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Περίληψη  
 

 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποδοτική ενσωμάτωση Μ2Μ 

επικοινωνιών στο υφιστάμενο κυψελωτό δίκτυο και πιο συγκεκριμένα στο δίκτυο LTE. Οι Μ2Μ 

επικοινωνίες είναι ένα νέο αναδυόμενο πεδίο επικοινωνιών με διαφορετικά τηλεπικοινωνιακά 

χαρακτηριστικά από τις συνήθεις έως σήμερα H2H επικοινωνίες. Όμως, τα συστήματα LTE 

σχεδιάστηκαν αρχικά με σκοπό τη βέλτιστη υλοποίηση Η2Η επικοινωνιών, με συνέπεια η 

αξιοποίησή τους από Μ2Μ επικοινωνίες να αντιμετωπίζει ισχυρές δυσκολίες στην ικανοποίηση 

απαιτήσεων όπως είναι η δυνατότητα υποστήριξης μεγάλου αριθμού τερματικών εντός μιας κυψέλης 

και η μειωμένη κατανάλωση ενέργειας από τις Μ2Μ συσκευές. Αυτό συμβαίνει διότι η οργάνωση 

των ραδιοπόρων και οι διαδικασίες σηματοδοσίας των συστημάτων LTE δεν είναι προσαρμοσμένες 

στις προαναφερθέντες απαιτήσεις και επομένως θέτουν περιορισμούς κατά τη διαδικασία αποστολής 

δεδομένων από ένα Μ2Μ τερματικό. Στην παρούσα εργασία, έμφαση αποδίδεται στους 

περιορισμούς που υπεισέρχονται από τη διαδικασία απόκτησης πρόσβασης (RACH procedure) 

καθώς και από τα μηνύματα σηματοδοσίας που αποστέλλονται διαμέσου του καναλιού PDCCH. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους ανωτέρω περιορισμούς, διατυπώνονται αναλυτικές εξισώσεις με σκοπό τη 

διαστασιολόγηση ενός δικτύου LTE αξιοποιούμενου από εφαρμογές Μ2Μ έξυπνης κατοικίας (smart 

home). 

 

Αρχικά, Στο Κεφ.1 θεμελιώνεται η ιδέα των Μ2Μ επικοινωνιών και γίνεται, επίσης, μια σύντομη 

περιγραφή της εξέλιξης των κυψελωτών δικτύων επικοινωνιών. Στη συνέχεια, στο Κεφ.2, αφού 

παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα αλλά και οι δυσκολίες της ενσωμάτωσης Μ2Μ επικοινωνιών στα 

συστήματα LTE, πραγματοποιείται μια συνοπτική περιγραφή των ενεργειών του 3GPP προς την 

ολοκλήρωση του προτύπου LTE-M. Ακολούθως, στο Κεφ.3 παρουσιάζονται η οργάνωση και οι 

διαδικασίες σηματοδοσίας του φυσικού στρώματος του LTE. Στο Κεφ.4, αφού θεμελιωθούν οι 

περιορισμοί κατά τη διαδικασία αποστολής δεδομένων από μια Μ2Μ συσκευή, διατυπώνονται 

κατάλληλες αναλυτικές εξισώσεις για τον υπολογισμό μεγεθών προκειμένου να διαστασιολογηθεί 

ένα δίκτυο LTE. Τέλος, στο Κεφ.5 παρουσιάζονται αποτελέσματα των αναλυτικών υπολογισμών με 

την εφαρμογή δύο επιλεγμένων μοντέλων τηλεπικοινωνιακής κίνησης. 

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: M2M επικοινωνίες, κυψελωτά δίκτυα, LTE, LTE-M, RACH, PDCCH, έξυπνη 

κατοικία 
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Abstract 
 

 

 

The subject of this diploma thesis is the efficient integration of M2M communications into the 

existing cellular network and more specifically to the LTE network. M2M communication is a new 

emerging communications field with different telecommunication features from today's H2H 

communications. However, LTE systems were initially designed to optimally implement H2H 

communications, resulting in their use of M2M communications facing severe difficulties in meeting 

requirements such as the ability to support a large number of terminals within a cell and reduced 

power consumption by M2M devices. This is because the organization of the radio resources and the 

LTE signaling procedures are not adapted to the above-mentioned requirements and therefore put 

restrictions in the process of sending data from an M2M terminal. In the present thesis, emphasis is 

placed on the restrictions involved in the RACH procedure and the signaling messages sent through 

the PDCCH channel. Taking into account the above limitations, analytical equations are formulated 

to design an LTE network utilized by M2M smart home applications. 

  

Initially, Chapter 1 establishes the idea of M2M communications and also made a brief description of 

the evolution of cellular communications networks. Then, in Chapter 2, after presenting the 

advantages and the difficulties of integrating M2M communications into LTE systems, a brief 

description of the 3GPP actions towards the completion of the LTE-M standard is made. 

Subsequently, Chapter 3 presents the organization and signaling processes of the LTE physical layer. 

In Chapter 4, once limitations have been established in the process of sending data from an M2M 

device, appropriate analytical equations are formulated to calculate the sizes in order to dimension an 

LTE network. Finally, in Chapter 5, results of the analytical calculations are presented by the 

application of two selected telecommunication traffic models 

 

 

 

Key-Words: M2M communication, cellular networks, LTE, LTE-M, RACH, PDCCH, smart 

home 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1 ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 

ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗ 

 

Στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, η ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών καθώς και η διείσδυσή τους σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων επέφερε σημαντικές 

αλλαγές στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Επίσης, η αξιοποίηση των υπολογιστών από επιστήμες, 

όπως η ιατρική, συντέλεσε στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την αύξηση του προσδόκιμου 

ζωής. Το σημείο-σταθμός, όμως, για τις τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές των ημερών 

μας υπήρξε η σύνδεση ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω του Διαδικτύου. Το Διαδίκτυο (Internet) 

ήρε τους μέχρι τότε περιορισμούς στη διάδοση της πληροφορίας. Πλέον, τεμαχίζοντας την 

πληροφορία, επιτυγχάνεται η μετάδοσή της σε κάθε σημείο του πλανήτη με αστραπιαίες ταχύτητες 

και υψηλή αξιοπιστία. Στις αρχές τις προηγούμενης δεκαετίας (2000s), τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα 

(smartphones), σε συνδυασμό με την αλματώδη εξάπλωση του Διαδικτύου, βελτίωσαν σημαντικά 

την εμπειρία των χρηστών προσφέροντας αυξημένες δυνατότητες επικοινωνίας και ευκολίες στον 

τρόπο ζωής. Παράλληλα, η δικτύωση των χρηστών έξυπνων τηλεφώνων στα αποκαλούμενα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης άλλαξε άρδην τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, οδηγώντας σε 

αυτό που ορισμένοι αποκαλούν Διαδίκτυο των Ανθρώπων (Internet of People - IoP). Βέβαια, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, η υπερβολική και πολλές φορές μη ορθολογική χρήση οδηγεί στη πλήρη 

αντικατάσταση των διαπροσωπικών επαφών από τις επικοινωνίες του Διαδικτύου, εγείροντας 

σοβαρά ηθικά και κοινωνικά ζητήματα. 

 

 
Σχήμα 1.1: Η χρονική εξέλιξη του αριθμό των διασυνδεδεμένων συσκευών για τα έτη 2015-2020[3]. 

      

      Καίτοι ο όγκος των δεδομένων που διακινείται από τους χρήστες κινητής τηλεφωνίας αυξάνει 

συνεχώς, ο αριθμός των smartphones περιορίζεται από τον πληθυσμό των ανθρώπων του πλανήτη. 

Αυτό όμως δεν συμβαίνει με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως μετρητές, ενεργοποιητές και 

αισθητήρες, ο αριθμός των οποίων αυξάνει συνεχώς. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το 2020 
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αναμένεται να συνδέονται μέσω του Διαδικτύου δώδεκα δισεκατομμύρια συσκευές (βλ. Σχ.1.1). 

Διασυνδέοντας μεταξύ τους συσκευές-πράγματα δημιουργείται ένα νέο οικοσύστημα επικοινωνιών, 

το οποίο  αποκαλείται Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT). Συχνά, οι συσκευές του 

οικοσυστήματος IoT περιγράφονται από τον όρο έξυπνα (smart) αντικείμενα. Η χρήση της λέξης 

έξυπνα αποσκοπεί στην περιγραφή της δυνατότητας που διαθέτουν πλέον οι συσκευές για άντληση 

δεδομένων από το περιβάλλον τους και ανταλλαγής δεδομένων με άλλες συσκευές. Η συνεχής 

παραγωγή και διακίνηση δεδομένων μεταξύ συσκευών-μηχανών αποτελεί τη βασική ιδέα του IoT. Η 

επιτυχής ολοκλήρωση του IoT προϋποθέτει ένα νέο πεδίο επικοινωνιών, τις επικοινωνίες τύπου 

μηχανής (Machine Type Communications - MTC) ή επικοινωνίες μηχανής προς μηχανή (Machine-

to-Machine - Μ2Μ). Οι δύο όροι χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιβλιογραφία και δεν εντοπίζεται 

ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους. Όπως απεικονίζεται στο Σχ.1.1, η εξέλιξη των Μ2Μ επικοινωνιών 

αναμένεται μεγάλη, καθώς ο αριθμός των συσκευών που θα ενσωματωθεί από αυτές στο ΙοΤ 

εκτιμάται στα τέσσερα δισεκατομμύρια για το έτος 2020 από το περίπου μισό δισεκατομμύριο που 

υπολογιζόταν το έτος 2015. Επομένως, οι Μ2Μ επικοινωνίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το ΙοΤ 

καθώς είναι καθοριστικής σημασίας η συμβολή τους στην αποτελεσματική διασύνδεση των 

δισεκατομμυρίων συσκευών του οικοσυστήματος ΙοΤ. 

     Οι εκτιμήσεις για ραγδαία ανάπτυξη των Μ2Μ επικοινωνιών διαμορφώνουν ένα νέο 

οικοσύστημα στον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Οι ανάγκες επικοινωνίας 

στο υπό διαμόρφωση οικοσύστημα Μ2Μ αναδεικνύουν πληθώρα νέων υπηρεσιών και εφαρμογών. 

Η προοπτική αυτή δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις στην ακαδημαϊκή έρευνα αλλά και σημαντικές 

οικονομικές ευκαιρίες για τους παρόχους επικοινωνιών. Η επιλογή κατάλληλης τεχνολογίας με 

στόχο την αποτελεσματική διασύνδεση των συσκευών, η ασφάλεια των Μ2Μ επικοινωνιών καθώς 

και η αποδοτικότερη διαχείριση του ραδιοφάσματος αναδεικνύονται σε κυρίαρχα ζητήματα για τους 

παρόχους επικοινωνιών και την επιστημονική κοινότητα. Παράλληλα, κομβικό ρόλο στην 

προώθηση της ιδέας των Μ2Μ επικοινωνιών έχουν κυβερνήσεις κρατών αλλά και διάφοροι 

ρυθμιστικοί οργανισμοί. Η ύπαρξη ενός κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου για  Μ2Μ επικοινωνίες 

είναι ζήτημα τεράστιας σημασίας για την υλοποίηση επιμέρους τμημάτων του σύγχρονου έξυπνου 

περιβάλλοντος (π.χ. οδηγία Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης για smart metering, e-call). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η υλοποίηση του οράματος της έξυπνης κατοικίας (smart home). Η ιδέα του έξυπνου 

οικιακού αυτοματισμού αφορά την αλληλεπίδραση των ενοίκων με την οικία τους καθώς και τον 

απομακρυσμένο έλεγχο των οικιών και αναμένεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα προς την 

ολοκλήρωση του οικοσυστήματος ΙοΤ.  

  

 

1.2 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΟΛΟΓΙΑ LTE 

 

Τα κυψελωτά συστήματα συχνά χωρίζονται σε γενιές. Η αρχή έγινε με τα αναλογικά συστήματα 

πρώτης γενιάς (1G) κατά τη δεκαετία του 1980. Τα συστήματα δεύτερης γενιάς (2G) στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 σηματοδότησαν τη μετάβαση στα ψηφιακά συστήματα κινητών επικοινωνιών. 

Σημαντική καινοτομία των συστημάτων 2G ήταν, επίσης, η δυνατότητα για αποστολή και λήψη 

σύντομων μηνυμάτων κειμένου (Short Message Services - SMS). Τα συστήματα τρίτης γενιάς (3G) 

είναι τα πρώτα συστήματα ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών για κινητά τερματικά και 

αποτελούν τον πρόδρομο των σύγχρονων συστημάτων τέταρτης γενιάς (4G). Σκοπός της ανάπτυξης 

των 4G συστημάτων ήταν η παροχή ευρυζωνικών επικοινωνιών με αξιώσεις για υψηλούς ρυθμούς 

μετάδοσης που προσεγγίζουν τα Gbps, δηλαδή με ταχύτητα μιας τάξης μεγέθους μεγαλύτερη σε 

σύγκριση με τα συστήματα 3G, που υποστηρίζουν ρυθμούς της τάξης Mbps. Η επίτευξη των 

επιδιωκόμενων ρυθμών μετάδοσης απαιτεί τη χρήση προηγμένων τεχνικών φυσικού στρώματος, η 

ανάπτυξη των οποίων γίνεται από παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς  οργανισμούς προτυποποίησης. 

Ορισμένοι από αυτούς είναι το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΙΕΕΕ (International of 

Electrical and Electronics Engineers), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Προτύπων ETSI (European 
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Telecommunications Standards Institute) και o οργανισμός 3GPP (Third Generation Parthnersip 

Project). Στα πλέον διαδεδομένα συστήματα τέταρτης γενιάς ανήκουν οι ανταγωνιστικές μεταξύ 

τους τεχνολογίες LTE (Long Term Evolution), WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave 

Access) και UMB (Ultra Mobile Broadband). Αναμφίβολα, η τεχνολογία LTE αποτελεί την πλέον 

εμπορική τεχνολογία 4G και επιτυγχάνει τη σύνδεση κινητών τερματικών με το Διαδίκτυο με 

ρυθμούς μετάδοσης που αγγίζουν πραγματικό χρόνο εξυπηρετώντας έτσι υπηρεσίες που δεν είχαν 

νόημα τα προηγούμενα χρόνια (π.χ. video streaming, online gaming). Κύρια χαρακτηριστικά της 

LTE τεχνολογίας είναι η εισαγωγή της τεχνικής OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing) αλλά και η χρήση πολλαπλών κεραιών στους πομποδέκτες (Multiple Input Multiple 

Output - ΜΙΜΟ). 

 

 
Σχήμα 1.2: Η εξέλιξη των κυψελωτών συστημάτων[2]. 

 

1.2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Η τυποποίηση των συστημάτων LTE καθώς και οι διαδικασίες συντήρησης και αναβάθμισης των 

συστημάτων προηγούμενων γενιών (GSM, UMTS, CDMA), πραγματοποιούνται υπό το συντονισμό 

του συνεργατικού οργανισμού 3GPP. Στον 3GPP συμμετέχουν οργανισμοί ανάπτυξης προτύπων 

(Standard Development Organizations - SDOs), οι οποίοι αναφέρονται ως 3GPP Organizational 

Partner και προέρχονται από διάφορες περιοχές όπως  Ευρώπη (ETSI),  ΗΠΑ (ATIS),  Ιαπωνία 

(ΑRIB και TTC),  Κίνα (CCSA), Κορέα (ΤΤΑ) και Ινδία (TSDSI). Επίσης, στον 3GPP συμπράττουν 

ως ανεξάρτητα μέλη εταιρίες οι οποίες αναφέρονται ως Market Representation Partners (MRPs). Η 

τυποποίηση πολύπλοκων συστημάτων, όπως το LTE, απαιτεί κατάλληλη οργάνωση και εκτεταμένη 

τεχνική μελέτη. Για τους σκοπούς αυτούς, ο 3GPP υιοθετεί ιεραρχική δομή διαιρούμενος από 

ομάδες τεχνικών προδιαγραφών (Technical Specification Group - TSG), ο αριθμός των οποίων δεν 

είναι σταθερός και προσαρμόζεται αντίστοιχα με τις ανάγκες πραγματοποίησης τεχνικών μελετών. 

Με τη σειρά τους, οι TSG διακλαδώνται σε ομάδες εργασίες (Working Groups - WG), εκάστη των 

οποίων είναι υπεύθυνη για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων μελετών. Στο Σχ.1.3 παρουσιάζεται 

το πλήρες οργανόγραμμα του 3GPP, σύμφωνα με το οποίο ο οργανισμός αποτελείται από τις 

ακόλουθες ομάδες TSG: 
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 TSG Radio Access Network - TSG RAN 

Η συγκεκριμένη ομάδα είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό λειτουργικοτήτων, απαιτήσεων 

και διεπαφών σχετικών με τα δίκτυα ραδιο-πρόσβασης. Στις αρχές  2016, στην ομάδα TSG 

RAN ενσωματώθηκε η ομάδα TSG GERAN, υπεύθυνη για την ανάπτυξη προδιαγραφών των 

δικτύων GSM / EDGE.  

 

 TSG Core Networks and Terminals - TSG CT 

Η ομάδα TSG CT προδιαγράφει τις δυνατότητες των τερματικών συσκευών και οργανώνει 

τις λειτουργείες των δικτύων κορμού. 

  

 TSG Service and System Aspects - TSG SA 

Η ομάδα TSG SA είναι αρμόδια για το συντονισμό των ομάδων τεχνικών προδιαγραφών 

καθώς και τον ορισμό των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των συστημάτων LTE.  

 

     Στο Σχ.1.3 αποτυπώνονται, επίσης, το αντικείμενο της εξειδικευμένης τεχνικής μελέτης που 

πραγματοποιείται στον κύκλο εργασίας κάθε WG. Με την ολοκλήρωση μιας τεχνικής μελέτης, 

συντάσσονται τα αντίστοιχα τεχνικά κείμενα και ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης και 

επικύρωσης αυτών βάσει των συστάσεων της Διεθνής Ένωσης Επικοινωνιών (International 

Telecommunication Union - ITU). Η διαδικασία τυποποίησης ολοκληρώνεται με την 

κατηγοριοποίηση των επικυρωμένων τεχνικών κειμένων στις επονομαζόμενες εκδόσεις (Releases - 

Rel) του 3GPP.  

 

 
Σχήμα 1.3: Το οργανόγραμμα του οργανισμού 3GPP [4]. 

 

1.2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ LTE KAI LTE-ADVANCED 

 

Τα συστήματα LTE αποτελούν εξέλιξη των εκδόσεων Rel-8 και Rel-9 των προδιαγραφών του 

3GPP. Τα πρώτα πιλοτικά συστήματα αναπτύχθηκαν στο Όσλο και τη Στοκχόλμη το Δεκέμβριο του 
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2009, ενώ σήμερα υπολογίζεται ότι 408 δίκτυα LTE παρέχουν εμπορικές υπηρεσίες σε 157 χώρες. 

Οι αρχικοί σχεδιαστικοί στόχοι του προτύπου LTE ήταν οι εξής: 

 

 Εξαιρετικά αυξημένοι μέγιστοι ρυθμοί μετάδοσης (peak data rates) της τάξης των 100Mbps 

για τη ζεύξη downlink και 50Mbps για τη ζεύξη uplink σε εύρος ζώνης 20MHz ή ισοδύναμα 

φασματική απόδοση 5bps/Hz και 2.5bps/Hz, αντίστοιχα, δηλαδή επίπεδα απόδοσης μιας 

τάξης μεγέθους υψηλότερα σε σχέση με παλαιότερα συστήματα (3G). 

 Μέσοι ρυθμοί μετάδοσης ανά χρήστη (average use throughput) αυξημένοι κατά 3-4 φορές 

τουλάχιστον σε σχέση με τα ραδιο-δίκτυα της έκδοσης Rel-6.  

 Μέγιστη λανθάνουσα καθυστέρηση (latency) στο δίκτυο ραδιο-πρόσβασης μικρότερη από 

10ms. 

 Κλιμακούμενο εύρος ζώνης (π.χ. 1.4, 3, 5, 10, 15, 20ΜΗz), προκειμένου να υποστηρίζεται 

μεγάλο εύρος εφαρμογών, από ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης (της τάξης των kbps) 

μέχρι και πολύ απαιτητικούς  (της τάξης των δεκάδων Mbps). 

 Βελτιστοποίηση του συστήματος για χαμηλές (0-15km/hr) και μεσαίες ταχύτητες αλλά και 

υποστήριξη χρηστών υψηλών ταχυτήτων (120-350km/hr). 

 Παροχή εξασφαλισμένων επιπέδων ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Services - QoS) για 

πληθώρα υπηρεσιών όπως VoIP, WWW browsing, FTP downloading, e-mail, Video 

Streaming. Στις υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες πραγματικού χρόνου ή 

ελαστικές, διαφορετικών απαιτήσεων σε ρυθμούς εξυπηρέτησης (από μερικά kbps για 

τηλεπικοινωνιακή κίνηση τύπου VoIP μέχρι μερικά Mbps για κίνηση τύπου Video), ανοχών 

ως προς την καθυστέρηση (delay), τη μεταβολή της καθυστέρησης (delay jitter) και την 

απώλεια πακέτων (packet loss rate). 

 Ομαδοποίηση των οντοτήτων του ραδιο-δικτύου και επίπεδη (flat) IP αρχιτεκτονική. 

 

     Για το χαρακτηρισμό ενός δικτύου 4G, η ITU προϋποθέτει την ικανοποίηση ενός συνόλου 

προδιαγραφών, γνωστών ως IMT-Advanced (International Mobile Telecommunications Advanced). 

Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές ΙΜΤ-Advanced εξέλιξε το LTE στο λεγόμενο LTE-Αdvanced, 

το οποίο είναι για πολλούς το πραγματικό δίκτυο 4G (“true 4G”). Οι πρώτες ολοκληρωμένες 

προδιαγραφές του LTE-Advanced εντάχθηκαν στην έκδοση Rel-10 και είχαν τους εξής στόχους: 

 

 Τα ραδιο-δίκτυα LTE-Advanced αποτελούν εξέλιξη των αντίστοιχων της έκδοσης Rel-8 και 

υποχρεούνται να είναι συμβατά με αυτά. 

 Οι επιδόσεις καλύπτουν ή υπερβαίνουν τις επιδόσεις που προδιαγράφονται στις 

προδιαγραφές IMT-Advanced (π.χ. μέγιστος ρυθμός μετάδοσης στη ζεύξη downlink 

μεγαλύτερος από 1Gbps).  

 Υποστήριξη σαφώς υψηλότερων ρυθμός μετάδοσης στα άκρα της κυψέλης. 

 Βελτιστοποίηση της λειτουργίας για χρήστες χαμηλής κινητικότητας.   

 

     Οι προδιαγραφές του LTE-Advanced ολοκληρώθηκαν στην έκδοση Rel-11 (3ο τρίμηνο 2012) 

των προδιαγραφών του 3GPP.  Με την ολοκλήρωση των προδιαγραφών του προτύπου LTE-

Advanced, ακολούθησαν δύο ακόμη εκδόσεις των προδιαγραφών, η Rel-12 (1ο τρίμηνο 2015) και 

Rel-13 (1ο τρίμηνο 2016). Στα τεχνικά κείμενα των Rel-12 και Rel-13 ενσωματώνονται 

προδιαγραφές για την περαιτέρω ενίσχυση των προτύπων LTE και LTE-Advanced αλλά και 

προδιαγραφές με σκοπό την αποδοτικότερη υποστήριξη Μ2Μ επικοινωνιών, οι οποίες 

παρουσιάζονται λεπτομερώς στην ενότητα 2.3 της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 
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1.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ενσωμάτωση Μ2Μ επικοινωνιών στο 

υφιστάμενο κυψελωτό δίκτυο LTE. Η εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στον υπολογισμό του 

μέγιστου υποστηριζόμενου αριθμού Μ2Μ συσκευών εντός των ορίων μιας κυψέλης καθώς και την 

κατάλληλη επιλογή ορισμένων παραμέτρων του συστήματος για τον περιορισμό της κατανάλωσης 

ενέργειας των τερματικών συσκευών.   

 

 

1.4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί το εισαγωγικό κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας. Αφού 

πραγματοποιηθεί μια συνοπτική αναδρομή στην εξέλιξη των επικοινωνιών, παρουσιάζεται το όραμα 

του ΙοΤ και η ιδέα των Μ2Μ επικοινωνιών. Στη συνέχεια, γίνεται σύντομη περιγραφή της 

διαδικασίας τυποποίησης αλλά και των κυριότερων σχεδιαστικών στόχων των συστημάτων 

τεχνολογίας LTE.  

     Στο Κεφ.2 πραγματοποιείται μια θεωρητική προσέγγιση στο ζήτημα της ενσωμάτωσης Μ2Μ 

επικοινωνιών στα συστήματα LTE. Συγκεκριμένα, αφού ορίζονται βασικές οντότητες του 

οικοσυστήματος Μ2Μ επικοινωνιών, παρουσιάζονται πλεονεκτήματα αλλά και προκλήσεις που 

απορρέουν από την αξιοποίηση του LTE από Μ2Μ εφαρμογές. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι 

ενέργειες του 3GPP για την εξέλιξη της τεχνολογίας LTE στο πρότυπο LTE-M καθώς, επίσης, και 

μια συνοπτική επισκόπηση διαθέσιμων εναλλακτικών του LTE τεχνολογιών. Το Κεφ.2 

ολοκληρώνεται με ενδεικτική κατηγοριοποίηση Μ2Μ εφαρμογών καθώς και σύντομη περιγραφή 

τρόπων αξιοποίησης του LΤΕ από αυτές. 

     Στο Κεφ.3 παρουσιάζεται η οργάνωση των διαδικασιών του φυσικού στρώματος της τεχνολογίας 

LTE. Περιγράφεται η οργάνωση των ραδιοπόρων για τις δύο κατευθύνσεις της ζεύξης, uplink και 

downlink καθώς και η λειτουργία των φυσικών καναλιών μετάδοσης. Έμφαση αποδίδεται στα 

φυσικά κανάλια PRACH και PDCCH, τα οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την επίδοση ενός 

συστήματος LTE αξιοποιούμενου από Μ2Μ επικοινωνίες. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την 

περιγραφή  της διαδικασίας σύνδεσης μιας τερματικής συσκευής με το δίκτυο του LTE. 

     Στο Κεφ.4 πραγματοποιούνται αναλυτικοί υπολογισμοί για τον προσδιορισμό μεγεθών 

κατάλληλων για τη διαστασιολόγηση ενός δικτύου LTE για εξυπηρέτηση Μ2Μ υπηρεσιών. Αφού 

θεμελιωθούν οι περιορισμοί της διαδικασίας αποστολής δεδομένων από Μ2Μ συσκευές, 

διατυπώνονται αναλυτικές εξισώσεις για τον υπολογισμό του αριθμού των Μ2Μ συσκευών που 

αποτυγχάνουν στη διαδικασία αυτή. Τέλος, εξετάζονται δύο μαθηματικά μοντέλα Μ2Μ 

τηλεπικοινωνιακής κίνησης. 

    Στο Κεφ.5, παρουσιάζονται αποτελέσματα των αναλυτικών υπολογισμών του προηγούμενου 

κεφαλαίου. Αρχικά ορίζονται μέτρα επίδοσης του συστήματος και ακολουθεί η παρουσίαση 

αποτελεσμάτων μέσω επιλεγμένων σχημάτων ακολουθούμενων από συνοπτικό σχολιασμό. Η 

διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με την εξαγωγή των συμπερασμάτων της καθώς και 

μελλοντικές προεκτάσεις αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Μ2Μ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΑ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Μέχρι πρότινος τα δίκτυα επικοινωνιών αναπτύσσονταν με κύριο στόχο την υλοποίηση 

επικοινωνιών από άνθρωπο προς άνθρωπο (Human-to-Human - Η2Η). Πλέον, όμως, η τάση αυτή  

διαφοροποιείται καθώς η «αυτόματη» αλληλεπίδραση συσκευών (μηχανών), μεταξύ τους αλλά και 

με το περιβάλλον τους, δημιουργεί ένα νέο πεδίο επικοινωνιών, το πεδίο των Μ2Μ επικοινωνιών. 

Σύμφωνα με τον οργανισμό ETSI, οι Μ2Μ επικοινωνίες αναφέρονται σε επικοινωνίες δεδομένων 

μεταξύ μηχανών απουσία ή υπό την ελάχιστη επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα. Όπως 

αποτυπώνεται στο Σχ.2.1, η εξέλιξη των Μ2Μ επικοινωνιών αναμένεται ραγδαία, διαμορφώνοντας 

ένα νέο οικοσύστημα στον κλάδο των τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Information 

Communication Technology - ICT). Οι βασικές οντότητες που συνθέτουν το οικοσύστημα Μ2Μ 

επικοινωνιών είναι οι εξής: 

 

 
Σχήμα 2.1: Η χρονική εξέλιξη των συνδέσεων Μ2Μ επικοινωνιών [πηγή: Machina Research]. 

 

i. M2M συσκευές 

Ο όρος Μ2Μ συσκευές αναφέρεται σε ηλεκτρονικές συσκευές με ενσωματωμένη ικανότητα 

υπολογισμών και επικοινωνίας. Οι συσκευές αυτές χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα 

αυτόνομης άντλησης και ανταλλαγής δεδομένων με άλλες συσκευές. Συσκευές που ήδη 

μετατρέπονται σε οντότητες Μ2Μ επικοινωνιών είναι αισθητήρες, μετρητές και διάφοροι 

ενεργοποιητές. 



 

24 

 

ii. Μ2Μ εφαρμογές (ή Μ2Μ υπηρεσίες) 

Ο όρος Μ2Μ εφαρμογή αναφέρεται σε ολοκληρωμένες λύσεις για την παροχή μιας 

υπηρεσίας ή την αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος. Περιλαμβάνει Μ2Μ συσκευές, 

κατάλληλο λογισμικό καθώς και τεχνική υποστήριξη και απευθύνεται είτε σε μεμονωμένους 

είτε σε σύνολο χρηστών. 

 

iii. Μ2Μ δίκτυα 

Τα Μ2Μ δίκτυα προσδιορίζουν τη σύνδεση των Μ2Μ συσκευών μεταξύ τους αλλά και με 

τον εξυπηρετητή (server) της εφαρμογής. Η αρχιτεκτονική των δικτύων Μ2Μ ποικίλλει 

αντίστοιχα με τις απαιτήσεις και τα τηλεπικοινωνιακά χαρακτηριστικά των εφαρμογών. 

Εκτενής περιγραφή για τις μεθόδους πρόσβασής των Μ2Μ συσκευών στον εξυπηρετητή της 

εφαρμογής παρέχεται στην ενότητα 3.2. 

 
Σχήμα 2.2: Διαθέσιμες τεχνολογίες για υλοποίηση Μ2Μ επικοινωνιών. 

 

     Η επικοινωνία των συσκευών στα Μ2Μ δίκτυα μπορεί να πραγματοποιηθεί με ενσύρματο ή 

ασύρματο τρόπο. Καίτοι οι ενσύρματες τεχνολογίες χαρακτηρίζονται από υψηλή αξιοπιστία, 

υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης, μικρή καθυστέρηση και ασφάλεια στη σύνδεση, δεν αποτελούν 

κατάλληλη επιλογή για  Μ2Μ επικοινωνίες. Το υψηλό κόστος ανάπτυξης νέων υποδομών, η 

αδυναμία  διαχείρισης της κινητικότητας αλλά, κυρίως, οι περιορισμοί στην κλιμακωσιμότητα 

προκαλούν ισχυρές δυσκολίες στην ενσωμάτωση Μ2Μ επικοινωνιών στα ενσύρματα δίκτυα 

επικοινωνιών. Αντίθετα, τα ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία σε 

ζητήματα κλιμακωσιμότητας, αποτελώντας για το λόγο αυτό καταλληλότερη επιλογή για τη 

διασύνδεση του τεράστιου πλήθους συσκευών του οικοσυστήματος ΙοΤ. Όπως αποτυπώνεται στο 

Σχ.2.2, η επιλογή της κατάλληλης ασύρματης τεχνολογίας γίνεται, κατά κύριο λόγο, βάσει των 

απαιτήσεων χωρικής εμβέλειας επικοινωνίας και αναγκαίων ρυθμών μετάδοσης. Για Μ2Μ 

επικοινωνίες μικρής χωρικής εμβέλειας (short range), κατάλληλες είναι οι τεχνολογίες Zig-Bee, Wi-

Fi, Bluetooth αλλά και άλλες. Αντίθετα, για επικοινωνίες μεγαλύτερης εμβέλειας, κατάλληλη 

επιλογή αποτελούν τα κυψελωτά συστήματα κινητών επικοινωνιών. Στην ενότητα 2.2 

παρουσιάζονται πλεονεκτήματα και προκλήσεις της αξιοποίησης των κυψελωτών συστημάτων από 
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Μ2Μ επικοινωνίες. Στη συνέχεια, στην ενότητα 2.3 παρουσιάζονται οι ενέργειες του οργανισμού 

3GPP για την αποδοτικότερη υποστήριξη Μ2Μ επικοινωνιών από το LTE ενώ στην ενότητα 2.4 

γίνεται συνοπτική έρευνα σε εναλλακτικές τεχνολογίες των κυψελωτών συστημάτων. Τέλος, στην 

ενότητα 2.5 περιγράφονται τρόποι αξιοποίησης του LTE από Μ2Μ εφαρμογές. 

 

 
Σχήμα 2.3: Συνδέσεις Μ2Μ επικοινωνιών στα κυψελωτά δίκτυα [5]. 

 

2.2 Μ2Μ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LTE 

 

Τα κυψελωτά συστήματα αναμένεται να έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη Μ2Μ 

επικοινωνιών. Πλήθος από οικονομικές μελέτες επισημαίνουν τη σημαντική προοπτική αξιοποίησης 

των κυψελωτών δικτύων από Μ2Μ υπηρεσίες. Ενδεικτικά, σε έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας 

αποτυπώνονται στο Σχ.2.2, παρέχονται πληροφορίες για τις συνδέσεις Μ2Μ επικοινωνιών στα 

κυψελωτά δίκτυα βάσει του ετήσιου ποσοστού μεταβολής (CAGR) στην ανάπτυξη Μ2Μ 

εφαρμογών. Ο δείκτης CAGR υπολογίζεται στο 25% για την τριετία 2015-2017 ενώ, σύμφωνα με 

τις προβλέψεις που αποτυπώνονται στο Σχ.2.3, ο συγκεκριμένος δείκτης έχει προοπτική αύξησης 

στο 40% (stimulated) ή 45% (higher potential target) για την τριετία (2018-2020). Η αύξηση αυτή 

αποδίδεται στα ισχυρά πλεονεκτήματα των κυψελωτών δικτύων προς πραγματοποίηση Μ2Μ 

επικοινωνιών. Δεδομένου ότι κυψελωτά συστήματα παλαιότερων γενιών (2G, 2.9G) ολοκληρώνουν 

τον κύκλο λειτουργίας τους, το μεγαλύτερο μέρος των M2M επικοινωνιών θα υλοποιηθεί από 

συστήματα τεχνολογίας LTE. Ορισμένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των κυψελωτών 

συστημάτων, ιδίως των συστημάτων LTE, με στόχο την αξιοποίηση από Μ2Μ επικοινωνίες είναι τα 

εξής: 

  

i. Ύπαρξη κατάλληλων υποδομών 

Τα κυψελωτά συστήματα κινητών επικοινωνιών τεχνολογίας LTE πλεονεκτούν έναντι 

εναλλακτικών (μη κυψελωτών) τεχνολογιών στην αξιοποίησή τους από Μ2Μ εφαρμογές 

λόγω των ισχυρών υφιστάμενων υποδομών τους, χάρη στις οποίες εξασφαλίζουν υψηλότατα 

ποσοστά γεωγραφικής κάλυψης. Η εξ ολοκλήρου ανάπτυξη νέων υποδομών απαιτεί 

σημαντικές οικονομικές επενδύσεις ενώ υπάρχει και κίνδυνος καθυστέρησης στη διαδικασία 

ανάπτυξής τους λόγω αντιδράσεων από διαφορές κοινωνικές ομάδες και οργανώσεις. 
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Ωστόσο, τα συστήματα LTE διαθέτουν έτοιμες προς αξιοποίηση υποδομές ελαχιστοποιώντας 

τόσο το χρόνο όσο και το κόστος ανάπτυξης Μ2Μ υπηρεσιών. 

 

ii. Αξιοπιστία 

Οι προηγμένες τεχνικές φυσικού στρώματος σε συνδυασμό με τις ισχυρές υποδομές των 

συστημάτων LTE επιτρέπουν το σχεδιασμό δικτύων με υψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας. Στις 

περισσότερες των περιπτώσεων, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 99% του χρόνου λειτουργίας. 

  

iii. Υψηλές επιδόσεις 

Τα κυψελωτά συστήματα τέταρτης (4G) γενιάς χαρακτηρίζονται από υψηλούς ρυθμούς 

μετάδοσης και μειωμένη λανθάνουσα καθυστέρηση επιτρέποντας εφαρμογές M2M 

πραγματικού χρόνου αλλά και δυνατότητα εγγυημένης παροχής ποιότητας υπηρεσιών (QoS). 

 

iv. Ασφάλεια στις επικοινωνίες 

Η ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών προτύπων για κυψελωτά συστήματα γίνεται με μεγάλη 

αξιοπιστία από τον παγκόσμιας εμβέλειας οργανισμό 3GPP. 

 

v. Υποστήριξη κινητικότητας και περιαγωγής 

Η υποστήριξη της κινητικότητας των τερματικών συσκευών επιτρέπει την αξιοποίηση των 

κυψελωτών συστημάτων από Μ2Μ εφαρμογές αυτοκίνησης, διαχείρισης στόλου οχημάτων 

και ρύθμισης της κυκλοφοριακής κίνησης (intelligent transport systems).  

 

      Όμως, εκτός από ισχυρά πλεονεκτήματα, η αποδοτική υποστήριξη Μ2Μ επικοινωνιών από τα 

συστήματα LTE αντιμετωπίζει και σημαντικές δυσκολίες. Η ανάπτυξη και εξέλιξη των δικτύων LTE 

βασίστηκε κατά κύριο λόγω σε χαρακτηριστικά και απαιτήσεις των Η2Η επικοινωνιών. Όμως, οι 

εφαρμογές Μ2Μ επικοινωνιών εμφανίζουν διαφορετική συμπεριφορά σε χαρακτηριστικά όπως οι 

αναγκαίοι ρυθμοί μετάδοσης, η καθυστέρηση απόκρισης του δικτύου, ο όγκος των διακινούμενων 

δεδομένων και το πλήθος των διασυνδεδεμένων τερματικών συσκευών. Επομένως, η αποδοτική 

αξιοποίηση του LTE από παρόχους επικοινωνιών για παροχή ολοκληρωμένων λύσεων Μ2Μ 

υπηρεσιών απαιτεί τροποποιήσεις των δικτύων κινητών επικοινωνιών. Οι σημαντικότερες 

προκλήσεις της αποδοτικότερης ενσωμάτωσης Μ2Μ επικοινωνιών στο LTE είναι οι εξής: 

 

 Η δυνατότητα υποστήριξης μεγάλου αριθμού τερματικών συσκευών 

Στα σύγχρονα περιβάλλοντα επικοινωνιών αναμένεται η πύκνωση των M2M συσκευών 

εντός της κάλυψης μιας κυψέλης υπερβαίνοντας, μάλιστα, τον αριθμό των τερματικών 

συσκευών Η2Η επικοινωνιών. Εκτιμάται, επίσης, ότι η πύκνωση αυτή δεν θα 

πραγματοποιηθεί κατά ομοιόμορφο τρόπο, καθώς, σε ορισμένες κυψέλες (π.χ. βιομηχανικές 

περιοχές), οι ανάγκες Μ2Μ επικοινωνιών θα είναι μεγαλύτερες σε σύγκριση με άλλες 

κυψέλες. Καθοριστικής σημασίας για την εξυπηρέτηση ενός τόσο μεγάλου αριθμού 

τερματικών συσκευών είναι η υιοθέτηση του προτύπου ΙPv6. 

 

 Η αυξημένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 

Η πλειοψηφία των Μ2Μ εφαρμογών προϋποθέτει συσκευές με μεγάλη διάρκεια αυτόνομης 

λειτουργίας χωρίς δυνατότητα επαναφόρτισης, χαρακτηριστικό αντίθετο σε σχέση με τις 

συσκευές κινητών τηλεφώνων (smartphones) για τις οποίες πραγματοποιείται περιοδική 

επαναφόρτιση της μπαταρίας τους. Μάλιστα, η τοποθέτηση μετρητών και αισθητήρων σε 

απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την επαναφόρτιση ή 

αλλαγή της μπαταρίας. O 3GPP οριοθετεί την ελάχιστη διάρκεια ζωής της μπαταρία των 

Μ2Μ συσκευών στα δέκα (10) έτη. 
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 Το χαμηλό κόστος των τερματικών συσκευών 

Η διασύνδεση ενός τεράστιου αριθμού τερματικών συσκευών καθιστά το κόστος 

κατασκευής των συσκευών επικοινωνίας καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική 

βιωσιμότητα των περισσοτέρων Μ2Μ υπηρεσιών. Για τη σύνδεση μιας συσκευής με το 

κυψελωτό δίκτυο απαιτείται η χρησιμοποίηση κατάλληλου διαποδιαμορφωτή (modem) στο 

δέκτη της συσκευής. Η στόχευση για υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης αρκετών Η2Η 

εφαρμογών προϋποθέτει modem με πολύπλοκη κυκλωματική σχεδίαση και χρήση ακριβών 

ηλεκτρονικών. Αντίθετα, οι περισσότερες Μ2Μ εφαρμογές απαιτούν χαμηλούς ρυθμούς 

μετάδοσης. Επομένως η απαίτηση ακριβών modem είναι πλεονασμός που έχει ως 

αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος των συσκευών. Η υλοποίηση τερματικών μειωμένου 

κόστους απαιτεί την ανάπτυξη προδιαγραφών για απλή υλοποίηση του hardware των 

τερματικών διατάξεων. 

  

 Η εκτεταμένη ραδιο-κάλυψη 

Η εκτεταμένη ραδιο-κάλυψη είναι καθοριστικός παράγοντας για αρκετές Μ2Μ εφαρμογές.  

Ενδεικτικά, η τοποθέτηση έξυπνων μετρητών σε σημεία, όπως υπόγεια κτιριακών ή 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπου εμφανίζονται υψηλές απώλειες διάδοσης αυξάνει την 

πιθανότητα μη διαθεσιμότητας του δικτύου. Η αναζήτηση τεχνικών αντιστάθμισης των 

αυξημένων απωλειών διάδοσης αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους οργανισμούς 

προτυποποίησης Μ2Μ επικοινωνιών δεδομένης και της χαμηλής ισχύος των σημάτων για 

Μ2Μ επικοινωνίες. 

 

2.3 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ LTE-M 

 

Για καλύτερη υποστήριξη των Μ2Μ επικοινωνιών από το LTE, ο 3GPP  προχώρησε σε 

τροποποιήσεις των προδιαγραφών του. Το σύνολο των τροποποιήσεων και βελτιώσεων για την 

αποδοτικότερη ενσωμάτωση Μ2Μ επικοινωνιών στα δίκτυα LTE αναφέρεται, συνήθως, υπό τη 

σύντμηση LTE-M (LTE for Machine Type Communications). Εναλλακτικά, σε μέρος της 

βιβλιογραφίας συναντάται και η σύντμηση LTE Cat-M. Οι πρώτες βελτιώσεις για το πρότυπο LTE-

M ενσωματώθηκαν στην έκδοση Rel-11 των προδιαγραφών του 3GPP και περιλάμβαναν τεχνικές 

για την αποφυγή καταστάσεων υψηλής τηλεπικοινωνιακής συμφόρησης. Ακολούθησαν βελτιώσεις 

που είχαν ως στόχο τη μείωση του κόστους των τερματικών συσκευών και τον περιορισμό της 

κατανάλωσης ενέργειας και ενσωματώθηκαν στις  εκδόσεις Rel-12 (1ο τρίμηνο 2015) και Rel-13 (1ο 

τρίμηνο 2016) των προδιαγραφών. Οι τελευταίες ενισχύσεις που θα σημάνουν και την ολοκλήρωση 

του προτύπου LTE-M αναμένονται στην, υπό διαβούλευση κατά τη διάρκεια συγγραφής της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας, έκδοση Rel-14 των προδιαγραφών, η ανακοίνωση της οποίας 

οριοθετείται στο τελευταίο τρίμηνο του 2017. Εκτενέστερα, οι ενέργειες του 3GPP για το πρότυπο 

LTE-M αποσκοπούν σε: 

 

Α. Χαμηλό κόστος των τερματικών συσκευών 
Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, κρίσιμο ζήτημα για την υποστήριξη Μ2Μ επικοινωνιών από το LTE 

είναι η μείωση του κόστους των τερματικών συσκευών. Η μείωση αυτή επιτυγχάνεται με 

ενσωμάτωση κατάλληλων τεχνικών για απλούστερη κυκλωματική σχεδίαση του δέκτη αλλά και 

χρησιμοποίηση φθηνότερων ηλεκτρονικών. Μέχρι τώρα, οι παραδοσιακές LTE συσκευές 

σχεδιάζονται για παροχή υπηρεσιών με απαιτήσεις για ελάχιστη καθυστέρηση και αυξημένους 

ρυθμούς μετάδοσης. Ενδεικτικά, οι συσκευές της κατηγορίας “Category-1”, κατηγορίας με τις πλέον 

περιορισμένες δυνατότητες, διαθέτουν δύο κεραίες λήψεις και υποστηρίζουν συστήματα εύρους 

ζώνης έως και 20MHz επιτυγχάνοντας ρυθμούς μετάδοσης τουλάχιστον 10Mbps στη ζεύξη 

downlink και 5Mbps στη ζεύξη uplink. Όμως, οι επιδόσεις αυτές υπερβαίνουν κατά πολύ τις 

απαιτήσεις σε ρυθμούς μετάδοσης των περισσοτέρων Μ2Μ εφαρμογών. Για το λόγο αυτό, ο 3GPP 
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στην έκδοση Rel-12 εισάγει νέα κατηγορία τερματικών συσκευών με μειωμένες δυνατότητες. Οι 

συσκευές αυτές αναφέρονται ως συσκευές κατηγορίας “Category-0” και διαθέτουν τα εξής 

γνωρίσματα: 

 

 Απλοποίηση της αλυσίδας του δέκτη της συσκευής 

Στο δέκτη των συσκευών της κατηγορίας “Category-0” τοποθετείται μόνο μια κεραία 

λήψης έναντι δύο ή περισσοτέρων που τοποθετούνται στις συνήθεις μέχρι τώρα LTE 

συσκευές. Δηλαδή, για τις συσκευές του LTE-M δεν είναι εφικτή η βελτίωση του 

σηματοθορυβικού λόγου μέσω του διαφορικού κέρδους λήψης. 

 

 Μειωμένοι ρυθμοί μετάδοσης 

Το σύνολο των δεδομένων που αποστέλλεται για επεξεργασία και μετάδοση από τo 

υπόστρωμα ελέγχου πρόσβασης μέσου (ΜΑC) προς το φυσικό στρώμα των συστημάτων 

LTE αναφέρεται στις προδιαγραφές ως Transfer Block (ΤΒ). Η χωρητικότητα σε bits του 

ΤΒ προσδιορίζεται από την τιμή της παραμέτρου Transfer Block Size (TBS). Στα πλαίσια 

του προτύπου LTE-M, o 3GPP προχωρά σε μείωση του μεγέθους της TBS διότι οι 

συσκευές τύπου “Category-0” δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε αποστολής αλλά ούτε και 

λήψης περισσοτέρων από 1000bits σε κάθε υπόπλαίσιο, η χρονική διάρκεια του οποίου 

καθορίζεται στο 1ms. Η μείωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ρυθμών 

μετάδοσης στο 1Μbps και στις δύο κατευθύνσεις τις ζεύξης, uplink και downlink. 

 

 Προαιρετική λειτουργία για την ημιαμφιδρόμηση στο πεδίο της συχνότητας (half duplex 

Frequency Division Duplex – half duplex FDD) 

H μη χρησιμοποίηση διπλέκτη (duplexer) και ο περιορισμός του αριθμού των διακοπτών 

επιφέρουν μείωση του κόστους των συσκευών. Επιπλέον, ο 3GPP στοχεύει σε χρήση 

μόνο ενός βρόχου κλειδωμένης φάσης (Phased-Locked Loop - PLL), μειώνοντας ακόμη 

περισσότερο το κόστος των τερματικών με αντίτιμο μεγαλύτερους χρόνους μεταγωγής 

(switch time). 

  

    Ενισχύσεις για τον περαιτέρω περιορισμό της πολυπλοκότητας του δέκτη, και κατ’ επέκταση τη 

μείωση του κόστους των Μ2Μ συσκευών, προδιαγράφονται και στην έκδοση Rel-13. Συγκεκριμένα, 

ορίζεται μία ακόμη κατηγορία συσκευών, η οποία αναφέρεται ως κατηγορία συσκευών “sub 

Category-0” και διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

 Περαιτέρω μείωση των ρυθμών μετάδοσης 

Στην έκδοση Rel-13 οι προβλεπόμενοι ρυθμοί μετάδοσης μειώνονται ακόμη περισσότερο 

και δεν υπερβαίνουν τα 200Kbps για τις δύο κατευθύνσεις της ζεύξης.  

 Εισαγωγή συστήματος εύρους ζώνης 1.4ΜΗz 

H μείωση στο εύρος ζώνης επιτρέπει όχι μόνο τη χρήση φθηνότερων ηλεκτρονικών αλλά 

εξασφαλίζει και την αποδοτικότερη αξιοποίηση του ραδιoφάσματος. Μάλιστα, όπως έχει 

ανακοινωθεί σε προσχέδιο της έκδοσης Rel-14, ο 3GPP κατευθύνεται προς περαιτέρω 

μείωση του εύρους ζώνης στο κανάλι μετάδοσης στα 200kHz. Επίσης, διευκρινίζεται ότι 

στις συσκευές “sub Category-0” προβλέπεται η αποκλειστική χρήση εύρους ζώνης 

συστήματος 1.4ΜHz σε αντίθεση με την κατηγορία συσκευών “Category-0” στις οποίες 

υπάρχει ευελιξία στην επιλογή του εύρους ζώνης συστήματος με διαθέσιμες 

διαυλοποιήσεις έως και 20MHz. 

 

 Μείωση της ισχύος εκπομπής στα 20dBm. 

Η μείωση της ισχύος εκπομπής των τερματικών συσκευών επιτρέπει απλούστερη 

υλοποίηση των ενισχυτών ισχύος (Power Amplifier - PA) της βαθμίδας εξόδου τους με 
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αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση του κόστους κατασκευής των συσκευών κατηγορίας 

“sub Category-0”. 

 
 

Rel-8 “Category-4” Rel-8 “Category-1” Rel-12 “Category-0” 

Rel-13  

“sub Category-

0” 

Μέγιστος ρυθμός 

μετάδοσης στη 

κάτω ζεύξη 

150Mbps 10Mbps 1Mbps 200Kbps 

Μέγιστος ρυθμός 

μετάδοσης στην 

άνω ζεύξη 

50Mbps 5Mbps 1Mbps 200Kbps 

Μέγιστος 

αριθμός επιπέδων 

χωρικής 

πολυπλεξίας 

στην  κάτω ζεύξη 

2 1 1 1 

Δέκτες RF στην 

αλυσίδα του 

δέκτη 

2 2 1 1 

Υποστήριξη 

αμφιδρόμησης 

Πλήρης 

αμφιδρόμηση 

Πλήρης 

αμφιδρόμηση 

Ημι-αμφιδρόμηση 

(προαιρετικά) 

Ημι-

αμφιδρόμηση 

(προαιρετικά) 

Μέγιστο εύρος 

ζώνης 

λειτουργίας 

20MHz 20MHz 20MHz 1.4MHz 

Μέγιστη ισχύς 

εκπομπής 

τερματικών 

23dBm 23dBm 23dBm 20dBm 

Πολυπλοκότητα  

modem με 

αναφορά την 

Category 1 

125% 100% 50% 25% 

Πίνακας 2.1: Δυνατότητες των τερματικών συσκευών LTE[6]. 

 

    Στο συγκεντρωτικό Πιν.2.1 παρουσιάζονται οι δυνατότητες διαφορετικών κατηγοριών 

τερματικών συσκευών του LTE καθώς και τα αποτελέσματα της σύγκρισης της πολυπλοκότητας του 

modem των κατηγοριών αυτών με την αντίστοιχη πολυπλοκότητα του modem συσκευών 

κατηγορίας “Category 1”. Η πολυπλοκότητα της υλοποίησης του modem αποτελεί χρήσιμο μέγεθος 

για την εκτίμηση του κόστους κατασκευής τερματικών συσκευών στον Πίνακα των Υλικών (Bill of 

Materials - BoM). Θεωρώντας ως τιμή αναφοράς την τιμή του δείκτη BoM για την κατασκευή του 

modem συσκευών κατηγορίας “Category-1”, η μείωση της τιμής του δείκτη ΒοΜ και κατ’ επέκταση 

η εξοικονόμηση στο κόστος κατασκευής των LTE-M τερματικών αναμένεται να επιτευχθεί με τους 

παρακάτω τρόπους [9]: 

  

i.  Η ρύθμιση του εύρους ζώνης λειτουργίας των συστημάτων LTE-M στα 1.4ΜΗz εκτιμάται 

ότι θα επιφέρει μείωση της τιμής του BoM για την κατασκευή modem Μ2Μ τερματικών 

κατά 34%. 

 

ii. Η τοποθέτηση μιας μόνο κεραίας λήψης αναμένεται να μειώσει την τιμή του ΒοΜ κατά 

15%. Συνυπολογίζοντας το όφελος από τη ρύθμιση του εύρους ζώνης λειτουργίας στο 

1.4MHz, η μείωση του δείκτη ΒοΜ αποτιμάται στο 49% της τιμής αναφοράς. 
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iii. O περιορισμός των ρυθμών μετάδοσης στο 1Μbps υπολογίζεται ότι θα συμβάλει στην 

ελάττωση της τιμής του BoM κατά 10%. Η σωρευτική τιμή της μείωσης του δείκτη ΒοΜ 

υπολογίζεται, πλέον, στο 59% της τιμής αναφοράς. 

 

iv. Ο περιορισμός της μέγιστης ισχύς εκπομπής των τερματικών εκτιμάται ότι θα συμβάλει σε 

μείωση του ΒοΜ από 2 έως 7%.  Πλέον, η μείωση υπολογίζεται από 61 έως 66% της τιμής 

αναφοράς. 

 

v. Η λειτουργία ημιαμφιδρόμησης μπορεί να συνδράμει σε μείωση της τιμής του BoM από 7 

έως 10%. 

 

    Συγκεντρωτικά, το σύνολο των ενεργειών του 3GPP εκτιμάται ότι θα επιφέρει μείωση από 68 έως 

76% στην τιμή του δείκτη ΒοΜ για την κατασκευή του modem των τερματικών συσκευών 

κατηγορίας “sub Category-0”. Εφόσον επιβεβαιωθεί η συγκεκριμένη εκτίμηση, το κόστος 

κατασκευής του modem τερματικών του προτύπου LTE-M αναμένεται αρκετά μειωμένο, με την 

τιμή του να υπολογίζεται στο 25% της τιμής του αντίστοιχού κόστους συμβατικών (HTC ή Η2Η) 

τερματικών LTE [8]. 

 

Β. Επέκταση της ραδιο-κάλυψης 
H απώλεια σύζευξης (Coupling Loss - CL) είναι μέγεθος που προσδιορίζει την απόσβεση της ισχύος 

ενός σήματος κατά την όδευσή του από την κεραία του πομπού προς την κεραία του δέκτη μιας 

τηλεπικοινωνιακής ζεύξης. Πρακτικά, η CL περιλαμβάνει τα κέρδη των κεραιών πομπού και δέκτη, 

τη μέση απώλεια διάδοσης, τις απώλειες λόγω σκίασης καθώς και κάθε άλλου είδους απώλειες για 

το μεταδιδόμενο σήμα (απώλειες λόγω βροχής, κτλ.). H μέγιστη απώλεια σύζευξης (Maximum 

Coupling Loss - MCL) είναι η μέγιστη αποδεκτή τιμή των απωλειών σύζευξης ώστε να 

εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα του συστήματος και ορίζεται, αντίστοιχα με την κατεύθυνση της 

ζεύξης, ως εξής: 

 

 2.1 

 

 2.2 

    

     Η MCL υπολογίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αποτυπώνεται στην πρώτη στήλη του 

Πιν.4.2 και η τιμή της εξαρτάται από τα παρακάτω μεγέθη: 

 

 Μέγιστη ισχύς εκπομπής   

Στην άνω ζεύξη η μέγιστη ισχύς εκπομπής είναι η ισχύς εξόδου του ενισχυτή ισχύος της 

βαθμίδας εξόδου των τερματικών συσκευών. Στην κάτω ζεύξη, αντίθετα, η συγκεκριμένη 

ισχύς είναι η ισχύς εξόδου του ενισχυτή ισχύος του σταθμού βάσης. 

 

 Παράγοντας θορύβου (Noise Figure - NF) 

Ο παράγοντας θορύβου αποδίδει τον θόρυβό που υπεισέρχεται στο σύστημα από τη 

βαθμίδα εισόδου του δέκτη. Η τιμή του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ενισχυτή 

χαμηλού θορύβου LNA (Low Noise Amplifier) και υπολογίζεται από τον 3GPP στα 5 και 

9dB [9] για σταθμούς βάσης και τερματικές συσκευές, αντίστοιχα. 

 

 Εύρος ζώνης σήματος μετάδοσης 

Η τιμή του συγκεκριμένου μεγέθους αναφέρεται στο εύρος ζώνης που καταλαμβάνει το 

μεταδιδόμενο σήμα στο δίαυλο μετάδοσης και όχι στο εύρος ζώνης της διαυλοποίησης 
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του συστήματος LTE που έχει αποδοθεί σε μια  υπηρεσία με σκοπό την εξυπηρέτησή 

της. 

 

 Απαιτούμενο SINR 

Αναφέρεται στην ελάχιστή αποδεκτή τιμή του λόγου σήματος-προς-θόρυβο-και-

παρεμβολή SNIR ώστε η ζεύξη να λειτουργεί με τον αποδεκτό βαθμό εξυπηρέτησης 

(Grade of Service - GoS). Για τον προσδιορισμό της τιμής του συγκεκριμένου μεγέθους 

πραγματοποιούνται κατάλληλες προσομοιώσεις υπό την προϋπόθεση της ικανοποίησης 

της προδιαγραφής για λειτουργία του συστήματος με ρυθμό λανθασμένης συστάδας 

(Block Error Ratio - BLER) 10%. 

 

Κατεύθυνση ζεύξης1 Uplink (PUSCH) Downlink (PDSCH) 

Τεχνολογία 
LTE FDD 

“Category-1” 

LTE TDD 

“Category-1” 

LTE FDD 

“Category-1” 

LTE TDD 

“Category-1” 

Εκπομπός     

(0) Μέγιστη Ισχύς Εκπομπής  (dBm) 23 23 46 49 

(1) Πραγματική Ισχύς Εκπομπής (dBm) 23.0 23.0 32.0 32.0 

Δέκτης     

(2) Φασματική πυκνότητα ισχύος θερμικού 

θορύβου (dBm/Hz) 
-174 -174 -174 -174 

(3) Δείκτης θορύβου δέκτη (dB) 5 5 9 9 

(4) Περιθώριο παρεμβολών (dB) 0 0 0 0 

(5) Εύρος ζώνης στο κανάλι μετάδοσης (Hz) 360000 360000 360000 360000 

(6) Ενεργός Ισχύς Θορύβου 

         = (2) + (3) + (4) + 10 log((5))  (dBm) 
-113.4 -113.4 -109.4 -109.4 

(7) Απαιτούμενο SINR (dB) -4.3 -11.0 -4.0 -6.7 

(8) Ευαισθησία Δέκτη 

         = (6) + (7) (dBm) 
-117.7 -124.4 -113.4 -116.1 

(9) MCL  

         = (1)  (8) (dB) 
140.7 147.4 145.4 148.1 

Πίνακας 2.2: Υπολογισμός της MCL σε συνήθη συστήματα LTE [9]. 

 

      Στον Πιν.4.2 αποτυπώνεται, επίσης, η εκτέλεση αριθμητικών υπολογισμών για τον 

προσδιορισμό της τιμής της MCL τόσο στην άνω όσο και την κάτω ζεύξη. Για την εκτέλεση των 

υπολογισμών αυτών, η τιμή της φασματικής πυκνότητας ισχύος θερμικού θορύβου (thermal noise 

density) θεωρείται σταθερή και ίση με -174dBm/Hz ενώ το περιθώριο παρεμβολών λαμβάνεται ίσο 

με 0dB. 

     Για τις συσκευές κατηγορίας “Category-1”, η μέγιστη απώλεια σύζευξης MCL υπολογίζεται στα 

140.7 και 147.4dB για συστήματα FDD (Frequency Division Duplex - FDD) και TDD (Time 

Division Duplex - TDD), αντίστοιχα. Τα συστήματα TDD επιτρέπουν υψηλότερη MCL διότι 

χρησιμοποιούν στο σταθμό βάσης οκτώ κεραίες εκπομπής και οκτώ κεραίες λήψης (8Tx - 8Rx) 

έναντι δύο κεραιών  εκπομπής και δύο κεραιών λήψης (2Tx - 2Rx) των συστημάτων FDD. Στην 

έκδοση Rel-13, ο 3GPP αποσκοπεί σε βελτίωση της ραδιο-κάλυψης οριοθετώντας MCL στα 

155.7dB και στις δύο κατευθύνσεις της ζεύξης. Η αύξηση της MCL που υπολογίζεται στα 15dB για 

συστήματα FDD, αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη εμβέλεια κάλυψης αλλά και διαθεσιμότητα 

του δικτύου σε σημεία όπου παρουσιάζονται αυξημένες απώλειες διάδοσης (π.χ. υπόγειο κτιρίων). 

Όμως, η μείωση της πολυπλοκότητας των τερματικών περιορίζει τις δυνατότητές τους και επιφέρει 

αντίστοιχη μείωση στο κέρδος των κεραιών του δέκτη. Ειδικότερα, στη βιβλιογραφία [8] 

επισημαίνονται τα εξής:  

                                                 
1 Οι υπολογισμοί εκτελούνται για τα φυσικά κανάλια PUSCH και PDSCH, τα οποία μεταφέρουν δεδομένα χρήστη προς 

την άνω και κάτω ζεύξη, αντίστοιχα. Οι υπολογισμοί της MCL για τα υπόλοιπα φυσικά κανάλια αποτυπώνονται στο 

Παράρτημα 2.Α  
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 Η ύπαρξη μιας μόνο κεραίας λήψης στο δέκτη έναντι δύο επιφέρει περαιτέρω απώλειες 

της τάξης των 4dB στον ισολογισμό ισχύος της κάτω ζεύξης αφού δεν υπάρχει διαφορικό 

κέρδος λήψης. 

 Η μειωμένη ισχύς εκπομπής των τερματικών συσκευών έχει ως αποτέλεσμα 

χαμηλότερους σηματοθορυβικούς λόγους των σημάτων άνω ζεύξης. 

 Η μείωση του εύρους ζώνης συστήματος σε 1.4ΜΗz τόσο στη ζεύξη uplink όσο και στη 

ζεύξη downlink εκτιμάται ότι θα επιφέρει περαιτέρω απώλειες διάδοσης περίπου 3dB.  

 

     Σύμφωνα με τις παραπάνω διαπιστώσεις, η στόχευση του 3GPP για μείωση του κόστους 

κατασκευής των Μ2Μ συσκευών επιφέρει την περαιτέρω αύξηση των απωλειών σύζευξης. Όμως, ο 

3GPP στις προδιαγραφές του προτύπου LTE-M αποσκοπεί όχι μόνο σε αντιστάθμιση αυτών των 

απωλειών αλλά και σε επέκταση της ραδιοκάλυψης της τάξης των 15dB (αύξηση της MCL από 

140.7dB σε 155.7dB). Η επίτευξη ενός τόσο αυξημένου κέρδους ραδιο-κάλυψης από μειωμένων 

δυνατοτήτων τερματικά χωρίς, παράλληλα, την υποβάθμισή του βαθμού εξυπηρέτησης (GoS) που 

απολαμβάνουν οι χρήστες προϋποθέτει τη μείωση των σηματοθορυβικών λόγους κατωφλίου στην 

είσοδο του κυκλώματος απόφασης του δέκτη. Στον Πιν.2.3 εκτελούνται υπολογισμοί για τον 

προσδιορισμό της ελάχιστης αποδεκτής τιμής του λόγου SNIR προκειμένου να ικανοποιηθεί η 

προδιαγραφή για ραδιοκάλυψη στα 155.7dB. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν, η τιμή 

κατωφλίου του SNIR συστημάτων LTE-M υπολογίζεται στα -16.3 και -14.2dB για την άνω και 

κάτω ζεύξη, αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες τιμές είναι μειωμένες κατά περίπου 10-12dB από τις 

αντίστοιχές τιμές σηματοθορυβικών λόγων συμβατικών συστημάτων LTE και LTE-Advanced. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία μείωση των σηματοθοριβικών λόγων κατωφλίου των 

συστημάτων LTE-M, o 3GPP στις εκδόσεις Rel-12 και Rel-13 των προδιαγραφών του προχωρά 

στην εισαγωγή νέων προηγμένων τεχνικών φυσικού στρώματος. Οι τεχνικές αυτές στοχεύουν σε: 

 

 Βέλτιστη αναμετάδοση των δεδομένων 

 Μείωση του πλεονασμού κωδικοποίησης 

 Βέλτιστη εκτίμηση του δείκτη ποιότητας του διαύλου 

 Ενίσχυση της φασματικής πυκνότητας ισχύος των μεταδιδόμενων σημάτων 

 

    Στις εκδόσεις Rel-12 και Rel-13 χρησιμοποιείται, επίσης, η τεχνική των επαναλήψεων 

(repetitions) της μετάδοσης του μηνύματος δεδομένων. Η αύξηση του πλήθους των επαναλήψεων 

συμβάλλει σε σημαντική αύξηση του κέρδος ραδιο-κάλυψης αλλά, συγχρόνως, επιδρά δυσμενώς 

στους ωφέλιμους ρυθμούς μετάδοσης και την καθυστέρηση. Εντούτοις, στην πράξη είναι ακόμη 

εξαιρετικά αμφίβολο αν το LTE-M θα κατορθώσει να επιτύχει τα προσδοκώμενα επίπεδα 

ραδιοκάλυψης χωρίς, ταυτόχρονα, ο ρυθμός BER να υπερβεί το κατώφλι του 10%. Σύμφωνα με 

αποτελέσματα προσομοιώσεων συστημάτων LTE-M ([11],[14]) όπου υλοποιείται το σύνολο των 

τεχνικών που εισάγονται στις εκδόσεις Rel-12 και Rel-13 των προδιαγραφών, αυτό είναι εφικτό να 

πραγματοποιηθεί στη ζεύξη downlink αλλά όχι στη ζεύξη uplink. Συγκεκριμένα, όπως απεικονίζεται 

στο Σχ.2.4, στην κάτω ζεύξη απαιτούνται 192 επαναλήψεις προκειμένου να επιτευχθεί MCL ίση με 

155.7dB χωρίς να παραβιαστεί η προδιαγραφή για BLER≤10%. Στην άνω ζεύξη, αντίθετα, ο ρυθμός 

BLER υπερβαίνει το 10% για τιμές του SNR μικρότερες ή ίσες της τιμής κατωφλίου -16.3dB για 

οποιαδήποτε τιμή του πλήθος των επαναλήψεων (βλ.Σχ.2.5). Εφόσον επιβεβαιωθούν τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα, αναμένεται υποβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών στην άνω ζεύξη 

συστημάτων LTE-M. Κάτι τέτοιο, βέβαια, καθιστά υπό αμφισβήτηση την αποδοτική αξιοποίηση του 

LTE-M προς εξυπηρέτηση Μ2Μ υπηρεσιών μιας και σε περιβάλλοντα M2M επικοινωνιών ο 

μεγαλύτερος όγκος της τηλεπικοινωνιακής κίνησης αναμένεται να συγκεντρωθεί στη ζεύξη uplink.  
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Τεχνολογία 
LTE-A 

“Category-1” 

LTE-M 

“sub Category-0” 

Κατεύθυνση ζεύξης 
Uplink 

(PUSCH) 

Downlink 

(PDSCH) 

Uplink 

(PUSCH) 

Downlink 

(PDSCH) 

Ρυθμός Μετάδοσης(kbps) 20 20 1 4.8 

Εκπομπός     

(0) Μέγιστη Ισχύς Εκπομπής  (dBm) 23 46 23 46 

(1) Πραγματική Ισχύς Εκπομπής (dBm) 23.0 32.0 23.0 36.8 

Δέκτης     

(2) Φασματική πυκνότητα ισχύος 

θερμικού θορύβου (dBm/Hz) 
-174 -174 -174 -174 

(3) Δείκτης θορύβου δέκτη (dB) 5 9 5 9 

(4) Περιθώριο παρεμβολών (dB) 0 0 0 0 

(5) Εύρος ζώνης στο κανάλι μετάδοσης 

(Hz) 
360000 360000 180000 1080000 

(6) Ενεργός Ισχύς Θορύβου 

         = (2) + (3) + (4) + 10 log((5))  (dBm) 

 

-113.4 

 

-109.4 

 

-116.4 

 

-104.7 

(7) MCL (τιμή στόχος) 140.7 145.4 155.7 155.7 

(8) Ευαισθησία Δέκτη 

         = (1) - (7) (dBm) 

 

-117.7 

 

-113.4 

 

-132.7 

 

-118.9 

(9) Απαιτούμενο SINR (dB) = (8) – (6) -4.3 -4.0 -16.3 -14.2 

Πίνακας 2.3: Υπολογισμός του ελάχιστα αποδεκτού SNIR συστημάτων LTE-M προκειμένου να 

ικανοποιείται η προδιαγραφή για MCL στα 155.7dB. 

 

 
Σχήμα 2.4: Συσχέτιση των μεγεθών BER και SNR για διαφορετικό πλήθος επαναλήψεων στην κάτω 

ζεύξη συστημάτων LTE-M FDD [11]. 
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Σχήμα 2.5: Συσχέτιση των μεγεθών BER και SNR για διαφορετικό πλήθος επαναλήψεων στην άνω 

ζεύξη συστημάτων LTE-M FDD. [11] 

 

Γ. Περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας των τερματικών συσκευών 
Βάσει των υφιστάμενων ρυθμίσεων του LTE που αφορούν την κατανάλωση ενέργειας των 

κινητών τερματικών, η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας των συσκευών δεν υπερβαίνει τον 

ένα μήνα.  Αυτό  απαιτεί είτε περιοδική επαναφόρτιση είτε συχνή αλλαγή μπαταρίας, καθιστώντας 

αρκετές Μ2Μ εφαρμογές μη λειτουργικές. Προς αντιμετώπιση του μειονεκτήματος αυτού, στο 

πρότυπο LTE-M ο 3GPP θέτει ως στόχο την αύξηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας έως και 10 

έτη. Προς τούτο, στην έκδοση Rel-12 εισάγονται δύο νέες τεχνικές, οι τεχνικές  Power Preference 

Indication (PFI) και Power Save Μode (PSM). Με υποστήριξη της τεχνικής PFI, οι τερματικές 

συσκευές υποδεικνύουν την προτίμηση τους για λειτουργία με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. 

Έπειτα, ο σταθμός βάσης πραγματοποιεί κατάλληλες ρυθμίσεις, όπως τη μεγιστοποίηση του 

διαστήματος αδρανούς λειτουργίας ή τη μείωση της συχνότητας των μετρήσεων για την εκτίμηση 

της κατάστασης του διαύλου μετάδοσης, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Η τεχνική PSM 

είναι περισσότερο σύνθετη από την PFI και προβλέπει μια νέα κατάσταση λειτουργίας για τις 

τερματικές συσκευές (κατάσταση PSM). Όταν η συσκευή βρίσκεται στην κατάσταση PSM, 

παραμένει εγγεγραμμένη στο δίκτυο αλλά δεν είναι διαθέσιμη για λήψη μηνυμάτων από το σταθμό 

βάσης. H τερματική συσκευή ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρξουν δεδομένα προς αποστολή στο 

σταθμό βάσης ή με την παρέλευση του μέγιστου χρονικού διαστήματος που ορίζεται να 

παραμείνει στην κατάσταση PSM. Κατά κύριο λόγο, η τεχνική αυτή απευθύνεται σε Μ2Μ 

εφαρμογές, όπως πραγματοποίηση μετρήσεων σε απομακρυσμένες περιοχές ή υπηρεσίες για το 

ευφυές δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (smart grid), των οποίων οι τερματικές συσκευές 

αποστέλλουν δεδομένα προς το σταθμό βάσης κατά μη περιοδικό τρόπο. 

     Ρυθμίσεις προς περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ενέργειας πραγματοποιούνται και στην 

έκδοση Rel-13. Ορισμένες από αυτές είναι η μείωση του πλεονασμού στα μηνύματα ελέγχου, η 

λειτουργία ημιαμφιδρόμησης (half duplex), η μείωση του αριθμού των μετρήσεων για την 

εκτίμηση κατάστασης του δίαυλου, καθώς και η μείωση των απαιτήσεων απόδοσης του 

συστήματος (ρυθμοί μετάδοσης, καθυστέρηση, κτλ.). 
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Δ. Αποφυγή τηλεπικοινωνιακής συμφόρησης 
Για την αποφυγή καταστάσεων τηλεπικοινωνιακής συμφόρησης, στην έκδοση Rel-11 εισάγεται η 

τεχνική της Εκτεταμένης Φραγής Πρόσβασης (Extended Access Barring - EAB). Στην περίπτωση 

υψηλού συναγωνισμού για την απόκτηση ραδιο3πόρων, η τεχνική ΕΑΒ απορρίπτει την πρόσβαση 

στις συσκευές Μ2Μ υπηρεσιών χαμηλής προτεραιότητας. Επίσης, στην έκδοση Rel-13 οι 

τερματικές συσκευές αποκτούν τη δυνατότητα αποστολής πρόσθετων πληροφοριών για το προφίλ 

τηλεπικοινωνιακής κίνησής τους με στόχο την καλύτερη παραμετροποίηση του συστήματος από 

το σταθμό βάσης. Ενδεικτικά, στις συσκευές που ενεργοποιούνται για αποστολή δεδομένων 

σχετικά σπάνια, ο σταθμός βάσης ρυθμίζει μικρότερο χρόνο απενεργοποίησης με σκοπό τον 

ταχύτερο τερματισμό της σύνδεσης. 

 

2.4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Η τεχνολογία LTE-M αναμένεται να αποτελέσει ολοκληρωμένη λύση για την αποδοτική υποστήριξη 

Μ2Μ επικοινωνιών. Όμως, σύμφωνα με εκτιμήσεις εταιριών που δραστηριοποιούνται στην αγορά 

των τηλεπικοινωνιών, ο 3GPP θα χρειαστεί ακόμη δύο με τέσσερα χρόνια για την ολοκλήρωση των 

προδιαγραφών του. Η καθυστέρηση, λοιπόν, από πλευράς 3GPP, στην ολοκλήρωση των 

προδιαγραφών του προτύπου LTE-M έδωσε πρόσφορο έδαφος στην ανάπτυξη εναλλακτικών 

τεχνολογιών, ανταγωνιστικών προς την τεχνολογία LTE. Οι τεχνολογίες αυτές αποσκοπούν σε 

υλοποίηση Μ2Μ επικοινωνιών με χαμηλό κόστος και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας από τις 

τερματικές συσκευές και αναφέρονται συνήθως υπό τη σύντμηση LPWAN2 (Low Power Wide Area 

Networks) τεχνολογίες. Σε μέρος της βιβλιογραφίας, ως LPWAN τεχνολογίες θεωρούνται και οι 

τεχνολογίες κυψελωτών συστημάτων του οργανισμού 3GPP (LTE-A, LTE-M, LTE-NB IoT), 

τακτική η οποία δεν υιοθετείται στην παρούσα διπλωματική εργασία. Κοινό ζητούμενο των LPWAN 

τεχνολογιών είναι η επέκταση των χαρακτηριστικών ασυρμάτων δικτύων μικρής χωρικής εμβέλειας 

(Zig-Bee, Bluetooth LE, κτλ.) σε δίκτυα μεγαλύτερης, αξιοποιώντας μη αδειοδοτημένες φασματικές 

ζώνες συχνοτήτων καθώς και τις φασματικές ζώνες από τα τηλεοπτικά κενά διαστήματα (TV White 

Spaces). Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των σπουδαιότερων LPWAN τεχνολογιών. 

 

 Sigfox 

Η τεχνολογία Sigfox αναπτύσσεται από την ομώνυμη γαλλική νεοφυή επιχείρηση (start-up), 

η οποία ιδρύθηκε για το σκοπό αυτό το έτος 2009. Ένα δίκτυο Sigfox παρουσιάζει δομή 

παρόμοια με αυτήν ενός τυπικού κυψελωτού δικτύου. Η εμβέλεια ενός σταθμού βάσης 

εκτιμάται περίπου σε 50km για αγροτικές περιοχές ενώ σε αστικά περιβάλλοντα μειώνεται 

και δεν υπερβαίνει τα 10km. Η επικοινωνία βασίζεται σε σήματα υπερ-στενής ζώνης και 

λειτουργεί σε μη αδειοδοτημένες ζώνες συχνοτήτων. Συγκεκριμένα, στις χώρες της Ευρώπης 

λειτουργεί στην μπάντα των 868MHz ενώ στις ΗΠΑ λειτουργεί στην μπάντα των 915ΜΗz. 

Το μέγεθος ενός μηνύματος δεδομένων ορίζεται αποκλειστικά στα 12bytes και 

επιτυγχάνονται ρυθμοί μετάδοσης που δεν υπερβαίνουν τα 100bps. Για λόγους περιορισμού 

της κατανάλωσης ενέργειας των τερματικών συσκευών, ο αριθμός των μηνυμάτων που 

μπορούν να αποσταλούν κατά τη διάρκεια μιας ημέρας είναι περιορισμένος, επιτρέποντας 

μόνο την αποστολή 140 μηνυμάτων. Η Sigfox έχει ανακοινώσει ένα αρκετά φιλόδοξο σχέδιο 

για την ανάπτυξη των δικτύων της με υποδομές τους να αναπτύσσονται σε αρκετές χώρες 

τόσο της Ευρώπης (Γαλλία, Ισπανία, Ολλανδία) όσο και στις ΗΠΑ (κυρίως στην πολιτεία 

της Καλιφόρνια). 

 

 Weightless 

Ο οργανισμός Weightless SIG (Special Interest Group) αναπτύσσει ανοικτού τύπου πρότυπα 

                                                 
2 Στη βιβλιογραφία συναντάται και η σύντμηση LPWA (Low Power Wide Area) 
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με στόχο την αξιοποίησή τους από Μ2Μ επικοινωνίες. Εμπορικά διατίθενται τρεις 

διαφορετικές εκδοχές της τεχνολογίας Weightless, τα πρότυπα Weightless-N, Weightless-P 

και Weightless-W, η λειτουργία των οποίων ρυθμίζεται στις ζώνες συχνοτήτων που 

βρίσκονται χαμηλότερα του ενός 1GHz (sub 1G). Το πρότυπο Weightless-N χαρακτηρίζεται 

ως πρότυπο υπερ-στενής ζώνης και υλοποιεί αποκλειστικά μονόπλευρη επικοινωνία από τα 

τερματικά Μ2Μ προς το σταθμό βάσης. Ο Weightless SIG εκτιμά τη διάρκεια ζωής της 

μπαταρίας στα 10 χρόνια ενώ η εμβέλεια του προτύπου σε αστικές περιοχές για την 

κατεύθυνση της άνω ζεύξης υπολογίζεται στα 10km. Το πρότυπο Weightless-P υλοποιεί 

αμφίπλευρη επικοινωνία επιτυγχάνοντας, όμως, χαμηλότερες επιδόσεις, τόσο σε εμβέλεια 

κάλυψης όσο και σε διάρκεια ζωής της μπαταρίας των Μ2Μ συσκευών. Το πρότυπο 

Weightless-W ανακοινώθηκε τελευταίο κατά χρονική σειρά και αποσκοπεί σε 

αποδοτικότερη διαχείριση του ραδιοφάσματος των τηλεοπτικών κενών διαστημάτων (TV 

White Spaces)   

  

 LoRa 

Το πρότυπο LoRa αναπτύσσεται από την κοινοπραξία LoRa Alliance και αποτελεί ανοικτό 

πρότυπο που λειτουργεί σε συχνότητες χαμηλότερα του 1GHz (sub 1G). Η εμβέλεια 

κάλυψης εκτιμάται στα 15km και 4km για αγροτικές περιοχές και αστικά περιβάλλοντα, 

αντίστοιχα. Χρησιμοποιεί διαμόρφωση μετατόπισης συχνότητας διάχυτου φάσματος (FSK 

spread spectrum) επιτυγχάνοντας ρυθμούς μετάδοσης που ποικίλλουν από 0.3Κbps έως 

50Kbps. Η αρχιτεκτονική ενός δικτύου LoRa βασίζεται στην τοπολογία αστέρα. Δηλαδή, οι 

τερματικές συσκευές συνδέονται απευθείας σε έναν κεντρικό κόμβο ο οποίος καλείται LoRa 

Gateway. Ο LoRa Gateway στοχεύει στην αποδοτικότερη διαχείριση των τερματικών 

συσκευών και είναι συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο. 

 

 OnRamp 

To πρότυπο OnRamp αναπτύσσεται από την εταιρία Igmenu στις ΗΠΑ και στοχεύει 

αποκλειστικά στην αγορά των Μ2Μ επικοινωνιών. Η τεχνολογία OnRamp χρησιμοποιεί ως 

σχήμα διαμόρφωσης την τεχνική εξάπλωσης φάσματος άμεσης ακολουθίας (Direct Spread 

Spectrum Spread - DSSS) ενώ ως σχήμα πολλαπλής πρόσβασης χρησιμοποιείται το 

ιδιόκτητο πρωτόκολλο Random Phase Multiple Access (RPMA). Σύμφωνα με τους 

ισχυρισμούς της εταιρίας, το PRMA έχει τη δυνατότητα υποστήριξης έως και 100 

τερματικών συσκευών με αρκετά χαμηλούς ρυθμούς μετάδοσης που δεν υπερβαίνουν τα 

10bps. Όταν υπάρχει οπτική επαφή τα συστήματα OnRamp επιτυγχάνουν εμβέλεια κάλυψης 

έως και 65km. Στην αντίθετη περίπτωση, η εμβέλεια κάλυψης περιορίζεται στα 18km, ενώ 

για υπόγειους χώρους επιτυγχάνεται εμβέλεια 2km. Η τελευταία έκδοση του προτύπου 

OnRamp λειτουργεί σε αδειοδοτημένες ή μη αδειοδοτούμενες ζώνες συχνοτήτων 

χαμηλότερα του 1GHz (sub 1G). Όμως, συστήματα παλιότερων εκδόσεων της τεχνολογίας 

OnRamp λειτουργούν στην ελεύθερη ζώνη συχνοτήτων περί τα 2.4GHz. Ένα από τα 

συστήματα αυτά έχει ήδη αναπτυχθεί σε κατανεμημένα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας στο 

Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ υπό την αιγίδα του Αμερικάνικου Υπουργείου Ενέργειας. 

  

 802.11ah 

To πρότυπό 802.11ah αναπτύσσεται από τον οργανισμό IEEE και αποτελεί μέλος της 

οικογένειας προτύπων 802.11 (γνωστά ως Wi-Fi). Σκοπός ανάπτυξης του 802.11ah είναι η 

επέκταση των δυνατοτήτων του “Wi-Fi” για αποδοτική υποστήριξη Μ2Μ επικοινωνιών. Το 

802.11ah αναφέρεται συχνά ως “Wi-Fi HaLow” δεδομένης της στόχευσης του IEEE για 

υλοποίηση επικοινωνιών χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (low power) και μεγαλύτερης 

εμβέλειας κάλυψης (long range). Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά πρότυπα “Wi-fi”, το “Wi-

Fi HaLow” λειτουργεί σε μη αδειοδοτούμενες ζώνες συχνοτήτων χαμηλότερα του 1GHz (sub 
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1G). To IEEE υιοθέτησε τη συγκεκριμένη φασματική ζώνη διότι οι συχνότητες χαμηλότερα 

του 1GHz ευνοούν την επίτευξη μεγαλύτερης εμβέλεια κάλυψης σε αντίθεση με τις 

συχνότητες που βρίσκονται στη ελεύθερη ζώνη των 2.4GHz και υποφέρουν από παρεμβολές 

άλλων υπηρεσιών που λειτουργούν στην ίδια περιοχή συχνοτήτων. Το ΙΕΕΕ οριοθετεί την 

ακτίνα κάλυψης του “Wi-Fi HaLow” στο 1km ενώ οι ρυθμοί μετάδοσης δεν αναμένεται να 

υπερβούν τα 100-150kbps. H πρώτη έκδοση του “Wi-Fi Ha-Low” ανακοινώθηκε τον 

Ιανουάριο του 2016 με τις πρώτες εμπορικές συσκευές να αναμένονται στα μέσα του έτους 

2017. Ωστόσο, το εγχείρημα του “Wi-Fi HaLow” κρίνεται ασαφές διότι παραμένει αμφίβολο 

αν θα κατορθώσει να επιτύχει την προσδοκώμενες επιδόσεις σε κατανάλωση ενέργειας και 

ακτίνα κάλυψης. 

 

     Στον Πιν.2.4 συνοψίζονται ορισμένα χαρακτηριστικά και επιδόσεις των διαφόρων LPWAN 

τεχνολογιών και του προτύπου LTE-M. H επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας με στόχο την 

αποδοτικότερη υλοποίηση Μ2Μ επικοινωνιών αποτελεί κυρίαρχο ζήτημα για τους παρόχους 

επικοινωνιών. Καίτοι οι LPWAN τεχνολογίες δείχνουν ανταγωνιστικές ως προς την υφιστάμενη 

τεχνολογία LTE, εμφανίζουν ορισμένα μειονεκτήματα που καθιστούν αμφίβολο το επιχειρηματικό 

τους σχέδιο. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των σπουδαιότερων περιοριστικών παραγόντων στην 

ανάπτυξη LPWAN τεχνολογιών. 

  

 Επιβάρυνση από παρεμβολές 

Οι LPWAN τεχνολογίες είναι λιγότερο ανθεκτικές σε ζητήματα παρεμβολών αφού 

λειτουργούν σε μη αδειοδοτημένες ζώνες συχνοτήτων. 

 

 Έλλειψη υποδομών 

Οι  LPWAN διαθέτουν περιορισμένες υποδομές με αποτέλεσμα το ιδιαίτερα αυξημένο 

κόστος ανάπτυξή τους. Αντίθετα, η ανάπτυξη του προτύπου LTE-M απαιτεί, κυρίως, 

ενημερώσεις και αναβαθμίσεις λογισμικού στους σταθμούς βάσης μειώνοντας κατ’ αυτό τον 

τρόπο τόσο το χρόνο όσο και το κόστος ανάπτυξης Μ2Μ υπηρεσιών. Επιπλέον, οι LPWAN 

τεχνολογίες μειονεκτούν στην παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης και στη συμβατότητα των 

προτύπων τους με αρκετές προγραμματιστικές διεπαφές. 

 

Σύγκριση LPWA τεχνολογιών 

Τεχνολογία LoRaWAN Sigfox Weightless-N ONRAMP/Ingenu LTE-M 

Frequency Sub-GHz ISM Sub-GHz 

ISM 

Sub-GHz ISM 2.4GHz LTE band 

RF PHY CSS and FSK UNB UNB DSS LTE 

True Bi-Directional Yes Yes No Yes Yes 

BW 300bps-

50kbps 

100bps(EU) 

600bps(US) 

100bps  1Mbps 

Tx Current Low Low Low Low High 

Rx Current Low Low  Low Low Moderate 

Interference 

Immunity 

Good Bad Bad Moderate Moderate 

Mobile/Nomadic Yes/Yes No/Yes No/Yes No/Yes No/Yes 

Module cost Low Low Low Low ? 

Maturity Yes Yes No No No 

Πίνακας 2.4: Σύγκριση τεχνολογιών Μ2Μ επικοινωνιών [CISCO]. 
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 Ζητήματα ασφαλείας 

Η ανάπτυξη των LPWAΝ τεχνολογιών στηρίζεται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα 

καθιστώντας αυτές ευάλωτες σε επιθέσεις από κακόβουλες οντότητες.  

 

 Υψηλή λανθάνουσα καθυστέρηση 

Εφαρμογές έξυπνης τηλεμετρίας (smart metering) πραγματικού χρόνου, κυρίως στον τομέα 

της ιατρικής φροντίδας, αποτελούν ένα πεδίο εφαρμογών με αρκετές επιχειρηματικές 

ευκαιρίες για τους παρόχους επικοινωνιών. Η επίτευξη αξιοπιστίας σε τέτοιου είδος 

υπηρεσίες απαιτεί ταχεία απόκριση από πλευράς του δικτύου και, επομένως, χαμηλό latency. 

Όμως, το σύνολο των LPWAN τεχνολογιών δεν μπορεί να εγγυηθεί τις απαιτούμενες 

επιδόσεις στο latency καθιστώντας, μάλιστα, στις περισσότερες των περιπτώσεων ανέφικτη 

την ανάπτυξη υπηρεσιών πραγματικού χρόνου. 

 

 Χαμηλοί ρυθμοί μετάδοσης 

Καίτοι η πλειοψηφία των Μ2Μ εφαρμογών χαρακτηρίζεται από απαιτήσεις για χαμηλούς 

ρυθμούς μετάδοσης και κατ’ επέκταση μειωμένο εύρος ζώνης, υπάρχουν ορισμένες των 

οποίων η εξυπηρέτηση προϋποθέτει ιδιαίτερα αυξημένες ταχύτητες στη μετάδοση των 

δεδομένων. Σε τέτοιου είδους εφαρμογές, η επιλογή LPWAΝ τεχνολογίας δεν αποτελεί 

αποδοτική λύση καθιστώντας, μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις αδύνατη την παροχή της 

αντίστοιχης υπηρεσίας. 

 

 Περιορισμένη υποστήριξη κινητικότητας και περιαγωγής 

Οι LPWAΝ τεχνολογίες διαθέτουν μηδαμινές δυνατότητες διαχείρισης της κινητικότητας 

των τερματικών συσκευών αποτελώντας ακατάλληλη επιλογή για αξιοποίησή τους από 

αντίστοιχες εφαρμογές.  

 

 

2.5   Μ2Μ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ LTE 

 

Οι τρέχουσες και πολλές φορές επιτακτικές ανάγκες σε διάφορα πεδία της ανθρώπινης 

δραστηριότητας αναδεικνύουν πληθώρα Μ2Μ εφαρμογών, με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να 

εντάσσεται στους ακόλουθους κλάδους: 

 

 Ιατρική φροντίδα - Τηλεϊατρική 

Μ2Μ εφαρμογές ιχνηλασίας και παρακολούθησης ασθενών, συλλογής και ανάκτησης 

ιατρικών δεδομένων καθώς και οργάνωσης της φαρμακευτικής περίθαλψης αναμένεται να 

συμβάλουν καθοριστικά στην παροχή βελτιωμένων αλλά και οικονομικότερων υπηρεσιών 

υγείας.  

 

 Έξυπνο περιβάλλον (έξυπνες κατοικίες και πόλεις – smart home και smart cities) 

Το φαινόμενο του υπερπληθυσμού των πόλεων γίνεται ολοένα και εντονότερο. Σύμφωνα με 

πρόσφατες εκτιμήσεις, το 2050 το 70% του συνόλου του παγκόσμιου πληθυσμού θα κατοικεί 

σε αστικά κέντρα. Η υλοποίηση Μ2Μ επικοινωνιών συμβάλλει στην εισαγωγή ευφυίας τόσο 

σε επίπεδο κτιριακού περιβάλλοντος (smart home) όσο και σε επίπεδο ευρύτερου 

περιβάλλοντος μιας σύγχρονης μεγαλούπολης (smart city). H δημιουργία ενός έξυπνου 

περιβάλλοντος βελτιώνει τις συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης συνεισφέροντας καθοριστικά 

στη βέλτιστη διαχείριση ενέργειας και τον περιορισμό εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων. 
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 Ασφάλεια και προστασία δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας 

Δημόσιες υποδομές όπως κτίρια, οδικά δίκτυα, δίκτυα αποχέτευσης, δίκτυα ύδρευσης-

άρδευσης και γέφυρες απαιτούν κατάλληλες διαδικασίες συντήρησης. Αξιοποιώντας 

εφαρμογές Μ2Μ επικοινωνιών, είναι εφικτή όχι μόνο η φθηνότερη συντήρηση αλλά και η 

αποδοτικότερη λειτουργία των κρατικών υποδομών. Χρησιμοποιώντας, κυρίως, μετρητές και 

αισθητήρες επιτυγχάνεται ο απομακρυσμένος έλεγχος των υποδομών καθώς και ο βέλτιστος 

χρονοπρογραμματισμός των διαδικασιών συντήρησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επίσης, 

παρουσιάζει η αξιοποίηση της τεχνολογίας Μ2Μ από το στρατό, ενισχύοντας την ασφάλεια 

της εκάστοτε χώρας. 

 

 Συστήματα έξυπνων μεταφορών 

Ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμός οχημάτων στους δρόμους αναδεικνύει τις υπηρεσίες 

μεταφορών και logistics σε σημαντικό πεδίο της αγοράς Μ2Μ επικοινωνιών. Ο εξοπλισμός 

οχημάτων (αυτοκίνητα, τρένα, λεωφορεία, φορτηγά) με αισθητήρες, μετρητές και 

ενεργοποιητές παράγει διάφορες Μ2Μ υπηρεσίες με στόχο τη βέλτιστή ρύθμιση της 

κυκλοφοριακής κίνησης, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την επιτήρηση στόλου 

οχημάτων καθώς και των διακινούμενων σε αυτούς αγαθών. 

 

Ακολουθεί σύντομή περιγραφή Μ2Μ εφαρμογών, κατάλληλων για ενσωμάτωση στα υφιστάμενα 

δίκτυα LTE. 

 

 Ενεργειακή διαχείριση κατοικιών 

Οι κατοικίες αποτελούν έναν από τους κυριότερους καταναλωτές ενέργειας, με το υψηλότερο 

ποσοστό αυτής να προέχεται από ηλεκτρικές πηγές. Επομένως, η διασύνδεση των ηλεκτρικών 

συσκευών των κατοικιών με κατάλληλο σύστημα μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας είναι κομβικής 

σημασίας για τη βέλτιστη πολιτική διαχείρισης ενέργειας. Στις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές 

ενσωματώνονται κατάλληλες συσκευές, όπως αισθητήρες και έξυπνοι μετρητές, με σκοπό τη 

συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατανάλωση ισχύος και το διάστημα λειτουργίας. Τα 

συλλεγόμενα δεδομένα προωθούνται, είτε μέσω Μ2Μ πύλης είτε απευθείας, στο δίκτυο κορμού του 

LTE και έπειτα διαμέσου του Διαδικτύου προωθούνται στη βάση δεδομένων του συστήματος 

μέτρησης ηλεκτρικής ενέργειας. Η σκιαγράφηση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων 

προσφέρει σημαντική ευελιξία τόσο στους ενοίκους όσο και στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας 

για την καταλληλότερη ρύθμιση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 Έξυπνο παρκάρισμα (smart parking) 

Η έλλειψη χώρου στάθμευσης είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των σύγχρονων 

μεγαλουπόλεων, υποβαθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Η 

αξιοποίηση Μ2Μ επικοινωνιών αποτελεί μια αποδοτική και χαμηλού κόστους λύση για τον 

περιορισμό του προβλήματος. Ενδεικτικά, τοποθετώντας αισθητήρες και ανιχνευτές σε κάθε 

θέση στάθμευσης, συλλέγονται δεδομένα με σκοπό τον προσδιορισμό των ελεύθερων χώρων 

στάθμευσης. Τα συλλεγόμενα από τις συσκευές δεδομένα αποστέλλονται στο δίκτυο κορμού 

του LTE και έπειτα μέσω Διαδικτύου ενημερώνουν κατάλληλη βάση δεδομένων. Οι 

πληροφορίες που προκύπτουν από την επεξεργασία των δεδομένων γίνονται διαθέσιμες 

στους ενδιαφερόμενους οδηγούς είτε μέσω εφαρμογών στο κινητό τους τηλέφωνο είτε με 

κατάλληλη σήμανση και ενημερωτικά μηνύματα στους δρόμους.  

 

 Έξυπνη παροχή νερού 

Το νερό αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα αγαθά, με την κατανάλωσή του να αυξάνει 

ραγδαία. Μάλιστα, ο ρυθμός αύξησης της ζήτησής του είναι διπλάσιος συγκρινόμενος με τον 

αντίστοιχο της αύξησης του πληθυσμού της γης. Όμως, ένα σημαντικό ποσοστό των 
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υδάτινων αποθεμάτων παγκοσμίως σπαταλάται λόγω διαρροών στα, συνήθως, παλαιωμένα 

δίκτυα ύδρευσης. Για τον άμεσο εντοπισμό των διαρροών αυτών, είναι αναγκαίος ο 

εξοπλισμός του δικτύου ύδρευσης με κατάλληλους αισθητήρες και ανιχνευτές. Οι 

τοποθετημένες Μ2Μ συσκευές πραγματοποιούν κατάλληλες μετρήσεις στις σωληνώσεις και 

ενημερώνουν με κατάλληλο μήνυμα μέσω του δικτύου LTE τον διαχειριστή του δικτύου 

στην περίπτωση ύπαρξης μέτρησης με ένδειξη που αποκλίνει από τα φυσιολογικά 

εκτιμώμενα επίπεδα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.Α 

 

Στους Πιν.2.Α.1 και Πιν.2.Α.2 αποτυπώνεται ο υπολογισμός της MCL για FDD και TDD 

συστήματα LTE, αντίστοιχα. 

 

Φυσικό κανάλι 
PUCCH  

(1a)  
PRACH  PUSCH  PDSCH  SCH  

PDCCH  
(1A)  

Εκπομπός       

(0) Μέγιστη Ισχύς Εκπομπής  (dBm) 23 23 23 46 46 46 

(1) Πραγματική Ισχύς Εκπομπής (dBm) 23.0 23.0 23.0 32.0 36.8 42.8 

Δέκτης       

(2) Φασματική πυκνότητα ισχύος θερμικού 

θορύβου (dBm/Hz) 
-174 -174 -174 -174 -174 -174 

(3) Δείκτης θορύβου δέκτη (dB) 5 5 5 9 9 9 

(4) Περιθώριο παρεμβολών (dB) 0 0 0 0 0 0 

(5) Εύρος ζώνης στο κανάλι μετάδοσης (Hz) 180000 1080000 360000 360000 1080000 4320000 

(6) Ενεργός Ισχύς Θορύβου 

         = (2) + (3) + (4) + 10 log((5))  (dBm) 
-116.4 -108.7 -113.4 -109.4 -104.7 -98.6 

(7) Απαιτούμενο SINR (dB) -7.8   -10.0  -4.3  -4.0   -7.8   -4.7   

(8) Ευαισθησία Δέκτη 

         = (6) + (7) (dBm) 

  
-124.24   

  
-118.7   

  
-117.7   

  
-113.4   

  
-112.5   

  
-103.34   

(9) MCL  

         = (1)  (8) (dB) 

  
147.2  

  
141.7  

  
140.7  

  
145.4  

  
149.3  

  
146.1  

Πίνακας 2.Α.1: Υπολογισμός της MCL σε συνήθη συστήματα LTE FDD. 

 

 

Φυσικό κανάλι 
PUCCH  

(1a)  
PRACH  PUSCH  PDSCH  SCH  

PDCCH  
(1A)  

Εκπομπός             

(0) Μέγιστη Ισχύς Εκπομπής  (dBm) 23  23  23  49  49  49  

(1) Πραγματική Ισχύς Εκπομπής (dBm) 23.0  23.0  23.0  32.0  36.8  42.8  

Δέκτης             

(2) Φασματική πυκνότητα ισχύος θερμικού 

θορύβου (dBm/Hz) 
-174  -174  -174  -174  -174  -174  

(3) Δείκτης θορύβου δέκτη (dB) 5  5  5  9  9  9  

(4) Περιθώριο παρεμβολών (dB) 0  0  0  0  0  0  

(5) Εύρος ζώνης στο κανάλι μετάδοσης (Hz) 180000  1080000  360000  360000  1080000  4320000  

(6) Ενεργός Ισχύς Θορύβου 

         = (2) + (3) + (4) + 10 log((5))  (dBm) 
-116.4  -108.7  -113.4  -109.4   -104.7  -98.6   

(7) Απαιτούμενο SINR (dB) -10  -15  -11.0  -6.7  -7.8  -5.5  

(8) Ευαισθησία Δέκτη 

         = (6) + (7) (dBm) 
-126.4  -123.7  -124.4  -116.1  -112.5  -104.1  

(9) MCL  

         = (1)  (8) (dB) 
149.4  146.7  147.4  148.1  149.3  146.9  

Πίνακας 2.Α.2: Υπολογισμός της MCL σε συνήθη συστήματα LTE TDD. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LTE, LTE-Advanced 
 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα συστήματα LTE αναπτύσσονται με σκοπό την εφαρμογή τους στα κυψελωτά δίκτυα κινητών 

επικοινωνιών. Βασίζονται εξ ολοκλήρου στη μεταγωγή πακέτου και την τεχνολογία ΙP (Internet 

Protocol). Η δομή τους είναι σχετικά απλή και περιλαμβάνει τις εξής βασικές οντότητες: 

 

 Τον εξοπλισμό χρήστη (User Equipment-UE)  

 Το δίκτυο ραδιο-πρόσβασης (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network-EUTRAN) 

 Το δίκτυο κορμού (Evolved Packet Core-EPC) 

 

     Σε κάθε κυψέλη αντιστοιχεί ένας σταθμός βάσης που καλείται και evolved Node B (eNB). Στα 

σύγχρονα περιβάλλοντα με ανάπτυξη και ΜΤC επικοινωνιών διακρίνονται δύο τύποι τερματικών 

συσκευών, τις Μ2Μ και τις Η2Η συσκευές, αντίστοιχα με το είδος της επικοινωνίας. Η επικοινωνία 

των οντοτήτων πραγματοποιείται μέσω διεπαφών. Μέσω της διεπαφής Uu-interface επικοινωνούν οι 

συσκευές με το δίκτυο ραδιο-πρόσβασης. Οι σταθμοί βάσης επικοινωνούν μεταξύ τους με τη 

διεπαφή Χ2-interface ενώ το δίκτυο ραδιο-πρόσβασης επικοινωνεί με το δίκτυο κορμού μέσω της 

διεπαφής S1-interface. 

     Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζoνται οι βασικές αρχές λειτουργίας των LTE και LTE-Advanced 

συστημάτων. Έμφαση δίνεται στην οργάνωση των φασματικών πόρων στο ραδιο-δίαυλο και στις 

διαδικασίες σηματοδοσίας. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες θέτουν σημαντικούς περιορισμούς στην 

αξιοποίηση των LTE συστημάτων από ΜΤC επικοινωνίες διότι μειώνουν δραστικά το μέγιστο 

υποστηριζόμενο αριθμό ταυτόχρονων συνδέσεων στο δίκτυο. Για να μειωθεί η επίδραση των 

περιορισμών αυτών, η 3GPP προχώρησε σε ανακοίνωση βελτιώσεων που αφορούν τις υπάρχουσες 

τεχνικές στο φυσικό στρώμα των LTE συστημάτων. Οι βελτιώσεις αυτές παρουσιάζονται στην 

έκδοση 13 της προδιαγραφής ΤS 36.211 V13.0.0 (Ιούνιος 2016) και αναφέρονται ως Narrowband 

IoT. Για πολλούς, το LTE-Narrowband IoT αποτελεί την πρώτη εκδοχή του LTE-M (LTE for MTC). 

Συγκεκριμένα, στην ενότητα 3.2 παρουσιάζονται προσεγγίσεις για την αρχιτεκτονική του δικτύου 

πρόσβασης των Μ2Μ συσκευών. Στην ενότητα 3.3, περιγράφεται η διάρθρωση των ραδιοπόρων για 

τις δύο κατευθύνσεις μιας ζεύξης ενώ στην ενότητα 3.4 παρουσιάζονται τα κανάλια μετάδοσης των 

LTE συστημάτων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την περιγραφή του τρόπου σύνδεσης μιας 

συσκευής με το δίκτυο LTE. Για να εγκατασταθεί η σύνδεση, εκκινείται η διαδικασία τυχαίας 

απόκτησης πρόσβασης Random Access Procedure (RACH). Η διαδικασία τυχαίας πρόσβασης 

ανήκει στα σχήματα τυχαίας πολλαπλής πρόσβασης, συγκεκριμένα στην οικογένεια πρωτοκόλλων 

Αloha με σχισμές (slotted Aloha), και αποτελεί ισχυρό ανασταλτικό παράγοντα στην ενσωμάτωση 

των Μ2Μ συσκευών στα δίκτυα τέταρτης γενιάς. Τα σχήματα τυχαίας πολλαπλής πρόσβασης 

αποσκοπούν στην αποδοτική εκχώρηση των πόρων σε χρήστες που εκπέμπουν δεδομένα σε τυχαίες 

χρονικές στιγμές. 

 

 

3.2 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ Μ2Μ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

Σύμφωνα με τα πρότυπα της αρχιτεκτονικής του οργανισμού ETSI αλλά και των  βελτιώσεων  που 

προδιαγράφει η 3GPP στα δικά της πρότυπα, διακρίνονται οι εξής διαφορετικοί τρόποι πρόσβασης 

των Μ2Μ συσκευών στα κυψελωτά δίκτυα LTE: 
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Σχήμα 3.1: Μέθοδοι πρόσβασης ΜΤC συσκευών στα δίκτυα LTE [13]. 

 

1. Απευθείας πρόσβαση (Direct Access)  

Μια Μ2Μ συσκευή μπορεί να αποκτήσει απευθείας πρόσβαση στο σταθμό βάσης του LTE 

(eNB) χωρίς τη διαμεσολάβηση κάποιας άλλης συσκευής. Η απόκτηση πρόσβασης κατ’ 

αυτόν τον τρόπο είναι παρόμοια με αυτή των ΗΤC επικοινωνιών. Καίτοι είναι η απλούστερη 

μέθοδος πρόσβασης, έχει ως μειονέκτημα την αύξηση της τηλεπικοινωνιακής κίνησης, με 

συνέπεια οι διαθέσιμοι πόροι να μην επαρκούν ώστε να εξυπηρετηθούν όλες οι συσκευές 

Μ2Μ που επιθυμούν πρόσβαση. 

 

2. Πρόσβαση μέσω πύλης (Gateway Access)  

Στην περίπτωση αυτή η απόκτηση πρόσβασης στο κυψελωτό δίκτυο γίνεται μέσω πύλης 

Μ2Μ (Μ2Μ Gateway). Η Μ2Μ πύλη είναι συσκευή με πολλαπλές δυνατότητες, ικανή να 

υποστηρίξει αρκετά τηλεπικοινωνιακά πρότυπα μικρής εμβέλειας (Wi-Fi, Zig-Bee, 

Bluetooth, UWB). Στις βασικές λειτουργίες της περιλαμβάνεται η συνάθροιση των 

δεδομένων από τις Μ2Μ συσκευές που της αντιστοιχούν καθώς και η επικοινωνία με το 

σταθμό βάσης (eΝΒ).  

 

3. Προγραμματιζόμενη πρόσβαση  

Ακολουθώντας  αυτή τη μέθοδο πρόσβασης, οι  Μ2Μ συσκευές αποκτούν πρόσβαση στο 

δίκτυο με τη βοήθεια γειτονικής Μ2Μ συσκευής. Οι Μ2Μ συσκευές χωρίζονται σε ομάδες  

και μια από αυτές αναλαμβάνει των συντονισμό των εκπομπών. Σχηματίζεται με τον τρόπο 

αυτό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο δύο βημάτων (two-hop communication), όπου η συσκευή 

Μ2Μ-συντονιστής εμφανίζει λειτουργικότητα παρόμοια με αυτήν της Μ2Μ πύλης. Στα 

πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου απόκτησης πρόσβασης ανήκουν η μείωση του 

πλεονασμού στη σηματοδοσία, η αποφυγή  ανταγωνισμού για τη δέσμευση πόρων αλλά και 
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η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που συνεπάγεται αύξηση της διάρκειας ζωής της 

μπαταρίας της Μ2Μ συσκευής. 

 

 

3.3 OΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΟΥ LTE 

 

Η οργάνωση των πόρων στα συστήματα LTE γίνεται με παρόμοιο τρόπο και στις δύο κατευθύνσεις 

μιας ζεύξης (uplink και downlink) και βασίζεται στην τεχνική OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing). Ειδικότερα, στην κάτω ζεύξη ως τεχνική πολλαπλής πρόσβασης  

χρησιμοποιείται η τεχνική OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access). Η OFDMA 

αποτελεί επέκταση της τεχνικής OFDM σύμφωνα με την οποία σε κάθε χρήστη εκχωρείται ένα 

υποσύνολο των διαθέσιμων υπο-φέροντων. Από την άλλη πλευρά, για την άνω ζεύξη 

χρησιμοποιείται μια παραλλαγή της τεχνικής OFDΜ, η SC-FDMA (Single Carrier-Frequency 

Division Multiple Access). Η SC-FDMA υλοποιείται με την προσθήκη ενός ζεύγους διακριτού 

μετασχηματισμού Fourier  στην αλυσίδα του δέκτη. Η συγκεκριμένη τεχνική υιοθετήθηκε από την 

3GPP επειδή προσφέρει χαμηλότερη τιμή λόγου μέγιστης προς μέση ισχύ σε σύγκριση με την 

τεχνική OFDMA. Η ιδιότητα αυτή είναι εξαιρετικά επιθυμητή στην άνω ζεύξη για την αποφυγή 

φαινομένων μη γραμμικής παραμόρφωσης λόγω αναδίπλωσης (back off) στους ενισχυτές του 

συστήματος. 

 

3.3.1 ΔΙΑΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 Τα συστήματα LTE  υποστηρίζουν έξι διαφορετικές δυνατές επιλογές για το εύρος ζώνης του 

καναλιού στο δίαυλο μετάδοσης. Η συστάδα ραδιοπόρων (Resource Block) αποτελεί βασική μονάδα 

για τη διάρθρωση των ραδιοπόρων στα συστήματα LTE  και ορίζεται  με ακρίβεια για τις δύο 

κατευθύνσεις μιας ζεύξης στην επόμενη ενότητα. Μέσω των resource blocks, το εύρος ζώνης του 

συστήματος ρυθμίζεται όπως απεικονίζεται στον Πίν.3.1. 

   

Συνολικό Εύρος ζώνης σε ΜHz 1.4 3.0 5.0 10.0 15.0 20.0 

Πλήθος Resource Blocks 6 15 25 50 75 100 

Πλήθος υπο-καναλιών ΟFDM 72 180 300 600 900 1200 

Χρησιμοποιούμενο εύρος ζώνης 

στην uplink ζεύξη 
1.08 2.7 4.5 9.0 13.5 18.0 

Χρησιμοποιούμενο εύρος ζώνης 

στην downlink ζευξη 
1.095 2.715 4.515 9.015 13.515 18.015 

Πίνακας 3.1: Διαθέσιμες διαυλοποιήσεις για την άνω και κάτω ζεύξη [3]. 

 

      Όπως φαίνεται στις δύο τελευταίες γραμμές του Πιν.σ3.1, δεν αξιοποιείται πλήρως το διαθέσιμο 

εύρος ζώνης από τα συστήματα LTE. Προβλέπεται διάστημα προστασίας με σκοπό την αποφυγή 

φαινομένων παρεμβολών. 

 

3.3.2 ΔΟΜΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 

 

Η βασική μονάδα χρόνου που χρησιμοποιείται σε όλα τα συστήματα LTE ορίζεται μέσω της σχέσης: 

  (3.1) 

     Tα πλαίσια (frames) που χρησιμοποιούνται για τις δύο κατευθύνσεις μιας ζεύξης έχουν χρονική 

διάρκεια που ορίζεται ως  Αντίστοιχα, με την τεχνική 

αμφιδρόμησης που χρησιμοποιείται, διακρίνονται δύο τύποι πλαισίων. Τα πλαίσια τύπου 1 για την 
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τεχνική Frequency Division Duplex (FDD) και τα πλαίσια τύπου 2 για την τεχνική Time Division 

Duplex (TDD). 

 

 

 Πλαίσιο τύπου 1 (FDD) 

 Η συνολική χρονική διάρκεια ενός πλαισίου είναι Τframe=10ms. Κάθε πλαίσιο αποτελείται 

από 20 σχισμές (slots) διάρκειας ίσης με Τslot=Tframe/20=15360ˑTs=0.5ms, τα οποία 

αριθμούνται από #0 έως #19. Δύο συνεχόμενες σχισμές (slots) σχηματίζουν ένα υπο-πλαίσιο 

(subframe). Η αρίθμηση των υπο-πλαισίων γίνεται ως εξής: Το i-ιοστό υπο-πλαίσιο 

περιλαμβάνει τις σχισμές (slots) 2i και 2i+1. Άρα για συστήματα FDD  έχουμε διαθέσιμα 10 

υπο-πλαίσια τόσο στην ανερχόμενη όσο και την κατερχόμενη ζεύξη όπως φαίνεται στο 

Σχ.3.2. Σημειώνεται, επίσης, ότι στα περισσότερα FDD συστήματα τα εύρη ζώνης που 

διατίθενται για τις δύο κατευθύνσεις μιας ζεύξης δεν είναι κατ’ ανάγκη ίσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.2: Πλαίσιο τύπου 1 (FDD) [6]. 

 

 Πλαίσιο Τύπου 2 (ΤDD)  

Τα πλαίσια τύπου 2 έχουν ίδια χρονική διάρκεια με τα πλαίσια τύπου 1 αλλά διαφορετική 

εσωτερική διάρθρωση. Στην διπλωματική εργασία μελετώνται μόνο συστήματα FDD και για 

το λόγο αυτό δεν παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες.  

 

3.3.3 Η ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗ ΖΕΥΞΗ 

 

O στοιχειώδης ραδιοπόρος (Resource Element-RE) του συστήματος στο πλέγμα χρόνου- 

συχνότητας έχει εύρος ζώνης ίσο με το εύρος ενός υπο-καναλιού OFDM και χρονική διάρκεια ίση 

με τη διάρκεια ενός OFDM συμβόλου. To πλήθος των ψηφίων (bits) ανά ΟFDM σύμβολο 

καθορίζεται από το σχήμα διαμόρφωσης, με διαθέσιμα τα QPSK, 16QAM και 64QΑΜ. Στην 

αντιστοίχιση των συμβόλων στο διάγραμμα αστερισμού γίνεται χρήση της κωδικοποίησης Gray. Η 

συστάδα ραδιοπόρων (Resource Block-RB) αποτελείται από  διαδοχικά υπο-κανάλια  OFDM 

και OFDM σύμβολα. Ένα RB έχει χρονική διάρκεια ίση με τη διάρκεια μιας σχισμής 

(Τslot=0.5ms) και καταλαμβάνει εύρος ζώνης  όπου  (kHz) το εύρος ζώνης υπο-

καναλιού OFDM. Για τη συνήθη περίπτωση όπου χρησιμοποιείται υπο-κανάλι ΟFDM με 

=15kHz, η συστάδα ραδιοπόρων καταλαμβάνει εύρος  

ζώνης 12*15kHz=180kHz και αποτελείται από 12ˑ7=84RE. Για την κατερχόμενη ζεύξη υπάρχει η 

δυνατότητα χρήσης και καναλιού μειωμένου εύρους  =7.5kHz. H επιλογή του εύρους ζώνης υπο-

καναλιού OFDM καθορίζει τον αριθμό των υπο-καναλιών ανά RB  

  

Κυκλικό πρόθεμα Εύρος υπο-καναλιού   
Κανονικό (normal CP) 15KHz 12 7 

Εκτεταμένο (extended CP) 15KHz 24 6 

Εκτεταμένο (extended CP) 7.5KHz 24 3 

Πίνακας 3.2: Οι παράμετροι για τα resource blocks στην κάτω ζεύξη. 
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          O αριθμός των OFDM συμβόλων  ανά θυρίδα (slot) καθορίζεται από την χρονική 

διάρκεια του κυκλικού προθέματος (Cyclic Prefix-CP) που χρησιμοποιείται. Υπάρχουν δυο τύποι 

κυκλικών προθεμάτων, το κανονικό (normal CP) και το εκτεταμένο (extended CP). Οι τιμές των 

παραμέτρων για τα resource blocks στην κάτω ζεύξη  φαίνονται στον Πιν.3.2. 

     Στη διάρκεια μιας χρονοθυρίδας (slot) διατίθενται συνολικά υπο-κανάλια και 

σύμβολα. Με  συμβολίζεται το πλήθος των resource blocs ανά θυρίδα(slot) που 

κυμαίνεται από 6 εως και 100, ανάλογα με τη διαυλοποίηση του συστήματος (βλ Πιν.3.1). Η 

διάταξη των ραδιοπόρων για την κάτω ζεύξη φαίνεται στο Σχ.3.3. 
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Σχήμα 3.3: Πλέγμα ραδιοπόρων για την κατερχόμενη ζεύξη [5]. 

 

3.3.4 Η ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΖΕΥΞΗ 

 

Η διάταξη των πόρων στην ανερχόμενη ζεύξη οργανώνεται κατά παρόμοιο τρόπο με την 

κατερχόμενη ζεύξη. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, χρησιμοποιείται η τεχνική SC-OFDM αντί 

της  OFDM. To εύρος ζώνης υπο-καναλιού OFDM για την περίπτωση της άνω ζεύξης διατηρείται 

σταθερό και ίσο με Δf =15kHz. Επομένως, o αριθμός των υπο-φέροντων ανά resource block είναι 

και αυτός σταθερός και ίσος με  Το πλήθος των SC-OFDM συμβόλων στη 

διάρκεια μιας σχισμής (slot) υπαγορεύεται σε πλήρη αντιστοιχία με την κατερχόμενη ζεύξη από τη 

διάρκεια του κυκλικού προθέματος. 
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Σχήμα 3.4 : Πλέγμα ραδιοπόρων για την ανερχόμενη ζεύξη [5]. 

 

 

3.4  ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ  

 

Στα δίκτυα LTE οι πληροφορίες, είτε πρόκειται για δεδομένα είτε για μηνύματα δικτύου 

(σηματοδοσία, μηνύματα ελέγχου κλπ), διακινούνται μέσω καναλιών. Τα κανάλια μετάδοσης είναι 

υπεύθυνα για την οργάνωση της πληροφορίας επί του ραδιο-διαύλου και παρέχουν διεπαφές για την 

επικοινωνία των διαφόρων επιπέδων στη στοίβα πρωτοκόλλων του δικτύου LTE. Η διάκριση των 

καναλιών μετάδοσης σε υποκατηγορίες γίνεται αντίστοιχα με το είδος της πληροφορίας που 

μεταφέρουν, την κατεύθυνση της ζεύξης όπου λειτουργούν καθώς και τη χρησιμότητά τους. 

Υπάρχουν τρεις τύποι καναλιών, τα λογικά κανάλια (logical channels), τα κανάλια μεταφοράς 

(transport channels) και τα φυσικά κανάλια (physical channels). Τo επίπεδο MAC (Media Access 

Control) είναι υπεύθυνο για την αντιστοίχιση των λογικών καναλιών με τα κανάλια μεταφοράς ενώ 

το φυσικό επίπεδο αντιστοιχίζει τα κανάλια μεταφοράς με τα φυσικά κανάλια. 

 

3.4.1 ΛΟΓΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 

 

Τα λογικά κανάλια διακρίνονται με κριτήριο το είδος της πληροφορίας που μεταφέρουν. Τα λογικά 

κανάλια ελέγχου μεταφέρουν πληροφορίες ελέγχου και σηματοδοσίας ενώ τα λογικά κανάλια 

κίνησης μεταφέρουν δεδομένα χρήστη. Υπάρχουν λογικά κανάλια που απευθύνονται αποκλειστικά 
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σε ένα χρήστη (dedicated channels) αλλά και κανάλια που μοιράζονται σε περισσότερους του ενός 

χρήστες (common channels). H συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας των λογικών καναλιών, που 

λειτουργούν και στις δύο κατευθύνσεις μιας ζεύξης, παρέχεται στη συνέχεια: 

 

 Common Control Channel (CCCH), που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση πληροφοριών 

ελέγχου σχετικά με την τυχαία πρόσβαση. 

 

 Dedicated Control Channel (DCCH), που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση πληροφοριών 

ελέγχου σε συγκεκριμένο χρήστη. 

  

 Dedicated Traffic Channel (DTCH), που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση δεδομένων σε 

συγκεκριμένο χρήστη. 

  

 Multicast Control Channel (MCCH), για μεταφορά πληροφοριών ελέγχου προς πολλούς 

χρήστες. 

 

 Multicast Traffic Channel (MTCH), για μεταφορά πληροφοριών ελέγχου απευθυνόμενη σε 

πολλούς χρήστες.  

 

Λογικά κανάλια που χρησιμοποιούνται μόνο για την downlink ζεύξη είναι τα εξής: 

 

 Paging control Channel (PCCH), που χρησιμοποιείται μόνο στην downlink ζεύξη για 

μεταφορά μηνυμάτων τηλε-ειδοποιήσεις προς κινητούς σταθμούς των οποίων η θέση είναι 

άγνωστη. 

 

 Broadcast Control Channel (BCCH), που μεταφέρει μηνύματα πληροφοριών του επιπέδου 

RRC (Radio Resource Control) από το σταθμό βάσης προς όλους τους κινητούς σταθμούς 

της κυψέλης. 

 

3.4.2 ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

Το φυσικό στρώμα παρέχει υπηρεσίες στο επίπεδο ΜΑC μέσω των καναλιών μεταφοράς. Τα 

κανάλια μεταφοράς ορίζουν πώς και με ποια χαρακτηριστικά διακινούνται οι πληροφορίες στο 

ραδιο-δίαυλο. Για την κατερχόμενη ζεύξη, τα πρότυπα του LTE ορίζουν τα ακόλουθα κανάλια: 

 

 Downlink Shared Channel (DL-SCH), που μεταφέρει δεδομένα του χρήστη καθώς και 

μηνύματα σηματοδοσίας για την ανερχομένη ζεύξη. 

  

 Paging Channel (PCH), που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των μηνυμάτων τηλε-

ειδοποίησης από το λογικό κανάλι PCCH. 

 

 Broadcast Channel (BCH), που μεταφέρει μηνύματα ευρυεκπομπής που υπάρχουν στο 

αντίστοιχο λογικό κανάλι BCCH. 

 

 Multicast Channel (MCΗ), για τη μεταφορά πληροφοριών του MCCH και την οργάνωση των 

πολλαπλών εκπομπών δεδομένων. 

 

Η σύντομη περιγραφή της λειτουργίας των καναλιών μεταφοράς της ζεύξης επιστροφής (uplink) 

γίνεται στη συνέχεια: 
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 Uplink Shared Channel (UL-SCH) 

Μεταφέρει δεδομένα του χρήστη καθώς και μηνύματα σηματοδοσίας για την ανερχόμενη 

ζεύξη. 

 

 Random Access Channel (RACH) 

Μέσω του συγκεκριμένου καναλιού δημιουργούνται από το στρώμα MAC ενός χρήστη 

αιτήματα για τυχαία πρόσβαση στο δίκτυο. Η τυχαία πρόσβαση χρησιμοποιείται στις 

περιπτώσεις όπου δεν έχει προηγηθεί εκχώρηση ραδιοπόρων από το σταθμό βάσης.  

 

3.4.3 ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ 

 

Τα φυσικά κανάλια συνθέτουν τους ραδιοπόρους του συστήματος, οπότε η διάταξή τους στο πλέγμα 

χρόνου-συχνότητας είναι καθοριστικής σημασίας για την επίδοση του συστήματος LTE. Τα φυσικά 

κανάλια που προκύπτουν από την αντιστοίχιση με κανάλια μεταφοράς αναφέρονται ως φυσικά 

κανάλια δεδομένων (Physical Data Channels). Η αντιστοίχιση των καναλιών για την άνω και κάτω 

ζεύξη δίνονται στα Σχ.3.5 και 3.6. Αντίθετα, τα φυσικά κανάλια που δεν διαθέτουν αντίστοιχο 

κανάλι μεταφοράς αναφέρονται ως φυσικά κανάλια ελέγχου (Physical Control Channels) και 

μεταφέρουν, όπως υποδηλώνει και η ονομασία τους, πληροφορίες ελέγχου. Οι πληροφορίες ελέγχου 

είναι μηνύματα που οργανώνουν τις βασικές διαδικασίες του φυσικού στρώματος. Αντίστοιχα με 

την κατεύθυνση της ζεύξης, υπάρχουν οι πληροφορίες ελέγχου άνω  (Uplink Control Information-

UCI) και κάτω (Downlink Control Information-DCI) ζεύξης, αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο μέρος των 

πόρων του συστήματος, τόσο στην κάτω όσο και στην άνω ζεύξη, χρησιμοποιείται από τα φυσικά 

κανάλια δεδομένων και ελέγχου. Το σύνολο των πόρων που απομένουν διατίθεται για τα φυσικά 

σήματα (physical signals) άνω και κάτω ζεύξης. Η χρήση των φυσικών σημάτων αποσκοπεί είτε 

στην εκτίμηση του διαύλου είτε σε λειτουργίες χρονοπρογραμματισμού και συγχρονισμού της 

επικοινωνίας μεταξύ των τερματικών και του σταθμού βάσης eNB. Το σύνολο των πόρων που 

αποδίδεται για μηνύματα ελέγχου στερεί σημαντικούς πόρους του συστήματος, περιορίζοντας τις 

δυνατότητές του. Οι περιορισμοί αυτοί οξύνονται ακόμη περισσότερο όταν μεγάλος αριθμός Μ2Μ 

συσκευών επιθυμεί τη δέσμευση  πόρων για την αποστολή μηνύματος δεδομένων. Η διάρθρωση των 

φυσικών καναλιών στο επίπεδο του ραδιο-διαύλου παρουσιάζει διαφορές μεταξύ άνω και κάτω 

ζεύξης. Έμφαση δίνεται στο φυσικό κανάλι ελέγχου κάτω ζεύξης (PDCCH) καθώς και στο φυσικό 

κανάλι τυχαίας πρόσβασης (PRACH). Όπως θα φανεί στο επόμενο κεφάλαιο, η αποδοτική 

αξιοποίηση των ραδιοπόρων στα κανάλια αυτά καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αξιοποίηση του LTE 

από ΜTC επικοινωνίες.  

 
Σχήμα 3.5: Οι αντιστοιχίσεις για τα κανάλια κάτω ζεύξης [3]. 
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3.4.3.1 ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΧΟΜΕΝΗ ΖΕΥΞΗ 

 

Τα φυσικά κανάλια της κατερχόμενης ζεύξης είναι: 

 

 Physical Broadcast CHannel (PBCH) 

Το συγκεκριμένο κανάλι μεταφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποκτήσουν οι 

χρήστες πρόσβαση στο δίκτυο LTE. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά η διαμόρφωση QPSK. 

Ένα μήνυμα PΒCH τοποθετείται πάντοτε στα 72 κεντρικά υποφέροντα του υπο-πλαισίου 

τύπου 1. 

 

 Physical Control Format Indicator CΗannel (PCFICH) 

Μέσω του συγκεκριμένου καναλιού ο χρήστης ενημερώνεται για την οργάνωση των πόρων 

στο πλαίσιο λήψης. Συγκεκριμένα, στο PCFICH μεταφέρεται η παράμετρος CFI (Control 

Format Indicator). Η παράμετρος CFI δηλώνει το πλήθος των OFDM συμβόλων σε κάθε 

υπο-πλαίσιο (subframe)  που εκχωρείται στα φυσικά κανάλια ελέγχου. Η CFI λαμβάνει τιμές 

1,2 ή 3 και σημαίνει 1,2 ή 3 OFDM σύμβολα σε κάθε υπο-πλαίσιο για τα φυσικά κανάλια 

ελέγχου. Διαφοροποίηση υπάρχει μόνο στα συστήματα με εύρος ζώνης 1.4ΜΗz. Στα 

συγκεκριμένα συστήματα, που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σε M2M εφαρμογές χωρίς 

απαιτήσεις για υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης, CFI=1,2,3 σημαίνει 2,3,4 OFDM σύμβολά σε 

κάθε υπο-πλαίσιο αντίστοιχα. Το μήνυμα PCFICH τοποθετείται στο πρώτο OFDM σύμβολο 

κάθε υπο-πλαισίου δεσμεύοντας 32 bits. 

 

 Physical Hybrid ARQ Indicator CHannel (PHICH)  

Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του μηνύματος ΗΙ (Hybrid ARQ Indicator). Τοποθετείται 

στο πρώτο OFDM σύμβολο κάθε υπο-πλαισίου και περιλαμβάνει συνολικά 12 στοιχειώδης 

ραδιοπόρους (Resource Elements-RE). 

 

 Physical Downlink Control CHannel (PDCCH)  

Πρόκειται για το σημαντικότερο κανάλι ελέγχου της κάτω ζεύξης αφού σε αυτό αποδίδεται η 

πλειοψηφία των πόρων για τη μετάδοση των μηνυμάτων ελέγχου (DCI). Λόγω της σημασίας 

των περιορισμών του, το PDCCH περιγράφεται εκτενέστερα στην ενότητα 3.4.3.1.1 

 

 Physical Downlink Shared CHannel (PDSCH) 

Το μεριζόμενο κανάλι κάτω ζεύξης μεταφέρει δεδομένα χρήστη καθώς και τη σηματοδοσία 

του DL-SCH. Επίσης, μέσω αυτού μεταφέρονται και τα μηνύματα τηλε-ειδοποίησης (PCH). 

Οι ραδιοπόροι που δεν χρησιμοποιούνται στα προαναφερθέντα φυσικά κανάλια ελέγχου 

εκχωρούνται στο PDSCH. 

 

3.4.3.1.1 TO ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΩ ΖΕΥΞΗΣ-PDCCH 

 

Μέσω του PDCCH, ο χρήστης ή μια ομάδα χρηστών αποκτούν τις πληροφορίες ελέγχου κάτω 

ζεύξης (DCI). Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αυτές είναι: 

 

 Χρονοπρογραμματισμός των ραδιοπόρων για την κατερχόμενη ζεύξη. 

 Εντολές που αφορούν τεχνικές ελέγχου ισχύος. 

 Χορήγηση πόρων για την ανερχόμενη ζεύξη (uplink grant). 

 Πληροφορίες συστήματος και δεικτοδότηση για μηνύματα τηλε-ειδοποίησης. 

 

     Αντίστοιχα με το είδος της πληροφορία που αποστέλλεται, τα μηνύματα DCI λαμβάνουν 

διαφορετικές μορφές και έχουν διαφορετικό μέγεθος. Υπάρχουν συνολικά 13 διαφορετικοί τύποι για 



 

52 

 

τα μηνύματα DCI. O αριθμός των OFDM συμβόλων που προορίζεται να χρησιμοποιηθούν από το 

PDCCH καθορίζεται όπως προαναφέρθηκε από την παράμετρο CFI. Το πλήθος των ραδιοπόρων 

που απαιτείται για τη μετάδοση ενός μηνύματος PDCCH μετράται σε Control Channel Element-

CCE. 1 CCE αποτελείται από 36 στοιχειώδεις ραδιοπόρους (REs). Τα συστήματα LTE 

προδιαγράφουν στην παράγραφο 6.8.1 της σύστασης 36.211 τέσσερις διαφορετικές μορφές για τα 

μηνύματα που μεταφέρονται μέσω του PDCCH. Το μέγεθός για κάθε ξεχωριστή μορφή του 

μηνύματος PDCCH δίνεται στον Πιν.3.3. Σημειώνεται, επίσης, η αποκλειστική χρησιμοποίηση της 

διαμόρφωσης QPSK για να αυξηθεί η πιθανότητα λήψης του μηνύματος. 

 

PDCCH 

Format 

Χωρητικότητα σε 

CCEs 

Αριθμός των 

PDCCH bits 
 Σκοπός χρήσης  

0 1 72 Χορήγηση πόρων στο PUSCH 

1 2 144 Χρονοπρογραμματισμός του PDSCH 

2 4 288 Όμοια με το 1 αλλά για συσκευές ΜΙΜΟ 

3 8 576 Εντολές ελέγχου ισχύος 

Πίνακας 3.3: Διαθέσιμες παραμετροποιήσεις για τα μηνύματα PDCCH [14]. 

 

3.4.3.2 ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΗ ΖΕΥΞΗ 

 

 Physical Uplink Control CHannel (PUCCH) 

Τo λογικό κανάλι ελέγχου άνω ζεύξης μεταφέρει πληροφορίες τύπου UCI (Uplink Control 

Information). Προδιαγράφονται 6 διαφορετικοί τύποι (formats) για τo PUCCH και η επιλογή 

του κατάλληλου τύπου (format) καθορίζεται από το είδος του μηνύματος πληροφορίας. Τα 

διαθέσιμα σχήματα διαμόρφωσης για το συγκεκριμένο κανάλι είναι τα BPSK και QPSK. 

 

 
Σχήμα 3.6: Οι αντιστοιχίσεις για τα κανάλια άνω ζεύξης [3]. 

 

 Physical Random Access Channel (PRACH) 

Μεταφέρονται οι πληροφορίες του καναλιού RACH. Το συγκεκριμένο κανάλι εξυπηρετεί τα 

αιτήματα για τυχαία πρόσβαση στο επίπεδο ΜΑC. Η χρονική διάρκεια καθορίζεται από τον 

τύπο του  προοίμιου που χρησιμοποιείται. Τα προοίμια είναι ορθογώνια μεταξύ τους σήματα 

που μεταφέρουν πληροφορίες για την εκκίνηση της διαδικασίας δέσμευσης πόρων (Access 

Reservation Procedure-ARP). Ειδικότερα, στο PRACH μεταφέρεται ένα από τα 64 διαθέσιμα 

προοίμια. Στα συστήματα LTE-Advanced με τεχνική αμφιδρόμησης FDD υποστηρίζονται 

τέσσερις τύποι προοιμίων, έκαστος με διαφορετική χρονική διάρκεια. Η επιλογή του 

κατάλληλου preamble format ρυθμίζεται με βάση την ακτίνα της κυψέλης ενώ οι 
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προτεινόμενες επιλογές καταγράφονται στον Πιν.3.4. 

 

Preamble Format 
Συνολική 

Χρονική διάρκεια 

Μέγιστή τυπική ακτίνα 

Κυψέλης 

0 1ms 15km 

1 2ms 78km 

2 2ms 30km 

3 3ms 108km 

Πίνακας 3.4. Επιλογή του προοιμίου για δεδομένη ακτίνα κυψέλης [14] 

  

     Το φυσικό κανάλι PRACH καταλαμβάνει συγκεκριμένους πόρους εντός του πλαισίου. 

Συγκεκριμένα, ο τύπος του προοιμίου που χρησιμοποιείται και η περιοδικότητα των διαθέσιμων 

σχισμών ευκαιρίας καθορίζονται από την παράμετρο PRACH Configuration Index. Διατίθενται 

συνολικά 64 τιμές για τη συγκεκριμένη παράμετρο. Ενδεικτικές τιμές αυτής αναφέρονται στον 

Πιν.3.5. 

 

PRACH 

Configuration 

Index 

Preamble 

Format 

System 

frame 

number 

Subframe 

number 

PRACH 

Configuration 

Index 

Preamble 

Format 

System 

frame 

number 

Subframe 

number 

0 0 Even 1 32 2 Even 1 

1 0 Even 4 33 2 Even 4 

2 0 Even 7 34 2 Even 7 

3 0 Any 1 35 2 Any 1 

6 0 Any 1, 6 44 2 Any 
0, 2, 4, 6, 

8 

14 0 Any 

0, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 

8, 9 

46 N/A N/A N/A 

Πίνακας 3.5: Διαθέσιμες παραμετροποιήσεις για το σχήμα τυχαίας πρόσβασης σε FDD συστήματα 

[5]. 

 

Σημειώνεται ότι η επικρατέστερη τακτική σε συστήματα που προορίζονται για Μ2Μ εφαρμογές 

είναι η επιλογή PRACH Configuration Index 3 ή 6. Επιλέγεται, δηλαδή, ένα ή δύο υπο-πλαίσια 

ευκαιρίας εντός ενός πλαισίου τύπου 1 της ζεύξης uplink.   

 

 PUSCH Physical Uplink Shared CHannel: Το μεριζόμενο φυσικό κανάλι άνω ζεύξης 

μεταφέρει τα δεδομένα χρήστη και τη σηματοδοσία του καναλιού μεταφοράς UL-SCH. Τα 

σχήματα διαμόρφωσης που υποστηρίζονται από το συγκεκριμένο κανάλι είναι QPSK, 

16QAM και 64QAM. 

 

 

3.5  H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ LTE 

 

Tα ανώτερα επίπεδα στη στοίβα πρωτοκόλλων του δικτύου LTE ξεχωρίζουν δύο καταστάσεις για τις 

συσκευές εντός κυψέλης. Αυτές οι καταστάσεις αναφέρονται ως RRC_CONNECTED και 

RRC_IDLE. Η αποστολή και η λήψη δεδομένων από μία συσκευή προϋποθέτει τη μετάβαση σε 

κατάσταση RRC_CONNECTED καθώς και τον απαραίτητο συγχρονισμό ως προς την άνω ζεύξη 

για να γίνει εφικτή η εκχώρηση πόρων στη συσκευή από το σταθμό βάσης. Για τη μετάβαση από 

RRC_IDLE  σε RRC_CONNECTED και  για λειτουργίες συγχρονισμού, μια συσκευή χρειάζεται να 
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εκκινήσει την διαδικασία τυχαίας πρόσβασης. Ακριβέστερα, η διαδικασία τυχαίας πρόσβασης 

εκκινείται για τους ακόλουθους έξι λόγους: 

 

1. Για τη μετάβαση από RCC_IDLE σε κατάσταση RRC_CONNECTED. 

2. Η συσκευή, αν και βρίσκεται σε κατάσταση RRC_CONNECTED, πρέπει να λάβει δεδομένα 

από το σταθμό βάσης (downlink data), έχοντας απολέσει το συγχρονισμό άνω ζεύξης.  

3. H συσκευή, παρότι βρίσκεται σε κατάσταση RRC_CONNECTED, ζητεί να στείλει δεδομένα 

προς το σταθμό βάσης (uplink data) έχοντας απολέσει το συγχρονισμό άνω ζεύξης. 

4. Για την εκκίνηση διαδικασίας μεταπομπής με τη συσκευή σε κατάσταση RRC_CONNECTED 

5. Ύστερα από αποτυχία σύνδεσης. 

6. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις ανίχνευσης της θέσης μιας συσκευής. 

 

     Η διαδικασία τυχαίας πρόσβασης στα συστήματα LTE υποστηρίζεται με δυο τρόπους: 

 

 τυχαία πρόσβαση με ανταγωνισμό (contention-based random access procedure) 

 τυχαία πρόσβαση άνευ ανταγωνισμού (contention-free random access procedure) 

 

     Για τις περιπτώσεις 1,3,5,6 χρησιμοποιείται η διαδικασία τυχαίας πρόσβασης με ανταγωνισμό. 

Αντίθετα,  στα σενάρια 2,4 συνήθως χρησιμοποιείται η διαδικασία τυχαίας πρόσβασης άνευ 

ανταγωνισμού. Όσον αφορά τις Μ2Μ συσκευές, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων θεωρείται ότι 

βρίσκονται στην κατάσταση RRC_IDLE πριν χρειαστεί να εκπέμψουν κάποιο  μήνυμα δεδομένων. 

Η επιλογή αυτή γίνεται με στόχο τη μείωση στην κατανάλωση ενέργειας. 

 

3.5.1  Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

Η διαδικασία τυχαίας πρόσβασης με ανταγωνισμό αναφέρεται συνήθως στη βιβλιογραφία ως RACH 

procedure και περιλαμβάνει τέσσερα βήματα.  

 

 Βήμα 1-RACH Preamble Transmission (RACH) 

Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας, τα τερματικά (H2H ή Μ2Μ) εκπέμπουν στην πρώτη 

διαθέσιμη σχισμή ευκαιρίας (Random Access Opportunity-RAO) ένα προοίμιο. Η επιλογή 

του προοιμίου γίνεται τυχαία ανάμεσα σε 54 από τα συνολικά 64 διαθέσιμα προοίμια. Τα 10 

προοίμια που απομένουν δεσμεύονται για την απόκτηση πρόσβασης χωρίς ανταγωνισμό. Ο 

σταθμός βάσης (eNB), εφόσον κατορθώσει να ανιχνεύσει το προοίμιο, προσδιορίζει τη θέση 

του τερματικού στην κυψέλη. Αν περισσότερα τερματικά επιλέξουν το ίδιο προοίμιο 

συμβαίνει σύγκρουση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων και ειδικότερα σε κυψέλες 

μικρής ακτίνας (τυπικό αστικό περιβάλλον), ο σταθμός βάσης δεν μπορεί να ανιχνεύσει τις 

συγκρούσεις στο πρώτο βήμα της διαδικασίας, με αποτέλεσμα περαιτέρω επιβάρυνση στο 

κόστος σηματοδοσίας. 

 

 Βήμα 2- Random Access Response Reception RAR 

Κάθε προοίμιο που ανιχνεύθηκε από το σταθμό βάσης λαμβάνει ένα μήνυμα απόκρισης στο 

μεριζόμενο κανάλι κάτω ζεύξης (PDSCH). Διευκρινίζεται ότι τερματικά που έχουν επιλέξει 

το ίδιο προοίμιο (σύγκρουση) θα λάβουν και το ίδιο μήνυμα απόκρισης. Το μήνυμα 

απόκρισης περιλαμβάνει εκχώρηση πόρων για την αποστολή του επόμενου μηνύματος. Από 

την πλευρά τους, τα τερματικά παρακολουθούν το δίαυλο, και συγκεκριμένα το φυσικό 

κανάλι ελέγχου κάτω ζεύξης (PDCCH), για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, RA-

ResponseWindowSize, μέχρι να λάβουν το μήνυμα απόκρισης. Η τυπική τιμή για το χρονικό 

παράθυρό απόκρισης είναι 5ms. Αν για οποιοδήποτε λόγο η συσκευή δεν λάβει το μήνυμα 

RAR από το σταθμό βάσης ξαναδοκιμάζει μετά από χρονικό διάστημα που καθορίζεται από 
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την παράμετρο Backoff Indicator εφόσον βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί ο μέγιστος 

επιτρεπτός αριθμός προσπαθειών. Συνήθης τακτική είναι ο αριθμός αυτός να επιλέγεται ίσος 

με 10.  

   

 Βήμα 3-Layer2/Layer3 (L2/L3) message  

Μετά τη λήψη και επεξεργασία του μηνύματος RAR, τα τερματικά εκπέμπουν το τρίτο κατά 

σειρά μήνυμα, το πρώτο όμως μετά από προγραμματισμένη εκχώρηση πόρων άνω ζεύξης. 

To περιεχόμενο του συγκεκριμένου μηνύματος διαφέρει ανάλογα με το σκοπό έναρξης της 

διαδικασίας τυχαίας πρόσβασης. Μπορεί να είναι αίτημα για εγκατάσταση σύνδεσης (RRC-

Connection Request message), χρονοδρομολόγησης (scheduling request) ή ιχνηλάτησης 

(tracking). To αίτημα αποστέλλεται μέσω του μεριζόμενου καναλιού άνω ζεύξης (PDSCH). 

Για τα τερματικά που επέλεξαν ίδιο προοίμιο, προκύπτει σύγκρουση στην αποστολή του 

L2/L3 message.  

 
Σχήμα 3.7: Η διαδικασία τυχαίας πρόσβασης με ανταγωνισμό στη δέσμευση πόρων [3]. 

 

 Βήμα 4-Contention Resolution Message 

Στο τέταρτο βήμα της διαδικασίας ενεργοποιείται μηχανισμός για την ορθή 

αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων στα τερματικά που συναγωνίζονται στο L2/L3 message. 

Αν ο μηχανισμός δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία αποκωδικοποίησης επιτυχώς εντός 

προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος (mac-ContentionResolutionTime) τα τερματικά 

απορρίπτονται. Στην αντίθετη περίπτωση καθώς και για τα τερματικά που δεν έτυχαν 

σύγκρουσης στο προοίμιο, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή του τέταρτου 

μηνύματος από το σταθμό βάσης. Στο μήνυμα αυτό βρίσκεται η απάντηση στο αίτημα του 

προηγούμενου βήματος η οποία είναι είτε θετική είτε αρνητική. Δεδομένης της απάντησης  

στο αίτημά του, ο χρήστης αποκρίνεται με μήνυμα θετικής (ACKnowledgement-ACK) ή 

αρνητικής (Negative ACKnowledgement-NACK)  επιβεβαίωσης. 

 

     Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία τυχαίας πρόσβασης. Για την ολοκλήρωση της 

αποστολής δεδομένων από την Μ2Μ συσκευή ακολουθεί μια νέα σειρά από ανταλλαγή μηνυμάτων. 

Τα μηνύματα αυτά περιλαμβάνουν τη διαδικασία σηματοδοσίας, κατά τη διαδικασία της οποίας 

γίνονται ρυθμίσεις για την ασφάλεια της σύνδεσης και την παροχή της κατάλληλης QoS (Quality of 



 

56 

 

Services). Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, απαιτούνται οκτώ βήματα για την ολοκλήρωση της 

σηματοδοσίας και την αποστολή του μηνύματος δεδομένων από την Μ2Μ συσκευή. Έχοντας 

υποθέσει ότι η Μ2M βρίσκεται σε κατάσταση RRC_IDLE, η συνολική επιβάρυνση μέχρι την 

αποστολή των δεδομένων είναι δώδεκα βήματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα κυψελωτά συστήματα αναπτύχθηκαν αρχικά με σκοπό την εξυπηρέτηση Η2H επικοινωνιών. Τα 

συστήματα LTE, ειδικότερα, επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις για υπηρεσίες επικοινωνιών με 

εφαρμογές βίντεο και διακίνηση δεδομένων με αποδέκτες ανθρώπινες οντότητες. Η σχεδίασή τους 

έχει βελτιστοποιηθεί με βάση τα χαρακτηριστικά τηλεπικοινωνιακής κίνησης τέτοιου είδους 

υπηρεσιών. Στην πλειοψηφία τους, οι περισσότερες εφαρμογές συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο όγκο  

τηλεπικοινωνιακής κίνησης στη ζεύξη downlink. Επιπλέον, στις περισσότερες των περιπτώσεων 

έχουν προκαθορισθεί η διάρκεια της συνεδρίας, ο όγκος των δεδομένων καθώς και η εναλλαγή της 

αλληλεπίδρασης χρήστη-συσκευής (μεταφόρτωση αρχείου–ανάγνωση, ομιλία-ακρόαση κτλ.). 

Αντίθετα προς όλα αυτά, οι Μ2M επικοινωνίες εμφανίζουν διαφορές με τις Η2Η επικοινωνίες σε 

ορισμένες ιδιότητες και χαρακτηριστικά τους. Η διαφορετικότητα των Μ2M έναντι των H2H 

επικοινωνιών προκαλεί δυσκολίες στην αξιοποίησή τους από συστήματα LTE. Επομένως, η 

αποτελεσματική σχεδίαση και αξιοποίηση ενός συστήματος LTE προς χρήση από Μ2Μ εφαρμογές 

πρέπει να λάβει υπόψη νέους παράγοντες. Οι σημαντικότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι: 

 

 Αναμένεται πολύ μεγάλος αριθμός από M2M συσκευές εντός κυψέλης 

Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να υπερβεί τις 60000 Μ2Μ συσκευές σε κυψέλες 

πυκνοκατοικημένων περιοχών. 

 

 Οι συσκευές Μ2Μ πρέπει να χαρακτηρίζονται από χαμηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα 

Αυξημένη υπολογιστική πολυπλοκότητα συνεπάγεται αύξηση στο κόστος κατασκευής των 

Μ2Μ συσκευών. Συνυπολογίζοντας και τον αναμενόμενο μεγάλο αριθμό από Μ2Μ 

συσκευές, γίνεται επιτακτικότερη η ανάγκη για διατήρηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα. 

 

 Υπάρχει απαίτηση περιορισμού στην κατανάλωση ενέργειας 

Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας σημαίνει αύξηση της ζωής της μπαταρίας της Μ2Μ 

συσκευής. Ενδεικτικά, σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (Wireless Sensors Networks-WSN), 

οι αισθητήρες τοποθετούνται συνήθως σε σημεία με δυσκολία πρόσβασης, οπότε από τις 

Μ2Μ συσκευές απαιτείται αυτόνομη λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 

 Μικρό μέγεθος μηνύματος 

Σε ορισμένες Μ2Μ εφαρμογές ο όγκος των ραδιοπόρων που αποδίδεται στις διαδικασίες 

σηματοδοσίας είναι συγκρίσιμός με αυτόν του μηνύματος πληροφορίας. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι οι εφαρμογές έξυπνης τηλεμετρίας, όπου το μέγεθος του μηνύματος 

(μέτρησης) που αποστέλλεται από την τερματική συσκευή δεν υπερβαίνει, στις περισσότερες 

των περιπτώσεων, τα μερικά  kbytes. 

 

 Ο μεγαλύτερος όγκος της τηλεπικοινωνιακής κίνησης που αφορά Μ2Μ επικοινωνίες 

συγκεντρώνεται στη ζεύξη uplink. 

 

 Πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα αντιμετώπισης σεναρίων όπου Μ2Μ συσκευές 

επιδιώκουν την αποστολή δεδομένων με μη συγχρονισμένο τρόπο. Πρόκειται για σενάρια 
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έκτακτων γεγονότων που προκαλούν την ενεργοποίηση μεγάλου πλήθους Μ2Μ συσκευών, 

κυρίως έξυπνων μετρητών για την αποστολή δεδομένων (trigger-event). 

 

     Η διαχείριση των ραδιοπόρων και οι διαδικασίες σηματοδοσίας των LTE συστημάτων δεν είναι 

προσαρμοσμένα στα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Κατά συνέπεια, η ενσωμάτωση των Μ2M 

επικοινωνιών στα κυψελωτά συστήματα τέταρτης γενιάς επικοινωνιών αντιμετωπίζει σημαντικές 

δυσκολίες. Οι σημαντικότερες από αυτές εντοπίζονται στην κατανάλωση ενέργειας και στο μέγιστο 

αριθμό συσκευών που μπορούν ταυτόχρονα να στείλουν δεδομένα. Όσον αφορά το μέγιστο  

υποστηριζόμενο αριθμό ταυτόχρονων συνδέσεων, οι κυριότεροι περιορισμοί εισάγονται από το 

φυσικό κανάλι ελέγχου κάτω ζεύξης (PDCCH) και τη συμφόρηση που προκαλείται στην εκχώρηση 

ραδιοπόρων. Οι περιορισμοί αυτοί θεμελιώνονται στην ενότητα 4.2. Στην ενότητα 4.3 γίνονται οι 

υπολογισμοί των σχετικών πιθανοτήτων που χρησιμοποιούνται ως μέτρα επίδοσης και στην ενότητα 

4.4 διατυπώνονται οι σχετικές αναλυτικές εξισώσεις. Τέλος, στην ενότητα 4.5 παρουσιάζονται τα 

χρησιμοποιούμενα μαθηματικά μοντέλα τηλεπικοινωνιακής κίνησης. 

 

 

4.2  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

  

4.2.1 Η ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PRACH 

 

Σε περιβάλλον ανάπτυξης ΙοΤ (Internet of Things) αναμένεται η ραγδαία αύξηση του αριθμού των 

Μ2Μ συσκευών ανά κυψέλη. Η αποστολή δεδομένων από Μ2Μ συσκευή προϋποθέτει την 

εκχώρηση σε αυτήν ραδιοπόρων από το σταθμό βάσης. Με τη σειρά της, η εκχώρηση ραδιοπόρων 

απαιτεί την εκκίνηση της διαδικασίας τυχαίας πρόσβασης (RACH Procedure) για τη σύνδεση με το 

δίκτυο LTE. Τα αιτήματα για τυχαία πρόσβαση εξυπηρετούνται μέσω του καναλιού PRACH. Όταν 

μεγάλο πλήθος από Μ2Μ συσκευές επιθυμεί πόρους από το κανάλι PRACH, δημιουργείται υψηλός 

ανταγωνισμός για την ικανοποίηση των αιτημάτων πρόσβασης. Αυτό προκαλεί  συγκρούσεις με 

αποτέλεσμα την απόρριψη ορισμένων αιτημάτων. Η απόρριψη των αιτημάτων λόγω της 

συμφόρησης που προκαλείται στο κανάλι PRACH αναφέρεται συνήθως ως RAN Overload (Random 

Access Network Overload). 

 

11 11

11 11

6666

frameframe frameframe

frameframe frameframe

11

PRACH Configuration Index = 0PRACH Configuration Index = 0

frameframe frameframe

PRACH Configuration Index = 3PRACH Configuration Index = 3

PRACH Configuration Index = 6PRACH Configuration Index = 6

 
Σχήμα 4.1: PRACH Configuration Index = 0,3,6. 

 

     Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας RACH επιλέγεται και μεταδίδεται ένα τυχαίο προοίμιο από την 

τερματική συσκευή. Όταν δύο ή περισσότερες Μ2Μ συσκευές, οι οποίες χωρικά τοποθετούνται 

στην ίδια κυψέλη, μεταδώσουν προς το σταθμό βάσης το ίδιο προοίμιο στην ίδια σχισμή ευκαιρίας 

συμβαίνει σύγκρουση. Τότε, ενεργοποιείται μηχανισμός με σκοπό τη διερεύνηση της σύγκρουσης. 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, όμως, ο μηχανισμός αυτός δεν επιτυγχάνει. Στο πλαίσιο της 
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συγκεκριμένης διπλωματικής  εργασίας, ο μηχανισμός αυτός δεν μελετάται. Επίσης, δεν εξετάζονται  

οι διαδικασίες HARQ. Εφόσον συμβεί σύγκρουση, η συσκευή επιχειρεί πρόσβαση σε επόμενη 

διαθέσιμη σχισμή ευκαιρίας. Οι διαθέσιμες σχισμές ευκαιρίας καθορίζονται από την παράμετρο 

PRACH Configuration Index. Συνήθως, η συγκεκριμένη παράμετρος επιλέγεται 3 ή 6. Υπάρχουν, 

δηλαδή, σύμφωνα με τον Πιν.3.4 του Κεφ.3, μια ή δύο διαθέσιμες σχισμές ευκαιρίας στη διάρκεια 

ενός πλαισίου άνω ζεύξης. Η χρονική διάρκεια μιας σχισμής ευκαιρίας είναι ίση με τη διάρκεια του 

καναλιού PRACH, δηλαδή 1ms. Στη συγκεκριμένη εργασία, μελετώνται οι τιμές της παραμέτρου 

PRACH Configuration Index που φαίνονται στο Σχ.4.1. 

 

4.2.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟ PDCCH 

 

Όπως περιγράφηκε στο Κεφ.3, το PDCCH μεταφέρει τις πληροφορίες ελέγχου κάτω ζεύξης (DCI). 

Αντίστοιχα με την πληροφορία που μεταφέρεται μέσω του μηνύματος DCI, τα συστήματα LTE 

υποστηρίζουν τέσσερις τύπους μηνυμάτων για το PDCCH. Οι  τέσσερις διαθέσιμες διαφορετικές 

μορφές για τα μηνύματα PDCCH  καθώς και ο σκοπός της συνήθους χρησιμοποίησης εκάστης εξ 

αυτών αναφέρονται στον Πιν.4.1.  

 

PDCCH 

Format 

Χωρητικότητα σε 

CCEs 

Αριθμός των 

PDCCH bits 
Συνήθης χρησιμοποίηση 

0 1 72 Χορήγηση πόρων στο PUSCH 

1 2 144 Χρονοπρογραμματισμός του PDSCH 

2 4 288 Όμοια με το 1 αλλά για ΜΙΜΟ 

3 8 576 Εντολές ελέγχου ισχύος 

Πίνακας 4.1. Διαθέσιμες παραμετροποιήσεις για τα μηνύματα PDCCH [1]. 

 

     Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 3.4.4, το σύνολο των πόρων, που αποδίδεται στο κανάλι 

PDCCH στη διάρκεια ενός υπο-πλαισίου καθορίζεται από την παράμετρο CFI. Για συστήματα LTE 

με εύρος ζώνης 1.4 και 5ΜHz προτείνεται η χρήση CFI=3. Αντίθετα, για συστήματα LTE εύρους 

ζώνης 10 και 20ΜΗz χρησιμοποιείται συνήθως CFI=2. Στον Πιν.4.2 αναφέρεται η χωρητικότητα σε 

CCE των πόρων που εκχωρούνται στα κανάλια ελέγχου για τις δυνατές τιμές του CFI. 

 

System 

Bandwidth 
CFI=1 CFI=2 CFI=3 

1.4 MHz 2 4 6 

5.0 MHz 3 12 20 

10 MHz 8 25 41 

20 MHz 17 50 84 

Πίνακας 4.2: Διαθέσιμοι πόροι για τα κανάλια ελέγχου σε CCE [1]. 

 

      Όπως φαίνεται και από το Σχ.4.2, το μεγαλύτερο ποσοστό των πόρων, που εκχωρούνται στα 

φυσικά κανάλια ελέγχου κατά το διάστημα ενός υπο-πλαισίου, χρησιμοποιείται για αποστολή 

μηνυμάτων PDCCH. Σε συστήματα 5ΜΗz, o 3GPP υπολογίζει ότι 16 από τα συνολικά 20CCEs 

διατίθενται για μηνύματα PDCCH σε αντίθεση με συστήματα 1.4MHz όπου θεωρείται ότι 

αποδίδονται 6CCEs για αποστολή PDCCH μηνυμάτων. Το μέγεθος του μηνύματος PDCCH 

καθορίζεται από το χρησιμοποιούμενο format του Πιν.3.1. Σε συστήματα εύρους ζώνης 1.4ΜΗz, 

προτείνεται η χρήση PDCCH  μηνύματος με format 1. Για συστήματα εύρους ζώνης 5ΜΗz, o 3GPP 

προσδιορίζει το μέσο μέγεθος ενός μηνύματος PDCCH σε 4CCE. Βάσει αυτών, o αριθμός των 

μηνυμάτων εντός ενός υπο-πλαισίου λήψης σε συστήματα 1.4 και 5ΜΗz, αντίστοιχα, είναι: 

 

PDCCH_per_SubFrame_1.4MHz=6/2=3 
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PDCCH_per_SubFrame_5MHz=16/4=4 

 

    Αυτές είναι οι δύο τιμές που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια της εργασίας κατά τους διάφορους 

υπολογισμούς. Έχει γίνει η υπόθεση ότι η M2M συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση RRC_IDLE. Για 

την επιτυχή αποστολή των δεδομένων απαιτείται η μετάβαση στην κατάσταση RRC_CONNECTED 

και η αποστολή των μηνυμάτων σηματοδοσίας. Για τη μετάβαση στην κατάσταση 

RRC_CONNECTED, εκκινείται η διαδικασία τυχαίας πρόσβασης (RACH). Το σύνολο των 

βημάτων που απαιτούνται καθώς και το περιεχόμενο του μηνύματος  για κάθε βήμα της διαδικασίας 

φαίνονται στο Σχ.4.4. Σε κάθε βήμα της διαδικασίας απαιτούνται πληροφορίες ελέγχου και 

χρονοπρογραμματισμού για το PDSCH. Η μεταφορά των πληροφοριών αυτών, όπως και η 

εκχώρηση πόρων άνω και κάτω ζεύξης γίνονται μέσω του καναλιού PDCCH. Τις περισσότερες 

φορές, απαιτείται η αποστολή 7 μηνυμάτων PDCCH μέχρι την αποστολή των δεδομένων από την 

Μ2Μ συσκευή. Τα μηνύματα αυτά φαίνονται επίσης στο Σχ.4.4. Υπό συνθήκες υψηλού φορτίου τα 

μηνύματα των βημάτων 8 και 9 του Σχ.4.4 αποστέλλονται ταυτόχρονα. Τo μέγεθος του μηνύματος 

PDCCH σε CCE πριν την αποστολή των δεδομένων (βήμα 10 στο Σχ.4.4) καθορίζεται από τον όγκο 

των δεδομένων. 

 
Σχήμα 4.2: Η οργάνωση του πλαισίου λήψης κάτω ζεύξης για CFI=3 [2]. 

 
Σχήμα 4.3: Οι χρονικές στιγμές των εκπομπών για την άνω ζεύξη [3]. 
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Σχήμα 4.4: Ακολουθία μηνυμάτων με την M2M συσκευή σε κατάσταση RRC_IDLE. 

 

    Στο βήμα 2 της διαδικασίας του Σχ.4.4, οι Μ2Μ συσκευές παρακολουθούν το δίαυλο επί 

συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο για τη λήψη του μηνύματος απόκρισης RAR Msg. Το χρονικό 

παράθυρο RA-ResponseWindowSize, όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 3.5.1, είναι 5ms και 

συμβολίζεται για τη συνέχεια της εργασίας με WRAR. Σύμφωνα με αυτό, o μέγιστος αριθμός 

μηνυμάτων που μπορεί να αποσταλεί κατά τη διάρκεια WRAR είναι ίσος με: 

 

  (4.1) 

 

    Επομένως, maxPDCCH_per_WRAR=3ˑ5=15 και maxPDCCH_per_WRAR=4ˑ5=20 για συστήματα 

1.4MHz και 5ΜΗz, αντίστοιχα. Στο Σχ.4.3 (Fig.B.7.a από TR 37.868), παρέχονται πληροφορίες για 

τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες αποστέλλονται τα μηνύματα με κατεύθυνση την άνω ζεύξη υπό 

συνθήκες χαμηλού φορτίου. Συγκεκριμένα, στον άξονα y δίνεται το μέγεθος του μηνύματος σε bytes 

για το PUSCH ενώ στον άξονα x δίνονται οι χρονικές στιγμές εκπομπής καθενός από τα μηνύματα 

της άνω ζεύξης. Από το συγκεκριμένο γράφημα, συμπεραίνεται ότι, μεταξύ δύο διαδοχικών 

βημάτων της διαδικασίας σηματοδοσίας του Σχ.4.4, μεσολαβεί χρονικό διάστημα περίπου ίσο με ένα 

πλαίσιο (10ms). Με WRAR,others συμβολίζεται το χρονικό παράθυρο για τη λήψη των υπόλοιπων 

μηνυμάτων. Για την απλοποίηση των υπολογισμών, η τιμή αυτή λαμβάνεται ίση με 10ms για όλες 

τις περιπτώσεις.   

    Στο Σχ.4.5 δίνονται οι χρονικές στιγμές κατά τις οποίες πραγματοποιείται η εκπομπή των 

μηνυμάτων PDCCH. Η διαδικασία εκκινεί με την επιλογή του προοιμίου στο βήμα 1 της 

διαδικασίας RACH. Η χρονική στιγμή εκπομπής του προοιμίου εμπίπτει  σε μια τυχαία σχισμή 

ευκαιρίας. Για τη συνέχεια της εργασίας, η σχισμή ευκαιρίας συμβολίζεται με RAO και έχει 

διάρκεια ενός υπο-πλαισίου (1ms). Ακολουθεί χρονικό διάστημα tRAR. Στο διάστημα tRAR 
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περιλαμβάνονται ο χρόνος για την  επεξεργασία και την αποστολή του μηνύματος από το σταθμό 

βάσης. Το διάστημα tRAR λαμβάνεται ίσο με 2ms. 

 

1

WRAR W_RAR_others

...

tRAR

PDCCH
Msg 1

t

tRAR

tRAR

tRAR = 2 sub-frames
WRAR = 5 sub-frames
WRAR,others = 10 sub-frames

PDCCH
Msg 2

PDCCH
Msg 8

W_RAR_others W_RAR_others

frame i frame i+7frame i+1  
Σχήμα 4.5: Η αποστολή των PDCCH μηνυμάτων για PRACH Configuration Index=6. 

 

 

4.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 

 

4.3.1 Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ 

 

Για τον υπολογισμό της πιθανότητας αποτυχίας pfail κατά την αποστολή των δεδομένων από μια 

Μ2Μ συσκευή εντός του διαστήματος WRAR, το οποίο υπενθυμίζεται ότι εμπίπτει σε κάποια τυχαία 

σχισμή ευκαιρίας, θεωρούνται δύο στατιστικώς ανεξάρτητα μεταξύ τους ενδεχόμενα που 

συμβολίζονται ως Α και Β και ορίζονται ως εξής: 

 

 Α: σύγκρουση κατά τη μετάδοση του (ίδιου) προοιμίου σε μια τυχαία σχισμή RAO για όσες 

Μ2Μ συσκευές η εκπομπή του προοιμίου τους ανιχνεύθηκε επιτυχώς από το σταθμό βάσης. 

 Β: έλλειψη  πόρων για την αποστολή των απαιτούμενων μηνυμάτων PDCCH στο διάστημα 

WRAR, που εμπίπτει στην τυχαία σχισμή RAO, για όσες Μ2Μ συσκευές δεν έτυχαν 

σύγκρουσης στη μετάδοση του προοιμίου τους. 

 

    Η πιθανότητα αποτυχίας pfail λαμβάνεται ως η ένωση των γεγονότων Α και Β, οπότε μπορεί να 

γραφεί: 

 

  (4.2) 

 

    Οι πιθανότητες p(Α) και p(B) συμβολίζονται με pcol(Νagg) και prej(ΝPDCCH), αντίστοιχα. Με 

Νagg συμβολίζεται ο αριθμός των συσκευών Μ2Μ που εκκίνησαν τη διαδικασία τυχαίας 

πρόσβασης σε χρονική στιγμή που εμπίπτει στη διάρκεια της ίδιας τυχαίας RAO, ενώ ΝPDCCH είναι ο 

συνολικός αριθμός των μηνυμάτων PDCCH των οποίων η αποστολή πρέπει να γίνει εντός του  

διαστήματος απόκρισης WRAR που, επίσης, εμπίπτει στην ίδια τυχαία RAO. Mε βάση τους ανωτέρω 

συμβολισμούς, η (4.2) έρχεται στη μορφή: 

 

  (4.3) 
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     Οι πιθανότητες pcol(Nagg) και plim(NPDCCH) υπολογίζονται στις ενότητες 4.3.2 και 4.3.3, 

αντίστοιχα. Εφόσον μια συσκευή αποτύχει στην αποστολή των δεδομένων της, επιχειρεί προσπάθεια 

επανεκπομπής του προοιμίου της σε επόμενη ευκαιρία RAO. O μέγιστος επιτρεπτός αριθμός 

εκπομπών προοιμίου είναι ίσος με m=10. Η συχνότητα και τα χρονικά πλαίσια των διαθέσιμων 

RAO ρυθμίζονται, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 4.2.1, μέσω της παραμέτρου PRACH 

Configuration Index.  Η χρονική στιγμή της επανεκπομπής επιλέγεται τυχαία εντός του χρονικού 

διαστήματος Backoff Indicator, τυπική τιμή του οποίου είναι τα 20ms. Στη συνέχεια της εργασίας, 

το διάστημα Backoff Indicator συμβολίζεται με WBOFF. Η αναμετάδοση των προοιμίων γίνεται σε 

χρονική στιγμή που εμπίπτει σε κάποια χρονικά επόμενη τυχαία σχισμή RAO,  ακολουθώντας τους 

περιορισμούς που διατυπώνονται στις σχέσεις: 

 

  (4.4) 

  (4.5) 

 

   Όσον αφορά τον περιορισμό της (4.4), έχει προαναφερθεί ότι οι συσκευές παρακολουθούν το 

δίαυλο για τη λήψη του μηνύματος απόκρισης από το σταθμό βάσης επί χρονικό διάστημα ίσο με 

WRAR. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι tRAR είναι ο χρόνος επεξεργασίας και αποστολής του μηνύματος 

απόκρισης από το σταθμό βάσης. Επομένως, μόνο μετά την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος 

tRAR + WRAR, οι συσκευές αποκτούν δικαίωμα αναμετάδοσης του προοιμίου τους. Κατά παρόμοιο 

τρόπο, ως προς τον περιορισμό (4.5), με την ολοκλήρωση του διαστήματος Backoff Indicator 

(WBOFF), οι συσκευές επιχειρούν επανεκπομπή του προοιμίου τους μόνο στην πρώτη επόμενη 

διαθέσιμη σχισμή RAO. Προς διευκόλυνση, οι περιορισμοί των (4.4) και (4.5) απεικονίζονται στο 

Σχ.4.6.         

tRAOi-6

1 6

tRAOi-5

1 61

tRAR WRAR

PRACH Configuration Index = 6
RAOi

6 1

tRAOi-7

Backoff Indicator (WBOFF)

tRAOi-4 tRAOi-3 tRAOi-2 tRAOi-1

δRAO 

tRAR WRAR

χρόνος

δRAO 

 
Σχήμα 4.6: Οι περιορισμοί αναμετάδοσης του προοιμίου στη διάρκεια της σχισμής RAOi για τις 

σχισμές RAOi-k. 

 

    Με tRAOi-k και tRAOi συμβολίζονται, αντίστοιχα, οι χρονικές στιγμές των RAOi-k
 και RAOi. Η 

χρήση των δεικτών i και i-k αποσκοπεί στη διάταξη των σχισμών RAO στον άξονα του χρόνου και 

υιοθετείται για τη συνέχεια της διπλωματικής εργασίας. Υιοθετώντας, λοιπόν, τον ανωτέρω 

συμβολισμό, η σχισμή της χρονικής στιγμής tRAOi-k αναφέρεται στην #k προηγούμενη διαθέσιμη 

σχισμή της RAOi, RAOi-k, όπως, άλλωστε, απεικονίζεται στο Σχ.4.6. Με δRAO συμβολίζεται η 

χρονική απόσταση δύο διαδοχικών σχισμών RAO. Το διάστημα δRAO καθορίζεται από την τιμή της 

παραμέτρου PRACH Configuration Index και γράφεται για δύο τυχαίες διαδοχικές σχισμές RAO ως 

εξής: 

 

  (4.6) 

 

 

 Βάσει της (4.6), οι (4.4) και (4.5) μετασχηματίζονται στις (4.7) και (4.8), δηλαδή: 
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  (4.7) 

 

  (4.8) 

 

    Ο καθορισμός των RAOi-k γίνεται μέσω του υπολογισμού των επιτρεπτών τιμών του ακεραίου k. 

Οι ανισώσεις (4.7) και (4.8) συναληθεύουν όταν ισχύει 

 

 

 

(4.9) 

 

    Με βάση την (4.9), η ελάχιστη και μέγιστη επιτρεπτή τιμή του ακεραίου k, έστω kmin και kmax 

αντίστοιχα, υπολογίζονται από τις σχέσεις:  

 

 
 

(4.10) 

 

 

 
(4.11) 

 

όπου  και  συμβολίζεται το άνω και κάτω ακέραιο μέρος του x (βλ. Παρ.4.Α.4). Οι επιτρεπτές 

τιμές του ακεραίου k, για τις τιμές της παραμέτρου PRACH Configuration Index που μελετώνται στη 

συγκεκριμένη εργασία, αποτυπώνονται στον Πιν.4.3. Οι Μ2Μ συσκευές που απέτυχαν στην 

αποστολή των δεδομένων τους κατά τις σχισμές RAOi-k ή σε χρονικό διάστημα που εμπίπτει στις 

σχισμές RAOi-k επιχειρούν εκ νέου αναμετάδοση προοιμίου σε χρονικό πλαίσιο εντός του 

διαστήματος Backoff Indicator (WBOFF). Όμως, μόνο ένα ποσοστό των πλαισίων του διαστήματος 

WBOFF αντιστοιχεί σε αναμετάδοση προοιμίου στη διάρκεια της σχισμής RAOi. Δηλαδή, οι Μ2Μ 

συσκευές που απέτυχαν στην αποστολή των δεδομένων τους στις σχισμές RAOi-k αναμεταδίδουν το 

προοίμιο τους όχι μόνο κατά διάρκεια της RAOi αλλά και κατά τη διάρκεια άλλων επιτρεπτών RAO, 

σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς των σχέσεων (4.4) και (4.5). Όμως, βάσει των περιορισμών 

αυτών, προκειμένου οι M2M συσκευές που απέτυχαν στην αποστολή των δεδομένων τους στις 

σχισμές RAOi-k να αναμεταδώσουν το προοίμιό τους στη διάρκεια της σχισμής RAOi, πρέπει η 

χρονική στιγμή αναμετάδοσης που θα επιλέξουν να βρίσκεται εντός του διαστήματος  

tRAOi – tRAOi-1 (βλ. Σχ.4.7). Σύμφωνα με αυτό, η πιθανότητα αναμετάδοσης προοιμίου εντός της 

σχισμής RAOi από τις Μ2Μ συσκευές που απέτυχαν κατά την αποστολή των δεδομένων τους στις 

σχισμές RAOi-k, για τις επιτρεπτές τιμές του k με k≠kmin και k≠kmax, υπολογίζεται διαιρώντας το 

χρονικό διάστημα tRAOi – tRAOi-1 με το διάστημα WBOFF, δηλαδή 

 

 

 
(4.12) 

 

    Στο Σχ.4.7 απεικονίζεται, ενδεικτικά, ο υπολογισμός της πιθανότητας αναμετάδοσης για τις τιμές 

του k με k≠kmin και k≠kmax (περίπτωση PRACH Configuration Index=6 και k= 4,5). Διαφοροποίηση 

της τιμής της πιθανότητας αναμετάδοσης υπάρχει μόνο για την ελάχιστη και μέγιστη επιτρεπτή τιμή 

του k, kmin και kmax, όπου λόγω των περιορισμών (4.4) και (4.5) δεν είναι εφικτή η επιλογή κάθε 

χρονικής στιγμής του διαστήματος tRAOi–tRAOi-1 (βλ. Σχ.4.8). Στην περίπτωση αυτή, η πιθανότητα 

αναμετάδοσης εντός RAOi  υπολογίζεται, αντίστοιχα, ως εξής: 
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(4.13) 

 

 
(4.14) 

 

      Οι πιθανότητες επιτυχημένης αναμετάδοσης προοιμίου κάθε επιτρεπτής τιμής του k, για όλες τις 

επιλέξιμες τιμές της παραμέτρου PRACH Configuration Index, αποτυπώνονται στον Πιν.4.3. 

 

PRACH Configuration 

Index 
δRAO 

Δυνατές τιμές για το 

k 

Πιθανότητα επιτυχημένης  

μετάδοσης εντός RAOi 

0 20 1,2 0.60, 0.40 

3 10 1,2,3 0.10, 0.50, 0.40 

6 5 2,3,4,5,6 0.15, 0.25, 0.25, 0.25, 0.10 

Πίνακας 4.3: Οι πιθανότητες επιτυχημένης αναμετάδοσης κάθε επιτρεπτής τιμής του k, για 

επιλέξιμες τιμές της παραμέτρου PRACH Configuration Index. 
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tRAOi-kmax

1 6

tRAOi-kmin+3

1 61

tRAR WRAR

PRACH Configuration Index = 6
RAOi
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tRAOi-7

 WBOFF

tRAOi-kmin+2 tRAOi-kmin+1 tRAOi-kmin tRAOi-1

δRAO 
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tRAR WRAR

tRAOi - tRAOi-1
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1 6

tRAOi+1

χρόνος

 
Σχήμα 4.7: Η πιθανότητα αναμετάδοσης εντός RAOi για τις τιμές του k με kmin<k<kmax. Ενδεικτικά, 

απεικονίζεται ο υπολογισμός της πιθανότητα αναμετάδοσης εντός RAOi για k=4, 5. 
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tRAOi-kmax
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tRAOi-kmin+3
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tRAR WRAR

PRACH Configuration Index = 6
RAOi

6 1

tRAOi-7 tRAOi-kmin+2 tRAOi-kmin+1 tRAOi-kmin tRAOi-1

δRAO 

tRAR WRAR  WBOFF

tRAOi - tRAOi-1

tRAOi+2

1 6

tRAOi+1

 WBOFF

χρόνος3/20

2/20

 
Σχήμα 4.8: Ο υπολογισμός της πιθανότητα αναμετάδοσης εντός RAOi για τη μέγιστη και ελάχιστή 

τιμή του k, kmin και k=kmax (Ενδεικτικά για PRACH Configuration Index=6).  

 

4.3.2 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 

Έστω d o αριθμός των διαθέσιμων προοιμίων και Ν ο αριθμός των Μ2Μ συσκευών που εκκινούν τη 

διαδικασία τυχαίας πρόσβασης. Η πιθανότητα επιλογής ενός προοιμίου από κάποια συσκευή είναι 

. Η πιθανότητα μη ενεργού προοιμίου, pnoactive, δηλαδή να μη μεταδοθεί (ενεργοποιηθεί) 

κάποιο προοίμιο από καμία Μ2Μ συσκευή του σύνολο Ν υπολογίζεται ως εξής: 
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(4.15) 

 

     Η πιθανότητα επιτυχίας, psuc, δηλαδή να μεταδοθεί (ενεργοποιηθεί) κάποιο προοίμιο 

αποκλειστικά από μόνο μια Μ2Μ συσκευή  του συνόλου N υπολογίζεται ως εξής:  

 

 
 

(4.16) 

 

    Η πιθανότητα σύγκρουσης, pcol, εκφράζει την πιθανότητα επιλογής (μετάδοσης) ενός προοιμίου 

από δύο ή περισσότερες Μ2Μ συσκευές και υπολογίζεται ως η συμπληρωματική πιθανότητα των 

πιθανοτήτων pnoactive και psuc, δηλαδή  

 

  (4.17) 

 

    Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται μέσω της διωνυμικής κατανομής (βλ. Παρ.4.Α.2) 

 

4.3.3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ PDCCΗ 

 

Η πιθανότητα απόρριψης λόγω έλλειψης πόρων στο PDCCH συμβολίζεται με prej (reject). Έστω  

NPDCCH ο αριθμός των  προς αποστολή μηνυμάτων PDCCH  εντός του διαστήματος WRAR. Ο 

μέγιστος αριθμός μηνυμάτων που μπορούν να αποσταλούν εντός του χρονικού διαστήματος WRAR 

είναι maxPDCCH_per_WRAR. Η τιμή της παραμέτρου αυτής καθορίζεται από το χρησιμοποιούμενο 

εύρος ζώνης και υπολογίζεται από τη σχέση (4.1). Ενόσω ο αριθμός των μηνυμάτων δεν υπερβαίνει 

το μέγιστο, υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για όλα τα μηνύματα. Στην αντίθετη περίπτωση, μηνύματα 

για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι αποτυγχάνουν. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η 

πιθανότητα prej(NPDCCH) είναι ίση προς: 

 
 

 

(4.18) 

 

4.3.4 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ 

 

Η πιθανότητα ανίχνευσης από το σταθμό βάσης του n-οστού απεσταλμένου προοιμίου από M2M 

τερματικό λαμβάνεται από τη σύσταση ΤR 37.868 V11.0.0 [6.2.1.1]. Μέσω της προαναφερθείσας 

πιθανότητας ανίχνευσης, λαμβάνονται υπόψη απώλειες διάδοσης και ενδεχόμενες παρεμβολές. 

Έπειτα από αποτυχημένη προσπάθεια μετάδοσης ενός προοιμίου, το κινητό τερματικό ανεβάζει το 

επίπεδο της ισχύος εκπομπής της εκ νέου μετάδοσης του προοιμίου του με στόχο τη βελτίωση του 

σηματοθορυβικού λόγου. Για το λόγο αυτό, o 3GPP θεωρεί ότι η πιθανότητα ανίχνευσης ενός 

προοιμίου από το σταθμό βάσης, pdet, αυξάνει με την αύξηση της τάξης της n-οστής εκπομπής, 

υπολογίζοντάς την ως εξής: 

 

  (4.19) 

 

  

4.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 

 

Στην τρέχουσα ενότητα, διατυπώνονται οι αναλυτικές εξισώσεις για τον προσδιορισμό του αριθμού 

των Μ2Μ συσκευών που επέτυχαν ή δεν επέτυχαν αποστολή των δεδομένων τους στο χρονικό 

παράθυρο WRAR που αντιστοιχεί σε μια σχισμή RAO. Οι εξισώσεις γράφονται για την περίπτωση 
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όπου PRACH Configuration Index=6 και καταλλήλως τροποποιούνται για PRACH Configuration 

Index=0,3. Διευκρινίζεται ότι η χρήση δείκτη στη συνέχεια της ενότητας για τις σχισμές RAO 

γίνεται σύμφωνα με τα όσα διατυπώθηκαν στην ενότητα 4.3.1. Σε κάθε τυχαία σχισμή ευκαιρίας 

RAO, έστω στη RAOi, συγκεντρώνονται αιτήσεις Μ2Μ συσκευών για αποστολή δεδομένων. Οι 

αιτήσεις αυτές οφείλονται είτε σε εκπομπή προοιμίου μετά την ενεργοποίηση της Μ2Μ συσκευής 

είτε σε επανεκπομπή μετά από αποτυχημένη προσπάθεια αποστολής δεδομένων σε κάποια 

προηγούμενη χρονικά σχισμή RAΟ. Η προσπάθεια αποστολής δεδομένων εκκινείται με τη 

διαδικασία RACH και την εκπομπή του προοιμίου από τις Μ2Μ συσκευές. Επομένως, ο συνολικός 

αριθμός των Μ2Μ συσκευών που επιχειρούν αποστολή δεδομένων στη διάρκεια της RAOi είναι ίσος 

με τo πλήθος των προοιμίων που εκπέμπονται για πρώτη έως και m-οστή επιτρεπτή φορά. Βάσει 

αυτού, ο συνολικός αριθμός των Μ2Μ συσκευών που επιχειρούν αποστολή δεδομένων στη διάρκεια 

της RAOi είναι ίσος με 

 

 

 

(4.20) 

 

όπου Ni(n), n=2,3,…,m, ο αριθμός των αιτημάτων αποστολής δεδομένων κατά τη n-οστή 

επανεκπομπή του προοιμίου τους που εμπίπτουν στη σχισμή RAOi, ενώ Ni(1), ο αριθμός των 

αιτημάτων των οποίων εκπέμπεται για πρώτη φορά το προοίμιο και εμπίπτουν, επίσης, στη σχισμή 

RAOi. 

     Ο αριθμός των Μ2Μ συσκευών που, εντός του διαστήματος WRAR μιας τυχαίας RAO, 

ολοκλήρωσαν επιτυχώς ή ανεπιτυχώς την αποστολή δεδομένων υπολογίζεται μέσω της πιθανότητας 

αποτυχίας στην αποστολή δεδομένων pfail (βλ. σχέση 4.3). Για τον υπολογισμό της πιθανότητας 

αποτυχίας, pfaili, εντός του διαστήματος WRAR της συγκεκριμένης σχισμής RAOi, είναι απαραίτητος 

ο προσδιορισμός τόσο του πλήθους των μηνυμάτων σηματοδοσίας που αποστέλλονται μέσω του 

καναλιού PDCCH στη διάρκεια WRAR όσο και του αριθμού των Μ2Μ συσκευών των οποίων η 

ανίχνευση του προοιμίου από το σταθμό βάσης έγινε επιτυχώς. Ο συνολικός αριθμός των Μ2Μ 

συσκευών που εκκίνησαν τη διαδικασία αποστολής δεδομένων κατά τη διάρκεια της RAOi και το 

προοίμιο τους ανιχνεύθηκε επιτυχώς από το σταθμό βάσης συμβολίζεται με Nagg_deti. Ο 

υπολογισμός του πλήθους Nagg_deti γίνεται βάσει της πιθανότητας ανίχνευσης προοιμίου pdet(n), 

n=1,2,…,m, της σχέσης (4.19). Βάσει αυτής, το πλήθος Nagg_deti υπολογίζεται αθροίζοντας τα 

πλήθη των συσκευών Μ2Μ που επιχειρούν τη n-οστή εκπομπή τους στη σχισμή RAOi και το 

προοίμιο τους ανιχνεύθηκε επιτυχώς, δηλαδή 

 

 

(4.21) 

      

     Το πλήθος των μηνυμάτων σηματοδοσίας που αποστέλλονται εντός διαστήματος WRAR της RAOi 

μέσω του καναλιού PDCCH συμβολίζεται με NPDCCH,i και υπολογίζεται βάσει του πλήθους των 

προοιμίων που μεταδόθηκαν επιτυχώς κατά τη διάρκεια μιας RAO. Αυτό συμβαίνει διότι η 

απαίτηση για μηνύματα PDCCH κατά τη διαδικασία των βημάτων σηματοδοσίας αφορά μόνο όσες 

M2M συσκευές η μετάδοση του προοιμίου των οποίων πραγματοποιήθηκε επιτυχώς.  Το πλήθος 

των επιτυχώς μεταδιδόμενων προοιμίων στη διάρκεια μιας RAO, success preamble in RAO, για 

συγκεκριμένη RAOi, υπολογίζεται μέσω της πιθανότητας  psuc (4.16) από τη σχέση 

 

  (4.22) 

 

    Κατά παρόμοιο τρόπο, το ανωτέρω πλήθος υπολογίζεται για οποιαδήποτε σχισμή RAO. 

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η μετάδοση ενός προοιμίου είναι πλήρως επιτυχημένη μόνο όταν η 
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εκπομπή του προοιμίου ανιχνευθεί επιτυχώς από το σταθμό βάσης και ταυτόχρονα δεν υπάρξει 

σύγκρουση κατά τη μετάδοσή του με μια ή περισσότερες Μ2Μ συσκευές. Στο διάστημα WRAR 

αποστέλλονται μηνύματα PDCCH που οφείλονται και σε προηγούμενες RAOi-k. Τα βήματα στα 

οποία απαιτείται αποστολή μηνύματος PDCCH απεικονίζονται στο Σχ.4.4. Διαφοροποίηση υπάρχει 

μόνο στο βήμα 2 της διαδικασίας του Σχ.4.4, όπου ο σταθμός βάσης δεν έχει καταφέρει να 

ανιχνεύσει ακόμα τις συγκρούσεις στην επιλογή του προοιμίου. Μόνο στο συγκεκριμένο βήμα 

(βήμα 2) το μήνυμα PDCCH το λαμβάνουν και όσες συσκευές συγκρούονται στη μετάδοση του 

προοιμίου τους. Για τον υπολογισμό του πλήθους των μηνυμάτων PDCCH στο βήμα 2 της 

διαδικασίας του Σχ.4.4, χρησιμοποιείται η συμπληρωματική της πιθανότητας ανενεργού προοιμίου 

pnoactive. Βάσει αυτής, το πλήθος των μηνυμάτων PDCCH στο βήμα 2 της διαδικασίας του Σχ.4.4, 

Νstep2, υπολογίζεται ως εξής: 

 

  (4.23) 

 

     Ο συνολικός αριθμός NPDCCH,i των μηνυμάτων που πρέπει να αποσταλούν εντός του διαστήματος 

WRAR που εμπίπτει στη διάρκεια RAOi προκύπτει συνυπολογίζοντας και τα μηνύματα PDCCH που 

αποστέλλονται εντός του WRAR και οφείλονται σε προηγούμενες RAOi-k. Οι χρονικές στιγμές όπου 

θεωρείται η αποστολή μηνυμάτων PDCCH για μια RAO απεικονίζονται στο Σχ.4.5. Βάσει αυτών, το 

πλήθος ΝPDCCH,i  υπολογίζεται αθροίζοντας το πλήθος Νstep2 με το σύνολο των ενεργοποιημένων 

επιτυχώς προοιμίων στις επιτρεπτές προηγούμενες χρονικά σχισμές RAO. Το πλήθος αυτό αφορά 

μόνο τα ενεργοποιημένα επιτυχώς προοίμια που δεν απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης  πόρων κατά τις 

αντίστοιχες σχισμές RAO. Επομένως: 

 

 

 

(4.24) 

       

     Έχοντας υπολογίσει τα πλήθη Nagg_deti και NPDCCH,i, η σχέση (4.3), μέσω της οποίας 

υπολογίζεται η πιθανότητα αποτυχίας στην αποστολή των δεδομένων, γράφεται υπό τη μορφή της 

σχέσης 

 

  (4.25) 

 

     Η επιτυχής αποστολή δεδομένων προϋποθέτει τo συνδυασμό επιτυχούς ανίχνευσης του 

προοιμίου και επιτυχούς αποστολής δεδομένων. Βάσει του ανωτέρου συλλογισμού, το πλήθος των 

Μ2Μ συσκευών που πέτυχαν αποστολή δεδομένων κατά τη n-οστή εκπομπή τους υπολογίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα pdet και την πιθανότητα pfaili, όπως γίνεται στη σχέση 

 

  (4.26) 

 

     Οι συσκευές που απέτυχαν στην αποστολή των δεδομένων υπολογίζονται με αφαίρεση του 

πλήθους των επιτυχημένων στην αποστολή δεδομένων τους συσκευών από το συνολικό πλήθος των 

Μ2Μ συσκευών που επιχείρησαν αποστολή δεδομένων για n-οστή φορά, δηλαδή   

 

  (4.27) 

 

 

     Ο αριθμός των Μ2Μ συσκευών, των οποίων η αίτηση για αποστολή δεδομένων τελικώς 

απορρίπτεται, υπολογίζεται ως το πλήθος του αριθμού των αιτήσεων αποστολής δεδομένων που δεν 

ολοκληρώθηκαν επιτυχώς κατά τη m-οστή (τελευταία) επιτρεπτή προσπάθεια σύνδεσης και 
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αποστολής των δεδομένων τους. Συμβολίζοντας με Noutagei  και θέτοντας m=10, το πλήθος αυτό 

προκύπτει ίσο προς: 

 

  (4.28) 

  

     Απομένει ο προσδιορισμός των Ni(n), n=1,2,…,m. Τα Ni(1), για κάθε τυχαία RAOi, υπολογίζονται 

από το χρησιμοποιούμενο κάθε φορά μαθηματικό μοντέλο τηλεπικοινωνιακής κίνησης. Τα μοντέλα 

τηλεπικοινωνιακής κίνησης παρουσιάζονται στην ενότητα 4.5. Για n=2,…,m, τα πλήθη Ni(n) 

υπολογίζονται μέσω του αριθμού των αποτυχημένων προσπαθειών στην n-1 προσπάθεια αποστολής 

δεδομένων της Μ2Μ συσκευής. Βάσει της ανάλυσης που προηγήθηκε στην ενότητα 4.3.1 και των 

τιμών του Πιν.4.3, τα πλήθη Νi(n), n=2,3,…,m, υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των 

αποτυχημένων αιτημάτων στην αποστολή δεδομένων των σχισμών RAOi-k με την αντίστοιχη 

πιθανότητα αναμετάδοσης εντός της RAOi. 

 

 

 

(4.29) 

 

 

4.5 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

 

Για την επιλογή του κατάλληλου μαθηματικού μοντέλου κίνησης που αφορά την εκτίμηση του 

τηλεπικοινωνιακού φορτίου σε περιβάλλοντα Μ2Μ επικοινωνιών, είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός 

του αναμενόμενου αριθμού Μ2Μ συσκευών ανά κυψέλη. Ακολουθεί πρόχειρη διαστασιολόγηση 

ενός δικτύου με σκοπό την παροχή υπηρεσίας M2M για έξυπνη κατοικία (smart home). Για την 

ενδεικτική διαστασιολόγηση υποτίθενται δύο Μ2Μ συσκευές ανά έξυπνη κατοικία. Ως παράδειγμα, 

επιλέγεται η περιοχή του δήμου Καλλιθέας. Σύμφωνα με  στοιχεία της απογραφής του 2011, ο δήμος 

Καλλιθέας είναι ο πλέον πυκνοκατοικημένος δήμος της Ελλάδος με 21067,6 κατοίκους/km2. 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που αποτυπώνονται στον Πιν.4.4, ο αριθμός των Μ2Μ συσκευών 

ανά κυψέλη αναμένεται να υπερβεί τις 60000. 

     Βάσει του  εκτιμώμενου, από τον Πιν.4.4, αριθμού Μ2Μ συσκευών ανά κυψέλη προσδιορίζονται 

τα δύο μαθηματικά μοντέλα τηλεπικοινωνιακής κίνησης του Πιν.4.5. Το Μοντέλο Κίνησης 1 

υπολογίζει τις αναμενόμενες ενεργοποιήσεις Μ2Μ συσκευών για αποστολή δεδομένων με χρήση 

της ομοιόμορφης κατανομής και αναφέρεται σε συνθήκες ομαλής λειτουργίας του δικτύου. Από την 

άλλη πλευρά, για το Μοντέλο Κίνησης 2 που περιγράφει συνθήκες υψηλού φορτίου, 

χρησιμοποιείται η κατανομή Βήτα(3,4). Οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας για τις δύο 

προαναφερθείσες κατανομές δίνονται στο Παρ.4.Α. Οι ενεργοποιήσεις των Μ2Μ συσκευών για 

αποστολή δεδομένων θεωρούνται για το διάστημα [0,1] και στη συνέχεια, κανονικοποιούνται για 

διάρκεια της κατανομής ίση με Τ, όπου για το Μοντέλο Κίνησης 1 θεωρείται Τ=50s ενώ για το 

Μοντέλο Κίνησης 2 θεωρείται Τ=10s. Υποτίθεται, δηλαδή, ότι όλες οι Μ2Μ συσκευές εντός μιας 

κυψέλης ενεργοποιούνται μόνο μια φορά στη διάρκεια Τ. Η διάρκεια της κατανομής T επιλέγεται 

αντίστοιχα με τις απαιτήσεις για συχνότητα μετρήσεων (ενεργοποιήσεων) Μ2Μ συσκευών της 

εφαρμογής όπου μελετάται η διαστασιολόγηση. Για Μ2Μ υπηρεσίες έξυπνων μετρήσεων 

πραγματικού χρόνου (π.χ. real time smart grid monitoring), η διάρκεια Τ λαμβάνει χαμηλές τιμές. 

Αντιθέτως, για Μ2Μ υπηρεσίες με χαμηλότερες απαιτήσεις σε συχνότητα μετρήσεων από Μ2Μ 

συσκευές, η διάρκεια Τ λαμβάνει υψηλές τιμές. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας, η 

περίοδος Τ θεωρείται για εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις στη συχνότητα μετρήσεων 

(ενεργοποιήσεων) από τις Μ2Μ συσκευές. 
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Πληθυσμιακή 

Πυκνότητα 

(κάτοικοι / km2) 

Ένοικοι 

/κατοικία 
Κατοικίες /km2 

Διείσδυση Smart 

Home 

21067.6 2.5 8427.04 0.75 

Διείσδυση 

Παρόχου 

Ακτίνα 

κυψέλης 

Έξυπνες κατοικίες 

/κυψέλη 

Μ2Μ συσκευές 

/κυψέλη 

0.40 2 km 31769,19 63538,38 

Πίνακας 4.4. Πρόχειρη διαστασιολόγηση Μ2Μ smart home. 

 

Χαρακτηριστικά 
Μοντέλο κίνησης 

1 

Μοντέλο κίνησης 

2 

Αριθμός Μ2Μ συσκευών ανά 

κυψέλη (N) 

1000, 3000, 5000, 

10000, 

30000,60000 

1000, 3000, 5000, 

10000, 20000, 

40000 

Επιλέξιμη κατανομή 

ενεργοποιήσεων στο [0,1] 
Ομοιόμορφη Βήτα (3,4) 

Περίοδος κατανομής (T) 50s 10s 

Πίνακας 4.5. Χρησιμοποιούμενα μοντέλα μαθηματικής κίνησης. 

 

     Οι κατανομές πυκνότητας πιθανότητας του Πιν.4.5 ορίζονται στο διάστημα [0,1]. Έχοντας 

υποθέσει ότι το σύνολο, Ν, του πλήθους των Μ2Μ συσκευών ενεργοποιείται οπωσδήποτε εντός του 

διαστήματος t=0 και t=T, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας p(t) πρέπει να 

επανακλιμακοποιηθεί (κανονικοποιηθεί) στο διάστημα [0,T]. Οι κανονικοποιημένες συναρτήσεις 

πυκνότητας πιθανότητας των δύο μοντέλων τηλεπικοινωνιακής κίνησης υπολογίζονται στο 

Παρ.4.Β.1 και πρέπει να ικανοποιούν τη συνθήκη κανονικοποίησης πιθανότητας, δηλαδή 

 

 
 

(4.30) 

 

όπου pT(t) η κανονικοποιημένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της συνάρτησης p(t). 

     Για τον υπολογισμό του αριθμού των ενεργοποιήσεων σε κάθε ms του διαστήματος [0,Τ], το 

συνεχές διάστημα [0,Τ] διαμερίζεται σε m διαστήματα (κελιά) εύρους Δt=1ms ως εξής: 

 

[0,Δt), [Δt,2Δt), … ,  [(m-1)Δt,Τ] 

 

     Στα ανωτέρω διαστήματα αντιστοιχίζονται οι διακριτές χρονικές στιγμές t1,t2, … ,tm. Για μια 

διακριτή τυχαία χρονική στιγμή ti, όπου  ο αριθμός των Μ2Μ 

συσκευών που ενεργοποιείται για αποστολή δεδομένων υπολογίζεται με ολοκλήρωση της συνεχούς 

συνάρτησης pT(t), λαμβάνοντας ως όρια ολοκλήρωσης τα άκρα του διαστήματος 

[(i-1)∙Δt,i∙Δt], δηλαδή: 

 

 

 
 

(4.31) 

 

όπου ti τυχαία χρονική στιγμή του διαστήματος [0,Τ], με . Η επίλυση της (4.31) για τον 

υπολογισμό του αριθμού των ενεργοποιηθεισών Μ2Μ συσκευών σε κάθε ms του διαστήματος [0,Τ] 
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γίνεται στο Παρ.4.Β.2 για την ομοιόμορφη κατανομή (Μοντέλο Κίνησης 1) και στο Παρ.4.Β.3 για 

την κατανομή Βήτα(3,4) (Μοντέλο Κίνησης 2). 

   
Σχήμα 4.9: Οι ενεργοποιήσεις Μ2Μ συσκευών στη διάρκεια της Τ, με σκοπό την αποστολή 

δεδομένων όπως προκύπτουν από τα μοντέλα τηλεπικοινωνιακής κίνησης. 

 

     Οι καμπύλες του Σχ.4.9 αντιστοιχούν τις συνθήκες ομαλού και υψηλού φορτίου (Μοντέλο 1 και 

Μοντέλο 2) και προκύπτουν για 60000 και 30000 Μ2Μ συσκευές εντός κυψέλης, αντίστοιχα. Για 

λόγους καλύτερης ευκρίνειας του σχήματος, απεικονίζονται μόνο τα 15 πρώτα δευτερόλεπτα της 

καμπύλης που αφορά το Μοντέλο Κίνησης 1 που είναι μια ευθεία γραμμή μέχρι τα 50s. Υπό 

συνθήκες ομαλού φορτίου, αν και θεωρείται ο διπλάσιος αριθμός Μ2Μ συσκευών εντός της 

κυψέλης, ο αριθμός των ενεργοποιηθεισών Μ2Μ συσκευών είναι αρκετά μικρότερος συγκρινόμενος 

με τον αντίστοιχο ρυθμό υπό συνθήκες εξαιρετικά υψηλού τηλεπικοινωνιακού φορτίου. 

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι τα δύο επιλεγμένα μοντέλα δεν λαμβάνουν υπόψη τις επανεκπομπές 

λόγω αποτυχημένης προσπάθειας στην αποστολή δεδομένων. Τα Ni(1) των (4.20) και (4.21) για  

κάθε τυχαία RAO αφορούν το πλήθος των ενεργοποιηθεισών Μ2Μ συσκευών στη διάρκεια κάθε 

σχισμής RAO του μοντέλου κίνησης Τ και προκύπτουν μέσω της σχέσης: 

 

 

 

(4.32) 

 

όπου tRAOi η χρονική στιγμή μιας τυχαίας RAOi του συνόλου των διαθέσιμων RAO της 

κατανομής. Το πλήθος των διαθέσιμων σχισμών RAO στη μονάδα του χρόνου καθορίζεται από την 

παράμετρο PRACH Configuration Index και τη διάρκεια Τ του μοντέλου κίνησης και υπολογίζεται 

ως εξής: 

 

 
 

(4.33) 
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Αλλαγή στην επιλογή του μοντέλου κίνησης και στην τιμή PRACH Configuration Index (δRAO) 

οδηγεί σε διαφοροποίηση των τιμών για τις τιμές των Νi(1). Στο Σχ.4.10 συγκρίνονται τα πλήθη  

Νi(1) για τα δύο υπό μελέτη μοντέλα τηλεπικοινωνιακής κίνησης και σταθερή τιμή για την 

παράμετρο PRACH Configuration Index. Αντίθετα, στα Σχ.4.11 και Σχ.4.12 απεικονίζονται οι 

ενεργοποιήσεις ανά RAO (πλήθη Νi(1)) για δεδομένο μοντέλο κίνησης και διαφορετική τιμή της 

παραμέτρου PRACH Configuration Index. Όπως διαπιστώνεται και από τα Σχ.4.11 και Σχ.4.12, ο 

συνολικός αριθμός των  σχισμών RAO στη διάρκεια Τ διαφοροποιείται με την αλλαγή της τιμής της 

παραμέτρου PRACH Configuration Index και υπολογίζεται από τη σχέση (4.33). Μείωση των 

διαθέσιμων σχισμών RAO ανά πλαίσιο άνω ζεύξης σημαίνει, αντίστοιχα, μείωση του αριθμού των 

διαθέσιμων RAO στη διάρκεια της κατανομής Τ. Μειώνοντας τον αριθμό των διαθέσιμων RAO στη 

διάρκεια Τ, το πλήθος των Μ2Μ που επιχειρεί σε κάθε RAO αυξάνει. 

    Σύμφωνα με τα όσα διαπιστώνονται από τις καμπύλες των Σχ.4.11 και Σχ.4.12, η αλλαγή της 

τιμής της παραμέτρου PRACH Configuration Index μεταβάλλει τόσο το πλήθος των διαθέσιμων 

ευκαιριών RAO της διαδικασία RACH για την απόκτηση πρόσβασης στο LTE-Μ όσο και το πλήθος 

των Μ2Μ συσκευών που επιχειρεί σε κάθε RAO. Ειδικότερα, με την αύξηση της τιμής της PRACH 

Configuration Index μειώνονται οι Μ2Μ συσκευές που επιχειρούν σε κάθε RAO και, επομένως, 

περιορίζεται ο ανταγωνισμός για την απόκτηση πρόσβασης στο LTE-M (λιγότερα Μ2Μ τερματικά 

άρα μικρότερη πιθανότητα σύγκρουσης). Εντούτοις, η αύξηση της PRACH Configuration Index και 

συνεκδοχικά του πλήθους των διαθέσιμων RAO στη διάρκεια του χρόνου απαιτεί την εκχώρηση 

επιπλέον ραδιοπόρων άνω ζεύξης στη διαδικασία απόκτησης πρόσβασης (RACH). Κάτι τέτοιο, 

βέβαια, αντιστοιχεί με μείωση των αποδιδόμενων ραδιοπόρων άνω ζεύξης σε Μ2Μ συσκευές 

προκειμένου να πραγματοποιήσουν την αποστολή των μηνυμάτων τους. Άμεση συνέπεια αυτού 

είναι όχι μόνο η υποβάθμιση των ρυθμών μετάδοσης αλλά και ο αποκλεισμός τερματικών λόγω της 

έλλειψης διαθέσιμων πόρων κατά την αποστολή των δεδομένων τους. Στο επόμενο κεφάλαιο της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται μελέτη με σκοπό τον προσδιορισμό της 

καταλληλότερης τιμής της PRACH Configuration Index ώστε να επιτευχθεί η λειτουργία ενός 

συστήματος LTE-M χωρίς την υποβάθμιση του Grade of Service (GoS) που απολαμβάνουν οι 

χρήστες. 

 
Σχήμα 4.10: Οι τιμές των Ni(1), συγκριτικά, για τα δύο χρησιμοποιούμενα μοντέλα κίνησης. 
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Σχήμα 4.11: Τα πλήθη Ni(1) υπό συνθήκες ομαλού φορτίου για PRACH Configuration Index = 0,3,6 

 

 
Σχήμα 4.12: Τα πλήθη Ni(1) υπό συνθήκες υψηλού φορτίου για PRACH Configuration Index = 0,3,6 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.Α 

 

  

4.A.1  ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

 

Μια τυχαία μεταβλητή λέγεται ότι ακολουθεί την ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα [a, b] αν η 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ακολουθεί τον τύπο: 

 

 

 
 

(4.Α.1) 

Η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας είναι: 

 

 

 

(4.Α.2) 

 

4.A.2  ΔΙΩΝΥΜΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

 

Μια διακριτή τυχαία μεταβλητή ακολουθεί τη διωνυμική κατανομή με παραμέτρους 

 όταν έχει συνάρτηση μάζας πιθανότητας που ακολουθεί τον τύπο: 

 

 

 
(4.Α.3) 

 

     Το  αναπαριστά το πλήθος των δυνατών συνδυασμών n αντικειμένων, με κάθε συνδυασμό να 

αποτελείται από k αντικείμενα, και ορίζεται για  ως εξής: 

 

 

 
(4.A.4) 

 

4.A.3  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΗΤΑ 

 

Μια τυχαία μεταβλητή, με εύρος τιμών (0,1), λέγεται ότι ακολουθεί την κατανομή Βήτα με θετικές 

παραμέτρους (a,b) αν η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας ακολουθεί τον τύπο: 

 

 

 

(4.A.5) 

 

 όπου B(a,b) η συνάρτηση Βήτα, για την οποία ισχύει: 

 

 

 
(4.Α.6) 
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     Στα Σχ.4.Α.1 και Σχ.4.Α.2 απεικονίζονται οι πυκνότητες της κατανομής βήτα για διάφορες τιμές 

των παραμέτρων a και b. Η κατανομή βήτα είναι συμμετρική γύρω από το ½ όταν a=b, όπως 

αποτυπώνεται στο Σχ.4.Α.1. Αντίθετα, όταν οι παράμετροι a, b δεν είναι ίσες μεταξύ τους, η 

κατανομή δίνει ολοένα και περισσότερο βάρος σε περιοχές γύρω από το ½. Όταν a > b γίνεται λοξή 

προς τα δεξιά, ενώ όταν a < b γίνεται λοξή προς τα δεξιά. 

 

 
Σχήμα 4.Α.1:  Πυκνότητες της κατανομής Βήτα (a,b) όταν ισχύει a=b. 

 
Σχήμα 4.Α.2: Πυκνότητες της κατανομής Βήτα (a,b) όταν οι παράμετροι a και b δεν είναι ίσες 

μεταξύ τους. 

 



 

77 

 

 

 

4.Α.4 ΆΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΕΡΑΙΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Το κάτω ακέραιο μέρος ενός πραγματικού αριθμού x συμβολίζεται με  και ορίζεται ως εξής: 

 

  (4.A.7) 

 

Το άνω ακέραιο μέρος ενός πραγματικού αριθμού x συμβολίζεται με  και ορίζεται ως εξής: 

 

  (4.A.8) 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.Β 

 

4.Β.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ PT(T) 

 

Έστω Υ τυχαία μεταβλητή, η οποία μπορεί να γραφεί σαν γραμμικός συνδυασμός της τυχαίας 

μεταβλητής Χ ως εξής: 

 

  (4.Β.1) 

 

Για τη συνάρτηση κατανομής πιθανότητας FY της τυχαίας μεταβλητής Υ ισχύει: 

 

 

 
(4.Β.2) 

 

όπου FX η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας της τυχαίας μεταβλητής Χ. Η συνάρτηση πυκνότητας 

πιθανότητας fy(y) προσδιορίζεται βάσει της συνάρτησης fx(x) της τυχαίας μεταβλητής Χ 

παραγωγίζοντας τη συνάρτηση κατανομής της τυχαίας μεταβλητής Υ ως προς y, οπότε προκύπτει: 

 

 

 
(4.Β.3) 

 

Θέτοντας t΄=Τ∙t, δηλαδή c=T και d=0, προκύπτει ότι αν  θ τότε θα ισχύει: 

 

 

 
(4.Β.4) 

  

Βάση των σχέσεων (4.Β.3) και (4.Β.4), η κανονικοποιημένη, στο διάστημα [0,Τ], συνάρτηση 

πυκνότητας πιθανότητας, pT(t), γράφεται ως εξής: 

 

 

 
(4.B.5) 

 

όπου p(t) η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας στο διάστημα [0,1]. Αντικαθιστώντας τη 

συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της ομοιόμορφης κατανομής στο [0,1] και θέτοντας εκ νέου 

t΄=t προκύπτει η κανονικοποημένη pT(t) για το Μοντέλο Κίνησης 1, δηλαδή 
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(4.B.6) 

 

     Αντίστοιχα, αντικαθιστώντας τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κατανομής Bήτα(3,4) 

στο διάστημα [0,1], προκύπτει η κανονικοποιημένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας για το 

Μοντέλο Κίνησης 2, δηλαδή 

 

 

 
(4.Β.7) 

 

4.Β.2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ (4.32) ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 

 

Εφαρμόζοντας την (4.Β.6) στη σχέση (4.32) λαμβάνεται ο αριθμός των ενεργοποιηθέντων Μ2Μ 

στην περίπτωση χρησιμοποίησης του Μοντέλου Κίνησης 1, δηλαδή 

  

 
 

(4.Β.8) 

 

όπου Τ(ms) η διάρκεια για το Μοντέλο Κίνησης 1 και Δt=1ms το μήκος κάθε διαστήματος της 

διαμέρισης του διαστήματος [0,Τ].  

 

4.Β.3 ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ (4.31) ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 

 

Για την περίπτωση χρησιμοποίησης του Μοντέλου Κίνησης 2, ο υπολογισμός του ολοκληρώματος 

της (4.32) πραγματοποιείται αριθμητικά εφαρμόζοντας τη μέθοδο του τραπεζιού. Σύμφωνα με αυτή, 

το ορισμένο ολοκλήρωμα  μπορεί να υπολογιστεί από τον παρακάτω τύπο: 

 

 
 

(4.Β.9) 

 

      Με βάση τον τύπο (4.Β.8), ο αριθμός των ενεργοποιηθέντων Μ2Μ συσκευών για το Μοντέλο 

Κίνησης 2 προκύπτει ως εξής: 

 

 

 

(4.Β.10) 

 

όπου η συνάρτηση pT(t) λαμβάνεται από τη σχέση (4.Β.8) και Δt=1ms το μήκος κάθε διαστήματος 

της διαμέρισης του διαστήματος [0,Τ].  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   5 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο Κεφ.5 παρουσιάζονται αποτελέσματα με εφαρμογή των αναλυτικών σχέσεων του Κεφ.4. Οι 

υπολογισμοί γίνονται με χρήση της προγραμματιστικής γλώσσας Matlab με τη βοήθεια 

επαναληπτικού script. Ως χρησιμοποιούμενα μοντέλα τηλεπικοινωνιακής κίνησης θεωρούνται τα 

μοντέλα κίνησης της ενότητας 4.5 του προηγούμενου κεφαλαίου. Υπενθυμίζεται ότι το Μοντέλο 

Κίνησης 1 αναφέρεται σε συνθήκες ομαλού φορτίου ενώ το Μοντέλο Κίνησης 2 σε συνθήκες 

υψηλού φορτίου. Θεωρείται ακτίνα κυψέλης με μέγεθος έως και 15km, ώστε να γίνεται χρήση 

preamble format 0 σύμφωνα με τον Πιν.3.4 του Κεφ.3. Μελετώνται συστήματα LTE με εύρη ζώνης 

1.4 και 5MHz ενώ η χρησιμοποιούμενη τεχνική αμφιδρόμησης είναι η FDD. Επίσης, μελετώνται οι 

συμπεριφορές του συστήματος για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου PRACH Configuration Index. 

Στον Πιν.4.5 συγκεντρώνονται βασικές παράμετροι του συστήματος και της μελέτης αυτού.    

  

Παράμετρος Συστήματος Ρύθμιση Παράμετρος Μελέτης Τιμή 

Εύρος ζώνης συστήματος 1.4 & 5ΜΗz Ra-ResponseWindowSize 5 subframes 

Τεχνική Αμφιδρόμησης FDD WindowOtherMessages 
10 

subframes 

Μέγιστη τυπική ακτίνα 

κυψέλης 
15km tRAR (eNB processing time) 2ms 

Preamble format 0 
Number of CCEs allocated 

for PDCCH (5MHz) 
16 

Πλήθος διαθέσιμων προοιμίων 54 
Number of CCEs allocated 

for PDCCH (1.4MHz) 
5 

PRACH Configuration Index 0,3,6 
Number of CCEs per 

PDCCH (5Mhz) 
4 

Backoff Indicator 20ms 
Number of CCEs per 

PDCCH (1.4MHz) 
2 

Μέγιστος αριθμός εκπομπών 10   

CFI (1.4 & 5 MHz) 3   

Πίνακας 5.1: Οι βασικές παράμετροι του συστήματος και της μελέτης αυτού. 

 

    Στο Κεφ.5 γίνεται προσπάθεια διερεύνησης της ενσωμάτωσης Μ2Μ επικοινωνιών στα δίκτυα 

LTE. Μελετώνται παράμετροι για τη διαστασιολόγηση ενός δικτύου LTE προς χρήση από Μ2Μ 

επικοινωνίες, όπως ο μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός συσκευών ανά κυψέλη, η επίδραση του 

κόστους σηματοδοσίας αλλά και η κατάλληλη επιλογή των παραμέτρων για την αποδοτικότερη 

λειτουργία του συστήματος. Τα χρησιμοποιούμενα μέτρα επίδοσης για την αξιολόγηση του 

συστήματος διατυπώνονται στην ενότητα 5.2. Στην ενότητα 5.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

μέσω κατάλληλα επιλεγμένων σχημάτων. Τέλος, στην ενότητα 5.4 εξάγονται τα συμπεράσματα 

καθώς και οι μελλοντικές προεκτάσεις της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 
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5.2 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 

 

Για τον ορισμό των μέτρων επίδοσης του συστήματος υπολογίζονται τα ακόλουθα χρήσιμα πλήθη: 

 

 Πλήθος Μ2Μ συσκευών των οποίων η αποστολή των δεδομένων, σε τυχαία χρονική σχισμή 

RAOi του μοντέλου κίνησης T, ολοκληρώθηκε επιτυχώς 

 

 

 

(5.1) 

 

 Πλήθος Μ2Μ συσκευών των οποίων το αίτημα για αποστολή δεδομένων απορρίφθηκε σε 

τυχαία χρονική σχισμή RAOi του μοντέλου κίνησης T 

 

  (5.2) 

 

 Συνολικό πλήθος Μ2Μ συσκευών, για το σύνολο των σχισμών RAO του μοντέλου κίνησης 

T, Total RAOS in T, των οποίων η αποστολή των δεδομένων έγινε επιτυχώς  

 

 

 

(5.3) 

 

όπου  το πλήθος Total RAOS in T υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση (4.33) του Κεφ.4. 

Προς διευκόλυνση, η (4.33) επαναλαμβάνεται.  

 

 

 
(5.4) 

 

 Συνολικό πλήθος Μ2Μ συσκευών των οποίων το αίτημα για αποστολή δεδομένων 

απορρίφθηκε 

 

 

 

(5.5) 

 

   Για την αξιολόγηση της επίδοσης του συστήματος LTE χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα μέτρα 

επίδοσης:   

 

 Πιθανότητα αποκλεισμού στην προσπάθεια αποστολής δεδομένων 

Η πιθανότητα αποκλεισμού σύνδεσης ορίζεται ως ο λόγος του συνόλου των απορριφθέντων 

αιτημάτων για αποστολή δεδομένων προς το άθροισμα  των αιτημάτων για αποστολή 

δεδομένων στη διάρκεια Τ του μοντέλου κίνησης.  

 

 

 

 
(5.6) 
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 Μέσος απαιτούμενος αριθμός  εκπομπών  προοιμίου (μpreambles) 

Το πλήθος μpreambles  αναφέρεται στο μέσο απαιτούμενο αριθμό εκπομπών προοιμίου  μέχρι 

την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολή των δεδομένων της Μ2Μ συσκευής και 

υπολογίζεται από τη σχέση 

 

 

 
(5.7) 

   

όπου το πλήθος total success preambles in T  αναφέρεται στο συνολικό αριθμό των 

εκπεμπόμενων προοιμίων από Μ2Μ συσκευές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την αποστολή 

των δεδομένων και υπολογίζεται από τη σχέση  

 

 

(5.8) 

 

5.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες μελέτες: 

 

 Μελέτη για την πιθανότητα αποκλεισμού 

Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η πιθανότητα αποκλεισμού για διάφορα εύρη ζώνης 

συστήματος υπό διαφορετικές συνθήκες τηλεπικοινωνιακής κίνησης. Η παράμετρος PRACH 

Configuration Index λαμβάνεται ίση με 6. Στα Σχ.5.1 και Σχ.5.2 απεικονίζεται η πιθανότητα 

αποκλεισμού υπό συνθήκες ομαλού και υψηλού φορτίου, αντίστοιχα, για διάφορα εύρη 

ζώνης συστήματος. Ενδεικτικά, συστήματα LTE με 1.4 και 5ΜHz εύρος ζώνης λειτουργίας, 

θεωρώντας συνθήκες ομαλής λειτουργίας και δεδομένη πιθανότητα αποκλεισμού 10%, 

υποστηρίζουν, αντίστοιχα, περίπου 40000 και 60000 Μ2Μ συσκευές. Υπό συνθήκες 

εξαιρετικά υψηλού φορτίου και θεωρώντας εκ νέου πιθανότητα αποκλεισμού 10%, ο 

υποστηριζόμενος αριθμός Μ2Μ συσκευών μειώνεται, όπως αναμενόταν άλλωστε, και 

υπολογίζεται περίπου σε 5000 και 7500 Μ2Μ συσκευές για συστήματα 1.4 και 5MHz, 

αντίστοιχα.  

 
Σχήμα 5.1: Πιθανότητα αποκλεισμού υπό συνθήκες ομαλής λειτουργίας. 
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Σχήμα 5.2: Πιθανότητα αποκλεισμού υπό συνθήκες υψηλού φορτίου. 

 

 
Σχήμα 5.3: Σύγκριση της πιθανότητας αποκλεισμού υπό διαφορετικές συνθήκες τηλεπικοινωνιακής 

κίνησης. 
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  Συγκρίνοντας τις καμπύλες των Σχ.5.1 και Σχ.5.2 (βλ.Σχ.5.3), διαπιστώνεται ότι η αύξηση 

στο εύρος ζώνης οδηγεί σε αύξηση του υποστηριζόμενου αριθμού Μ2Μ συσκευών εντός 

κυψέλης. Η αύξηση αυτή, αν και υπολογίζεται γύρω στο 50%, δεν είναι αντίστοιχη της 

αύξησης στο εύρος ζώνης του συστήματος. Συνυπολογίζοντας, επίσης, τους περιορισμούς 

καθώς και το υψηλό τίμημα των διαθέσιμων φασματικών πόρων, η αύξηση στο εύρος ζώνης 

δεν αποτελεί βέλτιστη τακτική για τη διαχείριση καταστάσεων υψηλής τηλεπικοινωνιακής 

συμφόρησης στην άνω ζεύξη του δικτύου LTE. Γενικότερα, όμως, η απόδοση φάσματος 

προς χρήση από Μ2Μ επικοινωνίες δεν καθορίζεται μόνο από τον υποστηριζόμενο αριθμό 

Μ2Μ συσκευών. Εξίσου σημαντικοί παράγοντες για την επιλογή του κατάλληλου εύρους 

ζώνης λειτουργίας είναι το επιχειρηματικό σχέδιο του παρόχου επικοινωνιών, η διείσδυση 

των Μ2Μ υπηρεσιών,  οι ανάγκες για QoS καθώς και η ελάχιστη επίδραση στην απόδοση 

των συστημάτων LTE που χρησιμοποιούνται από Η2Η επικοινωνίες.  

 

 Μελέτη για το μέσο αριθμό εκπομπών προοιμίου μpreambles 

Στη συγκεκριμένη μελέτη, διερευνάται ο απαιτούμενος αριθμός εκπομπών προοιμίου μέχρι 

την επιτυχή σύνδεση και αποστολή των δεδομένων από μια Μ2Μ συσκευή. Για τον 

περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας των Μ2Μ συσκευών είναι επιθυμητό ο 

απαιτούμενος αριθμός εκπομπών προοιμίου να λαμβάνει όσο το δυνατό μικρότερες τιμές και 

ιδανικά να τείνει προς τη μονάδα.  

 

 
Σχήμα 5.4: Μέσος απαιτούμενος αριθμός εκπομπών υπό συνθήκες ομαλού φορτίου. 

 

    Στα Σχ.5.4 και Σχ.5.5 απεικονίζεται, αντίστοιχα ο μέσος αριθμός εκπομπών μέχρι την 

επιτυχή αποστολή των δεδομένων υπό συνθήκες ομαλού και υψηλού φορτίου. Οι καμπύλες 

ακολουθούν παρόμοια μορφή με αυτές των Σχ.5.1 και Σχ.5.2. Επομένως, η μέση τιμή 

εκπομπών προοιμίου, και κατ’ επέκταση η κατανάλωση ενέργειας των Μ2Μ συσκευών, 

συνδέεται άμεσα με την πιθανότητα αποκλεισμού και τον υποστηριζόμενο αριθμό Μ2Μ 
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συσκευών εντός κυψέλης. Αποδοτικότερη διαχείριση των καταστάσεων υψηλής συμφόρησης 

υπό συνθήκες είτε ομαλού είτε υψηλού φορτίου σημαίνει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας 

από τις Μ2Μ συσκευές.  

 
Σχήμα 5.5: Μέσος απαιτούμενος αριθμός εκπομπών υπό συνθήκες υψηλού φορτίου. 

 

 Μελέτη της επίδρασης του κόστους σηματοδοσίας 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο διερευνάται η επίδραση της σηματοδοσίας στην αξιοποίηση 

του LTE από Μ2Μ επικοινωνίες. Ειδικότερα, μελετώνται τα σχετικά μέτρα επίδοσης του 

συστήματος λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω του  PDCCH 

για τη διαδικασία RACH (Βήμα 2 και 4 στο Σχ.4.4)  ή αγνοώντας πλήρως τα μηνύματα 

PDCCH που αποστέλλονται σε κάθε βήμα της διαδικασίας σηματοδοσίας. Όταν δεν 

λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί στα μηνύματα σηματοδοσίας, η αποστολή δεδομένων 

αποτυγχάνει μόνο στην περίπτωση σύγκρουσης στο προοίμιο. Οι καμπύλες που προκύπτουν 

συγκρίνονται με αυτήν που λαμβάνει πλήρως υπόψη τους περιορισμούς της σηματοδοσίας 

που ερευνήθηκαν στη συγκεκριμένη εργασία. Στα Σχ.5.6 και Σχ.5.7, ποσοτικοποιείται η 

επίδραση της σηματοδοσίας στη δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού 

συσκευών, ενώ στα Σχ.5.8 και Σχ.5.9 οι επιπτώσεις της σηματοδοσίας στην κατανάλωση 

ενέργειας. Η επιβάρυνση λόγω σηματοδοσίας είναι αναμενόμενη, δεδομένου ότι η σχεδίαση 

των συστημάτων LTE έγινε βάσει των απαιτήσεων Η2Η και όχι Μ2Μ επικοινωνιών. Όμως, 

όπως φαίνεται στα Σχ.5.6 έως Σχ.5.9, η επιβάρυνση της σηματοδοσίας είναι αρκετά ισχυρή, 

περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας LTE από 

Μ2Μ εφαρμογές. Η καταλληλότερη διαχείριση των πόρων του φυσικού στρώματος και η 

προσαρμογή των διαδικασιών σηματοδοσίας στις ανάγκες τηλεπικοινωνιακής κίνησης Μ2Μ 

επικοινωνιών είναι απαραίτητη ώστε να γίνει αποδοτικότερη η ενσωμάτωσή τους στο δίκτυο 

LTE. Μια εναλλακτική επιλογή του περιορισμού των αρνητικών επιπτώσεων της 

σηματοδοσίας είναι η προγραμματιζόμενη πρόσβαση των Μ2Μ συσκευών στο δίκτυο LTE. 

Η προγραμματιζόμενη πρόσβαση παρουσιάστηκε στην ενότητα 3.2 του Κεφ.3.  
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Σχήμα 5.6: Η επίδραση της σηματοδοσίας στην πιθανότητα αποκλεισμού υπό συνθήκες ομαλού 

φορτίου.  

 
Σχήμα 5.7: Η επίδραση της σηματοδοσίας στην πιθανότητα αποκλεισμού υπό συνθήκες υψηλού 

φορτίου.  
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Σχήμα 5.8: Η επίδραση της σηματοδοσίας στο μέσο απαιτούμενο αριθμό εκπομπών προοιμίου υπό 

συνθήκες ομαλού φορτίου. 

 

 
Σχήμα 5.9: Η επίδραση της σηματοδοσίας στο μέσο απαιτούμενο αριθμό εκπομπών προοιμίου υπό  

συνθήκες υψηλού φορτίου. 
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 Μελέτη για διαφορετικό αριθμό διαθέσιμων προοιμίων 

Για τη συγκεκριμένη μελέτη υποτίθενται σύστημα LTE προς αξιοποίηση από Μ2Μ αλλά και 

Η2Η επικοινωνίες, του οποίου το εύρος ζώνης ρυθμίζεται στα 5MHz. Η ενσωμάτωση Μ2Μ 

επικοινωνιών σε σύστημα με ταυτόχρονη αξιοποίηση από Η2Η επικοινωνίες γίνεται με την 

τεχνική του διαμοιρασμού των πόρων της διαδικασίας RACH. Σύμφωνα με την τεχνική 

αυτή, οι εφαρμογές ομαδοποιούνται αντίστοιχα με το είδος της επικοινωνίας και τους 

αποδίδεται διαφορετικός αριθμός από τα διαθέσιμα προοίμια της διαδικασίας RACH. Η 

τεχνική αυτή χαρακτηρίζεται από απλότητα στην υλοποίησή της αλλά υστερεί σημαντικά σε 

περίπτωση χαμηλής διείσδυσης για μία από τις δύο κατηγορίες επικοινωνιών. Ενδεικτικά, σε 

περίπτωση χαμηλής διείσδυσης των Μ2Μ επικοινωνιών, πολύτιμοι πόροι της διαδικασίας 

RACH παραμένουν ανεκμετάλλευτοι, υποβαθμίζοντας με τον τρόπο αυτό την αξιοποίηση 

του συστήματος από Η2Η επικοινωνίες. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μελέτης, ερευνάται 

η επίδοση για πρόσβαση στο δίκτυο μόνο των Μ2Μ εφαρμογών. Επαναλαμβάνονται οι 

αναλυτικοί υπολογισμοί για διαθέσιμες τιμές προοιμίων d=54,44,34,24,14. Στα Σχ.5.10 και 

Σχ.5.11 απεικονίζεται η πιθανότητα αποκλεισμού για διαφορετικό αριθμό διαθέσιμων 

προοιμίων υπό συνθήκες ομαλού και υψηλού φορτίου, αντίστοιχα. Η μείωση του πλήθους 

των διαθέσιμων προοιμίων σημαίνει μεγαλύτερη πιθανότητα επιλογής του ίδιου προοιμίου 

από δύο ή περισσότερες συσκευές. Επομένως, η διαπιστούμενη αύξηση της πιθανότητας 

αποκλεισμού στα Σχ.5.10 και Σχ.5.11 είναι αναμενόμενη, δεδομένης της αύξησης της 

πιθανότητας σύγκρουσης κατά την επιλογή του προοιμίου. Στο Σχ.5.13 απεικονίζεται ο 

μέσος αριθμός εκπομπών προοιμίου μέχρι την επιτυχή αποστολή δεδομένων από τη συσκευή 

Μ2Μ υπό συνθήκες ομαλού φορτίου. 

   Για την καταλληλότερη επιλογή της τιμής του πλήθους των διαθέσιμων προοιμίων ενός 

συστήματος LTE-M πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι μόνο η πιθανότητα αποκλεισμού στην 

αποστολή των δεδομένων μιας Μ2Μ συσκευής αλλά και επιπλέον παράγοντες όπως η 

διείσδυση των Μ2Μ υπηρεσιών, η επιβάρυνση του δικτύου από τις διαδικασίες 

σηματοδοσίας, ο περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας των Μ2Μ συσκευών καθώς και η 

διαχείριση καταστάσεων υψηλής τηλεπικοινωνιακής συμφόρησης. Ειδικότερα, η αύξηση του 

πλήθους των διαθέσιμων προοιμίων μπορεί ναι μεν να μειώνει την πιθανότητα αποκλεισμού, 

αλλά ταυτόχρονα περιορίζει τους πόρους της διαδικασίας RACH που αποδίδονται σε Η2Η 

συσκευές προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο LTE. Σε περίπτωση, μάλιστα, 

χαμηλής διείσδυσης Μ2Μ υπηρεσιών στην αγορά των επικοινωνιών (λιγότερες από 30000 

συσκευές υπό συνθήκες ομαλού φορτίου), η αύξηση του πλήθους των διαθέσιμων προοιμίων 

δεν συνδυάζεται με αντίστοιχη βελτίωση της επίδοσης του συστήματος αφού η πιθανότητα 

αποκλεισμού λαμβάνει αρκετά χαμηλές τιμές (βλ. Σχ.5.10). Επιπλέον, όπως διαπιστώνεται 

από το Σχ.5.11, η αύξηση του πλήθους των διαθέσιμων προοιμίων της διαδικασίας RACH 

δεν είναι αποδοτική τεχνική ούτε για τη διαχείριση καταστάσεων υψηλού τηλεπικοινωνιακού 

φορτίου. Αυτό συμβαίνει διότι, όταν μεγάλο πλήθος από Μ2Μ τερματικά επιχειρήσει 

ταυτόχρονα πρόσβαση, ναι μεν κατορθώνει να ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο βήμα της 

διαδικασίας RACH (περισσότερα προοίμια, άρα μικρότερη πιθανότητα σύγκρουσης στη 

μετάδοση του προοιμίου), αλλά στη συνέχεια δημιουργείται συμφόρηση και υψηλός 

ανταγωνισμός για την απόκτηση ραδιοπόρων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αποστολή 

των υπολειπόμενων μηνυμάτων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας RACH. Η 

συγκεκριμένη διαπίστωση δεν διαφοροποιείται ούτε στην περίπτωση εξυπηρέτησης Μ2Μ 

εφαρμογών όπου υπάρχει η απαίτηση για εξαιρετικά μειωμένο βαθμό εξυπηρέτησης (GoS ≤ 

5%) καθώς, όπως φαίνεται στο Σχ.5.11, η καμπύλη της πιθανότητας αποκλεισμού αυξάνει 

απότομα με συνέπεια η αύξηση του πλήθους των διαθέσιμων προοιμίων να μη συνδυάζεται 

με αντίστοιχη αύξηση των Μ2Μ τερματικών που κατορθώνουν να αποστείλουν τα δεδομένα 

τους. Συμπερασματικά, σύμφωνα με τα όσα διαπιστώνονται στην παρούσα διπλωματική 

εργασία, είναι προτιμότερο το πλήθος των διαθέσιμων προοιμίων να λαμβάνει όσο το δυνατό 
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χαμηλότερες τιμές, ιδίως κατά το πρώιμο στάδιο της ενσωμάτωσης Μ2Μ επικοινωνιών όπου 

αναμένεται χαμηλή διείσδυση των επικοινωνιών αυτών.  

 

 
Σχήμα 5.10: Η πιθανότητα αποκλεισμού για  

διαφορετικό αριθμό διαθέσιμων προοιμίων υπό συνθήκες ομαλού φορτίου. 

 

 
Σχήμα 5.11: Η πιθανότητα αποκλεισμού για διαφορετικό αριθμό διαθέσιμων προοιμίων υπό 

συνθήκες υψηλού φορτίου. 
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Σχήμα 5.12: H μέση τιμή εκπομπών προοιμίου μέχρι την επιτυχή αποστολή δεδομένων για  

διαφορετικό αριθμό διαθέσιμων προοιμίων, υπό συνθήκες ομαλού φορτίου 

 

 Συμπεριφορά του LTE για διαφορετικές τιμές της PRACH Configuration Index 

Εξετάζεται η πιθανότητα αποκλεισμού μιας Μ2Μ συσκευής για διαφορετικές τιμές της 

παραμέτρου PRACH Configuration Index. Στα Σχ.5.13 και Σχ.5.14 απεικονίζεται η 

πιθανότητα αποκλεισμού για συστήματα με εύρος ζώνης 1.4ΜHz υπό διαφορετικές 

συνθήκες τηλεπικοινωνιακής κίνησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλυτικών 

υπολογισμών, η βέλτιστη τακτική για την επίτευξη χαμηλότερης πιθανότητας αποκλεισμού 

με δεδομένο σταθερό αριθμό Μ2Μ συσκευών εντός κυψέλης είναι η επιλογή PRACH 

Configuration Index=6, δηλαδή η απόδοση δύο υπο-πλαισίων για τυχαία πρόσβαση στη 

διάρκεια ενός πλαισίου άνω ζεύξης. Παρόμοια είναι η συμπεριφορά και των συστημάτων 

εύρους ζώνης 5ΜHz. Η επιλογή PRACH Configuration Index=6 προτείνεται και από τη 

3GPP στη σχετική σύστασή ΤR 37.868. Επίσης, προτιμήθηκε να μη μελετηθεί η περίπτωση 

όπου αποδίδονται περισσότερες από δύο σχισμές RAO ανά πλαίσιο για τη διαδικασία 

τυχαίας πρόσβασης. Η επιλογή αυτή έγινε διότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας δεν 

μελετώνται οι ενδεχόμενοι περιορισμοί που εισάγονται από τα  κανάλια PUSCH και 

PUCCH. Δεσμεύοντας περισσότερους πόρους άνω ζεύξης για τη διαδικασία τυχαίας 

πρόσβασης, περιορίζονται οι αποδιδόμενοι πόροι στα προαναφερθέντα κανάλια άνω ζεύξης. 

    Η μεταβολή της τιμής της PRACH Configuration Index έχει άλλοτε θετική και άλλοτε 

αρνητική επίδραση σε σημαντικά χαρακτηριστικά ενός δικτύου LTE-M, ορισμένα από τα 

οποία είναι η πιθανότητα αποκλεισμού στην αποστολή των δεδομένων, η διαθεσιμότητα των 

ραδιοπόρων στην άνω ζεύξη, η κατανάλωση ενέργειας από τις Μ2Μ συσκευές καθώς και ο 

μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός Μ2Μ συσκευών εντός μιας κυψέλης υπό την 

προϋπόθεση επίτευξης συγκεκριμένου GoS. Αρκετές φορές, μάλιστα, η βελτίωση της 

επίδοσης ενός συστήματος LTE-M ως προς ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό έχει 

δυσμενείς επιπτώσεις στη συμπεριφορά του δικτύου ως προς ένα ή και περισσότερα από τα 

εναπομείναντα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. Σε αντιστοιχία με όσα διαπιστώθηκαν για 
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την επιλογή του πλήθους των διαθέσιμων προοιμίων της διαδικασίας RACH, η αύξηση της 

της τιμής της PRACH Configuration Index συμβάλει στη μείωση της πιθανότητας 

αποκλεισμού και, επομένως, στην αύξηση του μέγιστου υποστηριζόμενου αριθμού Μ2Μ 

συσκευών εντός μιας κυψέλης. Ενδεικτικά, όπως απεικονίζεται στο Σχ.5.13, με την αύξηση 

της PRACH Configuration Index είναι εφικτή η υποστήριξη έως και 35000 Μ2Μ συσκευών 

υπό συνθήκες ομαλού φορτίου με μειωμένο, μάλιστα, GoS (0.02 ή 2%). Όμως, η 

καλυτέρευση της συμπεριφοράς του δικτύου ως προς την πιθανότητα αποκλεισμού 

επιτυγχάνεται με αντίτιμο την αύξηση των ραδιοπόρων που εκχωρούνται στη διαδικασία 

RACH. Συνέπεια αυτού είναι ο περιορισμός των διαθέσιμων πόρων που αποδίδονται σε 

τερματικές συσκευές, είτε Μ2Μ είτε Η2Η, προκειμένου να αποστείλουν τόσο μηνύματα 

σηματοδοσίας όσο και μηνύματα δεδομένων. Κάτι τέτοιο, βέβαια, αναμένεται να προκαλέσει 

δυσκολίες στην υλοποίηση επικοινωνιών με κατεύθυνση την άνω ζεύξη αλλά και στην 

εξυπηρέτηση Μ2Μ εφαρμογών με απαιτήσεις για αποστολή μεγάλου όγκου δεδομένων από 

τα Μ2Μ τερματικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας εφαρμογής είναι ένα 

απομακρυσμένο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (4G CCTV).  

 

 
Σχήμα 5.13: Η πιθανότητα αποκλεισμού για  PRACH Configuration Index = 0,3,6 υπό συνθήκες 

ομαλού φορτίου. 

 

 

5.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

 

     Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η διαστασιολόγηση του δικτύου LTE με στόχο 

την αξιοποίηση από Μ2Μ επικοινωνίες. Οι παράμετροι της διαστασιολόγησης, για διάφορα σενάρια 
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τηλεπικοινωνιακής κίνησης, μελετήθηκαν μέσω κατάλληλων αναλυτικών σχέσεων. Οι αναλυτικοί 

υπολογισμοί προτιμήθηκαν για τους εξής λόγους: 

  

 Αδυναμία εκτέλεσης εκτεταμένων προσομοιώσεων 

Κύριο χαρακτηριστικό των οικοσυστημάτων Μ2Μ και IoT είναι η ραγδαία αύξηση του 

αριθμού των συσκευών που ανταλλάσσουν δεδομένα. Στο διαδίκτυο υπάρχει πληθώρα 

εργαλείων ανοικτού κώδικα για τη μελέτη της λειτουργίας των συστημάτων LTE και της 

ανάπτυξης σεναρίων προσομοίωσης. Το σύνολο όμως αυτών των προσομοιωτικών 

εργαλείων εμφανίζει αδυναμία στην εφαρμογή σεναρίων προσομοίωσης μεγάλης κλίμακας, 

όπου δοκιμάζεται η ταυτόχρονη πρόσβαση στο δίκτυο χιλιάδων Μ2Μ συσκευών.  

 

 
Σχήμα 5.14: Η πιθανότητα αποκλεισμού για  PRACH Configuration Index=0,3,6 υπό συνθήκες 

υψηλού φορτίου. 

 

 Ευελιξία εκτέλεσης αναλυτικών υπολογισμών για διάφορα μοντέλα κίνησης 

Η πραγματοποίηση των αναλυτικών υπολογισμών του Κεφ.4 είναι εφικτή για οποιοδήποτε 

άλλο μοντέλο κίνησης, πέραν των ενδεικτικών μοντέλων που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 

4.5. Με κατάλληλη επιλογή κατανομής πυκνότητας πιθανότητας για το μοντέλο 

τηλεπικοινωνιακής κίνησης, μπορεί να μελετηθούν, χωρίς αλλαγή στους αναλυτικούς 

υπολογισμούς του Κεφ.4, Μ2Μ εφαρμογές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

τηλεπικοινωνιακής κίνησης. Η μοναδική διαφοροποίηση γίνεται στα πλήθη Ni(1) της σχέσης 

(4.32).  

 Προσαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου αναλυτικών υπολογισμού στις εκδόσεις Rel-13 και 

Rel-14 των προδιαγραφών του 3GPP 

Οι υπολογισμοί του Κεφ.4 βασίστηκαν στην οργάνωση των πόρων του φυσικού στρώματος, 

όπως αυτή παρουσιάζεται στις εκδόσεις 11 και 12 των προδιαγραφών της 3GPP. Με μικρές 
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τροποποιήσεις, οι υπολογισμοί αυτοί είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν για την έκδοση  

Rel-13, που ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας εργασίας, αλλά 

και για την αναμενόμενη έκδοση Rel-14 των προδιαγραφών της 3GPP. 

 

     Ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα που εξάγονται από την παρούσα διπλωματική εργασία είναι τα  

εξής:  

 

 Ενσωμάτωση Μ2Μ Smart Home υπηρεσιών 

Η ιδέα του Smart Home αποτελεί επιχειρηματική ευκαιρία για τους παρόχους επικοινωνιών. 

Η πλειοψηφία των Μ2Μ εφαρμογών για υπηρεσίες Smart Home χαρακτηρίζεται από τη 

δημιουργία ομαλών συνθηκών τηλεπικοινωνιακής κίνησης. Οι συνθήκες αυτές είναι 

αντίστοιχες αυτών που αναφέρονται στο Μοντέλο Κίνησης 1 του Πιν.4.5 της παρούσας 

εργασίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλυτικών υπολογισμών για την πιθανότητα 

αποκλεισμού υπό συνθήκες ομαλού φορτίου, οι πάροχοι επικοινωνιών διαθέτουν αρκετές 

δυνατότητες για την αξιοποίηση του 4G δικτύου τους από εφαρμογές Smart Home. Ένας 

ενδεικτικός τρόπος αξιοποίησης του LTE για υπηρεσίες Smart Home προκύπτει βάσει των 

Σχ.5.10 και Σχ.5.12. Σύμφωνα με τα σχήματά αυτά, αποδίδοντας μόνο 14 από τα συνολικά 

54 διαθέσιμα προοίμια ενός συστήματος 5ΜHz σε Μ2Μ εφαρμογές, είναι εφικτή η 

υποστήριξη τριάντα χιλιάδων Μ2Μ συσκευών εντός μιας κυψέλης. Δεδομένης της πρώιμης 

φάσης στην ανάπτυξη του Smart Home, ο αριθμός αυτός κρίνεται ικανοποιητικός για τα 

επιχειρηματικά σχέδια ενός παρόχου επικοινωνιών. Η υλοποίηση της προτεινόμενης τεχνικής 

αξιοποίησης του LTE απαιτεί μικρές τροποποιήσεις στο λογισμικό των συστημάτων, 

περιορίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το κόστος ανάπτυξης υπηρεσιών Smart Home. Επιπλέον, 

στην περίπτωση χαμηλής διείσδυσης του Smart Home στην αγορά τηλεπικοινωνιών, είναι 

εφικτή η εναλλακτική αξιοποίηση των φασματικών πόρων από άλλες εφαρμογές. 

Σημειώνεται, επίσης, ότι πάροχοι επικοινωνιών, κυρίως σε χώρες της Ευρώπης (π.χ. στη 

Γερμανία η Deutsche Telekom με την εφαρμογή Connected Home), δραστηριοποιούνται 

σταδιακά στην παροχή υπηρεσιών Smart Home.  

 

 Εισαγωγή ενισχύσεων για τις καταστάσεις υψηλής τηλεπικοινωνιακής συμφόρησης 

Οι περιορισμοί στο PDCCH υποβαθμίζουν την επίδοση ενός συστήματος LTE προς χρήση 

από Μ2Μ επικοινωνίες. Οι περιορισμοί αυτοί επισημαίνονται, επίσης, σε πλήθος από 

ερευνητικές δημοσιεύσεις. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας 

έδειξαν ότι η τρέχουσα οργάνωση των ραδιοπόρων των συστημάτων LTE επηρεάζει 

δυσμενώς και την κατανάλωση ενέργειας των Μ2Μ συσκευών.  Για τους λόγους αυτούς, 

είναι επιτακτική η ανάγκη της αναβάθμισης των συστημάτων LTE σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του προτύπου LTE-M. 

 

     Ορισμένες επεκτάσεις της παρούσας διπλωματικής εργασίας με στόχο την αποδοτικότερη 

ενσωμάτωση Μ2Μ επικοινωνιών στα δίκτυα LTE είναι οι εξής: 

 

 Σύγκριση αποτελεσμάτων αναλυτικών υπολογισμών με σενάρια προσομοίωσης 

Στόχος είναι η ανάπτυξη κατάλληλου λογισμικού για την επαλήθευση των αναλυτικών 

υπολογισμών με σενάρια προσομοίωσης. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται ο έλεγχος της 

ορθότητας των αναλυτικών υπολογισμών καθώς και η συνεισφορά στη διαδικασία 

προτυποποίησης των συστημάτων LTE. 

  

 Ανάπτυξη αλγορίθμων για την αποσυμφόρηση καταστάσεων υψηλής τηλεπικοινωνιακής 

κίνησης 
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Η ενσωμάτωση αλγορίθμων πρόβλεψης και χρονοπρογραμματισμού της πρόσβασης των 

Μ2Μ συσκευών στους σταθμούς βάσης του δικτύου LTE αποτελεί ενδεδειγμένο τρόπο 

αντιμετώπισης σεναρίων υψηλής τηλεπικοινωνιακής κίνησης. 

 

 Ανάπτυξη τεχνικών για την αποτελεσματική συγκέντρωση δεδομένων από πολλαπλές 

συσκευές Μ2Μ, με στόχο την οργανωμένη πρόσβαση αυτών στο δίκτυο LTE. 

  

 Αξιολόγηση επίδοσης LTE για διαφορετικά μοντέλα τηλεπικοινωνιακής κίνησης 

Ισχυρό πλεονέκτημα των αναλυτικών υπολογισμών της παρούσας εργασίας είναι η 

δυνατότητα επανάληψης των υπολογισμών χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μαθηματικό 

μοντέλο κίνησης. Υπάρχει, δηλαδή, η δυνατότητα μελέτης της διαστασιολόγησης 

οποιασδήποτε Μ2Μ υπηρεσίας αντιστοιχίζοντας τα χαρακτηριστικά της με κατάλληλο 

μαθηματικό μοντέλο κίνησης.  

 

 Προσαρμογή των αναλυτικών υπολογισμών στην αναμενόμενη έκδοση Rel-14 των 

προδιαγραφών του 3GPP 
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