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Περίληψη 

Στα κυψελωτά δίκτυα κινητών επικοινωνιών, η διαρκής κίνηση των κινητών 

συσκευών δημιουργεί την ανάγκη ύπαρξης μηχανισμών οι οποίοι θα διασφαλίζουν το 

αδιάλειπτο της επικοινωνίας «εν κινήσει». Αυτό ακριβώς επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 

μηχανισμών μεταπομπής, οι οποίοι, με τρόπο διάφανο προς την κινητή συσκευή, 

συνδέονται δυναμικά με το καταλληλότερο σημείο εκπομπής τηλεπικοινωνιακού 

σήματος (Σταθμός Βάσης) που εκπέμπει στην ευρύτερη περιοχή. 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται και αναλύονται οι υπάρχουσες κατηγορίες 

μεταπομπής, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που είναι εφαρμόσιμες στα δίκτυα 

τρίτης γενιάς (3G). Μία από τις σημαντικότερες κατηγοριοποιήσεις των τύπων 

μεταπομπής είναι αυτή σε σκληρού τύπου (hard) και μαλακού τύπου (soft ή softer). 

Σημαντικό πλεονέκτημα του μαλακού τύπου μεταπομπής είναι η διασφάλιση της 

ανεξαρτησίας καναλιών (channel diversity) η οποία τελικά οδηγεί σε αλγορίθμους 

μεταπομπής που καταναλώνουν μικρότερες ποσότητες ενέργειας. Από την άλλη στις 

μεταπομπές μαλακού τύπου γίνεται χρήση περισσότερων πόρων του δικτύου και υπάρχει 

μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. 

Στην παρούσα μελέτη μελετώνται οι τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για να 

ληφθεί η απόφαση εκτέλεσης μεταπομπής. Βασικές κατηγορίες αλγορίθμων απόφασης 

μεταπομπής είναι αυτοί που στηρίζονται στη στάθμη της ισχύος του λαμβανόμενου 

σήματος, αυτοί που στηρίζονται σε fuzzy logic και οι αλγόριθμοι προτεραιότητας. Στο 

πλαίσιο της παρούσας εργασίας μελετάται και αναλύεται κριτικά η σχετική 

βιβλιογραφική έρευνα που έχει διενεργηθεί και εξακολουθεί να διεξάγεται σχετικά με 

την εφαρμογή αλγορίθμων μεταπομπής, με έμφαση στις τεχνικές μεταπομπής που 

βρίσκουν εφαρμογή σε συστήματα CDMA (Code Division Multiple Access). 

Επιπλέον, υλοποιείται και προσομοιάζεται, ένα μοντέλο το οποίο συνδυάζει 

τεχνικές «Γκρι Προβλέψεων» (Grey Prediction) με κλασσικούς μηχανισμούς μεταπομπής 

με στόχο τη βελτιστοποίηση του πλήθους των εκτελούμενων μεταπομπών, 

ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την πιθανότητα απόρριψης κλήσεων (call blocking 
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probability). Η ταυτόχρονη χρήση και αξιοποίηση και των τριών εργαλείων (Matlab, 

Simulink και Stateflow) απλοποιεί την υλοποίηση και ταυτόχρονα διευκολύνει την 

αξιολόγηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Ο βασικός δείκτης επίδοσης με τον 

οποίο αξιολογείται ο αλγόριθμος που υλοποιείται, είναι το πλήθος των μεταπομπών που 

εκτελούνται, ενώ οι εκτελεσθείσες προσομοιώσεις στηρίζονται σε τιμές των παραμέτρων 

που έχουν προταθεί στο (Saeed Changiz Rezaei, Hossein Khalaj, 2005), συνδυασμένες 

με διάφορες τιμές Υστέρησης (Hysteresis). 

Προκύπτει ότι καθώς αυξάνεται η τιμή της Υστέρησης, ο αριθμός των μεταπομπών 

που εκτελούνται μειώνεται, όπως άλλωστε αναμενόταν. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί 

ότι, η πολύ μεγάλη συχνότητα δειγματοληψιών του εν λόγω μοντέλου σε συνδυασμό με 

την ομαλότητα κίνησης της κινητής συσκευής και την καλή προβλεπτική ικανότητα του 

Αλγορίθμου Grey Prediction, οδηγεί στον υπολογισμό μιας πολύ ομαλής ακολουθίας 

διαδοχικών τιμών ισχύος των λαμβανόμενων σημάτων και τελικά σε ελαχιστοποίηση του 

αριθμού των μεταπομπών που διενεργούνται. 

Λέξεις κλειδιά: 

Κυψελωτά Δίκτυα, Μεταπομπή, Γκρι Πρόβλεψη. 
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Abstract 

In cellular mobile networks, the continuous movement of mobile devices creates 

the need for mechanisms that are necessary to ensure continuity of communication. This 

is exactly what is achieved by applying handover mechanisms, which connect the mobile 

device, dynamically and transparently with appropriate emission point (base station) in 

the region. 

In the present work, existing categories of handover, with a particular emphasis on 

those applicable to third-generation networks (3G), are studied and analyzed. One of the 

major classifications of handovers is that in hard and soft or softer handovers. An 

important advantage of soft handover is that it ensures the channel diversity which 

ultimately leads to handover algorithms that consume less energy. On the other hand, in 

the case of soft handover more network resources are required and greater complexity of 

the algorithms makes implementation harder. In this study, we studied the techniques 

used to decide if a handover should be executed in a mobile communication system. 

There are three basic categories of handover decision algorithms, i.e. those that are based 

on the level of the received signal power, the algorithms that are based on fuzzy logic and 

finally the priority algorithms. 

In the present study, we analyze critically the relevant literature on handover 

algorithms, emphasizing on those that can be applied in CDMA (Code Division Multiple 

Access) systems. In addition, we implement and simulate a model which combines "Grey 

Prediction" techniques with classical handover mechanisms to optimize the number of 

handovers performed while minimizing the call blocking probability. The simultaneous 

use and exploitation of three tools (Matlab, Simulink and Stateflow) simplifies the 

implementation and at the same time facilitates evaluation of the results. The key 

performance indicator used to evaluate algorithm’s performance is the number of 

handovers performed. Performed simulations are based on values of the parameters 

proposed in (Saeed Changiz Rezaei, Hossein Khalaj, 2005), combined with various 

values of Hysteresis. 
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It is evident when looking at the simulation results, that the number of handovers 

performed decreases, as hysteresis increases. Finally, it should be noted that the very high 

sampling frequency of the model, combined with the smoothness of the mobile device 

motion and the good predictive ability of the Grey Prediction Algorithm, leads to the 

calculation of a very smooth sequence of consecutive values of the received signals and 

thus to the minimization of the number of handovers performed. 

Keywords: 

Cellular Networks, Handover (Handoff), Grey Prediction. 
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 1  

1. Εισαγωγή 

 

1.1. Αντικείμενο και Στόχοι Εργασίας 

Στα κυψελωτά (cellular) δίκτυα κινητών επικοινωνιών, η διαρκής κίνηση των 

κινητών συσκευών δημιουργεί την ανάγκη ύπαρξης μηχανισμών οι οποίοι θα 

διασφαλίζουν το αδιάλειπτο της «επικοινωνίας εν κινήσει». Αυτό ακριβώς διασφαλίζεται 

από τη λειτουργία της μεταπομπής (handover ή handoff), η οποία με τρόπο διάφανο προς 

την κινητή συσκευή συνδέεται δυναμικά με το καταλληλότερο σημείο εκπομπής 

τηλεπικοινωνιακού σήματος που υφίσταται στην περιοχή όπου κινείται. Η παρούσα 

εργασία παρουσιάζει και αναλύει τους διαθέσιμους τύπους αλγορίθμων μεταπομπής, 

δίνοντας έμφαση σε αυτούς που εφαρμόζονται στα λεγόμενα δίκτυα τρίτης γενιάς (3G). 

Μία από τις σημαντικότερες κατηγοριοποιήσεις των αλγορίθμων μεταπομπής είναι 

αυτή σε σκληρό handover (hard handover) και μαλακό handover (soft handover). Στην 

παρούσα εργασία μελετάται η βιβλιογραφική έρευνα που έχει διενεργηθεί και 

εξακολουθεί να διεξάγεται σχετικά με την εφαρμογή αλγορίθμων μεταπομπής και κυρίως 

σε συστήματα CDMA (Code Division Multiple Access). Σημαντικό πλεονέκτημα του 

μαλακού handover είναι η διασφάλιση της ανεξαρτησίας καναλιών (channel diversity) η 

οποία τελικά οδηγεί σε αλγορίθμους handover που καταναλώνουν μικρότερες ποσότητες 

ενέργειας. Από την άλλη στην περίπτωση του μαλακού handover γίνεται χρήση 

περισσότερων πόρων του δικτύου και υπάρχει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα (CDMA 

Development Group). 

Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην ενδελεχή μελέτη και κατανόηση σημαντικών 

παραμέτρων και τεχνολογιών των δικτύων, με έμφαση στα δίκτυα 3G, τις 

εφαρμοζόμενες τεχνικές μεταπομπής, και το μαλακό handover. Το όλο εγχείρημα 

συνοδεύεται και από την υλοποίηση αλγορίθμων και προσομοίωση της διαδικασία 

μεταπομπής με χρήση του κατάλληλου λογισμικού. 
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Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι της παρούσας εργασίας θα μπορούσαν να 

συνοψιστούν ως εξής: 

1. Επισκόπηση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας στον τομέα των δικτύων 

κινητής επικοινωνίας, με έμφαση στη γενιά 3G και των τεχνικών 

μεταπομπής που αυτά χρησιμοποιούν για να διασφαλίσουν την επικοινωνία 

«εν κινήσει». 

2. Παρουσίαση και ανάλυση των τεχνικών μεταπομπής που χρησιμοποιούνται 

στα δίκτυα νέας γενιάς, και των επιμέρους κατηγοριοποιήσεών τους, με 

έμφαση στο μαλακό (soft) handover. 

3. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πιλοτικού μοντέλου το οποίο υλοποιεί ένα 

αλγόριθμο μεταπομπής, χρησιμοποιώντας την τεχνική “Grey Prediction” 

(Saeed Changiz Rezaei, Hossein Khalaj, 2005) και αξιοποιώντας την σουίτα 

εργαλείων Matlab, SImulink και Stateflow για την προσομοίωση και 

επίδειξη της λειτουργικότητάς του. 

 

1.2. Μεθοδολογία και Συνεισφορά της Εργασίας 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η παρούσα εργασία έχει ως στόχο της τη μελέτη και 

ανασκόπηση των υφιστάμενων τεχνικών μεταπομπής που εφαρμόζονται σε δίκτυα νέας 

γενιάς, όπως τα δίκτυα 3G, αλλά και την πρακτική υλοποίηση και πιλοτική εφαρμογή 

κάποιων τεχνικών με χρήση της πλατφόρμας Matlab. Ως εκ τούτου, η χρησιμοποιούμενη 

μεθοδολογία, συνίσταται στην αξιοποίηση των εξής δύο τεχνικών: 

1. Ανασκόπηση και κριτική ανάλυση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας και της 

ερευνητικής δραστηριότητας που υφίσταται στους τομείς των δικτύων κινητής 

επικοινωνίας και των τεχνικών μεταπομπής που χρησιμοποιούνται. 

2. Πιλοτική υλοποίηση και προσομοίωση μοντέλου μιας ενδεικτικής και 

αντιπροσωπευτικής μεθόδου μεταπομπής με χρήση εργαλείων της οικογένειας 
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Matlab και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που παράγονται από το εν λόγω 

μοντέλο. 

Η συνεισφορά της παρούσας μελέτης και υλοποίησης εντοπίζεται στα ακόλουθα 

σημεία: 

1. Συγκέντρωση, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση της βιβλιογραφίας και της 

έρευνας σχετικά με τα σύγχρονα κυψελωτά δίκτυα κινητής επικοινωνίας και 

των τεχνικών μεταπομπής που αυτά χρησιμοποιούν. 

2. Υλοποίηση και προσομοίωση αλγορίθμου μεταπομπής, ο οποίος συνδυάζει 

τεχνικές “Grey Prediction” (Julong, 1989; Awouda and Mamat, 2010; 

Venkatachalaiah et al., 2004; Wang, Yang, 2012) με κλασσικούς μηχανισμούς 

μεταπομπής για να βελτιστοποιήσει των αριθμό των μεταπομπών που 

διενεργούνται, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την πιθανότητα απόρριψης 

κλήσεων (call blocking probability) (Saeed Changiz Rezaei, Hossein Khalaj, 

2005). 

3. Ταυτόχρονη χρήση των εργαλείων Matlab, Simulink και Stateflow για την 

υλοποίηση και προσομοίωση του αλγορίθμου Grey Prediction Handover (Saeed 

Changiz Rezaei, Hossein Khalaj, 2005), γεγονός που δίνει αφενός τη 

δυνατότητα απλής υλοποίησης και αφετέρου απλοποιεί και καθιστά 

ευκολότερη την αξιολόγηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων. 

 

1.3. Δομή Εργασίας 

Η παρούσα διατριβή είναι διαρθρωμένη σε πέντε (5) Κεφάλαια. Στο παρόν 

Κεφάλαιο παρουσιάζονται το αντικείμενο και οι στόχοι της εργασίας, η ακολουθούμενη 

μεθοδολογία και η συνεισφορά της. Στο Κεφάλαιο 2 παρατίθεται μια εισαγωγή και μία 

πρώτου επιπέδου ανάλυση των κυψελωτών συστημάτων και του τρόπου λειτουργίας 

τους. Ακόμη, παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική και οι τεχνικές αύξησης χωρητικότητας 

των κυψελωτών συστημάτων, ενώ παρατίθενται και οι γενιές των κυψελωτών 
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συστημάτων, όπως έχουν ιστορικά εξελιχθεί. Το Κεφάλαιο 3 είναι αφιερωμένο στις 

εφαρμοζόμενες τεχνικές μεταπομπής και τις επιμέρους κατηγοριοποιήσεις τους, τις 

φάσεις της διαδικασίας μεταπομπής και τις παραμέτρους που την επηρεάζουν, ενώ 

παρουσιάζονται οι δείκτες αξιολόγησης της διαδικασίας και οι βασικές κατηγορίες 

αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται. Στο Κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται καταρχάς τα 

εργαλεία και το λογισμικό που χρησιμοποιούνται για την πιλοτική υλοποίηση που έχει 

πραγματοποιηθεί. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ο αλγόριθμος μεταπομπής που έχει 

υλοποιηθεί και το μοντέλο προσομοίωσης, και τα αποτελέσματα εφαρμογής του εν λόγω 

μοντέλου για τη λήψη απόφασης και την εκτέλεση της διαδικασίας μεταπομπής. Τέλος, 

στο Κεφάλαιο 5 παρατίθεται μια σύνοψη και ανακεφαλαίωση της παρούσας μελέτης και 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της διενεργηθείσας 

ανάλυσης και υλοποίησης. 
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2. Κυψελωτά Δίκτυα και Συστήματα 

 

Στο παρόν Κεφάλαιο εισάγεται η έννοια των κυψελωτών συστημάτων και 

δικτύων (cellular systems and networks) και αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο 

λειτουργούν τα συστήματα επικοινωνίας τα οποία στηρίζονται στην αρχιτεκτονική των 

κυψελωτών δικτύων. Επιπλέον, παρατίθεται η σχετική ορολογία και πραγματοποιείται 

μια αναδρομή στις γενιές των κυψελωτών συστημάτων και τον τρόπο που αυτές 

εξελίχθηκαν με το πέρασμα του χρόνου. 

 

2.1. Εισαγωγή 

Τα κυψελωτά συστήματα επικοινωνίας (cellular communication systems) έχουν 

σήμερα καταστεί μία από τις πλέον σημαντικές κατηγορίες συστημάτων που παρέχουν 

δυνατότητα επικοινωνίας εν κινήσει και ως εκ τούτου εμπίπτουν στην ευρύτερη 

κατηγορία των κινητών συστημάτων επικοινωνίας (mobile communication systems) 

(Λογοθέτης, 2001). 

 

Σχήμα 2.1: Αρχιτεκτονική Κυψελωτών Συστημάτων 
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Γενικά, τα κυψελωτά συστήματα καθιστούν εφικτή τη χρήση περισσότερων 

καναλιών και τη χρήση επικαλυπτόμενων συχνοτήτων, ενώ ταυτόχρονα οι πομποί και οι 

δέκτες σήματος λειτουργούν με λιγότερη ισχύ. Τα προαναφερθέντα έχουν οδηγήσει σε 

μείωση του συνολικού κόστους, αλλά εν γένει και σε βελτίωση της ποιότητας 

επικοινωνίας. Η κεντρική φιλοσοφία των κυψελωτών συστημάτων είναι ότι κάθε 

επιμέρους γεωγραφική περιοχή καλύπτεται από τη δική της κυψέλη (cell), η οποία 

χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο εύρος συχνοτήτων, διαφορετικό από αυτό που 

χρησιμοποιούν γειτνιάζουσες κυψέλες (βλ. Σχήμα 2.1). Ένα σημαντικότατο πλεονέκτημα 

αυτής της αρχιτεκτονικής είναι ότι το ίδιο εύρος συχνοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ταυτόχρονα από διαφορετικές, μη γειτνιάζουσες κυψέλες. Το μέγεθος της κυψέλης, το 

φάσμα των χρησιμοποιούμενων συχνοτήτων, η ταχύτητα μετάδοσης, το εύρος ζώνης, οι 

μηχανισμοί μετάδοσης και η ασφάλεια επικοινωνίας είναι θέματα που άπτονται άμεσα ή 

έμμεσα της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του κυψελωτού δικτύου 

(Patnaik, 2010). 

Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος λειτουργίας και οι τύποι των 

κυψελωτών συστημάτων. 

 

2.2. Τρόπος Λειτουργίας Κυψελωτών Δικτύων 

Το μοντέλο κυψελωτών δικτύων προϋποθέτει την ύπαρξη στο κέντρο μιας 

γεωγραφικής περιοχής ενός Σταθμού Βάσης (Base Station - BS), ο οποίος εξυπηρετεί τις 

Κινητές Συσκευές (Mobile Stations - MS) που κινούνται εντός της περιοχής αυτής. 

Εκτός του Σταθμού Βάσης και των Κινητών Συσκευών, τα κυψελωτά συστήματα 

περιλαμβάνουν το Κέντρο Μεταπομπής Κινητών Συσκευών (Mobile Switching Center - 

MCS) το οποίο είναι απαραίτητο για το συντονισμό της δρομολόγησης κλήσεων εντός 

μιας γεωγραφικής περιοχής, το Ευθύ Κανάλι (Forward Channel ή Downlink) για τη 

μεταφορά δεδομένων από το BS στα MS και το Ανάστροφο Κανάλι (Reverse Channel ή 

Uplink) για τη μεταφορά πληροφοριών από τα MS προς το BS. Το Σχήμα 2.2 

παρουσιάζει το προαναφερθέν μοντέλο (CSE IIT, 2013). 
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Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη Ενότητα, ένα από τα βασικότερα 

χαρακτηριστικά των κυψελωτών συστημάτων, το οποίο τα καθιστά ελκυστικά και για 

εμπορική χρήση, είναι η δυνατότητα πολλαπλής επαναχρησιμοποίησης των συχνοτήτων. 

Αυτό γίνεται μέσω των πολλαπλών κυψελών ή Σταθμών Βάσης, οι οποίοι λειτουργούν 

ως πομποί μικρής ισχύος καλύπτοντας μικρά επιμέρους τμήματα της ευρύτερης περιοχής 

εξυπηρέτησης. Κάθε Σταθμός Βάσης χρησιμοποιεί ένα μέρος του συνόλου των καναλιών 

επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα. Σε Σταθμούς Βάσης οι οποίοι γειτνιάζουν, 

κατανέμονται προς χρήση διαφορετικές ομάδες καναλιών ώστε να αποφεύγονται οι 

παρεμβολές (CSE IIT, 2013). 

 

 

Σχήμα 2.2: Μοντέλο Επικοινωνίας Κυψελωτών Δικτύων 

 

Πηγή: CSE IIT (2013) 

 

Λόγω της μικρής ισχύος τους, οι Σταθμοί Βάσης έχουν περιορισμένη εμβέλεια, 

γεγονός που καθιστά εφικτή την επαναχρησιμοποίηση των ίδιων συχνοτήτων από 

κυψέλες που βρίσκονται σε επαρκώς μεγάλη απόσταση μεταξύ τους ώστε να 
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ελαχιστοποιούνται οι τυχόν παρεμβολές. Μια ομάδα κυψελών που χρησιμοποιεί 

διαφορετικές συχνότητες ανά κυψέλη και εξυπηρετεί μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, 

είναι γνωστή ως Συστάδες Επαναχρησιμοποίησης (Reuse Cluster). Από την άλλη, οι 

κυψέλες που χρησιμοποιούν τις ίδιες συχνότητες ονομάζονται Ομοκαναλικές Κυψέλες 

(Co-channel Cells). Στο Σχήμα 2.1, παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές Συστάδες 

Επαναχρησιμοποίησης (οι οποίες απεικονίζονται με διαφορετικά χρώματα), ενώ κάθε μία 

από τις ομάδες αυτές περιλαμβάνει επτά διαφορετικές Ομοκαναλικές Κυψέλες (οι οποίες 

συμβολίζονται με διαφορετικά γράμματα). Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το σχήμα 

των κυψελών συναρτάται άμεσα με τη μορφολογία του εδάφους, αλλά έχει υιοθετηθεί 

στη βιβλιογραφία η αναπαράστασή τους με εξαγωνική μορφή (CSE IIT, 2013). 

 

2.3. Τεχνικές Αύξησης Χωρητικότητας Κυψελωτών Δικτύων 

Δεδομένων των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών επικοινωνίας, η χρήση 

κυψελωτών συστημάτων έδωσε τη δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας του δικτύου 

με την εφαρμογή των ακόλουθων τεχνικών: 

1. Χρήση επιπλέον φάσματος συχνοτήτων (καναλιών). Είναι βέβαια αυτονόητο 

ότι αυτή η τεχνική έχει περιορισμούς δεδομένου ότι το χρησιμοποιούμενο 

φάσμα είναι δεδομένο και η απόκτηση επιπλέον καναλιών είναι εκ των 

πραγμάτων περιορισμένη και συνεπάγεται υψηλό κόστος. 

2. Τροποποίηση της αρχιτεκτονικής του δικτύου. Η βασική αρχιτεκτονική των 

κυψελωτών δικτύων μπορεί να τροποποιηθεί με διάφορους τρόπους ώστε να 

επιτευχθεί τελικά αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου. Πρόκειται κατ’ 

ουσία για τεχνικές οι οποίες μεταβάλλουν το σχήμα και το μέγεθος της 

εμβέλειας των κυψελών, με την προσθήκη επιπλέον  κυψελών ή την 

προσαρμογή των επιμέρους χαρακτηριστικών των κεραιών. Επιπρόσθετα, οι 

τεχνικές αυτές είναι περισσότερο πρακτικές και λιγότερο δαπανηρές σε σχέση 

με τη χρήση επιπλέον φάσματος συχνοτήτων. Οι συνηθέστερες τεχνικές 

τροποποίησης της αρχιτεκτονικής του δικτύου είναι οι ακόλουθες: 
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a. Τομεοποίηση των Κυψελών (Cell Sectoring). Πρόκειται για τεχνική η 

οποία υλοποιείται με τη βοήθεια κατευθυντικών αντί ισοτροπικών 

κεραιών.  

b. Διαίρεση των Κυψελών (Cell Splitting). Αποτελεί τεχνική κατά την 

οποία μία κυψέλη υποδιαιρείται δύο ή περισσότερες μικρότερες 

κυψέλες. 

c. Χρήση Τεχνικών Επαναχρησιμοποίησης Συχνότητας. Η τεχνική αυτή 

είναι γνωστή στη γενική της μορφή ως «διαμέριση για 

επαναχρησιμοποίηση» (reuse partitioning). Η λογική αυτής της 

τεχνικής είναι η επαναχρησιμοποίηση μιας συχνότητας σε μικρότερη 

απόσταση από την αρχικά καθορισμένη, γεγονός το οποίο πρακτικά 

σημαίνει μικρότερες επικαλυπτόμενες κυψέλες. Σε μια άλλη μορφή 

αυτής της τεχνικής, η οποία είναι γνωστή ως «επικάλυψη κυψελών» 

(cell overlay), οι χρησιμοποιούμενες συχνότητες από μία κυψέλη 

διαιρούνται σε αυτές που χρησιμοποιούνται εντός αυτής της κυψέλης 

και στις υπόλοιπες που χρησιμοποιούνται στα νέες επικαλυπτόμενες 

κυψέλες. 

3. Βελτιστοποίηση της κατανομής συχνοτήτων. Με βάση αυτή την τεχνική, η 

κατανομή των συχνοτήτων στις διάφορες κυψέλες γίνεται με τρόπο «μη 

συμμετρικό», ο οποίος είναι άμεση συνάρτηση της κίνησης που αυτές 

παρουσιάζουν. 

4. Βελτίωση του εξοπλισμού και της τεχνολογίας πρόσβασης. Πρόκειται για 

τεχνική η οποία είναι άμεση συνάρτηση της εξέλιξης και βελτίωσης των 

δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας (π.χ. modems), με αποτέλεσμα την 

αύξηση της ταχύτητας και της χωρητικότητας του δικτύου. 

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα στον τρόπο λειτουργίας των κυψελωτών δικτύων 

είναι ότι πρέπει να είναι σε θέση να ικανοποιήσουν άμεσα τις απαιτήσεις των νέων ή 

υπαρχόντων χρηστών, παρέχοντας τα απαιτούμενα κανάλια επικοινωνίας όταν αυτά 
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ζητηθούν. Τρεις είναι οι βασικότεροι τρόποι με τους οποίους μπορούν διατίθενται τα 

υπάρχοντα κανάλια: 

1. Στατική Εκχώρηση Καναλιών (Fixed Channel Allocation - FCA). Σύμφωνα 

με την τεχνική αυτή γειτονικά σε συχνότητα κανάλια διατίθενται σε 

διαφορετικές κυψέλες. Με τη βοήθεια αυτής της τεχνικής ελαχιστοποιούνται 

οι Παρεμβολές των Παρακείμενων Καναλιών (Adjacent Channel Interference 

-ACI). Η εν λόγω τεχνική αποτελεί ενδεδειγμένη μέθοδο κατανομής 

καναλιών για περιπτώσεις ομοιόμορφου φόρτου σε όλες τις κυψέλες. Για να 

είναι αποτελεσματική η τεχνική αυτή σε περιπτώσεις μη ομοιόμορφου 

φόρτου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο Βαθμός Εξυπηρέτησης (Grade of 

Service - GOS) σε πραγματικό χρόνο και να κατανέμονται τα διαθέσιμα 

κανάλια αναλόγως. 

2. Δυναμική Εκχώρηση Καναλιών (Dynamic Channel Allocation - DCA). Με 

βάση αυτή την τεχνική, πραγματοποιείται δυναμική εκχώρηση συχνοτήτων 

από κυψέλες με χαμηλό φόρτο σε κυψέλες με αυξημένο φόρτο. Εννοείται ότι, 

η εκχωρηθείσα συχνότητα επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της 

επικοινωνίας. 

3. Δανεισμός Καναλιών (Channel Borrowing). Με την τεχνική αυτή όλα τα 

διαθέσιμα κανάλια τοποθετούνται σε μια κοινή περιοχή διαθέσιμων καναλιών 

και τα όποια αιτήματα εξυπηρετούνται από την περιοχή αυτή σύμφωνα με ένα 

έναν αλγόριθμο επιλογής και χρησιμοποίησης. Στην περίπτωση αυτή το 

εκχωρηθέν κανάλι επιστρέφεται στην κοινή περιοχή διαθέσιμων καναλιών 

μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας χρήσης του. 

 

2.4. Τύποι Κυψελωτών Συστημάτων 

Ο βασικός διαχωρισμός των κυψελωτών συστημάτων, έχει στηριχθεί 

παραδοσιακά στην έννοια των διαδοχικών γενεών (Generations) και ως εκ τούτου 
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ενσωματώνουν στην ονοματολογία τους το αγγλικό γράμμα G. Οι βασικές γενιές που 

έχουν υπάρξει έως σήμερα είναι τέσσερις (1G, 2G, 3G και 4G), ενώ έχουν υπάρξει και 

μεταβατικά στάδια, όπως το 2.5G. Στις ώριμες τηλεπικοινωνιακές αγορές του σύγχρονου 

δυτικού κόσμου, έχουν πλέον διαδοθεί ευρέως και χρησιμοποιούνται συστήματα 3G και 

4G, τα οποία επιτυγχάνουν υψηλές ταχύτητες επικοινωνίας και ενδείκνυνται και για τη 

χρήση του διαδικτύου. Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η παρουσίαση και ανάλυση 

των βασικών χαρακτηριστικών των δικτύων των προαναφερθεισών κατηγοριών και ο 

εξηγείται ο τρόπος λειτουργίας των παλαιότερων αλλά και των σύγχρονων δικτύων 

κινητής επικοινωνίας. 

 

2.4.1. Οι Προ-3G Γενεές 

Η πρώτη γενιά κυψελωτών δικτύων (1G) υπήρχε από τη δεκαετία του 1980. Οι 

δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων αξιοποιούσαν αποκλειστικά αναλογικά κύματα και 

ως εκ τούτου η ταχύτητα μεταφοράς ήταν εξαιρετικά μικρή, μόλις 4.6 kbps. Το εν λόγω 

σύστημα υποστήριζε κλήσεις φωνής και μηνύματα απλού κειμένου, υπηρεσίες οι οποίες 

παρέχονταν με εναλλαγή κυκλωμάτων (circuit switching). Είναι προφανές ότι η ποιότητα 

του ήχου ήταν πολύ χαμηλή. 

Η δεύτερη γενιά (2G), έχει να παρουσιάσει την εισαγωγή και αξιοποίηση της 

ψηφιακής τεχνολογίας, το οποίο πρακτικά σημαίνει τη μετατροπή της φωνής σε ψηφιακό 

κώδικα και στη συνέχεια ξανά σε αναλογικό σήμα. Ένα από τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα της γενιάς 2G, είναι η δυνατότητα περιαγωγής (roaming), η οποία 

κατέστησε εφικτή τη διεθνή κινητή επικοινωνία κατά τη μετακίνηση από χώρα σε χώρα. 

Εκτός των άλλων, η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας περιόρισε σημαντικά τις απάτες 

που αποτελούσαν σχετικά απλή υπόθεση με την αναλογική τεχνολογία, αφού πλέον δεν 

ήταν εφικτή η «κλωνοποίηση» κινητών τηλεφώνων με τον ίδιο αριθμό. Ακόμη, οι 

χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, συνέβαλλε στη μείωση της έντασης των 

εκπεμπόμενων σημάτων, τα οποία ενοχοποιούνται για ζητήματα υγείας. Ένα τυπικό 2G 

GSM δίκτυο υπηρεσιών λειτουργεί σε συχνότητες μεταξύ 800 και 900MHz και το εύρος 
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ζώνης (bandwidth) είναι από 30 έως 200 KHz. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

ταχύτητες μεταφοράς παρέμειναν χαμηλές στα επίπεδα των 9.6 kbps. 

Τα δίκτυα Global Systems for Mobile telecommunications, γνωστά και ως GSM, 

άρχισαν να αξιοποιούνται εμπορικά το 1991. Αποτελούν 2G ψηφιακά κυψελωτά 

συστήματα κινητών επικοινωνιών, τα οποία χρησιμοποιούν τεχνικές πολλαπλών 

προσβάσεων (TDMA και FDMA) και διαίρεσης χρόνου και συχνοτήτων (Time and 

Frequency Division), αντίστοιχα σε ένα αριθμό καναλιών και χρονοθυρίδες. Ειδικότερα, 

η τεχνικές αυτές επιμερίζουν τις συχνότητες σε 124 υποτμήματα που διαχωρίζονται 

περαιτέρω σε 8 υποτμήματα με βάση τον χρόνο. 

Μεταξύ των γενιών 2G και 3G υπήρξε και μια μεταβατική γενιά η οποία 

ονομάστηκε 2.5G. Αρχικά, η εν λόγω γενιά εισήχθη κατά κύριο λόγο για την αξιοποίηση 

σύγχρονων τεχνολογιών αύξησης του εύρους ζώνης στην υπάρχουσα γενιά 2G. 

Πρόκειται ουσιαστικά, όπως προαναφέρθηκε, για μεταβατικό στάδιο και όχι για 

ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, όπως συνέβη με την αμέσως επόμενη γενιά 3G, η οποία 

παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα. Οι ταχύτητες των δικτύων 2.5G αγγίζουν τα 384 

KBps, ενώ παραδείγματα τέτοιων δικτύων είναι το GPRS (General Packet Radio 

Service) με ταχύτητες που μπορούν να φτάσουν τα 115 KBps και το EDGE (Enhanced 

Data rates for GSM Evolution), με ταχύτητες της τάξεως των 384 kbps (Cai and 

Goodman, 1997). 

 

2.4.2. Η Γενιά 3G 

Η χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έχει εξελιχθεί ταχύτατα και σε 

παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Πλέον, όλοι σχεδόν οι πάροχοι 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και οι πελάτες τους χρησιμοποιούν και αξιοποιούν 3G 

και 4G υπηρεσίες. Η ταχύτατη εξέλιξη των προσφερόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με 

τη ραγδαία αύξηση των πελατών / χρηστών, κατέστησε τη χρήση κινητών συσκευών 

μέρος της καθημερινότητας (commodity) στη παγκόσμια αγορά. 
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Η γενιά 3G είναι η τρίτη γενιά των κυψελωτών δικτύων. Στα βασικά 

χαρακτηριστικά των δικτύων αυτής της γενιάς περιλαμβάνονται οι υψηλές ταχύτητες 

μετάδοσης, η πρόσβαση σε προηγμένα συστήματα πολυμέσων (multimedia) και οι 

σύγχρονες, παγκόσμιας εμβέλειας δυνατότητες περιαγωγής (roaming). Ακόμη, τα 3G 

δίκτυα επιτρέπουν την ταυτόχρονη χρήση υπηρεσιών φωνής και δεδομένων και 

προσφέρει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων μέχρι 2 Mbps, καθιστώντας ρεαλιστική τη 

χρήση υπηρεσιών όπως κλήσεις βίντεο και κινητής τηλεόρασης (mobile TV), μηνύματα 

πολυμέσων (Multi Media Messaging Services - MMS), υποστήριξη τρισδιάστατων 

παιχνιδιών (3D gaming και Multi-Gaming), υπηρεσίες κινητού διαδικτύου (mobile 

internet), μεταφοράς μεγάλων αρχείων, αλλά και σύνθετες υπηρεσίες (π.χ. triple-play 

services). 

Τα δίκτυα 3G εισήχθησαν κατά βάση για να υπερκεράσουν τους περιορισμούς 

που εισήγαγαν τα δίκτυα 2G και 2.5G. Πρόκειται κατά βάση για μια εξελιγμένη μορφή 

επικοινωνίας που έχει διαδοθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Η υποκείμενη 

τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε (Wide Brand Wireless Network), αύξησε σημαντικά 

την ποιότητα επικοινωνίας. Επιπλέον η αποστολή δεδομένων στηρίχθηκε στην 

τεχνολογία ανταλλαγής πακέτων (packet switching), ενώ οι φωνητικές κλήσεις 

αξιοποιούσαν τεχνολογίες εναλλαγής κυκλωμάτων (circuit switching). Τα δίκτυα 3G 

λειτουργούν σε ένα εύρος συχνοτήτων 2100 MHz και έχει εύρος ζώνης μεταξύ 15 και 20 

MHz. 

Ο μηχανισμός του packet switching υλοποιείται στην πράξη μέσω της παροχής 

κατάλληλα διευθυνσιοδοτημένων πακέτων δεδομένων, τα αλληλοσυνδέονται για να 

συνθέσουν τη συνομιλία. Για την αποστολή δεδομένων, δεν είναι απαραίτητη η 

δημιουργία νέων ειδικών δικτυακών διαδρομών, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

οποιοδήποτε υφιστάμενο κανάλι επικοινωνίας, γεγονός που επιτυγχάνει τη λήψη 

δεδομένων σε λιγότερο χρόνο σε σύγκριση με τους χρόνους υλοποίησης των φωνητικών 

κλήσεων. 

 

 



 14  

 

Σχήμα 2.3: Συστήματα CDMA (Code Division Multiple Access) 

Πηγή: Θεολόγου (2013) 

 

Χαρακτηριστικές κατηγορίες δικτύων 3G είναι τα δίκτυα Code Division Multiple 

Access (CDMA) και Universal Mobile Telephone System (UMTS). Ειδικότερα τα δίκτυα 

UMTS δεν είναι συμβατά με δίκτυα GSM, και έχουν αναπτυχθεί σε χώρες που παρέχουν 

τη δυνατότητα χρησιμοποίησης νέων συχνοτήτων (Ogunbenkun, Mendjeli, 2003; Yang 

and Lin, 2003), οι οποίες αυξάνουν το συνολικό εύρος ζώνης του δικτύου. Οι 

τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτού του τύπου τα δίκτυα αξιοποιούν τεχνικές 

duplexing, όπως η FDD (Frequency Division Duplex) και η TDD (Time Division 

Duplex). Το Σχήμα 2.3 καταγράφει τη λογική των υποκατηγοριών των συστημάτων 

CDMA (Van Cauwenberge, 2003; CDMA Development Group). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στους λόγους της σχετικά βραδείας υιοθέτησης των 

3G τεχνολογιών σε κάποιες περιπτώσεις, περιλαμβάνεται το σχετικά υψηλό κόστος του, 

αλλά και το γεγονός ότι προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιων υποδομών, οι οποίες δεν είναι 

διαθέσιμες σε όλες τις χώρες και τις περιοχές. 
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2.4.3. Η Γενιά 4G 

Η γενιά 4G αρχίζει σταδιακά να εδραιώνεται, κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες 

του δυτικού κόσμου, και αναμένεται να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη και ασφαλή λύση 

κινητής ευρυζωνικής επικοινωνίας η οποία θα καλύπτει φορητούς υπολογιστές, 

smartphones και οποιαδήποτε άλλη φορητή συσκευή. Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι 

ευρύτερες από αυτές της 3G, όπως η υπερευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο, η 

τηλεφωνία IP, υπηρεσίες παιχνιδιών, καθώς και συνεχούς ροής πολυμεσικές εφαρμογές 

(streamed multimedia). Ο βασικότερος λόγος είναι η σημαντικά μεγαλύτερες ταχύτητες 

(100 Mbps σε σύγκριση με την ταχύτητα των 21 Mbps σε 3G δικτύων). 

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι το κύριο πλεονέκτημα του 4G σε 

σύγκριση με τις 3G τεχνολογίες είναι η ευκολία της ταχύτερης περιήγησης στο διαδίκτυο 

είναι. Σε κινητές συσκευές που αξιοποιούν την 4G τεχνολογία, βίντεο και άλλα μεγάλου 

όγκου αρχεία μπορούν να διακινηθούν σε ταχύτητες περίπου τέσσερις φορές 

μεγαλύτερες από αυτές των δικτύων 3G. Η κεντρική φιλοσοφία των δικτύων 4G είναι ότι 

επιχειρούν να ενοποιήσουν όλα τα δίκτυα των προηγούμενων γενεών χρησιμοποιώντας 

ένα επίπεδο (layer) ενοποίησής τους και καθιστώντας διάφανο προς τους τελικούς 

χρήστες το μηχανισμό μέσω του οποίου επικοινωνούν και συνδυάζονται όλες οι 

επιμέρους τεχνολογίες. Αυτό το επίπεδο ενοποίησης συντίθεται από 5 υποεπίπεδα τα 

οποία είναι το cellular, το hot spot, το personal, το network και το fixed. Η ευελιξία, τα 

υψηλά επίπεδα ευφυΐας και η υποστήριξη πολύπλοκων περιβαλλόντων επικοινωνίας 

αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα των δικτύων 4G. Από την άλλη, η απαιτούμενη 

υποδομή σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος αποτελούν, όπως και στην περίπτωση των 

3G δικτύων, ανασταλτικούς παράγοντες για τη διείσδυση και εξάπλωση των δικτύων 4G. 
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3. Μεταπομπή (Handover) 

 

Τα σύγχρονα παγκόσμιας εμβέλειας δίκτυα επικοινωνίας με το εκρηκτικά 

αυξανόμενο πλήθος των κινητών συσκευών θα ήταν αδύνατο να λειτουργούν 

αποτελεσματικά χωρίς τη χρήση των ενδεδειγμένων μηχανισμών αποδοτικής διαχείρισης 

του ούτως ή άλλως περιορισμένου εύρους ζώνης (bandwidth). Είναι λοιπόν αυτονόητο 

πως η αναζήτηση τρόπων αποτελεσματικής διαχείρισης των κυψελωτών δικτύων κινητής 

επικοινωνίας και η χρήση ολοένα και μικρότερων κυψελών είναι πρακτικά αναπόφευκτη. 

Αναμφίβολα, η μείωση του μεγέθους των κυψελών οδηγεί στην αύξηση του αριθμού 

τους, καθιστώντας κατ’ αυτό τον τρόπο φυσιολογική εξέλιξη τη σημαντική αύξηση του 

αριθμού των εκτελούμενων μεταπομπών, και αυξάνοντας έτσι την πολυπλοκότητα 

διαχείρισης των δικτύων. 

Στα κυψελωτά συστήματα, όταν μία κινητή συσκευή βρίσκεται σε κίνηση και 

απομακρύνεται από την περιοχή εμβέλειας μιας κυψέλης με την οποία είναι συνδεδεμένη 

και ανταλλάσσει δεδομένα, για να διασφαλίζεται η συνέχεια στην επικοινωνία, θα πρέπει 

κάποια στιγμή η κινητή συσκευή να αποσυνδεθεί από την τρέχουσα κυψέλη και να 

συνδεθεί με κάποια νέα, η οποία παρέχει καλύτερης ποιότητας σήμα. Στην περίπτωση 

αυτή είναι απαραίτητο να λάβει χώρα η διαδικασία που είναι γνωστή ως μεταπομπή 

(handover, handoff) και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η άρτια 

μεταφορά δεδομένων χωρίς απώλειες (Tripathi et al., 1998). 

Στο παρόν Κεφάλαιο περιγράφεται, εξηγείται και αναλύεται η εν λόγω 

διαδικασία, οι συνηθέστεροι τύποι μεταπομπής και οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται, 

ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο «μαλακό» (soft) handover, το οποίο αποτελεί και 

αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης στην παρούσα διατριβή. 
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3.1. Εισαγωγή στη Μεταπομπή 

Όπως προαναφέρθηκε, η επικοινωνία μέσω κινούμενων συσκευών θα ήταν 

αδύνατη αν δεν υφίστατο η διαδικασία του handover. Για να είναι βέβαια εφικτή η 

διατήρηση της επικοινωνίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεχής ανταλλαγή 

δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ κινητών συσκευών και σταθμών βάσης. Ζωτικής 

σημασία πληροφορία για την υλοποίηση οποιουδήποτε μηχανισμού handover είναι να 

υποστηρίζεται και να υλοποιείται από τις κινητές συσκευές η αποστολή πληροφοριών 

που προσδιορίζουν τη θέση τους, γεγονός που διασφαλίζεται με τη συνεχή αποστολή 

μηνυμάτων. Πρακτικά, αυτό που κάνουν συνήθως οι κινητές συσκευές είναι να 

καταγράφουν την ισχύ των παρακείμενων σταθμών μετάδοσης, ώστε να μπορούν να 

επιλεγούν οι πλέον ενδεδειγμένοι υποψήφιοι σταθμοί για να υλοποιήσουν οποιοδήποτε 

αίτημα επικοινωνίας. 

Ο καταχωρητής θέσης (location register) παίζει σημαντικό ρόλο στην 

προαναφερθείσα διαδικασία και αποθηκεύει τις πλέον πρόσφατες θέσεις των κινητών 

συσκευών. Πολλές φορές εξαιτίας των χαμηλών ρυθμών ανανέωσης των πληροφοριών 

θέσης, αυτό που συμβαίνει στην πράξη είναι να εξετάζεται μεν η πλέον πρόσφατη θέση 

που είναι αποθηκευμένη στον καταχωρητή θέσης, σε συνδυασμό όμως και με γειτονικά 

σημεία πρόσβασης μιας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, το εύρος της οποίας 

εξαρτάται άμεσα από το ρυθμό ανανέωσης των δεδομένων που αποθηκεύονται στους 

καταχωρητές θέσης και τον αριθμό των κινητών συσκευών που κινούνται στη 

συγκεκριμένη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μηνυμάτων που 

ανταλλάσσονται πρέπει να μην καταναλώνει σημαντικό τμήμα των υφιστάμενων πόρων, 

ώστε να είναι ταυτόχρονα εφικτή η απρόσκοπτη επικοινωνία μέσω των κινητών 

συσκευών. Ειδικότερα, θα πρέπει να δαπανώνται ελεγχόμενοι πόροι για την εκπομπή 

μηνυμάτων προς μη ενεργές κινητές συσκευές, των οποίων το πλήθος είναι πολύ μεγάλο, 

ώστε να διασφαλίζεται απρόσκοπτα η επικοινωνία δεδομένου ότι οι υποδομές και ο 

εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων επικοινωνίας και 

την παρακολούθηση της θέσης των κινητών συσκευών, είναι κοινά. 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στα κυψελωτά συστήματα θα πρέπει να επιλέγεται 

κάθε φορά με δυναμικό τρόπο και να υλοποιείται η καταλληλότερη σύνδεση της κινητής 

συσκευής με ένα από τους παρακείμενους σταθμούς βάσης, με τρόπο βέβαια που να μην 

υπάρχει αντίκτυπος στην ποιότητα επικοινωνίας που βιώνουν οι τελικοί χρήστες των 

κινητών συσκευών. Η δυναμική επιλογή της καταλληλότερης σύνδεσης, σε κάθε 

περίπτωση είναι συνάρτηση του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου δικτύου. Ειδικότερα, σε 

δίκτυα Frequency Division Multiple Access (FDMA) χρησιμοποιείται ένα συγκεκριμένο 

εύρος συχνοτήτων, σε δίκτυα Code Division Multiple Access (CDMA) αξιοποιείται η 

τεχνολογία λέξεων-κωδικών, και σε δίκτυα Time Division Multiple Access (TMDA) 

αξιοποιούνται οι μεταβολές χρονικής διάρκειας. Σε κάθε περίπτωση, μια επιτυχημένη 

μεταγωγή θα πρέπει να διασφαλίζει την ποιοτική επικοινωνία και να μη γίνεται 

αντιληπτή από τους χρήστες των κινητών συσκευών (CDMA Development Group). 

 

3.2. Η Μεταπομπή ανά Δικτυακή Γενιά 

Το handover αποτελεί, όπως σημειώθηκε ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση για 

την απρόσκοπτη συνέχιση των κλήσεων εν όσο μία κινητή συσκευή μετακινείται από την 

εμβέλεια μιας κυψέλης στην εμβέλεια μιας άλλης κυψέλης. Οι μηχανισμοί υλοποίησης 

του handover είναι πολλοί και διαφορετικοί και έχουν εξελιχθεί με το πέρασμα του 

χρόνου και την εξέλιξη των δικτύων τηλεπικοινωνιών από γενιά σε γενιά. 

Ο πλέον συνηθισμένος τύπος handover σε GSM δίκτυα 2G και 2.5G είναι τα 

εσωτερικά handovers, τα οποία διακρίνονται περαιτέρω σε (1) handovers εντός της ίδιας 

κυψέλης από ένα κανάλι σε άλλο κανάλι, και (2) διακυψελικά handovers από μία κυψέλη 

σε άλλη κυψέλη εντός εμβέλειας του ίδιου Σταθμού Βάσης. Υπάρχουν όμως και τα 

εξωτερικά handovers, στα οποία εμπλέκεται το switching center και τα οποία κατά 

κανόνα είναι πιο χρονοβόρα από τα εσωτερικά. Τα εξωτερικά handovers διακρίνονται 

περεταίρω σε (1) τα διακυψελικά handovers από μία κυψέλη σε άλλη κυψέλη που 

ελέγχεται από διαφορετικό Σταθμό Βάσης, ο οποίος ανήκει στο ίδιο switching center και 

(2) τα διακυψελικά handovers από μία κυψέλη σε άλλη κυψέλη που ελέγχεται από 
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διαφορετικό Σταθμό Βάσης, ο οποίος ανήκει σε διαφορετικό switching center (Van 

Cauwenberge, 2003). 

Στα 3G δίκτυα, υπάρχουν περισσότεροι τύποι και κατηγορίες handover, οι οποίες 

καταρχάς εκπορεύονται από το γεγονός ότι υπάρχει σημαντικό ενδεχόμενο η μεταπομπή 

να μη λαμβάνει χώρα μεταξύ δύο 3G δικτύων, αλλά μεταξύ ενός 3G και ενός 2G. 

Ειδικότερα, όταν πρόκειται για δίκτυα 3G οι βασικές κατηγορίες handover που 

συναντώνται είναι οι ακόλουθες (Christophorou, Pitsillides, 2006): 

 Soft/ Softer και Inter-frequency FDD handover 

 TDD to TDD handover 

 FDD to TDD και TDD to FDD handover με αλλαγή κυψέλης 

Ειδικότερα, τα handovers στα δίκτυα CDMA χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο 

εύρος συχνοτήτων και είναι τύπου soft. Αυτό οδηγεί στη βελτίωση του fade margin 

(Patzold, 2002), ο περιορισμός φαινομένων ping-pong, η υψηλότερη χωρητικότητα του 

καναλιού uplink και η βελτίωση του περιθωρίου υστέρησης. Ταυτόχρονα, σε τέτοιου 

τύπου soft handover, παρατηρείται αυξημένη πολυπλοκότητα υλοποίησης, υψηλές 

απαιτήσεις πόρων, αλλά και αυξημένες παρεμβολές του καναλιού downlink. Από την 

άλλη τα handovers σε δίκτυα WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) 

αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα τεχνικών που χρησιμοποιούνται σε 3G δίκτυα 

(Chen, 2003; Holma and Toskala, 2004). Οι δυνατότητες ταυτόχρονης διενέργειας 

κλήσεων φωνής και δεδομένων σε συνδυασμό με την απαιτούμενη επικοινωνία μεταξύ 

δικτύων WCDMA και GSM είναι αυτή που ουσιαστικά δημιουργεί επιπρόσθετη 

πολυπλοκότητα σε τέτοιου τύπου δίκτυα (Parkvall et al., 2006; CDMA Development 

Group). 

Τέλος, τα handovers σε δίκτυα 4G παρουσιάζουν και αυτά την πρόκληση ότι η 

οποιαδήποτε διαδικασία μεταπομπής θα πρέπει να είναι λειτουργική και μεταξύ 

ανομοιογενών συστημάτων. Πρόκειται για νέες τεχνολογίες γύρω από τις οποίες 

διεξάγεται σημαντικής έκτασης ερευνητική δραστηριότητα. 
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3.3. Σκληρό (Hard) και Μαλακό (Soft) Handover 

Ο βασικότερος διαχωρισμός των τύπων μεταπομπής κατατάσσει τα handovers σε 

δύο κατηγορίες, τα σκληρά handovers (hard) και τα μαλακά handovers (soft). Η 

ειδοποιός διαφορά των δύο αυτών κατηγοριών είναι ότι ενώ στα σκληρά handovers η 

επικοινωνία διακόπτεται αμέσως μετά την απόφαση για εκτέλεση μεταπομπής και πριν 

αποκατασταθεί κανάλι επικοινωνίας με το νέο Σταθμό Βάσης, στα μαλακά handovers, η 

υπάρχουσα σύνδεση διατηρείται ενεργή έως ότου ολοκληρωθεί και γίνει λειτουργική η 

νέα σύνδεση (Van Cauwenberge, 2003). 

Οι περιπτώσεις στις οποίες βρίσκει εφαρμογή το σκληρό handover, παρά το 

γεγονός ότι ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα της επικοινωνίας, είναι αυτές 

κατά τις οποίες το δίκτυο της υπάρχουσας σύνδεσης και το δίκτυο της νέας σύνδεσης δεν 

είναι συμβατά και διαφέρουν σημαντικά ως προς τα χαρακτηριστικά διασύνδεσης και τις 

υποκείμενες τεχνολογίες (Stuber, 2002; Tanenbaum, 2003). Άλλη περίπτωση κατά την 

οποία χρησιμοποιούνται τα σκληρά handovers είναι όταν πρόκειται για ενδοκυψελικές 

(intracellular) μεταπομπές. Ως εκ τούτου, τα σκληρά handovers κατηγοριοποιούνται σε 

ενδοκυψελικά, τα οποία εκτελούνται εντός της ίδιας κυψέλης με για διάφορους λόγους, 

όπως είναι η αλλαγή της χρησιμοποιούμενης συχνότητας και σε διακυψελικά 

(intercellular) όπου έχουμε και αλλαγή κυψέλης. 

Το μαλακό handover είναι προφανές ότι εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που δεν 

είναι επιθυμητή η ανάληψη κινδύνων επιδείνωσης της ποιότητας εξυπηρέτησης (quality 

of service – QoS). Και στην περίπτωση των μαλακών μεταπομπών, υφίσταται περαιτέρω 

κατηγοριοποίηση, όπως οι μεταπομπές που λαμβάνουν χώρα εντός του ίδιου σταθμού 

βάσης οι οποίες είναι γνωστές ως softer handovers (Van Cauwenberge, 2003). Τα 

μαλακά handovers, αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω μελέτης και ανάλυσης στην 

παρούσα διατριβή και ως εκ τούτου εξετάζονται λεπτομερώς στην επόμενη ενότητα. 
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3.3.1. Η Μεταπομπή Τύπου Soft και Softer 

Η μεταπομπή τύπου Soft ή Softer (Μαλακό ή Μαλακότερο Handover) αποτελεί, 

όπως προαναφέρθηκε μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες μεταπομπής, η οποία 

μάλιστα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και στα 3G δίκτυα. Στην Ενότητα αυτή, 

παρουσιάζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του εν λόγω τύπου μεταπομπής, σε 

συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, καθώς επίσης και τις 

επιμέρους κατηγορίες του (soft και softer handover). 

Καταρχάς για να λάβει χώρα ένα μαλακό handover θα πρέπει η κινητή συσκευή 

να βρίσκεται σε μια περιοχή στην οποία υφίσταται επικάλυψη μεταξύ δύο γειτονικών 

κυψελών. Στην περίπτωση του μαλακού handover, η κινητή συσκευή πραγματοποιεί δύο 

ταυτόχρονες συνδέσεις χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας 

ταυτόχρονα. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση του απλού soft handover η κινητή συσκευή 

βρίσκεται στην περιοχή επικάλυψης δύο τομέων που ανήκουν σε διαφορετικούς 

σταθμούς βάσης, ενώ στο μαλακότερο (softer) handover ένας Σταθμός Βάσης λαμβάνει 

δύο σήματα από δύο γειτνιάζοντες τομείς που εξυπηρετεί (Van Cauwenberge, 2003). 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας υψηλός βαθμός ομοιότητας μεταξύ των δύο 

τύπων μεταπομπής, υπάρχουν και κάποιες σημαντικές διαφορές. Στην περίπτωση του 

μαλακότερου handover ο Σταθμός Βάσης λαμβάνει δύο διαφορετικά σήματα τα οποία 

φτάνουν μέσω πολλαπλών διαδρομών. Λόγω των αντανακλάσεων σε κτίρια ή φυσικά 

εμπόδια το σήμα που αποστέλλεται από τις κινητές συσκευές φτάνει στο Σταθμό Βάσης 

από δύο διαφορετικούς τομείς. Τα σήματα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του 

μαλακότερου handover αντιμετωπίζονται κατ’ αντιστοιχία με τα σήματα πολλαπλών 

διαδρομών. Στην κατεύθυνση της ανερχόμενης ζεύξης (uplink) τα σήματα που 

λαμβάνονται στο Σταθμό Βάσης δρομολογούνται προς τον ίδιο δέκτη-συλλέκτη (rake 

receiver) και εν συνεχεία συνδυάζονται με χρήση της τεχνικής συνδυασμού μέγιστης 

αναλογίας. Στην κατεύθυνση της καθοδικής ζεύξης (downlink), ο Σταθμός Βάσης 

χρησιμοποιεί διαφορετικές κωδικοποιήσεις για να διαχωρίσει τους διάφορους τομείς που 

εξυπηρετεί. Είναι επομένως απαραίτητο, οι διαφορετικοί ακροδέκτες του δέκτη-

συλλέκτη στην κινητή συσκευή να εφαρμόζουν την κατάλληλη αποκωδικοποίηση για τα 
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σήματα που λαμβάνονται από διαφορετικούς τομείς πριν τον τελικό συνδυασμό τους.  

Λόγω της φύσης του, το μαλακότερο handover εμπεριέχει ένα μόνο ενεργό βρόχο 

ελέγχου ισχύος (Van Cauwenberge, 2003). 

Στην περίπτωση του soft handover η κατάσταση είναι παρόμοια στην περίπτωση 

της κατεύθυνσης κατερχόμενης ζεύξης (downlink). Στην κινητή συσκευή τα σήματα που 

λαμβάνονται από τους δύο διαφορετικούς Σταθμούς Βάσης συνδυάζονται 

χρησιμοποιώντας επεξεργασία συλλέκτη MRC (MRC Rake). Από την άλλη, στην 

κατεύθυνση της ανερχόμενης ζεύξης (uplink), υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Τα 

λαμβανόμενα σήματα δεν μπορούν πλέον να συνδυαστούν στο Σταθμό Βάσης, αλλά 

δρομολογούνται προς τον RNC και ο συνδυασμός των σημάτων ακολουθεί μια 

διαφορετική λογική. Στον RNC τα δύο σήματα συγκρίνονται πακέτο προς πακέτο και 

επιλέγεται ο καλύτερος υποψήφιος κάθε 10, 20, 40 ή 80 msecs. Καθώς ο εξωτερικός 

βρόχος του αλγόριθμο ελέγχου ισχύος μετρά το SNR των λαμβανόμενων σημάτων 

ανερχόμενης ζεύξης (uplinks) με ρυθμό που κυμαίνεται μεταξύ 10 και 100 Hz, η 

πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται για την επιλογή του πακέτου με την καλύτερη 

ποιότητα κατά τη διάρκεια του μαλακού handover (Van Cauwenberge, 2003). 

Η μεταπομπή τύπου soft ή softer έχει σαφώς πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Μία συνοπτική καταγραφή τους απεικονίζεται στον Πίνακα 3.1 παρακάτω. 

Συνοψίζοντας τα πλεονεκτήματα θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτά εστιάζονται κυρίως 

στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών επικοινωνίας και τον 

περιορισμό της έκτασης κάποιων φαινομένων όπως το φαινόμενο ping pong και το party 

effect, ενώ τα μειονεκτήματα έχουν να κάνουν κυρίως με την αύξηση των απαιτούμενων 

δικτυακών πόρων και τη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα των αλγορίθμων και διαδικασιών 

soft handover σε σύγκριση με άλλους απλούστερους τύπους μεταπομπής. 
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Πίνακας 3.1: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Soft και Softer Handover 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Μείωση της επίδρασης του “party effect” 

(ανακρίβεια του ελέγχου ισχύος σε συστήματα 

CDMA). 

Επιπλέον πόροι του δικτύου απαιτούνται κατά 

τη διάρκεια ενός soft handover. 

Μείωση του φαινομένου ping-pong (περιττές 

επαναλαμβανόμενες μεταπομπές). 

Το soft handover είναι πιο περίπλοκο. 

Συνέχιση της παροχής υπηρεσιών σε φυσικό 

επίπεδο, στιγμιαία πάνω από το μέσο 

διασύνδεσης. 

Οι παρεμβολές του downlink (σε άλλους 

χρήστες) αυξάνονται όταν είναι σε εξέλιξη ένα 

soft handover. 

Λιγότεροι χρονικοί περιορισμοί στο δίκτυο.  

Μείωση της μεταδιδόμενης ισχύος.  

 

3.4. Κατηγορίες Μεταπομπής βάσει του Τρόπου Λήψης 

Απόφασης 

Μία επίσης πολύ δημοφιλής κατηγοριοποίηση της διαδικασίας μεταπομπής έχει 

σαν κριτήριο τον τρόπο λήψης της απόφασης για το αν θα πραγματοποιηθεί μεταπομπή. 

Ειδικότερα, η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί με κυρίαρχο ρόλο από την κινητή 

συσκευή, από το ίδιο το δίκτυο, η με ανάλογη συνεισφορά και από τη συσκευή και από 

το δίκτυο. Προκύπτουν έτσι τρεις κατηγορίες μεταπομπής, ανάλογα με το βαθμό 

συμμετοχής της κινητής συσκευής και του δικτύου. Πρόκειται για τη μεταπομπή που 

ελέγχεται από την κινητή συσκευή (Mobile Controlled Handover – MCH), τη μεταπομπή 

που υποβοηθείται από την κινητή συσκευή (Mobile Assisted Handover - MAH) και τη 

μεταπομπή που ελέγχεται από το δίκτυο (Network Controlled Handover – NCH). Στις 

επόμενες ενότητες εξετάζονται οι προαναφερθέντες τύποι μεταπομπής. 
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3.4.1. Μεταπομπή Ελεγχόμενη από την Κινητή Συσκευή (MCH) 

Η Μέθοδος MCH αποτελεί μέθοδο κατά την οποία η απόφαση για το αν θα 

πραγματοποιηθεί μεταπομπή ή όχι λαμβάνεται από την κινητή συσκευή, η οποία αφενός 

καταγράφει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητα για τη λήψη της 

απόφασης μεταπομπής, αφετέρου μπορεί να επιλέξει τον καταλληλότερο σταθμό βάσης 

μετρώντας και καταγράφοντας την ισχύ και την ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος 

από τους παρακείμενους σταθμούς βάσης, αλλά και τις παρεμβολές που υφίστανται. 

Πρόκειται για ιδιαίτερα ταχεία μέθοδο, αφού η απόφαση της μεταπομπής 

στηρίζεται σε λίγες σχετικά πληροφορίες, δεδομένου ότι αγνοούνται δεδομένα και 

πληροφορίες που έχουν σχέση με την ποιότητα σημάτων άλλων συσκευών που κινούνται 

στον ίδιο χώρο. Η διαδικασία μεταπομπής, όταν χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος 

ολοκληρώνεται σε χρόνους της τάξεως του ενός δεκάτου του δευτερολέπτου. Πέραν της 

ταχύτητας μεταπομπής η οποία σαφώς είναι πλεονέκτημα, η εν λόγω μέθοδος 

παρουσιάζει το σαφές μειονέκτημα ότι δε χρησιμοποιούνται, όπως προαναφέρθηκε, 

πληροφορίες γειτνιαζόντων συσκευών. Ακριβώς για να αντιμετωπιστεί αυτή η αδυναμία 

και για να ελαχιστοποιηθούν οι παρεμβολές που μπορεί να προκληθούν σε παρακείμενες 

κινητές συσκευές, λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο για την εκτέλεση μεταπομπής, εκτός 

από την ισχύ του σήματος των παρακείμενων σταθμών βάσης, και τα επίπεδα 

παρεμβολών σε κάθε διαθέσιμο και τελικά επιλέγεται η χρήση του καναλιού με το 

μικρότερο θόρυβο. 

 

3.4.2. Μεταπομπή Υποβοηθούμενη από την Κινητή Συσκευή (MAH) 

Στην περίπτωση της μεταγωγής που υποβοηθάται από την κινητή συσκευή, ναι 

μεν η κινητή συσκευή συλλέγει και αποθηκεύει δεδομένα και πληροφορίες που είναι 

απαραίτητα για να ληφθεί απόφαση μεταπομπής και τις προωθεί στο χρησιμοποιούμενο 

δίκτυο, το οποίο τελικά αποφασίζει εάν πρέπει να εκτελεστεί μεταπομπή. Πρόκειται για 

ενδιάμεσης ταχύτητας μέθοδο η οποία χρησιμοποιεί λίγα σχετικά δεδομένα για να λάβει 

απόφαση μεταγωγής. Η διαδικασία handover με χρήση αυτής της μεθόδου 
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ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα της τάξεως του 1 δευτερολέπτου (Tripathi, et al., 

1998). 

Τα κυψελωτά δίκτυα που υποστηρίζουν μεταγωγή αυτού του τύπου, 

χρησιμοποιούν κατά κανόνα μηχανισμούς μαλακού handover, δηλαδή δεν τερματίζουν 

την υπάρχουσα σύνδεση πριν ολοκληρωθεί με επιτυχία η νέα σύνδεση. Σε πολλές δε 

περιπτώσεις αξιοποιείται ο μηχανισμός του μαλακότερου (softer) handover, η εκτέλεση 

του οποίου δε διαφοροποιείται σε επίπεδο κινητής συσκευής σε σχέση με τον κλασσικό 

μηχανισμό soft handover. Από την άλλη για το χρησιμοποιούμενο δίκτυο, οι μεταπομπές 

τύπου soft προϋποθέτουν την ύπαρξη επιπρόσθετου υλικού (hardware), σε αντίθεση με 

την περίπτωση του softer handover, κατά την οποία δεν απαιτείται η ύπαρξη επιπλέον 

εξοπλισμού στο Σταθμό Βάσης. 

 

3.4.3. Μεταπομπή Ελεγχόμενη από το Δίκτυο (NCH) 

Στη μεταπομπή που ελέγχεται από το δίκτυο, το δίκτυο αναλαμβάνει τη συλλογή 

και καταγραφή των απαιτούμενων πληροφοριών και δεδομένων για να αξιολογηθεί αν 

απαιτείται η εκτέλεση μεταπομπής. Αυτό λαμβάνει χώρα για όλες τις κινητές συσκευές 

που βρίσκονται εντός της εμβέλειάς του εν λόγω δικτύου. Πρόκειται κατά κανόνα για 

μεταπομπή που απαιτεί μεγάλους σχετικά χρόνους, της τάξεως των 0.2 δευτερολέπτων 

(Tripathi et al., 1998), αφού τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται είναι 

πολλά και προέρχονται κατά κύριο λόγο από μετρήσεις της ισχύος του λαμβανόμενου 

σήματος (Received Signal Strength – RSS) που πραγματοποιούν οι κινητές συσκευές 

(Tibrewala, et al., 2008). 

Ο εν λόγω τύπος μεταπομπής ενδείκνυται για την καλύτερη κατανομή δικτυακών 

πόρων, αφού συλλέγει σε ένα κεντρικό σημείο πληροφορίες που προέρχονται από όλες 

τις κινητές συσκευές που κινούνται εντός το δικτύου αυτού. Σε πολλές περιπτώσεις, ο 

συγκεκριμένος τύπος μεταπομπής μπορεί να προξενήσει ένα στιγμιαίο θόρυβο, ο οποίος 

ενδέχεται να γίνει αντιληπτός κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνομιλιών μέσω κινητών 

τηλεφώνων, κυρίως αν η ποιότητα της σύνδεσης είναι υψηλή. Από την άλλη, η 
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μεταπομπή που ελέγχεται από το δίκτυο, δεν είναι κατάλληλη για δυναμικά 

μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα δικτύων, όπως τα 3G και 4G και έχει κυρίως 

χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα κυψέλης πρώτης γενιάς. 

 

3.5. Άλλες Κατηγοριοποιήσεις Μεταπομπής 

Πέραν των προαναφερθέντων διαχωρισμών, υφίστανται και άλλοι περισσότερο ή 

λιγότερο δημοφιλείς διαχωρισμοί. Μία ιδιαίτερα δημοφιλής κατηγοριοποίηση διαχωρίζει 

τις μεταπομπές σε οριζόντιες (horizontal) και κάθετες (vertical). Στις οριζόντιες 

μεταπομπές πραγματοποιείται εναλλαγή μεταξύ Σταθμών Βάσης που χρησιμοποιούν 

κοινή τεχνολογία, ενώ στις κάθετες μεταγωγές τα δύο εμπλεκόμενα δίκτυα (υφιστάμενο 

και νέο) χρησιμοποιούν διαφορετική τεχνολογία (Atalah et al, 2008; Mehbodniya, Aıssa, 

2010; Sharna, Murshed, 2011; Zhang et al., 2006). 

Ένας ιδιαίτερος τύπος μεταπομπής που με την ολοένα αυξανόμενη χρήση 

δορυφόρων καθίσταται όλο και πιο δημοφιλής είναι η δορυφορική μεταπομπή. Στην 

περίπτωση αυτή, η μεταπομπή μπορεί να οφείλεται στην κίνηση του δορυφόρου, αλλά 

και στην κίνηση της γης. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, η δορυφορική μεταπομπή 

μπορεί να είναι δια-δορυφορική, ή ενδο-δορυφορική. Η μεταπομπή αυτού του τύπου 

παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες αφού ολοκληρώνεται μετά από μεγάλα χρονικά 

διαστήματα που κυμαίνονται από μερικά λεπτά έως και κάποιες ώρες. 

 

3.6. Φάσεις Μεταπομπής 

Η μεταπομπή ως διαδικασία αποτελείται από τρεις σημαντικές διακριτές φάσεις, 

τη Φάση Απόφασης (Decision Stage), το Φάση Σχεδιασμού (Planning Stage) και τη 

Φάση Εκτέλεσης (Execution Stage). 

Η Φάση Απόφασης αποτελεί ίσως την πλέον κρίσιμη φάση της διαδικασίας, αφού 

τελικά καθορίζει τα κανάλια επικοινωνίας που θα ενεργοποιηθούν και την κυψέλη που 
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θα χρησιμοποιηθεί. Η απόφαση για μεταπομπή μπορεί να ληφθεί, όπως εξηγήθηκε στις 

προηγούμενες ενότητες, από το δίκτυο ή την κινητή τερματική συσκευή. Τα δεδομένα 

που χρησιμοποιούνται για να ληφθεί η όποια απόφαση είναι κατά κύριο λόγο μετρήσεις 

που γίνονται από τις κινητές συσκευές, όπως είναι η ένταση του λαμβανόμενου σήματος 

(Received Signal Strength - RSS), ο ρυθμός σφαλμάτων (Bit Error Rate - BER), ο λόγος 

σήματος προς θόρυβο (Signal to Noise rate Ratio - SNR) και η κίνηση της κυψέλης (Cell 

Traffic - CT). 

Οι βασικές κατηγορίες αλγορίθμων απόφασης μεταπομπής (Handover Decision 

Algorithms) που προκύπτουν ανάλογα με τα δεδομένα και τα κριτήρια που λαμβάνονται 

υπόψη για να ληφθεί η απόφαση είναι: 

1. Αλγόριθμοι RSS με Κατώφλι (Threshold), Υστέρηση (Hysteresis), Κατώφλι 

και Υστέρηση 

2. Αλγόριθμοι Προτεραιότητας 

3. Αλγόριθμοι Fuzzy Logic, Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και 

Αναγνώρισης Προτύπων (Pattern Recognition) 

4. Αλγόριθμοι Προσαρμοσμένοι στην Ταχύτητα (Velocity Adopted) 

5. Αλγόριθμοι Πολλαπλών Κριτηρίων (Multi Criteria). 

Αφού ληφθεί η απόφαση μεταπομπής, και πριν την εκτέλεσή της, μεσολαβεί η 

Φάση Σχεδιασμού κατά την οποία εντοπίζονται και επιλέγονται τα κανάλια-στόχοι που 

θα αναλάβουν την επικοινωνία, με κριτήρια την επαρκή χωρητικότητα και το χαμηλό 

αριθμό παρεμβολών, ενώ αναπτύσσονται και τα κατάλληλα πρωτόκολλα επιβεβαίωσης. 

Μετά και την ολοκλήρωση της Φάσης του Σχεδιασμού, ακολουθεί η Φάση Εκτέλεσης 

κατά την οποία υλοποιείται «φυσικά» η μεταπομπή με τη σύνδεση της κινητής συσκευής 

στο νέο Σταθμό Βάσης που επιλέχθηκε και την αποσύνδεσή της από τον υφιστάμενο, 

που μέχρι τώρα την εξυπηρετούσε. Για τη «φυσική» υλοποίηση της μεταπομπής, 

χρησιμοποιούνται συνήθως αλγόριθμοι και διαδικασίες επαναδρομολόγησης (rerouting) 

που μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο των μεταδιδόμενων δεδομένων 
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(π.χ. φωνή, δεδομένα, κ.α.), ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή ποιότητα εξυπηρέτησης 

(QoS). 

 

3.7. Παράμετροι Απόφασης Μεταπομπής 

Σημειώθηκε ανωτέρω ότι η απόφαση για το αν θα γίνει μεταπομπή ή όχι αποτελεί 

τη σημαντικότερη Φάση της διαδικασίας. Τα κριτήρια με βάση τα οποία λαμβάνεται η 

απόφαση είναι πολλά και διαφορετικά και έχουν τροφοδοτήσει έντονη ερευνητική 

δραστηριότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Η συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των 

δεδομένων και πληροφοριών που απαιτούνται, γίνεται από την κινητή συσκευή, το 

δίκτυο ή και από τα δύο. 

Πίνακας 3.2: Παράμετροι/ Κριτήρια Απόφασης Handover 

Κριτήρια Απόφασης Μεταπομπής 

Απόσταση (distance) Δείκτες Εκτίμησης Θέσης 

(Mobile Location Estimators) 

Δείκτες Ταχύτητας Κινητής 

Συσκευής (Mobile Velocity 

Estimators) 

Ισχύς λαμβανόμενου σήματος 

(Received Signal Strength) 

Ρυθμός Δυαδικών Σφαλμάτων 

(Bit Error Rate) 

Λόγος Σήματος προς Θόρυβο 

(Signal to Noise Ratio) 

Φόρτος Δικτύου (Traffic Load) Δείκτες Λανθασμένων Λέξεων 

(Word Error Indicators) 

Δείκτες Ποιότητας (Quality 

Indicators) 

Αν επιχειρήσει κανείς να κωδικοποιήσει τα εν λόγω κριτήρια / παραμέτρους 

απόφασής, θα μπορούσε να καταλήξει σε αυτά που απεικονίζονται στον Πίνακα 3.2. 

Όπως δύναται να διαπιστωθεί από τον Πίνακα, μεγάλος αριθμός κριτηρίων στηρίζεται 

στον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο της ποιότητας επικοινωνίας. Αυτό γίνεται κατά κύριο λόγο 

μέσω δεικτών ποιότητας, οι οποίοι είναι ευρέως διαδεδομένοι όχι μόνο στη σχετική 
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βιβλιογραφία, αλλά και στις υλοποιήσεις που πρακτικά εφαρμόζονται από 

τηλεπικοινωνιακούς πάροχους. 

 

3.8. Βασικές Αρχές Αλγορίθμων Μεταπομπής 

Για να μπορεί να χαρακτηριστεί αποτελεσματικός οποιοσδήποτε αλγόριθμος 

μεταπομπής θα πρέπει να στηρίζεται σε ορισμένες βασικές αρχές. Οι αρχές αυτές θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν ως απλοί κανόνες και καλές πρακτικές για να επιτυγχάνονται 

οι στόχοι των αλγορίθμων μεταπομπής και να βελτιστοποιείται η επικοινωνία. 

Καταρχάς, οποιαδήποτε μεταπομπή θα πρέπει να είναι αξιόπιστη. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι η επικοινωνία δε θα πρέπει να διακόπτεται και η ποιότητα εξυπηρέτησης 

(QoS) θα πρέπει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα μετά την ολοκλήρωση της 

μεταπομπής. Πέραν αυτού, η ταχύτητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταπομπής θα 

πρέπει να είναι υψηλή, το οποίο βέβαια οδηγεί σε μείωση της πιθανότητας διακοπής της 

κλήσης. Ακόμη, η μεταπομπή θα πρέπει να ολοκληρώνεται με επιτυχία, δηλαδή μία 

κλήση να μεταφέρεται σε ένα Σταθμό Βάσης μόνο εφόσον είναι δυνατή η εξυπηρέτησής 

της. Στην κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιούνται τεχνικές εξισορρόπησης της κίνησης 

(traffic balancing) (Tanenbaum, 2003). Ιδιαίτερα σημαντικό για να είναι 

αποτελεσματικές οι μεταπομπές, είναι να λαμβάνουν χώρα μέσα σε καλά οριοθετημένες 

περιοχές για να μπορεί να ελεγχθεί και αποφευχθεί η συμφόρηση κλήσεων σε μια 

κυψέλη και τα υψηλά επίπεδα θορύβου. Επιπλέον, ο αριθμός των εκτελούμενων 

μεταπομπών θα πρέπει να ελαχιστοποιείται, πάντα βέβαια σε συνδυασμό με τη 

διατήρηση υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης και τέλος θα πρέπει να αποτρέπονται τα μη 

ενδεδειγμένα handovers με τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων σχετικά με το αν ο 

νέος Σταθμός Βάσης είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τη μεταφερόμενη κλήση 

διασφαλίζοντας την ενδεδειγμένη ποιότητα επικοινωνίας. Οι προαναφερθείσες βασικές 

αρχές συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακα 3.3 (Tabataba Vakili and Shirvani 

Moghadddam, 2000; Tanenbaum, 2003). 
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Πίνακας 3.3: Βασικές Αρχές Αποτελεσματικών Αλγορίθμων Μεταπομπής 

Βασικές Αρχές και Κανόνες Αλγορίθμων Μεταπομπής 

1. Να είναι αξιόπιστα και να μην οδηγούν σε κακή ποιότητα επικοινωνίας 

2. Να είναι σύντομα και να μην οδηγούν σε διακοπή επικοινωνίας 

3. Να ολοκληρώνονται με επιτυχία 

4. Να μη γίνονται με μεγάλη συχνότητα γιατί οδηγούν σε συμφόρηση αιτημάτων, υψηλά 

επίπεδα θορύβου και επιδείνωση της ποιότητας εξυπηρέτησης 

5. Να αποτρέπονται έγκαιρα αναποτελεσματικά handovers 

 

Στην επόμενη ενότητα εξετάζονται και παρατίθενται τα στοιχεία εκείνα που 

καθιστούν ένα αλγόριθμο μεταπομπής λιγότερο ή περισσότερο πολύπλοκο. 

 

3.9. Παράγοντες που Επηρεάζουν την Πολυπλοκότητα των 

Αλγορίθμων Μεταπομπής 

Οι παράγοντες που δύναται να καταστήσουν ένα αλγόριθμο μεταπομπής λιγότερο 

ή περισσότερο πολύπλοκο, έχουν μελετηθεί διεξοδικά από πολλούς ερευνητές 

(Tanenbaum, 2003; Tripathi et al., 1998). Οι σημαντικότεροι από αυτούς θα μπορούσαν 

να ταξινομηθούν στις κατηγορίες του Σχήματος 3.1. 
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Πολυπλοκότητα

Αλγορίθμων

Μεταπομπής

Φόρτος Δικτύου

Δομή και

Τοπολογικά

Χαρακτηριστικά

Δικτύου

Τεχνικά

Χαρακτηριστικά

και Περιορισμοί

του Δικτύου

Ταχύτητα Κίνησης

Συσκευών εντός

του Δικτύου

Παράγοντες Πολυπλοκότητας

 

Σχήμα 3.1: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Πολυπλοκότητα των Αλγορίθμων Μεταπομπής 

 

Καταρχάς, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ποιότητα της επικοινωνίας εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα με την οποία κινείται μία κινητή συσκευή εντός του 

Δικτύου επικοινωνίας. Είναι αυτονόητο ότι όσο μεγαλύτερες είναι οι ταχύτητες κίνησης 

των συσκευών, τόσο συχνότερα είναι τα handovers και επομένως απαιτούνται 

αλγόριθμοι περισσότερο σύνθετοι και αποδοτικοί. 

Ο φόρτος του υποκείμενου δικτύου αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό παράγοντα 

που επηρεάζει δραστικά την πολυπλοκότητα των εφαρμοζόμενων τεχνικών. Ο φόρτος 

ενός δικτύου είναι συνάρτηση του χώρου και του χρόνου. Ως εκ τούτου για να είναι 

αποτελεσματικός ένας αλγόριθμος μεταπομπής, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και τις 

δύο αυτές διαστάσεις και να διαχειρίζεται τυχόν ανομοιομορφία στην κατανομή των 

κλήσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση τεχνικών εξισορρόπησης του φόρτου 

κλήσεων (traffic balancing) σε γειτονικές κυψέλες, με τη χρήση διαφορετικών μεγεθών 
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κυψελών, με τη δυναμική και ανομοιόμορφη ανάθεση καναλιών και με άλλες παρόμοιες 

τεχνικές. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δικτύων και των εμπλεκόμενων συστημάτων, 

περιορίζουν σε πολλές περιπτώσεις τους βαθμούς ελευθερίας των αλγορίθμων 

μεταπομπής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα παραμέτρων που επιβάλλουν τέτοιου είδους 

περιορισμούς αποτελεί ισχύ μεταφοράς (transmit power) που εξαρτάται από τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του Σταθμού Βάσης. 

Τέλος, η δομή και τα τοπολογικά χαρακτηριστικά κάθε δικτύου επικοινωνίας, 

επηρεάζουν δραστικά την πολυπλοκότητα των αλγορίθμων μεταπομπής. Σημαντικές 

παράμετροι τέτοιου τύπου είναι το μέγεθος και τα σημεία τοποθέτησης των κυψελών. 

Είθισται σε ημιαστικές και αραιοκατοικημένες περιοχές να τοποθετούνται μεγάλες 

κυψέλες (macro cells), ενώ σε περισσότερο πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές 

συνήθως εγκαθίστανται μικρές κυψέλες (micro cells). Δεδομένου του αντίκτυπου του 

περιβάλλοντος μετάδοσης σε φαινόμενα όπως για παράδειγμα η εξασθένιση του σήματος 

(fading) και το φαινόμενο των «γωνιακών δρόμων» (street corner) κατά το οποίο 

βυθίζεται στιγμιαία και απότομα η ισχύς του μεταδιδόμενου σήματος, οι εφαρμοζόμενοι 

αλγόριθμοι μεταπομπής θα πρέπει για να είναι αποτελεσματικοί, να λαμβάνουν υπόψη 

την τοπολογία και τη δομή του υποκείμενου δικτύου. 

Εν κατακλείδι, η απόφαση για το αν θα πραγματοποιηθεί μεταπομπή αποτελεί 

αντικείμενο ευρείας μελέτης και έρευνας και η πολυπλοκότητα των σχετικών 

αλγορίθμων μπορεί να είναι μικρή ή μεγαλύτερη. 

 

3.10. Δείκτες Αξιολόγησης Διαδικασίας Μεταπομπής 

Εξετάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες οι βασικές αρχές των αλγορίθμων 

μεταπομπής και οι παράμετροι που επηρεάζουν την πολυπλοκότητά τους. Σε κάθε 

περίπτωση για να μπορεί να αξιολογηθεί αν τελικά ένας αλγόριθμος μεταπομπής 

επιτυγχάνει τους στόχους του, έχουν προταθεί και χρησιμοποιούνται τόσο στην ευρύτερη 
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βιβλιογραφία όσο και σε εμπορικές εφαρμογές, ένας αριθμός Δεικτών Επίδοσης 

(Performance Indicators). Στην Ενότητα αυτή επιχειρείται μια συνοπτική αναφορά των 

περισσότερων από αυτούς τους δείκτες, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάποιοι από 

αυτούς χρησιμοποιούνται και για την αξιολόγηση του αλγορίθμου που προσομοιώνουμε 

στην παρούσα διατριβή. Οι εν λόγω δείκτες προσομοίωσης, κατηγοριοποιούνται με 

διάφορους τρόπους. Ένας από τους συνηθέστερους τρόπους κατηγοριοποίησης 

κατατάσσει τους Δείκτες Αξιολόγησης αυτούς που αξιολογούν τη μεταπομπή σε επίπεδο 

συστήματος (system level) και σε εκείνους που αξιολογούν τη μεταπομπή σε επίπεδο 

διασύνδεσης (link level) (3GPP, 2010; NGMN, 2008; Sharna, Murshed, 2011). 

Για παράδειγμα στο 3GPP αναπτύσσεται μια σειρά δεικτών αξιολόγησης που 

εξειδικεύονται περαιτέρω ανάλογα με τον τύπο συστήματος. Πρόκειται για δείκτες οι 

οποίοι κυρίως αξιολογούν το επίπεδο επίδοσης των συστημάτων (throughput) σε 

επιμέρους κατηγορίες, όπως είναι για παράδειγμα ο μέσος όρος επιπέδου επίδοσης ανά 

χρήστη, ο αριθμός χρηστών με ποσοστά απόρριψης δεδομένων μεγαλύτερα από ένα 

ποσοστό, κ.λπ. (3GPP, 2010). 

Ειδικότερα για την αξιολόγηση 3G δικτύων, προτείνονται από το NGMN δείκτες 

όπως η χρονική υστέρηση (latency) στο handover, η δίκαιη επίδοση (fairness), η 

επιβάρυνση (overhead) σε διάφορα στάδια και επίπεδα της επικοινωνίας, κ.λπ. Ακόμη, 

σε επίπεδο ποιότητας της διασύνδεσης προτείνονται διάφοροι δείκτες που προσδιορίζουν 

το ρυθμό μετάδοσης σφαλμάτων, όπως είναι ο ρυθμός δυαδικών σφαλμάτων (bit error 

rate), είναι ο ρυθμός τμηματικών σφαλμάτων (block error rate), και είναι ο ρυθμός 

τομεακών σφαλμάτων (frame error rate) (NGMN, 2008). 

Στον Πίνακα 3.4 που ακολουθεί παρατίθενται οι σημαντικότεροι δείκτες που 

συναντώνται (3GPP, 2010). Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τονιστεί ότι οι δείκτες που 

αναφέρονται δεν αποτελούν μία εξαντλητική λίστα και κάποιοι από αυτούς, παρά το 

γεγονός ότι έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση της επικοινωνίας υπό την ευρύτερη 

έννοια και όχι αποκλειστικά με τη μεταπομπή, παραμένουν σημαντικοί και για την 

αξιολόγηση της διαδικασίας μεταπομπής. 
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Πίνακας 3.4: Δείκτες Επίδοσης Αλγορίθμων Μεταπομπής 

KPIs Αλγορίθμων Μεταπομπής 

1. Πιθανότητα απόρριψης κλήσης (Call dropping probability) 

2. Πιθανότητα παρεμπόδισης κλήσης (Call blocking probability) 

3. Πιθανότητα αποτυχίας μεταπομπής (Handover failure probability) 

4. Πιθανότητα μη επιθυμητής μεταπομπής (Unwanted handover probability) 

5. Ρυθμός μεταπομπής (Handover rate) 

6. Καθυστέρηση μεταπομπής (Handover Delay) 

7. Πιθανότητα παρεμπόδισης μεταπομπής (Handover blocking probability) 

8. Συνολικός φόρτος κίνησης (Total traffic load) 

9. Βαθμός εξυπηρέτησης (Grade of Service) 

10. Καθυστέρηση λόγω διακοπής (Interruption delay) 

 

3.11. Βασικές Κατηγορίες Αλγόριθμων Μεταπομπής 

Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά οι σημαντικότερες κατηγορίες 

αλγορίθμων μεταπομπής, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές αρχές που πρέπει να πληρούν 

και οι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό πολυπλοκότητάς τους, όπως αυτά 

περιγράφηκαν στις δύο προηγούμενες Ενότητες. 
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3.11.1. Αλγόριθμοι Λαμβανόμενης Ισχύος (Received Signal Strength - RSS) 

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες και δημοφιλέστερες κατηγορίες 

αλγορίθμων μεταπομπής, στην οποία η απόφαση για μεταπομπή στηρίζεται στην ισχύ 

του λαμβανόμενου σήματος. Η διαδικασία περιγράφεται στο Σχήμα 3.2. Η μεταπομπή 

πραγματοποιείται από ένα Σταθμό Βάσης (BSold) σε ένα νέο Σταθμό Βάσης (BSnew), όταν 

η ισχύς που λαμβάνει η κινητή συσκευή από τον BSnew ξεπεράσει κατά ένα ποσοστό την 

ισχύ που λαμβάνεται από τον BSold. 

 

Σχήμα 3.2: Διαδικασία Εκτέλεσης Handover 

Πηγή: Goswami, Swain (2012) 

 

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι λόγω της συνεχούς κίνησης και 

των ειδικών γεωγραφικών και μορφολογικών συνθηκών, η λαμβανόμενη ισχύς είναι 

πιθανό να μεταβάλλεται δυναμικά και με μεγάλη ταχύτητα οδηγώντας σε πολλαπλές 

μεταπομπές από το BSold στο BSnew και αντίστροφα (φαινόμενο πινγκ πονγκ). Αυτές οι 

εναλλασσόμενες μεταπομπές θα επαναλαμβάνονται μέχρι η διαφορά της ισχύος που 
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λαμβάνεται από τους δύο Σταθμούς Βάσης γίνει αρκετά μεγάλη, ώστε οι αυξομειώσεις 

να μην προκαλούν νέες μεταπομπές. Η προαναφερθείσα δυσλειτουργία αντιμετωπίζεται 

αφενός με την εισαγωγή ενός κατωφλίου κάτω από το οποίο πρέπει να κατέβει η τιμή της 

λαμβανόμενης ισχύος ώστε να εκτελεστεί μεταπομπή και αφετέρου με την εισαγωγή μιας 

σχετικής υστέρησης ισχύος (hysteresis), η οποία περιορίζει τον αριθμό των περιττών 

μεταπομπών. Οι αλγόριθμοι RSS συναντώνται σε δύο βασικές παραλλαγές, εκείνους που 

χρησιμοποιούν ένα «κατώφλι» (threshold), η ταυτόχρονα ένα κατώφλι και μία χρονική 

υστέρηση (Tanenbaum, 2003; Tibrewala, et al., 2008). 

Στην κατηγορία αλγορίθμων που χρησιμοποιούν μόνο το προκαθορισμένο 

«κατώφλι», για να εκτελεστεί μεταπομπή θα πρέπει η λαμβανόμενη ισχύς από το Σταθμό 

Βάσης BSold να πέσει κάτω από το «κατώφλι». Όταν αυτό συμβεί και ταυτόχρονα η 

λαμβανόμενη ισχύς από το Σταθμό Βάσης BSnew είναι μεγαλύτερη από αυτή που 

λαμβάνεται από το Σταθμό Βάσης BSold, τότε λαμβάνεται η απόφαση για την εκτέλεση 

της μεταπομπής. Ο μηχανισμός που μόλις περιγράφηκε, συναντάται στη διεθνή 

βιβλιογραφία με πολλές παραλλαγές, όπως είναι για παράδειγμα η χρήση πολλαπλών 

κατωφλίων (Kim et al., 1996). 

Στην κατηγορία αλγορίθμων που εφαρμόζεται η τεχνική της υστέρησης, για να 

εκτελεστεί μεταπομπή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λαμβανόμενη ισχύς από τον νέο 

Σταθμό Βάσης BSnew να ξεπεράσει τη λαμβανόμενη ισχύ του υφιστάμενου Σταθμού 

Βάσης BSold προσαυξημένη κατά μία τιμή η οποία καλείται υστέρηση. Θα πρέπει στο 

σημείο αυτό να τονιστεί ότι η υστέρηση είναι δυνατό να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην 

ποιότητα εξυπηρέτησης (QoS) και να εισάγει στην επικοινωνία χρονικά διαστήματα 

κατά τα οποία θα υπάρχει χαμηλή ποιότητα σήματος (Tibrewala, et al., 2008). 

 

3.11.2. Αλγόριθμοι Προτεραιότητας (Priority Algorithms) 

Πρόκειται επίσης για δημοφιλέστατη κατηγορία αλγορίθμων μεταπομπής, της 

οποίας κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι η μεταπομπή εκτελείται με κάποια προτεραιότητα 

η οποία αποφασίζεται από λογικές δρομολόγησης και προτεραιοποίησης και 
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διαβάθμισης πολλαπλών αιτημάτων. Σε αλγόριθμους προτεραιότητας σημαντικό ρόλο 

παίζουν κατά κανόνα εξειδικευμένα κανάλια επικοινωνίας (guard channels) τα οποία 

αποθηκεύουν πληροφορίες για τις ουρές εισερχόμενων αιτημάτων και με τη βοήθεια των 

οποίων εφαρμόζονται οι σχετικές πολιτικές δρομολόγησης και προτεραιοποίησης των εν 

λόγω αιτημάτων. Επιπρόσθετα, για να είναι εφικτή η υλοποίηση αλγορίθμων 

προτεραιότητας απαιτείται η χρήση και αξιοποίηση μηχανισμών ουρών στις οποίες 

εφαρμόζονται γνωστές πολιτικές δρομολόγησης αιτημάτων όπως η LIFO (Last In First 

Out), FIFO (First In First Out), και άλλες παρόμοιες (Wang et al., 2003). 

 

3.11.3. Αλγόριθμοι Fuzzy Logic (Fuzzy Logic Algorithms) 

Οι αλγόριθμοι Fuzzy Logic, αποτελούν μία ακόμη σημαντική κατηγορία 

αλγορίθμων μεταπομπής με διαρκώς αυξανόμενο ερευνητικό και εμπορικό ενδιαφέρον. 

Το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των αλγορίθμων fuzzy logic στηρίζεται στον εντοπισμό 

και την κατηγοριοποίηση μοτίβων (patterns). Σημαντικά πλεονεκτήματα αυτής της 

κατηγορίας αλγορίθμων αποτελούν η απλότητα και ευκολία κατανόησης, το μεγάλο 

εύρος εφαρμογών που οι αλγόριθμοι αυτοί έχουν στην πρακτική επίλυση προβλημάτων 

από πλήθος επιστημονικών θεματικών πεδίων και αναμφισβήτητα η ευκολία υλοποίησής 

τους με χρήση υπολογιστικών συστημάτων. Από την άλλη, στα μειονεκτήματα της εν 

λόγω κατηγορίας αλγορίθμων περιλαμβάνεται η σημαντική επιβάρυνση σε 

υπολογιστικούς πόρους και χρόνο που προκύπτει εξαιτίας της ανάγκης ύπαρξης και 

χρησιμοποίησης ιστορικών δεδομένων για τον εντοπισμό των μοτίβων που 

προαναφέρθηκαν και την εν γένει εκπαίδευση των συστημάτων (Khatter, Singla, 2013; 

Tripathi et al., 1999). 

Οι αλγόριθμοι fuzzy logic, λόγω των χαρακτηριστικών που προαναφέρθηκαν 

είναι κατάλληλοι για την υλοποίηση αλγορίθμων μεταπομπής μεγάλης πολυπλοκότητας, 

καθώς, λόγω της φάσης εκπαίδευσης, μπορούν να υλοποιήσουν σύνθετους αλγόριθμους 

πολλαπλών κριτηρίων, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ακόμη και αντικρουόμενα κριτήρια, 

όπως για παράδειγμα η καθυστέρηση της εκτελούμενης μεταπομπής και ο αριθμός των 

εκτελούμενων μεταπομπών. 
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Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν προταθεί πολλές 

παραλλαγές εφαρμογής αλγορίθμων fuzzy logic για τη λήψη αποφάσεων μεταπομπής με 

τη χρήση ειδικών κανόνων που βασίζονται μεταξύ άλλων στη λαμβανόμενη ισχύ 

(Benjapolakul and Hommman, 1998; Khatter, Singla, 2013; Kinoshita and Oku, 1995; 

Lee and Yu, 2004). 
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4.  Προσομοίωση Αλγορίθμου Grey Prediction Handover 

 

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά και σχολιάζονται τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης ενός αλγορίθμου μεταπομπής από την κατηγορία των 

αλγορίθμων Λαμβανόμενης Ισχύος (RSS) και ειδικότερα του αλγορίθμου Grey 

Prediction Handover (Saeed Changiz Rezaei, Hossein Khalaj, 2005). 

 

4.1. Περιβάλλον Προσομοίωσης (Matlab - Simulink - Stateflow) 

Για την προσομοίωση αλγορίθμων μεταπομπής έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα 

εργαλεία και εφαρμογές λογισμικού. Στην Ενότητα αυτή, και πριν παρουσιαστεί η 

ανάλυση της προσομοίωσης που πραγματοποιήθηκε, συνοψίζονται τα εργαλεία 

προσομοίωσης που έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρούσα υλοποίηση. 

Για την υλοποίηση και προσομοίωση δικτυακών εφαρμογών υπάρχουν 

ορισμένα εξειδικευμένα εργαλεία και εφαρμογές, όπως το OPNET, το SDL και το 

Matlab. Η εφαρμογή, η οποία επιλέχθηκε για την παρούσα υλοποίηση, είναι το 

λογισμικό Matlab σε συνδυασμό με τα υποσυστήματα Simulink και Stateflow. Το Matlab 

είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο που παρέχει σημαντικές ευκολίες και δυνατότητες για 

την υλοποίηση και ανάλυση αλγορίθμων και συστημάτων. Ένα από τα επιμέρους 

υποσυστήματα του Matlab είναι τα Simulink και Stateflow, τα οποία αποτελούν εργαλεία 

για την ταχεία και απλή υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης (Mawjoud, 2007; 

Rettberg, et al., 1999; Simulink, 2011; Stateflow for State Diagram Modelling, 2001; 

Stateflow for Use with Simulink, 2005; www.mathworks.com/products/stateflow). 

Ειδικότερα, οι βασικές λειτουργίες της υλοποιηθείσας προσομοίωσης, όπως 

είναι η υλοποίηση αλγορίθμων και η εκτέλεσή τους, η ανάλυση των δεδομένων και των 

αποτελεσμάτων και η γραφική αναπαράστασή τους, παρέχονται μέσω του περιβάλλοντος 

Matlab. Το Simulink είναι ένα γραφικό περιβάλλον που παρέχει σημαντικές δυνατότητες 

εκτέλεσης προσομοιώσεων και το οποίο μάλιστα εμπεριέχει τμήματα (modules) που 

http://www.mathworks.com/products/stateflow
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εξειδικεύονται στο σχεδιασμό και τη μοντελοποίηση ψηφιακών και αναλογικών 

συστημάτων. Το Stateflow είναι ένα γραφικό περιβάλλον το οποίο διευκολύνει 

προσομοιώσεις συστημάτων και πρωτοκόλλων που ενεργοποιούνται από την εκτέλεση 

συμβάντων (event driven), και επιπλέον ενδείκνυται για τη γραφική αναπαράσταση και 

απεικόνιση διαγραμμάτων ροής (flowcharts). 

Η απλότητα του Matlab και των υποσυστημάτων του εν λόγω περιβάλλοντος, η 

ευρεία χρήση του, ειδικά σε ακαδημαϊκό επίπεδο, και ο βαθμός εξειδίκευσής του σε 

προσομοιώσεις σε επίπεδο συστημάτων και τηλεπικοινωνιακών σημάτων είναι οι 

σημαντικότεροι παράγοντες στους οποίους στηρίχθηκε η επιλογή του εν λόγω πακέτου 

για την προσομοίωση του αλγόριθμου λαμβανόμενης ισχύος Grey Prediction handover 

(Saeed Changiz Rezaei, Hossein Khalaj, 2005), που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας 

εργασίας. 

 

4.2. Αλγόριθμος Προσομοίωσης Μεταπομπής 

Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο αλγόριθμος που έχει μελετηθεί στην παρούσα 

εργασία και προσημειωθεί. Πρόκειται για τον αλγόριθμο Grey Prediction Handover 

(Saeed Changiz Rezaei, Hossein Khalaj, 2005), ο οποίος περιγράφεται στο διάγραμμα 

ροής του Σχήματος 4.1. 

Η σημαντική του διαφορά σε σχέση με τους παραδοσιακούς αλγόριθμους handover 

RSS με κατώφλι και υστέρηση είναι ότι, αντί να βασίζεται στον υπολογισμό του μέσου 

όρου της ισχύος του σήματος, εφαρμόζει τον αλγόριθμο της Grey πρόβλεψης. Κατά τα 

άλλα, ο εν λόγω αλγόριθμος χρησιμοποιεί τον ίδιο μηχανισμό handover και τον ίδιο 

αλγόριθμο απόφασης με τους παραδοσιακούς αλγόριθμους handover RSS με κατώφλι 

και υστέρηση. Ειδικότερα, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί αρχικά Gray πρόβλεψη για να 

υπολογίσει το RSSc και συγκρίνει την υπολογισθείσα τιμή με το κατώφλι. Σε περίπτωση 

που η τιμή αυτή έχει υπερβεί το κατώφλι, ξεκινάει η διαδικασία του handover και 

επιλέγεται ο βέλτιστος Σταθμός Βάσης. Εν συνεχεία, ελέγχεται αν το RSS του 

επιλεχθέντος Σταθμού Βάσης υπερβαίνει αυτό του τρέχοντος σταθμού προσαυξημένου 
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κατά την ποσότητα της υστέρησης. Αν και αυτός ο έλεγχος είναι αληθής, τότε η 

διαδικασία του handover ολοκληρώνεται, ενώ σε διαφορετική περίπτωση εγκαταλείπεται 

(Awouda and Mamat, 2010; Julong, 1989; Lee and Yu, 2004; Venkatachalaiah et al., 

2004). 

 

 

Σχήμα 4.1: Διάγραμμα Ροής Αλγορίθμου Grey Prediction Handover 

 

Υποθέτοντας ότι έχουμε 2 Σταθμούς Βάσης Α και Β που απέχουν μεταξύ τους D 

μέτρα, και ότι μία κινητή συσκευή (MT) κινείται από το Α στο Β σε ευθεία γραμμή με 

σταθερή ταχύτητα και συχνότητα δειγματοληψίας σήματος και από τους δύο Σταθμούς 

Μέτρηση 

Grey Πρόβλεψη 

Σύγκριση RSSs 

«N»: Καλύτερος ΣΒ 

Όχι Handover 

RSSc > 

Κατώφλι 

RSSN > RSSc  

+ Υστέρηση 

Handover στο «Ν» 

Όχι 

Ναι 

Όχι Ναι 
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Βάσης σταθερή ανά ds μέτρα, τότε η ισχύς που λαμβάνεται από κάθε Σταθμό Βάσης 

δίνεται από τις ακόλουθες σχέσεις: 

     ss kdukdnPtkARSS  log10_     (4.1) 

     ss kdvkdDnPtkBRSS  log10_     (4.2) 

όπου Pt είναι η ισχύς του αναμεταδότη (transmitter power),  skdu  και  skdv  είναι 

παράμετροι απώλειας πορείας (path loss) και εξασθένισης σκιάς (shadow fading) που 

ακολουθούν lognormal λευκές Gauss διαδικασίες εξασθένισης με μηδενική μέση τιμή, οι 

οποίες διέρχονται από μονοπολικό αυτοπαλίνδρομο φίλτρο. Η αυτοσυσχέτιση της 

κρουστικής απόκρισης του φίλτρου τίθεται ίση προς 

  









0

2 exp
d

d
dR ss         (4.3) 

όπου 2

s  είναι η τυπική απόκλιση της λευκής Gauss διαδικασίας, 0d  η συσχέτιση της 

απόστασης και d η απόσταση από το Σταθμό Βάσης (Α ή Β). 

Ακολούθως, παρουσιάζεται αρχικά ο αλγόριθμος που υλοποιεί το Grey Prediction 

του προτεινόμενου μοντέλου και το μοντέλο που έχει αναπτυχθεί με τη βοήθεια των 

εργαλείων Simulink και Stateflow και το οποίο αξιοποιεί τον προαναφερθέν αλγόριθμο 

και εκτελεί προσομοιώσεις της διαδικασίας handover. 

 

4.2.1. Grey Prediction στο Matlab 

Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται η προταθείσα υλοποίηση του 

αλγόριθμου Grey Prediction. Η βασική λειτουργικότητα του εν λόγω αλγορίθμου είναι η 

πρόβλεψη της λαμβανόμενης ισχύος σήματος που εκπέμπεται προς μία κινητή συσκευή, 

καθώς ο χρήστης της κινητής συσκευής κινείται από ένα Σταθμό Βάσης (Base Station) A 

σε ένα Σταθμό Βάσης B. Η παρούσα υλοποίηση του αλγορίθμου αποτελείται από τις 

ακόλουθες επιμέρους λειτουργικές ενότητες: 
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1. Ενότητα Αρχικοποίησης Περιβάλλοντος και Παραμέτρων. Στην Ενότητα 

αυτή καθαρίζεται αρχικά το τρέχον περιβάλλον εργασίας του Matlab 

(παράθυρο εντολών, χώρος εργασίας και μνήμη), ενώ αμέσως μετά 

αρχικοποιούνται οι παράμετροι που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος και είναι η 

ισχύς μετάδοσης (Pt), η περιοδικότητα δειγματοληψίας (ds), η απόσταση 

μεταξύ των δύο Σταθμών Βάσης (D), ο αριθμός των βημάτων (steps), η 

παράμετρος n του Grey prediction, η απόσταση συσχέτισης (d0) και η τυπική 

απόκλιση. 

2. Ενότητα Εκτέλεσης Grey Prediction. Στην Ενότητα αυτή πραγματοποιείται 

επαναλαμβανόμενη δειγματοληψία και υπολογισμός των λαμβανόμενων 

σημάτων από τους Σταθμούς Βάσης Α και Β και υπολογίζονται τα απαιτούμενα 

μεγέθη για την υλοποίηση του grey prediction. Ειδικότερα, η Ενότητα αυτή 

περιλαμβάνει τις κάτωθι φάσεις: 

2a. Φάση AGO. Στη Φάση αυτή εκτελείται η λειτουργία Accumulated 

Generating Operation (AGO) του Αλγόριθμου Grey Prediction. Ειδικότερα, 

υπολογίζονται τα σωρευμένα αθροίσματα (accumulators), το διάνυσμα Z και 

τελικά το y. 

2b. Φάση IAGO. Στη Φάση αυτή εκτελείται η λειτουργία Inverse Accumulated 

Generating Operation (IAGO) του Αλγόριθμου Grey Prediction. Ειδικότερα, 

υπολογίζονται τα vA και vB, και στη συνέχεια οι παράμετροι a και b. 

2c. Φάση Υπολογισμού Response Equation. Στη Φάση αυτή πραγματοποιείται 

ο υπολογισμός του response equation και οι τιμές που τελικά προβλέπει ο 

αλγόριθμος για την ισχύ των λαμβανόμενων σημάτων από τους Σταθμούς 

Βάσης Α και Β. 

3. Ενότητα Παρουσίασης Αποτελεσμάτων. Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται 

διαγραμματικά τα αποτελέσματα του αλγορίθμου. Μάλιστα, παράγονται 

γραφήματα τα οποία απεικονίζουν τις τιμές που προβλέπει ο Αλγόριθμος σε 
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σχέση με τις πραγματικές, απ’ όπου φαίνεται και η αποτελεσματικότητα του 

αλγορίθμου. 

Η υλοποίηση έχει στηριχθεί αποκλειστικά στην πλατφόρμα Matlab και ο σχετικός 

κώδικας παρατίθεται στο Σχήμα 4.2. 

%This is a Grey Prediction Algorithm that predicts the  

%received signal strength for a mobile user moving from a Base 

%Station A to a Base Station B. 

  

  

clc; clear all; clf % clear command window, workspace, memory  

%and figure windows 

  

tic %start measuring time 

  

Pt=1; %transmitter power in watts 

Pt_dB=10*log10(Pt); %transmitter power in dB watts 

  

ds=1; %sampling distance in meters 

D=2000; %distance between the base stations in meters 

steps=D/ds; %number of algorithm steps 

  

n=4; %Grey prediction algorithm parameter n 

d0=20; %the correlation distance in meters 

sigma=6; %standard deviation 

w1=0.5;w2=0.5; %weighting parameters 

  

for k=1:steps %loop for sampling the signal strengths from Base 

%Stations A and B 

    d(k)=k*ds; %current sampling 

    RSS_0A(k)=Pt_dB-10*n*log10(d(k))+(sigma^2)*exp(-d(k)/d0); 

%signal strength from Base Station A 

    RSS_0B(k)=Pt_dB-10*n*log10(D-d(k))+(sigma^2)*exp(-D+d(k)/d0); 

%signal strength from Base Station B    

end 

  

%Accumulated Generating Operation (AGO) of the Grey Prediction 

%Algorithm 
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sum_A=0; sum_B=0; 

for k=1:steps 

    sum_A=sum_A+RSS_0A(k); 

    RSS_1A(k)=sum_A; 

     

    sum_B=sum_B+RSS_0B(k); 

    RSS_1B(k)=sum_B; 

     

end 

  

%Construct first column of B (Vector -Z) 

for k=1:steps-1 

    B_A(k,1)=-0.5*(RSS_1A(k)+RSS_1A(k+1)); 

    B_B(k,1)=-0.5*(RSS_1B(k)+RSS_1B(k+1)); 

end 

  

%Construct second column of B (units) 

B_A(:,2)=1; 

B_B(:,2)=1; 

  

%Construct y 

yn_A=(RSS_0A(2:steps))'; 

yn_B=(RSS_0B(2:steps))'; 

  

  

%Inverse Accumulated Generating Operation (IAGO) of the Grey 

%Prediction Algorithm 

v_A=inv(B_A'*B_A)*B_A'*yn_A; 

v_B=inv(B_B'*B_B)*B_B'*yn_B; 

  

a_A=v_A(1); 

b_A=v_A(2); 

  

a_B=v_B(1); 

b_B=v_B(2); 

  

%Grey modelling of the Grey Prediction Algorithm. Calculation of 

%response equation and predicted value of the signal strengths 

%from Base Stations A and B 

for k=1:steps 
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    PRSS_1A(k)=RSS_1A(k); 

    PRSS_1A(k+1)=(RSS_0A(k)-b_A/a_A)*exp(-a_A*k)+(b_A/a_A);  

    PRSS_0A(k)=RSS_0A(k); 

    PRSS_0A(k+1)=PRSS_1A(k+1)-PRSS_1A(k); 

     

    PRSS_1B(k)=RSS_1B(k); 

    PRSS_1B(k+1)=(RSS_0B(k)-b_B/a_B)*exp(-a_B*k)+(b_B/a_B);  

    PRSS_0B(k)=RSS_0B(k); 

    PRSS_0B(k+1)=PRSS_1B(k+1)-PRSS_1B(k);     

     

end 

  

toc % end measuring time 

  

%Results and plots 

fprintf('Observed and predicted values of the RSSs in dB are 

%g\n') 

disp([RSS_0A' PRSS_0A(1:steps)']) 

disp([RSS_0B' PRSS_0B(1:steps)']) 

  

rs_0A(1:steps)=awgn(RSS_0A(1:steps),d0); %check the role of d0 

prs_0A(1:steps)=awgn(PRSS_0A(1:steps),d0); %check the role of d0 

plot(d(1:steps),rs_0A(1:steps),d(1:steps),prs_0A(1:steps)) 

xlabel('Distance in meters') 

ylabel('Signal strength of BS A in dB') 

legend('Original RSS','Predicted RSS') 

grid on 

  

figure 

rs_0B(1:steps)=awgn(RSS_0B(1:steps),d0); %check the role of d0 

prs_0B(1:steps)=awgn(PRSS_0B(1:steps),d0); %check the role of d0 

plot(d(1:steps),rs_0B(1:steps),d(1:steps),prs_0B(1:steps)) 

xlabel('Distance in meters') 

ylabel('Signal strength of BS B in dB') 

legend('Original RSS','Predicted RSS') 

grid on 

Σχήμα 4.2: Υλοποίηση Αλγορίθμου Grey Prediction στο Matlab 
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Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα τμήματα του μοντέλου προσομοίωσης 

και ο τρόπος που αυτό επικοινωνεί και αλληλεπιδρά με τον αλγόριθμο Grey Prediction, 

του οποίου η υλοποίηση παρουσιάστηκε την παρούσα Ενότητα. 

 

4.2.2. Προσομοίωση με Χρήση των Simulink - Stateflow 

Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζεται το μοντέλο που έχει υλοποιηθεί για την 

προσομοίωση του Αλγορίθμου Grey Handover. Όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 4.3 

παρακάτω, το προταθέν μοντέλο αποτελείται από 4 υποσυστήματα και ειδικότερα (1) 

από το Υποσύστημα «Πυροδότησης» (Trigger Subsystem), (2) το Υποσύστημα 

Παραμέτρων Προσομοίωσης (Simulation Parameters), (3) το Υποσύστημα 

Προσομοίωσης της Μεταπομπής (Handover Decision), το οποίο είναι ο «πυρήνας» του 

μοντέλου, και (4) το Υποσύστημα Παρακολούθησης (Output Scope). Εν συνεχεία, 

παρουσιάζονται αναλυτικότερα κάθε ένα από τα προαναφερθέντα υποσυστήματα του 

προταθέντος μοντέλου. 

 

Σχήμα 4.3: Τα 4 Υποσυστήματα του Μοντέλου Προσομοίωσης 
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1. Υποσύστημα Πυροδότησης (Trigger Subsystem): Το εν λόγω Υποσύστημα, 

αναλαμβάνει, μέσω ενός παλμού ημιτόνου (Sine Wave) να δώσει το ρυθμό εκτέλεσης 

της προσομοίωσης. Συγκεκριμένα, ο ημιτονικός παλμός αποτελεί το συμβάν (event) 

το οποίο πυροδοτεί την ενεργοποίηση του Υποσυστήματος Προσομοίωσης της 

Μεταπομπής, ώστε να ξεκινήσει η εκτέλεση της προσομοίωσης της διαδικασίας 

απόφασης και εκτέλεσης της μεταπομπής. 

 

 

Σχήμα 4.4: Το Υποσύστημα «Πυροδότησης» (Trigger Subsystem) 

 

Ο ημιτονικός παλμός που παράγεται από το Υποσύστημα «Πυροδότησης» 

απεικονίζεται στο Σχήμα 4.5. Θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι η 

ενεργοποίηση του Υποσυστήματος Προσομοίωσης της Μεταπομπής πυροδοτείται με 

κάθε ανοδική ή καθοδική μεταβολή του παρεχόμενου ημιτονικού παλμικού σήματος. 
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Σχήμα 4.5: Δείγμα του Ημιτονικού Παλμού (Sine Wave) 

 

2. Υποσύστημα Παραμέτρων Προσομοίωσης (Simulation Parameters): Παρά το 

γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αριθμός παραμέτρων χρησιμοποιείται από τον αλγόριθμο 

Grey Prediction, ο οποίος παρουσιάστηκε στην προηγούμενη Ενότητα, κάποιες από 

τις παραμέτρους χρησιμοποιούνται μόνο σε αυτό το κομμάτι της προσομοίωσης. 

Αυτές οι παράμετροι τροφοδοτούνται στο Υποσύστημα Προσομοίωσης της 

Μεταπομπής από το παρόν Υποσύστημα Παραμέτρων Προσομοίωσης που 

απεικονίζεται στο Σχήμα 4.6. 

Ειδικότερα, πρόκειται για τρεις παραμέτρους οι οποίες είναι (1) η Avg_interval, η 

οποία τροφοδοτεί τον προσομοιωτή με την τιμή του παραθύρου πάνω στο οποίο 

υπολογίζεται ο μέσος όρος της λαμβανόμενης ισχύος, (2) το Threshold (κατώφλι) το 

οποίο αποτελεί την τιμή-όριο κάτω από την οποία πρέπει να πέσει η λαμβανόμενη 

ισχύς ώστε να εξεταστεί αν θα πραγματοποιηθεί μεταπομπή και (3) η hysteresis 

(υστέρηση), η οποία αποτελεί παράμετρο που χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση 

του αριθμού των μεταπομπών και την αποφυγή του φαινομένου “ping-pong”. 
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Σχήμα 4.6: Το Υποσύστημα Παραμέτρων Προσομοίωσης 

 

 

3. Υποσύστημα Προσομοίωσης της Μεταπομπής (Handover Decision): Πρόκειται 

για την «καρδιά» του υλοποιηθέντος μοντέλου, η βασική λειτουργικότητα του οποίου 

είναι η εξέταση των παραμέτρων και των λαμβανόμενων σημάτων και η απόφαση 

εκτέλεσης ή μη της διαδικασίας μεταπομπής. Το Υποσύστημα αυτό έχει υλοποιηθεί 

με τη βοήθεια του Stateflow. Οι μεταβλητές και παράμετροι που χρησιμοποιούνται 

στο εν λόγω Υποσύστημα διακρίνονται σε μεταβλητές εισόδου (input), τοπικές 

μεταβλητές (local) και μεταβλητές εξόδου (output). Οι μεταβλητές αυτές 

απεικονίζονται στο Σχήμα 4.7 και είναι (1) αυτές που τροφοδοτούνται από τα 

Υποσυστήματα «Πυροδότησης» και Παραμέτρων Προσομοίωσης (Trig, Avg, Thres, 

Hysterisis), (2) αυτές που χρησιμοποιούνται τοπικά (index, c_s, n_s) και (3) αυτές 

που τροφοδοτούν το Υποσύστημα Παρακολούθησης (Handovers). Θα πρέπει βέβαια 

να επισημανθεί ότι το εν λόγω Υποσύστημα χρησιμοποιεί και μεταβλητές οι οποίες 

παράγονται στο workspace του Matlab, με την εκτέλεση του Αλγορίθμου Grey 

Prediction που επεξηγήθηκε στην προηγούμενη Ενότητα (prs_0A και prs_0B) και οι 

οποίες εμπεριέχουν τις προβλεπόμενες τιμές λαμβανόμενης ισχύος που υπολογίζει ο 

Grey Prediction. 
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Σχήμα 4.7: Μεταβλητές Υποσυστήματος Προσομοίωσης της Μεταπομπής 

 

Σχήμα 4.8: Το Υποσύστημα Προσομοίωσης της Μεταπομπής (Handover Decision) 
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Η βασική λειτουργικότητα του Υποσυστήματος Προσομοίωσης της Μεταπομπής 

απεικονίζεται στο Σχήμα 4.8 και συνίσταται στη επαναλαμβανόμενη εκτέλεση 

βημάτων εξέτασης της λαμβανόμενης ισχύος όπως αυτή έχει υπολογιστεί από τον 

Αλγόριθμο Grey Prediction της προηγούμενης Ενότητας, και πραγματοποίηση 

μεταπομπής εφόσον πληρούνται τα απαιτούμενα από τον αλγόριθμο κριτήρια. Θα 

πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι, κάθε φορά που πραγματοποιείται μία μεταπομπή, 

αυξάνεται κατά ένα η μεταβλητή Handovers, η οποία τελικά τροφοδοτεί το 

Υποσύστημα Παρακολούθησης. 

4. Υποσύστημα Παρακολούθησης (Output Scope): Το εν λόγω Υποσύστημα 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.9 και καταγράφει και απεικονίζει τον αριθμό των 

εκτελεσθέντων μεταπομπών, όπως αυτός υπολογίζεται από την προσομοίωση και 

τροφοδοτείται από το Υποσύστημα Προσομοίωσης της Μεταπομπής. 

 

 

Σχήμα 4.9: Το Υποσύστημα Παρακολούθησης (Output Scope) 

 

Στην Ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

διενέργεια των προσομοιώσεων που εκτελέσθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής. 
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4.3. Παράμετροι και Δεδομένα Προσομοίωσης 

Οι παράμετροι που έχουν χρησιμοποιηθεί στο άρθρο που προτείνει τον 

αλγόριθμο που προσομοιώθηκε παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα 4.1, ενώ στην 

τελευταία στήλη του Πίνακα αποτυπώνονται οι παράμετροι που επιλέχθηκαν και 

δοκιμάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. 

 

Πίνακας 4.1: Παράμετροι Προσομοίωσης Αλγορίθμου Grey Prediction Handover 

Όνομα Παραμέτρου Τιμή 

Άρθρου 

Τιμές Παρούσας 

Υλοποίησης 

Αριθμός Σταθμών Βάσης 2 2 

Απόσταση μεταξύ Σταθμών Βάσης 2000 μέτρα 2000 μέτρα 

Απόσταση δειγματοληψίας 1 μέτρο 1 μέτρο 

Τυπική απόκλιση 6 dB 6 dB 

Ισχύς αναμεταδότη (Pt) 1 watt 1 watt 

n 4 4 

d0 20 μέτρα 20 μέτρα 

Διάστημα μέσου όρου 20 δείγματα 1 δείγμα 

Κατώφλι -105 dB -95dB, -105 dB, -115 dB 

Υστέρηση  0 dB, 0.02 dB, 0.04 dB 
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Όπως γίνεται άμεσα εμφανές από τον Πίνακα 4.1, στην παρούσα μελέτη έχουν 

χρησιμοποιηθεί οι ίδιες τιμές με αυτές του Άρθρου, με εξαίρεση την τελευταία 

παράμετρο (Υστέρηση), όπου πραγματοποιήθηκαν επιπρόσθετες δοκιμές. Τα 

αποτελέσματα των προσομοιώσεων παρουσιάζονται στην επόμενη Ενότητα. 

 

4.4. Παρουσίαση και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Υλοποίησης 

και Προσομοιώσεων 

Στην παρούσα Ενότητα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των αλγορίθμων και 

προσομοιώσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης. 
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Σχήμα 4.10: Ισχύς Λαμβανόμενου Σήματος από το Σταθμό Βάσης Α ως Συνάρτηση της 

Απόστασης 
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4.4.1 Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων Αλγορίθμου Grey Prediction 

Στο πρώτο τμήμα αυτής της Ενότητας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

υλοποίησης του Αλγορίθμου Grey Prediction που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 4.2. 

Καταρχάς, στο Σχήμα 4.10 απεικονίζεται η λαμβανόμενη ισχύς του σήματος που 

εκπέμπεται από το Σταθμό Βάσης Α. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο που έχει περιγραφεί 

στην Ενότητα 4.1, απεικονίζεται στο προαναφερθέν γράφημα (όπως και στα τρία 

επόμενα) το πραγματικό σήμα που λαμβάνεται από την κινητή συσκευή σε σύγκριση με 

αυτό που υπολογίζει ο Αλγόριθμος Grey Prediction. 
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Σχήμα 4.11: Ισχύς Λαμβανόμενου Σήματος από το Σταθμό Βάσης Α ως Συνάρτηση της 

Απόστασης σε Μεγέθυνση 

 



 56  

Εξαιτίας της μεγάλης «πυκνότητας» του γραφήματος (2.000 σημεία), δε μπορεί να 

γίνει εύκολα αντιληπτή η ακρίβεια με την οποία ο εν λόγω αλγόριθμος υπολογίζει την 

ισχύ του λαμβανόμενου σήματος. Γι αυτό το λόγο, έχουμε μεγεθύνει μια υποπεριοχή του 

γραφήματος, η οποία παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.12. Είναι προφανές ότι η 

υπολογιζόμενη τιμή είναι πραγματικά πολύ κοντά στην πραγματική και ο Αλγόριθμος 

πρόβλεψης Grey Prediction δουλεύει ικανοποιητικά. 

Αντίστοιχή ανάλυση και γραφική απεικόνιση έχει πραγματοποιηθεί και για την 

ισχύ του λαμβανόμενου σήματος από το Σταθμό Βάσης Β. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στα Σχήματα 4.12 και 4.13. 
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Σχήμα 4.12: Ισχύς Λαμβανόμενου Σήματος από το Σταθμό Βάσης Β ως Συνάρτηση της 

Απόστασης 
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Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι καμπύλες των Σχημάτων 4.10 και 4.12 

παρουσιάζουν μια μορφή συμμετρίας η οποία οφείλεται στο μοντέλο που 

χρησιμοποιείται και έχει υλοποιηθεί. Είναι προφανές ότι καθώς η κινητή συσκευή 

απομακρύνεται από το Σταθμό Βάσης Α και πλησιάζει στο Σταθμό Βάσης Β, η μεν 

λαμβανόμενη ισχύς από το Σταθμό Βάσης Α μειώνεται και η δε λαμβανόμενη ισχύς από 

το Σταθμό Βάσης Β αυξάνεται κατά αντίστοιχου ύψους ποσότητες. 
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Σχήμα 4.13: Ισχύς Λαμβανόμενου Σήματος από το Σταθμό Βάσης Β ως Συνάρτηση της 

Απόστασης σε Μεγέθυνση 

 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι αφενός ο υλοποιηθείς αλγόριθμος Grey Prediction 

είναι ταχύτατος (λιγότερο από 70 msecs σε ένα συμβατικό φορητό υπολογιστή), ενώ τα 
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αποτελέσματά του τροφοδοτούν το Υποσύστημα Προσομοίωσης της Μεταπομπής που 

παρουσιάστηκε στην προηγούμενη Ενότητα. 

 

4.4.2. Αξιολόγηση Προσομοίωσης Αλγορίθμου Grey Prediction Handover 

Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης του 

υλοποιηθέντος μοντέλου το οποίο αξιοποιεί τον Αλγόριθμο Grey Prediction (τα 

αποτελέσματα της υλοποίησης του οποίου παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη Ενότητα) 

και τον χρησιμοποιεί για να βελτιστοποιήσει τις αποφάσεις μεταπομπής που 

λαμβάνονται. 

Ο βασικός δείκτης με τον οποίο αξιολογείται η παρούσα υλοποίηση, λόγω της 

φύσης του προσομοιωθέντος μοντέλου δε θα μπορούσε να είναι άλλος από το πλήθος 

των μεταπομπών που εκτελούνται. Οι εκτελεσθείσες προσομοιώσεις έχουν 

χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του Πίνακα 4.1, με μια ποικιλία συνδυασμών όσον αφορά 

την Υστέρηση (Hysteresis). Ειδικότερα, έχουν πραγματοποιηθεί τρία διαφορετικά σετ 

προσομοιώσεων, με τιμές της Υστέρησης ίσες με 0, 0.02 και 0.04. Τα αποτελέσματα του 

πλήθους των μεταπομπών που πραγματοποιούνται σε κάθε μία από τις τρεις περιπτώσεις 

απεικονίζονται στα Σχήματα 4.14, 4.15 και 4.16 παρακάτω. 
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Σχήμα 4.14: Αριθμός Εκτελεσθεισών Μεταπομπών για Υστέρηση = 0. 

 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα προαναφερθέντα σχήματα ότι καθώς αυξάνεται η 

τιμή της Υστέρησης στο υλοποιηθέν μοντέλο, ο αριθμός των μεταπομπών που 

εκτελούνται μειώνεται, όπως άλλωστε αναμενόταν, αφού αυτός (η ελαχιστοποίηση του 

αριθμού των handovers) είναι και ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται η Υστέρηση σε 

αυτού του τύπου τους αλγορίθμους. 
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Σχήμα 4.15: Αριθμός Εκτελεσθεισών Μεταπομπών για Υστέρηση = 0.02. 
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Σχήμα 4.16: Αριθμός Εκτελεσθεισών Μεταπομπών για Υστέρηση = 0.04. 

 

Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η πολύ μεγάλη συχνότητα δειγματοληψιών 

του εν λόγω μοντέλου (δειγματοληψία ανά ένα μέτρο για μια απόσταση 2.000 μέτρων), 

καθιστά τις διαδοχικές τιμές που υπολογίζονται από τον Αλγόριθμο Grey Prediction 

Handover για την ισχύ των λαμβανόμενων σημάτων πολύ «κοντινές». Αυτό το γεγονός, 

σε συνδυασμό με την ομαλότητα του μοντέλου (ευθεία γραμμή κίνησης με σταθερή 

ταχύτητα και δύο μόνο Σταθμούς Βάσης), ελαχιστοποιεί τον αριθμό των μεταπομπών 

που διενεργούνται. 

Για παράδειγμα, για τιμή κατωφλίου ίση με 105 dB και μηδενική τιμή υστέρησης, 

μπορεί κανείς εύκολα να παρατηρήσει ότι εκτελούνται μόνο επτά (7) μεταπομπές, από το 

Σταθμό Βάσης Α στο Σταθμό Βάσης Β και αντίστροφα. Ο αριθμός αυτός μειώνεται 

περαιτέρω για ελάχιστη αύξηση στις τιμές της υστέρησης όπως φαίνεται και στα 

Σχήματα 4.15 και 4.16. Συγκεκριμένα, καταγράφονται πέντε (5) μεταπομπές για τιμή 

υστέρησης ίση με 0.02 dB και τρεις (3) μεταπομπές για τιμή υστέρησης ίση με 0.04 dB, 
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ενώ για λίγο μεγαλύτερες τιμές υστέρησης, αυτό που συμβαίνει είναι να 

πραγματοποιείται μία μόνο μεταπομπή από το Σταθμό Βάσης Α στο Σταθμό Βάσης Β 

και εν συνεχεία να διατηρείται η σύνδεση με το Σταθμό Βάσης Β μέχρι το τέρμα της 

διαδρομής της κινητής συσκευής. Είναι επομένως προφανές ότι, η εφαρμογή του 

Αλγορίθμου Grey Prediction Handover, με χρήση του προαναφερθέντος μοντέλου, 

ελαχιστοποιεί τον αριθμό των εκτελούμενων μεταπομπών και περιορίζει στο ελάχιστο το 

φαινόμενο ping pong. 

Θα πρέπει βέβαια να είναι σαφές ότι οι προαναφερθείσες μετρήσεις αναφέρονται 

σε ένα μοντέλο το οποίο, για να λάβει τις αποφάσεις μεταπομπής δε χρησιμοποιεί κάποιο 

«παράθυρο μέσου όρου μετρήσεων» (averaging window) επί του οποίου υπολογίζει το 

μέσο όρο. Εν προκειμένω, στο μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί το παράθυρο αυτό 

περιλαμβάνει μία και μόνο μέτρηση. Έχει μελετηθεί ευρέως ότι η χρήση παραθύρου 

μέσου όρου διαδοχικών δειγμάτων έχει επίδραση αφενός στο πλήθος των εκτελούμενων 

μεταπομπών και αφετέρου στην καθυστέρηση εκτέλεσης της μεταπομπής (Akhila and 

Lakshminarayana, 2008). 

Ακόμη, θα πρέπει να τονιστεί ότι με τον τρόπο που είναι υλοποιημένο το προταθέν 

μοντέλο, μπορούν με μεγάλη ευκολία να πραγματοποιηθούν πολλαπλές δοκιμές, ώστε να 

αξιολογηθεί η επίδραση οποιασδήποτε από τις παραμέτρους που αναφέρονται στον 

Πίνακα 4.1 στο συνολικό αριθμό των μεταπομπών που εκτελούνται κατά τη διάρκεια 

κίνησης της κινητής συσκευής από το Σταθμό Βάσης Α στο Σταθμό Βάσης Β, σύμφωνα 

με το μοντέλο κίνησης που έχει χρησιμοποιηθεί στην παρούσα υλοποίηση. Ωστόσο, στο 

πλαίσιο της παρούσας μελέτης, έχει διεξαχθεί ένα συγκεκριμένο σύνολο πειραμάτων, το 

οποίο κρίθηκε επαρκές για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με το 

χρησιμοποιούμενο μοντέλο. 

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, εκτελέστηκαν προσομοιώσεις, κρατώντας την 

τιμή της υστέρησης σταθερή και ίση με μηδέν και μεταβάλλοντας την τιμή του 

κατωφλίου. Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές τιμές κατωφλίων (-95 dB, 

-105 dB, -115 dB) και προέκυψε ότι ο αριθμός των μεταπομπών που εκτελέσθηκαν δε 

διαφοροποιήθηκε σε καμία από τις τρεις περιπτώσεις και παρέμεινε ίσος με επτά (7), οι 
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οποίες μάλιστα λαμβάνουν χώρα περίπου στο μέσο της διαδρομής της κινητής συσκευής, 

όπως άλλωστε αναμενόταν. Άλλες δοκιμές μπορούν να διενεργηθούν κατ’ ανάλογο 

τρόπο και τα αποτελέσματα να αξιολογηθούν ανάλογα. 
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5. Συμπεράσματα 

 

Στο παρόν Κεφάλαιο παρατίθεται μια σύνοψη και ανακεφαλαίωση της παρούσας 

μελέτης και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της 

διενεργηθείσας ανάλυσης και υλοποίησης. 

Στα κυψελωτά δίκτυα κινητών επικοινωνιών, η διαρκής κίνηση των κινητών 

συσκευών δημιουργεί την ανάγκη ύπαρξης μηχανισμών οι οποίοι θα διασφαλίζουν το 

αδιάλειπτο της «επικοινωνίας εν κινήσει». Αυτό ακριβώς επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 

μηχανισμών μεταπομπής, οι οποίοι με τρόπο διάφανο προς την κινητή συσκευή 

συνδέονται δυναμικά με το καταλληλότερο σημείο εκπομπής (Σταθμό Βάσης) 

τηλεπικοινωνιακού σήματος που εκπέμπει στην ευρύτερη περιοχή. Στην παρούσα μελέτη 

παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι υπάρχουσες κατηγορίες αλγορίθμων μεταπομπής, 

ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς που εφαρμόζονται στα δίκτυα τρίτης γενιάς 

(3G). Οι μέθοδοι μεταπομπής βρίσκουν σημαντική εφαρμογή στα κυψελωτά συστήματα 

(cellular systems), η κεντρική ιδέα των οποίων είναι η χρήση πολλαπλών σταθμών 

μικρής ισχύος (κυψέλες), αντί λιγότερων μεγαλύτερων και υψηλής ισχύος σταθμών 

μετάδοσης. 

Με βάση διάφορα χαρακτηριστικά τους, τα handovers κατηγοριοποιούνται σε 

σκληρά (hard handovers) και μαλακά (soft ή softer handovers), σε οριζόντια και κάθετα, 

σε ελεγχόμενα από το Δίκτυο, ελεγχόμενα από την κινητή συσκευή και υποβοηθούμενα 

από την κινητή συσκευή. Μία από τις σημαντικότερες κατηγοριοποιήσεις των τύπων 

μεταπομπής είναι αυτή σε σκληρά και μαλακά. Σημαντικό πλεονέκτημα του μαλακού 

handover είναι η διασφάλιση της ανεξαρτησίας καναλιών (channel diversity) η οποία 

τελικά οδηγεί σε αλγορίθμους handover που καταναλώνουν μικρότερες ποσότητες 

ενέργειας. Από την άλλη στην περίπτωση του μαλακού handover γίνεται χρήση 

περισσότερων πόρων του δικτύου και υπάρχει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα (Atalah et al, 

2008; Mehbodniya, Aıssa, 2010; Sharna, Murshed, 2011; Zhang et al., 2006). 
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Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη μελετήθηκαν οι τεχνικές οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για να ληφθεί η απόφαση εκτέλεσης μεταπομπής σε συστήματα 

κινητής επικοινωνίας. Σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες μεταπομπής παίζουν οι 

αλγόριθμοι που λαμβάνουν την απόφαση για εκτέλεσή της. Βασικές κατηγορίες 

αλγορίθμων απόφασης handover είναι αυτοί που στηρίζονται στη στάθμη της 

λαμβανόμενης ισχύος του σήματος, οι αλγόριθμοι που στηρίζονται σε fuzzy logic και οι 

αλγόριθμοι προτεραιότητας. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε και αναλύθηκε κριτικά 

η σχετική βιβλιογραφική έρευνα που έχει διενεργηθεί και εξακολουθεί να διεξάγεται 

σχετικά με την εφαρμογή αλγορίθμων μεταπομπής, με έμφαση στις τεχνικέ μεταπομπής 

που βρίσκουν εφαρμογή σε συστήματα CDMA (Code Division Multiple Access). 

Πέραν των προαναφερθέντων, υλοποιήθηκε και προσομοιάστηκε, με τη βοήθεια 

του λογισμικού Matlab και των υποσυστημάτων του Simulink και Stateflow, ένα 

μοντέλο μεταπομπής το οποίο στηρίζεται στη θεωρία των Grey Prediction συστημάτων. 

Ειδικότερα, υλοποιήθηκε και προσομοιάστηκε ένας αλγορίθμος μεταπομπής, ο οποίος 

συνδυάζει τεχνικές “Grey Prediction” (Saeed Changiz Rezaei, Hossein Khalaj, 2005) με 

κλασσικούς μηχανισμούς μεταπομπής για να βελτιστοποιήσει το πλήθος των 

μεταπομπών που διενεργούνται, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την πιθανότητα 

απόρριψης κλήσεων (call blocking probability). Η ταυτόχρονη χρήση και αξιοποίηση και 

των τριών εργαλείων (Matlab, Simulink και Stateflow) για την υλοποίηση και 

προσομοίωση του αλγορίθμου Grey Prediction Handover (Saeed Changiz Rezaei, 

Hossein Khalaj, 2005), αφενός συνέβαλλε στην απλότητα της υλοποίησης και αφετέρου 

κατέστησε αμεσότερη και ευκολότερη την αξιολόγηση των παραγόμενων 

αποτελεσμάτων. 

Πέραν της υλοποίησης του αλγορίθμου και της δημιουργίας του μοντέλου 

προσομοίωσης, στην παρούσα μελέτη παρουσιάστηκαν αναλυτικά και επεξηγήθηκαν τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης για ένα προεπιλεγμένο σύνολο τιμών. Μέσα από τις 

γραφικές παραστάσεις που παρήχθησαν και επεξηγήθηκαν, κατέστη σαφής και 

αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και οι ιδιαιτερότητες του υλοποιηθέντος 

αλγορίθμου. 
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Ο βασικός δείκτης επίδοσης με τον οποίο αξιολογήθηκε ο αλγόριθμος που 

υλοποιήθηκε, λόγω της φύσης του προσομοιωθέντος μοντέλου δε θα μπορούσε να είναι 

άλλος από το πλήθος των μεταπομπών που εκτελούνται. Για τις εκτελεσθείσες 

προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που έχουν προταθεί στο 

(Saeed Changiz Rezaei, Hossein Khalaj, 2005), συνδυασμένα με διάφορες τιμές 

Υστέρησης (Hysteresis). Ειδικότερα, έχουν πραγματοποιηθεί τρία διαφορετικά σετ 

προσομοιώσεων, με τιμές της Υστέρησης ίσες με 0, ή λίγο μεγαλύτερες. Προέκυψε ότι 

καθώς αυξάνεται η τιμή της Υστέρησης, ο αριθμός των μεταπομπών που εκτελούνται 

μειώνεται, όπως άλλωστε αναμενόταν, αφού η ελαχιστοποίηση του αριθμού των 

handovers είναι και ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται η Υστέρηση σε αυτού του 

τύπου τους αλγορίθμους. 

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, η πολύ μεγάλη συχνότητα δειγματοληψιών 

του εν λόγω μοντέλου (ανά ένα μέτρο για μια απόσταση 2.000 μέτρων) σε συνδυασμό με 

την ομαλότητα κίνησης (ευθεία γραμμή με σταθερή ταχύτητα) και την καλή προβλεπτική 

ικανότητα του Αλγορίθμου Grey Prediction, οδήγησε στον υπολογισμό μιας πολύ 

ομαλής ακολουθίας διαδοχικών τιμών ισχύος των λαμβανόμενων σημάτων. Αυτό το 

γεγονός, σε συνδυασμό με την ύπαρξη δύο μόνο Σταθμών Βάσης, οδηγεί τελικά σε 

ελαχιστοποίηση του αριθμού των μεταπομπών που διενεργούνται. 
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