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Περίληψη 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία μελετά τα ασύρματα ευφυή προγραμματιζόμενα         

δίκτυα και τη δυνατότητα εξομοίωσης του Long Term Evolution (LTE). Σκοπός της            

παρούσας μελέτης είναι να ενσωματώσει την τεχνολογία των ευφυών         

προγραμματιζόμενων δικτύων (SDN) στην τέταρτη γενιά κινητής τηλεφωνίας και να          

εξομοιώσει δίκτυο LTE έκδοσης 8, μέσω του Mininet-WiFi. Στόχος της εργασίας           

είναι να δώσει το έναυσμα ώστε να δημιουργηθεί ένας ολοκληρωμένος εκπαιδευτικός           

εξομοιωτής για δίκτυα LTE. Στο θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας παρουσιάζεται η           

αρχιτεκτονική του LTE, των SDN και του πρωτοκόλλου Open Flow. Επίσης, τα            

σημαντικότερα ασύρματα ευφυή προγραμματιζόμενα δίκτυα παρουσιάζονται μαζί με        

την αρχιτεκτονική τους και δίνεται έμφαση στην ενσωμάτωση του SDN στα δίκτυα            

LTE. Στο πειραματικό μέρος προτείνεται μια νέα μεθοδολογία εξομοίωσης ενός          

δικτύου LTE μέσω του Mininet -WiFi. Η πειραματική μεθοδολογία μας βασίζεται           

στα μοντέλα διάδοσης Okumura και Cost231 Walfisch-Ikegami και σε βασικά          

στοιχεία του ελεγκτή POX (προώθηση, DHCP, εξισορρόπηση φορτίου) από τα οποία           

συμπεραίνεται η ορθή λειτουργία του εξομοιωτή. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ασύρματα Ευφυή Προγραμματιζόμενα Δίκτυα, LTE, Mininet-WiFi 
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Abstract 

This master thesis investigates software-defined wireless networking, (SDWN)        

technologies as well as the capability to emulate Long Term Evolution (LTE). The             

purpose of this thesis is to incorporate Software Defined Network (SDN) technology            

to fourth generation of mobile telephony and simulate LTE Release 8 network within             

Mininet-WiFi. We aim to provide the impetus for the creation of a comprehensive             

educational simulator for LTE networks. The background of this work includes LTE            

architectural aspects, SDN technologies and the Open Flow protocol. The most           

important SDWN along with their architecture are also presented and emphasis is            

placed on the integration of SDN in LTE networks. In the experimental part, a new               

methodology for simulating an LTE network through Mininet -WiFi is proposed. Our            

experimentation methodology is based on propagation models of Okumura and          

Cost231 Walfisch-Ikegami and basic elements of the POX controller (forwarding,          

DHCP, load balancing) were used, from which the correct operation of the simulator             

is validated. 

 

Keywords: Software Defined Wireless Networks, LTE, Mininet-WiFi 
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1 Εισαγωγή 

Τα ευφυή προγραμματιζόμενα δίκτυα (SDN) αρχικά προτάθηκαν για τα ενσύρματα          

δίκτυα. Ο αυξανόμενος αριθμός των ασύρματων δικτύων δημιούργησε την ανάγκη          

για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας SDN και σε αυτά, με αποτέλεσμα να            

δημιουργηθούν τα ασύρματα ευφυή προγραμματιζόμενα δίκτυα (SDWN). Στα        

SDWN μπορούν να συμπεριληφθούν τα δίκτυα αισθητήρων, τα τοπικά δίκτυα, τα           

δίκτυα οχημάτων κ.α. Στην παρούσα εργασία αναλύεται η ενσωμάτωση της SDN           

τεχνολογίας σε δίκτυο LTE και η εξομοίωση του μέσω του Mininet-WiFi. Το            

κεντρικό στοιχείο στην τεχνολογία SDWN όπως και στην τεχνολογία SDN, είναι ο            

ελεγκτής, ο οποίος μέσω του πρωτοκόλλου Open Flow καθορίζει τη λειτουργία του            

δικτύου. Οι Bouras et al [1] πραγματοποιήσαν σύγκριση των ελεγκτών ONOS και            

POX μέσω του Mininet-WiFi, για παρόμοια τοπολογία με του LTE. Σύμφωνα με τους             

παραπάνω, ο POX ως απλούστερος και μη απαιτητικός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί           

για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Santos et al [2], ο POX             

χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη της εξομοίωσης του δικτύου LTE στο          

Mininet-WiFi. Η διαφοροποίηση στη δική μας προσέγγιση είναι τα επιπλέον στοιχεία           

που εισάγουμε μέσω του κώδικα για την εξομοίωση της ασύρματης ζεύξης και η             

υιοθέτηση διαφορετικών μοντέλων διάδοσης και τρόπου μετρήσεων. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει την ενσωμάτωση της          

τεχνολογίας των ευφυών προγραμματιζόμενων δικτύων στην τέταρτη γενιά κινητής         

τηλεφωνίας και να εξομοιώσει δίκτυο LTE μέσω του Mininet-WiFi. Επιπλέον,          

επιδίωξη της παρούσας εργασίας είναι να δοθεί το έναυσμα ώστε να δημιουργηθεί            

ένας ολοκληρωμένος εκπαιδευτικός εξομοιωτής για δίκτυα LTE. 

Τα ερωτήματα που τίθενται και απαντώνται στην πορεία της εργασίας είναι : 

● Πως λειτουργεί το δίκτυο LTE; 

● Τι είναι η τεχνολογία SDN και πως λειτουργεί; 

● Τι είναι τα SDWN; 

● Τι επεκτάσεις θα πρέπει να ενσωματωθούν στο Mininet-WiFi, ώστε να μπορεί           

εξομοιώσει δίκτυα LTE;  

Η συνεισφορά της εργασίας αφορά τις παρακάτω πλευρές: 
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● Παρουσιάζει τη λειτουργία των δικτύων LTE και πως υπολογίζονται         

μεταβλητές όπως το RSRP, SINR, CQI οι οποίες είναι χρήσιμες στη μέτρηση            

ποιότητας του σήματος, του throughput και της εμβέλειας. 

● Παρουσιάζει την τεχνολογία των SDN, την αρχιτεκτονική τους και τα          

προτερήματά τους. 

● Εξετάζει τη λειτουργία του πρωτοκόλλου Open Flow 

● Παρουσιάζει τα ασύρματα ευφυή προγραμματιζόμενα δίκτυα 

● Αναλύει τρόπους για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας SDN στα δίκτυα LTE  

● Προτείνει μια νέα μεθοδολογία εξομοίωσης ενός δικτύου LTE μέσω του          

Mininet -WiFi 

● Παρουσιάζει πειραματικά αποτελέσματα που επαληθεύουν την υποστήριξη       

δικτύων LTE στο Mininet-WiFi, θεωρώντας διαφορετικά μοντέλα διάδοσης. 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Σε συνέχεια του πρώτου           

κεφαλαίου της εισαγωγής όπου περιγράφηκε το αντικείμενο της εργασίας, ο σκοπός           

της και η συνεισφορά της, ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο στο οποίο αναδεικνύεται            

το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας. Αρχικά αναφέρουμε τα δίκτυα LTE.          

Ειδικότερα αναλύουμε την αρχιτεκτονική των δικτύων LTE και παρουσιάζουμε τη          

στοίβα πρωτοκόλλων τους. Μέσω της ανάλυσης της στοίβας πρωτοκόλλων         

παρουσιάζονται τα κανάλια κατερχόμενης και ανερχόμενης ζεύξης με τα         

χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον τρόπο μετρήσεων που          

λαμβάνουν μέρος σε ένα δίκτυο LTE και η σημασία τους. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο             

του θεωρητικού υποβάθρου παρουσιάζονται τα ευφυή προγραμματιζόμενα δίκτυα .         

Αρχικά αναφέρεται ο ορισμός τους, αναλύεται η αρχιτεκτονική τους και τα           

προτερήματά τους. Ακολουθεί η περιγραφή του πρωτοκόλλου Open Flow και των           

σημαντικότερων πτυχών του. Στο τελευταίο μέρος του δεύτερου υποκεφαλαίου         

παρουσιάζεται η τεχνολογία των ασύρματων ευφυών προγραμματιζόμενων δικτύων.        

Στο τρίτο υποκεφάλαιο παρουσιάζεται η ενσωμάτωση των SDN στα δίκτυα LTE και            

η αρχιτεκτονική αυτής της ενσωμάτωσης.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται η πειραματική προσέγγιση στο πρόβλημα της          

εξομοίωσης του δικτύου LTE μέσω του Mininet-WiFi. Αρχικά παρουσιάζεται το          

Mininet-WiFi, οι πτυχές του και ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώνεται η τεχνολογία             

LTE υλοποιώντας ταυτόχρονα λειτουργικότητα μετρήσεων η οποία απαιτείται για         
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την εξομοίωση της ασύρματης ζεύξης, τον υπολογισμό του throughput και της           

εμβέλειας.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αποτελέσματα μετρήσεων για το throughput         

και την εμβέλεια σε διαφορετικές τοπολογίες LTE υπό το πρίσμα των μοντέλων            

διάδοσης Okumura και Cost231 Walfisch-Ikegami, με στόχο την επιβεβαίωση της          

ορθής λειτουργίας του εξομοιωτή.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα και οι μελλοντικές προεκτάσεις 
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2 Θεωρητικό Υπόβαθρο  

2.1 Δίκτυα LTE  

2.1.1 Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή και έως το 2022 η διείσδυση του Long Term Evolution (LTE)              

στα κυψελοειδή δίκτυα παγκοσμίως θα είναι στο 54% [3]. Το μέγεθος των δεδομένων             

και η απαιτούμενη ταχύτητα για τη διακίνηση τους έχουν καταστήσει τις           

προηγούμενες τεχνολογίες των κυψελωτών δικτύων να δείχνουν μη χρηστικές. Το          

LTE είναι ο «διάδοχος» της τεχνολογίας Universal Mobile Telecommunications         

System (UMTS) και «πρόγονος» του LTE-Advanced. Η διαφοροποίηση του LTE από           

την τεχνολογία UMTS έγκειται σε τρία βασικά στοιχεία. Πρώτον, το γεγονός ότι            

βασίζεται εξ ολοκλήρου σε IP δίκτυο αντί του κυκλώματος μεταγωγής πακέτων           

(Circuit Packet-Switched). Δεύτερον, το LTE χρησιμοποιεί την πρόσβαση OFDMA         

(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) για τη κατερχόμενη ζεύξη         

(downlink) και SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) για         

την ανερχόμενη ζεύξη (uplink) αντί της WCDMA (Wideband Code Division Multiple           

Access) πρόσβασης. Τρίτον, στο LTE χρησιμοποιείται πολλαπλό εύρος συχνοτήτων         

σε αντίθεση με το UMTS που χρησιμοποιεί μόνο τα 5ΜΗΖ. Οι διαφοροποιήσεις            

αυτές ανέκυψαν για την κάλυψη των απαιτήσεων όπως ο υψηλός ρυθμός δεδομένων,            

η εξυπηρέτηση περισσότερων χρηστών, η βέλτιστη υποστήριξη της κινητικότητας και          

η μείωση των χρόνων καθυστέρησης είτε στο επίπεδο ελέγχου είτε στο επίπεδο            

χρήστη. Το LTE-Advanced εξέλιξε το LTE προσθέτοντας: τη συσσωμάτωση φορέων          

(έως 100 MHz), τους κόμβους αναμετάδοσης και την υποστήριξη ετερογενών          

δικτύων. Επίσης ενισχύθηκε η πολλαπλή πρόσβαση στην ανερχόμενη ζεύξη και η           

τεχνολογία πολλαπλών εισόδων πολλαπλών εξόδων(MIMO). Οι αλλαγές είχανε ως         

αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας στην κατερχόμενη και ανερχόμενη ζεύξη.[4] 

Παρακάτω θα αναλύσουμε την αρχιτεκτονική του LTE και τα στοιχεία που το            

συνθέτουν. Επίσης θα αναφέρουμε τον τρόπο μέτρησης παραμέτρων της ασύρματης          

ζεύξης οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τον υπολογισμό του throughput και της            

εμβέλειας.  

2.1.2 Αρχιτεκτονική LTE 

Το δίκτυο LTE αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία, τον εξοπλισμό του χρήστη            

(UE), το δίκτυο πρόσβασης (E-UTRAN) και τον εξελιγμένο πυρήνα πακέτων (EPC).           
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Η διασύνδεση των επιμέρους στοιχείων γίνεται με δεκατέσσερις διαφορετικές         

διεπαφές (εικόνα 1). Ο UE συνδέεται ασύρματα με τον σταθμό βάσης (eNodeB)            

μέσω της Uu διεπαφής. Οι σταθμοί βάσης μεταξύ τους συνδέονται μέσω της            

διεπαφής X2 και με τον EPC μέσω της διεπαφής S1. Στο EPC συναντώνται επιπλέον              

δικτυακές οντότητες όπως ο κεντρικός διακομιστής συνδρομητών (HSS), ο φορέα          

διαχείρισης κινητικότητας (MME), η πύλη εξυπηρέτησης (S-GW) και η πύλη δικτύου           

πακέτων δεδομένων (P-GW). Η σύνδεση του MME με την S-GW γίνεται με την             

διεπαφή S11 ενώ για τη σύνδεση με το HSS χρησιμοποιεί τη διεπαφή S6a. Η P-GW               

συνδέεται με την S-GW μέσω της διεπαφής S5 και με τις IP υπηρεσίες του παρόχου               

μέσω της διεπαφής S-Gi. Οι διεπαφές Gx και Rx διασυνδέουν την οντότητα            

λογισμικού PCRF (η οποία είναι υπεύθυνη για την τήρηση των κανόνων και των             

χρεώσεων), με την P-GW και με τον πάροχο αντίστοιχα. Επιπλέον υπάρχουν οι            

διεπαφές S3, S4 και S12. Η πρώτη και η δεύτερη χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση              

του MME και της S-GW με τoν κόμβο εξυπηρέτησης GPRS (SGSN) αντίστοιχα.            

Ενώ η S12 χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της S-GW με δίκτυα πρόσβασης            

UTRAN.[5] 

 

Εικόνα 1 : Αρχιτεκτονική LTE 

2.1.3 Εξοπλισμός Χρήστη 

O εξοπλισμός χρήστη είναι συνήθως κινητός και χρειάζεται κάρτα SIM (USIM ή             

e-sim) για τη σύνδεση με τον εκάστοτε πάροχο. Υφίστανται διαφορετικές κατηγορίες           
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εξοπλισμών με βαθμονόμηση από το 1 έως 12 [6]. Ο ρυθμός δεδομένων που μπορεί              

να πετύχει ένα UE (ανάλογα την κατηγορία) στο εύρος ζώνης των 20MHZ και στην              

κατερχόμενη ζεύξη ξεκινά από τα 10Mbps και μπορεί να φτάσει τα 3000Mbps (με             

συσσωμάτωση φορέων). Στην ανερχόμενη ζεύξη, ο ρυθμός δεδομένων κυμαίνεται         

ανάμεσα στα 5 και τα 150Mbps. Οι τιμές αναφέρονται και στο LTE-Advanced.            

[Παράρτημα Α].  

2.1.4 Δίκτυο Πρόσβασης E-UTRAN 

Το δίκτυο πρόσβασης E-UTRAN αποτελείται από σταθμούς βάσης (eNodeB) και          

χρησιμοποιείται ως μεσάζοντας για την επικοινωνία του UE με το EPC. Η            

αρχιτεκτονική του ασύρματου πρωτοκόλλου LTE διαθέτει δύο επίπεδα, του χρήστη          

και του ελέγχου. Σύμφωνα με το 3GPP [7] το eNodeB παρέχει το επίπεδο χρήστη              

(U-Plane) και το επίπεδο ελέγχου (C-Plane) για τον τερματισμό του πρωτοκόλλου           

προς τον UE. Το eNodeB καλύπτει περιοχές ανάλογα με την ισχύ μετάδοσης. Στον             

παρακάτω πίνακα αναφέρονται ενδεικτικά τα είδη κυψελών, η ισχύς μετάδοσης που           

διαθέτουν καθώς και η χιλιομετρική κάλυψη [8]. 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά κυψελών [8] 

 

Οι ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται στο LTE από το eNodeB ποικίλουν. Ο            

πίνακας 4 στο [Παράρτημα A] παρουσιάζει τις διαθέσιμες συχνότητες στην          

κατερχόμενη και ανερχόμενη ζεύξη, το εύρος τους καθώς και το τρόπο λειτουργία            

της αμφίδρομης επικοινωνίας τους. 

2.1.5 Εξελιγμένος Πυρήνας Πακέτων 

Η αρχιτεκτονική του εξελιγμένου πυρήνα πακέτων όπως και του eNodeB          

διαχωρίζεται σε επίπεδο χρήστη και ελέγχου. Το επίπεδο ελέγχου συγκροτείται από           
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Είδος Κυψέλης Ισχύς Μετάδοσης 

(dBm) 

Μέγεθος Κυψέλης 

Macrocell 43dBm - 52dBm 1 χλμ. έως 20 χλμ. 

Microcell 33dBm - 43dBm 0,5 χλμ. έως 2 χλμ. 

Picocell 17dBm – 30dBm Έως 0,2 χλμ. 

Femtocell 10dBm - 23dBm Έως 0,01 χλμ. 



 
 

τις δικτυακές οντότητες του MME και του HSS ενώ το επίπεδο χρήστη από την              

S-GW και την P-GW. Στο MME οι διεργασίες που εκτελούνται είναι οι παρακάτω :  

● Αυθεντικοποίηση του χρήστη μέσω του HSS 

● Εγκατάσταση Φορέων  

● Διαχείριση κινητικότητας μέσω NAS  

● Υποστήριξη Handover 

● Συνεργασία με προγενέστερης τεχνολογίας ασύρματα δίκτυα 

● Υποστήριξη υπηρεσιών φωνής και SMS 

Το HSS λειτουργεί ως βάση δεδομένων με στοιχεία των συνδρομητών όπως ο            

τηλεφωνικός αριθμός και το IMSI (International Mobile Subscriber Identity). Επίσης          

παρέχει πληροφορίες στο MME για την αυθεντικοποίηση και την εξουσιοδότηση          

πρόσβασης του χρήστη .  

Από την S-GW διακινούνται όλα τα IP πακέτα και χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσος            

χώρος αποθήκευσης των φερόντων δεδομένων όταν το UE είναι σε κατάσταση           

αναμονής ή βρίσκεται σε διαδικασία εναλλαγής κεραιών.  

Η P-GW λειτουργεί ως δρομολογητής και κατανέμει τις IP διευθύνσεις στους           

χρήστες. Επίσης εφαρμόζει λειτουργικότητα Quality of Service (QoS) ανάλογα με          

τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από το PCRF [9]. 

2.1.6 Στοίβες Πρωτοκόλλων 

Η στοίβα πρωτοκόλλων στο επίπεδο χρήστη (εικόνα 2) για την επικοινωνία του UE             

με τον σταθμό βάσης αποτελείται από δύο στρώματα (Layers) με επιμέρους           

υποστρώματα. Με προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, το πρώτο στρώμα είναι το             

φυσικό (PHY). Το δεύτερο στρώμα αναφέρεται ως ζεύξης δεδομένων (data link           

layer) και περιλαμβάνει τα υποστρώματα ελέγχου πρόσβασης του μέσου (MAC),          

ελέγχου ραδιοζεύξεων (RLC) και του πρωτόκολλου σύγκλισης των πακέτων         

δεδομένων (PDCP). Η στοίβα πρωτοκόλλων για την επικοινωνία του eNodeB με το            

EPC στο επίπεδο χρήστη αποτελείται από τα στρώματα του L1 (Φυσικό επίπεδο), του             

L2 (επίπεδο ζεύξης δεδομένων) με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα καθώς και τα           

πρωτόκολλα IP, UDP, GTP-U (GPRS Tunnel Protocol User). Παρόμοια πρωτόκολλα          

χρησιμοποιούνται και για τη σύνδεση της S-GW με την P-GW. 
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Εικόνα 2 : Στοίβα πρωτοκόλλων επίπεδο χρήστη 

Η στοίβα πρωτοκόλλων στο επίπεδο ελέγχου (εικόνα 3) για την επικοινωνία του UE              

με το eNodeB αποτελείται από τρία στρώματα. Η διαφοροποίηση με τη στοίβα            

πρωτοκόλλων στο επίπεδο χρήστη είναι το τρίτο στρώμα που περιέχει το υπόστρωμα            

του ελέγχου των ασύρματων πόρων (RRC). Για την επικοινωνία του eNodeB με το             

MME τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται πέραν αυτών που συμπεριλαμβάνονται         

στα στρώματα L1,L2 είναι το IP, το SCTP και το S1-AP. Για την επικοινωνία του               

ΜΜΕ με την S-GW σε σύγκριση με την προηγούμενη επικοινωνία διαφοροποιείται           

στα δύο τελευταία πρωτόκολλα το UDP και GTP-C (GPRS Tunnel Protocol           

-Control). Η επικοινωνία της S-GW με την P-GW χρησιμοποιεί παρόμοια          

πρωτόκολλα. 
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Εικόνα 3 : Στοίβα πρωτοκόλλων επίπεδο ελέγχου 

 

Για τη σύνδεση μεταξύ των σταθμών βάσης στο επίπεδο ελέγχου χρησιμοποιούνται           

τα πρωτόκολλα των στρωμάτων L1,L2 και τα πρωτόκολλα IP,SCTP,X2-AP. To UE           

χρησιμοποιεί το NAS για την επικοινωνία με το MME. 

2.1.7 Φυσικό Στρώμα 

Στο φυσικό στρώμα χρησιμοποιείται το σχήμα πρόσβασης OFDMA στην         

κατερχόμενη ζεύξη και το SC-FDMA στην ανερχόμενη ζεύξη. Στο OFDMA η           

κατανομή των υποφερουσών μπορεί να γίνει ταυτόχρονα σε πολλαπλούς χρήστες. Η           

απόσταση μεταξύ των υποφερουσών είναι ίση με 15kHz (Δf) και για την αποφυγή             

του ενδοσυμβολικού θορύβου (Inter Symbol Interference) χρησιμοποιείται το        

κυκλικό πρόθεμα (Cyclic Prefix, CP). Στο OFDMA με κανονικό κυκλικό πρόθεμα           

υπάρχουν 7 σύμβολα, ενώ με εκτεταμένο κυκλικό πρόθεμα υπάρχουν 6. Η χρονική            

διάρκεια ενός συμβόλου (symbol) OFDMA ισούται με 1/Δf=66.67ms, επιπλέον         

γίνεται και η πρόσθεση της χρονικής διάρκειας του κυκλικού προθέματος (4.7μs για            

το κανονικό, 16.67μs για το εκτεταμένο). Η μικρότερη μονάδα που μεταδίδεται είτε            

στην ανερχόμενη είτε στην κατερχόμενη ζεύξη είναι το στοιχείο πόρου (Resource           

Element, RE) το οποίο ισούται με μια υποφέρουσα σε ένα σύμβολο (εικόνα 4). Το              

μπλοκ πόρων (Resource Block, RB) περιλαμβάνει 84 στοιχεία πόρων (12          

υποφέρουσες επί 7 σύμβολα) ή 72 στοιχεία πόρων στην περίπτωση που υπάρχουν 6             

σύμβολα. Κάθε μπλοκ πόρων έχει μέγεθος 180KHz (12 υποφέρουσες επί 15 KHz)            

στο πεδίο της συχνότητας και 0.5 ms στο πεδίο του χρόνου. 
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Εικόνα 4 : Απεικόνιση Υποπλαισίου στο OFDMA 

  

Στο SC-FDMA η δομή των πλαισίων είναι παρόμοια με αυτή του OFDMA, η             

διαφοροποίηση όμως εμφανίζεται στον τρόπο μετάδοσης των δεδομένων λόγω της          

περιορισμένης ισχύος του UE σε αντίθεση με το eNodeB. Στο OFDMA η μετάδοση             

της υποφέρουσας γίνεται παράλληλα ανά σύμβολο ενώ στο SC-FDMA η μετάδοση           

των υποφερουσών γίνεται με μεγαλύτερο εύρος και διαδοχικά. Με αυτό τον τρόπο            

επιτυγχάνεται χαμηλό PARP (peak to average power ratio) άρα και χαμηλότερη           

κατανάλωση ενέργειας. [7] 

2.1.8 Κανάλια κατερχόμενης ζεύξης στο φυσικό στρώμα 

Τα κανάλια κατερχόμενης ζεύξης που χρησιμοποιούνται στο φυσικό στρώμα         

σύμφωνα με το 3GPP [7] είναι τα παρακάτω :  

● Φυσικό Κανάλι Διαμοιρασμού Κατερχόμενης Ζεύξης (PDSCH) 

● Φυσικό Κανάλι Αναμετάδοσης (PBCH) 

● Φυσικό Κανάλι Πολυεκπομπής (PMCH) 

● Φυσικό Κανάλι Ελέγχου Μορφής Δείκτη (PCFICH) 

● Φυσικό Κανάλι Ελέγχου Κατερχόμενης Ζεύξης (PDCCH) 

● Φυσικό Κανάλι Δείκτη HARQ (PHICH) 

● Ενισχυμένο Φυσικό Κανάλι Ελέγχου Κατερχόμενης Ζεύξης (EPDCCH) 

● Φυσικό Κανάλι Ελέγχου Κατερχόμενης Ζεύξης για Επικοινωνία Τύπου        

Μηχανής(MTC) (MPDCCH) 
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● Σύντομο Φυσικό Κανάλι Ελέγχου Κατερχόμενης Ζεύξης (SPDCCH) 

Επίσης στο φυσικό επίπεδο κατά την κατερχόμενη ζεύξη χρησιμοποιούνται σήματα          

τα οποία δεν περιέχουν πληροφορίες από τα ανώτερα στρώματα. Αυτά είναι : 

● Σήμα Αναφοράς (Reference Signal , RS) 

● Σήμα Συγχρονισμού (Synchronization Signal) 

● Σήμα Ανακάλυψης (Discovery Signal) 

● Σήμα Αφύπνισης MTC (MWUS) 

2.1.9 Κανάλια ανερχόμενης ζεύξης στο φυσικό στρώμα 

Τα κανάλια ανερχόμενης ζεύξης που χρησιμοποιούνται στο φυσικό επίπεδο σύμφωνα          

με το 3GPP [7] είναι τα παρακάτω :  

● Φυσικό Κανάλι Διαμοιρασμού Ανερχόμενης Ζεύξης (PUSCH) 

● Φυσικό Κανάλι Ελέγχου Ανερχόμενης Ζεύξης (PUCCH) 

● Σύντομο Φυσικό Κανάλι Ελέγχου Ανερχόμενης Ζεύξης (SPUCCH) 

● Φυσικό Κανάλι Τυχαίας Πρόσβασης (PRACH) 

Το μόνο φυσικό σήμα που χρησιμοποιείται στην ανερχόμενη ζεύξη είναι το σήμα            

αναφοράς. 

2.1.10 Υπόστρωμα MAC 

Στο υπόστρωμα MAC το οποίο τερματίζει στο eNodeB (από την πλευρά του δικτύου)             

εκτελούνται οι λειτουργίες του HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest), της          

πολυπλεξίας – αποπολυπλεξίας και του χρονοπρογραμματισμού. Η σύνδεση του         

MAC υποστρώματος με το φυσικό στρώμα γίνεται μέσω των καναλιών μεταφοράς           

[10]. Τα κανάλια μεταφοράς που χρησιμοποιούνται στην κατερχόμενη ζεύξη είναι : 

● το PCH (Paging Channel) 

● το BCH (Broadcast Channel),  

● το DL-SCH (DownLink Shared Channel)  

● το MCH (Multicast Channel)  

Ενώ στην ανερχόμενη ζεύξη τα κανάλια μεταφοράς που χρησιμοποιούνται είναι : 

● το UL-SCH (UpLink Shared Channel)  

● το RACH (Random Access Channel) 
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Η διεργασία της υβριδικής αυτόματης επαναλαμβανόμενης αίτησης (HARQ) είναι         

υπεύθυνη για τη διόρθωση λαθών στην αλληλουχία των μεταδιδόμενων και          

ληφθέντων μπλοκ μεταφοράς από τα κανάλια μεταφοράς. 

2.1.11 Υπόστρωμα RLC 

Στο υπόστρωμα RLC τo οποίο τερματίζει στο eNodeB (από την πλευρά του δικτύου)             

εκτελείται η λειτουργία ARQ. Η σύνδεση του MAC υποστρώματος με το RLC            

γίνεται μέσω των λογικών καναλιών. Τα λογικά κανάλια που χρησιμοποιούνται στην           

κατερχόμενη ζεύξη και κάποια εξ αυτών και στην ανερχόμενη ζεύξη είναι :  

● το PCCH (Paging Control Channel)  

● το BCCH (Broadcast Control Channel)  

● το CCCH (Common Control Channel)  

● το DCCH (Dedicated Control Channel)  

● το MCCH (Multicast Control Channel)  

● το DTCH (Dedicated Traffic Channel)  

● το MTCH (Multicast Traffic Channel)  

Στην περίπτωση που υπάρχει λάθος στην αλληλουχία που δημιουργήθηκε στο MAC           

υπόστρωμα υπάρχει η λειτουργία του ARQ στο RLC υπόστρωμα για να το            

διορθώσει. Στο RLC υφίστανται τρεις λειτουργίες για την επικοινωνία με το PDCP: η             

διαφανής, η αναγνωρισμένη και η μη αναγνωρισμένη. Η διαφανής και η           

αναγνωρισμένη λειτουργία ρυθμίζονται είτε ως οντότητες μετάδοσης είτε ως         

οντότητες λήψης. Κατά τη μετάδοση λαμβάνουν μονάδες δεδομένων υπηρεσίας         

(Service Data Units, SDU) από τα ανώτερα στρώματα και αποστέλλουν μονάδες           

δεδομένων πρωτοκόλλου (Protocol Data Units, PDU) στις αντίστοιχες οντότητες του          

δέκτη μέσω των κατώτερων στρωμάτων Κατά τη λήψη λαμβάνονται PDU από τις            

αντίστοιχες οντότητες του αποστολέα μέσω των κατώτερων στρωμάτων και εν          

συνεχεία αποστέλλονται SDU στα ανώτερα στρώματα. Αντίστοιχες ενέργειες        

εκτελούνται στη μη αναγνωρισμένη λειτουργία με τη διαφορά ότι δεν ρυθμίζεται           

αλλά αποτελείται από πλευρά δέκτη και αποστολέα [11]. 

2.1.12 Υπόστρωμα PDCP 

Στο υπόστρωμα PDCP εκτελούνται οι παρακάτω λειτουργίες : 

● Συμπίεση και αποσυμπίεση κεφαλίδας στο επίπεδο χρήστη 
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● Κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση δεδομένων στο επίπεδο χρήστη και        

στο επίπεδο ελέγχου 

● Προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων στο επίπεδο ελέγχου 

Η επικοινωνία του PDCP με το RRC στο επίπεδο ελέγχου γίνεται μέσω τριών             

ασύρματων φερόντων σημάτων (Signaling Radio Bearer), το SRB0, SRB1 και SRB2.           

To SRB0 χρησιμοποιείται για τα μηνύματα του CCCH ενώ το SRB1 και SRB2 για τα               

μηνύματα του DCCH. Στο επίπεδο χρήστη χρησιμοποιούνται τα ασύρματα φέροντα          

δεδομένα (Data Radio Bearer) για τη μεταφορά των δεδομένων του χρήστη. 

2.1.13 Υπόστρωμα RRC 

Στο υπόστρωμα RRC εκτελούνται οι παρακάτω λειτουργίες [10] : 

● Μετάδοση πληροφοριών συστήματος (System Information, SI) σχετικά το        

στρώμα πρόσβασης (Access Stratum, AS) και το μη στρώμα πρόσβασης (Non           

Access Stratum, NAS) 

● Τηλεειδοποίηση (Paging) 

● Εγκαθίδρυση, διατήρηση και απελευθέρωση της σύνδεσης μεταξύ του UE και          

του eNodeB.  

● Προστασία ακεραιότητας και κρυπτογράφηση των μηνυμάτων RRC 

● Εγκαθίδρυση, διατήρηση και απελευθέρωση των ασύρματων φερόντων από        

σημείο σε σημείο 

● Λειτουργίες κινητικότητας όπως handover κατά τη διάρκεια κλήσης και         

επανεπιλογή κυψέλης όταν το UE είναι ανενεργό  

● Μεταφορά άμεσων μηνυμάτων NAS από και προς τον UE  

Στο RRC υπάρχουν δύο καταστάσεις, η RRC_Idle και η RRC_Connected. Στην           

πρώτη κατάσταση το UE είναι σε αναμονή δίχως σύνδεση RRC και προβαίνει στις             

ενέργειες της επανεπιλογής κυψέλης, της παρακολούθησης των μεταδιδόμενων        

πληροφοριών συστήματος, στη λήψη τηλεειδοποιήσεων, στην επιλογή δικτύου        

(PLMN) και στη ρύθμιση της ασυνεχούς λήψης (Discontinuous Reception, Drx) από           

το NAS. Στη δεύτερη κατάσταση το UE έχει σύνδεση RRC και μπορεί να λαμβάνει              

και να αποστέλλει δεδομένα από και προς το δίκτυο, να παρέχει πληροφορίες για την              

ποιότητα του καναλιού, να αποστέλλει αναφορές μετρήσεων για τις γειτονικές          

κυψέλες και να παρακολουθεί το κανάλι σηματοδότησης ελέγχου.  
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2.1.14 Δομές Πλαισίων 

Στις μεταδόσεις ανερχόμενης, κατερχόμενης και πλευρικής ζεύξης χρησιμοποιούνται        

πλαίσια ραδιοσυχνοτήτων (radio frames) διάρκειας 10ms και χωρίζονται σε τρεις          

τύπους. Ο τύπος 1 εφαρμόζεται στην αμφίδρομη επικοινωνία διαίρεσης συχνοτήτων          

(FDD), ο τύπος 2 στην αμφίδρομη επικοινωνία διαίρεσης χρόνου (TDD) και ο τύπος             

3 στην υποστηριζόμενη πρόσβαση με άδεια χρήσης (LAA).  

Στη λειτουργία FDD το κάθε πλαίσιο (εικόνα 5) έχει χρονική διάρκεια 10ms. Η δομή              

του πλαισίου αποτελείται από 10 υποπλαίσια (subframes) με χρονική διάρκεια 1ms το            

καθένα. Επιπλέον το κάθε υποπλαίσιο χωρίζεται σε δύο θυρίδες (slot) χρονικής           

διάρκειας 0.5ms. Οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται είναι διαφορετικές στην         

ανερχόμενη και κατερχόμενη ζεύξη ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης αμφίδρομη          

επικοινωνία (full duplex). Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και η ημι-αμφίδρομη           

επικοινωνία (half-duplex) με τη διαφορά ότι ο UE δεν μπορεί να κάνει λήψη             

δεδομένων ενώ αποστέλλει. 

 

Εικόνα 5 : Απεικόνιση Πλαισίου 

 

Στη λειτουργία TDD το πλαίσιο έχει χρονική διάρκεια 10ms και χωρίζεται σε δύο             

μισά πλαίσια (half-frame), χρονικής διάρκειας 5ms. Το κάθε half frame αποτελείται           

από πέντε υποπλαίσια του 1ms, εκ των οποίων το δεύτερο υποπλαίσιο περιέχει τα             

ειδικά πεδία DwPTS, GP, UpPTS. Στις περιπτώσεις που το σημείο αλλαγής           

περιοδικότητας από ανερχόμενη σε κατερχόμενη ζεύξη είναι 5ms τότε τα ειδικά           
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πεδία περιέχονται και στο έβδομο υποπλαίσιο [7]. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 2,             

υπάρχουν επτά διαφορετικές ρυθμίσεις. (D = Downlink, U = Uplink, S = Special)  

Πίνακας 2 : Ρυθμίσεις ανερχόμενης και κατερχόμενης ζεύξης TDD 

 

Στη λειτουργία LAA κάθε πλαίσιο έχει χρονική διάρκεια 10ms και αποτελείται από            

είκοσι θυρίδες. Κάθε δύο θυρίδες αποτελούν ένα υποπλαίσιο. Η διαφορά με τις            

υπόλοιπες δομές πλαισίων είναι ότι τα δέκα υποπλαίσια είναι διαθέσιμα είτε στην            

κατερχόμενη είτε στην ανερχόμενη ζεύξη. Επίσης η μετάδοση της κατερχόμενης και           

ανερχόμενης ζεύξης κατέχει ένα ή περισσότερα διαδοχικά υποπλαίσια. Στην         

κατερχόμενη ζεύξη η μετάδοση μπορεί να ξεκινήσει οπουδήποτε μέσα σε ένα           

υποπλαίσιο και να ολοκληρωθεί είτε με πλήρως κατειλημμένο το τελευταίο          

υποπλαίσιο είτε ακολουθώντας μια από τις DwPTS διάρκειες [7]. 

2.1.15 Εύρος Ζώνης 

Το LTE υποστηρίζει έξι διαφορετικά εύρη ζώνης. Συνεπώς, για κάθε εύρος ζώνης            

διατίθεται διαφορετικός αριθμός μπλοκ πόρων και υποφερουσών, όπως φαίνεται στον          

πίνακα 3. Η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο εύρος ζώνης και το εύρος ζώνης              

υποφερουσών χρησιμοποιείται για την προστασία της μπάντας (Guard Band). 

Πίνακας 3: Εύρη Ζώνης στο LTE 
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Ρύθμιση 

ανερχόμενης και 

κατερχόμενης 

ζεύξης 

Σημείο αλλαγής 

περιοδικότητας από 

κατερχόμενη σε 

ανερχόμενη ζεύξη 

         Υποπλαίσια 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 5ms D S U U U D S U U U 

1 5ms D S U U D D S U U D 

2 5ms D S U D D D S U D D 

3 10ms D S U U U D D D D D 

4 10ms D S U U D D D D D D 

5 10ms D S U D D D D D D D 

6 5ms D S U U U D S U U D 

Εύρος Ζώνης Εύρος Ζώνης 

Υποφερουσών 

Μπλοκ Πόρων Υποφέρουσες  



 
 

 

2.1.16 Διαμορφώσεις και δείκτης CQI 

Στο OFDMA κατά την κατερχόμενη ζεύξη διατίθενται τέσσερις διαμορφώσεις, η          

QPSK με 2 bit ανά RE, η 16QAM με 4 bit ανά RE, η 64QAM με 6 bit ανά RE και η                      

256QAM 8 bit ανά RE. Ενώ στο SC-FDMA κατά την ανερχόμενη ζεύξη διατίθενται             

τρεις διαμορφώσεις: η QPSK με 2 bit ανά RE, η 16QAM με 4 bit ανά RE και η                  

64QAM με 6 bit ανά RE. 

Η επιλογή της διαμόρφωσης εξαρτάται από το λόγο του σήματος προς την            

παρεμβολή και το θόρυβο (SINR) που υφίσταται τη δεδομένη χρονική στιγμή στη            

ζεύξη. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του SINR, τόσο αυξάνεται και το επίπεδο της              

διαμόρφωσης. Επίσης θα πρέπει η αντίστοιχη διαμόρφωση που προσφέρεται από το           

eNodeB να υποστηρίζεται και από την κατηγορία του UE. Η διαδικασία επιλογής της             

διαμόρφωσης γίνεται αποστέλλοντας από το UE στο eNodeB τον δείκτη ποιότητας           

καναλιού (CQI). To CQI λαμβάνει τιμές από μηδέν έως δεκαπέντε όπως φαίνεται και             

στον παρακάτω πίνακα 4 [12]. Ο υπολογισμός του CQI πραγματοποιείται στο UE με             

βάση τα Σήματα Αναφοράς που λαμβάνει από το eNodeB.  

Πίνακας 4 : Δείκτης CQI για 4-bit (LTE) 
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1.4 MHz 1.08 MHz 6 72 

3 MHz 2.70 MHz 15 180 

5 MHz 4.50 MHz 25 300 

10 MHz 9.00 MHz 50 600 

15 MHz 13.50 MHz 75 900 

20 MHZ 18.00 MHz 100 1200 

Δείκτης CQI Διαμόρφωση Ρυθμός 

Κωδικοποίησης 

επί 1024 

Αποδοτικότητα 

0 Εκτός εμβέλειας 

1 QPSK 78 0,1523 

2 QPSK 120 0,2344 

3 QPSK 193 0,3770 

4 QPSK 308 0,6016 



 
 

  

2.1.17 MIMO 

Ένα σημαντικό μέρος του LTE αποτελεί η τεχνολογία Πολλαπλών Εισόδων          

Πολλαπλών Εξόδων (MIMO). Μέσω της τεχνολογίας ΜΙΜΟ επιτυγχάνεται η αύξηση          

τoυ ρυθμού δεδομένων, της φασματικής απόδοσης και της κάλυψης. Επίσης          

βελτιώνεται η ποιότητα της υπηρεσίας (QoS). Για την επίτευξη των ανωτέρω           

χρησιμοποιούνται πολλαπλές κεραίες μετάδοσης (Μ) και λήψης (Ν) κάτι που          

περιγράφεται ως ένα σύστημα Μ*Ν. Το βασικό σύστημα MIMO στο LTE είναι το             

2*2 και μπορεί υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθεί και σύστημα 8*Ν. Σύμφωνα με            

το 3GPP [12] στο LTE Release 8 κατά την κατερχόμενη ζεύξη διατίθενται επτά             

τρόποι μετάδοσης ενώ στο LTE Release 15 διατίθενται δέκα. Οι λειτουργίες που            

περιλαμβάνονται στους τρόπους μετάδοσης είναι η χωρική πολυπλεξία, η διαφορική          

μετάδοση (transmit diversity) και η σχηματοποίηση δέσμης (beamforming). Η χωρική          

πολυπλεξία διαχωρίζεται σε κλειστού βρόγχου και ανοιχτού βρόγχου. Αναλυτικά οι          

δέκα τρόποι μετάδοσης για το LTE είναι οι παρακάτω , για το LTE Release 8 στο                

οποίο επικεντρώνεται η ερευνά μας οι τρόποι μετάδοσης είναι έως το ΤΜ7: 

● Στο TM1 υπάρχει μετάδοση από μια κεραία.  

● Στο ΤΜ2 χρησιμοποιείται η διαφορική μετάδοση και η εκπομπή γίνεται από           

Μ πλήθος κεραιών όπου κάθε κεραία χρησιμοποιεί διαφορετική        

κωδικοποίηση και κατανομή συχνότητας.  
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5 QPSK 449 0,8770 

6 QPSK 602 1,1758 

7 16QAM 378 1,4766 

8 16QAM 490 1,9141 

9 16QAM 616 2,4063 

10 64QAM 466 2,7305 

11 64QAM 567 3,3223 

12 64QAM 666 3,9023 

13 64QAM 772 4,5234 

14 64QAM 873 5,1152 

15 64QAM 948 5,5547 



 
 

● Στο ΤΜ3 χρησιμοποιείται ανοιχτού βρόγχου χωρική πολυπλεξία εισάγοντας        

επιπρόσθετα διαφορική κυκλική καθυστέρηση (Cyclic Delay Diversity, CDD)        

και η εκπομπή γίνεται από 2 ή 4 κεραίες και η λήψη από 2 ή 4 κεραίες. 

● Στο ΤΜ4 χρησιμοποιείται κλειστού βρόγχου χωρική πολυπλεξία και η         

εκπομπή και λήψη γίνεται από 2 ή 4 κεραίες από κάθε πλευρά (eNodeB–UE).             

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν πολλαπλές ροές δεδομένων προς ένα UE           

και το σύστημα ορίζεται ως μεμονωμένου χρήστη – MIMO (SU-MIMO). Το           

UE λαμβάνει σήματα αναφοράς από το eNodeB για να εκτιμήσει την           

κατάσταση του καναλιού και να αποστείλει τον δείκτη PMI (Precoding Matrix           

Indicator) ώστε να επιλεχθεί η ανάλογη προ κωδικοποίηση από το κοινό           

βιβλίο κωδικών. 

● Στο ΤΜ5 χρησιμοποιείται κλειστού βρόγχου χωρική πολυπλεξία. Όπως και         

στο ΤΜ4 υπάρχουν πολλαπλές ροές δεδομένων αλλά η κάθε ροή απευθύνεται           

σε διαφορετικό χρήστη, το σύστημα αυτό ορίζεται ως πολλαπλών χρηστών –           

ΜΙΜΟ (MU-MIMO). 

● Στο TM6 χρησιμοποιείται κλειστού βρόγχου χωρική πολυπλεξία ανάλογη του         

TM4 με τη διαφορά ότι υπάρχει μόνο ένα ενιαίο στρώμα μετάδοσης και όχι             

πολλαπλές ροές δεδομένων 

● Στο ΤΜ7 χρησιμοποιείται το beamforming. Στην περίπτωση αυτή το UE          

λαμβάνει τα παραγόμενα σήματα από τις πολλαπλές κεραίες ως μια δέσμη. 

● Στο TM8 χρησιμοποιείται το beamforming όπως και στο TM7 με τη διαφορά            

ότι τα παραγόμενα σήματα από τις πολλαπλές κεραίες μεταδίδονται σε δύο           

δέσμες προς ένα UE (SU-MIMO) ή παραπάνω (MU-MIMO). 

● Στο ΤΜ9 μεταδίδονται έως και οκτώ ροές δεδομένων από έως και οκτώ            

κεραίες μετάδοσης (8*Ν ΜΙΜΟ). Το σύστημα που μπορεί να είναι είτε           

SU-MIMO είτε MU-MIMO.  

● Στο ΤΜ10 χρησιμοποιείται ο ίδιος τρόπος μετάδοσης όπως και στο TM9 με            

τις διαφορές να εντοπίζονται στη μορφή του δείκτη ελέγχου κατερχόμενης          

ζεύξης (DCΙ) και στη χρησιμοποίηση της συντονισμένης μετάδοσης        

πολλαπλών σημείων (CoMP). 
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Στην ανερχόμενη ζεύξη υφίστανται δύο τρόποι μετάδοσης, ο ΤΜ1 και ο ΤΜ2. Στο             

ΤΜ1 χρησιμοποιείται μια κεραία για μετάδοση ενώ στο ΤΜ2 χρησιμοποιείται η           

κλειστού βρόγχου χωρική πολυπλεξία με 2 ή 4 κεραίες μετάδοσης.  

2.1.18 Μετρήσεις στο E-UTRAN 

Στο δίκτυο πρόσβασης E-UTRAN οι σταθμοί βάσης eNodeB επιλέγονται για χρήση           

από τους UE μέσω των μετρήσεων RSRP ( Reference Signal Received Power) και             

RSRQ (Reference Signal Received Quality). Επίσης, μέσω των μετρήσεων επιλέγεται          

και ο κατάλληλος δείκτης CQI ώστε να καθοριστεί η διαμόρφωση και το throughput             

της ασύρματης ζεύξης. Ο υπολογισμός του SINR (Signal Interference Noise Ratio).           

και του CQI γίνεται στην πλευρά του UE. Σημαντική παράμετρος στις μετρήσεις            

είναι η απώλεια διαδρομής, η οποία υπολογίζεται μέσω του εκάστοτε μοντέλου           

διάδοσης. Τα μοντέλα διάδοσης συγκροτούνται από μεταβλητές οι οποίες αφορούν : 

● το περιβάλλον όπου πραγματοποιείται η διάδοση,  

● την απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη 

● τη συχνότητα,  

● τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και 

● τα χαρακτηριστικά των επιμέρους εξαρτημάτων 

Τα μοντέλα διάδοσης για το LTE που αναφέρονται στην έρευνα των Shabbir et al              

[13] είναι τα : 

● Stanford University Interim (SUI) Model 

● Okumura Model 

● Cost-231 Hata Propagation Model 

● Cost-231 Walfisch-Ikegami Model 

● Ericsson 9999 Model 

Ο τρόπος υπολογισμού του κάθε μοντέλου διάδοσης αναφέρεται αναλυτικά στο          

παράρτημα Β. 

Το RSRP μπορεί να μετρηθεί στο UE είτε στην κατάσταση RRC_Idle είτε στην             

κατάσταση RRC_Connected. Ο ορισμός που δίνεται από το 3GPP [14] για το RSRP             

είναι ότι πρόκειται για τον γραμμικό μέσο όρο των παρεχόμενων ισχύων από τα             

στοιχεία πόρων που φέρουν σήματα αναφοράς συγκεκριμένων κυψελών εντός του          
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εύρους ζώνης μέτρησης. Το RSRP υπολογίζεται σε dBm και είναι το αποτέλεσμα της             

εξίσωσης : 

SRP  T xP owerRΕ AntennaGain – CableLoss – P athLoss – IntLossUER =  +   

● Όπου TxPowerRΕ η ισχύς ανά υποφέρουσα η οποία περιέχει σήμα αναφοράς           

και υπολογίζεται από την εξίσωση : 

υνολική Εκπεμπόμενη Ισχύς / Αριθμός ΥποφερουσώνΣ   

(εκτός από τις υποφέρουσες που περιέχουν Σήματα Αναφοράς) 

● Όπου AntennaGain το κέρδος κεραίας 

● Όπου CableLoss η απώλεια στο καλώδιο 

● Όπου PathLoss η απώλεια διαδρομής 

● Όπου IntLossUE η εσωτερική απώλεια στο UE. 

Οι τιμές που μπορεί να πάρει το RSRP κυμαίνονται από -44dBm έως -140dBm με              

βήμα 1 dBm (πίνακας 5). 

Πίνακας 5 : Τιμές RSRP 

 

To RSRQ είναι ο δείκτης της ποιότητας του σήματος αναφοράς, υπολογίζεται σε dB             

και εκφράζεται από την εξίσωση: 

 SRQ N SRP )/RSSIR = ( RB * R  

όπου Ν ο αριθμός των μπλοκ πόρων του εύρους ζώνης μέτρησης. Το RSSI (Received              

Signal Strength Indicator ) υπολογίζεται σε dBm και είναι η λαμβανόμενης ισχύς στο             

δέκτη συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών από κυψέλες ( είτε εξυπηρετούν είτε          

όχι), παρακείμενα κανάλια και του θερμικού θορύβου. Ως μορφή εξίσωσης          

αναπαρίσταται ακολούθως : 
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Αναφερόμενος 

Δείκτης 

Πραγματικό Μέγεθος 

0 RSRP < - 140dBm 

1 -140 dBm ≤ RSRP < -139dBm 

2 -139 dBm ≤ RSRP < -138dBm 

… … 

97 -44dBm ≤ RSRP 



 
 

SSI  T xP ower T hermal Noise InterferenceR =  +  +   

Ο θερμικός θόρυβος υπολογίζεται από τον τύπο : 

hermal Noise k T  BT =  *  *   

● Όπου k η σταθερά Boltzmann 1.38064852 * 10 −23  

● Όπου T η θερμοκρασία στο δέκτη σε kelvin 

● Όπου B είναι το εύρος ζώνης  

Η παρεμβολή στο δίκτυο LTE είναι το άθροισμα των παρεμβολών εντός της κυψέλης             

μεταξύ των UE και το άθροισμα των παρεμβολών από άλλους σταθμούς βάσης στο             

UE.  

Οι αναφερόμενες τιμές που μπορεί να πάρει το RSRQ κυμαίνονται από -3dB έως             

-19.5dB με βήμα 0.5dB (πίνακας 6). 

Πίνακας 6 : Τιμές RSRQ 

 

To SINR ορίζεται ως ο λόγος της ισχύος του σήματος προς το άθροισμα της μέσης               

ισχύος των παρεμβολών και του θερμικού θορύβου. Ως μορφή εξίσωσης          

αναπαρίσταται ακολούθως :  

INR S =  S
I+N  

● Όπου S ισούται με την ισχύ του σήματος  

● Όπου Ν ο θερμικός θόρυβος 

● Όπου I η ισχύς των παρεμβολών 

Η τιμή του SINR καθορίζει εν πολλοίς και το throughput, διότι μέσω του SINR              

επιλέγεται το CQI. Μέσω του CQI επιλέγεται το MCS ( Modulation and Coding             

Scheme) και το αντίστοιχο TBS (Transport Block Size). Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται            

μια ενδεικτική αντιστοιχία των CQI, SINR, MCS, TBS. Η αντιστοιχία μεταξύ CQI            

και ΜCS διαφέρει ανά κατασκευαστή. Ενώ η αντιστοιχία του CQI με το SINR είναι              
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Αναφορά Δείκτη Πραγματικό Μέγεθος 

0 RSRQ ≤ - 19.5 dB 

1 -19.5dB ≤ RSRQ < -19dB 

…. … 

34 -3dB ≤ RSRQ 



 
 

θεωρητική για να καλύπτει ένα εύρος της τάξης των 30dB οπότε αυξάνεται με βήμα              

2dB περίπου ανά CQI [15] . Η αντιστοιχία του TBS εξαρτάται και από τον αριθμό               

των μπλοκ πόρων που χρησιμοποιούνται. Στον πίνακα 7 η τιμή του throughput            

υπολογίζεται για 100 μπλοκ πόρων και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 3GPP [12].  

Πίνακας 7 : Θεωρητική αντιστοιχία παραμέτρων για υπολογισμό του throughput 

 

Ακόμη μια σημαντική παράμετρος είναι η μέτρηση της ευαισθησίας αναφοράς          

(Reference Sensitivity, REFSENS) του δέκτη. H REFSENS χρησιμοποιείται ως         

ένδειξη για την ελάχιστη μέση λαμβανόμενη ισχύ που εφαρμόζεται στην κεραία του            

δέκτη κατά την οποία το throughput πληροί ή υπερβαίνει τις απαιτήσεις για το             

καθορισμένο μετρούμενο κανάλι αναφοράς. Η εξίσωση που αντικατοπτρίζει την         

REFSENS ορίζεται ως : 

 RS = NoiseF actor + T hermal Noise +SINR  
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CQI SINR MCS TBS Throughput(bits

) 

0 < -6.8 0 0 2792 

1 -6.7 1 1 3624 

2 -4.7 2 2 4584 

3 -2.3 3-4 3-4 5736 - 7224 

4 0.2 5-6 5-6 8760 - 10296 

5 2.4 7-8 7-8 12216 - 14112 

6 4.3 9 9 15840 

7 5.9 10-11 9-11 15840 - 19848 

8 8.1 12-13 12-13 22920 - 25456 

9 10.3 14-16 14-15 28336 - 30576 

10 11.7 17-18 15-16 30576 - 32856 

11 14.1 19-20 17-18 36696 - 39232 

12 16.3 21-22 19-20 43816 - 46888 

13 18.7 23-24 21-22 51024 - 55056 

14 21.0 25-26 23-25 57336 - 63776 

15 22.7 27-28 26/26A 75376 - 66592 



 
 

● Όπου NoiseFactor ο δείκτης θορύβου για το σταθμό βάσης ή τον εξοπλισμό            

χρήστη, οι συνήθεις τιμές είναι 5dB και 7dB αντίστοιχα [36]. 

2.1.19 Χρονική απόκριση 

Επίσης ένας σημαντικός παράγοντας για την αξιολόγηση των μετρήσεων είναι ο           

χρόνος απόκρισης (Latency). Στο LTE διαχωρίζεται στο χρόνο απόκρισης του          

επιπέδου ελέγχου και στο χρόνο απόκρισης του επιπέδου χρήστη. Όπως φαίνεται           

στον πίνακα 8 ο ελάχιστος χρόνος απόκρισης στο επίπεδο ελέγχου για δομή πλαισίων             

FDD είναι 76ms με μέση τιμή τα 80ms για την αλλαγή κατάστασης του UE από idle                

σε connected.  

 

Πίνακας 8 : Ανάλυση Χρόνου Απόκρισης στο επίπεδο ελέγχου [27] 
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Στοιχεί

ο 

Περιγραφή Ελάχιστη τιμή 

(ms) 

Μέση 

τιμή(ms) 

1 Μέση τιμή καθυστέρησης κατά την περίοδο 

χρονοδρομολόγησης RACH 

0.5 2.5 

2 Εισαγωγή RACH 1 1 

3-4 Ανίχνευση εισαγωγής και μετάδοση της απάντησης 

RA. 

3 5 

5 Καθυστέρηση επεξεργασίας στο UE 5 5 

6 Μετάδοση του RRC αιτήματος σύνδεσης 1 1 

7 Καθυστέρηση επεξεργασίας στο eNodeB 4 4 

8 Μετάδοση του RRC για τη ρύθμιση της σύνδεσης 1 1 

9 Καθυστέρηση επεξεργασίας στο UE 15 15 

10 Μετάδοση του RRC για την ολοκλήρωση της 

ρύθμισης της σύνδεσης 

1 1 

11 Καθυστέρηση επεξεργασίας στο eNodeB 4 4 

12 Καθυστέρηση S1-C μεταφοράς - - 

13 Καθυστέρηση επεξεργασίας στο MME 15 15 

14 Καθυστέρηση S1-C μεταφοράς - - 

15 Καθυστέρηση επεξεργασίας στο eNodeB 4 4 

16 Μετάδοση της RRC εντολής λειτουργίας ασφαλείας 

και επαναρύθμιση της σύνδεσης 

1.5 1.5 

17 Καθυστέρηση επεξεργασίας στο UE 20 20 

 Συνολική καθυστέρηση 76 80 



 
 

Στο επίπεδο χρήστη (για δομή πλαισίων FDD) η χρονική απόκριση μπορεί να            

υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη και τις αναμεταδόσεις HARQ (εικόνα 6). Ο τύπος           

που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της χρονικής απόκρισης προς μια πλευρά           

είναι: 

  Loneway = 4 + ρ * 8  

Όπου ρ είναι η πιθανότητα σφάλματος κατά τις αναμεταδόσεις HARQ. Σε ιδανικές            

συνθήκες για την επίτευξη της ελάχιστης καθυστέρησης το ρ = 0 (HARQ 0%) αλλά              

χρησιμοποιείται η πιο λογική τιμή ρ = 0,1 (HARQ 10%). [4] 

 

Εικόνα 6: Χρονική απόκριση στο επίπεδο χρήστη 

2.1.20 Σύνοψη LTE 

Το δίκτυο LTE αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία, το UE, το eNodeB και το EPC.               

Η αξιολόγηση της ασύρματης ζεύξης μεταξύ UE και eNodeB επιτυγχάνεται μέσω           

μετρήσεων που διενεργούνται στο UE. Οι παράμετροι που υπολογίζονται είναι το           

RSSI, το RSRP, το RSRQ και το SINR και ανάλογα επιστρέφεται μια τιμή του CQI.               

Το eNodeB χρειάζεται να ενημερωθεί για το CQI του UE ώστε μαζί με το τύπο               

μετάδοσης MIMO και τη καθυστέρηση στη χρονική απόκριση να υπολογίσει το           

throughput. Στην αρχιτεκτονική του LTE υπάρχει το επίπεδο ελέγχου και χρήστη με            

τις ανάλογες στοίβες πρωτοκόλλων. Τα επιμέρους στοιχεία του EPC χρησιμοποιούν          

το επίπεδο χρήστη για τη προώθηση-δρομολόγηση IP πακέτων και το επίπεδο           

ελέγχου για της σηματοδοσία από και προς το UE. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας             
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SDN στο LTE μπορεί να επιτευχθεί με το διαχωρισμό των επιπέδων από τα             

επιμέρους στοιχεία και την υιοθέτηση κοινού πρωτοκόλλου. Στο επόμενο         

υποκεφάλαιο παρουσιάζεται η τεχνολογία SDN, το πρωτόκολλο Open Flow και τα           

σημαντικότερα είδη των ασύρματων ευφυών προγραμματιζόμενων δικτύων. 
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2.2 Ευφυή προγραμματιζόμενα δίκτυα (SDN). 

2.2.1 Ορισμός του ευφυούς προγραμματιζόμενου δικτύου 

Οι δικτυακές ανάγκες της εποχής μας λόγω των συσκευών που έχουν πρόσβαση στο             

διαδίκτυο και γενικά αυτών που μπορούν να επικοινωνούν δικτυακά, έχουν αυξηθεί           

σημαντικά σε σύγκριση με το παρελθόν. Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να             

δημιουργηθεί η ανάγκη για κάποιου είδους δίκτυο το οποίο θα μπορεί να ελέγχεται             

και να είναι διαχειρίσιμο με σχετικά αυτοματοποιημένο και γρήγορο τρόπο. Η           

απάντηση στην ανάγκη αυτή δόθηκε από το Open Networking Foundation (ONF) με            

την υποστήριξη των ευφυών προγραμματιζόμενων δικτύων (SDN) το 2011. Το ONF           

ορίζει ως SDN το φυσικό διαχωρισμό του επιπέδου ελέγχου (control plane) του            

δικτύου από το επίπεδο δεδομένων (data plane), όπου ο έλεγχος των συσκευών            

γίνεται από το επίπεδο ελέγχου [17].  

Στην κλασική αρχιτεκτονική των δικτύων υπάρχουν τρία επίπεδα: το επίπεδο          

διαχείρισης, το επίπεδο ελέγχου και το επίπεδο δεδομένων. Μέσω του επιπέδου           

διαχείρισης ρυθμίζουμε τις βασικές λειτουργίες του δικτύου είτε τοπικά είτε με           

απομακρυσμένη πρόσβαση. Στο επίπεδο ελέγχου προγραμματίζουμε τις συσκευές του         

επίπεδου δεδομένων για να προωθήσουν τα πακέτα δεδομένων κατά το δοκούν. Στο            

επίπεδο δεδομένων τα πακέτα μεταφέρονται ανάμεσα στις θύρες (ports) σύμφωνα με           

τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από το επίπεδο ελέγχου. Λόγω του ότι το επίπεδο              

ελέγχου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το επίπεδο δεδομένων οι εντολές από το            

επίπεδο διαχείρισης πρέπει να δίνονται σε κάθε συσκευή ξεχωριστά.         

Χρησιμοποιώντας την SDN λογική αποσυνδέουμε το επιπέδου ελέγχου (Control         

plane) από τις συσκευές και το μεταφέρουμε στον εκάστοτε ελεγκτή (Controller)           

αποκτώντας μια κεντρική διαχείριση. Η επικοινωνία του ελεγκτή με τις συσκευές του            

δικτύου επιτυγχάνεται μέσω ανοιχτών πρωτοκόλλων όπως το Open Flow, σε          

αντίθεση με τα συμβατικά δίκτυα στα οποία απαιτείται το πρωτόκολλο που προτείνει            

ο εκάστοτε κατασκευαστής. Η επικοινωνία των εφαρμογών με τον ελεγκτή          

επιτυγχάνεται μέσω προγραμματιζόμενων εφαρμογών διεπαφών (APIs).  

Η λογική της μαζικής διαχείρισης και του κεντρικού ελέγχου από τα ευφυή            

προγραμματιζόμενα δίκτυα συμβαδίζει με την λογική της εικονικοποίησης των         

δικτύων (virtualization) και του cloud computing που ολοένα και αυξάνεται.  
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2.2.2 Αρχιτεκτονική SDN 

Ένα SDN χωρίζεται σε τρία στρώματα (layers) και σε έως τέσσερις κατηγορίες             

προγραμματιζόμενων διεπαφών (APIs) όπως φαίνεται και στην εικόνα 7 . Όσον           

αφορά στα στρώματα έχουμε (με προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω) : 

● Στρώμα υποδομής (Infrastructure Layer) 

● Στρώμα ελέγχου (Control Layer) 

● Στρώμα εφαρμογών (Application Layer) 

Οι προγραμματιζόμενες διεπαφές που απαντώνται είναι η Νότια διεπαφή         

(Southbound Interface) και η Βόρεια διεπαφή (Northbound Interface). H νότια          

διεπαφή συνδέει το στρώμα υποδομής με το στρώμα ελέγχου και η βόρεια διεπαφή             

συνδέει το στρώμα ελέγχου με το στρώμα εφαρμογών. Στην περίπτωση που υπάρχει            

διασύνδεση περισσότερων ελεγκτών στο στρώμα ελέγχου, εντοπίζονται η Δυτική και          

η Ανατολική διεπαφή. 

 

Εικόνα 7: Αρχιτεκτονική SDN 

 

Ειδικότερα στο στρώμα υποδομών υπάρχουν όλες εκείνες οι συσκευές (μεταγωγείς,          

δρομολογητές) που λαμβάνουν ή προωθούν τα δεδομένα από ή στο στρώμα ελέγχου.            

Σε σύγκριση με τα μη προγραμματιζόμενα δίκτυα, οι συσκευές στο επίπεδο           

υποδομών εκτελούν τις εντολές που έχουν εισαχθεί από το επίπεδο ελέγχου είτε            
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μαζικά είτε μεμονωμένα, δίχως να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου από την πλευρά τους.            

Η διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση πρωτοκόλλου που είναι συμβατό με            

όλες τις συσκευές, ανεξαρτήτως κατασκευαστή και λογισμικού. Το πρωτόκολλο που          

χρησιμοποιείται ευρέως είναι το Open Flow και ο τρόπος λειτουργίας του θα            

αναλυθεί παρακάτω.  

Στο στρώμα ελέγχου εντοπίζονται οι υπηρεσίες δικτύου όπως η δρομολόγηση, η           

προώθηση, το DNS, το DHCP και οι κανόνες ασφάλειας. Στο στρώμα ελέγχου            

βρίσκεται και ο σημαντικότερος παράγοντας των SDN o ελεγκτής (Controller). Ο           

ελεγκτής είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά των εντολών από το στρώμα εφαρμογών            

στο στρώμα υποδομής και την εκτέλεσή τους από τις εκάστοτε συσκευές. Επίσης            

είναι αυτός που θα ενημερώσει το στρώμα εφαρμογών για πιθανές αλλαγές στην            

κατάσταση των συσκευών στο στρώμα υποδομής. Η επικοινωνία προς το άνω και το             

κάτω στρώμα επιτυγχάνεται μέσω των APIs. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει          

παραπάνω από ένας ελεγκτής για μεγαλύτερη αξιοπιστία και ευελιξία του δικτύου σε            

περίπτωση αποτυχίας ενός ελεγκτή. Οι πιο διαδεδομένοι ελεγκτές είναι οι NOX/POX,           

RYU, ONOS, FLOODLIGHT, OPENDAYLIGHT,BEACON. Η διαφοροποίησή τους       

έγκειται στη γλώσσα προγραμματισμού και στην υποστήριξη μόνο του πρωτοκόλλου          

Open Flow ή και άλλων. Στην παρούσα εργασία επιλέξαμε τον POX λόγω της             

γλώσσας προγραμματισμού PYTHON, της απλότητας και των χαμηλών απαιτήσεων         

του από το σύστημα. 

Στο στρώμα εφαρμογών περιέχονται οι εφαρμογές εκείνες που απαιτούνται από το           

δίκτυο για την απρόσκοπτη λειτουργία του. Η εξισορρόπηση φορτίου, η θέσπιση           

κανόνων ασφαλείας και άλλα δικτυακά εργαλεία μπορούν να αποσταλούν στον          

ελεγκτή μέσω των APIs για την περαιτέρω εκτέλεση τους από τις συσκευές στο             

στρώμα υποδομής. 

Η νότια διεπαφή (Southbound API) χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ          

ελεγκτή και στρώματος υποδομής μέσω πρωτοκόλλων (Open Flow, NetConf). Μέσω          

της νότιας διεπαφής γίνεται η ενημέρωση και η ρύθμιση των συσκευών του            

στρώματος υποδομής (φυσικών ή εικονικών). 

Η βόρεια διεπαφή (Northbound API) χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ          

ελεγκτή και στρώματος εφαρμογών. Οι εφαρμογές ενημερώνονται από τον ελεγκτή          

για την κατάσταση του δικτύου και με τη σειρά τους οι εφαρμογές ενημερώνουν τον              
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ελεγκτή για τις ενέργειες που πρέπει εκτελέσει για την ασφάλεια και για τη             

διαχείριση της κίνησης του δικτύου.  

Η ανατολική (Eastbound API) και δυτική διεπαφή (Westbound API)         

χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ ελεγκτών. Η επικοινωνία γίνεται είτε          

μέσω ειδοποιήσεων είτε μέσω μηνυμάτων. Δεν υπάρχει προς το παρόν επίσημη           

διεπαφή για αυτή την επικοινωνία παρά μόνο ερευνητικές προτάσεις όπως η CIDC            

των Benamrane et al [18]. 

2.2.3 Προτερήματα των SDN  

Η υιοθέτηση των SDN και του ανοιχτών πρωτοκόλλων μας δίνει αρκετά οφέλη σε             

σύγκριση με τα συμβατικά δίκτυα. Στην έρευνα των Xia et al [19] τονίζονται τρία              

οφέλη : 

1. Ενίσχυση της διαμόρφωσης  

Όταν θέλουμε να διαχειριστούμε το δίκτυο μας είτε για να αντιμετωπίσουμε           

σφάλματα είτε για να προσθέσουμε κάποια συσκευή, στα συμβατικά δίκτυα          

θα πρέπει χειροκίνητα να προχωρήσουμε σε προγραμματισμό στο επίπεδο         

ελέγχου της εκάστοτε συσκευής ξεχωριστά. Στο SDN μέσω ανοιχτών         

πρωτοκόλλων όπως το Open Flow μπορούμε να διαμορφώσουμε τις συσκευές          

του δικτύου από ένα κεντρικό σημείο , τον ελεγκτή. Οι αλλαγές γίνονται με             

αυτόματο τρόπο ανάλογα με την κίνηση του δικτύου και τους κανόνες που            

έχουμε θεσπίσει. 

 

2. Βελτίωση της απόδοσης  

Σημαντικός παράγοντας σε ένα δίκτυο είναι να μπορεί ε να αξιοποιήσει           

πλήρως όλες τις δυνατότητες των υφιστάμενων στοιχείων του. Εάν γίνεται          

προσπάθεια για αναβάθμιση σε ένα δίκτυο με μη ομοιογενές στοιχεία, όσον           

αφορά το κατασκευαστή και το λογισμικό, θα επηρεαστεί η απόδοση του           

δικτύου. Μέσω του κεντρικού ελέγχου και των κοινών πρωτοκόλλων που          

προσφέρει η λογική των SDN δίνεται η δυνατότητα του ελέγχου όλων των            

πραγματικών ή εικονικών συσκευών του δικτύου και όχι μόνο των επιμέρους           

υποσυνόλων. Με αυτό το τρόπο ελέγχεται πλήρως η ροή κίνησης των           

δεδομένων και ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες για μειωμένη απόδοση λόγω         

αστοχιών στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των στοιχείων. Στα SDN         
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μπορούν να αναπτυχθούν διάφορες προγραμματιστικές λύσεις για ζητήματα        

των δικτύων όπως η εξισορρόπηση φορτίου, ο έλεγχος συμφόρησης από άκρο           

σε άκρο, η ποιότητα της υπηρεσίας (QoS).  

3. Ενίσχυση της καινοτομίας  

Τα SDN είναι η απάντηση στις σημερινές ανάγκες των δικτύων και εξέλιξη            

τους δείχνει ευοίωνη διότι παρέχει τα εργαλεία που απαιτούνται για να           

πειραματισμό και για ανάπτυξη ιδεών, εφαρμογών και υπηρεσιών. Σε         

αντίθεση με τα κλασσικά δίκτυα η υλοποίηση των νέων ιδεών μπορεί να γίνει             

με ομαλή μετάβαση από το πειραματικό στάδιο στο λειτουργικό στάδιο.  

Στην έρευνα των Rana et al [20] τονίζονται επιπλέον δύο οφέλη πέραν της κεντρικής              

διαχείρισης η οποία αναφέρθηκε ως ενίσχυση της διαμόρφωσης παραπάνω : 

4. Υποδομή έτοιμη για μελλοντική χρήση 

Τα SDN χαρακτηρίζονται από ευελιξία και επεκτασιμότητα και η         

υποδομή τους μπορεί να ακολουθεί το ρυθμό των τεχνολογικών         

εξελίξεων.  

5. Μειωμένο κόστος εξοπλισμού 

Για να δημιουργηθεί ένα SDN χρησιμοποιείται η έννοια του λογισμικού          

ώστε να απαιτείται ο ελάχιστος εξοπλισμός και η έννοια της          

εικονικοποίησης για τη βέλτιστη χρήση του δικτύου. Επίσης μέσω της          

αποτελεσματικής διαχείρισης μειώνεται το κόστος για υπηρεσίες       

διαμόρφωσης και υποστήριξης.  

2.2.4 Το πρωτόκολλο Open Flow 

Σύμφωνα με τον ONF [17] το Open Flow είναι η πρώτη τυποποιημένη διεπαφή που              

χρησιμοποιείται για τη διαχείριση μεταξύ των στρωμάτων ελέγχου και δεδομένων          

στην αρχιτεκτονική του SDN. Βασιζόμενο σε λογισμικό, το Open Flow χρησιμοποιεί           

τους πίνακες ροής ώστε να κατευθύνει άμεσα την κίνηση του δικτύου μέσω των             

μεταγωγέων και των δρομολογητών. Στο Open Flow υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία          

για τη διαχείριση και τον έλεγχο του δικτύου όπως φιλτράρισμα πακέτων και αλλαγή             

τοπολογίας. Οι κύριοι κατασκευαστές δικτυακού εξοπλισμού παρέχουν μεταγωγείς        

και δρομολογητές που διαθέτουν το πρωτόκολλο Open Flow. Στο εμπόριο υπάρχουν           
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μεταγωγείς που εκτελούν μόνο Open Flow διεργασίες (Open Flow-only) ή περιέχουν           

και το Open Flow μαζί με το πρωτόκολλο του κατασκευαστή.  

Η αρχιτεκτονική του Open Flow αποτελείται από μεταγωγείς και δρομολογητές που           

διαθέτουν την τεχνολογία Open Flow και ελέγχονται από έναν ή περισσότερους           

ελεγκτές [21]. Ένας μεταγωγέας με τεχνολογία Open Flow διαθέτει ένα ή παραπάνω            

πίνακες ροής (flow table), ένα πίνακα ομάδας (group table) και ένα πίνακα            

μετρητών(meter table) όπως φαίνεται και στην εικόνα 8. Διαθέτει επίσης ένα ασφαλές            

κανάλι για την επικοινωνία με τον ελεγκτή το οποίο μέσω του πρωτοκόλλου Open             

Flow ανανεώνει και ρυθμίζει τον πίνακα ροής. Το Open Flow χρησιμοποιεί το            

Transport Layer Security (TLS) για την ασφαλή επικοινωνία. Μέσω του ασφαλούς           

καναλιού στέλνονται τριών ειδών μηνύματα (το κάθε είδος μηνύματος έχει          

πολλαπλές υποκατηγορίες):  

● τα συμμετρικά τα οποία αποστέλλονται είτε από τον ελεγκτή είτε από το            

μεταγωγέα 

● τα ασύγχρονα τα οποία αποστέλλονται από τον μεταγωγέα και ενημερώνουν          

τον ελεγκτή για συμβάντα στο δίκτυο και αλλαγές στο μεταγωγέα 

● τα μηνύματα μεταξύ ελεγκτή και μεταγωγέα τα οποία αποστέλλονται από τον           

ελεγκτή ώστε να ενημερωθεί για την κατάσταση του μεταγωγέα 

 

 

Εικόνα 8 : Αρχιτεκτονική Open Flow 
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Η επικοινωνία μεταξύ των Open Flow μεταγωγέων πραγματοποιείται μέσω των Open           

Flow θυρών. Οι θύρες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, τις φυσικές, τις λογικές και τις              

κατοχυρωμένες (reserved). Η κίνηση των δεδομένων από τις θύρες εισόδου στις           

θύρες εξόδου γίνεται μέσω pipeline διεργασιών στους πίνακες ροής. 

Ο πίνακας ροής αποτελείται από μια ή περισσότερες καταχωρήσεις ροών (flow           

entries). Η κάθε καταχώρηση ροής σύμφωνα με το [21] χρησιμοποιεί τα εξής επτά             

πεδία:  

● Αντιστοιχίσεων 

● Προτεραιότητας  

● Μετρητών 

● Οδηγιών 

● Χρονικών ορίων 

● Cookie 

● Σημαιών 

Το πεδίο αντιστοιχίσεων αποτελείται από θύρες εισόδου, τα πεδία κεφαλίδων των           

πακέτων και metadata από προηγούμενους πίνακες ροής. Το πεδίο προτεραιότητας          

προσαρμόζει την προτεραιότητα της καταχωρηθείσας ροής. Τα δύο προαναφερθέντα         

πεδία χρησιμοποιούνται και για την ταυτοποίηση της εκάστοτε ροής καταχώρησης.          

Το πεδίο των μετρητών αυξάνεται για κάθε αντιστοιχισμένο πακέτο. Στο πεδίο των            

οδηγιών περιλαμβάνονται οι ενέργειες που πρέπει πραγματοποιηθούν στο πακέτο από          

τον πίνακα ροής. Το πεδίο των χρονικών ορίων καθορίζει για πόσο χρονικό διάστημα             

μπορεί η καταχωρηθείσα ροή να παραμείνει ενεργή πριν απορριφθεί από τον           

μεταγωγέα. Η τιμή του πεδίου Cookie καθορίζεται από τον ελεγκτή ενώ το πεδίο των              

σημαιών μεταβάλει τη διαχείριση των καταχωρήσεων ροής. 

Οι πίνακες ροής στις συσκευές μπορούν να έχουν: 

● προεγκατεστημένες ρυθμίσεις (proactive) 

● να ρυθμίζονται επικοινωνώντας πρώτα με τον ελεγκτή (reactive)  

● να χρησιμοποιούν και τα δύο μοντέλα (hybrid) [22].  

Στην περίπτωση των προεγκατεστημένων ρυθμίσεων δεν υπάρχει χρονική        

καθυστέρηση στην προώθηση των πακέτων και αν διακοπεί η επικοινωνία με τον            

ελεγκτή, το δίκτυο μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του. Χρειάζεται πολύ καλή            
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διαχείριση ώστε να καλύπτεται όλο το φάσμα των ροών. Στην περίπτωση του reactive             

μοντέλου υπάρχει καθυστέρηση κατά τη πρώτη μετάδοση του πακέτου κάθε νέας           

ροής ώστε να ενεργοποιήσει ο ελεγκτής τη ροή που θα ακολουθήσει το πακέτο. Το              

μοντέλο αυτό παρουσιάζει ευελιξία αλλά είναι και άρρητα συνδεδεμένο με τον           

ελεγκτή. Στην περίπτωση του hybrid μοντέλου ο ελεγκτής συμπεριφέρεται ως          

reactive αλλά διαθέτει τη νοημοσύνη ώστε να καταλαβαίνει τη συμπεριφορά του           

δικτύου και να εισάγει τις κατάλληλες ροές στο πίνακα ροής όπως το proactive             

μοντέλο.  

Η έννοια του πίνακα ομάδας περιλαμβάνει το αναγνωριστικό της ομάδας, τον τύπο,            

τους μετρητές και τους αποθηκευτικούς χώρους ενεργειών. Το αναγνωριστικό         

ομάδας είναι ένας μοναδικός ακέραιος 32bit αριθμός. Οι μετρητές αυξάνονται κάθε           

φορά που τα πακέτα επεξεργάζονται από μια ομάδα. Οι αποθηκευτικοί χώροι           

ενεργειών αποτελούνται από ένα σύνολο ενεργειών προς εκτέλεση. Ο τύπος της           

ομάδας μπορεί να είναι είτε υποχρεωτικός είτε προαιρετικός. Στον υποχρεωτικό τύπο           

ομάδας όταν εκτελείται ένας καθορισμένος αποθηκευτικός χώρος ενεργειών από την          

ομάδα ,ο τύπος της χαρακτηρίζεται ως έμμεσος. Ενώ όταν εκτελούνται όλοι οι            

αποθηκευτικοί χώροι ενεργειών της ομάδας, ο τύπος της χαρακτηρίζεται ολικός. Στον           

προαιρετικό τύπο ομάδας όταν εκτελείται ένας επιλεγμένος από την ομάδα, ο τύπος            

χαρακτηρίζεται ως επιλεκτικός. Ενώ στην περίπτωση που εκτελείται ο πρώτος εν           

ενεργεία αποθηκευτικός χώρος ενεργειών της ομάδας, ο τύπος της χαρακτηρίζεται ως           

γρήγορος failover.  

Η έννοια του πίνακα μετρητή αποτελείται από καταχωρήσεις μετρητών ανά ροή. Η            

κάθε καταχώρηση περιλαμβάνει τρία πεδία, το αναγνωριστικό του μετρητή, τις ζώνες           

του και τους μετρητές μετρητών. Το αναγνωριστικό όπως και στο πίνακα ομάδας            

είναι ένας μοναδικός 32bit ακέραιος αριθμός. Το πεδίο ζώνης του μετρητή καθορίζει            

το πως θα επεξεργαστεί το πακέτο ο μετρητής για διάφορες τιμές του ρυθμού της              

ζώνης. Ο μετρητής των μετρητών αυξάνεται κάθε φορά που τα πακέτα           

επεξεργάζονται από τον μετρητή. 

2.2.5 Τα ασύρματα ευφυή προγραμματιζόμενα δίκτυα 

Η πρόταση για ευφυή προγραμματιζόμενα δίκτυα αρχικά διατυπώθηκε για τα          

ενσύρματα δίκτυα και τα κέντρα δεδομένων. Η ολοένα αυξανόμενη τάση για           

ασύρματη δικτύωση και το πλήθος των συσκευών που έχουν τη δυνατότητα να            
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συνδέονται στο διαδίκτυο έχουν αναδείξει τα πλεονεκτήματα των SDN, που          

αναφέρθηκαν παραπάνω, ως ιδανικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των αναγκών          

που δημιουργούνται και στα ασύρματα δίκτυα. Τα κύρια είδη των ασύρματων           

δικτύων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία των SDN σύμφωνα με την έρευνα των            

Haque και Abu-Ghazaleh [23] είναι : 

● Κυψελοειδή δίκτυα 

● Δίκτυα Αισθητήρων 

● Δίκτυα Πλέγματος 

● Δίκτυα Οικίας 

● Τοπικά Δίκτυα 

● Δίκτυα Οχημάτων 

● Κινητά Ad Hoc Δίκτυα 

● Δίκτυα από Συσκευή σε Συσκευή 

● Κοινωνικής Δικτύωσης 

Στη συνέχεια αναφερόμαστε στο καθένα από αυτά. 

Στην αρχιτεκτονική ενός κυψελοειδούς δικτύου LTE ο χρήστης συνδέεται με το           

σταθμό βάσης (eNodeB), ο οποίος είναι συνδεδεμένος και επικοινωνεί με την πύλη            

εξυπηρέτησης (S-GW) μέσω του πρωτοκόλλου GTP. H πύλη εξυπηρέτησης         

συνδέεται με την πύλη πακέτων (P-GW), πάλι μέσω του πρωτοκόλλου GTP, για            

ενέργειες όπως ο έλεγχος της ροής των δεδομένων και των θεσπισμένων κανόνων.            

Με τη σειρά της η πύλη πακέτων συνδέεται με το διαδίκτυο ή άλλα κυψελοειδή              

δίκτυα. Γίνεται σαφές ότι το στρώμα υποδομής είναι άρρητα συνδεδεμένο με το            

στρώμα ελέγχου στην πύλη πακέτων. Η συγκέντρωση πολλών υπηρεσιών στην πύλη           

πακέτων ανεβάζει το κόστος της και είναι ένα εμπόδιο στην επεκτασιμότητα του            

δικτύου για τους παρόχους. Επίσης η χρησιμοποίηση κλειστών λογισμικών για τη           

διαχείριση και πολλών διαφορετικών πρωτοκόλλων για την επικοινωνία, εμποδίζει         

τους παρόχους να έχουν άμεσο έλεγχο του δικτύου και να προσφέρουν καινοτόμες            

υπηρεσίες [24]. Η ενσωμάτωση του SDN επιτυγχάνει τη μεταφορά των υπηρεσιών           

που διεκπεραίωνε η πύλη πακέτων, στον ελεγκτή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε            

κεντρικό έλεγχο, ορθή κατανομή των πόρων και μείωση κόστους του εξοπλισμού. Η            

ενσωμάτωση του SDN στα δίκτυα LTE θα αναφερθεί λεπτομερώς στη συνέχεια           

καθώς αποτελεί αντικείμενο της έρευνάς μας. 
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Στην αρχιτεκτονική ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων χρησιμοποιούνται       

ανεξάρτητοι κόμβοι (nodes) για τη συλλογή πληροφοριών από το εκάστοτε          

περιβάλλον. Ο κόμβος υπολογίζει τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν τα           

δεδομένα και τα προωθεί στον επόμενο κόμβο έως ότου παραληφθούν από το            

κεντρικό σταθμό (sink). Λόγω της ενεργειακής ανεπάρκειας που διέπει τους κόμβους           

η επεξεργαστική ισχύ τους, η μνήμη και οι επιλογές επικοινωνίας είναι           

περιορισμένων δυνατοτήτων. Από το τρόπο λειτουργίας του δικτύου διακρίνεται ότι          

στους κόμβους περιέχεται και το στρώμα υποδομής αλλά και το στρώμα ελέγχου. Η             

ενσωμάτωση του SDN επιτυγχάνει το διαχωρισμό των στρωμάτων και τη μεταφορά           

των περισσότερων διεργασιών στον ελεγκτή. Με το τρόπο αυτό ο κόμβος κερδίζει σε             

ενέργεια και μέσω της συνολικής εικόνας του δικτύου που αποκτά ο ελεγκτής            

εφαρμόζεται αποτελεσματική διαχείριση.[25] 

Στην αρχιτεκτονική των ασύρματων δικτύων πλέγματος χρησιμοποιούνται κόμβοι        

που συνδέονται μεταξύ τους μέσω πολλαπλών-αλμάτων (multihop). Το ρόλο του          

κόμβου συνήθως αναλαμβάνουν ασύρματοι δρομολογητές πλέγματος (mesh routers)        

ή κινητές συσκευές οι οποίες ανά πάσα στιγμή γίνονται μέλη του δικτύου ή             

αποσυνδέονται . Το προτέρημα του ασύρματου δικτύου πλέγματος είναι η εύκολη και            

γρήγορη εγκατάσταση χωρίς την ανάγκη σταθερής υποδομής. Για την επικοινωνία          

τους και την αποστολή πληροφοριών για τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον            

κάθε κόμβο χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα δρομολόγησης όπως το AODV (Ad hoc          

On Demand Distance Vector) και το OSLR (Optimized Link State Routing Protocol).            

Ο υπολογισμός της διαδρομής για την επικοινωνία με τους άλλους κόμβους γίνεται            

στον κάθε κόμβο ξεχωριστά. [26] [27] Σύμφωνα με τους Detti et al [28] για τα SDN                

ασύρματα δίκτυα πλέγματος οι δρομολογητές πλέγματος (με αναβάθμιση        

λογισμικού) μετατρέπονται σε Open Flow μεταγωγείς. Οι απαιτητικές δικτυακές         

διεργασίες όπως o υπολογισμός διαδρομών, το φιλτράρισμα, η ενημέρωση πινάκων          

ροής και η θέσπιση κανόνων μεταφέρονται στον ελεγκτή. Επίσης χρησιμοποιείται το           

Open Flow πρωτόκολλο για τη ροή των δεδομένων και το OSLR πρωτόκολλο για τη              

δρομολόγηση της Open Flow ροής ελέγχου ή τη δρομολόγηση της ροής δεδομένων            

αν ο ελεγκτής δεν είναι διαθέσιμος.  

Στην αρχιτεκτονική των ασύρματων οικιακών δικτύων χρησιμοποιούνται ετερογενή        

ασύρματα πρωτόκολλα (802.11, Bluetooth, ZigBee και άλλα). Κεντρικό ρόλο σε ένα           

οικιακό δίκτυο έχει ο ασύρματος δρομολογητής. Οι ανάγκες των χρηστών σήμερα σε            
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ένα οικιακό δίκτυο απαιτούν γρήγορες ταχύτητες για λήψη και αποστολή αρχείων,           

ανεπαίσθητες καθυστερήσεις για παρακολούθηση εικόνας και online παιχνίδι καθώς         

και σταθερή συνδεσιμότητα για συστήματα ασφάλειας και υγείας. Η έρευνα των           

Gallo et al [29] προτείνει το διαχωρισμό του δικτύου αναλόγως τη λειτουργία            

(αυτοματισμών, ψυχαγωγίας, υγείας και ασφάλειας) και την τοποθέτηση του SDN          

ελεγκτή στον δρομολογητή. Ειδικότερα, οι συσκευές είναι προγραμματιζόμενες από         

τον χρήστη και ο έλεγχος τους γίνεται από τον SDN ελεγκτή. Ο ελεγκτής             

προγραμματίζεται από τον διαχειριστή δικτύου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την           

απόδοση του δικτύου καθώς και για την εγκατάσταση εφαρμογών στο δίκτυο από            

τους παρόχους.  

Στην αρχιτεκτονική των ασύρματων τοπικών δικτύων (WLAN) οι χρήστες μέσω του           

πρωτοκόλλου 802.11 συνδέονται με ένα ή περισσότερα σημεία πρόσβασης (Access          

Points ) , τα οποία μέσω δομημένης καλωδίωσης συνδέονται με τους μεταγωγείς για             

την προώθηση των πακέτων στους δρομολογητές. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική         

είναι παρόμοια είτε πρόκειται για οικιακό είτε πανεπιστημιακό ή για επιχειρηματικό           

WLAN. Η αύξηση των χρηστών στο WLAN επιφέρει και λογική αύξηση των            

σημείων πρόσβασης. Όταν η εξάπλωση των APs γίνεται ασυντόνιστα αυξάνονται οι           

παρεμβολές και εμφανίζονται προβλήματα στην ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων.         

Επίσης ο μεγάλος αριθμός σημείων πρόσβασης διαφορετικών κατασκευαστών είναι         

ένας αρνητικός παράγοντας στη διαχείριση του δικτύου. Παρότι η έννοια του           

κεντρικού ελεγκτή των σημείων πρόσβασης υφίσταται στα σημερινά WLAN, δεν          

είναι ευέλικτος και λόγω της μορφής κλειστού τύπου είναι συμβατός μόνο με τα APs              

του ιδίου κατασκευαστή. Εισάγοντας την SDN τεχνολογία και μέσω των          

πρωτοκόλλων στη νότια διεπαφή επιτυγχάνεται η κοινή διαχείριση των APs          

ανεξαρτήτως κατασκευαστή και η διαχείριση είναι ευέλικτη σε αλλαγές. Επίσης          

ενισχύεται η καινοτομία και το δίκτυο μπορεί να εμπλουτιστεί με καινούργιες           

εφαρμογές. 

Στην αρχιτεκτονική των ασύρματων δικτύων οχημάτων και ειδικότερα στο στρώμα          

υποδομής υπάρχουν ετερογενή ασύρματα πρωτόκολλα. Ένα όχημα μπορεί να         

συνδεθεί με ένα σταθμό βάσης μέσω LTE ή με ένα Access Point μέσω του              

πρωτοκόλλου 802.11. Επίσης χρησιμοποιείται και το πρωτόκολλο DSRC για         

σύνδεση με μια μονάδα δρόμου (RSU) ή απευθείας με άλλο όχημα (V2V). Η             

ερευνητική εργασία των Kim et al [30] εισάγει την SDN τεχνολογία για να ενισχύσει              
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τη δρομολόγηση και να βελτιώσει την ποιότητα της υπηρεσίας (QoS) στα οχήματα με             

υψηλή κινητικότητα.  

Στην αρχιτεκτονική των κινητών Ad Hoc δικτύων το κύριο χαρακτηριστικό είναι η            

έλλειψη κεντρικής διαχείρισης. Κάθε κόμβος μπορεί να διαχειριστεί αυτοτελώς τη          

δικτυακή κίνηση. Λόγω της κινητικότητας η δικτυακή τοπολογία αλλάζει συνεχώς με           

αποτέλεσμα τον επανυπολογισμό των διαδρομών μεταξύ των κόμβων. Τα ασύρματα          

πρωτόκολλα επικοινωνίας μπορούν να είναι proactive (DSDV,OLSR,BABEL),       

reactive (AODV,DSR,ABR), υβριδικά, γεωγραφικά και ιεραρχικά. Ένα παράδειγμα        

ενσωμάτωση της SDN τεχνολογίας στα κινητά Ad Hoc δίκτυα είναι η έρευνα των Ku              

et al [31], οι οποίοι υλοποιούν ασύρματους SDN κόμβους που στη λειτουργιά τους             

είναι παρόμοιοι με τους Open Flow μεταγωγείς. Ο κάθε SDN κόμβος διαθέτει δυο             

διεπαφές (LTE και WiFi) για να συνδέεται είτε με τον κεντρικό SDN ελεγκτή είτε με               

τους άλλους SDN κόμβους. Για τον εμπλουτισμό των πινάκων ροής χρησιμοποιείται           

τροποποιημένο το πρωτόκολλο Open Flow. 

Στην αρχιτεκτονική των ασύρματων δικτύων από συσκευή σε συσκευή η επικοινωνία           

μπορεί να επιτευχθεί με τρεις τρόπους :  

● άμεσα χωρίς να παρεμβάλλεται δικτυακή υποδομή και άλλη συσκευή  

● υποβοηθούμενη από μια συσκευή-κόμβο που είναι συνδεδεμένη με δικτυακή         

υποδομή  

● μέσω μιας διαδρομής συσκευών-κόμβων (multi-hop D2D) 

Η έρευνα των Zhou et al [32] προτείνει για τα multi-hop D2D την τοποθέτηση              

τοπικών ελεγκτών για τον διαμοιρασμό των πόρων και τον υπολογισμό των           

δρομολογήσεων μεταξύ των συσκευών. Επίσης προτείνεται η διαφοροποίηση των         

συσκευών σε κανονικές και ενισχυμένες. Οι κανονικές συμμετέχουν στην αποστολή          

και λήψη των δεδομένων στον τοπικό ελεγκτή ενώ οι ενισχυμένες αναλαμβάνουν και            

την προώθηση των δεδομένων μεταξύ των συσκευών. Οι τοπικοί ελεγκτές          

συνδέονται με ένα κεντρικό ελεγκτή που έχει ευρύτερη εικόνα της τοπολογίας του            

δικτύου και υπολογίζει τη δρομολόγηση μεταξύ των τοπικών ελεγκτών και την           

εξισορρόπηση φορτίου στο δίκτυο. Οι Jayadi και Lai [33] προτείνουν την           

ενσωμάτωση των λειτουργιών των Open Flow μεταγωγέων στις συσκευές και την           

υιοθέτηση του πρωτοκόλλου LODR (Low Overhead Routing) για τη δρομολόγηση          

και έλεγχο της κίνησης μεταξύ των συσκευών. 
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Στην αρχιτεκτονική των κινητών κοινωνικών δικτύων υπάρχουν τέσσερα είδη         

βασικών υποδομών, η κατανεμημένη, η συγκεντρωτική, η αποκεντρωμένη και η          

υβριδική υποδομή. Στην πρώτη περίπτωση οι χρήστες επικοινωνούν μεταξύ τους          

βρισκόμενοι σε κοντινή απόσταση και χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα όπως το         

Bluetooth και το NFC. Στη συγκεντρωτική υποδομή χρησιμοποιείται το μοντέλο          

πελάτη – εξυπηρετητή, όπου οι χρήστες επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του           

εξυπηρετητή και ανεξαρτήτως απόστασης. Στην αποκεντρωμένη υποδομή       

χρησιμοποιείται πάλι το μοντέλο πελάτη – εξυπηρετητή αλλά η επικοινωνία γίνεται           

μέσω τοπικού εξυπηρετητή. Στην υβριδική υποδομή οι χρήστες μπορούν να          

επικοινωνούν μεταξύ τους είτε κατανεμημένα είτε συγκεντρωτικά [34]. Τα στοιχεία          

που χρησιμοποιούνται σε ένα κινητό κοινωνικό δίκτυο είναι οι κοινωνικοί δεσμοί           

μεταξύ των χρηστών, η κινητικότητα τους και οι κοινότητες που δημιουργούνται από            

τους χρήστες. Η έρευνα των Su et al [35] λαμβάνει υπόψη τα παραπάνω στοιχεία και               

προτείνει την ενσωμάτωση της SDN τεχνολογίας υιοθετώντας στο επίπεδο         

δεδομένων τον κοινωνικό μεταγωγέα ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στον ελεγκτή και           

τους υπόλοιπους μεταγωγείς. Επίσης προτείνουν τον εμπλουτισμό των πινάκων ροής          

από τον ελεγκτή με επιπλέον δύο στοιχεία, την κοινωνική βαθμονόμηση και την            

κοινωνική παραμονή.  

2.2.6 Σύνοψη SDN 

Οι ανάγκες του κάθε δικτύου είναι διαφορετικές, οι λύσεις που προσφέρονται από τα             

ενσύρματα και ασύρματα ευφυή προγραμματιζόμενα δίκτυα έχουν ως κοινό         

παρονομαστή το διαχωρισμό του στρώματος ελέγχου από το στρώμα υποδομών.          

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η επιλογή του ελεγκτή καθώς και η θέση του στο             

δίκτυο. Το Open Flow είναι το πρωτόκολλο που έχει επικρατήσει και προσφέρεται ως             

λύση στην ετερογένεια των πρωτοκόλλων στα ασύρματα ευφυή προγραμματιζόμενα         

δίκτυα. Η γνώση που εξορύξαμε από την εξέταση της λειτουργίας του πρωτοκόλλου            

Open Flow και των αρχιτεκτονικών των ασύρματων ευφυών προγραμματιζόμενων         

δικτύων χρησιμοποιείται στη συνέχεια στην πειραματική μεθοδολογία . Ακολουθεί         

ανάλυση για τον τρόπο ενσωμάτωσης του SDN στα δίκτυα LTE και την            

αρχιτεκτονική τους. 
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2.3 Ενσωμάτωση SDN στα δίκτυα LTE  

2.3.1 Εισαγωγή 

Στα δίκτυα LTE τα κύρια προβλήματα που ζητούν επίλυση είναι το κόστος, η             

ευελιξία, η επεκτασιμότητα και η αυξημένη σηματοδοσία. Το κόστος         

αντικατοπτρίζεται στον απαιτούμενο εξοπλισμό για το EPC. Οι συσκευές λόγω των           

πολύπλοκων λειτουργιών που καλούνται να εκτελέσουν, όπως για παράδειγμα το          

MME, έχουν πολύ υψηλό κόστος. Δεδομένης της αύξησης των χρηστών και της            

κίνησης των δεδομένων καθιστά την τοποθέτηση επιπλέον συσκευών προβληματική.         

Το γεγονός αυτό μας οδηγεί και στη μειωμένη επεκτασιμότητα του δικτύου. Αρχικά            

λόγω της διττότητας (περιέχουν και το επίπεδο ελέγχου και το επίπεδο δεδομένων)            

που παρουσιάζουν οι συσκευές και στη συνέχεια λόγω του κλειστού τύπου           

λειτουργία τους από τον κατασκευαστή δεν τις καθιστά ευέλικτες στην τοποθέτηση           

καινούργιων ανεξάρτητων εφαρμογών. Επίσης η αυξημένη σηματοδοσία μεταξύ των         

στοιχείων του EPC προκαλεί σπατάλη στο εύρος ζώνης και αύξηση των χρόνων            

επεξεργασίας [36]. Η λύση στα ανωτέρω προβλήματα είναι ο επανασχεδιασμός της           

αρχιτεκτονικής του LTE και η ενσωμάτωση της SDN τεχνολογίας. 

2.3.2 Αρχιτεκτονική SDN- LTE 

Η αρχιτεκτονική του δικτύου LTE αναλύθηκε στην αρχή του κεφαλαίου. Με την            

ενσωμάτωση της τεχνολογίας SDN στην αρχιτεκτονική LTE ανακύπτει το ζήτημα της           

θέσης του ελεγκτή. Η τυπική προσέγγιση τοποθετεί τον ελεγκτή στο EPC (εικόνα 9).             

Αυτό επιτυγχάνεται με το διαχωρισμό του επιπέδου δεδομένων από το επίπεδο           

ελέγχου στις επιμέρους δικτυακές οντότητες του EPC. Συγκεκριμένα η S-GW          

χωρίζεται στη S-GWC και στη S-GWD. Στην πρώτη περίπτωση οι διεργασίες που            

απαιτούν επεξεργαστική ισχύ μεταφέρονται στον ελεγκτή. Στη δεύτερη περίπτωση         

αντικαθίσταται η δικτυακή οντότητα από ένα Open Flow μεταγωγέα ο οποίος           

αναλαμβάνει την προώθηση των πακέτων στη P-GWD και την ενθυλάκωση και           

αποθυλάκωση των πακέτων. Ακολούθως, η P-GW χωρίζεται στη P-GWC και στη           

P-GWD. Στην πρώτη περίπτωση οι διεργασίες όπως ο καταμερισμός των IP           

διευθύνσεων μεταφέρονται στον ελεγκτή. Στη δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται η         

δικτυακή οντότητα από ένα Open Flow μεταγωγέα ο οποίος αναλαμβάνει την           

ενθυλάκωση και αποθυλάκωση των πακέτων, την προώθηση των πακέτων και την           
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εφαρμογή των QoS υπηρεσιών. Το MME μαζί με το HSS μεταφέρονται εξ            

ολοκλήρου στον ελεγκτή.  

 

Εικόνα 9: Αρχιτεκτονική SDN-LTE 

Στην έρευνα των Jain et al [36] για την υλοποίηση του SDN σεναρίου τοποθετείται              

ένας επιπλέον Open Flow μεταγωγέας στο eNodeB, και ονομάζεται default switch.           

Λόγω της μη υποστήριξης από τον Open Flow μεταγωγέα GTP κεφαλίδων,           

χρησιμοποιεί το πεδίο VLAN ID της κεφαλίδας Ethernet (802.11Q) για την           

αποθήκευση του TEID (Tunnel Endpoint Identifier). Η επικοινωνία μεταξύ eNodeB          

και EPC στο επίπεδο χρήστη γίνεται με την επεξεργασία του VLAN ID ενώ η              

επικοινωνία μεταξύ eNodeB και MME στο επίπεδο ελέγχου γίνεται μέσω του           

πρωτοκόλλου UDP αντί του SCTP. 

Στο προτεινόμενο σύστημα SDN-LTE των Rajalakshimi et al [37] ,το επίπεδο           

ελέγχου μεταφέρεται στον ελεγκτή ο οποίος τοποθετείται στην περιοχή         

παρακολούθησης. Η περιοχή παρακολούθησης είναι ο χώρος στον οποίο κινείται ο           

χρήστης χωρίς να ενημερώνει το MME. Τα πλεονεκτήματα αυτής της αρχιτεκτονικής           

πέραν του βελτιωμένου ελέγχου του δικτύου επικεντρώνονται και στην ενεργειακή          

απόδοση.  

2.3.3 Σύνοψη SDN-LTE 

Ο διαχωρισμός του επιπέδου ελέγχου και δεδομένων και η μεταφορά των υπηρεσιών            

από το EPC στον ελεγκτή καθιστά το δίκτυο LTE ευφυές. Στην πειραματική            

41 
 



 
 

προσέγγιση που ακολουθεί ο ελεγκτής τοποθετείται στο EPC και εκτελεί τις           

υπηρεσίες της προώθησης της διευθυνσιοδότησης και της εξισορρόπησης φορτίου. 

 

3 Πειραματική προσέγγιση 

3.1 Mininet–WiFi 

Το Mininet-Wi-Fi αποτελεί παρακλάδι του εξομοιωτή SDN δικτύων Mininet.         

Υλοποιήθηκε και συνεχίζει να εξελίσσεται από τους Ramon dos Reis Fontes και            

Christian Esteve Rothenberg. Για την εξομοίωση των ασύρματων δικτύων         

εισήχθησαν εικονικοί Wi-Fi σταθμοί και σημεία πρόσβασης βασιζόμενοι στους         

ασύρματους οδηγούς των Linux και στον οδηγό ασύρματης προσομοίωσης         

80211_hwsim. [38] .  

Όπως διακρίνεται και στην εικόνα 10 , δημιουργούνται στο χώρο του πυρήνα (kernel             

space) οι ασύρματες διεπαφές μέσω του 80211_hwsim για τους σταθμούς και τα            

σημεία πρόσβασης. Για την αποστολή ή λήψη των beacons, την επιβεβαίωση της            

γνησιότητας και τον συσχετισμό στην πλευρά του σταθμού χρησιμοποιείται το          

MLME (Media Access Control Sublayer Management Entity). 

Εικόνα 10 – Στοιχεία Mininet-WiFi [38] 

 

Στο χώρο του χρήστη (user space) χρησιμοποιούνται εφαρμογές όπως το TC (Traffic            

Control) και Wmediumd για τη ρύθμιση του προγραμματιστή πακέτων στον πυρήνα           
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των Linux και είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο του ρυθμού δεδομένων, της            

καθυστέρησης και της απώλειας. Το hostapd στην πλευρά του σημείου πρόσβασης           

είναι παρόμοιο με το MLME και χρησιμοποιείται για τις αντίστοιχες διεργασίες.           

Επίσης εφαρμογές των Linux όπως το iw και iwconfig χρησιμοποιούνται για τη            

ρύθμιση και συλλογή πληροφοριών από τις ασύρματες διεπαφές. Ενώ το          

wpa_supplicant σε συνεργασία με το hostapd υποστηρίζουν το WPA. 

Τα κύρια στοιχεία στο Mininet-Wifi είναι τα σημεία πρόσβασης και οι σταθμοί. Τα             

σημεία πρόσβασης διαχειρίζονται τους συνδεδεμένους σε αυτούς σταθμούς.        

Διαθέτουν εικονικοποιήμενες ασύρματες διεπαφές και server αυθεντικοποίησης μέσω        

του hostapd. Οι σταθμοί διαθέτουν ασύρματη κάρτα για τη σύνδεση τους με τα             

σημεία πρόσβασης και κατ’ επέκταση με τους hosts. 

3.2 Μεθοδολογία υλοποίησης της υποστήριξης δικτύων LTE στο Mininet-WiFi 

Κύρια συνεισφορά της διατριβής είναι η υποστήριξη δικτύων LTE από το           

Mininet-WiFi. Προκειμένου να το πετύχουμε, πραγματοποιούμε τρία διαφορετικά        

βήματα. Αρχικά ξεκινάμε με το βήμα του παραλληλισμού κατά το οποίο τα στοιχεία             

του Mininet–WiFi αντικαθίστανται με στοιχεία της LTE αρχιτεκτονικής.        

Συγκεκριμένα όπου υπάρχει σημείο πρόσβασης το αντικαθιστούμε με eNodeB και          

όπου υπάρχει σταθμός αντικαθίσταται με UE. Το eNodeB εξομοιώνεται από έναν           

Open Flow μεταγωγέα με Ν εικονικές ασύρματες διεπαφές και το UE εξομοιώνεται            

από μια ασύρματη κάρτα. Στο δεύτερο βήμα επιτυγχάνεται η προσομοίωση της           

ασύρματης ζεύξης μεταξύ eNodeB και UE υπό το πρίσμα των απαιτήσεων ενός            

δικτύου LTE. Σε αυτό το στάδιο υπάρχουν ομοιότητες με το Mininet-WiFi σε            

υπολογισμούς παραμέτρων όπως το RSSI και σε παραμέτρους των μοντέλων          

διάδοσης. Η διαφοροποίηση έγκειται στην εισαγωγή νέων παραμέτρων όπως το          

RSRP το RSRQ τo SINR και το CQI. Επίσης υπάρχει διαφοροποίηση στον            

υπολογισμό της καθυστέρησης, του throughput και στην επιλογή λειτουργίας του          

εύρους ζώνης. Στο τρίτο βήμα επιτυγχάνεται η προσομοίωση του EPC μέσω του            

ελεγκτή. Χρησιμοποιούνται εφαρμογές για την εξισορρόπηση φορτίου, τη        

διευθυνσιοδότηση και τη προώθηση.  

Στη συνέχεια δίνουμε περισσότερες πληροφορίες για τα βήματα που ακολουθούμε. 

3.3 Παραλληλισμός Κόμβων 
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Το Mininet-Wifi διαθέτει κατά κύριο λόγο ως ασύρματους κόμβους τα Access Points            

και τα Stations. Μέσω του παραλληλισμού τα Access Points θεωρούνται eNodeB’s           

και τα Stations θεωρούνται UE’s. Για την ορθή απεικόνιση των παραπάνω           

προσθέτονται τα παρακάτω στοιχεία στο UE: 

● typeofCell: ο τύπος κεραίας που επιλέχθηκε για το UE 

● apsInterference : λίστα που δείχνει ποια eNodeB’s παρεμβάλλουν με το UE 

● category: η κατηγορία που επιλέχθηκε για το UE 

● cqi : αριθμός από το 0-15 για την ποιότητα του καναλιού 

● rsrp: δείχνει το υπολογισμένο rsrp 

● sinr: δείχνει το υπολογισμένο sinr 

● bwc: το εύρος του καναλιού  

● mimo: δείχνει το τύπο πολλαπλών εισόδων εξόδων (εφόσον διαθέτει)  

● throughputdl: δείχνει το υπολογισμένο throughput στην κατερχόμενη ζεύξη 

● throughputup: δείχνει το υπολογισμένο throughput στην ανερχόμενη ζεύξη 

● demand: δείχνει την απαίτηση από το δίκτυο 

Τα στοιχεία που προσθέτουμε στο eNodeB είναι: 

● typeofCell: ο τύπος κεραίας που επιλέχθηκε για το eNodeB 

● stationsInterference: λίστα με τα UE στα οποία παρεμβάλλει και τον          

υπολογισμό της παρεμβολής σε dbm 

● associatedCQI: λίστα με τα λαμβανόμενα CQI των επιμέρους UE 

● bwc: το εύρος του καναλιού που επιλέχθηκε 

● mimo: ο τύπος πολλαπλών εισόδων και εξόδων που επιλέχθηκε 

● initialdemand: λίστα με τις αρχικές απαιτήσεις των UΕ 

Για την επίτευξη των παραπάνω στοιχείων διαμορφώθηκε ανάλογα ο αρχικός          

κώδικας του Mininet-WiFi στα εξής αρχεία : node.py, net.py, mobility.py και link.py. 

3.4 Εξομοίωση Ασύρματης Ζεύξης 

Η εξομοίωση της ασύρματης ζεύξης επιτυγχάνεται με τη υιοθέτηση κάποιου από τα            

προαναφερθέντα μοντέλα διάδοσης και την εισαγωγή τους στο        

propagationModels.py. Στην παρούσα εργασία επιλέγουμε το μοντέλο διάδοσης        

Okumura και το μοντέλο διάδοσης Walfisch-Ikegami. Ο λόγος που επιλέχθηκαν τα           

συγκεκριμένα μοντέλα είναι ότι καλύπτουν τη συχνότητα των 1900MHz που          
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εξετάζονται στην πειραματική διαδικασία και προσφέρουν τον υπολογισμό της         

απώλειας διαδρομής σε περιβάλλον προαστίου ή πόλεως. Παρότι οι καμπύλες της           

μέσης εξασθένησης στο μοντέλο διάδοσης του Okumura δίνουν τιμές από το 1χλμ            

έως 100χλμ, εισήχθησαν στον κώδικα αναλογικές τιμές για τον υπολογισμό της           

απώλειας διαδρομής και κάτω από το 1χλμ. Στο propagationModels.py προστέθηκαν          

οι λειτουργίες okumura και walfisch και μέσω της κάθε μιας επιστρέφονται οι τιμές             

του RSSI, RSRP, SINR, CQI και του THROUGHPUT. Οι εξισώσεις για αυτές τις             

παραμέτρους εισήχθησαν ως κώδικας στις λειτουργίες των μοντέλων διάδοσης. Στον          

αρχικό προγραμματισμό του Mininet-WiFi μέσω του devices.py και αναλόγως της          

συσκευής επιστρέφονται τιμές για το throughput, την εμβέλεια και την ισχύ           

μετάδοσης. Στην παρούσα προσέγγιση χρησιμοποιήσαμε τη λειτουργία eNodeB η         

οποία επιστρέφει τιμές για την εμβέλεια και την ισχύ μετάδοσης αναλόγως τον τύπο             

κεραίας. Επίσης αναλόγως του εύρους ζώνης του καναλιού καθορίζεται και η αρχική            

τιμή του διαθέσιμου throughput. Όταν υπάρχουν συσχετιζόμενα UE με το eNodeB το            

επιτευχθέν throughput αλλάζει λαμβάνοντας υπόψη την αρχική τιμή του throughput          

ως προς τη συνολική ζήτηση από τα UE. Το αποτέλεσμα της παραπάνω πράξης είναι              

ένας συντελεστής ο οποίος πολλαπλασιάζει όλα τα throughput της κατερχόμενης          

ζεύξης ώστε να μην υπάρχει παραπάνω ζήτηση από την προσφορά. Οι αλλαγές            

εφαρμόζονται σε κάθε μέλος του δικτύου χρησιμοποιώντας το εργαλείο tc (traffic           

control) των Linux. Επιπρόσθετα, στο devices.py εισαγάγαμε τη λειτουργία UE που           

επιστρέφει την τιμή του throughput στην κατερχόμενη και ανερχόμενη ζεύξη,          

αναλόγως την κατηγορία του, το CQI και το εύρος καναλιού. Για τις μετρήσεις του              

throughput στην κατερχόμενη ζεύξη και ανερχόμενη ζεύξη χρησιμοποιήσαμε το         

εργαλείο Iperf [39]. Για την επίτευξη των ταυτόχρονων συνδέσεων στο eNodeB από            

τα επιμέρους UE και τον σωστό υπολογισμό του throughput της κατερχόμενης ζεύξης            

ενεργοποιείται ο αντίστοιχος αριθμός wlans. Για την προσομοίωση της καθυστέρησης          

στη χρονική απόκριση (latency) στο επίπεδο χρήστη προσθέσαμε στη λειτουργία του           

eNodeB και UE τη τιμή των 4.8 ms μέσω της εντολής στο tc . Επίσης για την                 

προσομοίωση των χαμένων πακέτων υπολογίζεται το BER στο propagationModels.py         

και εισάγεται στο δίκτυο μέσω εντολής από το tc.  

3.5 Εξομοίωση EPC μέσω του Ελεγκτή 

Η προσομοίωση του EPC γίνεται με τη χρήση ελεγκτή για τη διεκπεραίωση των             

λειτουργιών της προώθησης, της διευθυνσιοδότησης και της εξισορρόπησης φορτίου.         
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Επιλέξαμε τον ελεγκτή POX. Η επιλογή του έγινε με κριτήριο τη γλώσσα            

προγραμματισμού (Python) και τις ελάχιστες απαιτήσεις από το σύστημα. Μέσω του           

αρχείου dhcpd.py του POX επιτυγχάνεται η διευθυνσιοδότηση του δικτύου LTE.          

Επίσης μέσω του αρχείου ip_loadbalancer.py επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση φορτίου         

ανάμεσα στους servers που προστέθηκαν στο δίκτυο LTE. 
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4 Αποτελέσματα Πειραμάτων  

4.1 Πειραματική μεθοδολογία 

Το αντικείμενο της ερευνάς μας είναι τα ασύρματα ευφυή προγραμματιζόμενα δίκτυα           

και η εξομοίωση ενός από αυτά μέσω του Mininet-WiFi. Στην παρούσα εργασία            

εξομοιώνεται ένα δίκτυο LTE. Η εξομοίωση πραγματοποιείται μέσω τριών βημάτων.          

Το πρώτο βήμα είναι ο παραλληλισμός των κόμβων, το δεύτερο βήμα είναι η             

εξομοίωση της ασύρματης ζεύξης και το τρίτο βήμα είναι η εξομοίωση του EPC από              

τον ελεγκτή. Ο έλεγχος των δύο πρώτων βημάτων πραγματοποιήθηκε μέσω          

πειραμάτων στον τροποποιημένο πλέον Mininet-WiFi αξιοποιώντας τα μοντέλα        

διάδοσης Okumura και Cost231 Walfisch-Ikegami. Στο πρώτο μοντέλο διάδοσης         

εξετάζουμε τη λειτουργία του δικτύου σε προαστικό και αστικό περιβάλλον με έναν            

χρήστη συνδεδεμένο και στη συνέχεια με πέντε. Στο δεύτερο μοντέλο διάδοσης           

εξετάζουμε τη λειτουργία του δικτύου σε προαστικό και αστικό περιβάλλον, με           

ορατότητα και μη ορατότητα , με ένα χρήστη και πέντε χρήστες, με ένα και με δύο                

eNodeB. Τα σενάρια που δημιουργήθηκαν είχαν ως στόχο να επιδείξουν τις           

διαφοροποιήσεις στην εμβέλεια και στο throughput αναλόγως των δοθέντων         

παραμέτρων. Ο έλεγχος του τρίτου βήματος πραγματοποιείται εκτελώντας σενάριο         

που περιλαμβάνει βασικές εφαρμογές όπως διευθυνσιοδότηση, προώθηση και        

εξισορρόπηση φορτίου.  

Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι παράμετροι που επιλέξαμε για την           

εκτέλεση των πειραμάτων. Στις παραμέτρους δεν συμπεριλάβαμε τις απώλειες λόγω          

σκίασης (shadowing loss). Επίσης σε όλα τα πειράματα τα UE βρίσκονται σε            

εξωτερικό χώρο άρα δεν λάβαμε υπόψη τις απώλειες διείσδυσης (penetration loss).           

Επιπρόσθετα, υποθέτουμε ότι οι χρήστες είναι ενεργοί και χρησιμοποιούν         

ταυτόχρονα το δίκτυο.  
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4.2 Παράμετροι για την εξομοίωση 

Οι παράμετροι που επιλέχθηκαν για τις μετρήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 

Πίνακας 9: Επιλεγμένοι παράμετροι για τη διεξαγωγή των πειραμάτων 
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Παράμετροι eNodeB  

Μέγεθος Κυψέλης Macrocell 

Ισχύς Μετάδοσης 46dbm 

Ύψος Κεραίας 30 μέτρα 

Κέρδος Κεραίας 13dBi 

Απώλεια καλωδίου 2dB 

Τύπος Κεραίας 2 x MIMO 

Mπάντα 2 

Συχνότητα  1900 MHz 

Εύρος Καναλιού 1.4, 3, 5, 10, 15 , 20 

Παράμετροι UE  

Κατηγορία Εξοπλισμού 4 

Τύπος Κεραίας SISO 

Ύψος Κεραίας 1m 

Κέρδος Κεραίας 0dB 

Θερμικός Θόρυβος -174dbm * (Μπλοκ Πόρων * 180ΚΗz) 

Μοντέλο Διάδοσης  

Okumura Suburban, Urban 

Cost 231 Walfisch-Ikegami Suburban (LOS και NLOS), Urban     

(LOS και NLOS) 



 
 

 

4.3 Εξομοίωση με μοντέλο διάδοσης Okumura 

Στο πρώτο σενάριο με μοντέλο διάδοσης Okumura χρησιμοποιείται ένας χρήστης και           

ένα eNodeB. Στο γράφημα 1 διακρίνεται η απώλεια διάδοσης για όλα τα εύρη ζώνης              

σε συνάρτηση με τις αλλαγές τιμών στο CQI.  

Γράφημα 1: Path Loss σε συνάρτηση με το CQI  

 

Στη συνέχεια στο γράφημα 2 αποτυπώνεται το πειραματικό throughput σε σχέση με            

το θεωρητικό. Ο υπολογισμός του throughput γίνεται μέσω του Iperf.  
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Γράφημα 2 : Σύγκριση θεωρητικών και πειραματικών τιμών στα 20 MHz 

 

Η διακύμανση της πειραματικής καμπύλης δεν εμφανίζει σημαντική διαφοροποίηση         

από το θεωρητικό υπολογισμό του throughput. Η μη διαφοροποίηση είναι          

αποτέλεσμα της μη εισαγωγής μέσω του tc απώλειας πακέτων και καθυστέρησης στη            

χρονική απόκριση πέραν των 4.8 ms.  

Στο επόμενο σενάριο εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει απώλεια πακέτων η οποία           

υπολογίζεται βάση του BER ως προς τη μέγιστη μονάδα μετάδοσης (MTU = 1428)             

και ότι υπάρχει επιπλέον καθυστέρηση στη χρονική απόκριση με βήμα 0.5ms ανά            

100 μέτρα, το αποτέλεσμα είναι όπως φαίνεται και στο γράφημα 3, το throughput να              

μειώνεται σημαντικά από τη στιγμή που ο χρήστης βρίσκεται στα 2000 μέτρα.  
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Γράφημα 3: Σύγκριση θεωρητικών και πειραματικών τιμών στα 20 MHz με ενεργό 
BER 

 

Εάν επιλεχτεί μικρότερο εύρος ζώνης καναλιού, για παράδειγμα το κανάλι των           

15MHz, όπως φαίνεται και στο γράφημα 4, ο χρήστης έχει αρχικά μικρότερο            

throughput αλλά κερδίζει σε κάλυψη.  

Γράφημα 4: Σύγκριση throughput και κάλυψης στα 20MHz και 15 MHz 

 

Για την επόμενη μέτρηση αλλάζει το περιβάλλον το οποίο λειτουργεί το δίκτυο LTE             

και γίνεται αστικό. Το μοντέλο διάδοσης παραμένει σταθερό. Στο γράφημα 5           

διακρίνεται η σημαντική μείωση της κάλυψης του δικτύου σε αστικό περιβάλλον.           

Αναλογικά το throughput διατηρείται στις ίδιες τιμές. 
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Γράφημα 5: Σύγκριση throughput και κάλυψης σε αστικό και προαστιακό περιβάλλον 

 

Στο επόμενο σενάριο εισάγουμε ακόμη τέσσερις χρήστες στο δίκτυο LTE σε θέσεις            

που θα έχουν CQI μεγαλύτερο ή ίσο του 10. Το μοντέλο διάδοσης παραμένει του              

Okumura και διατηρείται η καθυστέρηση στη χρονική απόκριση και η απώλεια           

πακέτων. Το περιβάλλον είναι προαστιακό.  

Γράφημα 6 : Σύγκριση του throughput μεταξύ των χρηστών σε προαστιακό 
περιβάλλον 

 

Οι μετρήσεις που αποτυπώνονται στο γράφημα 6, παρουσιάζουν το throughput του           

αρχικού μας χρήστη σε θέσεις που έχει CQI από 15 έως 1 (απομάκρυνση από              
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eNodeB). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι χρήστες έχουν ίσης κατηγορίας εξοπλισμό.            

Η σταδιακή αύξηση του throughput των σταθερών χρηστών είναι λογικό          

επακόλουθο. Επίσης η κατανομή μπορεί να θεωρηθεί δίκαια διότι όπως φαίνεται και            

στο γράφημα οι καμπύλες αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό αναλόγως του CQI. Ο ίδιος              

καταμερισμός του throughput ισχύει και σε αστικό περιβάλλον με ελάχιστα μειωμένο           

throughput ανά χρήστη (γράφημα 7). 

Γράφημα 7 : Σύγκριση του throughput μεταξύ των χρηστών σε αστικό περιβάλλον 

 

4.4 Εξομοίωση με μοντέλο διάδοσης Cost231 Walfisch-Ikegami 

Στο σενάριο με μοντέλο διάδοσης το Cost231 Walfisch-Ikegami αρχικά         

χρησιμοποιούμε ένα eNodeB και ένα χρήστη σε θέσεις που αλλάζει η τιμή του CQI.              

Το περιβάλλον είναι προαστιακό με ορατότητα του eNodeB στο UE και διατηρείται            

το BER και η καθυστέρηση στη χρονική απόκριση. Στα γραφήματα 8 και 9             

συγκρίνεται το θεωρητικό throughput με το πειραματικό στα 20MHz και στα 15MHz.  
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Γράφημα 8: Σύγκριση θεωρητικού με πειραματικού throughput σε προαστιακό 
περιβάλλον στα 20MHz με ορατότητα 

 

Γράφημα 9: Σύγκριση θεωρητικού με πειραματικού throughput σε προαστιακό 
περιβάλλον στα 15MHz με ορατότητα 

 

Από τη σύγκριση των δυο γραφημάτων διακρίνεται η ομοιότητα στην πτώση του            

throughput κατά την απομάκρυνση από το eNodeB. To μεγαλύτερο κενό ανάμεσα           

στις καμπύλες των 15 MHz οφείλεται στη μεγαλύτερη καθυστέρηση στη χρονική           

απόκριση.  

Στο επόμενο σενάριο διαφοροποιείται η ορατότητα σε NLOS και εισάγονται οι εξής            

παράμετροι στον υπολογισμό της απώλειας διάδοσης: 
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Πίνακας 10: Παράμετροι για τον υπολογισμό της απώλειας διάδοσης 

 

Στο γράφημα 10 παρουσιάζεται η σημαντική διαφορά στην κάλυψη όταν υπάρχει           

ορατότητα με το δέκτη και όταν δεν υπάρχει σε προαστιακό περιβάλλον.  

 

Γράφημα 10: Σύγκριση κάλυψης σε προαστιακό περιβάλλον με ορατότητα και μη 

ορατότητα με δέκτη στα 20MHz 

 

Στο γράφημα 10 ενδιαφέρον παρουσιάζει το πόσο σύντομα αλλάζει το CQI όταν δεν             

υπάρχει ορατότητα. Ως φυσικό επακόλουθο εμφανίζεται αλλαγή του throughput στο          

χρήστη.  

Ακολούθως, παρουσιάζεται η διαφορά της κάλυψης σε αστικό περιβάλλον         

υπολογίζοντας την απώλεια διάδοσης σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του πίνακα 10.           
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Είδος Περιβάλλοντος Προαστιακό 

Πλάτος Δρόμου 6 μέτρα 

Απόσταση μεταξύ κτηρίων 20 μέτρα 

Ύψος Κτηρίων  8 μέτρα 

Είδος Περιβάλλοντος Αστικό 

Πλάτος Δρόμου 12 μέτρα 

Απόσταση μεταξύ κτηρίων 5 μέτρα 

Ύψος Κτηρίων  20 μέτρα 



 
 

Όπως διακρίνεται στο γράφημα 11 η επίπτωση που έχει στην κάλυψη η μη ορατότητα              

στο αστικό περιβάλλον είναι σημαντική. 

Γράφημα 11: Σύγκριση κάλυψης σε αστικό περιβάλλον με ορατότητα και μη 

ορατότητα με δέκτη στα 20MHz  

 

Στο επόμενο σενάριο εισάγουμε επιπλέον χρήστες ώστε να απεικονιστεί η επίπτωση 

της αύξησης του αριθμού χρηστών στο throughput και στη δίκαια κατανομή του. Η 

διαδικασία που ακολουθήσαμε ήταν ίδια με αυτή στο μοντέλο διάδοσης του Okumura 

με τη διαφορά ότι οι χρήστες τοποθετήθηκαν σε θέσεις ώστε να έχουν CQI ≤ 10. Οι 

μετρήσεις έγιναν για αστικό και προαστιακό περιβάλλον με ορατότητα και μη 

ορατότητα του δέκτη στο eNodeB. 

Γράφημα 12: Σύγκριση throughput μεταξύ χρηστών σε προαστιακό περιβάλλον με 

ορατότητα  
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Γράφημα 13: Σύγκριση throughput μεταξύ χρηστών σε προαστιακό περιβάλλον χωρίς 

ορατότητα  

 

Από τη σύγκριση των καμπυλών στα γραφήματα 12 και 13, για τον χρήστη που 

βρίσκεται σε κίνηση, διακρίνεται ανόμοια πτώση της τιμής του throughput από το 

CQI 15 έως το CQI 10 και από το CQI 5 έως το CQI 1.  

Γράφημα 14: Σύγκριση throughput μεταξύ χρηστών σε αστικό περιβάλλον με 

ορατότητα  
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Γράφημα 15: Σύγκριση throughput μεταξύ χρηστών σε αστικό περιβάλλον χωρίς 

ορατότητα 

 

Στα γραφήματα 14 και 15 παρατηρείται παρόμοια πτώση στο throughput του UE1 με             

μια μικρή διαφοροποίηση στη μέγιστη και ελάχιστη τιμή λόγω αποστάσεων. 

Στο επόμενο σενάριο εισάγουμε ακόμη ένα eNodeB ώστε να βελτιωθεί το throughput            

των χρηστών. Χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά για αστικό περιβάλλον χωρίς        

ορατότητα του eNodeB με τους 5 χρήστες. Το CQI των χρηστών 1 έως 4 είναι 10 ενώ                 

το CQI του χρήστη 5 είναι 2. Η αύξηση επιτυγχάνεται μετακινώντας έναν η             

περισσότερους χρήστες στο νέο eNodeB. Ο μετακινούμενος χρήστης βρίσκεται         
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αρχικά σε θέση κατά την οποία αναφέρει το ίδιο CQI και RSRP στα δύο eNodeB               

(εικόνα 11). 

 

Εικόνα 11 : Τοπολογία στο Mininet-WiFi 

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα η επιλογή να μετακινηθεί ο χρήστης από             

το eNodeB1 στο eNodeB2 αύξησε το throughput όλων των χρηστών.  

Πίνακας 11: Ποσοστό απόδοσης μετά την αλλαγή eNodeB 

 

 

 

 

 

4.5 Εξομοίωση υπηρεσιών για το EPC 

Στην πειραματική προσέγγιση για την εξομοίωση των υπηρεσιών από το EPC           

χρησιμοποιούμε τον ελεγκτή POX και αξιοποιούνται οι λειτουργίες του χωρίς να           
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Προ 

αλλαγής 

34,7 Mbit/s 34,7 Mbit/s 34,7 Mbit/s 34,7 Mbit/s 4,15 

Mbit/s 

Μετά την  

αλλαγή 

35,8 Mbit/s 35,8 Mbit/s 35,8 Mbit/s 35,8 Mbit/s 6.58 Mbit/s 

Απόδοση 3,07% 3,07% 3.07% 3.07% 58,5% 



 
 

υπάρχουν τροποποιήσεις. Η τοπολογία περιλαμβάνει πέντε χρήστες και τρεις servers,          

ένα dhcp server και δυο HTTP servers. 

Ειδικότερα πριν την εκκίνηση της τοπολογίας στο Mininet-WiFi ενεργοποιείται ο          

ελεγκτής δίνοντας την εντολή στο τερματικό : 

./pox.py openflow.topology forwarding.l2_learning proto.dhcpd    

–network=10.0.1.0/24 --ip=10.0.2.15 –first=4 --last=None misc.ip_loadbalancer     

--ip=10.0.1.11 --servers=10.0.1.1,10.0.1.2  

Όπως φαίνεται και στην εικόνα 12 ο ελεγκτής είναι ενεργός και δύο υπηρεσίες είναι              

σε αναμονή για την εκτέλεση της τοπολογίας μας στον εξομοιωτή. Η εφαρμογή της             

προώθησης είναι ήδη ενεργή. 

Εικόνα 12: Εντολή ενεργοποίησης υπηρεσιών στον ελεγκτή 

 

 

 

 

Στη συνέχεια εκτελείται σε δεύτερο τερματικό η εντολή ενεργοποίησης της          

τοπολογίας. Το αποτέλεσμα είναι η επιτυχής διευθυνσιοδότηση και η ενεργοποίηση          

της εξισορρόπησης φορτίου (εικόνα 13). 
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Εικόνα 13: Ενεργοποίηση υπηρεσιών στον ελεγκτή  

Στη συνέχεια δίνεται η εντολή για την ενεργοποίηση των τερματικών στο h1 και h2              

για την ενεργοποίηση των HTTP Server. Ακολούθως ενεργοποιούνται τα τερματικά          

των χρηστών για να αιτηθούν προς τη διεύθυνση 10.0.1.111. Στην εικόνα 14            

εμφανίζεται η εξισορρόπηση φορτίου που επιτυγχάνεται στους servers h1 και h2.  

 

 

Εικόνα 14: Εξισορρόπηση φορτίου στο POX 

 

4.6 Σύνοψη Αποτελεσμάτων 

Στην εξομοίωση με το μοντέλο διάδοσης Okumura οι επιπτώσεις στο throughput και            

την εμβέλεια αναλόγως του περιβάλλοντος είναι οι αναμενόμενες. Με την πρόσθεση           
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χρηστών το throughput μειώνεται και κατανέμεται δίκαια. Στην εξομοίωση με το           

μοντέλο διάδοσης Cost231 Walfisch-Ikegami επίσης οι τιμές είναι οι αναμενόμενες.          

Στο σενάριο με τα δύο eNodeB αποδεικνύουμε την ανάγκη για την ενσωμάτωση του             

SDN διότι αν υπάρχει ελεγκτής που έχει πλήρη εικόνα του δικτύου και έχει             

ενεργοποιημένη εφαρμογή για την εναλλαγή των χρηστών ανάμεσα στα eNodeB η           

απόδοση του throughput αυξάνεται. Ακολούθως η εξομοίωση βασικών υπηρεσιών         

του EPC θεωρείται επιτυχής. 

 

  

62 
 



 
 

5 Συμπεράσματα – Μελλοντικές προεκτάσεις 

Αξιοποιώντας τις βασικές αρχές του LTE και τις αρχές των SDN από το θεωρητικό              

υπόβαθρο εντοπίστηκαν τα σημεία στην αρχιτεκτονική της τεχνολογίας LTE που          

πρέπει να διαμορφωθούν για να ενσωματωθεί η τεχνολογία SDN. Τα σημεία είναι το             

επίπεδο ελέγχου και το επίπεδο χρήστη και ο απαιτούμενος διαχωρισμός τους. Το            

γεγονός του διαχωρισμού επιτρέπει την ενσωμάτωση τεχνολογίας SDN στο LTE και           

τη δημιουργία ενός ασύρματου ευφυούς προγραμματιζόμενου δικτύου. Επίσης μέσω         

του θεωρητικού υποβάθρου καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι στα ασύρματα ευφυή          

προγραμματιζόμενα δίκτυα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η επιλογή του ελεγκτή και          

η θέση του στην τοπολογία του δικτύου. Στη δική μας προσέγγιση για την             

ενσωμάτωση του SDN στο LTE επιλέχτηκε ο ελεγκτής POX και η θέση του να είναι               

στο EPC. Στην πειραματική μεθοδολογία παρουσιάσαμε την εξομοίωση του δικτύου          

LTE σε τρία βήματα. Αρχικά με την απαραίτητη τροποποίηση στον κώδικα του            

Mininet-WiFi παραλληλίστηκαν τα Access Points σε eNodeB και τα Stations σε UE.            

Στη συνέχεια και λόγω της διαφοράς στις παραμέτρους της WiFi και LTE ζεύξης             

εισήχθη κώδικας σύμφωνα με τις εξισώσεις που παρουσιάστηκαν στην ανάλυση του           

LTE ώστε να επιτυγχάνονται οι κατάλληλες μετρήσεις στο Ε-UTRAN. Οι νέοι           

παράμετροι υπολογίζονται βάση των επιλεγμένων μοντέλων διάδοσης. Τα επιλεγμένα         

μοντέλα διάδοσης Okumura-Cost 231 και Walfisch-Ikegami επιλέχθηκαν διότι        

πληρούν τις απαιτήσεις των πειραμάτων. Τα μοντέλα διάδοσης μετουσιώθηκαν με τη           

σειρά τους σε κώδικα. Στο τρίτο βήμα εξομοιώνεται το EPC μέσω του ελεγκτή με              

βασικές υπηρεσίες ενός δικτύου όπως η προώθηση, η διευθυνσιοδότηση και η           

εξισορρόπηση φορτίου. Ο τομέας αυτός χρήζει περαιτέρω έρευνας για τη δημιουργία           

νέων υπηρεσιών που θα καλύπτουν τα SDWN και ειδικότερα τα LTE, LTE-A και 5G              

δίκτυα στη διαδικασία του handover και του QoS. Τα πειραματικά αποτελέσματα           

αποδεικνύουν τη σωστή λειτουργία της εξομοίωσης. Μέσω της χρήσης των μοντέλων           

διάδοσης αρχικά διαπιστώθηκε η πτώση της εμβέλειας σε αστικό περιβάλλον σε           

σύγκριση με το προαστιακό. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η επίπτωση στο throughput           

μέσω της εισαγωγής περισσότερων χρηστών, καθυστέρησης και απώλειας πακέτων.         

Επίσης διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση στο throughput αν η μετάβαση σε άλλο           

eNodeB γίνεται βάση του throughput και όχι του RSRP.  

Η παρούσα εργασία με τις ανάλογες προσθήκες μπορεί να εξελιχθεί σε ένα            

εκπαιδευτικό εξομοιωτή για κυψελοειδή δίκτυα. Επιπλέον με μελλοντικές μετρήσεις         
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σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να δημιουργηθεί βάση δεδομένων για δίκτυα LTE           

(και όχι μόνο), ώστε ο εξομοιωτής να γίνει πιο ακριβής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Πίνακας 12 : Κατηγορίες εξοπλισμών χρήστη 
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Κατηγορία 

εξοπλισμο

ύ χρήστη 

Μέγιστος 

αριθμός 

bits μπλοκ 

μεταφορών 

DL-SCH 

που έχουν 

ληφθεί 

μέσα σε 

ένα TTI 

Ο μέγιστος 

αριθμός 

bits ενός 

μπλοκ 

μεταφοράς 

DL-SCH 

που 

λαμβάνεται 

μέσα σε 

ένα TTI 

Μέγιστος 

αριθμός bits 

μπλοκ 

μεταφοράς 

UL-SCH που 

μεταδίδονται 

μέσα σε ένα 

TTI 

Μέγιστος 

αριθμός bits 

ενός μπλοκ 

μεταφοράς 

UL-SCH 

που 

μεταδίδεται 

μέσα σε ένα 

TTI 

Μέγιστος 

αριθμός 

υποστηριζόμενων 

επιπέδων για 

χωρική 

πολυπλεξία στο 

DL 

Υποστήριξ

η για 

64QAM σε 

UL 

1 10296 10296 5160 5160 1 Όχι 

2 51024 51024 25456 25456 2 Όχι 

3 102048 75376 51024 51024 2 Όχι 

4 150752 75376 51024 51024 2 Όχι 

5 299552 149776 75376 75376 4 Ναι 

6 301504 149776 (4 

επιπέδων, 

64QAM) 

75376 (2 

επιπέδων, 

64QAM) 

51024 51024 2 ή 4 Όχι 

7 301504 149776 (4 

επιπέδων, 

64QAM) 

75376 (2 

επιπέδων, 

64QAM) 

102048 51024 2 ή 4 Όχι 

8 2998560 299856 149776 149776 8 Ναι 

9 452256 149776 (4 

επιπέδων, 

64QAM) 

75376 (2 

επιπέδων, 

64QAM) 

51024 51024 2 ή 4 Όχι 

10 452256 149776 (4 

επιπέδων, 

64QAM) 

75376 (2 

επιπέδων, 

64QAM) 

102048 51024  

2 ή 4 

Όχι 



 
 

 

Πίνακας 13: Ζώνες Συχνοτήτων στο LTE 
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11 603008 149776 (4 

επιπέδων, 

64QAM) 

195816 (4 

επιπέδων, 

256QAM) 

75376 (2 

επιπέδων, 

64QAM) 

97896 (2 

επιπέδων, 

256QAM) 

51024 51024  

2 ή 4 

Όχι 

12 603008 149776 (4 

επιπέδων, 

64QAM) 

195816 (4 

επιπέδων, 

256QAM) 

75376 (2 

επιπέδων, 

64QAM) 

97896 (2 

επιπέδων, 

256QAM) 

102048 51024 2 ή 4 Όχι 

Μπάντα 

E-UTR

AN 

Συχνότητα 

Κατερχόμενης 

Ζεύξης 

Εύρος 

Ζώνης 

Συχνότητα 

Ανερχόμενης 

Ζεύξης 

Duplex 

Mode 

Διαθέσιμο 

Εύρος 

Καναλιού 

1 2110MHz-2170

MHz 

60MHz 1920MHz-198

0MHz 

FDD 5-10-15-20 

(MHz) 

2 1930MHz-1990

MHz 

60MHz 1850MHz-191

0MHz 

FDD 1.4-3-5-10-

15-20 

(MHz) 

3 1805MHz-1880

MHz 

75MHz 1710MHz-178

5MHz 

FDD 1.4-3-5-10-

15-20 

(MHz) 
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4 2110MHz-2155

MHz 

45MHz 1710MHz-175

5MHz 

FDD 1.4-3-5-10-

15-20 

(MHz) 

5 869MHz-894M

Hz 

25MHz 824MHz-849M

Hz 

FDD 1.4-3-5-10 

(MHz) 

6 875MHz-885M

Hz 

10MHz 830MHz-840M

Hz 

FDD 5-10 (MHz) 

7 2620MHz-2690

MHz 

70MHz 2500MHz-257

0MHz 

FDD 5-10-15-20 

(MHz) 

8 925MHz-960M

Hz 

35MHz 880MHz-915M

Hz 

FDD 1.4-3-5-10 

(MHz) 

9 1844.9MHz-187

9.9MHz 

35MHz 1749.9MHz-17

84.9MHz 

FDD 5-10-15-20 

(MHz) 

10 2110MHz-2170

MHz 

60MHz 1710MHz-177

0MHz 

FDD 5-10-15-20 

(MHz 

11 1475.9MHz-149

5.9MHz 

20MHz 1427.9MHz-14

47.9MHz 

FDD 5-10 (MHz) 

12 729MHz-746M

Hz 

17MHz 699MHz-716M

Hz 

FDD 1.4-3-5-10 

(MHz) 

13 746MHz-756M

Hz 

10MHz 777MHz-787M

Hz 

FDD 5-10 (MHz) 

14 758MHz-768M

Hz 

10MHz 788MHz-798M

Hz 

FDD 5-10 (MHz) 

15 Reserved  Reserved FDD  

16 Reserved  Reserved FDD  

17 734MHz-746M

Hz 

12MHz 704MHz 

–716MHz 

FDD 5-10 (MHz) 

18 860MHz-875M

Hz 

15MHz 815MHz–830

MHz 

FDD 5-10-15 

(MHz) 

19 875MHz-890M

Hz 

15MHz 830MHz–845

MHz 

FDD 5-10-15 

(MHz) 

20 791MHz-821M

Hz 

30MHz 832MHz–862

MHz 

FDD 5-10-15-20 

(MHz) 
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21 1495.9MHz-151

0.9MHz 

15MHz 1447.9MHz-14

62.9MHz 

FDD 5-10-15 

(MHz) 

22 3510MHz-3590

MHz 

80MHz 3410MHz–349

0MHz 

FDD 5-10-15-20 

(MHz) 

23 2180MHz-2200

MHz 

20MHz 2000MHz–202

0MHz 

FDD 1.4-3-5-10-

15-20 

(MHz) 

24 1525MHz-1559

MHz 

34MHz 1626.5MHz-16

60.5MHz 

FDD 5-10 (MHz) 

25 1930MHz-1995

MHz 

65MHz 1850MHz –  

1915MHz 

FDD 1.4-3-5-10-

15-20 

(MHz) 

26 859MHz-894M

Hz 

35MHz 814MHz –  

849MHz 

FDD 1.4-3-5-10-

15 (MHz) 

27 852MHz-869M

Hz 

17MHz 807MHz –  

824MHz 

FDD 1.4-3-5-10 

(MHz) 

28 758MHz-803M

Hz 

45MHz 703MHz –  

748MHz 

FDD 3-5-10-15-2

0 (MHz) 

29 717MHz-728M

Hz 

11MHz --- FDD 3-5-10 

(MHz) 

30 2350MHz-2360

MHz 

10MHz 2305MHz –  

2315MHz 

FDD 5-10 (MHz) 

31 462.5MHz-467.

5MHz 

5MHz 452.5MHz –  

457.5MHz 

FDD 1.4-3-5 

(MHz) 

32 1452MHz 

-1496MHz 

44MHz --- FDD 5-10-15-20 

(MHz) 

33 1900MHz-1920

MHz 

20MHz 1900MHz-192

0MHz 

TDD 5-10-15-20 

(MHz) 

34 2010MHz-2025

MHz 

15MHz 2010MHz-202

5MHz 

TDD 5-10-15 

(MHz) 

35 1850MHz-1910

MHz 

60MHz 1850MHz-191

0MHz 

TDD  
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36 1930MHz-1990

MHz 

60MHz 1930MHz-199

0MHz 

TDD  

37 1910MHz-1930

MHz 

20MHz 1910MHz-193

0MHz 

TDD 5-10-15-20 

(MHz) 

38 2570MHz-2620

MHz 

50MHz 2570MHz-262

0MHz 

TDD 5-10-15-20 

(MHz) 

39 1880MHz-1920

MHz 

40MHz 1880MHz-192

0MHz 

TDD 5-10-15-20 

(MHz) 

40 2300MHz-2400

MHz 

100MHz 2300MHz–240

0MHz 

TDD 5-10-15-20 

(MHz) 

41 2496MHz-2690

MHz 

194MHz 2496MHz-269

0MHz 

TDD 5-10-15-20 

(MHz) 

42 3400MHz-3600

MHz 

200MHz 3400MHz-360

0MHz 

TDD 5-10-15-20 

(MHz) 

43 3600MHz-3800

MHz 

200MHz 3600MHz-380

0MHz 

TDD 5-10-15-20 

(MHz) 

44 703MHz-803M

Hz 

100MHz 703MHz-803M

Hz 

TDD 3-5-10-15-2

0 (MHz) 

45 1447MHz-1467

MHz 

20MHz 1447MHz-146

7MHz 

TDD 5-10-15-20 

(MHz) 

46 5150MHz-5925

MHz 

775MHz 5150MHz-592

5MHz 

TDD 10-20 

(MHz) 

47 5855MHz-5925

MHz 

70MHz 5855MHz-592

5MHz 

TDD 10-20 

(MHz) 

48 3550MHz-3700

MHz 

150MHz 3550MHz-370

0MHz 

TDD 5-10-15-20 

(MHz) 

49 3550MHz-3700

MHz 

150MHz 3550MHz-370

0MHz 

TDD 10-20 

(MHz) 

50 1432MHz-1517

MHz 

85MHz 1432MHz-151

7MHz 

TDD 3-5-10-15-2

0 (MHz) 

51 1427MHz-1432

MHz 

5MHz 1427MHz-143

2MHz 

TDD 3-5 (MHz) 
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52 3300MHz-3400

MHz 

100MHz 3300MHz-340

0MHz 

TDD 5-10-15-20 

(MHz) 

…      

64 Reserved   

65 2110MHz-2200

MHz 

90MHz 1920MHz-201

0MHz 

FDD 5-10-15-20 

(MHz) 

66 2110MHz-2200

MHz 

90MHz 1710MHz-178

0MHz 

FDD 1.4-3-5-10-

15-20 

(MHz) 

67 738MHz-758M

Hz 

20MHz --- FDD 5-10-15-20 

(MHz) 

68 753MHz-783M

Hz 

30MHz 698MHz-728M

Hz 

FDD 5-10-15 

(MHz) 

69 2570MHz-2620

MHz 

50MHz --- FDD 5 (MHz) 

70 1995MHz-2020

MHz 

25MHz 1695MHz-171

0MHz 

FDD 5-10-15 

(MHz) 

71 617MHz- 

652MHz 

35MHz 663MHz-698M

Hz 

FDD 5-10-15-20 

(MHz) 

72 461MHz-466M

Hz 

5MHz 451MHz-456M

Hz 

FDD 1.4-3-5 

(MHz) 

73 460MHz-465M

Hz 

5MHz 450MHz-455M

Hz 

FDD 1.4-3-5 

(MHz) 

74 1475MHz-1518

MHz 

43MHz 1427MHz-147

0MHz 

FDD 1.4-3-5-10-

15-20 

(MHz) 

75 1432MHz-1517

MHz 

85MHz --- FDD 5-10-15-20 

(MHz) 

76 1427MHz-1432

MHz 

5MHz --- FDD 5  

(MHz) 

85 728MHz-746M

Hz 

18MHz 698MHz-716M

Hz 

FDD 5-10 (MHz) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

SUI Model 

Το μοντέλο διάδοσης SUI χρησιμοποιείται για συχνότητες άνω των 1900MHz και           

υπολογίζεται για τρείς διαφορετικούς τύπους περιοχών (A,B,C). Στον πίνακα 5, η A            

μέσω των παραμέτρων αντικατοπτρίζει μια πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή, η Β          

μια προαστιακή περιοχή ενώ η C μια αγροτική περιοχή. 

Πίνακας 14: Τιμές για τις παραμέτρους του SUI model 

 

Η εξίσωση που αναπαριστά το μοντέλο διάδοσης SUI είναι : 

L 0     για d  P = A + 1 * γ * ( d
d0
) + X f + Xh + S > d0  

Όπου  ,είναι το μοντέλο διάδοσης σε ελεύθερο χώρο0  )Α = 2 * ( λ
4 π d* * 0  

Όπου , είναι δείκτης του μοντέλου διάδοσης (το είναι το ύψος γ = a − b * hb + c
hb

       hb     

της κεραίας του σταθμού βάσης) 

Όπου  η απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη και  η απόσταση αναφοράςd d0  

Όπου , είναι ο συντελεστής διόρθωσης της λειτουργικής συχνότητας ( ) X f = 6 *  f
2000         

f  

Όπου , είναι ο συντελεστής διόρθωσης του ύψους της κεραίας − 0.8 (  )Xh = 1 *  hr
2000          

του δέκτη για περιοχές τύπου Α και Β, ενώ για περιοχή τύπου C ισχύει η εξίσωση  hr                

− 0 (  )Xh = 2 *  hr
2000  

Όπου , είναι ο συντελεστής .65 a  S = 0 * log og (f )) .3 og (f  ( l 2 − 1 *  log l ) +      

σκίασης (από 8,2 έως 10.6 dΒ αναλόγως τα εμπόδια της περιοχής) [40] 

Okumura Model 
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Παράμετροι 

Μοντέλων 

Περιοχή Α Περιοχή Β Περιοχή C 

a 4.6 4 3.6 

b(1/m) 0.0075 0.0065 0.005 

c (m) 12.6 17.1 20 



 
 

Το μοντέλο διάδοσης Okumura μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συχνότητες έως 3000           

MHz και για αποστάσεις έως 100 χιλιόμετρα. Η εξίσωση που αναπαριστά το            

συγκεκριμένο μοντέλο διάδοσης είναι : 

L LP =  f + Am,n (f , )d − G (h )b − G (h )r − GAREA  

Όπου , είναι το μοντέλο διάδοσης σε ελεύθερο χώρο0  ) Lf = 2 * c
4 π d f* * *  

Όπου είναι ο συντελεστής της μέσης εξασθένησης σε dB και η τιμή του Am,n (f , )d              

εξαρτάται από τη συχνότητα μετάδοσης και τη χιλιομετρική απόσταση του πομπού           

από τον δέκτη (εικόνα 4) 

Όπου , ο συντελεστής κέρδους της κεραίας του σταθμού 0 og (  )G (h )b = 2 *  log l hb
200          

βάσης (η παράμετρος  είναι το ύψος της κεραίας του σταθμού βάσης)hb  

Όπου , ο συντελεστής κέρδους της κεραίας του δέκτη (η 0 og (  )G (h )r = 1 *  log l 3
hr           

παράμετρος  είναι το ύψος της κεραίας του δέκτη)hr  

Όπου είναι ο συντελεστής διόρθωσης σε dB και εξαρτάται από τη συχνότητα GAREA             

και τη περιοχή μετάδοσης (εικόνα 4) 

Εικόνα 15: Απεικόνιση των συντελεστών  και  [13]Am,n (f , )d GAREA  

 

Cost-231 Hata Propagation Model 
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Για συχνότητες μέχρι 2000 MHz και εφόσον η κεραία του σταθμού βάσης βρίσκεται             

υψηλότερα από τα κοντινότερα κτήρια, ο υπολογισμός του μοντέλου διάδοσης Hata           

γίνεται από την εξίσωση : 

L 6.3 3.9 3.82(h  ) (hr, ) 44.9 .55(h  )]  P = 4 + 3 (f )  − 1 b − a f + [ − 6 b (d)  + c  

Όπου είναι η παράμετρος το ύψους της κεραίας του δέκτη και όπου είναι η hr             hb    

παράμετρος του ύψους της κεραίας του σταθμού βάσης 

Όπου όταν πρόκειται για αστική περιοχή και  .2((11.75  )) .97,a (hr, )f = 3 * hr
2 − 4        

για συχνότητα 200 < 1500, για προαστιακές ή αγροτικές περιοχές (για το ίδιο    f  ≤           

εύρος συχνοτήτων) η εξίσωση διαμορφώνεται ως εξής : 

 1.1 .7)h 1.56f .8)a (hr, )f = ( (f )  − 0 r − ( − 0   

Όπου σταθερά παράμετρος και ισούται με 3dB για αστικές περιοχές και με 0dB για c               

τις υπόλοιπες. 

Cost-231 Walfisch-Ikegami model 

Το συγκεκριμένο μοντέλο διάδοσης χρησιμοποιείται για συχνότητες μεταξύ 800ΜHz         

και 2000MHz. Θεωρείται ένα ημι-εμπειρικό μοντέλο. Σε σύγκριση με άλλα μοντέλα           

διάδοσης εισάγει παραμέτρους όπως το ύψος και τον διαχωρισμό των κτηρίων, το            

πλάτος των δρόμων και τον οδικό προσανατολισμό σε σχέση με την πορεία του             

σήματος. Μια επιπλέον παράμετρος που ορίζει τον υπολογισμό της εξίσωσης είναι η            

οπτική ή μη επαφή του πομπού με τον δέκτη. Στην πρώτη περίπτωση η εξίσωση              

διαμορφώνεται ως εξής : 

L 2.6 6(d) 0(f )  P = 4 + 2 + 2  

Στη δεύτερη περίπτωση η εξίσωση διαμορφώνεται ως εξής : 

 , για L LP = L0 +  rts + Lmsd ≥0Lrts + Lmsd  

Όπου , είναι η απώλεια διάδοσης στον ελεύθερο χώρο.2.4 0(d) 0(f ) L0 = 3 + 2 + 2  

Όπου ,6.9 0 0 0(Δ  ) LLrts =  − 1 − 1 (w)  + 1 (f )  + 2 m +  ori   

(όπου το πλάτος του δρόμου και η διαφορά ύψους μεταξύ κτηρίου και w       Δm        

δέκτη, 
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όπου 

0 .354φ          για 0  2.5 .075 για 35  4.0 .114Lori =  − 1 + 0 ο ≤ φ ≤ 35ο + 0 (φ 5)− 3  ο ≤ φ ≤ 55ο − 0 (φ

, είναι ο συντελεστής διόρθωσης του προσανατολισμού του δρόμου), 

είναι η απώλεια της διάθλασης ανάμεσα στο υψηλότερο σημείο και στο δρόμο. 

Όπου ,og (d )  og (f ) og (b) Lmsd = Lbsh + ka + kd log l + kf log l − 9 log l  

(όπου 

,8 για h    0                                     για  h   Lbsh =  − 1 1( + Δhb)  b > hr b ≤ hr  

είναι η παράμετρος που εξαρτάται από το ύψος του σταθμού βάσης (η            

παράμετρος ισούται με τη διαφορά ύψους μεταξύ σταθμού βάσης και Δhb
          

δέκτη). 

όπου 

54                          για h                                54 .8Δ        για h και d≥0.5 χλμ 54ka =  b > hr − 0 hb b ≤ hr

, είναι η αυξανόμενη απώλεια διαδρομής για κεραίες που είναι τοποθετημένες           

κάτω από τον μέσο όρο ύψους των κτηρίων. 

όπου , είναι η 8                   για h  18 5   για h  kd = 1 b > hr − 1 hr

Δhb
b ≤ hr    

παράμετρος που ελέγχει την εξάρτηση του από την υψομετρική διαφορά      Lmsd      

και την απόσταση  

όπου 

.7 ια περιοχές μεσαίου μεγέθους .5 ια μεγάλες αστικkf =  − 4 + 0 ( f
925 − 1) γ − 4 + 1 ( f

925 − 1) γ

΄ είναι η παράμετρος που ελέγχει την εξάρτηση του  από τη συχνότηταLmsd  

όπου b η απόσταση μεταξύ των κτηρίων), 

είναι η απώλεια της διάθλασης ανάμεσα στον κινητό δέκτη και στο σταθμό βάσης             

λαμβάνοντας υπόψιν το ύψος των κτηρίων και του σταθμού βάσης. 

Ericsson 9999 model 

Η παραμετροποίηση του μοντέλου διάδοσης Okumura-Hata από την Ericsson         

απέφερε ένα καινούργιο μοντέλο διάδοσης που ισούται με την εξίσωση : 

L a a (h  ) (h ) (d) .2((11.75h  )) 4.49 .78((f ))  P =  0 +  1 (d)  + a2 b + a3 b − 3 r
2 − 4 (f ) − 4 2
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Όπου , , είναι μεταβλητές που καθορίζονται αναλόγως την περιοχή , aa0  1 a 2 a 3         

εκπομπής του σήματος.  

Πίνακας 15 : Τιμές παραμέτρων για μοντέλο διάδοσης Ericsson 9999 [13] 
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Περιοχή a0  a1  a2  a3  

Αστική 36.2 30.2 12 0.1 

Προαστιακή 43.2 68.93 12 0.1 

Αγροτική 45.95 100.6 12 0.1 


