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EVOLUȚIA SISTEMELOR  

DE COMUNICAŢII MOBILE 

Prin comunicaţie se înţelege un transmisia la distanță de informații tip voce, text, 
imagine (statică sau dinamică) sau mixt (transmisii multimedia). Suportul transmisiei poate fi 
un conductor electric (cablu) sau optic (fibră), dar și spațiul liber (prin unde radio sau raze de 
lumină, de regulă, în infraroșu). Sistemele de comunicații prin cabluri electrice sau fibre 
optice sunt sisteme fixe, deoarece impun utilizatorilor poziționarea în locații bine precizate și 
nemodificabile pe parcursul comunicației.   

Sistemele de radiocomunicaţii au organizări mai variate și pot fi: 
•fixe, dacă antena utilizatorului nu-şi modifică poziţia; 
•portabile, dacă antena utilizatorului se deplasează între două sesiuni de comunicaţie, 

dar rămâne fixă în timpul comunicaţiei; 
•mobile, dacă antena utilizatorului este în mişcare în timpul comunicaţiei. 
Utilizatorii mobili pot comunica între ei fie direct, fie prin staţii intermediare 

(repetoare pasive, staţii de bază, staţii de comutare). Dacă toate acestea sunt instalate pe sol 
sistemul se numeşte terestru. Dacă cel puţin una din stațiile intermediare se află pe satelit 
sistemul se numeşte satelitar. În funcţie de localizarea utilizatorilor sistemele de 
(radio)comunicaţii mobile se clasifică în terestre, maritime, aeronautice şi spaţiale.  

Scurt istoric 
Primele sisteme de comunicații mobile - generația 1G - au fost sisteme de 

radiocomunicații cu modulație analogică de amplitudine și, ulterior, de frecvență, dedicate în 
mod exclusiv transmisiilor de voce. Cele mai importante sisteme din această generație sunt 
AMPS și NMT. 

Capacitatea sistemelor mobile analogice a devenit rapid mult prea mică față de 
cerințele crescânde ale utilizatorilor, calitatea comunicațiilor era net inferioară celei din 
sistemele fixe, iar securitatea informațiilor vehiculate era extrem de greu de asigurat. În 
consecință, atunci când tehnologia a permis, au fost elaborate și implementate sisteme de 
comunicații organizate pe principiul celular (pentru creșterea capacității) și utilizând 
modulații digitale (pentru creșterea calității și securității comunicațiilor). Acestea au format 
cea de-a doua generație (generația 2G), reprezentate în principal de GSM și cdmaOne. 
Modulația digitală a permis și introducerea unor transmisii de date de viteză redusă, serviciul 
de mesagerie scurtă (SMS) fiind, de departe, cel mai important. 

Progresele obținute în domeniul tehnologiilor electronice și de sistemelor de calcul au 
permis ulterior definirea și implementarea unor servicii de transmisii de date de viteză sporită, 
ceea ce a constituit așa numita generație 2,5G (standardele HSCSD, GPRS, EDGE, CDPD) 
și, în final, transmisii video de înaltă calitate în sistemele din generația 3G (standardele 
UMTS, cdma2000). Actualmente se implementează pe scară largă sisteme din generația 4G 
(standardul LTE), care suportă transmisii de bandă largă și permit accesul nelimitat al 
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utilizatorilor mobili la serviciile extrem de diversificate ale rețelei Internet. Concomitent se 
desfășoară cercetări teoretice și experimentale privind definirea și implementarea de sisteme 
din generația 5G, absolut necesare materializării conceptului de Internet al lucrurilor (IoT). 

În Figura nr. 1.1 sunt prezentate standardele reprezentative din fiecare generație de 
sisteme de comunicații mobile și viteza maximă de transmisie a datelor suportate de acestea. 

 
1G 2G 2,5G 2,75G 3G 3,5G 4G 4G+ 

NMT GSM GPRS EDGE UMTS HSPA LTE LTE-A 
 9,5 kb/s 114 kb/s 384 kb/s 2 Mb/s 14,4 Mb/s   
        

AMPS cdmaOne 
(TIA-95) 

cdmaOne 
(TIA-95A) 

cdma2000 
1x 

cdma2000 
1xEV-DO 

 WiMAX WiMAX2 

  10 kb/s 100 kb/s 1 Mb/s  100 Mb/s  

Figura nr. 1.1 -  Standarde pentru comunicații mobile și viteze maxime de transmisie a datelor 

Generații de sisteme de comunicații mobile 
Prima generație (1G) 
Sistemele de comunicații mobile din prima generație au fost implementate în anii 1980 

și erau, de fapt, sisteme de transmisii telefonice pe canale radio, folosind modulația analogică 
de frecvență și comutarea de circuite. Calitatea comunicațiilor era mai mică decât cea din 
sistemele fixe din cauza nivelului ridicat de zgomot pe canalul radio și a interferențelor dintre 
canale. Capacitatea de trafic era scăzută. Securitatea comunicațiilor nu putea fi asigurată 
deoarece modulația analogică nu permitea introducerea unei codificări a informației 
vehiculate. Ca urmare, monitorizarea spectrului de frecvență alocat sistemului permitea 
preluarea comunicațiilor în desfășurare de către oricine implementa echipamente adecvate în 
zona de acoperire a sistemului. 

Standardele reprezentative pentru această generație sunt: AMPS (Advanced Mobile 
Phone Service), NMT (Nordic Mobile Telephony system) și TACS (Total Access 
Communication System). Acestea utilizau modulația analgică de frecvență (MF), accesul 
multiplu cu diviziune de frecvență (FDMA) și asigurau duplexul prin divizare în frecvență 
(FDD). Decizia de transfer al comunicațiilor, atunci când era cazul, se lua la nivelul stației de 
bază. 

Standardul AMPS a fost finalizat în 1969, dar primele sisteme importante au fost 
implementate începând cu 1980. Inițial, se utilizau celule cu raza de cca 12 km în zone urbane 
și de cca 40 km în zone rurale. Când se adăugau celule noi, distribuția canalelor radio pe 
celule trebuia refăcută pentru evitarea interferențelor. Tehnologia analogică de implementare 
nu a permis rezolvarea adecvată a constrângerilor de capacitate de trafic și de securitate a 
comunicațiilor. 

Standardul NMT a fost implementat începând cu 1981 în țările scandinave și, apoi, în 
multe alte țări din Europa și din afara Europei, în două benzi de frecvență: 450 MHz și 900 
MHz. În timp, banda de 450 MHz a fost eliberată, iar cea de 900 MHz a fost reutilizată pentru 
implementarea sistemelor digitale din a doua generație. Celulele aveau raze între 2 și 30 km. 
Accesul multiplu și duplexul erau realizate tot prin diviziune de frecvență. Informația de 
control era transmisă utilizând un modem FFSK de 1200 bps, pe același canal radio ca și cea 
de trafic vocal, introducându-se, astfel, un zgomot de fond, suportabil, în banda audio. În 
ultimele implementări s-au introdus transmisii cu inversarea benzilor audio laterale, în 
încercarea de a asigura o oarecare protecție a informației transmise. Standardul NMT a 
rezolvat acceptabil problemele legate de taxare automată și cele legate de roaming. 

Standardul TACS este identic cu AMPS, dar este implementat în banda de 900 MHz, 
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ca și NMT900. AMPS original era implementat în banda de 850 MHz, deoarece banda de 900 
MHz este alocată altor servicii în zona americană. 

 
A doua generație (2G) 
Sistemele de comunicații mobile din a doua generație au fost implementate începând 

cu anul 1990 și au utilizat tehnologii digitale. Aceasta însemna că semnalul vocal analogic 
este transformat la emisie într-unul digital, iar la recepție se realizează trasnformarea inversă 
din digital în analogic. Avantajele transmisie digitale sunt multiple: 

- lățimea benzii necesare de frecvență este mult mică și, ca urnare, în aceeași bandă 
de radiofrecvență alocată sistemului, se pot defini mai multe canale; capacitatea de 
trafic crește considerabil; 

- o parte din erorile de transmisie pe canalul radio pot fi eliminate la recepție 
utilizând coduri detectoare și corectoare de erori; 

- informația digitală poate fi codificată, eliminând posibilitatea receptării ei de 
persoane neautorizate; 

- accesul utilizatorilor în sistem poate fi permis numai dacă aceștia trec cu succes un 
proces de autentificare, deci se elimină posibilitatea utilizării ilegale a resurselor 
de comunicație; 

- se pot defini și alte servicii de transmisii de date (text, imagini, date măsurate de 
diverși senzori etc.), în afara celor de semnal vocal; exemple tipice și de mare 
succes: transmisii de text de lungime mică (SMS – Short Message Service) și, 
ulterior, transmisii de imagini în mișcare (MMS – Multimedia Message Service).  

Familia de standarde din generația a doua include, în principal: GSM (Global System 
for Mobile communications), D-AMPS (Digital AMPS), cdmaOne și PDC (Personal Digital 
System). Comunicațiile sunt digitale atât pentru traficul de utilizator (semnal vocal, în 
principal), cât și între diversele entități din sistem (traficul de control). Elaborarea acestor 
standarde s-a făcut cu obiectivul unei acoperiri globale (transfrontaliere) a sistemelor de 
comunicații mobile, în contrast cu filozofia standardelor din prima generație care urmăreau 
acoperiri zonale, cel mult teritoriul unei țări. 

Standardul GSM a fost elaborat în anii 1980 la nivelul Uniunii Europene și actualizat 
continuu de un institut specializat – ETSI (European Telecommunication Standards Institute). 
Primul sistem GSM a fost instalat în 1991, dar numărul acestora a crescut vertiginos în 
următorii ani. În anul 2000, sistemele GSM ocupau cca 75 % din piața de comunicații mobile. 
Sistemele GSM aigură transmisia (digitală) a semnalului vocal și transmisii de text, permite 
roaming internațional, oferă servicii fără abonament (servicii preplătite) etc., toate la costuri 
foarte scăzute. Inițial, standardul a fost definit în banda de 900 MHz, unde ocupă două 
segmente de câte 25 MHz. Canalul de radio frecvență are lățimea de 200 kHz și pe el sunt 
definite cadre de timp de câte 8 ferestre. Deci, accesul multiplu este o combinație FDMA / 
TDMA, un utilizator având dreptul să utilizeze o fereastră de timp dintr-un cadru pe un canal 
de radiofrecvență. Duplexul este FDD. Ulterior, au fost alocate și alte benzi de frecvență: 
1800 MHz, 1900 MHz etc., fie pentru creșterea capacității de trafic, fie din cauză că banda de 
frecvență originală nu este disponibilă în anumite zone geografice. Dimensiunea celulelor 
variază într-un domeniu extreme de larg: câteva zeci de metri și 35 km, motiv pentru care 
celulele GSM se denumesc suplimentar ca fiind macrocelule, microcelule, picocelule, 
femtocelule. 

Standardul D-AMPS este varianta digitală a standardului AMPS și constă, în esență, în 
definirea a trei ferestre de timp pe fiecare purtătoare de radiofrecvență a AMPS. A rezultat 
astfel, o triplare a capacității de trafic, odată cu celelalte avantaje aduse de tehnologia digitală. 
Avantajul major al introducerii în acest fel a tehnologiei digitale constă în faptul că 
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infrastructura de comunicație a AMPS este refolosită în întregime, astfel că trecerea la 
tehnologie digitală se face cu costuri minime. Sunt folosite în continuare și vechile canale 
analogice, interferența dintre comunicațiile analogice și cele digitale fiind redusă.   

cdmaOne sau IS-95 este un standard de comunicații digitale definit în S.U.A., cu 
numeroase implementări în S.U.A. și Coreea de Sud și care a constituit competitorul principal 
al GSM. Spre deosebire de D-AMPS, cdmaOne nu este compatibil cu vechiul standard 
analogic AMPS și implementările acestuia au crescut într-un ritm mai lent din cauza 
costurilor mai ridicate. El este foarte important pentru dezvoltarea comunicațiilor mobile 
pentru faptul că utilizează tehnologia revoluționară de acces multiplu cu diviziune de cod 
(CDMA), care asigură o capacitate sporită și se adaptează foarte bine la traficul de date cu 
intermitență mare al comunicațiilor cu rețeua Internet. Tehnologia CDMA este utilizată de 
toate sistemele din generațiile următoare. 

PDC este standardul de generația a doua, evident pe tehologie digitală, definit pentru 
Japonia. Este implementat în benzile de frecvență de 800 MHz și 1500 MHz. 

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) este un standard dezvoltat 
inițial pentru înlocuirea printr-o conexiune radio a cordonului de legătură dintre ansamblul 
microfon/difuzor al unui telefon clasic și partea fixă de echipament conectată la linia 
telefonică (de aici și termenul de ”cordless” din denumirea standardului). Performanțele 
excelente de comunicație precum viteza de transmisie pe canal de 1152 kb/s – cea mai mare 
din grupul de standarde 2G – și managementul dinamic autonom al terminalului mobil, au 
condus la o paletă largă de aplicații: sisteme locale pe arii de tip șantiere de construcții și 
aeroporturi, sisteme telefonice în zone slab populate, sisteme de comunicații cu relocare 
geografică etc. Sistemele DECT sunt implementate în banda de 1800 MHz în zona europeană, 
dar există aplicații în alte benzi pentru alte zone geografice.  

 
Sistemele 2G au adus creșteri semnificative ale performanțelor comunicațiilor mobile. 

Totuși, în timp, au apărut limitări care au fost depășite prin trecerea la cea de-a treia generație. 
Principalele limitări ale sistemelor 2G sunt următoarele: 

- valoare mică a vitezei de transmisie. Standardele 2G au fost definite pentru a 
prelua eficient trafic vocal. Aplicațiile de transmisii de date nu pot utiliza decât 
viteze de transmisie uzuale pentru voce, adică cel mult 10 kb/s; 

- ineficiența comunicațiilor cu rețeaua Internet. Tehnica de comutare de circuite 
utilizată de sistemele 2G este adecvată comunicațiilor vocale, dar este total 
ineficientă pentru transmisii de date. Deoarece s-a estimat corect că în sistemele 
post-2G traficul preponderent va deveni cel de date, în special cu servicii oferite 
prin rețeaua internet, tehnica de comutare trebuie adaptată la acest tip de trafic, 
deci trebuie să se treacă la comutarea de pachete de date; 

- posibilități de roaming limitate. Deși s-a intenționat, nu s-a reușit în final să se 
elaboreze un standard unic pentru sistemele din generația a doua. Ca urmare, 
roaming-ul internațional nu se poate realiza decât între anumite rețele, cele 
implementate potrivit aceluiași standard. 

 
Sisteme 2,5G 
Studiile teoretice și experimentale au arătat că o creștere semnificativă a vitezei de 

transmisie a datelor în sistemele de comunicații mobile se poate obține numai prin trecerea la 
comutarea de pachete, astfel că încă de la începutul anilor 2000 au fost demarate acțiuni 
pentru stabilirea cerințelor și elaborarea specificațiilor unui standard care urma să stea la baza 
celei de-a treia generații. Costurile uriașe implicate de implementarea acestor sisteme a 
întârziat apariția lor pe piață, astfel că au fost elaborate soluții pentru creșterea performanțelor 
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sistemelor 2G, fără a se renunța complet la comutarea de circuite specifică acestora. Au 
apărut, astfel, așa numitele sisteme din generația 2,5G. Tehnologiile reprezentative ale acestei 
generații sunt: 

- HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – Transmisii de date cu mare viteză cu 
comutare de circuite). Este o tehnologie definită pentru sistemele GSM care 
permite funcționarea multi-slot a terminalelor mobile, adică alocarea mai multor 
ferestre de timp în același cadru. Teoretic, terminalul mobil putea folosi chiar și 
toate cele 8 ferestre dintr-un cadru. Costurile implicate de implementarea acestui 
concept la nivel de terminal și de stație de bază, precum și de gestionare a acestor 
transmisii erau însă prea mari în raport cu creșterea modestă a vitezei de transmisie 
a datelor (maximum 75 kb/s). 

- CDPD (Cellular Digital Packet Data – Transmisii de date în pachete în sistemele 
mobile celulare) este o tehnologie echivalentă HSCSD, aplicată în sistemele bazate 
pe AMPS. 

- GPRS (GSM Packet Radio Systems – Sisteme GSM cu transmisii radio în 
pachete). A constituit o etapă importantă în evoluția sistemelor de comunicații 
mobile, deoarece a introdus comutarea de pachete în sistemele GSM, dar numai 
pentru transmisiile de date. Standardul GPRS a definit noi entități de rețea care să 
permită comutarea de pachete și a definit protocoale specifice transmisiilor de 
date. Teoretic, viteza de transmisie a datelor putea ajunge la 170 kb/s. Conceptele 
introduse de GPRS au fost preluate și de sistemele 3G. Tehnologia GPRS se poate 
aplica și în sisteme bazate pe alte standarde decât GSM, motiv pentru care ”G”-ul 
din denumire este interpretat astăzi ca semnificând ”General”. 

- EDGE (Enhanced Data rate for GSM Evolution – Transmisii avansate de date 
pentru evoluția GSM) introduce un nou tip de modulație digitală (8PSK), care 
permite, teoretic, triplarea vitezei de transmisie a datelor. Tehnologia EDGE se 
poate aplica atât în sistemele GSM, cât și în sistemele GPRS. În ultima variantă 
tehnologia EDGE permite atingerea unor viteze de transmisie apropiate de cele din 
sistemele 3G, motiv pentru care se consideră că ea reprezintă generația 2,75G în 
evoluția sistemelor de comunicații mobile.  

 
A treia generație (3G) 
Standardele pentru cea de-a treia generație de sisteme de comunicații mobile au fost 

elaborate cu scopul de oferi utilizatorilor servicii de voce și date de înaltă calitate și au fost 
facilitate de progresele tehnologice din domeniile microelectronicii și tehnicii de calcul. 
Uniunea Internaționlă de Telecomunicații (ITU – International Telecommunication Union) a 
stabilit ca limite minime pentru viteza de trasmisie a datelor în sistemele 3G valorile de 144 
kb/s pentru utilizatorii cu mobilitate mare și de 2 Mb/s pentru utilizatorii cu mobilitate mică.  

Ca și în cazul sistemelor 2G s-a încercat elaborarea unui standard unic la nivel global, 
obiectiv care nu fost atins, astfel că actualmente există 3 standarde: UMTS, cdma2000 și TS-
CDMA; alte două standarde sunt acceptate ca ”tehnologii de acces”, deoarece au performanțe 
apropiate de cele stabilite de ITU pentru generația 3G: EDGE și DECT. 

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System – Sistem universal de 
telecomunicații mobile) sau W-CDMA (Wideband CDMA – Sistem CDMA de bandă largă) a 
fost dezvoltat pe baza specificațiilor GSM prin modificarea tehnicii de acces multiplu 
(CDMA/TDMA în loc de FDMA/TDMA) și creșterea lățimii de bandă a canalului de la 200 
KHz la 5 MHz. S-a păstrat diviziunea în frecvență pentru realizarea duplexului (FDD), dar s-a 
introdus, opțional, și diviziunea în timp (TDD). Benzile de frecvență alocate sunt 1885-2025 
pentru sensul mobil – stație de bază și 2110-2200 MHz pentru sensul opus. Beneficiind de 
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posibilitatea refolosirii unei părți din infrastructura GSM, sistemele UMTS au putut fi 
implementate cu costuri mai reduse și, de aceea, s-a dezvoltat foarte rapid. 

cdma2000 este o adaptare a standardului cdmaOne la cerințele impuse de ITU pentru 
sistemele 3G și, de aceea, este implementat cu precădere în S.U.A. și Coreea de Sud. A 
cunoscut mai multe etape de evoluție: 1xRTT și 1xAdvanced – pentru transmisii vocale și, 
ulterior, 1xEV-DO – pentru transmisii de date. 

TD-SCDMA (Time Division Synchronous CDMA – Sistem CDMA cu sincronizare în 
timp) este un standard definit special pentru zona Chinei și include multe caracteristici ale 
UMTS. 

 
Sistemele 3G au crescut substanțial calitatea comunicațiilor vocale și au oferit servicii 

de transmisii de date de mare viteză pentru aplicații extrem de diverse. Din perspectiva 
cerinței utilizatorilor de a dispune servicii de comunicații din ce în ce mai sofisticate, în 
special prin conexiuni cu rețeaua internet, sistemele 3G au și unele limitări: 

- datorită tehnicii CDMA de acces multiplu, dimensiunea celulei și viteza maximă 
de deplasare a mobilului devin dependente de viteza de transmisie; 

- consumul energetic al terminalului mobile este mai mare, deci timpul de viață al 
bateriei de alimentare este mai mic; 

- sistemul de comunicație este mai complex și, ca urmare, pot apărea noi 
vulnerabilități de securitate. 

 
Sisteme 3,5G 
Creșterea diversității și complexității servicilor de comunicație oferite de rețeaua 

internet la care sistemele de comunicații mobile trebuie să asigure acces utilizatorilor lor 
impune creșterea vitezei de transmisie în rețelele 3G. Ca răspuns la aceste cerințe crescute au 
fost dezvoltate tehnologii specifice: HSPA pentru UMTS și, respectiv, 1xEV-DO avansat 
pentru cdma2000. 

- HSPA (High Speed Packet Access – Acces de mare viteză pentru comutarea de 
pachete) este o tehnologie dezvoltată în etape pentru sistemele UMTS. Într-o 
primă etapă a fost perfecționat sensul de comunicație stație de bază – mobil: 
HSDPA (High Speed Downlink Packet Acces) pentru care au fost introduse noi 
tehnici de modulație și codare de canal și a fost definit un nou tip de canal de 
comunicație de viteză mare partajat între toate terminalele. Ulterior a fost 
perfecționată și transmisia pe sensul opus: HSUPA (High Speed Uplink Access) 
pentru care s-au introdus transmisii multi-cod, intervale de timp de transmisie mai 
mici, planificare rapidă, retransmisii automate hibride rapide și a fost definit un 
nou tip de canal de comunicație de viteză mare. Astfel s-au obținut viteze mai mari 
de transmisie (14 Mb/s pe downlink și 5,76 Mb/s pe uplink), latență mai mică, 
capacitate mai mare de trafic și calitate mai bună a serviciilor. 

- cdma2000 avansat este o variantă îmbunătățită a standardului 3G al S.U.A. care 
asigură viteze de transmisie de până la 2,4 Mb/s și permite o paletă largă de 
servicii de comunicație: VoIP, fluxuri multimedia etc. 

 
A patra generație (4G) 
Standardele pentru această generație de sisteme de comunicații mobile utilizează 

comutarea de pachete, validată pe deplin de sistemele din generația 3G, dar înlocuiesc 
protocoalele specifice ale generației 3G cu protocolul TCP-IP, facilitând astfel conectarea la 
rețeaua Internet, sursa unui bogat set de servicii și depozitarul unui uriaș volum de cunoștințe. 
Diferența majoră față de sistemele 3G constă în accesul mobil de bandă largă la rețeaua 
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Internet. Ca și în cazul celorlalte generații, nu există un standard unic, ci un număr de 3 
standarde care îndeplinesc cerințele impuse de ITU, în special viteze de transmisie de peste 
100 Mb/s. Acestea sunt: LTE, WiMax și UMB. 

- LTE (Long Term Evolution – Evoluție pe termen lung) este un standard rezultat 
prin modificarea treptată a specificațiilor standardului UMTS, specificații ce se 
preconizează a se modifica în continuare pentru a îndeplini și cerințele impuse 
sistemelor din viitoarea generație a cincea (5G). LTE este o tehnologie bazată 
complet pe protocolul TCP-IP (”all-IP networks”) și asigură retrocompatibilitate 
cu standardele GSM și UMTS, pentru ca terminalele mobile să-și poată continua 
comunicațiile chiar și când părăsesc zona de acoperire a LTE. Numărul 
implementărilor acestui standard crește constant, dar zonele de acoperire sunt, de 
regulă, arii geografice limitate (urbane) în care sunt localizați utilizatori ce au 
nevoie de asemenea valori mari ale vitezei de transmisie.   

- WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access – Interoperabilitate 
globală pentru acces în domeniul microundelor) sau IEEE 802.16 asigură viteze de 
transmisie de până la 40 Mb/s (aproape 4G !) și oferă servicii de date de viteză 
mare. Serviciile de voce nu sunt la fel de performante. Roaming-ul este, de 
asemenea, suportat numai pentru un set restrâns de servicii.  

- UMB (Ultra Mobile Broadband – Transmisii mobile de bandă largă) este 
standardul 4G bazat pe cdma2000 cu viteze de transmisie de până la 275 Mb/s pe 
downlink. Nu există încă implementări ale acestui standard, din ce în ce mai mulți 
operatori alegând să implementeze standardul LTE. 

 
Deși implementarea de rețele 4G este un proces aflat încă la începuturi, deja au fost 

sesizate unele limitări, principalul neajuns apărând tocmai din cauza distribuției disparate a 
zonelor cu acoperire 4G. Pentru asigurarea continuității comunicației terminalelor mobile 4G 
este nevoie ca acestea să suporte mai multe standarde (4G, 3G, WiFi etc.) și să comute între 
ele în mod transparent, adică să utilizeze conceptul de terminal radio definit prin software 
(software radio), o tehnologie extrem de scumpă și nesuportată de toate rețelele de 
comunicații. 

 
A cincea generație (5G) 
Cea de-a cincea generație de sisteme de comunicații mobile este, deocamdată, un 

concept elaborat ca răspuns la evoluția preconizată a rețelei Internet către viitorul stadiu de 
Internet al lucrurilor (Internet of Things – IoT) în care vor fi interconectate sute de miliarde de 
noduri reprezentând calculatoare, telefoane inteligente, tablete, echipamente casnice, haine 
inteligente, senzori, vehicule etc. Sistemele 5G vor permite accesul la servicii de bandă largă 
din orice locație pentru stocare de date în cloud, jocuri în timp real, aplicații tip realitate 
virtuală și realitate augmentată, aplicații gen casă inteligentă (smart home) sau oraș inteligent 
(smart city), conducerea autonomă a vehiculelor, conducerea autonomă a liniilor de producție, 
aplicații medicale, securitatea locuinței și a persoanei etc. 

Deși există deja câteva aplicații ce prefigurează viitorul (vehicule cu conducere 
autonomă pe anumite segmente de drum sau trasee urbane, case inteligente, rețele inteligente 
de distribuție a energiei electrice etc.), se preconizează că primele sisteme cu adevărat 5G vor 
apărea în 2020. 

 
În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele momente care au marcat evoluția 

sistemelor de comunicații mobile. 
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Momente reprezentative în evoluția sistemelor de comunicații mobile 

1873 
Apare lucrarea A Treatise on Electricity and Magnetism în care James Clark 
Maxwell demonstrează matematic posibilitatea propagării prin aer a câmpului 
electromagnetic (unde radio)   

1897 Gugliemo Marconi demonstrează practic transmisia informației prin unde radio 
1902 Prima transmisie radio telegrafică transatlantică (Marconi) 
1906 Prima transmisie radio transatlantică duplex de voce (Reginald Fessenden) 

1921 Primele servicii de radio difuziune pe unde scurte 
Primul sistem de comunicații mobile (poliția din Detroit) 

1934 Primele posturi de radio difuziune pentru zone urbane (S.U.A.) 
1935 Patentarea tehnicii de modulație în frecvență (Edwin Armstrong) 
1946 Primul sistem comercial de telefonie mobilă: DPLM (Saint Louis, Missouri) 

1948 Claude Shannon publică lucrarea în care apare celebra expresie a capacitatății unui 
canal radio 

1956 Apare primul telefon mobil automat (40 kg, Ericsson) 
1964 Sisteme îmbunătățite comerciale de telefonie mobilă: IMTS (S.U.A.) 

1969 Este prezentat public conceptul celular de organizare a sistemelor de comunicații 
mobile, elaborat de Bell Laboratories pe parcursul a 10 ani 

1979 Primul sistem celular de comunicații mobile (NTT, Japonia) 
1981 Primul sistem comercial NMT (Arabia Saudită) 
1983 Primul sistem comercial tip AMPS (Chicago) 
1991 Primul sistem comercial tip GSM (Finlanda) 
1995 Primul sistem comercial tip cdmaOne (Hong Kong) 
1999 Finalizarea specificațiilor pentru standardul GPRS 

2000 Primele teste cu sisteme UMTS (Monaco și Isle of Man) 
Alocarea primelor licențe comerciale pentru sisteme UMTS (Marea Britanie) 

2001 Primul sistem comercial 3G (DoCoMo, Japonia) 
2002 Primul sistem comercial cdma2000 EV-DO (Coreea de Sud) 
2006 Primul sistem comercial WiMax: WiBro (Coreea de Sud) 

2008 Publicarea primei versiuni a standardului LTE (Release 8, în numerotarea ETSI); 
până acum au fost publicate alte 7 versiuni 

2017 Publicarea versiunii a 8-a a standardului LTE (Release 15, în numerotarea ETSI), 
care cuprinde, de fapt, specificațiile finale pentru generația 5G (New Radio) 

2019 Se estimează că în a doua jumătate a anului vor apărea primele implementări de 
sisteme 5G  
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C A P I T O L U L1

REŢELE CELULARE
PENTRU COMUNICAŢII MOBILE 

Prin comunicaţie se înţelege un serviciu telefonic (comunicaţii
vocale), transmisii de imagini statice sau în mişcare, transmisii fax,
transmisii de date, poştă electronică sau transmisii multimedia (transmisii
simultane de voce, imagini şi de date, asociate sau complementare
informaţional). O reţea de comunicaţii prin radio se numeşte:

•fixă, dacă antena utilizatorului nu-şi modifică poziţia;
•portabilă, dacă antena utilizatorului se deplasează între două servicii 

de comunicaţie, dar rămâne fixă în timpul comunicaţiei;
•mobilă, dacă antena utilizatorului este în mişcare în timpul efectuării 

comunicaţiei.
Utilizatorii mobili pot comunica între ei fie direct, fie prin staţii

intermediare (repetoare pasive, staţii de bază, staţii de comutare). Dacă toate
acestea sunt instalate pe sol reţeaua se numeşte reţea mobilă terestră. Dacă
cel puţin una se află pe satelit reţeaua se numeşte reţea mobilă prin satelit. În
funcţie de localizarea utilizatorilor reţelele de radiocomunicaţii mobile se
clasifică în terestre, maritime, aeronautice şi spaţiale. Reţelele de
radiocomunicaţii mobile asigură utilizatorilor posibilitatea de a se deplasa
liber în zona de acoperire în timp ce comunică între ei. 

1.1 - Elemente fundamentale ale conceptului celular

Scopul dezvoltării conceptului celular de organizare a unei reţele de
comunicaţii este acela de a avea posibilitatea creşterii, teoretic, nelimitate a
capacităţii reţelei folosind o bandă de frecvenţă dată. Deşi principiul
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organizării celulare este întâlnit în literatura de specialitate a reţelelor de
comunicaţii încă din anii ‘50 ai secolului trecut, prima expunere şi analiză
completă a acestuia au fost realizate în 1979 de către cercetătorii de la Bell
Laboratories. Pe parcurs acest concept a fost rafinat şi completat cu noi idei,
însă expunerea iniţială este fundamentală şi îşi păstrează valabilitatea şi
astăzi, motiv pentru care o reluăm succint în continuare. 

La baza conceptului celular de organizare a unei reţele de comunicaţii
stau două principii: reutilizarea frecvenţei şi divizarea celulelor. Primul
asigură capacitatea de comunicaţie impusă folosind o bandă limitată de
frecvenţă, iar al doilea permite creşterea acestei capacităţi în funcţie de
creşterea traficului oferit, fără creşterea benzii de frecvenţe alocate reţelei.

Reutilizarea frecvenţei

Reutilizarea frevenţei constă în utilizarea simultană a unui canal
radio de comunicaţie în zone geografice distincte suficient de îndepărtate
pentru ca interferenţa izocanal să fie neglijabilă. Reutilizarea spaţială a
frecvenţei nu este un concept nou, el fiind utilizat deja în radiodifuziune,
televiziune şi alte servicii. Nouă este aplicaţia acestui concept pe arii
geografice mici, de dimensiunea unei aglomeraţii urbane şi funcţionarea
coordonată a tuturor emiţătoarelor din reţea.

În celelalte aplicaţii reutilizarea frecvenţei apărea în mod natural prin
puterea limitată de alimentare a unei antene de emisie şi pierderile inerente
de propagare, ambele conducând la o limitare a distanţei până la care
semnalul util îşi păstrează nivelul peste un prag utilizabil tehnic. În reţelele
mobile, dimpotrivă, se impune distanţa maximă până la care unda
electromagnetică emisă trebuie să se păstreze peste valoarea de prag, distanţă
mult mai mică decât cea posibil a fi atinsă cu puterile de emisie disponibile,
şi alegerea unei valori a puterii de emisie care să asigure, pe de o parte,
acoperirea cu semnal a întregii zone şi, pe de altă parte, să nu producă
perturbaţii şi interferenţe nedorite în zonele alăturate. În acest fel, în loc să se
acopere o arie foarte mare, cu semnal produs de un singur emiţător de putere
mare şi cu antena înălţată cât mai sus posibil, operatorul de comunicaţii
distribuie emiţătoare de putere mică pe acea arie, fiecare acoperind cu
semnal o zonă mai mică denumită celulă. Celula este, deci, acea zonă în care
un emiţător de putere mică serveşte mobilele aflate temporar pe aria ei. Locul
2
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în care se află emiţătorul se numeşte sediul celulei. O posibilă distribuţie a
celulelor este cea prezentată  în figura 1.1. 

Figura nr. 1.1 - Exemplu de reţea celulară

În principiu, distribuţia emiţătoarelor nu trebuie să fie regulată, iar
celulele nu trebuie să aibă o formă anume. Celulele notate cu litere diferite
utilizează seturi diferite de canale pentru evitarea interferenţelor izocanal.
Deci, o celulă are şi semnificaţia suplimentară că este zona în care este
utilizat pentru comunicaţie un set dat de canale. Celule suficient de
îndepărtate (precum, de exemplu, A1, A2 şi respectiv, D1, D2)  pot utiliza
simultan acelaşi set de canale.

Prin reutilizarea spaţială a frecvenţelor o reţea celulară de
comunicaţii mobile poate susţine simultan un număr de comunicaţii mult mai
mare decât numărul total de canale alocate. Factorul de multiplicare este o
funcţie de mai mulţi parametri ai reţelei, dar, în principal, de numărul total de
celule.

A1
B1 C1

D1 E1
F1 A2

G1
H1 I1

D2
3
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Divizarea celulelor

Dacă numărul total M de canale este divizat în N seturi egale, atunci
fiecare set va conţine un număr m = M/N de canale şi în fiecare celulă vor
putea participa simultan la comunicaţii până la m utilizatori, m reprezentând
capacitatea maximă teoretică a celulei. Capacitatea maximă teoretică a unei
reţele celulare de comunicaţii formată din celule identice este produsul dintre
capacitatea maximă teoretică m a fiecărei celule şi numărul celulelor.
Creşterea acestei capacităţi se poate realiza fără creşterea benzii de frecvenţă
alocate (M = constant) şi fără modificarea distribuirii canalelor pe seturi (N
= constant) dacă se măreşte corespunzător numărul de celule. Pentru o arie
de acoperire dată (arie de serviciu) a reţelei de comunicaţie aceasta înseamnă
micşorarea ariei fiecărei celule: practic, aria unei ceule este împărţită în arii
mai mici repezentând noile celule, iar procedeul se numeşte divizare a
celulelor (cell splitting).

Figura nr. 1.2 - Divizarea celulelor

A1
B1 C1

D1 E1
A2

G1
H1 I1

D2

H3

B6

I3

C6
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În figura 1.2 se ilustrează divizarea celulei F1  în care se presupune că
cererea de trafic depăşeşte capacitatea celulei de m canale. Vechea celulă F1
este divizată în patru celule mai mici notate H3, I3, B6, C6. Dacă traficul
creşte peste capacitate şi în alte celule, se divizează şi acestea, astfel că, într-
un stadiu avansat al evoluţiei reţelei celulare, ea conţine numai celule mici
(figura 1.3).

Figura nr. 1.3 - Structura reţelei după divizarea celulelor

Tehnicile de reutilizare a frecvenţei şi de divizare a celulelor permit
reţelelor celulare de să îşi atingă obiectivul susţinerii unui număr foarte mare
de comunicaţii într-o arie dată utilizând un spectru restrâns de frecvenţă.
Divizarea celulelor permite, deasemenea, adaptarea distribuţiei spaţiale a
canalelor la distribuţia reală de trafic, deoarece zonele cu trafic mic sunt
servite de celule cu arie mare ce au la dispoziţie acelaşi număr de canale ca şi
celulele de arie mică (microcelule) ce servesc zone de arie mai mică, dar cu
trafic mai intens.
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1.2 - Proprietăţi ale geometriei celulare

Scopul principal al definirii celulelor într-o reţea de comunicaţii
mobile este acela de a delimita zonele în care fie un set dat de canale, fie un
emiţător dat sunt utilizate de mobile cel puţin preferenţial, dacă nu exclusiv.
O limitare geografică rezonabilă a utilizării unui canal este impusă de
necesitatea evitării interferenţei izocanal. O structură de celule rezultată din
proiectare se implementează practic prin poziţionarea corespunzătoare a
emiţătoarelor, alegerea convenabilă a diagramelor de radiaţie a antenelor şi
prin alegerea corectă a emiţătorului ce serveşte un apel de comunicaţie.

Aşezarea neregulată a emiţătoarelor şi forma oarecare a celulelor sunt
caracteristici inerente reţelelor implementate practic şi se datorează atât
neregularităţii formelor de relief şi a construcţiilor aflate pe aria de serviciu,
cât şi distribuţiei neuniforme a traficului oferit de utilizatori. O structură
regulată este, însă, foarte utilă pentru analiza şi proiectarea sistematică a
reţelelor celulare, precum şi pentru extragerea principalelor proprietăţi ce
derivă din această arhitectură.

O celulă reprezintă aria de acoperire a unui emiţător. Dacă acesta
utilizează o antenă omnidirecţională şi terenul este perfect plan, atunci celula
rezultă de formă circulară. Deşi considerentele de propagare, recomandă
forma circulară a celulelor, aceasta este improprie pentru proiectare,
deoarece un ansamblu de cercuri conduce la ambiguităţi, cu puncte ce aparţin
fie mai multor celule, fie la nici o celulă. Se preferă, de aceea, celule de
forma unui poligon regulat ce aproximează cercul şi care permite acoperirea
ariei cu celule identice fără suprapuneri sau goluri. Există trei asemenea
poligoane: triunghiul echilateral, pătratul şi hexagonul. Din motive
economice cercetătorii de la Bell Laboratories care au introdus conceptul
celular au ales forma hexagonală a celulelor, formă ce este utilizată şi astăzi.

Motivaţia economică a alegerii este susţinută prin analiza cazului cel
mai defavorabil. Oricare ar fi forma celulei emiţătorul se află în centrul ei.
Punctele cu cel mai mic nivel al câmpului radiat se află în vârfurile
poligonului, deoarece au cea mai mare distanţă faţă de centru. Pentru aceeaşi
distanţă vârf-centru (de fapt, rază a cercului circumscris) hexagonul are aria
cea mai mare. Deci, pentru a acoperi aceeaşi suprafaţă este nevoie de mai
puţine hexagoane, decât pătrate sau triunghiuri echilaterale şi, în consecinţă,
de mai puţine emiţătoare (deci, cost mai mic). Concluzia este că o reţea cu
6



Reţele celulare pentru comunicaţii mobile
celule hexagonale costă mai puţin ca o reţea cu celule pătratice sau
triunghiulare dacă toţi ceilalţi factori sunt identici.

Pentru o reţea dată de celule hexagonale trebuie stabilit setul de
canale utilizabil de fiecare celulă în parte. Pentru aceasta se aleg valori, după
anumite criterii, pentru doi parametri întregi i şi j, denumiţi parametri de
deplasare. Se alege o celulă oarecare ca celulă iniţială şi i se atribuie setul de
canale A. Cele mai apropiate şase celule de aceasta ce pot folosi acelaşi set A
de canale se determină prin deplasarea cu i celule din centrul celulei iniţiale
perpendicular pe fiecare din laturile ei, rotirea în sens pozitiv trigonometric
cu 60 de grade şi, apoi, deplasarea cu alte j celule. Se alege apoi altă celulă
inţială, un alt set de canale (de exemplu, B) şi se repetă procedeul de mai sus.
Procesul se termină când toate celulele din reţea au primit câte un set de
canale. Structura din jurul unei celule A se repetă în jurul oricărei alte celule
A prin translaţie, fără rotaţie. În figura 1.4 este ilustrat procedeul pentru
valorile  i = 3 şi j = 2.

Procedeul descris anterior poate fi modificat în sensul că deplasarea
se poate face întâi cu j celule şi apoi cu i celule, iar rotaţia cu 60 de grade se
poate face în sens negativ trigonometric. Rezultă patru procedee distincte ce
conduc la două configuraţii ale distribuţiei canalelor, fiecare fiind simetrica
celeilalte faţă de o axă.

Celulele formează grupe ce se repetă în reţea denumite clustere
(pronunţat claster). Un cluster conţine toate seturile de canale din reţea, dar
fiecare set o singură dată. Numărul total de celule din cluster este:

.  (1.1)
Deoarece i şi j sunt întregi, sunt posibile doar anumite valori N de

celule pe cluster, primele în ordine crescătoare fiind:
1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 19, 21, 25, 27, 28, 31, ... .  (1.2)

N se mai numeşe şi dimensiunea cluster-ului.
Foarte des sunt utilizate valorile i = 2, j = 1, ceea ce conduce la N = 7

celule pe cluster, adică sunt incluse într-un cluster numai cele şase celule
adiacente celulei de referinţă, inclusiv aceasta. În exemplul considerat mai
sus cu i = 3 şi j = 2 un cluster cuprinde două rânduri (inele) de celule în jurul
celulei centrale − în total, 19 celule (figura 1.4).

N i2 j2 i j+ +=
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Distanţa D ce separă două celule ce utilizează acelaşi set de canale se
numeşte distanţă de reutilizare izocanal, deoarece el dă separarea necesară
între celule pentru evitarea interferenţei izocanal. Raportul dintre distanţa de
reutilizare D şi raza R a celulei (raza cercului în care este înscrisă celula de
forma unui hexagon regulat) se numeşte coeficient de reutilizare şi se
notează uzual cu q. Pe considerente geometrice se arată că:

.  (1.3)

Deci, cu cât numărul N de celule pe cluster este mai mare, cu atât
distanţa între celulele ce folosesc acelaşi canal este mai mare şi, ca urmare,
interferenţa izocanal este mai mică. Însă, numărul m de canale în fiecare grup
(şi, deci, celulă) scade odată cu creşterea dimensiunii N a clusterului,
micşorându-se capacitatea celulei. Valoarea coeficientului de reutilizare q
trebuie aleasă ca un compromis între nivelul interferenţei izocanal şi
capacitatea de trafic m a fiecărei celule.

Figura nr. 1.4 - Alocarea canalelor pentru i = 3 şi j = 2

1.3 - Arhitectura unei reţele celulare

O reţea celulară de radiocomunicaţii mobile cuprinde (figura 1.5) un
centru de comutare (MTSO − Mobile Telecommunications Switching
Office), un număr de staţii de bază (BS) şi, evident, unităţi mobile (MS). În
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prima generaţie de reţele de comunicaţii mobile procesorul central al MTSO
controla nu numai echipamentul de comutare necesar interconectării
mobilelor între ele şi cu reţeaua telefonică fixă, ci şi funcţionarea staţiilor de
bază şi chiar unele funcţiuni ale unităţilor mobile. În reţelele actuale funcţiile
de control sunt distribuite între entităţile reţelei de comunicaţie, atât din
cauza volumului uriaş al informaţiei de control vehiculate în reţea, dar şi cu
scopul creşterii fiabilităţii reţelei.

MTSO este legat cu fiecare staţie de bază prin prin cabluri (de cupru,
fibră optică, etc.) sau linii radioreleu. Fiecare staţie de bază conţine un
emiţător/receptor (transceiver) pentru fiecare canal alocat şi antenele de
emisie şi de recepţie aferente. Staţiile de bază conţin, de asemenea,
echipamente pentru monitorizarea nivelului semnalului recepţionat şi un
echipament radio de control.

Figura nr. 1.5 - Arhitectura standard a unei reţele celulare

O staţie mobilă conţine o unitate de control, un transceiver, o unitate
logică şi o antenă (eventual, două). Unitatea de control este o interfaţă de

BS BS BS BS BS

BS BS BS BS BS

BS BS BS BS BS

BS BS BS BS BS

MTSO
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utilizator  gen  aparat portabil cu  butoane de comandă şi control, indicatoare
luminoase, etc. Transceiverul este cu sinteză de frecvenţă pentru a se putea
acorda rapid pe oricare dintre canalele alocate. Unitatea logică interpretează
acţiunile utilizatorului şi comenzile primite din reţea controlând
transceiverul şi unităţile de control. Pentru emisie este utilizată o singură
antenă. Pentru recepţie se pot utiliza două antene pentru a beneficia de
recepţia cu diversitate.

Câteva dintre canalele radio alocate sunt utilizate drept canale de
control pentru efectuarea operaţiunilor necesare stabilirii, monitorizării şi
terminării comunicaţiilor. Aplicând acelaşi principiu al utilizării eficiente a
spectrului de frecvenţă numărul canalelor de control este redus la minimum.
Obişnuit, fiecare staţie de bază are un singur canal de control. Din mulţimea
canalelor de control din reţea o staţie mobilă alege pentru monitorizare pe cel
recepţionat cu nivel maxim. Ea se acordă automat pe acest canal, se
sincronizează şi interpretează datele recepţionate. În cea mai mare parte a
timpului staţia mobilă se află în această stare. Eventual, se reacordă pe alt
canal de control dacă recepţia celui curent nu se face în condiţii
satisfăcătoare. Datele recepţionate pe canalul de control conţin şi numerele
de identificare ale staţiilor mobile solicitate pentru convorbiri. Când o unitate
mobilă detectează propriul număr de identificare, ea măsoară nivelul
semnalului pe canalele de control recepţionate şi transmite un semnal de
răspuns pe canalul, deci către staţia de bază, cu cel mai mare nivel
recepţionat. Reţeaua alocă automat un canal de trafic unităţii mobile (dacă
este unul disponibil) şi stabileşte, astfel, o legătură de comunicaţie între cei
doi utilizatori.

Pe parcursul desfăşurării comunicaţiei, la intervale de timp regulate,
reţeaua măsoară nivelul semnalului recepţionat de la mobil şi, eventual,
decide transferul comunicaţiei către o altă staţie de bază. Dacă identifică o
asemenea staţie de bază transferul (handover sau handoff) înseamnă, de fapt,
alocarea unui nou canal de comunicaţie din setul repartizat noii staţii de bază.

Transferul unei comunicaţii reprezintă un fenomen specific reţelelor
celulare de comunicaţii mobile, fiind impus de existenţa simultană a celor
două caracteristici distinctive: mobilitatea utilizatorilor şi susţinerea
comunicaţiilor acestora de staţii de bază diferite pe arii geografice (celule)
diferite. La trecerea unui utilizator dintr-o celulă în alta, comunicaţia acestuia
trebuie preluată de staţia de bază a noii celule, deci, trebuie transferată.
10
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Succesul de piaţă al comunicaţiilor mobile se datorează în mare măsură
faptului că s-au găsit soluţii tehnice performante pentru menţinerea sub
control a acestui fenomen care, în reţelele din prima generaţie, era
principalul factor generator de insatisfacţie a utilizatorilor prin întreruperea,
aparent fără motiv, a unei comunicaţii în desfăşurare.

Transferul comunicaţiei în accepţiunea lui iniţială este denumit
actualmente transfer intercelular pentru a-l deosebi de transferul
intracelular ce constă în trecerea comunicaţiei pe un nou canal, chiar dacă
mobilul nu părăseşte celula. Transferul intracelular este impus fie de
necesitatea creşterii calităţii comunicaţiei în cauză, fie de redistribuirea mai
multor comunicaţii pe canalele aceleiaşi celule în vederea obţinerii unui
canal apt de a servi un nou apel sau o cerere de transfer.

Un al doilea fenomen specific reţelelor celulare de comunicaţii
mobile este localizarea utilizatorilor. Din cauza deplasării între două sesiuni
de comunicaţie poziţia unui utilizator în reţea nu este cunoscută cu precizie
în fiecare moment şi, în eventualitatea apelării lui de către un alt utilizator,
determinarea poziţiei lui ar însemna un consum mare de resurse de
comunicaţie (trebuind a fi căutat, practic, pe întreaga arie a reţelei). În acelaşi
timp se induce şi un anume grad de insatisfacţie utilizatorului chemător prin
timpul mare de aşteptare pentru stabilirea legăturii de comunicaţie. Procesul
de localizare constă în transmiterea periodică a unui mesaj dinspre utilizatori
către MTSO, chiar dacă aceştia nu se află în comunicaţie. MTSO memorează
în baze de date speciale poziţiile utilizatorilor (de fapt, celulele în care
aceştia se află) în urma fiecărei acţiuni de localizare şi transmite, când este
nevoie, apelul de comunicaţie către acea celulă. Dacă intervalul de timp
dintre localizări este scurt aceasta este şi celula în care se află realmente
utilizatorul chemat.

1.4 - Definirea şi distribuţia seturilor de canale

Calitatea comunicaţiei, costul reţelei şi adaptarea ei la creşterile de
trafic ulterioare implementării depind esenţial de modul în care sunt alcătuite
grupele (seturile) de canale şi cum sunt ele distribuite celulelor. Obiectivul
principal în această fază este reducerea interferenţei cu canalul adiacent. În
principiu acest tip de interferenţă este redus prin selectivitatea filtrului de
frecvenţă intermediară (FI) din receptor. Dacă însă semnalul perturbator pe
11
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canalul adiacent este cu mult mai mare ca semnalul util de pe canalul
propriu, cerinţele de selectivitate impuse filtrului de FI devin prea severe şi
acesta nu le poate îndeplini. De exemplu, dacă un mobil se află la o distanţă
faţă de staţia de bază de 10 ori mai mare ca un altul ce comunică cu aceeaşi
staţie de bază pe un canal adiacent, atunci raportul semnal/interferenţă pentru
primul mobil este de −40 dB (admiţând că mobilele emit puteri egale şi că
atenuarea de propagare este proporţională cu puterea a patra a distanţei). În
aceste condiţii filtrul de FI nu poate elimina practic perturbaţia şi
comunicaţia este compromisă. De aceea, se evită alocarea a două canale
adiacente aceleiaşi celule.

În definirea seturilor de canale pentru fiecare celulă se urmăreşte ca
diferenţa de frecvenţă dintre canale să fie cât mai mare. De exemplu, pentru
celula i din clusterul cu N celule se aleg canalele:

.

Figura nr. 1.6 - Exemplu de distribuţie a canalelor fără canale adiacente în 
celule vecine
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Tot pentru micşorarea interferenţei cu canalul adiacent se evită, pe cât
posibil, utilizarea canalelor adiacente în celule vecine. În figura 1.6 este
prezentată o posibilă repartiţie a celor 12  seturi de canale în celulele cluster-
ului. Fiecare set i conţine canalele cu numerele în conformitate cu relaţia
anterioară. Se observă că nu există două celule vecine care să aibă canale
adiacente (seturile 12 şi 1 conţin canale adiacente deoarece în setul 1 sunt
incluse canalele 1, 13, 25, ... ).

De notat că neutilizarea canalelor adiacente în celule vecine nu este o
condiţie obligatorie, ci doar o posibilitate de a micşora nivelul perturbaţiilor.
Această condiţie era respectată în toate reţelele analogice de comunicaţii
mobile din prima generaţie. În reţelele digitale ale generaţiei a doua filtrele
de canal sunt suficient de performante pentru a folosi simultan canale
adiacente în celule vecine, iar în reţelele mobile din a treia generaţie se poate
chiar aloca simultan acelaşi canal către doi utilizatori aflaţi pe aria aceleiaşi
celule prin utilizarea de sisteme adaptive de antene (antene inteligente).

1.5 - Calitatea serviciului de comunicaţie

Parametrul global prin care se caracterizează un serviciu de
comunicaţie este calitatea comunicaţiei (GOS − Grade Of Service sau QoS -
Quality of Service), care reprezintă gradul de satisfacţie a utilizatorului
servit şi este o mărime subiectivă. Tehnic, calitatea comunicaţiei este
exprimată prin probabilitatea ca un anumit indicator să nu depăşească un
prag prestabilit, pentru un anumit procent de timp, într-un anumit procent din
aria acoperită (arie de serviciu).

De exemplu, calitatea unei transmisii de date este apreciată ca
satisfăcătoare dacă viteza medie a erorii pe bit (BER − Bit Error Rate) este
mai mică de 10-5 sau dacă viteza medie a erorii pe bit este mai mică de 10-2

în fiecare pachet sau dacă viteza medie de eroare pe bitul de control este mai
mică de 10-3 în fiecare pachet, fiecare dintre acestea pentru cel puţin 90% din
aria de serviciu şi pentru cel puţin 90% din timpul de funcţionare. Însă nu
numai viteza medie a erorii pe bit afectează calitatea transmisiei. Mai este
necesar ca timpul de procesare a unui pachet de date să fie cât mai mic
posibil (de exemplu, sub 10 milisecunde), probabilitatea de coliziune în
cazul accesului multiplu să fie minimă (de exemplu, sub 20%),
13
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probabilităţile de alertă falsă, de pierdere a unei legături sau de blocare a unui
apel să fie, de asemenea, minime.

Pentru comunicaţii vocale, din punctul de vedere al furnizorului de
servicii de comunicaţie, esenţială este calitatea comunicaţiei percepută de
utilizatori, motiv pentru care este necesar a se stabili corespondenţa dintre
parametrii tehnici obiectivi de măsurare a calităţii comunicaţiei şi efectul
subiectiv asupra utilizatorilor. S-au făcut, de aceea, un şir de experimente
asupra unor grupuri arbitrare de persoane. Fiecare persoană a trebuit să
aprecieze calitatea sunetului recepţionat prin cinci atribute: proastă (0),
slabă (1), acceptabilă (2), bună (3) sau excelentă (4). Media notelor pe
fiecare grup de test reprezintă opinia medie − MOS (Mean Opinion Score).
Există o mare diferenţă între nivelele raportului semnal/zgomot ce furnizează
aceeaşi valoare a MOS pentru diverse reţele de comunicaţii. Astfel, în cazul
reţelelor fixe de comunicaţii pentru o valoare de 4 (excelent) a coeficientului
MOS este nevoie de un raport semnal/zgomot mai mare de 45 dB. În cazul
reţelelor de radiocomunicaţii mobile este nevoie de un raport semnal/zgomot
de 25 dB pentru un calificativ excelent (4) şi de numai 18 dB pentru un
calificativ bun (3).

Această exigenţă mai scăzută a utilizatorilor faţă de primele reţele de
comunicaţii mobile a fost interpretată ca un anume preţ pe care ei înţeleg să-l
plătească în schimbul mobilităţii. Datorită progreselor tehnologice foarte
mari calitatea comunicaţiei ce poate fi realizată în reţelele mobile actuale
este foarte apropiată de cea din reţelele fixe, motiv pentru care şi exigenţa
utilizatorilor mobili a crescut, ei aşteptând aceeaşi calitate foarte bună a
comunicaţiei, chiar dacă sunt în mişcare.

1.6 - Capacitatea unei reţele celulare

Capacitatea maximă teoretică a unei reţele celulare este produsul
dintre numărul total M de canale definite în reţea şi numărul de clustere Nk
definite pe aria reţelei. Această limită nu poate fi atinsă practic deoarece dacă
la un moment dat toate canalele din toate celulele reţelei ar fi ocupate,
interferenţele pe anumite canale în unele celule să fie prea mari şi
comunicaţiile respective să fie de calitate slabă sau chiar imposibil de
susţinut. De aceea, o măsură mai adecvată a capacităţii unei reţele celulare o
reprezintă numărul maxim de comunicaţii simultan susţinute pe aria reţelei
14
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cu condiţia ca fiecare comunicaţie să aibă un nivel al calităţii superior unui
prag minim prestabilit, acesta fiind totdeauna mai mic decât produsul

.
Principalul fenomen care limitează superior capacitatea de trafic în

reţelele celulare este interferenţa. Aceasta se poate datora influenţei
reciproce dintre comunicaţiile din aceeaşi celulă sau din celule apropiate
geografic (interferenţe proprii sau interne ) sau interacţiunii cu alte reţele de
comunicaţii ce lucrează pe aceeaşi arie geografică (interferenţe externe).
Dintre interferenţele externe cele mai importante apar din partea reţelelor
celulare concurente din zona geografică respectivă, deoarece lucrează în
benzi de frecvenţă adiacente sau chiar suprapuse. Interferenţele externe se
pot limita la valori de prag prestabilite prin amplasarea adecvată a
emiţătoarelor reţelelor şi coordonarea frecvenţelor şi puterilor de emisie.
Interferenţele proprii sunt cele mai importante şi pot fi menţinute sub un prag
prestabilit numai printr-o proiectare judicioasă a reţelei celulare şi o
administrare eficientă a acesteia.

Interferenţele proprii ale unei reţele celulare includ, în principal,
interferenţele izocanal − adică între comunicaţii desfăşurate pe canale
identice, dar în celule diferite, şi interferenţe între canale adiacente − adică
între comunicaţii desfăşurate pe canale alăturate în frecvenţă, utilizatorii
respectivi aflându-se în aceeaşi celulă sau în celule vecine. În reţelele mobile
digitale de astăzi interferenţa cu canalul adiacent este rejectată în principal de
filtrele de canal ale emiţătorului şi receptorului, filtre ce limitează spectrul
semnalului emis şi, respectiv, recepţionat numai la banda de frecvenţă a
canalului de lucru, puterea emisă (recepţionată) în (din) afara benzii fiind
neglijabil de mică. Numai în reţelele analogice din prima generaţie
caracteristica de frecvenţă a filtrelor de canal avea pantă prea mică pentru a
rejecta eficient canalul adiacent, astfel că utilizarea de canale adiacente în
aceeaşi celulă sau în celule vecine geografic era imposibilă din cauza
scăderii dramatice a calităţii comunicaţiilor.

Celulele cărora le-a fost repartizat acelaşi set de canale se numesc
celule izocanal. Limitarea interferenţei reciproce (interferenţă izocanal) se
realizează numai prin menţinerea unei distanţe suficient de mari între
celulele izocanal. Creşterea puterii de emisie nu are nici un efect asupra
raportului semnal/interferenţă deoarece puterea utilă şi puterile de
interferenţă cresc în aceeaşi proporţie. Pentru o reţea plană cu celule

M Nk×
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hexagonale identice şi distribuţie uniformă a canalelor pe aria reţelei
separarea necesară a celulelor izocanal revine la a alege o valoare adecvată
pentru distanţa de reutilizare. Din modul în care se determină poziţiile
celulelor izocanal folosind parametrii de deplasare rezultă că pentru fiecare
celulă există şase celule izocanal aflate la o distanţă egală cu distanţa D de
reutilizare (figura 1.7). Considerând legătura directă (staţie de bază  unitate
mobilă) în cazul cel mai defavorabil semnalele de interferenţă ajung în fază
şi cu aceeaşi amplitudine la mobilul aflat la marginea celulei proprii şi, ca
urmare, raportul semnal/interferenţă la intrarea în receptor are valoarea
minimă posibilă dată de relaţia:

Figura nr. 1.7 - Primul inel de celule izocanal

Măsurătorile practice de câmp electromagnetic au arătat că puterea
semnalului emis scade odată cu distanţa faţă de punctul de emisie în
conformitate cu o lege de forma:

D

DD
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I
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16



Reţele celulare pentru comunicaţii mobile
 (1.4)

unde n este exponentul pierderilor de propagare de valoare 3 − 6 (uzual 4) în
reţelele celulare, iar d0 este o distanţă arbitrară în apropierea punctului de
emisie (dar în regiunea de radiaţie a antenei de emisie) în care puterea
semnalului recepţionat are valoarea P0. Relaţia de mai sus se poate scrie şi sub
forma:

 (1.5)

Pe baza relaţiei (1.4) se poate scrie că:

 (1.6)

Relaţia de mai sus evidenţiază influenţa dimensiunii cluster-ului
asupra rejecţiei interferenţei izocanal: la valori mari ale dimensiunii N a
cluster-ului raportul semnal/interferenţă C/I are valori mari, deoarece
distanţa dintre celulele izocanal este mare şi reciproc.

Ipoteza puterii egale a semnalelor de interferenţă este nerealistă
pentru valori mici ale dimensiunii clusterului, caz în care distanţa de
reutilizare D şi raza celulelor R au valori apropiate. În cazul cel mai
defavorabil, când mobilul se află în unul din vârfurile hexagonului, sursele
de interferenţă se află aproximativ la distanţele D, D−R, D−R, D+R, D−R/2,
respectiv, D+R/2 (figura 1.8) şi, ca urmare:

 (1.7)

sau :

 (1.8)
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Figura nr. 1.8 - Distanţele reale ale celulelor izocanal de pe primul inel de 
interferenţă faţă de mobilul interferat în cazul cel mai defavorabil

La valoarea minimă de 18 dB a raportului C/I şi pentru valoarea
uzuală n = 4 relaţia (1.6) furnizează o valoare necesară a coeficientului de
reutilizare q = 4,41, cea ce conduce la o dimensiune a cluster-ului N = 6,49.
În aceleaşi condiţii relaţia (1.8) furnizeză q = 4,6 şi N = 7,05. Se poate utiliza
o valoare N = 7 (vezi relaţia (1.2)) a dimensiunii clusterului, chiar dacă din
relaţia (1.8) rezultă că ea trebuie să fie un întreg mai mare ca 7. Pentru N = 7,
q = 4,58 şi, ca urmare, C/I = 17,8 dB, valoare extrem de apropiată de limita
de 18 dB furnizată de testele subiective asupra calităţii comunicaţiei. 

Într-o reţea cu număr mare de cluster-e luarea în consideraţie numai a
celor mai apropiate şase surse de interferenţă izocanal conduce la erori mari
în aprecierea valorii raportului C/I. Analiza distribuţiei spaţiale a celulelor
izocanal arată că pentru fiecare celulă există câte şase surse de interferenţă la

distanţele  (figura 1.9), coeficienţii distanţei de
reutilizare D fiind succesiv valorile posibile ale dimensiunii unui cluster
furnizate de relaţia (1.2). În cazul cel mai defavorabil când toate semnalele

D−R/2

D+RD+R/2

D
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D−R

R
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de interferenţă sunt în fază şi au aceeaşi putere, iar mobilul interferat se află
la limita celulei proprii rezultă:

 (1.9)

relaţie care pentru un număr mare de termeni ai sumei de la numitor şi n = 4
conduce la:

 (1.10)

de unde, pentru (C/I)min = 18 dB, obţinem q = 4,65 şi, apoi, N = 7,2.

Figura nr. 1.9 - Aşezarea pe inele de interferenţă ale celulelor izocanal în 
jurul unei celule date
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Alegerea dimensiunii cluster-ului din condiţiile (1.6), (1.7) sau (1.9)
asigură valoarea minimă prestabilită a raportului C/I în cele mai defavorabile
condiţii, când sunt ocupate simultan toate canalele repartizate în fiecare din
celulele reţelei. Ocuparea simultană a tuturor canalelor în toate celulele se
produce pentru intervale de timp extrem de scurte, astfel că, de fapt, în cea
mai mare parte a timpului raportul C/I este mult peste valoarea de prag şi
calitatea comunicaţiilor este mai bună decât cea corespunzătoare pragului
minim.

1.7 - Creşterea capacităţii reţelelor celulare

Valoarea minimă impusă a raportului C/I determină dimensiunea
cluster-ului ca număr N de celule din componenţa sa şi nu aria geografică pe
care o acoperă acesta. Celule de arie mică vor forma cluster-e de dimensiuni
mici ce se vor repeta de un număr mare de ori pe aria de serviciu şi, de aici, o
capacitate mare a reţelei prin reutilizarea mai intensă a canalelor acesteia.
Această proprietate conferă reţelelor celulare de comunicaţie caracterul de
adaptabilitate la trafic. În faza iniţială de implementare a reţelei celulare
numărul utilizatorilor este mic şi se poate alege un număr mic de celule de
arie mare care pot susţine comunicaţiile acestora cu respectarea condiţiei de
calitate. Costul investiţional iniţial este, astfel, minimizat. În momentul în
care numărul utilizatorilor creşte prea mult şi, din această cauză, scade
calitatea comunicaţiilor se poate defini un număr mai mare de celule de arie
mai mică ce permit formarea unui număr mai mare de cluster-e, deci
creşterea capacităţii reţelei. Reţeaua celulară îşi ajustează capacitatea de
trafic în funcţie de numărul de utilizatori şi este, deci, adaptivă. Procesul de
micşorare a ariei celulelor se realizează prin trei tehnici fundamentale:
divizare (cell splitting), sectorizare şi zonare.

Divizarea

Divizarea celulelor constă în înlocuirea unei celule cu un număr de
celule de arie mai mică (denumite microcelule) prin înfiinţarea de noi sedii
de celule şi desfiinţarea celor existente anterior. Este o tehnică pur teoretică
prin care se susţine afirmaţia anterioară a adaptivităţii unui reţele celulare.
Costurile implementării practice sunt mult mai mari decât în cazul celorlalte
două metode, motiv pentru care acestea din urmă sunt preferate. 
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Principiul divizării celulelor este prezentat în figura 1.10 în care
celulele de rază R ale unui cluster de dimensiune N = 7 sunt înlocuite cu
microcelule de rază R/2. Rezultă un număr de 24 de microcelule plus un
număr de 12 arii (haşurate în figură) de valoarea a 1/3 din aria unei
microcelule ce participă la alcătuirea unor noi microcelule cu arii similare
din cluster-ele vecine. În concluzie, în locul celor 7 celule iniţiale (denumite
macrocelule, în context) au fost definite 28 de microcelule ce pot forma 4
cluster-e de dimensiune 7. Rezultă că prin reducerea la jumătate a razei
celulelor, numărul total de clustere creşte de 4 ori şi tot de atâtea ori creşte,
teoretic, şi capacitatea reţelei. 

Datorită micşorării razei celulelor va scădea şi puterea de emisie a
emiţătoarelor acestora. Astfel, dacă se admite că pierderile de propagare sunt
proporţionale cu puterea a patra a distanţei, atunci pentru asigurarea aceluiaşi
nivel Pr al puterii câmpului la marginile celulei este necesar ca:

Figura nr. 1.10 - Formarea de microcelule prin divizare

Pr αPM R 4– αPm R 2⁄( ) 4–= =

Sedii de macrocelule

Sedii de microcelule
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de unde:

 (1.11)

sau

 (1.12)

În relaţiile de mai sus PM reprezintă puterea de emisie în
macrocelulă, Pm − puterea de emisie în microcelulă, iar α este un coeficient
de proporţionalitate. 

Din motive economice sau din cauza distribuţiei neuniforme a
traficului pe aria reţelei este posibil ca într-o primă etapă nu toate celulele
reţelei să fie divizate în microcleule. Dacă există pe aria reţelei celule de
dimensiuni diferite, atunci trebuie acordată mare atenţie repartiţiei pe celule
a canalelor pentru că pot apare interferenţe izocanal mai mari decât cele
estimate din cauza puterilor de emisie diferite în celule cu arii diferite. De
asemenea, este posibil ca unele macrocelule să nu fie desfiinţate, chiar dacă
pe aria lor au fost definite microcelule. La nivelul macrocelulei (denumită, în
context, celulă umbrelă) se păstrează un număr din canalele iniţial repartizate
pentru preluarea comunicaţiilor utilizatorilor de viteză mare. În acest fel
numărul transferurilor necesare acestora se micşorează şi scade
probabilitatea de întrerupere forţată a comunicaţiilor din lipsă de canale
libere în microcelula către care se deplasează utilizatorul.

Menţinerea celulelor umbrelă permite şi o trecere graduală de la
organizarea macrocelulară a reţelei la cea microcelulară. Imediat după
divizare, numărul de utilizatori pe ariile microcelulelor este mic şi, din
această cauză, li se repartizează un număr mic de canale din grupul aflat la
dispoziţia macrocelulei devenită celulă umbrelă. Pe măsură ce numărul de
utilizatori în microcelule creşte ele primesc din ce în ce mai multe canale
pentru ca, în final, celula umbrelă să dispară, dacă alte considerente nu
impun menţinerea ei.

Sectorizarea

Sectorizarea este un procedeu mai economic de definire a
microcelulelor într-o reţea macrocelulară şi constă în înlocuirea antenei

Pm
PM

16
-------=

Pm dBm[ ] PM dBm[ ] 12–=
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omnidirecţionale a macrocelulei cu trei, patru sau şase antene directive,
fiecare acoperind numai un sector unghiular al macrocelulei. Fiecare
microcelulă astfel definită primeşte o parte din canalele vechii macrocelule.
Creşterea de capacitate a reţelei se datorează atât micşorării ariei celulelor şi,
deci, formării a mai multor cluster-e, cât şi micşorării distanţei de reutilizare
în urma reducerii numărului de celule izocanal, deci, micşorării dimensiunii
cluster-elor. Economicitatea sectorizării provine din faptul că sediile
microcelulelor coincid cu sediul macrocelulei şi nu mai sunt necesare
investiţii suplimentare pentru înfiinţarea de noi sedii de celule şi a
infrastructurii fixe asociate.

Figura nr. 1.11 - Divizarea celulelor prin sectorizare
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Din figura 1.11 se observă că în timp ce macrocelula are şase
macrocelule izocanal pe primul inel de interferenţă, microcelulele
componente obţinute prin divizarea în trei sectoare au numai două
microcelule izocanal pe acelaşi inel (la divizarea în şase sectoare rămâne
numai o microcelulă pe primul inel de interferenţă izocanal). Aceasta este
consecinţa directivităţii antenelor microcelulor rezultate prin sectorizare.

Sectorizarea are două dezavantaje principale: creşterea numărului de
transferuri în reţea (deoarece sunt necesare transferuri ale comunicaţiilor la
trecerea mobilelor dintr-un sector în altul al macrocelulei) şi scăderea
eficienţei de acces multiplu (urmare a micşorării numărului de canale aflat la
dispoziţia sectoarelor în raport cu cel al macrocelulei iniţiale). În reţelele
moderne creşterea numărului de transferuri nu mai constituie un dezavantaj
major deoarece transferul între sectoare este gestionat la nivelul staţiei de
bază a macrocelulei fără a fi necesară intervenţia MTSO.

Zonarea

Zonarea este un procedeu modern de definire a microcelulelor care
are ca scop principal creşterea raportului C/I în zonele aflate la marginile
macrocelulei. În plus, nu sunt necesare transferuri la trecerea dintr-o
microcelulă în alta dacă acestea provin din aceeaşi macrocelulă. Preţul plătit
pentru aceasta este costul mai ridicat necesar implementării.

Tehnica zonării constă în introducerea a trei noi staţii de emisie/
recepţie de putere mică, conectate cu sediul celulei prin cablu, fibră optică
sau linii radioreleu şi acoperind fiecare câte o “zonă” a celulei (figura 1.12).
Semnalul transmis de mobil este recepţionat de toate echipamentele de zonă,
amplificat, convertit pe o frecvenţă superioară şi transmis prin fibră optică
sau pe linie radioreleu către sediul celulei unde este reconvertit în banda RF a
reţelei. Semnalul de la staţia de bază este transmis, de asemenea, prin fibră
optică sau linie radioreleu, dar numai către zona ce recepţionează cel mai
puternic semnal de la mobil, este reconvertit în banda RF a reţelei, amplificat
şi transmis către mobil. De remarcat că, deşi semnalul de la mobil este
recepţionat de toate echipamentele de zonă, numai una din ele emite către
mobil. Prin aceasta recepţia semnalelor de la mobil se face în condiţii mai
bune, fără a creşte puterea emisă în celelalte zone. În sediul celulei se
instalează un selector de zonă pentru comutarea canalelor de la o zonă la alta
în funcţie de deplasarea mobilului. La trecerea mobilului în altă zonă se
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modifică numai emiţătorul zonal prin care se face transmisia către mobil fără
a mai fi necesar transferul comunicaţiei de pe un canal pe altul.

Figura nr. 1.12 - Divizarea celulelor prin zonare 

Echipamentul zonal, compus din receptor de zgomot redus,
amplificator de putere şi convertor, poate fi amplasat în centrul zonei (ca în
figura 1.12) folosind antene omnidirecţionale sau la extremitatea zonei ce
coincide cu graniţa celulei, caz în care se folosesc antene directive cu
deschiderea lobului de aproximativ 160 grade.

1.8 - Reţele celulare cu organizare ierarhizată

Reţelele celulare moderne sunt proiectate pentru a oferi o gamă largă
de servicii de comunicaţii unui ansamblu de utilizatori cu mobilităţi extrem
de variate şi cu necesităţi de comunicaţie foarte diverse. Organizarea celulară
clasică nu poate răspunde satisfăcător unor cerinţe contradictorii impuse de
această varietate de servicii şi mobilităţi. Astfel, celulele ar trebui să fie mari
(macrocelule) pentru a acoperi cu costuri minime o arie geografică mare şi
pentru a micşora numărul de transferuri pentru utilizatorii de mobilitate
mare. Pe de altă parte celulele ar trebui să fie mici (microcelule) pentru a
permite un grad mare de reutilizare a frecvenţei pe aria reţelei, dar şi pentru a
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putea oferi utilizatorilor capacităţi de comunicaţie sporite. Mai mult, reţelele
mobile din a treia generaţie (3G) includ şi reţelele de comunicaţii indoor, ce
acoperă cu servicii de comunicaţie clădirile şi lucrează în conformitate cu un
alt standard şi în altă gamă de frecvenţă decât reţelele outdoor, iar celulele
lor au raze de ordinul zecilor de metri (picocelule).

Aceste cerinţe vor putea fi îndeplinite simultan în mod eficient de
către o reţea unică de comunicaţii numai dacă reţeaua celulară se organizează
pe nivele ierarhice (figura 1.13). Astfel, zonele dens locuite cu intensităţi
mari ale traficului oferit sunt acoperite de microcelule cu raze de ordinul
sutelor de metri şi staţii de bază de putere mică amplasate la nivelul lămpilor
de iluminat stradal. Clădirile mari sunt acoperite de celule cu raza de ordinul
zecilor de metri (picocelule), centrul de coordonare al reţelei fiind conectat la
cel de control al reţelei microcelulare pentru a permite comunicaţii între
utilizatorii celor două tipuri de reţele. Fiecare reţea picocelulară este tratată
de cea microcelulară ca o celulă a sa. Zonele rurale cu trafic scăzut sunt
acoperite de macrocelule cu raze de ordinul kilometrilor sau zecilor de
kilometri, cu staţii de bază de putere mare şi amplasate la distanţă mare de
sol. Macrocelula poate include şi zone acoperite de microcelule (funcţionând
ca celulă umbrelă) şi poate prelua o parte din traficul acestora atunci când
toate resursele lor sunt ocupate.

Peste toate aceste nivele se poate introduce nivelul satelitar cu celule
având raze de sute de kilometri şi care asigură acoperirea globală cu servicii
de comunicaţie. Reţelele de comunicaţii mobile cu sateliţi acoperă zonele
nelocuite sau extrem de puţin locuite şi pot prelua apelurile de comunicaţii
suplimentare de la nivelele inferioare. 

În gestionarea reţelelor cu organizare ierarhică se aplică principiul că
orice apel trebuie servit de nivelul ierarhic cel mai mic posibil şi numai cele
care depăşesc posibilităţile acestuia să fie transferate către nivele ierarhice
superioare. De asemenea, utilizatorii de mobilitate mare trebuie serviţi cu
prioritate de nivele ierarhice superioare pentru a micşora numărul de
transferuri ale comunicaţiilor lor.

Utilizarea nivelului satelitar trebuie realizată cu precauţie deoarece,
pe de o parte, presupune costuri mult mai mari şi utilizatorul trebuie să
accepte în prealabil plata acestora şi, pe de altă parte, transmisiile prin satelit
se fac cu întârzieri mari ce influenţează negativ calitatea comunicaţiilor
sensibile la întârziere.
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Figura nr. 1.13 - Celule cu arii diferite în reţele cu organizare ierarhică
27



Reţele celulare pentru comunicaţii mobile
1.9 - Elemente de teoria traficului

Reţelele celulare de comunicaţii mobile sunt organizate ca reţele cu
acces multiplu (trunking). Aceasta înseamnă că un număr mare de utilizatori
folosesc în comun un număr mult mai mic de canale de comunicaţie. Reţelele
cu acces multiplu îşi bazează funcţionarea pe comportarea statistică a
utilizatorilor, în sensul că fiecare din ei iniţiază comunicaţii la momente de
timp aleatoriu distribuite şi independent de acţiunile celorlalţi utilizatori; în
plus, un utilizator petrece doar o fracţiune de timp pentru a comunica, cea
mai mare parte din timp el neaccesând resursele reţelei de comunicaţie. Din
această cauză la un anumit moment numai o mică parte din utilizatori sunt
angajaţi în comunicaţie. O reţea cu acces multiplu asigură o calitate dorită a
comunicaţiilor dacă are suficiente canale pentru a susţine în fiecare moment
marea majoritate a comunicaţiilor solicitate de utilizatorii ei. 

Dacă la primirea unui apel de comunicaţie toate canalele reţelei sunt
ocupate, comunicaţia nu se poate desfăşura şi cererea este respinsă. Se spune
că apelul este blocat. Calitatea comunicaţiilor (QoS - Quality of Service)
într-o reţea cu acces multiplu este apreciată, în principal, prin numărul de
apeluri blocate raportat la numărul total de apeluri lansate într-o perioadă de
timp, raport denumit probabilitate de blocare deoarece este un parametru cu
evoluţie aleatoare în timp. Dacă reţeaua are posibilitatea de a memora
apelurile neservite şi de a le oferi canale în momentul în care se eliberează
unul din ele, atunci QoS este apreciată prin timpul mediu de aşteptare a
apelurilor.

Intensitatea traficului realizat pe un canal de comunicaţie este
raportul dintre timpul în care canalul a fost ocupat şi timpul total de
observare. Perioada de observare poate fi minutul, ora, o perioadă a zilei,
ziua întreagă etc. 

Intensitatea traficului este o mărime adimensională. Totuşi ei îi este
asociată o unitate de măsură − Erlang − în cinstea savantului danez cu acest
nume ce a elaborat prima teorie privind traficul în reţelele cu acces multiplu.
O intensitate a traficului realizat de 1 Erlang înseamnă un canal ocupat
permanent pe perioada de observare. Dacă, de exemplu, un canal este ocupat
în medie 15 minute în fiecare oră, atunci traficul realizat de acest canal are
intensitatea de 0,25 Erlangi, iar dacă este ocupat în medie 12 ore pe zi, atunci
intensitatea traficului este de 0,5 Erlangi.
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Reţele celulare pentru comunicaţii mobile
Intensitatea traficului realizat în reţea este suma intensităţilor de
trafic pe canalele reţelei. Dacă, de exemplu, o reţea are 5 canale ce realizează
intensităţi de trafic de valoare 0,5, 0,8, 0,2, 0,4 şi, respectiv, 0,9 Erlangi,
atunci reţeaua realizează un trafic de intensitate:

 Erlangi
Urmărind evoluţia în timp a intensităţii traficului într-o reţea se poate

defini ora cu intensitate maximă din zi − ora cea mai ocupată (busy hour),
ziua cea mai ocupată din săptămână etc. 

Caracterizarea unui utilizator şi a ansamblului acestora se face prin
numărul mediu de apeluri lansate în unitatea de timp − viteza medie de
lansare a apelurilor (λu − pentru un utilizator şi λ − pentru ansamblul lor) şi
durata medie a unei comunicaţii (μu − pentru un utilizator şi μ − pentru
ansamblul lor). Produsul acestor mărimi reprezintă intensitatea traficului
oferit reţelei:

Au = λuμu − intensitatea traficului oferit de un utilizator;
A = λμ − intensitatea traficului oferit de toţi utilizatorii.

Dacă U este numărul total de utilizatori, atunci evident:

 ,  şi  (1.13)

Traficul maxim realizabil de o reţea celulară este egal cu produsul
dintre numărul total de canale şi numărul de cluster-e definite pe aria reţelei.
Abstracţie făcând de nivelul inacceptabil de mare al interferenţei în reţea
atunci când toate canalele sunt ocupate, această valoare maximă nu se poate
atinge nici principial, deoarece ar presupune o ordonare perfectă a
comunicaţiilor pe fiecare canal şi în fiecare celulă, astfel încât să nu se
suprapună în timp, dar nici să existe pauze între ele. În realitate apelurile de
comunicaţii sosesc aleatoriu şi durata comunicaţiilor este, de asemenea,
aleatorie. În perioadele de timp cu trafic de intensitate mică există intervale
de timp în care multe din canalele reţelei sunt libere, iar în perioadele de timp
cu trafic de intensitate mare unele apeluri sunt blocate din cauză că nu există
canale libere.

Traficul realizat de o reţea este, deci, totdeauna mai mic decât traficul
oferit de utilizatori. Proiectarea unei reţele de comunicaţii se realizează cu
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Reţele celulare pentru comunicaţii mobile
obiectivul ca probabilitatea de blocare a apelurilor în ora cea mai ocupată să
nu depăşească un prag prestabilit (de exemplu, 2% sau 1%).

În reţelele fără memorie în care apelurile blocate sunt eliminate
probabilitatea de blocare este dată de formula Erlang B:

 (1.14)

unde A este intensitatea traficului oferit în reţea, iar M este numărul total de
canale aflate la dispoziţia reţelei.

Dacă probabilitatea de blocare a apelurilor este o măsură a calităţii
comunicaţiilor într-o reţea, atunci formula Erlang B poate fi folosită pentru
analiza acesteia. Când se cunoaşte intensitatea traficului oferit şi numărul de
canale pe care reţeaua le are la dispoziţie, atunci formula Erlang B permite
calcularea probabilităţii de blocare. Pentru A = 9 Erlangi şi M = 15 canale, de
exemplu, rezultă PB = 2%. Formula Erlang B poate fi folosită şi pentru
proiectarea unei reţele cu acces multiplu. Astfel, pentru ca în reţeaua
considerată anterior probabilitatea de blocare să fie de cel mult 1%, din
formula Erlang B rezultă că fie numărul de canale trebuie crescut la M = 17,
fie traficul oferit trebuie scăzut la A = 8,11 Erlangi.

Cu ajutorul formulei Erlang B se poate pune în evidenţă eficienţa de
acces multiplu. Astfel, să presupunem că o reţea are la dispoziţie 80 de
canale şi că traficul oferit este distribuit uniform pe aria sa de acoperire,
având o intensitate totală de 64 Erlangi. Formula Erlang B arată că
probabilitatea de blocare în reţea este de 0,7%. Să admitem că pe aria reţelei
se definesc 8 celule identice, fiecare primind câte 80/8 = 10 canale şi având
un trafic total oferit de 64/8 = 8 Erlangi. Potrivit aceleiaşi formule
probabilitatea de blocare în fiecare celulă este de peste 12%. Concluzia este
că este mai avantajos ca resursele de comunicaţie ale unei reţele să fie
folosite în comun prin acces multiplu de către utilizatorii săi, decât să fie
împărţite pe grupuri mici.

Reţelele celulare compensează scăderea eficienţei de acces multiplu
în urma divizării celulelor printr-o mai mare reutilizare spaţială a frecvenţei.
Dacă în reţeaua din exemplu anterior se definesc două cluster-e de câte 4

PB
AM M!⁄

Ak k!⁄
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M

∑
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Reţele celulare pentru comunicaţii mobile
celule, atunci fiecare celulă ar primi câte 80/4 = 20 de canale, ar avea un
trafic oferit tot de 8 Erlangi şi ar realiza o probabilitate de blocare de sub
0,02% !!!!. Calitatea comunicaţiei se păstrează sub limita de 0,7% obţinută în
reţeaua originală necelulară, chiar dacă intensitatea traficului oferit creşte
până la 11,5 Erlangi în fiecare celulă, adică la 8 x 11,5 = 92 Erlangi pe
întreaga reţea.

Aplicarea directă a formulei Erlang B este dificilă din cauza
complexităţii calculelor. Pentru valori uzuale ale probabilităţii de blocare se
pot alcătui tabele cu intensităţile de trafic şi numărul de canale necesar. În
Tabelul 1.1 este prezentat un exemplu.

În reţelele cu memorie apelurile neservite din cauza lipsei temporare
de canale libere sunt memorate şi sunt servite pe măsură ce apar canale
libere. Dacă memoria reţelei este infinită, nici un apel nu este blocat, numai
unele dintre ele sunt servite cu întârziere. În aceste reţele măsura calităţii
comunicaţiilor este dată de valoarea întârzierii medii a servirii apelurilor.
Probabilitatea ca un apel să fie servit cu o întârziere mai mare decât o limită
τ0 este o probabilitate condiţionată, adică produsul dintre probabilitatea ca
apelul să fie servit cu întârziere (fiindcă cele mai multe sunt servite, teoretic,
instantaneu) şi probabilitatea ca întârzierea să depăşească limita impusă τ0.
Se poate arăta că (formula Erlang C):

 (1.15)

din care se obţine că valoarea medie a întârzierii apelurilor neservite
instantaneu este:

 (1.16)
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Tabelul nr. 1.1 - Intensitatea traficului oferit (Erlang B)

Numărul 
de 

canale

Traficul oferit A (în Erlangi)
Probabilitatea de blocare (%)

0,01 0,05 0,1 0,5 1 1,5 2 5 10
1 0,0001 0,0005 0,0010 0,0050 0,0101 0,0152 0,0204 0,0256 0,111
2 0,0142 0,0321 0,0458 0,105 0,153 0,190 0,223 0,381 0,595
3 0,0868 0,152 0,194 0,349 0,455 0,535 0,602 0,899 1,27
4 0,235 0,362 0,439 0,701 0,869 0,992 1,09 1,52 2,05
5 0,452 0,649 0,762 1,13 1,36 1,52 1,66 2,22 2,88
6 0,728 0,996 1,15 1,62 1,91 2,11 2,28 2,96 3,76
7 1,05 1,39 1,58 2,16 2,50 2,74 2,94 3,74 4,67
8 1,42 1,83 2,05 2,73 3,13 3,40 3,63 4,54 5,60
9 1,83 2,30 2,56 3,33 3,78 4,09 4,34 5,37 6,55

10 2,28 2,80 3,09 3,96 4,46 4,81 5,08 6,22 7,51
11 2,72 3,33 3,65 4,61 5,16 5,54 5,84 7,08 8,49
12 3,21 3,88 4,23 5,28 5,88 6,29 6,61 7,95 9,47
13 3,71 4,45 4,83 5,96 6,61 7,05 7,40 8,83 10,5
14 4,24 5,03 5,45 6,66 7,35 7,82 8,20 9,73 11,5
15 4,78 5,63 6,08 7,38 8,11 8,61 9,01 10,6 12,5
16 5,34 6,25 6,72 8,10 8,88 9,41 9,83 11,5 13,5
17 5,91 6,88 7,38 8,83 9,65 10,2 10,7 12,5 14,5
18 6,50 7,52 8,05 9,58 10,4 11,0 11,5 13,4 15,5
19 7,09 8,17 8,72 10,3 11,2 11,8 12,3 14,3 16,6
20 7,70 8,83 9,41 11,1 12,0 12,7 13,2 15,2 17,6
25 10,9 12,3 13,0 15,0 16,1 16,9 17,5 20,0 22,8
30 14,2 15,9 16,7 19,0 20,3 21,2 21,9 24,8 28,1
35 17,8 19,8 20,5 23,2 24,6 25,6 26,4 29,7 33,4
40 21,4 23,4 24,4 27,4 29,0 30,1 31,0 34,6 38,8
45 25,1 27,3 28,4 31,7 33,4 34,6 35,6 39,6 44,2
50 28,9 31,3 32,5 36,0 37,9 39,2 40,3 44,5 49,6
55 32,7 35,3 36,6 40,4 42,4 43,8 44,9 49,5 55,0
60 36,6 39,4 40,8 44,8 46,9 48,4 49,6 54,6 60,4
65 40,6 43,5 45,0 49,2 51,5 53,1 54,4 59,6 65,8
70 44,6 47,7 49,2 53,7 56,1 57,8 59,1 64,7 71,3
75 48,8 51,9 53,5 58,2 60,7 62,5 63,9 69,7 76,7
80 52,7 56,1 57,8 62,7 65,4 67,2 68,7 74,8 82,2
85 56,8 60,4 62,1 67,2 70,0 71,9 73,5 79,9 87,7
90 60,9 64,6 66,5 71,8 74,7 76,7 78,3 85,0 93,1

100 69,3 73,2 75,2 80,9 84,1 86,2 88,0 95,2 104,1
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C A P I T O L U L2

CANALUL RADIOMOBIL :
ESTIMAREA VALORII MEDII A
PUTERII RECEPŢIONATE 

2.1 - Pierderi de propagare 
Datorită propagării pe distanţa dintre emiţător şi receptor şi a

interacţiunilor cu obstacolele din mediu undele electromagnetice îşi
micşorează puterea. Evaluarea acestei micşorări se realizează prin pierderile
de propagare (path loss), definite ca raportul dintre puterea într-un punct de
recepţie şi puterea de emisie:

 sau .  (2.1)

Raportul de mai sus este totdeauna subunitar (negativ în dB).

2.1.1 - Fenomene asociate propagării undelor radio 
Spre deosebire de canalele de radiocomunicaţie din sistemele fixe,

care sunt staţionare şi cu parametri relativ simplu de controlat, canalul
radiomobil este nestaţionar, cu parametri variabili în timp în mod aleatoriu,
chiar viteza de deplasare a mobilelor fiind un factor de influenţă asupra lor.
Propagarea undelor electromagnetice între emiţător şi receptor se face pe căi
ce pot varia în intervale scurte de timp de la vizibilitate directă până la
obstrucţionarea completă a căii directe de propagare, totdeauna, însă, cu
numeroase căi de propagare între cele două entităţi ale sistemului de
comunicaţii (propagare multicale). Din aceste cauze canalul radiomobil
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Canalul radiomobil: valoarea medie a puterii recepţionate 
limitează dramatic performanţele sistemelor de comunicaţii mobile şi
necesită modele complicate capabile să-i descrie proprietăţile în mod
adecvat. În lipsa unor modele deterministe relativ simple care să descrie
comportarea canalului radiomobil se recurge adesea la modele statistico-
proabilistice validate prin numeroase măsurători experimentale.

Fenomenele fizice prin care undele electromagnetice se propagă în
mediu se pot grupa în trei mari categorii: reflexie, difracţie şi transmisie.
Reflexia constă în schimbarea direcţiei de propagare a undei la întâlnirea
unei suprafeţe cu dimensiuni mai mari ca lungimea ei de undă, are loc cu
respectarea legilor de reflexie a luminii (Snell) şi este asociată, de regulă, cu
pierderea unei fracţiuni importante din puterea incidentă. Difracţia este
fenomenul prin care unda electromagnetică îşi schimba direcţia de propagare
la întâlnirea unor muchii sau vârfuri ascuţite; pierderile de difracţie sunt mult
mai mari ca cele de reflexie. Un corp, prin suprafeţele şi muchiile lui,
produce numeroase unde reflectate şi difractate atunci când se constituie ca
un obstacol în calea undei electromagnetice. Când unda electromagnetică
întâlneşte un grup de obstacole cu dimensiuni comparabile sau mai mici ca
lungimea de undă au loc numeroase fenomene de reflexie şi difracţie ce
alcătuiesc împreună fenomenul denumit împrăştiere (scattering). Este cazul
de exemplu, al zonelor verzi din aglomeraţiile urbane, al pădurilor şi
terenurilor cultivate care, în urma fenomenelor de împrăştiere, produc o
atenuare semnificativă a undei electromagnetice. Transmisia este fenomenul
echivalent refracţiei undelor luminoase şi constă în propagarea undei
electromagnetice prin pereţi dielectrici. Prin fenomenul de transmisie este
posibilă, de exemplu, acoperirea cu câmp electromagnetic de către antene
aflate în spaţiul liber (oudoor) a zonelor din interiorul clădirilor (indoor).
Pierderile de transmisie depind de natura dielectricului, de grosimea
peretelui şi de unghiul de incidenţă a undei.

Într-un punct din spaţiu ajung numeroase unde electromagnetice
sosite de la emiţător pe diverse căi de propagare şi afectate de un număr
divers de fenomene de reflexie, difracţie şi transmisie. În plus, configuraţia
acestui ansamblu de unde se modifică în timp datorită variabilităţii mediului
prin care se face propagarea. Din compunerea acestor unde cu amplitudini şi
faze diferite şi variabile în timp rezultă o undă cu o putere electromagnetică
totală variabilă atât în timp, cât şi de la un punct la altul. Variaţiile foarte
puternice (30 − 40 dB), care se produc pe distanţe mici (de ordinul unei
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Canalul radiomobil: valoarea medie a puterii recepţionate 
jumătăţi de lungimi de undă) şi în intervale de timp scurte constituie
fadingul, fenomen omniprezent în mediul radiomobil.

Sistemele de comunicaţii mobile moderne utilizează frecvenţe în
gamele de ultra înaltă frecvenţă UIF (900 MHz, 1800/1900 MHz şi 2200
MHz). De aceea ne vom concentra atenţia asupra aspectelor specifice
propagării undelor electromagnetice în această gamă.

Ionosfera este transparentă pentru undele electromagnetice din gama
de UIF, astfel că transmisia puterii se face, în principal, prin unde terestre şi,
în condiţii de indice variabil de refracţie al atmosferei la joasă altitudine, prin
unde troposferice. Dintre undele terestre contribuţia principală la propagare o
au undele spaţiale şi numai secundar şi accidental apar transmisii prin unde
de suprafaţă (efect de ghid de undă). Efectul de ghidare poate apare, de
exemplu, în tunele, pe străzi mărginite de construcţii înalte şi aliniate pe
ambele părţi etc. În figura 2.1 se prezintă clasificarea completă a modurilor
de propagare evidenţiindu-se prin subliniere modurile preponderente în
sistemele de comunicaţii mobile.

Figura nr. 2.1 - Clasificarea undelor radio după modul de propagare

Cele două componente ale undelor spaţiale: unda directă şi, respectiv,
undele reflectate şi difractate, au ponderi variabile în funcţie de dimensiunea
celulelor şi distribuţia construcţiilor şi formelor de relief din zonă. Astfel, în
celule de arie mare (macrocelule) cu suprafaţa puţin accidentată şi construcţii
de densitate mică unda directă este preponderentă deoarece există aproape
întotdeauna vizibilitate directă între antena terminalului mobil şi cea fixă a
staţiei de bază, care este poziţionată, de regulă, la altitudine mare. De
asemenea, unda directă are o contribuţie majoră la transmisia puterii în cazul
celulelor de arie extrem de mică (microcelule), în cazul cărora antena staţiei
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Canalul radiomobil: valoarea medie a puterii recepţionate 
de bază este poziţionată la înălţime mică (la nivelul lămpii de iluminat
public, de exemplu), emite o putere relativ scăzută şi acoperă cu semnal doar
o porţiune din strada pe care este poziţionată şi, eventual, pe o parte din
străzile învecinate (perpendiculare sau paralele cu strada principală).
Contribuţia undei directe devine neglijabilă în cazul celulelor de dimensiune
medie ce acoperă zone urbane cu construcţii dense şi de înălţime variabilă. În
aceste condiţii, antena staţiei de bază aflându-se, de regulă, la înălţimi mai
mici decât cele mai înalte construcţii din zonă, nu mai există vizibilitate
directă căre antenele mobile decât în mod accidental, astfel că transmisia
puterii se realizează prin unde reflectate multiplu de sol şi de pereţii
clădirilor şi/sau difractate de muchiile acestora şi de vegetaţie.

2.1.2 - Pierderi de propagare în aer liber
În situaţia ideală în care antena receptoare primeşte numai unda

directă, pierderile de propagare se datorează numai repartizării puterii emise
pe aria în continuă creştere a suprafeţei frontului de undă. Aceste pierderi se
numesc pierderi în aer liber şi reprezintă valoarea minimă a pierderilor de
propagare între două puncte date. În situaţii reale propagarea este însoţită de
fenomene de reflexie / difracţie / transmisie care conduc la creşterea
pierderilor totale.

Dacă Pe este puterea de intrare în antena de emisie şi Ge este câştigul
acesteia în direcţia antenei de recepţie, atunci intensitatea radiaţiei (adică
densitatea de putere pe unitatea de unghi solid) este:

.  (2.2)

Corespunzător distanţei d ce separă cele două antene unitatea de
unghi solid subîntinde o suprafaţă numeric egală cu d2, astfel că densitatea
de putere pe unitatea de suprafaţă la locul de recepţie este:

 (2.3)

iar puterea recepţionată de o antenă cu câştigul Gr în direcţia antenei de emisie
este:
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Canalul radiomobil: valoarea medie a puterii recepţionate 
,  (2.4)

unde c = 3 x 108 m/s reprezintă viteza luminii în vid, iar 

este suprafaţa efectivă a antenei de recepţie. 
Ca urmare, pierderile de propagare în aer liber au expresia:

.  (2.5)

Indicii simbolurilor pentru frecvenţa f şi distanţa d reprezintă unităţile
de măsură ce trebuie folosite pentru acestea (şi care sunt uzuale în sistemele
de comunicaţii mobile). Relaţia de mai sus indică o creştere a pierderilor de
propagare în aer liber în funcţie de distanţa faţă de antena de emisie cu o
pantă de −20 dB/decadă. Dependenţa de frecvenţă este de aceeaşi natură, dar
pentru sistemele de comunicaţii mobile aceasta are o importanţă mai mică
având în vedere banda îngustă în care funcţionează.

Din relaţia (2.3), pe baza faptului că în regiunea de radiaţie a oricărei
antene câmpul electromagnetic are caracterul unei unde plane ce se propagă
transversal, se poate determina valoarea efectivă a componentei electrice a
câmpului electromagnetic considerat cu variaţie armonică în timp:

,  (2.6)

unde η0 = 120π ohmi reprezintă impedanţa proprie a spaţiului liber.

2.1.3 - Pierderi de propagare prin reflexie

Reflexia în raport cu o suprafaţă plană orizontală
Deoarece antena mobilă se află în apropierea solului, iar în zona de

propagare există, de regulă, construcţii masive sunt extrem de puţine
situaţiile în care unda reflectată să nu se manifeste. În marea majoritate a
cazurilor, puterea recepţionată prin unde reflectate reprezintă o fracţiune
importantă din puterea totală recepţionată. În punctul de reflexie unda
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Canalul radiomobil: valoarea medie a puterii recepţionate 
electromagnetică suferă o modificare a amplitudinii, fazei şi a direcţiei de
propagare. Noua direcţie se calculează pe baza teoriei opticii geometrice, în
ipoteza că lungimea de undă a radiaţiei este foarte mică în comparaţie cu
dimensiunile suprafeţei de reflexie. Modificările de amplitudine şi fază sunt
exprimate printr-o mărime complexă  denumită coeficient de reflexie şi
care reprezintă cantitatea cu care trebuie multiplicată intensitatea undei
incidente (privită ca o mărime complexă, adică având modul şi fază) pentru a
o obţine pe cea a undei reflectate. Se demonstrează că:

- pentru unde cu polarizare verticală:

;  (2.7)

- pentru unde cu polarizare orizontală:

,  (2.8)

unde ψ este unghiul dintre direcţia de propagare a undei incidente şi suprafaţa
reflectoare în punctul de reflexie (de notat că ψ este complementul unghiului
de incidenţă aşa cum este el definit în optică), εr şi σ sunt permitivitatea
electrică relativă şi, respectiv, conductanţa suprafeţei de reflexie, iar ε0 este
permitivitatea electrică a vidului. 

Există diferenţe notabile între polarizarea orizontală şi cea verticală
în ceea ce priveşte dependenţa coeficientului de reflexie de unghiul de
incidenţă ψ. Astfel, pentru undele cu polarizare orizontală (figura 2.2), faza
coeficientului de reflexie se menţine la valoarea de aproximativ 180o (adică
unda reflectată este în opoziţie de fază cu cea incidentă) pentru toate valorile
unghiului ψ. Modulul coeficientului de reflexie este aproximativ 1 (reflexie
fără pierderi) pentru valori mici ale unghiului de incidenţă şi scade pe măsură
ce ψ creşte. Din figură se observă că la frecvenţe de peste 450 MHz modulul
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coeficientului de reflexie nu depinde de frecvenţă; el scade, însă, mai rapid
odată cu creşterea unghiului de incidenţă pentru conductivităţi mici ale
suprafeţei de reflexie. 

Figura nr. 2.2 - Dependenţa de unghiul de incidenţă a coeficientului de 
reflexie pentru unde electromagnetice cu polarizare orizontală

În cazul undelor cu polarizare verticală (figura 2.3) modulul
coeficientului de reflexie este aproximativ egal cu 1, iar faza lui este
aproximativ egală cu 180o numai la valori mici ale unghiului ψ de incidenţă.
La creşterea valorii unghiului ψ, modulul coeficientului de reflexie scade
rapid, atinge o valoarea minimă apropiată de zero − atenuare aproape totală a
undei reflectate − şi, apoi, creşte lent (către o valoare de aproximativ 0,6 în
gama de UIF). Valoarea unghiului ψ pentru care modulul coeficientului de
reflexie este minim se numeşte unghi pseudo-Brewster. Faza coeficientului
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de reflexie variază iniţial lent la creşterea unghiului de incidenţă ψ, scade
brusc la aproximativ 0o în jurul unghiului pseudo-Brewster şi se păstrează
aproximativ 0o pentru toate celelalte valori ale unghiului ψ. Pentru frecvenţe
în jur de peste 450 MHz unghiul pseudo-Brewster este de aproximativ 15o.
Dependenţa de unghiul de incidenţă a modulului şi fazei coeficientului de
reflexie este, practic, independentă de frecvenţă în domeniul considerat (450
− 2200 MHz).

Figura nr. 2.3 - Dependenţa de unghiul de incidenţă a coeficientului de 
reflexie pentru unde electromagnetice cu polarizare verticală

Expresia pierderilor de propagare prin reflexie
Considerăm că între antenele de emisie şi de recepţie aflate la

înălţimile he şi, respectiv, hr se află o suprafaţă perfect plană şi că nu există
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alte corpuri în apropiere. Ca urmare, câmpul total recepţionat este rezultanta
compunerii undei directe cu o singură undă reflectată (figura 2.4). Dacă
distanţa d dintre antene este suficient de mare, antena mobilă aflându-se în
apropierea solului, unghiul de incidenţă ψ este foarte mic şi putem considera
că ρ = −1 indiferent de polarizarea undei (altfel spus, reflexia se consideră
fără pierderi şi cu inversare de fază).

Admitem că diferenţa de drum dintre cele două unde recepţionate
influenţează semnificativ numai fazele lor şi mai puţin modulele. Ca urmare,
undele directă şi reflectată sosesc la recepţie cu acelaşi modul E0 şi cu
diferenţa de fază Δφ = π + 2π(Δr) / λ, unde Δr este diferenţa de drum.

Figura nr. 2.4 - Reflexia în raport cu o suprafaţă plană

Din considerente geometrice:

,  (2.9)

aproximaţie valabilă pentru he şi hr mult mai mici decât d.
În consecinţă, câmpul total la recepţie are expresia:

 (2.10)

al cărei modul la pătrat este:

,  (2.11)
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astfel că puterea recepţionată este:

.  (2.12)

Deci, pierderile de propagare prin reflexie în raport cu o suprafaţă
plană au expresia:

.  (2.13)

Aproximaţia, valabilă atunci când produsul hehr este mult mai mic
decât d2, pune în evidenţă creşterea pierderilor de propagare cu puterea a
patra a distanţei faţă de emiţător sau, echivalent pentru exprimarea în dB, o
pantă de −40 dB/decadă a dependenţei pierderilor de propagare de distanţă. 

Deoarece în mod obişnuit la recepţie sunt prezente mai multe unde
reflectate, iar modulele coeficienţilor de reflexie sunt subunitare, panta
dependenţei pierderilor de propagare de distanţă este mai mare de −40
dB/decadă.

Efectul neregularităţii terenului
Dacă suprafaţa reflectoare nu este perfect netedă, atunci, pe lângă

unda reflectată către receptor, apare şi o componentă de reflexie difuză, ceea
ce face ca puterea undei ce ajunge la receptor să se micşoreze. Pentru a
evalua efectul reflexiei difuze considerăm situaţia idealizată din figura 2.5 în
care neregularităţile suprafeţei de reflexie sunt de înălţime egală (notată cu h
în figură).

Undele 1 şi 2 din frontul incident sunt în fază, dar undele reflectate 
şi  din frontul reflectat nu mai sunt în fază deoarece parcurg traiectorii cu
lungimi diferite. Diferenţa de fază introdusă de neregularităţi este:

.  (2.14)
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Figura nr. 2.5 - Reflexia în raport cu o suprafaţă cu neregularităţi

Dacă h << λ diferenţa de drum dintre undele reflectate este foarte
mică şi suprafaţa reflectoare poate fi considerată ca fiind plană. Dacă, însă,
de exemplu:

,  (2.15)

atunci diferenţa de fază este egală cu π şi cele două unde se anulează reciproc,
unda reflectată dispărând complet. O condiţie rezonabilă pentru a afla
înălţimea h a neregularităţilor până la care suprafaţa reflectoare mai poate fi
considerată plană este ca:

,  (2.16)

adică:

.  (2.17)

Deoarece în sistemele de comunicaţii mobile unghiul ψ este foarte
mic se poate considera că sin(ψ) este aproximativ egal cu ψ, astfel că din
relaţia (2.17) se obţine următoarea condiţie ca o suprafaţă să poată fi
considerată plană:

.  (2.18)
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Evident că suprafeţele reale nu au neregularităţi uniforme. De aceea,
se foloseşte o valoare efectivă hef privită ca dispersia înălţimilor
neregularităţilor faţă de valoarea lor medie şi se defineşte coeficientul
Rayleigh:

.  (2.19)

Dacă CR < 0,1 suprafaţa reflectoare se consideră plană, iar dacă CR >
10 pe suprafaţa reflectoare se produce numai reflexie difuză şi unda
reflectată este nulă.

Efectul neplaneităţii suprafeţei de reflexie
Dacă în punctul de reflexie suprafaţa nu este plană, atunci frontul

undei reflectate capătă o divergenţă proporţională cu abaterea de la
planeitate, ceea ce face ca la antena de recepţie să ajungă doar o parte din
razele reflectate. Aceste efect poate fi exprimat analitic, dar cu relaţii foarte
complicate, practic efectul fiind luat în consideraţie prin micşorarea
modulului coeficientului de reflexie cu un anumit procent (se poate reduce
până la jumătate faţă de valoarea furnizată de relaţiile (2.7), (2.8)).

2.1.4 - Pierderi de propagare prin difracţie
Difracţia este fenomenul ce asigură propagarea undelor electro-

magnetice între două puncte între care nu există vizibilitate directă.
Fenomenul se explică pe baza principiului lui Huygens care postulează că
fiecare punct al frontierei obstacolului ce blochează vizibilitatea directă
devine o nouă sursă de radiaţie.

Obstacol tip “muchie de cuţit”
Un obstacol standard în literatura de specialitate este cel de tip

“muchie de cuţit” şi care este un ecran de lungime infinită, înălţime
semiinfinită şi grosime infinit mică, complet absorbant pentru undele
electromagnetice. Dacă h este înălţimea obstacolului faţă de linia de
vizibilitate directă între emiţător şi receptor (figura 2.6), atunci unda
electromagnetică difractată parcurge un drum mai lung cu cantitatea:

CR
4πhef ψsin

λ
--------------------------

4πhefψ

λ
------------------≈=
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 (2.20)

în raport cu drumul parcurs de unda directă, ceea ce conduce la un exces de
fază de valoare:

,  (2.21)

unde v reprezintă coeficientul de difracţie Fresnel-Kirchhoff:

.  (2.22)

Figura nr. 2.6 - Difracţia în raport cu un obstacol tip “muchie de cuţit” 

Pe lângă excesul de fază unda difractată suportă şi o atenuare
suplimentară dependentă de înălţimea h a ecranului. Explicaţia fizică a
acestei creşteri a atenuării se bazează pe noţiunea de elipsoid de difracţie
Fresnel (figura 2.7). Primul elipsoid Fresnel este elipsoidul având focarele în
punctele E şi R şi lungimea de drum  cu λ/2 mai mare decât
lungimea traiectoriei directe . Al doilea elipsoid Fresnel are
aceleaşi focare, dar cu lungimea de drum  cu λ mai mare decât

 ş.a.m.d. Rezultanta undelor cuprinse în volumul dintre doi
elipsoizi Fresnel succesivi este în opoziţie de fază cu cea a undelor cuprinse
între următoarea pereche de elipsoizi. De remarcat că fenomenul de difracţie
se manifestă chiar dacă h este negativ (vârful obstacolului se află sub linia de
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vizibilitate directă), deoarece obstacolul obturează părţi ale elipsoizilor
Fresnel aflate sub planul orizontal ce trece prin linia de vizibilitate directă.

Figura nr. 2.7 - Elipsoizi Fresnel

Considerând că h creşte pornind de la , obstacolul obturează
succesiv elipsoizii Fresnel şi pierderile de difracţie oscilează în jurul valorii 0
dB deoarece contribuţiile lor la unda rezultantă alternează ca semn. De îndată
ce începe obturarea primului elipsoid Fresnel (v = −1) pierderile de difracţie
scad monoton odată cu h (figura 2.8). Pentru v = 0 (adică pentru obstacolul
având vârful exact pe linia de vizibilitate directă) pierderile de difracţie au
valoarea de −6 dB. Pentru o valoare de aproximativ −0,8 a coeficientului v
pierderile de difracţie sunt nule, motiv pentru care liniile de radiocomunicaţii
se proiectează astfel încât cel puţin primul elipsoid Fresnel să fie
neobstrucţionat.

Aplicând principiul lui Huygens se poate arăta că raportul E/E0 dintre
modulul câmpului la recepţie în prezenţa muchiei de difracţie şi cel din
absenţa ei (propagare în spaţiul liber) este:

,  (2.23)

cu notaţiile:

Primul elipsoid Fresnel
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Al treilea elipsoid Fresnel

E R

Obstacol tip ”muchie de cuţit” 

h

∞–

E
E0
------ 1

2
--- C v( )– j 1

2
--- S v( )–+=
46



Canalul radiomobil: valoarea medie a puterii recepţionate 
Figura nr. 2.8 - Pierderi de difracţie în raport cu obstacolul tip “muchie de 
cuţit” 

Figura nr. 2.9 - Spirala lui Cornu
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.  (2.24)

În planul complex relaţia (2.23) reprezintă o spirală (spirala lui
Cornu) şi este reprezentată în figura 2.9. Când v tinde către infinit spirala se
apropie prin rotiri repetate de punctul , iar când v tinde către
minus infinit spirala se apropie în acelaşi mod de punctul .
Pierderile de difracţie sunt proporţionale cu modulul vectorului ce uneşte
punctul  cu punctul reprezentativ al spiralei corespunzător
valorii curente a parametrului v. Atunci când v tinde către minus infinit
(vârful obstacolului se îndepărtează în jos faţă de linia de vizibilitate directă)
pierderile de difracţie tind oscilant către 1 (0 dB), amplitudinea oscilaţiilor
fiind în scădere. Pentru v tinzând către plus infinit (vârful obstacolului se
îndepărtează în sus faţă de linia de vizibilitate directă) pierderile de difracţie
scad monoton către 0 (  dB).

Pentru calculul rapid al pierderilor de difracţie produse de un
obstacol tip “muchie de cuţit” se folosesc şi relaţii aproximative precum:

.  (2.25)

O estimare mai precisă a pierderilor de difracţie pentru acest tip de
obstacol se obţine dacă se are în vedere că difracţia poate fi precedată şi/sau
urmată de o reflexie de sol. Conform figurii nr. 2.10 unda electromagnetică
poate ajunge de la E la R pe fiecare din traseele , ,

 şi . Câmpul total la recepţie este
rezultanta compunerii tuturor celor patru unde.
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Figura nr. 2.10 - Căi multiple de difracţie

Obstacol ascuţit
Obstacolul tip “muchie de cuţit” este, evident, o idealizare a

obstacolelor reale care, chiar dacă au muchii ascuţite, au un unghi la vârf
diferit de 0o, iar uneori, chiar foarte mare (90o şi mai mult). Luarea în
consideraţie a valorii nenule a unghiului la vârf al obstacolelor permite
dezvoltarea unor relaţii mai precise, dar mai complicate, pentru pierderile de
difracţie. Descrierea analitică a fenomenului de difracţie peste obstacole
reale se realizează pe baza a două principii:

-principiul extins al lui Fermat: direcţia razei difractate este aceea care
asigură un drum optic total de valoare extremă (minimă sau maximă);

-principiul câmpului local: la frecvenţe mari fenomenele de difracţie depind
numai de parametrii electrici şi geometrici din jurul punctului de difracţie.

Figura nr. 2.11 - Difracţia în raport cu un obstacol cu vârf ascuţit
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Cu referire la figura 2.11, aplicarea principiului extins al lui Fermat
revine la a afirma că punctul D de difracţie se situează pe muchia
obstacolului astfel ca lungime optică a traiectoriei  să fie minimă
sau maximă. Punctele E, D şi R pot să nu fie în acelaşi plan. Pentru o
lungime dată a drumului optic punctul D este fix pe muchia obstacolului, iar
punctul R poate ocupa orice poziţie pe suprafaţa unui con cu vârful în D şi
având muchia obstacolului drept axă de simetrie (conul lui Keller). Pentru
una din aceste poziţii punctele E, D şi R sunt coliniare, ceea ce permite
determinarea poziţiei punctului D (figura 2.12):

.  (2.26)

Figura nr. 2.12 - Poziţia punctului de difracţie pe muchia vârfului ascuţit

Raportul dintre câmpul la recepţie Er şi cel de la emisie Ee reprezintă
coeficientul de difracţie D. El înglobează toate pierderile (difracţie +
propagare în aer liber) şi este, în general, o matrice pătratică de ordinul 3 ale
cărei elemente sunt funcţii de parametrii electrici şi geometrici din jurul
punctului de difracţie (principiul câmpului local). Dacă, însă, se consideră
separat cele două moduri TE şi TM ale unui câmp electromagnetic,
coeficientul de difracţie devine un scalar (coeficienţii lui Keller) cu expresia:

,  (2.27)
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unde se consideră semnul “+” pentru modul TE şi semnul “−” pentru modul
TM, n este indicele de refracţie al materialului din care este alcătuit

obstacolul, β = π + φ,  , β' = π − φ', φ este unghiul dintre unda
difractată şi planul perpendicular în punctul D pe muchia de difracţie, φ' este
unghiul dintre unda incidentă şi acelaşi plan, iar δ este un coeficient de
distanţă ce depinde de tipul undei incidente (plană, cilindrică, sferică etc.).
Deoarece nu există “câştiguri” de difracţie valorile supraunitare ale modulului
coeficientului de difracţie date de relaţia (2.27) trebuie reduse la valoarea 1.

Relaţia (2.27) furnizează valori infinite ale coeficienţilor de difracţie
pentru β = π sau β = π, ceea ce înseamnă că teoria opticii geometrice nu mai
este adecvată pentru descrierea fenomenului de difracţie în aceste situaţii
limită, motiv pentru care se apelează la teoria uniformă a difracţiei.

Obstacol rotunjit
Când vârful obstacolului are deschideri unghiulare mari aproximarea

lui cu o muchie ascuţită conduce la erori mari în estimarea pierderilor de
difracţie. Precizii crescute se obţin dacă vârful obstacolului este aproximat cu
un cilindru (figura 2.13) de rază:

Figura nr. 2.13 - Aproximarea razei unui obstacol rotunjit
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Pe suprafaţa acestui cilindru au loc reflexii şi difracţii succesive astfel
că, în final, pierderile de difracţie rezultă de valoare mai mare în raport cu
cele asociate unui obstacol ascuţit de aceeaşi înălţime.

Pentru reducerea efortului de calcul pierderile suplimentare se pot
calcula şi relaţii aproximative, precum următoarele:

 (2.29)

sau:

 (2.30)

cu:

,  (2.31)

,

unde:

, (32)

iar v este coeficientul Fresnel dat de relaţia (2.22).

Obstacole multiple
Pierderile de difracţie datorate unor obstacole succesive pe traseul

dintre emiţător şi receptor nu sunt pur şi simplu suma pierderilor datorate
fiecărui obstacol în parte. Apar interacţiuni între obstacole în funcţie de
înălţimile şi poziţiile lor relative. De aceea, trebuie analizat ansamblul de
obstacole ca un tot.

Metodele analitice sunt foarte laborioase, volumul de calcul impus
fiind uneori prohibitiv de mare şi nu totdeauna justificat prin precizia
rezultatelor. Pentru evaluarea pierderilor de difracţie cu un efort de calcul
mai mic au fost elaborate o serie de metode aproximative ce reduc calculul
asociat unui ansamblu de N obstacole la o succesiune de calcule ale
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coeficientului de difracţie pentru numai două obstacole. Printre cele mai
folosite metode aproximative se află următoarele:

- Metoda Bullington. Se consideră că două obstacole tip muchie de
cuţit pot fi înlocuite cu unul singur având poziţia şi înălţimea date de
intersecţia liniilor ce unesc antenele de emisie şi, respectiv, recepţie,
considerate punctuale, cu vârfurile obstacolelor apropiate lor (figura 2.14). În
general, valoarea pierderilor furnizate de metodă sunt mai mici decât cele
reale (estimare optimistă).

- Metoda Epstein - Peterson. Se calculează, pe rând, atenuarea
produsă de fiecare dintre obstacole considerând înălţimea lui prin raportare la
dreapta ce uneşte vârfurile obstacolelor învecinate. Pierderile totale reprezintă
suma pierderilor individuale în raport cu obstacolele din ansamblu.

Figura nr. 2.14 - Exemplu de calcul prin metoda Bullington

Pentru cazul a trei obstacole, de exemplu, (figura 2.15) pierderile
corespunzătoare primului obstacol se calculează cu relaţia (2.23) sau (2.26)
considerând de = d1, dr = d2 şi h = h1. Pentru obstacolul doi se consideră de
= d2, dr = d3 şi h = h2, iar pentru obstacolul 3: de = d3, dr = d4 şi h = h3.
Înălţimile hi pot fi şi negative. În final Ld = Ld1 + Ld2 + Ld3. Metoda oferă o
estimare pesimistă a pierderilor de difracţie (adică valori mai mari decât cele
reale).

- Metoda Deygout (sau metoda obstacolului dominant). Se
calculează mai întâi pierderile pentru obstacolul ce are coeficientul Fresnel v
(relaţia 2.22) de valoare maximă. În calculul acestora se consideră distanţele
reale faţă de emiţător şi receptor. La valoarea obţinută se adaugă pierderile
celorlalte obstacole ale căror înălţimi se apreciază în raport cu linia ce uneşte
emiţătorul sau receptorul cu vârful obstacolului dominant. Pierderile
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individuale se calculează prin orice metodă (eventual, tot Deygout). Metoda
furnizează valori ale pierderilor de difracţie apropiate de cele reale, mai ales
când există într-adevăr un obstacol dominant, dar eroarea creşte atunci când
numărul obstacolelor este mare sau sunt prea apropiate.

Figura nr. 2.15 - Exemplu de calcul prin metoda Epstein-Peterson

2.2 - Modele de propagare pe scară largă 
Canalul radio mobil se caracterizează, în primul rând, prin numărul

mare de căi prin care unda electromagnetică ajunge la receptor. Ea suferă
reflexii multiple − rămânînd o undă plană, dar cu polarizarea modificată,
difracţii de muchiile clădirilor şi acoperişurilor − devenind undă cilindrică
şi/sau difracţii de coroanele copacilor − devenind undă sferică. Unda
electromagnetică mai suferă atenuări de transmisie la trecerea prin vegetaţie
sau pereţi ai diverselor construcţii sau se propagă ghidat prin tunele, străzi
lungi etc. Puterea recepţionată este rezultatul compunerii tuturor acestor
unde sosite pe căi multiple. Deci, canalul radiomobil este un canal multicale.
Rezultatul compunerii undelor individuale depinde de relaţia de fază şi
amplitudine dintre ele.

Modelarea canalului radiomobil constă în elaborarea unor curbe sau
relaţii de calcul al valorii medii a puterii undei electromagnetice la o anumită
distanţă faţă de emiţător, precum şi a variaţiei ei în punctele imediat
învecinate. Un model poate furniza direct valoarea puterii la recepţie sau
indirect − prin calculul pierderilor de propagare. Estimarea valorii medii
constituie obiectivul modelelor de propagare pe scară largă, iar
variabilitatea acesteia în timp într-un punct de referinţă sau în spaţiu (în
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vecinătatea unui punct de referinţă) este descrisă de modelele de scară
redusă, denumite şi modele de fading.

Modelele de propagare pe scară largă estimează pierderile de
propagare luând în cosideraţie configuraţii tipice de mediu şi natura
interacţiunilor (reflexie, difracţie, transmisie) dintre unda electromagnetică şi
obstacolele din mediu. Evaluând pierderile de propagare pe baza relaţiilor
analitice prezentate anterior se poate face o predicţie a puterii de recepţie
atunci când puterea de emisie este cunoscută sau, în cazul proiectării, se
poate calcula puterea necesară la emisie pentru o valoare minimă impusă a
puterii la recepţie.

2.2.1 - Modelul Walfish-Bertoni
Modelul Walfish-Bertoni ia în consideraţie în mod explicit pierderile

prin difracţie şi de aceea este un model foarte potrivit pentru zonele urbane
cu construcţii foarte dense. Cu uşoare modificări ce ţin seama de specificul
construcţiilor europene modelul a fost adoptat sub denumirea de modelul
Walfish-Ikegami drept model de referinţă pentru zona europeană în urma
cercetărilor din cadrul programului COST 231 al Uniunii Europene.

Modelul presupune că antena staţiei de bază este înălţată peste
nivelul acoperişurilor şi furnizează pierderile totale produse prin propagarea
undei electromagnetice peste un număr de şiruri de clădiri paralele şi
echidistante, de lungime infinită şi înălţimi identice. Aceste pierderi se
exprimă printr-o relaţie de forma:

 sau .  (2.33)

Primul termen (L0) reprezintă pierderile de propagare în aer liber
corespunzătoare distanţei în linie dreaptă dintre staţia de bază şi cea mobilă.
Al doilea termen (Q2) reprezintă pierderile prin difracţie datorate tuturor
acoperişurilor dintre staţia de bază şi clădirea imediat vecină staţiei mobile.
În sfârşit, al treilea termen (L1) reprezintă pierderile de propagare
corespunzătoare traseului dintre ultimul acoperiş şi staţia mobilă.

În medii macrocelulare dacă unda electromagnetică face unghiul φ în
raport cu vârfurile şirurilor de clădiri (figura 2.16), atunci, potrivit notaţiilor
din figura 2.17:

L L0 Q2 L1⋅ ⋅= L dB[ ] L0 dB[ ] 20 Qlog 10 L1log+ +=
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,  (2.34)

Figura nr. 2.16 - Geometria şirului de clădiri şi direcţia relativă a undei 

Figura nr. 2.17 - Calculul pierderilor de difracţie în raport cu ultimul 
acoperiş (L1)

unde k = 2π/λ, r1 este lungimea traiectoriei D − R, r2 este lungimea traiectoriei
D − P − R, iar ρ este coeficientul de reflexie al peretelui clădirii. Valoarea
coeficientului de difracţie pentru cele două raze difractate ce ajung în R se
calculează cu relaţiile:

.  (2.35)

Din figura 2.17, pe baza unor raţionamente geometrice simple, se
obţine:
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,

.

În medii microcelulare, unde există, de regulă, vizibilitate directă
între emiţător şi receptor, modelul ia în consideraţie numai două căi de
propagare − calea directă şi cea cu reflexie de sol − şi evaluează pierderile
totale cu relaţia:

.  (2.36)

Modelul cu două raze este valabil numai până la o distanţă de staţia
de bază:

 (2.37)

chiar dacă există şi în continuare vizibilitate directă. Distanţa RB se numeşte
distanţă de frângere şi este punctul în care primul elipsoid Fresnel atinge solul.
La distanţe mai mari ca RB pierderile cresc mai rapid cu distanţa în raport cu
predicţia furnizată de modelul cu două raze deoarece nivelul undei directe este
scăzut, ponderea undelor reflectate de clădiri creşte şi acestea trebuie luate în
consideraţie. Modificarea bruscă a pantei de variaţie cu distanţa a pierderilor
de propagare se explică prin faptul că până la RB undele directă şi cea
reflectată de sol se compun constructiv, iar după acest punct ele se compun
distructiv.

O valoare tipică pentru ρ în banda de 900 MHz este:

.

Coeficientul de pierderi Q are o expresie extrem de complicată şi este
obţinută prin evaluarea coeficientului de difracţie în raport cu vârfurile
acoperişurilor dintre emiţător şi receptor pentru o undă electromagnetică
considerată cilindrică datorită extinderii infinite pe orizontală a şirurilor de
clădiri. Însă, pentru medii macrocelulare Q se poate calcula cu o eroare mai
mică de 0,5 dB cu relaţia:
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,  (2.38)

unde:

,  (2.39)

cu  şi R − distanţa dintre mobil şi staţia de bază.
În medii microcelulare: 

,  (2.40)

unde:

este un coeficient adimensional, iar  este o funcţie de tip Boersma ce
se calculează cu relaţia de recurenţă:

,  (2.41)

cu termenii iniţiali:

.

Se observă că pierderile Q depind de înălţimea relativă Δh a antenei
staţiei de bază şi de distanţa d dintre obstacole numai prin parametrul gc, în
timp ce funcţia Boersma depinde doar de numărul M de obstacole. Pentru gc
mic seria de puteri din relaţia (2.41) este foarte rapid convergentă şi suma ei
poate fi aproximată cu suma unui număr finit de termeni, deci Q se poate
calcula cu ajutorul calculatorului. 
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2.2.2 - Modelul Okumura
Modelul dezvoltat de Okumura este probabil cel mai folosit dintre

modele şi utilizat ca referinţă pentru evaluarea altora. Această “celebritate”
se datorează faptului că modelul a fost dezvoltat pe baza unui volum extrem
de mare de măsurători experimentale efectuate în oraşul Tokio şi în jurul
acestuia şi a fost gândit pentru a avea aplicabilitate într-o gamă largă de
frecvenţe şi pentru multiple configuraţii ale mediului de propagare. Modelul
original Okumura se prezintă sub forma unor curbe de referinţă ale
pierderilor de propagare în aer liber în gama 100 − 1920 MHz (dar a fost
folosit cu succes şi la frecvenţe de până la 3000 MHz), pentru distanţe între 1
şi 100 Km faţă de staţia de bază, o înălţime efectivă a antenei staţiei de bază
de 200 m şi o înălţime efectivă a antenei mobile de 3 m. Modelul furnizează
valoarea medie L(f,d) a pierderilor de propagare ce trebuie adăugate la cele
din spaţiul liber pentru o zonă urbană aproape plană. Pe baza valorii L(f,d)
citită de pe curbele Okumura pierderile totale de propagare la frecvenţa f şi
distanţa d faţă de staţia de bază se calculează cu relaţia:

,  (2.42)

unde: L0 reprezintă pierderile de propagare în aer liber, G(hS) este un factor
de corecţie pentru înălţimi efective ale antenei staţiei de bază diferite de 200
m, G(hm) este un factor de corecţie pentru înălţimi efective ale antenei mobile
diferite de 3 m, iar Gt este un factor de corecţie dependent de natura terenului.
Valorile factorilor de corecţie sunt daţi tot sub forma unor familii de curbe,
dar se pot calcula aproximativ cu relaţiile:

,  (2.43)

,  (2.44)

.  (2.45)

Modelul furnizează şi alţi factori de corecţie în funcţie de mărimea
abaterilor terenului faţă de o suprafaţă plană, de înălţimea unor obstacole
singulare (clădiri, copaci etc.), de panta terenului şi, respectiv, de fracţiunea
din suprafaţă acoperită cu apă. 

L50 dB[ ] L0 L f d,( ) G hS( ) G hm( )–– Gt–+=

G hB( ) 20 hS 200⁄( )log= 10 m hS 1000 m< <

G hm( ) 10 hm 3⁄( )log= hm 3 m≤

G hm( ) 20 hm 3⁄( )log= 3 m hm 10 m< <
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Figura nr. 2.18 - Exemplu de curbe Okumura

Se folosesc şi extrapolări ale valorilor furnizate de curbele Okumura
în afara domeniului pentru care sunt prezentate, deşi precizia rezultatelor
depinde extrem de mult de configuraţia terenului pentru care se fac
extrapolările şi, mai ales, de panta curbei extrapolate la marginea domeniului
de valabilitate a modelului.

În figura 2.18 este prezentat un exemplu modern de curbe tip
Okumura care funizează direct valoarea efectivă a componentei electrice a
câmpului electromagnetic pentru o putere efectivă de emisie raportată la
dipolul în λ/2 (ERP − Effective Radiated Power) de 1 KW, precum şi curbele
de corecţie în funcţie de înălţimea efectivă a antenei mobile.

Modelul Okumura este deosebit de precis pentru zonele cu
construcţii asemănătoare celor din zona oraşului Tokio unde s-au făcut
măsurătorile (străzi înguste şi construcţii foarte dense şi înalte, teren foarte
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accidentat). El a suferit o serie de modificări pentru a fi aplicat şi zonelor
americane şi celor europene, corecţii realizate pe baza comparării atenuărilor
furnizate de modelul Okumura cu cele măsurate efectiv în teren. Eroarea de
predicţie poate atinge 10 − 14 dB.

Formulele lui Hata
Prezentarea sub formă de familii de curbe a modelului Okumura face

ca utilizarea lui să devină foarte laborioasă. Ca urmare, Hata a elaborat o
serie de relaţii analitice ce le aproximează cu bună precizie. Deşi aceste
relaţii sunt valabile pe domenii mai restrânse de variaţie a parametrilor decât
în cazul modelului Okumura, formulele lui Hata au căpătat o foarte largă
utilizare tocmai datorită simplităţii şi au contribuit, în acelaşi timp, la
răspândirea modelului Okumura şi acceptarea lui ca model de referinţă.

Potrivit formulelor lui Hata, în domeniul de frecvenţă 150 − 1500
MHz, pentru înălţimi hS ale antenei staţiei de bază între 30 şi 200 m, pentru
înălţimi efective hm între 1 şi 10 m ale antenei mobile şi pentru distanţe d faţă
de staţia de bază cuprinse între 1 şi 20 Km valoarea medie a pierderilor de
propagare în zone urbane este:

,  (2.46)

unde f se exprimă în MHz, hS şi hm − în metri, iar d − în kilometri.
Termenul a(hm) introduce o corecţie în funcţie de înălţimea antenei

staţiei mobile atunci când ea diferă de valoarea de referinţă de 1,5 m. Această
corecţie este dependentă de tipul zonei. Astfel:

- pentru oraşe mici şi medii (construcţii nu prea dense şi de
înălţimi nu prea mari):

;  (2.47)

- pentru oraşe mari (construcţii dense şi înalte):

.  (2.48)

În zone suburbane:

Lu 69 55, 26 16 flog, 13 82 hSlog,– a hm( )–+ +=

44 9, 6 55 hSlog,–( ) dlog⋅+

a hm( ) 1 1 flog, 0 7,–( ) hm⋅ 1 56 flog, 0 8,–( )–= dB[ ]

a hm( ) dB[ ]
8 29 1 54 hm,( )log2, 1 1,– f 200 MHz≤

3 2 11 75hm,( )log2, 4 97,– f 400 MHz≥⎩
⎨
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,  (2.49)

iar în zone rurale:

.  (2.50)

Formulele lui Hata furnizează valori ale pierderilor de propagare ce
diferă cu cel mult 1 dB de cele citite direct pe curbele lui Okumura.

De remarcat că formulele lui Hata nu se pot aplica în sisteme
microcelulare deoarece ele sunt valabile pentru distanţe d mai mari ca 1 Km,
iar razele microcelulelor sunt, de regulă, sub 1 Km.

Predicţia pierderilor de propagare furnizată de formulele lui Hata este
puternic influenţată de încadrarea zonei de interes în categoria urbană,
suburbană sau rurală. Pentru a evita erorile obţinute prin încadrarea greşită a
zonei de interes a fost definit un coeficient de urbanizare α ca fiind raportul
dintre aria ocupată de clădiri şi aria totală a zonei, în funcţie de valoarea
căruia se încadrează zona în una din categorii. Mai mult, se poate renunţa
complet la clasificarea zonelor în cele trei categorii calculând valoarea medie
a pierderilor de propagare cu relaţia (2.47) a lui Hata, rezultatul fiind, apoi,
corectat cu următorul termen substractiv:

.  (2.51)

În acest fel se face şi o trecere gradată de la un tip de zonă la alta.

2.2.3 - Alte modele
Există în literatura de specialitate o multitudine de alte modele de

predicţie a pierderilor de propagare elaboarte fie pe baza prelucrării unui
volum de date experimentale (Longley-Rice,TIREM, Egli, ITU-R 1546,
Carey, Ibrahim-Parsons, Lee), fie pe baza unor consideraţii teoretice (TLM,
Ericsson) cu aplicabilitate în domenii de frecvenţă limitate sau pe arii
geografice cu configuraţii specifice. Unele sunt recomandate de standarde
pentru a fi utilizate cu precădere în proiectarea unor aplicaţii. 
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2.2.4 - Modele deterministe 
Creşterea puterii computaţionale a sistemelor de calcul şi a celei de

reprezentare grafică a unor volume mari de date a permis calcularea directă
în intervale de timp rezonabile a puterii câmpului electromagnetic în extrem
de multe puncte din jurul unei staţii de bază utilizând distribuţia reală a
formelor de relief şi clădirilor din zona de interes. Folosind bazele de date
obţinute prin fotografii de pe sateliţi şi relaţiile de calcul ce guvernează
reflexia, difracţia şi transmisia undelor electromagnetice pachete software
specializate pot calcula distribuţia de câmp într-o reţea discretă de puncte cu
pasul de sub λ/10 şi furnizează date sub formă grafică. Astfel se pot observa
direct zonele cu câmp de nivel inacceptabil de mic şi se pot relua calculele
pentru o nouă putere de emisie, o nouă înălţime a antenei staţiei de bază sau
un nou amplasament al acesteia. Pentru o zonă urbană de mărimea Iaşilor, de
exemplu, dacă se acceptă un număr de 10 staţii de bază în etapa iniţială de
implementare, un pachet software modern rulat pe staţii grafice de putere
medie poate furniza o soluţie acceptabilă de amplasare a staţiilor de bază
după o rulare de cel mult 12 ore.

Pentru calcul se folosesc principiile opticii geometrice de
determinare a tuturor traseelor posibile dintre emiţător şi fiecare punct din
reţeaua de discretizare. Există două metode de calcul al acestor trasee:
metoda imaginilor (ray-tracing) şi metoda lansării (ray-launching). 

Metoda imaginilor
Considerând că lungimea de undă a radiaţiei este mult mai mică decât

dimensiunile obstacolelor înconjurătoare propagarea undelor electromagne-
tice se poate considera că se realizează sub formă de raze optice. În cele mai
multe cazuri se consideră un număr foarte limitat de reflexii (3−7) ale
aceleiaşi raze şi cel mult două difracţii. Limitarea provine din necesitatea
micşorării volumului de calcule care este foarte mare, dar este susţinută şi
din considerente fizice, pierderile prin reflexie multiplă şi prin difracţie fiind
foarte mari.

Pentru fiecare punct al reţelei de discretizare ce acoperă zona de
interes se calculează imaginile de ordinul 1,2,3,... ale sursei de radiaţie faţă
de obstacolele posibile considerând toate ordonările posibile ale acestora (de
unde şi denumirea metodei) şi se evaluează dacă traiectoria rezultată pentru
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fiecare din ordonări este efectiv posibilă (adică dacă raza întâlneşte suprafaţa
de reflexie şi nu o prelungire a ei). Dacă toate punctele de reflexie sunt reale,
atunci se calculează lungimea traiectoriei, atenuarea corespunzătoare
propagării în aer liber pe o asemenea distanţă, atenuările de reflexie şi/sau
difracţie, precum şi faza undei în punctul de recepţie. În final, câmpul furni-
zat de fiecare din traiectoriile posibile se adună vectorial cu cel furnizat de
celelalte traiectorii şi se obţine valoarea rezultantă a câmpului în punctul
respectiv, după care se trece la un alt punct al reţelei de discretizare şi se
reiau calculele.

Figura nr. 2.19 - Determinarea traiectoriilor posibile prin metoda 
imaginilor

Pentru a ilustra modul de calcul al traseelor posibile se consideră
configuraţia simplă din figura 2.19 în care strada este mărginită de pereţi
plani verticali foarte înalţi. Prin E s-a notat poziţia antenei de emisie, iar prin
R − punctul în care se calculează nivelul câmpului. Punctul A este simetricul
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(imaginea) lui E faţă de peretele I, iar B − simetricul lui A faţă de peretele II
(imaginea de ordinul doi a punctului E). De asemenea, C este simetricul
(imaginea) lui E faţă de peretele II, iar D − simetricul lui B faţă de peretele I
(imaginea de ordinul doi a punctului E). Se observă că în R ajung, pe lângă
unda directă, undele reflectate E − M − R şi E − N − P − R. Traseele E − S −
R şi E − Q − T − R nu sunt posibile, deoarece punctele S şi T nu sunt puncte
de reflexie.

Calculul tuturor traseelor şi reţinerea numai a acelora fizic posibile
trebuie realizată automat de programul de simulare. Există metode de elimi-
nare a traseelor fizic imposibile. De exemplu, cu referire la figura 2.20, dacă
A este imaginea lui E faţă de peretele superior, iar B imaginea lui A faţă de
peretele din stânga şi din B se duc semidreptele ce trec prin extremităţile
peretelui din stânga, atunci o reflexie de ordinul trei este posibilă numai
pentru acele suprafeţe ce intersectează zona determinată de cele două
semidrepte (haşurată în figură). În cazul concret al figurii nr. 2.20 o a treia
reflexie este posibilă faţă de peretele inferior, dar nu şi faţă de cel din
dreapta.

Figura nr. 2.20 - Algoritm de eliminare a traiectoriilor imposibile fizic

Metoda imaginilor este o metodă punct-la-punct, volumul de calcule
crescând liniar cu numărul de obstacole, dar exponenţial cu numărul maxim
de interacţiuni admise, cu efect semnificativ asupra volumului de calcule,
deci a timpului de simulare. Se utilizează, de aceea, metode de micşorare a
volumului de calcule (sau, echivalent, de creştere a vitezei de lucru).

O metodă de accelerare este cea prezentată anterior, deoarece permite
eliminarea tuturor combinaţiilor de obstacole ce au în a treia poziţie
obstacole ce nu intersectează regiunea haşurată. Numărul total de combinaţii
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Canalul radiomobil: valoarea medie a puterii recepţionate 
este foarte mare: dacă în total sunt M obstacole şi se permit N reflexii
succesive, numărul total al combinaţiilor posibile este egal cu aranjamente de
M luate câte N. De exemplu, pentru M =100 obstacole şi N = 3 interacţiuni
pentru fiecare rază, rezultă aproape 106 combinaţii.

O a doua metodă de accelerare constă în gruparea obstacolelor pe
sectoare. Dacă raza curentă nu intersectează graniţele sectorului, atunci nu se
calculează intersecţiile ei cu pereţii nici unuia din obstacolele incluse în
sector. Pentru un calcul simplu sectoarele se aleg dreptunghiulare şi cu
laturile paralele cu axele sistemului de coordonate.

O a treia metodă foloseşte noţiunea de “vizibilitate” a obstacolului:
dacă produsul scalar dintre vectorul ataşat direcţiei de propagare a razei
curente şi vectorul normal la o suprafaţă este pozitiv, atunci acea suprafaţă nu
este “vizibilă” şi, deci, nu există reflexie.

Figura nr. 2.21 - Eliminarea obstacolelor nesemnificative

O reducere a timpului de calcul se obţine şi dacă se simplifică
conturul real al clădirilor, atunci când punctul de calcul este departe de
acestea. De exemplu, conturul complex al clădirii A din figura 2.21 nu poate
afecta semnificativ câmpul în punctul R. De aceea, conturul ei poate fi
considerat dreptunghiular.

Reduceri importante ale volumului de calcule se obţin dacă reţeaua
de discretizare este neuniformă: mai densă în zonele de interes maxim şi mai
rară în celelalte zone. De asemenea, se poate renunţa la calculul razelor
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Canalul radiomobil: valoarea medie a puterii recepţionate 
multiplu reflectate în punctele în care există unde simplu reflectate, ştiut
fiind că acestea din urmă sunt de nivel mult mai mare (raze dominante).

În sfârşit, se poate restricţiona calculul numai la obstacolele cuprinse
într-un romb definit după dorinţă de parametrii a şi α (figura 2.21). De
exemplu, pentru a = 50 m şi α = 100o erorile obţinute prin această
restricţionare în raport cu rezultatele furnizate de calculul complet pot fi mai
mici de 5 dB.

Metoda lansării
Metoda lansării este o metodă derivată din algoritmii de grafică pe

calculator şi constă în lansarea de raze din punctul fix al antenei de emisie în
toate direcţiile de interes discretizate cu un pas unghiular mic. În punctele de
calcul sunt compuse toate razele ce ajung după un număr maxim prestabilit
de interacţiuni (reflexii, difracţii, transmisii). Algoritmul se opreşte atunci
când fie s-a atins numărul maxim de interacţiuni, fie puterea undei a scăzut
sub o limită prestabilită. Se consideră că o rază ce ajunge în punctul de calcul
contribuie la puterea totală recepţionată cu puterea tuturor razelor incluse
într-un con cu unghiul la vârf egal cu pasul de lansare.

Metoda lansării este de tipul punct-la-arie şi nu este tocmai potrivită
pentru modelele de predicţie punctuale, însă are avantajul unui volum de
calcule independent de numărul de obstacole şi care creşte liniar cu numărul
maxim de puncte de interacţiune admise şi invers proporţional cu pasul de
discretizare a direcţiilor de lansare.

Antena de emisie şi cea de recepţie sunt considerate punctiforme.
Pentru a calcula toate razele posibile ce pleacă de la emiţător şi ajung la
receptor este necesar să se lanseze raze în toate direcţiile din spaţiu. Direcţia
de lansare este dată de unghiul (θ, φ) într-un sistem sferic de coordonate.
Pentru simplificarea calculelor ar fi de dorit ca unghiul solid dΩ ocupat de
tubul de raze să fie acelaşi indiferent de direcţia de lansare. Aceasta revine la
divizarea suprafeţei unei sfere (de rază unitară, de exemplu) în suprafeţe de
formă şi arie identice care să acopere integral sfera fără să se suprapună. Din
păcate, corpul regulat cu numărul maxim de feţe ce poate fi înscris într-o
sferă este icosaedrul, care are 20 de suprafeţe triunghiulare echivalente şi 12
vârfuri, în fiecare vârf întâlnindu-se cinci feţe. Prin lansarea de raze către
fiecare din vârfuri se crează 12 conuri de secţiune pentagonală şi unghiuri la
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vârf de aproximativ 63o. Evident că un asemenea pas de divizare nu este
acceptabil.

Un algoritm performant de divizare care asigură conuri cu aproape
aceeaşi deschidere unghiulară spaţială şi, teoretic, oricât de mică utilizează
divizarea fiecărei muchii a icosaedrului înscris în sferă în, de exemplu, N
segmente egale (N este denumit frecvenţă de divizare). Unind punctele de
divizare prin linii paralele cu muchiile (în figura 2.22, N = 4) se obţine un
număr de triunghiuri echilaterale de arie mai mică. Dacă se lansează raze
către vârfurile acestor triunghiuri se formează conuri având secţiunea
hexagonală regulată, cu excepţia celor din jurul razelor către vârfurile
icosaedrului, care au secţiunea pentagonală regulată, dar laturile lor sunt
identice cu cele ale hexagoanelor. La frecvenţe de divizare mari (paşi
unghiulari mici) se poate considera că pentagoanele şi hexagoanele au
aceeaşi arie, deci conurile sunt aproape identice. Pentru o frecvenţă de
divizare N se lansează 10N2 + 2 raze.

Figura nr. 2.22 - Divizarea uniformă a unei feţe de icosaedru

O problemă sensibilă a metodei lansării este decizia dacă o rază
atinge sau nu punctul de recepţie. Această decizie se ia comparând
deschiderea conului de înălţime egală cu lungimea d a traiectoriei razei şi
deschiderea unghiulară egală cu pasul α utilizat (de aceea este foarte util să
avem pas uniform) cu o sferă trasată în jurul punctului de recepţie. Dacă cele
două corpuri se intersectează se admite că raza lansată a atins punctul de
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recepţie şi se ia în consideraţie la calculul câmpului total. Din considerente

geometrice diametrul trebuie ales egal cu . Dacă este mai mare
două raze adiacente sunt considerate ca o rază unică, iar dacă este mai mică −
se pot pierde unele raze care în mod real ajung în punctul de recepţie.

Un studiu comparativ al celor două metode deterministe arată că:
- pentru o aceeaşi precizie a rezultatelor volumul de calcule

solicitat de metoda imaginilor creşte exponenţial cu numărul maxim N de
interacţiuni admise, numărul de operaţiuni fiind:

,

unde S este numărul total de obstacole, şi creşte liniar cu N în cazul metodei
lansării.

- dacă se admite o singură interacţiune pe rază volumul de calcule
este mai mic în cazul metodei imaginilor, iar dacă se permit maxim două
interacţiuni pe rază cele două metode solicită aproximativ acelaşi volum de
calcule. Dacă însă se admit mai mult de două interacţiuni pe rază (uzual, în
practică) volumul de calcule solicitat de metoda lansării este net mai mic. De
exemplu, la maximum trei interacţiuni pe rază raportul volumelor de calcule
este de aproximativ 7 : 1 în favoarea metodei lansării.

- metoda imaginilor are avantajul unei flexibilităţi sporite prin
renunţarea la unele puncte de calcul şi posibilitatea alegerii unei traiectorii cu
undă dominantă, deşi această alegere nu este totdeauna sub control. Metoda
lansării aplică în mod implicit principiul undei dominante prin eliminarea din
calcul a razelor a căror putere scade sub un prag prestabilit.

Pachetul software URBAN3D
Programul de simulare URBAN3D calculează nivelul câmpului

electromagnetic în zona de interes utilizând succesiv metoda lansării pentru a
determina un număr de traiectorii posibile între emiţător şi punctul curent de
calcul şi validarea fiecăreia dintre ele prin calculul precis oferit de metoda
imaginilor. În acest creşte puternic viteza de lucru deoarece se explorează un
număr extrem de limitat de combinaţii ale obstacolelor reflectoare din zonă −
combinaţii furnizate de metoda lansării foarte eficientă din acest punct de

2αd 3⁄

M1 1 S S 1–( )i 1–

i 1=

N

∑+=
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vedere − şi, în acelaşi timp, se asigură o bună precizie a rezultatelor prin
utilizarea metodei imaginilor.

Pachetul software a fost elaborat de colectivul de cercetare pentru
comunicaţii mobile din cadrul Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii
Iaşi şi include:

- un modul pentru introducerea datelor privind descrierea
geometriei celulei şi a distribuţiei clădirilor ce permite descrierea conturului
clădirilor prin coordonatele plane ale colţurilor lor succesive;

- un modul de prelucrare a datelor de intrare ce produce două
fişiere: unul conţinând poziţia şi orientarea obstacolelor din celulă, precum şi
dimensiunile celulei şi un al doilea − util pentru verificarea prin reprezentare
grafică de către un modul software auxiliar a corectitudinii datelor de intrare;

- un modul ce calculează distribuţia de câmp în zona selectată de
pe aria celulei, cu un pas de discretizare ales şi pentru o poziţie aleasă a staţiei
de bază. 

Modulul de calcul utilizează posibilităţile recunoscute ale metodei
lansării de a explora trasee foarte complexe (vezi figura 2.23) între două
puncte date (antena emiţătorului şi cea a staţiei mobile, în acest caz) şi
lansează raze din poziţia antenei de emisie în direcţii separate de pasul
unghiular ales. Pentru fiecare direcţie se determină şi se memorează primul
obstacol reflector, se calculează direcţia razei reflectate şi, apoi, peretele pe
care îl întâlneşte aceasta şi de care urmează să se reflecte. Aceste calcule
succesive se opresc în următoarele trei situaţii:

1. Raza întâlneşte un perete ce reprezintă graniţele celulei. Acesta,
nefiind un perete fizic, permite, de fapt, ieşirea razei în afara celulei. 

2. Numărul reflexiilor devine egal cu numărul maxim acceptat de
interacţiuni pe rază. Aceasta semnifică faptul că puterea razei a scăzut la o
valoare neglijabil de mică datorită pierderilor prin reflexii multiple.

3. Raza trece prin apropierea punctului de calcul (unde se presupune
că se află antena mobilă). În metoda lansării se consideră că o rază lansată
transportă o putere egală cu suma puterilor razelor cuprinse în conul cu
vârful în punctul de emisie, cu deschiderea unghiulară egală cu pasul
unghiular de lansare şi având raza dată ca axă de simetrie. De aceea, punctul
de calcul se consideră atins atunci când el este inclus în conul menţionat
anterior (echivalent cu afirmaţia că raza curentă, care este axa de simetrie a
conului, trece prin apropierea punctului de calcul). În primele două cazuri
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traiectoria explorată se consideră imposibilă şi se trece la lansarea razei în
următoarea direcţie pentru a explora o nouă traiectorie. În cazul al treilea,
programul are memorată ordinea pereţilor de care s-a reflectat raza şi poate
calcula cu precizie, prin metoda imaginilor, dacă traiectoria este cu adevărat
posibilă.

Calculul precis al reflexiilor razei pentru succesiunea de obstacole
furnizată de metoda lansării se realizează prin metoda imaginilor: se
calculează imaginea antenei de emisie faţă de primul obstacol din listă, apoi
imaginea acestei imagini faţă de al doilea obstacol din listă ş.a.m.d. Poziţia
punctului de reflexie faţă de ultimul perete înaintea atingerii punctului de
calcul se obţine prin intersecţia dreptei ce uneşte punctul de calcul cu ultima
imagine a antenei de emisie. Dacă această intersecţie se realizează între cele
două limite ale obstacolului şi la o înălţime mai mică decât înălţimea
obstacolului, înseamnă că reflexia faţă de acest perete este validă.

În mod similar, pornind de la acest ultim punct de reflexie şi
penultima imagine a antenei de emisie se determină punctul de reflexie faţă
de penultimul obstacol din lista furnizată de metoda lansării. Procesul
continuă până se epuizează lista de obstacole construită la evaluarea
traiectoriei. Dacă toate punctele de intersecţie de pe traiectoria explorată sunt
valide atunci traiectoria în întregime este validă, i se calculează lungimea
totală şi se memorează.

Traiectoriile obţinute prin metoda lansării sunt traiectorii cu reflexii
exclusiv de pereţii obstacolelor. Fiecărei asemenea traiectorii îi corespunde şi
una cu o reflexie de sol. Modulul software determină forma acestor
traiectorii şi calculează lungimea lor.

Pe baza lungimii traiectoriilor şi a interacţiunilor cu mediul
programul calculează nivelul câmpului creat în punctul de calcul ca modul şi
fază. Rezultatele sunt furnizate sub forma unui fişier de date ce poate fi
utilizat pentru reprezentare grafică de programe specializate.

În figurile nr. 2.24 şi 2.25 sunt prezentate rezultate semnificative
obţinute prin rularea pachetului URBAN3D.
71



Canalul radiomobil: valoarea medie a puterii recepţionate 
Figura nr. 2.23 - Traiectorii complexe generate prin metoda lansării

Emiţător
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Figura nr. 2.24 - Gradul de acoperire cu semnal a celulei (în zonele înegrite 
din afara clădirilor puterea câmpului este sub un prag prestabilit)
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Figura nr. 2.25 - Variaţia puterii câmpului de-a lungul unei traiectorii
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C A P I T O L U L3

CANALUL RADIOMOBIL:
MODELE PENTRU FADING 

3.1 - Modele de propagare pe scară mică
Modelele de propagare pe scară mică descriu variaţiile rapide ale

puterii câmpului electromagnetic în intervale mici de timp sau la deplasări
mici în jurul unei poziţii de referinţă, variaţii ce reprezintă fenomenul de
fading. Din această cauză ele se mai numesc şi modele pentru fading. 

Figura nr. 3.1 - Evoluţia în timp a unui semnal afectat de fading: puterea 
instantanee (linie subţire) şi puterea medie (linie îngroşată)
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Canalul radiomobil: modele pentru fading
Deoarece fadingul este provocat de compunerea a două sau mai
multe unde provenind de la aceeaşi sursă ce ajung la recepţie cu faze uşor
diferite (sau, echivalent, la momente de timp diferite) din cauză că se
propagă pe căi diferite el se numeşte fading multicale. Chiar şi pentru depla-
sări mici ale receptorului diferenţele de fază ale undelor ce se compun vari-
ază puternic şi, ca urmare, rezultanta lor îşi modifică rapid şi semnificativ
amplitudinea. Pentru un receptor staţionar fenomenul de fading se produce
din cauza modificării în timp a parametrilor căilor de propagare şi a
configuraţiei mediului în care se face propagarea. Pe lângă modificarea
rapidă şi puternică a amplitudinii semnalului recepţionat fadingul multicale
în sistemele de comunicaţii mobile mai este caracterizat şi prin modulaţie
aleatorie de frecvenţă prin efect Doppler datorat mobilităţii receptorului.

3.1.1 - Modelul de câmp împrăştiat pentru fading 
Cu notaţiile din figura 3.2 valoarea frecvenţei Doppler se poate

aproxima prin:

.  (3.1)

Figura nr. 3.2 - Determinarea deviaţiei de frecvenţă (frecvenţă Doppler)

Valoarea maximă a frecvenţei Doppler se obţine când mobilul se
deplasează către sau dinspre emiţător (α = 0) şi are valoarea:
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.  (3.2)

Deci:

.  (3.3)

Din punctul de vedere al staţiei mobile direcţiile din care sosesc
undele, precum şi amplitudinile şi fazele lor, variază continuu şi aleatoriu. Ca
urmare amplitudinea câmpului rezultant este o variabilă aleatoare.

Pentru simplitate presupunem că în fiecare punct există exact N unde
cu amplitudini egale şi cu faze distribuite uniform în intervalul [0, 2π]. Mai
presupunem că unda emisă are polarizare verticală şi că starea de polarizare
nu se modifică în urma interacţiunilor cu obstacolele de pe parcurs. Un astfel
de model se numeşte model de câmp împrăştiat (scattered) − deoarece se
bazează pe interacţiunile (reflexii, difracţii, transmisii) câmpului cu mediul
sau model de câmp necoerent − datorită inexistenţei unei relaţii stabile de
fază între undele incidente. Atunci când la recepţie ajunge şi unda directă,
faza ei fiind stabilă, ea este denumită componenta “coerentă” a modelului. În
zonele urbane componenta “coerentă” este practic absentă, dar se manifestă
în zonele suburbane şi, mai ales, rurale.

În ipotezele de mai sus toate componentele câmpului recepţionat sunt
unde plane cu polarizare verticală şi, cunoscând direcţia αn din care soseşte
componenta n ce are amplitudinea E0 şi faza φn, putem scrie expresiile
componentelor câmpului electromagnetic în punctul de recepţie considerat
că se află în originea unui sistem cartezian de coordonate cu axa Oz verticală:

;

;  (3.4)

,
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v
λ
---=

f fm αcos=

Ez E0 jφn( )exp
n 1=

N

∑=

Hx
E0

η0
------– αnsin jφn( )exp

n 1=

N

∑=

Hy
E0

η0
------ αncos jφn( )exp

n 1=

N

∑=
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unde η0 = 120π ohmi este impedanţa intrinsecă a spaţiului liber. Dacă N este
suficient de mare şi fazele φn sunt independente între ele şi independente de
unghiurile de sosire αn, atunci, potrivit teoremei limitei centrale, Ez, Hx şi Hy
sunt variabile aleatoare cu distribuţie normală (gaussiană) cu dispersii egale
şi valoare medie zero. Se poate demonstra, de asemenea, că părţile reale şi
imaginare ale fiecăreia dintre componente sunt necorelate în timp. Spaţial,
însă, componentele Ez şi Hy sunt corelate peste tot cu excepţia unor distanţe d
faţă de un punct de referinţă pentru care funcţia Bessel de speţa I şi ordinul 1
J1(kd) se anulează, iar componenta Hx este independentă de celelalte două.

Figura nr. 3.3 - Spectrul Doppler

Fiecărei direcţii de sosire α îi este asociată o deviaţie de frecvenţă f
datorată efectului Doppler în conformitate cu relaţia (3.3). Pentru o
distribuţie uniformă a direcţiilor de sosire α spectrul de frecvenţe al
semnalului recepţionat este:

,  (3.5)
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unde f este deviaţia instantanee de frecvenţă faţă de frecvenţa centrală fc = c/λ,
iar fm este dat de relaţia (3.2). Se observă că semnalul ocupă o bandă egală cu
2fm în jurul frecvenţei purtătoare şi că densitatea spectrală tinde către infinit
pentru f tinzând către fm. Ţinând seama de expresia (3.2) a frecvenţei Doppler
maxime, putem afirma că banda semnalului creşte odată cu viteza de
deplasare a mobilului. În figura 3.3 este prezentat spectrul Doppler pentru un
mobil cu viteza de 60 Km/h ce comunică pe frecvenţa purtătoare de 900 MHz,
situaţie în care fm = 50 Hz. 

Modelul de câmp împrăştiat şi-a dovedit validitatea prin faptul că
descrie foarte bine caracteristicile statistice măsurate experimental ale
semnalului la recepţie. 

3.1.2 - Modelul tip răspuns la impuls pentru fading

Modelul analitic
Ca orice suport fizic de comunicaţie canalul radiomobil are o bandă

limitată de frecvenţă. Ca urmare el poate fi modelat ca un filtru liniar
nestaţionar având răspunsul la impuls:

,  (3.6)

unde t este timpul curent (momentul de observare a canalului), τ este timpul
aplicării impulsului, iar N este numărul componentelor multicale. Prin faptul
că N este o funcţie de τ se manifestă nestaţionaritatea canalului (variaţia în
timp a parametrilor lui). În relaţia (3.6) ak reprezintă amplitudinea variabilă
aleator în timp a componentei k, τk − timpul de sosire al acesteia, de asemenea
variabil aleator, θk − faza cu care soseşte componenta k, iar δ(.) este funcţia
impuls Dirac (funcţia delta). Prin relaţia (3.6) canalul radio mobil este
caracterizat în mod complet. Fiind un model general, el permite calculul ieşirii
y(t) prin convoluţia semnalului de intrare cu răspunsul la impuls al canalului
şi adăugarea zgomotului introdus de canal.

În cazul particular al unui canal staţionar:

h t τ,( ) ak t( )δ τ τk t( )–[ ] jθk t( )[ ]exp
k 0=

N τ( ) 1–

∑=
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,  (3.7)

astfel că pentru un semnal de intrare s(t) ieşirea din canal are expresia:

,  (3.8)

unde n(t) este componenta aditivă de zgomot, de regulă o variabilă aleatoare
gaussiană cu bandă limitată.

Deoarece canalul radiomobil este cauzal:

 (3.9)

Model discret
Divizăm axa timpului în intervale de timp mici, fiecare interval

reprezentând un “bin”. Dacă durata unui bin este suficient de mică, atunci
fiecare bin conţine cel mult o componentă multicale. Trebuie aleasă, deci, o
valoare convenabilă a duratei unui bin: dacă este prea mare el poate conţine
mai multe componente multicale ce nu pot fi decelate între ele (rezoluţie
scăzută a modelului), iar dacă este prea mică se creşte în mod inutil volumul
de calcul în cazul unei simulări pe calculator, majoritatea bin-ilor
neconţinând nici o componentă. Folosind această discretizare răspunsul la
impuls poate fi descris de o secvenţă de “0” şi “1”, “0” însemnând absenţa
vreunei căi pentru bin-ul respectiv, iar “1” − prezenţa unei căi. Fiecărui bin
de valoare “1” i se asociază o amplitudine şi o fază, astfel că răspunsul la
impuls al sistemului poate fi aproximat prin:

,  (3.10)

unde N este numărul total de bin-i.

h t( ) akδ t tk–( ) jθk( )exp
k 0=

N 1–

∑=

y t( ) s τ( )h t τ–( ) τd
∞–

∞

∫ n t( )+=

y t( ) s τ( )h t τ–( ) τd
∞–

t

∫ n t( )+=

h τ( ) ak jθk–( )exp δ τ τk–( )

k 0=

N 1–

∑=
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3.2 - Modele statistice pentru canalul radiomobil
Parametrii statistici ai semnalului recepţionat prezintă variabilitate la

scară mică, medie şi mare. În primul caz este vorba de corelaţii puternice
între parametrii semnalului în puncte relativ apropiate. Aceste corelaţii
strânse se datorează faptului că există aproximativ acelaşi mediu ce produce
componentele multicale, acestea parcurgând trasee relativ asemănătoare.
Variabilitatea pe scară medie se manifestă prin corelaţii reduse între zone
aflate la aceeaşi distanţă de antena de emisie, dar în direcţii net diferite.
Ansamblul obstacolelor ce concură la crearea componentelor multicale se
schimbă semnificativ de la o zonă la alta şi de aceea şi răspunsul la impuls al
canalului se modifică esenţial de la o zonă la alta. Variabilitatea pe scară
largă se traduce printr-o modificare totală a răspunsului la impuls în puncte
aflate la distanţe şi în direcţii complet diferite faţă de antene de emisie, cauza
fiind modificarea esenţială a mediului în care are loc propagarea multicale.

3.2.1 - Distribuţia statistică a timpilor de sosire

Modelul Poisson 
Când evenimentele ce alcătuiesc un proces aleator sunt complet

independente distribuţia statistică este de tip Poisson. Admiţând că
distribuţia spaţială a obstacolelor ce produc componentele multicale este
complet aleatoare, timpii de sosire a componentelor în raport cu un moment
de referinţă t0 formează un proces Poisson. Probabilitatea ca într-un interval
de timp T să sosească l componente este:

,  (3.11)

unde  este parametrul Poisson, iar λ este viteza medie de sosire

a componentelor. Momentul de referinţă t0 este timpul de sosire al undei
directe, dacă există (deoarece el nu este aleator) sau un moment arbitrar ales,
dacă nu există undă directă.

p l( ) μle μl–

l!
--------------=

μ λ t( ) td
T
∫=
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Când timpii de sosire formează un proces Poisson, intervalele dintre
timpii de sosire formează un proces exponenţial, adică probabilitatea ca
intervalul de timp dintre sosirile a două componente să fie Δt este:

,  (3.12)
λ având semnificaţia menţionată anterior.

Măsurători experimentale cu receptoare foarte sensibile au arătat
abateri importante ale distribuţiei timpilor de sosire faţă de distribuţia
Poisson, ceea ce înseamnă că distribuţia obstacolelor în spaţiu nu este, în
general, complet aleatorie.

Modelul Δ-K 
Acest model încearcă să încorporeze fenomenul observat practic de

grupare a componentelor pe unele direcţii (datorat, probabil, unor obstacole
mai mari). El defineşte două stări pentru canal: starea S1 în care viteza medie
de sosire a componentelor multicale este λ(t) şi starea S2 în care viteza medie
de sosire a componentelor multicale este Kλ(t). Canalul este iniţial în starea
S1. Dacă în intervalul de timp [t, t+Δ] soseşte o componentă multicale, atunci
canalul comută în starea S2; dacă nu − rămâne în starea S1 şi procesul de
aşteptare se repetă pentru un nou interval de timp de lungime Δ. Din starea S2
canalul trece în starea S1 la sfârşitul intervalului de lungime Δ, dacă nu
soseşte nici o componentă multicale în acest interval.

Pentru K = 1 şi Δ = 0 modelul Δ-K se reduce la modelul Poisson.
Pentru K > 1 sosirea unei componente multicale la momentul t conduce la
creşterea probabilităţii de sosire a încă uneia până la sfârşitul intervalului de
lungime Δ şi, deci, se produce un proces de grupare (clustering) a
componentelor. Pentru K < 1 scade probabilitatea apariţiei grupate a
componentelor multicale, acestea apărând cu o distribuţie apropiată de cea
uniformă. 

3.2.2 - Distribuţia statistică a amplitudinilor
Dacă intervalul de timp dintre sosirile a două componente multicale

este prea mic ele nu se pot individualiza şi receptorul “vede” o singură
componentă egală cu suma vectorială a celor două (denumite, în context,

p Δt( ) λe λΔt–=
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subcomponente). Distribuţia amplitudinilor subcomponentelor multicale
recepţionate într-un punct urmează o lege statistică dependentă de numeroşi
factori precum dimensiunea zonei de interes, prezenţa/absenţa undei directe
etc. Principalele legi de distribuţie ce pot modela ansamblul amplitudinilor
componentelor multicale sunt:

Distribuţia Rayleigh
Dacă amplitudinile subcomponentelor multicale sunt aproximativ

egale, iar fazele lor uniform distribuite în intervalul [0, 2π], atunci
probabilitatea ca nivelul recepţionat să fie este:

Figura nr. 3.4 - Funcţia densitate de probabilitate de tip Rayleigh

,  (3.13)

relaţie ce descrie o variabilă aleatoare cu valoarea medie  şi dispersia
. În figura 3.4 se prezintă un exemplu de distribuţie Rayleigh cu

dispersia de 10 dB.
Distribuţia de tip Rayleigh a nivelului puterii recepţionate este

valabilă şi pentru cazul în care unitatea mobilă se află în mişcare, dar se
modifică frecvenţa recepţionată de mobil, deoarece faza diverselor
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componente ale câmpului se modifică rapid cu frecvenţa. Mai mult,
distribuţia Rayleigh se păstrează chiar şi pentru receptor staţionar şi
frecvenţă constantă de emisie, deoarece condiţiile locale de recepţie sunt în
continuă schimbare (vehicule în mişcare).

Distribuţia Rice
În condiţiile recepţionării undei directe ipoteza quasi-egalităţii

amplitudinii tuturor undelor recepţionate nu mai este valabilă şi, tratate ca
eşantioane ale unei variabile aleatoare, nivelele puterii recepţionate respectă
o distribuţie de tip Rice, adică probabilitatea ca nivelul să fie  este:

,  (3.14)

Figura nr. 3.5 - Funcţii densitate de probabilitate de tip Rice

unde v este nivelul undei directe (sau puterea grupului de unde cu nivelul net
superior celorlalte),  − este dispersia undelor de nivel mai mic
(componenta Rayleigh), iar  este funcţia Bessel modificată de speţa I şi
ordinul zero. Din relaţie şi figura 3.5 se observă că dacă v ≈ 0 (nu există unde
dominante) distribuţia Rice se reduce la una de tip Rayleigh. Dacă nivelul v
al undei directe este mult mai mare decât cel al componentei Rayleigh, atunci
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relaţia (3.14) se reduce la o variabilă aleatoare gaussiană (normală) de valoare
medie v şi dispersie σ. Acest rezultat este în deplină concordanţă cu realitatea
fizică, deoarece în condiţiile menţionate unitatea mobilă recepţionează practic
numai unda directă al cărui nivel este mai puţin influenţat de condiţiile locale
de recepţie şi depinde în principal de profilul căii de propagare dintre cele
două antene (de emisie şi, respectiv, de recepţie).

În figura 3.5 coeficientul K reprezintă raportul dintre puterea undei
directe (sau a grupului de unde dominante) şi cea a undelor de nivel mai mic
(componenta Rayleigh): 

.

Distribuţia lognormală
Distribuţiile Rayleigh şi Rice furnizează predicţii suficient de exacte

pentru valoarea medie a puterii câmpului electromagnetic la recepţie.
Numeroase măsurători experimentale au relevat abateri ale valorilor
măsurate faţă de valoarea medie, abateri care, exprimate în decibeli şi privite
ca realizări ale unui proces aleatoriu, au o distribuţie normală (gaussiană).
Ţinând seama de aceasta, o mai bună predicţie a valorii puterii câmpului
electromagnetic la recepţie se obţine dacă la valoarea probabilităţii de tip
Rayleigh sau Rice se adaugă un factor multiplicativ ce reprezintă
probabilitatea unei variabile cu distribuţie lognormală (în sensul că prin
logaritmare devine o variabilă cu distribuţie normală). Probabilitatea ca
valoarea instantanee să difere cu Δa dB faţă de valoarea medie μ (în dB) este:

,  (3.15)

unde  este dispersia variabilei aleatoare Δa şi care, uzual, are valori între
4 şi 10 dB. O explicaţie fenomenologică a acestei comportări este că
fenomenul de fading lent datorat reflexiilor multiple este un proces
multiplicativ, iar multiplicarea unui număr infinit de semnale aleatoare
conduce la un semnal aleatoriu cu distribuţie lognormală.

K v2 2⁄

σ2
------------=

p Δa( ) 1

2πσΔa
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Figura nr. 3.6 - Semnal afectat de fading lognormal

Valori importante ale abaterilor puterii recepţionate faţă de valoarea
medie, ce sunt descrise de distribuţia lognormală, apar adesea la trecerea de
la o zonă în care există vizibilitate între antena de emisie şi cea de recepţie
(se recepţionează, deci, unda directă) la o zonă în care unda directă este
obstrucţionată de un obstacol important. Din această cauză fadingul
lognormal se mai numeşte şi fading de umbrire (shadowing).

Alte distribuţii
În cele de mai sus au fost prezentate cele mai uzuale distribuţii

folosite în literatură pentru caracterizarea canalului radiomobil, distribuţii
confirmate de numeroase măsurători experimentale, justificate
fenomenologic şi cu expresii suficient de simple. Cu toate acestea, au fost
propuse şi alte expresii pentru caracterizarea mediului electromagnetic
radiomobil. Acestea au un grad mare de generalitate şi permit caracterizarea
canalului radiomobil independent de condiţiile particulare de mediu în care
este implementat sistemul celular. 
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Distribuţia Nakagami
Potrivit acesteia probabilitatea ca nivelul câmpului la recepţie să aibă

valoarea  este:

,  (3.16)

unde: , , Γ este funcţia Gamma, iar
 este momentul de ordinul k al variabilei aleatoare X. 
Distribuţia Nakagami înglobează într-o expresie unică toate

distribuţiile prezentate până acum: Rayleigh (pentru m = 1), Gauss (pentru

), Rice şi lognormală (cu bună precizie, în anumite condiţii).

Distribuţia Suzuki
În acest caz:

.  (3.17)

Această distribuţie are o elegantă fundamentare fenomenologică:
puterea recepţionată de mobil provine în întregime de la antena de emisie şi
este divizată între o undă ce ajunge direct şi un grup de unde ce ajung prin
reflexii multiple. În cadrul fiecărui grup de unde nivelele sunt aproximativ
egale şi fazele uniform distribuite în intervalul [0, 2π], dar ele diferă mult de
la un grup de unde la altul. Ca urmare, puterea totală recepţionată este
produsul unei distribuţii de tip Rayleigh − corespunzătoare fiecărui grup în
parte, şi una de tip lognormal − corespunzătoare compunerii grupurilor. Este
evident că distribuţia Suzuki include distribuţiile Rayleigh şi lognormală
drept cazuri particulare. Din păcate, forma integrală sub care se prezintă o
face foarte dificil de utilizat practic.

3.2.3 - Distribuţia statistică a fazelor
Aşa cum s-a afirmat mai înainte se poate considera că fazele

componentelor multicale sunt uniform distribuite în intervalul [0, 2π].
Această ipoteză este susţinută indirect prin evoluţia temporală şi spaţială a

a
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semnalelor furnizate de modelele de canal radiomobil prezentate anterior în
concordanţă cu rezultatele măsurătorilor experimentale. Verificarea prin
măsurători directe este foarte dificilă din cauză că cele mai multe metode de
măsură care pun în evidenţă diversele componente multicale sunt insensibile
la faza acestora.

Consideraţii justificate fenomenologic au condus la afirmaţia că nu
valoarea fazei în sine este importantă, ci variaţia ei în timp. Se consideră, de
aceea, că distribuţia fazelor este uniformă în punctul iniţial, dar că variaţiile
acestora sunt diferite pentru fiecare componentă în parte. Aceste variaţii pot
fi aleatorii sau deterministe şi au fost construite ambele categorii de modele.
Validarea lor este încă o problemă de cercetare din cauza aceloraşi dificultăţi
de măsurare experimentală a fazei.

3.2.4 - Dispersia întârzierii şi banda de coerenţă
Dacă se face o reprezentare a puterii componentelor multicale

recepţionate într-un punct în funcţie de timpul de sosire măsurat în raport cu
un moment de referinţă (întârziere) se obţine profilul putere − întârziere al
canalului radiomobil (figura 3.7). Drept referinţă de timp se alege momentul
sosirii undei directe (dacă există) sau al unei componente multicale oarecare.
Din acest profil se pot extrage valorile întârzierii pentru fiecare din
componentele multicale şi se poate calcula valoarea medie a acestor
întârzieri, precum şi valoarea lor efectivă στ, adică dispersia întârzierii. De
asemenea, se poate determina întârzierea maximă definită ca întârzierea
componentei multicale având nivelul cu un număr de decibeli (10, 20 etc.)
mai mic decât cel al componentei de nivel maxim.

Mărimea inversă dispersiei întârzierii este banda de coerenţă Bc care
reprezintă în domeniul transformatei Fourier a profilului putere − întârziere
banda de frecvenţă în care coeficientul de corelaţie dintre două componente
spectrale este mai mare decât un prag prestabilit. Dacă, de exemplu, pragul
se alege egal cu 0,9, atunci:

,  (3.18)

iar dacă este ales egal cu 0,5, atunci:

.  (3.19)

Bc 1 50στ( )⁄≈

Bc 1 5στ( )⁄≈
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Figura nr. 3.7 - Profil putere - întârziere pentru un canal radiomobil

Banda de coerenţă este o măsură statistică a domeniului de frecvenţă
în care canalul radiomobil este plat, adică are acelaşi câştig pentru toate
frecvenţele din bandă. Două semnale sinusoidale separate în frecvenţă cu
mai mult decât Bc sunt atenuate diferit de canal.

Dispersia întârzierii şi banda de coerenţă măsoară caracterul
dispersiv temporal al canalului, adică evoluţia în timp a semnalului
recepţionat într-un punct sau într-o arie mică în jurul acestuia.

3.2.5 - Dispersia Doppler şi timpul de coerenţă
Dispersia Doppler BD se defineşte ca domeniul de frecvenţe în care

spectrul Doppler (relaţia (3.5)) este neneglijabil. Valoarea ei depinde de
viteza şi direcţia relativă de deplasare a mobilului, precum şi de frecvenţa
purtătoare. Spectrul de frecvenţă al semnalului recepţionat este extins în
raport cu cel emis cu valoarea dispersiei Doppler. Dacă banda semnalului
transmis este mult mai mare decât dispersia Doppler, atunci acesta nu este
distorsionat la recepţie din cauza efectului Doppler.

Mărimea în domeniul timp corespunzătoare dispersiei Doppler:

,  (3.20)
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unde fm este frecvenţa Doppler maximă (relaţia (3.2)), se numeşte timp de
coerenţă şi reprezintă intervalul de timp în care parametrii canalului
radiomobil rămân nemodificaţi. Dacă inversul benzii de frecvenţă a
semnalului transmis este mai mic decât timpul de coerenţă, atunci semnalul
nu este distorsionat la recepţie. În caz contrar, parametrii canalului se
modifică pe parcursul recepţiei semnalului şi el este distorsionat.

Dacă timpul de coerenţă se defineşte pentru un coeficient de corelaţie
în timp de 0,5, atunci:

.  (3.21)

Măsurările experimentale sugerează că relaţia (3.20) furnizează o
valoare excesiv de mare, în timp ce relaţia (3.21) este mult prea restrictivă,
motiv pentru care se utilizează o relaţie empirică de apreciere a timpului de
coerenţă şi care furnizează media geometrică a celor două valori extreme:

 (3.22)

Dispersia Doppler şi timpul de coerenţă măsoară caracterul dispersiv
în frecvenţă al canalului radiomobil datorat mobilităţii utilizatorului.

3.2.6 - Tipuri de fading
În funcţie de relaţia dintre parametrii în banda de bază ai semnalului

transmis şi cei ai fadingului multicale ce afectează canalul radiomobil acesta
se poate clasifica astfel:

A. După dispersia întârzierii:
1. Fading plat, atunci când:

- banda semnalului este mai mică decât banda canalului;
- dispersia întârzierii este mai mică decât durata simbolului.

2. Fading selectiv în frecvenţă, atunci când:
- banda semnalului este mai mare decât banda canalului;
- dispersia întârzierii este mai mare decât durata simbolului.

B. După dispersia Doppler:
1. Fading rapid, atunci când:

- dispersia Doppler este mare;
- timpul de coerenţă este mai mic decât durata simbolului;

TC 9 16πfm( )⁄≈

TC 0 423, fm⁄≈
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- parametrii canalului variază mai rapid decât cei ai semnalului în 
banda de bază.

2. Fading lent, atunci când:
- dispersia Doppler este mică;
- timpul de coerenţă este mai mare decât durata simbolului;
- parametrii canalului variază mai lent decât cei ai semnalului în 

banda de bază.

Figura nr. 3.8 - Tipuri de fading 

Având în vedere că parametrii de clasificare sunt independenţi între
ei, rezultă că pot exista patru categorii de fading (figura 3.8):

- fading rapid plat;
- fading lent plat;
- fading rapid selectiv în frecvenţă;
- fading lent selectiv în frecvenţă.

3.3 - Recepţia cu diversitate
În sistemele de radiocomunicaţii terestre fenomenul de fading este

prezent şi influenţează puternic calitatea comunicaţiei. Fadingul este foarte
sever în mediile urbane, iar în sistemele mobile de comunicaţii influenţa sa
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este accentuată şi de efectul Doppler care introduce întârzieri variabile în
diversele componente ale câmpului electromagnetic ce se compun la locul de
recepţie. Deoarece fadingul este sursa a numeroase erori de transmisie se
impune utilizarea unor mijloace de combatere a lui. 

Ideea de bază în cazul recepţiei cu diversitate este că dacă o
componentă multicale are probabilitatea p de a avea nivelul sub un prag
prestabilit, atunci probabilitatea ca în acelaşi moment toate cele L
componente prezente la locul de recepţie, considerate necorelate între ele, să
aibă nivelul sub acel prag este pL, adică un număr semnificativ mai mic decât
p. Un receptor mai complex, capabil să prelucreze separat componentele
multicale, este în măsură să selecteze de fiecare dată componenta sau
ansamblul de componente cu nivelul peste pragul propriu de sensibilitate.

Tehnicile folosite la nivelul staţiilor de bază pentru facilitarea
recepţiei cu diversitate alcătuiesc aşa numita macrodiversitate, iar cele
utilizate la nivelul unităţilor mobile formează microdiversitatea.
Macrodiversitatea poate fi lesne introdusă prin amplasarea corespunzătoare a
sediului celulei şi utilizarea a două sau mai multe antene de emisie/recepţie.
Situaţia este mult mai complicată în cazul microdiversităţii, deoarece
utilizarea mai multor antene la nivelul unităţii mobile are efecte nedorite
asupra volumului şi greutăţii acesteia şi, mai ales, a confortului în utilizarea
ei. Cum, însă, constrângerile de utilizarea eficientă a spectrului alocat devin
din ce în ce mai severe, iar volumul şi greutatea unităţilor mobile sunt în
continuă scădere, este de aşteptat ca în viitoarea generaţie de sisteme mobile
microdiversitatea să devină mult mai puternic prezentă.

Combaterea fading-ului prin creşterea puterii de emisie nu este o
tehnică eficientă în cazul sistemelor celulare deoarece ea conduce, în final, la
scăderea eficienţei de utilizare a spectrului prin creşterea distanţei de
reutilizare, creştere impusă, la rândul ei, de necesitatea păstrării interferenţei
izocanal sub un anumit prag. Singurele tehnici eficiente sunt cele ce se
bazează pe recepţia cu diversitate.

3.3.1 - Tehnici de diversitate
Fiecare din componentele semnalului radio prezente la locul de

recepţie se numeşte versiune. În sistemele mobile diverse versiuni apar, în
principal, prin propagarea multicale (pe traiectorii distincte) a semnalului
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între staţia de bază şi cea mobilă. În general, însă, existenţa mai multor
versiuni la recepţie este efectul unei acţiuni deliberate la emisie sau la
recepţie constând în una sau mai multe din următoarele tehnici:

- emiterea simultană a semnalului util pe două sau mai multe
frecvenţe (diversitate de frecvenţă);

- repetarea emisiei semnalului util după anumite intervale de timp
(diversitate temporală);

- emiterea sau recepţia simultană a semnalului util din sau,
respectiv, în două sau mai multe locuri (diversitate spaţială);

- emiterea simultană a semnalului util cu polarizări diferite ale
câmpului radiat (diversitate de polarizare);

- emiterea simultană a semnalului util cu antene directive în două
sau mai multe direcţii (diversitate de unghi);

Diversitatea de polarizare nu este utilizabilă în sistemele celulare
datorită reflexiilor multiple şi difracţiilor suportate de fiecare dintre
componentele multicale, ceea ce conduce la modificarea necontrolată şi
variabilă în timp a polarizării undelor electromagnetice.

Într-un sistem de comunicaţii se pot folosi simultan mai multe forme
de diversitate. De exemplu, în sistemele GSM se utilizează diversitatea
temporală prin intercalarea de biţi şi de blocuri, diversitatea spaţială prin
utilizarea a două sau mai multe antene independente la nivelul staţiilor de
emisie/recepţie (BTS) şi, opţional, diversitatea de frecvenţă prin comutarea
purtătoarei de RF (canalul FDMA de 200 KHz) de la o fereastră de timp la
alta. Transferul intercelular poate fi considerat o formă de diversitate spaţială
deoarece unitatea mobilă alege în fiecare moment unitatea BTS cu cel mai
bun raport semnal/zgomot la locul de recepţie. De asemenea, transferul
intracelular poate fi privit ca o formă de diversitate de frecvenţă.

Diversitatea de unghi este specifică sistemelor fixe de
radiocomunicaţii cu antene de mare directivitate (tip radioreleu, de exemplu)
şi care exploatează configuraţia reliefului dintre antenele de emisie şi de
recepţie, astfel ca undele emise în direcţii distincte să ajungă în acelaşi punct
de recepţie, dar pe traiectorii complet diferite şi, deci, afectate de fading în
mod diferit.

Pe lângă tehnicile de creare a mai multor versiuni ale semnalului util
la recepţie, recepţia cu diversitate este caracterizată şi prin metodele de
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prelucrare a acestor versiuni – tehnici de combinare. Din acest punct de
vedere recepţia cu diversitate poate fi cu:

- diversitate prin selecţie: receptorul prelucrează în fiecare
moment o singură versiune, fie selectând de fiecare dată versiunea cu cel mai
mare nivel sau cu cel mai bun raport semnal/zgomot, fie selectând o nouă
versiune numai când cea curentă nu mai îndeplineşte criteriile. 

- diversitate prin sumare: semnalele corespunzătoare tuturor
versiunilor recepţionate sunt aduse în fază şi sumate, receptorul prelucrând
rezultanta acestei sumări (sumare echiponderală). În variante mai complexe
se realizează o sumare ponderată, fiecare versiune participând la formarea
semnalului rezultant cu o pondere dependentă de raportul său semnal/zgomot.
Se demonstrează că în acest caz semnalul rezultant are cea mai mare valoare
posibilă a raportului semnal/zgomot, deci este varianta optimă (sumare
optimală).

3.3.2 - Analiza tehnicilor de combinare
Considerăm un sistem de comunicaţii în care la locul de recepţie

există L versiuni ale semnalului util. Nu este importantă tehnica prin care au
fost produse aceste versiuni. Ele pot proveni chiar prin tehnici diferite
(diversitate spaţială, temporală sau de frecvenţă). Pentru a valorifica prezenţa
mai multor versiuni receptorul trebuie să aibă posibilitatea de a prelucra în
mod independent fiecare versiune, adică trebuie să dispună de un număr de
blocuri egal cu numărul de versiuni. Excepţie face cazul în care versiunile
sunt create prin diversitate temporală, când se poate utiliza acelaşi bloc de
recepţie pentru toate versiunile. Din punctul de vedere al performanţelor
receptorului acest fapt este neesenţial şi, de aceea, în continuare vom
considera că fiecare versiune dispune de propriul său bloc de recepţie şi este
prelucrată independent.

Diversitate prin selecţie
În acest caz receptorul selectează doar una din cele L versiuni, de

regulă pe cea cu raportul semnal/zgomot cel mai mare. Selecţia se poate
realiza înainte sau după detecţia semnalului. În primul caz trebuie realizate
măsurători în RF pentru toate cele L versiuni, iar în al doilea caz trebuie
realizată detecţia tuturor versiunilor urmând ca măsurătorile să se realizeze
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în banda de bază. Alegerea uneia sau alteia dintre variante se realizează din
alte considerente (de regulă, tehnologice), performanţele fiind identice din
punctul de vedere al câştigului obţinut prin folosirea diversităţii.

Figura nr. 3.9 - Schema bloc a unui receptor cu diversitate prin selecţie

În figura 3.9 este prezentată schema bloc a unui receptor în care
fiecare din cele L versiuni este procesată independent. Presupunem că:

- amplitudinea şi faza versiunii selectate şi demodulate au valori
aleatorii, dar se menţin constante pe parcursul procesării;

- zgomotul este independent în cele L canale de diversitate, însă
puterea de zgomot este aceeaşi în toate canalele;

Expresia raportului semnal/zgomot

Admitem că atenuarea de propagare  pe fiecare canal de diversitate

l este o variabilă probabilistică de tip Rayleigh cu valoarea medie . Dacă
puterea de emisie totală pentru cele L versiuni este Ps şi admitem că ea este
în mod uniform repartizată între acestea, atunci puterea emisă pe fiecare din
versiuni este Pc = Ps/L. Notăm cu N0 densitatea de zgomot pe fiecare din
cele L canale de diversitate, astfel că valoarea ρl a raportului semnal/zgomot
pentru versiunea l are expresia:
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.  (3.23)

Se admite că raportul semnal/zgomot este o variabilă probabilistică
cu distribuţie exponenţial negativă, astfel că probabilitatea ca ρl să aibă
valoarea γ este:

 (3.24)

unde  reprezintă valoarea medie a raportului semnal/zgomot pentru
versiunea l, a cărei expresie se poate calcula ţinând cont de relaţia (3.23):

 (3.25)

şi se observă că, în ipotezele sus-menţionate, această valoare medie este
aceeaşi pentru toate versiunile.

Probabilitatea ca raportul semnal/zgomot al versiunii l să fie mai mic
decât o valoare de prag λ este evident:

 (3.26)

iar probabilitatea ca toate cele L versiuni să aibă raportul semnal/zgomot sub
valoarea de prag λ este:

 (3.27)

Deoarece expresia de mai sus reprezintă probabilitatea ca toate
versiunile recepţionate să aibă raportul semnal/zgomot mai mic decât λ, ea
poate fi privită şi ca probabilitatea ca cea mai mare dintre valorile raportului
semnal/zgomot  să fie sub valoarea de prag λ. Fiind rezultatul unei
integrări până la valoarea λ ea este expresia funcţiei de repartiţie pentru
versiunea cu cea mai mare valoare a raportului semnal/zgomot.
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Probabilitatea ca aceasta să aibă o valoare dată  se obţine prin derivare
în raport cu λ a relaţiei (3.27) şi înlocuirea în final a variabilei λ cu valoarea

. Obţinem:

 (3.28)

din care deducem că probabilitatea ca versiunea cu cea mai mare valoare a
raportului semnal/zgomot să aibă o valoare β este:

 (3.29)

Diversitate cu sumare optimală
Prin detecţie necoerentă şi sumare echiponderală probabilitatea

medie de eroare în prezenţa diversităţii se măreşte pentru valori mici ale
raportului semnal/zgomot şi scade numai pentru valori mari ale acestuia.
Pentru valori mici ale raportului semnal/zgomot înrăutăţirea introdusă de
diversitatea prin sumare echiponderală este cu atât mai pronunţată cu cât este
mai mare numărul de versiuni. Prin diversitate cu sumare optimală se
urmăreşte adaptarea numărului de versiuni la valoarea reală a raportului
semnal/zgomot şi creşterea de fiecare dată a raportului semnal/zgomot la
ieşire prin aplicarea diversităţii.

Obţinerea acestei performanţe este posibilă prin aducerea în fază
după detecţie a semnalelor obţinute de la cele L versiuni şi, apoi, sumarea
ponderată a acestora, coeficientul de ponderare al fiecărei versiuni fiind
dependent de raportul semnal/zgomot al acesteia (mai precis, proporţional cu
rădăcina pătrată a raportului semnal/zgomot). Rezultatul este că raportul
semnal/zgomot la ieşirea sumatorului are valoarea cea mai mare posibilă
(diversitate optimală) şi este egal cu suma rapoartelor semnal/zgomot
individuale, deci mai mare decât fiecare dintre ele:

.  (3.30)
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Figura nr. 3.10 - Schema bloc a unui receptor cu diversitate optimală

Să considerăm schema bloc a unui receptor cu diversitate optimală şi
L versiuni din figura 3.10. Pe fiecare ramură de diversitate semnalul după
detecţie este suma dintre semnalul util şi zgomot:

.  (3.31)

Ţinând seama de influenţa fadingului de tip Rayleigh asupra
semnalului util transmis pe canal putem scrie că:

 (3.32)

unde αl este atenuarea introdusă de fading-ul Rayleigh pe canal, Al este
amplitudinea semnalului recepţionat în absenţa fadingului, iar φl este faza
semnalului pe canalul l de diversitate. În notaţia cu anvelopă complexă:

,  (3.33)
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 (3.34)

şi

,  (3.35)

unde Nl(t) este amplitudinea zgomotului, iar θl − faza acestuia:

.  (3.36)

Pentru sumare ponderată este necesar ca fiecare semnal să fie
multiplicat înainte de sumare cu un coeficient gl. Vom demonstra în cele ce
urmează că valoarea maximă a raportului semnal/zgomot la ieşirea
sumatorului se obţine dacă fiecare coeficient gl este proporţional cu
rădăcina pătrată a raportului semnal/zgomot pentru versiunea l.

Amplitudinea complexă a semnalului la intrarea sumatorului şi
provenit de la versiunea l este:

 (3.37)

Considerând că cele două componente ale zgomotului au valoare
medie zero şi sunt necorelate avem că:

 (3.38)

şi, deci:

 (3.39)

Facem notaţiile:

 (3.40)
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şi observăm că:

,  (3.41)

adică reprezintă semnalul de intrare în sumator corespunzător versiunii l, 

 (3.42)

reprezintă dublul raportului semnal/zgomot al versiunii l, iar:

 (3.43)

este jumătate din puterea de zgomot asociat versiunii l după multiplicare cu
coeficientul gl. 

Fie vectorii:

.  (3.44)

Potrivit inegalităţii lui Schwarz:

,  (3.45)
egalitatea fiind posibilă dacă şi numai dacă U = KV, unde K este un coeficient
scalar.

Scrisă în funcţie de componentele celor doi vectori inegalitatea lui
Schwarz are forma:

 (3.46)

egalitatea fiind posibilă dacă şi numai dacă: . Însă:

 (3.47)

adică este dublul puterii totale de semnal la ieşirea sumatorului.
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În continuare:

 (3.48)

adică este jumătate din puterea totală de zgomot la ieşirea sumatorului, iar:

 (3.49)

Astfel inegalitatea lui Schwarz se rescrie ca:

 (3.50)

egalitatea fiind posibilă dacă şi numai dacă , condiţie care se
poate rescrie ca:

 (3.51)

de unde:

 (3.52)

relaţie ce exprimă concluzia anunţată din start că valoarea maximă a
raportului semnal/zgomot la ieşirea sumatorului, egală cu suma valorilor
rapoartelor semnal/zgomot ale versiunilor sumate, se obţine numai dacă
fiecare versiune este ponderată înainte de sumare cu un coeficient al cărui
modul este proporţional cu rădăcina pătrată a propriului său raport
semnal/zgomot.

Pentru a atinge acest optim este necesar să se măsoare în timp real
raportul semnal/zgomot ρl pentru fiecare versiune în parte precum şi faza
semnalului util φl pentru fiecare versiune a lui.
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C A P I T O L U L4

TEHNICI DE
ACCES MULTIPLU

Organizarea celulară a sistemelor de comunicaţii mobile a fost impusă de
necesitatea creşterii capacităţii de trafic în condiţiile unui spectru limitat de
frecvenţă, adică sporirea eficienţei utilizării frecvenţei alocate sistemului.
Eficienţa este apreciată prin numărul de canale de comunicaţie definite în
banda alocată şi prin gradul de utilizare a lor. Prin definirea unui număr mare
de canale se permite accesul simultan în sistem a unui număr mare de
utilizatori şi, de aceea, tehnica prin care sunt definite canalele de comunicaţie
se numeşte tehnică de acces multiplu. 

4.1 - Criterii de selecţie

Diversele tehnici de acces multiplu diferă prin flexibilitate, calitatea
comunicaţiei şi capacitatea sistemului. Ultimii doi parametri au interpretări
evidente. In ceea ce priveşte flexibilitatea, ea se referă la abilitatea de a
transmite semnale (voce/date/video) având benzi de frecvenţă diferite şi de a
gestiona corect mobilitatea globală a utilizatorilor. În plus, în mediul
radiomobil tehnicile de acces multiplu trebuie să fie mult mai robuste din
punctul de vedere al rezistenţei la fenomenele de interferenţă şi fading ce se
manifestă cu mai mare intensitate în comparaţie cu alte sisteme de
comunicaţie. De asemenea, tehnicile de acces multiplu trebuie să fie adaptate
tipului de serviciu cerut de utilizator. Astfel, transmisiile vocale sunt foarte
sensibile la întârzieri de transmisie (uzual, sub 100 ms), dar tolerează erori de
transmisie mai mari (până la ). În transmisiile de date nu se admit erori
de transmisie mai mari de , dar sunt tolerate întârzieri peste 100 ms.
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Tehnici de acces multiplu
Situaţia este şi mai complicată în cazul transmisiilor multimedia care sunt
sensibile atât la erori, cât şi la întârzieri de transmisie.

Există patru scheme fundamentale de acces multiplu (MA − Multiple
Access): cu diviziune în frecvenţă (FDMA − Frequency Division MA), cu
diviziune în timp (TDMA − Time Division MA), cu diviziune de cod (CDMA
− Code Division MA) şi cu rezervare de pachete (PRMA − Packet
Reservation MA). O nouă tehnică este actualmente în atenţia cercetătorilor:
cu diviziune ortogonală în frecvenţă (OFDMA − Orthogonal Frequency
Division MA). Alte două tehnici aplicate în celelalte sisteme de comunicaţii
nu sunt adecvate sistemelor mobile: cu diviziune de polarizare (PDMA −
Polarisation Division MA) − deoarece în mediul radiomobil polarizarea se
modifică aleatoriu în timp şi spaţiu prin reflexii şi difracţii multiple, şi cu
diviziune în spaţiu (SDMA − Space Division MA) − deoarece reutilizarea
spaţială a canalelor este deja realizată în sistemele celulare, dar în altă formă.
Teoretic nu este nici o diferenţă din punctul de vedere al capacităţii sistemului
dacă spectrul de frecvenţă alocat este divizat în frecvenţă, în timp sau în cod.
Totuşi în sistemele celulare apar mari diferenţieri între tehnicile menţionate.
Datorită gradului mare de ocupare a spectrului nu există posibilitatea alocării
unor noi benzi pentru comunicaţiile mobile, motiv pentru care alegerea
tehnicii de acces multiplu are ca obiectiv fundamental asigurarea unei
capacităţi mari de trafic pentru sistem. 

4.2 - Diviziune în frecvenţă (FDMA)

Un canal de comunicaţie se obţine prin divizarea benzii totale  alocată
sistemului. Rezultă, astfel, un număr de canale de bandă îngustă ce pot fi
folosite individual, simultan şi independent de către abonaţi. Numărul maxim
de canale este limitat de condiţia asigurării unei viteze minime de transmisie
pe canal, viteză ce este proporţională cu banda canalului. Fizic, separarea
canalelor între ele se face prin filtre trece bandă. Deoarece acestea nu au
caracteristică perfect rectangulară, pentru evitarea interferenţei între canale
adiacente trebuie lăsat un interval de frecvenţă (interval de gardă) − figura 4.1.
Acesta este un dezavantaj pentru tehnica FDMA, deoarece o fracţiune din
spectrul de frecvenţă, şi aşa limitat, nu este utilizată pentru comunicaţie. Un
alt dezavantaj al tehnicii FDMA este că staţiile de bază şi unităţile mobile
trebuie să conţină un număr de emiţătoare/receptoare egal cu numărul de
canale utilizate (ce poate fi de câteva zeci), precum şi un combinator care să
le cupleze la aceeaşi antenă de emisie/recepţie. Avantajul tehnicii FDMA este
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că defineşte canale de bandă îngustă în care fadingul este plat (neselectiv în
frecvenţă).

Figura nr. 4.1 - Definirea canalelor în tehnica FDMA/FDD

Canalele de comunicaţie trebuie să asigure transmiterea informaţiei în
ambele sensuri, adică să fie canale duplex. Cele două sensuri de comunicaţie
se pot asigura fie prin diviziune în frecvenţă (FDD − Frequency Division
Duplex), fie prin diviziune în timp (TDD − Time Division Duplex). În primul
caz, spectrul alocat sistemului este divizat în două benzi egale şi, acestea, la
rândul lor, divizate în canale. Dacă B este banda unui canal în fiecare bandă,
atunci canalul duplex FDD ocupă o bandă 2B. Benzile pentru cele două
sensuri de comunicaţie pot să nu fie adiacente (şi, de regulă, nu sunt, pentru a
evita interferenţele). În al doilea caz, întregul spectru alocat sistemului este
divizat în canale de lăţime B şi sunt definite două ferestre de timp într-un
cadru ce se repetă continuu, fiecare fereastră fiind utilizată pentru câte un sens
de transmisie. Canalul duplex ocupă o bandă de frecvenţă B, dar viteza de
transmisie se reduce la jumătate.

4.3 - Diviziune de timp (TDMA)

În locul divizării spectrului de frecvenţă alocat într-un număr de canale
de bandă îngustă tehnica TDMA permite folosirea întregii benzi  de către
utilizatori, dar nu simultan. Se defineşte un cadru de timp ce se repetă
continuu şi care este divizat într-un număr de ferestre, fiecare utilizator având
permisiunea să comunice în numai una din aceste ferestre. Dacă spectrul
alocat cuprinde două benzi separate, atunci canalul duplex se obţine prin
alocarea ferestrelor cu acelaşi număr de ordine în cadrele din cele două benzi

B B B B B B

Interval de gardă Interval de gardă

Caracteristica filtrului

Separaţie
benzi FDD

frecvenţă
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(TDMA/FDD). Se poate conferi un caracter duplex comunicaţiei şi prin
diviziune în timp (TDMA/TDD). În acest caz ferestrele din primul semicadru
se folosesc pentru un sens de comunicaţie, iar cele din cel de-al doilea
semicadru − pentru comunicaţia în sens contrar. Un canal de comunicaţie
duplex reprezintă două ferestre de timp având numere de ordine identice în
cele două semicadre.

Avantajele tehnicii TDMA sunt multiple. În primul rând echipamentul de
emisie/recepţie se simplifică mult, fiind nevoie de un singur transceiver la
nivelul unei staţii de bază care comunică cu un singur utilizator în fiecare
moment. Consumul energetic al unităţii mobile este mai mic deoarece nu
emite continuu, ci numai o fracţiune dintr-un cadru. În plus, în ferestrele de
timp în care nu emite, unitatea mobilă poate efectua măsurări de câmp pentru
a aprecia nivelul interferenţei şi pentru a determina, eventual, o staţie de bază
de la care recepţionează semnal mai puternic.

Figura nr. 4.2 - Definirea canalelor în tehnica TDMA

Există şi dezavantaje ale tehnicii TDMA. În primul rând definirea
ferestrelor de timp presupune existenţa unei referinţe de timp în sistem şi o
sincronizare a tuturor comunicaţiilor, ceea ce scumpeşte echipamentul. Apoi,
un utilizator trebuie să emită în fereastra alocată cu o viteză de n ori mai mare
decât viteza traficului generat de sursa de informaţie, dacă n este numărul de
ferestre dintr-un cadru. Creşterea numai de n ori a vitezei de transmisie este o
evaluare optimistă, deoarece utilizatorul nu transmite date pe durata întregii
ferestre. Din structura generală a ferestrei prezentată în figura 4.2 se observă
că ea conţine un număr de biţi auxiliari: S şi T (de regulă, secvenţe de zeroruri)
pentru marcarea capetelor ferestrei, Sync pentru refacerea tactului la recepţie
(detecţie sincronă), P pentru măsurarea parametrilor canalului de
comunicaţie, precum şi un interval de timp de gardă (măsurabil în număr de

1 2 3 4 5 n-1 n 1 2 3 4 5nn-1

S Sync Date P Date T G

Cadru

Fereastră
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durate ale unui bit) pentru păstrarea sincronismului în sistem în condiţiile
timpilor de propagare diferiţi dintre staţia de bază şi unităţile mobile
dispersate pe întreaga arie a celulei.

De regulă, tehnica TDMA se foloseşte în combinaţie cu FDMA, adică
banda alocată sistemului este divizată în canale FDMA de bandă îngustă,
accesul fiind permis pe fiecare canal doar în anumite ferestre de timp
(TDMA).

4.4 - Rezervare de pachete (PRMA)

Evoluţia sistemelor de comunicaţie către un viitor sistem global (PCS −
Personal Communications System) impune sistemelor mobile creşterea
performanţelor de viteză şi capacitate, astfel încât să permită toate tipurile de
comunicaţii: voce/date/video. Având în vedere că sistemele fixe de
comunicaţii şi sistemele tradiţionale de transmisii de date prin radio utilizează
transmisiile în pachet, utilizarea acestei metode ca tehnică de acces multiplu
în sistemele de comunicaţii mobile ar facilita interconectarea simplă a tuturor
acestor sisteme.

Potrivit acestei tehnici datele de transmis se organizează în pachete de
lungime fixă sau variabilă cărora li se ataşează o etichetă cu adresa sursei şi
adresa destinaţiei. Pachetul mai conţine un număr de biţi de control pentru
detectarea şi corecţia erorilor de transmisie, secvenţe de biţi specifice ce
marchează începutul şi sfârşitul unui pachet, un număr de ordine pentru
ordonarea corectă a pachetelor la destinaţie, o secvenţă de biţi de sincronizare
pentru detecţie sincronă şi, eventual, calea de urmat în reţea pentru a ajunge
la destinaţie. Deoarece volumul de informaţie auxiliar trebuie menţinut relativ
mic în vederea creşterii eficienţei transmisiei, există tendinţa de a creşte
lungimea pachetelor de date. Având în vedere că un pachet recepţionat eronat
trebuie retransmis, această lungime nu poate fi foarte mare, din aceeaşi cauză
a creşterii eficienţei de transmisie. Se demonstrează că există o lungime
optimă a pachetelor, optim determinat de rata erorii pe canalul de comunica-
ţie.

Utilizarea transmisiilor în pachete pentru comunicaţii vocale ar conduce
la micşorarea interferenţei comunicaţiilor vocale datorită intermitenţei activi-
tăţii vocale. Durata unui pachet este mai mică decât intervalele de timp în care
este prezent semnalul vocal (factorul de activitate vocală este în jur de 0,38,
adică semnalul este prezent efectiv pe un sens de transmisie doar pe durata a
38% din timpul total al unei conversaţii). Ca urmare, pachetele aparţinând
unei comunicaţii sunt interferate de la un moment la altul de combinaţii
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diferite de pachete ale altor comunicaţii din celulele vecine, rezultând pe
ansamblu o mediere a interferenţei totale. Deci, fiecare comunicaţie este
supusă nivelului mediu de interferenţă din sistem şi nu există unele
comunicaţii mai interferate decât altele ce se desfăşoară simultan. Rezultatul
imediat este creşterea capacităţii sistemului, aceasta fiind limitată de nivelul
mediu de interferenţă şi nu de valoarea lui maximă (cazul cel mai
defavorabil). În plus, creşterea numărului de comunicaţii peste capacitatea
admisă a sistemului conduce la o uşoară creştere a interferenţei medii în
sistem, calitatea comunicaţiilor scade, dar acestea nu sunt total compromise. 

Transmisiile de date în pachete pe canale radio se face printr-o variantă
a metodei Aloha. În forma ei standard metoda Aloha permite fiecărui
utilizator să transmită un pachet de date pe canalul radio comun indiferent de
starea liber/ocupat a acestuia. O staţie centrală retransmite toate pachetele
recepţionate în ordinea sosirii lor. Şirul de pachete retransmis de staţia
centrală este urmărit de fiecare utilizator care poate recunoaşte atât pachetele
ce îi sunt adresate, cât şi pe cele pe care le-a transmis către staţie. Dacă
pachetul transmis de staţia centrală este identic cu cel pe care l-a transmis el
însuşi, înseamnă că transmisia s-a făcut fără erori şi utilizatorul în cauză poate
continua cu transmisia următorului pachet de date. În caz contrar, înseamnă
că au apărut erori fie din cauza propagării (fading), fie din cauza suprapunerii
în timp cu pachetele altor utilizatori (coliziune). Aceste pachete sunt
retransmise de utilizatori până când ele apar corect în fluxul de pachete al
staţiei centrale. Pentru ca utilizatorii ce au intrat o dată în coliziune să nu intre
în coliziune în mod repetat, retransmisia unui pachet în urma unei coliziuni se
face după un interval de timp de aşteptare de lungime aleatoare.

În varianta expusă metoda Aloha prezintă avantajul unui timp de acces
în sistem extrem de mic (teoretic, zero), însă şi dezavantajul unei eficienţe
(timp de transmisie fără coliziuni raportat la timpul total) extrem de mici, cu
un maxim de 18,6% obţinut la nivele mici ale traficului total oferit. Eficienţa
maximă se dublează dacă utilizatorii sunt constrânşi să emită pachete de
lungime fixă, iar emisia să înceapă numai la intervale de timp regulate,
marcate de staţia centrală.

Pentru sistemele mobile, chiar şi valoarea maximă de 37,2% a eficienţei
este inacceptabil de mică, mai ales că se atinge la valori mici ale traficului
total oferit (în medie, un pachet pe fiecare interval standard de timp definit de
staţia centrală). Pentru creşterea eficienţei trebuie evitate coliziunile, ceea ce
înseamnă introducerea unei coordonări a emisie utilizatorilor. Aceasta se
realizează prin gruparea intervalelor de timp în cadre (ca în tehnica TDMA).
Fiecare utilizator verifică înainte de a transmite starea de liber/ocupat a
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intervalelor din cadru, stare comunicată de staţia centrală la începutul fiecărui
cadru. Evident că va transmite numai în unul din intervalele marcate ca libere.
O transmisie fără coliziuni pe unul din intervale, conduce la rezervarea
intervalului cu acelaşi număr de ordine din cadrul următor (staţia centrală îl
marchează ca ocupat pentru ca ceilalţi utilizatori să nu îl folosească).
Rezervarea se pierde după primul interval în care utilizatorul nu transmite un
pachet. Având în vedere valoarea medie a factorului de activitate vocală,
rezultă că transmisia în pachet ar asigura o creştere de 1/0,38 ori a capacităţii
sistemului prin întreţeserea pachetelor aparţinând mai multor convorbiri
simultane.

La trafic intens un pachet poate aştepta un interval mare de timp până
găseşte o fereastră liberă, ceea ce înseamnă că el ajunge cu întârziere mare la
recepţie. Deoarece un utilizator nu transmite un nou pachet până când cel
precedent nu este transmis corect, rezultă că la recepţie pauzele dintre cuvinte
devin mai mari ca la emisie. Teste experimentale au arătat că aceste pauze
nenaturale crează un mare disconfort. De aceea, în comunicaţiile vocale
pachetele cu întârziere mare (obişnuit, peste 100 ms) nu sunt transmise de loc
(sunt eliminate chiar de utilizatorul emiţător) şi se continuă cu transmiterea
următoarelor pachete din şir. Efectul la recepţie este pierderea unei părţi sau
în întregime a unui sunet (cel mai adesea, de la începutul unui cuvânt), efect
ce este mai suportabil decât cel de lungire a pauzelor. În transmisiile de date
nu se pot elimina pachete, pachetele recepţionate eronat fiind retransmise.

Un alt avantaj al transmisiilor în pachet ar fi că transferurile inter- sau
intra- celulare devin extrem de simple. Datorită duratei scurte a transmisiei
unui pachet este foarte puţin probabil ca raportul semnal/zgomot (C/I) să
scadă sub valoarea de prag în acest interval. Deoarece cu fiecare nou pachet
utilizatorul intră în competiţie pentru ocuparea unui interval de transmisie pe
purtătoarea RF cu cel mai mare nivel, transferul comunicaţiei de la o staţie de
bază la alta se face natural între două pachete prin simpla alegere a unei noi
purtătoare RF. 

Simulări pe calculator şi teste experimentale au arătat că tehnica PRMA
devine într-adevăr eficientă pentru sistemele mobile de comunicaţii numai
dacă nivelul raportului C/I în sistem este strict controlat şi menţinut peste
anumite limite.

4.5 - Diviziune ortogonală în frecvenţă (OFDMA)

Diviziunea ortogonală în frecvenţă a fost introdusă în anii 1950 ca
tehnică specială de transmisie şi doar în ultimii ani este luată în consideraţie
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ca tehnică de acces multiplu. Ca tehnică de transmisie ea constă în definirea
în banda Bt alocată sistemului de comunicaţie a N canale de bandă B, la fel ca
şi în tehnica FDMA, numai că banda B este aleasă ca fiind egală cu inversul
perioadei Ts a unui simbol de date, iar frecvenţele centrale ale canalelor sunt
distanţate la B/2. Şirul de date de transmis este divizat în N şiruri paralele de
date şi utilizate pentru a modula (obişnuit, în cuadratură − QAM) frecvenţa
centrală a fiecărui canal. Prin transformare Fourier discretă inversă (IDFT)
ansamblul celor N purtătoare modulate este transformat într-un semnal unic
s(t). La recepţie sunt parcurse aceleaşi etape, dar în ordine inversă (figura 4.3).
Intervalul de timp gardă de la începutul transmisiei fiecărui simbol este
introdus pentru eliminarea interferenţei intersimbol la recepţie şi conţine
ultima parte a semnalului s(t). În acest fel se introduce şi o anume
periodicitate în evoluţia în timp a semnalului transmis, cu efecte favorabile
asupra spectrului de frecvenţă al acestuia.

Figura nr. 4.3 - Schema bloc a unei transmisii OFDM

Definirea specială a benzii canalului şi a separaţiei dintre canale are două
efecte extrem de favorabile: creşterea eficienţei de utilizare a spectrului şi
ortogonalitatea frecvenţelor purtătoare ale canalelor. În plus, prin utilizarea
DFT se înlocuieşte filtrarea analogică trece bandă cu prelucrare numerică de
semnal în banda de bază.
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Inserţie interval de gardă

s(t)

Date

d0 d1 dN-1

Emisie

Concatenare într-un şir unic

DFT

Eliminare interval de gardă

s(t)

Date

d0 d1 dN-1

Recepţie
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Din figura 4.4 se observă că la acelaşi număr de canale un sistem
OFDMA ocupă mai puţin de jumătate din spectrul necesar unui sistem FDMA
datorită suprapunerilor multiple. De asemenea, pe durata unui simbol de date,
care este şi intervalul de timp al IDFT, fiecare purtătoare poate fi privită ca
rezultând din multiplicarea semnalului sinusoidal extins infinit în timp cu
funcţia fereastră unitară cu durata Ts. Astfel, pe baza spectrului Fourier al
ferestrei unitare se pot construi spectrele Fourier ale purtătoarelor OFDMA
(figura 4.5). Se observă că la frecvenţa la care o purtătoare are nivel maxim,
toate celelalte sunt nule, adică ele formează o familie de semnale ortogonale. 

Figura nr. 4.4 - Eficienţa crescută a utilizării spectrului de frecvenţă în 
tehnica OFDMA

Ca tehnică de transmisie diviziunea ortogonală în frecvenţă prezintă
avantajul unei reduceri substanţiale a vitezei de transmisie pe canal prin
divizarea şirului iniţial de date în N şiruri paralele, cu efecte benefice asupra
influenţei fadingului şi a dispersiei întârzierii. Aceste efecte se menţin chiar
dacă cele N şiruri de date nu provin dintr-un şir comun, ci aparţin unor
utilizatori distincţi, adică diviziunea ortogonală în frecvenţă este utilizată ca
tehnică de acces multiplu, fiecare frecvenţă reprezentând un canal de
comunicaţie. Dacă:

frecvenţă

frecvenţă
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,  (4.1)

reprezintă şirurile de simboluri complexe generate de utilizatorul i, atunci
semnalul s(t) obţinut prin IDFT are expresia:

Figura nr. 4.5 - Spectrul de frecvenţă al purtătoarelor OFDMA 

,  (4.2)
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,  (4.3)
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,  (4.4)

.  (4.5)

În varianta prezentată cu utilizarea DFT tehnica OFDMA prezintă
dezavantajele că este sensibilă la modificarea frecvenţei purtătoarei din cauza
zgomotului sau a efectului Doppler şi că impune emiţătorului condiţii severe
de liniaritate, deoarece raportul putere de vârf/putere medie este mare (din
cauza modulaţiei în amplitudine). Pentru aplicaţiile din sistemele 3G sunt
testate soluţii complet digitale cu circuite VLSI de mare viteză şi utilizarea
transformatei Fourier rapide (FFT) ce permite reducerea ordinului de

complexitate a calculelor de la  la .

4.6 - Transmisii cu spectru extins

Tehnica CDMA face parte din familia mai generală a transmisiilor cu
spectru extins. De aceea, în continuare se vor prezenta succint principiile şi
câteva din proprietăţile lor, urmând a se analiza mai pe larg numai tehnica
CDMA, în forma în care se utilizează ea în comunicaţiile mobile. 

Transmisiile cu spectru extins au fost utilizate până nu de mult exclusiv
în comunicaţiile militare pentru că permiteau evitarea bruiajului şi a
intercepţiei neautorizate a comunicaţiilor. Ideea de bază este de a repartiza
puterea emisă în mod uniform într-o bandă largă de frecvenţe. În acest mod,
activitatea de comunicaţii radio este receptată ca un semnal cu caracteristici
apropiate zgomotului, făcând imposibilă selectarea şi interceptarea unei
comunicaţii anume de către un eventual inamic. În acelaşi timp se împiedică
şi bruiajul datorită valorii mari a puterii de bruiaj ce trebuie să acopere o
bandă largă de frecvenţe. Primele transmisii cu spectru extins s-au făcut în
1949, dar primul sistem comercial a fost introdus în 1981 ca sistem simplex
de comunicaţii prin satelit şi transformat în sistem duplex în 1984.

Pentru o definire precisă a tehnicilor cu spectru extins este nevoie de o
măsură cantitativă a extinderii de bandă faţă de valoarea necesară. De aceea,
se consideră că pe un canal de bandă B [Hz] este transmis un semnal
eşantionat cu viteza Nyquist de 2B eşantioane pe secundă. Într-un canal
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afectat de zgomot aditiv alb gaussian (AWGN) numărul maxim de biţi pe
eşantion, conform relaţiei lui Shannon, este:

 .  (4.6)

La creşterea benzii B a canalului raportul semnal/zgomot S/N scade şi, ca
urmare, se micşorează numărul C de biţi pe eşantion. O comunicaţie se
defineşte ca fiind cu spectru extins atunci când capacitatea canalului
exprimată în biţi pe eşantion Nyquist este mult mai mică decât 1.

Potrivit principiului transmisiei cu spectru extins, exprimat cantitativ şi
de definiţia precedentă, receptorul trebuie să combine un număr foarte mare
de eşantioane pentru a extrage un bit de informaţie. Ca urmare, el poate decide
încă de la primele etaje nivelul unui eşantion între doar două valori posibile
(decizie binară), fără o pierdere semnificativă de informaţie în cazul unei
decizii eronate.

Metodele de extindere a benzii de frecvenţă urmăresc ca:
- extinderea de bandă să se facă în conformitate cu un cod;
- utilizatorii ce comunică între ei să fie sincronizaţi;
- unele semnale să nu fie înnecate de altele din  cauza distanţelor

diferite faţă de staţia de bază (eliminarea efectului de apropiere);
- codificarea sursei de informaţie şi a canalului de transmisie să se

facă în ideea optimizării performanţelor globale şi maximizării cantităţii de
informaţie vehiculate de sistem.

Există două tehnici de transmisie cu spectru extins: cu salt de frecvenţă
(FH/SS − Frequency Hopping/Spread Spectrum) şi cu multiplicare cu
secvenţă directă (DS/SS − Direct Sequence/Spread Spectrum).

În primul caz, comunicaţia este comutată succesiv pe unul din cele M
canale de bandă îngustă ale sistemului. Comutarea se face după anumite
reguli, identice la emisie şi recepţie, pentru a asigura continuitatea
comunicaţiei. Dacă, de exemplu, un sistem are un număr de M = 100 canale,
fiecare de bandă B = 10 KHz, atunci el ocupă în total o bandă  = 1 MHz.
Orice comunicaţie este comutată pe rând pe toate cele 100 de canale din
sistem, deci este extinsă pe întreaga bandă a sistemului, deşi, la un moment
dat ea ocupă numai un canal de 10 KHz. Se defineşte un câştig de procesare:

 .  (4.7)

C 1
2
--- 1 S

N
----+⎝ ⎠

⎛ ⎞log=
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G 10
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B
-----log 10 Mlog= =
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Există două variante ale acestei metode: rapidă şi lentă. În primul caz se
realizează două sau mai multe salturi de frecvenţă (comutări de canale) pe
fiecare simbol transmis. În cel de-al doilea caz se transmit două sau mai multe
simboluri pe aceeaşi frecvenţă.

O a doua metodă de transmisie cu spectru extins constă în multiplicarea
fiecărui bit de informaţie cu o secvenţă de cod foarte lungă, pe canal fiind
transmis rezultatul acestei multiplicări. La aceeaşi viteză de transmisie a
informaţiei este necesară o viteză mult mai mare de transmisie pe bit şi, deci,
un canal de transmisie cu bandă mult mai largă. De exemplu, pentru o viteză
de transmisie a informaţiei de 10 Kb/s, o transmisie uzuală are nevoie de o
bandă B = 10 KHz. Prin multiplicarea cu o secvenţă de 1 Mb/s este necesară
o viteză de transmisie de 1 Mb/s şi, deci, pentru a obţine aceeaşi viteză de
transmisie a informaţiei este nevoie de o bandă  = 1 MHz. Banda de 10
KHz a transmisiei iniţiale a fost, deci, extinsă de 100 de ori.

Câştigul de procesare se defineşte ca mai înainte şi, în esenţă, depinde de
lungimea secvenţei de cod. Pentru exemplul considerat G = 20 dB.

Transmisia în spectru extins cu secvenţă directă, privită ca tehnică de
acces multiplu, este denumită CDMA (Code Division Multiple Access),
deoarece accesul unui utilizator în sistem se realizează prin secvenţa specifică
de cod ce îi este repartizată.

Metoda FH/SS

Aşa după cum s-a specificat există două variante ale tehnicii cu salt de
frecvenţă. În varianta lentă frecvenţa de salt este mult mai mică decât viteza
de simbol, astfel că pe fiecare din frecvenţe se transmit mai multe simboluri.
Condiţia de canal de bandă îngustă din punctul de vedere al interferenţei
intersimbol revine la a impune ca banda de modulaţie să fie mai mică decât
banda de coerenţă. În varianta rapidă frecvenţa de salt este egală sau mai mare
decât viteza de simbol. Ea conduce la o mai uniformă distribuţie a puterii
emise în banda de frecvenţă alocată sistemului, însă prezintă dezavantajul că
sintetizorul de frecvenţă utilizat la emisie sau la recepţie trebuie să comute
rapid frecvenţa de ieşire.

Varianta lentă a tehnicii saltului de frecvenţă (SFH/SS) a fost mai intens
studiată şi chiar a fost implementată într-un sistem comercial (SFH900). Pe
baza acestui sistem au fost evaluate performanţele tehnicii SFH/SS în vederea
adoptării ca tehnică de acces multiplu pentru sistemul GSM de comunicaţii
digitale mobile. Ea s-a dovedit superioară celorlalte variante testate prin
rezistenţa la fading (datorată efectului implicit de diversitate în frecvenţă) şi

Bt
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prin distribuţia aleatoare a interferenţei în sistem (datorată repartizării tuturor
comunicaţiilor în întreaga bandă). Deşi tehnica SFH/SS nu a fost adoptată ca
tehnică standard pentru GSM, ea a fost reţinută ca o cale de a îmbunătăţi
ulterior performanţele sistemului şi a fost implementată în faza 2+. 

Ca tehnică de acces multiplu metoda SFH/SS are trei variante de
implementare: ortogonală, aleatoare şi mixtă.

În varianta ortogonală, fiecărui utilizator activ i se repartizează o
secvenţă de N salturi de frecvenţă, astfel ca în fiecare moment pe un canal
(purtătoare RF) să existe un singur utilizator. Ortogonalitatea transmisiei se
referă la coordonarea transmisiilor în celule vecine astfel ca să nu existe
emisii simultane pe aceeaşi frecvenţă. Ortogonalitatea se obţine prin
repartizarea convenabilă a secvenţelor de salt între celulele unui cluster,
întocmai ca la repartizarea frecvenţelor în sistemele FDMA. Un set anume de
salturi de frecvenţă se poate reutiliza în două celule aflate la o depărtare mai
mare sau egală cu distanţa de reutilizare. Se admite că salturile de frecvenţă
sunt perfect sincronizate în sistem, astfel ca interferenţa izocanal să fie aceeaşi
pe toate frecvenţele ce compun un salt. Funcţionarea este similară celei din
sistemele cu FDMA, cu deosebirea că se obţine în plus avantajul diversităţii
de frecvenţă.

În varianta aleatoare fiecare utilizator activ dispune de o secvenţă de
salturi de frecvenţă, dar diversele secvenţe utilizate la un moment dat nu sunt
corelate între ele şi, deci, nu sunt totdeauna ortogonale. Pentru o calitate bună
a comunicaţiei este necesar ca aceste secvenţe să aibă un coeficient mic de
intercorelaţie. Condiţia de corelaţie mică este, însă, mai puţin severă decât cea
de ortogonalitate, astfel că se pot utiliza un număr mai mare de secvenţe decât
numărul secvenţelor ortogonale. Creşte, deci, capacitatea sistemului. Evident
că, în absenţa ortogonalităţii, interferenţa izocanal este în medie mai mare, dar
variază aleatoriu de la o frecvenţă la alta, fiind produsă de utilizatori diferiţi.
Această evoluţie a interferenţei, denumită diversitate de sursă de interferenţă,
este o proprietate specifică tehnicii SFH/SS şi este responsabilă de distribuţia
uniformă pe toate frecvenţele a interferenţei din sistem. Ca urmare, efectele
interferenţei se pot uşor elimina prin tehnici adecvate de codare a informaţiei.
Secvenţele aleatoare de salt de frecvenţă se repartizează aleatoriu celulelor
din sistem fără a ţine seama de distanţa de reutilizare.

În varianta mixtă fiecărei celule îi este repartizat un set de secvenţe
ortogonale, acelaşi set fiind refolosit în celule aflate dincolo de distanţa de
reutilizare. Nu se mai asigură însă o sincronizare a secvenţelor din sistem,
acestea apărând ca necorelate. Interferenţa izocanal apare numai între celule
aflate sub distanţa de reutilizare şi, în plus, este şi micşorată datorită
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necorelării secvenţelor de salt (efectul de diversitate de sursă de interferenţă).
Statistic, datorită necorelării, secvenţe identice din celule diferite ajung
simultan pe aceeaşi purtătoare de radiofrecvenţă doar o singură dată pe
parcursul saltului.

Varianta ortogonală prezintă doar avantajul diversităţii de frecvenţă, în
timp ce varianta aleatoare îl are şi pe cel al diversităţii de sursă de interferenţă.
De aceea, varianta aleatoare a fost preferată în implementările practice de
până acum. Studii aprofundate au arătat, însă, că în mediul radiomobil celular
cu celule sectorizate varianta mixtă oferă mai multe posibilităţi de optimizare
şi, principial, o mai eficientă utilizare a spectrului.

Tehnica SFH/SS asigură, teoretic, o eficienţă spectrală de două până la
patru ori mai mare decât tehnica TDMA.

4.7 - Acces multiplu cu diviziune de cod (CDMA)

Deşi CDMA, ca tehnică de acces multiplu, a fost şi este utilizată cu
precădere în comunicaţiile prin satelit, ea nu poate fi utilizată ca atare în
sistemele mobile celulare. Pentru a proiecta un sistem celular CDMA trebuie
avut în vedere mediul radio specific acestuia şi de a determina modul în care
tehnica CDMA poate fi adaptată acestuia şi, în final, de a aprecia
performanţele sistemului.

Figura nr. 4.6 - Schema bloc a unei transmisii CDMA

Metoda presupune prelucrarea informaţiei conform schemei bloc din
figura 4.6. Datele X(t) transmise cu viteza R modulează o purtătoare RF de
frecvenţă  şi sunt multiplicate, apoi, cu secvenţa de cod G(t) formând

F
X(t) S

f0 G G f0

X(t)S

Extinderea benzii Refacerea benzii de bază

Emisie Recepţie
St

Corelator

f0
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secvenţa real transmisă  cu viteza  şi care ocupă banda . După un timp
egal cu timpul de propagare T se recepţionează semnalul  care este
aplicat unui corelator împreună cu aceeaşi secvenţă G(t) ca şi la emisie. Prin
demodularea semnalului de la ieşirea corelatorului se obţine secvenţa de
informaţie X(t). Dacă purtătoarea RF de frecvenţă  este modulată în fază
(BPSK) de secvenţa X(t), rezultă:

.  (4.8)

Prin multiplicare cu secvenţa G(t) se obţine semnalul:
.  (4.9)

La recepţie, semnalul , întârziat datorită propagării, este aplicat
pe intrarea corelatorului şi multiplicat cu secvenţa G(t) rezultând:

,  (4.10)

unde  este valoarea estimată a întârzierii. Atunci când estimarea este
corectă, dearece G(t) = ±1, se poate scrie egalitatea

,  (4.11)
astfel că:

,  (4.12)

semnal din care se obţine prin demodulare secvenţa binară iniţială X(t)
întârziată cu valoarea timpului de propagare.

Secvenţe de cod Walsh-Hadamard

Secvenţele de cod pentru multiplicare trebuie să fie diferite pentru diferiţi
utilizatori şi, în acelaşi timp, trebuie să fie cât mai puţin corelate între ele,
ideal necorelate, pentru a se evita interferenţele. În comunicaţiile comerciale
aceste secvenţe sunt reciproc ortogonale (intercorelaţie zero), fiind familii de
coduri Walsh-Hadamard. În comunicaţiile militare este util ca aceste coduri
să nu fie cunoscute, pentru a se evita interceptarea neautorizată a
comunicaţiei. Se folosesc, de aceea, coduri generate automat şi cu structură
aleatoare. Totalitatea acestor secvenţe de lungime fixă formează o familie cu
caracteristici apropiate zgomotului şi se numesc, în consecinţă, secvenţe de
zgomot pseudoaleator.

St Rp Bt

St t T–( )

f0

S t( ) X t( ) 2πf0t( )cos⋅=

St t( ) G t( ) X t( ) 2πf0t( )cos⋅ ⋅=

St t T–( )

S t T–( ) G t T–( )X t T–( ) 2πf0 t T–( )[ ]cos G t T′–( )=

T'

G t T–( )G t T′–( ) 1=

S t T–( ) X t T–( ) 2πf0 t T–( )[ ]cos=
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Codurile Walsh-Hadamard sunt secvenţe binare construite în
conformitate cu coloanele liniar independente ale unei matrici Hadamard.
Matricile Hadamard sunt matrici pătratice cu elemente ce pot lua numai
valorile 1 şi −1, ordinul unei matrici fiind o putere a lui 2. Matricea Hadamard
de ordin 2k+1 se construieşte din matricea 2k astfel:

 (4.13)

matricea Hadamard de ordin 1 (k = 0) fiind H1 = [1].

Figura nr. 4.7 - Matrice Hadamard de ordin 16

H
2k 1+

H
2k H

2k

H
2k H

2k–
=

W16

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1– 1 1– 1 1– 1 1– 1 1– 1 1– 1 1– 1 1–
1 1 1– 1– 1 1 1– 1– 1 1 1– 1– 1 1 1– 1–
1 1– 1– 1 1 1– 1– 1 1 1– 1– 1 1 1– 1– 1
1 1 1 1 1– 1– 1– 1– 1 1 1 1 1– 1– 1– 1–
1 1– 1 1– 1– 1 1– 1 1 1– 1 1– 1– 1 1– 1
1 1 1– 1– 1– 1– 1 1 1 1 1– 1– 1– 1– 1 1
1 1– 1– 1 1– 1 1 1– 1 1– 1– 1 1– 1 1 1–
1 1 1 1 1 1 1 1 1– 1– 1– 1– 1– 1– 1– 1–
1 1– 1 1– 1 1– 1 1– 1– 1 1– 1 1– 1 1– 1
1 1 1– 1– 1 1 1– 1– 1– 1– 1 1 1– 1– 1 1
1 1– 1– 1 1 1– 1– 1 1– 1 1 1– 1– 1 1 1–
1 1 1 1 1– 1– 1– 1– 1– 1– 1– 1– 1 1 1 1
1 1– 1 1– 1– 1 1– 1 1– 1 1– 1 1 1– 1 1–
1 1 1– 1– 1– 1– 1 1 1– 1– 1 1 1 1 1– 1–
1 1– 1– 1 1– 1 1 1– 1– 1 1 1– 1 1– 1– 1

=
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De exemplu, matricea Hadamard de ordin 16 are configuraţia din figura
4.7 şi se poate verifica faptul că produsul oricăror două coloane este zero. Ca
urmare, în general:

,  (4.14)

unde  este matricea transpusă a matricii H, iar  este matricea unitate de

ordin 2k. Proprietatea de independenţă a coloanelor unei matrici Hadamard
conduce la intercorelaţia nulă a secvenţelor binare construite pe baza lor
(figura 4.8).

Secvenţe de zgomot pseudoaleator

Principalele proprietăţi ale unei familii de secvenţe binare
pseudoaleatoare sunt:

- în secvenţele de lungime mare, aproximativ jumătate din timpul
total G = 1 şi în cealaltă jumătate, G = −1;

- intervalele de timp de semn constant (+1 sau −1) de lungime 

se produc aproximativ de  ori într-un interval de timp  ;
- autocorelaţia secvenţelor G(t) şi G(t+τ) este foarte mică peste tot

cu excepţia unei vecinătăţi a lui t ( );
- corelaţia a două secvenţe  şi  este foarte mică.

În figura 4.9 este prezentată schema bloc a unui generator de secvenţă
pseudoaleatoare realizat cu un registru de deplasare cu reacţie iniţializat
pentru a genera secvenţa de lungime maximă. Blocurile    formează
registrul de deplasare de 4 biţi, iar blocul ⊕ este un sumator modulo 2 ce
asigură reacţia. Corespunzător celor 4 poziţii el poate genera o secvenţă de
lungime . Pornind de la starea 1000 notată în figură el parcurge,
succesiv, stările: 1000, 0100, 0010, 1001, 1100, 0110, 1011, 0101, 1010,
1101, 1110, 1111, 0111, 0011, 0001, 1000 etc. Fiecare din cele 4 ieşiri
generează secvenţa: 000100110101111.

H
2k H

2k
t⋅ 2kI

2k=

Ht I
2k

rTc

2 r– p pTc

τ 0≈
G1 t( ) G2 t( )

X1 … X4

24 1– 15=
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Figura nr. 4.8 - Secvenţe de cod Walsh-Hadamard 
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Figura nr. 4.9 - Generarea unei familii de secvenţe pseudoaleatoare cu un 
registru de deplasare cu reacţie

Figura nr. 4.10 - Multiplicarea datelor cu o secvenţă pseudoaleatoare

X1 X2 X3 X4 Ieşire1 0 00
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Semnalele transmise în tehnica cu spectru extins sunt puţin afectate de
semnale perturbatoare de bandă îngustă. Aceasta deoarece multiplicarea cu
secvenţa G(t) la recepţie, în timp ce readuce semnalul util în banda originală,
produce o distribuire a energiei semnalului perturbator aproape uniform în
bandă, interferenţa reducându-se la o uşoară creştere a nivelului de zgomot la
recepţie. Într-adevăr, refacerea spectrului original al semnalului util se
datorează îndeplinirii condiţiei (4.11). Deoarece semnalul perturbator de
bandă îngustă de la recepţie nu este multiplicat cu o secvenţă G(t), la recepţie
relaţia (4.10) se reduce pentru semnalul perturbator la forma (4.9), ceea ce
conduce la creşterea benzii de frecvenţă cu un factor egal cu câştigul de
procesare.

Capacitatea unui sistem CDMA

Tehnica CDMA este utilizată în sistemele celulare în primul rând pentru
creşterea capacităţii acestora. După cum s-a prezentat, toate comunicaţiile
ocupă întreaga bandă  alocată sistemului. Ca urmare, interferenţe apar atât
cu comunicaţiile din celulele adiacente, cât şi cu cele din propria celulă.
Cunoscând banda  a sistemului şi viteza de transmisie , pragul raportului
semnal interferenţă  se poate calcula pe baza valorii minime
acceptate a raportului . În sistemele digitale:

  (4.15)

unde  − energia pe bit (Joule/bit), R − viteza de transmisie (b/s),  −
densitatea de putere de interferenţă (W/Hz), B − banda canalului (Hz).

Pentru tehnicile digitale FDMA şi TDMA , iar  >  în
banda de bază. Ca urmare C/I este mai mare ca 1 (valoare pozitivă în
decibeli). În tehnica CDMA fiecare din cele M canale ocupă întreaga bandă
alocată sistemului, deci . Fiecare canal este perturbat de celelalte
M−1 canale şi nivelul semnalului util este totdeauna mai mic decât nivelul
semnalelor de interferenţă (  < ) şi rezultă că C/I este mult subunitar
(valoare negativă în decibeli).

Capacitatea sistemului, adică numărul maxim M de comunicaţii
simultane, se poate determina pe baza estimării interferenţei în cel mai

Bt
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defavorabil caz. Interferenţa maximă se produce atunci când mobilul
interferat se află la distanţă maximă de propria staţie de bază, deoarece aici
semnalul util (C) este minim (de exemplu, punctul P în figura 4.11).

În cel mai defavorabil caz, în fiecare celulă sunt utilizate toate cele M
canale, astfel că mobilul din punctul P este interferat de comunicaţiile tuturor
celorlalte M−1 mobile. Dacă staţia de bază emite cu aceeaşi putere către toate
mobilele, admiţând dependenţa de puterea a patra a distanţei a pierderilor de
propagare, puterea de interferenţă pe legătura directă (staţie de bază → mobil)
produsă de comunicaţiile din propria celulă este:

  (4.16)

Figura nr. 4.11 - Estimarea puterii de interferenţă

În aceleaşi condiţii puterea de interferenţă produsă în punctul P de
comunicaţiile din celulele B şi C este:

,  (4.17)

iar cea produsă de mobilele din celulele D, E şi F este:

 (4.18)

şi, în sfârşit, puterea de interferenţă produsă de mobilele din celulele G, H, I,
J, K şi L este:

.  (4.19)

I1 αR 4– M 1–( )=

H

D

I

A

B

J

F

C

G

E

L

K
P

I2 2αMR 4–=

I3 3αM 2R( ) 4–=

I4 6αM 7R( ) 4–=
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Considerând că interferenţa cu celule mai îndepărtate decât celulele B −
L este neglijabil de mică:

  (4.20)

Controlul puterii de emisie

De avantajele metodelor de comunicaţie cu spectru extins se poate
beneficia numai dacă sunt rezolvate corespunzător două probleme:
sincronizarea şi controlul puterii de emisie. Sincronizarea se referă la faptul
că se utilizează simultan de către receptor şi emiţător o aceeaşi secvenţă
pseudoaleatoare. Menţinerea aceleiaşi poziţii în timp a acestei secvenţe la
ambele entităţi pe parcursul efectuării comunicaţiei se face de către o buclă
calată pe întârziere ce alege poziţia în timp a acestei secvenţe, astfel încât
funcţia de autocorelaţie să aibă valoarea maximă posibilă.

Controlul puterii se referă la alegerea puterii de emisie atât a staţiei de
bază, cât şi a mobilului în funcţie de distanţa ce le separă. Controlul puterii pe
calea directă (staţie de bază → mobil) este necesar pentru ca nivelul puterii de
emisie să nu fie mai mare decât cel minim necesar unei recepţii de bună
calitate. Se minimizează astfel interferenţa intercelulară. Controlul puterii pe
calea inversă (mobil → staţie de bază) este necesar pentru evitarea blocării
semnalelor de putere mică sosite de la mobile aflate la distanţă mare de staţia
de bază de către semnalele de putere mare generate de mobilele aflate în
apropiere (efectul de apropiere). Un control adecvat al puterii de emisie pe
calea inversă asigură putere constantă recepţionată de staţia de bază indiferent
de distanţa mobilului faţă de staţie.

Rezultatele anterioare privind capacitatea unui sistem celular CDMA
sunt obţinute în cazul în care nu există un control al puterii de emisie din
sistem. Această situaţie nu se întâlneşte practic în sistemele CDMA, deoarece
efectul de apropiere compromite calitatea comunicaţiei în sistem. Efectul de
apropiere se manifestă şi în cazul sistemelor FDMA şi TDMA, dar influenţa
lui asupra calităţii comunicaţiei este mult mai mică, deoarece canalele de
comunicaţie sunt separate în frecvenţă sau/şi timp. În cazul sistemelor CDMA
comunicaţia se face simultan în aceeaşi bandă de frecvenţă şi, în absenţa unui
control al puterii de emisie, mobilele aflate la graniţele celulei sunt, practic,
eliminate din sistem de cele aflate în apropierea staţiei de bază.

Controlul puterii de emisie pe calea inversă are ca scop crearea unui
acelaşi nivel de câmp în punctul în care se află staţia de bază de către toate

C
I
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⎛ ⎞
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1
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--------------------------≈=
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mobilele din celulă indiferent de distanţa lor faţă de staţia de bază. În acest caz
raportul (C/I) pentru cazul a M comunicaţii simultane este:

 ,  (4.21)

deorece cele M−1 semnale de interferenţă provenite de la mobilele celulei A
au acelaşi nivel ca semnalul util, iar interferenţele provenite din celelalte
celule pot fi neglijate. 

Controlul puterii de emisie a staţiilor de bază este metoda specifică
sistemelor CDMA de reducere a interferenţei între celule adiacente.
Obiectivul acestui control constă în reducerea puterii de emisie până la
valoarea ce asigură un nivel la recepţie numai cu puţin peste pragul minim
necesar. Aceasta înseamnă că puterea de emisie trebuie să scadă pe măsură ce
mobilul se apropie de staţia de bază, adică este necesar ca puterea de emisie
să fie proporţională cu distanţa r a mobilului faţă de staţia de bază. De regulă:

,  (4.22)
unde α este un coeficient de proporţionalitate, iar n − un exponent a cărui
valoare se alege pentru obţinerea capacităţii maxime a sistemului; s-a demon-
strat că n are o valoare optimă şi aceasta este 2.

Dacă  este puterea de emisie pentru r = R (mobilul aflat la marginea
celulei de rază R), atunci:

.  (4.23)

Pentru a calcula puterea totală de emisie a staţiei de bază se consideră că
cele M mobile sunt uniform distribuite pe suprafaţa fiecărei celule. Ca urmare,
pe circumferinţe concentrice de rază r, cu centrul comun în punctul în care se
află staţia de bază, numărul de mobile este , k fiind o constantă de
proporţionalitate. Rezultă:

.  (4.24)

Puterea totală emisă de staţia de bază este:

.  (4.25)
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Dacă staţia de bază ar emite cu aceeaşi putere pentru toate cele M mobile
(în absenţa unui control al emisiei) puterea totală emisă ar fi:

 (4.26)

şi se observă că:

  (4.27)

adică în prezenţa unui control al puterii de emisie puterea totală de emisie se
reduce la jumătate.

Reducerea puterii totale de emisie la toate staţiile de bază evident că va
avea un efect favorabil asupra nivelului interferenţei în sistem. Într-adevăr,
considerând aceleaşi surse de interferenţe ca în figura 4.11 şi aceeaşi
dependenţă de puterea a patra a distanţei, se obţine că în cea mai defavorabilă
situaţie (mobilul în punctul P):

 (4.28)

Comparând expresiile (4.20) şi (4.28) ale raportului semnal/interferenţă
se observă că pentru aceeaşi valoare de parg  impusă, sistemul cu
controlul puterii de emisie poate susţine un număr de aproximativ două ori
mai mare de comunicaţii simultane decât un sistem identic, dar fără controlul
puterii de emisie.

Limitarea spaţială a controlului puterii de emisie

Relaţia (4.23) conduce la o putere infimă de emisie pentru mobilele aflate
în imediata vecinătate a staţiei de bază. În acest caz aceste mobile ar putea fi
interferate mult mai puternic decât cele aflate la limitele celulei. Pentru a evita
acest lucru, relaţia (4.23) este respectată numai pentru , puterea de

emisie rămânând constantă la valoarea  pentru mobilele
cu . Distanţa  se determină din condiţia ca la această distanţă
raportul C/I să fie cel puţin egal cu cel de la marginile celulei, deoarece din
grupul mobilelor cu putere minimă de emisie acestea se află la cea mai mare
distanţă de staţia de bază.
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Luând în consideraţie numai interferenţele din propria celulă, la distanţa
 de staţia de bază: 

.  (4.29)

Impunând condiţia ca  să fie mai mare sau cel puţin egal cu
 din (4.28) şi (4.29) se obţine:

  (4.30)

Pentru cazul de egalitate în relaţia de mai sus:
  (4.31)

Ţinând seama de faptul că pentru mobilele aflate în cercul de rază , din
jurul staţiei de bază, puterea de emisie este constantă expresia (4.25) a puterii
totale de emisie se modifică şi devine: 

,  (4.32)

unde  este numărul de mobile aflate în cercul de rază  cu centrul în staţia
de bază şi pentru care se emite puterea minimă . Pentru /R = 0,55,

coeficientul 1 +  = 1,0913, ceea ce înseamnă că puterea totală de
emisie creşte cu numai 9,13% şi are influenţă nesemnificativă asupra interfe-
renţei intercelulare.

Caracteristicile tehnicii CDMA

Din cele prezentate rezultă că tehnica CDMA are o serie de proprietăţi
foarte utile pentru sistemele celulare.

- Nu necesită frecvenţe sau intervale de timp de gardă între canale
pentru reducerea interferenţei cu canalul adiacent şi conduce, deci, la o
utilizare mai eficientă a spectrului.

- Transferul intercelular se face mai simplu (fără schimbare de
frecvenţă), modificându-se doar codul de multiplicare.
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- Separarea canalelor CDMA se face cu circuite de corelaţie, mult
mai simple decât circuitele de egalizare utilizate în sistemele FDMA/ TDMA.

- Nu necesită algoritmi de alocare a canalelor precum tehnicile
FDMA şi TDMA, deoarece toţi utilizatorii folosesc aceeaşi bandă de
frecvenţă. Canalul CDMA este secvenţa de cod de extindere a benzii
semnalului de transmis.

- Beneficiază în mod natural de caracterul intermitent al
comunicaţiilor vocale. Absenţa semnalului vocal se traduce instantaneu prin
absenţa interferenţei cu celelalte canale. Pentru a obţine acelaşi avantaj
sistemele FDMA şi TDMA utilizează circuite specializate de detectare a
activităţii vocale ce întrerup emisia pe timpul pauzelor de vorbire. Pentru
valoarea medie de aproximativ 0,38 a activităţii vocale, rezultă o creştere de
aproape trei ori a raportului C/I pentru sistemele CDMA.

- Sectorizarea celulelor, utilizată pentru reducerea interferenţei în
FDMA şi TDMA şi având ca efect secundar creşterea capacităţii sistemului,
conduce la creşterea capacităţii şi în cazul sistemelor CDMA.

- Un trafic generat superior capacităţii sistemului aduce sistemele
de tip FDMA/TDMA în congestie, în timp ce în sistemul CDMA se produce
doar o uşoară creştere a interferenţei şi o scădere sesizabilă, dar acceptabilă,
a calităţii comunicaţiei. 

- Performanţele unui sistem cu CDMA scad treptat atunci când
numărul utilizatorilor creşte. Dacă acesta depăşeşte valoarea prestabilită
nivelul interferenţei creşte peste pragul admis, dar comunicaţiile se pot
desfăşura în condiţii satisfăcătoare. 

- Coexistenţa cu sistemele analogice − o caracteristică inexistentă
la sistemele FDMA/TDMA. Semnalele analogice de bandă îngustă sunt
transformate în zgomot pe întreaga bandă a sistemului prin multiplicarea la
recepţie cu secvenţa de cod şi afectează în mică măsură comunicaţiile CDMA.
Reciproc, comunicaţiile CDMA se distribuie aproape uniform în banda
alocată sistemului şi se manifestă ca zgomot pentru canalele FDMA/TDMA
de bandă îngustă. Interferenţa reciprocă dintre sistemul analogic FDMA/
TDMA şi sistemul digital CDMA fiind extrem de mică, ele pot funcţiona în
aceeaşi bandă de frecvenţă. Această coexistenţă este foarte utilă pentru faza
de tranziţie de la un sistem la altul deoarece reduce costurile tranziţiei.

Tehnica CDMA are, însă, dezavantajele că produce autobruiaj şi este
afectată de efectul de apropiere. Autobruiajul se produce deoarece secvenţele
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de cod ale diverşilor utilizatori nu sunt perfect ortogonale şi aceştia se
influenţează reciproc. În cazul sistemelor FDMA şi TDMA, "ortogonalitatea"
se asigură prin păstrarea între canale a unui ecart de frecvenţă şi, respectiv, de
timp de valoare suficient de mare. 

Pentru atenuarea efectului de apropiere este necesar un anumit control al
nivelului puterii de emisie, practic utilizat în toate sistemele mobile celulare
în sistem CDMA, deci sistemul este de complexitate mai mare.

CDMA cu cod unic

Potrivit principiului CDMA, folosind coduri proprii de acces mai mulţi
utilizatori pot comunica independent în aceeaşi bandă de frecvenţă, fără
interferenţe reciproce. Neidentitatea codurilor de acces nu este însă o condiţie
absolut necesară pentru eliminarea interferenţelor. Separarea comunicaţiilor
se poate realiza chiar dacă utilizatorii folosesc acelaşi cod de acces.

Această afirmaţie, aparent contrară principiului de funcţionare al tehnicii
CDMA, poate fi susţinută urmărind evoluţia în timp a ieşirii corelatorului. De
exemplu, la recepţia unei secvenţe 101 multiplicate cu o secvenţă de chip de
128 biţi lungime, ieşirea corelatorului este de forma din figura 4.12. Dacă un
alt utilizator, folosind acelaşi cod de acces, transmite secvenţa 110 decalată în
timp faţă de prima cu un număr d de biţi, atunci la ieşirea corelatorului se
obţine semnalul din figura 4.13. Se observă că cele două secvenţe pot fi
separate fără ambiguitate prin utilizarea unor ferestre de timp corect
sincronizate cu fiecare din semnale.

Figura nr. 4.12 - Ieşirea corelatorului când un singur utilizator este activ

100 200 300

Nivel

Biţi
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Avantajul metodei este că staţia de bază nu trebuie să conţină un număr
de receptoare egal cu numărul de coduri din sistem (sau cu numărul maxim de
utilizatori activi acceptaţi în sistem), deci staţia de bază devine mult mai
simplă (în sistemul cdmaOne al Qualcomm se utilizează 64 de coduri Walsh
reciproc ortogonale, deci fiecare staţie de bază trebuie să conţină 64 de
receptoare).

Figura nr. 4.13 - Ieşirea corelatorului când doi utilizatori sunt activi

Un al doilea avantaj este că un sistem CDMA cu cod unic (denumit, în
context, Contention Division Multiple Access − acces multiplu cu diviziune
prin competiţie) este echivalent cu un sistem Aloha cu spectru extins şi, în
consecinţă, are un excelent raport putere de vârf/putere medie la emisie ceea
ce conduce la condiţionări mai puţin severe asupra liniarităţii amplificatorului
final al emiţătorului.

Dezavantajul major este că separarea comunicaţiilor se face în timp şi, ca
urmare, receptorul nu mai poate utiliza numeroasele versiuni ale semnalului
util obţinute prin reflexii multiple pentru combaterea fadingului. Receptorul
ar fi mult mai afectat de fading decât cel de tip Rake, utilizat de sistemele
cdmaOne.

CDMA cu anularea interferenţei

Egalitatea nivelelor de recepţie ale semnalelor provenite de la diverşi
utilizatori este condiţia de bază ca un sistem cu CDMA să atingă performanţe
maxime. Această condiţie se realizează prin controlul puterii de emisie a
unităţilor mobile. Orice imperfecţiune a acestui control are ca efect imediat

100 200 300

Nivel

Biţi

d

130



Tehnici de acces multiplu
interferarea utilizatorilor cu semnal mai slab de către cei recepţionaţi cu
semnal mai puternic. Algoritmul de anulare a interferenţei (CDMA-IC −
Interference Cancellation) elimină interferenţele prin eliminarea succesivă, în
ordine descrescătoare a nivelului, a semnalelor puternice din semnalul total
recepţionat. Eficienţa algoritmului este maximă atunci când nivelele
semnalelor sunt net diferenţiate.

Pentru creşterea eficienţei de transmisie nu se transmite fiecare bit de
informaţie în parte, ci câte un grup de câte k biţi denumit simbol. Transmiterea
unui simbol se realizează simultan cu extensia de spectru prin înlocuirea
simbolului cu cuvântul de cod Walsh-Hadamard de lungime  identic cu
coloana având numărul de ordine egal cu valoarea zecimală a simbolului.
Dacă valoarea zecimală a simbolului de transmis este j, alegerea coloanei j
revine la multiplicarea matricii H cu un vector coloană ej de lungime egală cu
dimensiunea matricii şi având toate elementele de valoare zero, cu excepţia
celui din poziţia j care este de valoare 1. Potrivit principiului tehnicii de acces
multiplu cu diviziune de cod, înainte de a modula purtătoarea de RF, datele
sunt multiplicate cu secvenţa de cod specifică utilizatorului i. Dacă scriem
această secvenţă de cod (care este o succesiune de biţi de valoare 1 sau −1) ca
o matrice diagonală Pi de dimensiune 2k, atunci semnalul transmis pe canal
prin modulaţia adecvată a purtătoarei de RF este:

 (4.33)

De remarcat că informaţia necesară receptorului pentru a reface corect
simbolul transmis de utilizatorul i este numărul de ordine ji al coloanei
matricii Walsh-Hadamard.

La recepţie, transmisiile mai multor utilizatori se suprapun rezultând un
semnal total:

,  (4.34)

selectarea unui semnal făcându-se prin aplicarea codului Walsh-Hadamard
corespunzător. Dar semnalele recepţionate nu au nivele egale: pentru staţia de
bază − din cauza imperfecţiunii controlului puterii de emisie, pentru staţia
mobilă − din cauza distanţelor diferite faţă de staţia de bază. Nivelele diferite
ale semnalelor recepţionate sunt evidenţiate în relaţia de mai sus prin valorile
diferite ale câştigului γm pe canal. Din măsurările efectuate pentru controlul
puterii de emisie, staţia de bază cunoaşte ordonarea în funcţie de nivel a
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semnalelor recepţionate. Aplicând semnalului total recepţionat codul Walsh-
Hadamard corespunzător semnalului celui mai puternic, de exemplu i, acesta
este detectat. Neglijând zgomotul introdus de canalul de transmisie semnalul
detectat este: 

.  (4.35)

Datorită proprietăţilor de autocorelaţie şi de intercorelaţie ale codurilor
de acces alocate utilizatorilor, componenta i a vectorului coloană z este mult
mai mare ca celelalte componente ale lui, astfel că receptorul este în măsură
să extragă informaţia necesară refacerii simbolului de date transmis de
utilizatorul i.

În continuare se elimină contribuţia utilizatorului i la semnalul total
recepţionat pe baza relaţiei:

 (4.36)

unde I este matricea unitate de ordin 2k, iar . Matricea Ej,

pătratică şi de ordin 2k, are un singur element nenul şi anume cel din poziţia
(ji,ji) care este de valoare 1, astfel că în matricea diferenţă I − Ej se anulează
elementul din aceeaşi poziţie. Ca urmare, componenta ji a vectorului z nu
intervine în stabilirea noilor valori ale componentelor vectorului , deci
contribuţia semnalului emis de utilizatorul i este eliminată. Divizarea prin 2k

este necesară pentru normalizare, matricea H neavând normă unitară.
Procedeul poate fi continuat cu detecţia şi extragerea următorului semnal

rămas cu cel mai mare nivel în semnalul total recepţionat . De remarcat că
de fiecare dată se detectează cel mai puternic semnal, deci semnalul afectat
cel mai puţin de interferenţa cu alte semnale.

În condiţiile specifice mediului radiomobil cu numeroase unde reflectate,
algoritmul trebuie aplicat succesiv tuturor versiunilor unui semnal, astfel ca,
în urma extragerii, în semnalul total să nu rămână nici una din replicile sale.

După cum se poate observa din prezentarea succintă a principiului său,
algoritmul de anulare a interferenţei necesită o putere de calcul deosebit de
mare la nivelul staţiei de bază care trebuie să lucreze în timp real. La nivelul
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unităţii mobile complexitatea este ceva mai mică deoarece trebuie detectat un
singur semnal şi replicile sale (cel care îi este adresat staţiei mobile în cauză).

Dacă N este numărul de semnale recepţionate şi v[i] este numărul de
versiuni ale semnalului i, atunci algoritmul poate fi descris sintetic astfel:

for (i=1;i<=N;i++)
{
   /*detecţia tuturor versiunilor celui mai puternic semnal*/
for (j=1;j<=v[i];j++)
{

- aplică codul Walsh-Hadamard H[i];
- sumează rezultatele detecţiilor succesive;

}
/* eliminarea semnalului i */

- aplică codul Walsh-Hadamard H[i];
- anulează secvenţa i;
- aplică codul Walsh-Hadamard Ht[i];

}
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C A P I T O L U L  5 
GESTIONAREA RESURSELOR RADIO ÎN  

REȚELE CELULARE DE COMUNICAŢII MOBILE 

Activitatea de gestionare a resurselor radio în rețelele celulare de comunicații mobile 
cuprinde un set de tehnici și algoritmi privind controlul admisiei comunicațiilor, alocarea 
canalelor de comunicație, controlul puterii de emisie pentru stațiile de bază și pentru 
terminalele mobile și, respectiv, realizarea transferului comunicațiilor. Evitarea intrării 
rețelei în starea de congestie și restabilirea funcționării normale a acesteia după congestie, 
reprezintă, de asemenea, aspecte esențiale ale gestionării resurselor. Fiecare dintre acestea au 
obiective specifice, uneori în contradicție cu ale celorlate, astfel că o gestionare integrată a 
resurselor de comunicații urmărește stabilirea corelată a obiectivelor specifice în diversele 
etape ale funcționării rețelei de comunicații în vederea atingerii capacității maxime, adică 
preluarea și susținerea unui număr cât mai mare de comunicații, cu respectarea nivelului 
impus de calitate pentru fiecare din ele.  

5.1 - Controlul admisiei 
Rețeaua decide admisia unei noi comunicații într-o celulă dacă resursele disponibile în 

momentul solicitării permit asigurarea nivelului de calitate necesar. Trebuie realizată o 
diferențiere a solicitărilor, în sensul că cele privind transferul unor comunicații din celulele 
vecine sunt tratate prioritar în raport cu apelurile de inițiere de noi comunicații din partea 
utilizatorilor de pe aria celulei. Prioritizarea transferurilor asigură menținerea unei rate scăzute 
a comunicațiilor întrerupte forțat, fenomen cu efect subiectiv extrem de neplăcut asupra 
utilizatorilor.  

5.2 - Alocarea canalelor 
Deoarece interferenţa este factorul ce influenţează cel mai puternic capacitatea de 

trafic a unui sistem celular, minimizarea ei prin menţinerea raportului semnal/interferenţă la 
cea mai mică valoare necesară unei calităţi impuse fiecărei comunicaţii constituie obiectivul 
fundamental al strategiilor de alocare a canalelor de comunicaţie. 

În funcţie de maniera în care sunt repartizate canalele pe celule, strategiile de alocare  
pot fi statice (FCA − Fixed Channel Allocation) sau dinamice (DCA − Dynamic Channel 
Allocation). 

 
Alocare statică 
Prin această strategie canalele sunt distribuite pe celule pe baza unei scheme de 

reutilizare a canalelor folosind parametrii de deplasare (vezi capitolul 2), cu obiectivul 
menţinerii raportului semnal/interferență peste o valoare de prag în cele mai defavorabile 
condiţii, respectând distanța de reutilizare impusă. Rezultă structuri compacte de celule – 
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cluster-e – ce se repetă pe aria sistemului. Canalele alocate, denumite canale nominale, rămân 
la dispoziţia celulelor indiferent dacă sunt solicitate sau nu de utilizatorii din celulă. De aici 
rezultă şi principalul dezavantaj al acestei strategii: neadaptarea la condiţiile de trafic în  
permanentă schimbare pe aria unei rețele de comunicaţii mobile.  

În varianta cea mai simplă a acestei strategii, celulele primesc acelaşi număr de canale. 
Ele sunt eficiente numai dacă distribuţia traficului pe aria rețelei este, de asemenea, uniformă, 
valoarea medie a probabilităţii de blocare în rețea rezultând identică cu cea din fiecare celulă a 
rețelei. Dacă, însă, traficul este neuniform distribuit în sistem (ceea ce se întâmplă în rețelele 
reale), o distribuţie uniformă a canalelor conduce la variaţii mari ale probabilităţii de blocare 
de la o celulă la alta şi la o utilizare ineficientă a canalelor.  

Performanțele unei alocări statice pot fi crescute prin introducerea unor modificări în 
principiile de bază, rezultând tehnici de alocare statică neuniformă sau tehnici de alocare 
statică cu împrumut de canale.  

În cazul alocării statice neuniforme, numărul canalelor nominale ale unei celule este 
proporţional cu valoarea medie a intensităţii traficului din celulă. În acest fel, celulele cu trafic 
mai intens primesc un număr mai mare de canale decât cele cu trafic redus. Alocarea 
canalelor pe celule se face în etape succesive, la fiecare pas urmărindu-se minimizarea valorii 
medii a probabilităţii de blocare pe întreaga rețea. 

În cazul alocării statice cu împrumut de canale, celulele care au toate canalele 
nominale ocupate şi primesc apeluri pentru noi comunicații pot împrumuta canale de la 
celulele vecine, cu condiţia ca acestea să nu interfere cu canalele nominale. Împrumutul nu 
este permanent, canalul împrumutat fiind returnat celulei donoare imediat ce comunicaţia se 
încheie. O celulă poate împrumuta orice canal nominal liber (împrumut simplu), dar poate 
rămâne cu extrem de puține canale la dispoziție, dacă traficul oferit în celulă este mic, iar 
traficul oferit în celulele vecine este foarte mare. De aceea, în variantele hibride ale acestei 
tehnici, fiecare celulă împarte canalele nominale în două seturi: un set A de canale standard 
sau locale şi un set B de canale nestandard sau împrumutabile. O celulă împrumută către 
vecinele ei numai canale din setul B, dacă sunt libere. Raportul numărului de canale din cele 
două seturi se poate modifica dinamic, în funcție de traficul oferit în celulă (împrumut hibrid 
adaptiv). 

 
Alocare dinamică 
Datorită variabilităţii spaţiale şi temporale a traficului într-o rețea celulară de 

comunicaţii mobile strategiile de alocare statică nu pot asigura o utilizare eficientă a 
resurselor de comunicaţii. Modificarea distribuţiei pe celule a canalelor în funcţie de evoluţia 
traficului este singura cale de creştere a acestei eficienţe. Strategiile dinamice de alocare a 
canalelor nu mențin o relaţie fixă între canale şi celule: canalele sunt menţinute la dispoziţia 
unui controler central care le alocă temporar celulelor pe măsură ce acestea primesc apeluri 
din partea utilizatorilor, canale ce sunt returnate controlerului central la sfârşitul comunicaţiei. 

Alocarea unui canal se face cu condiţia nedepăşirii nivelului acceptat de interferenţă. 
Deoarece pot exista mai multe canale ce îndeplinesc condiţia de alocare trebuie aleasă o 
strategie de selectare a unui canal şi aceasta se bazează, la rândul ei, pe o funcţie de cost ce 
trebuie minimizată. Ca argumente ale funcţie de cost pot fi: variaţia probabilităţii de blocare 
în celulele adiacente celei în care se face alocarea, gradul de utilizare în rețea a canalului 
alocat, distanţa de reutilizare, datele măsurate raportate periodic de către terminalele mobile, 
probabilitatea medie de blocare în rețea etc.  

În funcţie de informaţia utilizată pentru alocarea canalelor strategiile dinamice pot fi 
cu alocare simplă sau cu alocare adaptivă. În primul caz, algoritmul de alocare foloseşte 
numai informaţia despre utilizarea curentă pe aria rețelei a canalului alocat, în timp ce în al 
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doilea caz, se ia în considerare şi modul în care a fost utilizat canalul în etapele anterioare. 
Caracterul adaptiv al acestei ultime strategii se bazează pe observația că în distribuția 
traficului pe aria rețelei se pot observa anumite periodicități în timp, astfel că și distribuția 
canalelor pe aria rețelei ar trebui să evolueze cu aceeași periodicitate. Se estimează că, astfel, 
se reduce semnificativ volumul de calcule necesar, volum care este mult mai mare decât în 
cazul alocării statice. 

Alocarea dinamică poate fi cu control centralizat sau cu control distribuit. 
Tehnicile de alocare dinamică cu control centralizat respectă întocmai principiul 

expus anterior: un controler central alocă temporar canale către celule pe baza evaluării unei 
funcţia de cost, canale ce sunt returnate controlerului la terminarea comunicațiilor. Funcția de 
cost poate fi una din următoarele: 

- numărul de ordine al canalului într-o listă actualizată continuu de către controler; 
- valoarea probabilității de blocare în celulele vecine celei în care se face alocarea 

(optimizare locală); 
- valoarea interferenței medii în rețea, calculată cu ajutorul unui graf asociat 

(optimizare globală); 
- gradul de utilizare a canalului pe aria rețelei; 
- valoarea medie sau valoarea efectivă a distanței de reutilizare în rețea. 
Din cauză că alocarea de canale se face în ordinea aleatorie în care sosesc apelurile în 

celule, metodele dinamice conduc la o valoare medie a distanţei de reutilizare mai mare decât 
cea realizată de metodele statice, ceea ce face ca la valori mari ale traficului oferit, traficul 
realizat de rețea să fie mai mic şi, deci, eficienţa de utilizare a spectrului să fie mai redusă. 
Pentru creşterea performanţelor strategiilor dinamice s-au propus algoritmi cu rearanjarea 
canalelor deja alocate. Aceştia realizează transferuri ale comunicaţiilor în desfăşurare pe 
canale ce asigură cea mai mică valoare medie a distanţei de reutilizare. Astfel, canalele sunt 
alocate mai compact pe aria rețelei şi creşte eficienţa de utilizare a spectrului. 

Controlul centralizat al alocării canalelor asigură teoretic o distribuţie optimă a 
canalelor pe aria rețelei, însă cu preţul creşterii puternice a traficului de control şi a volumului 
de calcule asociat fiecărei noi alocări. Traficul de control şi volumul de calcule cresc rapid 
odată cu numărul total de celule din rețea, ceea ce înseamnă că strategiile dinamice cu control 
centralizat nu pot fi aplicate în rețelele moderne de comunicaţii mobile în care ariile celulelor 
sunt mici (microcelule, picocelule) şi numărul celulelor este foarte mare.  

Tehnicile de alocare dinamică cu control distribuit elimină acest dezavantaj prin 
transferarea funcţiilor controlerului central la nivelul staţiilor de bază. Decizia de alocare este 
luată de staţia de bază ce a primit apelul de comunicaţie. Dacă decizia este bazată numai pe 
datele măsurate de staţia de bază şi de unitate mobilă, atunci se maximizează puterea utilă 
recepţionată de mobil, iar dacă ea este bazată pe schimbul de informaţii cu staţiile de bază 
vecine, atunci se asigură o optimizare locală prin minimizarea puterii de interferenţă.  
Tehnicile cu maximizarea puterii utile sunt în principiu cele mai rapide, adaptabile la 
condiţiile locale de interferenţă şi asigură cea mai compactă distribuire a canalelor pe aria 
rețelei, însă pot conduce la interferenţe mai mari pentru comunicaţiile transferate către alte 
celule cu posibile efecte nedorite, precum întreruperea lor forţată sau producerea unei 
instabilităţi în sistem. 

În Tabelul 5.1 sunt prezentate comparativ caracteristicile metodelor statice și dinamice 
de alocare a canalelor. 

 
Alocare flexibilă 
Având în vedere că tehnicile de alocare statică sunt performante la nivele mari de 

trafic, iar cele de alocare dinamică − la nivele mici de trafic se pot imagina tehnici de alocare 
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flexibilă în care se foloseşte o metodă de un tip sau de altul în funcţie de nivelul măsurat al 
traficului. Problemele principale în acest caz sunt: i) selecția optimă a momentului în care se 
realizează comutarea de la o tehnică la alta şi ii) realizarea unei tranziţii gradate între metode, 
pentru a nu se produce blocări masive ale apelurilor sau întreruperi forţate numeroase. Un 
criteriu de decizie l-ar putea constitui numărul de canale libere în sistem: dacă acesta este 
mare − traficul este mic, dacă nu − traficul este intens. Alocarea dinamică este permisă numai 
dacă numărul canalelor libere depășește un prag prestabilit. 

De asemenea, se pot aloca static un număr restrâns de canale, celelalte rămânând la 
dispoziția unui controler central care le alocă în mod dinamic celulelor în care sunt ocupate 
toate canalele alocate static. 

Tabelul nr. 5.1 -  Comparație între metodele statice și cele dinamice de alocare a canalelor 

Metode de alocare statică Metode de alocare dinamică 

Mai performante la trafic intens Mai performante la trafic mic şi moderat 

Flexibilitate mică Flexibilitate sporită 

Reutilizare maximă a canalelor Reutilizare redusă a canalelor 

Potrivite pentru reţele macrocelulare Potrivite pentru reţele microcelulare 

Sensibile la fluctuaţii de trafic Puţin sensibile la fluctuaţii de trafic 

Volum mic de calcule pentru un apel Volum mare de calcule pentru un apel 

Volum mare de calcule pentru alocarea de canale pe celule Nu necesită alocare de canale pe celule 

Calitatea trafic. diferită în diferite celule  Aceeaşi calitate a trafic. în toate celulele 

Rată mare a întreruperilor foţate Rată mică a întreruperilor forţate 

Timp mic de răspuns Timp de răspuns mediu spre mare 

Trafic redus de control Schimb intens de informaţii de control 

 

5.3 - Controlul puterii de emisie 
Prin controlul puterii de emisie a stațiilor de bază și a terminalelor mobile se urmărește 

utilizarea celui mai mic nivel posibil pentru puterea de emisie a acestor entități pentru a 
asigura nivelul dorit al calității comunicației. Calitatea comunicației este dată, în principal, de 
valoarea raportului semnal / interferență la recepție, astfel că puterile de emisie se ajustează 
pentru a obține un nivel impus al acestui raport. Prin menținerea puterii de emisie la nivelul 
minim necesar se reduc interferențele intra- și inter- celulare, se minimizează efectele 
biologice asupra utilizatorilor persoane fizice și se minimizează consumul energetic de la 
bateria de alimentare, prelungindu-se durata de viață a acesteia. 

Controlul puterii de emisie a devenit obligatoriu pentru sistemele celulare începând cu 
cea de-a treia generație și este definit prin specificații ale standardelor. 

Algoritmii specifici prin care se implementează procesul de control al puterii de 
emisie se grupează în două clase mari: cu control centralizat și cu control distribuit. 

 
Controlul centralizat al puterii de emisie 
Algoritmii din această clasă utilizează un controler unic (central) la nivelul rețelei, 

care dispune de informații privind toate comunicațiile active în toate celulele la un moment 
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dat și performanțele (câștig, interferențe, zgomot etc.) canalelor pe care ele se desfășoară. 
Controlerul are, astfel, posibilitatea să regleze puterea de emisie pe fiecare din canale, pentru 
ca la recepție să se atingă pragul impus pentru raportul semnal / interferență. În cele mai multe 
cazuri se ia în considerație și nivelul de zgomot, nu numai cel al interferenței, parametrul 
denumindu-se raport semnal / (interferență + zgomot): SINR – signal-to-interference-plus- 
noise-ratio.  

Controlerul trebuie să primească informații în timp real de pe aria întregii rețele, ceea 
ce presupune un volum mare de informație de control transmisă cu întârzieri foarte mici. 
Aceste condiții nu pot fi îndeplinite de rețelele practice de comunicații, motiv pentru care 
controlul centralizat nu poate fi implementat. Totuși, teoretic, performanțele lui sunt maxime 
și ele sunt utilizate ca limita de care algoritmii implementați practic trebuie să se apropie cât 
mai mult. 

În teoria asociată controlului centralizat al puterii de emisie, de referință este o metodă 
dezvoltată de Zander pe baza teoremei Perron-Frobenius și care determină puterile de emisie 
ale tuturor entităților implicate din condiția ca raportul SIR (nu se ia în considerație zgomotul) 
să aibă aceeași valoare în toate celulele în care este activat un canal dat. Metoda nu garantează 
că nivelul SIR rezultat din calcule este mai mare decât pragul impus de nivelul de calitate 
dorit. În situațiile în care nivelul SIR rezultat este mai mic decât acest prag se recurge la 
eliminarea unor comunicații și se refac calculele pentru comunicațiile rămase active. Se 
elimină succesiv câte o comunicație, până când nivelul SIR rezultat devine mai mare decât 
pragul impus. De remarcat că eliminarea unor comunicații este doar temporară. Calculele se 
refac periodic și, datorită variabilității în timp a proprietăților canalelor de comunicații, 
comunicațiile eliminate la un anumit moment de timp pot fi reactivate în momente ulterioare.  

 
Controlul distribuit al puterii de emisie 
Algoritmii din această categorie determină valorile necesare ale puterilor de emisie pe 

un canal dat, ținând seama numai de parametrii măsurați ai canalului respectiv. 
Algoritm cu distribuția echilibrată a SIR. Este o aplicație distribuită a algoritmului 

Zander centralizat descris anterior. Calculele sunt efectuate separat în fiecare celulă în care 
este activat canalul de interes. Se demonstrează că se atinge aceeași valoare a SIR ca și în 
cazul centralizat în toate celulele. Însă, puterile de emisie rezultate din calcule cresc de la o 
iterație la alta și este necesară o limitare a acestora: fie se impun limite pentru fiecare 
emițător, ceea ce conduce la micșorarea performanțelor algoritmului, fie se impune o limitare 
a puterii totale emise pe canalul dat în toate celulele, ceea ce reduce gradul de distributivitate 
a algoritmului, întrucât fiecare celulă trebuie să primească informații privind puterea de 
emisie în celelalte celule în care canalul respectiv este activat.  

Algoritmul Grandhi. Este o variantă cu viteză de covergență sporită a algoritmului 
anterior, obținută prin modificarea relației de calcul al puterilor de emisie. Se ajunge la 
aceeași soluție și necesită, de asemenea, un procedeu de limitare a puterilor de emisie care 
cresc de la o iterație la alta. 

Algoritm cu distribuția echilibrată a SINR. Algoritmul ia în considerație și puterea de 
zgomot la recepție și calculează iterativ puterea de emisie în fiecare celulă pe baza diferenței 
dintre valoarea măsurată a SINR și valoarea de prag impusă. Din această cauză soluția 
problemei, dacă există, asigură atingerea valorii impuse a SINR. Dacă valorile de prag impuse 
pentru SINR sunt prea mari, algoritmul nu converge și nu se pot obține valori pentru puterile 
de emisie. Acesta nu este însă un punct slab al algoritmului, ci reflectă realitatea fizică a 
faptului că nu se pot obține valorile impuse ale calității comunicațiilor în condiții de zgomot și 
interferențe de nivel prea ridicat. 

Algoritm cu pas constant. Este un algoritm similar celui de dinainte, dar mai simplu de 
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aplicat: la fiecare iterație puterea de emisie este crescută sau scăzută cu o valoare constantă în 
funcție de relația dintre valoarea curentă a SINR și valoarea de prag impusă; eventual puterea 
de emisie rămâne nemodificată, dacă valoarea curentă a SINR este egală cu valoarea de prag. 
Algoritmul se bazează pe ipoteza că în timpul dintre două iterații succesive, parametrii 
canalului nu se modifică semnificativ și eventualele variații pot fi corectate prin ajustări fine 
ale puterii de emisie. Algoritmul este aplicat cu succes în sistemele UMTS, pasul de variație a 
puterii de emisie fiind de 1 dB. 

Algoritmi flexibili. Algoritmii de control al puterii de emisie prezentați anterior sunt 
adecvați sistemelor 2G, în care serviciul oferit este preponderent cel de transmisii de voce, 
pentru care există o relație directă între valoarea SINR și calitatea comunicației. Începând cu 
sistemele 3G au fost introduse o paletă largă de servicii de transmisii de date, pentru care 
calitatea dorită a comunicației nu mai este puternic dependentă de valoarea SINR, ci poate fi 
atinsă la diverse valori ale SINR prin modificarea altor parametri ai transmisiei, cel mai 
adesea prin modificarea ratei de transmisie a informației utilizând combinații adecvate de 
scheme de codare de canal și de scheme de modulație (tehnica se numește modulație și codare 
adaptive, AMC – adaptive modulation and coding). Există două modalități de implementare a 
flexibilității în controlul puterii de emisie: 

- Modificarea pragului pentru SINR. În această variantă, pragul SINR se stabilește 
în funcție de puterea de emisie: dacă puterea de emisie este mai mică decât o limită 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, se utilizează valoarea maximă pentru pragul SINR, deoarece interferențele 
produse altor comunicații sunt de valoare mică; dacă puterea de emisie este mai 
mare decât o limită 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, se utilizează valoarea minimă pentru pragul SINR, 
deoarece interferențele produse altor comunicații sunt de valoare mare; pentru 
puteri de emisie între 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 și 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, pragul SINR se modifică după o lege liniară 
(vezi figura 5.1). 
 

 
 Alegerea pragului SINR în funcție de puterea de emisie Figura nr. 5.1 - 

- Controlul oportunistic al puterii de emisie. În această variantă nu se urmărește 
direct atingerea unei calități impuse a comunicațiiilor, ci se apreciază că nivelul 
dorit de calitate se atinge implicit dacă se utilizează o putere mare de emisie, 
atunci când câștigul canalului este mare sau, echivalent, atunci când interferența pe 
canal este de valoare scăzută. Concret, se definește interferența echivalentă pe 
canal ca fiind raportul dintre puterea totală de interferență plus zgomot și câștigul 
canalului și se alege valoarea puterii de emisie astfel încât produsul dintre puterea 
de emisie și interferența echivalentă să fie constant. Acest mod de control al puterii 

Prag SINR 

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑒𝑒 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
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de emisie este discriminatoriu, în sensul că favorizează canalele cu câștiguri mari. 
Se introduc corecții ale legii de control al puterii de emisie, astfel încât această 
discriminare să nu fie mult prea mare. 

5.4 - Transferul comunicațiilor 
La trecerea unui terminal mobil dintr-o celulă în alta, comunicația lui trebuie preluată 

de stația de bază a noii celule pentru ca nivelul de calitate al comunicației să se păstreze peste 
pragul prestabilit. Acest proces se numește transfer intercelular și presupune, uzual, și 
modificarea canalului de comunicație, deoarece, pentru a se evita interferențele reciproce,  
celulele adiacente nu utilizează aceleași canale. Schimbarea canalului de comunicație al unui 
terminal mobil se poate realiza și în situații în care el nu părăsește celula curentă, dacă stația 
de bază rearanjează distribuția pe canale a comunicațiilor pe care le susține, în vederea creării 
unui canal liber cu interferență scăzută pentru a servi un apel. Acest tip de transfer se numește 
transfer intracelular.  

Transferul intercelular este mult mai prezent în rețelele mobile și, de aceea, despre el 
se va vorbi în acest subcapitol și va fi denumit simplu transfer (handover sau handoff – în 
limba engleză).  

Dacă în noua celulă nu există canale libere, transferul nu poate fi efectuat și 
comunicația este întreruptă forțat. Acest fenomen are efecte puternice asupra calității 
comunicațiilor percepute de către utilizatori și, de aceea, trebuie evitat. 

Tipurile anterioare de transfer se mai numesc și transferuri pe orizontală. În zonele în 
care sunt prezente și alte tipuri de rețele de comunicații (Wi-Fi, WiMax etc.), transferurile se 
pot efectua între rețele cu diferite tehnologii, dacă terminalul mobil are posbilități tehnice de a 
susține comunicații și în aceste rețele; aceste tipuri de transfer se numesc transferuri pe 
verticală. În prezentul subcapitol ne vom referi numai la transferuri în interiorul unei rețele 
celulare clasice (transferuri pe orizontală). 

 
Decizia de executare a transferului 
Selecția momentului în care se execută un transfer este realizată pe baza comparației 

dintre puterea semnalului recepționat (RSS – Received Signal Strength) de la stația de bază 
proprie și, respectiv, de la stația de bază către care se realizează transferul. În figura 5.2 se 
prezintă evoluția în timp a celor două semnale: BS1 – stația de bază proprie, BS2 – stația de 
bază de destinație. Decizia de executare a transferului poate să fie: 

- instantanee – momentul solicitării transferului este cel în care cele două semnale 
devin egale (punctul A din figură). Presupune un proces decizional simplu, dar 
transferul poate fi afectat de efectul tip ”ping-pong”: datorită variabilității în timp a 
RSS, relația de mărime dintre semnalele primite de la cele două stații de bază se 
poate modifica de mai multe ori într-un interval scurt de timp și se pot efectua, 
astfel, transferuri multiple între cele două stații de bază. Există riscul ca unul dintre 
transferuri să nu poată fi efectuat și comunicația este întreruptă forțat. Condițiile 
suplimentare impuse pentru deciziile mai elaborate ce urmează urmăresc 
eliminarea efectului de ping-pong.  

- cu prag – transferul este solicitat în momentul în care semnalul de la stația de bază 
proprie este mai mic decât o valoare de prag (T1 în figură), iar semnalul de la 
stația de bază de destinație este mai mare decât cel de la stația de bază proprie 
(punctul C în figură). 

- cu histerezis – transferul este solicitat când semnalul de la stația de bază de 
destinație este mai mare cu o valoare ℎ1 decât cel de la stația de bază proprie 
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(punctul B în figură). 
- cu histerezis și prag – transferul este solicitat când semnalul de la stația de bază de 

destinație este mai mare cu o valoare cel puțin egală cu ℎ2 decât cel de la stația de 
bază proprie, iar acesta din urmă se află sub valoare de prag T1 (punctul D în 
figură). 

Decizia de executare a transferului trebuie luată înainte ca semnalul de la stația de 
bază proprie să scadă sub sensibilitatea receptorului terminalului mobil (nivelul T2 în figură). 
Pentru nivele sub T2 comunicația este întreruptă forțat (punctul E, în figură). Dacă stația de 
bază de destinație nu are canale libere, realizarea efectivă a transferului poate fi amânată de la 
momentul solicitării până cel târziu atingerea punctului E. 

 

 
 Alegerea momentului de executare a transferului Figura nr. 5.2 - 

În funcție de entitățile care participă la luarea deciziei, un transfer poate fi: 
- controlat de rețea (NCHO – Network Controlled HO). Decizia este luată de un 

controler central care coordonează măsurătorile RSS din celule. Volumul mare de 
informații de control care circulă în rețea, fac ca acest tip de transfer să poată fi 
implementat doar în rețele simple (AMPS, de exemplu). 

- asistat de terminalul mobil (MAHO – Mobile Assisted HO). Măsurarea RSS se 
realizează de terminalele mobile, care transmit periodic rapoarte către un controler 
central. Decizia de transfer se ia la nivelul controlerului central sau al stației de 
bază (cum este în GSM, de exemplu). 

- controlat de terminalul mobil (MCHO – Mobile Controlled HO). Terminalul 
mobil realizează măsurătorile RSS în celula în care se află și primește de la stația 
de bază rezultatele măsurătorilor RSS în celulele vecine. Decizia de transfer este 
luată la nivelul terminalului mobil (DECT, de exemplu). 

 
Transfer hard și transfer soft 
Dacă terminalul mobil eliberează canalul curent înainte de a ocupa canalul primit 

pentru transferarea comunicației, se spune că transferul este de tip hard. Există un mic 
interval de timp în care, practic, comunicația este întreruptă. Acest tip de transfer este specific 
rețelelor cu FDMA/TDMA, (GSM, de exemplu) și este denumit sugestiv ca fiind de tip 
”break before make”. 
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Dacă terminalul mobil ocupă mai întâi canalul primit pentru transferarea comunicației 
și, apoi, eliberează vechiul canal, se spune că transferul este de tip soft. Există un interval de 
timp în care terminalul mobil comunică simultan pe ambele canale și comunicația nu este 
întreruptă nici un moment. Este specific rețelelor cu CDMA (UMTS, de exemplu), unde 
terminalul mobil lucrează pe aceeași frecvență în ambele celule și schimbă doar secvența de 
cod de împrăștiere. Este denumit sugestiv cu sintagma ”make before break”. Standardul 
UMTS generalizează acest gen de funcționare și permite terminalelor mobile să comunice 
simultan cu mai multe stații de bază. Se spune că terminalul mobil UMTS este în stare 
permanentă de transfer. 

 
Transferuri în rețele cu microcelule 
Rețelele moderne de comunicații mobile utilizează celule cu dimensiuni diverse: 

celule mici (microcelule) pentru preluarea traficului intens din zone dens populate și celule 
mari (macrocelule) pentru preluarea traficului din zone cu densitate mică a populației. 
Macrocelule se pot defini și zonele în care există microcelule. Acestea se mai numesc și 
celule umbrelă, deoarece au rolul de a coordona comunicațiile grupului de microcelule peste 
care se suprapun. Macrocelulele umbrelă utilizează același set de canale ca și microcelulele pe 
care le coordonează și trebuie evitate interferențele reciproce. 

Microcelulele sunt definite, de regulă, pe arii dens construite, în care terminalele 
mobile trec frecvent din zone cu vizibilitate directă (nu există obstacole între stația de bază și 
mobil) în zone fără vizibilitate directă și reciproc. Algoritmii de transfer trebuie să fie rapizi 
pentru a combate efectele fadingului de umbrire care se manifestă în zonele de tranziție.  

Viteza de deplasare a terminalelor mobile are un rol esențial în reușita transferurilor în 
rețelele microcelulare. Terminalele foarte rapide ar avea nevoie de extrem de multe transferuri 
în zonele acoperite de microcelule și rata de întrerupere forțată a comunicațiilor poate devine 
prea mare. În aceste situații se preferă ca terminalele mobile să fie gestionate direct de 
celulele umbrelă, pentru care numărul de transferuri este mai mic. Microcelulele gestionează 
numai terminalele mobile cu viteză mică. 

Deoarece terminalele mobile se deplasează cu viteză variabilă, periodic ele trec din 
grupul terminalelor lente în cel al terminalelor rapide și invers. Apare, astfel, necesitatea 
efectuării unor transferuri de la microcelule la macrocelula umbrelă și reciproc. Evident, 
rețeaua trebuie să dispună de un mecanism de estimare a vitezei de deplasare a terminalelor 
mobile.    
 

Prioritizarea transferurilor 
Terminarea forțată a comunicațiilor are efect negativ mult mai pronunțat asupra 

utilizatorilor decât blocarea unui apel pentru o nouă comunicație. Pentru a induce în masa de 
utilizatori o percepție de nivel ridicat al calității comunicațiilor în rețea, operatorii trebuie să 
utilizeze mecanisme pentru păstrarea la valori scăzute a ratei de comunicații întrerupte forțat 
sau, altfel spus, să servească cu prioritate cererile de transfer în raport cu apelurile pentru noi 
comunicații.  

 Există două categorii de metode pentru tratarea prioritară a transferurilor: cu 
rezervare de canale şi, respectiv, cu memorarea cererilor de transfer. În primul caz, fiecare 
celulă păstrează un număr de canale numai pentru servirea cererilor de transfer. Chiar dacă 
acestea sunt libere ele nu sunt folosite pentru servirea unor apeluri pentru noi comunicații. Dar 
dacă aceste canale rezervate pentru transferuri sunt deja ocupate, celulele folosesc orice alt 
cana liber pentru satisfacerea unei cereri de transfer. Se observă că, astfel, micşorarea 
numărului de transferuri nereuşite se face cu preţul creşterii numărului de apeluri blocate şi 
trebuie realizat un echilibru între aceşti parametri, ambii influenţând calitatea comunicaţiilor 
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în sistem. 
Memorarea cererilor de transfer şi servirea lor atunci când apar canale disponibile 

reprezintă o soluţie de creştere a numărului de transferuri reuşite, deoarece există un interval 
de timp între momentul lansării cererii de transfer până în momentul în care RSS scade sub 
sensibilitatea receptorului, când comunicaţia devine imposibil de susținut.  

Disciplina cozii de aşteptare a cererilor de transfer poate fi:  
- de tip FIFO (First In - First Out), adică cererile sunt satisfăcute în ordinea în care 

au fost memorate;  
- în funcţie de viteza de scădere a raportului SINR;  
- cu prioritate pentru transferurile al căror raport SINR este mai apropiat de pragul 

de întrerupere forţată.  
Rata transferurilor reuşite creşte prin memorarea lor deoarece există şansa apariţiei 

unui canal liber în intervalul de timp petrecut de cererea de transfer în lista de aşteptare. 
Transferurile sunt tratate în continuare prioritar, deoarece orice canal eliberat este folosit cu 
precădere pentru servirea cererilor de transfer memorate şi numai după epuizarea listei pot fi 
servite şi eventuale apeluri pentru noi comunicaţii. 

În cazul memorării cererilor de transfer nereuşita unui transfer se poate datora atingerii 
pragului de întrerupere forţată înaintea apariţiei unui canal liber, atingerii limitei maxime de 
timp pe care o cerere de transfer îl poate petrece în listă sau atingerii capacităţii finite a 
memoriei destinate acestui scop. 

Tratarea prioritară a transferurilor, deşi cu efect pozitiv asupra calităţii comunicaţiei în 
sistem, conduce la scăderea traficului realizat prin blocarea unui număr mai mare de apeluri. 
O metodă alternativă ce conduce şi la creşterea traficului realizat de sistem constă în 
rezervarea de canale pentru transferuri şi memorarea apelurilor. Calitatea comunicaţiei 
creşte prin şansa suplimentară oferită transferurilor de a găsi canale libere, iar traficul realizat 
creşte prin şansa apelurilor de a beneficia de un canal liber în timpul petrecut în coada de 
aşteptare şi de a fi servite în cele din urmă. În plus, ele nefiind sensibile la întârziere, nu este 
afectată calitatea comunicaţiei în sistem. 

5.5 - Controlul congestiei 
Dacă resursele de comunicații ale unei rețele nu sunt suficiente pentru a prelua traficul 

generat de utilizatori în anumite intervale de timp se spune că rețeaua a intrat în stare de 
congestie. În această stare calitatea comunicațiilor este puternic deteriorată din cauza 
interferențelor de nivel ridicat pe aproape toate canalele, a valorilor mari ale ratei de blocare a 
apelurilor pentru noi comunicații și ale ratei de întrerupere forțată a comunicațiilor în 
desfășurare. Într-o stare avansată de congestie, rețeaua nu mai reușește să transmită 
informațiile de control necesare gestionării comunicațiilor în desfășurare și se blochează 
complet. Revenirea la funcționare normală se poate realiza numai prin resetare totală. Din 
această cauză intrarea în stare de congestie trebuie prevenită, iar dacă, totuși, această stare a 
fost atinsă, trebuie luate rapid măsuri eficiente pentru ieșire controlată din congestie și 
revenire la funcționare normală.  

În rețelele celulare, din cauza mobilității utilizatorilor și a variațiilor puternice ale 
traficului generat de utilizatori de la o zonă geografică la alta, starea de congestie se poate 
atinge, uneori, numai pe porțiuni restrânse ale rețelei. 

Mecanismele de control al congestiei asigură stabilitatea și fiabilitatea necesare 
oricărei rețele de comunicații prin adaptarea continuă a traficului generat de utilizatori la 
capacitatea curentă a rețelei. Ele trebuie să diminueze cererea de resurse de comunicații, 
atunci când se atinge capacitatea rețelei și să permită creșterea acestei cereri, atunci când 
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starea de congestie dispare. Curbele de evoluție în timp ale capacității rețelei și, respectiv, 
cererii de resurse (trafic generat) trebuie să evolueze în strânsă legătură. Evaluarea stării 
rețelei din punctul de vedere al congestiei ar trebui să se realizeze pe baza valorilor medii ale 
parametrilor de interes, pentru a se evita detecții false ale stării de congestie, dar și lipsa 
detecției unei stări reale de congestie. 

În figura 5.3 se prezintă dinamica unei rețele de comunicații și fazele de acțiune ale 
unui mecanism de control al congestiei. 

 

 
 Fazele de acțiune ale unui mecanism de control al congestiei Figura nr. 5.3 - 

Când rețeaua se află în stare normală, solicitările pentru resurse (apeluri pentru noi 
comunicații sau cereri de transfer) se rezolvă în conformitate cu mecanismele uzuale de 
control al admisiei. Când se detectează instalarea stării de congestie, mecanismul de control 
intră în faza de rezolvare a congestiei (congeston resolution). În faza incipientă, mecanismul 
de control al admisiei trebuie să admită doar solicitările prioritare. Dacă starea de congestie nu 
dispare se blochează temporar orice solicitare, iar mecanismul de control al sarcinii rețelei 
elimină succesiv comunicațiile neprioritare și, eventual, reduce ratele de transmisie pentru 
comunicațiile în desfășurare, până când rețeaua iese din starea de congestie. După ieșirea 
rețelei din starea de congestie se intră în starea de revenire din congestie (congestion 
recovery), în care controlul admisiei revine la funcționare normală, comunicațiile eliminate 
sunt reactivate treptat și ratele de transmisie ale comunicațiilor sunt readuse succesiv la 
valorile anterioare congestiei, urmărindu-se ca traficul acceptat să nu fie mai mare decât 
capacitatea rețelei. Rețeaua ajunge treptat în starea normală de funcționare. 

Mecanismele de control al congestiei sunt proiectate pe unul din următoarele două 
concepte: detecția și rezolvarea congestiei sau evitarea congestiei. Primul concept este cel 
expus anterior. Cel de-al doilea concept urmărește meținerea în permanență a traficului în 
rețea sub valoarea capacității rețelei. Teoretic, în acest fel starea de congestie nu ar apărea 
niciodată. Totuși, accidental, această stare se poate atinge, astfel că chiar și mecanismele de 
control al congestiei bazate pe acest concept, trebuie să includă tehnici de revenire din 
congestie, pentru a evita colapsul total al rețelei. 

Evaluarea stării de funcționare normală sau în congestie a unei rețele se face prin 
monitorizarea fie a gradului de utilizare a resurselor rețelei, fie a calității comunicațiilor în 
sistem. Decizia că rețeaua a intrat în starea de congestie se ia, în primul caz, dacă gradul de 
utilizare a resurselor rețelei depășește un prag prestabilit, iar în al doilea caz, dacă un număr 
de comunicații au calitatea mai mică decât nivelul negociat. 



C A P I T O L U L6

SISTEME DIGITALE DE
COMUNICAŢII MOBILE (2G)

Sistemele analogice AMPS, NMT, TACS cu modulaţie de frecvenţă
(1G - prima generaţie) şi-au atins rapid limita de capacitate datorită creşterii
vertiginoase a numărului de utilizatori. Erau, de asemenea, limitări puternice
ale calităţii comunicaţiilor vocale datorită interferenţelor dificil de controlat
în medii urbane dens construite cu numeroase reflexii şi difracţii. În plus,
modulaţia analogică utilizată nu permitea transmisii eficiente de date,
facilitate solicitată de piaţă din ce în ce mai mult la sfârşitul anilor ‘80.

Standardele digitale pentru sistemele celulare de comunicaţii mobile
(2G - a doua generaţie), elaborate pe parcursul anilor ‘80 şi implementate în
anii ‘90 au răspuns acestor cerinţe majore: creşterea capacităţii de trafic,
îmbunătăţirea calităţii comunicaţiilor şi crearea condiţiilor pentru transmisii
eficiente de date.

În SUA, datorită existenţei unei infrastructuri importante deja
realizată pentru sistemele AMPS s-a ales calea elaborării unui standard
digital care să asigure compatibilitatea cu acesta. Astfel, a fost elaborat
standardul AMPS digital (DAMPS), prin definirea unor cadre de timp pe
purtătoarele RF ale AMPS. De asemenea, standardul cdmaOne, cu acces
multiplu cu diviziune în cod, putea să funcţioneze în aceleaşi benzi de
frecvenţă ca şi (D)AMPS fără a se interfera reciproc. 

În Europa infrastructura de comunicaţii mobile analogice era mai
puţin semnificativă şi realizată pe standarde diferite în diverse ţări. Mai mult,
se dezvolta constant ideea unităţii europene, întâi economic şi, mai apoi, şi
politic, astfel că implementarea unor sisteme mobile pe tehnologie digitală în
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conformitate cu un standard unic paneuropean a căpătat o susţinere din ce în
ce mai largă. S-au dezvoltat, astfel, standardele GSM, în special pentru
comunicaţii outdoor şi cu mobilitate mare, şi DECT, privit ca adecvat pentru
comunicaţiile indoor şi cu mobilitate mică. Evoluţiile ulterioare au lărgit însă
domeniile de aplicaţii ale ambelor standarde. 

Japonia şi-a dezvoltat propriile standarde pentru comunicaţii digitale
mobile şi chiar a introdus un segment satelitar pentru acoperirea completă a
teritoriului naţional.

Prezentăm în continuare sistemele implementate pe baza celor mai de
succes trei standarde: GSM, DECT şi cdmaOne.

S I S T E M E  G . S . M .

6.1 - Consideraţii generale
GSM reprezintă un acronim pentru Global System for Mobile

Communications (Sistem Global de Comunicaţii Mobile) şi denumeşte atât
sistemele fizice destinate transmisiilor vocale şi de date între utilizatori aflaţi
în mişcare, cât şi standardul ce defineşte protocoalele de transmisie în aceste
sisteme. Deşi sintagma "sistem GSM" contine o repetiţie (noţiunea de
"sistem" este cuprinsă în acronim) ea este foarte des folosită deoarece este
clarificatoare (evidenţiind că este este vorba despre "sistem" şi nu despre
"standard") şi are şi circumstanţe atenuante: ea a ajuns să includă o repetiţie
prin schimbarea semnificaţiei acronimului (iniţial avea semnificaţia de
"Groupe Speciale Mobile"). De altfel, asemenea sintagme cu repetiţie se mai
întâlnesc în limbajul tehnic în limba română (protocol TCP-IP, reţea ISDN,
sistem AMPS, buclă PLL etc.).

Comunicaţiile celulare mobile au cunoscut o dezvoltare explozivă,
comparabilă doar cu cea a telefoniei, radioului şi televiziunii. Sistemele
celulare de comunicaţii s-au dezvoltat independent în diferite zone
geografice şi ca urmare au folosit standarde diferite. Prin numărul de
utilizatori şi întinderea ariei geografice acoperite trei dintre acestea s-au
impus: AMPS (Advanced Mobile Public Telecommunication System) în
S.U.A., NMT (Nordic Mobile Telephone System) în ţările scandinave şi
NTT (Nippon Telegraph and Teleophone). Variante ale standardului NMT au
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fost implementate sub denumiri diferite în Marea Britanie (TACS),
Germania (C-450), Franţa (Radiocom 2000), Italia (RTMS) etc.

Diferenţa de standarde nu a influenţat evoluţia iniţială a sistemelor
celulare mobile deoarece ele acopereau zone geografice restrânse şi separate
între ele, deci nu se punea problema asigurării unei mobilităţi intersistem
(roaming) pentru utilizatori. Odată cu interpătrunderea zonelor operaţionale
absenţa acestei facilităţi a devenit un factor limitativ important. Ea a impus
elaborarea unui standard european unificator pentru toate sistemele şi acesta
a fost GSM. Trebuie menţionat că şi efortul de construcţie a unei Europe
unite a determinat susţinerea puternică pe plan politic, financiar şi comercial
a unui standard unic la nivel european. Elaborarea detaliată şi prezentarea lui
ca un standard deschis, adaptabil unor posibile viitoare tehnologii au facut ca
standardul GSM să fie acceptat şi introdus şi în afara Europei, motiv pentru
care s-a modificat pe parcurs semnificaţia acronimului.

Spre deosebire de sistemele anterioare sistemele GSM se bazează pe
tehnici şi tehnologii digitale. Această caracteristică a fost impusă de o a doua
limitare a sistemelor celulare mobile pre-GSM: imposibilitatea creşterii
capacităţii şi, ca urmare, neputinţa de a răspunde cererilor crescânde de
trafic. Această limitare a capacităţii se datorează în special performanţelor
reduse ale tehnologiilor analogice. Un factor favorizant în alegerea
tehnologiei digitale l-a constituit şi ipoteza, confirmată pe deplin ulterior, că
transmisiile de date vor creşte substanţial ca volum şi era de dorit ca
sistemele celulare mobile să asigure şi această facilitate.

Dezvoltarea sistemelor GSM este influenţată de o serie de factori ce
ţin îndeosebi de politicile de marketing şi manageriale ale operatorilor de
sistem, dar şi de costurile investiţionale şi de exploatare. Acestea sunt:

- Costul echipamentului mobil şi al serviciului de comunicaţie.
Valori mici ale acestuia încurajează intrarea în sistem a unui număr mare de
utilizatori. Sunt companii care oferă echipamentul mobil pe gratis cu condiţia
rămânerii în sistem pe o perioadă minimă şi a efectuării unui număr minim de
convorbiri.

- Costurile de achiziţionare şi instalare ale echipamentului. O
investiţie iniţială masivă în echipamente permite acoperirea unei arii
geografice mai mari şi, potenţial, mai mulţi utilizatori şi o calitate mai bună a
serviciului. În acelaşi timp, cu o investitie iniţială mai mică se poate acoperi
numai zona potenţial cea mai receptivă la serviciul mobil de comunicaţie
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(zonele de afaceri şi comerciale), urmând ca extinderea ariei sistemului să se
facă pe măsura recuperării investiţiei iniţiale din câştigurile realizate prin
exploatarea sistemului.

- Costurile cu închirierea liniilor telefonice sau radioreleu dintre
staţiile de bază, precum şi cele legate de închirierea terenurilor şi clădirilor.

- Nivelul competiţiei între operatori. Prezenţa unui operator unic
de comunicaţii mobile într-o anumită zonă sau existenţa unui competitor slab
favorizează tendinţa operatorului de a-şi recupera investiţiile prin taxarea
ridicată a utilizatorilor şi mai puţin prin dezvoltarea sistemului. Dimpotrivă,
existenţa unei competiţii puternice favorizează micşorarea tarifelor,
diversificarea serviciilor şi dezvoltarea sistemelor de comunicaţii mobile.

Momente de referinţă în evoluţia GSM
1982 Sesizând limitările impuse de existenţa mai multor standarde pentru

comunicaţiile celulare mobile implementate cu tehnologii analogice,
Conferinţa Europeană de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT) decide
înfiinţarea unui grup − Groupe Speciale Mobile (GSM) − care să
elaboreze caracteristicile de bază ale unui standard unic paneuropean.

1984 Pe baza rezultatelor a doi ani de activitate a grupului, CEPT decide
formarea a trei grupuri tehnice care să elaboreze specificaţiile detaliate
pentru interfaţa radio, protocoalele de transmisie şi semnalizare,
interfaţarea şi arhitectura sistemelor GSM.

1987 Semnarea de către administraţiile naţionale de telecomunicaţii din 12
ţări a unui memorandum (MoU − Memorandum of Understanding)
prin care se stabileau:

- coordonarea şi etapele de introducere a standardului GSM;
- etapizarea serviciilor oferite de sistemele GSM;
- coordonarea tarifelor şi taxarea comunicaţiilor între sisteme
având operatori diferiţi.

1988 Teste experimentale cu sisteme GSM.
1991 Publicarea Recomandărilor GSM (130 de documente însumând peste

5000 de pagini) care formeaza aşa-numitul standard GSM - Phase 1.
1992 Lansarea oficială a serviciului GSM în Europa. Implementări de

sisteme GSM pe arii extinse în Germania, Franţa, Danemarca, Marea
Britanie. Până în 1993 sunt incluşi peste un milion de utilizatori (mai
mult de trei sferturi în Germania).
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1993 Primele servicii comerciale GSM (care din 1992 este interpretat ca
Global System for Mobile Communications) în afara Europei:
Australia, Hong Kong, Noua Zeelandă.

1997 Extinderea benzii de frecvenţă alocată sistemului GSM, adăugarea
unor servicii suplimentare, definirea unor noi clase de putere
(microstaţii de baza şi microterminale mobile), publicarea
specificaţiilor pentru vocoderul îmbunătăţit de viteză normală − toate
şi încă altele reprezentând GSM - Phase 2.
După 1997 noi servicii şi noi facilităţi sunt introduse aproape continuu
în standard toate formând GSM - Phase 2+. Cele mai importante se
referă la transmisii de date de viteză sporită: cu comutare de circuite
de mare viteză (HSCSD − High Speed Circuit-Switched Data),
transmisii în pachete (GPRS − General Packet Radio Service), aplicaţii
specifice utilizatorului (CAMEL − Customized Applications for
Mobile network Enhanced Logic), tehnici de creştere a vitezei de
transmisie a datelor (EDGE − Enhanced Data rates for GSM
Evolution) etc.

6.2 - Arhitectura unui sistem GSM
Fiind sisteme celulare pentru comunicaţii mobile sistemele GSM au

arhitectura generală a acestora (figura 6.1), însă există unele detalii specifice
pe care le vom prezenta în continuare. 

Entităţile ce formează un sistem GSM pot fi grupate în trei
subsisteme funcţionale: subsistemul de reţea, subsistemul radio şi
subsistemul operaţional şi de întreţinere. Pentru a facilita interoperabilitatea
echipamentelor provenite de la diverşi producători, standardul GSM include
protocoale nu numai pentru interfaţa radio BTS−MS (Um), ci şi pentru
interfeţele dintre celelalte entităţi din sistem, cele mai importante fiind cele
asociate interfeţelor MSC−BSC (A) şi BSC−BTS (Abis).

6.2.1 - Subsistemul de reţea
Subsistemul de reţea include echipamente şi funcţii asociate comuni-

caţiei între utilizatori (end-to-end), managementului utilizatorilor, manage-
mentului mobilităţii şi interfeţele de interconectare cu alte sisteme (de
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exemplu, reţeaua telefonică fixă). Principalele componente ale susbsistemu-
lui de reţea sunt: MSC (Mobile Switching Center − centrul de comutare al
sistemului mobil), HLR (Home Location Register − registrul locaţiilor de
reşedinţă), VLR (Visitor Location Register − registrul locaţiilor
vizitatorilor), AuC (Authentication Center − centrul de autentificare) şi EIR
(Equipment Identity Register − registrul identităţii unităţilor mobile). 

Figura nr. 6.1 - Arhitectura unui sistem GSM

MSC asigură funcţiile şi resursele pentru stabilirea unei comunicaţii,
rutarea şi transferul între unităţile BSC coordonate de el, transferul către sau
de la un alt MSC, interfaţa cu sistemul telefonic fix şi evidenţa taxării
utilizatorilor. HLR este baza de date centralizată a tuturor utilizatorilor
înscrişi în reţea. Pot exista mai multe HLR, dar un utilizator este înscris într-
un singur HLR. VLR este baza de date a utilizatorilor aflaţi la momentul
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considerat pe aria controlată de el. De îndată ce un utilizator intră în zona
controlată de el, VLR informează HLR despre prezenţa lui în zonă şi, în
acelaşi timp, solicită de la HLR datele acelui utilizator. Astfel, dacă
utilizatorul solicită intrarea în comunicaţie VLR are toate informaţiile
necesare şi nu trebuie să apeleze la HLR. Din acest punct de vedere
ansamblul de unităţi VLR ale unui sistem poate fi privit ca o implementare
distribuită a HLR. Totuşi, VLR are informaţii mai precise despre poziţia
utilizatorilor. AuC furnizează către HLR parametrii şi cheile de autentificare
a utilizatorilor şi cele de codificare a comunicaţiilor. EIR este baza de date a
terminalelor mobile înregistrate în sistem şi conţine codurile de identificare
ale echipamentelor cu care s-a accesat sistemul cel puţin o dată. 

Un alt echipament din subsistemul de reţea, nereprezentat în figură,
este blocul de anulare a ecoului (echo cancelor), utilizat pentru asigurarea
unei bune calităţi a comunicaţiilor cu utilizatorii din reţeaua telefonică fixă
(PSTN). Blocul de anulare a ecoului este folosit pentru reducerea efectelor
întârzierii produse de porţiunea GSM a conexiunii. Întârzierea introdusă de
GSM este cca. 180 ms şi se datorează proceselor de codare/decodare şi de
procesare de semnal. Ea nu are efecte negative în cazul comunicaţiilor între
utilizatori GSM, ci numai dacă unul este din reţeaua telefonică fixă, deoarece
în acest caz trebuie introdus un transformator hibrid patru fire/două fire la
începutul liniei locale de abonat. Prin aceasta se introduce un cuplaj între
partea de recepţie şi cea de emisie a transformatorului şi, deci, o retransmisie
către mobil a propriului lui semnal. Anulatoarele de ecou standard sunt
eficiente pentru întârzieri de maximum 70 ms. Întârzierea introdusă pe liniile
telefonice fixe este mică şi de aceea ecoul nu apare la comunicaţiile dintre
doi utilizatori ai reţelei fixe. 

6.2.2 - Subsistemul radio
Subsistemul radio include echipamentele şi funcţiile asociate

conexiunilor radio pentru o comunicaţie, inclusiv cele legate de transferul
comunicaţiilor. În principal este vorba de BSC (Base Station Controller −
unitatea de control a staţiilor de bază), BTS (Base Transceiver Station −
unitatea de emisie/recepţie a staţiei de bază) şi MS (Mobile Station − unitatea
mobilă). 

Un sistem GSM acoperă aria dată prin suprapunerea ariilor acoperite
de celulele componente. Fiecare celulă conţine o unitate BTS cu unul sau
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mai multe transceivere. O unitate BSC poate coordona câteva zeci sau sute
de BTS şi are ca sarcină principală gestionarea frecvenţelor de emisie. Ea
poate fi poziţionată separat în sistem sau, cel mai adesea, în aceeaşi locaţie
cu una dintre unităţile BTS coordonate sau cu unitatea MSC căreia îi este
subordonată. O unitate BSC şi unităţile BTS controlate de ea formează
împreună subsistemul staţiilor de bază (BSS − Base Station Subsystem),
subsistem ce este văzut de MSC ca o entitate unică responsabilă de
comunicaţiile utilizatorilor pe o anumită arie a sistemului. BSS asigură
gestionarea canalelor radio, funcţiile de transmisie, controlul legăturii radio,
controlul calităţii comunicaţiilor şi pregătirea transferului acestora. Aria de
acoperire a unui subsistem BSS este de una sau mai multe celule.

Sunt mai multe configuraţii BSC−BTS posibile în funcţie de
intensitatea traficului ce trebuie preluat (figura 6.1). Astfel, în zone rurale cu
trafic scăzut obiectivul principal îl constituie acoperirea unei arii geografice
cât mai mari, intensitatea traficului oferit nedepăşind capacitatea maximă a
unei unităţi BTS. Ca urmare subsistemul BSS se compune dintr-o unitate
BSC şi o unitate BTS cu antenă omnidirecţională situate în aceeaşi locaţie
(fizic BSC şi BTS pot constitui un echipament unic). Aceeaşi configuraţie se
poate utiliza şi în zone urbane cu trafic scăzut, eventual cu sectorizarea
celulei prin înlocuirea antenei omnidirecţionale cu trei antene directive. În
zone urbane cu trafic intens mai multe unităţi BTS cu antene directive sunt
controlate de o aceeaşi unitate BSC la care sunt conectate fie printr-un cablu
unic (alimentare în linie), fie într-un circuit închis (alimentare în inel). Se pot
implementa, de asemenea, diverse combinaţii ale acestor configuraţii
elementare.

Unitatea BTS este entitatea din sistem cu care terminalul mobil
comunică direct, este situată în centrul celulei (de obicei) şi, prin partea de
emisie, determină dimensiunea acesteia. O staţie de emisie/recepţie include
între 1 şi 16 emiţătoare/receptoare (transceivere), câte unul pentru fiecare
canal radio repartizat celulei respective. Ea include şi partea de echipament şi
inteligenţă necesare măsurătorilor nivelului de zgomot pe fiecare din canale
şi de prelucrare a acestor date. Astfel, decizia unui transfer inter sau
intracelular poate fi luată la acest nivel al sistemului fără a necesita
schimburi de informaţii cu şi calcule în nivelele superioare. Din această
cauză transferurile devin mai sigure şi mai rapide iar, pe ansamblu, sistemul
devine mai ieftin prin distribuirea puterii de calcul între unităţile lui
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componente în loc de a o concentra în unităţi specializate (MSC, de regulă).
Pe lângă micşorarea traficului auxiliar se micşorează şi probabilitatea ieşirii
din funcţiune a sistemului ca urmare a congestiei sau căderii unui MSC. 

Figura nr. 6.2 - Poziţia blocului TRAU în subsistemul BSS

Tot din subsistemul BSS se consideră că face parte şi blocul de
transcodare şi adaptare a vitezelor de transmisie TRAU (TRanscoding and
Adaptation Unit). Prezenţa lui este impusă de vitezele de transmisie diferite
pe interfaţa radio (13 Kb/s) şi, respectiv, la intrarea în MSC (64 Kb/s). În
vederea adaptării vitezelor de transmisie, unitatea BTS creşte viteza la ieşire
la 16 Kb/s prin adăugarea unor biţi de control (necesari, de altfel, pentru
sincronizarea transmisiei pe interfaţa Abis), iar blocul TRAU multiplexează
patru asemenea semnale şi furnizează la ieşirea viteza necesară de 64 Kb/s.
Fizic, blocul TRAU poate fi situat la ieşirea BTS, la ieşirea BSC sau la
intrarea MSC (figura 6.2). Neprecizarea în standard a poziţiei TRAU asigură
o flexibilitate sporită arhitecturii sistemului de comunicaţie. Prin alegerea
poziţiei acestui bloc, operatorul are posibilitatea să minimizeze costurile de
închiriere a liniilor de interconectare dintre MSC şi BSS.

Unitatea mobilă
Unităţile mobile sunt în mod tradiţional considerate ca făcând parte

din subsistemul radio, deşi ele constituie un punct terminal al unei
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comunicaţii şi schimbă cu subsistemul de reţea informaţii asociate
gestionării mobilităţii. MS încorporează funcţii de terminal de reţea şi de
terminal de utilizator. Sistemele GSM acceptă diverse tipuri de unităţi mobile
(MS − Mobile Station): unităţi transportabile precum cele aflate în
autovehicule şi care au puteri de emisie de până la 20 W, unităţi portabile (în
genţi, valize etc.) ce au puteri de emisie de până la 8 W şi terminale de mână
(hand-held) având puteri de emisie sub 2 W. Există o tendinţă evidentă de
scădere a dimensiunilor, greutăţii şi consumului de energie ale tuturor acestor
tipuri, evoluţie datorată progreselor tehnologice de realizare a circuitelor
VLSI şi eficientizării consumului lor energetic.

Indiferent de tip un terminal mobil este operaţional numai dacă într-
un conector special prevăzut este introdusă o cartelă inteligentă (dotată cu
microprocesor şi memorie) denumită modul al identităţii utilizatorului (SIM
− Subscriber Identity Module). Acest modul conţine datele personale ale
utilizatorului, drepturile pe care le are în sistem şi numărul cu care poate fi
apelat.

Modulul SIM este o inovaţie a standardului GSM şi permite
mobilitatea globală intersisteme (inclusiv internaţionale) a utilizatorilor.
Introducând modulul SIM propriu într-un terminal mobil închiriat în oricare
zonă acoperită de un sistem GSM utilizatorul poate primi şi lansa apeluri în
nume propriu, taxarea serviciilor făcându-se în sistemul de reşedinţă. Se
estimează că în viitor modulul SIM poate fi dotat şi cu facilităţi suplimentare
precum carte de credit şi servicii, memorarea mesajelor paging etc.

Pentru evitarea utilizării neautorizate a unui modul SIM, după
introducerea în terminalul mobil utilizatorul trebuie să răspundă interogaţiei
terminalului cu un cod de patru cifre care reprezintă numărul de identificare
PIN (Personal Identification Number) care i-a fost repartizat la înscrierea în
sistem şi care este memorat în modulul SIM. După trei răspunsuri eronate
succesive modulul SIM se autoblochează şi nu poate fi deblocat decât cu
ajutorul unui cod de opt cifre, propriu utilizatorului, memorat, de asemenea,
în modulul SIM şi care poate fi obţinut (uneori, contra cost) de la operatorul
sistemului de comunicaţii.

O unitate mobilă este individualizată prin identitatea ei internaţională
unică IMEI (International Mobile Equipment Identity) pe care o are
memorată permanent şi care este utilizată şi pentru identificarea unităţilor
furate sau cu parametri în afara limitelor stabilite prin standard. În structura
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IMEI sunt incluse codul producătorului, ţara de producţie, aprobarea de tip şi
propria serie de fabricaţie. Acest număr este transmis către MSC la prima
conectare a terminalului mobil în sistem şi la oricare nouă interogare din
partea sistemului.

Utilizatorul persoană fizică este individualizat prin mai multe
identităţi folosite în diferite faze ale unei comunicaţii. Astfel:

- MSISDN (Mobile Subscriber ISDN number) – este identitatea
publică şi reprezintă numărul prin care acesta este apelat de către alţi
utilizatori. Pe baza lui se realizează şi rutarea apelului către unitatea MSC în
care este înregistrat. 

- IMSI (International Mobile Subscriber Identity) – este
identitatea de bază unică pe plan internaţional şi este atribuită permanent
acestuia la înscrierea (înregistrarea) lui în sistem:

IMSI = MCC (2-3 digiţi) + MNC (2-3 digiţi) + MSIN (maxim 9 digiţi)
unde MCC (Mobile Country Code) este codul ţării în care este implementată
reţeua GSM, MNC (Mobile Network Code) este codul reţelei GSM, iar MSIN
(Mobile Subscriber Identity Number) este identitatea utilizatorului mobil − un
număr de lungime variabilă acordat la înregistrare de către operator. Ultimele
două numere:

MNC + MSIN = NMSI
(NMSI − National Mobile Subscriber Identity) reprezintă identitatea
naţională a utilizatorului mobil.

- TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity – identitate
temporară a utilizatorului mobil) este o identitate atribuită de sistem pentru un
interval limitat de timp şi utilizată în vederea protecţiei comunicaţiilor
acestuia faţă de încercările de interceptare neautorizată. TMSI este acordată
de unitatea VLR pe aria căreia se află utilizatorul şi are semnificaţie unică
numai pe această arie.

Făcând o distincţie între identitatea echipamentului de comunicaţie şi
cea a utilizatorului persoană fizică un sistem GSM are posibilitatea să taxeze
comunicaţiile în funcţie de utilizator şi nu de echipamentul prin care se face
comunicaţia.
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6.2.3 - Subsistemul operaţional şi de întreţinere
Subsistemul operaţional şi de întreţinere a reţelei (OMC −

Organization and Maintenance Center) include funcţiile legate de reglarea şi
întreţinerea echipamentelor precum şi cele legate de interfaţarea sistemului
cu alte reţele de comunicaţie. El este interconectat cu toate echipamentele de
comutare şi cu unităţile BSC. OMC poate constitui o unitate fizică distinctă
cu dezavantajul că o izolare operaţională a lui sau un defect major poate
scoate din funcţiune întregul sistem de comunicaţie. De aceea, cel mai
adesea funcţiile OMC sunt distribuite fizic în sistem în diverse locaţii
precum MSC, BSC etc. OMC asigură toate funcţiile administrative (de
exemplu, cele de taxare) pentru un teritoriu naţional. Dacă, însă, teritoriul
naţional este foarte mare se pot defini mai multe subsisteme OMC, fiecare
asigurând funcţiile specifice pe o anumită regiune, coordonarea administrării
pe întreg teritoriul naţional revenind centrului de administrare a reţelei
(NMC − Network Maintenance Center).

OMC are şi funcţii de tratare a alarmelor şi mesajelor de alarmare
furnizate de entităţile sistemului. Personalul OMC defineşte gradul de
urgenţă al fiecărei alarme. Funcţiile de administrare a defectelor permit
eliminarea automată sau manuală a fiecărui dispozitiv din reţea sau
readucerea lui la parametrii normali. Se poate testa starea fiecărui dispozitiv
şi se pot realiza teste şi diagnosticări ale acestora. Pentru realizarea funcţiei
de administrare a calităţii comunicaţiilor OMC colectează statisticile de
trafic de la diverse entităţi, le arhivează şi le afişează pentru analiză. Din
volumul uriaş de date personalul OMC decide care anume sunt importante
pentru a fi memorate. Ca rezultat al analizei statisticilor de trafic se pot activa
de la distanţă unele alarme. OMC asigură controlul modificărilor în software
pentru fiecare entitate.

Centrul administrativ
Mangementul comercial şi de personal al sistemului se realizează

prin centrul administrativ (ADC − Administration Center)
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6.3 - Structura unei reţele GSM
Pentru rutarea eficientă a informaţiei prin reţea şi furnizarea ei

utilizatorului destinatar orice reţea de comunicaţie are nevoie de o arhitectură
foarte bine structurată. În sistemele GSM arhitectura de reţea include
următoarele componente: aria de serviciu GSM, arii de serviciu PLMN
(PLMN − Public Land Mobile Network: reţea publică terestră de comunicaţii
mobile), arii de serviciu MSC, arii de localizare (LA) şi celule. 

Aria de servicu GSM reprezintă întreaga arie geografică pe care se
pot susţine comunicaţii GSM şi ea rezultă prin reunirea tuturor ariilor de
serviciu PLMN ale sistemelor GSM naţionale. 

Aria de serviciu PLMN reprezintă, de regulă, un teritoriu naţional,
dacă acesta nu este foarte mare, sau o parte a unui teritoriu naţional − în caz
contrar. Interconexiunile între reţelele PLMN şi dintre acestea şi alte tipuri de
reţele de comunicaţie se fac la nivelul nodurilor de conectare internaţională
ale acestora GMSC (Gateway MSC − MSC poartă). Toate apelurile către o
reţea PLMN GSM sunt dirijate la GMSC, deoarece el are implementate
funcţiile necesare rutării apelurilor către unitatea MSC în aria de control a
căruia se află utilizatorul mobil chemat. De asemenea, toate apelurile către
alte reţele de comunicaţie sunt rutate către GMSC, el având funcţiile de
interfaţare necesare interconectării cu reţelele externe. 

Aria de serviciu MSC este o parte din aria de serviciu PLMN, dacă
aceasta este mare, sau întreaga arie de serviciu PLMN − în caz contrar, şi
reprezintă aria în care un MSC coordoneaza în mod exclusiv activitatea de
comunicaţie a utilizatorilor. 

Aria de serviciu VLR este o parte din aria de serviciu MSC şi
reprezintă aria în care un VLR coordonează în mod exclusiv activitatea de
comunicaţie a utilizatorilor. Un MSC poate avea unul sau mai multe VLR
asociate. Rutarea informaţiei în reţea se face direct către unitatea VLR în aria
de serviciu a căruia se afla mobilul chemat. Aria de serviciu VLR se împarte
în arii de localizare (LA − Location Area), fiecare incluzând una sau mai
multe celule. Informaţia de localizare a mobilului la nivelul VLR constă în
identitatea ariei de localizare (LAI) în care acesta se află. De aceea, trecerea
unui mobil dintr-o celulă în alta aparţinând aceleiaşi arii de localizare nu
necesită modificarea informaţiei din VLR privind localizarea mobilului, iar
un eventual apel către mobil este difuzat în toate celulele ce fac parte din aria
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de localizare. Codul LAI este unic pe plan internaţional deoarece include
codul ţării pe teritoriul căreia este implementată reţeaua PLMN (MCC),
codul reţelei PLMN (MNC) şi codul ariei de localizare (LAC − Location
Area Code):

LAI = MCC + MNC + LAC (maxim 2 octeţi)
Aria de serviciu a unei celule este cea mai mică diviziune în sistemul

ierarhizat de arii de serviciu ale  unui sistem GSM şi reprezintă aria acoperită
de o unitate BTS. MS recunoaşte aria de serviciu a unei celule prin
identitatea staţiei de bază (BSIC − Base Station Identification Code) pe care
BTS o difuzează pe un canal de control.

Sistemele GSM utilizează în mod tradiţional clustere de dimensiune
patru, cu sectorizarea celulelor folosind antene cu lobul principal având
deschiderea de 120° în plan orizontal (trei sectoare pe celulă). În zonele cu
trafic mic se poate renunţa la sectorizare folosind antene omnidirecţionale.
Cu patru celule pe cluster şi trei sectoare pe celulă rezultă că există 12
sectoare pe cluster şi acestea sunt considerate, de fapt, celule de către
operatorul de sistem. 

6.4 - Evidenţa şi gestionarea mobilelor

Înregistrarea
După conectarea la o sursă de alimentare un terminal mobil MS

baleiază întreaga gamă de frecvenţe alocată sistemului GSM pentru a detecta
prezenţa unui sistem operaţional. Căutarea este oprită în momentul în care
este recepţionat un canal specific sistemului − canalul pilot. Din informaţiile
transmise pe acest canal MS solicită înregistrarea în sistem. Procedura de
înregistrare constă în următoarele:

- Terminalul mobil solicită un canal de comunicaţie de la unitatea
BTS de la care a recepţionat canalul pilot;

- Sub coordonarea BSC unitatea BTS alocă un canal specific;
- Terminalul mobil transmite pe canalul alocat o cerere de

înregistrare către MSC;
- MSC răspunde cu un semnal de interogare pentru autentificarea

identităţii terminalului mobil;
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- Pe baza semnalului de interogare şi a unui algoritm specific
memorat în SIM, terminalul mobil furnizează un răspuns către MSC;

- MSC compară răspunsul primit cu cel corect furnizat de centrul
de autentificare (AuC). Dacă răspunsul terminalului mobil este cel corect,
atunci MSC generează codul temporar de identificare TMSI şi îl transmite
terminalului mobil. În acelaşi timp noul cod TMSI al terminalului şi noua sa
poziţie în sistem sunt memorate în registrele HLR şi VLR.

- Terminalul mobil confirmă primirea noii sale identităţi. Din
acest moment terminalul mobil poate lansa apeluri de comunicaţie şi poate fi
apelat.

Acţiunea de înregistrare poate fi activată periodic de către sistem şi
are ca scop reactualizarea informaţiei conţinută în registrele HLR şi VLR. La
semnalul de interogare transmis de MSC pe canalul pilot toate unităţile
mobile active (conectate la alimentare) răspund cu un cod calculat cu
algoritmul specific SIM. MSC verifică corectitudinea răspunsurilor şi reţine
poziţia fiecărui terminal în sistem, informaţiile fiind consemnate în registrele
HLR şi VLR. Terminalele care nu răspund interogării sunt considerate pasive
(neconectate la sursa de alimentare sau în afara zonei de serviciu a
sistemului). Înregistrarea generală iniţiată de sistem se numeste localizare. În
urma acestui proces sistemul poate decide netransmiterea apelurilor de
comunicaţie către mobilele pasive reducându-se astfel traficul în sistem.

Stabilirea unei comunicaţii
Pentru realizarea unei comunicaţii terminalul mobil lansează o cerere

pe un canal special către unitatea BTS corespondentă. Urmează procedura de
autentificare, întocmai ca şi în cazul înregistrării, în urma căreia mobilul îşi
poate calcula cheia de codificare pe care o va folosi pe parcursul întregii
sesiuni de comunicaţie. Primul mesaj codificat transmis conţine numărul
utilizatorului chemat, după care unitatea mobilă primeşte un canal de
comunicaţie.

Unitatea BTS, sub coordonarea BSC şi eventual a MSC, stabileşte
calea prin sistem până la celula în care se află utilizatorul chemat şi se
transmite semnalul de apel, dacă acesta este activ (conectat la reţea). În caz
contrar utilizatorul chemător este informat că utilizatorul apelat nu este
prezent în sistem.
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Dacă utilizatorul chemat răspunde i se repartizează şi acestuia un
canal şi comunicaţia poate începe.

Transferul intercelular
Trecerea comunicaţiei în curs de desfăşurare de la o unitate BTS la

alta se numeste transfer intercelular (handover) şi este un fenomen specific
comunicaţiilor celulare mobile. Transferul intercelular este necesar atunci
când terminalul mobil se îndepărtează prea mult de unitatea BTS ce îi
asigură comunicaţia, astfel că nivelul semnalului RF scade până în
apropierea pragului minim de recepţie, fiind în pericol de a fi întreruptă din
cauza raportului semnal/zgomot prea mic.

Spre deosebire de transferul efectuat în sistemele analogice, care este
controlat de unităţile BTS şi decis pe baza măsurătorilor efectuate de acestea,
în sistemul GSM unitatea mobilă are un rol mult mai activ. Astfel, la
înregistrare unitatea mobilă primeşte şi numărul canalelor RF aparţinând
unităţilor BTS vecine pe care trebuie să le monitorizeze. Ea efectuează
măsurători privind nivelul de zgomot pe aceste canale şi transmite periodic
către unitatea BTS proprie rezultatele acestor măsurători. Unitatea BTS
efectuează şi ea măsurători şi, prin comparaţie, poate decide în orice moment
dacă este necesar un transfer şi care din canalele monitorizate este cel mai
potrivit pentru aceasta.

Efectuarea transferului este coordonată la nivelul ierarhic cel mai mic
posibil. Astfel, dacă unităţile BTS între care se efectuează transferul sunt
coordonate de aceeaşi unitate BSC, atunci aceasta este cea care coordonează
transferul. Dacă nu − coordonarea este trecută la nivelul unităţii MSC
comune sau poate implica două unităţi MSC. Prin reducerea nivelului
ierarhic implicat în transfer se reduce nivelul traficului auxiliar în sistem.
Fiind bazat pe măsurătorile efectuate de unitatea mobilă este mult mai
probabil ca transferul să fie realizat la momentul potrivit şi către canalul cel
mai puţin afectat de zgomot şi interferenţe.

6.5 - Asigurarea securităţii comunicaţiei
Un avantaj important al implementării digitale a standardului GSM

este că se poate asigura o protecţie foarte bună a comunicaţiilor împotriva
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interceptării lor, precum şi a sistemului de comunicaţie împotriva utilizării
neautorizate a resurselor lui.

Sunt trei categorii de mijloace prin care este asigurată securitatea
comunicaţiilor şi a sistemului:

Autentificarea. La înregistrare, înaintea alocării unui canal de
comunicaţie şi la fiecare acţiune de localizare utilizatorul mobil este
autentificat. Procesul constă în calcularea răspunsului SRES (Signed
RESponse) pe baza unui algoritm specific A3 memorat în modulul SIM şi în
registrul AuC şi având ca intrări o cheie Ki specifică utilizatorului
(memorată, de asemenea, în modulul SIM şi în registrul AuC) şi un număr
aleatoriu RAND conţinut în interogarea de autentificare transmisă de sistem
(figura 6.3). Utilizatorul mobil capătă drept de acces în sistem numai dacă
furnizează răspunsul corect SRES.

Figura nr. 6.3 - Autentificarea utilizatorului şi codificarea transmisiei

Avantajul acestui proces de autentificare este că cheia Ki specifică
terminalului mobil şi algoritmul A3 nu se transmit niciodată pe calea radio
şi, deci, nu pot face obiectul unei interceptări. Mai mult, numărul RAND este
de fiecare dată altul şi drept urmare răspunsul SRES se modifică de la un
proces de autentificare la altul, astfel că un eventual răspuns SRES
interceptat la una din autentificări nu poate fi utilizat ca răspuns corect la o
autentificare ulterioară.

Codificarea transmisiei (încifrarea). Datele transmise sunt sumate
modulo 2 cu un cod (S1) de 114 biţi. Codul rezultat în urma aplicării
algoritmului A5 este specific utilizatorului mobil şi se calculează cu o cheie
Kc (calculată la rândul ei cu un algoritm general A8 pe baza aceleiaşi chei Ki
şi numărul RAND utilizat în procesul de autentificare) şi numărul de ordine

RANDSRES

A5Kc

Ki

FN

A3 A8

Date Date codificate

(128 biţi)(32 biţi)
(64 biţi)

(22 biţi)

(114 biţi)S1
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FN (Frame Number) al cadrului în care se realizează transmisia. Codul S1 se
modifică de la o sesiune de comunicaţie la alta deoarece se modifică numărul
RAND şi variază continuu pe parcursul unei sesiuni de comunicaţie deoarece
numărul FN se modifică de la un cadru la altul, perioada de repetiţie fiind de
aproximativ trei ore şi jumătate (durata unui hipercadu), mai mică decât
durata imensei majorităţi a comunicaţiilor.

Codificarea datelor începe din momentul primirii numărului RAND,
însuşi răspunsul SRES putând fi transmis codificat cu codul S1.

Deşi se afirmă că chiar cunoscând algoritmii A3, A5 şi A8 intercep-
tarea neautorizată a comunicaţiilor ar fi extrem de dificilă, totuşi ei nu sunt
publicaţi, fiind comunicaţi în condiţii de maximă confidenţialitate numai
administraţiilor de telecomunicaţii ce au semnat MoU şi producătorilor de
echipamente. Mai mult, algoritmul A3 este specific operatorului, deci
variază de la o reţea PLMN GSM la alta.

Atribuirea unei identităţi temporare. Deoarece codul de identificare a
unui utilizator este transmis necodificat, fiind necesar pentru autentificare,
este posibilă interceptarea neautorizată a lui. Pentru evitarea folosirii lui
neautorizate, fiecărui utilizator i se atribuie un cod temporar de identificare
(TMSI) la fiecare nouă înregistrare sau localizare. Acesta este memorat în
registrele HLR şi VLR împreună cu codul unic de identificare (IMSI). La
deconectarea terminalului mobil codul TMSI este salvat în memoria
modulului SIM pentru a fi utilizat în cadrul procesului de autentificare la
următoarea conectare.

Evident că modificarea periodică a codului de identificare face mult
mai dificilă substituirea utilizatorului real cu un altul neautorizat. În plus,
memoria modulului SIM poate fi protejată la citire/scriere în zona în care se
memorează codul TMSI.

6.6 - Accesul multiplu
Conexiunea fizică între entităţile ce comunică în sistemele  GSM este

reprezentată de unda electromagnetică ce se propagă între antena unităţii
mobile (MS) şi cea a staţiei de emisie/recepţie (BTS). Deoarece transmisiile
radio sunt afectate de zgomote şi interferenţe trebuie luate măsuri
asiguratorii că mesajul emis este corect recepţionat. Ansamblul acestor
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măsuri reprezintă nivelul fizic al sistemelor GSM în sensul modelului
ISO/OSI cu 7 nivele.

Canalul radio
Standardul GSM a fost elaborat pentru banda de frecvenţă de 900

MHz. Implementări comerciale diverse (DCS1800, PCN1900) folosesc
aceleaşi specificaţii, dar în alte benzi de frecvenţă.

În banda primară de 900 MHz au fost rezervate iniţial două benzi de
câte 25 MHz: 935 − 960 MHz pentru sensul de transmisie de la staţia de bază
către mobil (legătura directă) şi 890 − 915 MHz, pentru sensul de transmisie
de la mobil către staţia de bază (legătura inversă). Se remarcă tehnica FDD
de realizare a caracterului duplex al comunicaţiei.

În fiecare bandă sunt definite 125 de canale de câte 200 KHz lăţime,
numite canale radio şi numerotate de la 0 la 124. Canalul "0" este neutilizat
pentru a se evita interferenţa cu sistemele ce folosesc banda imediat
inferioară celei alocate sistemului GSM.

Ulterior lansării comerciale a sistemului GSM banda de frecvenţă
alocată a fost crescută cu câte 10 MHz prin scăderea limitei inferioare a
fiecăreia din subbenzile celor două sensuri de comunicaţie. Sistemul E-GSM
(Extended GSM) cuprinde benzile 880 − 915 MHz pentru legătura inversă şi
925 − 960 MHz pentru legătura directă. Noile canale radio, cu aceeaşi lăţime
de 200 KHz, au fost numerotate de la 974 la 1024 pentru a evita
renumerotarea celor existente deja. În sistemul E-GSM canalul 0 este
utilizabil pentru comunicaţie, dar se interzice utilizarea canalului 974.

Între canalele radio cu acelaşi număr de ordine din cele două
subbenzi există o separaţie în frecvenţă de 45 MHz, evitându-se astfel
interferenţa între cele două sensuri de comunicaţie.

Cunoscând numărul n al canalului radio (în terminologia standard:
ARFCN − Absolute Radio Frequency Channel Number) se pot calcula
simplu frecvenţele pe care lucrează (limita inferioară a benzii de 200 KHz
alocată unui canal), astfel:

- pentru banda primară GSM:

 (6.1)
fdirect 935 0 2, n⋅+= MHz[ ]

finvers 890 0 2, n⋅+= MHz[ ]
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- pentru banda suplimentară din sistemele E-GSM

 (6.2)

Pentru sistemele DCS1800 s-a alocat banda 1710 − 1785 MHz pentru
sensul de transmisie de la mobil către staţia de bază şi 1805 − 1880 MHz
pentru sensul opus, în fiecare definindu-se câte 375 de canale radio cu
lăţimea de 200 KHz ca şi în banda de 900 MHz şi numerotate de la 511 la
885. Din considerentele menţionate anterior canalul cu numărul 511 nu se
foloseşte. Frecvenţa limită inferioară a unui canal radio din această bandă se
calculează cu relaţiile:

 (6.3)

Canalul de comunicaţie
Pe fiecare canal radio standardul GSM defineşte ferestre de timp

grupate în cadre de câte 8 ferestre şi numerotate de la 0 la 7. Din
considerente de interfaţare simplă cu reţeaua ISDN durata unei ferestre este
aleasă ca fiind de 15/26 ≅ 0,577 ms, timp în care se transmit 156,25 biţi. Deci
durata unui bit de informaţie este de 15/26/156,25 ms ≅ 3,69 μs, iar viteza de
transmisie pe canal este de 156,25/(15/26) = 270,83333... Kb/s ≅ 271 Kb/s.

Figura nr. 6.4 - Decalarea numerotării ferestrelor pe cele două sensuri de 
comunicaţie

fdirect 935 0 2, n 1024–( )⋅+= MHz[ ]

finvers 890 0 2, n 1024–( )⋅+= MHz[ ]

fdirect 1805 0 2, n 511–( )⋅+= MHz[ ]

finvers 1710 0 2, n 511–( )⋅+= MHz[ ]

5 6 7 0 1 32 4 5 6 7 0 21 3 4 5 6 7 10

2 3 4 5 6 07 1 2 3 4 5 76 0 1 2 3 4 65

Cadrul n Cadrul n+1Cadrul n−1

Cadrul n−1 Cadrul n Cadrul n+1

Legătura directă

Legătura inversă
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Ferestrele de timp definite pe cele 175 (sau 375) de canale radio sunt
perfect sincronizate. Un mobil foloseşte pentru comunicaţie fereastra de timp
cu acelaşi număr de ordine din fiecare cadru pentru ambele sensuri de
comunicaţie. Pentru a evita situaţia ca mobilul să emită şi să recepţioneze
simultan, numerotarea ferestrelor pe legătura inversă este decalată cu 3 faţă
de cea de pe legătura directă (figura 6.4).

Avansul de sincronizare
Datorită întârzierilor de propagare dependente de distanţa dintre

mobil şi staţia de bază este posibil ca transmisiile a două mobile pe aceeaşi
frecvenţă în ferestre succesive să se suprapună temporal la nivelul staţiei de
bază, ceea ce conduce la interferenţe reciproce. Pentru evitarea acestei
situaţii terminalele mobile trebuie să-şi devanseze emisia cu un interval de
timp care să compenseze întârzierea de propagare. Valoarea avansului de
sincronizare (timing advance) este calculată de staţia de bază pentru fiecare
mobil în parte şi transmisă acestuia pe canalul de control.

Figura nr. 6.5 - Organizarea ierarhică a ferestrelor de timp

1 cadru = 8 ferestre (≅ 4,615 ms)

1 multicadru = 26 cadre (120 ms)

1 supercadru = 51 multicadre (6,12 s)

1 hipercadru = 2048 supercadre (3h 28m 53,76s)

1 cadru = 8 ferestre (≅ 4,615 ms)

1 multicadru = 51 cadre (≅ 235 ms)

1 supercadru = 26 multicadre (6,12 s)
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Valoarea avansului de sincronizare este exprimată în multipli ai
duratei unui bit de informaţie şi are valoarea maximă de 63, ceea ce
corespunde la aproximativ 233 μs, motiv pentru care raza unei celule în
sistemele GSM nu poate depăşi limita de 35 Km. În practică această limită
este chiar mai mică.

Fiecare fereastră de timp are un număr de ordine ce ţine seama de
poziţia ei în cadru, a cadrului în multicadru, a multicadrului în supercadru şi
a acestuia din urma în hipercadru (figura 6.5). Deoarece un hipercadru
conţine 21.725.184 ferestre şi durează aproximativ 3 ore şi jumătate este
puţin probabil ca un utilizator să folosească două ferestre cu acelaşi număr de
ordine pe parcursul aceleiaşi comunicaţii. De aceea, numărul de ordine al
ferestrei de timp în care are loc emisia este folosit ca dată de intrare în blocul
de codificare (încifrare, secretizare) a informaţiei transmise, cu efectul că
secvenţe identice de biţi din cadrul unei comunicaţii sunt codificate în mod
diferit.

Puterea de emisie

Tabelul nr. 6.1 -  Clase de emisie definite de standardul GSM

Clasa de 
emisie

Puterea maximă permisă

Unitatea mobilă (MS) Staţia de bază (BS)

W dBm W dBm
1 20 43 320 55
2 8 39 160 52
3 5 37 80 49
4 2 33 40 46
5 0,8 29 20 43
6 - 10 40
7 - 5 37
8 - 2,5 34

M1 0,25 24 1,6 32
M2 0,08 19 0,3 27
M3 0,03 14 0,16 22
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Pentru staţiile de bază şi unităţile mobile standardul GSM defineşte
clase de emisie în conformitate cu Tabelul 6.1 (valorile menţionate reprezintă
puterea maximă de emisie). Clasele notate cu M sunt destinate
microcelulelor definite în conformitate cu parametrii fazei a doua de
implementare a standardului.

Figura nr. 6.6 - Constrângerile impuse variaţiei puterii de emisie 

Emisia nu se face totdeauna la nivelul clasei din care face parte
emiţătorul. Standardul GSM permite operatorului de sistem să introducă un
control al puterii de emisie, astfel ca aceasta să se menţină la o valoare utilă
asigurării unei calităţi bune a comunicaţiei, dar nu mai mult. Modificarea
puterii de emisie este comandată de staţia de bază pe baza măsurătorilor
efectuate de staţia mobilă şi de BTS. Dinamica controlului puterii de emisie

P/Pnom [dB] 
+4

+1
0

−1

−6

−30

−70

Timp [μs]10 8 10 10 8 10

Interval de gardă Interval de gardă

1 fereastră = 156,25 biţi = 7500/13 ≅ 577 μs

147 biţi = 7056/13 ≅ 542,8 μs
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poate atinge 30 dB, dar modificarea se face numai în trepte de câte 2 dB la
intervale de timp de cel puţin 60 ms. Limitarea vitezei de variaţie a puterii de
emisie este impusă de necesitatea menţinerii sub anumite limite a radiaţiei în
afara benzii de 200 KHz a canalului radio.

Creşterea puterii de emisie de la zero la valoarea nominală (Pnom)  în
fereastra de timp alocată şi scăderea ei la zero la sfârşitul acestei ferestre se
fac în intervale de timp de cel puţin 28 μs (figura 6.6). Masca de timp
prezentată în figură este valabilă pentru emiţătoarele din toate clasele
definite în standardul GSM. Limita de −70 dB sub valoarea nominală pentru
puterea de emisie în afara ferestrei de comunicaţie este greu de îndeplinit
pentru valori mici ale Pnom. De aceea standardul GSM prevede că în afara
ferestrei alocate emiţătorul trebuie să emită cu o putere mai mică decât cea
mai mare dintre valorile (Pnom−70) dBm şi −36 dBm (≅ 250 nW).

Frecvenţa de repetiţie a pulsurilor de emisie ale unei staţii mobile este
egală cu inversul duratei unui cadru, adică 1/(4,615 ms) ≅ 216,6 Hz şi poate
deranja sistemele electronice apropiate spaţial ce o includ în banda de lucru
(amplificatoare audio, stimulatoare cardiace, proteze auditive, sisteme
electronice auto etc.).

6.7 - Salve de comunicaţie
Informaţia transmisă de şi către utilizator se face pe canale de 200

KHz lăţime în ferestre de timp de aproximativ 577 μs. Canalul propriu-zis de
comunicaţie este reprezentat de ferestrele cu acelaşi număr de ordine în
cadrul de 8 ferestre pe fiecare din cele două frecvenţe pereche ce alcătuiesc
un canal radio duplex. Informaţia de trafic şi cea de semnalizare transmise
într-o fereastră formează o salvă de comunicaţie.

Salva normală
Salva normală apare cel mai frecvent pe timpul comunicaţiei şi are

structura din figura 6.7. Ea începe şi se termină cu câte un grup de 3 biţi de
valoare zero (Tail Bits − biţi de capăt) care constituie un interval de protecţie
pentru stingerea fenomenelor de tranziţie a puterii de emisie către şi de la
valoarea nominală din timpul ferestrei. Există astfel siguranţa că pe timpul
transmisiei informaţiei utile puterea de emisie este constantă. Grupul de la
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început este utilizat şi pentru iniţializarea demodulatorului din structura
receptorului. Datele utilizatorului, prelucrate cu un cod corector de erori,
sunt transmise în două blocuri D de câte 57 de biţi despărţite de o secvenţă de
antrenare A de 26 de biţi şi de doi biţi de semnalizare S.

Figura nr. 6.7 - Organizarea salvei normale de comunicaţie

Secvenţa de antrenare se compune dintr-un cuvânt de cod de 16 biţi
precedat şi urmat de câte un grup de 5 biţi calculaţi ca o prelungire a
cuvântului de cod şi care asigură periodicitatea întregii secvenţe de
antrenare. Drept cuvinte de cod se utilizează 16 secvenţe selectate după
criteriul maximizării funcţiei de autocorelaţie, atunci când sunt extinse
cvasiperiodic la ambele capete. Staţiile de bază învecinate folosesc cuvinte
de cod diferite, astfel că unităţile mobile pot identifica staţia de bază de la
care recepţionează semnalul. Mai important este faptul că pe baza abaterilor
cuvântului de cod recepţionat faţă de forma lui ideală receptorul poate
aprecia răspunsul la impuls al canalului radio şi ajustează corespunzător
coeficienţii filtrului digital pentru extragerea corectă a datelor din secvenţele
D (egalizarea de canal).

Biţii de semnalizare S sunt utilizaţi pentru a informa receptorul dacă
salva de comunicaţie recepţionată este o salvă normală cu date de utilizator
sau conţine informaţii de semnalizare.

În sfârşit, intervalul de gardă G este utilizat pentru reducerea graduală
a puterii de emisie şi evitarea suprapunerii în timp a emisiilor mobilelor la
nivelul staţiei de bază. În acest interval de timp puterea de emisie a mobilelor
ce emit în fereastra următoare îşi cresc gradual puterea de emisie de la
valoarea zero la Pnom. Mobilele ce au emis în fereastra anterioară şi devin
inactive în fereastra următoare îsi reduc puterea de emisie pe durata
intervalului de garda de la Pnom la zero. Dacă un mobil este activ în două

T D S A S D T G
3 biţi 57 biţi 1 bit 1 bit 57 biţi 3 biţi 8,25 biţi26 biţi

7104/13 ≅ 546,54 μs

7500/13 ≅ 577 μs

≅ 30,46 μs
175



Sisteme digitale de comunicaţii mobile (2G)
ferestre succesive atunci, pe durata intervalului de gardă, el doar îşi ajustează
nivelul puterii de emisie la noua valoare.

Salva de acces
Salva de aces este prima salvă de comunicaţie pe care mobilul o

transmite către staţia de bază atunci când doreşte iniţierea unei comunicaţii.
Deoarece nu se cunoaşte întârzierea de propagare, pentru evitarea
suprapunerii temporale cu emisiile altor mobile în fereastra imediat
următoare, salva de acces este mult mai scurtă (≅ 325 μs). Fără a folosi
avansul de sincronizare, chiar emisă de la 35 Km de staţia de bază, salva de
acces nu depăşeşte la recepţie intervalul de timp al ferestrei în care a fost
emisă. Structura ei (figura 6.8) include secvenţe de capăt (T) mai lungi,
secvenţa de antrenare (A) mai lungă şi biţi de date în număr mai mic.
Secvenţa de antrenare pentru salva de acces este aceeaşi în întreg sistemul
deoarece probabilitatea de suprapunere a salvelor de acces din celule diferite
este extrem de mică.

Figura nr. 6.8 - Organizarea salvei de acces

Salva pentru corecţia frecvenţei de emisie
Salva pentru corecţia frecvenţei de emisie este transmisă numai de

staţiile de bază şi are o structură extrem de simplă (figura 6.9): toţi cei 142 de
biţi dintre grupurile de biţi de capăt sunt zero. Această secvenţă are ca efect
transmiterea unei unde purtătoare sinusoidale pure cu frecvenţa mai mare cu
1625/24 ≅ 67,7 KHz decât frecvenţa centrală a canalului şi care permite
mobilului o măsurare foarte precisă a frecvenţei emise de staţia de bază. Pe
baza acestei măsurători terminalul mobil îşi ajustează propria frecvenţă de
emisie, astfel ca emisiile nedorite în afara benzii de 200 KHz să se păstreze
sub limitele admise de standard.

T A D T G
8 biţi 41 biţi 36 biţi 3 biţi 68,25 biţi

4224/13 ≅ 325 μs

7500/13 ≅ 577 μs

≅ 252 μs
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Figura nr. 6.9 - Organizarea salvei pentru corecţia frecvenţei de emisie

Salva pentru corecţia frecvenţei este transmisă periodic de către
staţiile de bază, fiecare mobil o recepţionează înainte de începerea
comunicaţiei şi utilizează informaţia de frecvenţă ori de câte ori se apreciază
ca eroarea  frecvenţei proprii de emisie este prea mare.

Salva de sincronizare
Salva de sincronizare este transmisă periodic de staţia de bază şi este

prima salvă pe care mobilul trebuie să o demoduleze. Din structura ei (figura
6.10) mobilul este informat despre identitatea sistemului mobil, identitatea
staţiei de bază recepţionate şi despre numărul de ordine (FN) al ferestrei.
Secvenţa de antrenare este mai lungă decât în cazul unei salve normale
pentru a permite sincronizarea cu siguranţă a receptorului şi este unică în
sistem.

Figura nr. 6.10 - Organizarea salvei de sincronizare

6.8 - Canale logice şi canale fizice
Divizarea spectrului de frecvenţă alocat sistemului GSM în canale de

câte 200 KHz (canale radio) şi apoi definirea ferestrelor de timp pe fiecare

T Secvenţă fixă T G
3 biţi 3 biţi 8,25 biţi142 biţi de 0

7104/13 ≅ 546,54 μs

7500/13 ≅ 577 μs

≅ 30,46 μs

T D A D T G
3 biţi 39 biţi 39 biţi 3 biţi 8,25 biţi64 biţi

7104/13 ≅ 546,54 μs

7500/13 ≅ 577 μs

≅ 30,46 μs
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din acestea reprezintă suportul fizic de transmisie a informaţiei. Organizarea
ferestrelor de timp de pe diverse frecvenţe pentru a transmite datele între
utilizatori şi informaţia de semnalizare asociată acestor transmisii se face
după reguli stabilite precis de standardul GSM şi care definesc canalele
logice ale sistemului. Canalele logice sunt definite în funcţie de natura
informaţiei transmise, iar gradul de utilizare a resurselor sistemului depinde
de cantitatea de informaţie transmisă.

6.8.1 - Canal de trafic
Este canalul logic de bază şi care ocupă cea mai mare parte din

resursele sistemului. Acronimul TCH/F provine de la denumirea de canal de
trafic de viteză normală (Traffic Channel/Full speed). Viteza normală
reprezintă viteza de 13 Kb/s de la ieşirea vocoderului. Standardul GSM
defineşte şi un canal de trafic de viteză redusă (6,5 Kb/s) − TCH/H (Traffic
Channel/Half speed).

Canalul logic TCH/F respectă aproape perfect definiţia unui canal
TDMA, adică el ocupă ferestrele de timp cu acelaşi număr de ordine în cadre
succesive pe acelaşi canal radio de 200 KHz. Abaterea de la definiţie constă
în faptul că la fiecare al 13-lea cadru canalul TCH/F nu-şi ocupă fereastra,
aceasta fiind folosită pentru transmiterea informaţiei de control asociate
informaţiei vocale.

Canalele TCH/F şi TCH/H sunt utilizate şi pentru transmisii de date
cu viteze de 9600/4800/2400 b/s şi, respectiv, 4800/2400 b/s în funcţie de
performanţele staţiei mobile.

6.8.2 - Canale de control

Canale asociate
Informaţia de control asociată unei comunicaţii este transmisă la

fiecare a doua fereastră eliberată de canalul TCH/F. Succesiunea de ferestre
de timp în care se transmit informaţii de control alcătuieşte aşa-numitul
canal asociat de control de viteza mică SACCH (Slow Associated Control
Channel).

Informaţiile de trafic şi cele de control asociate lor se transmit în
ferestre de timp cu acelaşi număr de ordine în cadre TDMA succesive
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formând cicluri de câte 26 de cadre, denumite multicadre. Pentru ca
informaţia de control să fie uniform distribuită în timp pe cele opt perechi de
canale logice TCH/F + SACCH transportate de o purtătoare RF, începutul
canalelor TCH/F corespunzătoare ferestrelor 1, 3, 5 şi 7 sunt translate în timp
cu 13 ferestre faţă de cele ce ocupă ferestrele 0, 2, 4 şi 6. În figura 6.11 este
prezentată structura unui multicadru pe un canal radio.

Figura nr. 6.11 - Structura canalelor TCH/F şi SACCH

Figura nr. 6.12 - Structura canalului TCH/H şi a canalelor SACCH 
corespondente

Prin realizarea unui vocoder mai performant aceeaşi calitate a
comunicaţiei se obţine pentru o viteză de numai 6,5 Kb/s la ieşirea acestuia
şi, deci, şi pe canalul de comunicaţie. Ca urmare, canalul TCH/H este
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organizat tot pe multicadre de câte 26 de cadre numai că informaţiile de
trafic se transmit la fiecare a două fereastră cu acelaşi număr de ordine într-
un cadru (altfel spus, numai în cadre pare sau numai în cadre impare).
Organizarea multicadrului în acest caz este ca în figura 6.12. De notat că nu
mai există nici o fereastră liberă, cele două ferestre eliberate de canalul de
trafic fiind ocupate de canale logice de control asociate. Capacitatea
sistemului se dublează.

Transmiterea informaţiei de control într-o singură fereastră din cele
26 de ferestre ale unui multicadru conduce la o viteză de transmisie foarte
mică, suficientă totuşi pentru o comunicaţie normală deoarece pe canalul
SACCH staţia de bază comunică mobilului comenzi privind modificarea
avansului de sincronizare sau a puterii de emisie şi primeşte de la acesta
valorile utilizate pentru cei doi parametri şi rapoarte privind rezultatele
măsurătorilor asupra canalelor celulelor adiacente. În situaţia în care este
necesar a se transmite o cantitate mai mare de informaţie de control (de
exemplu, pentru efectuarea rapidă a unui transfer intercelular) se crează
temporar aşa-numitul canal asociat de viteză mare FACCH (Fast Associated
Control Channel). Fizic acesta se obţine prin transformarea ferestrelor
alocate traficului normal în ferestre cu informaţii de control. Această
modificare este semnalizată receptorului prin modificarea valorilor biţilor S
de semnalizare din structura salvei normale (figura 6.7).

Canale comune
Canalele SACCH şi FACCH sunt canale de control dedicate ce

asigură transmisia informaţiei de semnalizare strict asociată unei comunicaţii
în desfăşurare. Standardul GSM defineşte şi o serie de canale de control prin
care se transmit informaţii generale în sistem şi la care au acces toţi
utilizatorii acestuia denumite, de aceea, canale comune de control.

O primă categorie de canale comune de control grupează canalele
prin care staţia de bază transmite mobilelor din celula proprie informaţii
privind organizarea canalelor de control − BCCH (Broadcast Control
Channel) şi semnale necesare corecţiei propriei frecvenţe de emisie − FCCH
(Frequency Correction Channel) şi a sincronizării mobilului − SCH
(Synchronisation Channel). Canalul FCCH este format dintr-o succesiune de
salve pentru corecţia frecvenţei (figura 6.9) ce se transmit pe o frecvenţă
specială din cele alocate staţiei de bază (denumită FN0) în prima fereastră
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(TN0) din fiecare al zecelea cadru (figura 6.13). Fereastra rezervată canalului
FCCH din ultimul cadru al multicadrului este lăsată liberă. 

Canalul SCH este format dintr-o succesiune de salve de sincronizare
ce se transmit pe aceeaşi frecvenţă FN0 în fereastra TN0 a cadrului ce
succede celui ce conţine canalul FCCH (figura 6.13). Prin decodificarea
informaţiei conţinute în salva de sincronizare staţia mobilă determină poziţia
exactă a ferestrei în multicadru şi a acestuia în spercadru.

Canalul BCCH este format dintr-o succesiune de salve normale de
comunicaţie transmise pe frecvenţa FN0 în fereastra TN0 a patru cadre
succesive ce urmează cadrului ce conţine canalul SCH la prima transmisie a
acestuia într-un multicadru.

Ferestrele TN0 din celelalte 50 de cadre ale unui multicadru
alcătuiesc canalul PAGCH (Paging/Access Grant CHannel) prin care staţiile
mobile sunt apelate (Paging) sau le este comunicat canalul de trafic ce le-a
fost atribuit (Acces Grant) în urma unei cereri anterioare. Deoarece cele două
funcţii se exclud reciproc (o staţie mobilă fiind fie în situaţia de a fi apelată
de sistem pentru un serviciu de comunicaţie, fie în situaţia de a aştepta
răspunsul sistemului la o solicitare anterioară) ele au fost grupate pe acelaşi
canal.

Figura nr. 6.13 - Structura canalelor comune de control

Toate canalele comune de control prezentate transportă informaţia de
la staţia de bază către mobile (legătura directă). Ferestrele TN0 de pe
frecvenţa cu care FN0 formează un canal duplex alcătuiesc canalul RACH
(Random Access CHanel) prin care mobilele transmit apeluri de comunicaţie
către staţia de bază folosind salva de acces (figura 6.13). Cererea de apel se
transmite o singură dată într-un multicadru, iar alocarea de canal este
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comunicată mobilului pe canalul PAGCH, iarăşi într-o singură fereastră din
multicadru. De asemenea, un mobil urmăreşte răspunsul la solicitarea sa
numai într-un grup de patru ferestre dintr-un multicadru, pe parcursul
celorlalte efectuând măsurători asupra frecvenţelor FN0 din celulele
învecinate.

În cazul în care traficul este foarte intens utilizarea unei singure
ferestre dintr-un cadru pentru transmiterea informaţiilor de control poate
conduce la întârzieri foarte mari în rezolvarea cererilor de comunicaţie. În
aceste situaţii se pot utiliza şi celelalte ferestre cu număr par (TN2, 4 sau 6),
numai că în locul salvelor de corecţie a frecvenţei şi de sincronizare se
transmit aşa numitele salve false (dummy bursts) ce au structura unei salve
normale, dar nu conţin nici o informaţie. Astfel, mobilele pot identifica fără
ambiguităţi poziţia în timp a ferestrei TN0 ca fiind singura fereastră de pe
frecvenţa FN0 în care există canale FCCH şi SCH şi îşi pot fixa referinţa de
timp.

Canale speciale
În categoria canalelor de control există unul special ce poate fi

încadrat cu greutate în una din cele două categorii menţionate anterior. El nu
este un canal comun de control deoarece vehiculează informaţii destinate
unui singur utilizator, dar nici nu este asociat unei comunicaţii deoarece este
prezent numai în faza de iniţiere a acesteia.

Acesta este canalul dedicat de sine stătător SDCCH (Stand alone
Dedicated Control CHannell) ce asigură schimbul bidirecţional de informaţii
între mobil şi staţia de bază în momentul înregistrării acestuia şi în
preambulul stabilirii unei comunicaţii. În primul caz, mobilul este interogat
asupra identităţii sale temporare, iar în al doilea caz el trebuie să comunice
parametrii doriţi ai serviciului de comunicaţie solicitat.

Canalul SDCCH este creat temporar când apare necesitatea existenţei
lui şi se realizează prin schimbarea destinaţiei ultimelor şase grupuri de câte
patru ferestre aparţinând canalului PAGCH într-un multicadru. Fiecare grup
este repartizat unui număr din emiţătoarele controlate de un controler BSC
formându-se subcanale SDCCH. Se pot crea patru sau chiar opt subcanale
dacă unitatea BSC controlează un număr foarte mare de emiţătoare.
Deoarece şi pe parcursul comunicaţiei pe canalul SDCCH este necesară
ajustarea puterii de emisie şi reglarea avansului de sincronizare, fiecare
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subcanal SDCCH are asociat un canal SACCH întocmai ca şi un canal de
trafic TCH. Timpul alocat canalului asociat este jumătate din cel a
subcanalului respectiv, raportul de timp obţinându-se prin modificarea
distribuţiei acestora de la un multicadru la altul.

6.9 - Sincronizarea şi localizarea staţiei mobile

Sincronizarea
La conectarea alimentării o staţie mobilă trebuie să ia cunostinţă

despre canalele de trafic şi de control disponibile în celula în care se află şi să
stabilească referinţa de timp din sistem pentru a-şi organiza corect propria
funcţionare. Staţia mobilă cunoaşte diviziunea în canale radio din sistemul
GSM şi diviziunea în opt ferestre de timp pe fiecare din acestea. În
consecinţă se pot monitoriza cu aproximaţie canalele radio pentru a
determina canalul cu cel mai mare nivel de trafic. Cu foarte mare
probabilitate acesta este canalul cu frecvenţa FN0, deoarece pe el se transmit
informaţii în toate ferestrele cu excepţia uneia dintr-un grup de 51. Sistemul
facilitează aceasta prin faptul că, pe acest canal, în ferestrele în care nu sunt
informaţii de transmis se transmit salve false.

Urmărind canalul cu cea mai mare putere la locul de recepţie staţia
mobilă poate detecta uşor fereastra ce conţine salva de corecţie a frecvenţei
după structura ei specifică şi astfel poate să-şi ajusteze propria frecvenţă de
emisie. Staţia mobilă memorează, de asemenea, că această fereastră de timp
reprezintă începutul unui cadru (TN0). Dacă staţia mobilă nu reuşeşte să
detecteze fereastra FCCH într-un interval de timp predeterminat, atunci ea
trece la monitorizarea următorului canal ca nivel de putere.

Staţia mobilă cunoaşte că fereastra următoare începutului de cadru
aparţine canalului de sincronizare şi conţine secvenţa de antrenare utilizată în
celulă, organizarea canalelor de control în celulă, precum şi trei numere T1,
T2, T3 din care ea poate calcula referinţa de timp. Numărul T1 reprezintă
poziţia supercadrului curent în hipercadru, numărul T2 furnizează poziţia
multicadrului curent în supercadru, iar T3 indică numărul de ordine al
cadrului în multicadru. Pe baza lor se poate calcula numărul de ordine FN al
ferestrei în hipercadru:
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 (6.4)

Acest număr este utilizat şi de algoritmul de codificare a informaţiei
deoarece are o perioadă de repetiţie foarte mare (aproximativ trei ore şi
jumătate) şi practic nu trece prin aceeaşi valoare pe pacursul unei
comunicaţii.

Din acest moment staţia mobilă poate detecta ferestrele canalului
BCCH prin decodificarea cărora este informată despre canalele de trafic
disponibile din celulă, frecvenţele FN0 ale celulelor vecine, organizarea
canalelor de control (PAGCH, RACCH, SDCCH) şi poate urmări canalul
PAGCH pentru a detecta o eventuală cerere de apel către ea sau poate lansa o
cerere pe canalul RACCH pentru stabilirea unei comunicaţii.

Localizarea
Reactualizarea poziţiei staţiei mobile în sistem, adică localizarea, se

realizează fie periodic la initiaţiva sistemului, fie la solicitarea staţiei de bază
în momentul conectării alimentării, fie ca preambul la satisfacerea unei cereri
de comunicaţie în funcţie de modul în care este gestionat sistemul. De fiecare
dată localizarea începe prin transmiterea de către staţia de bază pe un canal
SDCCH a cererii de autentificare a staţiei mobile. Aceasta transmite pe
acelaşi canal numărul temporar de identificare (TMSI) şi identitatea staţiei
de bază prin care comunică. După verificarea TMSI în VLR staţia mobilă
primeşte comanda, prin acelaşi canal SDCCH, de a cifra informaţia
transmisă folosind cheia proprie memorată în cartela SIM. Chiar răspunsul la
această cerere este transmis codificat şi după verificare centrul (G)MSC
comandă reactualizarea informaţiei de localizare a staţiei mobile în registrele
VLR şi HLR. El mai poate transmite staţiei mobile un nou număr temporar
de identitate. După confirmarea primirii noii identităţi temporare de către
unitatea mobilă canalul SDCCH este eliberat.

Localizarea este extrem de importantă pentru reducerea traficului
auxiliar în sistem deoarece la apelarea unei staţii mobile centrul (G)MSC
poate decide, prin consultarea  registrelor HLR şi VLR, blocarea apelului
dacă staţia chemată nu a răspuns la ultimul apel de localizare (semn că este
deconectată de la alimentare sau în afara zonei acoperite de sistem) sau îl
dirijează direct către staţia de bază a celulei în care se află staţia mobilă.

FN 51 T3 T2–( )mod 26( ) T3 51 26 T1⋅ ⋅+ +[ ]⋅=
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6.10 - Stabilirea unei legături de comunicaţie
Pentru facilitarea comunicaţiei între doi utilizatori sistemul trebuie să

ia la cunoştinţă despre existenţa cererii de comunicaţie, să localizeze şi să
alerteze utilizatorul chemat, să aloce resursele necesare comunicaţiei şi
controlului acesteia şi să efectueze modificări adecvate ale acestora în
vederea menţinerii calităţii comunicaţiei peste un nivel prestabilit. Se pot
identifica următoarele faze:
1. Lansarea apelului de comunicaţie. Utilizatorul chemător transmite pe

canalul RACH un mesaj prin care îşi face cunoscută cererea de apel de
comunicaţie. Mesajul este cuprins într-o salvă de acces şi este compus din
opt biţi: cinci dintre ei generaţi aleator, iar trei conţinând o informaţie
sumară asupra tipului de comunicaţie. Această informaţie este utilă staţiei
de bază în decizia acceptării sau nu a cererii de comunicaţie în situaţii
speciale precum apropierea de congestie a sistemului. În astfel de situaţii
sunt rejectate toate cererile de noi comunicaţii cu excepţia apelurilor de
urgenţă (către poliţie, salvare, pompieri etc.), iar cei trei biţi pot fi folosiţi
pentru a indica staţiei de bază că legătura de comunicaţie cerută este pentru
a transmite un asemenea apel. Cei trei biţi mai pot fi folosiţi şi pentru
clasificarea pe categorii a utilizatorilor. În situaţii de trafic foarte ridicat
sistemul poate interzice accesul unora dintre categorii, evitând astfel starea
de congestie. Pentru tratarea nediscriminatorie a utilizatorilor ordinea de
excludere a categoriilor se modifică periodic. Evident că se pot defini şi
categorii privilegiate ale căror apeluri nu se refuză niciodată (serviciile de
securitate ale sistemului, cele de utilitate publică, personalul din
administraţia sistemului  etc.).
Grupul de biţi generaţi aleator de staţia mobilă sunt utili pentru
recunoaşterea răspunsului primit de la staţia de bază. Datorită inexistenţei
unei legături fixe între staţia de bază şi staţiile mobile aceasta nu poate
determina care anume utilizator a lansat apelul de comunicaţie, iar mesajul
de apel este prea scurt pentru a putea include şi codul de identificare al
acestuia (TMSI). Staţia de bază include în mesajul de răspuns cei cinci biţi,
astfel că utilizatorul care i-a transmis poate să recunoască mesajul de
răspuns care îi este adresat.

2. Coliziunea apelurilor. Este posibil ca doi utilizatori să transmită mesajul
de apel în aceeaşi fereastră RACH. Dacă semnalele lor ajung la staţia de
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bază cu nivele net diferite este posibil ca aceasta să-l recepţioneze corect
pe cel mai puternic (efect de captură). În absenţa efectului de captură cele
două mesaje ce au intrat în coliziune se interferă reciproc şi staţia de bază
nu recunoaşte semnalul primit ca fiind un apel de comunicaţie. Ca urmare
ambele cereri de apel trebuie repetate.
Pentru a evita situaţia ca aceiaşi doi utilizatori să intre permanent în
coliziune repetarea se face la intervale de timp cu durată aleatorie.
Numărul de repetări ale unui apel şi valoarea medie a intervalului de timp
dintre transmisii sunt calculate pe baza a doi parametri stabiliţi de staţia de
bază şi incluşi în fiecare fereastră BCCH. Prin aceştia staţia de bază poate
limita numărul apelurilor de comunicaţie la valori care să evite intrarea în
congestie a sistemului.

3. Alocarea unui canal SDCCH. Dacă mesajul conţinând apelul de
comunicaţie este corect decodificat de către staţia de bază, atunci ea
transmite pe canalul PAGCH mesajul de răspuns. Acesta poate fi şi o
interdicţie temporară de accesare a sistemului de către utilizatorul apelant
dacă sistemul este în congestie. În cele mai multe cazuri însă mesajul de
răspuns conţine numărul canalului SDCCH alocat utilizatorului împreună
cu mesajul său de apel şi numărul de ordine al ferestrei în care a fost
recepţionat, pentru identificarea sigură a utilizatorului căruia i se
adresează, precum şi indicaţii privind avansul de sincronizare şi nivelul
puterii de emisie ce trebuie utilizate de staţia mobilă. Aceste valori sunt
calculate pe baza măsurătorilor făcute de staţia de bază asupra semnalului
recepţionat de la mobil pe canalul RACH.
Pentru primirea mesajului de răspuns staţia mobilă urmăreşte ferestrele
PAGCH având numărul de ordine identic cu cel al ferestrei RACH în care
a emis mesajul de apel. Dacă după un anumit număr prestabilit de
asemenea ferestre PAGCH nu primeşte mesajul de răspuns, atunci staţia
mobilă repetă mesajul de apel conform algoritmului expus la punctul
anterior.
Pentru staţii de bază cu echipamente mai lente este posibil ca staţia mobilă
să repete cererea de apel înaintea sosirii mesajului de răspuns şi astfel
acesteia să îi fie alocate două canale SDCCH. Ea îl ocupă pe primul dintre
ele, celălalt eliberându-se în mod automat după expirarea unei durate
prestabilite de la alocare.
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Staţia de bază poate concatena mai multe mesaje de răspuns şi/sau apeluri
în aceeaşi fereastră PAGCH crescând astfel eficienţa utilizării canalului.
De asemenea, pentru introducerea unei discipline a utilizatorilor în situaţii
de trafic intens şi facilitarea, în acelaşi timp, a sarcinii de monitorizare a
canalului PAGCH de către staţiile mobile, acestea din urmă pot fi împărţite
pe categorii şi repartizate strict pe ferestre PAGCH cu anumite numere de
ordine.

4. Mesajul iniţial. După decodificarea mesajului de răspuns staţia mobilă îşi
ajustează corespunzător frecvenţa şi puterea de emisie şi transmite în
fereastra de timp a canalului SDCCH repartizat un mesaj complet, denumit
mesaj iniţial şi care conţine numărul de identificare al staţiei mobile
(IMEI), identitatea temporară a utilizatorului (TMSI), informaţii privind
scopul precis al accesării sistemului şi amprenta staţiei mobile. Scopul
accesării sistemului poate fi:

- comunicaţie cu un alt utilizator;
- răspuns la un apel (paging) din partea sistemului;
- răspuns la o cerere de localizare din partea sistemului.

Amprenta staţiei mobile conţine informaţii despre parametrii ei tehnici,
astfel ca sistemul să poată controla în cunoştinţă de cauză comunicaţia
acesteia. Parametrii tehnici transmişi sunt următorii:

- varianta standardului GSM în conformitate cu care a fost
construită: 000 (Phase 1), 001 (Phase 2) sau 002 (Phase 2+);

- clasa de putere (tabelul 1);
- tipul algoritmului de codificare A5;
- gama de frecvenţe (normală sau extinsă)
- implementarea sau nu a serviciului de mesaje scurte.

Conţinutul mesajului iniţial individualizează neechivoc staţia mobilă în
raport cu celelalte.

5. Transmiterea apelului către MSC. După recepţia şi decodarea mesajului
iniţial staţia de bază îl retransmite pe acelaşi canal SDCCH către staţia
mobilă şi în acelaşi timp transmite cererea de apel împreună cu mesajul
iniţial către MSC. Practic acesta este momentul în care sistemul ia la
cunoştinţă despre solicitarea unei legături de comunicaţie şi demarează
procedura de alocare a unui canal de trafic.
Retransmiterea mesajului iniţial pe canalul SDCCH de către staţia de bază
are două obiective. Unul este de confirmare a primirii lui, iar cel de-al
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doilea este de a elimina ambiguitatea legată de beneficiarul alocării
resurselor de comunicaţie. Chiar dacă extrem de mică, există totuşi o
anume probabilitate (1% se apreciază) ca două unităţi mobile să transmită
mesaje de apel identice (cei cinci biţi generaţi aleatoriu) în aceeaşi
fereastră RACH, iar staţia de bază să recepţioneze corect unul din ele prin
efect de captură. În acest caz ambele staţii mobile se consideră îndreptăţite
să utilizeze canalul SDCCH indicat în mesajul de răspuns, dar numai una
dintre ele este confirmată de staţia de bază prin retransmiterea mesajului
iniţial. Aceasta va aştepta în continuare alocarea unui canal de trafic, în
timp ce cealaltă va trebui sa reia procedura de acces.

6. Autentificarea. Ca răspuns la cererea de comunicaţie MSC solicită
autentificarea staţiei mobile. Dacă rezultatul autentificării este pozitiv
MSC transmite comanda codificării tuturor mesajelor ulterioare în ambele
sensuri. Răspunsul staţiei mobile de confirmare a începerii transmisiei
codificate este el însuşi codificat. 
Imediat după mesajul de confirmare a începerii codificării mesajelor staţia
mobilă transmite numărul de apel al utilizatorului chemat şi informaţii
detaliate privind tipul de transmisie (voce, date, fax, mesaje scurte etc.). Pe
baza datelor din registrul HLR, MSC verifică dacă utilizatorul are dreptul
de a folosi serviciul solicitat, apoi dacă există resurse de comunicaţii pentru
efectuarea lui şi, în sfârsit, dacă utilizatorul chemat este apelabil (în sensul
că a răspuns la ultimul apel de localizare şi nu a fost deconectat între timp).
Dacă rezultatul tuturor acestor teste este pozitiv MSC transmite un semnal
de aşteptare către staţia mobilă şi iniţiază procedura de stabilire a legăturii
către utilizatorul chemat. De remarcat că, până în acest moment, utilizato-
rului chemător i-au fost repartizate resurse minime de comunicaţii, schim-
bul de mesaje efectuându-se numai pe canalul SDCCH.

7. Apelarea utilizatorului corespondent. Din conţinutul registrelor
HLR/VLR MSC cunoaşte celula în care se află utilizatorul chemat şi
lansează un semnal de alertare (paging) pe canalul PAGCH al staţiei de
bază corespunzătoare. După decodificarea semnalului de apel unitatea
mobilă alertată răspunde cu o cerere de comunicaţie. Sunt parcurse etapele
1−6 cu deosebirea că în conţinutul mesajului iniţial staţia mobilă
menţionează faptul că solicitarea se datorează unui apel din partea reţelei.
Aceasta determină MSC să caute în lista de apeluri unitatea mobilă
corespondentă. De notat că schimbul de mesaje dintre MSC şi unitatea
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mobilă apelată se realizează în mod automat fără intervenţia utilizatorului
persoană fizică. Dacă se realizează o transmisie de date această intervenţie
nici nu are loc pe parcursul comunicaţiei.

8. Stabilirea legăturii de comunicaţie. MSC transmite un semnal de alertare
pentru utilizatorul chemat, precum şi un ecou al acestuia către utilizatorul
chemător. Transmisia se poate face pe canalele SDCCH alocate acestor doi
utilizatori sau pe canale TCH alocate începând cu acest moment. În primul
caz există dezavantajul că alocarea de canale TCH trebuie facută foarte
rapid în momentul în care utilizatorul chemat răspunde, pentru a nu
introduce o pauză de comunicaţie din lipsă de resurse chiar la începutul
comunicaţiei. În condiţiile unui trafic intens alocarea rapidă de resurse de
comunicaţie poate fi o sarcină prea dificilă pentru reţea. În al doilea caz
canalele TCH rămân blocate pe tot intervalul de timp în care se transmite
apelul şi, dacă utilizatorul chemat nu răspunde, alocarea se dovedeşte a fi
fost şi inutilă, ceea ce micşorează eficienţa utilizării resurselor de
comunicaţie, cu efect important tot în condiţii de trafic intens. Opţiunea
pentru una din variante aparţine operatorului de reţea.

9. Realizarea comunicaţiei. În momentul în care utilizatorul chemat a
răspuns, MSC întrerupe transmiterea semnalului de apel şi a ecoului
acestuia, pune în legătură cele două căi de transmisie şi comunicaţia se
poate efectua. Reţeaua urmăreşte calitatea acesteia şi poate decide
transferul pe alte canale TCH la aceleaşi staţii de bază (transfer
intracelular) sau la alte staţii de bază (transfer intercelular) dacă este
necesar.

10.Terminarea comunicaţiei. Când unul din utilizatorii ce comunică transmite
semnalul de sfârşit de comunicaţie (apăsând tasta "END") MSC transmite
un semnal corespunzător utilizatorului corespondent şi eliberează toate
resursele alocate comunicaţiei. Evident, timpul de comunicaţie este marcat
corespunzător în contul utilizatorului chemător.

6.11 - Prelucrarea semnalului vocal
Într-un sistem de transmisie digital precum GSM nu se transmite pe

canal semnalul vocal anlogic, ci o reprezentare digitală a acestuia. Întrucât
capacitatea de transmisie pe un canal este limitată este de dorit ca, pentru o
calitate impusă a semnalului vocal refăcut la recepţie, numărul biţilor
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transmişi pe canal să fie minim. Dispozitivul care transformă semnalul vocal
analogic într-un semnal digital şi reface semnalul vocal analogic din
reprezentarea sa digitală se numeşte codor/decodor (codec) vocal sau
vocoder. Acesta este o bloc esenţial al fiecărei staţii mobile proiectate pentru
transmisii vocale. Funcţiile vocoderului în cadrul părţii fixe a unui sistem
GSM sunt localizate la nivelul BTS sau cel al BSC. 

Un vocoder eficient trebuie să elimine o cât mai mare parte din
redundanţa semnalului vocal şi să păstreze informaţia minimă necesară
refacerii acestuia la recepţie şi, în plus, să semnalizeze intervalele de timp în
care semnalul vocal analogic este complet absent.

În figura 6.14 se prezintă poziţia vocoderului în lanţul de
comunicaţie.

Figura nr. 6.14 - Poziţia vocoderului în lanţul de comunicaţie

Transformarea vocii umane într-un semnal electric analogic este
făcută de un microfon. Semnalul analogic este filtrat reţinându-se numai
componentele cu frecvenţa sub 4 KHz, bandă suficientă pentru refacerea cu
bună fidelitate a semnalului vocal original. Dupa filtrare se face o eşantiona-
re la intervale de 125 µs (frecvenţa de eşantionare de 8 KHz), urmată de
cuantizarea amplitudinii fiecărui eşantion, valoarea acesteia fiind memorată
cu un cuvânt binar de 13 biţi.

Semnalul cuantizat are 213 = 8.192 nivele de cuantizare. La ieşirea
din convertorul A/D se obţin 8.000 de eşantioane în fiecare secundă, deci o
viteză de generare a informaţiei de 104 Kb/s. Vocoderul trebuie să reducă

CĂTRE 
MODULATOR 

FTB CODOR
DE CANAL

CONVER
TOR A/D

 
 
 

 
VOCODER 

CODOR
VOCAL

DECODOR
VOCAL 

DE LA 
DEMODULATOR 

FTJ DECODOR
DE CANAL

CONVER
TOR D/A
190



Sisteme digitale de comunicaţii mobile (2G)
semnificativ această viteză deoarece este prea mare pentru a fi transmisă
eficient pe canalul radio. 

În sistemul GSM nu se transmit efectiv valorile amplitudinii
eşantioanelor semnalului vocal, ci valorile unor parametri cu ajutorul cărora
acestea sunt recalculate la recepţie. Parametrii transmişi reprezintă
coeficienţii unui filtru digital şi amplitudinile unui tren de impulsuri ce
trebuie aplicate la intrarea acestuia pentru ca la ieşire să se obţină valorile
dorite ale eşantioanelor semnalulului vocal de sintetizat. Aceşti parametri se
calculează la emisie prin minimizarea într-o buclă a erorii ponderate
perceptuale dintre semnalul vocal analogic şi cel sintetizat din eşantioanele
sale. Schema bloc a unui vocoder GSM este prezentată în figura 6.15.

Filtrul de sinteză este de tipul “all pole” cu coeficienţi variabili în
timp şi include un filtru de corelaţie pe termen scurt (de ordin 8) pentru
modelarea anvelopei spectrale a formei de undă a vorbirii, urmat de un filtru
de corelaţie pe termen lung (de ordin 1), ce modelează structura fină a
spectrului vorbirii. Denumirile celor două componente ale filtrului de sinteză
fac referire la durata semnalului vocal din eşantioanele căruia li se calculează
coeficienţii: cca. 1 ms pentru filtrul pe termen scurt şi cca. 20 ms pentru cel
pe termen lung.

Întrucât la calculul coeficienţilor filtrului de sinteză amplitudinea
eşantionului curent este estimată prin suma ponderată a amplitudinii eşanti-
oanelor anterioare (combinaţie liniară), iar generatorul de excitaţie furnizea-
ză un tren de impulsuri cu distribuţie uniformă (regulată) în timp vocoderul
GSM se numeşte de tip cu predicţie liniară şi excitaţie cu impulsuri regulate
RPE-LPC (Regular Pulse Excited - Linear Prediction Coder)
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Figura nr. 6.15 - Schema bloc a unui vocoder GSM

La fiecare 20 ms valorile cuantizate ale celor 160 de eşantioane de la
iesirea convertorului A/D sunt încărcate într-o memorie tampon şi împărţite
în patru blocuri a câte 40 eşantioane (un bloc reprezentând 5 ms din voce).
Pentru fiecare din cele patru blocuri se construiesc 4 secvenţe, o secvenţă
conţinând fiecare al patrulea eşantion. Astfel secvenţa numărul 1 conţine
eşantioanele 1, 5, 9, 13,…, 37, secvenţa numărul 2 − eşantioanele 2, 6, 10,
14,…, 38, secvenţa 3 − eşantioanele 3, 7, 11, 15,…, 39, iar secvenţa 4 −
eşantioanele 4, 8, 12, 16,…, 40. Prima reducere a vitezei de bit la ieşirea
vocoderului constă în reţinerea unei singure secvenţe din cele patru ale unui
bloc şi anume secvenţa cu energia cea mai mare. 

Memoria predictorului pe termen scurt este de aproximativ 1 ms.
Vorbire umană prezintă corelaţii puternice pe intervale de timp mult mai
mari de până la 20 ms. De aceea predictorul pe termen lung (LTP) este
destinat reducerii vitezei de bit la ieşirea vocoderului prin exploatarea
acestor corelaţii. El acceptă secvenţa selectată anterior şi caută secvenţa cu
care ea are cea mai mare corelaţie între toate secvenţele anterioare pe durata
a 15 ms de semnal vocal. Blocul LTP transmite informaţii privind diferenţa
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dintre cele două secvenţe împreună cu un indicator care spune receptorului
care secvenţă dintre cele recepţionate recent trebuie selectată pentru
comparaţie. Aceasta este cea de-a doua tehnică de reducere a vitezei de bit la
ieşirea vocoderului. În total rata de bit la ieşirea vocodorelui se reduce de opt
ori şi devine 104/8 = 13 Kb/s.

Ieşirea codorului vocal este un bloc de 260 biţi la fiecare 20 ms,
aceasta corespunzând unei viteze nete a datelor de 13 Kb/s. Datele de la
ieşirea vocoderului sunt aplicate codorului de canal şi apoi modulatorului din
emiţător. Codorul de canal adaugă o anume redundanţă fluxului de date,
astfel încât receptorul să poată corecta erorile datorate perturbaţiilor pe canal,
dacă acestea nu sunt prea multe. Prin aceasta codorul de canal creşte rata de
transmisie a datelor la valoarea de 22,8 Kb/s.

Înainte de intrarea în codorul de canal cei 260 de biţi din fiecare
cadru vocal sunt împărţiţi în trei clase de importanţă. Biţii de clasa Ia (în
număr de 50) descriu coeficienţii filtrului, amplitudinile eşantioanelor din
bloc şi parametrii LTP. Acesti biţi vor avea importanţa cea mai mare şi o
protecţie mare din partea procesului de codare a canalului. Următoarea clasă
ca importanţă, Ib (132 biţi), conţine pointeri către secvenţele RPE, unii
parametri ai impulsurilor RPE şi alţi câţiva parametri LTP. Ultima ca
importanţă este clasa II (78 biţi) ce conţine parametri ai impulsurilor RPE şi
ai filtrului. 

Vocoder îmbunătăţit
La sfârşitul anului 1997 au fost publicate specificaţiile GSM pentru

un vocoder îmbunătăţit EFR (Enhanced Full Rate speech transcoder) care
permite o mai fidelă refacere a semnalului vocal analogic din reprezentarea
lui digitală transmisă pe canal şi, în plus, cu o viteză de bit mai mică la
ieşirea vocoderului (244 de biţi la fiecare 20 ms, adică o viteză de 12,2 Kb/s).
Fidelitatea mai mare a semnalului vocal refăcut se datorează creşterii de la 8
la 10 a ordinului filtrului de corelaţie pe termen scurt (LPC), iar reducerea
vitezei la ieşire s-a obţinut prin utilizarea unui dicţionar de coduri pentru
determinarea parametrilor de câştig şi întârziere ai predictorului pe termen
lung. Vocoderul îmbunătăţit este, deci, de tip cu predicţie liniară şi excitaţie
algebrică în cod ACELP (Algebraic Code Excited Linear Prediction coder).

Reducerea de viteză obţinută a permis o codare mai puternică a
biţilor de date, cu efect benefic asupra rezistenţei la influenţa perturbaţiilor
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pe canalul de transmisie (în special fading). Concret, grupului format din cei
50 de biţi de clasă Ia plus 15 biţi din clasa Ib li se adaugă 8 biţi de paritate
(cod CRC) prin aplicarea unui cod ciclic redundant, iar alţi patru biţi din
clasa Ib sunt repetaţi de încă două ori. În urma acestei precodări, rezultă un
total de 260 de biţi ca şi în cazul codorului RPE-LPC, care sunt divizaţi în
cele trei clase de importanţă (Ia, Ib şi II) şi care parcurg schema de codare de
canal prezentată în figura 6.18.

Transmisia discontinuă (DTX)
Detecţia pauzelor în vorbire realizată de vocoder este necesară pentru

suspendarea transmisiei radio pe durata acestor pauze. Opţiunea DTX
conduce la micşorarea interferenţei dintre celulele adiacente şi dintre staţiile
mobile ce aparţin de aceeaşi staţie de bază. Când se utilizează transmisia
discontinuă timpul de transmisie se micşorează, consumul de putere al
terminalului portabil scade şi, ca urmare, timpul de viaţă al bateriei creşte.
Într-o conversaţie normală semnalul vocal generat de un utilizator ocupă cca.
38% din timp, restul fiind pauze între intervenţiile interlocutorilor, între
cuvintele pronunţate de aceştia sau între silabele aceluiaşi cuvânt. Deci un
canal telefonic este efectiv ocupat de un utilizator mai puţin de jumătate din
timpul convorbirii. Posibilitatea invocării funcţiilor DTX aplicate specific
vocoderului impune două facilităţi adiţionale:

- detecţia activităţii vocale (VAD − Voice Activity Detecţion)
prin care se poate detecta prezenţa sau absenţa vorbirii la microfon.

- generarea unui zgomot de confort. Absenţa totală a sunetelor din
receptor pentru o perioadă de timp este deranjantă pentru utilizatorul de la
celălalt capăt al canalului radio. El va avea tendinţa să vorbească mai tare pe
durata acestor perioade de linişte sau să închidă. De aceea e nevoie de un
zgomot de fond minim pe durata pauzelor, zgomot numit şi zgomot de
confort. Pe durata absenţei semnalului vocal se transmit pe canalul radio cadre
special dfinie de standad ce conţin un descriptor de linişte (SID − Silence
Descriptor). La recepţia cadrelor SID, decodorul vocal de la recepţie
stabileşte o legătură falsă cu un generator local de zgomot de fond. 
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6.12 - Codarea de canal
Codarea de canal aduce un plus biţi de date la fluxul original pentru a

obţine un mijloc de protecţie a informaţiei transmise. Ea dă datelor o mai
mare robusteţe şi există posibilitatea identificării şi corectării datelor
transmise incorect pe traseul de RF. 

6.13.1 - Codarea semnalului vocal
Pentru datele vocale codarea se realizeaza în două etape. În prima

etapă se utilizează un cod bloc pentru codarea biţilor din clasa Ia, acesta fiind
un cod ciclic redundant utilizat pentru detecţia erorii. El adaugă trei biţi de
paritate (cod CRC) la datele vocale şi furnizează o indicaţie pentru decodor
despre existenţa sau nu a erorilor. Decodorul din receptor testează aceşti biţi
şi dacă ei indică existenţa unei erori în blocul de biţi de clasă Ia întreg blocul
este eliminat. În locul lui vocoderul introduce un nou bloc rezultat prin
interpolare între blocurile adiacente (în timp). Eroarea introdusă în semnalul
vocal refăcut este mai mică decât dacă s-ar fi utilizat blocul de biţi
recepţionat cu erori.

Figura nr. 6.16 - Aplicarea codului convoluţional cu r = 1/2 şi K = 5

Etapa a doua în codarea canalului constă într-o codare convoluţională
prin care se adaugă biţi redundanţi în aşa fel încât decodorul să poată detecta
şi corecta erorile. Acest cod este aplicat ambelor clase de biţi Ia şi Ib,
inclusiv codului CRC, şi un număr de patru biţi de zero adăugaţi pentru
resetarea decodorului Viterbi la recepţie. Pentru ca un cod să poată corecta
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erorile, un număr cunoscut de biţi suplimentari trebuie adăugat la fluxul de
date. Codul convoluţional aplicat în sistemul GSM utilizează o rată de 1/2 (r
= 1/2) şi o întârziere de 5 (K = 5). Prin impunerea acestor parametri se
utilizează 5 biţi consecutivi pentru calculul biţilor redundanţi şi pentru
fiecare bit de date se adaugă un bit redundant. În figura 6.16 este reprezentat
modul în care este generat codul convoluţional, iar în figura 6.17 se dă un
exemplu de utilizare a acestei tehnici de codare. În momentul iniţial toate
celulele de memorie sunt în starea 0.

Figura nr. 6.17 - Exemplu de aplicare a codului convoluţional

În figura 6.18 este prezentată schema completă de codare a canalului
pentru toţi biţii semnalului vocal. De observat că biţii din clasa II cu
importanţa cea mai mică nu au nici o protecţie. În codorul convoluţional intră
189 biţi, se obţin la ieşire 2·189 = 378 biţi şi, apoi, se adaugă cei 78 biţi din
clasa 2 obţinându-se 456 biţi. Acest număr de biţi reprezintă de 4 ori câte 114
biţi (114 fiind numărul biţilor transmişi într-o fereastră) sau de 8 ori câte 57
biţi (57 fiind numărul de biţi în fiecare din cele două subblocuri transmise).

Intercalarea de biţi şi de blocuri
Cei 456 biţi se potrivesc perfect în 4 ferestre de timp. Dacă aceste

date ar fi introduse în patru ferestre consecutive, atunci întregul bloc vocal
este susceptibil a fi eliminat dacă în una din ferestre apar erori de transmisie.
Asemenea erori apar în mod obişnuit pe canalele radio, de exemplu, pe
durata trecerii staţiei mobile printr-un tunel sau pe durata oricărui tip de
interferenţă. Pentru a micşora acest risc blocurile de date sunt împrăştiate pe

Biţi de intrare (M0) 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1  
Adăugarea a 4 biţi de 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0  
Întârzierea cu un bit (M1) 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0  
Întârzierea cu 2 biţi (M2) 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0  
Întârzierea cu 3 biţi (M3) 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0  
Întârzierea cu 4 biţi (M4) 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0  
M0 + M3 + M4 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0  
M0 + M1 + M3 + M4 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1  

Ieşire 1110111001110000011000100001001010… 
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un interval de timp mai mare, în cazul GSM pe durata a 8 cadre (câte 57 biţi
în fiecare fereastră alocată) .

Figura nr. 6.18 - Codarea de canal a semnalului vocal

Bitii de date sunt reordonaţi înainte de a fi împachetaţi în subblocuri
de câte 57 biţi într-o fereastră de timp. Astfel, scade probabilitatea ca întregul
grup de biţi consecutivi să fie distrus pe canalul radio. Cei 456 de biţi sunt
împărţiţi în 8 subblocuri astfel:

- subblocul 1: biţii 0, 8, 16, ………., 440, 448
- subblocul 2: biţii 1, 9, 17, ………., 441, 449
- subblocul 3: biţii 2, 10, 18, ………., 442, 450
- subblocul 4: biţii 3, 11, 19, ………., 443, 451
- subblocul 5: biţii 4, 12, 20, ………., 444, 452
- subblocul 6: biţii 5, 13, 21, ………., 445, 453
- subblocul 7: biţii 6, 14, 22, ………., 446, 454
- subblocul 8: biţii 7, 15, 23, ………., 447, 455

260 biţi 
(generaţi de vocoder la fiecare 20 ms) 

 
Divizare pe clase de importanţă 

 
Clasa Ia 
50 biţi 

Clasa Ib 
132 biţi 

Clasa II 
78 biţi 

 
Aplicarea codului ciclic 

redundant (50,53) 
 

  

50 + 3 = 53 biţi 132 biţi 
53 + 132 = 185 biţi 

78 biţi 

 
Adăugarea a patru biţi de zero şi intercalare 

 
 

185 + 4 = 189 biţi 78 biţi 
 

Aplicarea codului convoluţional de rată 1/2 
 

 

2 x 189 = 378 biţi 78 biţi 
378 + 78 = 456 biţi 

 
Divizare pe subblocuri 

 
1 

57 biţi 
2 

57 biţi 
3 

57 biţi 
4 

57 biţi 
5 

57 biţi 
6 

57 biţi 
7 

57 biţi 
8 

57 biţi 
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Figura nr. 6.19 - Intercalarea de blocuri pe canalul de trafic vocal

Procedura de poziţionare a biţilor în subblocuri este numită
intercalare de biţi. Împachetarea subblocurilor în ferestre de timp se face
astfel ca într-o fereastră să nu existe subblocuri aparţinând aceluiaşi bloc de
456 de biţi. Procedura este numită intercalare de blocuri. Ambele proceduri
urmăresc eliminarea erorilor de grup la recepţie, erori ce sunt mai dificil de
corectat.

Repartizarea subblocurilor pe ferestre se face ca în figura 6.19. S-au
notat cu N fereastra de timp repartizată canalului vocal analizat, cu A, B, C,
…. blocurile succesive de câte 456 de biţi şi cu 1/A, 2/A, ……, 1/B, 2/B, …..
− subblocurile de câte 57 de biţi ale blocurilor respective.

6.13.2 - Codarea pentru transmisiile de date
Codarea pe canalele ce transmit date este mai complexă, datele

trebuind să fie protejate mai puternic decât semnalele vocale. Un bit eronat
într-un bloc de semnal vocal poate conduce la eliminarea blocului respectiv
şi refacerea cu erori acceptabile a semnalului vocal analogic original şi deci
efectul nu este catastrofal. Aceeaşi eroare într-un bloc de date poate

Nr. cadrului   Fereastra N-1 Fereastra N Fereastra N+1 
0     1/A   
1     2/A   
2     3/A   
3     4/A   
4   5/A  1/B   
5   6/A  2/B   
6   7/A  3/B   
7   8/A  4/B   
8   5/B  1/C   
9   6/B  2/C   
10   7/B  3/C   
11   8/D  4/C   
12   SACCH  SACCH   
13   5/C  1/D   
14   6/C  2/D   
15   7/C  3/D   
16   8/C  4/D   

. 
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compromite însă întreaga transmisie dacă eroarea nu se poate elimina prin
prelucrarea suplimentară a blocului de date recepţionat sau prin
retransmiterea lui. Retransmisiile repetate ale blocurilor recepţionate cu erori
conduc la întârzieri mari de transmisie.

Schema de codare a datelor include aceleaşi etape ca şi în cazul
semnalului vocal (în vederea simplificării arhitecturii hardware a terminalu-
lui mobil), adică aplicarea unui cod ciclic redundant pentru generarea biţilor
de paritate (cod CRC), intercalare de biţi, aplicarea unui cod convoluţional
şi, în final, intercalare pe blocuri. Diferenţele constau în aceea că terminalul
GSM nu realizează codarea cu cod ciclic (se consideră că sursa de date are
propria schemă de generare a codului CRC), codarea convoluţională este mai
puternică, iar intercalările de biţi şi de blocuri sunt mai complexe.

Sunt definite trei tipuri de canale pentru tansmisii de date, diferenţiate
prin viteza netă de transmisie a datelor: 9,6 Kb/s, 4,8 Kb/s şi 2,4 Kb/s. În
urma codării de canal viteza de transmisie atinge valorile de 12 Kb/s, 6 Kb/s
şi, respectiv, 3,6 Kb/s. Fiecare tip de canal de date poate fi implementat pe un
canal de trafic de viteză normală (TCH/F) sau de viteză redusă (TCH/H).

Canalul cu viteza de 9,6 Kb/s
Terminalul GSM acceptă un flux de date organizat în blocuri de câte

60 de biţi la fiecare 5 ms şi prelucrează simultan un număr de 4 blocuri. La
finalul şirului de 240 biţi se adaugă patru biţi de valoare 0 pentru resetarea
decodorului. Celor 244 de biţi li se aplică un cod convoluţional de rată 1/2 şi
întârziere 5, rezultând la ieşire 488 de biţi. Dintre aceştia 32 de biţi sunt
eliminaţi (puncturing) după anumite reguli, iar cei 456 de biţi rezultaţi sunt
intercalaţi şi divizaţi pe grupuri.

Canalul cu viteza de 4,8 Kb/s
Terminalul GSM acceptă un flux de date organizat în blocuri de câte

60 de biţi la fiecare 10 ms. Dacă sursa de informaţie furnizează blocuri de
câte 240 biţi la fiecare 40 ms terminalul GSM divide fiecare bloc în 4 blocuri
de câte 60 de biţi. Codorul de canal prelucrează simultan un număr de două
de 60 de biţi. La finalul fiecărui grup de 60 de biţi se adaugă câte 16 biţi de
zero, apoi celor 152 de biţi rezultaţi li se aplică o codare convoluţională de
rată 1/3 şi întârziere 5. Cei 456 de biţi rezultaţi sunt intercalaţi şi divizaţi pe
grupuri. 
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Canalul cu viteza de 2,4 Kb/s
Terminalul GSM acceptă un flux de date organizat pe blocuri de 36

de biţi la fiecare 10 ms şi prelucrează simultan două asemenea blocuri. La
finalul celor 72 de biţi se adaugă patru biţi de zero, iar şirul de biţi rezultat
este codat convoluţional cu un cod de rată 1/6 şi întârziere 5. Cei 456 de biţi
rezultaţi sunt intercalaţi şi divizaţi pe grupuri.

Figura nr. 6.20 - Intercalarea pe blocuri la transmisiile de date 

Intercalarea grupurilor
Pentru o protecţie mai bună a datelor transmise blocul de 456 de biţi

rezultaţi la fiecare 20 ms este divizat în 22 de grupuri şi transmis pe canal în
22 de ferestre succesive. Cei 456 biţi nu se pot distribui simplu în 22 de
grupuri (456 nu este divizibil prin 22) şi este necesară o schemă mai
elaborată de repartizare a lor pe ferestre. Astfel, blocul de 456 biţi este
divizat în 16 grupuri de câte 24 biţi, două grupuri a câte 18 biţi, două grupuri

Fereastra N Fereastra Nr. 
cadru 

Fereastra 
N-1 A B C D E F G H I J K N+1 

0   24 24 24 24 18        
1   18 24 24 24 24        
2   12 24 24 24 24 6       
3   6 24 24 24 24 12       
4    24 24 24 24 18       
5    18 24 24 24 24       
6    12 24 24 24 24 6      
7    6 24 24 24 24 12      
8     24 24 24 24 18      
9     18 24 24 24 24      

10     12 24 24 24 24 6     
11     6 24 24 24 24 12     
12   SACCH  
13      24 24 24 24 18     
14      18 24 24 24 24     
15      12 24 24 24 24 6    
16      6 24 24 24 24 12    
17       24 24 24 24 18    
18       18 24 24 24 24    
19       12 24 24 24 24 6   
20       6 24 24 24 24 12   
21        24 24 24 24 18   
22        18 24 24 24 24   
23        12 24 24 24 24 6  
24        6 24 24 24 24 12  
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a câte 12 biţi şi două grupuri a câte 6 biţi (în total 22 de grupuri). Un subbloc
de 114 biţi de date transmis într-o fereastră de timp este format din 5 sau 6
grupuri de la blocuri succesive de 456 biţi: în fiecare fereastră − 4 grupuri de
câte 24 de biţi la care se adaugă fie un grup de 18 biţi, fie un grup de 12 biţi
şi un grup de 6 biţi, rezultând de fiecare dată 114 biţi. Un bloc de 456 biţi are:

- câte un grup de 6 biţi în ferestrele 1 şi 22;
- câte un grup de 12 biţi în ferestrele 2 şi 21;
- câte un grup de 18 biţi în ferestrele 3 şi 20;
- câte un grup de 24 biţi în ferestrele 4 − 19.

Dacă notăm cu A, B, C, ….. blocurile succesive de câte 456 de biţi
transmise pe un canal de trafic căruia i s-a repartizat fereastra N din cadre
succesive, atunci repartiţia pe ferestre a grupurilor de date apare ca în figura
6.20. Se observă că rezultă o structură de grupuri ce se repetă la fiecare patru
ferestre.

6.13 - Modulaţia
Modulaţia utilizată în sistemul GSM este GMSK (modulaţie de

frecvenţă cu variaţie minimă de fază şi prefiltrare gaussiană) cu BT = 0,3 şi
rată 270,833 Kb/s. GMSK este un tip de modulaţie FSK cu anvelopă
(amplitudine) aproape constantă cu tranziţii de fază extrem de line. Fiind o
modulaţie cu anvelopă constantă GMSK permite utilizarea unor
amplificatoare de RF de înaltă eficienţă.

Pentru a înţelege avantajele modulării GMSK prezentăm în figura
6.21 un exemplu de modulaţie MSK, prefiltrarea gaussiană asigurând
mcşorarea variaţiilor de amplitudine. Fluxul de date este reprezentat de 10
biţi în succesiunea 0011100010. Şirul de date este divizat în două şiruri: unul
al biţilor cu număr de ordine impar (1, 3, 5 …) şi celălalt − al biţilor cu
număr de ordine par (2, 4, 6 …). În figură sunt prezentate şi formele de undă
pentru versiunile de înaltă frecvenţă, respectiv, de joasă frecvenţă ale
semnalului modulator. Semnalul modulator MSK se construieşte luând în
consideraţie cei mai recenţi doi biţi de date după următoarele reguli:

- dacă biţii au valori identice − se transmite frecvenţa înaltă, iar
dacă biţii au valori diferite − se transmite frecvenţa joasă;
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- dacă primul bit este 1 − faza semnalului modulator rămâne
neschimbată, iar dacă el este 0 − faza semnalului modulator se modifică cu
180o.

Figura nr. 6.21 - Exemplu de generare a unui semnal MSK

Se observă din figură că modulaţia MSK asigură tranziţia de la o
frecvenţă modulatoare la alta numai în momentele în care cele două semnale
trec simultan prin zero şi că faza nu se modifică în momentul tranziţiei.

În sistemul GSM cele două frecvenţe modulatoare diferă între ele
printr-o valoare egală cu jumătate din viteza de transmisie pe canal:
≅270,833/2 = 135,415 KHz şi produc variaţii egale şi semn contrar ale
frecvenţei purtătoare. Aceasta înseamnă că diferenţa de frecvenţă faţă de
purtătoarea nemodulată este de 135,415/2 ≅ 67,7 KHz şi că indicele de
modulaţie este 67,7/135,4 = 0,5.

0 0 1 011 1 0 1 1

0 0 1 001 0 0 0

0 0 1 001 1 0 1 0 Şirul de biţi de intrare

Şirul de biţi de rang impar

Şirul de biţi de rang par

Semnalul modulator
de frecvenţă înaltă

Semnalul modulator
de frecvenţă joasă

Semnalul modulator
MSK rezultant
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Semnalul GMSK se obţine prin filtrarea cu un filtru gaussian a
semnalului MSK înainte ca acesta să moduleze purtătoarea de RF. Efectul
acestei prefiltrări este că tranziţiile de fază nu se mai produc instantaneu, ci
se întind pe durata a mai multor biţi (în cazul GSM − aproximativ 3 biţi).
Filtrul gaussian din sistemul GSM are produsul BT = 0,3, ceea ce înseamnă
că la o durată T de 1/270,833 ms ≅ 3,69 μs a bitului de date rezultă pentru
filtru o bandă B = 0,3/3,69 MHz ≅ 81,3 KHz.

Urmând procedeul de construcţie a semnalului MSK prezentat
anterior se poate constata că pentru un şir de biţi de valoare 0 se obţine un
semnal modulator identic cu semnalul armonic de frecvenţă înaltă. De aici
rezultă şi construcţia simplă (142 de biţi de 0) a salvei de corecţie a
frecvenţei din sistemul GSM. Pentru un şir de biţi de forma
01010101010101… se obţine un semnal modulator identic cu semnalul
armonic de frecvenţă joasă.

S I S T E M E  D . E . C . T .
Standardul DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications

system - sistem digital îmbunătăţit de telecomunicaţii fără fir) defineşte
sisteme duplex de comunicaţii digitale prin radio de mică putere proiectate
pentru a acoperi distanţe de până la 200 metri. În aplicaţii speciale cu antene
directive se pot atinge şi distanţe de peste 1000 metri faţă de emiţător.

Spre deosebire de standardul GSM care are specificaţii de foarte
mare detaliu pentru comunicaţii vocale standardul DECT defineşte numai un
cadrul general nefiind specific unei anumite aplicaţii. Deşi a fost elaborat
pornind de la necesitatea creşterii calităţii comunicaţiilor vocale, standardul
permite definirea altor servicii de comunicaţie: date, fax, paging, mesaje
scurte etc.

Ansamblul specificaţiilor cu ajutorul cărora se poate defini un
serviciu de comunicaţie se numeşte profil. Profilul asociat comunicaţiilor
vocale se numeşte profil generic de acces GAP (Generic Access Profile).
Alte profile se referă la transmisii de date tip ISDN, interconectarea cu
sisteme GSM, UMTS, IP etc.
203



Sisteme digitale de comunicaţii mobile (2G)
6.14 - Istoric
CT0 - Radiotelefonie analogică
CT1 - Sistem comercial MF analogic pe 900 MHz cu arie extrem de redusă

(de mărimea unui supermarket, de exemplu), necelular.
CT3 (ulterior DECT) - Sistem digital TDMA / TDD, cu posibilitatea de a

transmite şi date.

Date de referinţă:
1987- Lansarea ideii unui standard european unic pentru comunicaţii indoor

şi alegerea accesului multiplu TDMA/TDD.
1989- Formarea grupului de lucru în cadrul ETSI.
1992- Publicarea primului standard DECT, fără obligativitatea interopera-

bilităţii echipamentelor diverşilor producători pentru aplicaţii private;
viteza de transmisie de 1,152 Mb/s era cea mai mare valoare prevăzută
de un standard pentru comunicaţii mobile.

1995- Definitivarea specificaţiilor de bază ale standardului şi stabilirea
obligativităţii interoperabilităţii echipamentelor destinate comunicaţii-
lor vocale indiferent dacă aplicaţiile erau publice sau private; primele
implementări de echipamente DECT.

1996- Corecţia unor specificaţii şi definirea completă a GAP. 
1997- Publicarea specificaţiilor pentru serviciul de transmisii în pachete

(DPRS - DECT Packet Radio Service), permiţând interoperabilitatea
echipamentelor DECT pentru transmisii vocale cu cele pentru date.

1999- Adoptarea unor tipuri de modulaţie suplimentare pentru creşterea
vitezei de transmisie la 3,456 Mb/s.

2000- Acceptarea DECT ca interfaţă radio alternativă pentru sisteme de
comunicaţii mobile din generaţia a treia (3G). Ulterior au fost definite
profilele de interoperabilitate cu alte sisteme DECT/GSM,
DECT/ISDN, DECT/RLL (Radio Local Loop) etc. În continuare se
fac cercetări pentru completarea specificaţiilor în vederea atingerii
unor viteze de transmisie de 20 Mb/s.
Primele reţele DECT au fost implementate în 1995 în Germania. Din

1995 numărul unităţilor portabile DECT s-a dublat în fiecare an, ajungând în
2002 la cca. 150 de milioane.
204



Sisteme digitale de comunicaţii mobile (2G)
6.15 - Arhitectura sistemelor DECT
În cea mai simplă implementare (figura 6.22) un sistem DECT este

un aparat telefonic construit din două unităţi separate fizic: una ce conţine
interfaţa cu utilizatorul uman (microfon şi difuzor - telefon portabil) şi o a
doua ce conţine interfaţa cu linia telefonică (staţie de bază). Implementări
mai complexe interconectează mai multe staţii de bază cu mai multe
telefoane portabile (figura 6.23). Se observă că standardul DECT precizează
condiţiile de comunicaţie radio între unităţile portabile şi staţiile de bază. 

Figura nr. 6.22 - Cea mai simplă implementare a unui sistem DECT

În elaborarea standardului DECT au fost urmărite trei obiective
fundamentale: coexistenţa cu alte sisteme, interoperabilitatea echipamente-
lor de acelaşi profil şi coexistenţa echipamentelor de profile diferite.

Banda de frecvenţă alocată sistemelor DECT nu este exclusivă, de
aceea în anumite zone sistemele DECT trebuie să funcţioneze în prezenţa
interferenţei create de funcţionarea altor echipamente şi, deasemenea,
echipamentele DECT sunt surse de interferenţă pentru alte aparate existente
în vecinătate. Coexistenţa acestora înseamnă că fiecare dintre ele trebuie să-
şi adapteze funcţionarea la condiţiile particulare ale zonei păstrând la valori
minime efectele negative asupra serviciului propriu datorate inteferenţei
create de celelate sisteme şi, în acelaşi timp, să creeze interferenţe minime

Reţea
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circuite

telefonică cu

Reţea
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asupra celorlalte sisteme. Din punctul de vedere al coexistenţei cu alte
sisteme, echipamentele DECT pot fi caracterizate ca fiind “timide”: ocuparea
unui canal de comunicaţie se face numai dacă nivelul puterii
electromagnetice pe acesta este sub un nivel minim prestabilit (semnificând
faptul că nu există deja o altă comunicaţie), iar dacă pe parcursul utilizării
unui canal nivelul interferenţei creşte peste un prag prestabilit, canalul este
eliberat şi se alocă un alt canal comunicaţiei interferate.

Figura nr. 6.23 - Implementarea tipică a sistemelor DECT

Pentru definirea unui profil trebuie implementate în echipamente o
parte din caracteristicile definite de standardul DECT: unele sunt obligatorii,
iar altele sunt opţionale. Evident că alegerea caracteristicilor opţionale
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implementate este opţiunea producătorului de echipament, dar orice
caracteristică implementată trebuie să fie în conformitate cu specificaţiile
standardului. Interoperabilitatea echipamentelor provenite de la producători
diferiţi constă în posibilitatea stabilirii unei comunicaţii între echipamentele
de acelaşi profil, indiferent de caracteristicile opţionale implementate în
echipamentele implicate în comunicaţie.

Coexistenţa echipamentelor de profile diferite înseamnă
neinfluenţarea lor reciprocă. Ele pot comunica pe baza caracteristicilor
obligatorii implementate în fiecare dintre ele, dar dacă pe parcursul
comunicaţiei un echipament invocă o caracteristică pe care corespondentul
nu o are implementată aceasta nu trebuie să cauzeze ieşirea din funcţie sau
funcţionarea necorespunzătoare a nici unuia dintre echipamentele implicate.

6.16 - Consideraţii privind alegerea parametrilor 
standardului

Accesul multiplu
Tipul accesului multiplu a fost ales pentru a asigura o bună eficienţă

spectrală pentru complexitate minimă de implementare. Practic alegerea
trebuia făcută între TDMA şi CDMA, tehnica FDMA având o eficienţă
spectrală mult prea mică în comparaţie cu celelate două şi fiind utilizată
numai pentru definirea unor purtătoare distincte în banda alocată. Având în
vedere că standardul DECT este orientat cu preponderenţă către comunicaţii
vocale s-a considerat că tehnica TDMA este mai adecvată ca simplitate de
implementare, complexitatea asociată CDMA fiind justificată doar de
capacitatea ei de a prelua eficient trafic intermitent de date cu viteză
variabilă. Ca şi în cazul GSM s-a optat pentru o variantă mixtă
FDMA/TDMA: spectrul alocat a fost divizat în canale de bandă îngustă, pe
fiecare din ele definindu-se ferestre de timp.

Numărul de canale TDMA
Din punctul de vedere al numărului maxim de utilizatori simultan

activi pe o purtătoare FDMA este evident că numărul ferestrelor de timp
definite într-un cadru TDMA trebuie să fie cât mai mare. La o viteză
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constantă de transmisie un număr mare de ferestre înseamnă însă viteze mari
de transmisie pe fiecare fereastră din cauza duratei mici a acesteia. Ca
urmare, banda necesară de frecvenţă pentru un canal FDMA este mare şi
rezultă un număr mic de purtătoare FDMA. În plus, puterea de emisie creşte
pentru a asigura o valoare impusă a energiei pe bit, iar întârzierea de
transmisie devine comparabilă cu durata unui bit, ceea ce impune, în condiţii
de propagare multicale, utilizarea unui bloc de egalizare la recepţie, adică un
receptor mai complex, deci, mai scump. Pentru sistemul DECT durata de 10
milisecunde a cadrului TDMA şi numărul de 24 de ferestre pe cadru au fost
alese pentru a facilita recepţia fără egalizare pentru comunicaţiile indoor,
fără a exclude introducerea unui bloc de egalizare dacă producătorul decide
astfel sau dacă echipamentele sunt destinate comunicaţiilor outdoor.

Codarea semnalului vocal
Deoarece echipamentele DECT sunt gândite ca alternativă sau

extensie a unui post telefonic fix, calitatea comunicaţiei vocale trebuie
asigurată cel puţin la nivelul celei existente în sistemele telefonice fixe, adică
foarte bună. În acelaşi timp preţul de cost al echipamentului trebuie să fie
accesibil untilizatorului individual mediu. Tehnica ADPCM (modulaţie cu
codarea diferenţială adaptivă a implusurilor) a fost aleasă pentru calitatea
bună asigurată comunicaţiei vocale, iar viteza de 32 Kbps - pentru
complexitatea redusă de implementare. Nu în ultimul rând a contat şi
compatibilitatea cu echipamentele telefonice fixe moderne care folosesc,
deasemenea, o tehnică digitală diferenţială adaptivă de prelucrare a
semnalului vocal analogic, precum şi faptul că este posibilă transmisia
semnalelor de control cu modulaţie în frecvenţă (DTMF) necesare pentru
unele servicii digitale de mică viteză (accesarea căsuţei poştale vocale, de
exemplu)

Duplex
Definirea canalelor comunicaţie prin FDMA/TDMA impune

alegerea uneia dintre aceste tehnici pentru asigurarea caracterului duplex al
comunicaţiei. Alegerea tehnicii TDD a ţinut seama de volumul, greutatea şi
preţul de cost ale receptorului care ar fi devenit prea mari prin includerea
filtrelor de separare a celor două sensuri de comunicaţie în cazul FDD. În
plus, fadingul diferă mai puţin pe aceeaşi frecvenţă între două momente de
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timp apropiate, decât la momente de timp identice, dar pe două frecvenţe ce
nu pot fi prea apropiate din considerente de filtrare. Ca urmare, un eventual
bloc de egalizare poate fi introdus în cazul TDD numai la unul din capetele
lanţului de comunicaţie (staţia de bază) scumpind nesemnificativ costul
acesteia. Pentru compensarea efectului fadingului la nivelul unităţii
portabile, staţia de bază predistorsionează semnalul emis pe baza informaţiei
despre fading obţinută din semnalul recepţionat. Alegerea tehnicii TDD
facilitează şi planificarea reţelelor radio DECT cărora le pot fi alocate
frecvenţe purtătoare unice dintre cele definite de standard, pe când în cazul
FDD ar fi avut nevoie de cel puţin două frecvenţe purtătoare.

Utilizarea tehnicii TDD a permis definirea comunicaţiilor directe
între terminalele portabile (fără intervenţia unei staţii de bază) şi, astfel,
construcţia unor reţele locale de calculatoare interconectate prin terminale
DECT.

Alocarea canalului de comunicaţie
Alocarea complet dinamică a canalelor de comunicaţie este o

caracteristică distinctivă a sistemelor DECT. Această sarcină este sub
controlul direct şi exclusiv al unităţii portabile care realizează continuu
măsurători ale raportului semnal/interferenţă şi alege pentru fiecare nouă
salvă de comunicaţie purtătoarea de radiofrecvenţă şi fereastra de timp cele
mai favorabile. Astfel, se asigură o calitate foarte bună a comunicaţiei, se
evită interferenţele cu alţi utilizatori sau cu alte sisteme şi simplifică mult
transferul comunicaţiilor: la următoarea salvă de comunicaţie, unitatea
mobilă foloseşte o fereastră de timp disponibilă de pe purtătoarea de
radiofrecvenţă alocată unei staţii de bază vecine, dacă măsurătorile arată că
ea asigură cel mai bun raport semnal/interferenţă. Nu sunt necesare
schimburi de mesaje între staţii de bază şi unităţi mobile ca în cazul GSM.
Alocarea dinamică a canalelor de comunicaţie conduce şi la creşterea
eficienţei spectrale a sistemului, prin aceea că ferestre de timp cu acelaşi
nivel de interferenţă, ce nu pot fi folosite de unităţile mobile aflate la
marginile celulei, pot fi ocupate de cele aflate mai în apropierea staţiei de
bază deoarece recepţionează purtătoarea de radiofrecvenţă cu nivel mai
ridicat şi raportul semnal/interferenţă depăşeşte valoarea de prag.
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6.17 - Nivelul fizic al DECT

Interfaţa radio
Banda de frecvenţă de 20 MHz (1880-1900 MHz) alocată sistemelor

DECT este divizată în 10 canale FDMA de câte 1,728 MHz lăţime.
Frecvenţa centrală a unui canal FDMA este dată de relaţia:

 (2.5)

Pe fiecare purtătoare radio au fost definite cadre de timp cu durata de
10 milisecunde, fiecare cadru incluzând câte 24 de ferestre. Caracterul
duplex al comunicaţiei este asigurat prin diviziune în timp (TDD): ferestrele
0-11 sunt folosite pentru sensul de la staţia de bază către terminalul portabil,
iar ferestrele 12-23 pentru sensul opus (figura 6.24). Intervalul de timp de
gardă dintre două ferestre succesive este de 30 microsecunde, o valoare
suficient de mare pentru a compensa diferenţe de timp de propagare între
utilizatori în celule cu raza maximă de 4,5 Km.

Un canal de trafic reprezintă ferestrele cu aceeaşi poziţie în fiecare
semicadru al unui cadru TDMA de pe acelaşi canal FDMA. În fiecare
fereastră cu durata de 10/24 milisecunde 416,67 microsecunde se transmit
480 biţi, ceea ce înseamnă că viteza de transmisie pe canal este 1152 Kb/s.

Figura nr. 6.24 - Definirea purtătoarelor FDMA şi a ferestrelor TDMA
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Puterea maximă de emisie pe durata unei ferestre este de 250 mW
(+24 dBm) pentru echipamentele DECT standard şi de 2,5 mW (+4 dBm)
pentru echipamentele DECT de putere redusă. Producătorii pot alege orice
valoare a puterii de emisie până la limita maximă stabilită de standard pentru
fiecare din clasele de emisie, însă aceasta nu poate coborî sub 80 mW (+9
dBm) pentru echipamentele destinate transmisiilor vocale. Valoarea medie a
puterii de emisie depinde de numărul de ferestre dintr-un cadru în care
echipamentul emite. Astfel, pentru modul de lucru uzual în care
echipamentul DECT emite puterea de vârf de 250 mW într-o singură
fereastră din cadrul de 24 de ferestre puterea medie de emisie este de
aproximativ 10 mW. 

Puterea de emisie de vârf caracterizează capacitatea echipamentului
DECT de a lucra în celule de dimensiuni mari, iar puterea de emisie medie
exprimă consumul de la bateria de alimentare şi este important pentru
stabilirea duratei de viaţă a acesteia.

Modulaţia
Modulaţia de bază definită de standardul DECT este cea cu

comutarea frecvenţei şi prefiltrare gaussiană (GFSK) având produsul dintre
banda filtrului şi durata simbolului BT = 0,5, fiecare bit fiind considerat un
simbol. Pentru valoarea logică 1 a bitului de informaţie frecvenţa de emisie
este crescută cu 228 KHz faţă de frecvenţa centrală a canalului, iar pentru
valoarea logică 0 a bitului de informaţie frecvenţa de emisie este micşorată
cu aceeaşi valoare. În acest fel se obţine un semnal de bandă relativ mică cu
o anvelopă aproape constantă, deci se poate utiliza la emisie un amplificator
de putere neliniar cu eficienţă energetică mare. De asemenea, se poate utiliza
un receptor simplu cu detecţie necoerentă, cu refacerea frecvenţei de tact din
şirul de date şi eşantionare la jumătatea perioadei de bit.

Ulterior au fost adoptate alte două tipuri de modulaţie cu comutarea
fazei (PSK) cu 4 nivele (π/4-DQPSK) şi, respectiv, 8 nivele (π/8-D8PSK) în
vederea creşterii vitezei nete de transmisie la peste 3,456 MB/s necesară
susţinerii comunicaţiilor multimedia. Tipurile suplimentare de modulaţie nu
se aplică grupurilor de biţi de sincronizare pentru a asigura interoperabilita-
tea echipamentelor DECT aparţinând aceluiaşi profil, dar cu caracteristici
tehnice diferite.
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Pentru uniformizarea modulaţiei utilizate de echipament la transmisia
unui pachet a fost standardizată şi o modulaţie PSK cu două nivele: π/2-
DBPSK, cu avantajul că un receptor GFSK poate demodula un semnal
modulat π/2-DBPSK şi, reciproc, un receptor π/2-DBPSK poate demodula
un semnal GFSK. Astfel, când se foloseşte un tip de modulaţie PSK pentru
şirul de biţi de date se utilizează o modulaţie π/2-DBPSK pentru şirul de biţi
de sincronizare. În Tabelul 6.2 se prezintă tranziţiile de fază asociate
combinaţiilor biţilor de informaţie de intrare pentru cele trei tipuri de
modulaţie PSK acceptate de standardul DECT.

Stările modulaţiei π/2-DBPSK se aleg dintre stările modulaţiei π/4-
DQPSK, iar cele ale modulaţiei π/8-D8PSK - astfel încât să includă stările
modulaţiei π/4-DQPSK.

Organizarea ferestrelor
Intervalul de timp de 10 milisecunde reprezintă unitatea de timp

fundamentală într-un sistem DECT şi se numeşte cadru. Un număr de 16
cadre succesive cu durata de 160 milisecunde formează un multicadru; în
acest interval de timp se transmite un ciclu complet de informaţii de control.
Deci, multicadrul reprezintă durata de timp minimă în care terminalul mobil

Tabelul nr. 6.2 - Tranziţiile de fază pentru modulaţiile utilizate în DECT
Tipul modulaţiei Biţi de informaţie ΔΦ

π/2-D2BPSK 0 −π/2
1 +π/2

π/4-DQPSK

1 1 −3π/4
0 1 +3π/4
0 0 +π/4
1 0 −π/4

π/8-D8PSK

0 0 0 +π/8
0 0 1 +3π/8
0 1 1 +5π/8
0 1 0 +7π/8
1 1 0 −7π/8
1 1 1 −3π/8
1 0 1 −5π/8
1 0 0 −π/8
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trebuie să monitorizeze transmisia unei staţii de bază pe canalul pilot pentru
a obţine informaţiile despre organizarea reţelei DECT în care lucrează. 

Un cadru este divizat în 24 de ferestre cu durata de aproximativ 416,7
microsecunde numerotate K0 - K23 (figura 6.25). În fiecare fereastră există
480 de perioade de bit numerotate f0 - f479. Unele ferestre se pot divide în
două jumătăţi numerotate în ordine L0 şi L1, fiecare cu câte 240 perioade de
bit numerotate f0 - f239 şi, respectiv, f240 - f479. Două ferestre succesive se
pot grupa într-una singură cu durata dublă ce conţine 960 de durate de bit
numerotate f0 - f959. O fereastră de lungime dublă poartă numărul primei
ferestre standard din grup şi este totdeauna par. 

Figura nr. 6.25 - Organizarea ferestrelor de timp potrivit standardului 
DECT

Folosind un codor cu viteză normală semnalul vocal anlogic
eşantionat cu viteza de 32.000 de eşantioane pe secundă pe durata unui cadru
de 10 milisecunde este transformat într-o secvenţă binară de 320 biţi care
este memorată într-un registru tampon (buffer). Ei se transmit în fereastra de
timp alocată, buffer-ul se goleşte şi se umple cu alţi 320 de biţi reprezentând
un nou interval de 10 milisecunde din semnalul vocal şi procesul continuă.

Tipuri de pachete
Biţii de date împreună cu cei de control ce se transmit într-o fereastră

formează un pachet. Pachetele sunt de lungimi diferite în funcţie de durata de
timp alocată transmisiei: o fracţiune dintr-o fereastră, o jumătate de fereastră,

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 multicadru = 16 cadre (160 msec.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 cadru = 24 ferestre (10 msec.)
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o fereastră sau două ferestre succesive (figura 6.26). Prin alegerea lungimii
pachetelor echipamentul DECT îşi adaptează viteza de transmisie la cea a
sursei de informaţie pentru creşterea eficienţei spectrale.

Un pachet scurt P00 are 96 de biţi şi ocupă prima parte a unei ferestre
standard. Pachetele P00 se transmit pe canalele pilot R00 şi conţin informaţii
privind organizarea reţelei DECT. În funcţie de traficul existent în reţea
restul ferestrei poate rămâne liber sau poate conţine date.

Pachetele normale P32 au lungimea de 420 sau 424 de biţi, ocupă în
întregime o fereastră standard şi sunt utilizate de canalele R32 ale sistemului
pentru transmisii vocale şi transmisii de date de viteză normală.

Figura nr. 6.26 - Tipuri de pachete şi poziţia lor în fereastră

Pachetele de lungime redusă P08j au lungimea de 180 + j sau 184 + j
biţi sunt folosite de canalele R08j pentru transmisii vocale cu viteză redusă,
atunci când se utilizează un codor de viteză redusă. Un pachet P08j ocupă o
jumătate dintr-o fereastră (L0 sau L1), astfel că într-o fereastră standard se
pot transmite simultan informaţiile provenind de la doi utilizatori, crescând
capacitatea reţelei şi eficienţa spectrală. Denumirea pachetului şi a canalului
care îl foloseşte provin de la faptul că viteza netă de transmisie pe canal este
de 8 Kb/s şi aceasta poate fi crescută în multipli (j) de 8 Kb/s. Creşterea
vitezei de transmisie se face prin creşterea lungimii pachetului faţă de
valoarea minimă de 180 (184) de biţi, ceea ce reduce intervalul de gardă
dintre pachetele ce ocupă cele două jumătăţi ale ferestrei şi creşte
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probabilitatea de suprapunere temporală a lor la recepţie. Deocamdată, însă,
sunt acceptate de standard numai pachete P08j de lungime minimă (j = 0).

Pachetele de lungime dublă P80 au lungimea de 900 sau 904 biţi şi
sunt transmise pe durata unei ferestre duble (canalul R80) rezultând o viteză
netă de transmisie de 80 Kb/s. Ele sunt folosite pentru transmisii de date de
viteză mare (canale ISDN, de exemplu).

Diferenţa de 4 biţi în lungimea unui pachet este datorată repetării sau
nu a ultimului grup de patru biţi de la sfârşitul pachetului, repetare care este
lăsată la opţiunea operatorului.

Organizarea biţilor în pachet

Figura nr. 6.27 - Organizarea biţilor într-o fereastră standard (canal R32)

Un pachet conţine biţi START, biţi de CONTROL asociaţi datelor
transmise, biţi de DATE şi biţi de STOP (figura 6.27). Excepţie face pachetul
P00 care conţine numai biţi de START şi de CONTROL.

Biţii de START sunt, de fapt, biţi de sincronizare ce includ un
preambul H2 de 16 biţi (1010101010101010 - pentru staţia de bază şi
0101010101010101 - pentru unităţile mobile) folosit pentru resetarea
detectorului din receptor şi un cuvânt de sincronizare (1110100110001010 -
pentru staţia de bază şi 0001011001110101 - pentru unităţile mobile), folosit
pentru refacerea tactului la recepţie şi sincronizarea unităţilor mobile cu
referinţa de timp fixată de staţia de bază. Prin aceasta se elimină necesitatea
prezenţei unui oscilator de înaltă stabilitate în unităţile mobile şi, deci,
menţinerea unui preţ de cost scăzut al acestora.

Opţional, în primele 16 perioade de bit ale unei ferestre (f0 - f15) se
pot repeta biţii din preambulul H2 formând preambulul H1. Acest preambul

START CONTROL + DATE STOP

1 fereastră = 480 biţi (0,4167 msec.) 

H1 H2 Sync
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de lungime dublă (H1 + H2) este utilizat în reţelele DECT cu diversitate de
antenă: se estimează calitatea recepţiei cu una din antene în prima treime a
preambului, în cea de-a doua treime - cu cea de-a doua antenă, iar în ultima
treime se face selecţia antenei ce asigură cea mai bună recepţie, selecţie ce
rămâne valabilă pentru toată durata recepţiei pachetului. Se apreciază că prin
diversitatea de antenă se obţine o creştere cu 10 dB a nivelului de semnal.

În grupul biţilor de CONTROL este inclus un preambul H de 8 biţi şi
un alt grup de 40 de biţi (T - Tail bits) cu informaţii de control privind
organizarea transmisiilor şi sincronizării în reţeaua DECT, precum şi un grup
de 16 biţi (CRC) generaţi la emisie pe baza biţilor H + T şi utilizaţi la
recepţie pentru detecţia şi corecţia erorilor de transmisie.

Biţii de DATE reprezintă informaţia utilă transmisă de pachet şi pot fi
transmişi cu sau fără codare de canal. În prezenţa codării de canal biţii de
DATE sunt organizaţi în grupe de câte 64 de biţi urmaţi de alţi 16 biţi (cod
CRC) generaţi pe baza acestora şi utilizaţi la recepţie pentru detecţia şi
corecţia erorilor de transmisie. Dacă echipamentul DECT nu realizează
codarea de canal, înseamnă că, potrivit protocolului de comunicaţie adoptat,
această sarcină este lăsată pe seama sursei de informaţie care foloseşte
propria schemă de codare de canal. Astfel se introduce o mare flexibilitate în
conlucrarea echipamentelor DECT cu diverse surse de informaţie şi reţele de
comunicaţii.

Lungimea blocului de DATE depinde de tipul pachetului: 0 biţi
pentru P00, 84 + j biţi pentru P08j, 324 de biţi pentru P32 şi, respectiv, 804
biţi pentru P80. Ultimii patru biţi (X) din şirul de biţi de DATE nu reprezintă
date propriu-zise, ci sunt biţi de control (cod CRC al întregului bloc de
DATE). Ei sunt adăugaţi pentru controlul calităţii transmisiei şi, în special, a
detecţiei suprapunerii la recepţie a ferestrelor de timp succesive. La creşterea
întârzierii de propagare apar suprapuneri începând cu sfârşitul ferestrei şi
detecţia lor pe baza biţilor X permite corecţia sincronizării la recepţie înainte
ca suprapunerile să compromită integritatea şirului de biţi de DATE. Prin
adăugarea grupului X creşte atât calitatea comunicaţiilor vocale prin
eliminarea la recepţie a unui număr mai mic de pachete compromise datorită
suprapunerii ferestrelor, cât şi eficienţa transmisiilor de date prin micşorarea
numărului de pachete necesar a fi retransmise.

Grupul de biţi de STOP înseamnă un număr de 44 de perioade de bit
în care nu se transmite nimic (interval de timp de gardă pentru evitarea
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suprapunerii la recepţie a transmisiilor pe două ferestre succesive). Opţional,
în primele patru perioade de bit se poate transmite un grup de patru biţi (Z)
ce este identic cu grupul ultimilor patru biţi (X) de DATE. Această repetiţie
permite receptorului detectarea mai din timp a suprapunerilor transmisiilor
din ferestre succesive: dacă grupurile de biţi X şi Z sunt identice înseamnă că
nu există suprapuneri, dar dacă cele două grupuri nu sunt identice - atunci
există suprapuneri şi trebuie refăcută sincronizarea. 

6.18 - Evoluţii preconizate
Cercetările desfăşurate în prezent în vederea creşterii performanţelor

sistemelor DECT sunt concentrate asupra introducerii unor noi tipuri de
modulaţie mai eficiente spectral (16QAM, 32QAM şi 64QAM - modulaţie
de amplitudine în cuadratură cu 16, 32 şi, respectiv, 64 de stări) şi a creşterii
benzii unui canal FDMA prin gruparea a trei canale DECT standard. În acest
fel se pot atinge viteze de transmisie de peste 20 Mb/s. În Tabelul 6.3 sunt
prezentate vitezele maxime de transmisie obtenabile pentru diverse
combinaţii de tipuri de modulaţii şi lărgimi de bandă.

Pentru viteze mari de transmisie dispersia întârzierii de propagare pe
căi multiple devine comparabilă cu perioada de bit şi, ca urmare, trebuie
introdusă egalizarea de canal la recepţie. Aceasta se poate realiza şi pe baza
secvenţei de biţi de sincronizare din grupul de START, însă pentru
îmbunătăţirea performanţelor se studiază introducerea unei secvenţe de
antrenare între biţii de DATE care urmează să fie separaţi în două grupuri
(similar cu organizarea din GSM).

Tabelul nr. 6.3 - Viteze de transmisie pe canale DECT (Mb/s)

Modulaţia Bandă normală Bandă largă
GFSK, DBPSK 1,152 3,456

DQPSK 2,304 6,912
D8PSK 3,456 10,368
16QAM 4,608 13,824
32QAM 5,760 17,280
64QAM 6,912 20,736
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S I S T E M E  c d m a O n e
Sistemele celulare cdmaOne sunt primele sisteme mobile ce

utilizează tehnica CDMA de acces multiplu. Standardul a fost elaborat de
compania americană Qualcomm care a şi realizat primele implementări
demonstrând performanţele deosebite ale tehnologiei CDMA în aplicaţii
celulare mobile. După adoptarea standardului (IS-95) în 1995 sisteme
CDMA au fost implementate şi în afara SUA: Coreea, Japonia, Australia,
China etc.

Datorită absenţei interferenţelor cu sistemele de radiocomunicaţii de
bandă îngustă, sistemele cdmaOne folosesc aceeaşi bandă de frecvenţe ca şi
sistemele celulare FDMA/TDMA. Canalul de comunicaţie este reprezentat
de codul de împrăştiere a datelor, iar caracterul duplex al comunicaţiei este
realizat prin divizare în frecvenţă (FDD). Viteza de chip este de 1,2288 Mc/s,
motiv perntru care un sistem cdmaOne ocupă o bandă de frecvenţă de 1,25
MHz.

Împrăştierea se face prin multiplicare cu secvenţă directă (DS-
CDMA), dar se realizează în mod diferit pe cele două sensuri de
comunicaţie.

Pe legătura directă (staţie de bază către mobile) biţii de date sunt
codaţi convoluţional cu viteza 1/2, intercalaţi şi multiplicaţi, apoi, cu unul
din cele 64 de coduri Walsh ortogonale. Fiecare utilizator primeşte un cod
Walsh unic pentru împrăştiere, ceea ce asigură o separaţie perfectă a
comunicaţiilor în absenţa propagării multicale. Pentru micşorarea
interferenţelor intercelulare între utilizatori ce folosesc acelaşi cod Walsh de
împrăştiere, staţiile de bază utilizează coduri specifice de multiplicare
(scrambling) după aplicarea codurilor Walsh. Codurile pentru scrambling
sunt alese dintr-o familie de secvenţe de zgomot pseudoaleator cu lungimea
de 215 chip-uri. Chiar şi în aceste condiţii ortogonalitatea comunicaţiilor
dintr-o celulă se păstrează, deoarece multiplicarea cu secvenţele
pseudoaleatoare se realizează sincron. Staţiile de bază transmit şi un semnal
pilot cu o putere mai mare decât a canalelor de trafic, ceea ce permite
unităţilor mobile estimarea canalului şi detecţia sincronă a datelor.

Pe legătura inversă (unităţi mobile către staţia de bază) se utilizează o
strategie diferită de împrăştiere datorită faptului că semnalele recepţionate de
staţia de bază parcurg lungimi de drum diferite şi sosesc, deci, cu întârzieri
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diferite. Biţii de date sunt codaţi convoluţional cu viteza 1/3, intercalaţi, iar,
apoi, în locul fiecărui grup de câte şase biţi se transmite funcţia Walsh de
lungime 64 având numărul de ordine egal cu valoarea zecimală a grupului de
biţi. Această substituire este echivalentă cu o multiplicare cu un factor de
împrăştiere egal cu 1024. Secvenţele Wlash se multiplică succesiv cu o
secvenţă pseuodaleatoare specifică utilizatorului de lungime 242-1 chip-uri şi
cu secvenţă specifică celulei de lungime 215. Viteza mai mare de codare
convoluţională şi utilizarea funcţiilor Walsh asigură o rezistenţă sporită la
fading a semnalului emis de mobile, necesitate rezultată din faptul că, în
absenţa unui semnal pilot pe legătura inversă, staţia de bază trebuie să
utilizeze o tehnică necoerentă de detecţie a datelor.

Pe legătura inversă se utilizează şi un control eficient al puterii de
emisie pentru diminuarea efectului de apropiere. Controlul se realizează atât
în circuit deschis, cât şi în circuit închis. Biţii de control al puterii de emisie
pentru bucla de control cu circuit închis se transmit cu frecvenţa de 800 Hz
prin înlocuirea unor biţi de date cu biţi de control (bit stealing). Bucla în
circuit deschis este utilă pentru compensarea variaţiilor rapide de fading.

Atât unităţile mobile, cât şi staţiile de bază utilizează receptoare tip
Rake pentru combinarea constructivă a versiunilor multicale şi combaterea
efectelor fadingului. 

Vocoderul cdmaOne prelucrează eşantioane ale semnalului vocal
corespunzător unei durate de 20 milisecunde şi are la ieşire viteza normală de
9600 b/s. În perioadele de absenţă a semnalului vocal viteza de ieşire este
redusă la 1200 b/s. Pe canalele de trafic se pot transmite şi date cu viteza de
1200, 2400, 4880 sau 9600 b/s.

Faţă de varianta iniţială a standardului au fost operate modificări în
sensul creşterii vitezei nete de transmisie a datelor prin acceptarea
transmisiilor în pachete. Se pot realiza transmisii în pachete cu viteza de 64
Kb/s. 
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Creşterea impresionantă a telefoniei celulare mobile precum şi
numărul crescut de utilizatori de Internet promit un potenţial extraordinar
pentru o piaţă care combină ambele inovaţii: transmisii de date şi
comunicaţii celulare mobile. În următorii ani va fi o cerere extensivă de
servicii de date mobile. Serviciile de transmisii de date mobile existente nu
îndeplinesc cerinţele utilizatorilor şi furnizorilor. Din punctul de vedere al
utilizatorilor, rata de transmisie a datelor este prea mică, stabilirea
conexiunii durează prea mult timp şi este destul de complicată. Mai mult,
serviciul este prea costisitor pentru cei mai mulţi dintre utilizatori. Din punct
de vedere tehnic, dezavantajul rezultă din faptul că actualele reţele de date
mobile sunt bazate pe transmisii cu comutare de circuite, canalul de trafic
fiind alocat unui utilizator pe întreaga perioadă a transmisiei. În cazul unui
trafic intermitent (precum cel din reţeaua Internet) aceasta conduce la o
utilizare ineficientă a resurselor. Este evident că pentru un asemenea trafic,
utilizarea serviciilor de transmisii cu comutare de pachete ar conduce la o
utilizare mult mai eficientă a canalelor de trafic. Aceasta din cauză că un
canal va fi alocat doar când este nevoie şi va fi eliberat imediat după
transmiterea pachetelor. Folosind acest principiu, mai mulţi utilizatori pot
folosi simultan acelaşi canal fizic (multiplexare statistică). Pentru eliminarea
acestei ineficienţe s-au dezvoltat până acum două tehnologii: CDPD
(Cellular Digital Packet Data) pentru sistemele AMPS şi cdmaOne şi GPRS
(General Packet Radio Service - serviciul general de transmisii radio cu
comutare de pachete) dezvoltat iniţial pentru GSM, dar integrat şi în ADC.
Pentru sistemele GSM au fost elaborate încă două tehnologii: HSCSD (High
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Speed Circuit Switched Data - transmisii de date cu mare viteză cu comutare
de circuite) şi EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution - transmisii
de date cu mare viteză pentru creşterea performanţelor sistemelor GSM).

Toate formează aşa numita familie de sisteme mobile de generaţia 2,5
(2.5G). Ele au o viteză de transmisie a datelor net superioară sistemelor 2G
(GSM, DAMPS, cdmaOne), însă insuficientă pentru preluarea transmisiilor
multimedia (voce + fax + imagini statice + imagini în mişcare). Acestea sunt
posibile în sistemele mobile din generaţia a treia (3G) care au viteze de
transmisie de cel puţin 2 Mb/s şi sunt capabile să suporte trafic asimetric (cu
intensităţi diferite pe cele două sensuri de comunicaţie).

7.1 - HSCSD
Prin tehnnologia HSCSD se adaugă o facilitate suplimentară

interfeţei radio a GSM: alocarea a două sau mai multe ferestre de timp dintr-
un cadru pentru susţinerea unei comunicaţii. Ca urmare, viteza maximă de
transmisie a datelor este un multiplu al vitezei maxime de transmisie din
sistemul GSM (9,6 Kb/s). 

În figura 7.1 este prezentată noua arhitectură de reţea a unui sistem
GSM ce permite gruparea mai multor canale GSM pentru a forma un canal
HSCSD.

Figura nr. 7.1 - Organizarea canalelor HSCSD

La emisie unitatea mobilă divizează şirul de date generat în n şiruri
independente egal cu numărul de canale GSM (ferestre de timp) ce i-au fost
alocate, transmisiile pe fiecare din canale se desfăşoară în aceleaşi condiţii ca
şi în sistemul GSM, iar la nivelul unităţii de control al staţiilor de emisie-

MS BTS BSC MSC

n circuite TCH/F 1 circuit ISDN
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recepţie cele n şiruri de date sunt regrupate în şirul unic generat de unitatea
mobilă, şir ce este transmis în continuare prin MSC către unitatea BSC în
aria căreia se află unitatea mobilă corespondentă. Unitatea BSC divide şirul
de date recepţionat într-un număr de şiruri egal cu numărul de canale GSM
alocate acestei unităţi mobile, transmite independent pe aceste canale GSM
şirurile de date obţinute, iar unitatea mobilă reface datele iniţiale prin
concatenarea şirurilor de date recepţionate.

Atât la nivelul unităţii mobile (MS), cât şi la cel al subsistemului
staţiilor de bază (BSS) trebuie introdusă o funcţie suplimentară care să
permită divizarea şirului de date generat de staţia mobilă în n şiruri de date
(teoretic, n poate lua valori între 1 şi 8), transmisia acestora pe n canale GSM
(ferestre de timp) şi refacerea şirului de date la nivelul unităţii de control al
staţiilor de emisie/recepţie (BSC). Transmisiile pe cele n canale sunt

Tabelul nr. 7.1 - Clase şi tipuri de unităţi mobile HSCSD

Clasa 
MS

Numărul maxim de ferestre pe cadru 
(canale GSM) Tipul MS

Emisie Recepţie Total
1 1 1 2

1

(MS nu poate emite şi 
recepţiona simultan) 

2 2 1 3
3 2 2 3
4 3 1 4
5 2 2 4
6 3 2 4
7 3 3 4
8 4 1 5
9 3 2 5

10 4 2 5
11 4 3 5
12 4 4 5
13 3 3

Nespecificat

2

(MS poate emite şi 
recepţiona simultan) 

14 4 4
15 5 5
16 6 6
17 7 7
18 8 8
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independente din punctul de vedere al controlului puterii de emisie şi al
erorilor de transmisie, însă ele trebuie coordonate din punctul de vedere al
funcţiilor de reţea (precum transferul şi saltul de frecvenţă, de exemplu). Pe
porţiunea reţelei fixe dintre unităţile BSC datele sunt transmise pe un canal
ISDN unic, indiferent de numărul de canale GSM ce compun canalul
HSCSD. Viteza de transmisie maximă obtenabilă prin tehnologia HSCSD
este, deci, de 128 Kb/s.

Transmisiile HSCSD pot fi simetrice (număr egal de canale GSM pe
cele două sensuri) sau asimetrice (număr mai mare de canale GSM pe sensul
dinspre BTS către MS). La conectare unitatea mobilă specifică numărul
maxim de canale GSM pe care îl solicită şi dacă această limită este
modificabilă la cerere pe parcursul comunicaţiei, iar reţeaua alocă, dacă are
disponibile, acest număr de canale cel puţin pe legătura directă (BTS către
MS), iar pe legătura inversă (MS către BTS) − cel puţin un canal GSM.

Unităţile mobile capabile să suporte transmisii HSCSD se împart în
18 clase după numărul maxim de canale GSM pe care pot să lucreze simultan
şi în două tipuri, după existenţa sau nu a facilităţii de a emite şi recepţiona
simultan (vezi Tabelul 7.1)

7.2 - GPRS
GPRS oferă un serviciu suplimentar de comunicaţie prin care se

îmbunătăţeşte substanţial şi se simplifică accesul utilizatorilor mobili la
reţele de transmisii de date cu comutare de pachete, precum reţeaua Internet.
El constă în aplicarea aceleiaşi tehnici de transmisii de date cu comutare de
pachete şi pe canalele radio GSM, motiv pentru care datele utilizatorilor
mobili pot fi transmise direct către reţelele externe de date. Transmisiile în
pachete pe calea radio facilitează întreţeserea mai multor comunicaţii pe
acelaşi canal radio şi sporesc, astfel, eficienţa de utilizare a spectrului.
Timpul de acces şi viteza de transmisie sporesc simţitor. Astfel, dacă în
sistemele GSM timpul de acces este de câteva secunde şi viteza maximă este
limitată la 9,6 Kb/s, în sistemele GPRS timpul de acces este mai mic de o
secundă, iar viteza maximă de transmisie este de peste 150 Kb/s. În plus
tarifarea comunicaţiilor se face în funcţie de cantitatea de informaţie
vehiculată de utilizatorul mobil şi nu în funcţie de timpul de ocupare a
canalului radio. Acest tip de tarifare este avantajos pentru comunicaţiile
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intermitente de genul accesului la reţeaua Internet în care utilizatorul este
conectat la reţea o perioadă mai mare de timp, dar transmite date în intervale
de timp mici cu pauze lungi între două transmisii.

În concluzie, serviciul GPRS creşte eficienţa de utilizare a resurselor
radio, simplifică accesul utilizatorilor mobili la reţelele fixe de transmisii
date, asigură timp mic de acces şi viteză mare de transmisie şi permite
utilizatorului să achite costurile activităţii efective de ocupare a canalului de
comunicaţie şi nu pe cele mult mai mari asociate duratei sesiunii de
comunicaţie.

7.2.1 - Arhitectura unui sistem GPRS
Două principii au stat la baza redefinirii arhitecturii de reţea în

vederea implementării funcţiilor GPRS: separarea netă dintre entităţile radio
GPRS şi entităţile radio (BTS şi BSC) ale GSM şi neintroducerea de
modificări în structura şi funcţiile MSC. Primul principiu asigură
independenţa funcţionării entităţilor GPRS în raport cu interfaţa radio a
sistemului GSM şi, în acest fel, posibilitatea implementării funcţiilor GPRS
şi în alte sisteme celulare în afara celor GSM. Al doilea principiu este
rezultatul unor constrângeri economice, MSC fiind entitatea cea mai
complexă şi mai scumpă dintr-un sistem GSM. Nefiind necesare modificări
în structura şi funcţiile acestuia costul implementării funcţiilor GPRS este
mai mic.

Pentru realizarea funcţiilor specifice GPRS în arhitectura clasică a
unui sistem GSM a fost introdusă o nouă clasă de noduri de reţea numite
noduri suport GPRS (GSN − GPRS Support Node). Aceste noduri sunt
responsabile de preluarea pachetelor de date de la staţiile mobile, rutarea
acestora prin reţea şi livrarea către reţelele externe cu transmisii de date cu
comutare de pachete. Arhitectura standard a unui sistem GSM ce oferă şi
servicii GPRS (denumit, în continuare, sistem sau reţea GPRS) este
prezentată în figura 7.2.

Un nod GSN server (SGSN − Server GSN) este responsabil de
livrarea pachetelor de date de la şi către staţiile mobile din interiorul ariei
sale de responsabilitate. Sarcinile lui includ rutarea pachetelor şi transferul
comunicaţiilor, managementul mobilităţii (conectare/deconectare şi localiza-
re) şi funcţiile de taxare şi de autentificare. Registrul de locaţie al unui nod
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SGSN înmagazinează informaţii despre localizarea şi profilul tuturor
utilizatorilor GPRS înregistraţi în respectivul SGSN.

Figura nr. 7.2 - Arhitectura standard a unei reţele GPRS

Un  nod GSN poartă (GGSN − Gateway GSN) este o interfaţă între
magistrala reţelei GPRS şi reţelele de pachete de date externe. El converteşte
pachetele GPRS ce vin de la SGSN în formatul corespunzător protocolului
reţelei de date cu transmisii în pachete (PDN) şi le transmite reţelei
corespunzătoare. Pe de altă parte, adresele PDN ale pachetelor de date ce
sosesc sunt convertite în adrese GSM ale utilizatorilor destinatari. Pachetele
readresate sunt transmise către nodurile SGSN corespunzătoare. În acest
scop, nodul GGSN înmagazinează în propriul registru de locaţie numărul
nodului SGSN curent pentru toţi utilizatorii din reţeaua GPRS, precum şi
profilurile lor. De asemenea nodul GGSN realizează funcţiile de autentificare
şi taxare. În general, există o relaţie de "mai mulţi la mai mulţi" (many-to-
many) între nodurile SGSN şi nodurile GGSN: un nod GGSN este interfaţa
cu reţelele externe de date pentru mai multe noduri SGSN, iar un nod SGSN

Altă reţea GPRS
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îşi poate ruta pachetele sale spre diferite noduri GGSN pentru a putea ajunge
la diferite reţele externe de date.

Figura 7.2 prezintă, de asemenea, interfeţele dintre noile noduri ale
reţelei şi reţeaua GSM clasică. Astfel, interfaţa Gb conectează unităţile BSC
cu nodul SGSN. Prin intermediul interfeţelor Gp şi Gn sunt transmise datele
utilizatorilor şi cele de semnalizare între nodurile GSN. Dacă nodurile SGSN
şi GGSN sunt localizate în aceeaşi reţea GPRS se foloseşte interfaţa Gn, iar
dacă acestea se află în reţele GPRS diferite se foloseşte interfaţa Gp. Toate
nodurile GSN sunt interconectate prin intermediul unei magistrale GPRS
bazate pe protocolul IP. În interiorul acestei magistrale, nodurile GSN
încapsulează pachetele de date şi le transmit folosind protocolul de tunelare
GPRS (GTP − GPRS tunneling protocol). Există două tipuri de magistrale
GPRS:

Figura nr. 7.3 - Magistrale GPRS

Magistrală intra-GPRS Magistrală intra-GPRS

Magistrală inter-GPRS

Reţea de date (PDN)

Reţea GPRS A Reţea GPRS B

GGSNGGSN BG BG

SGSNSGSN SGSN

Gp GiGi
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- magistrale intra-GPRS care conectează noduri GSN ale
aceleiaşi reţele GPRS fiind reţele IP private ale furnizorului de servicii GPRS.

- magistrale inter-GPRS care conectează noduri GSN din diferite
reţele GPRS, caz în care este necesar un contract de roaming între cei doi
furnizori de servicii GPRS.

În figura 7.3 se prezintă magistralele intra-GPRS ale două reţele
GPRS diferite, conectate prin intermediul unei magistrale inter-GPRS.

Porţile dintre reţelele GPRS şi magistralele inter-GPRS externe se
numesc porţi de frontieră (BG − Border Gateways). Printre altele ele
realizează funcţii de securitate pentru a proteja magistralele intra-GPRS
private de atacuri şi utilizare neautorizată. Interfeţele Gn şi Gp sunt definite
şi între două noduri SGSN. Aceasta permite nodurilor SGSN să schimbe
informaţii privind profilul utilizatorilor, atunci când o staţie mobilă se
deplasează dintr-o zonă în alta. Prin intermediul interfeţei Gf nodul SGSN
poate interoga o staţie mobilă ce solicită să se înregistreze în reţea asupra
identităţii IMEI proprii. Interfaţa Gi conectează reţeaua PLMN cu reţelele
externe PDN private sau publice, cum ar fi Internetul sau reţelele intranet ale
companiilor.

Registrul HLR stochează profilul utilizatorilor, numărul nodului
SGSN curent şi adresa (adresele) PDN pentru fiecare utilizator GPRS din
reţea. Interfaţa Gr este folosită pentru schimbul de informaţii dintre registrul
HLR şi nodurile SGSN. De exemplu, prin această interfaţă un nod SGSN
informează HLR despre locaţia curentă a unei staţii mobile (MS). Când staţia
mobilă se înregistrează într-un nou nod SGSN, registrul HLR îi poate
transmite acestuia profilul utilizatorului. Calea de semnalizare între un nod
GGSN şi registrul HLR (interfaţa Gc) poate fi folosită de GGSN pentru a
solicita locaţia utilizatorului şi profilul acestuia cu scopul de a reactualiza
informaţia din propriul său registru de locaţie. În plus, centrul de control
MSC poate fi extins cu funcţii şi intrări de regiştri care să permită o
coordonare eficientă între serviciile GPRS (cu comutare de pachete) şi cele
GSM (cu comutare de circuite). De exemplu, se poate realiza actualizarea
combinată a localizării GPRS cu cea non-GPRS, precum şi procedee
combinate de conectare. Mai mult, cereri de paging pentru comunicaţii GSM
clasice (vocale) realizate cu comutare de circuite pot fi transmise prin
intermediul nodurilor SGSN. În acest scop, interfaţa Gs conectează bazele de
date ale nodurilor SGSN şi cele din MSC. Pentru a schimba mesaje SMS
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prin intermediul GPRS, se defineşte interfaţa Gd. Ea interconectează
serverul pentru mesaje scurte al MSC (SMS-GMSC) cu nodurile SGSN. 

Clase de unităţi mobile GPRS
Comunicaţiile vocale pot fi susţinute de orice unitate mobilă capabilă

să realizeze comunicaţii GPRS, însă în funcţie de modul în care cele două
funcţii se pot combina se definesc trei clase de staţii mobile:

- staţii mobile de clasă A ce suportă comunicaţii vocale simultan
cu servicii GPRS;

- staţii mobile de clasă B ce se pot înregistra în reţea atât pentru
servicii GPRS, cât şi pentru servicii GSM, dar nu pot oferi decât un singur tip
de comunicaţie la un moment dat;

- staţii mobile de clasă C ce se pot înregistra fie pentru servicii
GPRS, fie pentru servicii GSM convenţionale, dar nu simultan. O excepţie o
constituie mesajele scurte SMS, care pot fi recepţionate şi transmise fie ca
serviciu GSM, fie ca serviciu GPRS indiferent de tipul înregistrării.

Servicii de bază şi servicii suplimentare
Serviciile de bază oferite de GPRS constau în transmisii complete de

pachete de date şi există două tipuri diferite de astfel de servicii: servicii
punct-la-punct (PTP – point-to-point) şi servicii punct-multipunct (PTM –
point-to-multipoint)

Serviciul PTP oferă transfer de pachete de date între doi utilizatori în
ambele moduri: transparent (în timp real) şi netransparent (în regim de
datagrame). 

Serviciile PTM oferă transferul pachetelor de date de la un utilizator
către mai mulţi utilizatori. Există două tipuri de servicii PTM:

- prin difuzare multiplă (multicast) PTM-M − când pachetele de
date sunt distribuite într-o anumită zonă geografică şi un identificator de grup
semnalizează dacă ele sunt destinate tuturor utilizatorilor din acea arie sau
numai unui anume grup de utilizatori;

- prin apelare de grup PTM-G − când pachetele de date sunt
adresate unui grup de utilizatori şi sunt în transmise toate zonele geografice în
care se află membri ai grupului.

Este de asemenea posibilă transmiterea mesajelor SMS prin interme-
diul GPRS şi sunt prevăzute implementarea de servicii suplimentare de reţea,
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precum redirecţionarea necondiţionată a apelului (CFU – Call Forwarding
Unconditional), redirecţionarea apelului în cazul în care mobilul utilizatoru-
lui nu poate fi contactat (CFNRc – Call Forwarding Non Reachable), grup
restrâns de utilizatori (CUG – Closed User Group). Mai mult, un furnizor de
servicii GPRS poate oferi servicii adiţionale nestandardizate, cum ar fi
accesul la baze de date, servicii de mesaje (messaging) şi servicii tele-action
(de exemplu validări de cărţi de credit, tranzacţii de loterie, sisteme de
supraveghere şi monitorizare electronică).

Context PDP
O unitate mobilă poate efectua o transmisie de date cu comutare de

pachete numai după parcurgerea unei proceduri de activare a acestei
funcţionalităţi denumită activare context PDP (PDP − Packet Data Protocol).
În mesajul de activare transmis de unitatea mobilă trebuie să specifice
identitatea sa temporară, adresa nodului SGSN prin care comunică, tipul
reţelei externe de date cu care comunică, adresa nodului GGSN prin care se
face accesul către reţeaua externă, calitatea dorită (QoS) a serviciului de
comunicaţie precum şi unii parametri solicitaţi de protocul de comunicaţie
utilizat de reţeaua externă. Toate aceste date formează contextul PDP al
unităţii mobile. În el se poate include şi adresa unităţii mobile dacă aceasta
este alocată static. În cazul alocării dinamice a adreselor, ea va primi o nouă
adresă la fiecare activare a contextului PDP. Din contextul PDP poate lipsi
identitatea temporară a unităţii mobile dacă respectivul context PDP se referă
la un serviciu nepersonalizat (acces anonim).

În funcţie de drepturile pe care unitatea mobilă le are în reţea şi de
setările reţelei ea poate activa 0, 1 sau mai multe contexte PDP, câte unul
pentru fiecare din reţelele externe de date cu care comunică şi pentru fiecare
tip de serviciu pe care îl solicită.

După autentificare şi verificarea conformităţii solicitării cu drepturile
în reţea ale unităţii mobile nodul SGSN confirmă activarea contextului PDP,
memorează acestă stare şi transmite informaţia nodului GGSN corespunză-
tor. 

Activarea unui context PDP se face numai la iniţiativa unităţii
mobile, însă reţeaua îi poate solicita parcurgerea acestei proceduri atunci
când unitatea mobilă este apelată de către o reţea externă.
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7.2.2 - Definirea stărilor de management al mobilităţii
Din punctul de vedere al managementului mobilităţii (MM –

Mobility Management) unei unităţi mobile GPRS aceasta se poate afla în trei
stări distincte: IDLE (neconectată), STANDY (conectată, dar inactivă) sau
READY (conectată şi activă). Fiecare stare este caracterizată prin nivelul de
funcţionalitate şi de informaţie stocată în entităţile sistemului. 

Starea IDLE    
În starea IDLE, utilizatorul nu are parcursă procedura de conectare

GPRS (adică funcţiile de transmisii de date în pachete nu sunt activate) şi ca
urmare funcţiile MM nu pot fi efectuate. Unitatea mobilă şi nodul SGSN nu
deţin informaţii despre poziţia în reţea a unităţii mobile sau calea de rutare a
mesajelor către ea. Ca urmare, transmiterea datelor la şi de la utilizatorul
mobil şi nici apelarea lui nu sunt posibile. Reţeaua GPRS consideră
utilizatorul mobil ca indisponibil.

Starea  STANDBY
În starea STANDBY utilizatorul are parcursă procedura de conectare

GPRS şi funcţiile MM pot fi efectuate. Unitatea mobilă şi nodul SGSN deţin
informaţii despre poziţia în reţea a unităţii mobile şi aceasta poate primi
apeluri pentru transmisii de date, precum şi apeluri prin nodul SGSN pentru
servicii cu comutare de circuite. Nu este, însă, posibilă recepţia şi nici
transmisia de date cu comutare de pachete.

Din această stare utilizatorul poate efectua procedura de activare
context PDP, şi unitatea mobilă trece în starea READY, sau procedura de
deconectare GPRS, şi unitatea mobilă trece în starea IDLE.

Starea READY 
În starea READY unitatea mobilă are parcurse procedura de conecta-

re GPRS şi cel puţin o procedură de activare context PDP. Ca urmare funcţii-
le MM pot fi efectuate, unitatea mobilă şi nodul SGSN deţin informaţii
despre poziţia în reţea a unităţii mobile şi aceasta poate primi apeluri pentru
transmisii de date, precum şi apeluri prin nodul SGSN pentru servicii cu
comutare de circuite. În plus, utilizatorul poate transmite şi primi pachete de
date de la reţelele externe pentru care contextele PDP au fost activate.
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Reţeaua nu iniţiază apelări GPRS pentru un utilizator în starea READY, dar
prin nodul SGSN pot fi făcute apelări pentru alte servicii.

În starea READY utilizatorul mobil poate activa sau dezactiva
contextele PDP. Din acestă stare unitatea mobilă poate trece în starea
STANDBY dacă toate contextele PDP sunt dezactivate sau dacă un interval
de timp prestabilit nu se efectuează schimburi de pachete de date pentru nici
unul din contextele PDP activate. Această ultimă funcţie poate fi dezactivată
de către operator. Din starea READY unitatea mobilă poate trece direct în
starea IDLE dacă utilizatorul efectuează procedura de deconectare GPRS.

7.2.3 - Accesul multiplu şi principiile de management ale 
resurselor radio

Serviciul GPRS utilizează interfaţa radio a sistemului celular în care
este implementat. În cazul GSM, de exemplu, se utilizează canalele radio de
200 KHz lăţime şi diviziunea în timp pe fiecare din acestea cu ferestre de
15/26 0,577 milisecunde, grupate în cadre de 8 câte ferestre.

Însă alocarea canalelor pentru serviciile GPRS este diferită de cea
pentru comunicaţiile din sistemul GSM convenţional. Sistemul GPRS
permite unei staţii mobile să transmită pe mai multe intervale de timp ale
aceluiaşi cadru TDMA (funcţionare multislot). Aceasta conduce la o alocare
mai flexibilă a canalelor: 1 până la 8 ferestre dintr-un cadru TDMA pot fi
alocate unei singure staţii mobile. Mai mult, sunt alocate separat canalele
pentru legătura directă şi, respectiv, legătura inversă, pentru preluarea
eficientă a traficului de date asimetric (de exemplu, traficul Web).

În sistemele GSM un canal este alocat permanent unui anume
utilizator pe întreaga perioadă a comunicaţiei (chiar dacă nu se transmit
date). În sistemele GPRS canalele sunt alocate doar când sunt transmise sau
recepţionate pachete de date şi sunt eliberate imediat după încetarea
transmisiei. Pentru un trafic intermitent aceasta conduce la o utilizare mult
mai eficientă a resurselor radio. Pe baza acestui principiu, mai mulţi
utilizatori pot folosi simultan un acelaşi canal fizic.

Canal fizic GSM alocat pentru transmisii de date în pachete se
numeşte canal de pachete de date (PDCH − Packet Data Channel) şi se alege
dintre canalele disponibile în celulă, resursele radio ale acesteia fiind folosite
simultan de către toate unităţile mobile GPRS şi non-GPRS aflate în celulă.

≈
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Alocarea canalelor fizice fie către servicii cu comutare de pachete (GPRS),
fie către servicii cu comutare de circuite (GSM) poate fi realizată dinamic în
funcţie de încărcarea reală de trafic din celulă, prioritatea serviciului şi clasa
multislot a unităţilor mobile. Numărul canalelor alocate PDCH poate fi
modificat în funcţie de cerinţele curente. Canalele fizice care nu sunt folosite
în momentul respectiv de către GSM pot fi alocate drept canale PDCH
pentru a mări calitatea serviciilor GPRS. Când se înregistrează o cerere de
alocare de resurse pentru servicii cu prioritate mai mare, canalele PDCH
trebuie eliberate.

7.2.4 - Canale logice în GPRS
Tabelul 7.2 prezintă canalele logice GPRS, care, ca şi în GSM se

clasifică în două categorii: canale de trafic şi canale de semnalizare
(control). Canalul de trafic pentru pachete de date (PDTCH) este dedicat
transferului datelor utilizatorilor. El este alocat unei unităţi mobile (sau în
cazul PTM la mai multe unităţi mobile). O unitate mobilă poate folosi mai
multe canale PDTCH simultan. Canalul de control de difuzare (PBCCH) este
un canal de semnalizare unidirecţional punct-multipunct de la subsistemul
staţiilor de bază (BSS) către unităţile mobile. Este folosit de BSS pentru a
transmite către toate unităţile mobile GPRS din celulă informaţii specifice
despre organizarea reţelei radio GPRS. În afară de informaţiile despre
sistemul GPRS, canalul PBCCH trebuie să transmită informaţii importante
despre serviciile GSM cu comutare de circuite, astfel încât o unitate mobilă
GSM/GPRS să nu fie nevoită să monitorizeze canalul de control BCCH al
GSM. Canalul comun de control (PCCH) este un canal de semnalizare
bidirecţional de tip punct-multipunct care transportă informaţii de
semnalizare pentru managementul accesului la reţea, cum ar fi alocarea
resurselor radio şi paging-ul. El constă din patru sub-canale: 

- canalul de acces (PRACH) este folosit de mobil  pentru a solicita
unul sau mai multe canale de trafic PDTCH;

- canalul de acordare a accesului (PAGCH) este folosit pentru
informarea unităţii mobile asupra canalelor PDTCH ce i-au fost alocate;

- canalul de paging (PPCH) este folosit pentru apelarea unităţilor
mobile GPRS în vederea localizării sau transmisiei de pachete de date;
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- canalul de notificare (PNCH) este folosit pentru a informa o
unitate mobilă despre faptul că au sosit mesaje PTM pe adresa ei (multicast
sau apel de grup).

Canalele de control dedicate PACCH şi PTCCH sunt canale
bidirecţionale de tipul punct-la-punct:

- canalul de control asociat (PACCH) este întotdeauna alocat în
combinaţie cu unul sau mai multe canale PDTCH care sunt alocate unei
unităţi mobile şi transportă informaţii de control specifice acesteia (de
exemplu, informaţii despre controlul puterii);

- canalul de control al avansului în timp (PTCCH) este folosit
pentru sincronizarea adaptivă a cadrelor.

Coordonarea dintre canalele logice pentru comunicaţiile cu comutare
de circuite şi  cele cu comutare de pachete este foarte importantă pentru
creşterea eficienţei de utilizare a canalelor radio. Astfel, atunci când canalul
PCCCH nu este disponibil într-o celulă, o unitate mobilă GPRS poate folosi
canalul de control comun BCCH pentru a primi informaţii despre reţeaua
radio. De asemenea, dacă o unitate mobilă GPRS este înregistrată pentru
transmisii de date în pachete, atunci ea primeşte apelurile pentru toate
tipurile de comunicaţii (GSM sau GPRS) numai pe canalul PBCCH, iar când
este angajată într-o comunicaţie GPRS - numai pe unul din canalele PDCH
ce i-au fost alocate. În felul acesta transmisiile GPRS folosesc minimul
posibil de resurse radio.

Tabelul nr. 7.2 - Canale logice GPRS

Grup Canal Funcţie Direcţie
Canale de trafic PDTCH Trafic de date MS  BSS
Canale de control al emisiei PBCCH Controlul emisiei MS  BSS

Canale comune de control 
(PCCCH)

PRACH Acces MS  BSS
PAGCH Permisia accesului MS  BSS
PPCH Paging MS  BSS
PNCH Notificare MS  BSS

Canale dedicate de control PACCH Control asociat MS  BSS
PTCCH Controlul avansului de timp MS  BSS
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7.2.5 - Definirea canalelor fizice pentru transmisii de date 
în pachete

Pentru comunicaţiile GPRS cadrele sunt grupate în blocuri (câte
patru cadre TDMA succesive într-un bloc), iar un multicadru complex
conţine 12 asemenea blocuri plus încă alte 4 cadre TDMA (în total - 52 de
cadre − figura 7.4).

Figura nr. 7.4 - Organizarea multicadrului complex GPRS

Două cadre TDMA dintr-un multicadru complex sunt rezervate
pentru transmisia canalelor PTCCH, iar alte două cadre sunt lăsate libere.
Organizarea internă a blocurilor B0 − B11 diferă de la un bloc la altul şi este
controlată de parametrii care sunt transmişi prin intermediul PBCCH.

7.2.6 - Codarea de canal 
Codarea de canal este folosită pentru  protecţia la erori de transmisie

a pachetelor de date. Tehnica de codare a canalului în GPRS este similară cu
cea din GSM, adică o codare cu un cod sistematic ce adaugă un număr de biţi
de paritate, intercalare de biţi, o codare convoluţională cu viteza 1/2 şi o
intercalare de blocuri. Spre deosebire de sistemul GSM în transmisiile GPRS
sunt definite patru scheme de codare (Tabelul 7.3) ce asigură grade de
protecţie diferite prin modificarea raportului dintre numărul biţilor de date şi
cel al biţilor de paritate introduşi de codul sistematic. Schema de codare este
aleasă în funcţie de parametrii canalului de transmisie. Astfel, dacă există
perturbaţii puternice pe canal sau fading foarte sever trebuie aleasă o schemă
de codare cu grad mare de protecţie la erori (de exemplu, CS-1), iar dacă
perturbarea canalului este nesemnificativă se poate alege o schemă de codare

B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11X T X T

B0 ... B11 - blocuri radio a câte 4 cadre TDMA
X - cadru TDMA liber
T - cadru TDMA alocat canalului PTCCH

1 multicadru complex GPRS = 52 cadre TDMA
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mai simplă (de exemplu, CS-4) cu protecţie scăzută la erori. Se observă că o
creştere a gradului de protecţie la erori se obţine în detrimentul vitezei nete
de transmisie a datelor

De exemplu, în cazul schemei de codare CS-2, folosind un cod bloc
sistematic, celor 3 biţi indicatori de stare a legăturii inverse (USF − Up-link
State Flag) li se adaugă un număr 3 biţi de paritate, iar grupului de 268 de biţi
de informaţie plus cei trei biţi USF − un număr de 16 biţi de paritate
obţinându-se în total 290 de biţi. Sunt adăugaţi, apoi, 4 biţi de 0 la sfârşitul
întregului bloc, iar celor 294 de biţi li se aplică un cod convoluţional de
întârziere 4 şi viteză 1/2, rezultând 588 de biţi. Deoarece pe interfaţa radio
GSM lungimea de referinţă a unui bloc de date este de 456 de biţi, din cei
588 de biţi rezultaţi în urma codării CS-2 trebuie eliminaţi 132. Rezultă a
viteză medie de transmisie pe canal de 13,4 Kb/s.

Biţii USF se transmit unităţii mobile pentru a indica starea de liber
sau ocupat a ferestrei de timp de pe legătura inversă corespunzătoare celei de
pe legătura directă pe care o recepţionează curent. Această informaţie este
utilă în transmisiile GPRS deoarece ele nu sunt totdeauna simetrice şi
alocarea unei ferestre de timp pe un sens de comunicaţie nu înseamnă în mod
implicit şi alocarea ferestrei cu acelaşi număr de ordine pentru sensul opus de
comunicaţie (aşa cum se întâmplă în sistemele GSM convenţionale).

7.2.7 - Conlucrarea cu reţelele IP
GPRS suportă ambele sisteme de adresare din reţeaua Internet (IPv4

şi IPv6). Din punctul de vedere al reţelei Internet, o reţea GPRS este o altă
subreţea IP, iar nodurile GGSN sunt echivalente unui router IP. În figura 7.5
se prezintă un exemplu de conectare la Internet a unei reţele GPRS.

Tabelul nr. 7.3 - Scheme de codare de canal în sistemul GPRS

Schema 
de 

codare

Pre-
codare 
USF

Biţi de 
informaţie

Biţi de 
paritate

Biţi de 
final

Biţi la ieşirea 
codorului 

convoluţional

Biţi 
eliminaţi 

(punctured)

Rata 
datelor
KB/s

CS-1 3 181 40 4 456 - 9.05
CS-2 6 268 16 4 588 132 13.4
CS-3 6 312 16 4 676 220 15.6
CS-4 12 428 16 - 456 - 21.4
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Un utilizator GPRS înregistrat care vrea să schimbe pachete de date
cu reţelele IP obţine o adresă IP din cele aflate în spaţiul adreselor
operatorului GPRS. Pentru a suporta un număr mai mare de utilizatori, este
esenţială folosirea alocării dinamice a adreselor IP. De aceea, este instalat un
server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Corespondenţa dintre
adresele IP şi cele GPRS este realizată de nodul GGSN pe baza contextului
PDP activat de utilizator. Poate fi folosit şi un server al denumirii domeniilor
(DNS - Domain Name Server) controlat de operatorul GPRS sau de către
reţeaua IP pentru realizarea corespondenţei dintre adresele IP externe şi cele
interne. Pentru menţinerea unei viteze mari de transmisie rutarea pachetelor
IP se face prin tunelare prin magistrala intra-GPRS folosind un protocol
specific. Tunelarea înseamnă, în esenţă, că nodul GGSN ataşează fiecărui
pachet adresa de destinaţie şi calea de rutare, fără a verifica integritatea
datelor incluse. Cu această configuraţie, reţeaua GPRS poate fi privită ca o
extensie radio a reţelei Internet până la o unitate mobilă sau un computer
mobil. 

Pentru a evidenţia aspectele de bază asociate stabilirii unei transmisii
de date cu comutare de pachete între un untilizator mobil GPRS şi un
utilizator din reţeaua Internet să considerăm exemplul practic în care
utilizatorul MS aflat în reţeaua GPRS2 din figura 7.5 doreşte să transfere un
volum de date din calculatorul PC aflat într-o reţea locală LAN conectată la
Internet. Presupunem că utilizatorul MS este înregistrat în reţeaua GPRS1 şi
are drept de roaming în reţeaua GPRS2.

Pentru extragerea datelor utilizatorul MS îşi activează contextul PDP
ce îi permite accesarea reţelei Internet prin transmiterea unui mesaj specific
către nodul SGSN2 în zona căruia se află. Acesta verifică drepturile de
roaming şi de comunicaţie ale MS prin schimb de informaţii cu nodul poartă
BG2 de interconectare cu reţeaua GPRS1 şi transmite nodului GGSN2 de
interconectare cu reţeaua Internet cererea de activare a contextului PDP de
către MS. Dacă alocarea de adrese IP se face dinamic nodul GGSN2 alocă o
adresă utilizatorului MS şi memorează contextul PDP activat.
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Figura nr. 7.5 - Exemplu de rutare a unei transmisii GPRS

Cererea de transmisii de date este adresată de către utilizatorul MS
nodului SGSN2, care o retransmite nodului GGSN2. Acesta retransmite
cererea către reţeaua Internet după ce înlocuieşte adresa internă a
utilizatorului MS cu cea sub care el este recunoscut în reţeaua Internet. Pe
baza adresei de destinaţie solicitarea ajunge la calculatorul PC care
furnizează şirul de pachete de date solicitat.

Deoarece utilizatorul MS este cunoscut în reţeaua Internet ca făcând
parte din reţeaua GPRS1, pachetele de date sunt dirijate către aceasta prin
nodul poartă GGSN1 şi, pe baza informaţiei privind locaţia curentă a
utilizatorului MS, sunt redirijate prin nodul poartă BG1, magistrala inter-
GPRS şi nodul poartă BG2 către nodul SGSN2, iar, de aici, către utilizatorul
MS. De notat că între nodurile GGSN1 şi SGSN2 transmisia se face prin
tunelare, deci cu viteză maximă posibilă.

 

Magistrală
inter-GPRS

Magistrală
intra-GPRS

Magistrală
intra-GPRS

Reţea de date (PDN) 
(Internet, intranet etc. )

BG2 BG1

Router PC
LAN

SGSN

SGSN2

GGSN2

SGSN1

GGSN1

BTS

BTSBSC

BSC
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Reţea 
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7.3 - EDGE
EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution − sistem cu viteză

îmbunătăţită de transmisii de date pentru creşterea performanţelor sistemelor
GSM) reprezintă o tehnologie pe baza căreia sistemul GSM de generaţia a
doua poate oferi servicii specifice sistemelor din generaţia a treia fără
modificarea spectrului de frecvenţă alocat. Această tehnologie prezintă
avantajele că se implementează rapid, utilizează resursele existente în
sistemele GSM şi introduce în mod treptat caracteristici 3G.

EDGE utilizează canale radio de aceeaşi lăţime ca şi GSM şi aceeaşi
structură de ferestre de timp şi poate fi privită ca o interfaţă radio generică ce
asigură viteze mari de transmisie, facilitând tranziţia gradată către sisteme
3G. 

Deşi EDGE a fost proiectată pentru aplicaţii în sistemul GSM ea
poate fi implementată în oricare alt sistem ce foloseşte diviziunea de timp
(TDMA) pe interfaţa radio.

EDGE creşte, în primul rând, performanţele interfeţei radio a GSM,
dar poate fi privită şi ca un concept ce permite sistemelor GSM să ofere
tipuri noi de servicii. EDGE permite creşterea raportului semnal/zgomot la
recepţie prin controlul asupra calităţii legăturii adaptând codarea de canal
pentru protecţia datelor la parametrii în permanentă schimbare ai canalului
radiomobil şi asigurând, astfel, cea mai mare viteză de transmisie a datelor
permisă de calitatea curentă a canalului.

La o aceeaşi viteză de bit pe canal de 271 Kb/s, prin tehnologia
EDGE se poate atinge o viteză de bit de 69,2 Kb/s pe fiecare fereastră de
timp, faţă de numai 22,8 Kb/s în sistemele GSM convenţionale.

Tehnologia EDGE, proiectată pentru a creşte eficienţa spectrală,
constă în esenţă în introducerea unei scheme de modulaţie avansată: 8-PSK
(comutarea fazei cu opt stări, trei biţi/simbol) şi se poate aplica peste ambele
tehnologii prezentate anterior pentru creşterea vitezei de date: HSCSD (şi se
numeşte ECSD - Enhanced Circuit Switched Data − transmisii îmbunătăţite
de date cu comutare de circuite) sau GPRS (şi se numeşte EGPRS -
Enhanced GPRS − transmisii GPRS îmbunătăţite şi care sunt, evident, cu
comutare de pachete).

Pentru tehnologia EDGE s-a propus şi o altă schemă de modulaţie cu
o eficienţă spectrală sporită: QOQAM - modulaţie de amplitudine în
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cuadratură cu patru nivele şi offset. Prin utilizarea offset-ului se obţine o mai
mică variaţie a amplitudinii purtătoarei ceea ce conduce la condiţii mai puţin
severe asupra liniarităţii etajului final de amplificare al emiţătorului.

În sistemele EGPRS tehnica de control al calităţii legăturii este mai
complicată decât cea din sistemele GPRS în sensul că pe lângă schema de
codare (CS-1 ... CS-4) se poate modifica şi tipul modulaţiei (GMSK sau 8-
PSK). Vitezele de transmisie obţinute sunt prezentate în Tabelul 7.4.

O altă modalitate de adaptare la caracteristicile canalului o constituie
variaţia incrementală a redundanţei: transmisia se face iniţial cu cea mai
mică redundanţă posibilă (deci viteză mare de transmisie a datelor) şi aceasta
este crescută până când decodarea informaţiei la recepţie se face fără erori.
Când canalul este neperturbat sau slab perturbat aceasta se întâmplă la valori
mici ale redundanţei, iar când este puternic perturbat redundanţa de
transmisie atinge valori mari. Creşterea redundanţei se face prin micşorarea
numărului de biţi eliminaţi (punctured), dintre cei introduşi prin codarea
convoluţională.

În tehnologia EDGE sunt definite două tipuri de unităţi mobile: un tip
ce suportă modulaţia 8-PSK pe ambele sensuri de comunicaţie şi un al doilea
tip ce suportă modulaţia 8-PSK numai pe legătura directă (de la BSS către
MS). Evident că în ultimul caz viteza maximă de transmisie pe legătura este
mai mică decât cea pe legătura directă, dar acesta nu este un dezavantaj

Tabelul nr. 7.4 - Scheme de codare şi viteze de transmisie pentru EGPRS

Schema 
de codare

Viteza de bit 
pe canal
(Kb/s)

Tipul 
modulaţiei

Viteza de bit pe 
fereastră
(Kb/s)

Viteza de bit pe 
cadru (8 ferestre)

(Kb/s)
CS-1 22,8 GMSK 11,2 89,6
CS-2 22,8 GMSK 14,5 116,0
CS-3 22,8 GMSK 16,7 133,6
CS-4 22,8 GMSK 22,8 182,4
PCS-1 69,2 8-PSK 22,8 182,4
PCS-2 69,2 8-PSK 34,3 274,4
PCS-3 69,2 8-PSK 41,25 330,0
PCS-4 69,2 8-PSK 51,60 412,8
PCS-5 69,2 8-PSK 57,35 458,8
PCS-6 69,2 8-PSK 69,20 553,6
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major, deoarece se estimează că majoritatea transmisiilor în sistemele mobile
viitoare vor fi asimetrice, cu fluxuri de date mai intense pe legătura directă,
corespunzătoare navigării pe Internet şi transportului de fişiere către unităţile
mobile.

În Tabelul 7.5 sunt prezentate comparativ vitezele maxime de
transmisie în sistemele GSM pentru diverse servicii de transmisii de date.

 
Tabelul nr. 7.5 - Performanţele serviciilor de transmisii de date în GSM

Tipul serviciului Viteza maximă Tehnologia Resurse utilizate
Mesaje scurte (SMS) 9 b/s Circuite simplex SDCCH sau SACCH
GSM 9.600 b/s Circuite duplex TCH
HSCSD 115 Kb/s Circuite duplex 1–8 TCH

GPRS 171 Kb/s Circuite virtuale cu 
comutare de pachete PDCH (1–8 TCH)

EDGE 384 Kb/s Circuite virtuale cu 
comutare de pachete 1–8 TCH
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C A P I T O L U L8

FAMILIA DE STANDARDE
IMT-2000 (3G)

8.1 - Introducere
Implementarea sistemelor de comunicaţii mobile din cea de-a treia

generaţie (3G) este impusă de necesitatea introducerii unor servicii de
comunicaţie cu viteză mare de transmisie, în special servicii multimedia
(transmisii simultane de voce + imagine + date) pentru utilizatorii mobili.
Primele evaluări privind caracteristicile unor asemenea sisteme au apărut
încă din 1985 la nivelul principalului organism internaţional de standardizare
şi reglementare în telecomunicaţii: Uniunea Internaţională de
Telecomunicaţii (ITU). Cercetări intense şi definirea concretă a acestor
caracteristici s-au realizat pe parcursul anilor ‘90 prin programe multianuale
de cercetare în Europa, SUA, Japonia, Corea de Sud şi China. S-a urmărit
elaborarea unui standard unic care să permită roamingul la nivel global, însă
datorită menţinerii costurilor de implementare la niveluri acceptabile fiecare
participant la elaborarea standardului a susţinut introducerea unor
caracteristici care să asigure tranziţia simplă, graduală de la sistemele proprii
2G deja implementate. Astfel s-a ajuns la conceptul de familie de standarde
3G, denumită generic IMT-2000, menită să definească numai interfaţa radio
de acces, infrastructura fixă (core network) rămânând în afara domeniului de
aplicabilitate a standardului. Sunt incluse în total cinci standarde, dintre care
trei sunt special definite pentru sisteme 3G, iar altele două sunt acceptate ca
standarde alternative deoarece îndeplinesc cerinţele impuse pentru 3G, deşi
au fost elaborate pentru domenii particulare. Cele trei standarde special
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definite pentru 3G sunt: UMTS (Universal Mobile Telecommunications
System) sau W-CDMA (CDMA de bandă largă) gândit ca evoluţie dinspre
GSM, cdma2000 - ca evoluţie dinspre cdmaOne şi TD-SCDMA
(TDMA/CDMA cu sincronizare) - viziunea chineză a tranziţiei dinspre
sistemele GSM. Cele două standarde alternative sunt DECT şi EDGE.

Principalele obiective urmărite în elaborarea standardelor:
- cel puţin 144 Kb/s (preferabil 384 Kb/s) pentru acoperire globală şi 

mobilitate mare;
- cel puţin 2 Mb/s pe arii restrânse şi mobilitate mică;
- eficienţă spectrală mult superioară sistemelor 2G;
- flexibilitate în introducerea de noi servicii.

Alegerea limitelor vitezei de transmisie a urmărit în special
interconectarea simplă cu reţelele ISDN, deşi sistemele 3G nu sunt gândite
ca aplicaţii ISDN sau extensii ale acesteia.

De remarcat că toate standarde se bazează pe tehnica CDMA de
acces multiplu, recunoscându-se, astfel, superioritatea acesteia pentru
transmisii de date intermitente, asimetrice şi cu viteză mare, aşa cum se
preconizează a fi cea mai mare parte a transmisiilor din sistemele mobile 3G.

Banda de frecvenţă
Spectrul de frecvenţă de 230 MHz alocat sistemelor 3G (figura 8.1)

este divizat în două benzi: 1885 - 2025 MHz şi, respectiv, 2110 - 2200 MHz,
din care 60 MHz în subbenzile 1980 - 2010 şi, respectiv, 2170 - 2200 sunt
rezervate componentei satelitare, iar restul de 170 MHz - pentru componenta
terestră. În zona europeană se preconizează utilizarea pentru componenta
terestră a unui spectru de 155 MHz (1900 - 1980 MHz, 2010 - 2025 MHz şi
2110 - 2170 MHz) în modul următor: un spectru de 2 x 60 = 120 MHz pentru
comunicaţii duplex prin divizare în frecvenţă (FDD) şi două subbenzi de 20
MHz şi, respectiv, 15 MHz pentru comunicaţii duplex cu diviziune în timp
(TDD).

La conferinţa WARC-2000 (World Administrative Radio
Conference) au fost propuse spre alocare şi benzile: 806 - 960 MHz, 1710 -
1885 MHz şi 2500 - 2690 MHz, în măsura în care ele devin disponibile prin
realocarea altor benzi serviciilor ce le ocupă în prezent (între care se află şi
sisteme mobile actuale).
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Figura nr. 8.1 - Spectrul de frecvenţă alocat sistemelor 3G

Servicii oferite de sistemele 3G
Succesul de piaţă al sistemelor 3G este asigurat numai dacă ele pot

asigura calitate superioară serviciilor oferite de sistemele 2G sau oferă
servicii noi pe care sistemele 2G nu le pot oferi. Trebuie remarcat că în timp
ce sistemele 2G au fost elaborate cu obiectivul principal de a asigura
comunicaţii vocale de foarte bună calitate, sistemele 3G vizează în principal
transmisiile de date de înaltă performanţă şi ca urmare vor predomina
serviciile multimedia în care sunt prezente simultan semnale vocale, muzică,
imagini statice şi dinamice etc.

Sursa principală a acestor servicii este, evident, reţeaua Internet, care
a cunoscut o dezvoltare explozivă în ultimii ani şi se estimează că acest ritm
de expansiune se va menţine şi în următorii ani. Un ritm la fel de mare l-a
cunoscut şi piaţa de telefonie celulară şi cel al populaţiei cu acces la
comunicaţiile mobile. Accesul rapid la Internet al utilizatorilor mobili va
contribui la expansiunea acestei reţele.

De exemplu, UMTS permite localizarea geografică a unui utilizator
cu o eroare mai mică de 125 de metri, ceea ce permite oferirea unor servicii
noi precum programele sălilor de cinema, clipuri publicitare în zona
apropiată locului de comercializare, locuri vacante la hotelurile din apropiere
şi preţurile de cazare, conducere auto asistată de Internet (inclusiv în
aglomeraţiile urbane). De asemenea, se pot oferi servicii de comerţ
electronic, telemedicină, diagnosticarea cazurilor de urgenţă chiar pe timpul
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deplasării pacientului către spital, jocuri interactive, securizarea locuinţei,
controlul accesului în spaţii speciale, taxarea deplasării pe autostradă etc.

Telefonul mobil va deveni un instrument multifuncţional prin
încorporarea unor funcţii ce actualmente se află în echipamente distincte.
Astfel, telefonul mobil poate include funcţii de agendă electronică (personal
organizer), cameră video digitală, redare audio şi video, receptor GPS etc.

Dacă până acum operatorii de comunicaţii mobile încercau să câştige
piaţa prin calitatea serviciului de comunicaţie (tipul de serviciu fiind acelaşi
pentru toţi) se estimează că în viitor diferenţierea între ei se va face prin tipul
serviciilor şi, mai ales, conţinutul informaţiei pe care le oferă.

8.2 - UMTS
Elaborarea standardului UMTS s-a realizat prin cercetări de lungă

durată în cadrul unor programe europene multianuale (RACE, CODIT,
ATDMA, MONET, FRAMES, TSUNAMI etc.).

8.2.1 - Arhitectura
Arhitectura generică a unui sistem UMTS (figura 8.2) include trei

entităţi: terminalul mobil, care în terminologia UMTS se numeşte
echipament de utilizator (UE − User Equipment), reţeaua radio de acces a
utilizatorului mobil la serviciile de comunicaţie oferite de sistem (UTRAN −
UMTS Terrestrial Radio Access Network) şi reţeaua de bază (CN − Core
Network) în care sunt incluse entităţile ce asigură funcţii precum
managementul apelurilor, al mobilităţii, al locaţiei etc.

Figura nr. 8.2 - Arhitectura generică a unui sistem UMTS

În conformitate cu filozofia adoptată pentru standardele 3G interfaţa
radio pentru componenta terestră a UMTS a fost definită ca o reţea de acces

UE UTRAN CN

Interfaţa Uu (radio) Interfaţa Iu
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radio, adică ea include numai funcţii asociate interfeţei radio şi nici o altă
funcţie independentă de acesta (precum managementul apelurilor sau cel al
mobilităţii utilizatorilor). În figura 8.3 este prezentată arhitectura interfeţei
radio UTRAN. Ea conţine unul sau mai multe subsisteme radio (RNS −
Radio Network Subsystem), fiecare compus dintr-un număr de staţii de bază
ce se numesc Noduri B şi un număr de blocuri de control radio (RNC −
Radio Network Controller). Un Nod B poate servi una sau mai multe celule.
Echipamentele de utilizator (UE) vor trebui să aibă funcţionare multimod,
adică să poată lucra în benzile cu FDD, în benzile cu TDD, iar în perioada de
tranziţie, chiar şi ca unităţi mobile GSM. 

Figura nr. 8.3 - Arhitectura reţelei radio de acces pentru componenta 
terestră a UMTS (UTRAN)

UTRAN foloseşte un cadru de timp de 10 milisecunde, cu 15 ferestre
pe cadru în modul TDD şi transmisie cu spectru împrăştiat (spread spectrum)
de tipul cu multiplicare cu secvenţă directă (DS-CDMA) în fiecare fereastră,
adică este un hibrid FDMA/TDMA/CDMA. Folosind coduri distincte mai
mulţi utilizatori pot transmite în aceeaşi fereastră. Diverse servicii şi diverse
calităţi (QoS) ale unui aceluiaşi serviciu se obţin prin alegerea adecvată a
numărului de ferestre din cadru şi a valorii factorului de împrăştiere
(spreading factor) alocate pentru comunicaţie. Pentru valori mici ale
factorului de împrăştiere se poate utiliza la recepţie detecţia simultană
(multiuser detection) a semnalelor dintr-o fereastră, reducându-se, astfel,
efectul interferenţei intracelulare.

Numărul ferestrelor de timp dintr-un cadru alocate unui sens de
comunicaţie este variabil în funcţie de intensitatea traficului, permiţând
preluarea eficientă a traficului asimetric (de tip navigare Internet, de
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exemplu, unde, de regulă, cantitatea de date transferate pe legătura directă
este mult mai mare decât pe legătura inversă).

Ca şi sistemele GSM actuale interfaţa UTRAN FDD este adecvată
preluării traficului macro şi microcelular relativ simetric şi de intensitate
moderată, pe când UTRAN TDD este adecvată preluării traficului indoor şi
picocelular de intensitate mult mai mare, cu intermitenţă sporită şi cu
asimetrie pronunţată.

8.2.2 - Controlul puterii de emisie
Sunt definite patru clase de putere pentru UE (putere maximă de

emisie): 33 dBm, 27 dBm, 24 dBm şi 21 dBm.
Pentru obţinerea unor performanţe superioare reţeaua UTRAN

trebuie să utilizeze un control eficient al puterii de emisie atât pe legătura
directă (pentru micşorarea interferenţei intracelulare), cât şi pe legătura
inversă (pentru combaterea efectului de apropiere). Există două tipuri de
control: în buclă deschisă şi în buclă închisă.

Controlul în buclă deschisă este simplu şi rapid şi se bazează pe
ipoteza că fadingul este corelat pe cele două sensuri de transmisie. Ca
urmare, puterea de emisie pe un sens de comunicaţie este aleasă în funcţie de
puterea recepţionată pe celălalt sens, astfel ca suma lor să fie o constantă
stabilită a sistemului. Dacă puterea de recepţie scade, înseamnă că fadingul
este puternic şi puterea de emisie creşte pentru a compensa atenuarea
produsă de fading. Reciproc, dacă puterea de recepţie creşte, înseamnă că
fadingul este slab şi este necesară o putere de emisie mai mică. 

Controlul în buclă deschisă poate fi aplicat în sistemele ce folosesc
UTRAN/TDD deoarece se foloseşte aceeaşi bandă de frecvenţe pentru cele
două sensuri de comunicaţie, iar timpul de coerenţă este, de regulă, mai mare
decât intervalul de timp dintre recepţie şi emisie. Aplicarea acestui tip de
control la nivelul UE este complicată de faptul că staţia de bază nu emite cu
putere constantă pe canalul de trafic şi, deci, constanta sistemului se
modifică de la o fereastră de emisie la alta. Pentru facilitarea controlului în
buclă deschisă la nivelul UE fie se transmite valoarea curentă a puterii de
emisie a staţiei de bază pe un canal de control (de exemplu, cel de
sincronizare), fie UE monitorizează puterea de recepţie pe un canal de trafic
comun (canalul pilot, canalul de difuzare, etc.), canale pe care puterea de
emisie a staţiei de bază este constantă şi cunoscută.
246



Familia de standarde IMT-2000 (3G)
Controlul în buclă închisă constă în modificarea puterii de emisie pe
un sens de comunicaţie în funcţie de puterea recepţionată de unitatea
corespondentă. Pentru aceasta este nevoie ca receptorul să informeze
emiţătorul asupra valorii curente a puterii recepţionate. Controlul puterii de
emisie este mai eficient, dar implementarea lui este mai complexă. În plus, el
nu poate reacţiona la variaţiile rapide ale puterii recepţionate.

Controlul în buclă închisă este utilizat în sistemele cu UTRAN/FDD
în care fadingul este practic necorelat pe cele două sensuri de comunicaţie
din cauza separării mari în frecvenţă. Receptorul măsoară media puterii
recepţionate pe un interval scurt de timp (667 microsecunde - aproximativ
durata unei ferestre) şi transmite către emiţător comanda de scădere sau
creştere a puterii de emisie. Timpul de răspuns al buclei de control este
relativ mic deoarece intervalul de timp pe care se măsoară puterea
recepţionată este scurt.

Această buclă de control al puterii de emisie în UTRAN/TDD se
numeşte buclă internă de control. Împreună cu ea lucrează şi o buclă extrenă
de control al cărui obiectiv este de stabili valoarea necesară a SIR în raport
cu care bucla internă comandă creşterea sau scăderea puterii de emisie.
Receptorul evaluează BER după detecţie şi apreciază dacă valoarea curentă a
pragului SIR trebuie crescută sau scăzută, astfel ca BER să se păstreze la
valoarea impusă. Diverse servicii şi diverse canale de comunicaţie au nevoie
de valori diferite ale SIR pentru atingerea aceleiaşi BER, iar diverse valori
ale QoS solicită, de asemenea, valori diferite ale SIR.

8.2.3 - Transferul
Procedura prin care conexiunea radio a UE este schimbată de la o

staţie de bază la alta se numeşte transfer (HO - handover sau handoff).
Transferul în sistemele CDMA (precum UMTS) este net diferit de cel din
sistemele TDMA (pecum GSM) în sensul că, dacă în sistemele TDMA el
este un proces de scurtă durată şi constituie o stare de excepţie a unităţii
mobile, în sistemele CDMA transferul poate să constituie o stare quasi-
permanentă a unităţii mobile.
247



Familia de standarde IMT-2000 (3G)
Transferul lent (SHO - soft handover)
O unitate mobilă se află în transfer lent atunci când ea comunică

simultan cu mai multe Noduri B. Semnalul primit de la un Nod B se numeşte
ramură (branch) şi poate conţine, pe lângă unda directă, şi alte componente
obţinute prin propagare multicale. Receptorul Rake din structura UE trebuie
să aloce câte o priză (finger) a sa pentru fiecare componentă din fiecare
ramură. Componentele dintr-o aceeaşi ramură au acelaşi cod de împrăştiere,
dar acesta diferă de la o ramură la alta. 

Transferul lent este utilizat în special pentru UE aflate la marginile
celulei, unde puterea recepţionată de la propriul Nod B este mică şi recepţia
alternativă de la un alt Nod B poate fi hotărâtoare în menţinerea continuităţii
legăturii. Îmbunătăţirea SIR la nivelul unităţii mobile prin combinarea mai
multor ramuri are ca efect menţinerea puterii de emisie a Nodului B la valori
nu prea mari şi, deci, menţinerea la valori scăzute a interferenţei în celulă.
Creşte însă interferenţa intercelulară şi trebuie realizat un compromis între
calitatea mai bună a comunicaţiilor mobilelor aflate la marginea celulei şi
această creştere a interferenţei intercelulare.

Există şi starea de transfer mai lent (softer HO) a unităţii mobile
atunci când transferul se realizează între sectoare ale aceluiaşi Nod B. Pentru
unitatea mobilă nu există nici o diferenţă faţă de starea de transfer lent, dar
reţeaua de acces nu este implicată în proces, el fiind gestionat la nivelul
Nodului B.

Fiecare unitate mobilă clasifică Nodurile B pe care le recepţionează
în trei clase: active, monitorizate şi detectate (sau nelistate). Nodurile B
active sunt cele cu care UE se află în SHO, cele monitorizate sunt Nodurile B
indicate de reţea ca fiind în vecinătatea UE, dar care sunt recepţionate de
aceasta cu un nivel sub o valoare de prag, iar Nodurile B detectate sunt cele
recepţionate de UE, dar care nu se află în lista transmisă de reţea (de aici, şi
cea de-a doua denumire a clasei).

Pentru constituirea listei de Noduri B active de către UE reţeaua
stabileşte două valori de prag: unul de admisie şi altul de eliminare. Un Nod
B monitorizat ce este recepţionat cu un nivel mai mare ca pragul de admisie
este inclus în clasa nodurilor active, iar când nivelul de recepţie scade sub
pragul de eliminare pentru o perioadă mai mare de timp, Nodul B este
eliminat din clasa nodurilor active. Modificarea dinamică a celor două
praguri este o modalitate prin care reţeaua menţine un nivel scăzut al
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interferenţei şi stabilitatea de funcţionare. Nodurile B detectate sunt foarte
utile pentru managementul reţelei în situaţii de trafic foarte intens.

O modalitate de menţinere sub control a interferenţei prin controlul
puterii de emisie pe legătura directă este transmisia cu diversitate prin
selecţia Nodului B (SSDT - site-selection diversity transmission). UE
desemnează unul din Nodurile B active ca fiind primar, celelalte rămânând
secundare. Dacă reţeaua stabileşte modul SSDT de funcţionare, numai Nodul
B primar transmite către UE pe canalul de trafic, dar canalul de control este
transmis de toate Nodurile B active (inclusiv Nodul B primar). UE transmite
în continuare pe canalele de trafic către toate Nodurile B active, iar
semnalele recepţionate sunt transmise de către Nodurile B secundare către
Nodul B primar, care le combină şi le transmite, apoi, către RNC .

Relocarea

Figura nr. 8.4 - Relocarea

Un mobil aflat în SHO comunică cu mai multe Noduri B. Dacă
acestea sunt coordonate de un acelaşi RNC, atunci acesta se numeşte RNC de
servire (SRNC - Serving RNC). Dacă datorită deplasării UE intră în
comunicaţie cu Noduri B coordonate de alt RNC, acesta din urmă
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RNC1 RNC2

Nod B Nod B

C C C C CC
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retransmite semnalele recepţionate către SRNC, care combină toate
semnalele recepţionate de la un acelaşi UE şi le transmite către MSC.
Această combinare într-un singur RNC este necesară deoarece MSC nu
trebuie să primească semnale de la un UE prin mai multe RNC, pentru că se
doreşte ca reţeaua de bază (din care face parte MSC) să fie independentă de
reţeaua de acces (ce include RNC).

Datorită mobilităţii este posibil ca la un moment dat UE să nu mai fie
recepţionat de nici unul din Nodurile B coordonate de SRNC şi, pentru
utilizarea eficientă a resurselor, este nevoie să definească un nou SRNC care
să asigure transmisia semnalului UE către MSC. Această procedură se
numeşte relocare. Ea este transparentă pentru UE.

Transferul rapid (HHO - hard HO)
Un transfer ce implică modificarea frecvenţei de emisie/recepţie se

numeşte transfer rapid fiindcă se realizează într-un interval de timp foarte
mic. El implică încetarea comunicaţiei pe vechea frecvenţă şi reluarea ei pe
noua frecvenţă, motiv pentru care transferul rapid nu poate fi transparent
pentru unitatea mobilă în sistemele CDMA, aceasta fiind în comunicaţie
permanentă.

O altă problemă asociată HHO în sistemele CDMA este dificultatea
realizării unor măsurători prealabile, din cauza absenţei unor pauze de
comunicaţie a unităţii mobile (aşa cum se întâmplă în sistemele TDMA).
Soluţiile pentru această problemă constau fie în includerea unui receptor
suplimentar în unitatea mobilă dedicat numai măsurătorilor pe alte frecvenţe
decât cea de utilizată curent (dar este scumpă) sau în definirea ad hoc a unor
intervale de timp de măsură, atunci când apare necesitatea unui HHO.

În reţelele UMTS se definesc ferestre de timp speciale pentru
măsurători pe alte frecvenţe care sunt utilizate de UE la comanda reţelei. Pe
baza rezultatelor măsurărilor, comunicate reţelei, se ia o decizie privind noua
frecvenţă de lucru.

Deoarece emisia UE se întrerupe pe parcursul măsurătorilor trebuie
luate măsuri pentru transmisia datelor generate în acest interval de timp.
Aceasta se poate realiza fie prin scăderea factorului de împrăştiere pentru o
perioadă de timp (creşte viteza netă de transmitere a informaţiei), fie prin
creşterea numărului de biţi redundanţi eliminaţi înainte de transmisie
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(puncturing). În ambele cazuri, rezultă o creştere a BER din cauza protecţiei
mai scăzute la transmisia pe canalul afectat de fading şi interferenţe.

HHO poate fi făcut transparent pentru unitatea mobilă dacă benzile
de frecvenţă între care se face transferul se suprapun parţial. Pentru o
perioadă scurtă de timp transmisia se realizează numai pe partea comună de
bandă, fie prin creşterea vitezei nete de transmisie (micşorarea factorului de
împrăştiere), fie prin memorarea datelor netransmise şi transmiterea lor după
efectuarea transferului.

Transferul intersisteme
Sistemul UMTS a fost definit pentru o tranziţie cât mai simplă a

actualelor sisteme GSM către acesta. Este posibil, deci, ca o anumită
perioadă de timp cele două sisteme să coexiste în aceeaşi arie geografică şi să
fie necesar transferul unor comunicaţii dintr-un sistem în altul. Este evident
că pentru aceasta este nevoie ca unitatea mobilă să fie duală, adică să poată
comunica în fiecare din cele două sisteme.

Pentru transferul de la UMTS la GSM apare aceeaşi dificultate a
imposibilităţii unităţii mobile de a face măsurători în afara benzii de
frecvenţă pe care comunică continuu. Este nevoie fie de un receptor
suplimentar sepcial dedicat măsurătorilor (soluţie scumpă), fie de perioade
cu transmisii scurtate, pentru a lăsa timp măsurătorilor. Această ultimă
soluţie a fost adoptată în UTRAN, fiind definite intervale de măsură de 3, 4,
7, 10 şi 14 ferestre GSM, în funcţie de utilizare: măsurarea puterii existente
pe canal, sincronizare iniţială (FCCH, SCCH), decodarea BSIC etc.
Transferul de la UMTS la GSM nu este, de regulă, transparent pentru
unitatea mobilă, fiind necesară mai întâi încheierea transmisiei în UMTS şi
reluarea acesteia în GSM după un interval foarte scurt (dar nu zero) de timp.
Întârzierile de transmisie pe partea fixă a sistemelor pot complica şi mai mult
procesul de transfer. Dacă unitatea mobilă poate comunica simultan în
ambele sisteme transferul poate fi transparent pentru UE.

O problemă dificilă la transferul de la UMTS la GSM o constituie
diferenţa foarte mare între limitele maxime al vitezei de transmisie. Unitatea
mobilă transferată trebuie să accepte faptul că în noul sistem nu poate atinge
viteze de transmisie de 2 Mb/s aşa cum se întâmplă în UMTS.

Deşi transferul invers, de la GSM la UMTS, este aparent mai simplu,
totuşi el este suficient de complicat din cauza vitezei mici de transfer pe
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partea de GSM şi a cantităţii foarte mari de informaţie ce trebuie preluată de
unitatea mobilă: configuraţia celulelor UMTS, organizarea canalelor,
codurile de împrăştiere etc. Pentru evitarea unei întârzieri mari în efectuarea
transferului s-a impus ca unitatea mobilă să transfere din timp un număr de
contexte radio UMTS, urmând ca la apariţia unei cereri de transfer către
UMTS să se specifice doar care din contextele radio trebuie utilizat. Apar
particularităţi ale operaţiunii de transfer în funcţie de tipul comunicaţiei din
GSM: cu comutare de circuite sau cu comutare de pachete.

Urmează să fie definite şi alte tipuri de transfer intersisteme: către
reţele fixe de bandă largă (BRAN), către alte sisteme 2G şi, mai ales, către
reţeaua de acces radio prin satelit a UMTS (USRAN), segment de importanţă
deosebită având în vedere acoperirea globală pe care şi-o propune UMTS.

8.2.4 - Nivelul fizic al UMTS

Parametrii de bază
Protocoalele asociate interfeţei radio a UMTS se încadrează în

primele trei nivele din modelul OSI (figura 8.5). Cu excepţia nivelului fizic,
nivelele UTRAN sunt divizate în subnivele. 

Nivelul fizic are interfeţe logice cu subnivelul MAC din nivelul
legăturii de date şi cu subnivelul RRC din nivelul de reţea. Pe prima interfaţă
se vehiculează date, iar pe a doua - informaţii de control şi date de măsură.

UTRAN funcţionează în două moduri: FDD şi TDD, peste fiecare
suprapunându-se o componentă CDMA obţinută prin multiplicare cu
secvenţă directă. În modul FDD cele două sensuri ale comunicaţiei
utilizează benzi de frecvenţă diferite, iar în modul TDD se utilizează aceeaşi
bandă de frecvenţă pentru ambele sensuri, dar ferestre de timp diferite. În
modul FDD un canal este individualizat prin frecvenţă şi cod, iar în modul
TDD - prin frecvenţă, cod şi succesiunea de ferestre de timp.

Viteza de chip în UTRAN este de 3,84 Mc/s (Mc înseamnă Mega
chip-uri, adică Mega-perioade de chip). Într-un cadru de 10 milisecunde sunt
definite 15 ferestre de timp, ceea ce înseamnă că în fiecare fereastră se
transmit 3,84 Mc/s x 10 ms / 15 ferestre = 2560 chip-uri, deci în fiecare
fereastră se pot transmite 2560 de biţi. De reţinut, totuşi, că aceştia nu sunt
numai biţi de informaţie, deci viteza netă de transmisie a datelor este mai
mică de 2560 b/fereastră, fiind dependentă de câştigul de procesare (factorul
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de împrăştiere). Pentru modul FDD acesta variază între 4 şi 256 pe legătura
inversă şi între 4 şi 512 pe legătura directă, iar pentru modul TDD între 1 şi
16. Deci, viteza netă de transmisie a datelor este între 7,5 şi 960 Kb/s pentru
modul FDD şi între 240 şi 3.840 Kb/s pentru modul TDD. Aceste valori sunt
obţinute pe un singur canal de comunicaţie, un utilizator putând primi mai
multe canale simultan.

Figura nr. 8.5 - Arhitectura protocoalelor UTRAN

Funcţiile nivelului fizic

Codarea de canal
Codarea de canal înseamnă adăugarea, după reguli precise, a unor biţi

suplimentari la emisie pentru ca la recepţie să poată fi eliminate, eventual,
erorile datorate imperfecţiunii canalului de comunicaţie. În UTRAN se
folosesc pentru codarea de canal două tehnici de codare: codare
convoluţională cu viteză 1/2 sau 1/3 şi, respectiv, codarea turbo. Prima
tehnică este eficientă la viteze mici de transmisie, iar a doua - la viteze mari
de transmisie. Sunt şi situaţii în care nu se utilizează codarea de canal.

Codarea de canal este combinată în UTRAN cu tehnica de detecţie a
codului CRC pentru fiecare pachet, rezultând o tehnică hibridă de
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retransmisie a pachetelor recepţionate cu erori. În prima fază se încearcă
refacerea erorilor de transmisie pe baza biţilor redundanţi adăugaţi la emisie.
Cererea de retransmisie a pachetului este lansată numai când codul CRC
rămâne eronat după această primă fază.

Măsurări de radiofrecvenţă
Atât UE cât şi Nodurile B realizează periodic sau în anumite situaţii

măsurători asupra unor parametri de radiofrecvenţă precum: puterea
recepţionată pentru un cod de împrăştiere, raportul semnal/interferenţă,
puterea totală recepţionată, energia recepţionată pe chip, rata de eroare pe
bloc, puterea de emisie a UE, întârzierea de propagare etc. Rezultatele
măsurătorilor realizate de UE sunt folosite de acesta, în special, pentru
selecţia celui mai bun Nod B, dar sunt şi transmise reţelei care le utilizează
pentru optimizarea gestionării resurselor radio. Măsurători în afara frecvenţei
proprii de comunicaţie în modul FDD se pot realiza la comanda reţelei numai
dacă UE dispune de un receptor suplimentar dedicat acestei sarcini sau dacă
trece în modul comprimat de emisie. 

Combinarea versiunilor de macrodiversitate şi execuţia SHO
Macrodiversitatea este situaţia în care un receptor primeşte

informaţia utilă pe mai multe versiuni ale semnalului emis. În cazul UE
aceasta se manifestă dacă el recepţionează simultan mai multe Noduri B, iar
pentru reţea - dacă UE este recepţinat de mai multe Noduri B şi semnalele
sunt combinate în blocul radio de control de servire (SRNC). Calitatea
recepţiei UE creşte odată cu numărul versiunilor recepţionate şi, de aceea,
numărul prizelor (finger) receptorului Rake trebuie să fie cât mai mare.
Macrodiversitatea este esenţială pentru buna funcţionare a unui sistem
CDMA aşa cum este UMTS.

Creşterea numărului de Noduri B ce emit către acelaşi UE înseamnă,
însă, şi creşterea interferenţei în sistem şi, de aici, scăderea capacităţii lui de
trafic. De aceea numărul acestora trebuie păstrat la minimum posibil. Pe
sensul opus nu există această limitare, întrucât recepţia unui UE de un număr
mare de Noduri B nu are efect asupra interferenţei. De aceea, în situaţii de
trafic intens, reţeaua poate comanda trecerea în modul de lucru cu diversitate
prin selecţia Nodului B de emisie (SSDT - Site-Selection Diversity
Transmit).
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Adaptarea vitezei de transmisie
Numărul biţilor ce rezultă prin multiplexarea unor date independente

pe un acelaşi canal fizic variază de la un moment la altul. Pentru emisia UE
este necesar ca numărul total de biţi transmişi să fie acelaşi în fiecare cadru
radio. De aceea o parte biţii de transmis sunt repetaţi sau sunt eliminaţi
(puncturing), în funcţie de situaţie. Eliminarea unor biţi este posibilă
deoarece există un număr însemnat de biţi redundanţi introduşi prin codarea
de canal. Totuşi prin eliminarea unora dintre ei scade capacitatea receptorului
de a elimina erorile de transmisie introduse de canalul de comunicaţie.

În cazul Nodurilor B, dacă numărul total de biţi de transmis este mai
mic decât cel necesar într-un cadru radio se întrerupe emisia pe intervalul de
timp corespunzător biţilor lipsă (DTX - emisie discontinuă). Se reduce,
astfel, interferenţa în sistem.

Modularea/demodularea şi împrăştierea/dezîmprăştierea
UTRAN foloseşte tehnica QPSK de modulaţie a datelor pe

purtătoarea de radiofrecvenţă.
Împrăştierea, adică creşterea benzii semnalului transmis peste

valoarea benzii semnalului de informaţie, se realizează prin multiplicare în
două etape cu secvenţă directă pe ambele canale I şi Q.

Într-o primă etapă se folosesc coduri ortogonale pentru împrăştiere cu
scopul separării utilizatorilor între ei. Codul de împrăştiere reprezintă canalul
de transmisie. În modul FDD sunt sincronizate numai transmisiile unui
acelaşi Nod B sau ale unui acelaşi UE; nu există sincronizări ale transmisiilor
între Nodurile B ale aceluiaşi RNC sau între UE din aceeaşi celulă. În modul
TDD sunt sincronizate transmisiile tuturor entităţilor ce participă la
comunicaţie.

Fiecare din canalele I şi Q sunt supuse unei noi împrăştieri prin
multiplicare cu secvenţă directă folosind secvenţe de coduri pseudoaleatoare
cu bune proprietăţi de autocorelaţie. Nodurile B folosesc coduri diferite
pentru reducerea interferenţei intercelulare. Pe legătura inversă toate UE
dintr-o celulă folosesc acelaşi cod, dar cu diverse decalări (defazaje) pentru
ca semnalele lor să poată fi separate de Nodul B cu care comunică.
255



Familia de standarde IMT-2000 (3G)
Sincronizarea
Determinarea de către UE a momentelor de început al ferestrelor de

timp şi a numărului de ordine al acestora se numeşte sincronizare şi este
prima acţiune realizată de UE la conectarea tensiunii de alimentare. Fiecare
reţea UMTS are un canal de sincronizare principal (P-SCH) comun tuturor
celulelor. Pe durata primelor 256 de chip-uri (din cele 2560 transmise) ale
fiecărei ferestre, pe acest canal se transmite o secvenţă de cod specifică
reţelei. Prin determinarea momentelor în care este maximă ieşirea unui filtru
adaptat acestei secvenţe se obţin timpii de început ai ferestrelor. Numărul de
ordine al ferestrelor de timp se obţine urmărind canalul de sincronizare
secundar (S-SCH) care transmite pe durata primelor 256 de chip-uri ale
fiecărei ferestre câte un cod din familia de 16 coduri secundare de
sincronizare (SSC). 

În sistemul UMTS sunt definite 64 de grupuri de cîte 15 coduri SSC,
o celulă fiind identificată prin unul din aceste grupuri. Urmărind o
succesiune de 15 coduri SSC transmise pe canalul S-SCH, UE poate
identifica acest grup deoarece nici unul nu se obţine din celelalte prin
translaţie ciclică. Astfel el poate afla care este fereastra cu numărul de ordine
0, adică începutul unui cadru. De exemplu, la recepţia succesiunii SSC:

16 6 9 16 13 12 2 6 2 13 3 3 12 9 7 16 6 9 16 13 

UE decide că a recepţionat grupul nr. 31 (Tabelul 8.1) şi că începutul ferestrei
cu numărul zero coincide cu începutul transmisiei primei secvenţe 2 din grup.

Tabelul nr. 8.1 - Exemplu de grupuri SSC
....................................................

Grup 30: 2 5 11 7 2 11 9 4 16 7 16 9 14 14 4 
Grup 31: 2 6 2 13 3 3 12 9 7 16 6 9 16 13 12
Grup 32: 2 6 9 7 7 16 13 3 12 2 13 12 9 16 6 

......................................................

Fiecărui grup SSC îi sunt asociate opt coduri primare de împrăştiere.
Unul din ele îi este repartizat celulei în care se află UE şi este transmis pe
canalul pilot al acesteia. Prin corelare cu toate codurile posibile UE poate
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determina codul propriu al celulei şi, apoi, cu ajutorul acestuia poate să
decodifice informaţiile de bază transmise pe canalul de difuzare al celulei.

Ponderarea puterii de emisie a canalelor fizice şi sumarea semnalelor
UE poate emite simultan pe un canal de control şi 1-6 canale de

trafic. Puterea de emisie este aceeaşi pe toate canalele de trafic şi diferă de
cea de pe canalul de control. Raportul lor este stabilit de reţea în funcţie de
condiţiile de trafic. 

Figura nr. 8.6 - Ponderarea puterii şi sumarea semnalelor pe legătura 
inversă (emisia UE) 

Fiecare din şirurile de date este divizat în două şiruri pentru a fi
transmise pe canalul I şi, respectiv, Q. Pentru fiecare se foloseşte un cod de
împrăştiere unic din familia de coduri ortogonale. După ponderarea puterilor
de emisie şirurile de date I şi şirurile de date Q se sumează separat. Şirul de
date de control se sumează cu şirurile Q. Apoi, ieşirea sumatorului Q se
decalează cu π/2 şi se sumează cu ieşirea sumatorului I, semnalul rezultant
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fiind multiplicat cu secvenţa pseudoaleatoare alocată UE şi este aplicată pe
intrarea modulatorului (figura 8.6).

Figura nr. 8.7 - Ponderarea puterii şi sumarea semnalelor pe legătura 
directă (emisia Nodului B) 

Nodurile B multiplică şirurile I şi Q destinate unui acelaşi UE cu
acelaşi cod ortogonal şi folosesc puteri diferite de emisie pentru diverse UE
în funcţie de QoS ce trebuie realizat. Codul pseudoaleator de împrăştiere este
acelaşi pentru toate canalele. Canalele de control sunt sumate, după
multiplicare cu codul pseudoaleator (acelaşi cu codul utilizat pentru date, cu
excepţia canalelor P-SCH şi S-SCH care folosesc coduri proprii), cu ieşirea
de la sumatorul semnalelor de date, semnalul rezultant fiind aplicat pe
intrarea modulatorului (figura 8.7).
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Stabilirea avansului de sincronizare
UE aflate la marginile celulelor mari trebuie să-şi devanseze emisia

astfel ca recepţia lor de către Nodul B să se facă în fereastra de timp alocată
şi nu suprapus peste fereastra următoare. Nodul B apreciază întârzierea de
propagare şi comunică UE intervalul de timp necesar devansării emisiei
proprii. Informaţia este conţinută într-un număr cuprins între 0 şi 63 şi
permite modificarea avansului de emisie în trepte de câte patru durate de
chip.

Avansul de sincronizare este necesar în modul TTD al UTRAN. Cum
acesta este potrivit utilizatorilor cu mobilitate redusă şi trafic intens, nu va fi
implementat cu mare probabilitate în medii indoor unde celulele sunt de arie
mică şi necesitatea avansului de sinconizare nu este foarte acută.

O facilitate opţională pentru modul TDD este sincronizarea
transmisiilor pe legătura inversă. Printr-un control mai fin al avansului de
sincronizare se pot menţine diferenţe de numai 1/4 din durata unui chip între
timpii de sosire ai semnalelor de la diverse UE. Ca urmare se poate utiliza
detecţia sincronă a semnalelor CDMA la nivelul Nodurilor B.

8.2.5 - Canale de comunicaţie
Sunt trei clase de canale: logice, de transport şi fizice. Numai

canalele fizice sunt incluse în nivelul fizic ale UTRAN, însă pentru unitatea
tratării ele sunt prezentate complet în acest subcapitol.

Figura nr. 8.8 - Poziţia claselor de canale în arhitectura de protocoale OSI 

Subnivelul de control al legăturii radio (RLC)

Subnivelul de control al accesului la mediul de comunicaţie (MAC) 

Nivelul 1 (fizic)

Nivelul 2 

Canale fizice 

Canale logice 

Canale de transport

(al legăturii de date) }
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Canalele logice definesc tipul de date ce sunt vehiculate şi, din acest
punct de vedere, canalele nu pot fi decât de două tipuri: de trafic (conţinând
informaţia utilizatorului) şi de control (sau de semnalizare). Canalele de
control pot fi comune, vehiculând informaţii de control pentru un grup sau
pentru toţi utilizatorii, sau dedicate, conţinând informaţii de control destinate
unui singur utilizator.

Canalele de transport definesc modul în care sunt vehiculate datele şi
cu ce fel de caracteristici sunt ele transferate. Canalele de transport
reprezintă un concept nou în raport standardul GSM. În figura 8.8 se prezintă
poziţia fiecărei clase de canale în arhitectura de organizare OSI.

Figura nr. 8.9 - Canale definite pe legătura directă (Nod B  UE) a 
UTRAN/FDD

Figura nr. 8.10 - Canale definite pe legătura inversă (UE  Nod B) a 
UTRAN/FDD
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Figura nr. 8.11 - Canale definite pe legătura directă (Nod B  UE) a 
UTRAN/TDD

Figura nr. 8.12 - Canale definite pe legătura inversă (UE  Nod B) a 
UTRAN/TDD

Canale partajate
Un canal partajat (shared) este un canal utilizat succesiv de mai

mulţi utilizatori. Conceptul, nou în raport cu GSM, a fost introdus în UMTS
cu scopul creşterii eficienţei spectrale. Canalele partajate sunt alocate
utilizatorilor cu trafic de intensitate mică sau cu intermitenţă foarte mare.
Aceştia primesc dreptul de a ocupa un canal partajat pentru un interval
limitat de timp (de regulă, foarte mic) şi trebuie să solicite o nouă alocare
dacă mai rămân date de transmis. Un canal partajat este ocupat la un moment
dat, deci, de un singur utilizator, dar acest utilizator se schimbă de la un
interval de timp la altul. Repartiţia canalelor partajate este realizată de o
funcţie specifică implementată în RNC.
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Canalele partajate nu suportă transfer intercelular, iar emisia către UE
se face printr-un singur Nod B (UE nu se poate afla în SHO).

Pe legătura inversă există două canale partajate: CPCH (în modul
FDD) şi USCH (în modul TDD). Ele sunt asociate cu canalele RACH
(pentru alocare) şi FACH (pentru alocare şi pentru confirmare). Mesajele de
confirmare pot fi transmise şi pe canalul DSCH.

În modul FDD pentru obţinerea unei alocări pe canalul CPCH, UE
transmite preambuluri de acces pe acest canal cu putere crescătoare până
când primeşte confirmarea recepţiei acestora de către Nodul B. Apoi
transmite un preambul pentru detecţia unor eventuale coliziuni. Mesajul de
confirmare a absenţei coliziunilor este însoţit de intervalul de timp în care
poate ocupa canalul şi parametrii pe care trebuie să-i utilizeze (codurile de
canal şi de împrăştiere). Apoi transmite datele în intervalul de timp alocat
folosind codurile specificate şi repetă procedura dacă mai are date de
transmis.

În modul TDD în fiecare fereastră de timp a canalului partajat USCH
transmite un singur utilizator, dar acesta se schimbă de la o fereastră la alta.
Cererea de alocare este lansată de UE pe canalul RACH, alocarea constând
în numărul cadrelor de timp în care poate folosi fereastra USCH şi fiind
comunicată pe canalul FACH. Mesajele de confirmare pentru pachetele de
date sosesc pe canalul DSCH.

În ambele moduri bucla de control rapid al puterii de emisie este
activă, iar viteza de transmisie este variabilă.

Canalul partajat pe legătura directă are aceeaşi denumire DSCH în
ambele moduri ale UTRAN. El este însă un canal distinct în modul FDD
fiind alocat la UE diferite în diferite intervale de timp, dar este asociat
canalelor DCH sau FACH în modul TDD. 

Formate de transport
Canalele de transport asigură comunicaţia dintre nivelul fizic şi

subnivelul MAC al nivelului legăturii de date. Ele sunt unidirecţionale. Chiar
dacă există canale de transport cu parametri identici şi, deci, aceeaşi
denumire pe sensuri opuse (de exemplu, DCH), ele sunt entităţi
independente.
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Denumirile canalelor UTRAN

AICH − Canal indicator al achiziţiei (ocupării) canalului de trafic alocat
AP-ICH − Canal indicator al achiziţiei (recepţiei) preambulului de acces

BCCH − Canal de control de difuzare
BCH − Canal de difuzare

CCCH − Canal comun de control
CD/CA-ICH − Canal indicator al coliziunii sau al canalului de trafic alocat

CPCH − Canal comun de transmisii în pachete
CPICH − Canal pilot comun
CSICH − Canal indicator al stării CPCH
CTCH − Canal comun de trafic
DCCH − Canal dedicat de control

DCH − Canal dedicat
DPCCH − Canal fizic dedicat de control

DPCH − Canal fizic dedicat
DPDCH − Canal fizic dedicat pentru date

DSCH − Canal partajat (shared) pe legătura directă (Nod B  UE)
DTCH − Canal dedicat de trafic
FACH − Canal de acces pe legătura directă (Nod B  UE)

FAUSCH − Canal de semnalizare de viteză mare pe legătura inversă (UE  Nod B)
PCCH − Canal de control pentru paging (apelare)

P-CCPCH − Canal fizic comun principal de control 
PCH − Canal de paging (apelare)

PCPCH − Canal fizic comun pentru transmisii în pachete
PDSCH − Canal fizic partajat (shared) pe legătura directă (Nod B  UE)

PICH − Canal indicator al pagingului (apelării)
PRACH − Canal fizic de acces
PUSCH − Canal fizic partajat (shared) pe legătura inversă (UE  Nod B)
RACH − Canal de acces

S-CCPCH − Canal fizic comun secundar de control
SCH − Canal de sincronizare

SHCCH − Canal partajat (shared) de control
USCH − Canal partajat (shared) pe legătura inversă (UE  Nod B)
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Nivelul fizic utilizează cadre radio de transmisie cu durata de 10
milisecunde. Datele furnizate de subnivelul MAC sunt organizate în blocuri
de transport, nivelul fizic adăugând fiecăruia codul CRC necesar detecţiei
erorilor de transmisie pe canal. Blocurile de transport sunt generate la
intervale de timp de 10, 20, 40 sau 80 de milisecunde. Grupul de blocuri de
transport transmise simultan se numeşte set de blocuri de transport.
Dimensiunea sau lungimea unui bloc de transport sau a unui set de blocuri de
transport reprezintă numărul de biţi din care este format. Un set de blocuri
de transport este format din blocuri de aceeaşi lungime şi, deci, lungimea lui
este un multiplu al lungimii blocurilor componente.

Figura nr. 8.13 - Generarea blocurilor de transport

Intervalul de timp dintre sosirea a două blocuri succesive se numeşte
interval de transmisie (TTI − Transmission Time Interval) şi poate avea
valorile menţionate anterior de 10, 20, 40 sau 80 de milisecunde. Valoarea
TTI nu este corelată cu volumul de date din blocul de transport generat,
acesta depinzând şi de factorii de împrăştiere folosiţi la multiplicarea cu
codurile de canal şi cele pseudoaleatoare. Deoarece viteza de transmisie este
constantă într-un interval TTI, ea poate fi modificată mai frecvent dacă TTI
are o valoare mai mică. În figura 8.13 se prezintă câteva exemple de blocuri
de transport generate la intervale TTI de valoare standard, înălţimea fiecărui
bloc fiind proproţională cu viteza netă de transmisie a datelor. Se observă că
pot exista cadre radio în care să nu fie generate blocuri de transport.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Timp (milisecunde) 

TTI = 10 ms

TTI = 20 ms

TTI = 40 ms

TTI = 80 ms
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Formatul de transport defineşte modul în care sunt organizate datele
într-un set de blocuri de transport şi, deci, parametrii canalului de transport.
Formatul de transport conţine o parte semistatică şi o parte dinamică. Partea
semistatică este comună tuturor formatelor de transport prezente într-un
canal de transport, iar partea dinamică diferă de la un format la altul. În
partea semistatică sunt incluse: valoarea TTI, tipul schemei de protecţie la
erori, lungimea CRC, parametrii de adaptare a vitezei de transmisie, iar în
partea dinamică − lungimea blocurilor de transport şi lungimea setului de
blocuri de transport. Ansamblul tuturor formatelor de transport utilizate într-
un canal de transport formează setul de formate de transport.

De exemplu un set de formate de transport poate avea forma:
Partea semistatică:

{10 ms, codare turbo, parametrul static de adapatare a
vitezei de transmisie = 1}

Părţi dinamice:
{40 biţi, 40 biţi}; {40 biţi, 80 biţi}; {40 biţi, 120 biţi}.

Un format de transport este identificat printr-un număr denumit
indicator de format de transport (TFI). Pot exista simultan mai multe canale
de transport, cu caracteristici diferite, fiind multiplexate la nivelul fizic pe
unul sau mai multe canale fizice. Ansamblul lor formează canalul de
transport compozit (CCTrCH). Ansamblul de indicatoare de format de
transport utilizate pe un canal de transport compozit se numeşte combinaţie
de formate de transport. Combinaţia de formate de transport se poate
modifica de la un cadru radio la altul. 

Combinaţia de formate de transport este aleasă de subnivelul MAC
din mulţimea de combinaţii posibile furnizată de subnivelul RRC în funcţie
de trafic, parametrii canalului, QoS etc. Orice combinaţie posibilă este
identificată printr-un număr denumit indicator al combinaţiei de formate de
transport (TFCI). Acest indicator poate fi comunicat unităţii receptoare pe
un canal de control sau poate fi detectat de aceasta prin algoritmi specifici.

8.3 - cdma2000
Interfaţa radio a cdma2000 poate lucra în două moduri: 1X şi 3X. În

modul 1X se utilizează aceeaşi viteză de bit ca şi în cdmaOne, adică 1,2288
Mc/s. Pe legătura directă canalul este definit prin aceleaşi coduri ortogonale
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(funcţii Walsh) ca şi în cdmaOne, ceea ce asigură interoperabilitatea
echipamentelor aparţinând celor două generaţii de sisteme (compatibilitate):
unităţile mobile cdmaOne pot lucra în reţele cu infrastructură cdma2000 de
staţii de bază şi, reciproc, unităţile mobile cdma2000 pot lucra în reţele cu
infrastructură cdmaOne de staţii de bază. În modul de lucru 3X se utilizează
simultan trei purtătoare, fiecare cu viteza de chip de 1,2288 Mc/s şi o
purtătoare unică pe legătura inversă. Cele trei purtătoare de pe legătura
directă pot fi sau nu adiacente, iar purtătoarea unică de pe legătura inversă
poate avea viteza de chip de 1,2288 Mc/s sau de 3,6864 (3 x 1,2288) Mc/s.
Modul de lucru 3X a fost dezvoltat pentru preluarea vârfurilor mari ale
traficului intermitent de tip navigare Web.

Ca şi în cazul cdmaOne în sistemele cdma2000 fiecărei unităţi
mobile i se alocă la cerere un canal de comunicaţie duplex (câte un cod
Walsh pe fiecare sens de comunciaţie), canale care se numesc fundamentale
(FCH - Fundamental CHannels). Pe fiecare din sensuri viteza de transmisie
poate lua patru valori până la maximum 9,6 Kb/s sau 14,4 Kb/s. În
cdma2000, însă, unităţile mobile mai pot primi unul sau două canale
suplimentare (SCH - Supplemental CHannels), fiecare operând la viteza
maximă şi care este de 16 ori (153,6 Kb/s) sau de 32 ori (307,2 Kb/s) mai
mare decât viteza maximă pe canalul FCH. Canalele SCH sunt alocate
temporar pentru preluarea vârfurilor de trafic. Alocarea SCH se poate face
către o singură unitate mobilă pentru o perioadă scurtă de timp sau către un
grup de unităţi mobile pentru o perioadă mai mare de timp. În plus faţă de
cdmaOne, în cdma2000 este prevăzut un canal pilot pentru legătura inversă,
precum şi un canal pilot suplimentar pe legătura directă utilizabil pentru
transmiterea informaţiei necesare controlului adaptiv al radiaţiei antenei
mobile (digital beamforming).

Cadrul de timp de transmisie are uzual valoarea de 20 milisecunde,
însă sunt prevăzute şi valori de 5 milisecunde pentru canalele de control în
vederea micşorării întârzierii de transmisie, precum şi durate de 40 şi 80
milisecunde pentru canalele SCH, pentru creşterea eficienţei de utilizare a
resurselor de comunicaţie.

În vederea minimizării consumului energetic al unităţii mobile,
aceasta nu mai este obligată să monitorizeze canalul de paging PCH (o
fereastră în fiecare cadru de 20 milisecunde), ci un canal de paging rapid
(QPCH - Quick Paging CHannel) care înseamnă o fereastră la fiecare 80
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milisecunde. Pe canalul QPCH se transmit numai doi biţi: dacă primul bit
este 1 logic, unitatea mobilă citeşte şi cel de-al doilea bit şi numai în cazul în
care şi acesta este 1 logic ea monitorizează canalul PCH. Unitatea mobilă
funcţionează, astfel, în medie aproximativ 100 de microsecunde şi consumul
energetic este exterm de scăzut. Deoarece emisiile tuturor staţiilor de bază
sunt sincronizate unitatea mobilă are posibilitatea să recepţioneze biţii de
paging rapid transmişi de toate staţiile de bază recepţionate local şi să
sesizeze semnalul căreia dintre ele este cel mai puternic pentru un eventual
transfer.

Cadrul de bază de 20 milisecunde este divizat în 16 unităţi egale de
timp pentru controlul puterii de emisie ceea ce înseamnă o frecvenţă de 800
Hz, control ce se realizează pe ambele sensuri de comunicaţie. Canalul de pe
legătura inversă pe care se transmite informaţia de control al puterii de
emisie poate fi divizat în sub-canale pentru controlul independent al puterii
de emisie pe canalele alocate unităţii mobile pe legătura directă. Aceasta
constituie bucla în circuit închis de control al puterii de emisie.

Pe legătura inversă este prevăzută şi o buclă de control în circuit
deschis care are rolul de a compensa variaţiile nivelului semnalului datorate
fadingului rapid. Ea constituie, deasemenea, un control de rezervă pentru
situaţia în care bucla de control în circuit închis este dezactivată de variaţiile
mari şi rapide ale fadingului. În sfârşit, controlul în circuit deschis poate
furniza buclei de control în circuit închis date privind evoluţia statistică a
semnalului recepţionat pe baza căreia să se stabilească nivelul ţintă (pragul)
al semnalului de recepţie pentru controlul în circuit închis.

Codarea de canal este realizată cu coduri convoluţionale la viteze
mici de informaţie şi cu turbocoduri la viteze mari asigurând eficienţă
spectrală mare şi granularitate fină vitezei nete de transmisie a informaţiei.

Toate staţiile de bază din sistemele cdma2000 sunt sincronizate cu o
eroare de ordinul microsecundelor cu timpul standard universal (UCT -
Universal Coordinated Time). Aceasta se realizează fie prin dotarea lor cu
referinţe de timp atomice, fie prin preluarea informaţiilor din sistemele radio
ce oferă referinţe de timp foarte precise (GPS, de exemplu). Această
sincronizare permite, printre altele, implementarea unor algoritmi foarte
eficienţi de localizare precisă a unităţilor mobile - una din cerinţele impuse
sistemelor 3G.
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8.4 - TD-SCDMA
Propunerea Academiei pentru Tehnologia Telecomunicaţiilor din

China împreună cu un grup de companii private ce au infrastructuri de
telecomunicaţii mobile în China este în foarte multe aspecte identică cu
modul TDD al UTRAN. Diferenţele care apar sunt la nivelul organizării
transmisiilor în interiorul cadrului de 10 milisecunde.

În TD-SCDMA cadrul de timp este divizat în două subcadre a câte 5
milisecunde, apoi fiecare în câte şapte ferestre de timp pentru trafic, două
ferestre de timp pentru sincronizare şi un interval de timp de gardă. Blocul de
date transmis într-o fereastră este divizat în două subblocuri şi sunt despărţite
de o secvenţă de biţi de antrenare pentru estimarea canalului şi de două
grupuri de biţi de control utilizabili, în special, pentru controlul puterii de
emisie (figura 8.14). 

Figura nr. 8.14 - Organizarea cadrului de timp în ferestre şi a informaţiei în 
ferestrele de trafic

Fereastra TS0 este ocupată de canalul primar comun de control (P-
CCPCH), iar între ferestrele TS0 şi TS1 sunt introduse ferestrele de
sincronizare în care se transmit secvenţele de cod ce formează canalele de
sincronizare pe legătura directă (DwPTS) şi, respectiv, pe legătura inversă
(UpPTS). Ferestrele de sincronizare sunt despărţite de un interval de gardă
(GP) cu durata de 75 microsecunde ce evită suprapunerile temporale pe cele
două sensuri de comunicaţie pentru celule cu raza de până la 11 Km. Între

TS0 TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6DwPTS GP UpPTS

Cadru (10 milisecunde) 

Subcadru (5 milisecunde) Subcadru (5 milisecunde) 

Date DateControl Antrenare Control g
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celelalte ferestre de trafic se introduce un mic interval de gardă (g) pentru
evitarea suprapunerii lor la recepţie din cauza timpilor de propagare diferiţi.

Figura nr. 8.15 - Alocarea ferestrelor pe cele două sensuri de comunicaţie

Pentru trafic simetric (vocal, de exemplu) ferestrele TS1-TS3 dintr-
un semicadru sunt alocate legăturii inverse, iar ferestrele TS4-TS6 - legăturii
directe. Pentru trafic asimetric unul din sensurile de comunicaţie poate primi
mai multe ferestre dintr-un cadru decât celălat (figura 8.15). De notat că pe
fiecare fereastră de trafic pot comunica până la 16 utilizatori, canalul
fiecăruia fiind definit prin secvenţa ortogonală prin care îşi multiplică datele.
Factorul de împrăştiere este ales pentru fiecare utilizator în funcţie de viteza
de date necesară, viteza de transmisie totală în fereastră fiind de 1,28 Mc/s.
În interiorul fiecărui subcadru de 5 milisecunde trebuie să existe două puncte
de comutare a sensului de comunicaţie: unul cu poziţie fixă în interiorul
intervalului de gardă şi unul cu poziţie variabilă între oricare două ferestre de
trafic. Deci raportul duratelor de timp alocate celor două sensuri de
comunicaţie poate avea una din valorile 1:5, 2:4, 3:3, 4:2 sau 5:1.

Standardul TD-SCDMA îşi atinge performanţele maxime numai dacă
echipamentele sunt prevăzute cu caracteristici tehnice care să permită
utilizarea antenelor inteligente, sincronizarea comunicaţiilor pe legătura
inversă şi detecţia multi-utilizator.

În figura 8.16 sunt prezentate domeniile de viteză de transmisie şi de
mobilitate acoperite de diversele standarde.

TraficControl

a) Trafic simetric 

TraficControl

b) Trafic asimetric 
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Figura nr. 8.16 - Domeniile de aplicaţii ale principalelor standarde pentru 
comunicaţii
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9
TEHNICI DE PROIECTARE 
A REŢELELOR CELULARE 

 Complexitatea deosebită a reţelelor celulare, precum şi multitudinea 
şi diversitatea constrângerilor de proiectare impun cu necesitate utilizarea 
unor pachete software specializate pentru generarea unei configuraţii de 
reţea. Principalul obiectiv al oricărui pachet software de proiectare este 
acela de a furniza o soluţie cât mai apropiată de cea optimă pentru 
subsistemul radio, astfel ca aria geografică de interes (aria de serviciu 
impusă a reţelei celulare) să beneficieze de un nivel acceptabil al semnalului 
de radiofrecvenţă în orice punct al ei. Aceasta înseamnă determinarea 
poziţiilor optime ale staţiilor de bază şi a valorilor optime ale parametrilor 
fundamentali ai staţiilor de bază: puterea maximă de emisie a emiţătoarelor, 
înălţimea antenelor, numărul şi orientarea sectoarelor etc. 

9.1. Proiectarea reţelelor 2G 
 Parametrii de proiectare (constrângerile) specifici reţelelor din a 
doua generaţie se pot grupa în trei categorii: 

• Parametrii de radiofrecvenţă 
• Capacitatea şi parametrii de ingineria traficului 
• Parametri asociaţi implementării 

 Parametrii de radiofrecvenţă se referă uzual la calitatea legăturii 
radio, iar aceasta se asigură în principal prin nivelul peste un prag prestabilit 
al semnalului radio în orice punct din aria de serviciu a reţelei celulare. O 
bună calitate a legăturii radio se obţine şi prin minimizarea puterii de 
interferenţă cu canalul  adiacent şi pe canalul  curent (interferenţă  izocanal), 
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deoarece astfel se asigură o rezervă de semnal foarte utilă susţinerii 
comunicaţiilor utilizatorilor cu mobilitate mare. Pe baza parametrilor de 
radiofrecvenţă se pot estima valorile ratei de eroare pe bit şi a numărului de 
apeluri blocate din cauza puterii insuficiente a semnalului radio în anumite 
zone din aria de serviciu. 
 Parametrii din cea de-a doua categorie sunt strâns legaţi de resursele 
radio ce trebuie puse la dispoziţia reţelei. Din cauza spectrului limitat de 
frecvenţă trebuie minimizat numărul de canale radio alocate fiecărei celule 
în parte, precum şi cel al numărului total de canale radio alocate reţelei în 
condiţiile asigurării capacităţii totale de trafic impuse pentru reţea şi a 
calităţii serviciilor de comunicaţii oferite utilizatorilor. Pentru aceasta, 
gradul de reutilizare a frecvenţei trebuie să fie foarte mare, ceea ce, pentru 
un sistem TDMA precum GSM, are implicaţii majore asupra numărului de 
apeluri blocate din cauza absenţei temporare de canale disponibile pentru 
servirea acestora. 
 Parametrii asociaţi implementării reţelei includ în esenţă costurile 
echipamentelor de comunicaţie şi de interconectare a lor pe care o soluţie 
eficientă de proiectare le menţine la minimum: număr cât mai mic de staţii 
de bază, putere nominală cât mai mică a emiţătoarelor etc.   
 Principalele pachete software utilizate comercial pentru proiectarea 
reţelelor celulare 2G sunt construite pe o aşa numită tehnică analitică de 
proiectare şi care înseamnă, de fapt, analiza succesivă a unor configuraţii de 
reţea până la găsirea unei configuraţii care îndeplineşte constrângerile 
impuse. Proiectarea se realizează în patru etape (figura 9.1): Definirea 
reţelei radio, Calculul distribuţiei de câmp, Alocarea frecvenţelor şi Analiza 
reţelei radio. 
 În prima etapă un expert uman alege locaţiile sediilor de celule (în 
general, urmărind aplicarea conceptului general de reţea hexagonală 
regulată), numărul de sectoare în fiecare celulă, tipul, înălţimea şi orientarea 
antenelor şi puterea nominală (maximă) a emiţătoarelor.  
 În etapa a doua, pe baza unor modele de propagare a undelor electro-
magnetice şi folosind o reprezentare electronică digitală a mediului de 
propagare (hărţi electronice), se determină nivelul câmpului electromagnetic 
pe aria de serviciu a reţelei (de fapt, într-un număr uriaş de puncte discrete 
din aria de serviciu, distribuţia lor fiind uniformă). Pachetul software are la 
dispoziţie un număr mare de modele de propagare şi, poate utiliza mai multe 
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dintre ele la un moment dat, dar selecţia unui model nu se realizează în 
conformitate cu un criteriu de optimizare, ci, de exemplu, pentru 
determinarea cazului cel mai defavorabil. 
 

 

Definirea reţelei radio

Calculul distribuţiei de câmp

Alocarea frecvenţelor
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STOP  

Figura nr. 9.1 – Etapele tehnicii analitice de proiectare  

 Dacă expertul uman decide că distribuţia de câmp rezultată din 
calcul nu este adecvată, se revine la prima etapă şi se adaugă noi sedii de 
celule, se modifică locaţiile unora dintre cele iniţiale, se modifică numărul, 
tipul şi/sau orientarea unor antene şi puterile nominale ale unor emiţătoare 
(pe scurt, se redefineşte reţeaua radio). Apoi, se trece la etapa a doua şi se 
recalculează distribuţia de câmp pe aria de serviciu. 
 Pentru etapa a treia se construieşte mai întâi matricea de trafic a 
reţelei: aria de serviciu este divizată într-o reţea regulată de dreptunghiuri, 
fiecare dreptunghi reprezentând un element al matricii de trafic. Valorile 
elementelor matricii de trafic sunt intensităţile de trafic de comunicaţie 
generat pe aria dreptunghiului asociat, iar acestea sunt estimate pe baza 
densităţii populaţiei şi a destinaţiei construcţiilor de pe aria dreptunghiului 
în cauză: locuinţă, birou, stradă, complex comercial, arenă sportivă etc. (în 
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exemplul din figura 9.2 nivelul de gri este proporţional cu intensitatea 
traficului în dreptunghiul respectiv).  
 

 

 

Figura nr. 9. 2 – Exemplu de discretizare a ariei de serviciu pentru 
construcţia matricii de trafic  

 Pe baza matricii de trafic se calculează intensitatea traficului generat 
pe aria fiecărei celule ca sumă a elementelor matricii de trafic ce reprezintă 
dreptunghiurile incluse în aria celulei. Apoi, se calculează numărul de 
canale de comunicaţie necesar fiecărei celule (folosind formula B a lui 
Erlang, de exemplu) pentru a asigura o probabilitate de blocare a apelurilor 
mai mică decât un prag prestabilit. În finalul etapei a treia, se atribuie canale 
fiecărei celule respectând distanţa de reutilizare rezultată din nivelul de prag 
al interferenţei (izocanal şi cu canalul adiacent). 
 Dacă alocarea de canale din finalul etapei a treia nu se încheie cu 
succes, în sensul că nu tuturor celulelor le-au putut fi alocate canale în 
numărul necesar, se revine la prima etapă şi se redefineşte reţeaua radio.    
 În etapa a patra de proiectare se calculează calitatea serviciilor de 
comunicaţie oferite utilizatorilor, calitate apreciată pentru sistemele 2G 
precum GSM, prin probabilitatea de blocare a apelurilor şi cea de terminare 
forţată a comunicaţiilor (din cauza transferurilor nereuşite). Se folosesc 
pentru aceasta diverse modele pentru canalul de comunicaţie şi pentru 
mobilitatea utilizatorilor, matricea de trafic generată în etapa anterioară şi 
diverşi algoritmi de tratare a cererilor de transfer. 
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 Dacă această ultimă etapă se termină cu succes proiectarea reţelei 
celulare este încheiată. În caz contrar, se revine la prima etapă şi se defineşte 
o nouă reţea radio.  
 Principalul dezavantaj al acestei tehnici analitice de proiectare a unei 
reţele celulare îl constituie restricţionarea criteriilor de proiectare în prima 
etapă numai la parametrii de radiofrecvenţă: buna acoperire cu semnal a 
ariei de serviciu. Capacitatea de trafic a reţelei şi calitatea serviciilor de 
comunicaţie oferite de aceasta sunt oarecum neglijate, fiind luate în 
consideraţie doar în etape ulterioare. În plus, etapele de proiectare sunt 
complet izolate unele de altele neputându-se realiza coordonări între 
obiectivele principale ale lor. O optimizare globală a proiectării este extrem 
de dificil de aplicat din cauza procesului iterativ multiplu pe care îl implică 
şi, de aici, timpul de calcul foarte mare necesar acestei operaţiuni. 
 Tehnica analitică nu permite generarea unei configuraţii de reţea pe 
baza performanţelor impuse prin tema de proiectare, ci doar estimează 
performanţele unei configuraţii alese. Modificarea configuraţiei nu se poate 
face decât după ce s-a făcut analiza performanţelor ei.  

9.2. Proiectarea reţelelor 3G 
 Tehnicile moderne de proiectare a reţelelor celulare de comunicaţii  
mobile au fost regândite pentru a lua în consideraţie trei factori de foarte 
mare influenţă: 

• Creşterea rapidă şi puternică a numărului de utilizatori şi, deci, a 
traficului generat, ceea ce impune reproiectarea şi optimizarea 
reţelelor 2G existente; 

• Modificarea criteriilor de proiectare a noilor reţele 3G unde, din 
cauza tehnicii de acces CDMA, aria unei celule este dependentă 
şi de traficul generat de utilizatori, nu numai de condiţiile 
particulare de propagare a undelor electromagnetice (configuraţia 
mediului, puterea de emisie, tipul şi orientarea antenelor etc.); 

• Timpul extrem de scurt impus operatorilor de comunicaţii pentru 
implementarea reţelei celulare după obţinerea licenţei.  

 S-a impus cu acuitate elaborarea unor tehnici de proiectare automate 
rapide care să genereze configuraţii eficiente, dacă nu optime, pentru o reţea 
celulară într-o arie geografică concretă. 
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 Acoperirea cu semnal radio a ariei de serviciu era singurul criteriu de 
proiectare a subsistemului radio pentru primele unelte software dedicate 
proiectării reţelelor 2G. În condiţiile actuale acesta este însă numai unul din 
criterii şi trebuie luat în consideraţie împreună cu următoarele două, la fel de 
importante: asigurarea capacităţii impuse de trafic şi minimizarea costului 
de implementare. 
 Tehnica integrată de proiectare a reţelelor celulare a fost elaborată 
datorită considerentelor expuse mai sus şi încearcă să răspundă cerinţelor 
menţionate deja. Un pachet software construit în conformitate cu această 
tehnică grupează constrângerile de proiectare şi obiectivele de calitate de 
atins în patru module: Transmisia radio, Managementul mobilităţii, 
Arhitectura reţelei şi Alocarea resurselor (figura 9.3). Datele de intrare 
(parametrii de proiectare), structurate în acest mod, sunt utilizate de modulul 
de Proiectare automată a reţelei pentru generarea configuraţiei optime.  
 Datorită faptului că cele patru module ale pachetului lucrează în 
paralel ele contribuie în mod egal la elaborarea configuraţiei reţelei fiind 
posibile interacţiuni şi condiţionări reciproce între obiectivele particulare ale 
fiecărui modul, deci, optimizarea în ansamblu a proiectării. Cel mai 
important este faptul că arhitectura subsistemului radio şi capacitatea de 
trafic a reţelei sunt tratate simultan încă din prima fază a proiectării.  
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Figura nr. 9.3 – Organizarea modulară a tehnicii integrate de proiectare 
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Caracterizarea mobilităţii 
 Spre deosebire de tehnica analitică, tehnica integrată iniţiază 
acţiunea de proiectare pe baza distribuţiei traficului generat pe aria de 
serviciu şi utilizează pentru aceasta un concept preluat din economie – nodul 
de cereri – ce permite reprezentarea prin puncte discrete a distribuţiei 
traficului generat de utilizatori. Nodul de cereri este punctul central al unei 
arii geografice în care se generează o valoare elementară (cuantă) 
prestabilită de trafic de comunicaţie, adică un număr arbitrar ales, dar fix, de 
apeluri în unitatea de timp. Prin introducerea acestui concept traficul generat 
este discretizat simultan spaţial (o arie geografică este reprezentată numai 
printr-un punct: centrul său) şi ca valori (în orice celulă traficul generat este 
un multiplu al cuantei alese). Mulţimea de noduri de cereri este o 
reprezentare statică a mulţimii dinamice spaţial a utilizatorilor mobili. În 
figura 9.4 se ilustrează diferenţele de reprezentare a aceleiaşi distribuţii de 
trafic prin matricea de trafic utilizată de tehnica analitică de proiectare şi 
prin mulţimea de noduri de cereri utilizată de tehnica integrată. Nodurile de 
cereri sunt mai dense în regiunile cu trafic generat de valoare mare şi mai 
rare în regiunile în care traficul generat are valori reduse. Nodurile de cereri 
se pot genera automat prin tehnici cunoscute de clusterizare. 
 

 

a b  

Figura nr. 9.4 – Reprezentarea distribuţiei de trafic cu a) matrice de trafic 
şi b) noduri de cereri 

 Introducerea conceptului de nod de cereri a permis transformarea 
problemei determinării locaţiei optime a unui emiţător pe un domeniu 
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compact într-o problemă discretă de optimizare. Pentru aceasta a mai fost 
nevoie şi de redefinirea conceptului de arie de serviciu a unui emiţător şi 
anume: aria de serviciu a unui emiţător este mulţimea nodurilor de cereri 
pentru care atenuarea de propagare atât pe legătura directă, cât şi pe legătura 
inversă este mai mică, în modul, decât un prag prestabilit. În acest fel, 
poziţia optimă a unui emiţător este aceea care asigură maximizarea ariei de 
serviciu în noua interpretare de mulţime de puncte discrete (noduri de 
cereri). Algoritmul de optimizare a poziţiei emiţătoarelor (staţiilor de bază) 
din reţeaua celulară se reduce, deci, la un algoritm de poziţionare cu 
acoperire maximă. 

Alocarea resurselor şi proiectarea reţelei 
 Introducerea conceptului de nod de cereri simplifică mult şi 
problema alocării resurselor de comunicaţie în reţeaua celulară. Deoarece 
nodurile de cereri sunt distribuite spaţial în conformitate cu distribuţia 
traficului generat, iar aria de serviciu a unui emiţător este o mulţime de 
noduri de cereri, rezultă că valoarea traficului generat pe aria de serviciu a 
unui emiţător se poate calcula simplu pe baza numărului de noduri din 
această mulţime. Astfel, se poate stabili de la început dacă o anume staţie de 
bază poate să preia sau nu traficul generat în această arie de serviciu. Chiar 
pe parcursul definirii reţelei radio se poate decide înfiinţarea sau nu a unei 
celule în funcţie de capacitatea ei de a prelua traficul generat în condiţiile de 
calitate prestabilite.  

Poziţionarea automată a emiţătoarelor 
 Selecţia automată a poziţilor optime pentru staţiile de bază într-o 
reţea celulară de comunicaţii a devenit o necesitate în condiţiile creşterii 
puternice a complexităţii reţelelor şi, mai ales, a costurilor de implementare 
şi exploatare a acestora. 
 Primul algoritm destinat rezolvării acestei probleme de optimizare 
constă în modificarea iterativă a unor poziţii iniţiale ale staţiilor de bază, 
acestea având obiectivul de a-şi maximiza aria de serviciu cu constrângerile 
ca să nu rămână noduri de cereri neincluse în nici o arie de servicu, iar 
numărul nodurilor de cereri incluse în mai multe arii de serviciu să fie 
minim. Modificarea poziţiilor staţiilor de bază de la o iteraţie la alta se face 
adaptiv, în sensul că ele sunt atrase de noduri neincluse încă într-o arie de 
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serviciu şi sunt respinse de noduri cu includere multiplă. Puterea de emisie 
se poate modifica, de asemenea, între anumite limite. Pentru evitarea 
restrângerii căutării soluţiei în jurul unui extrem local, poziţiile staţiilor de 
bază se modifică aleatoriu după un număr prestabilit de iteraţii. 
 Dezavantajul major al acestui algoritm constă în viteza de lucru 
foarte mică deoarece ariile de serviciu ale tuturor emiţătoarelor trebuie 
recalculate la fiecare iteraţie. 
 Alţi algoritmi, recent propuşi în literatură, folosesc concepte mai 
sofisticate precum submulţime independentă maximă, algoritmi genetici, 
geometrie computaţională de partiţionare a unei arii date etc.  

Modelarea acoperirii cu semnal 
 Necesitatea asigurării unei bune acoperiri cu semnal radio a ariei de 
serviciu prin poziţionarea adecvată a emiţătoarelor (staţiilor de bază) rezultă 
din observaţia elementară că accesul la serviciile de comunicaţie oferite de 
acestea este posibil numai utilizatorilor aflaţi la o distanţă mai mică decât o 
valoare limită faţă de staţia de bază. O poziţionare optimă maximizează 
numărul utilizatorilor aflaţi în zonele de serviciu ale staţiilor de bază din 
reţeaua celulară. De notat că „distanţa” faţă de o staţie de bază nu reprezintă 
distanţa geografică, ci atenuarea de propagare în raport cu aceasta.     
 Dacă se fixează obiectivul ca toţi utilizatorii aflaţi în aria de serviciu 
a reţelei celulare să beneficieze de un nivel acceptabil al serviciilor de 
comunicaţie, atunci trebuie determinate numărul şi distribuţia geografică 
staţiilor de bază ce asigură o valoare a câmpului electromagnetic peste o 
valoare de prag în orice punct al ariei de serviciu. 
 Dacă se alege o mulţime I de locaţii posibile pentru staţiile de bază şi 
se notează cu N numărul locaţiilor utilizate în configuraţia curentă, atunci, 
matematic, problema poziţionării optime a staţiilor de bază se poate formula 
astfel: 
 Să se minimizeze numărul:  

 i
i I

N x
∈

=∑  , (9.1) 

cu condiţia ca: 

 1,
j

i
i N

x j J
∈

≥ ∀ ∈∑ ,  (9.2) 
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unde j reprezintă un nod de cereri din mulţimea totală J a acestora,  

  
1, dacă există emiţător în locaţia
0, în caz contrari

i
x ⎧
= ⎨
⎩

, (9.3) 

iar Nj este mulţimea locaţiilor posibile ale staţiilor de bază faţă de care 
atenuarea de propagare aij corespunzătoare nodului j este mai mică (în 
modul) decât o valoare prag amax. 
 În această formulare problema poziţionării optime a staţiilor de bază 
nu ia în consideraţie un criteriu fundamental: costul implementării. Acest 
criteriu intervine în procesul de optimizare prin limitarea numărului maxim 
de staţii de bază ce pot fi utilizate în reţeaua celulară proiectată. Evident că, 
datorită acestei limitări, condiţia ca toţi utilizatorii să beneficieze de un nivel 
al câmpului electromagnetic peste valoarea de prag ce le asigură accesarea 
serviciilor de comunicaţie nu mai poate fi respectată. În termeni de noduri 
de cereri şi arie de serviciu pentru un emiţător problema poziţionării optime 
cu costuri limitate a staţiilor de bază constă în a determina poziţiile a p staţii 
de bază, astfel încât numărul Y al nodurilor de cereri aflate în ariile de 
serviciu ale acestora să fie maxim. Analitic, aceasta se exprimă astfel: 
 Să se maximizeze numărul:  

 j
j J

Y y
∈

=∑   . (9.4) 

cu condiţia ca: 

  i
i I

x p
∈

=∑  , (9.5) 

unde: 

  
1, dacă nodul  este inclus într-o arie de serviciu
0, în caz contrarj

j
y ⎧
= ⎨
⎩

. (9.6) 

 În locul sumei Y a nodurilor acoperite cu semnal se poate utiliza o 
sumă ponderată a acestora pentru a favoriza introducerea în aria de serviciu 
a reţelei celulare a unor noduri de cereri aflate în zone speciale precum 
aeroporturi, autostrăzi, zone comerciale etc. 
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Reformularea funcţiei de cost 
 Un algoritm ce implementează practic problema de optimizare 
expusă anterior porneşte de la o soluţie iniţială pe care o modifică iterativ 
urmărind atingerea obiectivului impus şi ţinând seama de constrângeri. De 
regulă se porneşte de la o configuraţie de reţea cu un număr nul de staţii de 
bază şi se creşte progresiv numărul acestora până la atingerea valorii impuse 
p. La fiecare iteraţie se utilizează acea locaţie din setul I dat care 
maximizează funcţia obiectiv Y. 
 În această formulare a funcţiei obiectiv configuraţia reţelei celulare 
este elaborată numai în funcţie de acoperire (prin numărul de noduri de 
cereri incluse în ariile de serviciu) şi distribuţia traficului generat (dată de 
distribuţia geografică a nodurilor de cereri). Nu se ţine seama pe parcursul 
elaborării soluţiei de cel de-al treilea criteriu menţionat anterior ca foarte 
important: costul de implementare.   
 Pentru elimina acest dezavantaj se defineşte costul de introducere în 
configuraţia reţelei celulare a uneia din locaţiile posibile i ca raportul dintre 
suprafaţa fizică a ariei ei de serviciu şi cheltuielile asociate implementării ei. 
Aceste cheltuieli se referă la preţul de cost al echipamentelor de comunicaţie 
propriu-zise din staţie, al echipamentelor de interconectare cu celelalte 
entităţi din infrastructura fixă a reţelei celulare, al amenajării locaţiei, al 
echipamentelor de alimentare etc. Dacă Ai este suprafaţa ariei de serviciu 
din locaţia i şi ci este costul de implementare a staţiei de bază în această 
locaţie, atunci problema de poziţionare optimă a staţiilor de bază cu 
limitarea costurilor de implementare revine, matematic, la a maximiza 
funcţia de cost: 

  i
i

i I i

AC x
c∈

=∑  , (9.7) 

ţinând seama de constrângerea (9.5). 
 Configuraţia de reţea furnizată de algoritmul de optimizare asigură 
acoperirea cu semnal (câmp electromagnetic) a celei mai mari suprafeţe 
fizice pe unitatea monetară investită. 
 Dacă în costurile ci se includ, pe lângă cheltuielile monetare propriu-
zise, şi efectul altor factori, atunci proiectarea reţelei celulare poate fi făcută 
dependentă şi de influenţa acestora. De exemplu, amplasarea unui emiţător 
puternic într-o locaţie aflată la mare înălţime şi folosind o antenă 
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omnidirecţională asigură o arie de acoperire mare acestei locaţii, însă, în 
acelaşi timp, şi interferenţe puternice în numeroase celule. Din punctul de 
vedere al interferenţelor produse „costul” introducerii în reţea a unei 
asemenea staţii de bază este foarte mare şi, dacă acesta este adăugat la costul 
monetar al implementării staţiei, atunci ponderea Ai/ci a acesteia în valoarea 
funcţiei de cost se micşorează şi probabilitatea includerii ei în configuraţia 
optimă scade.  

9.3. ICEPT 
 ICEPT (Integrated Cellular network Planning Tool) este un pachet 
software necomercial elaborat la Universitatea din Wurzburg, Germania, în 
cadrul proiectului european de cercetare MOMENTUM (Models and 
Simulations for Network Planning and Control of UMTS) şi destinat 
proiectării reţelelor celulare 3G. Pachetul este organizat pe module (figura 
9.5) şi utilizează tehnica integrată de proiectare. 
 Pe baza distribuţiei populaţiei, a construcţiilor, a arterelor de 
circulaţie, a zonelor comerciale şi rezidenţiale pe aria geografică de interes 
programul generează pentru început distribuţia nodurilor de cereri. Apoi, se 
calculează ariile de serviciu pentru toate locaţiile desemnate ca posibile şi 
pentru toate combinaţiile posibile de echipare a staţiilor de bază (puteri de 
emisie, număr de antene, tipuri şi orientări ale antenelor etc.). Pentru fiecare 
configuraţie se calculează capacitatea de trafic şi costurile echipamentelor 
eliminându-se cele care nu corespund unuia din criterii. 
 În faza următoare se elaborează o configuraţie de reţea folosind 
algoritmul de optimizare ce maximizează funcţia de cost (9.7) cu 
constrângerea (9.5). 
 Pentru configuraţia de reţea rezultată se calculează separarea 
necesară în frecvenţă a canalelor alocate celulelor şi se alocă frecvenţe 
celulelor ţinând seama de aceste constrângeri şi, evident, de necesarul 
rezultat din sumarea traficului asociat nodurilor de cereri de pe aria celulei şi 
de probabilitatea de blocare maximă impusă. Dacă această fază nu se 
încheie cu succes se introduc sectoare în celulele nesectorizate (divizare) sau 
se creşte numărul celor existente, se recalculează constrângerile de separare 
în frecvenţă şi se reia faza de alocare a frecvenţelor pe celule. 
 După finalizarea etapei de alocare a frecvenţelor programul 
calculează raportul semnal/interferenţă pe aria reţelei şi verifică dacă el este 
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mai mare decât pragul prestabilit. Dacă această condiţie nu se respectă se 
introduc condiţii mai severe de separare în frecvenţă a canalelor alocate, se 
reface alocarea de frecvenţe pe celule şi se revine la verificarea raportului 
semnal/interferenţă. 
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Figura nr. 9. 5 – Modulele şi etapele de lucru ale pachetului software 
ICEPT  

 Când această etapă de verificare se termină cu succes, programul 
este în măsură să furnizeze o configuraţie de reţea celulară care să respecte 
cerinţele impuse prin tema de proiectare. 
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10 
REŢELE BLUETOOTH 

10.1  Introducere 
 Echipamentele electronice se interconectează într-o largă varietate 
de moduri: cabluri normale sau de mare viteză, fibre optice, radio, raze 
infraroşii etc. Interconectarea Bluetooth a acestora poate fi o mai bună 
soluţie pentru multe dintre interconexiuni. Dar tehnologia Bluetooth este 
mai mult decât o interconexiune mai bună între diverse echipamente 
electronice. Ea oferă posibilităţi multiple de comandă, control şi 
monitorizare, iar cele peste 800 de tipuri de aplicaţii certificate Bluetooth nu 
fac decât să confirme aceasta. 
 Avantajele tehnologiei Bluetooth în raport cu interconectarea prin fir 
a echipamentelor sunt prea evidente pentru a le enumera. Chiar şi în raport 
cu celelalte tehnologii fără fir (wireless), tehnologia Bluetooth prezintă 
avantaje. Astfel, prin tehnologia Bluetooth se pot interconecta simultan mai 
multe echipamente şi nu numai două ca în tehnologia cu raze infraroşii. 
Deasemenea, în tehnologie Bluetooth se pot transmite şi semnale vocale şi 
nu  numai date ca în reţele Ethernet. Noile specificaţii care permit transmisii 
cu viteze de până la 20 Mb/s elimină unul din  dezavantajele tehnologiei 
Bluetooth în raport cu reţelele locale Ethernet. Dezavantajul ariei de 
acoperire mai mici în cazul reţelelor Bluetooth în raport cu cele Ethernet s-a 
micşorat prin introducerea noii clase de dispozitive Bluetooth cu puterea de 
emisie de până la 20 dBm.  
 Principalele caracteristici ale tehnologiei Bluetooth sunt următoarele: 

• costul de utilizare este zero deoarece dispozitivele Bluetooth 
lucrează în banda nelicenţiată de 2,4 GHz; 
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• semnalele radio sunt emise omnidirecţional şi pătrund prin 
pereţi, nefiind nevoie ca echipamentele să fie aliniate, cu 
vizibilitate reciprocă; 

• interconectarea dispozitivelor Bluetooth se face în mod automat, 
fără intervenţia utilizatorului persoană fizică, de îndată ce fiecare 
intră în aria de acoperire a celuilat; 

• costul de implementare este scăzut; 
• schimbul de date cu caracter personal sau confidenţial nu se face 

decât în urma unui proces de autentificare şi, la dorinţă, criptat; 
• din aceleaşi considerente un dispozitiv Bluetooth poate fi utilizat 

în orice arie geografică fără autorizări specifice; 
• sunt vehiculate simultan semnale vocale şi de date; 
• transmisiile sunt cu spectru împrăştiat cu salt de frecvenţă, ceea 

ce înseamnă protecţie sporită la inteferenţe, robusteţe la fading, 
şi, mai ales, rezistenţă la încercări de interceptare.   

 În familia de aplicaţii tipice pentru tehnologia Bluetooth sunt 
incluse: transferuri de fişiere, interconectare în reţele ad-hoc, actualizarea 
transparentă a informaţiei între dispozitivele aceluiaşi utilizator persoană 
fizică (calculator desktop, agendă electronică, telefon celular etc.), 
conectarea automată a perifericelor la un calculator, kit-uri auto de tipul 
„hands free”, plăţi electronice pentru bunuri şi servicii locale. 

10.2  Topologia unei reţele Bluetooth 
 Dispozitivele Bluetooth sunt organizate în picoreţele. O picoreţea 
constă dintr-un dispozitiv master, care furnizează semnalul de tact (clock) 
de sincronizare, şi un număr de până la şapte dispozitive slave. Oricare 
dispozitiv din reţea poate deveni master, iar rolurile master/slave se pot 
interschimba. Master-ul unei picoreţele poate fi simultan şi slave în altă 
picoreţea, iar un slave se poate conecat simultan în două picoreţele (se spune 
că se realizează, astfel, o reţea distribuită: scatternet). Cea mai generală 
topologie de reţea Bluetooth (scatternet) este prezentată în figura 10.1. 
  Transmisiile se realizează numai între un master şi un slave 
(comunicaţii punct-la-punct), dar master-ul poate transmite informaţii 
generale (difuzare) simultan către toate dispozitivele slave din picoreţea 
(comunicaţii punct-la-multipunct). Durata normală a transmisiei unui pachet 
este de o fereastră de timp, dar se pot acoperi şi până la cinci ferestre 
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succesive. Dispozitivele master şi slave transmit alternativ, master-ul în 
ferestre cu număr de ordine par, iar dispozitivul slave – în ferestre cu număr 
de ordine impar. Atunci când nu participă activ la comunicaţii un dispozitiv 
slave poate trece într-un mod de funcţionare cu consum redus de putere. 

 

 
Figura nr. 10.1 – Topologie tipică de picoreţea Bluetooth (scatternet) 

10.3  Stiva de protocoale Bluetooth  
 Protocoalele Bluetooth, organizate ierarhic, fixează regulile după 
care este structurată informaţia utilă în vederea transmisiei şi recepţiei. Ele 
pot fi implementate hardware sau software (figura 10.2). Transmisia radio se 
realizează, evident, hardware, este în detaliu definită de specificaţii şi este 
aceeaşi în toate implementările. Logica de control al transmisiei radio este 
definită de specificaţii prin protocoalele de control al legăturii (LC), care 
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realizează saltul de frecvenţă, transmisia şi recepţia la nivel fizic ale 
pachetelor de date şi controlul erorilor, precum şi cel de management al 
legăturii (LM), care este responsabil în principal de calitatea comunicaţiei 
(QoS) fiind cel care decide stabilirea, menţinerea şi terminarea unei 
conexiuni. Această logică de control este implementată hardware conform 
specificaţiilor, dar în diverse variante, în funcţie de producător.  
 Protocoalele de nivel superior sunt implementate software şi 
definesc regulile după care sunt descoperite serviciile Bluetooth (SDP), cum 
se realizează transmisiile tip port serial (RFCOMM) şi în ce fel se 
gestionează interconectarea cu sistemele de comunicaţii vocale/date sau cele 
de tip streaming audio (TCS). Toate aplicaţiile sunt implementate peste 
protocolul de control şi adaptare a legăturii logice (L2CAP), responsabil în 
principal de segmentarea, multiplexarea şi asamblarea datelor. Excepţie face 
transmisia semnalului vocal (Audio) pe legături sincrone (SCO) care se 
implementează direct peste protocolul LM. Aceasta permite implementarea 
simplă şi eficientă a aplicaţiilor de tip streaming audio prin simpla 
deschidere la nivel fizic a unei conexiuni SCO.  
 Interfaţa cu calculatorul gazdă (HCI) asigură conlucrarea necesară a 
celor două grupe de protocoale printr-o interfaţă comună de transport tip 
USB, UART sau PCMCIA. Ea poate lipsi dacă protocoalele software de 
nivel superior sunt implementate complet în structura hardware a 
dispozitivului Bluetooth. 

 

Radio (banda de bază) 

Controlul legăturii (LC) 

Managementul legăturii (LM) 

Interfaţa cu calculatorul gazdă (HCI) 

RFCOMM SDP TCS 

Controlul şi adaptarea legăturii logice (L2CAP)

Aplicaţii 

 
 

Audio

Hardware 

Software 

 
Figura nr. 10.2 – Stiva de protocoale Bluetooth 
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10.4  Profile Bluetooth 
 Profilele Bluetooth reprezintă un ansamblu de funcţii şi reguli 
definite pentru implementarea unei familii de aplicaţii. Specificaţiile 
definesc un profil generic de acces (GAP), care reuneşte un set de funcţii 
utilizabile de către oricare alt profil. Cele 13 profile definite în versiunea 1.1 
a specificaţiilor se pot grupa în 3 mari categorii (figura 10.3): aplicaţii 
directe ale conceptului de comunicaţie pe port serial, aplicaţii derivate din 
conceptul de comunicaţie pe port serial şi aplicaţii de tip comunicaţii 
telefonice. Prima categorie utilizează protocolul RFCOMM ca interfaţă 
către L2CAP, cea de-a doua categorie utilizează protocolul generic de 
interschimbare a obiectelor ca interfaţă către RFCOMM, iar ultima categorie 
utilizează protocolul TCS-binar ca interfaţă către L2CAP. În figura 10.3 
sunt prezentate şi principalele profile care fac parte din fiecare categorie. 
 
 

Profilul generic de acces (GAP) 

Profilul pentru transmisii Fax 

Profilul pentru interconectare prin 
linie telefonică (Dial-up) 

Profilul pentru interconectare la 
reţele locale  

Profilul pentru căşti audio (Headset)

Profilul pentru descoperirea 
serviciilor (SDP) 

Profile bazate pe protocolul TCS binar 

Profilul pentru comunicaţii cu reţele telefonice 
fixe (CTP) 

Profilul pentru comunicaţii cu terminale mobile 
sau calculatoare (Intercom) 

Profile bazate pe protocolul de port serial (RFCOMM) 

Profilul generic pentru interschimbarea de obiecte (ObEx) 

Profilul pentru transferul de fişiere (FTP)

Profilul pentru sincronizare

Profilul pentru transmisia de obiecte

 
Figura nr. 10.3 –  Ierarhia de profile Bluetooth 
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10.5  Stabilirea unei conexiuni în picoreţea 
 Un dispozitiv Bluetooth neconectat într-o picoreţea se află în starea 
STANDBY, stare în care el aşteaptă mesaje la fiecare 1,28 secunde pe o 
succesiune de 32 de frecvenţe. Periodic, lansează mesaje de investigare 
(INQUIRY) la care primeşte răspunsuri de la dispozitivele din aceeaşi arie. 
Atunci când doreşte stabilirea unei conexiuni cu un anume dispozitiv 
Bluetooth  el lansează un mesaj de apel (PAGE) pe adresa acestuia. Mesajul 
de apel se transmite succesiv pe 16 frecvenţe şi este repetat pe alte 16 
frecvenţe dacă nu primeşte răspuns. Dispozitivul care lansează mesajul de 
apel devine master, iar cel care răspunde acestui mesaj devine slave. Pentru 
comunicaţie nu este important rolul de master/slave al dispozitivelor şi, de 
aceea, dacă limitările de topologie ale picoreţelei sau de număr de legături 
suportate de dispozitive impun, rolurile dispozitivelor se pot interschimba 
chiar pe parcursul stabilirii conexiunii. Dacă este nevoie începerea 
comunicaţiei este precedată de un mecanism de autentificare bazat pe o 
procedură de interogare-răspuns şi utilizând o cheie proprie dispozitivului. 
De asemenea, comunicaţia se poate cripta folosind o cheie de criptare 
derivată din cheia de autentificare şi adresa dispozitivului. 

10.6  Specificaţii radio 
 Dispozitivele Bluetooth funcţionează în banda nelicenţiată de 2,4 
GHz, mai precis între 2.400 MHz – 2.483,5 MHz. Canalele radio au o 
lăţime de 1 MHz şi sunt în număr de 79. Pentru a se conforma restricţiilor 
de interferenţă cu alte sisteme se definesc o bandă de siguranţă inferioară şi 
o bandă de siguranţă superioară în care nu se realizează transmisii 
Bluetooth. Banda de siguranţă inferioară este de la 2.400 MHz până la 2.402 
MHz, iar banda de siguranţă superioară este de la 2.480 MHz până la 
2.483,5 MHz. 
 Pentru combaterea interferenţei şi a fading-ului se foloseşte 
modularea cu “salt în frecvenţă” (frequency hopping). Viteza de transmisie 
este de 1 Msimbol/s. 
 Dispozitivele Bluetooth sunt clasificate în trei tipuri de clase din 
punct de vedere al puterii de emisie, prezentate în Tabelul 10.1. 
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Tabelul nr. 10.1 – Clase de emisie pentru terminale Bluetooth 

 Puterea maximă Puterea minimă Controlul puterii 

Clasa 1 2200  ddBBmm 0 dBm P>4 dBm 

Clasa 2 44  ddBBmm −6 dBm Opţional 

Clasa 3 00  ddBBmm − Opţional 

 
 Pentru dispozitivele din clasa 1 trebuie implementat controlul puterii 
de emisie şi acesta devine activ pentru puteri emise de peste 4 dBm. 
Dispozitivele din clasa 1 trebuie să fie capabile să-şi reducă puterea de 
emisie până la +4 dBm sau mai jos. Capacitatea de a controla puterea emisă 
sub 4 dBm este opţională şi poate fi utilizată pentru optimizarea consumului 
energetic al dispozitivului. Nivelele de putere trebuie să formeze o secvenţă 
monotonă cu un pas maxim de 8 dB şi cu un pas minim de 2 dB. 
 Dispozitivele care au capacitatea de control al puterii optimizează 
puterea emisă pe o legătură fizică cu ajutorul comenzilor incluse în 
protocolul de management al legăturii (LMP – Link Manager Protocol). 
Controlul puterii se realizează măsurând nivelul puterii semnalului 
recepţionat care este retransmis emiţătorului pentru a-şi modifica în sensul 
dorit puterea de emisie. 
 Într-o conexiune, puterea emisă nu trebuie să depăşească puterea 
maximă de emisie din clasa 2 pentru transmiterea de pachete, dacă 
receptorul nu prezintă capacitatea de transmitere a mesajelor specifice 
controlului puterii de emisie. În acest caz dispozitivele se vor supune 
regulilor de transmitere pentru dispozitivele din clasele 2 sau 3. 
 Dacă un dispozitiv din clasa 1 transmite semnale de apel (PAGE) 
sau de investigare (INQUIRY) când se află foarte aproape de un alt 
dispozitiv, atunci puterea emisă prea mare poate cauza blocarea receptorului 
dispozitivului din apropiere şi acesta nu poate răspunde. De aceea, trebuie 
ca dispozitivele din clasa 1 să aibă posibilitatea să emită semnale de paging 
sau de investigare şi la puteri de emisie specifice claselor 2 sau 3.  
 Modulaţia este de tipul GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying). 
Indicele de modulaţie trebuie să fie între 0,28 şi 0,35. Un “1” binar este 
reprezentat printr-o deviere pozitivă de frecvenţă, iar un “0” binar este 



Reţele Bluetooth 

291 

reprezentat printr-o deviere negativă de frecvenţă. Eroarea de sincronizare a 
simbolurilor nu trebuie să fie mai mare de ± 20 ppm. 

10.7  Semnalul de clock 
 Fiecare dispozitiv are un clock nativ generat local. Pentru obţinerea 
sincronizării cu master-ul, fiecare slave va adăuga offset-uri de valori 
adecvate clock-ului nativ. Master-ul nu-şi ajustează clock-ul pe toată durata 
de existenţă a picoreţelei. Când clock-ul este implementat cu un numărător, 
acesta trebuie să fie realizat pe 28 biţi. Cel mai puţin semnificativ bit (LSB) 
are perioada de 312,5 μs, rezultând o frecvenţă de  clock de 32 KHz. Stările 
numărătorului, în număr total de 228 = 268.435.456, se succed ciclic cu 
perioada de 83.886.080.000 μs, adică aproximativ 23,3 ore. De remarcat că 
valoarea clock-ul unui dispozitiv BT nu are nici o legătură cu timpul real, 
deşi are o perioadă de aproximativ o zi. 
 Clock-ul determină perioade de referinţă (figura 10.4) pentru o 
picoreţea ce activează diverse evenimente în dispozitivele BT. Patru sunt 
perioadele importante într-o picoreţea BT:  312,5 μs (CLK0), 625 μs 
(CLK1), 1,25 ms (CLK2) şi 1,28 s (CLK12). 

 

28 ........... 1227 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 32 KHz 

312,5 μs

625 μs

1,25 ms1,28 s

CLK

 
Figura nr. 10.4 – Clock-ul Bluetooth şi perioadele semnificative pentru 

picoreţea 

10.8  Adresarea dispozitivelor Bluetooth 
 Fiecărui dispozitiv Bluetooth i se alocă o adresă unică (BD_ADDR) 
pe 48 de biţi, obţinută de la Autoritatea de Înregistrare IEEE. Ea este 
alcătuită din trei câmpuri: partea inferioară a adresei (LAP –  lower address 
part) pe 24 de biţi, partea superioară a adresei (UAP – upper address part) pe 
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8 biţi şi partea nesemnificativă a adresei (NAP – non-significant part) pe 16 
biţi. BD_ADDR poate lua orice valoare, cu excepţia celor care conţin un 
număr de 64 de câmpuri LAP rezervate pentru operaţiuni de investigare 
(Inquiry) generale şi dedicate. 

10.9  Coduri de acces 
 Într-un sistem BT toate transmisiile pe un canal fizic încep cu cod de 
acces care poate fi de trei tipuri: al dispozitivului (DAC – Device Access 
Code), al canalului de comunicaţie (CAC – Channel Access Code) sau al 
modului de investigare (IAC – Inquiry Access Code). Toate codurile de 
acces sunt derivate din câmpul LAP al adresei de dispozitiv sau al adresei de 
investigare. 

10.10  Canale fizice 
 Există mai multe tipuri de canale fizice. Un canal fizic BT este 
caracterizat prin:  

• secvenţa binară pseudoaleatoare utilizată în salturile de 
frecvenţă; 

• poziţia în fereastra de timp alocată; 
• codul de acces; 
• codul utilizat în header-ul pachetelor de date. 

 Deoarece numărul canalelor sistemului BT este limitat şi deoarece 
într-o anumită arie spaţială şi temporală pot funcţiona independent o 
multitudine de dispozitive BT, există o mare probabilitate ca două 
dispozitive independente să utilizeze acceaşi frecvenţă purtătoare, apărând 
astfel o coliziune pe canalul fizic. Pentru a distinge între recepţia unui 
semnal util şi cea a unui eventual semnal de interferenţă, fiecare transmisie 
pe un canal fizic începe printr-un cod de acces la canal (CAC), utilizat drept 
cod de corelaţie de către dispozitivele acordate pe canalul respectiv. Codul 
CAC este prezent la începutul fiecărui pachet transmis pe canal. 
 Sunt definite patru tipuri de canale fizice BT: canalul fizic de bază, 
canalul fizic adaptat ale picoreţelei (asociate unei anumite picoreţele şi sunt 
utilizate pentru comunicarea între dispozitivele BT conectate), canalul fizic 
de investigare (inquiry scan channel) şi canalul fizic de paging (page scan 
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channel), acestea din urmă utilizate pentru descoperirea şi, respectiv, 
conectarea dispozitivelor BT. 
 Un dispozitiv BT poate utiliza un singur tip de canal la un moment 
dat. Pentru a permite susţinerea simultană a mai multor comunicaţii de către 
un dispozitiv BT se utilizează multiplexarea cu diviziune în timp a 
canalelor. Astfel, un dispozitiv BT poate fi simultan în comunicaţie, 
descoperit sau conectabil în mai multe picoreţele. 
 Un dispozitiv BT se consideră conectat dacă este sincronizat în timp, 
frecvenţă şi cod de acces pe un canal fizic, indiferent dacă dispozitivul 
participă activ sau nu la o comunicaţie. Specificaţiile impun ca un dispozitiv 
BT să se poată conecta cel puţin la un canal fizic şi permit, opţional, ca 
dispozitive BT mai complexe să se poată conecta simultan la mai multe 
canale fizice. 
 Canalul fizic de bază este caracterizat de salturi pseudoaleatorii prin 
toate cele 79 canale RF definite de specificaţiile BT. Toate dispozitivele 
participante într-o picoreţea sunt sincronizate în timp şi în salt de frecvenţă. 
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 Figura nr. 10.5 – Pachete multislot şi ordonarea transmisiilor pe cele 

două sensuri 

 Pe canalul fizic de bază se definesc ferestre de timp cu durata de 625 
μs. Ferestrele de timp sunt numerotate în ordine crescătoare de la 0 la 227−1, 
număr ce reprezintă valoarea zecimală corespunzătoare primelor 27 de 
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poziţii din registrul de clock al master-ului. Se defineşte o pereche de 
ferestre ca fiind un grup de două ferestre succesive, prima fereastră din grup 
fiind cea în care emite master-ul. Când două dispozitive master şi, respectiv, 
slave comunică între ele se utilizează o schemă TDD (Time Division 
Duplex) de separare a celor două sensuri de comunicaţie, master-ul şi slave-
ul transmiţând alternativ în ferestrele alocate (figura 10.5). Începutul 
transmisiei unui pachet este aliniat cu momentele de start ale ferestrelor. 
Pachetele se pot extinde pe durata a maxim 5 ferestre de timp succesive. 
Master-ul va transmite întotdeauna într-o fereastră impară ( 01CLK = ), iar 
slave-ul într-o fereastră pară ( 11CLK = ). 
 Uzual în fiecare fereastră se utilizează o nouă frecvenţă de emisie, 
ordonarea frecvenţelor fiind precizată de specificaţii pentru fiecare secvenţă 
de salturi. Un pachet se transmite pe o aceeaşi frecvenţă, chiar dacă 
transmisia lui se întinde pe mai multe ferestre succesive (figura 10.5).  Deci, 
în cazul transmisiei pachetelor multislot unele frecvenţe din secvenţa de salt 
nu sunt folosite.  
 Pachetul de răspuns ce urmează transmisiei unui pachet de date este 
aşteptat la N x 625 μs după începerea transmisiei pachetului, unde N este un 
număr întreg impar mai mare ca zero. Valoarea lui N depinde de tipul 
pachetului transmis. Pentru a lua în considerare întârzierile de transmisie şi 
de prelucrare a datelor se introduce o fereastră de incertitudine de 20 μs în 
jurul momentului exact în care pachetul de răspuns ar trebui să sosească. 
Aceasta permite pachetului de răspuns să fie recepţionat corect chiar dacă 
soseşte cu până la 10 μs mai devreme sau mai târziu decât momentul exact. 
 Canalul fizic adaptat diferă de canalul fizic de bază al picoreţelei 
prin două caracteristici: i) utilizează o secvenţă adaptată de salt ce nu 
include toate cele 79 de canale RF (însă cel puţin 20) şi ii) utilizează un 
mecanism de selecţie a frecvenţei ce face ca frecvenţa de emisie a 
dispozitivului slave să fie aceeaşi cu frecvenţa de emisie utilizată de master 
în fereastra precedentă, denumit mecanism de repetare a frecvenţei de 
emisie. Canalul fizic adaptat poate fi utilizat numai de dispozitivele 
conectate ce au activată facilitatea AFH (salturi adaptive de frecvenţă). 

10.11  Transporturi logice 
 Între un dispozitiv master şi unul sau mai multe dispozitive slave se 
pot stabili 5 tipuri de transport logic: 



Reţele Bluetooth 

295 

• SCO (Synchronous Connection-Oriented) – conexiuni sincrone 
cu comutare de circuite; 

• eSCO (extended Synchronous Connection-Oriented) – conexiuni 
sincrone extinse cu comutare de circuite; 

• ACL (Asynchronous ConnectionLess) – conexiuni asincrone cu 
comutare de circuite; 

• ASB (Active Slave Broadcast) – difuzare către dispozitivele 
slave active; 

• PSB (Parked Slave Broadcast) – difuzare către dispozitivele 
slave parcate. 

 Transporturile logice sincrone SCO sunt de tip punct la punct între 
master şi un singur slave şi susţin trafic sensibil la întârziere precum 
comunicaţii vocale sau transmisii sincrone de date de uz general. Master-ul 
asigură transporturile logice sincrone prin utilizarea de ferestre rezervate la 
intervalele de timp la care se aşteaptă apariţia unui pachet de date. În cazul 
eSCO după o fereastră rezervată urmează încă o fereastră ce poate fi 
utilizată pentru retransmisie, dacă transmisia normală eşuează. Un master 
poate admite maxim 3 conexiuni SCO către un acelaşi sau diferite 
dispozitive slave, în timp ce un slave poate admite până la 3 conexiuni SCO 
de la acelaşi master sau de la cel mult doi master-i. Pachetele transmise pe 
conexiuni SCO nu sunt retransmise în caz că sunt recepţionate cu erori. 
 ACL este tot un transport logic de tip punct la punct între master şi 
un slave. În ferestrele nealocate transporturilor logice sincrone, master-ul 
poate stabili un transport logic ACL către orice slave, inclusiv către cei deja 
angajaţi într-un transport logic sincron. Sunt admise atât serviciile 
asincrone, cât şi cele izocrone. Între master şi un slave poate exista numai 
un singur transport logic ACL; pachetele ACL pot fi şi retransmise, în caz 
de recepţie cu erori. Pachetele ACL neadresate unui anumit slave sunt 
considerate ca fiind difuzate şi trebuie să fie citite de fiecare slave. 
 Transportul logic ASB este utilizat de master pentru a transmite 
informaţii generale către dispozitivele slave active, iar transportul logic PSB 
este utilizat de master pentru a transmite acelaşi gen de informaţii către 
dispozitivele slave parcate. Ambele tipuri de transport logic sunt de tipul 
punct la multipunct. 
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10.12  Pachete de date 
 Pachetele de date sunt constituite din 3 entităţi: codul de acces, 
header-ul şi sarcina utilă (payload), fiecare având specificat numărul de biţi 
în figura 10.6. 

 
 

COD DE ACCES 
(68/72 biţi) 

 

HEADER 
(54 biţi) 

 

DATE (PAYLOAD) 
(0 – 2745 biţi) 

 
Figura nr. 10.6 – Formatul standard al unui pachet de date 

 Pe fiecare din cele 3 tipuri de transport logic: SCO, eSCO şi ACL se 
pot defini până la 15 tipuri de pachete. Într-un grup dedicat de 4 biţi ai 
header-ului se indică tipul pachetelor vehiculate pe un transport logic. 
Pachetele sunt împărţite în 4 grupe: pachete de control (acestea ocupă o 
singură fereastră de timp), pachete de date ce ocupă o singură fereastră de 
timp, pachete de date ce ocupă 3 ferestre de timp şi, în sfârşit, pachete de 
date ce ocupă 5 ferestre de timp (Tabelul 10.2). 
 Există 5 tipuri de pachete comune celor 3 tipuri de transport logic: 
cele 4 din prima grupă plus tipul ID (de identitate) ce nu conţine header. 
Pachetele ID conţin codul de acces DAC sau IAC şi au o lungime fixă de 68 
de biţi. Pachetele NULL nu conţin date (payload), conţin numai codul de 
acces CAC şi header şi au o lungime fixă de 128 de biţi. Pachetele POLL 
sunt asemănătoare celor NULL prin faptul că nu conţin date (payload), 
diferenţa constând în aceea că recepţia lor trebuie confirmată. Numai 
master-ul utilizează acest ultim tip de pachete. Pachetele FHS sunt pachete 
speciale de control, conţinând, printre altele, adresa BD_ADDR şi clock-ul 
expeditorului. Datele constau din 144 biţi de informaţie plus un cod CRC pe 
16 biţi. Datele sunt codate cu un cod corector de erori cu rata 2/3, ajungând 
la lungimea de 240 de biţi. Acest tip de pachete este utilizat în răspunsul 
master-ului la acţiunea de paging, în răspunsul la acţiunea de depistare în 
vederea conectării şi în interschimbarea rolurilor master / slave. Pachetele 
DM1 pot conţine atât informaţii de control, cât şi date ale utilizatorului. 
 Pachetele HV nu includ un cod CRC şi nu pot fi retransmise, în timp 
ce pachetele DV conţin un cod CRC şi pot fi retransmise. Pachetele HV1 
conţin 10 octeţi de informaţie, codaţi cu un cod corector de erori cu rata 1/3, 
ajungând la lungimea de 240 de biţi. Pachetele HV2 conţin 20 octeţi de 
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informaţie, codaţi cu un cod corector de erori cu rata 2/3, ajungând la 
lungimea de 240 de biţi. Pachetele HV3 conţin 30 octeţi (240 biţi) de 
informaţie neprotejaţi cu un cod corector de erori. Pachetele DV conţin o 
combinaţie de date şi voce şi pot fi utilizate numai în locul pachetelor HV1. 
Ele trebuie să fie transmise la intervale de timp regulate datorită 
sensibilităţii la întârziere a informaţiei transmise. Câmpurile de date şi voce 
sunt analizate separat. Câmpul de date recepţionat cu erori nu este 
retransmis, în timp ce câmpul de date recepţionat eronat trebuie retransmis. 

Tabelul nr. 10.2 – Tipuri de pachete definite de Specificaţiile Bluetooth 

Tipul transportului logic: 
Grupa 

Număr de 
ferestre 
ocupate SCO eSCO ACL 

I 1 

NULL 

POLL 

FHS 

DM1 

NULL 

POLL 

NULL 

POLL 

FHS 

DM1 

II 1 

HV1 

HV2 

HV3 

DV 

EV3 
DH1 

AUX1 

III 3 − 
EV4 

EV3 

DM3 

DH3 

IV 5 − − 
DM5 

DH5 

 
 Pachetele EV conţin un cod CRC şi pot fi retransmise. Aceste 
pachete pot fi utilizate pentru transmisie de voce la rata de 64 Kb/s şi pentru 
transmisie de date la orice valoare a ratei de transfer. Pachetele EV3 au între 
1 şi 30 octeţi de informaţie plus un cod CRC pe 16 biţi neprotejaţi de un cod 
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corector de erori. Aceste pachete pot acoperi maxim o fereastră de timp. 
Pachetele EV4 au între 1 şi 120 octeţi de informaţie plus un cod CRC pe 16 
biţi protejaţi prin codare cu un cod corector de erori cu rata 2/3. Aceste 
pachete pot acoperi maxim 3 ferestre de timp. Pachetele EV5 au între 1 şi 
180 octeţi de informaţie plus un cod CRC pe 16 biţi neprotejaţi de un cod 
corector de erori. Aceste pachete pot acoperi maxim 3 ferestre de timp. 
 Pachetele DM1 au o sarcină utilă (payload) de 1 până la 18 octeţi 
plus un cod CRC pe 16 biţi şi ocupă o singură fereastră de timp. Octeţii de 
informaţie şi biţii CRC sunt codaţi cu un cod corector de erori cu rata de 
2/3. Pachetele DM3 pot ocupa până la 3 ferestre de timp şi au o sarcină utilă 
de 2 până la 23 octeţi plus un cod CRC pe 16 biţi şi ocupă o singură 
fereastră de timp. Octeţii de informaţie şi biţii CRC sunt codaţi cu un cod 
corector de erori cu rata de 2/3. Pachetele DH3 sunt similare celor DM3 cu 
deosebirea că informaţia utilă nu este protejată de un cod corector de erori. 
Ele au între 2 şi 185 octeţi de informaţie plus un cod CRC pe 16 biţi şi pot 
ocupa până la 3 ferestre de timp. Pachetele DM5 pot ocupa până la 5 
ferestre de timp şi au o sarcină utilă de 2 până la 226 octeţi plus un cod CRC 
pe 16 biţi şi ocupă o singură fereastră de timp. Octeţii de informaţie şi biţii 
CRC sunt codaţi cu un cod corector de erori cu rata de 2/3. Pachetele DH5 
sunt similare celor DM5 cu deosebirea că informaţia utilă nu este protejată 
printr-un cod corector de erori. Ele au între 2 şi 341 octeţi de informaţie plus 
un cod CRC pe 16 biţi şi pot ocupă până la 5 ferestre de timp. Pachetele 
AUX1 sunt de tip DH1, dar nu conţin un cod CRC. Ele au între 1 şi 30 
octeţi de informaţie şi ocupă  o singură  fereastră  de timp. 
 Pe lângă ce două scheme de corecţie a erorilor prin precodare cu  
coduri corectoare de viteză 1/3 şi, respectiv, 2/3, în sistemele BT se 
utilizează şi a treia schemă: repetarea transmisiei pachetelor recepţionate 
eronat (ARQ – Automatic Retransmission Request). În cazul câmpului de 
date, scopul schemei de corecţie prin precodare este acela de a reduce 
numărul de retransmisii. Header-ul pachetelor de date este întotdeauna 
protejat printr-o codare cu cod de rată 1/3. Schema ARQ este aplicată numai 
asupra datelor utile şi numai pachetelor ce conţin un cod CRC. În 
transmisiile sincrone nici header-ul şi nici sarcina utilă a pachetelor nu sunt 
protejate. 
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10.13  Viteza netă de transmisie 
 Dacă ţinem seama de faptul că transmisiile cu pachete de tip HV1 de 
pe legăturile sincrone SCO pot folosi perechi succesive de ferestre de timp 
cu durata de 625 microsecunde şi că, deci, pe un sens de comunicaţie se 
transmit 80 de biţi de informaţie propriu-zisă la fiecare 1,25 milisecunde 
rezultă viteza netă de transmisie de 64 Kb/s. La aceeaşi valoare se ajunge şi 
pentru celelalte două tipuri de pachete HV, ţinând cont că pachetele HV2 se 
transmit pe două ferestre succesive separate de alte două ferestre rezervate 
sensului opus de comunicaţie, iar pachetele HV3 se transmit, deasemenea, 
pe două ferestre succesive, dar separate de alte patru ferestre. 
 Pe legăturile asincrone transmisiile vocale sunt posbile numai 
folosind pachete de tip DV ce conţin 80 de biţi de informaţie vocală. Aceste 
pachete se pot transmite cel mai frecvent o dată la fiecare două ferestre, 
deci, se atinge aceeaşi valoare maximă a vitezei nete de transmisie de 64 
Kb/s ca şi în cazul pachetelor HV din cazul legăturilor sincrone. 

Tabelul nr. 10.3 – Valorile maxime ale vitezei nete de transmisie a datelor 
Traficul de date simetric maxim (pe 

fiecare sens)  
Tip pachet pe 

legătura sincronă 
vocală 

Tip pachet pe 
legătura asincronă 

de date (Kb/s) (%) 
Fără trafic vocal DH5 433,92 100 

HV3 DH3 + DH1 224 51,6 
HV3 DH1 115,2 26,5 
HV2 DH1 86,4 19,9 
DV DV 57,6 13,3 

HV3 – două legături DH1 57,6 13,3 
HV1 - 0 0 

 
 În prezenţa transmisiilor vocale este evident că viteza netă de 
transmisie de date se micşorează. În absenţa transmisiilor vocale viteza 
maximă de transmisie a datelor este de 433,92 Kb/s pe fiecare sens (obţinută 
cu pachete DH5 ce transportă 8x339 biţi pe durata a 10 ferestre). În funcţie 
de numărul transmisiilor vocale activate de dispozitivul Bluetooth şi de tipul 
de pachete pe care le foloseşte, reducerea traficului simultan de date poate 
să fie semnificativă (chiar şi totală, vezi Tabelul 10.3). 
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 Este evident că legăturile sincrone sunt adecvate comunicaţiilor 
vocale tip convorbire telefonică, dar nu pot asigura un sunet de înaltă 
fidelitate la recepţie tip CD audio care necesită o viteză de transmisie de 
peste 1,4 Mb/s. În aceste situaţii soluţia Bluetooth constă în utilizarea 
legăturilor sincrone asimetrice. În urma unor calcule similare se 
demonstrează că se pot atinge valori ale vitezei nete de transmisie de peste 
700 Kb/s (Tabelul 10.4) pe un sens (trafic asimetric), viteză care, combinată 
cu o tehnică de compresie adecvată, poate conduce la obţinerea unei 
transmisii vocale de înaltă fidelitate.  

Tabelul nr. 10.4 – Valorile maxime ale vitezei de transmisie a semnalului 
vocal 

Traficul maxim de date (Kb/s)  
Tipul legăturii 

Numărul 
maxim de 

canale 
Configuraţie Emisie Recepţie 

732,2 57,6 Asimetrică 
57,6 732,2 Asincronă 

(ACL) 7 
Simetrică 433,9 

Sincronă (SCO) 3 Simetrică 3 x 64 

10.14  Stările unui dispozitiv Bluetooth 
 Un dispozitiv Bluetooth se poate afla în trei stări principale: 
STANDBY, CONNECTION şi PARK sau şi şapte substări: PAGE, PAGE 
SCAN, INQUIRY, INQUIRY SCAN, MASTER RESPONSE, SLAVE 
RESPONSE şi INQUIRY RESPONSE. Substările reprezintă stări 
intermediare utilizate în stabilirea conexiunilor şi în activarea descoperirii 
dispozitivelor. Pentru a evolua dintr-o stare sau substare în alta se utilizează 
fie comenzi, fie semnale interne ale nivelului de control la legăturii. 
Tranziţiile posibile între aceste stări şi substări sunt prezentate în figura 
10.7. 

Starea STANDBY 
Aceasta este starea implicită a dispozitivului BT şi în care acesta 

operează în modul de putere redusă şi numai clock-ul nativ este generat cu 
acurateţe. Controlerul legăturii poate determina tranziţia în substările 
INQUIRY SCAN, PAGE SCAN, INQUIRY, PAGE. 
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 Când se doreşte stabilirea unei conexiuni cu un alt dispozitiv BT se 
utilizează procedura PAGE, fiind necesară numai adresa BD_ADDR a 
dispozitivului ţintă. Cunoaşterea de informaţii suplimentare referitoare la 
clock, obţinute dintr-o procedură INQUIRY sau dintr-o conexiune 
anterioară cu acest dispozitiv vor avea ca efect accelerarea stabilirii 
conexiunii. Dispozitivul care stabileşte o conexiune şi parcurge o procedură 
de PAGE devine automat master-ul conexiunii. Substările corespunzătoare 
stabilirii conexiunii sunt: PAGE SCAN, PAGE şi PAGE RESPONSE. 

 
PARK 

STANDBY 

CONNECTION 

Modul ACTIV Modul SNIFF Modul HOLD 

PAGE 
 SCAN 

PAGE INQUIRY 
SCAN 

INQUIRY  

SLAVE 
 RESPONSE 

MASTER 
RESPONSE 

INQUIRY 
RESPONSE 

 
Figura nr. 10.7 – Stările şi substările unui dispozitiv Bluetooth 

 Pentru a descoperi şi alte dispozitive un dispozitiv BT intră în 
substarea INQUIRY şi transmite un mesaj de investigare pe diferite 
secvenţe de salt. Un dispozitiv care permite să fie descoperit intră în mod 
regulat în substarea INQUIRY SCAN pentru a putea răspunde mesajelor de 
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investigare. În substarea INQUIRY, dispozitivul investigator colectează 
adresele şi clock-urile tuturor dispozitivelor ce răspund la mesajele de 
investigare şi poate stabili o conexiune cu oricare din ele prin intermediul 
procedurii PAGE. Substările corespunzătoare descoperirii dispozitivului 
sunt: INQUIRY SCAN, INQUIRY şi INQUIRY RESPONSE.  

Starea CONNECTION 
 În starea CONNECTION conexiunea între două dispozitive BT este 
deja stabilită, iar pachetele de date pot fi vehiculate bidirecţional. Ambele 
dispozitive utilizează acelaşi cod de acces la canal, cel al master-ului, şi 
aceeaşi regulă de salt adaptiv de frecvenţă AFH. În această stare se 
utilizează numai canalul fizic de bază sau canalul fizic adaptat. Starea 
CONNECTION debutează prin transmisia de către master a unui pachet de 
tip POLL, cu scopul de a verifica dacă s-a realizat trecerea la clock-ul şi 
regula de salt de frecvenţă ale master-ului, iar slave-ul poate răspunde cu 
orice tip de pachet. Dacă slave-ul nu recepţionează un pachet de tip POLL 
sau dacă master-ul nu recepţionează un pachet de răspuns la acestă acţiune 
din partea slave-ului, pe durata unui anumit interval de timp prestabilit, 
ambele dispozitive vor reveni în substările PAGE sau PAGE SCAN. 
Primele pachete de informaţie vehiculate în această stare conţin mesaje de 
control ce caracterizează conexiunea şi furnizează mai multe detalii referitor 
la dispozitive. De exemplu, ele pot defini transportul logic SCO şi 
parametrii procedurii SNIFF, după care poate începe transferul informaţiei 
utilizatorului, alternându-se pachetele emise cu cele recepţionate. Starea 
CONNECTION poate fi părăsită prin comenzile DETACH sau RESET, 
prima fiind utilizată dacă s-a desfiinţat normal conexiunea, iar a doua este 
un reset software al controlerului legăturii. Tot în această stare, dacă un 
dispozitiv nu intenţionează să fie prezent pe canal tot timpul, poate să facă 
informeze despre aceasta utilizând modurile SNIFF sau HOLD. 
 În modul ACTIV al stării CONNECTION, atât master-ul, cât şi 
maxim şapte dispozitive slave participă la comunicaţie. Master-ul 
programează transmisia pe baza cererilor de trafic dinspre şi spre 
dispozitivele slave şi, suplimentar, întreţine transmisiile necesare menţinerii 
sincronizării  dispozitivelor slave. În modul activ, dispozitivele slave 
aşteaptă pachete în ferestrele alocate transmisiei dinspre master spre slave. 
(figura 2.19). Dacă un dispozitiv participă în mai multe picoreţele, el 
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aşteaptă pachete în ferestrele alocate transmisiei dinspre master spre slave în 
picoreţeaua curentă, necesitând şi transmisii periodice din partea fiecărui 
master pentru menţinerea sincronizării.  
 În modul SNIFF ciclul de activitate al slave-ului în picoreţea poate fi 
micşorat. Dacă un slave este în modul activ pe un transport logic ACL, el va 
trebui să urmărească traficul master-ului în fiecare fereastră ACL. În modul 
SNIFF, numărul de ferestre în care slave-ul trebuie să asculte este diminuat, 
urmând ca master-ul să transmită pachete acelui slave numai în anumite 
ferestre de transmisie, distanţate cu un interval sniffT . 
 Un slave-ul aflat în modul SNIFF trebuie să respecte anumite reguli 
pentru a şti dacă poate continua sau nu să urmărească master-ul. Modul 
SNIFF este aplicabil numai transporturilor logice asincrone  
 În timpul stării CONNECTION transportul logic ACL spre un slave 
poate fi adus în modul HOLD, mod în care slave-ul nu acceptă pachetele 
transportului logic SCO de pe canal, cu excepţia ferestrelor sincrone 
rezervate pentru SCO şi eSCO. În modul HOLD se creează posibilitatea ca 
dispozitivul să poată realiza proceduri de SCAN, PAGE sau INQUIRY, să 
se alăture altei picoreţele sau să-şi diminueze puterea consumată. Înainte de 
a intra în modul HOLD, master-ul şi slave-ul stabilesc durata de timp în 
care slave-ul să funcţioneze în acest mod. La expirarea acestui timp, slave-ul 
trebuie să se sincronizeze la traficul de pe canal şi să aştepte următoarea 
fereastră alocată transmisiei dinspre master spre slave. 

Starea PARK 
 Dacă un slave nu trebuie să participe la traficul de pe canalul 
picoreţelei, dar trebuie să ramână sincronizat cu aceasta, el poate intra în 
starea PARK, o stare cu activitate minimă din partea slave-ului. Ieşirea din 
starea PARK poate fi iniţiată de master sau de slave. Toate mesajele 
destinate dispozitivelor slave parcate sunt transportate de mesajele difuzate. 
Toate dispozitivele slave aflate în această stare vor trebui să monitorizeze 
periodic canalul pentru a se resincroniza şi a urmări mesajele difuzate. Un 
alt avantaj adus de acestă stare, în afara diminuării puterii consumate, este 
că se pot conecta mai mult de şapte dispozitive slave la un singur master, cu 
condiţia ca în orice moment de timp, cel mult şapte dispozitive slave să fie 
în starea CONNECTION. 
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10.15  Securitatea comunicaţiilor 
 Securitatea transmisiilor Bluetooth este asigurată prin următoarele 
mijloace: 

• autentificarea dispozitivelor; 
• împerecherea dispozitivelor; 
• criptarea mesajelor; 
• schimbarea ad hoc a cheii de criptare pentru mesaje difuzate; 
• schimbarea tipului de cheie de criptare; 
• impunerea unei lungimi minime a cheii de criptare. 

 Procedura de autentificare este de tipul interogare-răspuns şi se 
bazează pe cunoaşterea unei chei comune de către ambele dipozitive. 
Procedura poate fi iniţiată de oricare din dispozitive şi care transmite un 
mesaj ce conţine un număr aleator. Dispozitivul corespondent calculează 
răspunsul pe baza cheii comune, a adresei a dispozitivului iniţiator şi a 
numărului aleator transmis de acesta. Dispozitivul iniţiator verifică 
corectitudinea răspunsului şi transmite mesajul adecvat către corespondent 
care înseamnă deconectarea conexiunii în cazul în care răspunsul nu este 
corect. 
 Dacă nu există o cheie comună pentru legătura dintre cele două 
dispozitive, atunci aceasta este creată pe baza adresei unuia dintre 
dispozitive şi a unei identităţi PIN a acestuia şi acceptată de comun acord 
prin schimburi de mesaje succesive. Acţiunea de creare a unei chei pentru 
legătura dintre două dispozitive se numeşte împerechere (pairing).  
 O cheie de autentificare aflată în uz poate fi înlocuită temporar de o 
cheie creată ad-hoc la cererea master-ului, atunci când are de difuzat un 
mesaj şi picoreţeaua este setată pentru transmiterea criptată a mesajelor de 
acest tip.  
 Criptarea mesajelor schimbate între master şi slave se face numai 
dacă a fost parcursă rutina de autentificare şi este iniţiată numai de master. 
Dacă toate dispozitivele din picoreţea acceptă propunerea master-ului ca 
schimburile de mesaje să se realizeze criptat, atunci se va folosi o cheie 
unică de criptare, inclusiv pentru mesajele difuzate, şi aceasta este furnizată 
de master. În caz contrar, se vor folosi chei individuale pentru fiecare din 
comunicaţiile susţinute de master cu dispozitivele slave din picoreţea. 
Dimensiunea cheii de criptare este cea mai mică dintre valorile maxime 
suportate de dispozitivele între care se negociază acest parametru şi trebuie 
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să fie mai mare decât cea mai mică valoare acceptabilă de fiecare din 
dispozitive. Dacă nu se găseşte o asemenea valoare a dimensiunii cheii 
comunicaţia se va desfăşura fără criptarea mesajelor. Fiecare dispozitiv 
decide dacă acceptă sau nu schimburi de mesaje fără criptare. 
 Valoarea maximă a cheii de criptare prevăzută de Specificaţiile 
Bluetooth este de 16 octeţi. 

10.16  Servicii oferite prin tehnologie Bluetooth 
 Tehnologia Bluetooth are un imens potenţial de utilizare în transferul 
şi sincronizarea informaţiilor în cadrul unei anumite locaţii şi aceasta 
deoarece se comunică mai mult şi sunt tranzacţii mai numeroase între 
entităţi învecinate decât între entităţi separate de mari distanţe. Lista care 
urmează reprezintă doar o mică parte din aplicaţiile posible – pentru viitor 
prognozându-se şi altele, mult mai complexe. 
 În primul rând prin instalarea unei reţele Bluetooth în birouri şi 
laboratoare, nu mai este necesar să se conecteze toate calculatoarele în reţele 
cablate, însă vor exista toate avantajele oferite de reţele. Aceasta deoarece 
fiecare dispozitiv echipat cu tehnologia Bluetooth poate fi conectat cu alte 
200 de dispozitive, acestea fiind şi ele interconectate. Această tehnologie 
poate face legătura de la dispozitiv la altul, dar şi de la un dispozitiv spre 
mai multe alte dispozitive, astfel încât numărul de dispozitive aflate în 
legătură ar fi teoretic nelimitat. 
 Tehnologia Bluetooth conectează fără fir toate perifericele de birou. 
Calculatorul sau agenda electronică este conectată la imprimante, scannere 
şi fax-uri fără cabluri inestetice şi deranjante. Libertatea de mişcare a 
persoanelor fizice este sporită printr-o conexiune fără fir între mouse / 
tastatură şi unitatea centrală. 
 Dacă şi camera video digitală este prevăzută cu tehnologia 
Bluetooth, atunci vor putea fi trimise imagini foto sau video către orice 
destinaţie fără să mai trebuiască  conectarea camerei la telefonul mobil. 
 Tehnologia Bluetooth permite utilizarea telefoanelor mobile în trei 
moduri diferite. Acasă, el funcţionează ca un telefon fix, folosind tarifele de 
telefonie fixă. În afara spaţiului rezidenţial telefonul mobil funcţionează ca 
atare, după tarifele de telefonie mobilă. Dar când el intră în aria de acoperire 
a unui alt telefon fix sau mobil cu chipul Bluetooth încorporat, comunică cu 
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acesta pe canale radio din bandă nelicenţiată şi timpul de comunicaţie nu 
mai este taxat în nici un fel. 
 În timpul şedinţelor şi conferinţelor, utilizatorul de terminal mobil cu 
tehnologie Bluetooth poate transfera documente instantaneu celorlaţi 
participanţi fără să fie nevoie de nici o conexiune prin fir. 
 Cu terminale Blueooth computerul desktop, agenda personală 
electronică  şi telefonul mobil se sincronizează reciproc şi, de îndată ce se 
află fiecare în aria de acoperire a celuilat, listele de adrese şi calendarul de 
activităţi din agendă se vor actualiza automat prin schimburi reciproce de 
mesaje. 

10.17  Exemple de aplicaţii 
 Aplicaţii ale tehnologiei Bluetooth sunt posibile în numeroase 
domenii de activitate. Prezentăm în continuare unele dintre cele mai 
importante. 

Comerţul electronic mobil 
 Deoarece tehnologia fără fir Bluetooth poate fi încorporată în multe 
dispozitive mobile personale, acestea pot căpăta noi întrebuinţări. De 
exemplu, un asemenea dispozitiv mobil poate fi utilizat pentru a plăti 
anumite bunuri şi servicii. 
 Oricărui terminal folosit pentru tranzacţii en detail i se poate ataşa 
un chip Bluetooth, interconectându-se cu alte dispozitive Bluetooth pentru a 
efectua astfel de tranzacţii. 
 De exemplu, un telefon mobil se poate conecta la un distribuitor 
automat de produse (băuturi răcoritoare, ziare etc.) sau servicii (bilete pentru 
spectacole, recepţie hotel, bilete de călătorie etc.) printr-o conexiune de tip 
Bluetooth pentru a plăti achiziţionarea bunurilor sau serviciilor respective. 
 Astfel, prin utilizarea punctelor de acces Bluetooth, în mall-uri, 
magazine, restaurante şi alte puncte de desfacere, clienţii pot efectua 
tranzacţii financiare în orice punct din clădire. Aceste tranzacţii nu cuprind 
doar serviciul de plată electronic, ci şi alte servicii, precum reduceri 
speciale, cupoane electronice, puncte de fidelitate etc. 
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Aplicaţii medicale 
 Cum medicina devine mai sofisticată şi mai complexă, tehnologia 
Bluetooth poate fi aplicată şi în acest domeniu. Iată câteva genuri de 
aplicaţii:  

• monitorizarea de la distanţă a stării de sănătate a pacienţilor 
 Aparate medicale specializate conectate la dispozitive Bluetooth 
monitorizează starea de sănătate a pacienţilor în afara mediilor medicale 
tipice (cum sunt spitalele) şi raportează periodic unui centru medical de 
supraveghere aflat la distanţă rezultatele măsurătorilor şi personalul medical 
specializat poate interveni rapid în cazuri de urgenţă. 

• transmiterea datelor biometrice 
 Unele teste medicale, ca de exemplu electrocardiograma, implică 
măsurarea detaliată a unor funcţii ale corpului. Tehnologiile actuale folosesc 
fire pentru a conecta senzorii de pe corp cu aparatura de măsurare. 
Tehnologia Bluetooth ar putea înlocui aceste fire, măsurătorile putând fi 
făcute astfel de la distanţă şi mai comod, oferindu-i persoanei examinate o 
mai mare libertate de mişcare. Această metodă este deosebit de utilă pentru 
măsurarea funcţiilor corpului la atleţi, în scopuri de cercetare, sau pentru 
măsurarea reacţiilor la exerciţiul fizic. 

• monitorizarea şi dozarea de la distanţă a medicaţiei 
 Unele medicamente trebuie luate în doze foarte precise, pe care 
medicii le stabilesc în funcţie de reacţia pacientului la respectiva doză. Un 
dispozitiv de administrare a medicamentelor (un inhalator sau un dispozitiv 
intravenos) care ar avea posibilităţile de comunicare ale tehnologiei 
Bluetooth ar putea transmite către o unitate medicală informaţii în ceea ce 
priveşte dozajul şi intervalul de timp la care au fost administrate şi astfel 
dozele ar putea fi reglate în timp real pe baza reacţiei pacientului la 
medicament. 

Transporturi 
 În industria transporturilor aeriene tehnologia Bluetooth permite 
utilizarea aşa-numitului “transport fără bilet” sau a “biletului electronic”. 
Eliberarea automată de bilete de călătorie este deja introdusă în marile 
aeroporturi. Totuşi, în majoritatea cazurilor, biletele electronice sunt însoţite 
de un document de trecere, iar la punctele eliberare a tichetelor se cere 
utilizarea unei cărţi de credit sau a unui card al companiei aeriene respective 
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pentru identificarea pasagerului. Un dispozitiv personal echipat cu 
Bluetooth, care ar conţine şi date personale ale călătorului, i-ar permite 
acestuia să fie identificat fără să mai introducă un card în vre-un terminal. 
 Mai mult încă, s-ar putea emite un permis de liberă trecere 
electronic, care ar fi încorporat în dispozitivul Bluetooth. Acesta ar permite 
identificarea pasagerului la urcarea în avion, fără a mai fi nevoie de vre-un 
document. 
 În industria hotelieră, utilitatea tehnologiei Bluetooth a fost 
demonstrată la târgurile comerciale. Printre aplicaţii se numără: înregistrarea 
automată la hotel, fără a trece pe la recepţie, prin utilizarea unui punct de 
citire electronic; recepţionarea mesajelor turiştilor cazaţi prin conexiuni 
Bluetooth; echiparea serviciilor de informare din cameră – telefoane, 
dispozitive de acces Internet, imprimante, fax-uri etc – cu tehnologia 
Bluetooth şi înlesnirea folosirii acestora de către locatari cu ajutorul 
aparatelor portabile proprii. A fost demonstrată până şi utilitatea conexiunii 
fără fir Bluetooth în deschiderea uşilor speciale din hotel. 

Sistem industrial automatizat 
 Există multe aplicaţii industriale complexe unde este dificil să 
conectezi un echipament de monitorizare foarte sensibil la un computer 
central aflat în altă parte a clădirii. Unele dintre aceste locaţii ar putea fi 
chiar periculoase (de exemplu, într-o staţie de transformare a curentului 
electric sau lângă un furnal unde se topeşte oţel).  
 Totuşi, este foarte important pentru controlul calităţii şi pentru 
observarea derulării etapelor ca acest echipament să fie monitorizat 
permanent. Metodele de conexiune tradiţionale nu sunt potrivite în aceste 
situaţii, iar instalarea de cabluri nu ar fi posibilă din motive de siguranţă, de 
estetică sau din cauza lipsei spaţiului. Folosirea tehnologiei Bluetooth se 
poate dovedi a fi o mai bună soluţie. 

Sistem automatizat de parcare 
 Printr-o reţea avansată Bluetooth acest sistem îndeplineşte simultan 
două funcţii: în primul rând, siguranţa maşinii care este parcată într-o zonă 
rezervată în acest scop, şi în al doilea rând, administrarea spaţiilor de 
parcare, prin monitorizarea întrărilor şi ieşirilor şi evidenţa numărului de 
locuri libere. 
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Reţele în mediul rezidenţial 
 Reţelelele Bluetooth din cadrul locuinţei devin din ce în ce mai 
răspândite deoarece oamenii doresc să-şi sporească confortul şi siguranţa 
acasă şi să-şi foloseacă dispozitivele personale atât în cadrul locuinţei, cât şi 
în afara ei. Tehnologia Bluetooth poate fi deosebit de folositoare în reţelele 
din cadrul locuinţelor deoarece nu necesită instalarea de cabluri pentru 
conexiunea dintre diferitele dispozitive. De exemplu, telefonul mobil poate 
fi folosit ca un telefon cordless printr-un punct de acces vocal Bluetooth 
(staţie de bază). Laptop-urile pot fi folosite acasă printr-o reţea fără fir dial-
up sau printr-un punct de accesare a informaţiilor (asemănător cu accesarea 
de tip LAN). În aceste situaţii, tehnologia Bluetooth oferă o modalitate 
comodă de a folosi aceleaşi aparate şi la serviciu şi acasă, permiţând 
accesarea aceloraşi date şi efectuarea aceloraşi operaţii (personale sau 
profesionale) în ambele locaţii. 
 Dacă mai multe aparate din locuinţă (precum aparatura audio-video, 
aparatele electrocasnice, dispozitivele de securitate şi sistemele automatiza-
te) au o interfaţă Bluetooth un dispozitiv personal precum un PDA sau un 
telefon mobil poate fi folosit ca “telecomandă universală” pentru toate 
celelalte aparate. Folosind un singur aparat prin intermediul unei conexiuni 
Bluetooth se pot primi semnale atunci când uşa de la frigider a fost uitată 
deschisă sau când maşina de spălat şi-a încheiat programul, se poate activa 
sistemul de securitate, regla iluminatul, televizorul sau sistemul audio. 
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11 
LOCALIZAREA  
TERMINALELOR MOBILE  
ÎN REŢELE CELULARE 

 Stabilirea cu bună precizie a poziţiei terminalelor mobile pe aria unei 
reţele de comunicaţii celulare reprezintă o cerinţă esenţială pentru reţelele 
ctuale de comunicaţii mobile. Procesul este diferit ca scop şi performanţe de 
cel uzual de localizare pezentat în capitolele anterioare. Dacă în sensul 
clasic localizarea utilizatorilor constă în determinarea ariei de localizare 
(grup de celule) în care se află fiecare utilizator în vederea unui management 
eficient al mobilităţii acestuia (paging şi transfer intercelular), în noua 
accepţiune localizarea utilizatorilor constă în determinarea poziţiei geografi-
ce absolute a acestora cu o eroare de sub 150 metri. Acest obiectiv este o 
urmare a unei directive standard de implementare a acestei facilităţi în toate 
reţelele de comunicaţii celulare până în 2009, dar şi dorinţei de a oferi utili-
zatorilor servicii specifice bazate pe locaţie. Directiva standard (E911) a 
FCC este motivată de necesitatea descoperirii rapide a terminalelor mobile 
ce lansează apeluri de urgenţă (formând 911 în S.U.A. şi, respectiv, 112 în 
Europa). 

Serviciile bazate pe locaţia terminalului mobil pot constitui surse de 
venituri importante pentru operatorii de comunicaţii mobile sau pentru 
companii specializate şi sunt de o mare diversitate: transmiterea de mesaje 
publicitare, monitorizarea în timp real a deplasării unei flotile de vehicule 
rutiere, difuzarea de informaţii de trafic (străzi aglomerate, drumuri blocate, 
accidente etc.) pentru fluidizarea acestuia, difuzarea de informaţii privind 
gradul de ocupare şi tarifele hotelurilor din apropiere etc.  
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11.1  Tehnici de localizare 
Standardele pentru comunicaţii celulare mobile nu au fost elaborate 

cu obiectivul de a determina poziţia terminalelor cu precizia cerută de 
directiva E911. Cea mai precisă informaţie despre poziţia unui terminal 
mobil este cea privind celula în care se află acesta, identitatea celulei 
curente (BSIC – Base Station Identification Code) fiind transmisă ca 
informaţie generală pe canalul de control de difuzare (CBCCH – Cell 
Broadcast Control Channel). Reţeaua ţine evidenţa locaţiei terminalelor în 
cele două baze de date principale: în HLR – sub forma adresei registrului 
VLR pe aria căruia se află terminalul mobil, iar în VLR – sub forma adresei 
ariei de localizare (LAC – Location Area Code) în care se află terminalul 
mobil. Este evident că pentru atingerea unei precizii sporite în localizarea 
terminalelor mobile trebuie realizate modificări software sau/şi hardware în 
structura reţelei celulare sau/şi a terminalelor mobile. 

În primul rând trebuie introdusă o entitate suplimentară în reţea care 
să gestioneze localizarea tuturor terminalelor mobile, entitate care, în cel 
mai simplu caz, este o bază de date periodic actualizată conţinând poziţiile 
cu precizia dorită a terminalelor mobile. Acest centru de localizare poate fi 
dotat însă cu caracteristicile necesare pentru calculul acestor poziţii şi pentru 
declanşarea mecanismelor de actualizare periodică a lor. În funcţie de 
tehnica prin care se determină poziţiile terminalelor mobile pot fi introduse 
în reţea şi alte echipamente sau module software. 

În funcţie de localizarea şi funcţiile echipamentului sau algoritmului 
de calcul al poziţiei mobilelor cu precizia dorită tehnicile de localizare se 
împart în două mari categorii: 

- Tehnici implementate la nivelul reţelei de comunicaţii. Acestea 
utilizează echipamente şi algoritmi incluse, de regulă, în unităţile 
BTS sau BSC. Prezintă avantajele unei creşteri modeste a preţului de 
cost (unităţile BTS, BSC fiind deja suficient de scumpe), al 
posibilităţii utilizării unor algoritmi puternici de calcul datorită 
puterii mari de calcul (procesor şi memorie) existente în aceste 
entităţi şi al aplicabilităţii la terminalele mobile existente în reţea, 
deoarece nu sunt necesare modificări la nivelul acestora. Au, însă, 
dezavantajul că pot realiza calculul poziţiei numai atunci când 
terminalul mobil se află în comunicaţie, deoarece este nevoie de 
schimburi de informaţii între terminal şi reţea; localizarea nu se 
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poate realiza în perioada în care terminalul mobil nu este angajat 
într-o comunicaţie. 

- Tehnici implementate la nivelul terminalului mobil. Aceste tehnici 
necesită modificări hardware şi software ale terminalelor mobile care 
să le permită calculul poziţiei cu precizia dorită şi transmiterea 
acestei informaţii către reţea. Implementarea lor conduce la creşterea 
costului teminalului mobil şi nu pot utiliza algortimi de calcul foarte 
performanţi datorită puterii limitate de calcul disponibile la nivelul 
terminalului mobil. În plus, terminalele mobile existente în reţea nu 
pot beneficia de noua tehnică de localizare. Prezintă însă avantajul 
major că localizarea se poate efectua indiferent dacă terminalul 
mobil este angajat sau nu într-o comunicaţie. Informaţia de poziţie 
poate fi obţinută cu ajutorul unui receptor GPS (Global Positioning 
System) înglobat în terminalul mobil sau se poate calcula cu un 
algoritm dedicat prin schimburi de mesaje specifice cu entităţile fixe 
ale reţelei. În acest ultim caz, rolul terminalului mobil se poate 
reduce numai la culegerea informaţiei primare despre localizare, 
efortul de calcul transferându-se către entităţile fixe ale reţelei (se 
spune că terminalul mobil asistă reţeaua în determinarea poziţiei lui). 
Oricare ar fi situaţia, informaţia privind poziţia terminalului mobil 
trebuie transmisă prin mesaje specifice către centrul de localizare al 
reţelei celulare. În situaţia în care terminalul mobil asistă reţeaua 
celulară în determinarea poziţiei apar dezavantajele unui trafic de 
control sporit şi al unei întârzieri mai mari, mai ales dacă informaţia 
de poziţie este necesară şi la nivelul mobilului.  
 
Deşi localizarea unui terminal mobil cu ajutorul unui receptor GPS 

se face cu o precizie foarte bună sunt încă reţineri în implementarea pe 
scară largă a acestei soluţii. Motivele ar fi preţul de cost sporit al 
terminalului mobil şi dependenţa totală de un sistem cu aplicaţii militare, 
în special, ce este deschis aplicaţiilor publice fără garantarea 
disponibilităţii sistemului în orice moment. Alte dezavantaje precum 
indisponibilitatea sistemului în medii dens construite şi în interiorul 
clădirilor sau eroarea mare de localizare în absenţa unor echipamente 
suplimentare s-au diminuat ca importanţă în ultimul timp. Având în 
vedere că actualmente se depun eforturi pentru integrarea într-un sistem 
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unic a celor trei sisteme globale de poziţionare prin satelit: GPS 
(S.U.A.), Galileo (Europa) şi Glonass (Rusia) se estimează că pe termen 
lung localizarea terminalelor mobile folosind acest sistem integrat poate 
fi o soluţie eficientă ca precizie, costuri şi disponibilitate. 

11.2   - Parametri utilizaţi pentru calculul 
poziţiei 

11.2.1 - Identitatea celulei 
Informaţia privind identitatea celulei (BSIC) pe care terminalul 

mobil o obţine de pe canalul de control CBCCH (Cell Broadcast Common 
Control Channel), dacă este transmisă reţelei, permite acesteia localizarea la 
nivel de celulă a terminalului mobil. Din păcate această localizare este cu 
precizie scăzută mai ales în zonele rurale unde celulele sunt de arie foarte 
mare. Eroarea de poziţionare poate fi micşorată prin tehnici speciale, de 
exemplu, prin utilizarea informaţiei suplimentare privind sectorul celulei în 
care se află mobilul (dacă celula este sectorizată). În general, însă, eroarea 
de poziţionare nu este satisfăcător de mică pentru marea majoritate a 
aplicaţiilor. 

11.2.2 - Nivelul măsurat al puterii recepţionate de mobil 
Potrivit standardului un mobil angajat într-o comunicaţie realizează 

periodic măsurători ale nivelului semalului recepţionat pe canalul pilot al 
celulei în care se află şi pe canalele pilot ale celulelor învecinate. Rezultatele 
acestor măsurători sunt transmise către reţea. Dacă admitem că antenele 
staţiilor de bază sunt omnidirecţionale, că aria celulei este plană şi că 
propagarea undelor radio se face identic în toate direcţiile din spaţiu, atunci 
curbele de nivel constant în jurul unei staţii de bază sunt cercuri şi 
intersecţia cercurilor corespunzătoare la trei staţii de bază pentru nivele de 
putere raportate de mobil furnizează poziţia mobilului. Din păcate, 
propagarea undelor radio într-un mediu real este departe de a respecta 
ipotezele de mai sus, astfel încât curbele de nivel constant al puterii 
recepţionate au forme extrem de complicate şi dificil de estimat. Mai mult, 
nivelul puterii la recepţie este variabil în timp (fading) şi se modifică în 
limite largi (20 – 40 dB) pe distanţe de ordinul unei zecimi de lungimi de 
undă. Medierea pe un interval de timp mare a măsurătorilor raportate de 
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mobil pot elimina erorile introduse de fading-ul rapid, însă cele introduse de 
fading-ul lent (datorat efectului de umbrire, de exemplu) sunt greu de 
estimat şi de eliminat. 

 
Localizarea mobilului pe baza puterii recepţionate 

 
Traiectoria rezultată după filtrare Kalman 

Figura nr. 11.1 –  Reducerea erorii de localizare prin filtrare Kalman 

Localizarea cu precizia dorită terminalelor mobile folosind 
rezultatele măsurătorilor puterii recepţionate de acestea nu se pote realiza 
decât dacă seutilizează metode mai sofisticate de prelucrare a datelor de 
măsură, precum filtrarea Kalman, de exemplu. Eroarea de localizare se 
poate reduce semnificativ introducând o filtrare Kalman asupra poziţiilor 
mobilului calculate direct pe baza nivelului măsurat al puterii recepţionate 
de acesta. În figura 11.1 se prezintă traiectoria estimată a unui mobil pe baza 
puterii recepţionate raportate de mobil. Se observă că prin filtrarea 
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rezultatelor iniţiale ale localizării traiectoria estimată a mobilului se apropie 
foarte mult de cea reală (reprezentată cu linie îngroşată în figură). 

Există şi propuneri de a memora într-o bază de date foarte mare 
rezultatele măsurătorilor de putere raportate de mobile pe perioade mari de 
timp în funcţie de locaţia calculată a acestora şi de a construi, astfel, curbele 
de nivel constant al puterii recepţionate, care vor apare într-o formă mult ai 
apropiată de cea reală. Pe lângă costul ridicat al soluţiei, apar şi alte 
dezavantaje legate de volumul mare de informaţii de control ce trebuie 
vehiculate în sistem şi întârzierea mare în determinarea poziţiei terminalului 
mobil datorată timpului mare de căutare într-o bază date de asemenea 
dimensiuni. În plus, folosirea valorilor medii pe perioade mari de timp 
pentru a elimina fading-ul poate să conducă la erori mari de localizare atunci 
când mediul de propagare se modifică substanţial (precipitaţii intense, 
apariţia/dispariţia unei construcţii, modificarea vegetaţiei etc.). 

O aplicaţie interesantă a principiului expus anterior constă în 
descrierea distribuţiei puterii recepţionate de mobil pe aria celulei nu prin 
curbe de nivel constant, ci prin segmente de traiectorii de lungime 
convenabil aleasă. La descrierea prin valori în puncte discrete a variaţiei 
puterii recepţionate de-a lungul segmentului se pot adăuga şi alţi parametri 
(avansul de sincronizare, identitatea celulei, codul ariei de localizare etc.) 
care să individualizeze segmentul în raport cu alte segmente. Ansamblul 
acestor parametri formează amprenta segmentului respectiv. Centrul de 
localizare al reţelei compară şirul de date conţinând parametrii măsuraţi de 
mobilul monitorizat cu amprentele tuturor segmentelor de traiectorie pe care 
le are memorate în baza de date. Se consideră că poziţia mobilului este pe 
acel segment pentru care diferenţa datelor măsurate faţă de amprenta lui este 
minimă. Având în vedere că deplasarea mobilului se face pe o traiectorie 
ontinuă procesul de localizare poate fi optimizat prin minimizarea diferenţei 
faţă de amprentele unei succesiuni de segmente. Procesul de stabilire a 
traiectoriei mobilului este similar celui utilizat de detectorul Viterbi 
(asemănare maximă) pentru a stabili succesiunea optimă de stări ale unui 
semnal. 

În figura 11.2 se prezintă o posibilă segmentare a traiectoriilor 
mobilelor pe aria unei celule urbane. Aria celulei este divizată în zone 
circulare de avans de sincronizare constant în jurul staţiei de bază. Un mobil 
ce se deplasează succesiv pe segmentele 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0-A-B-C-D-E-F 
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poate fi localizat cu bună precizie urmărind asemănarea (maximă) a şirului e 
date de măsurate cu amprentele segmentelor de traiectorie memorate în baza 
de date. Volumul de date explorat pe parcursul căutării este mult micşorat 
de includerea în amprenta unui segment a identităţii celulei şi a avansului de 
sincronizare. Algoritmul de localizare poate corecta uşor eventualele erori 
prin observarea unor succesiuni imposibile de segmente. În exemplul din 
figură, dacă succesiunea rezultată din calcul este 1-2-3-4-5-b-7-8-9-0-e-B-
C-D-E-F se poate detecta uşor că succesiunile 5-b-7 şi 0-e-B sunt fizic 
imposibile şi, deci, se pot corecta. 
 

 
 

Figura nr. 11.2 - Localizarea terminalului mobil cu ajutorul amprentelor 
segmentelor de traiectorie 

Utilizarea valorilor măsurate ale puterii recepţionate pentru 
localizarea mobilelor se poate introduce cu costuri mici în reţelele GSM 
deoarece aceste date sunt oricum vehiculate în reţea (potrivit standardului) şi 
trebuie numai dezvoltată o unealtă software de prelucrare adecvată a lor la 
nivelul reţelei fără a face modificări în structura terminalului mobil. Precizia 
de localizare rămâne însă scăzută şi metoda poate fi recomandată doar 
pentru aplicaţii nepretenţioase (eventual în combinaţie cu cea precedentă 
care utilizează identitatea celulei). 
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Şi în reţelele UMTS există posibilitatea utilizării puterii măsurate la 
recepţie pentru localizarea terminalelor mobile deorece fiecare celulă 
transmite cu o putere constantă de 33 dBm pe un canalul propriu (CPICH – 
Common Pilot Channel). Din cauza benzii de frecvenţă mai largi a canalului 
eliminarea fading-ului rapid prin medierea măsurătorilor este mai eficientă, 
însă pot exista zone în care terminalele mobile să nu recepţioneze un număr 
suficient de staţii de bază pentru efectuarea calculelor de localizare (din 
cauza atenuării de propagare mult mai mari). 
 

 
 

Figura nr. 11.3 - Localizarea terminalelor mobile pe baza direcţiei de 
sosire a undei radio 

11.2.3 - Direcţia de sosire a undei radio (AoA – Angle of Arrival) 
Dacă staţiile de bază sunt echipate cu şiruri de antene acestea au 

posibilitatea să determine direcţia din care soseşte unda emisă de terminalul 
mobil. Într-un mediu plan sunt suficiente doar două staţii de bază pentru a 
localiza un terminal mobil şi acesta este principalul avantaj al metodei. 
Eroarea de localizare depinde de eroare de măsurare a direcţiei de sosire a 
undei radio şi creşte pe măsură ce creşte distanţa faţă de staţia de bază 
(figura 11.3). În plus, metoda presupune că se recepţionează numai unda 
directă şi, deci, este de neutilizat în medii urbane dens construite unde unda 
directă nu se recepţionează pe o fracţiune importantă din aria celulei şi este 
însoţită şi de un număr mare de unde multiplu reflectate. În mediul rural 
unda directă se recepţionează pe o fracţiune importantă din aria celulei, iar 
numărul mic de staţii de bază necesar efectuării calculelor de localizare 
poate constitui un avantaj esenţial pentru astfel de medii. În sfârşit, metoda 
este mai utilă în reţele UMTS, decât în cele GSM din două considerente: i) 
unda directă este mult mai prezentă pe aria unei celule UMTS decât pe cea a 
unei celule GSM şi ii) sunt puţine implementări de staţii de bază GSM cu 



Localizarea terminalelor mobile 
               

318 

şiruri de antene, pe când prezenţa unui şir de antene la nivelul staţiilor de 
bază este o regulă în reţelele UMTS. 

11.2.4 - Timpul de sosire a undei radio (ToA – Time of Arrival) 
Dacă terminalele mobile şi staţiile de bază din reţea sunt sincronizate 

(au aceeaşi referinţă de timp) şi dacă emiţătorul introduce în semnalul emis 
un marker de timp care să indice receptorului momentul emisiei, atunci 
acesta poate calcula timpul necesar undei radio pentru a parcurge distanţa 
emiţător-receptor şi, de aici, valoarea acestei distanţe. Calculul se poate 
efectua la nivelul terminalului mobil (calea directă) sau la cel al staţiei de 
bază (calea inversă); dezavantajul în primul caz este că sunt necesare 
modificări în structura terminalului mobil, iar în al doilea caz – că localiza-
rea este posibilă numai pe timpul unei comunicaţii a terminalului mobil. Se 
contează de fiecare dată pe recepţia undei directe. Curbele de distanţă dată 
în jurul receptorului sunt cercuri, astfel că este nevoie, în plan, de trei staţii 
de bază pentru localizarea fără ambiguitate a terminalului mobil. 

Dacă terminalele mobile nu sunt sincronizate se pot măsura doar 
diferenţele timpilor de sosire (TDoA – Time Difference of Arrival) a 
undelor radio la (sau de la) două staţii de bază (acestea trebuie să aibă 
aceeaşi referinţă de timp, furnizată, de regulă, de un receptor GPS 
încorporat). Curbele de distanţă constantă sunt hiperbole, astfel că este 
nevoie de măsurători în raport cu patru staţii de bază pentru localizarea fără 
ambiguitate a terminalului mobil. 

Această metodă este recomandată, în forma diferenţială, de 
standardul GSM. Calculele sunt efectuate la nivelul staţiilor de bază şi, 
pentru măsurarea diferenţelor necesare de timpi de sosire, terminalul mobil 
este forţat să solicite transferul comunicaţiei către un număr de staţii de 
bază. Pentru aceasta el este nevoit să transmită salve de acces către aceste 
staţii de bază, marcate corespunzător cu momentul emisiei. 

Se poate renunţa la funcţionarea sincronizată a staţiilor de bază 
(cerinţă nestandard pentru reţelele GSM) dacă se introduce în reţea, într-o 
locaţie cunoscută, un receptor de referinţă care măsoară timpii de sosire a 
semnalelor de la diverse staţii de bază şi calculează diferenţele de timp 
dintre semnalele lor de tact. Rezultatele acestor măsurători sunt transmise 
entităţii care efectuează calculele de localizare (mobil, staţie de bază sau 
centru de localizare) care corectează rezultatele măsurătorilor directe cu 
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diferenţele comunicate de receptorul de referinţă. Metoda se numeşte a 
diferenţelor observate a timpilor de sosire (OTDoA – Observed Time 
Difference of Arrival) – atunci când calculul poziţiei mobilului se realizează 
de către acesta şi, respectiv, metodă îmbunătăţită bazată pe diferenţa 
observată a timpilor de sosire (E-OTD – Enhanced Observed Time 
Differences), atunci când calculul poziţiei mobilului se realizează de către 
centrul de localizare al reţelei. Eroarea de localizare depinde, evident, de 
eroarea de măsură a timpilor de sosire, însă este influenţată puternic şi de 
alţi factori precum absenţa undei directe, prezenţa unui număr prea mare de 
unde reflectate sau distribuţia geografică a staţiilor de bază în jurul 
terminalului mobil. 

La durata de cca 3,69 μs a bitului de informaţie în reţelele GSM, 
dacă se efectuează câte o măsurătoare pe durata unui bit, rezultă o eroare de 
estimare a distanţei emiţător-receptor de cca 554 metri. În reţelele UMTS, 
durata unui chip este de cca 0,26 μs, ceea ce conduce la o eroare de estimare 
a distanţei de cca 78 metri. În condiţiile în care se fac patru măsurători pe 
fiecare durată de bit (supraeşantionare), respectiv chip, eroarea de măsură 
scade la cca 277 metri în GSM şi, respectiv, 19,5 metri în UMTS. 

Reţelele UMTS standard au implementată facilitatea de calcul al 
poziţiei mobilelor la nivelul nodurilor RNC de servire, calcul ce se 
realizează pe baza diferenţelor de timpi de sosire în cazul UTRAN TDD 
(nodurile RNC fiind sincronizate) şi pe baza diferenţelor observate a 
timpilor de sosire în cazul UTRAN FDD (nodurile RNC nefiind 
sincronizate). Operatorul poate permite şi realizarea calculelor de localizare 
la nivelul mobilelor dacă acestea au această facilitate încorporată. Eventuala 
sincronizare a nodurilor RNC în UTRAN FDD trebuie făcută cu mare 
acurateţe deoarece o eroare de sincronizare de 10 nanosecunde conduce la 
erori de localizare de cca 3 metri. 

Din cauza controlului puterii de emisie (obligatoriu pentru 
eliminarea efectului de apropiere) în reţelele UMTS, terminalele mobile care 
se află foarte aproape de o staţie de bază nu mai au posibilitatea să 
recepţioneze şi semnalele pilot de la alte staţii de bază, poziţionarea 
devenind imposibilă din cauza numărului prea mic de staţii de bază în raport 
cu care se pot face măsurători. Pentru evitarea acestor situaţii standardul 
UMTS defineşte un mod de special de funcţionare al staţiilor de bază în care 
în una din ferestrele timp dintr-un cadru de 10 milisecunde staţia de bază 
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proprie nu emite (IPDL – Idle Period DownLink) şi, ca urmare, unităţile 
mobile din acea celulă au posibilitatea să recepţioneze semnalele pilot de la 
staţiile de bază vecine şi să măsoare diferenţele de timpi de sosire. Ferestrele 
IPDL se pot organiza şi grupat, dar nu în fiecare cadru. De asemenea, 
ferestrele IPDL se pot defini pentru a apare simultan în toate celulele (TA-
IPDL – Time-Aligned IPDL). 

11.2.5 - Metode hibride 
Utilizarea simultană a doi parametri pentru localizarea terminalelor 

mobile poate constitui o soluţie pentru creşterea preciziei de localizare sau 
pentru evitarea situaţiilor în care localizarea nu este posibilă. De exemplu, în 
celulele UMTS din zonele rurale este foarte posibil ca pe o mare parte din 
aria unei celule să nu poată fi recepţionată mai mult de una din staţiile de 
bază vecine din cauza distanţelor mari care le separă şi nici una din tehnicile 
de localizare nu poate furniza o soluţie. Dar dacă pe lângă algoritmul 
OTDoA implementat în mod standard se utilizează şi algoritmul AoA 
localizarea mobilelor devine posibilă. De remarcat că utilizarea acestei 
metode hibride nu presupune modificări ale echipamentului staţiei de bază, 
aceasta fiind dotată în mod standard cu şir de antene care permite măsurarea 
AoA pe baza unui pachet software specializat. 

De asemenea, în aceleaşi zone rurale localizarea terminalelor mobile 
devine posibilă chiar şi în situaţia în care se recepţioneză numai staţia de 
bază proprie, dacă la informaţia privind AoA se adaugă timpul total de 
propagare staţie de bază – mobil – staţie de bază (RTT – Round Trip 
propagation Time) având în vedere că unda directă este recepţionată pe toată 
aria celulei. 

În sfârşit, pentru celulele desfăşurate de-a lungul unei autostrăzi 
poziţia mobilului furnizată de algoritmul AoA este afectată de erori foarte 
mari din cauza aşezării în linie a staţiilor de bază. Utilizarea simultană a 
algoritmului OTDoA poate micşora semnificativ eroarea de localizare. 
Aceeaşi combinaţie de algoritmi permite micşorarea erorii de localizare şi în 
zonele în care unda directă este mai puţin sau de loc prezentă.  

Implementarea metodelor hibride implică costuri mai mari de 
localizare, dar şi eroarea de localizare devine mai mică. 
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12 
FORMAREA 
DIAGRAMEI DE RADIAŢIE 
A ANTENELOR 

11.1  Fundamente ale teoriei şirurilor de antene 
 Un şir de antene este un ansamblu de antene identice, identic 
orientate şi cu distribuţii de curent similare (prin similaritate se înţelege că 
distribuţiile de curent diferă între ele numai prin coeficienţi complecşi 
multiplicativi). Se defineşte antena de referinţă a şirului ca fiind o antenă 
identică cu antenele din şir, identic orientată cu acestea şi având distribuţie 
de curent similară cu particularitatea că un punct al ei reprezintă originea 
sistemului de coordonate. 
 Potrivit definiţiei de mai sus şi notaţiilor din figura 12.1 o antenă m 
oarecare din şir se obţine din antena de referinţă prin translaţie cu un vector 
rm, iar distribuţia ei de curent – prin multiplicarea distribuţiei de curent a 
antenei de referinţă cu un coeficient complex wm. Analitic:   

 ' ' , ( ' ) ( ')m m m m refJ w J= + =r r r r r . (12.1) 

 Dacă antenele din şir sunt distribuite după o dreaptă şirul se numeşte 
liniar, iar dacă sunt distribuite pe circumferinţa unui cerc şirul se numeşte 
circular. Când antenele din şir ocupă o suprafaţă într-un plan şirul poartă 
denumirea formei suprafeţei, respectiv: hexagonal, rectangular, triunghiular 
etc. Există şi şiruri ce ocupă suprafeţe în spaţiu sau volume compacte, dar 
acestea nu au aplicaţii în reţelele de comunicaţii mobile. 
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Figura nr. 12.1 – Arhitectura unui şir de antene 

 Dacă ( , )refE θ φ  este diagrama de radiaţie normalizată a antenei de 
referinţă (identică, de fapt, cu diagrama de radiaţie a oricărei antene din şir), 
atunci diagrama de radiaţie a şirului de antene poate fi scrisă ca: 

 ( , ) ( , ) ( , )şir refE E fθ φ θ φ θ φ= ⋅ , (12.2) 

unde ( , )f θ φ se numeşte factor de şir şi este o funcţie ce depinde numai de 
poziţia relativă a antenelor din şir şi de coeficienţii complecşi wm. În context 

( , )refE θ φ  se numeşte factor de element. Se observă că diagrama totală de 
radiaţie a şirului se obţine prin multiplicarea diagramei de radiaţie a 
antenelor din şir cu modulul factorului de şir. 
 Se poate demonstra că: 

 0

1
( , ) v m

N
jk

m
m

f w eθ φ ⋅

=

= ∑ r r , (12.3) 

unde 0 02 /k π λ= este constanta de propagare (numărul de undă) pentru 
spaţiul liber, iar rv este versorul corespunzător direcţiei de propagare 
considerate. 
 De regulă, antenele din şir (deci, şi antena de referinţă) au o 
diagramă de radiaţie cu un lob principal de deschidere mare şi cu lobi 
secundari foarte mici sau inexistenţi. Factorul de şir are o formă mult mai 
complicată, cu un lob principal foarte îngust şi cu numeroşi lobi secundari. 
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El are rolul de a „modula” distribuţia spaţială a radiaţiei antenelor astfel ca 
în ansamblu şirul să-şi concentreze radiaţia într-un unghi spaţial îngust şi 
orientat în direcţia dorită. De reţinut că, potrivit relaţiei (12.3), aceasta se 
obţine prin poziţionarea relativă adecvată (vectorii rm) a antenelor din şir şi 
alimentarea corespunzătoare (coeficienţii wm) a lor. În figura 12.2 sunt 
prezentate diagrame tipice de radiaţie pentru antenele din structura unui şir 
şi pentru factorul de şir. 

  
                  antena de referinţă                                            factorul de şir 

 

Figura nr. 12.2  – Diagrame de radiaţie tipice 

 Dacă antenele din şir sunt echidistant aşezate, au acelaşi modul al 
distribuţiilor de curent, iar faza acestora variază cu aceeaşi cantitate de la o 
antenă la alta şirul se numeşte uniform. Pentru analize teoretice şi aplicaţii 
practice mai simplu de implementat de foarte mare importanţă sunt şirurile 
liniare uniforme şi şirurile circulare uniforme. 

Şiruri liniare 
 Fie Oz axa unui sistem cartezian de coordonate după care sunt 
distribuite echidistant antenele unui şir liniar. Notăm cu Δ distanţa dintre 
două antene alăturate (denumită şi constanta de distanţă a şirului) şi cu δ – 
cantitatea cu care variază faza de la o antenă la alta (denumită şi constanta 
de fază a şirului). Nu impunem condiţii asupra modulelor distribuţiilor de 
curent, deci şirul nu este uniform. Considerăm că şirul are N antene 
(denumite şi elemente ale şirului) şi că primul element din şir este antenă de 
referinţă. În aceste condiţii: 
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 ( 1) şi ( 1) , 1m v mm m m Nδ δ= − Δ = − =r z …  (12.4) 

şi, ca urmare: 

 0 0( 1) cos ( 1)( cos )

1 1
( )

N N
jk m j m k

m m
m m

f w e w eθ δ θθ φ − Δ − + Δ

= =

, = =∑ ∑ . (12.5) 

 Se observă că dacă se doreşte ca lobul principal al diagramei de 
radiaţie a şirului să fie orientat în direcţia θ0, de exemplu, atunci este necesar 
ca  şirul să aibă o constantă de fază: 

 0 0coskδ θ= − Δ  (12.6) 

 Cu notaţiile: 

 

0

0

0

1
cos

2
2 cos

3

( 1) cos

1
jk

j k

j N k
N

w
w e
w e

w e

θ

θ

θ

Δ

Δ

− Δ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= =
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

w v  (12.7) 

expresia (12.5) a factorului de şir se poate scrie compact sub forma: 

 ( ) Tf θ φ, = ⋅w v , (12.8) 

unde T înseamnă transpunere. 

Şiruri circulare 
 Dacă cele N elemente ale unui şir sunt distribuite echidistant pe 
circumferinţa unui cerc de rază R în planul xOy al unui sistem cartezian 
având centrul în centrul sistemului de coordonate, dacă elementul cu 
numărul 1 este aşezat pe axa Ox şi faza distribuţiei lui de curent este 
considerată fază de referinţă şi dacă antena de referinţă se află în centrul 
cercului, atunci: 

 2cos sin ( 1) 1m m v m v mR R m m N
N
πφ φ φ= + = − =r x y …  (12.9) 

şi, deci: 
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 sin cos( )v m mR θ φ φ⋅ = −r r , (12.10) 

astfel că: 

 [ ]00 sin cos( )sin cos( )

1 1
( ) m mm

N N
j k Rjk R

m m
m m

f w e w e δ θ φ φθ φ φθ φ + −−

= =

, = =∑ ∑ . (12.11) 

 Pentru ca lobul principal al diagramei de radiaţie a şirului să fie 
orientat în direcţia (θ0,φ0) este necesar ca: 

 0 0 0sin cos( )m mk Rδ θ φ φ= − − . (12.12) 

11.2  Formarea lobului (beamforming) 
 Semnificaţia iniţială a tehnicii de formare a diagramei de radiaţie a 
unei antene (pe scurt: formare a lobului) consta în orientarea lobului 
principal al diagramei de radiaţie a unei antene cu reflector parabolic în 
direcţia permanent schimbătoare a unui satelit de comunicaţii. Odată cu 
aplicarea acestei tehnici şirurilor de antene cu control electronic al radiaţiei 
s-a îmbogăţit şi semnificaţia ei, ea incluzând actualmente şi crearea unor 
nuluri ale diagramei de radiaţie în direcţiile din care sosesc semnalele de 
interferenţă şi, eventual, menţinerea nivelului lobilor secundari sub un prag 
prestabilit. 

Formarea analogică a lobului 
 Primele implementări ale tehnicii de formare a lobului s-au făcut cu 
blocuri analogice, cele mai semnificative fiind cele ce utilizează matrici 
Butler pentru controlul fazei distribuţiilor de curent ale antenelor din şir. O 
matrice Butler este un ansamblu de cuploare hibride şi circuite de defazare 
care furnizează la diverse ieşiri semnale cu relaţie de fază controlată, dar 
fixă. Prin interconectarea mai multor matrici Butler se obţin simultan la 
diverse porturi de ieşire diagrame de radiaţie independente, eventual 
ortogonale între ele, ale aceluiaşi şir de antene. 
 De exemplu, folosind patru matrici Butler interconectate ca în figura 
12.3 se obţin patru orientări distincte ale lobului principal la cele patru 
porturi de ieşire. În Tabelul 12.1 sunt prezentate fazele coeficienţilor 
complecşi wm, considerând faza primului element ca referinţă.  
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Figura nr. 12.3 - Circuit de formare analogică a lobului cu matrici Butler 

Tabelul nr. 12.1 – Fazele coeficienţilor de ponderare wm la ieşirile 
circuitului de formare analogică a lobului cu matrici Butler 

Defazajul introdus pe calea 
semnalului furnizat de antena 

nr.: 

Faza relativă a semnalului 
furnizat de antena nr.: 

Portul 
de 

ieşire 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Constanta 
de fază a 
şirului 

A 0 −450 −900 −1350 0 −450 −900 −1350 −450 
B −900 +450 −1800 −450 0 +1350 +2700 +4050 +1350 
C −450 −1350 +900 −450 0 −1350 −2700 −4050 −1350 
D −1350 −900 −450 0 0 +450 +900 +1350 +450 
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Figura nr. 12.4 – Diagramele de radiaţie ale şirului la porturile de ieşire 

ale formatorului analogic cu matrici Butler 

 Dacă distanţa dintre elementele şirului este λ0/2, atunci diagramele 
de radiaţie ale şirului la cele patru porturi au forma prezentată în figura  
12.4. De remarcat că cele patru diagrame de radiaţie ale şirului de antene 
sunt create simultan, fiecare la unul din porturile de ieşire ale circuitului de 
formare a lobului. 
 Configuraţiile de circuit cu matrici Butler asigură orientări fixe, 
prestabilite ale lobului principal. Dacă se doreşte ca direcţia principală de 
radiaţie să se modifice prin comandă electronică trebuie introduse circuite 
de defazare individuale pentru fiecare antenă din şir şi, apoi, să se sumeze 
semnalele obţinute (figura 12.5). Ansamblul alcătuit din circuitele de 
defazare şi sumator formează circuitul propriu-zis de formare a lobului. 
Deoarece acesta modifică numai faza semnalelor furnizate de antene şirul 
căruia i se aplică un astfel de control se numeşte şir fazat. Când se doreşte 
obţinerea simultană a mai multor direcţii ale lobului principal pornind de la 
acelaşi şir de antene trebuie utilizate în paralel mai multe circuite de formare 
a lobului. Datorită numărului mare de componente ce intră în structura 
acestuia, raportul semnal/zgomot la ieşire se degradează puternic, acesta 
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constituind unul din dezavantajele majore ale şirurilor fazate, dezavantaj ce 
este comun, de fapt, tuturor circuitelor analogice de formare a lobului. 
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Figura nr. 12.5 – Şir fazat 

Formarea digitală a lobului 
 Utilizarea unui control digital al diagramei de radiaţie a unui şir de 
antene presupune reprezentarea numerică a semnalelor furnizate de antenele 
şirului, semnale ce conţin informaţia despre distribuţia spaţială a undelor 
electromagnetice incidente. În acest scop semnalele individuale sunt 
eşantionate, iar eşantioanele sunt aplicate unor blocuri de conversie 
analog/digitală. Dacă frecvenţa semnalelor recepţionate este prea mare 
pentru operaţiunile necesare de eşantionare şi conversie A/D, se poate 
micşora frecvenţa de lucru prin heterodinare (funcţionare în frecvenţă 
intermediară). 
 Reprezentarea digitală a informaţiei aduce cu sine toate avantajele 
prelucrării numerice, adică: prelucrări rapide şi complexe, nealterarea 
raportului semnal/zgomot, generarea simultană şi independentă a mai multor 
direcţii pentru lobul principal, modificarea simplă a algoritmului de 
prelucrare etc. Formarea digitală a lobului permite introducerea în mod real 
a controlului adaptiv, lobul principal putând fi orientat, teoretic, în orice 
direcţie din spaţiu şi, în plus, este posibilă şi crearea de nuluri ale diagramei 
de radiaţie în direcţiile din care sosesc semnale de interferenţă. 
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Formarea adaptivă a lobului 
 Un bloc de formare adaptivă a lobului modifică diagrama de radiaţie 
a şirului de antene în funcţie de configuraţia mediului electromagnetic în 
vederea satisfacerii unei funcţii obiectiv. Astfel, este posibilă separarea 
semnalului util de semnalele de interferenţă din aceeaşi bandă de frecvenţă, 
dar care sosesc din alte direcţii decât semnalul util.  
 Istoric, o primă formă de adaptivitate în formarea lobului s-a 
implementat prin introducerea anulatorului de lob lateral în sistemele radar 
şi sonare însă conceptul modern de adaptivitate aşa cum se foloseşte şi 
astăzi a fost dezvoltat în anii ’60 în mod independent de Appelbaum şi, 
respectiv, Widrow şi Hoff. În primul caz criteriul de optimizare l-a constituit 
maximizarea raportului semnal/zgomot al semnalului de ieşire, iar în al 
doilea caz – minimizarea erorii pătratice medii. În condiţii de staţionaritate a 
mediului electromagnetic soluţiile ambilor algoritmi converg către soluţia 
optimă Wiener. Ulterior a fost dezvoltat criteriul asemănării maxime 
(maximum likelihood) sau al răspunsului nedistorionat de varianţă minimă. 
Acest algoritm a fost primul care a permis separarea semnalului util de un 
semnal de interferenţă a cărui direcţie de sosire este la numai o fracţiune din 
deschiderea lobului principal faţă de direcţia de sosire a semnalului util. În 
sfârşit, prin dezvoltarea algoritmului bazat pe inversarea matricii de 
eşantioane se poate calcula direct vectorul ponderilor şi se elimină unele 
probleme de convergenţă ale algoritmilor anteriori. 

Exemplu 
 Scopul unui algoritm de formare digitală a lobului este acela de a 
determina valorile optime ale ponderilor complexe cu care trebuie 
multiplicate semnalele furnizate de antenele individuale pentru ca în 
semnalul obţinut prin sumarea acestora semnalul util să aibă nivel maxim 
posibil, iar semnalele de interferenţă – nivel minim posibil. Ilustrăm 
conceptul de formare digitală adaptivă a lobului cu ajutorul unui şir de 
antene cu două elemente (figura 12.6) aşezate la distanţa de λ0/2 unul de 
altul şi care recepţionează un semnal util din direcţia perpendiculară pe axa 
şirului şi un semnal de interferenţă pe aceeaşi frecvenţă, dar dintr-o direcţie 
ce face un unghi de 300 cu direcţia de sosire a semnalului util. 
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Figura nr. 12.6 – Şir cu două elemente controlat digital 

 Avem: 

 0
0

0

2
2

k λπ π
λ

Δ = = . (12.13) 

 Pentru recepţia semnalului util 0/ 2 şi cos 0u ukθ θ π θ= = Δ = , 
astfel că, potrivit relaţiei (12.7): 

 0

1 1
1u je

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦
v v , (12.14) 

iar pentru recepţia semnalului de interferenţă / 3pθ θ π= =  şi, 

0 cos / 2pk θ πΔ = , astfel că: 

 / 2

1 1
p je jπ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦
v v . (12.15) 

 Dacă se lucrează cu valori normalizate pentru ponderi 
( 1 2 1w w+ = ), atunci modulul factorului de şir (relaţia 12.3) are valoarea 
minimă egală cu 0 şi valoarea maximă egală cu 1. Pentru satisfacerea 
criteriului de optimalitate este deci necesar ca: 
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sau, echivalent: 

 1 2 1 2

1 2 1 2

Re( ) Re( ) 1 Re( ) Im( ) 0
Im( ) Re( ) 0 Im( ) Im( ) 0

w w w w
w w w w

+ = − =⎧
⎨ + = + =⎩

, (12.17) 

de unde rezultă: 

 1 2
1 1 1 1
2 2 2 2

w j w j= − = + . (12.18) 

 Pentru aceste valori optime ale ponderilor expresia (12.3) a 
factorului de şir devine: 

 

0

2
( 1) cos

1

cos cos
1 2

( )

1 1 1 1
2 2 2 2

j m k
m

m

j j

f w e

w w e j j e

θ

π θ π θ

θ φ − Δ

=

, = =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + = − + +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∑
, (12.19) 

cu: 

 cos( ) 2 sin
4 2

f π π θθ φ ⎛ ⎞, = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (12.20) 

 Din reprezentarea grafică a expresiei de mai sus (figura 12.7) se 
observă că diagrama de radiaţie are, într-adevăr, un nul în direcţia θ = 600 
din care soseşte semnalul de interferenţă şi asigură eliminarea completă a 
acestuia din semnalul de ieşire. Şirul cu control adaptiv al lobului reuşeşte 
să selecteze numai semnalul util pe baza diferenţei dintre unghiurile de 
sosire dintre semnalul util şi cel perturbator. 
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Figura nr. 12.7 – Diagrama de radiaţie a şirului cu două elemente 

 Exemplul de mai sus probează afirmaţia că valorile ponderilor pot fi 
optimizate pentru îndeplinirea funcţiei obiectiv prestabilite. Algoritmul de 
calcul s-a bazat pe cunoaşterea direcţiilor din care sosesc semnalul util şi cel 
de interferenţă. Se impune, însă, ca algoritmii de optimizare dezvoltaţi 
pentru situaţiile reale să nu aibă nevoie de aceste informaţii deoarece ele nu 
sunt cunoscute. În plus, direcţiile semnalelor şi numărul semnalelor de 
interferenţă sunt variabile în timp. 

11.3  Criterii de optimizare 
 Fie un şir cu N antene echidistant aşezate pe axa Oz a unui sistem 
cartezian de coordonate (figura nr. 12.8). Notăm cu Δ constanta de distanţă a 
şirului, cu xm(t), m = 1 … N – semnalul furnizat de antena m din şir, cu wm – 
coeficientul complex (ponderea) cu care este multiplicat semnalul xm înainte 
de intrarea în sumator şi cu y(t) – semnalul de ieşire din sumator. Un 
procesor adaptiv compară semnalul y(t) cu semnalul dorit d*(t) sau cu o 
replică a sa generată local şi modifică ponderile individuale wm, astfel ca 
semnalul y(t) să se apropie cât mai mult de semnalul dorit. Prelucrarea erorii 
dintre cele două semnale se face într-o manieră specifică fiecărui algoritm în 
parte. (Asteriscul din notaţia d*(t) semnifică conjugare complexă şi această 
reprezentare a fost aleasă pentru scrierea convenabilă a relaţiilor ce vor 
interveni în continuare). 
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Figura nr. 12.8 – Arhitectura unui şir de antene cu formarea digitală 
adaptivă a lobului 

 Fiecare din semnalele xm(t) include o componentă de semnal util şi o 
componentă de semnal perturbator (zgomot + interferenţă). Notăm cu Np 
numărul total de semnale perturbatoare. 
 Contribuţiile semnalului util s(t) la generarea fiecăruia dintre 
semnalele individuale xm(t) pot fi scrise compact sub forma: 

 ( ) us t=s v , (12.21) 

iar contribuţiile semnalului perturbator pm(t) – sub forma: 

 ( )m m pmp t=p v , (12.22) 

unde: 
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⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦

v v , (12.23) 
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dacă θu şi θpm sunt direcţiile din care provin semnalului util s(t) şi, respectiv, 
semnalul perturbator pm(t), iar m = 1 …. Np. Contribuţia totală a semnalelor 
perturbatoare la generarea semnalelor antenelor individuale se scrie 
compact: 

 
1 1

( )
p pN N

m m pm
m m

p t
= =

= =∑ ∑p p v . (12.24) 

 În concluzie: 

 
1

( ) ( )
pN

u m pm
m

s t p t
=

= + = + ∑x s p v v . (12.25) 

 Pentru scrierea mai simplă a relaţiilor ce vor urma se consideră că 
semnalele individuale ale antenelor se multiplică cu valorile conjugate ale 
ponderilor, astfel că: 

 ( ) H Hy t = ⋅ + ⋅w s w p , (12.26) 

unde prin H s-a notat operaţia de transpunere hermitică (transpunere + 
conjugare complexă). 

Minimizarea erorii pătratice medii (MMSE) 
 Definim eroarea dintre semnalul y(t) furnizat de blocul de formare a 
lobului şi cel dorit d*(t) ca fiind: 

 * *( ) ( ) ( ) ( ) Ht d t y t d tε = − = − ⋅w x  (12.27) 

şi impunem calculul ponderilor din condiţia mimizării valorii medii a 
pătratului acestei erori, adică a expresiei: 

 
22 *( ) ( ) Ht d tε ⎡ ⎤= − ⋅⎣ ⎦w x , (12.28) 

prin barare superioară notându-se operatorul de mediere în timp aplicat 
expresiei respective. 
 Însă: 

 ( ) ( )2 * *

2 *

( ) ( ) ( ) 2 ( )

( ) 2 ( )

HH H H

H H H

t d t d t d t

d t d t

ε = ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ =

= − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

w x w x w x

w x w x x w
. (12.29) 
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 Ţinând seama de faptul că ponderile nu sunt funcţii de timp şi, deci, 
vectorul ponderilor este invariant faţă de operatorul de mediere şi notând: 

 *( ) şi Hd t = ⋅ =x r x x R , (12.30) 

unde R este matricea de covarianţă a semnalelor de la ieşirile antenelor 
individuale, obţinem: 

 2 2( ) ( ) 2 H Ht d tε = − ⋅ + ⋅ ⋅w r w R w . (12.31) 

 Gradientul acestei expresii în raport cu vectorul w al ponderilor este: 

 ( )2 ( ) 2 2tε = − + ⋅w r R w  (12.32) 

şi din condiţia ca el să fie nul (pentru ca eroarea pătratică medie să fie 
minimă) rezultă: 

 1
opt

−= ⋅w R r . (12.33) 

Recunoaştem în expresia de mai sus soluţia Wiener optimă. 
 Dacă ţinem seama de expresia (12.25) a vectorului x şi considerând 
că semnalele perturbatoare nu sunt corelate cu semnalul util obţinem: 

2( ) ( ) ( )H H H H
u p u u pd t= + ⋅ + = ⋅ + ⋅ = + = ⋅ +R s p s p s s p p R R v v R , (12.34) 

unde H
u = ⋅R s s  şi H

p = ⋅R p p  sunt matricile de covarianţă ale 
componentelor de semnal util şi, respectiv, de perturbaţie din semnalele de 
ieşire ale antenelor individuale. 
 Din expresia de mai sus a matricii de covarianţă R, potrivit 
identităţii lui Woodbury: 

 1 1
2 1

1
1 ( )

pH
u p ud t

− −

−
=

+ ⋅ ⋅
R R

v R v
, (12.35) 

astfel că vectorul ponderilor optime poate fi scris şi ca: 

 1
opt p uβ −= ⋅w R v  (12.36) 

cu: 



Formarea diagramei de radiaţie a antenelor 

336 

 
2

2 1

( )
1 ( ) H

u p u

d t
d t

β
−

=
+ ⋅ ⋅v R v

. (12.37) 

Maximizarea raportului semnal/zgomot (MSNR)  
 Presupunând cunoscute matricile Ru şi Rp se pot scrie expresiile 
puterilor utilă şi, respectiv, cea a perturbaţiilor din semnalul de ieşire y(t): 

 
2 22 2şiH H H H

s u p pσ σ= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅w s w R w w p w R w , (12.38) 

astfel că raportul semnal/(interferenţă + zgomot) la ieşirea din sumator este: 

 
2

2

H
s u

H
p p

SINR σ
σ

⋅ ⋅
= =

⋅ ⋅
w R w
w R w

. (12.39) 

 Anulând gradientul după vectorul w al acestui raport se obţine 
ecuaţia: 

 
H

u
u p u pH

p

SINR⋅ ⋅
⋅ = ⋅ ⇔ ⋅ = ⋅ ⋅

⋅ ⋅
w R wR w R w R w R w
w R w

 (12.40) 

de unde: 

 1
p u SINR− ⋅ ⋅ = ⋅R R w w , (12.41) 

adică valoarea maximă a SINR este valoarea proprie maximă a matricii 
simetrice 1

p u
− ⋅R R . 

 Deci: 

 
2 ( )

u opt max p opt

H
u u opt max p opt

SINR

d t SINR

⋅ = ⋅ ⋅ ⇔

⇔ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅

R w R w

v v w R w
, (12.42) 

de unde: 

 1
opt p uβ −= ⋅w R v , (12.43) 

cu: 
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2 ( ) H

u opt
max

d t
SINR

β = ⋅v w . (12.44) 

 Se observă că soluţia este, de asemenea, soluţia Wiener optimă. 

Minimizarea varianţei semnalului de ieşire (MVDR) 
 Semnalul de ieşire din reţeaua de formare a lobului: 

 ( ) ( )H H H Hy t = ⋅ = ⋅ + = ⋅ + ⋅w x w s p w s w p  (12.45) 

are o componentă de semnal util şi o componentă dată de interferenţe şi 
zgomot (perturbaţii). Când nu se cunosc nici semnalul util şi nici direcţia din 
care el soseşte o cale potrivită de a obţine un optim la recepţie este aceea de 
a minimiza componenta dată de perturbaţii. Pentru a ne asigura, totuşi, că 
semnalul util are o valoare minimă acceptabilă putem impune, de exemplu, 
ca: 

 H
u g⋅ =w v , (12.46) 

unde g este o valoare ce ţine seama de performanţele receptorului. 
 Dispersia semnalului de ieşire este: 

 2 H H H
y u pσ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅w R w w R w w R w  (12.47) 

şi problema de optimizare se reduce la găsirea vectorului w care 
minimizează dispersia 2

yσ  cu constrângerea impusă de relaţia (12.46), ceea 
ce revine la minimizarea utlimului termen din membrul al doilea al relaţiei 
(12.47). 
 Aplicăm metoda multiplicatorilor lui Lagrange şi încercăm să aflăm 
minimul expresiei: 

 '( ) 2 (1 )H H
p uy t vβ= ⋅ ⋅ + − ⋅w R w w  (12.48) 

al cărui gradient în raport cu vectorul w este: 

 [ ]'( ) 2 2p uy t β= ⋅ −w R w v . (12.49) 

 Din condiţia de anulare a acestei expresii rezultă: 
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 1
opt p uβ −= ⋅w R v , (12.50) 

iar din relaţia de constrângere (12.46) rezultă: 

 1H
u p u

gβ −=
v R v

. (12.51) 

 Soluţia (12.50) este, de asemenea, soluţia Wiener optimă. 
 Dacă g este egal cu 1 se spune că răspunsul formatorului este fără 
distorsiuni şi cu dispersie minimă (Minimum Variance Distortionless 
Response – de unde şi acronimul MVDR asociat algoritmului de 
optimizare) sau, echivalent, cu asemănare maximă. 

Valoarea maximă a SINR 
 Fiecare din criteriile de optimizare furnizează un vector al ponderilor 
wopt care satisface condiţia de extrem specifică. Valoarea maximă 
corespunzătoare a SINR este: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )( )

1 2 1

1 1

1 1
2 2 1

1

( )

( ) ( )

H HH
p u u u p uopt u opt

max HH
opt p opt p u p p u

H H
u p u u p u H

u p uH
u p u

d t
SINR

d t d t

β β

β β

− −

− −

− −
−

−

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = ⋅ ⋅

⋅ ⋅

R v v v R vw R w
w R w R v R R v

v R v v R v
v R v

v R v

  

aceeaşi pentru toate criteriile !!! 

11.4  Algoritmi de calcul adaptiv al ponderilor 
 Performanţele furnizate de cele trei criterii de optimizare sunt 
similare, astfel că pentru implementări practice se poate selecta oricare 
dintre ele. Însă tehnica concretă prin care se ajunge la valorile optime ale 
ponderilor trebuie selectată cu foarte mare atenţie deoarece are implicaţii 
majore asupra performanţelor formatorului de lob. Toate tehnicile elaborate 
încearcă să realizeze un compromis acceptabil între viteza de convergenţă şi 
complexitatea implementării hardware şi software. 
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Algoritmul LMS (al celor mai mici pătrate) 
 Este unul dintre cei mai folosiţi algoritmi şi se bazează pe metoda 
gradientului (pantei maxime) în ipoteza rezonabilă că dacă se aplică 
vectorului ponderilor corecţii succesive în vederea deplasării lui în sensul 
opus gradientului erorii se poate ajunge, în final, într-un punct de minim al 
acesteia. Concret, valoarea vectorului ponderilor la iteraţia curentă se 
calculează pe baza valorii lui la iteraţia precedentă şi a gradientului erorii 
pătratice medii cu relaţia: 

 21( 1) ( ) ( )
2 wn n tμ ε⎡ ⎤+ = + −⎣ ⎦w w , (12.53) 

unde μ este un factor arbitrar ales prin care se poate ţine sub control 
convergenţa algoritmului. 
 Ţinând seama de expresia (12.32) a gradientului: 

 [ ]( 1) ( ) ( )n n nμ+ = + − ⋅w w r R w . (12.54) 

 În această formă algoritmul de adaptare trebuie să dispună de 
informaţii privind covarianţa semnalelor individuale furnizate de antene (R) 
şi despre parametrii semnalului util (r), informaţii care nu sunt disponibile. 
Se utilizează, de aceea, valori aproximative ale acestora calculate pe baza 
celor mai recente estimări: 

 *ˆ ˆ( ) ( ) ( ) şi ( ) ( ) ( )Hn n n n d n n= ⋅ =R x x r x , (12.55) 

astfel că: 

 * *

ˆ ( 1)

ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )H

n

n n d n n n n n nμ μ ε

+ =

⎡ ⎤= + − ⋅ = +⎣ ⎦

w

w x x w w x
. (12.56) 

 Se observă că valorile ponderilor sunt modificate la fiecare nou 
eşantion al semnalelor de la antenele individuale ceea ce asigură 
algoritmului o foarte rapidă convergenţă dacă parametrii semnalelor nu se 
modifică sensibil în timp (quasi-staţionaritate). 
 Algoritmul LMS este extrem de simplu de implementat, însă are o 
slabă viteză de convergenţă atunci când matricea de covarianţă R are valori 
proprii mult diferite între ele. 
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Algoritmul SMI (inversarea matricii eşantioanelor) 
 Valorile optime ale ponderilor s-ar putea determina direct din relaţia 
(12.33) dacă s-ar cunoaşte matricea de covarianţă R şi vectorul r. Din păcate 
aceşti parametri nu se cunosc şi, în plus, ei se modifică în permanenţă. 
Relaţia (12.33) încă se mai poate folosi dacă se utilizează estimări ale 
matricii R şi vectorului r, estimări bazate pe valorile eşantioanelor lor pe un 
interval de timp convenabil ales. Dacă, de exemplu, Nmax şi Nmin sunt 
limitele intervalului de observaţie (fereastra), atunci valorile estimate 
căutate sunt: 

 *ˆ ˆ( ) ( ) şi ( ) ( )
max max

min min

N N
H

N N
i i d i i= ⋅ =∑ ∑R x x r x . (12.57) 

 În consecinţă: 

 1ˆ ˆˆ −= ⋅w R r , (12.58) 

ceea ce conduce la o eroare de estimare: 

 ˆ ˆopte w= ⋅ −R r . (12.59) 

 Algoritmul SMI are, teoretic, o viteză mai mare de convergenţă 
decât algoritmul LMS, însă prezintă două mari dezavantaje: (a) complexitate 
mare de implementare chiar şi pentru circuitele VLSI moderne şi (b) 
instabilitate numerică datorită preciziei finite de reprezentare a numerelor în 
procesoarele numerice şi a volumului uriaş de calcule necesar inversării unei 
matrici de mari dimensiuni. 

Algoritmul RLS (LMS recursiv) 
 În locul estimării matricii R şi a vectorului r pe baza celor mai 
recente eşantioane ale lor se pot folosi relaţiile: 

 
*

ˆ ˆ( ) ( 1) ( ) ( )
ˆ ˆ( ) ( 1) ( ) ( )

H

H

n n n n
n n d n n

γ

γ

= − + ⋅

= − +

R R x x
r r x

, (12.60) 

unde γ este un coeficient strict pozitiv şi subunitar denumit „factor de 
uitare”. Prin alegerea valorii lui se selectează ponderea pe care o au 
eşantioanele anterioare în estimarea valorilor curente ale parametrilor R şi r. 
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Relaţia (12.60) permite obţinerea unei expresii a matricii inverse R-1 sub 
forma (identitatea lui Woodbury): 

 1 1 1 1( ) ( 1) ( ) ( ) ( 1)n n n n nγ− − − −⎡ ⎤= − − ⋅ ⋅ −⎣ ⎦R R q x R , (12.61) 

unde q(n) este un vector de câştig ce are expresia: 

 
1 1

1 1

( 1) ( )( )
1 ( ) ( 1) ( )H

n nn
n n n

γ
γ

− −

− −

− ⋅
=

+ ⋅ − ⋅
R xq

x R x
, (12.62) 

astfel că: 
1

1 1 1 *

ˆ ( ) ( ) ( )

ˆ( 1) ( ) ( ) ( 1) ( 1) ( ) ( )H

n n n

n n n n n d n nγ γ

−

− − −

= ⋅ =

⎡ ⎤ ⎡ ⎤= − − ⋅ ⋅ − − +⎣ ⎦ ⎣ ⎦

w R r

R q x R r x
(12.63) 

sau: 

 *ˆ ˆ( ) ( 1) ( ) ( 1) ( ) ( )Hn n d n n n n⎡ ⎤= − + − − ⋅⎣ ⎦w w w x q . (12.64) 

 Se observă că operaţia de inversare a matricii de covarianţă este 
înlocuită la fiecare iteraţie cu o operaţie de divizare ceea ce conduce la 
creşterea cu un ordin de mărime a vitezei de convergenţă. 

Algoritm bazat pe reţele neurale artificiale 
Interesul manifestat pentru utilizarea reţelelor neurale artificiale 

(RNA) în soluţionarea unor probleme de optimizare se datorează faptului că 
acestea sunt alcătuite dintr-un număr foarte mare de elemente simple 
(neuroni) interconectate între ele şi capabile să proceseze în paralel 
informaţia de intrare. Ca urmare, RNA se pot adapta unor medii complexe şi 
pot răspunde rapid la schimbările petrecute în acestea. 
 Într-o RNA  (figura 12.9a) cu N neuroni fiecare neuron are N+1 
intrări şi o ieşire. Pe intrările unui neuron se aplică semnalele de ieşire de la 
ceilalţi neuroni din reţea (interconectarea), un semnal de la propria ieşire 
(reacţia) şi un semnal extern. Suma ponderată a celor N+1 semnale de 
intrare reprezintă potenţialul intern al neuronului. Semnalul de ieşire se 
calculează pe baza potenţialului intern prin intermediul unei funcţii neliniare 
denumită funcţie sigmoidală (figura 12.9b). Principalele caracteristici ale 
unei funcţii neliniare utilizabilă ca funcţie sigmoidală sunt (a) panta mare de 
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variaţie în jurul originii şi (b) limitarea ieşirii pentru valori mult diferite de 0 
ale intrării. Ieşirea unei RNA este dată de vectorul semnalelor de ieşire ale 
neuronilor componenţi (sau numai ieşirile neuronilor din stratul de ieşire 
dacă aceştia sunt organizaţi pe straturi). 

             a) Modelul unui neuron                                            b) Funcţie sigmoidală 

Σ 

η 

cN 

ρ 

cN-1 xN-1 

c1 x1 

ω 
f(.) 

ρ 

ω 

 

Figura nr. 12.9 – Modelul unui neuron şi exemplu de funcţie sigmoidală 

 Potrivit notaţiilor din figura 12.9: 

 ( )
1

1

N

i i N
i

c x c fρ ω η ω ρ
−

=

= + + =∑ . (12.65) 

 Într-o RNA de tip Hopfield ponderile interconexiunilor dintre 
neuroni sunt simetrice (adică ponderea cu care este sumată ieşirea 
neuronului p la intrarea neuronului q  este aceeaşi cu ponderea cu care este 
sumată ieşirea neuronului q la intrarea neuronului p) şi nu există reacţie de 
la ieşirea unui neuron către propria intrare. 
 Pentru o RNA Hopfield cu funcţionare discretă putem scrie că: 

 

[ ]

1
( 1) ( ) ( ) ( )

( 1) ( 1) , 1

N

i ij j i
j
j i

i i

n c n n n

n f n i N

ρ ω η

ω ρ

=
≠

+ = +

+ = + =

∑

…

, (12.66) 

iar dacă introducem următoarele notaţii: 
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ρ η C ω
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, (12.67) 

atunci ieşirea RNA se poate scrie compact sub forma: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 cu 1n f n n n n n⎡ ⎤+ = + + = ⋅ +⎣ ⎦ω ρ ρ C ω η . (12.68) 

 Dacă definim energia unei RNA ca fiind: 

 1
2 ij i j i i

i j i

c ω ω η ω= − −∑∑ ∑E  (12.69) 

sau, compact: 

 1
2

T T= − ⋅ ⋅ − ⋅ω C ω ω ηE  (12.70) 

se poate arăta că ea este o funcţie de tip Liapunov, adică o funcţie pozitiv 
definită şi a cărei valoare nu creşte la modificarea argumentului (vectorul ω, 
în acest caz). Aceasta înseamnă că la modificarea ponderilor 
interconexiunilor dintre neuroni energia RNA scade permanent până când 
atinge minimul, după care rămâne nemodificată. Pe această proprietate se 
bazează utilizarea RNA în soluţionarea unor probleme de optimizare, 
probleme care constau în cele mai multe cazuri în găsirea minimului unei 
funcţii de cost. 
 În cazul concret al formării lobului unui şir de antene, dacă punem în 
evidenţă părţile reală şi imaginară ale semnalelor ( ) ( ) ( )d t d t j d t= +R I  şi 

( ) ( ) ( )y t y t j y t= +R I , precum şi ale vectorilor x, w şi definim: 

 
⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥−⎣ ⎦ ⎣ ⎦
R R I

I R I

w x x
W X

w x x
 (12.71) 

putem scrie că: 

 [ ] Ty y = ⋅R I W X , (12.72) 

iar eroarea pătratică medie devine: 
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 ( ) ( ) ( )2 22 2 2 2 2 2d y d y d d y y d y d yε = − + − = + + + − +R R I I R I R I R R I I .(12.73) 

 Deoarece componentele semnalului dorit d(t) sunt constante, 
minimizarea erorii pătratice medii revine la a minimiza funcţia: 

 
( ) [ ] [ ]2 2 2 2

2 T T T

d y
y y d y d y y y y y

d y

d
d

ψ
⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= + − + = − ⋅ + ⋅ =⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎡ ⎤
= − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅⎢ ⎥

⎣ ⎦

R R
R I R R I I R I R I

I I

R

I

W X W X X W

.(12.74) 

 Expresia ψ devine identică cu energia unei RNA de tip Hopfield 
dacă facem echivalenţele: 

 2 2T d
d

⎡ ⎤
= − ⋅ = ⋅ =⎢ ⎥

⎣ ⎦
R

I

C X X η X ω W  (12.75) 

şi, deci, i se poate determina minimul cu ajutorul reţelei Hopfield 
echivalente. 
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13 
TEHNOLOGIA BLAST 

13.1  Configuraţii de bază 
 Arhitectura multinivel spaţiu-timp BLAST (Bell Laboratory lAyered 
Space-Time architecture) a fost propusă în 1996 de un grup de cercetători de 
la laboratoarele de cercetare ale companiei Bell cu scopul de a creşte 
capacitatea unui canal de bandă îngustă afectat de fading Rayleigh în 
sisteme de radiocomunicaţii punct la punct. Analizele teoretice, simulările şi 
testele experimentale au demonstrat că arhitectura propusă asigură creşteri 
spectaculoase ale capacităţii canalului dacă se dispune de un circuit de 
detecţie eficient la recepţie. În esenţă arhitectura propusă utilizează un 
principiu deja aplicat (de exemplu, în tehnologia OFDM) al diviziunii unui 
flux de date de viteză mare în fluxuri de date de viteză mai mică 
(demultiplexare), transmiterea lor în paralel pe canale de bandă îngustă şi 
refacerea fluxului iniţial prin concatenarea datelor la recepţie (multiplexare). 
Diferenţele faţă de tehnicile anterioare constau în modul în care sunt 
transmise fluxurile de date rezultate prin demultiplexare şi, mai ales, tehnica 
de detecţie a lor la recepţie care asigură creşterea spectaculoasă a capacităţii 
de transmisie. 
 Concret, în conformitate cu diagrama pezentată în figura 13.1, fluxul 
de date furnizat de sursa de informaţie este divizat într-un număr de 
subfluxuri egal cu numărul de elemente din şirul de antene asociat unităţii 
de emisie (şi egal cu 6 în figură). Fie aceste subfluxuri a, b, c, d, e şi, 
respectiv, f. Specific tehnologiei BLAST este faptul că o antenă nu transmite 
un singur subflux permanent, ci pe fiecare dintre acestea în mod succesiv. 
Se defineşte pentru aceasta un interval de timp τ,  în care o antenă  transmite 
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unul dintre subfluxurile a ... f. Selecţia antenei prin care se transmite un 
subflux la începutul fiecărui interval de timp de lungime τ se poate realiza în 
ordinea numărului de ordine a acestora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, ... sau probabi-
listic după o funcţie cu densitate constantă de probabilitate (distribuţie 
uniformă).  
 
 Flux de date de intrare 

Codare 
Modulare 

Codare 
Modulare

Codare 
Modulare

Codare 
Modulare

Codare 
Modulare

Codare 
Modulare 

Bloc de comutare 

Demultiplexare 

a b c d e f 

1 2 3 4 5 6 

Formarea lobului 

Demodulare, decodare, multiplexare 

1 2 3 4 5 6 

a...f a...f a...f a...f a...f a...f 

Flux de date de ieşire 
 

Figura nr. 13.1 – Arhitectura BLAST 
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 În acest fel, la transmisii de durată mare în raport cu τ, o antenă 
alocă pentru transmisie, în medie, intervale egale de timp fiecărui subflux 
sau, altfel privit, fiecare din subfluxuri este repartizat uniform pe antenele 
şirului. Antenele din şir emit în toate intervalele de timp de lungime τ şi, de 
asemenea, fiecare din subfluxurile de date este transmis de una din antene în 
fiecare intervalele de timp de lungime τ. Transmisia în arhitectura BLAST 
este, deci, echivalentă unei transmisii în paralel pe canale multiple cu 
deosebirea că la intervale regulate de timp se modifică fluxul de date 
transmis de fiecare din canale. Analiza arhitecturii BLAST va demonstra că 
această, aparent mică, modificare are efecte considerabile asupra capacităţii 
de transmisie a sistemului. 
 La recepţie se utilizează un şir de antene cu un număr de elemente ce 
poate fi mai mic, egal sau mai mare ca numărul de elemente din şirul de 
antene de la emisie. Fiecare antenă de recepţie recepţionează simultan 
transmisiile tuturor antenelor de emisie şi furnizează receptorului în fiecare 
interval de timp de lungime τ un număr de blocuri de date egal cu cel al 
antenelor din şirul de emisie. Blocul de detecţie trebuie să realizeaze 
separarea succesivă a fiecăruia dintre aceste blocuri. Pentru detecţia blocului 
transmis de o antenă trebuie anulate interferenţele create de semnalele 
transmise de celelalte antene (prin tehnica de formare a lobului, de 
exemplu). Dacă după detecţia unui bloc de date contribuţia lui la semnalul 
total se anulează, atunci el nu mai reprezintă o sursă de interferenţă la 
detecţia celorlalte blocuri transmise simultan cu el. Pentru simplificarea 
analizei vom considera în continuare că detecţia blocurilor se face în 
succesiunea numerelor de ordine ale antenelor din şirul de emisie, însă în 
implementări practice detecţia se poate face în ordinea descrescătoare a 
puterii de recepţie a blocurilor. Astfel, blocurile detectate la început, ce sunt 
afectate de un număr mai mare de interferenţe, sunt şi de nivel mai mare, 
deci cu probabilitate mai mică de a fi recepţionate cu erori. Blocul 
recepţionat cu nivel minim este ultimul detectat şi nu este afectat de nici o 
interferenţă, astfel că probabilitatea ca el să fie corect recepţionat este 
sporită. 
 În figura 13.2 se prezintă o succesiune de intervale de timp de 
lungime τ în care se recepţionează câte 6 blocuri de date transmise simultan 
de antenele din şirul de emisie. Pentru simplificarea prezentării considerăm 
că subfluxurile de date a ... f  sunt repartizate ciclic pe cele şase antene în 
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ordinea numerelor lor de ordine şi că, la recepţie, detecţia fiecărui subflux 
începe cu detecţia primului bloc transmis (în exemplul dat, acesta este de 
fiecare dată blocul transmis de antena 6).  
 

 

f - bloc nedectat ce interferă blocurile recepţionate în acelaşi interval de timp 

a - bloc detectat şi a cărui contribuţie la semnalul total a fost eliminată
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1 

0 τ 2τ 3τ 6τ 5τ 4τ 8τ 7τ 
Timp   

 

Figura nr. 13.2 – Detecţia succesivă pe diagonale a blocurilor de date 

 Primul bloc detectat este blocul a transmis în primul interval de timp 
de lungime τ de antena nr. 1. La detecţia acestuia trebuie eliminate 
interferenţele create de celelalte 5 blocuri transmise în acelaşi interval de 
timp. După detecţie se elimină contribuţia blocului a la semnalul total 
recepţionat şi se continuă cu detecţia blocului de date b situat deasupra 
blocului a. Pentru o detecţie afectată de erori mici este necesar a se anula 
interferenţele create de celelalte 4 blocuri. Se continuă cu detecţia blocului b 
transmis în cel de-al doilea interval de timp de lungime τ de către antena 1, 
încheindu-se diagonala de blocuri b. Se detectează, apoi, blocurile c din 
diagonala următoare, începând cu blocul transmis de antena 3 în primul 
interval de lungime τ. Detecţia blocurilor transmise de antena 6 se realizează 
de fiecare dată în absenţa oricărei interferenţe, deoarece toate celelalte au 
fost deja detectate, iar contribuţiile lor la semnalul total au fost anulate. 
După primele 6 intervale de timp de lungime τ, se încheie detecţia blocurilor 
din subfluxul f şi se continuă cu diagonala de blocuri a ş.a.m.d. În figura  
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13.2 se prezintă cu linie continuă ordinea în care sunt detectate blocurile de 
date. 
 Deoarece detectorul trebuie să detecteze pentru fiecare subflux, un 
număr de blocuri de date egal cu numărul de antene din şirul de emisie se 
spune că el trebuie să fie n-dimensional (n – numărul de antene de emisie), 
aceasta fiind caracteristica de bază impusă detectorului de către arhitectura 
BLAST. Divizarea în subfluxuri (nivele) de date a datelor furnizate de sursă,  
repartizarea lor spaţială pe antenele din şirul de emisie şi, apoi, comutarea 
secvenţială în timp a acestora între antenele şirului reprezintă caracteristicile 
care au dat denumirea tehnologiei BLAST. 
 Fiecare subflux de date este refăcut prin detecţia blocurilor aflate pe 
o diagonală în structura de blocuri din figura nr. 2. Această tehnică de 
detecţie s-a aflat în propunerea originală a tehnologiei BLAST, motiv pentru 
care ea a fost denumită ulterior D-BLAST. Ea s-a dovedit ineficientă pentru 
transmisiile de date în pachete de lungime mică datorită constrângerii de 
lungime constantă a intervalului de timp τ.  
 Ulterior a fost propusă o tehnică de transmisie în care subfluxurile de 
date au fost asociate permanent unei antene din şirul de emisie, ceea ce a 
permis detecţia simultană cu un decodor vectorial liniar a tuturor blocurilor 
transmise în acelaşi interval de transmisie de lungime τ. Tehnica a fost 
denumită V-BLAST (V – Vertical) şi s-a dovedit mai eficientă pentru 
transmisiile în pachete de lungime mică, însă solicită un număr de antene la 
recepţie mai mare decât al celor de la emisie, ceea ce o face inadecvată 
pentru comunicaţiile mobile în care, de regulă, staţia de bază emiţătoare 
poate fi dotată cu mai multe antene decât unităţile mobile receptoare unde 
sunt constrângeri drastice de volum, greutate şi preţ de cost.  
 Ultima inovaţie introdusă în tehnologia BLAST, ce elimină 
dezavantajele celor două tehnici păstrând avantajele privind capacitatea 
mare de transmisie, constă în utilizarea unui codor/decodor multinivel 
spaţiu-timp folosind coduri turbo, motiv pentru care tehnica se numeşte T-
BLAST. 

13.2  Modelarea canalului radio 
 Considerăm că transmisiile sunt de tipul punct-la-punct şi că se fac 
pe canale radio de bandă îngustă cu caracteristică plată de frecvenţă şi 
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afectate de zgomot aditiv alb gaussian (canal AWGN). Facem următoarele 
notaţii: 

nT – numărul de antene la emisie; 
nR – numărul de antene la recepţie; 
s(t) – semnalul emis, vector coloană cu nT elemente complexe; 
PT – puterea totală de emisie, constantă şi independentă de numărul de 

antene de şir. Deoarece se consideră că parametrii canalului nu sunt 
cunoscuţi la emisie repartiţia puterii de emisie se face în mod egal pe 
cele nT  elemente ale şirului. 

ν(t) – zgomotul la recepţie, vector coloană cu nR elemente, fiecare fiind 
variabile complexe aleatorii statistic independente cu aceeaşi dispersie 
N (puterea de zgomot); 

r(t) – semnalul recepţionat, vector coloană cu nR elemente complexe. 
Notăm cu P puterea recepţionată de fiecare antenă. 

ρ = P/N – raportul semnal/zgomot, acelaşi la ieşirea fiecărei antene de 
recepţie şi independent de numărul de antene de la emisie; 

g(t) – matricea răspunsului la impuls a canalelor, cu nR linii şi  nT coloane; 
Un canal este ansamblul căilor de transmisie dintre o antenă de emisie 
şi o antenă de recepţie şi se consideră că are o distribuţie de tip 
Rayleigh a amplitudinilor componentelor multicale. În conformitate cu 
ipoteza de bandă îngustă pentru canalul radio, transformata Fourier 
G(f) a răspunsului său la impuls este independentă de frecvenţă. 

h(t) – matricea normalizată a răspunsului la impuls a canalului. 

Normalizarea se realizează astfel ca ( ) ( )TPh t g t
P

= ⋅  şi, deci, 

TPH G
P

= ⋅ , fiecare element Hij al matricii fiind o variabilă aleatoare 

complexă cu distribuţie normală de valoare medie zero şi dispersie 

1 2 . Ca urmare 
2

ijH  este o variabilă aleatoare de tip 2χ cu două 
grade de libertate de valoare medie 1.  

2
nχ  − variabilă aleatoare tip 2χ cu n grade de libertate. 

A′  − matricea transpusă a matricii A. 
†A  − matricea transpusă şi conjugată a matricii A (transpunere hermitică). 

det(A) – deteminantul matricii A. 
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In – matricea unitate de orin n. 
E{.} –  valoarea medie a argumentului. 
f * g – produsul de convoluţie al variabilelor f şi g. 

13.3  Capacitatea de transmisie 
 Potrivit notaţiilor anterioare expresia semnalului recepţionat de şirul 
de nR antene este: 

 ( ) ( )* ( ) ( ) ( )* ( ) ( )
T

Pr t g t s t t h t s t t
P

ν ν= + = ⋅ +  (13.1) 

 Pentru această expresie a semnalului de recepţie se demonstrează că 
ansamblul de canale radio individuale de bandă îngustă, considerate 
independente, dintre fiecare antenă de emisie şi fiecare antenă de recepţie 
are capacitatea de transmisie: 

 2
det( ) det( )log

det( )
s r

u

A AC
A

⋅
=  (13.2) 

unde: 

 †{ }
T

T
s n

T

PA E s s I
n

= ⋅ = ⋅  (13.3) 

(deoarece fiecare element al vectorului s are amplitudinea complexă egală 
cu T TP n ), 

 † † †{ }
R R

T
r n n

T T

P PA E r r N I G G N I H H
n n

= ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ , (13.4) 

 
†† †

†
† †

{ } { }
, { }

{ } { }
s

u
r

s A BE s s E s r
u A E u u

r B AE r s E r r
⎡ ⎤⎡ ⎤⋅ ⋅⎡ ⎤

= = ⋅ = = ⎢ ⎥⎢ ⎥⎢ ⎥ ⋅ ⋅⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
 (13.5) 

cu: 

 † † †{ } { } T

T T

PPPB E G s s v s E H s s H
P n

= ⋅ ⋅ + ⋅ = ⋅ ⋅ = . (13.6) 
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 Forma (13.5) a matricii Au permite calculul direct al determinantului 
ei cu relaţia: 

 1 †det( ) det( ) det( )u s r sA A A B A B−= ⋅ − ⋅ ⋅ . (13.7) 

 Prezenţa zgomotului de putere N la ieşirea tuturor antenelor de 
recepţie face ca matricea As să fie totdeauna nesingulară şi, deci, inversa ei 
să existe. Ţinând seama de expresiile anterioare ale matricilor care intervin 
obţinem că: 

 1 †det( )r sA B A B−− ⋅ ⋅ =  (13.8) 

† †det( ) det( )
R T R

T TT
n n n

T T T T

PP PPnPN I H H H I H N I N
n n P n

= ⋅ + ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ = ⋅ = .  

 Ca urmare: 

 †
2 2

det( ) det( )log log [det( )] /
det( ) R

s r
n

s T

A AC I H H bps Hz
A N n

ρ⋅
= = + ⋅ ⋅

⋅
 .(13.9) 

 Expresia (13.9) a capacităţii de transmisie permite susţinerea 
argumentată a afirmaţiei privind creşterea spectaculoasă a capacităţii de 
comunicaţie în sistemele radio organizate potrivit arhitecturii BLAST în 
raport cu cele clasice. 
 În primul rând trebuie observat că ea este o variabilă aleatoare 
datorită prezenţei matricii H ale cărei elemente sunt variabile aleatoare. 
Deci, ea variază de la un moment la altul în funcţie de parametrii canalelor 
radio. Se poate arăta, însă, că există o probabilitate diferită de 0 ca valoarea 
ei să depăşească un anumit prag pentru o fracţiune importantă de timp (de 
exemplu 99%).  
 Evaluăm în continuare valoarea capacităţii de transmisie furnizată de 
relaţia (9) în câteva cazuri particulare: 

a) absenţa oricărei diversităţi: nT = nR = 1 
 Produsul †H H⋅ se reduce la o variabilă aleatoare tip 2χ  cu două 
grade de libertate de valoare medie unitară: 

 ( )2
2 2log 1C ρ χ= +  (13.10) 
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b) recepţie cu diversitate: nT = 1, nR = n > 1 
 Produsul †H H⋅ devine o variabilă aleatoare tip 2χ  cu 2n grade de 
libertate: 

 ( )2
2 2log 1 nC ρ χ= + . (13.11) 

c) emisie cu diversitate: nT = n > 1, nR = 1 
 Produsul †H H⋅ devine, de asemenea, o variabilă aleatoare tip 2χ  cu 
2n grade de libertate, însă: 

 2
2 2log 1 nC

n
ρ χ⎛ ⎞= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
. (13.12) 

 De remarcat că, în condiţiile restricţionării puterii totale de emisie la 
o valoare constantă independentă de numărul antenelor de emisie, 
capacitatea de transmisie nu mai creşte odată cu numărul de antene: 

( )2
2 2log 1 nC n ρ χ= + , precum în cazul clasic al transmisiei cu putere 

constantă pe fiecare antenă de emisie, indiferent de numărul acestora. 

d) emisie şi recepţie cu diversitate: nT, nR > 1  
 Se poate arăta că: 

 2
2 2

( 1)
log 1

T

T R

n

k
k n n T

C
n
ρ χ

= − −

⎛ ⎞
> +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ . (13.13) 

e) emisie comutată succesiv pe fiecare din antenele de 
emisie: nT, nR > 1 
 Tehnica prezintă avantajul că prin comutarea ciclică a antenei de 
emisie se asigură o probabilitate crescută ca transmisia să se realizeze pe cel 
mai bun canal din acel moment şi, în plus, scade probabilitatea ca emisia să 
continue pe unul din canale pe toată durata în care acesta se află în fading 
adânc. În fiecare interval de timp se emite cu o singură antenă, dar recepţia 
se realizează cu toate antenele existente în punctul de recepţie. Această 
tehnică diferă doar cu puţin de cea utilizată în arhitectura BLAST. În fiecare 
moment sistemul de comunicaţie este identic cu cel cu diversitate la recepţie 
(varianta b) şi, deci: 
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 ( )2
2 2

1

1 log 1
T

Rk

n

n
kT

C
n

ρ χ
=

= +∑ . (13.14) 

13.4  Rezultate ale simulării 
 Pe baza relaţiei (13.9) au fost determinate prin simulări tip Monte-
Carlo valorile capacităţii de transmisie pentru arhitecturi BLAST având un 
număr identic n de antene la emisie şi la recepţie pentru diverse valori ale 
raportului semnal/zgomot la recepţie (ρ). Valorile minime prezentate cu 
linie punctată au fost calculate cu relaţia: 

 2
2 2log 1

n

k
k n

C
n
ρ χ

=

⎛ ⎞> +⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ . (13.15) 

 Reamintim că variabilele aleatoare tip 2χ  cu 2k grade de libertate au 
valoarea medie egală cu k deoarece provin din suma a k variabile aleatoare 
normale complexe de valoare medie 0 şi dispersie 1 2 . 
 În figura 13.3a sunt prezentate valorile capacităţii pentru o 
probabilitate de realizare de 99% când raportul semnal/zgomot variază între 
0 şi 24 dB în trepte de 6 dB. Se observă că se pot atinge valori de ordinul a 
300 bps/Hz !!!!! De exemplu, pentru ρ = 12 dB şi pentru un număr relativ 
mic de antene de emisie şi recepţie (precum 8 sau 12)  se obţin capacităţi de 
transmisie de valori semnificative (21 şi, respectiv, 32 bps/Hz). Chiar şi 
pentru ρ = 0 dB, cu un număr de 32 de antene se pot obţine capacităţi de 
ordinul a 25 bps/Hz. 
 Valorile menţionate anterior pentru capacitatea de transmisie sunt 
extrem de mari în raport cu cele obţinute în sistemele actuale de până la 10 
bps/Hz. Dacă, însă, urmărim valorile relative ale capacităţii de transmisie 
prin raportare la numărul de dimensiuni spaţiale ale semnalului (egal cu 
numărul de antene de emisie/recepţie) se observă din figura 13.3c că acestea 
sunt în gama obişnuită de valori şi că, în plus, apare un fenomen de saturare 
a creşterii odată cu creşterea numărului de dimensiuni (sau, echivalent, de 
antene). 
 Deci, valorile extrem de mari ale capacităţii de transmisie obţinute 
prin simulare în arhitectura BLAST, nu sunt rezultatul unor ipoteze 
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nerealiste, ci sunt consecinţa transmisiei şi recepţiei coordonate pe canale 
independente în acelaşi mediu fizic.  
 

 

Valoarea medie a raportului S/N la ieşirea fiecărei 
antene de recepţie este succesiv egală cu: 

 0, 6, 12, 18, 24 dB 

Valoarea medie a raportului S/N la ieşirea fiecărei 
antene de recepţie este succesiv egală cu: 

 0, 6, 12, 18, 24 dB 

Valoarea medie a raportului S/N la ieşirea fiecărei 
antene de recepţie este succesiv egală cu: 

 0, -6, -12, -18, -24 dB 

Valoarea medie a raportului S/N la ieşirea fiecărei 
antene de recepţie este succesiv egală cu: 

 0, -6, -12, -18, -24 dB 

                   Valoarea rezultată din simulare 
                   Valoarea minimă teoretică 
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Figura nr. 13.3 – Capacitatea de transmisie în funcţie de numărul de 
antene de emisie/recepţie şi de raportul semnal/zgomot la recepţie 

 În figurile 13.3b şi 13.3d sunt prezentate rezultate similare, dar 
pentru valori negative în decibeli ale raportului semnal/zgomot. Se observă 
că chiar când puterea semnalului util este mai mică decât cea a zgomotului 
asociat încă se mai obţin valori rezonabile ale capacităţii de transmisie. 
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 Limitarea creşterii capacităţii relative poate fi explicată şi pe baza 
observaţiei că limita inferioară furnizată de relaţia (13.13) este aproximativ 
egală la valori mari ale lui n cu: 

 ( ) ( ) ( )
1

2 2 2
0

log 1 1 1 log 1 logx dx eρ ρ ρ+ = + ⋅ + −∫ , (13.16) 

care tinde la ( )2log eρ  atunci când ρ tinde la infinit. De exemplu, pentru n 
= 64 şi ρ = 24 dB curba din figura 13.3b tinde asimptotic la valoarea de 
aproximativ 6,5 bps/Hz, apropiată de limita de  ( )2,4

2log 10 / 6,5299e =  
furnizată de relaţia (13.16). 
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