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Σκοπός 
       Η μελέτη της κάλυψης και της ποιότητας υπηρεσίας καθώς και της ικανότητας για 

διασυστημική μεταπομπή (από σύστημα 3ης γενιάς σε 2ης και αντίστροφα).  

                          
Μετρήσεις 

 

      Πραγματοποίηση μετρήσεων της ραδιοδιεπαφής με το testmobile και το σύστημα της Nemo 
Technologies για σύστημα 3ης γενιάς UMTS WCDMA. Για το λόγο αυτό έγιναν μετρήσεις σε 
διαφορετικά λειτουργικά περιβάλλοντα (Τρίπολη-Σπάρτη), με διαφορετικές απαιτήσεις 
υπηρεσίας, για μια σειρά παραμέτρων όπως: Λαμβανόμενη ισχύς, BER, SINR, ρυθμός 
δεδομένων, μηνύματα ελέγχου ισχύος στις άνω και κάτω ζεύξεις, πιλοτικά σήματα 
γειτονικών κυψελών, ισχύς καναλιού RACH, κα. 



Νemo Outdoor 
To λογισμικό Nemo Outdoor είναι ένα λογισμικό μέτρησης δικτύων και ένα εργαλείο βελτιστοποίησης 
της ράδιο – επαφής των ασύρματων δικτύων.  Συλλέγει αποτελέσματα  μετρήσεων μέσω των οποίων 
παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για σχεδίαση, βελτιστοπoίηση, εξάπλωση, συντονισμό, πιστοποίηση, 
συντήρηση δικτύων καθώς και γεωγραφικές συντεταγμένες.  
 

Εξοπλισμός μετρήσεων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i.  O φορητός υπολογιστής που διαθέτει το λογισμικό Nemo Outdoor έκδοση 4.2  
ii.  Το κινητό τερματικό - Νοkia N80, το οποίο διαθέτει κατάλληλο λογισμικό.   
iii. Δέκτης GPS 
iv. Nokia connectivity cable 

 
       

 



Εξαγόμενα δεδομένα 

      Το λογισμικό καταγράφει τα μηνύματα και τις διαδικασίες που ανταλλάσει το 
κινητό τερματικό κατά την επικοινωνία του με τον σταθμό βάσης.  Στην 
επιφάνεια εργασίας του λογισμικού ανοίγουν διαφορετικά παράθυρα που 
περιέχουν πληροφορίες που συλλέγει το πρόγραμμα. 



Τρίπολη 
Η διαδρομή Α → Β → Γ → Δ → Ε.   
Η απόσταση είναι περίπου 3 χιλιόμετρα. 
Η μέση ταχύτητα κίνησης είναι μεταξύ 30-40 
χιλιόμετρα ανά ώρα. 

Σπάρτη 
H διαδρομή Α → Β → Γ → Δ → Ε → Ζ→ Α. 
Η απόσταση είναι περίπου 3 χιλιόμετρα. 
Εκτιμάται ότι η μέση ταχύτητα κίνησης είναι 
μεταξύ 30-40 χιλιόμετρα ανά ώρα  



Πληροφορίες Κλήσεων, Παράμετροι  

• event id – ταυτότητα γεγονότος, CAA (call attempt), CAC (call connect), CAD (call 
disconnect) 

• Velocity – ταχύτητα κίνησης 
• time – ώρα έναρξης γεγονότος 
• parameters – παράμετροι, πρώτος αριθμός 1-voice call, 7-video call για CAA,  
     1-πρόσβαση σε dedicated κανάλι κίνησης, 2-alerting. 3-απάντηση από καλούμενο για το 

CAC, δεύτερος αριθμός 1-αριθμός δημιουργηθέντων κλήσεων κατά την συνεδρία για το 
CAΑ, 2,3,15-χρόνος σε δευτερόλεπτα (sec) από το CAA μέχρι την εμφάνιση του 
γεγονότος, τρίτος αριθμός 6979229395-αριθμός καλούμενου, -1-αριθμός χρονοθυρίδας, 
σε περίπτωση που δεν υπάρχει όπως εδώ τίθεται -1  



Λίστες Παραμέτρων για τα δίκτυα 

Παράμετροι GSM  
- σύστημα μετάδοσης  
- κωδικός του σταθμού βάσης  
- χαρακτηριστικά καναλιών  
- λόγος C/I   
- τύπος κλήσης  
- χρόνος πραγματοποίησης  
- κατάσταση κλήσης  
- αιτία αποσύνδεσής  
- διάρκεια κλήσης 

 

   Παράμετροι UMTS 
 
 
- block error rate downlink 
- ισχύς του ευρυζωνικού φέροντος 
   Carrier RSSI 
- ποσοστό των εντολών αύξησης της  
  έντασης  
- τύπος του αλγόριθμου που 
  χρησιμοποιείται  για τον έλεγχο ισχύος 
- κυψέλη στην οποία βρίσκεται το τερματικό 
- αριθμός καναλιού  
- πληροφορίες για το SIR 
- το στόχο SIR το οποίο αλλάζει κατά την  
διάρκεια της επικοινωνίας.   

 



Πληροφορίες RACH-Random Access Channel 
     Kοινό κανάλι μεταφοράς της άνω ζεύξης, πληροφορίες ελέγχου για την έναρξη της ζεύξης. 
      RACH Preamble, ΑΙCH-Acquisition Indication Channel, message-info. 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Η αρχική ισχύς του RACH είναι μικρότερη για το δίκτυο της Cosmote. 

 
 
 

 

Δίκτυο Cosmote Vodafone 

Πόλη Σπάρτη Τρίπολη Σπάρτη Τρίπολη 
Είδος Κλήσης Βίντεο Ομιλία Βίντεο Ομιλία Βίντεο Ομιλία Βίντεο Ομιλία 
Αρχική Ισχύς RACH 
(dBm) 

-11 -4 -9 -30 11 2 -4 17 

Παρεμβολή άνω 
ζεύξης (dBm) 

-102 -102 -104 -104 -105 -103 -103 -104 



Μετρήσεις - Πληροφορίες 

• event id – ταυτότητα γεγονότος 
• time–ώρα μετάδοσης μηνύματος 
• subchannel – υποκανάλι 
• message - μήνυμα 

       RRC-radio resource control  
      - χρησιμοποιείται από πρωτόκολλα ανωτέρων για την μετάδοση της 

πληροφορίας που χρειάζονται και αφορά έλεγχο κλήσεων, 
κινητικότητας και έλεγχο συνόδου.   

       - Αλληλεπιδρά με πρωτόκολλα κατώτερων επιπέδων για την 
πραγματοποίηση απαιτούμενων μετρήσεων που χρειάζονται για τον 
έλεγχο της επικοινωνίας.  

                                   DCCH-dedicated control channel 
       Διπλής κατεύθυνσης, σημείο προς σημείο.  Μεταφέρει πληροφορίες 

ελέγχου των dedicated καναλιών 
        



Eκπεμπόμενη Ισχύς Pt  

 
Δίκτυο Cosmote Vodafone 

Πόλη Σπάρτη Τρίπολη Σπάρτη Τρίπολη 

Είδος Κλήσης Βίντεο Ομιλία Βίντεο Ομιλία Βίντεο Ομιλία Βίντεο Ομιλία 

Εκπεμπόμενη Ισχύς Pt 
(dBm) 

-39 έως 19 -45 έως 13 -40 έως 14 -53 έως 9 -47 έως 23 -57 έως 23 -48 έως 23 -49 έως 7 



Ισχύς ευρυζωνικού φέροντος RSSI 

 

     RSSI-received signal strength indicator, ισχύς του ευρυζωνικού 
φέροντος στο δέκτη μέσα στο σχετικό εύρος ζώνης του καναλιού 

     Kυμαίνεται στα ίδια επίπεδα για τα δυο δίκτυα και στις δύο πόλεις, από 
-99dBm έως -40dBm  

 

 



Iσχύς ενεργού από-διασκορπισμένου σήματος RSCP 

 
  

 

 

    RSCP-received signal code power, λαμβανόμενη ισχύς σε ένα κώδικα (μετά τον από-   
διασκορπισμό) μετρούμενη στα πιλοτικά bit του πρωτεύοντος CPICH-Common  

      Pilot Channel- κάτω ζεύξη, υπολογισμό χαρακτηριστικών του ράδιο-καναλιού. 
     Η μεταβολή του RSCP είναι παρόμοια και για τα δυο δίκτυα, για την πόλη της Σπάρτης 

από -114dBm έως -46dBm, ενώ για την Τρίπολη από -108dBm έως -46dBm.  
 

 



Ισχύς από-διασκορπισμένου σήματος RSCP 
 
      
     Γίνεται μέτρηση των πιλοτικών σημάτων στο πρωτεύων CPICH και απεικονίζεται η  
     ισχύς του σήματος του κώδικα μετά τον από-διασκορπισμό RSCP για τα ενεργά και 

εποπτευόμενα σήματα. Για το δίκτυο της Cosmote οι ενεργές και οι εποπτευόμενες 
ομάδες σημάτων μεταδόθηκαν από το κανάλι 10764 και για τις δύο πόλεις ενώ στο 
δίκτυο της Vodafone στην Σπάρτη μεταδόθηκαν από το κανάλι 10614 και στην 
Τρίπολη από το κανάλι 10639.  

      CPICH – Common Pilot Channel – για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών του 
καναλιού, πρωτεύων – επιλογή κυψέλης, μετρήσεις handover 

 



Λόγος σήματος προς θόρυβο Ec/N0  
• Η λαμβανόμενη ενέργεια ανά chip δια της πυκνότητας ισχύος του φάσματος, 

υπολογίζεται μετά από μέτρηση των πιλοτικών σημάτων στο πρωτεύων CPICH 
• RSSI [dBm] = RSCP [dBm] - Ec/Ν0 [dB] 
• Kυμαίνεται μεταξύ -4dB και -25dB κατά το μεγαλύτερο διάστημα των κλήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν 



‘Eλεγχος ισχύος Εξωτερικού Βρόγχου-SIR target 

• Καθορίζεται από το RNC-Radio Network Controller αφού ελεγχθεί η πιστότητα του frame (σταθμός 
βάσης εισάγει ένδειξη πιστότητας-CRC- στην άνω ζεύξη). Aν QoS<απαιτούμενο τότε αύξησε το SIR 
target.   

• Καθορίζεται το επιθυμητό SIR να μεταβάλλεται γύρω από μια ελάχιστη τιμή -που αλλάζει με το 
χρόνο όταν αλλάζει η ταχύτητα και το multipath προφίλ του χρήστη (για δεδομένο BLER)- που 
ικανοποιεί το απαιτούμενο QoS. 

• Η επιθυμητή τιμή του SIR target αλλάζει από 0,7dB έως 7,3dB για το δίκτυο της Cosmote και από 
1dB έως 6dB για το δίκτυο της Vodafone 



Γρήγορος έλεγχος ισχύος εσωτερικού ελέγχου - BLER 

Δίκτυο Cosmote Vodafone 

Πόλη Σπάρτη Τρίπολη Σπάρτη Τρίπολη 
Είδος Κλήσης Βίντεο Ομιλία Βίντεο Ομιλία Βίντεο Ομιλία Βίντεο Ομιλία 

Ποσοστό εντολών 
αύξησης στην κάτω 
ζεύξη (%) 

15 - 51 3,5–56,5 15 - 58 0 - 54 2 - 93 0,5-63,5 0 – 49,5 0 - 54 

Μεταβολή BLER κάτω 
ζεύξη (%) 

0 - 6 0 - 4  0 - 8 0 - 6 0 – 33,5 0 – 12 0 - 5 0 - 53 

• Σταθμός Βάσης, αν SIR<SIRtarget εντολές αύξησης ισχύος στην κάτω ζεύξη (TPC) 
• Αξιοσημείωτο είναι το ότι για βίντεο κλήση στην Σπάρτη (Vodafone) το ποσοστό των εντολών αύξησης στην κάτω 

ζεύξη έφτασε μέχρι το 92,5% για μεταβολή του BLER 33,5%.  
• ‘Οταν το BLER αυξάνεται απότομα αυξάνονται οι εντολές αύξησης ισχύος προς την κάτω ζεύξη ενώ οι εντολές 

αύξησης ισχύος προς την άνω ζεύξη αυξάνονται όταν το BLER παρουσιάζει μη μηδενικές στιγμές για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. 



Σύνοψη Μετρήσεων Cosmote 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                  Xαρακτηριστικά και μετρήσεις των κλήσεων ομιλίας και βίντεο που πραγματοποιήθηκαν με το δ   
                  δίκτυο της Cosmote 



              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                  Xαρακτηριστικά και μετρήσεις των κλήσεων ομιλίας και βίντεο που πραγματοποιήθηκαν με το   
                  δίκτυο της Vodafone 

Σύνοψη Μετρήσεων Vodafone 



Συμπεράσματα 
• Οι μετρήσεις είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα 

όσον αφορά την ποιότητα, τις επιδόσεις ή τις αδυναμίες των δικτύων. Για να γίνει λεπτομερή 
εκτίμηση της λειτουργίας του δικτύου μιας περιοχής, πρέπει να πραγματοποιηθεί μεγάλος 
αριθμός μετρήσεων σε διαφορετικές διαδρομές και υπό διαφορετικές συνθήκες.    

• Οι μετρήσεις που παρουσιάστηκαν στην εργασία, αφορούν κλήσεις ομιλίας και βίντεο που 
διατηρήθηκαν για σημαντικό χρονικό διάστημα.  Και στις δύο υπηρεσίες, τόσο της κλήσης 
φωνής όσο και της βίντεο κλήσης, τα δίκτυα των Cosmote και Vodafone και στις δυο πόλεις 
δεν παρουσίασαν προβλήματα στην παροχή της υπηρεσίας. Υπήρξαν μόλις μία δύο 
αποτυχημένες προσπάθειες στην πραγματοποίηση βίντεο κλήσεων.  Σε μια περίπτωση δεν 
έγινε κλήση ενώ στην άλλη τερματίστηκε από το δίκτυο η κλήση πριν ολοκληρωθεί η 
μέτρηση.   

• Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις δύο πόλεις, Τρίπολη και Σπάρτη, δείχνουν ότι οι 
δυνατότητες των δικτύων της Cosmote και της Vodafone είναι παρόμοιες.  

• Σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθεί η συμπεριφορά του δικτύου τρίτης γενιάς UMTS 
κατά τη διάρκεια παροχής περισσότερων υπηρεσιών και όχι μόνο της βίντεο κλήσης. Η 
δυσκολία που παρουσιάστηκε όμως στην πρόσβαση τέτοιων υπηρεσιών ήταν απροσδόκητα 
μεγάλη. 
 
 



Τέλος Παρουσίασης 
 
 

Σας ευχαριστώ  
 

Τσαρούχας Σ. Ανδρέας 
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