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با معرفی سیستم ھای مخابراتی سیار تقاضا برای استفاده از این سیستم ھا بطور چشمگیری افزایش یافت 
.بطوریکھ با معرفی استانداردھا و بھبود آنھا این سیستم ھا بھ طور جدی مورد توجھ قرار گرفت 

با پیشرفت تکنولوژی اطالعات در زمینھ کوچک سازی مدار ھای مجتمع و امکان افزایش چگالی قطعات 
نیمھ ھادی در تراشھ ھا و استفاده از پردازشگرھای قدرتمند در گوشی ھای سیار توسعھ و پیشرفت در این 

.سیستم ھای مخابراتی دو چندان گردید 
امنیت و حفاظت داده امکان –رمز نگاری –کدینگ –دمدوالسیون –با بھبود الگوریتم ھای  مدوالسیون 

دریافت سیگنال ھای بسیار ضعیف در کانال ھای رادیویی با قابلیت اطمینان باال فراھم گردید و بدین ترتیب
.توان مصرفی گیرنده ھا و فرستنده ھا بھ طور چشمگیری کاھش یافت 

پروتکل ھا و استانداردھای سیستم سیار مجموعھ ای از ابزارھا جھتبھبود با ایجاد گروه ھای تحقیقاتی جھت 
این ابزارھا امکان مطالعھ سیستم ھا را. طراحی نرم افزارھا و مدل سازی و شبیھ سازی سیستم ھا تولید گردید 

در محیطی مجازی نزدیک بھ حالت واقعی فراھم ساختھ تا امکان تست ھای مختلف و بھبود سرویس ھا و 
.پروتکل ھا فراھم شد

 ,عالوه بر سیستم ھای سیار سلولی بسیاری از سیستم ھای سیار رادیویی از قبیل سیستم ھای مخابراتی بی سیم 
.مخابرات خصوصی ماھواره ای معرفی گردیده اند  ,شبکھ ھای محلی بدون سیم  ,فراخوان 

.ھمھ این سیستم ھا بھ سوی سیستم یک پارچھ جھانی جھت داده شده اند اینک           

مدرس گروه آموزشی موبایل-فرشید قدیمی  ٤
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CT0CT1  مشخصات
اروپاژاپن   ,امریکا   استفاده کننده  کشور

) ٩۶١- ٩۵٩(  ٩١۶-١/۶٩١۴و۴٧) MHZ( باند فرکانسی  

٨۴٠تعداد کانال ھا 
FDMAFDMAروش دستیابی

FDDFDDدوطرفھ روش
دینامیکثابتکانال   تخصیص

>)M(محدوده پوشش  1000<300

مدرس گروه آموزشی موبایل-فرشید قدیمی 
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در  ١٩٨٠در سال )  CT0  )Cordless  Telephony 0اولین نسل تلفن ھای بی سیم آنالوگ تحت عنوان 
.در اروپا معرفی شدند  CT1آمریکا و ژاپن  و 



مدرس گروه آموزشی موبایل-فرشید قدیمی 
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: نسل ھای بعدی تلفن ھای بی سیم یعنی تلفن ھای بی سیم دیجیتال معرفی شدند کھ می توان بھ 

CT2       در بریتانیا
DECT     )Digital  Enhanced  Cordless  Telecommunication  (در اروپا

 PHS   )  Personal  Handy phone System  (در ژاپن

CT2DECTPHSمشخصات
١٨٩۵ - ١٨٨٠١٩١٨ - ١١٩٩٠/٨۶۴–٨۶٨/١) MHZ( فرکانسی  محدوده

ADPCMADPCMADPCMکد کننده صوت
TDMA1 TDD12 TDD4 TDD دستیابی

- GFFSKGFFSKП/4  مدوالسیون DQPSK
قدرت خروجی  ماکزیمم

 )m W (
١٠٢۵٠١٠
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Digital Enhanced Cordless Telephony (DECT)

DECLOOP حلقه بدون سيم يك سيستم ازنوع)WLL( است 

 همزمان به بطور را هاي تلفني و اينترنتي  سرويس که

 مي دهد ارائهمراكز اداري  مشتركين در خانه و

عمل مي كند  DECTبر پايه تكنولوژي و 

 كيفيت صوتي سيستم در حد استاندارد

ADPCM    32با نرخkbps است  
 و سرويس ديتا را با دو نرخ 

  35-170kbps  ارائه مي نمايد



١٠

WLL
Wireless   Local   Loop

:می توان بھ  د و صورت زیر استفاده نمود  WLLاز 

1- wireless link between a subscriber and a central station

2- WLL network
جھت حذف ارتباط سیمی  ,بھ علت ھزینھ باال و وقت گیر بودن نصب کابل ھا در سیستم ھای ثابت با سیم 
یا سیستم ھای )  WLL(سرویس ھای مخابراتی رادیویی محلی تحت عنوان حلقھ ھای محلی بدون سیم 

) Radio In the Local Loop(  RLLو یا )  FWA  )Fixed  Wireless  Accessدستیابی  بی سیم ثابت 
.مورد استفاده قرار گرفت 

در یک محل بھ آنتن ھای متصل می شوند و از این طریق)  PSTN( در این سیستم ھا خطوط سبکھ تلفنی ثابت 
.مجموعھ ای از تلفن ھا در آن محل سرویس دھی می گردند 

: در محل ھای کھ ترافیک شدیدتر است مانند . این مجموعھ می تواند تلفن ھای ثابت و یا بی سیم باشد 
PMP  (Point  TO Multipoint( روش رادیویی فوق بھ صورت تقطھ بھ چند نقطھ است  ,مجموعھ ھای تجاری 

مدرس گروه آموزشی موبایل-فرشید قدیمی 
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معرفی سیستم رادیویی ترانک

تکنیک ھای جدید در جستجوی راھی ھستند  کھ بتوانند از طیف فرکانسی موجود استفاده بیشتری ببرند در چنین  
.کھ اجازه استفاده بیشتر را از فضای فرکانس فراھم می کند . تکنیکی از ترانکینگ استفاده می شود 

بھ وسیلھ ترانکینگ استفاده کنندگان از یک دستھ کانال بھ طور مشترک سھم می برند  و می توان از ھمھ کانال ھا بھ 
.طور ھمزمان استفاده نمود 

 
ترانکینگ یک سیستمی است کھ یھ طور اتوماتیک کانال ھا را بر تعداد مشترکین تقسیم می کند یعنی اینکھ تعداد 

.باشد ) تعداد فرکانس ھا ( استفاده کننده ھا باید چند برابر تعداد ترانک ھا 
در سیستم ترانک کانال ھا بر حسب نیاز بھ مکالمات اختصاص می یابند و ھنگامی کھ مکالمات تمام شد  کانال ھا 

.برای اختصاص بھ دیگر استفاده کننده ھا بھ منبع برمی گردد 

و–کنترل –سیستم ترانک دارای کنترل کامل کامپیوتری است کھ بھ راحتی ارتباطات مورد نیاز متقاضیان را ھدایت 
برقرار  می نماید در این سیستم ھر مشترک دارای شماره خاصی است کھ برای ارتباط استفاده می شود 

را دارد و این اتصال بھ صورت خصوصی)  PSTN( سیستم رادیویی ترانک قابلیت اتصال بھ شبکھ سوئیچ شھری 
.بوده و مشترکین دیگر قادر بھ شنیدن پیام ھا نخواھند بود 

مدرس گروه آموزشی موبایل-فرشید قدیمی 
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.در سیستم ترانک دو نوع کانال رادیویی یکی بھ نام کانال کنترل و دیگری بھ نام ترافیکی وجود دارد 

است کھ تشریح پروتکل سیگنالینگی برای)  MPT 1327( استاندارد سیگنالینگ سیستم رادیویی ترانک آنالوگ 
ارتباطات بین ایستگاه ھای مرکزی و بی سیم ھای مشترکین و یا بین بی سیم ھای مشترکین با یکدیگر می باشد 

 -بھ صورت فول دوپلکس و ھاف)  bps 1200( و سرعت  AMو  FMو   FSKو با مدوالسیون ھای مختلف 
.دوپلکس ساختھ شده است 

مدرس گروه آموزشی موبایل-فرشید قدیمی 

 IDENو  APCOدر بین شبکھ ھای ترانک دیجیتال دو شبکھ  تترا  و  تتراپول  معروفند گرچھ شبکھ ھای مانند 
.نیز وجود دارند 

:شبکھ رادیویی سیار از قبیل 
SMR  )Specialized Mobile Radio  ( وPMR  )Private  Mobile Radio  ( کھ بر اساس انتقال

گذاری شده بودند ودر امریکا و اروپا استفاده می شد ند  در اثر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در ساختار صدا پایھ 
توسط  استاندارد  باشد  جھت سرویس ھای فوریتی و پلیسی می “ در اروپا کھ عمدتا  PMRشبکھ   ,ھا شبکھ 
ETSI   )European Telecommunication Standards  Institue  ( سیستمTETRA  معرفی شد

 )Terrestrial  Trunked Radio  ( 4.8کھ امکان ارسال داده با سرعت kb/s  7.2و kb/s  فراھم شد.
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:  ترانک دیجیتال تترا شبکھ 
کھ  BSتعدادی موتوروال و تعدادی دیگر از شرکت ھای معتبر دنیا عرضھ می شود از لحاظ ساختاری از –این شبکھ توسط نوکیا 

.مرکزی متصل می شوند تشکیل شده است  NODEیا  SWITCHبھ  E1توسط خطوط 

پھنای . کاربر سرویس  بدھد  ۴تایم اسالت تقسیم می شود و قادر است بطور ھمزمان بھ  ۴ھر کانال فرکانسی در شبکھ ترانک تترا بھ 
.مگا ھرتز است  ۴٠٠تا  ٣٨٠کیلو ھرتز و باند فرکانسی آن محدوده  ٢۵باند ھر کانال 

ھرتز در  -کیلو ٢۵ و یک کانال )  Down link( بھ ترمینال   BSکیلو ھرتزی در مسیر  ٢۵ھر کانال فرکانسی شامل یک کانال 
.مگا ھرتز است  ١٠حدود  ULو DLاست فاصلھ بین )  BS  )Uplinkمسیر ترمینال بھ 

.کیلو متر در محیط ھای شھری معمولی است  ٧بطور تقریبی شعاع پوشش ھر ایستگاه تترا 
.بیت در ثانیھ است  ٢٨٨٠٠تا   ٩۶٠٠سرعت انتقال دیتا در تترا بین 

مدرس گروه آموزشی موبایل-فرشید قدیمی 

:شبکھ ترانک دیجیتال تترا پول 

مشابھ “  فرانسھ ارائھ می شود از لحاظ ساختار شبکھ کامال EADS TELECOMشبکھ تترا پول توسط دو شرکت زیمنس و 
بھ آن  E1ھای زیر مجموعھ آن توسط  خطوط  BSاصلی است کھ تمام  Nodeتترا است ھر شبکھ محلی تترا پول شامل یک 

کیلو ھرتز است  ١٢.۵واسطھ ھا  ھر کانال فرکانسی در تترا پول  –نگھداری –متصل می شوند مانند تترا تجھیزات مونیتورینگ 
) FDMA( کھ در زمان مکالمھ بھ یک کاربر اختصاص دارد 

)   ۴٧٠تا    ۴٣٠(و  )  ۴٠٠تا  ٣٨٠( نسخھ استاندارد آن در باند ھای .مگاھرتز است  ۵٠٠تا  ٨٠محدوده فرکانسی آن 
.است  ULو  DLھر کانال فرکانسی متشکل از کانال ھای . مگاھرتز عرضھ می شود 

کیلومتر است و نرخ ارسال  ١۴شعاع پوشش ھر ایستگاه رادیویی در محیط ھای شھری معمولی دو برابر تترا یعنی 
.  بیت در ثانیھ می باشد  ٩۶٠٠دیتا در تترا پول حداکثر 



مدرس گروه آموزشی موبایل-فرشید قدیمی  ١۴

  WATM  (Wireless  Asynchronous  Transfer  Mode( بدون سیم  ATMشبکھ 

باند پھن با کیفیت)  Multimedia( جھت سرویس ھای چند رسانھ ای )  ATM( روش انتقال آسنکرون 
.سرویس مناسب مورد استفاده قرار گرفت 

.پشتیبانی سرویس ھای چند رسانھ ای برای محیط ھای بی سیم می باشد  WATMھدف 
 ATM FOURMو در آمریکا توسط   ETSIدر اروپا تحت نظارت  WATMاستاندارد سازی  فعالیت ھا روی 

.شروع شده است  ١٩٩۶از سال 

 Mb/s 8کانال ھای با سرعت داده بیش از  ,برای ارسال سرویس ھای چند رسانھ ای بایستی رابط ھای رادیویی 
یا بیشتر برای رابط ھای رادیویی بی سیم  MHZ 100برای دسترسی بھ این سرعت ھا یک باند . را فراھم سازد 
– 800( چنین باند فرکانسی برای سیستم ھای نسل دوم و حتی نسل سوم سیار . تخصیص یابد  2000 MHZ (

.در دسترس نمی باشد 
برای چنین سرویس ھای GHZ,5,17,40,60فرکانس ھای . بنابر این نیاز بھ فرکانس ھای باالتر احساس می شود 

.مورد نظر می باشد 
WATM   150با تخصیص پھنای باند MHZ  5در فرکانس GHZ  )5/15 – 5/30  GHZ  (در آمریکا و اروپا

.مد نظر قرار گرفتھ است 
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:مزايای شبکه های دسترس راديويــ 

سرعت و سھولت افزایش خطوط مشترکین جھت ارائھ سرویس ھای موجود -١
توانایی اولیھ سرویس ھای دسترسی جدید با سرعت باال -٢
سرعت ارائھ سرویس بھ مشترکین جدید -٣
گذاری اندک برای افزایش منطقھ پوشش یک شبکھ دسترسی سھولت استفاده و سرمایھ -۴

:انواع روش های ب سيم  

شبکھ ھای دسترسی ماھواره ای -١
HAPS (High  Altitude  Platform  Stations)سیستم ھای  -٢
)ROF( سیستم ھای شبکھ دسترسی رادیو روی فیبر -٣
)SDMA( سیستم ھای شبکھ دسترسی از طریق تقسیم فضایی -۴
ھای موبایل سیستم ھای انتقال در شبکھ -۵

مدرس گروه آموزشی موبایل-فرشید قدیمی 
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Advanced Mobile Phone Service (AMPS)
•In the United States in 1982

Total Access Communications System (TACS)
•In England

Mobile Cellular System (MCS-L1)
•In Japan

Nordic Mobile Telephony (NMT)
•In Sweden, Norway, Demark & Finland

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار١٧
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ظرفیت پایین -١

دارای تجھیزات بزرگ و حجیم -٢

دارا بودن تجھیزات با اعتماد محدود -٣

نبود امنیت بدلیل استفاده از سیگنال آنالوگ -۴

ناسازگاری بین سیستم ھای کشور ھای مختلف  -۵

نداشتن رومینگ بین کشورھا -۶

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار



ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار
١٩
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استفاده موثر از طیف فرکانسی -١

امنیت باالبرای انتقال صحبت -٢

)Kb /s  ) (Circuit Switch 9.6( ھا امکان انتقال دیتا و سرویس  -٣

استفاده از سیگنالینگ ھای مستقل از صحبت -۴

ھای کوچکترتجھیزات و گوشی  استفاده از  -۵

ISDNسازگار بودن با شبکھ ھای دیگر  مانند  -۶

استفاده از سر ویس  رومینگ -٧

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار



  ١عالوه بر داشتن سرویس ھای فاز 
سرویس نمایشگر :  -١
.I CLIP                CALLING LINE IDENTIFICATION PRESENTATION
.II CLIR   CALLING LINE IDENTIFICATION RESTRICTION  

 FAX /  DATAسرویس ھای : -٢ 

  SMSسرویس ھای : -٣ 

  ON LINE: الف     

  OFF LINE: ب      
      
    
    

١- SMS-PP 

٢- SMS-CB 

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار٢١
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High Speed Circuit Switched Data ( HSCSD )

General Packet Radio Service ( GPRS )

( EDGE ) Enhanced Data Rates  For GSM Evolution

Universal Mobile Telecommunications System ( UMTS)

Global System  For Mobile Communication ( GSM)

Long  Term  Evolution  ( LTE )
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:از دو قسمت اساسي زير تشكيل شده است GSMشبكة“ اساسا
  NSSسوئيچ•
BSSانتقال يا سيستم ايستگاه اصلي•

 

NSS :Network Switching Sub System 
        

BSS : Base Station Sub System                    
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NSS :Network Switching Sub System 
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PSTN
BSCs

(G)MSC

HLRVLR
EIR

AUC

:شامل
MSC :  Mobile Service switching Centre
VLR :  Visitor Location Register
HLR :  Home Location Register
AUC :  Authentication Center
EIR :    Equipment Identity Register

:شامل
MSC :  Mobile Service switching Centre
VLR :  Visitor Location Register
HLR :  Home Location Register
AUC :  Authentication Center
EIR :    Equipment Identity Register



BSS

BSC

BTS

TCSM
BTS

BTS

BTS :  Base Transceiver Station                                      
BSC :  Base Station Controller    
TCSM: Trans coder & sub multiplex

BTS :  Base Transceiver Station                                      
BSC :  Base Station Controller    
TCSM: Trans coder & sub multiplex
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TDD  :  تقسیم زمان ( یک فرکانس برای دریافت و ارسال استفاده می شود (
FDD  :  دو باند در اختیار مشترک ( فرکانس ارسال و دریافت جدا از ھم می باشند(

استفاده می کند  FDMA / TDMAبرای دسترسی بھ اطالعات از تکنیک  GSMسیستم  مخابرات سیار 
.بھره می برد  CDMAمخابرات سیار نسل سوم برای دسترسی بھ اطالعات از تکنولوژی 

GSM  باند فرکانس استفاده م کنددو  از GSM  باند فرکانس استفاده م کنددو  از 
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FREQUENCY BANDS
(GSM900)
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Primary GSM (124 Chan.ARFCN)

890 MHz 915 MHz 935 MHz 960 MHz

20 MHz
Guard
Band

Up-Link Down-Link12
4

12
4

0 0

25 MHz25 MHz

ARFCN :Absolute   Radio Frequency  Channel  Number

F u.l (n) =  890 + 0.2 ( n)

F d.l (n) = F u.l(n)  + 45
0 <=  n  <= 124

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار
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Enhanced GSM (174 Chan.ARFCN)

890 MHz 915 MHz 935 MHz 960 MHz
10 MHz
Guard
Band

Up-Link Down-Link12
4

12
40 0

25 MHz25 MHz

880 MHz
10

23

10
23

97
4

97
4

925 MHz

10
 M

H
z

10
 M

H
z

Extended GSM (174 Chan.ARFCN)

F u.l (n) =  890 + 0.2 ( n-1024)

F d.l(n) = F u.l (n) + 45
974 <=  n  <= 1023
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890 915 MHz 960935Up link Down link

Duplex spacing 45 MHz

25 MHz 25 MHz

C1 C2 C3
C

124 C1 C2 C3
C

124

Mobile station transmit band

TS1 TS2 TS8

200Khz

TS1 TS2 TS8

200Khz

ل  وبا ل دوم  س ی  (2G)م 
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تکنولوژی سوییچ مداری 

یک مدار جھت انجام مکالمھ–در این تکنولوژی بھ منظور برقراری ارتباط بین دو نقطھ انتھایی  -١
و یا سایر عملیات ایجاد شده کھ تا پایان تماس در شبکھ باقی می ماند و در پایان منابع اختصاص یافتھ

.آزاد می شوند 

در طول برقراری ارتباط کانال ارتباطی بدون تداخل با یک کیفیت باال و ثابت در اختیار کاربران تا -٢
.پایان مکالمھ باقی می ماند حتی چنانچھ در پاره ای مواقع کانال خالی بماند 

در مواقعی کھ کانال خالی است و کاربران داده ای برای ارسال ندارند امکان استفاده کانال توسط  -٣
بھ آن مکالمھ و یا آن سرویس اختصاص داده شده است“ سایر کاربران وجود ندارد چرا کھ کانال منحصرا

Circuit  Switch

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار٣٦



مدرس گروه آموزشی موبایل-فرشید قدیمی 
٣٧

را امکان پذیر می سازد ارائھ 9.6Kb/sکھ انتقال داده با سرعت ھای باالتر از  GSMنوع سرویس داده در سھ 
.گردیده است 

باالسرویس داده سوئیچینگ خط با نرخ بیتی  - ١

متغیرسرویس داده مبتنی بر بستھ با نرخ بیتی  - ٢

سرویس داده چند رسانھ ای  - ٣



HSCSD  ساده ترین راه براي افزایش سرعت است و این تكنیك بجاي استفاده از یك تایم اسالت، از چند تایم
.اسالت براي ارتباط دیتا استفاده مي كند

بیت ریت خروجی  =ریت دیتاي یك تایم اسالت ×   تعداد تایم اسالتھا

ً كم ھزینھ اي براي ارتقاء . باشد kb/s 14.4یا  9.6kb/sریت دیتاي یك تایم اسالت مي تواند  این راه نسبتا
این روش . دارد HSCSDقابلیتھاي دیتاست زیرا فقط نیاز بھ ارتقاء نرم افزاري شبكھ و تلفنھایي با قابلیت 

بر اساس  HSCSDچون . یي كمیاب مي باشدوبزرگترین مشكل آن ھدر دادن منابع رادی. مشكالتي نیز دارد
حتي وقتي ھیچ اطالعاتي . سوئیچ مداري مي باشد و تایم اسالتھا را بطور دائم بھ یك كاربر اختصاص مي دھد

..براي ارسال نباشد

HSCSD

مدرس گروه آموزشی موبایل-فرشید قدیمی ٣٨

High Speed Circuit Switched Data ( HSCSD )

سرویس داده سوئیچینگ خط با نرخ بیتی باال



HSCSDبيت ريت هاي 

اتظمال ح           تايم اسالت هاي بيت ريت كل

بكار گرفته شده

 بيت ريت هر

تايم اسالت   

GSMروش معمول  9.6 Kb/s 1 9.6 Kb/s    

19.2 Kb/s 2 9.6 Kb/s

38.6 Kb/s 4 9.6 Kb/s

 بااستفاده از تكنيك هاي فشرده سازي در

محيط با پوشش سيگنال خوب  اجرا ميشود 

57.6 Kb/s 4  14.4 Kb/s

HSCSD

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار٣٩



 HSCSDدرحالت GSMطيف  

890 915 MHz 960935Up link Down link

Duplex spacing 45 MHz

25 MHz 25 MHz

C1 C2 C3
C

124 C1 C2 C3
C

124

Mobile station transmit band Base station transmit band

TS1 TS2 TS8

200Khz

TS1 TS2 TS8

200Khz

TS3 TS4 TS3 TS4
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General Packet Radio Service
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...واینترنت –با افزایش روز افزون تقاضای استفاده از سرویس ھای داده مانند سرویس ھای چند رسانھ ای 
بھ علت راندمان پایین کھ دارند  HSCSDاستفاده از سرویس ھای داده سوئیچینگ خط و حتی سرویس ھای 

.بستر مناسبی برای این سرویس ھا نمی باشد 

استاندار جدیدی تحت )  UMTS( نیز ھمسو با سیستم ھای مخابراتی سیار نسل سوم  GSMبنا بر این شبکھ 
.بکار گرفتھ است  GPRSعنوان 

.امکان پذیر می گردد Kb/s 117با استفاده از این استاندارد سرویس ھای چند رسانھ ای با نرخ بیتی حداکثر 

استفاده موثر تر از کانال ھای فیزیکی و افزایش تعداد اتصاالت در ھر حامل نسبت  GPRSھدف اصلی معرفی 
.می باشد  GSM Phase2بھ سیستم 

امکانات و منابع رادیویی فقط ھنگامی کھ داده ای ارسال و دریافت می شوندسوئیچینگ بستھ ای در سیستم 
.استفاده می گردند در غیر این صورت منابع آزاد شده در اختیار شبکھ قرار می گیرند  

ساختار شبکھ ھای مخابرات سیار


