], 
[11]. Το TCP/IP, στη δεκαετία του 1990 επικράτησε του OSI και έγινε η κύρια εμπορική 
αρχιτεκτονική καθώς και η βάση για την ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριες λειτουργίες που παρέχονται 
από κάθε στρώμα.

1. Φυσικό Στρώμα και Στρώμα Ζεύξης ∆εδομένων (Host to Network): ∆εν υπάρ-
χει καθορισμένο πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ τερματικού και του δικτύου 
και πολλές φορές το στρώμα διαχωρίζεται σε φυσικό στρώμα που καλύπτει 

Σχήμα 1.2:  Τα δύο πρότυπα αναφοράς για την αρχιτεκτονική των δικτύων

 

η κωδικοποίηση δεδομένων και η συμπίεση). Επιπλέον, επειδή οι χαρακτή-
ρες, οι ακέραιοι αριθμοί, οι δεκαδικοί αριθμοί, και οι δομές δεδομένων ίσως 
αναπαρίστανται από διαφορετικούς κώδικες σε κάθε σύστημα και ίσως στο 
δίκτυο, το στρώμα παρουσίασης αναλαμβάνει τη διαχείριση των δομών δεδο-
μένων και τη μετατροπή των αναπαραστάσεων.

7. Στρώμα Εφαρμογής (Application Layer): Το στρώμα εφαρμογής προσφέρει 
τον τρόπο πρόσβασης των λογισμικών εφαρμογών στην αρχιτεκτονική του 
OSI. Είναι η διεπαφή με τους χρήστες.
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τη φυσική διεπαφή μεταξύ μηχανών και μέσων μετάδοσης (χαρακτηριστικά 
μέσου μετάδοσης, σηματοδοσία, ρυθμός μετάδοσης, κωδικοποίηση σήμα-
τος), και σε στρώμα πρόσβασης στο δίκτυο, που καλύπτει τη λογική διεπαφή 
μεταξύ μηχανής και δικτύου.

2. Στρώμα ∆ιαδικτύου (Internet Layer): Το στρώμα αυτό παρέχει υπηρεσίες 
χωρίς σύνδεση. Επιτρέπει στα τερματικά να εισάγουν πακέτα σε οποιοδήποτε 
δίκτυο τα οποία και τα δρομολογεί ανεξάρτητα στον προορισμό τους και πιθα-
νώς σε άλλο δίκτυο. Καθορίζει μια επίσημη μορφή πακέτου και πρωτοκόλλου 
που ονομάζεται πρωτόκολλο διαδικτύου IP (Internet Protocol). Κύρια θέματα 
είναι η δρομολόγηση και η αποφυγή συμφόρησης. Το IP υλοποιείται και στους 
δρομολογητές (routers), οι οποίοι συνδέουν δύο δίκτυα και η βασική τους λει-
τουργία είναι η αναμετάδοση δεδομένων από δίκτυο σε δίκτυο.

3. Στρώμα Μετάδοσης (Transport Layer): Το στρώμα μετάδοσης παρέχει τη 
δυνατότητα διεξαγωγής συζήτησης μεταξύ ομότιμων οντοτήτων. Υπάρχουν 
δύο κυρίως πρωτόκολλα από-άκρο-σε-άκρο. Το Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετά-
δοσης TCP (Transmission Control Protocol) και το Πρωτόκολλο ∆εδομενο-
γραφημάτων Χρήστη UDP (User Datagram Protocol). Το TCP είναι ένα πρω-
τόκολλο αξιόπιστο, με σύνδεση, που τεμαχίζει την εισερχόμενη ακολουθία 
bytes σε διακριτά μηνύματα και το αντίστροφο στο δέκτη. Το TCP υποστη-
ρίζει έλεγχο ροής. Το UDP είναι ένα πρωτόκολλο μη αξιόπιστο, χωρίς σύν-
δεση, που χρησιμοποιείται σε γρήγορες εφαρμογές και ερωταποκρίσεις για 
άμεση παράδοση και όχι απαραίτητα σωστή παράδοση. Μια κλασική εφαρ-
μογή είναι αυτή στην υπηρεσία Voice over IP (VoIP).

4. Στρώμα Εφαρμογής (Application Layer): Το στρώμα εφαρμογής περιλαμ-
βάνει την απαιτούμενη λογική για την υποστήριξη των εφαρμογών χρήστη. 
Περιλαμβάνει πρωτόκολλα όπως: το νοητό τερματικό (TELNET), η πρόσβαση 
σε μακρινή μηχανή, η μεταφορά αρχείων (FTP), η αποστολή ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (SMTP), η λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (POP), η αντιστοί-
χιση ονομάτων host με τις διευθύνσεις τους στο δίκτυο (DNS), το NNTP για 
διασπορά νέων, το ΗΤΤP, που προσκομίζει σελίδες στο World Wide Web, κ.λπ.

Τα συστήματα κινητών επικοινωνιών ακολουθούν τις βασικές αρχές των μοντέ-
λων αναφοράς, με κάποιες ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την ασύρματη μετά-
δοση. Τα στρώματα που επηρεάζονται περισσότερο από την ασύρματη μετάδοση 
είναι τα τρία πρώτα. Λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο διαθέσιμο φάσμα, είναι 
φυσικό να αναζητούμε τεχνικές φυσικού στρώματος που επιτυγχάνουν τη βέλτιστη 
αξιοποίηση του φάσματος. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές κωδικοποίησης πηγής, 
κωδικοποίησης διαύλου, διαμόρφωσης και ανάκτησης των δεδομένων που προσβλέ-
πουν ακριβώς στην αποδοτική χρήση των ραδιοπόρων. Αξίζει εδώ ενδεικτικά να ανα-
φέρουμε ότι λόγω των κινητών τερματικών, στο φυσικό στρώμα απαιτούνται αποδο-
τικές τεχνικές για τον περιορισμό της κατανάλωσης ισχύος. Επιπλέον, ο ραδιοδίαυ-
λος εισάγει πολλαπλά προβλήματα στην επικοινωνία των τερματικών, προβλήματα 
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που έχουν να κάνουν με τον αυξημένο θόρυβο, τις παρεμβολές, την παραμόρφωση 
του σήματος, και τη χρονική μεταβολή των συνθηκών διάδοσης. Όλα τα προαναφερ-
θέντα συνεπάγονται τη σχεδίαση και την ανάπτυξη τεχνικών αυξημένης πολυπλοκό-
τητας σε πομπό και δέκτη. Σε επίπεδο ζεύξης δεδομένων μας απασχολεί ιδιαίτερα ο 
τρόπος διαμοιρασμού των πόρων, είτε αναφερόμαστε σε συχνότητες, είτε σε χρόνο, 
είτε σε περιοχή, είτε σε γωνιακές κατευθύνσεις. Σχετικά θέματα στο επίπεδο MAC 
είναι οι τεχνικές μεταπομπής (handover) και οι τεχνικές ελέγχου της ισχύος (power 
control). Στο στρώμα δικτύου μεγάλη σημασία έχει η δρομολόγηση, όπου θα πρέπει 
να γνωρίζουμε τη θέση των κινητών τερματικών και να υποστηρίζουμε δυναμική δρο-
μολόγηση, και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπου σημαντικό ρόλο 
παίζουν οι δυνατότητες του τερματικού και της ραδιοεπαφής για υψηλούς ρυθμούς 
μετάδοσης, αλλά και οι συνθήκες διάδοσης στο ασύρματο περιβάλλον. Στο κεφά-
λαιο 4 του βιβλίου δίνεται μια γενική περιγραφή των βασικών τεχνικών που έχουν 
αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται στα ασύρματα συστήματα κινητών επικοινωνιών. 
Επιπλέον, στα επιμέρους κεφάλαια, όπου παρουσιάζονται τα διαφορετικά συστή-
ματα, γίνεται αναλυτική αναφορά στην αρχιτεκτονική της στοίβας πρωτοκόλλων 
όπως αυτή προτυποποιήθηκε σε κάθε σύστημα.

1.6 Τύποι Διαύλων Επικοινωνίας και Αμφιδρόμηση 
Τα ασύρματα συστήματα ραδιομετάδοσης χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα 
με την κατεύθυνση μετάδοσης της πληροφορίας. Τα simplex, τα half-duplex, και τα 
full-duplex συστήματα. Στα simplex, η επικοινωνία είναι δυνατή μόνο στη μία κατεύ-
θυνση, με κλασικό παράδειγμα τα συστήματα τηλεειδοποίησης. Στα half-duplex 
συστήματα έχουμε αμφίδρομη αλλά όχι ταυτόχρονη επικοινωνία, χρησιμοποιεί-
ται δηλαδή ένας δίαυλος και για τις δύο κατευθύνσεις, και συνεπώς ο χρήστης, μια 
δεδομένη χρονική στιγμή, μπορεί μόνο να εκπέμπει ή μόνο να λαμβάνει. Η επιλογή 
εκπομπής συνήθως γίνεται με την πίεση κάποιου πλήκτρου, και τα συστήματα συχνά 
αποκαλούνται και “push-to-talk”. Κλασικά παραδείγματα είναι τα ραδιοσυστήματα 
των οργανισμών κοινής ωφέλειας (π.χ. ΕΚΑΒ, ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΥΠΑ), που καλύπτουν τις 
ανάγκες για ασύρματη επικοινωνία από διασκορπισμένους Κινητούς Σταθμούς (ΚΣ) 
προς το κέντρο επιχειρήσεων. Στα full-duplex συστήματα έχουμε ταυτόχρονη εκπο-
μπή και λήψη μεταξύ χρηστών και Σταθμών Βάσης (ΣΒ). Το σύστημα παρέχει δύο 
ταυτόχρονους διαύλους για την επικοινωνία στις δύο κατευθύνσεις. Η κατεύθυνση 
από τον ΣΒ προς τον ΚΣ καλείται και ευθεία (forward) ή κάτω-ζεύξη (downlink – DL), 
ενώ από τον ΚΣ προς τον ΣΒ καλείται αντίστροφη (reverse) ή άνω-ζεύξη (uplink 
– UL), όπως εμφανίζεται και στο Σχήμα 1.3. Οι δύο δίαυλοι είτε χρησιμοποιούν δια-
φορετική συχνότητα για την ευθεία και την αντίστροφη ζεύξη, οπότε προκύπτει 
σύστημα Frequency Division Duplex (FDD), είτε χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα 
αλλά γειτονικές χρονοσχισμές (timeslot), οπότε προκύπτει σύστημα Time Division 
Duplex (TDD). Το FDD απαιτεί τη χρήση προκαθορισμένων ζευγαριών διαύλων, τα 
οποία έχουν και προκαθορισμένο εύρος ζώνης, γεγονός που την καθιστά αποδοτική 
τεχνική αμφιδρόμησης για εφαρμογές φωνής, όπου και οι δύο κατευθύνσεις μετάδο-
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σης DL και UL είναι συμμετρικές ως προς το εύρος ζώνης και το ρυθμό μετάδοσης. 
Το TDD δίνει την ευελιξία της απόδοσης φάσματος στις δύο κατευθύνσεις DL και UL 
ανάλογα με τις απαιτήσεις. Υποστηρίζει συνεπώς την ασυμμετρία των ζεύξεων. 

Στα FDD συστήματα οι πομποδέκτες χρησιμοποιούν την ίδια κεραία για εκπομπή 
και λήψη, οπότε απαιτείται η χρήση διπλέκτη (duplexer). Ο διπλέκτης είναι ένα τρί-
θυρο μικροκυματικό στοιχείο που επιτρέπει την πολυπλεξία και την από-πολυπλεξία 
των σημάτων που καταφθάνουν στις θύρες του. Για την επαρκή απομόνωση εκπο-
μπής και λήψης και για την ελαχιστοποίηση του κόστους του διπλέκτη, απαιτείται 
αρκετή απόσταση μεταξύ των δύο διαύλων επικοινωνίας και φίλτρα με μικρή ζώνη 
διέλευσης για γειτονικούς διαύλους. Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της FDD τεχνι-
κής είναι η συνεχής εκπομπή τόσο στην UL όσο και στην DL ζεύξη. Εξαίρεση σε 
αυτό αποτελεί η UL ζεύξη των TDMA συστημάτων όπως το GSM. Με τη συνεχή 
εκπομπή ο δέκτης είναι σε θέση να εκτιμά συνεχώς το δίαυλο και να στέλνει στον 
πομπό την πληροφορία της κατάστασης του ραδιοδιαύλου. Με τον τρόπο αυτό μει-
ώνεται η καθυστέρηση στο MAC, της διαδικασίας αυτόματης αίτησης επανάλη-
ψης (Automatic Repeat Request – ARQ) και της ανάδρασης της πληροφορίας στον 
πομπό. Το κέρδος στις καθυστερήσεις αυτές είναι σημαντικό, ιδιαίτερα για γρήγορα 
κινούμενους Κινητούς Σταθμούς, γιατί βοηθά τον πομπό στην έγκαιρη βελτιστοποί-
ηση της ισχύος εκπομπής, της επιλογής χρήστη αλλά και του ρυθμού μετάδοσης. 
Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της FDD τεχνικής είναι η μεγάλη ανοχή 
στις παρεμβολές λόγω της μεγάλης συνήθως φασματικής απόστασης της UL και της 
DL ζεύξης. Συνεπώς, οι παρεμβολές από Σταθμό Βάσης σε Σταθμό Βάσης και από 
Κινητό Σταθμό σε Κινητό Σταθμό είναι αμελητέες. Στα κυψελωτά συστήματα υπάρ-
χει πάντα ομοδιαυλική παρεμβολή από το Σταθμό Βάσης στον Κινητό Σταθμό ή αντί-
στροφα, αλλά όπως θα εξηγηθεί στη συνέχεια, έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνι-
κές για την αντιμετώπισή της. Η FDD τεχνική όμως έχει ορισμένα σημαντικά μειονε-
κτήματα. Πρώτον, οι δίαυλοι στην UL και την DL ζεύξη είναι ασυσχέτιστοι και έχουν 
διαφορετικές συναρτήσεις μεταφοράς. Προκειμένου ο πομπός να αποκτήσει γνώση 
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του διαύλου, ο δέκτης πρέπει να ανακτήσει αυτή την πληροφορία και να τη στείλει 
στον πομπό. Η ανάκτηση αυτή επιτυγχάνεται με μεθόδους κβαντοποίησης οι οποίες 
εισάγουν ένα σφάλμα στην ακρίβεια της κατάστασης του διαύλου που τελικά θα 
επηρεάσει τη βελτιστοποίηση του πομπού. ∆εύτερον, με την FDD τεχνική δεν είναι 
δυνατή η μεταβλητή απόδοση εύρους ζώνης των διαύλων στις δύο ζεύξεις UL και DL. 
∆ηλαδή, δεν υποστηρίζεται η ασυμμετρία των ζεύξεων που αναμένεται να κυριαρ-
χήσει ως χαρακτηριστικό με την εισαγωγή των υπηρεσιών δεδομένων, όπως η πρό-
σβαση στο διαδίκτυο. Τρίτον, λόγω του ζευγαρώματος των διαύλων στις δύο ζεύξεις 
DL και UL, είναι δύσκολη έως αδύνατη η ευέλικτη απόδοση φάσματος στο σύστημα, 
ιδιαίτερα στα πλαίσια των γνωσιακών ραδιοσυστημάτων (cognitive radios), όπου 
η απόδοση γίνεται δυναμικά με βάση τη διαθεσιμότητα και τις υπάρχουσες υπηρε-
σίες. Τέταρτον, το συχνοτικό διάστημα φύλαξης (frequency guard band) μεταξύ της 
άνω και της κάτω ζεύξης αποτελεί ανεπιθύμητη σπατάλη φάσματος. Τέλος, στο ίδιο 
τερματικό απαιτούνται δύο τοπικοί ταλαντωτές, ένας για κάθε κατεύθυνση, αποδο-
τικοί διπλέκτες και φίλτρα με απότομη κλίση στη ζώνη αποκοπής, που αυξάνουν το 
κόστος. Στα δίκτυα 4ης γενιάς δίνεται η δυνατότητα σε ένα τερματικό να λειτουργή-
σει είτε ως full-duplex, οπότε θα έχει συνεχή μετάδοση και λήψη, είτε ως half-duplex, 
ώστε να περιορίζονται τα προβλήματα από το στενό διάστημα φύλαξης που υπάρχει 
σε κάποιες ζώνες συχνοτήτων και να μειώνεται το κόστος του εξοπλισμού. Βέβαια οι 
Σταθμοί Βάσης λειτουργούν πάντα σε full-duplex, ώστε να μην επηρεάζεται ο συνο-
λικός ρυθμός μετάδοσης που υποστηρίζεται από την κυψέλη.

Η υλοποίηση των TDD συστημάτων είναι δυνατή μόνο με ψηφιακές τεχνικές και 
απαιτεί τη χρήση χρονικών διαστημάτων φύλαξης (guard times) μεταξύ των χρονο-
σχισμών σε ένα χρονοπλαίσιο. Η απαίτηση αυτή προκύπτει από τη μεταβαλλόμενη 
καθυστέρηση διάδοσης, αλλά και τη χρονική εξάπλωση του διαύλου λόγω πολυδια-
δρομικής διάδοσης. Με την TDD τεχνική γίνεται δυνατή η ευέλικτη απόδοση πόρων 
στις δύο ζεύξεις. Στο Σχήμα 1.4, παρουσιάζεται μια τυπική δομή ενός πλαισίου που 
αποτελείται από ένα υποπλαίσιο DL και ένα UL, το καθένα από τα οποία μπορεί να 
περιέχει διαφορετικό αριθμό χρονοσχισμών ανάλογα με τις απαιτήσεις, δηλαδή τη 
χρονικά μεταβαλλόμενη ασυμμετρία της τηλεπικοινωνιακής κίνησης. Όπως φαίνε-
ται και στο Σχήμα 1.4 έχουμε δύο χρονικά διαστήματα φύλαξης, ένα κατά τη μετά-
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Σχήμα 1.4:  Η δομή του TDD πλαισίου
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βαση από την DL στην UL ζεύξη και ένα από την UL στη DL. Αυτά τα δύο διαστήματα 
καλούνται αντίστοιχα TTG (Transmit/receive Transition Gap) και RTG (Receive/
transmit Transition Gap). Τα δύο διαστήματα πρέπει να είναι ικανά να απορροφούν 
τόσο το χρόνο μετάβασης του εξοπλισμού από τη λειτουργία εκπομπής στη λειτουρ-
γία λήψης, όσο και την καθυστέρηση διάδοσης μεταξύ των Κινητών Σταθμών και του 
Σταθμού Βάσης. Τα διαστήματα φύλαξης είναι δυνατό να μειωθούν σε διάρκεια, αν 
ρυθμίσουμε τη χρονική στιγμή εκπομπής των MS, επιτρέποντας στους πιο απομα-
κρυσμένους MS να αρχίζουν την εκπομπή πιο νωρίς.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της TDD τεχνικής είναι η αμοιβαιότητα (recipro-
city) του διαύλου. Όταν το τερματικό εκτιμά το δίαυλο στη μία κατεύθυνση, μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει την πληροφορία για την κατάσταση του διαύλου στην άλλη 
κατεύθυνση, χωρίς σφάλμα. Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα για καλύτερη παραμε-
τροποίηση της εκπομπής βελτιώνοντας την αποδοτικότητα του συστήματος. Βέβαια, 
πολλές φορές το περιβάλλον παρεμβολών είναι διαφορετικό σε πομπό και δέκτη, 
γεγονός που απαιτεί επιπλέον πληροφορία μέσω ανάδρασης προς τον πομπό. Η πλη-
ροφορία αυτή είναι πολύ μικρότερη σε πλήθος bits που απαιτούνται, σε σχέση με 
την FDD τεχνική. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα που προσφέ-
ρει για δυναμική απόδοση του φάσματος μεταξύ των δύο κατευθύνσεων UL και DL, 
γεγονός που την καθιστά σημαντική υποψήφια για τα επόμενης γενιάς συστήματα. 
Στα TDD συστήματα, τα σήματα τόσο στην UL όσο και στην DL ζεύξη χρησιμοποιούν 
μεγαλύτερο εύρος ζώνης, γεγονός που βελτιώνει το πλεονέκτημα διαφορισμού στη 
συχνότητα. Επιπλέον, το γεγονός ότι δεν απαιτούνται ζευγάρια διαύλων για τις δύο 
κατευθύνσεις κάνει πιο εύκολη την απόδοση φάσματος και πάντως πολύ πιο ευέλι-
κτη από τα αντίστοιχα FDD συστήματα. Τέλος, το κόστος του υλικού των TDD συστη-
μάτων είναι μειωμένο εξαιτίας αφενός μεν της χρήσης ενός τοπικού ταλαντωτή για 
τις δύο ζεύξεις, αφετέρου δε της απουσίας του διπλέκτη λόγω της μη ταυτόχρονης 
ύπαρξης των δύο ζεύξεων στο τερματικό. Βέβαια, στα TDD συστήματα απαιτείται 
μεγαλύτερη συχνότητα δειγματοληψίας λόγω του ευρύτερου φάσματος και προκει-
μένου να διατηρήσουμε τον ίδιο ρυθμό μετάδοσης πρέπει να αυξήσουμε το στιγμιαίο 
ρυθμό μετάδοσης στο χρονικά μικρότερο διάστημα εκπομπής, γεγονός που μετα-
φράζεται σε μεγαλύτερη ισχύ εκπομπής. Παρόλα αυτά, το κόστος παραμένει σημα-
ντικά μικρότερο από εκείνο των FDD συστημάτων.

Ένα σοβαρό πρόβλημα της TDD τεχνικής είναι οι παρεμβολές που προκύπτουν 
όταν οι μεταδόσεις γειτονικών Σταθμών Βάσης δεν είναι συγχρονισμένες ή η ασυμ-
μετρία της ζεύξης στους δύο Σταθμούς Βάσης είναι διαφορετική. Στην περίπτωση 
αυτή προκύπτει όχι μόνο παρεμβολή από Σταθμό Βάσης σε Σταθμό Βάσης, αλλά και 
από Κινητό Σταθμό σε Κινητό Σταθμό και καλείται ετεροσχισμική παρεμβολή (cross 
slot interference) [44]. Αυτού του τύπου οι παρεμβολές μπορεί να είναι τόσο ισχυρές 
που είναι πιθανό να επιδρούν και σε γειτονικούς διαύλους. Ένας τρόπος αποφυγής 
αυτών των παρεμβολών είναι η απουσία οπτικής επαφής μεταξύ Σταθμών Βάσης. 
Αυτή η τακτική είναι εύκολα εφαρμόσιμη σε μικρές κυψέλες αλλά δεν είναι σε μεγά-
λες, όπου οι Σταθμοί Βάσης τοποθετούνται συνήθως ψηλά πάνω από τις στέγες των 
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κτηρίων. Άλλες λύσεις που προτείνονται είναι η τομεοποίηση, ο συγχρονισμός των 
Σταθμών Βάσης και η ομαδοποίηση των χρονοσχισμών.

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η παρεμβολή μεταξύ παρόχων οι οποίοι 
μπορεί να λειτουργούν κυψέλες που χρησιμοποιούν γειτονικούς διαύλους στην ίδια 
γεωγραφική περιοχή. Επειδή οι διαφορετικοί πάροχοι δεν συντονίζουν το σχεδιασμό 
των δικτύων τους, ούτε συγχρονίζουν τα πλαίσια και την ασυμμετρία της τηλεπικοι-
νωνιακής κίνησης στην UL και την DL ζεύξη, προκύπτει ισχυρή παρεμβολή γειτονικών 
διαύλων στις κυψέλες, η οποία είναι πολύ ισχυρότερη απ’ ότι στα FDD συστήματα. 
Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται μερικώς με τη χρήση απότομων RF φίλτρων γεγονός 
όμως που αυξάνει πολύ το κόστος των τερματικών. Μια πιο πρακτική προσέγγιση 
είναι η χρήση μεγάλων διαστημάτων φύλαξης μεταξύ των ζωνών που χρησιμοποιούν 
οι διαφορετικοί πάροχοι, εις βάρος της αποδοτικής χρησιμοποίησης του φάσματος. 
Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει στα TDD συστήματα είναι η εξάρτηση των χρονι-
κών διαστημάτων φύλαξης από το μέγεθος των κυψελών. Ιδιαίτερα το διάστημα TTG 
πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την καθυστέρηση διάδοσης με επιστροφή (round 
trip delay) που είναι γραμμικά ανάλογη της ακτίνας της κυψέλης. Συνεπώς για μεγά-
λες κυψέλες η αποδοτικότητα των TDD συστημάτων μειώνεται.

Εξαιτίας της εναλλαγής μετάδοσης της UL και DL ζεύξης στο χρόνο, προκύ-
πτει βέβαια ασυνεχής μετάδοση στις δύο ζεύξεις. Άρα, διαδοχικά υποπλαίσια απέ-
χουν στο χρόνο, ή, όπως λέμε, υπάρχει καθυστέρηση αμφιδρόμησης (duplexing 
delay) μεταξύ δύο διαδοχικών υποπλαισίων. Αν αυτή η καθυστέρηση είναι μεγάλη, 
τότε η ποιότητα των υπηρεσιών που είναι ευαίσθητες στην καθυστέρηση μειώνεται. 
Οι απαιτήσεις των υπηρεσιών πραγματικού χρόνου θέτουν τους περιορισμούς στην 
καθυστέρηση αμφιδρόμησης και άρα στο μέγεθος του πλαισίου. Βέβαια, δεν μπο-
ρούμε να μειώσουμε πολύ το μέγεθος του πλαισίου γιατί εξαιτίας των διαστημάτων 
φύλαξης TTG και RTG η αποδοτικότητα θα μειωθεί δραματικά. Επιπλέον, η καθυστέ-
ρηση αμφιδρόμησης επηρεάζει και τη λειτουργία του ARQ επιβάλλοντας μεγάλο 
μέγεθος καταχωρητών (buffer) στο δέκτη. Σύμφωνα με την υπάρχουσα τεχνολογία 
η μετάβαση από την κατάσταση εκπομπής στην κατάσταση λήψης και αντίστροφα 
διαρκεί περίπου 20 μsec.

Τέλος, η πληροφορία για την κατάσταση του διαύλου μπορεί να είναι ανεπίκαιρη, 
αν το χρονικό διάστημα από την εκτίμηση της κατάστασης μέχρι τη χρήση της πλη-
ροφορίας αυτής είναι μεγάλο και, ιδιαίτερα, αν ο δίαυλος μεταβάλλεται γρήγορα. 
Για παράδειγμα, η πληροφορία για το ραδιοδίαυλο μπορεί να είναι επίκαιρη για τις 
πρώτες χρονοσχισμές του υποπλαισίου εκπομπής αλλά ανεπίκαιρη για τις επόμενες. 
Χρειάζεται συνεπώς προσεκτικός προγραμματισμός των χρηστών (scheduling) σε 
πολυχρηστικά (multiuser) συστήματα, ώστε να αποδίδονται οι πρώτες χρονοσχισμές 
σε γρήγορα κινούμενους χρήστες και οι επόμενες σε αργά κινούμενους χρήστες.

Γενικά, χρησιμοποιούμε FDD συστήματα σε περιπτώσεις όπου θέλουμε κάλυψη 
μεγάλων αποστάσεων με υψηλή ισχύ εκπομπής και TDD συστήματα σε περιπτώσεις 
όπου έχουμε περιορισμένο εύρος ζώνης και πυκνή δομή επαναχρησιμοποίησης.
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