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Περίληψη 
 

Η συγκεκριµένη εργασία έχει ως θέµα τις ασύρµατες επικοινωνίες τρίτης 

γενιάς. Πρόκειται για µια νέα τεχνολογία η ο οποία αναµένεται να εφαρµοστεί 

σε λίγα χρόνια παγκοσµίως και να φέρει επανάσταση στο χώρο των 

ασύρµατων επικοινωνιών. Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα µέρη.  

 

Στο πρώτο µέρος γίνεται αναφορά στο τι θα προσφέρει η ασύρµατη 

τεχνολογία 3G (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, πρόσβαση στο Web, ηλεκτρονικό 

εµπόριο, πολυµέσα, τηλεδιάσκεψη και άλλα), στις τεχνικές δυνατότητες τις 

νέας τεχνολογίας (ταχύτητες µετάδοσης από 144 Kbps έως 2 Mbps), τα 

διεθνή πρότυπα της (IMT-2000/UTMS) και την εξέλιξη προς αυτήν (1G-2G-

2.5G). 

 

Το δεύτερο µέρος είναι αφιερωµένο στο IMT-2000 (International Mobile 

Telecommunications-2000) το διεθνές πρότυπο του ITU (International 

Telecommunications Union) για την τεχνολογία 3G που έχει ως σκοπό την 

αναβάθµιση και την ενοποίηση των υπαρχόντων συστηµάτων βάσει µίας 

κοινής υποδοµής. Γίνεται αναφορά στα βασικά στοιχεία του, στο πλαίσιο 

εργασίας του (αρχή της οικογένειας των συστηµάτων του IMT-2000), στις 

απαιτήσεις του και στις εφαρµογές του. 

 

Το τρίτο µέρος αναφέρεται στο σύστηµα UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System) που αποτελεί την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για 

τη µετάβαση στη τρίτη γενιά ασύρµατης επικοινωνίας. ∆ίνονται τα γενικά 

χαρακτηριστικά του, οι απαιτήσεις του, µια τεχνική ανάλυση του και µια 

αναφορά στο δορυφορικό UMTS (S-UMTS). 

 

Στο τέταρτο και τελευταίο µέρος παρουσιάζονται κάποια προβλήµατα τις 

νέας αυτής τεχνολογίας (προβλήµατα φάσµατος, προβλήµατα διαχείρισης της 

ισχύος) και κάποια γενικά συµπεράσµατα. 
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Abstract 
 

The subject of this work is the 3G (Third Generation) wireless 

communications. It is about a new technology, which is expected to be 

implemented in a few years globally and to bring revolution in the area of 

wireless communications. The work separates in for parts. 

 

The first part refers to what 3G technology will offer (e-mail, web access, 

e-commerce, multimedia, videoconferencing and others), technical 

capabilities of the new technology (transmission rate from 144 Kbps to 2 

Mbps), international standards (IMT-2000/UTMS) and the evolution to 3G 

(1G-2G-2.5G). 

 

The second part is dedicated on IMT-2000 (International Mobile 

Telecommunications-2000) the international standard of ITU (International 

Telecommunications Union) for 3G technology, aimed to advance and unify 

the diverse systems of today into a common infrastructure. There is a 

reference about the basic elements, the framework (the family of systems 

concept), the requirements and the applications of IMT-2000. 

 

The third part refers to UMTS (Universal Mobile Telecommunications 

System), which comprises the European initiative for the transition to 3G. 

There is a reference about the general features, the requirements, the 

technical analysis of UMTS and the Satellite UMTS (S-UMTS). 

 

The forth and last part presents some problems of the new technology 

(spectrum problems, power management problems) and some general 

conclusions. 
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1.Γενικά 
 

Το ότι η τηλεπικοινωνιακή αγορά θα είναι µια από τις µεγαλύτερα 

αναπτυσσόµενες αγορές τα επόµενα δέκα µε είκοσι χρόνια είναι µία 

πραγµατικότητα. Χώρες οι οποίες είναι καλά προετοιµασµένες στον χώρο της 

βιοµηχανίας των τηλεπικοινωνιών θα επωφεληθούν πολύ από αυτήν την 

τεράστια αγορά. Κύριο ρόλο σε αυτή την εξέλιξη θα παίξουν οι ασύρµατες 

επικοινωνίες και οι ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που θα συµβεί σε αυτές[12]. 
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2. Η τεχνολογία 3G 
 

Το µέλλον των ασύρµατων επικοινωνιών περιλαµβάνει µια νέα 

τεχνολογία που είναι γνώστη ως ασύρµατη επικοινωνία τρίτης γενιάς ή πιο 

απλά 3G (Third Generation). Αυτή η τεχνολογία θα εντείνει και θα επεκτείνει 

την κινητικότητα σε πολλούς τοµείς της ζωής όλων.[14]. 
  

2.1 Τι θα προσφέρει η τεχνολογία 3G 
 

Φανταστείτε το παρακάτω σενάριο: Να ελέγχετε το e-mail σας, ενώ 

κατεβάζετε ένα αρχείο από το Web και  ενώ καλείται ένα φίλο σας να έρθει να 

σας πάρει από το αεροδρόµιο όταν θα έχετε επιστρέψει από το 

επαγγελµατικό ταξίδι στο οποίο βρίσκεστε. Μοιάζουν µε τυπικά πράγµατα 

που θα µπορούσατε να κάνετε καθώς βρίσκεστε σε ένα ξενοδοχείο που 

προσφέρει και πρόσβαση στο Internet. Όµως σταθείτε, δεν είστε σε ένα 

ξενοδοχείο, είστε σε ένα τροχόσπιτο σε µια περιοχή της Κίνας αρκετά 

αποµακρυσµένος από το κοντινότερο χωριό.[22]. 
 

Φανταστείτε επίσης το εξής σενάριο: Κάθεστε κάτω από ένα δέντρο όταν 

το κινητό σας τηλέφωνο χτυπάει. Το δέντρο στο οποίο κάθεστε από κάτω 

βρίσκετε στην Αυστραλία και το τηλεφώνηµα είναι από την Θεσσαλονίκη από 

τη µητέρα σας και στην οθόνη του κινητού σας βλέπετε τη φιγούρα της σε 

βίντεο πραγµατικού χρόνου (Σχήµα 1).[10]. 
 

 
 

Σχήµα 1 
 

Καλώς ήρθατε στον κόσµο του παγκόσµιου ασύρµατου δικτύου 

τηλεπικοινωνιών τρίτης γενιάς. Οι άνθρωποι ονειρευόντουσαν να έχουν τη 

δυνατότητα να επικοινωνούν µεταξύ τους οποτεδήποτε και οπουδήποτε 
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βρίσκονται. Με οδηγό την πληροφορική τεχνολογία το όνειρο αναµένεται να 

γίνει πραγµατικότητα σε µερικά χρόνια. Η τεχνολογία 3G είναι το µέλλον των 

καθηµερινών επικοινωνιών. Είναι µια τηλεδιάσκεψη µέσα σε ένα ταξί ή το να 

βλέπει κάποιος σκηνές από την αγαπηµένη του σειρά στην τηλεόραση µέσα 

στο τρένο ή η πρόσβαση στο Web από οποιοδήποτε σηµείο οποιαδήποτε 

στιγµή.[22],[27].  
 

Παρόλο που η τεχνολογία που βρίσκεται από πίσω µπορεί να φαίνεται 

περίπλοκη οι τρόποι µε τους οποίους θα επηρεαστούν οι ζωές όλων είναι 

εύκολο να γίνουν αντιληπτοί. Αρκεί να φανταστεί κάποιος µία βιντεοκάµερα, 

έναν υπολογιστή, ένα ραδιόφωνο ενσωµατωµένα στο κινητό του τηλέφωνο. 

Πλούσια µέσα πληροφορίας και ψυχαγωγίας θα βρίσκονται στη διάθεση του 

καθενός οποτεδήποτε και οπουδήποτε τα χρειαστεί. Όσο η τεχνολογία 3G 

πλησιάζει, το κινητό τηλέφωνο θα γίνεται η πιο εµπιστευτική συσκευή του 

ανθρώπου, το βασικό εργαλείο οργάνωσης της εργασίας και της ψυχαγωγίας 

του.[26],[27]. 
 

Η νέα τεχνολογία 3G θα παίξει σηµαντικό ρόλο σε περιπτώσεις όπως οι 

παρακάτω. Υπαλλήλων που περνούν πολύ από την ώρα εργασίας τους στο 

σπίτι. Λογιστών που εξετάζουν λογιστικά βιβλία διαφόρων πελατών. Κινητών 

µονάδων έκτακτης ανάγκης που χρειάζονται µία απευθείας σύνδεση βίντεο µε 

ένα νοσοκοµείο ή ένα γιατρό για έκτακτες πληροφορίες και συµβουλές.[14]. 
 

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό των επικοινωνιακών συσκευών της τρίτης 

γενιάς είναι ότι θα γνωρίζουν την ακριβή γεωγραφική τους θέση, κάτι το οποίο 

ανοίγει το δρόµο για πολλές εξαιρετικές υπηρεσίες. Για παράδειγµα αν 

κάποιος σκοπεύει να µείνει σε µία πόλη για κάποιο διάστηµα το σύστηµα θα 

µπορεί να βρει τα κοντινά εστιατόρια, ξενοδοχεία, θέατρα και οποιονδήποτε 

άλλο χώρο υπηρεσιών ή ψυχαγωγίας ο οποίος θα είναι διαθέσιµος σε ένα 

τοπικό δίκτυο ή στο Internet µε βάση τη γεωγραφική θέση της συσκευής.[10]. 
 

Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η πρόσβαση στο Internet, το ηλεκτρονικό 

εµπόριο, τα πολυµέσα, η τηλεδιάσκεψη θα είναι µερικές από της εφαρµογές 



Ασύρµατες επικοινωνίες τρίτης γενιάς 

 

8

 

της νέας αυτής τεχνολογίας. Πάντως η µετάβαση στην τρίτη γενιά δεν 

αναµένεται νωρίτερα από το 2005.[7],[19]. 
 

2.2 ∆υνατότητες  της τεχνολογίας 3G 
 

Ο όρος 3G (Third Generation) αναφέρεται σε µία τεχνολογία η οποία 

επιτρέπει την αποστολή δεδοµένων σε κινητά τηλέφωνα µε ταχύτητες οι 

οποίες θα κυµαίνονται από 144 Kbps έως 2 Mbps. Όταν η συσκευή βρίσκεται 

σε κινούµενο όχηµα η ταχύτητα µετάδοσης θα είναι 144 Kbps, όταν ο κάτοχος 

της συσκευής βαδίζει η ταχύτητα µετάδοσης θα είναι 384 Kbps ενώ όταν η 

συσκευή είναι ακίνητη η ταχύτητα µετάδοσης θα είναι 2 Mbps.[5],[7]. 
 

Αντίθετα µε τις ισχύοντες ασύρµατες τεχνολογίες, οι οποίες είναι 

βασισµένες σε διαφορετικά και ασύµβατα µεταξύ τους πρότυπα καθένα από 

τα οποία χρησιµοποιείται σε διαφορετικά µέρη του κόσµου, η τεχνολογία 3G 

θα έχει ένα σετ από πρότυπα τα οποία θα είναι συµβατά µεταξύ τους σε κάθε 

σηµείο του κόσµου.[7].  
  

2.3 Πρότυπα της τεχνολογίας 3G 
 

Η ανάπτυξη των ασύρµατων επικοινωνιών τρίτης γενιάς ενώνει τις 

δυνάµεις της παγκόσµιας βιοµηχανίας τηλεπικοινωνιών. Πρόσφατα ο 

Τηλεπικοινωνιακός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών ITU (International 

Telecommunications Union) ενέκρινε το πρότυπο IMT-2000 (International 

Mobile Telecommunications-2000). Αυτό το πρότυπο προσφέρει την 

ευκαµψία που χρειάζεται για την σχεδίαση νέων συστηµάτων τρίτης γενιάς και 

την εξέλιξη των ήδη υπαρχόντων ανά τον κόσµο. Οι διάφοροι ανά τον κόσµο 

τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί εργάζονται πάνω σε πρότυπα 3G τα οποία θα 

είναι αποδεκτά από τον ITU , ο οποίος ορίζει τα παγκόσµια πρότυπα για την 

τεχνολογία 3G µέσω του IMT-2000.[6],[7],[15]. 
 

Η Ευρώπη η οποία χρησιµοποιεί κυρίως το σύστηµα GSM (Global 

System for Mobile Communications) θα µεταβεί στη 3G τεχνολογία µέσω του 
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συστήµατος UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) όπως 

αποφάσισε το ETSI (European Telecommunications Standardization 

Institute).[4],[7],[15]. 
    

2.4 Η εξέλιξη προς την τεχνολογία 3G 
 

Ιστορικά η πρώτη γενιά ασύρµατων συστηµάτων επικοινωνίας (1G) 

αναφέρεται στη χρήση των αναλογικών ασύρµατων τηλεφωνικών 

συστηµάτων τα οποία παρουσιάστηκαν στη δεκαετία του 80. Είχαν πολύ 

περιορισµένα χαρακτηριστικά, κακής ποιότητας φωνή, περιορισµένη κάλυψη 

και χαµηλή ταχύτητα αποστολής δεδοµένων- 9,6 Kbps. Κάθε κινητό τηλέφωνο 

πρώτης γενιάς ήταν προσαρτηµένο σε µία βάση η οποία περιείχε µία 

µπαταρία και οι τηλεειδοποιητές (pagers) είχαν το µέγεθος και το βάρος ενός 

τούβλου. Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνταν στην πρώτη γενιά ήταν οι 

AMPS (Advanced Mobile Phone Service) και FDMA (Frame Division Multiple 

Access).[7],[10],[22]. 
 

Στις αρχές τις δεκαετίας του 90 εµφανίστηκε η δεύτερη γενιά ασύρµατων 

συστηµάτων επικοινωνίας (2G) µε ψηφιακή τεχνολογία. Με την ψηφιοποίηση 

των σηµάτων τα συστήµατα αυτά υποστήριξαν επιπρόσθετες υπηρεσίες και 

αύξησαν την ταχύτητα αποστολής δεδοµένων σε 14,4 Kbps. Τα 

σηµαντικότερα τεχνολογικά πρότυπα της δεύτερης γενιάς είναι το GSM 

(Global System for Mobile Communications) το CDMA (Code Division Multiple 

Access) και το TDMA (Time Division Multiple Access). Αυτή τη στιγµή οι 

υπηρεσίες της δεύτερης γενιάς είναι διαθέσιµες σε όλη την έκταση του 

πλανήτη. Τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα είναι σχεδόν στο µέγεθος ενός 

σπιρτόκουτου και έχουν µερικά πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά όπως 

αναγνώριση κλήσης, e-mail, και στοιχειώδη πρόσβαση στο Web.[7],[10],[22]. 
 

Ανάµεσα στη δεύτερη και στη τρίτη γενιά υπάρχει ένα ενδιάµεσο στάδιο 

που είναι γνωστό ως 2.5G. Πρόκειται για  υπηρεσίες δεδοµένων που οι 

εταιρίες είναι έτοιµες να πλασάρουν στην αγορά και οι οποίες δεν 

περιλαµβάνουν όλα τα χαρακτηριστικά των αληθινών υπηρεσιών 3G αλλά 
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έχουν κάποια προοδευµένα χαρακτηριστικά σε σχέση µε την δεύτερη γενιά. 

Οι HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) και GPRS (General Packet 

Radio Services) είναι οι δύο ποιο γνωστές τεχνολογίες της 2.5G και 

αποτελούν επεκτάσεις του GSM µε αυξηµένους ρυθµούς αποστολής 

δεδοµένων.[4],[7],[10]. 
 

Στα παρακάτω σχήµατα απεικονίζεται η εξέλιξη προς ασύρµατα 

συστήµατα επικοινωνίας τρίτης γενιάς. Στο σχήµα 2 φαίνεται η εξέλιξη 1G-2G-

3G και στο σχήµα 3 η εξέλιξη 2G-2.5G-3G.[15],[23]. 
 

 
 

Σχήµα 2 
 

 
 

Σχήµα 3 
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3. Το πρότυπο IMT-2000 
 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το IMT-2000 (International Mobile 

Telecommunications-2000) είναι το  πρότυπο του ITU για την τεχνολογία 3G 

µε σκοπό την αναβάθµιση και την ενοποίηση των υπαρχόντων συστηµάτων 

βάσει µίας κοινής και εύκαµπτης υποδοµής.[12]. 
 

3.1 Βασικά στοιχεία για το IMT-2000 
 

Ο όρος IMT-2000  διαλέχτηκε  για να δείξει ότι  απεικονίζει συστήµατα τα 

οποία έχουν ως σκοπό να λειτουργήσουν περίπου στα 2000 MHz  και ότι θα 

είναι διαθέσιµο περίπου το 2000. Το πρότυπο αναπτύχθηκε σαν µια λύση 

στην γρήγορη ανάπτυξη και ποικιλία των κινητών υπηρεσιών. Είναι 

σχεδιασµένο να µπει σε εφαρµογή (πρώτη έκδοση) µεταξύ 2000-2005. Έχει 

ως σκοπό να παρέχει παγκόσµια κάλυψη και περιαγωγή (roaming) και ένα 

ενισχυµένο σετ από υπηρεσίες στους χρήστες κινητών τηλεφώνων.[1]. 
 

Επίσης πολύ σηµαντικό γεγονός σχετικό µε το IMT-2000 είναι η 

ενοποίηση των σταθερών και των κινητών δικτύων. Αυτή η ενοποίηση θα 

διευκολύνει την παροχή των υπηρεσιών των σταθερών δικτύων µέσω της 

ασύρµατης υποδοµής, κάνοντας τα σταθερά και κινητά δίκτυα να προχωρούν 

προς σύγκλιση µε πολύ γρήγορο ρυθµό.[1] 
 

3.2 Το πλαίσιο εργασίας του IMT-2000 
 

Η εξέλιξη από τη δεύτερη στη τρίτη γενιά ασύρµατών επικοινωνιών έκανε 

να ανακύψουν διάφορα σηµαντικά ερωτήµατα για τους κατασκευαστές και 

τους επιχειρηµατίες. Πώς να εξασφαλιστεί ότι οι παλιές και οι τωρινές 

επενδύσεις θα µπορούν να είναι χρήσιµες και στο µέλλον; Ποια είναι η 

βέλτιστη αρχιτεκτονική;[2]. 
 
Αρχικά ο στόχος του ITU ήταν να ορίσει µια µοναδική νέα αρχιτεκτονική 

για τα ασύρµατα συστήµατα τρίτης γενιάς. Είχε υποτεθεί ότι σύγχρονα 
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συστήµατα δεύτερης γενιάς όπως τα GSM, TDMA, cdmaOne, PDC καθώς και 

τα PSTN/ISDN  θα εξελίσσονταν προς την κατεύθυνση αυτής της κοινής 

αρχιτεκτονικής, ρίχνοντας τα υπάρχοντα εµπόδια µεταξύ των τεχνολογιών και 

των κινητών και σταθερών δικτύων.[1]. 
 

Εξαιτίας όµως του µεγάλου όγκου των συνδροµητών των ασύρµατων 

συστηµάτων δεύτερης γενιάς ήταν πολύ κρίσιµη η ανάγκη για οµαλή εξέλιξη 

αυτών των συστηµάτων προς την τρίτη γενιά, αποµακρύνοντας έτσι την 

αρχική σκέψη µίας παγκοσµίως εφαρµοζόµενης αρχιτεκτονικής.[1]. 
 

 Έτσι ο ITU κατέληξε στην αρχή της οικογένειας των συστηµάτων για το 

IMT-2000 (Σχήµα 4). Πρόκειται για µία οµοσπονδία των συστηµάτων του IMT-

2000 µε σκοπό την παροχή στους χρήστες των συστηµάτων υπηρεσιών και 

εφαρµογών που έχουν οριστεί στο σετ υποστήριξης του IMT-2000. Πρόκειται 

δηλαδή για µία οµπρέλα αρχών του ITU για τα ασύρµατα συστήµατα 

επικοινωνίας τρίτης γενιάς.[1]. 
 

 
 

Σχήµα 4 
 

Η αρχή της οικογένειας των συστηµάτων είναι βασισµένη στην 

ισορροπία µεταξύ της ανάγκης για πρότυπα παγκοσµίως διαθέσιµα και τις 

απαιτήσεις τις εξέλιξης ανά τόπο. Κάθε µέλος της οικογένειας του IMT-2000 

µπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε συνδροµητές άλλων µελών της οικογένειας, 
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σε µια κατάσταση παγκόσµιας περιαγωγής (global roaming). Ωστόσο το κάθε 

µέλος της οικογένειας µπορεί να έχει εσωτερικά συστήµατα µε διαφορετικές 

προδιαγραφές. Επίσης το κάθε µέλος της οικογένειας έχει την επιλογή να 

αναπτύξει επιλεκτικά µόνο αυτές τις δυνατότητες του προτύπου IMT-2000 τις 

οποίες χρειάζεται, για να υποστηρίξει τις υπηρεσίες που έχει επιλέξει να 

προσφέρει.[1]. 
 
Συνοψίζοντας, τα χαρακτηριστικά κλειδιά για τα µέλη της οικογένειας του 

IMT-2000 είναι τα εξής: 

 

• Η υποστήριξη των χρηστών άλλων µελών της οικογένειας ως 

υπηρεσίες περιαγωγής (roaming). 

• Η παροχή ενός σετ υπηρεσιών βασισµένο στο σετ υπηρεσιών του 

IMT-2000.[1]. 
 

3.3 Οι απαιτήσεις του IMT-2000 
 

Οι απαιτήσεις του προτύπου IMT-2000 είναι οι εξής: 

 

• Ποιότητα φωνής ισοδύναµη µε την ενσύρµατη. 

• Ασφάλεια ισοδύναµη µε τα ISDN/PSTN. 

• Πολλαπλή υποστήριξη, δηµόσια, ιδιωτική, οικιστική. 

• Αλληλοσύνδεση µε άλλους κινητούς και σταθερούς χρήστες. 

• Εθνική και διεθνής περιαγωγή (roaming). 

• Υπηρεσίες σε σταθερούς χρήστες. 

• Αποδοτικότητα υψηλού φάσµατος. 

• Συνύπαρξη και αλληλοσύνδεση µε δορυφόρους. 

• Ταχύτητες αποστολής δεδοµένων που να προσεγγίζουν τα 2 

Mbps.[15]. 
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3.4 Εφαρµογές του IMT-2000 
 

Ένας κοινωνικός οδηγός κλειδί της αγοράς των αλληλεπιδραστικών 

υπηρεσιών είναι η τάση προς την κατεύθυνση της ατοµικότητας στην 

κοινωνία. Για παράδειγµα  η επιθυµία του καθενός να είναι ξεχωριστός και να 

διαλέγει προϊόντα και υπηρεσίες  οι οποίες συναντούν τις προσωπικές του 

ανάγκες περισσότερο αποτελεσµατικά. Αναµένεται ότι η αύξηση της ζήτησης 

για αλληλεπιδραστική τηλεόραση καθώς και για άλλες υπηρεσίες ψυχαγωγίας 

και πληροφορίας θα οδηγηθεί από την τάση που αναφέρθηκε 

παραπάνω.[25]. 
 

Το IMT-2000 το µεγαλύτερο έργο στην ιστορία του ITU ανοίγει την αγορά 

τις εξατοµίκευσης των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η αξίωση για 

εξατοµικευµένες υπηρεσίες απαιτεί ένα παγκοσµίου εύρους εναρµονισµένο 

τηλεπικοινωνιακό σύστηµα όπως το IMT-2000 το οποίο διευκολύνει τη 

σύγκλιση µε το Internet, τα Intranets και παραδοσιακά τηλεπικοινωνιακά 

συστήµατα (Σχήµα 5).[25]. 
 

 
 

Σχήµα 5 
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4. Το σύστηµα UMTS 
 

Το UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) είναι µέλος 

της οικογένειας συστηµάτων του IMT-2000 και αποτελεί την ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία για τη µετάβαση στη τρίτη γενιά ασύρµατης επικοινωνίας. [21]. 
 

4.1 Γενικά χαρακτηριστικά του UMTS 
 

Το UMTS είναι ένα σύστηµα που δίνει τη δυνατότητα να 

πραγµατοποιηθεί η ασύρµατη επικοινωνία τρίτης γενιάς προσφέροντας 

προσωπικές υπηρεσίες που θα βασίζονται σε ένα συνδυασµό σταθερών και 

ασύρµατων υπηρεσιών. Πρόκειται να παίξει ένα ρόλο κλειδί στη δηµιουργία 

της µελλοντικής ογκώδους αγοράς των ασύρµατων πολυµεσικών 

επικοινωνιών. Θα επιταχύνει τη σύγκληση µεταξύ των τηλεπικοινωνιών και 

πληροφορικής κάνοντας δυνατή την αυριανή ασύρµατη κοινωνία της 

πληροφορίας.[11],[21]. 
 

Ένα σοβαρό ενδιαφέρον για το UMTS είναι η παροχή στους χρήστες 

ενός µεγάλου εύρους υπηρεσιών σε ένα ολοκληρωµένο περιβάλλον. Θα 

προσφέρει στους χρήστες σε ευρεία ζώνη υψηλή ποιότητα πληροφορίας και 

υπηρεσίες εµπορίου και ψυχαγωγίας µέσω σταθερών, ασύρµατων και 

δορυφορικών δικτύων.  Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται από το UMTS θα 

είναι χαµηλού κόστους, µε ταχύτητα αποστολής δεδοµένων που θα φτάνει τα 

2 Mbps, παγκόσµια περιαγωγή (roaming) και άλλες προχωρηµένες 

δυνατότητες. Φωνή, δεδοµένα, εικόνες, γραφικά βίντεο και άλλες µορφές 

πληροφορίας θα προσφέρονται στους χρήστες οι οποίοι πιθανώς να 

βρίσκονται σε κίνηση.[3],[11]. 
 
Το UMTS κτίζεται πάνω στη σηµερινή υποδοµή των συστηµάτων 

δεύτερης γενιάς. Το ETSI (European Telecommunications Standardization 

Institute) όπως αναφέρθηκε παραπάνω αναπτύσσει το UMTS σαν το 

ευρωπαϊκό σύστηµα ασύρµατης επικοινωνίας τρίτης γενιάς.  Η µετάβαση στο 
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UMTS θα γίνει µέσω του συστήµατος GSM και αναµένεται γύρω στο 

2002.[7],[11]. 
 

4.2 Απαιτήσεις του UMTS 
 

Οι επιθυµητές απαιτήσεις του UMTS είναι οι εξής: 

 

• Ταχύτητα αποστολής δεδοµένων 2 Mbps για νεωτεριστικές 

υπηρεσίες. 

• Υποστήριξη ευρείας ζώνης δικτυακή πρόσβαση µε την ενοποίηση 

UMTS και B-ISDN χρησιµοποιώντας ΑΤΜ. 

• Υποστήριξη ενός µεγάλου εύρους υπηρεσιών οι οποίες θα 

προσαρµόζονται ανάλογα µε τις απαιτήσεις του χρήστη. 

• Προσφορά ποιότητας υπηρεσιών τουλάχιστον ισοδύναµη µε τα 

σταθερά δίκτυα. 

• Το να είναι ένα ανοικτό σύστηµα για τη δηµιουργία νέων 

υπηρεσιών και εφαρµογών κατά απαίτηση. 

• Κατανοµή της χωρητικότητας µετάδοσης εύκαµπτα, γρήγορα και 

κατά απαίτηση. 

• Λειτουργία σε παγκόσµια βάση (ή τουλάχιστον σε 

πανευρωπαϊκή), σε όλα τα περιβάλλοντα και σε όλες τις περιοχές 

µε περιαγωγή (roaming) γύρω από αυτές. 

• Υποστήριξη του ανταγωνισµού στη παροχή τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών σε όλα τα περιβάλλοντα και µεταξύ όλων των 

εφαρµογών. 

• Καταµερισµών των φασµατικών πόρων µεταξύ του µεγάλου 

αριθµού των δικτυακών επιχειρήσεων, δηµόσιων και ιδιωτικών. 

• Καταµερισµών των φασµατικών πόρων µεταξύ όλων των 

εφαρµογών κατά έναν αµοιβαία µη καταστρεπτικό τρόπο. 

• Καταµερισµών των φασµατικών πόρων µεταξύ του βασικού σετ 

υπηρεσιών υψηλών στάνταρ λιγότερο χρησιµοποιούµενων 

νεωτεριστικών υπηρεσιών.[21]. 
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4.3 Τεχνική ανάλυση του UMTS 
 

Το UMTS περιλαµβάνει δύο πρότυπα. Το ένα είναι το W-CDMA 

(Wideband CDMA) και το άλλο είναι το TD-CDMA ένας συνδυασµός του W-

CDMA και του TDMA (Time Division Multiple Access).[7]. 
 

�Όπως υποδηλώνει και το όνοµα του το UMTS δηλαδή το Universal 

Mobile Telecommunications System προτίθεται να ενώσει όλες τις σύγχρονες 

µεθόδους της παροχής κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και να κάνει 

δυνατή την ύπαρξη ενός συστήµατος υπηρεσίες υψηλής ποιότητας µε το 

µεγαλύτερο δυνατό εύρος κάλυψης. Το UMTS ορίζει ένα κοινό πρότυπο 

δικτύου που εξασφαλίζει ότι η κίνηση παρακολουθείται διαµέσου των 

διαφόρων συνδεδεµένων δικτύων και ότι οι υπηρεσίες για αρχή και τέλους 

κλήσεων χειρίζονται σωστά µε διάφορες δυνατότητες υπηρεσιών. Αυτή η 

δικτυακή πλευρά του UMTS θα είναι άριστη για τη παροχή συγκλινόντων 

ασύρµατων και σταθερών υπηρεσιών.[20].    
 

Όσον αφορά το φάσµα του UMTS, αυτό περιλαµβάνει 235 MHz γύρω 

από τα 2 GHz και κάθεται ακριβώς πάνω από το φάσµα του GSM1800. ∆εν 

είναι ολόκληρο διαθέσιµο για το επίγειο UMTS γνωστό ως T-UMTS 

(Terrestrial UMTS), ένα µέρος είναι κλεισµένο για διεθνή δορυφορική 

λειτουργία και 20 MHz χρησιµοποιούνται ήδη από τα DECT. Το T-UMTS 

περιλαµβάνει 2 x 60 MHz ζεύγους φάσµατος και δύο ανεξάρτητα µπλοκ 

αζευγάρωτου (Σχήµα 6).[16],[20]. 
 

 Η πλήρης κατανοµή του φάσµατος δεν είναι διαθέσιµη σε όλες τις 

Ευρωπαϊκές χώρες. Στις περισσότερες ένα µέρος καταλαµβάνεται από 

στρατιωτικές εφαρµογές αλλά σύµφωνα µε ντιρεκτίβα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όλες οι χώρες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 2 x 40 MHz ζεύγους 

φάσµατος διαθέσιµο µέχρι το τέλος του 2002. Αποµένει να επικυρωθεί πόσο 

από το φάσµα του UMTS θα είναι στη πραγµατικότητα χρησιµοποιήσιµο 

καθώς υπάρχουν ακόµα τεχνικές αβεβαιότητες όσον αφορά τα όρια µεταξύ 
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των διαφόρων χειριστών του φάσµατος, κατανοµές των γειτονικών φερόντων 

και κάποια άλλα.[16],[20]. 
 

 
 

Σχήµα 6 
 

4.4 Το δορυφορικό UMTS (S-UMTS) 
 

Προηγουµένως έγινε αναφορά στο επίγειο UMTS γνωστό ως T-UMTS 

(Terrestrial UMTS). Ο όρος S-UMTS (Satellite UMTS) αναφέρεται στο 

δορυφορικό σύστηµα UMTS το οποίο έχει ως σκοπό να αναπτύξει η Ευρώπη. 

Τα δορυφορικά συστήµατα επικοινωνίας έχουν µία έµφυτη ικανότητα να 

εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της ανάπτυξης της κοινωνίας της πληροφορίας, 

συγκεκριµένα διαµέσου της δυνατότητας τους για παγκόσµια πρόσβαση. Σε 

πείσµα αυτών των προϋποθέσεων, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η δορυφορική 

κατάσταση όσον αφορά το UMTS είναι τελείως διαφορετική από αυτή που 

αφορά το επίγειο σύστηµα UMTS (T-UMTS). Αν η Ευρώπη κατάφερε να 

δηµιουργήσει µια οµοφωνία όσον αφορά το πρότυπο του επίγειου UMTS (T-
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UMTS) το οποίο υποστηρίζεται ευρέως και από την Αµερική και την Ιαπωνία, 

το ίδιο δε µπορεί να λεχθεί και για το δορυφορικό UMTS (S-UMTS).[18]. 
 

Πριν ένα τέτοιο δορυφορικά βασισµένο σύστηµα µπορέσει να 

αναπτυχθεί επιτυχώς, υπάρχει µια σειρά από ζητήµατα τα οποία πρέπει 

επιπλέον να ερευνηθούν. Τέτοια ζητήµατα είναι τα εξής: 

 

• Ποια είναι η αγορά για ένα τέτοιο δορυφορικό σύστηµα και ποια η 

στρατηγική που θα ακολουθηθεί; 

• Ποιες είναι οι απαιτήσεις σε φάσµα; 

• Αν το ρυθµιστικό πλαίσιο εργασίας είναι προσαρµοσµένο 

κατάλληλα; 

• Ποια είναι τα τεχνολογικά τµήµατα πού λείπουν; 

• Πώς η έρευνα και η ανάπτυξη (R&D) µπορούν να 

βοηθήσουν;[18]. 
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5. Προβληµατισµοί και συµπεράσµατα 
 

 Φαίνεται ότι  η εφαρµογή της τεχνολογίας 3G παγκοσµίως δε θα είναι 

ούτε εύκολη, ούτε γρήγορη, ούτε φτηνή υπόθεση. Παρόλο που η ITU έχει 

δουλέψει σκληρά πάνω στο όλο θέµα, χρειάζεται περισσότερη δουλειά. 

Αρκετά είναι τα προβλήµατα που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν.[7]. 
 

5.1 Προβλήµατα φάσµατος 
 

Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής ένα από τα σοβαρότερα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζει αυτή τη στιγµή η τεχνολογία 3G έχει να κάνει 

µε περιορισµούς στο φάσµα συχνοτήτων. Η έλλειψη διαθεσιµότητας 

συχνοτήτων µπορεί να περιορίσει την ανάπτυξη της τεχνολογίας 3G στη 

συγκεκριµένη χώρα. Η FCC (Federal Communications Commission) η οποία 

είναι υπεύθυνη για τα ζητήµατα φάσµατος ανέβαλε, την ορισµένη για τον 

Σεπτέµβριο του 2000, πλειοδοσία προς έγκριση για το απαιτούµενο εύρος 

φάσµατος, που απαιτείται για τις τεχνολογίες τρίτης γενιάς, για το Μάρτιο του 

2001. Ως αιτία αυτής της αναβολής αναφέρθηκε το ότι υπάρχει ανάγκη για 

µεγαλύτερη προετοιµασία και σχεδιασµό.[8],[9],[17]. 
 

Το πρόβληµα έγκειται στο ότι το εύρος φάσµατος των 700 MHz στη 

περιοχή των 2 GHz που απαιτείται για τη βέλτιστη µετάδοση σηµάτων 3G δεν 

είναι αυτή τη στιγµή διαθέσιµο καθώς στη συγκεκριµένη περιοχή συχνοτήτων 

εκπέµπουν τηλεοπτική σταθµοί. Το ότι η τεχνολογία 3G θα εφαρµοστεί µετά 

το 2005 κάνει την FCC να καθυστερεί την έκδοση άδειας για το φάσµα για να 

έχει και τη δυνατότητα να έρθει σε συµφωνία µε τους τηλεοπτικούς 

σταθµούς.[9][13]. 
 

Το συγκεκριµένο πρόβληµα είναι πολύ κρίσιµο για την επιτυχία της 

τεχνολογίας 3G. Οι τηλεοπτικοί σταθµοί υποστηρίζουν ότι δεν είναι υπάρχει 

άδεια για τη µετακίνηση τους στο φάσµα. Και όλα αυτά συµβαίνουν καθώς η 

µεγαλύτερη διάσταση του θέµατος είναι ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος.[9]. 
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5.2 Το πρόβληµα της διαχείρισης της ισχύος 
 

Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα γύρω από τη τεχνολογία 3G είναι η 

διαχείριση της ισχύος ειδικά όσον αφορά τη µπαταρία. Σκεφτείτε τον 

ενθουσιασµό κάποιου που αγοράζει µια κινητή συσκευή 3G και την 

απογοήτευση που θα νιώσει αν ξαφνικά δει ότι οι µπαταρίες σταµατούν να 

λειτουργούν καθώς για παράδειγµα κατεβάζει κάποια αρχεία από το 

Internet.[24]. 
 

  Αυτό το σενάριο το οποίο µπορεί εύκολα να εµφανιστεί τα επόµενα 

χρόνια δείχνει την αυξανόµενη σηµασία της διαχείρισης της ισχύος στο νέο 

κόσµο των ασύρµατων επικοινωνιών. Η ασύρµατη τεχνολογία πιέζει τους 

προµηθευτές ισχύος να λειτουργήσουν µε µεγαλύτερη ευφυΐα αποδοτικότητα 

και προστασία.[24]. 
 

 Στο µέλλον η διαχείριση της ισχύος θα πρέπει να γίνει περισσότερο 

έµπειρη στον προσδιορισµό και την αναφορά του εναποµείναντος χρόνου 

χρήσης. Ακόµα και µε τα σηµερινά τηλέφωνα οι αλγόριθµοι που 

χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση του χρόνου οµιλίας δεν είναι απλοί, 

επειδή η ισχύς που χρησιµοποιείται για τη µετάδοση διαφέρει ανάλογα µε την 

απόσταση του χρήστη από τον βασικό σταθµό.[24]. 
 

 Έτσι όσο πιο µεγάλη ποικιλία εφαρµογών υπάρχει τόσο πιο 

πολύπλοκος θα γίνει ο υπολογισµός της ισχύος. Όλες οι νέες υπηρεσίες 

όπως για παράδειγµα η πρόσβαση στο Web ή το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο θα 

απαιτούν ισχύ σε διαφορετικούς ρυθµούς. Οι χρήστες θα πρέπει να ξέρουν αν 

υπάρχει αρκετή ισχύς για να εκπληρώσουν την εργασία που χρειάζονται, 

αλλιώς θα βρεθούν περιορισµένοι στο τι θα µπορούν να κάνουν µε τις νέες 

συσκευές. Καθώς η ασύρµατη τεχνολογία εξελίσσεται για να εκπληρώσει τις 

υποσχέσεις της τεχνολογίας 3G και οι προµηθευτές ισχύος θα πρέπει να 

εξελιχθούν το ίδιο καλά ώστε να µην υπάρξουν προβλήµατα.[24].  
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5.3 Συµπεράσµατα 
 

Αν υπάρχει κάτι το οποίο θα οδηγήσει τη ασύρµατη τεχνολογία 3G αυτό 

θα είναι το Internet. Και αυτό επειδή η τεχνολογία 3G θα επαυξήσει τις 

σηµαντικές υπάρχουσες και µελλοντικές δυνατότητες του Internet όπως η 

πρόσβαση στο Web το ηλεκτρονικό εµπόριο και άλλα. Ο λόγος που θα συµβεί 

αυτό είναι ότι κατά τα άλλα δεν υπάρχει µία συγκεκριµένη απαίτηση  για 3G 

δυνατότητες και ότι οι πωλητές δε θα µπορούν να πιέζουν και άλλο τους 

πελάτες στο να υιοθετούν νέες τεχνολογίες χωρίς συγκεκριµένες και σοβαρές 

αιτίες.[7].   
  

Επίσης το κλειδί για την ανάπτυξη της ασύρµατης τεχνολογίας τρίτης 

γενιάς θα είναι η µετάβαση της ασύρµατης τεχνολογίας από κύριο µέσο 

µετάδοσης φωνής σε κύριο µέσο µετάδοσης δεδοµένων για τους χρήστες. 

Όσο περισσότερο οι χρήστες θα θέλουν να χρησιµοποιούν κινητές συσκευές 

για τη πρόσβαση σε δεδοµένα τόσο περισσότερο θα υπάρχει η ανάγκη για 

γρηγορότερη ασύρµατη τεχνολογία.[7]. 
 

Θα πρέπει επίσης να επισηµανθεί το γεγονός ότι παίζονται πολλά λεφτά 

µε τις εταιρίες που είναι έτοιµες να προσφέρουν υπηρεσίες και hardware 

τρίτης γενιάς. Αυτό σηµαίνει ότι όλοι δείχνουν απρόθυµια να υποχωρήσουν 

όταν έρχεται η ώρα για να συζητήσουν για στάνταρ και οι πελάτες είναι 

αναγκασµένοι να περιµένουν. Οι εταιρίες είναι τόσο απασχοληµένες στο να 

ανταγωνίζονται για το ποίος θα πάρει προβάδισµα πάνω στην υπόθεση χωρίς 

να υπάρχει αυτή ακόµα υλοποιηµένη.[10]. 
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Websites 
 

11.http://www.umts-forum.org/what_is_umts.html 

(Το επίσηµο forum για το UMTS. Πληροφορίες σχετικά µε το τι είναι το UMTS 

και βασικά χαρακτηριστικά του.) 

12.http://www.ttl.nectec.or.th/IMT2000/imt2000.html 

(Γενικές πληροφορίες για το IMT-2000 και το UMTS.) 

13.http://www.phoneplusmag.com/hotnews/0bh17145726.html 

(Άρθρο σχετικά µε τον πιθανό διαµοιρασµό του φάσµατος για την τεχνολογία 

3G.)  

14.http://www.ericsson.com.au/ThirdGeneration/3g_whatis.asp 

(Το επίσηµο site της εταιρείας Ericsson. Πληροφορίες σχετικά µε το τι είναι και 

το τι θα προσφέρει η τεχνολογία 3G.) 

15.http://www.ericsson.com.au/ThirdGeneration/3g_evol.asp 

(Το επίσηµο site της εταιρείας Ericsson. Αναφορά στην εξέλιξη προς την 

τεχνολογία 3G και στα πρότυπα IMT-2000 και UMTS.) 

16.http://www.bt.com/World/corpfin/regulatory/otherresp/hmgothers/mobile/file

4.htm 

(Μία λεπτοµερής ανάλυση µε θέµατα σχετικά µε το φάσµα του UMTS.) 

17.http://thetechnozone.com/pcbuyersguide/hardware/portables/3G-

wireless.html 

(Άρθρο σχετικά µε τα προβλήµατα φάσµατος που αντιµετωπίζει η τεχνολογία 

3G.) 

18.http://www.infowin.org/ACTS/ANALYSYS/PRODUCTS/THEMATIC/NEWM

OBILE/5-sumts.htm 

(Μία λεπτοµερής ανάλυση γύρω από το S-UMTS.) 

19.http://www.foxnews.com/vtech/060800/3g.sml 

(Άρθρο µε γενικές πληροφορίες γύρω από την τεχνολογία 3G.) 

20.http://www.quotient.co.uk/UMTS_standard.htm 

(Άρθρο σχετικό µε το UMTS. Αναλυτικές πληροφορίες για αρκετά θέµατα 

γύρω από το UMTS.) 

21.http://www.vtt.fi/tte/UMTS/umts.html 

(Αναλυτικές πληροφορίες για πολλά ζητήµατα γύρω από το UMTS.) 

http://www.umts-forum.org/what_is_umts.html
http://www.ttl.nectec.or.th/IMT2000/imt2000.html
http://www.phoneplusmag.com/hotnews/0bh17145726.html
http://www.ericsson.com.au/ThirdGeneration/3g_whatis.asp
http://www.ericsson.com.au/ThirdGeneration/3g_evol.asp
http://www.bt.com/World/corpfin/regulatory/otherresp/hmgothers/mobile/file4.htm
http://www.bt.com/World/corpfin/regulatory/otherresp/hmgothers/mobile/file4.htm
http://thetechnozone.com/pcbuyersguide/hardware/portables/3G-wireless.html
http://thetechnozone.com/pcbuyersguide/hardware/portables/3G-wireless.html
http://www.infowin.org/ACTS/ANALYSYS/PRODUCTS/THEMATIC/NEWMOBILE/5-sumts.htm
http://www.infowin.org/ACTS/ANALYSYS/PRODUCTS/THEMATIC/NEWMOBILE/5-sumts.htm
http://www.foxnews.com/vtech/060800/3g.sml
http://www.quotient.co.uk/UMTS_standard.htm
http://www.vtt.fi/tte/UMTS/umts.html
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22.http://www.lesley.edu/faculty/jseaman/project/3g.html 

(Άρθρο µε πληροφορίες σχετικά την τεχνολογία 3G. ∆ίνονται πληροφορίες 

σχετικά µε το τι προσφέρει, την εξέλιξη, τις απαιτήσεις.) 

23.http://www.altera.com/html/mega/solutions/s-alt-wireless.html 

(Μία αναφορά στην εξέλιξη προς την τεχνολογία 3G.) 

24.http://www.electronicnews.com/enews/Issue/RegisteredIssues/2000/08072

000/z28f-1.asp 

(Σχόλιο σχετικά µε το ζήτηµα της διαχείρισης της ισχύος για τις νέες 3G 

συσκευές.) 

25.http://www.umts-forum.org/imt2000.html 

(Το επίσηµο forum για το UMTS. Αναλυτικές πληροφορίες για το πρότυπο 

IMT-2000.) 

26.http://www.nokia.com/3g/for_you.html 

(Το επίσηµο site της εταιρείας Nokia. Πληροφορίες σχετικά µε το τι θα 

προσφέρει η τεχνολογία 3G.) 

27.http://www.nokia.com/3g/what_is.html 

(Το επίσηµο site της εταιρείας Nokia. Πληροφορίες σχετικά µε το τι είναι και το 

τι θα προσφέρει η τεχνολογία 3G.) 
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