
Κινητή τηλεφωνία

Για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη  του  ασύρματου δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας.  Τα  δίκτυα  αυτά  χρησιμοποιούν  σταθμούς  βάσης (BST)  για  να  καλύψουν  με 
ηλεκτρομαγνητικό σήμα το χώρο που  περιβάλλει τον σταθμό. Όταν χρησιμοποιούμε το κινητό μας 
τηλέφωνο, τότε αυτό στέλνει και λαμβάνει σήμα  από και  προς  τον πιο κοντινό σταθμό βάσης  της 
εταιρίας που χρησιμοποιούμε. Ο σταθμός αυτός στη συνέχεια επικοινωνεί ενσύρματα η ασύρματα με 
κάποιο  τηλεπικοινωνιακό κέντρο της  εταιρίας  έτσι  ώστε  να  μπορεί  να  καλυφθεί  μία  μεγάλη 
γεωγραφική περιοχή.

Ο σταθμός  βάσης  κατασκευάζεται  από μία εταιρεία  κινητής  τηλεφωνίας  που  τοποθετείται  σε  μια 
περιοχή για την υποστήριξη του ασύρματου δικτύου της. Οι σταθμοί βάσης αποτελούνται από κερα  ίες   
εκπομπής και λήψης των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων, καθώς και από τον κατάλληλο εξοπλισμό για 
την επεξεργασία των σημάτων αυτών.  Οι κεραίες αυτές βρίσκονται πάνω σε μεταλλικούς πυλώνες, 
ακόμη και στις οροφές υψηλών κτηρίων.

Κάθε σταθμός βάσης καλύπτει μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή,  που ονομάζεται  κυψέλη. Σε 
πυκνοκατοικημένες  περιοχές  έχουμε  μικρές  κυψέλες  αφού  έχουμε  πολλούς  χρήστες  ενώ  π.χ.  σε 
αγροτικές  περιοχές  έχουμε  μεγάλες  κυψέλες. Κάθε  σταθμός  βάσης  μπορεί  να  εξυπηρετήσει 
ταυτόχρονα περιορισμένο αριθμό τηλεφώνων (50 με 100).

Οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας ή σταθμοί βάσης όπως λέγονται, εκπέμπουν ραδιοκύματα. Πρόκειται 
δηλαδή,  για  ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία,  αντίστοιχη  με  αυτή  που  εκπέμπεται  από  τους 
ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς.

Οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας είναι δέκτες και πομποί ραδιοκυμάτων χαμηλής ισχύος. Η ένταση 
του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που εκπέμπεται από ένα κινητό τηλέφωνο, (επομένως και η έκθεση του 
χρήστη) ελαττώνεται ταχύτατα καθώς αυξάνεται η απόσταση από τη συσκευή. Έτσι η έκθεση ενός 
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χρήστη που έχει τοποθετημένο τη τηλέφωνό του στα10 εκατοστά από το κεφάλι του (χρησιμοποιώντας 
εξάρτημα ανοικτής ακρόασης hands free η blue tooth) είναι πολύ χαμηλότερη από την έκθεση ενός 
χρήστη που δεν χρησιμοποιεί το παραπάνω εξάρτημα και έχει τοποθετημένο το τηλέφωνο απευθείας 
στο αυτί του.

Σύστημα   GSM  

GSM σημαίνει Global System for Mobile Communications που σημαίνει παγκόσμιο σύστημα κινητών 
επικοινωνιών. Είναι ένα πρότυπο σύστημα κινητής τηλεφωνίας όπου η περιοχή συχνοτήτων που έχει 
εκχωρηθεί για την λειτουργία της κινητής τηλεφωνίας υποδιαιρείται σε κανάλια (συχνότητες) εύρους 
200  KHz.  Κάθε  κανάλι  μπορεί  να  χρησιμοποιείται  ταυτόχρονα  από  οκτώ  το  πολύ  συνδρομητές 
κάνοντας χρήση διαμοιρασμού χρόνου (οι χρήστες χρησιμοποιούν διαδοχικά το κανάλι για λίγο χρόνο 
ίσο με 0,577ms).  Κάθε  σταθμός  βάσης  επικοινωνεί  με  το  κινητά  τηλέφωνα  που  βρίσκονται  στην 
περιοχή, συνήθως με 6 έως 12 κανάλια συχνοτήτων. Επειδή ο αριθμός των καναλιών  (συχνοτήτων) 
είναι  περιορισμένος,  τα  ίδια  κανάλια  ξαναχρησιμοποιούνται  σε  διαφορετικές  κυψέλες.  Για  την 
ελαχιστοποίηση των παρεμβολών τα ίδια κανάλια χρησιμοποιούνται από κυψέλες που βρίσκονται όσο 
το δυνατόν μακρύτερα.  Για το λόγο αυτό οι  κυψέλες  σχηματίζουν ομάδες  που λέγονται  συστάδες 
(clusters). Κάθε τέτοια ομάδα μπορεί να αποτελείται από Ν=3 ή 7 ή 9 ή 13 κτλ κυψέλες.

Αν ένας χρήστης κινείται  τότε μπορεί να αλλάξει κυψέλη ώστε να επικοινωνεί κάθε φορά με τον  
κοντινότερο σταθμό βάσης. Το handover, είναι η εναλλαγή μιας κλήσης που βρίσκεται σε εξέλιξη, σε 
διαφορετική  κυψέλη  επειδή  η κινητή  μονάδα βρίσκεται  εν  κινήση.  Έχει  υπολογιστεί  ότι  ο  μέσος 
χρόνος παραμονής σε μία κυψέλη μιας κινούμενης μονάδας είναι 4,5 λεπτά.

Σύστημα   UMTS  

UMTS  σημαίνει Universal  Mobile  Telecommunication  System  (Καθολικό  Σύστημα  Κινητών 
Τηλεπικοινωνιών) και είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας τρίτης γενιάς   (3G)   κινητής τηλεφωνίας που 
επιτρέπει την μετάδοση δεδομένων (εικόνα και ήχο) με πολύ υψηλές ταχύτητες και σε πραγματικό 
χρόνο. Σε αντίθεση με το σύστημα GSM, οι δυο γειτονικοί σταθμοί βάσης μιας εταιρείας μπορούν να 
εκπέμπουν στην ιδία ζώνη συχνοτήτων και κάθε συνδρομητής μπορεί να εξυπηρετείται ταυτόχρονα 
από δυο η περισσοτέρους σταθμούς βάσης. Το μέγεθος της κυψέλης που καλύπτει ο σταθμός βάσης 
δεν είναι σταθερό, αλλά μπορεί να μεταβάλλεται. Συγκεκριμένα, όταν ένας σταθμός UMTS πρέπει να 
εκπέμπει μεγάλο όγκο πληροφοριών είτε επειδή λειτουργούν πολλά κινητά τηλέφωνα στις κυψέλες του 
είτε επειδή υπάρχει απαίτηση υψηλών ρυθμών μεταφοράς δεδομένων από λίγες συσκευές, μειώνεται η 
ισχύς εκπομπής από την κεραία αυτή, ώστε να μικρύνει η περιοχή κάλυψης του σταθμού. Η διαδικασία 
αυτή ονομάζεται αναπνοή της κυψέλης (cell breathing) και έχει στόχο την αποφυγή των παρεμβολών 
στους γειτονικούς σταθμούς.
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