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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τεχνο-οικονομική μελέτη για την ανάπτυξη και λειτουργία 
δικτύων 5G σε αστική περιοχή 

    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΟΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ: 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΚΟΣ 

                                               

Υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα από τεχνολογικής και οικονομικής πλευράς  καθώς το 5G 

δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί τυποποιημένο, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία κόστους 

εξοπλισμού 5G στην αγορά και δεν είναι γνωστό ακόμη οι στρατηγικές που θα 

ακολουθήσουν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας. Μια αρχική ανάλυση του 5G έχει δείξει ότι 

υπάρχει ριζική αλλαγή από τις προηγούμενες γενιές δικτύων, όπου κυρίως οι τιμές 

ταχύτητας και  χωρητικότητας που μπορούν να επιτευχθούν μπορεί να είναι και 100 φορές 

μεγαλύτερες σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Για να τηρηθούν αυτές οι προδιαγραφές 

θα πρέπει γίνει αναβάθμιση και πύκνωση του δικτύου και προβλέπεται ότι αυτό θα 

οδηγήσει και σε μεγάλη αύξηση κόστους για τους παρόχους. Ο βέλτιστος σχεδιασμός 

δικτύου είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση βιώσιμων επενδύσεων και για αυτόν 

τον λόγο οι αποφάσεις για τις υποδομές 5G πρέπει να υποστηρίζονται από ποσοτική 

ανάλυση. Για να επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητο η μελέτη του δικτύου τόσο από πλευράς 

engineering όσο και η μελέτη από πλευράς κόστους. Με μια μελέτη της βιβλιογραφίας 

συμπεραίνουμε ότι πολλές φορές αυτές οι δύο πλευρές μελετούνται ανεξάρτητα η μια με 

την άλλη. Αρχικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν τη σταδιακή αύξηση της απαιτούμενης 

χωρητικότητας καθώς σχετίζεται με τη μελλοντική ζήτηση και θα χρειαστεί υπολογισμός της 

απαιτούμενης κυκλοφορίας με βάση το απαιτούμενο throughput για κάθε χρήστη και την 

πυκνότητα πληθυσμού. Η μελέτη αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα μια εκτίμηση για το  Total 

Cost of Ownership(TCO) και παρέχει κατεύθυνση για την απαραίτητη μελλοντική ανάλυση 

στρατηγικής για την υποστήριξη ενός 5G δικτύου. Για την τεχνο-οικονομική μελέτη θα 

χρειαστούμε εκτιμήσεις του κόστους για κάθε τμήμα του δικτύου που θα μας οδηγήσουν 

στο Total Cost of Ownership(TCO). Εκτός από εκτιμήσεις για το τελικό κόστος θα υπάρχουν 

και αποτελέσματα για το πλήθος των site που χρειάζονται για την κάλυψη και την 

χωρητικότητα του δικτύου. Επιπλέον γίνεται μελέτη για το κόστος ανάπτυξης ιδιωτικού 

δικτύου 5G(5G private network) σε εσωτερικό χώρο. 

Λέξεις κλειδιά : 5G, κινητό δίκτυο, τεχνο-οικονομική μελέτη, αστικό περιβάλλον, RAN 

δίκτυο, μελέτη δικτύου, κυψελωτό δίκτυο, σταθμοί βάσης, ιδιωτικό δίκτυο εσωτερικού 

χώρου 
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EXTENSIVE ENGLISH SUMMARY 

Techno-economic study for the development and operation of 
5G networks in an urban area 

STUDENT NAME, SURNAME: 

KONSTANTINOS TSIAKANIKOS 

SUPERVISOR NAME, SURNAME: 

IOANNIS TOMKOS 

There is significant technological and financial uncertainty as 5G is not yet standardized, cost 

data of 5G equipment cost data is not available in the market and the strategies to be 

followed by mobile providers are not yet known. An initial analysis of 5G has shown that 

there is a radical change from previous generations of networks, mainly, the speed and 

capacity values that can be achieved can be 100 times higher than previous generations. In 

order to comply with these specifications, there is going to be a need of network upgrade 

and network densification and it is predicted that this is going to lead to a large increase in 

costs for providers. Optimal network design is vital to ensuring sustainable investment. 

Decisions on 5G infrastructure must be supported by quantitative analysis. To achieve 

optimal network design, it is necessary to study the network both in terms of engineering 

and in terms of cost. With a study of the literature, we conclude that many times these two 

aspects are studied independently of each other. Initially we should consider the gradual 

increase of the required capacity as it is related to the future demand, and it will be 

necessary to calculate the required traffic based on the required throughput for each user 

and the population density. This study will result in an estimate for the Total Cost of 

Ownership (TCO) for an urban area and will provide guidance for the necessary future 

strategy analysis to support a 5G network. For the techno-economic study we will need cost 

estimates for each section of the network that will lead us to the TCO. In addition to cost 

estimates there will be results for the number of sites needed to cover and network 

capacity. There is, also, a section about the cost of developing a 5G private network (5G 

private network) indoors. 

Key words: 5G,mobile network, Techno-Economic analysis, urban area, RAN network, 

network planning, cellular network, base stations, indoor private network 
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1. Εισαγωγή  
Η τεχνολογική εξέλιξη των κινητών επικοινωνιών και οι απαιτήσεις τις σημερινής εποχής 

ωθούν τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό της 

πέμπτης γενιάς κινητής τεχνολογίας, το λεγόμενο 5G κινητό δίκτυο. Παρά την πρόοδο που 

πραγματοποιήθηκε στο σχεδιασμό και στην εξέλιξη των κυψελωτών δικτύων τέταρτης 

γενιάς, οι νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό των 

έξυπνων συσκευών κάνουν επιτακτική την υλοποίηση των δικτύων πέμπτης γενιάς . Το 5G 

είναι η επόμενη γενιά κινητής τεχνολογίας και θα μεταμορφώσει το ρόλο της κινητής 

τηλεφωνίας στην κοινωνία και θα προσφέρει όσα πρόσφεραν και οι προηγούμενες γενεές 

αλλά και πολλά περισσότερα. Μια αρχική ανάλυση του 5G δείχνει ότι οι ταχύτητες που θα 

παρέχει το 5G θα είναι πολύ μεγαλύτερες (έως και 100 φορές) από τις ταχύτητες που 

υπάρχουν σήμερα. Για την επίτευξη των στόχων των δικτύων  5G θα είναι απαραίτητο η 

πύκνωση του δικτύου σύμφωνα με το διαθέσιμο φάσμα συχνοτήτων για το 5G. Είναι 

προφανές ότι αυτό θα χρειαστεί σημαντική χρηματική επένδυση και είναι σημαντικό να 

έχουμε μια εκτίμηση του κόστους πριν αρχίσουν να κατασκευάζονται σταθμοί βάσης για 

την πύκνωση του δικτύου. Το 5G αναμένεται να παρέχει δυνατότητες για τεράστια 

χωρητικότητα (volume density), μαζική συνδεσιμότητα (connection density) και 

κινητικότητας (mobility), με αποτέλεσμα να υποστηρίζει διαφορετικούς ετερογενείς τύπους 

συσκευών, εφαρμογών και χρηστών. Παράλληλα, η ανάπτυξη του δικτύου 5G αναμένεται 

να παρέχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών (QoS - quality of service) στις εφαρμογές των 

πολυμέσων από το 2020 και έπειτα. Οι περισσότεροι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί 

πιστεύουν ότι το 5G θα παρέχει 1000 φορές τη σημερινή χωρητικότητα, θα εξυπηρετεί 100 

δισεκατομμύρια συσκευές και θα παρέχει ρυθμούς της τάξης των 10 Gb/s με ελάχιστη 

καθυστέρηση, της τάξεως του 1 ms. . Για να πετύχουν βέβαια κάτι τέτοιο, θεωρούν ότι 

μέσω του 5G δικτύου θα μπορούν να εκμεταλλευτούν αποδοτικά και ευέλικτα όλο το 

διαθέσιμο φάσμα, παρέχοντας, έτσι, πολύ υψηλή ανάλυση οπτικών επικοινωνιών και 

διαδραστικών πολυμέσων. Ωστόσο, οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί επιδιώκουν την 

βελτίωση των δικτύων τους έτσι ώστε να μπορέσουν να επεκτείνουν την κάλυψη του 

δικτύου, να αυξήσουν την χωρητικότητά του και να υποστηρίξουν υψηλότερη και καλύτερη 

ποιότητα υπηρεσιών. Επιπλέον, οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί πρέπει να είναι σε θέση 

και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα σε περιπτώσεις που τα κόστη του δικτύου υπερβούν τα 

έσοδά τους, καθώς είναι σημαντικό να ελαχιστοποιήσουν το κόστος του δικτύου και να 

μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Έτσι, χρειάζεται βέλτιστος σχεδιασμός δικτύου για την 

εκτίμηση της επένδυσης για την μεταβίβαση σε δίκτυα 5G και μέσω της τεχνο-οικονομικής 

μελέτης γίνεται ανάλυση τόσο από τεχνολογικής πλευράς όσο και από οικονομικής 

πλευράς. Ταυτόχρονα ερευνώνται οι νέες τεχνολογίες. Στην παρούσα εργασία 

αναπτύσσεται μοντέλο που επικεντρώνεται στο RAN κομμάτι του δικτύου με σκοπό τον 

υπολογισμό της χωρητικότητας σε σχέση με την πυκνότητα των σταθμών βάσης ανά km2 . 

Μέσω του μοντέλου και των τιμών του CAPEX και OPEX στο τέλος θα έχουμε μια εκτίμηση 

για το TCO(total cost of ownership) και έπειτα θα ακολουθήσει αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

για να ληφθεί απόφαση για την βιωσιμότητα της πύκνωσης του δικτύου και για την 

αποτελεσματικότητα της επένδυσης. 
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Αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο ακολουθείται από το κεφάλαιο 2 το οποίο περιέχει μια 

σύντομη ανασκόπηση σύμφωνα με προηγούμενη βιβλιογραφία όπου παρουσιάζονται οι 

ήδη υπάρχουσες μελέτες που έχουν γίνει και στα σημεία που εστιάζουν. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παραθέτουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κυψέλης και του δικτύου, 

την αρχιτεκτονική και την βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στο μοντέλο. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο αναπτύσσεται μοντέλο για το RAN κομμάτι του δικτύου και στο πέμπτο 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του μοντέλου. Τα αποτελέσματα αφορούν την 

χωρητικότητα του δικτύου σε σχέση με την πυκνότητα σταθμών βάσης και μέσω της 

απαιτούμενης ζήτησης θα έχουμε μια εκτίμηση για τον αριθμό των σταθμών βάσης που 

χρειάζονται για την κάλυψη της εκάστοτε περιοχής. Έπειτα γίνεται  εκτίμηση του συνολικού 

κόστους για την αστική περιοχή της Πάτρας. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μοντέλο για την ανάπτυξη δικτύου εσωτερικού χώρου 

και στο ίδιο κεφάλαιο υπάρχουν τα αποτελέσματα για την ανάπτυξη  ιδιωτικού δικτύου 5G. 

Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα. 
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2.Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
Η αναφορά  [1] κάνει μια εκτενή τεχνο-οικονομική ανάλυση για την υλοποίηση ενός 5G 

δικτύου και, συγκεκριμένα, ανάλυση  5G eMBB (enhanced Mobile BroadBand) σεναρίου η 

οποία επιτυγχάνεται με τη δημιουργία μοντέλου ραδιοδικτύου σε πλέγμα ενός 

τετραγωνικού χιλιομέτρου που αντιπροσωπεύει το κεντρικό Λονδίνο.  Μοντελοποιούνται 

τέσσερις τεχνολογίες : ένα δίκτυο που λειτουργεί στα 700 MHz και αποτελείται από macro 

base stations, ένα δίκτυο που λειτουργεί στα 3.5 GHz και αποτελείται από micro base 

stations, ένα δίκτυο που λειτουργεί στα 24.5-27 GHz και αποτελείται από hot spots και 

τέλος ένα δίκτυο WLAN 802.11ac που αποτελείται από access points. Η πυκνότητα των base 

station για τις παραπάνω τεχνολογίες είναι 1-64 Macrocell/ km2, 1-256 Microcell/ km2, 1-

128 Hot Spot/km2 και 1-1664Access point/km2 αντίστοιχα. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο 

ραδιοδικτύου και δημοσιευμένα δεδομένα κόστους παράγονται αποτελέσματα για την 

χωρητικότητα, κάλυψη και TCO. Επίσης παρόμοια γίνεται μελέτη για μοντέλο με base 

stations εσωτερικού χώρου.  

Η αναφορά [2] παρέχει αποτελέσματα για το κόστος της ανάπτυξης δικτύου 5G  σε 

ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και μελετούνται δύο δίκτυα: ένα macrocell δίκτυο στα 700 

MHz και ένα small cell δίκτυο στα 3.5 GHz . Ο στόχος της τιμής της ταχύτητας στην μελέτη 

είναι 50 Mbps σε όλη τη χώρα η οποία θεωρείται αρκετά μικρή σε σχέση με αυτή που θα 

παρέχει το 5G. Αρχικά γίνεται υπόθεση ότι υπάρχουν τέσσερις πάροχοι για την ανάπτυξη 

δυο δικτύων 5G χρησιμοποιώντας τα κόστη εξοπλισμού και στη συνέχεια εξετάζονται 

διάφορα σενάρια όπου ένα δίκτυο που η ανάπτυξη του μοιράζεται από τέσσερις παρόχους 

είτε εξ’ ολοκλήρου είτε μόνο σε υπαίθρια περιοχή είτε μόνο το small cell δίκτυο. Επίσης 

εξετάζονται αισιόδοξα  σενάρια από πλευράς κόστους και το αντίθετο και σενάρια με στόχο 

χαμηλότερες ταχύτητες. Η έμφαση της μελέτης κυρίως είναι το οικονομικό κομμάτι της 

ανάπτυξης του δικτύου. 

Η πηγή [13] προτείνει ένα τεχνο-οικονομικό πλαίσιο αξιολόγησης για ανάπτυξη 5G δικτύου 

σε διάφορες συχνότητες για 5G eMBB εφαρμογές  και αναπτύσσονται μοντέλα 

υπολογισμού της χωρητικότητας και ζήτησης. Το μοντέλο εκτίμησης της συχνότητας που 

αναπτύσσεται αντιπροσωπεύει τρεις τρόπους που μπορεί να ενισχυθεί η χωρητικότητα 

ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας συμπεριλαμβανομένου: της βελτίωση της φασματικής 

απόδοσης (επιπλέον bits ανά Hz), της αύξησης του spectral reuse μέσω πυκνοποίησης του 

δικτύου και  προσθήκη νέων ζωνών συχνότητας.  Έπειτα σε συνδυασμό με τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του δικτύου παρέχονται αποτελέσματα για την χωρητικότητα, την κάλυψη, 

το TCO και NPV θεωρώντας κοινή χρήση τόσο του RAN κομματιού του δικτύου όσο και του 

backhaul τμήματος με ίνες από περισσότερους παρόχους. 

Στη [14] αναφορά, οι συγγραφείς δείχνουν ένα μοντέλο κόστους-κέρδους για να 

πραγματοποιηθεί μια ανάλυση σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης του 5G δικτύου, αλλά 

βασίζεται σε υπάρχοντα δεδομένα που αφορούν 4G τεχνολογίες. Αναλύεται η  κάλυψη, η 

χωρητικότητα, η τιμή και το κόστος (CAPEX,OPEX) για διαφορετικά σενάρια 

χρησιμοποιώντας διαφορετικό τύπο σταθμών βάσης (macro base stations, micro base 

stations, pico base stations, femto base stations) και σημεία πρόσβασης IEEE 802.11ac. Έτσι 

δημιουργείται ένα λεπτομερές τεχνικό μοντέλο 5G στα 700MHz, στα  3,5GHz και στην 

μιλλιμετρική ζώνη και γίνεται σύγκριση της κάλυψης και της χωρητικότητας με WLAN και 

LTE. Επιπλέον γίνεται μελέτη και εκτίμηση κόστους και χωρητικότητας για εσωτερικούς 

χώρους. 
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Η αναφορά [15] είναι μια παλιά μελέτη για δίκτυα προηγουμένων γενιών που παρέχει 

στοιχεία κόστους και δεδομένα που αφορούν διάφορους τύπους base stations όπως η 

ακτίνα κάλυψης και χωρητικότητα για αστικά περιβάλλοντα. 

Το EU project METIS-II [17],[7] περιέχει ένα τεχνο-οικονομικό μοντέλο και επικεντρώνεται 

σε εκτίμηση της απόδοσης της 5G τεχνολογίας μελετώντας  διάφορους βασικούς δείκτες 

απόδοσης KPIs (Key Performance Indicators). Αυτοί οι δείκτες από την περίπτωση χρήσης ή 

το σενάριο όπως connected αυτοκίνητα, smart cities, μαζική ανάπτυξη αισθητήρων, virtual 

reality και augmented reality εφαρμογές και ευζωνική κάλυψη παντού. Η μελέτη έχει ως 

σκοπό τον σχεδιασμό του RAN τμήματος του δικτύου, την μελέτη των KPIs και αξιολόγηση 

αυτών και της οικονομική εφαρμοσιμότητα του δικτύου 5G. 

Η μελέτη [20]  έχει σκοπό την ανάπτυξη μοντέλου για σχεδιασμό κυψελωτού δικτύου για 

5G-NR δίκτυο. Το μοντέλο αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά κάλυψης και 

σχεδιασμού χωρητικότητας που σχετίζονται με το  5G-NR, για τις ζώνες 700 και 3 500 MHz, 

σε τρία διαφορετικά περιβάλλοντα (αστικά, προάστια, αγροτικά). Με χρήση του μοντέλου 

μπορεί κανείς να εκτιμήσει εύκολα τον αντίκτυπο των διαφορετικών παραμέτρων εισόδου, 

όπως η πυκνότητα χρηστών, περιοχή, ζώνη συχνοτήτων, εύρος ζώνης, μεταξύ άλλων, 

σχετικά με τον αριθμό των κυψελών. Οι περισσότερες από τις κυψέλες σε αστικά σενάρια 

περιορίζονται από χωρητικότητα ανεξάρτητα από τη ζώνη συχνοτήτων, ενώ για τα 

προαστιακά και αγροτικά υπάρχει μια μετάβαση από περιορισμό λόγω κάλυψης σε 

περιορισμό λόγω χωρητικότητας όταν συμβαίνει αύξηση της συχνότητας.  Η μελέτη δεν 

δίνει καθόλου σημασία στο οικονομικό κομμάτι της υλοποίησης του δικτύου, οπότε δεν 

υπάρχει υπολογισμός του TCO. 

Στην πηγή [16] έχει εφαρμοστεί μια τεχνο-οικονομική μεθοδολογία ανάπτυξης femtocell 

προκειμένου να εκτιμηθούν τα οικονομικά κέρδη που παρέχονται από την κοινή ανάπτυξη 

μικροκυττάρων και femtocells για παροχή κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η μελέτη αυτή 

γίνεται πάνω σε LTE δίκτυα αλλά η μεθοδολογία και κάποιες από τις παραμέτρους που 

παρατίθενται μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μελέτη 5G δικτύων. Εξετάζονται οι 

μπάντες LTE στα 900 και 2700 MHz σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας με διαφορετικά 

bandwidth και μέσω ενός μοντέλου υπολογισμού των συνδρομητών και στοιχείων κόστους 

γίνεται υπολογισμός του συνολικού κόστους και κέρδους με την χρήση femtocell. 

Η αναφορά [18] αναπτύσσεται το propagation μοντελο για την μιλλιμετρική ζώνη 

συχνοτήτων, στην αναφορά [25] αναπτύσσεται το propagation μοντέλο Winner II για 

συχνότητες μεγαλύτερες από  1 GHz, και στην αναφορά [26] μελετούνται τα μοντέλα για 

συχνότητες μικρότερες από 1 GHz.  

Στην πηγή [27] μελετούνται διάφορα τεχνικά στοιχεία της τεχνολογίας 5G και συγκρίνονται 

με προηγούμενες γενιές. Η μελέτη δεν ασχολείται καθόλου με το οικονομικό κομμάτι αλλά 

μόνο με κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά της 5G τεχνολογίας συμπεριλαμβανόμενου  της 

φασματικής απόδοσης, της διαμόρφωσης του καναλιού και της πολυπλοκότητας του 

MIMO. Επίσης μελετούνται κάποιες από τις ανερχόμενες τεχνολογίες 5G όπως η διαχείριση 

παρεμβολών, η  κοινή χρήση φάσματος, εξαιρετικά πυκνά δίκτυα, τεχνολογίες cloud για 

δίκτυα ραδιοπρόσβασης 5G και χρήση της μιλλιμετρικής ζώνης . 

Η μελέτη [21] χρησιμοποιεί μοντέλα υπολογισμού της ζήτησης και της χωρητικότητας με 

σκοπό τον υπολογισμό του συνολικού κόστους με την εστίαση να γίνεται στη μιλλιμετρική 

ζώνη συχνοτήτων. Εξετάζονται έξι σενάρια συμπεριλαμβανομένων το σενάριο της 
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πυκνοκατοικημένης περιοχής, Fixed Wireless Access (FWA) και ανάπτυξη δικτύου σε 

εσωτερικό χώρο. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν για τον υπολογισμό του TCO 

είναι η πυκνότητα πληθυσμού, η περιοχή, ο αριθμός των operator, η τιμή της ζήτησης 5G, 

αριθμός των base station, η ακτίνα των κυψελών, η φασματική απόδοση, το εύρος ζώνης 

και η μπάντα συχνοτήτων. 

Στο άρθρο [31] γίνεται μια business care τεχνο-οικονομική ανάλυση για τις επιπτώσεις 

διαφορετικών στοιχείων σε τρεις δήμους του κεντρικού Λονδίνου σε βάθος χρόνου 10 ετών 

για 5G eMBB (enhanced Mobile BroadBand) υπηρεσίες. Στην βασική περίπτωση που 

μελετάται βρίσκεται ότι η επένδυση θα αποφέρει καρπούς στο πρώτο χρόνο αν και το 

κέρδος μπορεί να πέσει λόγω  αβεβαιότητας σχετικά με τα έσοδα, την ζήτηση και το 

κόστος. Τεχνικά στοιχεία όπως τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κυψέλης δεν 

λαμβάνονται υπόψιν αλλά χρησιμοποιείται ένα tool ανάλυσης κόστους για την εκτίμηση 

του κόστους και του σχεδιασμού του RAN δικτύου για την εξασφάλιση του απαραίτητου 

SNR για την παροχή των ευρυζωνικών υπηρεσιών. 

Στην πηγή [34] παρουσιάζεται μια αρχιτεκτονική για DAS (Distributed Antenna Systems) 

συστήματα και femtocell και ένα μαθηματικό μοντέλο που αναλύει το κόστος τους που 

προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα, το 

CAPEX, το OPEX και το TCO εξετάζονται και για τις δύο τεχνολογίες όσον αφορά το 

backhauling, το μέγεθος των κτιρίων στα οποία υλοποιούνται και τα έτη επένδυσης από μια 

εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Τo κύριο αποτέλεσμα είναι ότι τα femtocells είναι μια πιο 

ελκυστική λύση όταν πρόκειται για μικρές υποδομές, ενώ η εναλλακτική λύση είναι πιο 

ευνοϊκή για μεγάλες εγκαταστάσεις. Παρόμοια εργασία με τα ίδια αποτελέσματα γίνεται 

στο άρθρο [35]. 
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3. Ανάλυση 5G και τεχνικά χαρακτηριστικά 

3.1Κυψελωτό δίκτυο 

  

Σχήμα 3.1: Κυψελοειδές δίκτυο [41] 

Κυψέλη ονομάζεται μια γεωγραφική περιοχή η οποία καλύπτεται με ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία από έναν σταθμό βάσης. Οι κυψέλες έχουν δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, 

ώστε οι σταθμοί βάσης  να ισαπέχουν περίπου μεταξύ τους. Κάθε κυψέλη εξυπηρετείται 

από τον δικό της σταθμό βάσης και έχει τα δικά της κανάλια (π.χ. μπάντες 

συχνοτήτων).Λόγω της ομοιόμορφης διάδοσης του σήματος, κάθε κυψέλη θα έπρεπε να 

έχει κυκλικό σχήμα. Όμως αυτό δεν είναι σχεδιαστικά πρακτικό, καθώς εμφανίζονται 

πολλές επικαλυπτόμενες περιοχές. Έτσι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σχήματα που 

προσεγγίζουν τον κύκλο, και επομένως επιλέγουμε κανονικά εξάγωνα. Κυψελοειδές δίκτυο 

είναι το  δίκτυο κινητής τηλεφωνίας που χάρις στην οργανωμένη δομή του και τα εύχρηστα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του, αυξάνει τη συνδρομητική χωρητικότητα του συστήματος, 

παρέχει ουσιαστική εκμετάλλευση του προσφερόμενου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και 

δίνει παράλληλα δυνατότητα ραδιοκάλυψης σχετικά μεγάλων γεωγραφικών περιοχών.[38] 

Η βασική αρχή λειτουργίας ενός κυψελωτού συστήματος είναι η ιδέα της 

επαναχρησιμοποίησης καναλιών, η οποία γίνεται με τη δημιουργία συστάδων κυψελών 

που χρησιμοποιούν συγκεκριμένες συχνότητες. Η επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων 

αποτελεί τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ραδιοδιαύλων, οι οποίοι έχουν τις ίδιες 

συχνότητες φορέα και δεν δημιουργούν προβλήματα παρεμβολών (καταχώρηση 

συχνοτήτων σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές κάλυψης με επαρκή απόσταση μεταξύ 

τους). Σε κάθε μία κυψέλη παραχωρείται ένα σύνολο συχνοτήτων. Δύο κυψέλες μπορούν 

να χρησιμοποιούν τις ίδιες συχνότητες, εφόσον βρίσκονται σε απόσταση τέτοια που 

αποφεύγονται προβλήματα παρεμβολών. Οι ραδιοδίαυλοι εξυπηρετούν περισσότερες από 

μία κυψέλες, κυρίως λόγω των ευκολιών που προσφέρουν τα ψηφιακά συστήματα. Οπότε, 

οι κυψέλες επιτρέπουν την εκτεταμένη επαναχρησιμοποίηση συχνότητας. Η χωρητικότητα 

του κυψελοειδούς συστήματος, όσον αφορά τον αριθμό των χρηστών, εξαρτάται από τον 

αριθμό των διαθέσιμων συχνοτήτων σε κάθε κυψέλη, καθώς και από τον αριθμό των 

κυψελών. Συστάδα κυψελών είναι η χωρική μονάδα επαναχρησιμοποίησης του εύρους 

ζώνης συχνοτήτων. Αποτελεί μια περιοχή στην οποία όλες οι διαθέσιμες συχνότητες του 
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συστήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η επιλογή της ακτίνας μιας συστάδας 

σχετίζεται με τη χωρητικότητα του συστήματος, δηλαδή με τους ταυτόχρονα 

εξυπηρετούμενους χρήστες και τις μέγιστες αποδεκτές παρεμβολές μεταξύ των χρηστών. Η 

σχέση που συνδέει την τάξη Ν με την απόσταση μεταξύ των κυψελών που χρησιμοποιούν 

την ίδια μπάντα συχνότητας D δίνεται από τον τύπο D=√3N⋅R όπου R η ακτίνα κυψέλης.  

Επίσης πρέπει να διασφαλίζεται  το κριτήριο D/R≥√3N για να αποφευχθούν  παρεμβολές 

μεταξύ των κυψελών με την ίδια συχνότητα. Η χωρητικότητα του κυψελοειδούς 

συστήματος, όσον αφορά των αριθμό των χρηστών, εξαρτάται από τον αριθμό των 

διαθέσιμων συχνοτήτων σε κάθε συγκρότημα κυψέλης. Το εμβαδόν εξαγωνικής κυψέλης 

υπολογίζεται από τον τύπο Ε=(3√3)/2⋅R^2. 

 Η χρήση τομεακών κυψελών(sectors) βοηθά στην αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου 

με χρήση συνόλου κεραιών ανάλογα με το γωνιακό άνοιγμα των sector που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν. Στην περίπτωση υιοθέτησης τομεακών κυψελών διατηρείται η ίδια 

ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς (ERP) των κεραιοσυστημάτων, αλλά με μόνη διαφορά ότι 

αντί για μια κεραία χρησιμοποιείται ένα σύνολο κεραιών ανάλογά με το γωνιακό άνοιγμα 

των τομέων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Το πλεονέκτημα της υιοθέτησης των 

τομεακών κυψελών είναι ότι διασφαλίζεται πολύ καλύτερα από την ομοκαναλική 

παρεμβολή και επίσης με την υποχρεωτική χρήση πολλών κεραιών επιτυγχάνεται καλύτερη 

ηλεκτρομαγνητική κάλυψη της γεωγραφικής περιοχής και , οπότε, διασφαλίζεται πολύ 

καλύτερα επίπεδα λόγου σήματος προς θόρυβο και παρεμβολή (SINR). Το μειονέκτημα, 

όμως, είναι η αύξηση του κόστους του συστήματος διότι απαιτείται πολύ μεγαλύτερος 

αριθμός κεραιοσυστημάτων.[52] Στο σχήμα 3.2 φαίνεται πως γίνεται η διάσπαση κυψελών 

μέσω υιοθέτησης τομεακών κυψελών, αλλά και τεχνικά χαρακτηριστικά της κυψέλης. 

 

 

Σχήμα 3.2: Κυψελοειδές δίκτυο και χρήση sectors [11] 
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3.1.1.  Τύποι κυψελών 

Το Radio Access δίκτυο του 5G αποτελείται από διάφορους τύπους εγκαταστάσεων, όπως 

macro base stations, micro base station και small cells όπου περιλαμβάνονται διάφοροι 

τύποι base station όπως pico και femto base station. Οι macro base station απαρτίζουν σε 

μεγάλο βαθμό τα ασύρματα τηλεφωνικά συστήματα που ήδη χρησιμοποιούνται από το 

δίκτυο 4G. Το κόστος των macro base station είναι αρκετά υψηλό όμως έχουν μεγάλο εύρος 

και μπορούν να καλύψουν μεγάλες εκτάσεις. Οπότε ένα δίκτυο 5G θα αποτελείται από τα 

ήδη υπάρχοντα macro cell που θα αναβαθμιστούν για να υποστηρίζουν 5G δίκτυα και σε 

περιπτώσεις που χρειάζεται επιπλέον χωρητικότητα για να υποστηρίξει μεγάλο πλήθος 

συνδρομητών θα χρειαστεί να χτιστούν καινούργιοι base station. 

Το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των κυψελών μεταβάλλονται ανάλογα με την περιοχή 

της κάλυψης (αστική, ημιαστική, αγροτική), αλλά και την πυκνότητα του πληθυσμού που 

πρόκειται να χρησιμοποιήσει το δίκτυο. Τα φυσικά εμπόδια (π.χ. βουνά) επηρεάζουν τη 

μορφή και το μέγεθος των κυψελών, ενώ διαφοροποιήσεις στην επιλογή του σημείου και 

του ύψους που θα τοποθετηθεί η κεραία της κυψέλης οφείλονται και στην ύπαρξη ψηλών 

κτιρίων, πυκνής βλάστησης και άλλων ειδικών για κάθε περιοχή χαρακτηριστικών. 

Φέμτοκυτταρα (femto cells): τα κύτταρά αυτά έχουν πολύ μικρή ακτίνα κάλυψης τάξης της 

δεκάδας. Η δομή αυτή χρησιμοποιείται για κάλυψη κυρίως εσωτερικών χώρων και 

μπορούν  να χρησιμοποιηθούν ως σημεία hot spot και να τοποθετηθούν σε διάφορα 

σημεία της περιοχής για αύξηση της παρεχόμενης χωρητικότητας και αποδοτικότερη 

κάλυψη των αναγκών των συνδρομητών. 

Πικοκύτταρα (Pico Cells): Τα κύτταρα αυτά έχουν ακτίνα κάλυψης μικρότερη από 100 m. Η 

δομή αυτή χρησιμοποιείται για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών των χρηστών με 

φορητές μονάδες οι οποίες κινούνται γενικά εντός κτιρίων και ειδικότερα αυτών που 

βρίσκονται μέσα σε τρένα, αεροπλάνα, πλοία και λεωφορεία. 

Μικροκύτταρα (Micro Cells): Τα κύτταρα αυτά έχουν ακτίνα κάλυψης η οποία έχει ελάχιστη 

τιμή 100 m και μέγιστη τιμή 1 Km. H δομή αυτή χρησιμοποιείται για την επικοινωνιακή 

κάλυψη κινητών μονάδων οι οποίες ευρίσκονται και κινούνται στις κεντρικές περιοχές των 

πόλεων.  

Μακροκύτταρα (Macro Cells): Τα κύτταρα αυτά έχουν ακτίνα κάλυψης η οποία έχει 

ελάχιστη τιμή 1 Km και μέγιστη τιμή 20 Km. H δομή αυτή χρησιμοποιείται για την 

επικοινωνιακή κάλυψη κινητών μονάδων οι οποίες κινούνται σε οδούς εκτός των πόλεων 

καθώς και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.  

Υπερκύτταρα (Hyper Cells): Τα κύτταρα αυτά έχουν ακτίνα κάλυψης μεγαλύτερη από 20 Km 

και χρησιμοποιούνται για την επικοινωνιακή κάλυψη κινητών μονάδων οι οποίες 

ευρίσκονται εντός επαρχιακών περιοχών. [52] 

Στο σχήμα 3.3 φαίνονται οι βασικοί τύποι κυψελών και κάποιες τιμές από τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους όπως η ισχύς εξόδου, η ακτίνα κάλυψης, ο αριθμός χρηστών που 

μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις κυψέλες και αν μπορουν να χρησιμοποιηθούν σε 

εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο. Οι τιμές των χαρακτηριστικών αυξάνονται καθώς κινούμαστε 

από κυψέλες χαμηλής εμβέλειας σε κυψέλες με μεγαλύτερη εμβέλεια. 
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Σχήμα 3.3: Τύποι κυψελών και τυπικές τιμές για τα χαρακτηριστικά τους [4] 

 

3.1.2 Παρεμβολές κυτταρικού συστήματος 

Η ομοκαναλική παρεμβολή συμβαίνει όταν δύο συσκευές πομπών, που λειτουργούν στην 

ίδια συχνότητα, εκπέμπουν ταυτόχρονα στην ίδια ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα ο 

δέκτης να λαμβάνει σήμα και από τους δύο πομπούς πάνω στην ίδια συχνότητα. Σαν 

αποτέλεσμα, το σήμα είναι αλλοιωμένο και η επικοινωνία αδύνατη. Αυτή η παρεμβολή 

συνήθως συμβαίνει όταν, λόγω λανθασμένης σχεδίασης του συστήματος, δύο κυψέλες με 

τις ίδιες φέρουσες συχνότητες βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση. Η ομοκαναλική 

παρεμβολή αποτελεί την πιο ουσιαστική και σημαντική ηλεκτρομαγνητική διαταραχή στα 

κυτταρικά συστήματα. Παρατηρείται ανάμεσα σε σταθμούς βάσης αλλά και φορητές 

συσκευές που εκπέμπουν ή λαμβάνουν σήματα στις ίδιες ονομαστικές συχνότητες. Για την 

μείωση της ομοκαναλικής παρεμβολής, οι ομοκαναλικές κυψέλες πρέπει να απέχουν 

μεταξύ τους κατά μία ελάχιστη απόσταση D, ώστε να διασφαλίζεται κατάλληλη απομόνωση 

στα φαινόμενα διάδοσης ραδιοκυμάτων.  

Πολυόδευση : Με τον όρο  πολυόδευση περιγράφουμε το σύνολο των ραδιοδρόμων που 

ακολουθούν οι επιβατικές ακτίνες ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος από το κεραιοσύστημα 

εκπομπής στο κεραιοσύστημα λήψης . Οι διαφορετικοί αυτοί δρόμοι διάδοσης 

περιλαμβάνουν το κύμα εδάφους, τα ιονοσφαιρικά διαθλώμενα κύματα, τα ανακλώμενα 

κύματα από τα ιονοσφαιρικά στρώματα, τα ανακλώμενα, περιθλώμενακαι σκεδαζόμενα 

κύματα από τα φυσικά και τεχνητά εμπόδια και τα ανακλώμενα κύματα από την επιφάνεια 

της γης. Εάν δύο κύματα που φθάνουν στον δέκτη είναι εν-φάσει τότε το συνιστάμενο κύμα 

είναι ενισχυμένο. Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή με την ονομασία «up - fade». Εάν τα 

κύματα φθάσουν στο δέκτη εκτός φάσης τότε το συνιστάμενο κύμα είναι εξασθενημένο. 

Εάν, στη περίπτωση αυτή, η διαφορά φάσης είναι 180ο , τότε τα δύο κύματα 

αλληλοαναιρούνται. Η θέση όπου συμβαίνει ο μηδενισμός του συνιστάμενου κύματος είναι 

γνωστή με την ονομασία «null» ή «down – fade». Μια βύθιση στάθμης σήματος, και κατά 

συνέπεια το πόσο πιο χαμηλά θα ευρε0εί ένα «ελάχιστο (null)» εξαρτάται από τη τιμή του 
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συντελεστή ανάκλασης της ανακλώσας επιφάνειας. Τα προβλήματα μηχανικής 

(engineering) που προκύπτουν λόγω του μηχανισμού της πολυδιάδοσης είναι η άφιξη στον 

δέκτη πολλαπλών αντιγράφων του σήματος με διαφορετικές φάσεις, η εμφάνιση επιπλέον 

θορύβου( οπότε  η ανίχνευση του σήματος καθίσταται περισσότερο δύσκολη και 

προκαλείται μείωση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών) και η δημιουργία 

διασυμβολικής παρεμβολής (Inter Symbol  Interference - ISI).  

Σκίαση: Όταν εμφανίζεται ένα μεγάλο εμπόδιο μεταξύ του πομπού και του δέκτη και έχει 

μεγαλύτερο μέγεθος από το μήκος κύματος του μεταδιδόμενου σήματος, τότε έχουμε το 

πρόβλημα της σκίασης. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται με την απότομη πτώση του 

σήματος λήψης στα σημεία που κρύβει το εμπόδιο αυτό. 

Διαλείψεις: Το φαινόμενο των διαλείψεων χρησιμοποιείται για να περιγράψει σε διάφορες 

θέσεις του κεραιοσυστήματος λήψης σε σχέση με τη θέση του κεραιοσυστήματος 

εκπομπής, την αυξομείωση της στάθμης του λαμβανομένου σήματος (το οποίο προέρχέται 

από τον μηχανισμό της πολυόδευσης των επιβατικών ακτίνων του ηλεκτρομαγνητικού 

κύματος). Οι διαλείψεις εξαρτώνται από την απόσταση. Η πιθανότητα μιας διάλειψης 

συγκεκριμένης βύθισης αυξάνεται σύμφωνα με το νόμο της απόστασης υψωμένης στη 

τρίτη δύναμη. [38] 

3.2 5G απαιτήσεις και στόχοι 

Ένας ξεκάθαρος στόχος για το 5G δίκτυο είναι να υποστηρίξει την κλιμάκωση της 

κατανάλωσης των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Με τους χρήστες να επιθυμούν 

υψηλότερες ταχύτητες δεδομένων και με τον όγκο της κυκλοφορίας των δεδομένων να 

αναμένεται να αυξηθεί κατά εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες φορές τα επόμενα δέκα 

χρόνια, είναι φανερό ότι το 5G δίκτυο θα πρέπει να παρέχει βασικές ταχύτητες δεδομένων 

της τάξεως των 100 Mbit/s και μέγιστες ταχύτητες έως 10 Gbit/s. Επίσης, δεν θα υπάρξει 

μόνο η ανάγκη της αντιμετώπισης της συνολικής μετάδοσης του όγκου των δεδομένων 

αλλά και της συγκέντρωσης της μετάδοσης των δεδομένων σε ορισμένες περιοχές, όπως 

είναι οι περιοχές που στεγάζονται πολλές επιχειρήσεις και οι κόμβοι των πόλεων, οι οποίες 

θα απαιτήσουν νέες προσεγγίσεις. Με τις ασύρματες τεχνολογίες που πλησιάζουν ήδη το 

όριο Shannon για bits/Hz σε επιμέρους ραδιοζεύξεις, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα 

πρέπει να εστιάσουν στην ανάπτυξη νέων σταθμών βάσεων σε μια συγκεκριμένη περιοχή 

ώστε να επιτευχθούν ουσιαστικές αυξήσεις σε bits/Hz/km2 [54]. Μια περαιτέρω πρόκληση 

για το 5G δίκτυο θα είναι η δραματική αύξηση του αριθμού των συσκευών που θα πρέπει 

να υποστηριχθούν. Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δεν θα εστιάζουν πλέον μόνο στις 

επικοινωνίες μεταξύ των ατόμων, αλλά και σε νέες συσκευές οι οποίες οδηγούν τις 

επικοινωνίες σε έναν τεράστιο αριθμό αλληλεπιδράσεων μεταξύ μηχανής - μηχανής και 

ατόμου - μηχανής, ως μέρος του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of things-ΙοΤ). 

Πολλές απ’ αυτές τις συσκευές θα είναι απλές συσκευές χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας 

και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να βρίσκονται σε απομακρυσμένες θέσεις ή βαθιά 

μέσα σε κτήρια. Ενώ ο όγκος των δεδομένων που εμπλέκονται σε κάθε αλληλεπίδραση 

μπορεί να μην είναι μεγάλος, ο μεγάλος αριθμός συσκευών και αλληλεπιδράσεων θα 

απαιτήσει νέες προσεγγίσεις για την επίτευξη αξιόπιστης, αποτελεσματικής και ασφαλούς 

επικοινωνίας, χωρίς να διακυβεύεται η αποτελεσματικότητα άλλων πτυχών του δικτύου 5G. 

Τα δίκτυα με τεχνολογία LTE-Advanced μπορούν ήδη να επιτύχουν πολύ χαμηλότερη 

καθυστέρηση (latency) από τα προηγούμενα συστήματα κινητής τηλεφωνίας, στην 

πραγματικότητα λιγότερη από 20ms, αλλά η ανάπτυξη του τομέα των παιχνιδιών, του 
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αυτοματισμού και του απομακρυσμένου ελέγχου (remote control), συμπεριλαμβανομένων 

των αλληλεπιδράσεων σε πραγματικό χρόνο μέσω του «Tactile Internet», απαιτεί ακόμα 

χαμηλότερες καθυστερήσεις της τάξεως του 1ms. Ενώ οι πρωταρχικοί στόχοι για την 

διακίνηση των πακέτων (throughput) εντός του δικτύου, της χωρητικότητάς του (capacity) 

και της καθυστέρηση (latency) είναι αποθαρρυντικοί, αποτελούν το ένα κομμάτι των 

προκλήσεων[53]. Μια ακόμη πρόσκληση θα είναι το εύρος των απαιτήσεων μεταξύ των 

διαφορετικών εφαρμογών και συσκευών και η ανάγκη να ικανοποιηθούν αποτελεσματικά 

όλα αυτά, με λιγότερο φάσμα, κατανάλωση ενέργειας και ασφάλεια. Η γρήγορη μετάδοση 

των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μπορεί να απαιτηθεί από ορισμένες συσκευές σε 

ορισμένες τοποθεσίες και σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, αλλά οι ίδιες συσκευές 

ενδέχεται να έχουν πολύ λιγότερες ανάγκες, για την διαβίβαση των δεδομένων και την 

καθυστέρηση, σε άλλα σημεία και άλλες ώρες. Κάποιες συσκευές, όπως αυτές που 

εμπλέκονται σε απομακρυσμένη παρακολούθηση ή τηλεμετρία, ενδέχεται να χρειάζονται 

πολύ χαμηλά επίπεδα μετάδοσης δεδομένων και ενδέχεται να είναι ανεκτικές σε μεγάλες 

καθυστερήσεις, αλλά θα υπάρξουν εκατομμύρια από αυτές τις συσκευές που θα 

εξυπηρετούνται σε κάποιο δεδομένο δίκτυο και σε κάποιες περιπτώσεις οι τοποθεσίες τους 

ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα κάλυψης. Όχι μόνο θα υπάρξουν διαφορετικές 

απαιτήσεις των υπηρεσιών, αλλά η ανάπτυξη και κάλυψη του 5G δικτύου είναι απίθανο να 

είναι ομοιόμορφη σε ολόκληρη την περιοχή κάλυψης. Διαφορετικές τεχνολογίες, 

αρχιτεκτονικές και διαφορετικό φάσμα θα χρειαστεί να αναπτυχθούν σε διαφορετικές 

περιοχές, σύμφωνα με τις τοπικές τεχνικές, τις εμπορικές απαιτήσεις των περιοχών και την 

αναβάθμιση του παλιού εξοπλισμού. Το σύστημα 5G πρέπει να είναι σε θέση να 

ανταποκρίνεται δυναμικά στις απαιτήσεις συγκεκριμένων συσκευών και εφαρμογών, 

εφαρμόζοντας τις πιο κατάλληλες τεχνολογίες, φάσμα και μοιράζοντας τους πόρους με 

άλλα δίκτυα, όπου χρειάζεται. Αυτό έχει συνέπειες τόσο στο συνολικό αρχιτεκτονικό 

σχεδιασμό του 5G δικτύου όσο και στις μεμονωμένες τεχνολογίες και τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών. 

To 5GPP (5G Infrastructure Public Private Partnership) είναι ένας οργανισμός o οποίος 

αποτελεί μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσπάθεια της ICT βιομηχανίας για να 

συνεισφέρει στην έρευνα για τη νέα εποχή των ICT υποδομών, προκειμένου να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά. 

Σύμφωνα λοιπόν με το 5GPPP, τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή αλλιώς οι στόχοι των δικτύων 

5ης γενιάς αναμένεται να είναι οι εξής[49]: 

• Αύξηση του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων έως και 10 με 100 φορές μεγαλύτερος 

από ότι στην προηγούμενη γενιά πιάνοντας έτσι ταχύτητες από 1-10 Gb/s. 

• Παρομοίως  η πυκνότητα συνδέσεων αναμένεται να αυξηθεί 10 με 100 φορές 

μεγαλύτερη σε σύγκριση με 4G 

• Σημαντική μείωση του latency σε τιμές από 5ms (τυπική τιμή στο 4G) έως 1ms 

• Αύξηση του όγκου των δεδομένων, που διακινούνται στην κυψέλη, η οποία 

αναμένεται να είναι παραπάνω από 1000 φορές από το 4G 

• 80% μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας του RAN δικτύου 

• 10 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα του δικτύου σε σχέση με το 4G 

• 99.99% διαθεσιμότητα δικτύου 

• 100% κάλυψη 
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Σχήμα 3.4 : Σύγκριση της θεωρητικής ταχύτητας μετάδοσης για κινητά δίκτυα επικοινωνιών 

5G και προηγούμενων γενεών σε Mbps [46] 

 

3.3 Αρχιτεκτονική 5G δικτύου 

Ένα δίκτυο  5G, όπως και όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, αποτελείται από δύο βασικά 

μέρη, το Radio Access δίκτυο και το Core δίκτυο[5]. 

 

Σχήμα 3.5: αρχιτεκτονική δικτύου 5G[6] 

3.3.1 5G core δίκτυο 

Το Core δίκτυο του 5G αναφέρεται ως 5G Core (5GC) ,όπως ορίστηκε από τον 3GPP,  και 

είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση όλων των συνδέσεων φωνής, δεδομένων και internet. Το 

5GC έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε για καλύτερη ενσωμάτωση υπηρεσιών που βασίζονται στο 
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internet και στο cloud , σε σχέση με core δίκτυα προηγουμένων γενιών. Καθιερώνει 

αξιόπιστη και ασφαλή συνδεσιμότητα στο δίκτυο και πρόσβαση στις υπηρεσίες του και 

καθορίζει την ποιότητα των υπηρεσιών. Πολλές από τις προηγμένες δυνατότητες του 5G, 

συμπεριλαμβανομένου του network function virtualization και του network slicing για 

διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες, θα διαχειρίζονται στο core δίκτυο. [6] 

3.3.2 5G RAN δίκτυο 

Το Radio Access δίκτυο του 5G βασίζεται σε νέα τεχνολογία ασύρματης πρόσβασης που 

ονομάζεται 5G “New Radio” (NR) και αποτελείται από διάφορους τύπους εγκαταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων μικρών κυψελών(small cells), σταθμών βάσης και ειδικών 

συστημάτων εσωτερικού χώρου που συνδέουν τους χρήστες και τις ασύρματες συσκευές 

με το κύριο core δίκτυο. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε επιτρέπει πολύ γρήγορη εναλλαγή 

μεταξύ downlink και uplink μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο απόκρισης σε σχέση με την 

αντίστοιχη τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα 4g δίκτυα. 5G Macro Cells θα 

χρησιμοποιούν κεραίες MIMO (multiple input, multiple output) που έχουν πολλά στοιχεία ή 

συνδέσεις για την αποστολή και λήψη περισσότερων δεδομένων ταυτόχρονα. Το όφελος 

για τους χρήστες είναι ότι περισσότερα άτομα μπορούν ταυτόχρονα να συνδεθούν στο 

δίκτυο και να διατηρηθεί υψηλή απόδοση. Όταν οι κεραίες MIMO χρησιμοποιούν πολύ 

μεγάλο αριθμό κεραιών , συχνά αναφέρονται ως «massive MIMO», ωστόσο, το φυσικό 

μέγεθος  είναι παρόμοιο με τις υπάρχουσες κεραίες 3G και 4G. [1] 

Το 5G NR είναι ικανό να υποστηρίξει ζώνες φάσματος που δεν χρησιμοποιούνται αυτή τη 

στιγμή από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και πολλαπλές μπάντες  συχνοτήτων 

αφιερώνονται τώρα στο σε αυτό. Οι νέες μπάντες που θα υποστηρίζονται από δίκτυο 5g 

χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες: 

Κάτω από 1 GHz : ραδιοφάσμα στη ζώνη συχνοτήτων των 700 MHz προσφέρει τόσο 

πρόσθετη χωρητικότητα όσο και καθολική κάλυψη, ιδίως για αγροτικές, ορεινές και 

νησιωτικές περιοχές, καθώς και άλλες απομακρυσμένες περιοχές  

1-6GHz : Η κύρια ζώνη σε αυτό το εύρος που θα εκμεταλλευτεί το 5G θα είναι 3,4-3,8GHz. 

6GHz+: Σε αυτήν την μπάντα περιλαμβάνεται και η μιλλιμετρική ζώνη συχνοτήτων 24 GHz 

έως 86 GHz όπου ακτίνα σύνδεσης είναι πολύ μικρή. Πιο συγκεκριμένα η πρώτη μπάντα 

που θα εκμεταλλευτεί από το 5g θα είναι του εύρους 24-27.5GHz. ‘Ένα σημαντικό 

χαρακτηριστικό των δικτύων 5G σε αυτή τη μπάντα θα είναι η χρήση της τεχνολογίας small 

cells τα οποία θα τοποθετούνται αναλόγως το μέρος όπου οι χρήστες θα χρειάζονται 

σύνδεση και θα συνεργάζονται με τα macro cells που παρέχουν κάλυψη ευρείας περιοχής. 

 

3.3.3 5G δίκτυο μεταφοράς 

Στη συνέχεια ,σε επίπεδο δικτύου μεταφοράς , ένα 5g δίκτυο αποτελείται από το fronthaul 

και backhaul δίκτυο.  

Ο όρος fronthaul εισήχθη για να υποδείξει τη διεπαφή μεταξύ των δύο μονάδων μιας 

αρχιτεκτονικής σταθμού βάσης ασύρματης μετάδοσης , δηλαδή της remote radio head και 

της baseband unit. Αρκετοί παράγοντες συνέβαλαν στην επέκταση του αρχικού ορισμού 

του fronthaul από έναν απλό  σύνδεσμο σε έναν νέο τομέα δικτύου που έχει τις ιδιαίτερες 
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ανάγκες του, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις χρονισμού και συγχρονισμού. Αυτοί οι 

παράγοντες περιλαμβάνουν τον συντονισμό μεταξύ γειτονικών κυψελών σε πυκνά σενάρια 

ανάπτυξης ασυρμάτου δικτύου, η έλευση του 5G με υψηλές απαιτήσεις χωρητικότητας σε 

στο στρώμα μεταφοράς και η σύγκλιση διαφορετικών υπηρεσιών στην ίδια υποδομή ινών. 

 

Σχήμα 3.6: Αρχιτεκτονική δικτύου όπου φαίνεται η σύνδεση core δικτύου και του RAN 

δικτύου μέσω του backhaul  [2] 

Το backhaul κομμάτι του δικτύου συνδέει τις διεπαφές του δικτύου Radio Access με το core 

δίκτυο που εξασφαλίζει τη σύνδεση δικτύου του τελικού χρήστη με το δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας. Μέχρι και τα 4G δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, οι κύριες προκλήσεις για την 

κάλυψη των απαιτήσεων backhaul ήταν η χωρητικότητα, η διαθεσιμότητα, το κόστος 

ανάπτυξης και η εμβέλεια μεγάλων αποστάσεων. Λόγω της ανάπτυξης πυκνών μικρών 

κυψελών και των μεγάλων κυψελών κυκλοφορίας σε 5G, το δίκτυο 5G backhaul θα 

χρειαστεί να υποστηρίξει εκατοντάδες gigabits που κινούνται από το core δίκτυο και τα 5G 

δίκτυα backhaul θα πρέπει να  ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις όσον αφορά τη χωρητικότητα, 

τη διαθεσιμότητα, τον λανθάνοντα χρόνο, την ενέργεια και την αποδοτικότητα κόστους. 

3.4 5G use cases 

Διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες use cases. Οι υπηρεσίες εμπλουτισμένης Κινητής 

Ευρυζωνικότητας (Enhanced-Mobile Broadband, E-MBB) που θα χρησιμοποιούν μεγάλο 

εύρος ζώνης και θα απαιτούν πολύ υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης, για την παροχή 

εξαιρετικής κάλυψης και ομοιόμορφης συνδεσιμότητας παντού. Συνδέονται με το HD 

video, τις υπηρεσίες εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας. Οι 

υπηρεσίες εξαιρετικά Αξιόπιστων Επικοινωνιών Χαμηλής Καθυστέρησης (ultra-reliable and 

low latency communications, URLLC) υψηλής χωρητικότητας και ταχύτητας μετάδοσης 

δεδομένων είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση και τον απομακρυσμένο έλεγχο σε 

πραγματικό χρόνο π.χ. βιομηχανικών διαδικασιών, τη δημιουργία δικτύων αισθητήρων, την 

αυτοματοποίηση της διανομής ενέργειας, τον απομακρυσμένο έλεγχο μηχανημάτων για 

υπηρεσίες υγείας, την αυτόνομη οδήγηση κ.ά. Οι υπηρεσίες Μαζικής Επικοινωνίας (massive 

machine-type communications) μεταξύ μηχανών για την παροχή ευρείας κάλυψης και 

βαθιάς διείσδυσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για εκατοντάδες χιλιάδες 

συσκευών συνδέονται με την παροχή συνδεσιμότητας με χαμηλή πολυπλοκότητα υλικού 
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και λογισμικού, χαμηλό κόστος και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, καθιστώντας εφικτή την 

παρακολούθηση και αυτοματοποίηση κτιρίων, την ευφυή γεωργία, την παρακολούθηση 

και διαχείριση στόλου, τις έξυπνες πόλεις κ.ά. Η τεχνολογία των δικτύων Κινητών 

Επικοινωνιών, δηλαδή, προσφέρει τη βασική υποδομή για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

και μελλοντικό σχεδιασμό της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών στη βάση των 

δυνατοτήτων λογισμικού[50]. 

Μια επιπλέον κατηγορία είναι η κρίσιμη επικοινωνία μεταξύ μηχανών Internet of Things 

δηλαδή εφαρμογές που απαιτούν παρακολούθηση και έλεγχο σε πραγματικό χρόνο, υψηλή 

χωρητικότητα και ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, απαιτήσεις εξαιρετικά αξιόπιστης 

χαμηλής καθυστέρησης δικτύου (latency), υψηλότατη αξιοπιστία. Παραδείγματα: 

αυτοματοποιημένος έλεγχος βιομηχανικών διαδικασιών από απόσταση, 

αυτοματοποιημένη βιομηχανική παραγωγή με δυνατότητες αλλαγής παραμέτρων 

παραγωγής σε πραγματικό χρόνο με ελάχιστο κόστος, δίκτυα αισθητήρων, 

αυτοματοποίηση της διανομής ενέργειας, απομακρυσμένος έλεγχος κρίσιμων 

μηχανημάτων (ιατρικές εγχειρήσεις, βαρέα οχήματα ή μηχανήματα σε ορυχεία, λιμάνια ή 

άλλους χώρους επιχειρηματικής δραστηριότητας), εφαρμογές tactile internet κ.λπ. 

Επομένως το 5G θα αποτελέσει τον καταλύτη και θα παρέχει θεμελιώδη διευκόλυνση για 

τον ραγδαίο ψηφιακό μετασχηματισμό της ίδιας της επιχειρηματικότητας καθώς και για την 

ανάπτυξη εντελώς νέων αγορών, επιχειρηματικών μοντέλων, ευκαιριών και πηγών εσόδων, 

μέσω της μαζικής διασύνδεσης των αντικειμένων και των διαφόρων συσκευών που μας 

περιβάλλουν με πολύ ευέλικτους τρόπους. Η υλοποίηση του Internet of Things σε μαζική 

κλίμακα με χρήση του 5G για τη δημιουργία εντελώς νέων εμπειριών και επιχειρηματικών 

μοντέλων αποτελεί την πεμπτουσία αλλά και το επίκεντρο της 4ης Βιομηχανικής 

Επανάστασης και της μετάβασης στην Ψηφιακή Οικονομία[51]. 
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Σχήμα 3.7: απαιτήσεις από πλευράς bandwidth (εύρος ζώνης) και latency (καθυστέρηση) 

για πιθανά σενάρια 5G use cases [46] 

3.5 Μεταβίβαση από 4G σε 5G 

Οι πάροχοι οι οποίοι έχουν σκοπό να αναβαθμίσουν το δίκτυο τους ώστε να υποστηρίζει 5G 

τεχνολογίες πρέπει να ακολουθήσουν κάποιες επιλογές. Αυτές οι επιλογές αφορούν τη 

μετάβαση από 4G σε 5G του core τμήματος του δικτύου και του RAN τμήματος του δικτύου. 

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές όπου απαιτούνταν το RAN δίκτυο και core δίκτυο 

να είναι της ίδιας γενιάς, δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός στο 5G. Είναι δυνατό ,δηλαδή, 

να γίνει  ενσωμάτωση στοιχείων διαφορετικών γενεών σε δύο διαφορετικές διατάξεις: 

• Standalone διάταξη όπου χρησιμοποιείται μόνο 5G NR τεχνολογία 

• Non-Standalone διάταξη όπου χρησιμοποιείται 5G NR τεχνολογία σε συνδυασμό με 

RAN δίκτυο από προηγούμενες γενιές, όπως LTE. [36] 

Σε  Standalone διάταξη οι κυψέλες 5G NR ή LTE και το core δίκτυο λειτουργούν μόνα τους 

και είναι μια απλή λύση για ανάπτυξη ανεξάρτητου δικτύου που θα χρησιμοποίει εξ 

’ολοκλήρου τεχνολογία 5G. Όμως σε πρώτο στάδιο μεταβίβασης οι πάροχοι δεν θα 

προτιμήσουν Standalone διατάξεις αλλά σχεδόν όλοι ξεκινήσουν την μεταβίβαση με Non-

Standalone διατάξεις. Σε Non-Standalone διατάξεις οι κυψέλες NR συνδυάζονται με 

κύτταρα LTE χρησιμοποιώντας dual connectivity (διπλή συνδεσιμότητα) για πρόσβαση στο 

RAN και τον core δίκτυο μπορεί να είναι είτε EPC είτε 5GC ανάλογα με την επιλογή του 

παρόχου[36]. 

  

Σχήμα 3.8: Standalone και Non-Standalone διατάξεις[36] 

Μια Non-Standalone διάταξη που θα χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τους παρόχους 

για την πιο ομαλή μεταβίβαση σε 5G τεχνολογία είναι διατάξεις με χρήση Dynamic 

spectrum sharing (DSS) τεχνολογίας.  
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3.5.1 DSS 

Dynamic spectrum sharing (DSS) είναι τεχνολογία που επιτρέπει την παράλληλη χρήση  του 

5G και LTE στην ίδια μπάντα συχνοτήτων και παρέχει έναν πολύ χρήσιμο τρόπο 

μετεγκατάστασης από LTE σε NR επιτρέποντας στο LTE και NR να μοιράζονται τον ίδιο 

φορέα. [39]. Η τεχνολογία καθορίζει τη ζήτηση για 5G και LTE σε πραγματικό χρόνο και στη 

συνέχεια το δίκτυο διαιρεί το διαθέσιμο εύρος ζώνης ανεξάρτητα και αποφασίζει δυναμικά 

ποιες από τις διαθέσιμες συχνότητες θα χρησιμοποιήσει ιδανικά. [40]. Αν και θα πρέπει να 

γίνει επένδυση για την αναβάθμιση της ήδη υπάρχουσας υποδομής, αυτό το κόστος είναι 

εξαιρετικά μικρότερο από αυτό που θα υπήρχε ένα έπρεπε να κατασκευαστεί ένα 5G macro 

cite από την αρχή. Τα ήδη υπάρχοντα site λειτουργούν στα 2.1 GHz όπου μπορεί να 

λειτουργήσει και το 5G και είναι δυνατό να γίνει προσθήκη ζωνών υψηλότερων συχνοτήτων 

όπως στα 3.5 GHz. H διάταξη όπου χρησιμοποιείται DSS είναι non-standalone. 

3.6 Φάσμα συχνοτήτων στο 5G 

Το πρώτο βήμα για κατανόηση της συχνότητας είναι ο υπολογισμός του διαθέσιμου 

φάσματος συχνοτήτων για τον κάθε πάροχο. Καθώς οι απαιτήσεις στα δίκτυα κινητής 

επικοινωνίας γίνονται όλο και μεγαλύτερες, η απόκτηση και η αποδοτική χρήση του 

φάσματος θα γίνει πιο σημαντική από ποτέ. Η ικανοποίηση των μελλοντικών απαιτήσεων 

θα περιλαμβάνει καλύτερη χρήση του φάσματος που είναι ήδη διαθέσιμο στα δίκτυα 

κινητής τηλεφωνίας, πρόσβαση σε πρόσθετο εύρος ζώνης σε παρόμοιες συχνότητες και 

εκμετάλλευση υψηλότερων συχνοτήτων στις ζώνες συχνοτήτων. Ιστορικά, οι άδειες για την 

λειτουργία κινητών δικτύων έχουν δοθεί σε μεμονωμένους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων 

και σε πολλές περιπτώσεις έχουν καθορίσει ποιες τεχνολογίες πρέπει να χρησιμοποιούνται 

σε συγκεκριμένες ζώνες συχνοτήτων. Ωστόσο, οι ρυθμιστικές αρχές είναι πλέον ενήμερες 

για την ανάγκη μεγιστοποίησης της αξιοποίησης συχνοτήτων. Καθώς υπάρχει ανάγκη για 

μεγαλύτερη χωρητικότητα, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας μπορούν να ωφεληθούν από την 

απελευθέρωση περισσότερους φάσματος εντός των αναφερθέντων συχνοτήτων. Ωστόσο, 

αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέχρι το σημείο που ικανοποιείται η ζήτηση. Επίσης, θα 

είναι απαραίτητο τα κινητά συστήματα να μπορούν να μετακινούνται σε νέες περιοχές 

φάσματος με υψηλότερες συχνότητες. Στην ουσία, υπάρχει δυνατότητα για μεγαλύτερη 

χωρητικότητα στις υψηλότερες συχνότητες, εάν οι υψηλές συχνότητες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν με τέτοιο τρόπο που να υπερνικούν ή να αντισταθμίζουν τα κατώτερα 

χαρακτηριστικά της διάδοσης.[55] 

Κάθε είδος base station ανταποκρίνεται σε κάθε συχνότητα ανάλογα με το μέγεθος όπου το 

μέγεθος είναι αντιστρόφως ανάλογο  με την τιμή της συχνότητας. [4] 

• Για την ζώνη των 700 MHz χρησιμοποιούνται macro base station. 

• Για την ζώνη των 3500 MHz θα χρησιμοποιηθούν macro ή micro base stations. 

Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ήδη υπάρχοντες macro base station και να 

αναβαθμιστούν για να υποστηρίζουν 5G τεχνολογίες με χρήση τεχνολογίας DSS 

(Dynamic Spectrum Sharing). 

• Για την mm-wave(μιλλιμετρική) ζώνη και συγκεκριμένα για την μπάντα των 28 GHz 

χρησιμοποιούνται small cells και femtocells. Η χρήση των  femtocell είναι πολύ 

σημαντική για την αύξηση της χωρητικότητας στους εσωτερικούς χώρους όπου η 

διάδοση είναι δυσκολότερη λόγω των εμποδίων και την πολύ μικρή  κάλυψη, οπότε 

θα χρειαστεί και μεγάλος αριθμός σταθμών βάσης. 
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Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έχουν ήδη επωφεληθεί από το «ψηφιακό μέρισμα» που 

έγινε όταν μεταφέρθηκε η τηλεοπτική μετάδοση από την αναλογική στην ψηφιακή 

μετάδοση καθώς απελευθερώθηκε φάσμα στην περιοχή των 700 - 800 GHz συχνοτήτων. Τα 

χαρακτηριστικά διάδοσης αυτής της περιοχής συχνοτήτων, καθιστούν το φάσμα αυτό 

ιδανικό για την κάλυψη αγροτικών περιοχών και για την κάλυψη δικτύου μέσα σε ένα 

κτήριο. Τα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ανέκαθεν βασίζονταν στην αποκλειστική 

πρόσβαση σε αδειοδοτημένο φάσμα, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος των διάφορων 

επιπέδων παρεμβολών και να επιτυγχάνονται προβλεπόμενα επίπεδα απόδοσης. Το 

αδειοδοτημένο φάσμα θα συνεχίσει να παρέχεται και στα 5G δικτύων. Όμως, υπάρχουν 

μεγάλα τμήμα μη αδειδοτούμενου φάσματος σε ελκυστικές συχνότητες, για παράδειγμα 

στα 5GHz, όπου τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσαν να το εκμεταλλευτούν 

χρησιμοποιώντας την τεχνολογία WiFi ή LTE-Advanced. Μια πιθανότητα είναι ότι τα δίκτυα 

χρησιμοποιούν αδειοδοτημένο φάσμα για ισχυρές συνδέσεις ευρείας περιοχής, για 

παράδειγμα για τον έλεγχο του σήματος κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, 

υποστηριζόμενο από τη δυναμική πρόσβαση σε μη αδειοδοτημένο φάσμα για την ενίσχυση 

της μετάδοσης των δεδομένων. Το φάσμα που χρησιμοποιείται από κινητά συστήματα σε 

όλο τον κόσμο είναι ήδη κατακερματισμένο και η εισαγωγή νέων ζωνών και νέων τρόπων 

λειτουργίας μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Η διάσπαση της κατανομής του 

ραδιοφάσματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε κινητές συσκευές που είναι ασυμβίβαστες 

μεταξύ των αγορών ή έχουν διαφορετικές δυνατότητες μεταξύ των αγορών και θα 

μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο οικονομικής κλίμακας. Οι συνέπειες της διάσπασης μπορούν 

ήδη να παρατηρηθούν στην εφαρμογή της συνάθροισης των φορέων (carrier aggregation) 

στην τεχνολογία LTE, όπου κάθε συνδυασμός ζωνών συχνοτήτων πρέπει να αντιμετωπιστεί 

ξεχωριστά στα πρότυπα και οδηγεί στην αποσπασματική εισαγωγή νέων δυνατοτήτων. 

Καθώς οι συχνότητες που χρησιμοποιούνται από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έχουν 

επεκταθεί, θα είναι ζωτικής σημασίας να αναπτυχθεί ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για τη 

χρήση του ραδιοφάσματος. [55] 

 

Σχήμα 3.9: Ανάλυση του φάσματος  συχνοτήτων και τύποι base station που αντιστοιχούν σε 

κάθε μπάντα [12] 
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3.7 Διάταξη σταθμού βάσης 

Τα 5G Macro Cells θα χρησιμοποιούν κεραίες MIMO (multiple input, multiple output) που 

έχουν πολλά στοιχεία ή συνδέσεις για την αποστολή και λήψη περισσότερων δεδομένων 

ταυτόχρονα. Οι κεραίες MIMO χρησιμοποιούν πολύ μεγάλο αριθμό κεραιών , συχνά 

αναφέρονται ως «massive MIMO», ωστόσο, το φυσικό μέγεθος  είναι παρόμοιο με τις 

υπάρχουσες κεραίες 3G και 4G κεραίες. Βέβαια η αρχιτεκτονική ΜΙΜΟ της κάθε κεραίας θα 

παίξει σημαντικό ρόλο στην αύξηση του κόστους αλλά και της ενέργειας που καταναλώνει 

ο macro base station. Οι κεραίες, τα καλώδια και, γενικά, ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός 

ανήκει στο ενεργό εξοπλισμό. Η υλική κατασκευή του πύργου με τις εξωτερικές 

εγκαταστάσεις και τα νομικά έγγραφα που απαιτούνται για την απασχόληση της περιοχής 

αποτελούν τον παθητικό εξοπλισμό.[1] 

 

Σχήμα 3.10 απεικονίζεται με πράσινο ο παθητικός εξοπλισμός του δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας και με κόκκινο ο ενεργός. 

3.8 Πύκνωση δικτύου και small cells 

Η κύρια πηγή πόρων για τις διεργασίες που εκτελεί το ραδιοδικτύου αποτελεί το φάσμα 

συχνοτήτων. Παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία προοδεύει συνεχώς στην κατεύθυνση της 

αποδοτικότερης εκμετάλλευσης του φάσματος (π.χ. με τη χρήση κατάλληλων αλγορίθμων ή 

με την επαναχρησιμοποίηση φάσματος), η ποσότητα του διαθέσιμου φάσματος παραμένει 

αμετάβλητη. Αυτό το γεγονός, δημιουργεί ένα φυσικό φράγμα στο ρυθμό μετάδοσης bit 

και στην αποδοτικότητα των καναλιών που μπορεί να επιτευχθεί σε πραγματικές συσκευές 

με φυσικούς περιορισμούς. Για να συμβαδίσει το 5G με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

έχουν προαναφερθεί, πρέπει να βρεθεί λύση για το πρόβλημα του ραδιοφάσματος. 

Υπάρχει ένα μέρος του φάσματος που αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται σε μεγάλο 

βαθμό στην mmWave μπάντα συχνοτήτων, το οποίο ίσως να αποτελέσει μια βιώσιμη λύση 

αφού μπορεί να προσφέρει μέχρι και 100 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα σε σχέση με τα 

σημερινά 4G κυψελοειδή δίκτυα. Οι mmWave μπάντες συχνοτήτων είχαν απορριφθεί για 
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τη χρήση σε κυψελοειδή δίκτυα, κυρίως λόγου της μικρής ακτίνας τους και λόγω 

προβλημάτων NLOS κάλυψης[56]. Όμως η mmWave μπάντα συχνοτήτων είναι πολύ πιθανό 

να αποτελέσει μέρος των δικτύων 5ης γενιάς[55]. Στα 4G δίκτυα, η ανάγκη επέκτασης της 

χωρητικότητας του δικτύου πραγματοποιήθηκε εν μέρη μέσω της επαναχρησιμοποίησης 

του φάσματος. Τα μελλοντικά δίκτυα απαιτείται να σχεδιάζονται πολύ πιο πυκνά και 

επομένως θα γίνουν και πολύ πιο ετερογενή από ότι τα σημερινά. Ένα αναπόσπαστο 

κομμάτι των 5G δικτύων θα είναι η πυκνή τοποθέτηση small cells, τα οποία θα 

συνυπάρχουν με microcells και macrocells αλλά και με άλλα συστήματα όπως WiFi, LTE/A 

δημιουργώντας έτσι ετερογενή δίκτυα. Δηλαδή το ήδη υπάρχων RAN δίκτυο πρέπει να 

αναβαθμιστεί με την προσθήκη small cell και θα χρειαστεί πύκνωση δικτύου. 

 

Σχήμα 3.11: Απεικόνιση της διαδικασίας πύκνωσης του δικτύου [10] 

Η ανάπτυξη δικτύων 5G θα γίνει αρχικά σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές η σε μέρη 

με υψηλή συμφόρηση όπου το δίκτυο χρειάζεται επιπλέον χωρητικότητα(πχ στάδια). Για 

ακόμα καλύτερη και πλήρης ανταπόκριση στις απαιτήσεις των καταναλωτών σύμφωνα με 

τα χαρακτηριστικά ενός  δικτύου 5G είναι απαραίτητο η χρήση μικρών, χαμηλής 

κατανάλωσης και πολύ  χαμηλής εμβέλειας σταθμών βάσης, που ονομάζονται small cell. 

Υποκατηγορία των small cell είναι τα  picocell και τα femtocell και χρησιμοποιούνται στα 

κυψελοειδή δίκτυα για να επεκτείνουν την κάλυψη σε εσωτερικούς χώρους όπου τα 

εξωτερικά σήματα δεν φτάνουν ή για να προσθέσουν χωρητικότητα δικτύου σε περιοχές με 

πολύ πυκνή χρήση τηλεφωνικών υπηρεσιών, όπως σιδηροδρομικούς σταθμούς ή στάδια. 

Ως μονάδα ένα small cell είναι χαμηλού κόστους όμως τα κόστη αυξάνονται  λόγω του 

υψηλού αριθμού μονάδων που χρειάζονται για να καλύψουν μια περιοχή. Η μαζική 

εισαγωγή των Small Cells είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της απαιτούμενης 

χωρητικότητας, η οποία είναι απαραίτητη εφόσον αυξάνεται συνεχώς η κίνηση και ο όγκος 

των δεδομένων, αλλά και για τη μείωση φόρτου της κυκλοφορίας στα υπάρχοντα 

macrocell.[1]  

Ακολουθώντας την τακτική της πύκνωσης δικτύου (network densification) θα 

δημιουργηθούν πολύ cells εγκαθιστώντας πολλούς σταθμούς βάσης το ένα κοντά με το 

άλλο επιτυγχάνοντας υψηλό εύρος ζώνης, μικρό latency κ.α. Στο σχήμα 3.11 απεικονίζεται 
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ο τρόπος με τον οποίο επεκτείνουμε την κάλυψη ενός cell με τη χρήση της τεχνικής της 

πύκνωσης του δικτύου. Η πυκνή τοποθέτηση cells έχει ήδη αποφέρει πολλά κέρδη στις 

συχνότητες κάτω από τα 6Hz. Οι πάροχοι αποφασίζουν πού θα εγκαταστήσουν τα νέα cells 

με γνώμονα το κόστος εγκατάστασης των small cell της εκάστοτε περιοχής όπου χρειάζεται 

κάλυψη μιας γεωγραφικής περιοχής, να σταθμίζεται με το όφελος που θα δημιουργείται 

από την κάλυψη που θα παρέχει στη γεωγραφική περιοχή το cell αυτό [41]. Το εύρος ζώνης 

κάθε σταθμού βάσης, μπορεί να αυξηθεί χρησιμοποιώντας επιπλέον φάσμα το οποίο 

οδηγεί σε γραμμική αύξηση της χωρητικότητας . Όσο αφορά την κίνηση που δέχεται κάθε 

κόμβος, μπορούμε να την μειώσουμε εγκαθιστώντας νέους σταθμούς βάσης και 

φροντίζοντας να διαμοιράζεται το φορτίο του δικτύου όσο καλύτερα γίνεται σε κάθε 

κόμβο[60]. Τα Ultra Dense Deployments θεωρούνται προαπαιτούμενο για την 

εξισορρόπηση του φόρτου εργασίας μεταξύ των σταθμών βάσης αλλά και για την αύξηση 

της χωρητικότητας του δικτύου. Η χρήση Ultra Dense Networks (UDNs), αντιμετωπίζουν την 

υψηλή κίνηση στη μετάδοση δεδομένων μέσω της πύκνωσης της υποδομής και έχουν ως 

στόχο την αύξηση της χωρητικότητας, την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των 

συνδέσεων του ραδιοδικτύου και την ύπαρξη καλύτερης εκμετάλλευσης του διαθέσιμου 

φάσματος. Τα UDNs γίνονται και θα γίνονται όλο και πυκνότερα, γεγονός το οποίο θα 

αυξήσει τις μεταξύ τους παρεμβολές αλλά και το κόστος για κάθε κόμβο πρόσβασης[59]. 

Εφαρμόζοντας την τεχνική του network densification, το θέμα της αυξημένης κίνησης στη 

μετάδοση δεδομένων μπορεί να  λυθεί, όμως αυτό θα σήμαινε πολύ μεγάλο κόστος για την 

επένδυση σε υποδομές. Ακόμη, οι επιπλέον σταθμοί βάσης θα συνεπάγονταν και μεγάλη 

κατανάλωση ενέργειας, η οποία  αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του λειτουργικού 

κόστους (OPEX) του δικτύου και η κατανάλωση ενέργειας του δικτύου είναι ανάλογη του 

αριθμού των εγκατεστημένων σταθμών βάσης. Ένα ακόμα πρόβλημα που παρουσιάζεται 

με την τεχνική αυτή, είναι το γεγονός ότι η μεγάλου εύρους μετάδοση των Macrocells, 

συρρικνώνει σημαντικά την κάλυψη των Small Cells (Picocells, Femtocells) οδηγώντας σε 

μη-βέλτιστη χρησιμοποίηση των πόρων τους. Ακόμα και αν τα Small Cells έχουν 

τοποθετηθεί μέσα στο δίκτυο με το βέλτιστο τρόπο, είναι πιθανό να μην χρησιμοποιούνται, 

αντίστοιχα, με το βέλτιστο τρόπο λόγω διακυμάνσεων στην κίνηση των δεδομένων. 

Επομένως εγκαθιστώντας νέους σταθμούς βάσης και πυκνώνοντας ακόμα περισσότερο τα 

υπάρχοντα cells αυξάνεται η ενεργειακή κατανάλωση, οι εκπομπές CO2 και το συνολικό 

κόστος επενδύσεων [58]. 

3.9 5G ιδιωτικά δίκτυα  

Η υιοθέτηση private networks (ιδιωτικών δικτύων) 5G κερδίζει έδαφος σε όλο τον κόσμο 

καθώς οι ρυθμιστικές αρχές διαθέτουν περισσότερο φάσμα στις επιχειρήσεις, ώστε να 

μπορούν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν τα δικά τους private networks 5G. Εξ 

ορισμού, ένα private network 5G είναι ένα τοπικό δίκτυο, βασισμένο στην τεχνολογία 5G 

NR για αποκλειστική ασύρματη συνδεσιμότητα σε μια συγκεκριμένη περιοχή και δεν 

μοιράζεται η κίνηση με άλλα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή. Το RAN κομμάτι του 

δικτύου μπορεί να αποτελείται από έναν ή από πολλούς σταθμούς βάσης. Μέσω χρήσης 

private networks απαιτούν δυνατότητες 5G για εφαρμογές που υποστηρίζουν smart 

factories και το Διαδίκτυο των πραγμάτων (internet of things-IoT)[47]. Η ιδέα των ιδιωτικών 

δικτύων κινητής τηλεφωνίας δεν είναι καινούργια αλλά ξεκίνησε με τη χρήση της 

τεχνολογίας Wi-Fi και 4G LTE. Τα κύρια πλεονεκτήματα του WiFi περιλαμβάνουν χαμηλό 

κόστος και καλή διαθεσιμότητα συσκευών. Ωστόσο, η τρέχουσα ασύρματη τεχνολογία 4G 

και τα πρότυπά της δεν υποστηρίζουν τα επίπεδα αξιοπιστίας, ταχύτητας και επικοινωνίας 
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που απαιτούνται για την υλοποίηση των επιθυμητών εφαρμογών. Όμως με την ανάπτυξη 

δικτύων 5G και νέων τεχνολογιών η υλοποίηση εφαρμογών smart factories γίνεται εφικτή. 

Αλλά η πολυπλοκότητα του 5G εισάγει επίσης προκλήσεις. Πρώτον, οι συσκευές πρέπει να 

λειτουργούν στο ασύρματο φάσμα που χρησιμοποιείται από το ιδιωτικό δίκτυο ,δεύτερον, 

απαιτείται βαθιά ενσωμάτωση του εξοπλισμού, των συσκευών 5G και των εφαρμογών του. 

Ακόμη και με αυτές τις προκλήσεις, ένα ιδιωτικό δίκτυο 5G είναι η σαφής επιλογή για 

επιχειρήσεις που απαιτούν εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση, υψηλή αξιοπιστία και ανάγκη 

υποστήριξης χιλιάδων συσκευών. Το Private 5G είναι η επόμενη γενιά δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων ασύρματης 

επικοινωνίας για τη δημόσια ασφάλεια, τις βιομηχανικές λειτουργίες και τις κρίσιμες 

υποδομές. Τα ιδιωτικά δίκτυα 5G προσφέρουν συναρπαστικά και ακαταμάχητα οφέλη 

στους κατασκευαστές επειδή οι τεχνολογίες με δυνατότητα 5G θα είναι το θεμέλιο για 

smart manufacturing και για smart factories[44]. 

 

3.10 Κόστος 

Ο υπολογισμός του κόστους αποτελεί κύριο κομμάτι για την μελέτη του σχεδιασμού ενός 

δικτύου 5G από την πλευρά ενός παρόχου.  Τυπικά τα κόστη χωρίζονται σε κεφαλαιακές 

δαπάνες (CAPital Expenditures-CAPEX) και επιχειρησιακές δαπάνες (OPerational 

EXpenditures-OPEX). Το κεφαλαιακό κόστος (CAPEX) αντιπροσωπεύει το κόστος 

κατασκευής του ευρυζωνικού δικτύου ενώ το λειτουργικό κόστος (OPEX) αντιπροσωπεύει 

το κόστος που δημιουργείται από τις απαραίτητες διαδικασίες για τη λειτουργία και τη 

διαχείριση του δικτύου. Οι  capex δαπάνες αποτελούνται από τα έξοδα για τις υποδομές 

των τμημάτων του δικτύου και έχουν σχέση κυρίως με την αγορά του ασύρματου 

εξοπλισμού , τις απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση αυτού και τη σύνδεση 

backhaul του δικτύου. Οι opex δαπάνες σχετίζονται με την ενοικίαση της υποδομής, τις 

χρεώσεις διέλευσης backhaul, την διατήρηση και τη λειτουργία του δικτύου. Στις  OPEX 

δαπάνες μπορεί να περιλαμβάνονται και το ετήσιο κόστος αδειών ραδιοφάσματος και η 

διαχείριση του δικτύου δηλαδή κόστη τα οποία αφορούν τις συναλλαγές που πρέπει να 

έχει ο τηλεπικοινωνιακός οργανισμός με το κράτος. Τέτοια έξοδα μπορεί να είναι το ετήσιο 

κόστος για τις άδειες συχνότητας, έξοδα που μπορεί να αφορούν τη μίσθωση του 

φάσματος, το κόστος πληροφοριών ή και πρόστιμα τα οποία μπορεί να βασίζονται σε 

αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών. Επίσης το συνολικό κόστος για την διαφήμιση των 

δυνατοτήτων του δικτύου για την προσέλευση πελατών κατηγοριοποιείται στις OPEX 

δαπάνες. Μια προσέγγιση για τον υπολογισμό αυτό είναι η εύρεση των στοιχείων κόστους 

για όλα τα μέρη του δικτύου και η χρήση αυτών των στοιχείων για τον υπολογισμό CAPEX 

και OPEX δαπανών.  Η έμφαση, των τιμών που μελετούνται, βρίσκεται κυρίως στο RAN 

τμήμα του δικτύου και όχι στο core δίκτυο ,στη διαφήμιση και στη εύρεση των πελατών.  
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Σχήμα 3.12: παράδειγμα ανάλυση κόστους των τμημάτων του δικτύου για 4G και 5G[61] 

Για να επιτευχθεί ένα ενιαίο ποσό κόστους δικτύου, είναι συνηθισμένο να εξεταστεί μια 

περίοδος, όπως 10 έτη, κατά την οποία το κόστος αποσβένεται. Πολλές από τις εκτιμήσεις 

κόστους είναι κοινές μεταξύ LTE και 5G δίκτυα όπως οι εκτιμήσεις που αφορούν την 

ενοικίαση της εγκατάστασης , την εύρεση πελατών , το backhaul τμήμα του δικτύου, όμως 

επιπλέον λεπτομερής  ανάλυση θα χρειαστεί για την ενσωμάτωση του 5G παρόχου. Δεν 

υπάρχει ομοφωνία της βιομηχανίας για μεγάλη αύξηση του CAPEX για το 5G και η 

χρηματοδότηση αυτού του τμήματος αναμένεται να παραμείνει παρόμοια με το 4G. Από 

την άλλη ο κύριος παράγοντας που θα οδηγήσει στην αύξηση του 5G OPEX είναι η εκθετική 

αύξηση της κυκλοφορίας δεδομένων. Τα κόστη για τον πάροχο αναφέρονται όχι μόνο στα 

τμήματα του δικτύου 5G, αλλά και σε άλλα στοιχεία όπως το διαφημιστικό σκέλος για την 

προώθηση των υπηρεσιών 5G και την εύρεση πελατών. Η έμφαση, των τιμών που 

μελετώνται, αφορούν κυρίως στο RAN τμήμα του δικτύου και όχι στο core δίκτυο ,στη 

διαφήμιση και στην εύρεση των πελατών. Σύμφωνα με το σχήμα 3.11 συμπεραίνουμε ότι 

το συνολικό OPEX σε βάθος δεκαετίας είναι περίπου τετραπλάσιο του CAPEX  και 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα των χρημάτων που πρέπει να επενδυθούν. 

3.11 Φασματική απόδοση 

Προκειμένου να συσχετιστεί το φάσμα με τη χωρητικότητα είναι απαραίτητο να 

προσδιοριστεί η φασματική απόδοση κάθε τεχνολογίας. Για προηγούμενες γενιές το εύρος 

τιμών της φασματικής απόδοσης είναι γνωστό, αλλά θα πρέπει να βγάλουμε συμπέρασμα 

για τις τιμές που αφορούν το 5G. Πρώτος τρόπος βελτίωσης της φασματικής απόδοσης 

είναι να γίνει re-farming του φάσματος συχνοτήτων που χρησιμοποιείται από το 3G και το 

LTE για το  5G. Δεδομένου ότι το 5G είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από αυτές τις 
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τεχνολογίες τότε υπάρχει ένα μεγάλο κέρδος απόδοσης από το εκ νέου re-farming.[1],[2] 

Πρώτος τρόπος βελτίωσης αποτελεί η ενσωμάτωση βελτιώσεων για αναβάθμιση το 

δικτύου μέσω της τεχνολογίας carrier-aggregation, τεχνολογίας Massive MIMO, και άλλων 

νέων τεχνολογιών. 

 

Συχνότητα Spectral efficiency(bps/Hz) [1] Spectral efficiency(bps/Hz) 

(Fixed wireless access)  [21] 

700 ΜΗz 5 - 

3.5 GHz 6 3.2 

28 GHz 6 5.1 

Πίνακας 3.1: Τιμές φασματικής απόδοσης στις μπάντες συχνοτήτων  που χρησιμοποιούνται 

στο 5G 

Στην πρώτη στήλη των τιμών της φασματική απόδοσης παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις που 

έχουν γίνει από με την πηγή [1]. Στην δεύτερη στήλη οι τιμές έχουν εκτιμηθεί για σενάρια 

γρήγορων υπηρεσιών μέσω fixed wireless access (FWA) σε υψηλές συχνότητες σύμφωνα με 

την πηγή[21]. Μέγιστη φασματική απόδοση μπορεί να θεωρηθεί η τιμή 10 bps/Hz 

σύμφωνα με την πηγή [27] . 

3.12 ΜΙΜΟ 

Το λειτουργικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε φάσμα υψηλότερων συχνοτήτων στις 

υψηλότερες κυματικές ζώνες δημιουργεί νέες προκλήσεις για τους σχεδιαστές δικτύων, 

συμπεριλαμβανομένου της κατώτερης ποιότητας διάδοσης που προκαλείται από την 

αυξημένη απώλεια ισχύος και της μεγαλύτερης διασποράς σε σύγκριση με τις χαμηλότερες 

συχνότητες. Ωστόσο παρόλα τα μειονεκτήματα υπάρχουν θετικά της λειτουργίας των 

δικτύων σε υψηλότερες συχνότητες. Τα μικρότερα μήκη κύματος σε αυτές τις συχνότητες 

καθιστούν πολύ πιο εύκολη την εγκατάσταση κεραιών σε μεγάλο εύρος περιοχών με μικρές 

αποστάσεις μεταξύ τους, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται από σταθμούς βάσης ή από 

κινητές συσκευές). Το LTE χρησιμοποιεί ήδη κεραίες πολλαπλών εισόδων και εξόδων 

(ΜΙΜΟ - Multiple Input Multiple Output) για την βελτίωση της απόδοσής του. Το 3GPP 

Release 11 επιτρέπει μέχρι 8 × 8 MIMO (δηλαδή 8 στοιχεία εκπομπής και 8 στοιχεία λήψης 

από και προς την κεραία) κατά το LTE downlink. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι αδύνατο να 

εφαρμοστεί εμπορικά μέχρι στιγμής. Το 5G New Radio έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να 

υποστηρίζει τεράστιο MIMO (massive MIMO) δηλαδή MIMO μεγάλης τάξης όπου δέκτες 

και πομποί αποτελούνται από πολλά στοιχεία. Μέχρι τώρα μια τυπική τάξη ΜΙΜΟ σε LTE 

δίκτυα είναι 4x4 ενώ στο 5G  προβλέπεται πολύ μεγαλύτερη τάξη (πχ 64x64) [62].Με τόσο 

μεγάλες συστοιχίες είναι δυνατό να αποφευχθούν παρεμβολές από γειτονικές κυψέλες με 

την χρήση της τεχνολογίας beamforming. Οι περιοχές υψηλής απόδοσης ΜΙΜΟ θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον σχηματισμό ακτινών (beamforming) (δηλαδή, 

πολλές κατευθυντικές στενές δέσμες, για τη μείωση των παρεμβολών και την αύξηση της 

απόδοσης) ή για τη χωρική πολυπλεξία (δηλαδή για την εκμετάλλευση πολλαπλών 
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μεμονωμένων στοιχείων ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα ή/και ευρωστία των ραδιο-

διαδρομών μεταξύ των κινητών συσκευών και του δικτύου). Οι προηγμένες τεχνικές 

κεραίας αυτού του είδους θα είναι απαραίτητες εάν η λειτουργία των δεκάδων GHz είναι 

βιώσιμη. Δεν θα είναι ποτέ εφικτό να παρέχεται ευρεία κάλυψη σε αυτές τις συχνότητες, 

αλλά σε συνδυασμό με την υψηλή απόδοση MIMO, αυτές οι συχνότητες θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν σε πυκνοκατοικημένο αστικό δίκτυο, όπου η χωρητικότητα, και όχι τόσο 

η κάλυψη, είναι ο περιοριστικός παράγοντας. [55] 
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4.Μοντέλο ραδιοκάλυψης πυκνοκατοικημένης αστικής περιοχής 

4.1  Μεθοδολογία 

Το μοντέλο που περιγράφεται σε αυτήν την παράγραφο είναι αρκετά απλό και 

επικεντρώνεται σε αστικό περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα σε πυκνοκατοικημένη αστική 

περιοχή. Το μοντέλο δεν λαμβάνει υπόψιν τους ήδη υπάρχοντες σταθμούς βάσεις και την  

υπάρχουσα υποδομή. Η μέθοδος που παρουσιάζεται εδώ επικεντρώνεται στη βασική 

χρήση του 5G στην περίπτωση υπηρεσιών eMBB, η οποία είναι η πρώτη κλάση 

περιπτώσεων υπηρεσιών που υποστηρίζονται από την τρέχουσα προδιαγραφή 3GPP 5G. 

Το σημείο εκκίνησης είναι η επιλογή (γεωγραφική περιοχή) της περιοχής εξυπηρέτησης. 

Δεδομένου του συνολικού μεγέθους της συγκεκριμένης περιοχής μπορούμε, πρώτον,  να 

καθορίσουμε τις συνολικές απαιτήσεις του δικτύου που δημιουργούνται και, δεύτερων, τον 

αριθμό των κυψελών που απαιτούνται για την κάλυψη της περιοχής. Ο πληθυσμός της 

περιοχής θα θεωρηθεί ότι είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος. Από την μια πλευρά για να 

εξυπηρετήσουμε τις δεδομένες συνολικές απαιτήσεις των χρηστών, πρέπει να 

υπολογίσουμε τον αριθμό των κυψελών υποθέτοντας ένα ορισμένο συνολικό εύρος ζώνης 

ανά ζώνη δεδομένης της απόδοσης φάσματος που καθορίζεται από το πρότυπο 5G NR 

ανάλογα με τις διαθέσιμες τεχνικές διαμόρφωσης. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να 

υπολογίσουμε τον αριθμό των κυψελών ανά ζώνη (για τον μέγιστο αριθμό καναλιών που 

διατίθενται σε αυτό, λαμβάνοντας υπόψη πιθανά διαφορετικά εύρη ζώνης καναλιού 

ακολουθώντας τις τυπικές παραμέτρους 5G NR), δεδομένης της διάδοσης σήματος στο 

χώρο και της παρεμβολής του φυσικού στρώματος (co-channel interference). Για ένα 

δεδομένο μοντέλο διάδοσης και δεδομένο μέγεθος  συμπλέγματος κυττάρων Ν, 

υπολογίζουμε στη συνέχεια το SINR (ή συντελεστή D/R, όποιο δίνει το μέγιστο αριθμό 

κυψελών και κατά συνέπεια την πυκνότητα των κυψελών για τη δεδομένη περιοχή 

εξυπηρέτησης). 

Μόλις έχουμε τον αριθμό των κυψελών ανά ζώνη, μπορούμε στη συνέχεια να 

υπολογίσουμε τον αριθμό των σταθμών βάσης, των κεραιών, των BTS, των BSC και των MSC 

(λαμβάνοντας υπόψη τον τυπικό αριθμό MSC ανά BSC ανά BTS ανά κεραία, για ολόκληρη 

την περιοχή εξυπηρέτησης) 

Τέλος, δεδομένου του κόστους capex και opex ανά στοιχείο δικτύου, υπολογίζουμε το TCO 

για ολόκληρο το δίκτυο. 

Η παράμετρος με την οποία παραμετροποιείται το μοντέλο είναι η πυκνότητα των σταθμών 

βάσης ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (base station density) και επιλέγεται επειδή είναι ένας 

εύκολος και παραστατικός τρόπος διαστασιοποίησης του δικτύου και μπορεί να γίνει 

εύκολη σύνδεση με το συνολικό κόστος της κατασκευής του δικτύου. Στο σχήμα 4.1 

φαίνονται περιληπτικά τα βήματα που ακολουθούνται για την υλοποίηση του μοντέλου. 
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Σχήμα 4.1: Μεθοδολογία για υπολογισμό base station density 

 

Όπως έχει αναφερθεί πρώτο βήμα είναι η επιλογή τοπολογίας και λαμβάνονται δεδομένα 

όπως η έκταση, ο πυκνότητα πληθυσμού ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, δημογραφικές 

προβλέψεις και προβλέψεις ζήτησης. Άλλοι παράμετροι όπως κτίρια, δέντρα και άλλα 

εμπόδια δεν λαμβάνονται υπόψιν. Αρχικά μέσω του μοντέλου υπολογισμού της ζήτησης 

γίνεται εκτίμηση της χωρητικότητας και του μέγιστου throughput βάση του πληθυσμού. 

Παράλληλα υπολογίζεται η χωρητικότητα από το RAN μοντέλο παραμετροποιημένα 

σύμφωνα με την πυκνότητα των σταθμών βάσης λαμβάνοντας υπόψιν τους περιορισμούς 

της ασύρματης διάδοσης. Καθώς υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη χωρητικότητα, τα δίκτυα 

κινητής τηλεφωνίας μπορούν να ωφεληθούν από την απελευθέρωση περισσότερους 

φάσματος εντός των αναφερθέντων συχνοτήτων. Ωστόσο, αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο μέχρι το σημείο που ικανοποιείται η ζήτηση. Το αποτέλεσμα χωρητικότητας του 

μοντέλου ζήτησης συγκρίνεται με το αποτέλεσμα του το RAN μοντέλου με σκοπό την 

εύρεση των σταθμών βάσης που χρειάζονται για την επαρκή κάλυψη των χρηστών. 

Ακριβώς πριν την απόφαση για την πυκνότητα των σταθμών βάσης, υποθέτοντας ότι κάθε 

σταθμός βάσης φωτίζει ηλεκτρομαγνητικά μια κυψέλη, πρέπει να συγκριθεί το μέγεθος της 

κάθε κυψέλης που δημιουργείται με την μέγιστη επιτρεπτή ακτίνα κυψέλης. Η μέγιστη 

επιτρεπτή ακτίνα κυψέλης υπολογίζεται σύμφωνα με το κατάλληλο propagation model 

μέσω της εξίσωσης Link budget με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένης στάθμης 

ευαισθησίας στο δέκτη. Εάν το αποτέλεσμα από το μοντέλο ξεπερνάει την μέγιστη 

επιτρεπτή ακτίνα κυψέλης τότε λέμε ότι το μοντέλο είναι περιορισμένο από το εύρος 

κάλυψης (coverage limited) και πρέπει να γίνει εκ νέου υπολογισμός την πυκνότητας των 

σταθμών βάσης, άρα και του αριθμού των κυψελών, σύμφωνα με την μέγιστη επιτρεπτή 

ακτίνα. Σε αντίθετη περίπτωση λέμε ότι η τοπολογία μας είναι περιορισμένη από την 

χωρητικότητα του δικτύου, δηλαδή από της απαιτήσεις της ζήτησης, και ορίζουμε την 

στοχευόμενη χωρητικότητα του δικτύου μικρότερη ή ίση  με την χωρητικότητα του 

μοντέλου ζήτησης. Στη συνέχεια γίνεται υπολογισμός της πυκνότητας των σταθμών βάσης 

βάση της στοχευόμενης χωρητικότητας και έχουμε μια εκτίμηση για το πλήθος των 

κυψελών. Επομένως είναι εύκολο μέσω αυτών των αποτελεσμάτων να έχουμε εκτίμηση όχι 

μόνο για την χωρητικότητα αλλά και το κόστος για την ανάπτυξη του δίκτυού ΄μέσω τον 

αριθμό σταθμών βάσης που χρειάζονται για την αποτελεσματική κάλυψη της περιοχής. 
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4.2. Μοντέλο ζήτησης (demand model) 

Πρέπει να γίνει πρόβλεψη ζήτησης των χρηστών για μια συγκεκριμένη περιοχή και 

υποθέτουμε ότι η ζήτηση ακολουθεί την πυκνότητα του πληθυσμού. Έτσι χρησιμοποιούμε 

κάποια από τα ήδη υπάρχοντα μοντέλα ζήτησης που έχουν δημιουργηθεί αναλόγως. 

Διαλέγουμε το μοντέλο που χρησιμοποιείται στην πηγή [21] 

Traffic demand=market share*πυκνότητα πληθυσμού* 5G connections penetration *share 

of  connected users *share of active users * outdoor share*download_speed   [21]    

όπου  

• Market share: ποσοστό της αγοράς που έχει ο κάθε πάροχος 

• 5G connections penetration: ποσοστό πληθυσμού με σύνδεση 5G 

• share of connected users: ποσοστό χρηστών που είναι συνδεδεμένοι 

• share of active users: ποσοστό ενεργών χρηστών 

• outdoor share: ποσοστό χρηστών που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο 

Χρησιμοποιώντας τις υποθέσεις για τιμές που υπάρχουν στην πηγή [21] και τα 

δημογραφικά στοιχεία της περιοχής για τις παραπάνω παραμέτρους αρχικοποιούμε  τις 

παραμέτρους: 

market share 0,33 

πυκνότητα πληθυσμού(κάτοικοι/km2) 13400 

5G connections penetration 0,05 

share of  connected users  0,3 

share of active users 0,1 

outdoor share 0,5 

download_speed (Mbps) 500 

Traffic demand(Mbps/km2) 1485 

Πίνακας 4.1: Αρχικοποίηση του traffic demand μοντέλου 

Η παράμετρος η οποία οδηγεί στην αύξηση της ζήτησης είναι το 5G connections 

penetration το οποίο οδηγεί σε ραγδαία αύξηση ανά έτος αφού όλο και περισσότεροι 

χρήστες αναβαθμίζουν τις συσκευές τους για να υποστηρίζουν υπηρεσίες 5G και έτσι 

χρειάζεται υπολογισμός της απαιτούμενης χωρητικότητας ανά έτος. 

Έτσι κάνουμε την παρακάτω υπόθεση για το 5G penetration όπου οι τιμές συμβαδίζουν με 

αυτές που χρησιμοποιούνται στην πηγή [21] μέχρι το 2025 για την πυκνοκατοικημένη 

αστική Ευρώπη  [21]. 
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Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 

5G 
penetration 

0.05 0.1 0.2 0.3 0.42 

Πίνακας 4.2: τιμή 5G penetration ανά έτος μέχρι το 2025 [21] 

Οι τιμές αυτές οδηγούν στον παρακάτω πίνακα για το throughput capacity: 

 

Σχήμα 4.2: αύξηση του throughput capacity σύμφωνα με το 5G penetration 

Έτσι έχουμε μια εκτίμηση για την χωρητικότητα που πρέπει να εξυπηρετεί το δίκτυο από 

πλευράς ζήτησης η οποία πρέπει να συγκριθεί με την χωρητικότητα που έχει ως 

αποτέλεσμα το RAN μοντέλο. 

4.3 Τεχνολογίες που θεωρούνται για σταθμούς βάσης εξωτερικού χώρου 

Οι τεχνολογίες μοντελοποιούνται ανεξάρτητα η μία με την άλλη για τους διάφορους 

υπολογισμούς που θα ακολουθήσουν για την ακτίνα της κυψέλης και για την χωρητικότητα. 

Για την πιο ακριβή μελέτη του δικτύου επιλέγονται 4 συγκεκριμένες συχνότητες στις οποίες 

θα λειτουργεί το δίκτυο. Οι συχνότητες που επιλέγονται για την μοντελοποίηση του 

δικτύου είναι 700 MHz, 2.1 GHz, 3.5 GHz και 28 GHz. Η συχνότητα των 2.1 που επιλέγεται 

χρησιμοποιείται ήδη από το υπάρχων δίκτυο LTE και θα είναι από τις πρώτες συχνότητες 

που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταβίβαση από το 4G στο 5G και για αυτόν τον λόγο 

είναι σημαντικό η μελέτη της. Οι υπόλοιπες συχνότητες αντιπροσωπεύουν η κάθε μια ένα 

διαφορετικό τμήμα του φάσματος συχνοτήτων με την 700 MHz να ανήκει σε low 

band(χαμηλής μπάντας) συχνότητες, την 3.5 GHz να ανήκει σε mid band(μέσης μπάντας) 

συχνότητες και την 28 να ανήκει σε high band (υψηλής μπάντας) συχνότητες. Η μελέτη 

χωρίζεται σε αυτές τις συχνότητές γιατί κάθε μια έχει εμφανείς διαφορές σε ότι αφορά το 

εύρος της κάλυψης παρέχουν, τα χαρακτηριστικά  διάδοσης στον χώρο, εύρος ζώνης  και 

τεχνικές διαμόρφωσης. Ειδικότερα οι συχνότητες στα 3.5 GHz και στα 28 GHz 

παρουσιάζουν καινούργιες τεχνολογίες αφού είναι αυτές οι μπάντες συχνοτήτων είναι 

αρκετά υψηλότερες σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα από τις ήδη 
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υπάρχουσες γενεές και ενδείκνυνται για αστική eMBB κάλυψη και hot spot κάλυψη 

αντίστοιχα. 

Τεχνολογία  Συχνότητα  Εύρος ζώνης  

5G FDD OFDM   700 MHz 5, 10, 15, 20 ή 30 MHz 

LTE TDD  2.1 GHz 5, 10, 15, ή 20 MHz 

5G TDD OFDM 3.5 GHz 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 
60, 70, 80, 90 ή 100 MHz. 

5G TDD OFDM  28 GHz 50, 100, 200 ή 400 MHz. 

Πίνακας 4.3: Radio Link μοντέλο για τις Τεχνολογίες που θεωρούνται  

Οι τιμές για το bandwidth είναι αυτές που προβλέπονται ότι θα είναι διαθέσιμες από τους 

παρόχους και όσο υψηλότερη είναι η τιμή της συχνότητας τόσο μεγαλύτερο εύρος ζώνης 

υπάρχει διαθέσιμο για τους παρόχους. Για την μπάντα των 700 MHz προβλέπεται ότι θα 

έχει διαθέσιμο bandwidth 45 MHz, ενώ κάθε κανάλι επιλέγεται να έχει διαθέσιμο 

bandwidth  5, 10, 15, 20 ή 30 MHz και διαλέγουμε την τιμή των 10 MHz για την 

μοντελοποίηση. Για την μπάντα των 2.1 GHz προβλέπεται ότι θα έχει έχει διαθέσιμο 

bandwidth 60 MHz, ενώ κάθε κανάλι επιλέγεται να έχει διαθέσιμο bandwidth  5, 10, 15, ή 

20 MHz και διαλέγουμε την τιμή των 20 MHz για την μοντελοποίηση. Για την μπάντα των 

3.5 GHz προβλέπεται ότι θα έχει διαθέσιμο bandwidth 500 MHz, ενώ κάθε κανάλι 

επιλέγεται να έχει διαθέσιμο bandwidth  10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ή 100 MHz 

και διαλέγουμε την τιμή των 10 MHz για την μοντελοποίηση.  Για την μπάντα των 28 GHz 

προβλέπεται ότι θα έχει διαθέσιμο bandwidth 850 MHz, ενώ κάθε κανάλι επιλέγεται να έχει 

διαθέσιμο bandwidth  50, 100, 200 ή 400 MHz και διαλέγουμε την τιμή των 400 MHz για 

την μοντελοποίηση.  

Εξετάζεται το downlink γιατί έχει μεγαλύτερο bottleneck από το uplink. Έτσι διαλέγουμε 

TDD διαμόρφωση για όλες τις 5G τεχνολογίες εκτός από τη ζώνη συχνοτήτων στα 700 MHz. 

Αυτό προτείνεται επειδή η μπάντα των 700 MHz σε πολλές αρχιτεκτονικές  χρησιμοποιείται 

για να παρέχει κάλυψη κυψελών τύπου ομπρέλας (umbrella cells), δηλαδή κυψέλες  που 

καλύπτουν ένα συγκρότημα κυψελών επαναληψιμότητας ή έναν αριθμό συνήθων μακρο-

μικρο- και πικο-κύψελών με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση στο uplink οπότε 

προτείνεται FDD. 

 

4.4 Μοντέλα διάδοσης σήματος (Propagation models) 

Για τον υπολογισμό της ακτίνας της κυψέλης κάνουμε χρήση του κατάλληλου propagation 

model  λόγω των διαφορετικών συχνοτήτων κάθε δικτύου. Μια επιλογή είναι η χρήση των 

ήδη υπάρχοντων μοντέλων διάδοσης ή κάποιος θα μπορούσε να σχεδιάσει ένα μοντέλο εξ‘ 

ολοκλήρου από την αρχή το οποίο να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη περιοχή. Σε αυτή τη 

μελέτη θα διαλέξουμε την πρώτη επιλογή αφού είναι πολύ πιο απλή και απαιτεί πολύ 

χρόνο λόγω του φόρτου μετρήσεων που πρέπει να γίνουν για την μελέτη του ασύρματου 

καναλιού. Από την άλλη πλευρά η χρήση έτοιμων μοντέλων επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 

χρόνου και διευκολύνεται η διαδικασία του σχεδιασμού. Η επιλογή του κατάλληλου 

propagation model εξαρτάται από το περιβάλλον διάδοσης των σημάτων και την συχνότητα 

στην οποία λειτουργεί το δίκτυο. Με το μοντέλο διάδοσης μπορούμε να προβλέψουμε 

θεωρητικώς τον τρόπο με τον οποίο επιδρά το εκπεμπόμενο ηλεκτρομαγνητικό κύμα από 

την κεραία με το περιβάλλον διάδοσης, να καθορίσουμε το μέγεθος των απωλειών και να 
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εκτιμήσουμε την στάθμη του σήματος λήψης για κάθε σημείο του δικτύου.  Γνωρίζουμε 

από την ασύρματη διάδοση ότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα υπόκεινται σε διάφορους 

μηχανισμούς διάδοσης και αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον. Ανακλώνται σε κτίρια, σε 

βουνά, στο έδαφος, διαθλώνται όταν διαπερνούν μέσα από στρώματα με διαφορετικές 

καταστατικές παραμέτρους, υφίστανται περίθλαση γύρω από αιχμηρά ή ογκώδη εμπόδια. 

Τα κυματικά φαινόμενα της ανάκλασης, της διάθλασης, της περίθλασης, της σκέδασης και 

της πολυόδευσης εισάγουν επιπλέον απώλειες στην ισχύ του σήματος λήψης πέραν των 

απωλειών λόγω απόστασης από τον πομπό και συχνότητας λειτουργίας. Πολλά από αυτά 

τα φαινόμενα δεν ενσωματώνονται στους υπολογισμούς των έτοιμων μοντέλων, όμως θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψιν για την εκτίμηση της κάλυψης του δικτύου. Στο περιβάλλον 

διάδοσης η πυκνότητα και το ύψος των κτιρίων παίζουν μεγάλο ρόλο στην επιλογή 

μοντέλου.  

700 MHz 3.5 GHz/2.1 GHz 28 GHz 

Hata-Okumura [38] WINNER II [25] Όπως περιγράφεται στο M. R. Akdeniz et al., 

"Millimeter Wave Channel Modeling and Cellular 

Capacity Evaluation," in IEEE Journal on Selected 

Areas in Communications, vol. 32, no. 6, pp. 1164-

1179, June 2014, doi: 10.1109/JSAC.2014.2328154. 

[18] 

Cost231-Walfish-

Ikegami [24] 

 

Πίνακας 4.4: μοντέλα διάδοσης που αντιστοιχούν στις συχνότητες που μελετούνται 

Για τα 700 MHz χρησιμοποιούμε δύο μοντέλα έτσι ώστε να δείξουμε και να μελετήσουμε 

διαφορές που μπορεί να έχουν τα αποτελέσματα με την επιλογή διαφορετικών μοντέλων. 

Για την mid-band ζώνη συχνοτήτων (3.5 GHz/2.1 GHz) επιλέγεται το μοντέλο WINNER II και 

για την μιλλιμετρική ζώνη συχνοτήτων (28 GHz) θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο που 

σχεδιάστηκε στην αναφορά [18]. Κάθε μοντέλο αποτελείται από εξισώσεις με τις οποίες 

μπορεί να γίνει μελέτη για διάφορα περιβάλλοντα (αστικό, ημιαστικό, ανοικτό), για 

διάφορους τύπους σταθμών βάσης, για εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους και επίσης  μας 

δίνεται η επιλογή για ύπαρξη ή όχι line of sight(LOS). Αφού στο μοντέλο μελετάμε αστικές 

πυκνοκατοικημένες περιοχές κάνουμε και την κατάλληλη επιλογή μοντέλου με βάση την 

εκάστοτε συχνότητα. Έτσι κάνουμε τις παρακάτω επιλογές εξισώσεων για τα μοντέλα: 

• Για 700 ΜHz [38] 

o Hata-Okumura: 

▪ L[dB]=69.55 + 26.16 ∙ log10 (𝑓[MHz]) − 13.83 ∙ log10(ℎ𝐵𝑆[m])- 

Ch+(44.90 − 6.55 ∙ log10(ℎ𝐵𝑆[m])) ∙log10(d[km]) 

   Ch[dB]=3.2((log10 11.75*hMS[m])*2) (διορθωτικός παράγοντας) 

o Cost231-Walfish-Ikegami[24]: 

▪ L_wi[dB]=143.2+38*log10(d[km])-18*log10(𝐵𝑆[m]-17) 

 

• Για 3.5 GHz/2.1 GHz [25] 

o WINNER II: 

▪ 𝐿𝑝[dB] = 40.0 ∙ log(𝑑[m])+ 13.47 − 14 ∙ log( ℎ𝐵𝑆[m] − 1) − 14 ∙ 

log(ℎMS[m] − 1)+ 6 ∙ log( 𝑓[GHz]/ 5 ) 
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• Για 28 GHz [18] 

▪ 𝐿𝑝[dB]= 72.2 + 29.2 log10(d[m]) + ξ [dB] , ξ ∼ N (0, σ^2), 

σ= Lognormal shadowing variance 

4.5 Υπολογισμός μέγιστης ακτίνας 

Μια από τις διαδικασίες που πρέπει να γίνει πριν προβούμε στη δημιουργία του RAN 

μοντέλου είναι ο υπολογισμός της μέγιστης επιτρεπτής ακτίνας της κυψέλης. Ο σκοπός 

αυτής της διαδικασίας είναι ο υπολογισμός της μέγιστης ακτίνας της κυψέλης και άρα τον 

μέγιστο αριθμό κυψελών που χρειάζονται για την κάλυψη μιας γεωγραφικής περιοχής 

σύμφωνα με τους περιορισμούς ασύρματης διάδοσης έτσι ώστε να έχουμε μια 

συγκεκριμένη ευαισθησία δέκτη. Στο σχήμα 4.4 φαίνονται τα βήματα της μεθοδολογίας 

ώστε να υπολογιστεί η μέγιστη ακτίνα και στον πίνακα 4.5 οι παράμετροι εισόδου που 

χρειάζονται για την υλοποίηση του  

 

 Παράμετροι εισόδου 

Frequency 

Base station height 

Mobile station Height 

Base station gain 

Mobile station gain 

Transmitter sensitivity 

Fade margins 

Receiver sensitivity 

link budget formula 

Propagation model 

Max cell radius 

Max allowed path loss 

Σχήμα 4.4: Μεθοδολογία για 
υπολογισμό μέγιστης ακτίνας 
κυψέλης 

Πίνακας 4.5: παράμετροι εισόδου μοντέλου 
υπολογισμού μέγιστης ακτίνας 



37 
 

 

Πίνακας 4.6: Αρχικοποίηση παράμετρών για το link budget μοντέλο 

Πρώτο βήμα αποτελεί η κατάστρωση της εξίσωσης link budget έτσι ώστε μέσω αυτής να 

υπολογίσουμε το μέγιστο επιτρεπτό path loss. Oι απώλειες περιλαμβάνουν προβλήματα 

στη λήψη σήματος λόγω των ισχυρών κυματικών φαινομένων που προκαλούνται από το 

περιβάλλον διάδοσης. Οι απώλειες αυτές ονομάζονται απώλειες οδεύσεως (path loss) και 

έχουν να κάνουν με την εξασθένιση της ισχύος του κύματος καθώς διαδίδεται στο χώρο. 

Επίσης εκτός των απωλειών ελευθέρου χώρου, λόγω της απομάκρυνσης από την κεραία 

εκπομπής και της συχνότητας, έχουμε ταυτόχρονα εξασθένηση λόγω των ταχέων και 

βραδέων διαλείψεων. Το μοντέλο περιγράφει διαλείψεις μεγάλης κλίμακας (large scale 

fading) και εκφράζει την μέση εξασθένιση του λαμβανόμενου σήματος. Με βάση αυτή την 

εξασθένιση καθορίζονται το μέγεθος της περιοχής κάλυψης και άρα το μέγεθος των 

κυψελών (cells) Έτσι το περιβάλλον γύρω από τη γεωγραφική θέση του συνδρομητή έχει 

πολλαπλές ανακλάσεις (φαινόμενο της πολυόδευσης) με αποτέλεσμα να έχουμε έντονες 

διακυμάνσεις στην ισχύ του λαμβανομένου σήματος ακόμα και όταν ο συνδρομητής 

παραμένει ακίνητος. Άρα για να υπολογίσουμε τις απώλειές θα χρησιμοποιήσουμε  

propagation model  που αντιστοιχεί σε κάθε συχνότητα. 

Η εξίσωση είναι η εξής link budget: Pr [dBm] = EIRP [dBm] +Gr [dBi]- L [dB](path loss) με την 

EIRP να δίνεται από την εξίσωση EIRP [dBm]= Pt [dBm]+ Gt [dBi]. 

Πρακτικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν δηλώνουν την ακτίνα μέχρι την οποία το 

εκάστοτε σύστημα θεωρείται περιορισμένο από την χωρητικότητα (capacity limited). 

Δηλαδή όσο οι προκύπτουσες ακτίνες των κυψελών ενός δικτύου δεν ξεπερνούν αυτές τις 

τιμές το δίκτυο είναι capacity limited και όταν ξεπερνιέται η μέγιστη επιτρεπτή ακτίνα το 

δίκτυο θεωρείται coverage limited. 

 

 

 

 

 

Συχνότητα 

λειτουργίας 

hBS 

(ύψος  

BTS) 

[1] 

hMS (ύψος  

που βρίσκεται 

η κινητή πηγή) 

Rx sensitivity 

(στάθμη 

ευαισθησίας) 

[1] 

Tx_Power 

(ισχύς 

εισόδου)  

Gt (κέρδος 

BTS) 

Gr 

(κέρδος 

δέκτη) 

Περιθώρια 

πολυόδευσης  

700 ΜΗz 30 m 1.5 m -92 dBm 40 dBm [13] 16 dBi [13] 1 dBi 6 dBm 

2.1 GHz 

3.5 GHz 

25 m 1.5 m -81 dBm 30 dBm [1] 4 dBi [1] 1 dBi 6 dBm 

28 GHz 10 m 1.5 m -77 dBm 30 dBm [1] 4 dBi [1] 1 dBi 6 dBm 
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4.6 Αποτελέσματα μοντέλου υπολογισμού μέγιστης ακτίνας 

Αρχικά γίνεται υπολογισμός της μέγιστης ακτίνας για τα 700 MHz: 

• Υπολογισμός EIRP : 

EIRP[dBm]=Tx Power [dBm] +Gt [dBi] =56 dBm 

• Από μοντέλο Hata-Okumura: 

     L [dB] = 123.56+35log10(d[km]) 

• Από μοντέλο Cost231-Walfish-Ikegami 

    L [dB] = 122.94+38log10(d[km]) 

• Pr [dB]= Rx sensitivity+ Επιπλέον περιθώρια=-86 dB 

• Από εξίσωση link budget: 

     Pr [dB] = EIRP [dBm] +Gr-L [dB] 

     οδηγούμαστε d=3.6 km 

     και μέσω του δεύτερου μοντέλο d=3.3 km 

Στην συνέχεια γίνονται υπολογισμοί για τα 2.1 GHz: 

• Υπολογισμός EIRP : 

EIRP[dBm]=Tx Power [dBm] +Gt [dBi] =34 dBm 

• Από μοντέλο WINNER II:  

Lp [dB] =40 ∙ log10(d [m]))-17.89 

• Pr [dB]= Rx sensitivity+ Επιπλέον περιθώρια=-75 dB 

• Από εξίσωση link budget: 

Pr [dB] = EIRP [dBm] +Gr-L_fsl [dB] -Lp[dB] 

Οδηγούμαστε στην τιμή της ακτίνας d=703 m 

Υπολογισμοί για τα 3.5 GHz: 

• Υπολογισμός EIRP : 

EIRP[dBm]=Tx Power [dBm] +Gt [dBi] =32 dBm 

• Από μοντέλο WINNER II:  

     Lp [dB] =40 ∙ log10(d [m]))-16.56 

• Pr [dB]= Rx sensitivity+ Επιπλέον περιθώρια=-75 dB 

• Από εξίσωση link budget: 

Pr [dB] = EIRP [dBm] +Gr-L_fsl [dB] -Lp[dB] 
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 Έτσι οδηγούμαστε στην τιμή των d=650 m 

Και τέλος παρατίθενται οι υπολογισμοί για τα 28 GHz: 

• Υπολογισμός EIRP : 

EIRP[dBm]=Tx Power [dBm] +Gt [dBi] =34 dBm 

• Από μοντέλο :  

     𝐿𝑝 [dB] = 72.2 + 29.2 log10(d [m])) + ξ , 

      ξ ∼ N (0, 8.7^2), 

• Pr [dB]= Rx sensitivity+ Επιπλέον περιθώρια=-71 dB 

• Από εξίσωση link budget: 

     Pr [dB] = EIRP [dB] +Gr-L_fsl [dB] -Lp [dB] 

      οδηγούμαστε d=14.5 m 

 

Τα αποτελέσματα κινούνται σε περιοχές τιμών που περιμέναμε δηλαδή όταν σε όσο 

μεγαλύτερη συχνότητα λειτουργεί το ένας σταθμός βάσης τόσο μικρότερη εμβέλεια έχει. 

Όμως δεν μπορούμε να προβούμε σε απόφαση για την τιμή των σταθμών βάσης που 

χρειάζονται για την κάλυψη μια περιοχής γιατί  πρέπει να ληφθεί υπόψιν και οι απαιτήσεις 

χωρητικότητας από πλευράς ζήτησης.  

4.7.Υλοποίηση μοντέλου για υπολογισμό χωρητικότητας σε πυκνότητας 
base station 

Αφού έχουμε τελειώσει από την πλευρά της ζήτησης και ξέρουμε και την μέγιστη ακτίνα 

που μπορεί να καλύψει ο σταθμός βάσης μπορούμε να προχωρήσουμε στον υπολογισμό 

των σταθμών που απαιτούνται για την κάλυψη μιας π ανά ζώνη θεωρώντας ότι κάθε ζώνη 

μελετάται ξεχωριστά η μία με την άλλη και μελετάμε μονο μοντέλα εξωτερικού χώρου για 

αστικό περιβάλλον. Στο σχήμα 4.5 φαίνονται τα βήματα της για την ανάπτυξη RAN 

μοντέλου και στον πίνακα 4.7 οι παράμετροι εισόδου που χρειάζονται για την υλοποίηση 

του. 
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Μοντέλου 
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Τώρα στο κύριο κομμάτι του μοντέλου θα γίνει υπολογισμός των κυψελών ανά ζώνη 

συχνοτήτων (για τον μέγιστο αριθμό καναλιών που διατίθενται σε κάθε μπάντα, 

λαμβάνοντας υπόψη διάφορα πιθανά εύρη ζώνης καναλιών ακολουθώντας τις τυπικές 

παραμέτρους 5G NR), δεδομένης της διάδοσης των παρεμβολών (τόσο ομοκαναλικών 

παρεμβολών όσο και παρεμβολών γειτονικών καναλιού). Για ένα δεδομένο μοντέλο 

διάδοσης και  μέγεθος συγκροτήματος κυψελών επαναληψιμότητας Ν, υπολογίζουμε το 

SINR ή συντελεστή D/R) ανάλογα με το πιο δίνει το μέγιστο αριθμό κυττάρων και κατά 

συνέπεια την πυκνότητα κυψελών για τη δεδομένη περιοχή που παρέχονται υπηρεσίες.  

 Πρώτα κάνουμε αρχικοποίηση του μοντέλου: 

Πίνακας 4.8: Αρχικοποίηση παράμετρών για το link budget μοντέλο 

Οι παράμετροι είναι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στην διαδικασία του 

υπολογισμού μέγιστης επιτρεπτής ακτίνας αλλά τώρα η ισχύς εκπομπής θα υπολογιστεί 

σύμφωνα με την εκάστοτε πυκνότητα σταθμών βάσης( δηλαδή την ακτίνα κυψέλης). Το 

δίκτυο θα αποτελείται από εξαγωνικές κυψέλες όπου κάθε κυψέλη φωτίζεται 

ηλεκτρομαγνητικά από έναν base station. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανάλογα με τον 

αριθμό των συχνοτήτων που θέλουμε να μελετήσουμε, τα διαφορετικά μοντέλα διάδοσης 

που μελετάμε και διαφορετικά περιβάλλοντα. Έτσι ξεκινάμε από το εκάστοτε μοντέλο 

διάδοσης για τον υπολογισμό του path loss (απώλειες οδεύσεως). Στην συνέχεια 

χρησιμοποιούμε την εξίσωση link budget για τον υπολογισμό της λαμβανόμενης ισχύος. 

Στην συνέχεια γίνεται η επιλογή του μεγέθους του συγκροτήματος κυψελών 

επαναληψιμότητας Ν για να χρησιμοποιηθεί στον υπολογισμό της τιμής της ομοκαναλικής 

παρεμβολής. Σε αυτό το βήμα η τιμή του Ν θα μπορούσε να ήταν μεταβλητή και να είχαμε 

την τιμή της ομοκαναλικής παρεμβολής παραμετρικά με την τιμή Ν, αλλά για να μην 

περιπλέκουν οι υπολογισμοί η τιμή Ν θεωρείται σταθερά. Έχοντας ορίσει το μέγεθος της 

συστάδας Ν μπορούμε να προβούμε στον  υπολογισμό των παρεμβολών. Εδώ λαμβάνουμε 

υπόψιν μόνο της ομοκαναλικές παρεμβολές, αφού οι παρεμβολές γειτονικού καναλιού 

μπορουν να αποφευχθούν με την κατάλληλη διαχείριση των διαθέσιμου φάσματος των 

συχνοτήτων. Η καταχώρηση των συχνοτήτων στις κυψέλες κατά τη διάρκεια της κυτταρικής 

Συχνότητα 

λειτουργίας 

hBS 

(ύψος  

BTS) 

hMS (ύψος  

που 

βρίσκεται 

η κινητή 

πηγή) 

Propagation 

model 

Tx_Power 

(ισχύς 

εισόδου) 

[1] 

Gt 

(κέρδος 

BTS) 

Gr 

(κέρδος 

δέκτη) 

Bandwidth 

(MHz) 

700 ΜΗz 30 m 1.5 m Hata-okumura 

Walkfish-

ikegami 

40 dBm 

[13] 

16 dBi 

[13] 

1 dBi 10 

2.1 GHz 25 m 1.5 m WINNER II 30 dBm [1] 4 dBi 1 dBi 40 

3.5 GHz 25 m 1.5 m WINNER II 30 dBm [1] 4 dBi 1 dBi 100 

28 GHz 10 m 1.5 m [18] 30 dBm [1] 4 dBi 1 dBi 400 
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σχεδίασης πρέπει να πραγματοποιείται με βάση έναν αυστηρό περιορισμό. Σύμφωνα με 

αυτόν απαγορεύεται να εκχωρηθούν κοντινές φασματικά συχνότητες εντός της ίδιας 

κυψέλης ή σε γειτονικά κύτταρα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι δύο γειτονικά 

κελιά δεν θα χρησιμοποιούν γειτονικές φέρουσες συχνότητες. Τώρα για τις  ομοκαναλικές 

παρεμβολές υποθέτουμε ότι η επίδραση των παρεμβολών προέρχεται από την πρώτη 

συστάδα των γειτονικών ομοκαναλικών κυψελών. Η σχέση που συνδέει την τάξη Ν με την 

απόσταση μεταξύ των κυψελών που χρησιμοποιούν την ίδια μπάντα συχνότητας D δίνεται 

από τον τύπο  όπου R η ακτίνα κυψέλης.  Επίσης πρέπει να διασφαλίζεται  το 

κριτήριο  για να αποφευχθούν  παρεμβολές μεταξύ των κυψελών με την ίδια 

συχνότητα.[38]Υποθέτουμε ότι η τάξη του συγκροτήματος των κυψελών επαναληψιμότητας 

για συχνότητα των 700 MHz είναι Ν=12 , άρα  και  θα υπάρχουν 6 κυψέλες που θα 

προκαλούν παρεμβολές στην κυψέλη αναφοράς σε αποστάσεις 7R,6R και 5R ανά δυο. Για 

μεγαλύτερες συχνότητες υποθέτουμε Ν=7 , άρα . Τέλος οι παρεμβολές 

επηρεάζονται από το φόρτο του δικτύου που οδηγεί σε μείωση της τιμής των παρεμβολών, 

δηλαδή η τελική τιμή των παρεμβολών είναι πολλαπλασιασμένη ενός load factor = 0.5. 

 

Σχήμα 4.6: Απεικόνιση προσέγγισης της γεωμετρίας για την πρώτη συστάδα ομοκαναλικών 

κυψελών συμπλέγματος N. Όταν ο δέκτης βρίσκεται στο όριο της κυψέλης (edge cell) 

λαμβάνει χώρο η χειρότερη περίπτωση ομοκαναλικής παρεμβολής. [38] 

 

Έπειτα πριν να γίνουν οι υπολογισμοί για το SINR πρέπει να υπολογιστεί ο θόρυβος ο 

οποίος είναι είτε θερμικός (προκαλείται από τις κεραίες, εξαρτάται από τη θερμοκρασία και 

δεν μπορεί να εξαλειφθεί), είτε από εξωτερικές πηγές (εκπομπές που προκαλούνται 

ακούσια από διάφορες ηλεκτρικές συσκευές λόγω κατασκευαστικών ατελειών), είτε από 

παρεμβολές άλλων εκπομπών σε επικαλυπτόμενες συχνότητες και υπολογίζεται σύμφωνα 

με την εξίσωση: 
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• Noise (dBm) = σταθερά Boltzmann (Kelvin)*θερμοκρασία*bandwidth [13] 

Όπου η θερμοκρασία ισούται με290 Kelvin και σταθερά Boltzmann με 1,38E-23 Kelvin 

Έτσι για κάθε συχνότητα η τιμή του θορύβου ισούται με: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4.9: Υπολογισμός θορύβου για τις διάφορες συχνότητες του μοντέλου και το 

αντίστοιχο bandwidth σε κάθε συχνότητα 

Έχοντας υπολογίσει την λαμβανόμενη ισχύ, τον θόρυβο και τις παρεμβολές μπορούμε να 

υπολογίσουμε το SINR. Το SINR για το j χρήστη εκτιμάται χρησιμοποιώντας το επίπεδο του 

λαμβανόμενου σήματος από την κυψέλη αναφοράς, δεδομένου του αθροίσματος της 

παρεμβολής από την i παρεμβαίνον κυψέλη στον j δέκτη συν τον θόρυβο σε κάθε δέκτη j. 

 Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με την εξίσωση: = . 

Όπου  η ισχύς του επίπεδου του λαμβανόμενου σήματος για j χρήστη,  η ισχύς της 

παρεμβολής και  η ισχύς θορύβου. 

Στη περίπτωση του LTE υπήρχε τυποποιημένη χαρτογράφηση από το SINR στην 

διαμόρφωση και στο σύστημα κωδικοποίησης. Όμως λόγω της νέας φύσης της τεχνολογίας 

5G δεν υπάρχει κάτι τυποποιημένο ή κάποιο μοντέλο ώστε να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο 

τρόπο και έτσι έπρεπε να δημιουργηθεί κάποιο μοντέλο από την αρχή το οποίο θα μοιάζει 

με αυτά που χρησιμοποιούνται στο LTE.  Όμως ο 5G δίαυλος θα εξακολουθεί να είναι 

περιορισμένος από την αρχή του Shannon. Έτσι για το υπολογισμό της φασματικής 

απόδοσης (spectral efficiency) θα χρησιμοποιηθεί η εξίσωση: 

S.E. (Mbps/Hz)= log2 (1+*Nr/N*10SINR[dB]) [48] 

όπου  N=Min (Nt, Nr) και Nt, Nr ο αριθμός των πομπών και των δεκτών αντίστοιχα. Οι 

μετρήσεις που γίνονται με αυτήν την εξίσωση ορίζονται για BLER (Block Error Rate) 

μικρότερου του 0.1 [37] . 

Frequency (GHz) Noise (dBm) Bandwidth (Hz) 

0,7 -103,98            10.000.000  

Frequency (GHz) Noise (dBm) Bandwidth (Hz) 

2,1 -97,96            20.000.000  

Frequency (GHz) Noise (dBm) Bandwidth (Hz) 

3,5 -93,98          100.000.000  

Frequency (GHz) Noise (dBm) Bandwidth (Hz) 

28 -87,96          400.000.000  
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Έπειτα μπορεί να γίνει ο υπολογισμός της χωρητικότητας του καναλιού σύμφωνα με το 

τύπο: 

Throughput capacity(Mbps) = # sectors * bandwidth(Hz) * spectral                                                                                                    

efficiency(Mbps/Hz) [21]. 

όπου υποθέτουμε 3 sectors και ότι έχουμε 1 κεραία εκπομπής ανά sector. Επίσης γίνεται η 

υπόθεση ότι ο αριθμός των πομπών και των δεκτών συμπίπτουν. Τα αποτελέσματα θα είναι 

συναρτήσει της πυκνότητας σταθμών βάσης και αν είναι γνωστός και ο αριθμός των base 

station μπορεί να υπολογιστεί και η τιμή της χωρητικότητας/km2. Η τιμή της πυκνότητας 

των base station ανά km2 μπορεί άμεσα να συνδεθεί με την τιμή της ακτίνας της κυψέλης 

αφού όσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα τόσο περισσότεροι base station είναι 

τοποθετημένοι σε ένα km2 με αποτέλεσμα κάθε base station να φωτίζει ηλεκτρομαγνητικά 

κυψέλες μικρότερης ακτίνας. 
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5 Αποτελέσματα μοντέλου 

Η υλοποίηση του μοντέλου υποστηρίζεται από αρχείο Excel όπου υπάρχουν όλα τα 
στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση του μοντέλου. Όλα τα γραφήματα προέρχονται 
από το Excel αρχείο στο όποιο περιέχονται τα στοιχεία κόστους για κάθε ζώνη συχνοτήτων.  
Υπολογίζονται διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα όπως η ζήτηση, η 
μέγιστη ακτίνα, η χωρητικότητα και τελικώς το συνολικό κόστος εγκατάστασης για το 
μοντέλο για τους εξωτερικούς σταθμούς βάσης. 

5.1 Αποτελέσματα χωρητικότητας 

Όπως έχουμε προαναφέρει για τον υπολογισμό της χωρητικότητας υποθέτουμε ότι ο 

πληθυσμός είναι ομοιόμορφά κατανεμημένος σε εξωτερικό χώρο. Επίσης κάθε συχνότητα 

μοντελοποιείται ανεξάρτητά η μία με  την άλλη και στην μπάντα των 700 MHz 

χρησιμοποιούνται δυο μοντέλα ασύρματης διάδοσης σήματος. Στο διάγραμμα που θα 

προκύψει θα φαίνεται ο τρόπος που επηρεάζεται η χωρητικότητα με την αύξηση των 

σταθμών βάσης ανά km2 για κάθε συχνότητα. Το δίκτυο μοντελοποιείται με την τάξη του 

συγκροτήματος των κυψελών επαναληψιμότητας για συχνότητα των 700 MHz να ορίζεται 

στην τιμή Ν=12, ενώ για μεγαλύτερες συχνότητες η τάξη ορίζεται στην τιμή  Ν=7. 

 

Σχήμα 5.1: σχέση μεταξύ χωρητικότητας και αριθμού πυκνότητας σταθμών βάσης 

Γίνεται εύκολα κατανοητό από το σχήμα 5.1 ότι η χωρητικότητα των κυτταρικών δικτύων 

αυξάνεται μονοτονικά σε σχέση με την πυκνότητα του σταθμού βάσης. Επίσης 

παρατηρώντας το σχήμα φαίνεται πως για μεγάλες συχνότητες το δίκτυο είναι πιο 

αποδοτικό αφού παρέχει μεγαλύτερη τιμή χωρητικότητας ανά km2 . Αρχικά η συχνότητα 

των 700 MHz έχει πολύ χειρότερη συγκριτικά αποδοτικότητα αφού θέλει υπερβολικά 

μεγάλο αριθμό base station για τη  παροχή υψηλής χωρητικότητας. Από την άλλη πλευρά η 

συχνότητα που παρέχει την μεγαλύτερη χωρητικότητα στο δίκτυο είναι αυτή των 3.5 GHz 

όμως καθώς αυξάνεται ο αριθμός των base station η συχνότητα που λειτουργεί στην 

μιλλιμετρική ζώνη παρέχει μεγαλύτερη χωρητικότητα στο δίκτυο. Αν και τα οι μπάντες των 

2.1 που αντιπροσωπεύουν το LTE και των 3.5 που αντιπροσωπεύει το 5G NR θα περίμενε 

κανείς τα αποτελέσματα χωρητικότητας να είναι συγκρίσιμα αφού είναι κοντά στο φάσμα 

κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει αφού υπάρχει πολύ περισσότερο διαθέσιμο εύρος ζώνης 

καναλιού στα 3.5 GHz.  Έτσι γίνεται αντιληπτό ότι η μπάντα των 28 GHz γίνεται απαραίτητη 
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αν αυξηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι απαιτήσεις του δικτύου από πλευράς ζήτησης αφού 

για πολύ υψηλές τιμές χωρητικότητας χρειάζονται λιγότεροι σταθμοί βάσης των 28 GHz σε 

σχέση με το ποσό σταθμών βάσης των 3.5 GHz. Επίσης στα 28 GHz η μπάντα είναι κυρίως 

noise limited, σε αντίθεση με όλες τις άλλες μπάντες που μελετούνται, αλλά γίνεται 

interference limited για μικρές τιμές της ακτίνας  κυψέλης. Πολύ καλή κάλυψη μπορεί να 

είναι επιτευχθεί  με σχετικά χαμηλή πυκνότητα σταθμών και αυξάνοντας την πυκνότητα 

αυξάνεται σημαντικά και η χωρητικότητα αφού το σύστημα είναι περιορισμένο κατά κύριο 

λόγο από τον θόρυβο. Στο σχήμα 5.1 η χωρητικότητα αυξάνεται γραμμικά σε όλες τις 

μπάντες συχνοτήτων εκτός από την μπάντα των 28 GHz όπου η αύξηση είναι παραβολικού 

τύπου για μεγάλες τιμές ακτίνας της κυψέλης. Αυτό οφείλεται, όπως αναφέραμε πιο πάνω, 

στο γεγονός ότι η μπάντα είναι noise limited σε αυτές τις τιμές ακτίνας. 

5.2 Σύγκριση αποδοτικότητας των ζωνών συχνοτήτων για ίδιο εύρος 
ζώνης 

Για να  εχουμε μια καλύτερη σύγκριση των χαρακτηριστικών των διαφόρων ζωνών 

συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο θα γίνει μελέτη των ζωνών 

χρησιμοποιώντας το ίδιο εύρος ζώνης. Έτσι θα διαπιστώσουμε ποια συχνότητα είναι 

προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί εάν το δίκτυο είναι περιορισμένο από πλευράς εύρους 

΄ζώνης. Όμως η ζώνη των 28 GHz βρίσκεται σε υψηλές συχνότητες όπου υπάρχει πολύ 

αχρησιμοποίητο φάσμα όποτε η μελέτη γίνεται σε θεωρητικό επίπεδο για σύγκριση με τις 

άλλες συχνότητες. Η τιμή του εύρους ζώνης που επιλέγεται είναι στα 20 MHz. Στο σχήμα 

5.2 φαίνονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης των ζωνών συχνότητας που 

χρησιμοποιήθηκαν και πριν, ακριβώς με τις ίδιες παραμέτρους με πριν με την μόνη αλλαγή 

να αποτελεί η επιλογή του ίδιου εύρους ζώνης για όλες τις ζώνες. 

Σχήμα 5.2: σχέση μεταξύ χωρητικότητας και αριθμού πυκνότητας σταθμών βάσης για κοινό 

bandwidth (20 MHz)  

Αρχικά παρατηρείται ότι το bandwidth είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που 

επηρεάζουν την χωρητικότητα ανά μπάντα συχνότητας αφού το επιλεγμένο εύρος ζώνης 

των 20 MHz οδηγεί σε πολύ μικρές τιμές χωρητικότητας στις συχνότητες που λειτουργούν 

σε υψηλότερες συχνότητες. Η μπάντα των 28 GHz είναι αυτήν που επηρεάζεται σε 
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μεγαλύτερο βαθμό αφού το εύρος ζώνης είναι ο κύριος παράγοντας που οδηγεί στην 

ωφελιμότητα χρήσης αυτής της μπάντας αφού παραμένει ανεκμετάλλευτη μέχρι τώρα και 

υπάρχουν μεγάλες τιμές bandwidth. Όσο μεγαλύτερη είναι η ζώνη συχνοτήτων στην οποία 

λειτουργεί το δίκτυο τόσο πιο πολύ επηρεάζεται η χωρητικότητα. Οπότε αν δεν υπάρχει η 

ικανότητα παροχής μεγαλύτερου εύρους ζώνης η χρήση των 700 MHz και των 2.1 GHz που 

ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως είναι προτιμότερη.  Η καμπύλη των 2.1 GHz συμπίπτει με 

αυτήν των 700 MHz όταν οι υπολογισμοί γίνονται βάση του μοντέλου Walfish ενώ όταν 

χρησιμοποιείται το μοντέλο Hata παρατηρείται μια μικρή διαφορά. 

5.3 Σύγκριση με demand model 

Στη συνέχεια έχοντας υπολογίσει την χωρητικότητα συναρτήσει της πυκνότητας σταθμών 

βάσης γίνεται σύγκριση με την χωρητικότητα που χρειάζεται για την κάλυψη των αναγκών 

χωρητικότητας του πληθυσμού που έχει ως αποτέλεσμα μοντέλο ζήτησης. Δηλαδή ανάλογα 

την ζήτηση που υπάρχει από τους χρήστες την εκάστοτε χρονιά υπάρχει μια τιμή 

πυκνότητας σταθμών βάσης ,που προκύπτει από το RAN μοντέλο, η οποία ικανοποιεί την 

ζήτηση αυτή. Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται οι τιμές του demand throughput ανά έτος και η 

αίτια αλλαγής ανά έτος είναι το 5G penetration δηλαδή πόσοι συνδρομητές έχουν 

πρόσβαση σε τεχνολογίες 5G. 

Έτος 2021 2022 2023 2024 2025 

Demand 
throughput 
(Mbps) 1485 2970 5346 8316 11880 

Πίνακας  5.1: Demand throughput ανά έτος [21] 

 

Σχήμα 5.3: σχήμα για απεικόνιση της σύγκρισης του γραφήματος χωρητικότητας με το 

demand throughput κάθε χρονιάς 

Παρατηρώντας το σχήμα 5.3, κάθε οριζόντια γραμμή αναπαριστά την τιμή της ζήτησης της 

χωρητικότητας ανάλογα με το έτος. Ο παράγοντας που οδηγεί στην αύξηση της 

απαιτούμενης χωρητικότητας για κάθε έτος είναι το 5G penetration που δείχνει το ποσοστό 

των συσκευών που χρησιμοποιούν 5G τεχνολογία. Στην συχνότητα των 28 GHz το δίκτυο 

είναι coverage limited οπότε ο αριθμός των base station που απαιτείται δίνεται σύμφωνα 

με την μέγιστη ακτίνα της κυψέλης. Αυτό σημαίνει ότι για την εκπλήρωση των απαιτήσεων 

της ζήτησης δεν είναι επαρκής η τιμή της πυκνότητας των σταθμών βάσης που προκύπτει 
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από το RAN μοντέλο και θα χρειαστούν περισσότεροι σταθμοί βάσης. Στις υπόλοιπες 

συχνότητες το δίκτυο περιορίζεται από την τιμή της χωρητικότητας που προκύπτει από το 

demand μοντέλο και ο αριθμός των base station επιλέγεται σύμφωνα με την τιμή αυτή. Στα 

σημεία τα οποία η κάθε γραμμή που παριστά τη ζήτηση σε κάθε χρονιά συναντούν τις 

καμπύλες αναπαριστά την τιμή της πυκνότητας των base station/km2, δηλαδή το πλήθος 

των σταθμών βάσης που χρειάζονται για την ικανή παροχή χωρητικότητας στον πληθυσμό 

των συνδρομητών σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

 

Σχήμα 5.4 απαραίτητη τιμή πυκνότητας base station για την εκπλήρωση της ζήτησης των 

χρηστών σύμφωνα με το έτος για κάθε ζώνη συχνοτήτων 

Στο σχήμα 5.4 φαίνεται το αποτέλεσμα της σύγκρισης των εξόδων του RAN μοντέλου και 

του μοντέλου ζήτησης όπου φαίνεται η τιμή της πυκνότητας σταθμού βάσης ανάλογα το 

έτος για κάθε συχνότητα. Δηλαδή έχουμε μια εκτίμηση για τον αριθμό των base station που 

χρειάζονται για την κάλυψη της περιοχής. Σε πρώτο στάδιο, δηλαδή όσο η τιμή του 5G 

penetration παραμένει μικρή, η χρήση των ήδη υπάρχοντων base station που λειτουργούν 

στα 2.1 GHz είναι προτιμότερη ή κατασκευή καινούργιων 700 MHz macro base station όπου 

χρειάζεται. Όσο αυξάνεται η τιμή του 5G penetration γίνεται προτιμότερο ή χρήση της 

μπάντας των 3.5 GHz λόγω της μικρής τιμής του base station density σε αυτήν την μπάντα. 

Έτσι δεν προτείνεται η κάλυψη της περιοχής με χρήση 28 GHz base station όταν δεν μιλάμε 

για εσωτερικούς χώρους λόγω των κακών propagation χαρακτηριστικών που 

παρουσιάζονται σε αυτήν την μπάντα με αποτέλεσμα να χρειάζεται μεγάλος αριθμός 

σταθμών για την κάλυψε μιας γεωγραφικής περιοχής.  

Βέβαια, πριν καταλήξουμε σε αποτέλεσμα για το base station density, πρέπει να λάβουμε 

υπόψιν και την μέγιστη ακτίνα της κυψέλης. Εάν αυτή η τιμή υπερβαίνεται δεν μπορούμε 

να λάβουμε απόφαση για την τιμή του base station density και άρα για τον αριθμό 

σταθμών βάσης για την πλήρη κάλυψη της περιοχής σύμφωνα με την διαδικασία που 

προηγήθηκε. Σε αυτήν την περίπτωση η τιμή του base station density και η ακτίνα κυψέλης 

θα υπολογιστεί σύμφωνα με την μέγιστη επιτρεπτή ακτίνας κυψέλης. Η μέγιστη ακτίνα 

ξεπερνιέται στην περίπτωση των 28 GHz, ενώ αυτό δεν συμβαίνει σε καμία από τις 

υπόλοιπές συχνότητες. Έτσι για τα 28 GHz η τιμή του base station density δεν θα είναι αυτή 

που φαίνεται από το σχήμα. Στην προηγούμενη παράγραφο υπολογίστηκε ότι για τα 28 
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GHz η μέγιστη ακτίνα κυψέλης ισούται με d=14.5 m και λαμβάνοντας υπόψιν τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά της εξαγωνικής κυψέλης καταλήγουμε ότι για πλήρη κάλυψη 

περιοχής θα πρέπει να αναπτυχθούν 1830 σταθμοί βάσης ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Η 

τιμή αυτή θα αλλάξει εάν η ζήτηση των χρηστών της περιοχής φτάσει σε πολύ υψηλό 

επίπεδο και θα πρέπει να αναπτυχθούν παραπάνω από 1830 σταθμοί βάσης/km2. 

5.4 Σύνδεση RAN μοντέλου με υπολογισμό TCO  

Οπότε, έχοντας κάνει την μελέτη αυτή είναι απαραίτητο να γίνει εκτίμηση και του ποσού 

που πρέπει να επενδυθεί για την υλοποίηση του δικτύου, αρα και υπολογισμός του TCO. 

Για τον υπολογισμό του TCO πρέπει να αντλήσουμε τιμές κόστους  CAPEX και OPEX από την 

βιβλιογραφία. Ακριβές τιμές κόστους είναι, γενικά, είναι δύσκολο να βρεθούν και οι 

συγκεκριμένες προέρχονται από διάφορες πηγές που έχουν κάνει παρόμοιές εργασίες που 

αφορούν διάφορες αστικές γεωγραφικές θέσεις και όλα τα στοιχεία έχουν μετατραπεί  σε 

ευρώ (€). Ο υπολογισμός του OPEX έχει γίνει σε βάθος χρόνου 10 ετών και ο ρυθμός 

απόσβεσης (discount rate) είναι 3,5 %. Κάποιες πηγές είναι από παλαιότερα έτη και για 

αυτό μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις στις τιμές και για αυτό τον λόγο κάποιες από τις τιμές 

κόστους δίνονται σε μορφή διαστήματος, όμως κάποιες αυτές τις τιμές παραμένουν 

αξιόπιστες αφού πολλές από αυτές είναι κοινές με αυτές των παλαιοτέρων γενεών. Οι 

τιμές αυτές αφορούν το RAN τμήμα του δικτύου αφού αυτό το τμήμα παίζει μεγάλο 

παράγοντα στο συνολικό κόστος του δικτύου και υποθέτουμε ότι το core δίκτυο θα 

αποτελεί το 10% του συνολικού κόστους. Το TCO υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση 

  [13] , όπου r ο ρυθμός απόσβεσης και t το έτος. 

Το κόστος του ενεργού εξοπλισμού των υποδομών περιλαμβάνονται στον όρο: 

τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του σταθμού. Τα κόστη των παθητικών στοιχείων δηλαδή 

του υλικού πύργου , και άλλων τμημάτων της κατασκευής όπως περίφραξη 

περιλαμβάνονται στον όρο: κατασκευή καινούργιου site Στα κόστη περιλαμβάνονται και οι 

εργασίες που πρέπει να γίνουν για την εγκατάσταση του εξοπλισμούn. Η ενοικίαση της 

περιοχής του σταθμού ανήκει στο OPEX όπως η και η συντήρηση/λειτουργία του σταθμού 

και τμήμα του κόστους του  backhaul.Το OPEX για ένα έτος θα ισούται περίπου με 10-20% 

του CAPEX αλλά σε βάθος χρόνου  θα είναι αποτελεί την κύρια πηγή δαπάνης για το δίκτυο. 

Παρακάτω ακολουθούν πίνακες οι οποίοι περιέχουν στοιχεία κόστους χωρισμένα σε CAPEX 

και OPEX κόστη. Γενικά δεν υπάρχουν δημοσιευμένες πολλές πηγές  που να περιέχουν 

έγκυρα δεδομένα για τα CAPEX και OPEX κόστη λόγω δυσκολίας κατανομής του κόστους με 

ακρίβεια σε ένα μεγάλο, ολοκληρωμένο δίκτυο, αλλά και για εμπορικούς λόγους. Έτσι οι 

τιμές κόστους προέρχονται από διάφορα σημεία της βιβλιογραφίας. Οι τιμές που 

παρατίθενται στους πιο κάτω πίνακες προέρχονται από τις πηγές [1],[2],[13],[14],[15] και 

[17]. Στην αναφορά [14] υπάρχουν τα κόστη για femtocell που μπορουν να 

χρησιμοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους. Οι πηγές αυτές προέρχονται από διάφορες 

χώρες και έτσι κάθε φορά γίνεται η νομισματική μετατροπή σε ευρώ όπου χρειάζεται. Οι 

πίνακες περιέχουν στοιχεία κόστους ξεχωριστά για κάθε τεχνολογία που χρησιμοποιείται 

εκτός από τις μπάντες των 2.1GHz και 3.5GHz όπου χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός 

αφού οι μπάντες είναι κοντά μεταξύ τους και δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των 

τιμών του εξοπλισμού γι κάθε ζώνη συχνοτήτων. Ο ακριβής υπολογισμός της υπάρχουσας 
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υποδομής για συγκεκριμένη περιοχή είναι δύσκολο να βρεθεί λόγω της έλλειψης δημόσιων 

στοιχείων. 

 

Σχήμα 5.5: απεικονίζεται με πράσινο ο παθητικός εξοπλισμός του δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας και με κόκκινο ο ενεργός. [41] 

Το κόστος του ενεργού εξοπλισμού των υποδομών περιλαμβάνονται στον όρο: 

τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του σταθμού. Τα κόστη των παθητικών στοιχείων δηλαδή 

του υλικού πύργου, και άλλων τμημάτων της κατασκευής όπως περίφραξη 

περιλαμβάνονται στον όρο: κατασκευή καινούργιου site. Στα κόστη περιλαμβάνονται και οι 

εργασίες που πρέπει να γίνουν για την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Η ενοικίαση της 

περιοχής του σταθμού ανήκει στο OPEX όπως και η συντήρηση/λειτουργία του σταθμού και 

τμήμα του κόστους του  backhaul. Το OPEX για ένα έτος θα ισούται περίπου με 10-20% του 

CAPEX αλλά σε βάθος χρόνου  θα είναι αποτελεί την κύρια πηγή δαπάνης για το δίκτυο. 

Στους πίνακες 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 παρουσιάζονται τα στοιχεία CAPEX και OPEX για κάθε 

τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα τη ζώνη συχνότητας λειτουργίας. Σε κάθε 

πίνακα το κόστος παρουσιάζεται ως εύρος τιμών λόγω των διαφόρων πηγών από τις οποίες 

προέρχονται διαφορά νούμερα που λόγω των διαφορετικών περιβαλλόντων και 

διαφορετικών ετών που μελετούνται. Διπλά στις τιμές υπάρχει στήλη που δείχνει το 

ποσοστό που αποτελεί κάθε τμήμα στο σύνολο του CAPEX ή του OPEX to διαφοροποιείται 

ανάλογα με το τύπο backhaul δικτύου δηλαδή fixed(ύπαρξη οπτικού δικτύου) ή wireless  

(mm-wave).  

Αν και το fixed backhaul είναι γενικά πιο ακριβό υποστηρίζει την καλύτερη απόδοση μεταξύ 

των εξεταζόμενων τεχνολογιών και το κόστος εξαρτάται από τα έξοδα των εργασιών για την 

εγκατάσταση τους. Όμως υπάρχει υποδομή ήδη οπτικού backhaul σε αστικές περιοχές 

όπου ρίχνει αρκετά το κόστος. Για τα περισσότερα μη αστικά σενάρια (εκτός από την 

περίπτωση που έχουμε 90% επαναχρησιμοποίηση αγωγών), η επίτευξη 1Gbps με MW 

σύνδεση είναι πιο οικονομική, ενώ η οπτική ίνα είναι πιο οικονομική για τα αστικά σενάρια, 

εκτός από την περίπτωση της εντελώς καινούργιας εγκατάστασή της. Επιπλέον, εάν 
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υπάρχει διαμοιρασμός του κόστους από περισσότερους από έναν πάροχο τότε έχουμε 

αισθητή μείωση του κόστους του fixed backhaul.[63] 

 

 

CAPEX (€) macro base station 700 MHz ποσοστό κόστους 

που αναλογεί σε 

κάθε τμήμα του 

δικτύου 

Προσθήκη επιπλέον sector antenna σε ήδη 

υπάρχων base station 

10000-12000 

 
CAPEX (€) macro base station 700 MHz mm///fixed 

Tηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του 

σταθμού 

30000 

21%///25% 

Κατασκευή καινούργιου macro base site 55000-70000 43%///50% 

εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού 

20000 

15%///16% 

Backhaul 

(mm-wave) 30000 21% 

(fixed) 10000 9% 

Σύνολο CAPEX για καινούργιο 5g macro base 

station 

135000-15000(mm wave backhaul)              

115000-130000(fixed backhaul) 

100% 

OPEX(€) macro base station 700 MHz 
 

 
Ενοικίαση 6000 29% 

Backhaul 2000-11000 31% 

Συντήρηση και λειτουργία 3000-14000 40% 

Σύνολο OPEX για καινούργιο 5g macro base 

station(πρώτη χρονιά) 

11000-31000 100% 

Σύνολο OPEX για καινούργιο 5g macro base 

station σε βάθος 10 ετών 

94700-267000 
 

Πίνακας 5.2: CAPEX και OPEX τιμές και ανάλυση στα επιμέρους τμήματα του  RAN δικτύου 

στα 700 MHz  
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CAPEX (€) macro base station 3.5 GHz ποσοστό κόστους 

που αναλογεί σε 

κάθε τμήμα του 

δικτύου 

Προσθήκη επιπλέον φορέα συχνότητας σε 

ήδη υπάρχων macro base station που 

λειτουργεί με 4G LTE 

15000-17500 

 
CAPEX (€) macro base station 3.5 GHz 

 
mm//fixed 

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του 

σταθμού 

20000 

17%///21% 

Κατασκευή καινούργιου macro base site 45000-60000 
44%///53% 

Εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού 

15000 

12%///16% 

Backhaul (fixed) 10000 
10% 

 
(mm-wave) 30000 26% 

Σύνολο CAPEX για καινούργιο 5g macro 

base station 

110000-125000(mm wave backhaul)              

90000-105000(fixed backhaul) 

100% 

OPEX(€) macro base station 3.5 GHz 
 

 
Ενοικίαση 6000 29% 

Backhaul 2000-11000 31% 

Συντήρηση και λειτουργία 3000-14000 40% 

Σύνολο OPEX για καινούργιο 5g macro 

base station (πρώτη χρονιά) 

11000-31000 100% 

Σύνολο OPEX για καινούργιο 5g macro 

base station σε βάθος χρόνου 10 ετών 

94700-267000 
 

Πίνακας 5.3: CAPEX και OPEX τιμές και ανάλυση στα επιμέρους τμήματα του  RAN δικτύου 

σε mid band συχνότητες 
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CAPEX (€) small cell ποσοστό κόστους 

που αναλογεί σε 

κάθε τμήμα του 

δικτύου 

Κατασκευή καινούργιου small cell site και εγκατάσταση 

του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

11000-17500 53.7% 

Backhaul small cell 4000 15.1% 

Εγκατάσταση cell μιλλιμετρικής ζώνης συχνοτήτων σε 

περιοχή ήδη υπάρχοντος small cell site 

6500-10000 

31.2% 

Σύνολο CAPEX για καινούργιο 5g small cell που 

υποστηρίζει μιλλιμετρική ζώνης συχνοτήτων 

21500-31500 100% 

OPEX(€) small cell 
 

 
Ενοικίαση περιοχής  small cell 6000 66% 

Backhaul small cell 1100 12% 

Εγκατάσταση cell μιλλιμετρικής ζώνης συχνοτήτων σε 

περιοχή ήδη υπάρχοντος small cell site 

1900 

21% 

Σύνολο OPEX για καινούργιο 5g small cell που υποστηρίζει 

μιλλιμετρική ζώνης συχνοτήτων (πρώτη χρονιά) 

9000 100% 

Σύνολο OPEX για καινούργιο 5g small cell που υποστηρίζει 

μιλλιμετρική ζώνης συχνοτήτων σε βάθος χρόνου 10 ετών 

77500 
 

Πίνακας 5.4: CAPEX και OPEX τιμές και ανάλυση στα επιμέρους τμήματα του  RAN δικτύου 

για συχνότητές μιλλιμετρικής ζώνης 

 

CAPEX (€) femtocell   

Femtocell 850-1100 

OPEX(€)  femtocell   

Femtocell (πρώτη χρονιά) 150-460 

OPEX(€) σε βάθος χρόνου 10 ετών 1300-4000 

Πίνακας 5.5: CAPEX και OPEX τιμές και ανάλυση στα επιμέρους τμήματα του  RAN δικτύου 

για femtocell εσωτερικού χώρου 
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5.5 Εφαρμογή μοντέλου και υπολογισμός TCO για την περιοχή της 
Πάτρας 

Η γεωγραφική περιοχή που επιλέχθηκε για σχεδιασμό του 5G δικτύου κινητών 

επικοινωνιών είναι η πόλη της Πάτρας. Αρχικά είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσουμε 

μία διερεύνηση της περιοχής και να βρεθούν στοιχεία όπως η πληθυσμιακή κατανομή, ο 

γεωγραφικός προσδιορισμός της περιοχής, το ανάγλυφο της περιοχής κ.α.. Αυτά τα 

δεδομένα είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της ζήτησης ώστε να προσδιορίσουμε 

πόση χωρητικότητα πρέπει να είναι διαθέσιμη για την πλήρη κάλυψη των χρηστών. Το 

μοντέλο εφαρμόζεται για αστικές περιοχές, άρα δεν μας ενδιαφέρει ολόκληρη η περιοχή, 

αλλά η αστική υποπεριοχή της Πάτρας. Υποθέτουμε ότι η πληθυσμιακή κατανομή είναι 

ομοιόμορφη. Η πραγματικότητα βέβαια δεν είναι αυτή αφού ο πληθυσμός δεν είναι 

ομοιόμορφος αλλά διαφέρει, δηλαδή υπάρχουν σημεία που δεν έχουν καθόλου πληθυσμό 

και σημεία που ο πληθυσμός πυκνώνει. Η αστική περιοχή είναι 15 km και αποτελείται από 

150000 κατοίκους και υποθέτουμε ότι το 70% του πληθυσμού αποτελεί συνδρομητής στο 

δίκτυο ασύρματης τηλεφωνίας. 

Επίσης έγινε υπολογισμός του OPEX σε βάθος χρόνου 8 ετών και παρατηρείται ότι τα OPEX 

κόστη ξεπερνούν τα CAPEX κόστη σε βάθος χρόνου. Στο σχήμα που ακολουθεί φαίνεται το 

συνολικό κόστος που χρειάζεται για την δημιουργία δικτύου 5G  που θα πληρεί τις ανάγκες 

χωρητικότητας που έχουμε υπολογίσει στα πιο πάνω τμήματα της μελέτης. 

 

Σχήμα 5.6 : συνολικό κόστος για ανάπτυξη 5G δικτύου ανάλογα της συχνότητας λειτουργίας 

του ανά έτος 

Μέσα από το σχήμα 5.6 καταλήγουμε ότι για την πιο οικονομική ανάπτυξη δικτύου είναι 

προτιμότερο η χρήση της συχνότητας των 3.5 GHz λόγω του μικρού κόστους και της πολύ 

καλής κάλυψης που παρέχει. Στην μπάντα των 2.1 GHz δεν έχει ληφθεί υπόψιν ο παθητικός 

εξοπλισμός αφού γίνεται υπόθεση ότι υπαρχει υποδομή από τις προηγούμενες γενεές. Έτσι 

αποτελεί μια φτηνή αρχική λύση της μετάβασης σε 5G. Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερο από το 
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προβλεπόμενο κόστος από την δημιουργία 5G site από την αρχή αφαιρώντας το κόστους 

για τον παθητικό εξοπλισμό. Η μπάντα των 700 MHz δεν προβλέπεται για ευρεία χρήση 

λόγω του πολύ μεγάλου κόστους που δεν είναι οικονομικά βιώσιμο. Στην μπάντα των 28 

GHz δημιουργείται πρόβλημα από μεριά κάλυψης αφού αυτός ο αριθμός base station δεν 

είναι ικανός για την πλήρη κάλυψη της περιοχής επειδή η ακτίνα κυψελών που προκύπτει 

ξεπερνά την μέγιστη επιτρεπτή ακτίνα για την ζώνη συχνοτήτων των 28 GHz. Έτσι θα 

χρειαστούν πολύ περισσότεροι σταθμοί λόγω της μικρής εμβέλειας που παρατηρείται σε 

υψηλές ζώνες συχνοτήτων με αποτέλεσμα τα κόστη να εκτινάσσονται σε πολύ μεγάλα 

νούμερα. Έτσι δεν προτείνεται η κατασκευή base station που να λειτουργούν σε 28 GHz για 

εξωτερικούς χώρους. Όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν  ως ένα δίκτυο από εξωτερικών 

small cells για παροχή επιπλέον χωρητικότητας σε πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του 

δικτύου όπου υπάρχει ανάγκη. 
 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

700MHz_Hata 17.640.000 € 30.870.000 € 57.330.000 € 88.200.000 € 123.480.000  € 

700MHz_ 

Walfish 

17.640.000 € 30.870.000 € 52.920.000 € 83.790.000 € 114.660.000 € 

2.1GHz 6.000.000 € 12.000.000 € 21.000.000 € 36.000.000 € 48.000.000 € 

3.5GHz 3.750.000 € 3.750.000 € 7.500.000 € 11.250.000 € 15.000.000 € 

28GHz 19.005.000 € 24.435.000 € 31.222.500 € 36.652.500 € 47.512.500 € 

700ΜΗz_Walfish 

(χωρίς κόστος 

παθητικού 

εξοπλισμού)  

13.800.000 € 24.150.000 € 41.400.000 € 65.550.000 € 89.700.000 € 

Πίνακας 5.6: αναλυτικά το TCO για την περιοχή της Πάτρας υποθέτοντας υπολογισμό OPEX 

σε βάθος 8 ετών και ‘ότι σε κάθε έτος το δίκτυο κατασκευάζεται ή αναβαθμίζεται από την 

αρχή  

Στον πίνακα 5.6 φαίνονται οι αναλυτικά οι ακριβείς τιμές κόστους ανάπτυξης 5G δικτύου 

στην περιοχή της Πάτρας ανάλογα το έτος και την τεχνολογία. Οι τιμές κόστους προέκυψαν 

σύμφωνα με τα στοιχεία των πινάκων  5.2, 5.3, 5.4, 5.5 παίρνοντας τις μέσες τιμές του 

εύρους των τιμών των πινάκων. Επιπλέον παρουσιάζεται το κόστος στα 700 MHz για την 

περίπτωση που ήδη υπάρχει υποδομή (στα 800 MHz αλλά επειδή είναι κοντά με τα 700  

είναι πολύ εύκολη η εγκατάσταση εξοπλισμού που λειτουργεί στα 700 MHz) δεν 

λαμβάνεται υπόψιν το κόστος παθητικού εξοπλισμού με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 

κόστους. 

Το κόστος ανάπτυξης των παραπάνω δικτύων θα είναι πολλαπλάσιο του κόστους από την 

ανάπτυξη υπαρχόντων LTE δικτύων και θα είναι δύσκολο να καλυφθεί από τους 

υπάρχοντες χρήστες που περιμένουν υψηλότερες ταχύτητες με σταθερή τιμή. Είτε το 

κόστος 5G πρέπει να μειωθεί, για παράδειγμα με την κοινή χρήση του δίκτυο από πολλούς 

παρόχους ή νέες ροές εσόδων, όπως εφαρμογές AR και VR, θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια 

τέτοια επένδυση να είναι οικονομικά βιώσιμη. 
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6. Ανάπτυξη μοντέλου εσωτερικού χώρου και αποτελέσματα 

 6.1 Ανάπτυξη μοντέλου εσωτερικού χώρου 

Σε αυτήν την παράγραφο θα περιγραφεί μοντέλο εσωτερικού χώρου για τον υπολογισμό 

του TCO που απαιτείται για την ανάπτυξη 5G δικτύου σε εσωτερικό χώρο. Ο χώρος αυτός 

μπορεί να θεωρηθεί ως 5G private network (ιδιωτικό δίκτυο). 

Τα αποτελέσματα της προηγούμενης παραγράφου αφορούν αποκλειστικά αποτελέσματα 

εξωτερικού μοντέλου. Δηλαδή δεν λαμβάνονται υπόψιν οι χρήστες που βρίσκονται σε 

εσωτερικό χώρο. Λόγω των πολλών εμποδίων που παρατηρούνται σε πυκνοκατοικημένες 

αστικές περιοχές δημιουργούνται μεγάλες παρεμβολές με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες 

απώλειες. Η μεθοδολογία για την εκτίμηση της χωρητικότητας ενός private network. 

• Επιλέγουμε τα 3.5 GHz, γιατί τα 28 GHz προβλέπεται ότι δεν θα είναι μια βιώσιμη 

οικονομικά λύση και τα 700 MHz δεν παρουσιάζουν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά 

διάδοσης 

• Χρήση μοντέλου εσωτερικού χώρου διάδοσης κύματος για υπολογισμό path loss 

• Μετά γίνεται υπολογισμός της λαμβανόμενης ισχύος στον δέκτη 

• Στην συνέχεια γίνεται ο υπολογισμός του θορύβου στο κανάλι. 

• Υπολογίζουμε το SNR. 

• Σύμφωνα με το SNR υπολογίζουμε τη φασματική απόδοση. 

• Με γνωστή την φασματική απόδοση γίνεται υπολογισμός της χωρητικότητας 

καναλιού. 

Οι τύποι, τα μοντέλα και οι εκτιμήσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την παράγραφο 

προέρχονται από την  αναφορά [43] όπου έγινε μελέτη μιας σύνθετης τοπολογίας μιας 

διεθνούς δραστηριότητας εταιρείας που περιλαμβάνει χώρους γραφείων πολλών ορόφων 

και τη βιομηχανική μονάδα του εργοστασίου παραγωγής. Στην μελέτη αυτή έγιναν 

εκτεταμένες μετρήσεις ι στο κανάλι των 3,5 GHz προκειμένου να παρέχει στατιστικά 

στοιχεία για την  ζώνη συχνοτήτων που θεωρείται ως το σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη 

δικτύων 5G που λειτουργούν κάτω από 6 GHz. 

RF μοντέλα διάδοσης εσωτερικού χώρου για υπολογισμό path loss: 

• Free Space model: PL = 32.45+ 20log10(f[MHz])+ 20log10(d[km]) 

• ITU model: PL = 20log10(f[MHz])+Nlog10(d[m])+Lf(n)-28 dB 

όπου  

• Ν είναι ο συντελεστής απώλειών σε σχέση με την απόσταση και για 

los σενάριο ισούται με 1.8  

• Lf(n) είναι ο παράγοντας απωλειών λόγω της διείσδυσης πατωμάτων  

• n είναι ο αριθμός των πατωμάτων ανάμεσα σε πομπό και δέκτη.  
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• Multi-Wall-Floor model: L=L0 +10nlog10(d)+ + 

 

όπου  

• L0 = path loss σε απόσταση 1m  

• n = slope factor =1.8 

• Ι = αριθμός ειδών τοίχων  

• J = αριθμός ειδών πατωμάτων  

• = απώλειες λόγω k-οστού τοίχου τύπου Ι  

• = απώλειες λόγω k-οστού πατώματος τύπου J  

• = αριθμός διερχόμενων τοίχων τύπου i  

• = αριθμός διερχομένων πατωμάτων τύπου j 

• Οι υπολογισμοί γίνονται για EIRP=25 dBm 

• Για σταθμούς βάσης εσωτερικού χώρου χρησιμοποιούμε παν-κατευθυντικές  

κεραίες  

• Επιλέγουμε εύρος ζώνης στα 100 MHz 

• Ο υπολογισμός της λαμβανόμενης ισχύος σύμφωνα με τον τύπο 

Η λαμβανόμενη ισχύς υπολογίζεται μέσω του τύπου: 

• Pr[dBm]= Pt[dBm]+K[dB]-10nlog10(d/d0) 

όπου  

• d0: απόσταση αναφοράς που για εσωτερικό χώρο ισούται με 1 

• K: απώλειες διάδοσης σύμφωνα με την απόσταση αναφοράς όπου ισούται 

με -43.33 dBm για τα 3.5 GHz 

Έτσι για τα 2 μοντέλα η συνάρτηση υπολογισμού λαμβανόμενης ισχύος γίνεται: 

• Free Space model: Pr[dBm]=-18.33-18*log10(d[m]) 

• ITU model: Pr[dBm]=-21.8-30*log10(d[m]) 

Ο υπολογισμός της στάθμης ισχύος του θορύβου γίνεται σύμφωνα με την εξίσωση: 

• Noise (mW) = Boltzmann constant (Kelvin)*temperature*bandwidth 

Στην συνέχεια υπολογίζουμε τον λόγο του σήματος προς θόρυβο σύμφωνα με την εξίσωση 

SNR=στάθμη ισχύος στον δέκτη/στάθμη ισχύος θορύβου 
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Η φασματική απόδοση ορίζεται ως :  S.E. (Mbps/Hz)= log2 (1+*Nr/N*10SINR[dB]) [48] 

Όπου N=Min (Nt, Nr) και Nt, Nr ο αριθμός των πομπών και των δεκτών αντίστοιχα. 

Επιλέγουμε MIMO : 32x2 όπως στην αναφορά [1] 

Έπειτα μπορεί να γίνει ο υπολογισμός της χωρητικότητας του καναλιού σύμφωνα με το 

τύπο: 

• Throughput capacity(Mbps) =  bandwidth (Hz) * spectral efficiency(Mbps/Hz) [21]. 

Αν είναι γνωστός και ο αριθμός των base station μπορεί να υπολογιστεί και η τιμή της 

χωρητικότητας/km2. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι η πυκνότητα των σταθμών 

βάσης δεν είναι, όπως στην περίπτωση του μοντέλου εξωτερικού χώρου ανά km2, αλλά ανά 

floor(όροφο). Αυτό γίνεται επειδή εξετάζουμε περιπτώσεις εσωτερικού χώρου ιδανικούς 

για την ανάπτυξη 5G private networks όπου έχουμε εκτάσεις μικρότερες από km2. Όπως και 

στην προηγούμενη παράγραφο το μοντέλο υλοποιείται μέσω Excel. 

 

Σχήμα 6.1: σχέση μεταξύ χωρητικότητας και αριθμού πυκνότητας σταθμών βάσης 

Εσωτερικού χώρου 

6.2 Μοντέλο ζήτησης για εσωτερικό χώρο (demand model) 

 
Η ανάπτυξη του μοντέλου ακολουθεί την ίδια μεθοδολογία με αυτήν που περιγράφεται 

στην παράγραφο 4 όπου το μοντέλο λαμβάνει υπόψιν μόνο σταθμούς βάσης εξωτερικού 

χώρου. Έτσι η μεθοδολογία εφαρμόζεται παρομοίως για την ανάπτυξη private network 5G, 

όμως χρησιμοποιούνται διαφορετικά μοντέλα ασύρματης διάδοσης σήματος αφού μιλάμε 

για διάδοση σε εσωτερικό χώρο και έχουμε διαφορετική τοπολογία. Επίσης οι σταθμοί 

βάσης που χρησιμοποιούνται είναι εξοπλισμένοι με  παν-κατευθυντικές κεραίες με 

αποτέλεσμα να μην μπορουν να χρησιμοποιηθούν sectors (τομεακές κυψέλες). 

Για τον υπολογισμό της ζήτησης χρησιμοποιείται διαφορετική λογική από μοντέλο 

εξωτερικού χώρου αφού γίνεται η εκτίμηση ότι η ζήτηση εξαρτάται από τους παρακάτω 3 

παράγοντες: 
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1) τον αριθμό των συσκευών και το μερίδιο των συσκευών στο 5G 

2)  οι ταχύτητες download και upload που απαιτούνται για καθένα τύπο συσκευής 

3)  το μερίδιο των συσκευών που πραγματοποιούν ταυτόχρονα download  ή upload 

Έτσι γίνονται οι παρακάτω υποθέσεις για αυτούς τους παράγοντες [21] 

 

συσκευές σε ένα 
γραφείο 

αριθμός 
συσκευών 

DL 
speed 
(Mbps) 

UL 
speed 
(Mbps) 

ποσοστό 
συσκευών που 
είναι ταυτόχρονα 
ενεργό 

Traffic 
demand 
downlink 
(Mbps) 

Traffic 
demand 
uplink 
(Mbps) 

λαπτοπ 1875 50 10 0,5 46875 9375 

κινητές συσκευές 1800 50 10 0,1 9000 1800 

τηλέφωνα γραφείου 1875 0,1 0,1 0,2 37,5 37,5 

κάμερες ασφαλείας 375 2 25 1 750 9375 

συσκευές 
επικοινωνίας σε 
αίθουσες 
συνεδριάσεων 

38 50 25 0,4 760 380 

Προηγμένες 
συσκευές 
επικοινωνίας σε 
αίθουσες 
συνεδριάσεων 

38 100 50 0,2 760 380 

Πίνακας 6.1: Υποθέσεις για τον αριθμό συσκευών και τις απαιτήσεις ταχύτητας [21] 

Τέλος σύμφωνα με την εξίσωση υπολογισμού ζήτησης: 

•Traffic demand (downlink or uplink) = ∑(number of devices * speed requirement * share of         
devices concurrently active) 
Όπως και στην προηγούμενη παράγραφο δεν μας ενδιαφέρει η ζήτηση στο uplink γιατί το 
downlink γιατί έχει μεγαλύτερο bottleneck. Η εξίσωση μας οδηγεί στο αποτέλεσμα 58182,5 
Mbps για το traffic demand του downlink για εσωτερικό χώρο . 

6.3 Υπολογισμός TCO 

Έχοντας υπολογίσει την χωρητικότητα συναρτήσει της πυκνότητας σταθμών βάσης γίνεται 

σύγκριση με την χωρητικότητα που χρειάζεται για την κάλυψη των αναγκών χωρητικότητας 

του πληθυσμού που έχει ως αποτέλεσμα μοντέλο ζήτησης. 

Σύμφωνα με το σχήμα 6.2 αν χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο ITU χρειάζονται παραπάνω 

base station για την κάλυψη του γραφείου σε σύγκριση με το μοντέλο ελευθέρου χώρου. 

Στα σημεία όπου η καμπύλη της χωρητικότητας συναντά την οριζόντια γραμμή της ζήτησης 

έχουμε τον απαραίτητο αριθμό σταθμών βάσης που χρειάζεται για την πλήρη κάλυψη των 

χρηστών. 
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Σχήμα 6.2: γράφημα για απεικόνιση της σύγκρισης του γραφήματος χωρητικότητας με το 

demand throughput για το γραφείο 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία κόστους για 3.5 GHz small cell : 

Ζώνη συχνοτήτων Capex  Ολικό Opex( σε διάστημα 8 ετών) 

3.5 GHz 4.100 € 5600 € 

Πίνακας 6.2: στοιχεία κόστους για 3.5 GHz small cell 

Οι τιμές αυτές έχουν μετατραπεί σε ευρώ από την αρχική νομισματική μονάδα για αυτό 

ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αλλαγές λόγω της νομισματικής ισοτιμίας. 

Propagation model Αριθμός base station/floor TCO (€) 

Free space model 42 407400 

ITU model  95 921500 

Πίνακας 6.3: αποτελέσματα TCO  για εσωτερικό χώρο 

Πολύ λιγότερα κόστη προβλέπονται για την ανάπτυξη ιδιωτικού δικτύου 5G με χρήση 3.5 

GHz small cells τα οποία είναι ιδανικά για εσωτερικούς χώρους όπως εργοστάσια, γραφεία 

και άλλα. 
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7. Επίλογος και συμπεράσματα 
Σε αυτήν την εργασία έγινε μελέτη την περίπτωση για ανάπτυξης δικτύου 5G σε πυκνή 

αστική περιοχής για το σενάριο Enhanced mobile broadband (eMBB) και έγινε υπολογισμός 

για το πως διαφορετικές τεχνολογίες παρέχουν επιπλέον χωρητικότητα. Τα αποτελέσματα 

που παρουσιάζονται με την υπόθεση ότι το δίκτυο παρέχει ταχύτητα λήψης τάξης των 500 

Mbps σε όλα τα σημεία του δικτύου. 

Το κόστος ανάπτυξης των παραπάνω δικτύων θα είναι πολλαπλάσιο από το κόστος 

ανάπτυξης του LTE. Αυτό το κόστος είναι πολύ απίθανο να καλυφθεί από τους υπάρχοντες 

χρήστες ευρυζωνικών εφαρμογών που, όλο και περισσότερο, περιμένουν υψηλότερες 

ταχύτητες και μεγαλύτερα πακέτα σε σταθερή τιμή. Είτε το κόστος για το 5G πρέπει να 

μειωθεί (π.χ. μέσω κοινής χρήσης της υποδομής από πολλούς παρόχους) είτε με ροή νέων 

εσόδων, όπως AR και VR, για να γίνει μια τέτοια επέκταση οικονομικά βιώσιμη. 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του 5G που το καθιστά τον κύριο παράγοντα  για την 

ανάπτυξη εφαρμογών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (augmented reality και 

virtual reality – AR/VR) είναι η πάρα πολύ χαμηλή τιμή καθυστέρησης (latency) που 

παρέχει. Οι εφαρμογές επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, αλλά και εφαρμογές 

για αυτόνομα οχήματα, έξυπνες πόλεις και έξυπνα εργοστάσια, θα είναι οι κύριες πηγές 

εσόδων για τους παρόχους και μεγάλο κίνητρο για την χρηματοδότηση για την ανάπτυξη 

5G δικτύων. Αρχικά πρέπει αν γίνει εκτίμηση του TCO έτσι ώστε να διαπιστώσουν οι 

πάροχοι εάν μπορούν αυτά τα έξοδα να καλυφθούν σε βάθος χρόνου από τα έσοδα που θα 

παρέχει το 5G. Εάν τα έσοδα δεν επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων τότε οι πάροχοι δεν 

θα προβούν στην εγκατάσταση 5G δικτύων. Για αυτό είναι απαραίτητο η ανάπτυξη 

μοντέλου υπολογισμού του TCO λαμβάνοντας υπόψιν και τα τεχνικά στοιχεία του δικτύου 

και των κυψελών που θα αποτελούν το δίκτυο. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε μελέτησε το δίκτυο και από πλευρά κάλυψης και από 

πλευρά χωρητικότητας. Στον πίνακα 7.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μέγιστης 

επιτρεπτής ακτίνας, για κάθε συχνότητα, δηλαδή το μέγιστο επιτρεπτό όριο όπου μια 

κυψέλη είναι περιορισμένη από πλευράς συχνότητας (capacity limited). Όταν ξεπερνιέται 

αυτό το όριο τότε η κυψέλη είναι περιορισμένη από την κάλυψη (coverage limited).  

Συχνότητα  Propagation model Μέγιστη ακτίνα 

700 MHz Hata-okumura 3.6 km 

700 MHz Cost231-Walfish-Ikegami 3.3 km 

2.1 GHz WINNER II  703 m 

3.5 GHz WINNER II  650 m 

28 GHz M. R. Akdeniz [18] 14.5 m 

Πίνακας 7.1: αποτελέσματα μετρήσεων μέγιστης επιτρεπτής ακτίνας για τις μπάντες 

συχνοτήτων που μελετούνται για σταθμούς βάσης εξωτερικού χώρου. 
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Τα αποτελέσματα υποστηρίζονται από αρχείο Excel όπου υπάρχουν όλα τα στοιχεία 

απαραίτητα για την υλοποίηση του μοντέλου. Όλα τα γραφήματα προέρχονται από το Excel 

αρχείο στο όποιο περιέχονται τα στοιχεία κόστους για κάθε ζώνη συχνοτήτων.  Η 

μεθοδολογία που ακολουθείται σε αυτήν την εργασία υλοποιείται στο αρχείο Excel και 

υπολογίζονται διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα όπως η ζήτηση, η 

χωρητικότητα και τελικώς το συνολικό κόστος εγκατάστασης τόσο για το μοντέλο για τους 

εξωτερικούς σταθμούς βάσης όσο και για το μοντέλο εσωτερικού χώρου. Η ζήτηση 

υπολογίζεται υποθέτοντας καθολική ταχύτητα των 500 Mbps. 

Στο σχήμα 7.1 φαίνεται το ένα από τα βασικά αποτελέσματα του μοντέλου που 

αναπτύχθηκε στην πέμπτη παράγραφο, όπου απεικονίζεται η σύγκριση του αποτελέσματος 

του μοντέλου ζήτησης με το αποτέλεσμα του μοντέλου ανάπτυξης RAN. Οι οριζόντιες 

γραμμές απεικονίζουν την ζήτηση κάθε χρονιάς καθώς αυξάνεται το ποσοστό των χρηστών 

με πρόσβαση σε 5G τεχνολογία. Οι άλλες καμπύλες αφορούν την χωρητικότητα σε σχέση 

με την πυκνότητα των σταθμών βάσης που προκύπτουν από το RAN μοντέλο. Στα σημεία 

όπου συναντώνται οι καμπύλες εχουμε τον απαραίτητο αριθμό σταθμών βάσης που 

χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών μιας περιοχής και, συνεπώς, το μέγεθος των 

κυψελών του δικτύου. Η ακτίνα κυψέλης που προκύπτει πρέπει να συγκριθεί με την 

μέγιστη επιτρεπτή ακτίνα για να βγει συμπέρασμα για την κυψέλη, δηλαδή αν είναι 

capacity limited ή coverage limited. Η μπάντα των 28 είναι περιορισμένη από τον θόρυβο 

(noise limited), ενώ οι υπόλοιπες μπάντες είναι περιορισμένες από τις παρεμβολές 

(interference limited). 

 

Σχήμα 7.1: γράφημα για απεικόνιση της σύγκρισης του γραφήματος χωρητικότητας με το 

demand throughput κάθε χρονιάς για την περιοχή της Πάτρας 

Στον πίνακα 7.2 φαίνονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης αυτής για την περιοχή της 

Πάτρας. 

Αυτή η εργασία έχει υπολογιστεί το κόστος του 5G σε πυκνές αστικές περιοχές κυρίως 

επειδή εκεί βρίσκονται οι πιο ελπιδοφόρες προοπτικές ανάπτυξης δικτύων 5G με το 

ελάχιστο κόστος και η εστίαση βρίσκεται στο σενάριο eMBB. 
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Τεχνολογία  1ο έτος (bs) 2ο έτος (bs) 3ο έτος (bs) 4ο έτος (bs) 5ο έτος (bs) 

700 MHz (Hata) 60 105 195 300 420 

700 MHz (walfish) 60 105 180 285 390 

2.1 GHz 30 60 105 180 240 

3.5 GHz 15 15 30 45 60 

28 GHz 210 270 345 405 525 

Πίνακας 7.2: Πιθανές τιμές αριθμού base station  χωρισμένες ανά έτος λαμβάνοντας 

υπόψιν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της αστικής περιοχής της Πάτρας με την υπόθεση 

ότι ο πληθυσμός είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος λαμβάνοντας υπόψιν μόνο τους 

χρήστες εξωτερικού χώρου 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά τα συμπεράσματα για τα 

χαρακτηριστικά των δικτύων 5G, τα οποία αφορούν  τις καινούργιες συχνότητες που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

  

Κάλυψη Χωρητικότητα 

Κόστος (για ανάπτυξη 

αυτόνομου δικτύου 5G σε 

αστική περιοχή) 

700 MHz 

Παρέχει την καλύτερη 

κάλυψη από όλες τις  μπάντες 

συχνοτήτων. Ιδανική για 

χρήση σε αγροτικές περιοχές 

και άλλες από μακρυσμένες 

περιοχές. 

Η μπάντα είναι 

περιορισμένη από πλευρά 

χωρητικότητας και δεν 

μπορεί να υποστηρίξει πολύ 

μεγάλες ταχύτητες. 

Η μπάντα είναι 

περιορισμένη από πλευρά 

χωρητικότητας, πράγμα 

που οδηγεί σε ανάγκη 

εγκατάστασης  μεγάλου 

αριθμού σταθμών βάσης 

για την εκπλήρωση των 

αναγκών των 

συνδρομητών  μιας 

περιοχής από πλευράς 

ζήτησης  και  τελικώς σε 

πολύ μεγάλο κόστος . 

3.5 GHz 

Παρέχει μια μέση λύση από 

πλευράς κάλυψης και 

προτείνεται η χρήση σε 

αστικές περιοχές. 

Μπορεί να υποστηρίξει 

υψηλές ταχύτητες και 

παρέχει υψηλή 

χωρητικότητα ας μικρή 

σχετικά πυκνότητα σταθμών 

βάσης ανά km2 

Παρατηρείται ότι σε αυτήν 

την μπάντα η ανάπτυξη 

ενός δικτύου 5G είναι πιο 

οικονομική σε σχέση με τις 

άλλες μπάντες. 



64 
 

28 GHz 

Παρέχει την χειρότερη 

κάλυψη από όλες τις  μπάντες 

συχνοτήτων οπότε 

προτείνεται η χρήση τους σε 

εσωτερικούς χώρους. 

Μπορεί να υποστηρίξει 

πολύ υψηλές ταχύτητες και 

παρέχει υψηλή 

χωρητικότητα . 

Η πολύ μικρή κάλυψη που 

παρατηρείται σε αυτήν 

την μπάντα οδηγεί σε 

ανάγκη εγκατάστασης 

πολύ μεγάλου αριθμού 

σταθμών βάσης και 

τελικώς σε πολύ μεγάλο 

κόστος ανάπτυξης ενός 

τέτοιου δικτύου. 

Πίνακας 7.3: σύνοψη των συμπερασμάτων για την ανάπτυξη δικτύου 5G για κάλυψη, 

χωρητικότητα και κόστος για εξωτερικούς σταθμούς βάσης 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προκύπτουν τα παρακάτω γενικά συμπεράσματα : 

• Καθώς αυξάνεται 5G penetration, δηλαδή το ποσοστό χρηστών που έχουν 

πρόσβαση σε 5G τεχνολογία, αυξάνεται και η απαιτούμενη ζήτηση από τους 

συνδρομητές. Έτσι χρειάζονται περισσότεροι base station για την κάλυψη των 

αναγκών των συνδρομητών της εκάστοτε περιοχής.  

• Συμπεραίνουμε ότι χρειάζεται πολύ μεγάλος αριθμός σταθμών βάσης για την 

κάλυψη της αστικής περιοχής της Πάτρας εάν οι σταθμοί βάσης που εγκαθίστανται 

χρησιμοποιούν εξοπλισμό που λειτουργεί στα 700 MHz. Έτσι η εγκατάσταση 

τέτοιων σταθμών βάσης δεν προτείνεται λόγω  όχι μόνο του μεγάλου κόστους αλλά 

και λόγω της ισχύος που καταναλώνει ένα τέτοιο δίκτυο με τόσο μεγάλο αριθμό 

base station. Για τώρα χρησιμοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες υποδομές, οπού 

λειτουργούν σε παρόμοιες συχνότητες με τις προηγούμενες γενεές, είναι μια καλή 

αρχική λύση για τους παρόχους αφού δεν υπάρχει  μεγάλη απαίτηση 

χωρητικότητας στα αρχικά στάδια της μετάβασης από 4G σε 5G. 

• Αν και η ανάπτυξη καινούργιων σταθμών βάσης δεν προτείνεται για αστική 

περιοχή, η χρήση τους είναι παρουσιάζει μια πολύ καλή λύση για κάλυψη σε 

αγροτικές ή σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές όπου οι απαιτήσεις από πλευράς 

ζήτησης και χωρητικότητας είναι πολύ μικρότερες. Έτσι ο μόνος περιοριστικός 

παράγοντας που οδηγεί στη θέση των σταθμών βάσης είναι η κάλυψη. Έτσι 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα του υπολογισμού της μέγιστης επιτρεπτής ακτίνας 

οι σταθμοί βάσης τοποθετούνται ανά 7 km περίπου (διάμετρος κυψέλης σύμφωνα 

με την μέγιστη επιτρεπτή ακτίνα). 

• Η μπάντα των 2.1 GHz που ήδη χρησιμοποιείται από τις υπάρχουσες υποδομής 

μπορεί να αναβαθμιστεί με την τεχνολογία DSS για να υποστηρίζει και τεχνολογία 

5G με μικρότερο κόστος αλλά δεν προτείνεται εγκατάσταση καινούργιων σταθμών 

βάσης. Σε αυτήν την μπάντα λόγω των ήδη υπάρχοντων σταθμών βάσης το κόστος 

του παθητικού εξοπλισμού του δικτύου δεν λαμβάνεται υπόψιν (θα ληφθεί υπόψιν 

αν κριθεί ότι χρειάζεται πύκνωση του δικτύου χρησιμοποιώντας αυτήν την βάση).  

• Η μπάντα συχνοτήτων για την οποία ενδείκνυται να λειτουργεί το 5G είναι αυτή 

των 3.5 GHz λόγω του χαμηλού κόστους που απαιτείται. Αυτό οφείλεται στα πολύ 

καλά χαρακτηριστικά διάδοσης που παρατηρούνται σε αυτή την μπάντα με 

αποτέλεσμα η πολύ καλή κάλυψη και χωρητικότητα που παρατηρείται σε αυτήν 

την μπάντα.  

• Για την ζώνη συχνοτήτων των 28 GHz δεν προτείνεται για την αυτόνομη κάλυψη 

του πληθυσμού λόγω της πολύ κακού εύρους κάλυψης που παρουσιάζει αυτή η 
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μπάντα με αποτέλεσμα να χρειαστούν πολύ μεγάλος αριθμός base station και, άρα, 

να χρειάζεται μεγάλο κόστος για την ανάπτυξη του δικτύου. Ο λόγος για αυτό δεν 

είναι επειδή το μοντέλο περιορίζεται από την ζήτηση του πληθυσμού αλλά επειδή 

η ακτίνα  της κυψέλης που προκύπτει από την ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από 

την μέγιστη επιτρεπτή ακτίνα κυψέλης που προκύπτει, το οποίο οδηγεί σε ανάγκη 

χρήσης πολλών σταθμών βάσης που λειτουργούν στα 28 GHz. Όμως αυτή η μπάντα 

ενδείκνυται για την χρήση της για την αύξηση της χωρητικότητας σε περιοχές με 

μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού με χρήση τους ως hot spot. 

• Διακρίνονται διαφορετικές τιμές ανάλογα με το μοντέλο διάδοσης που επιλέγεται. 

Για την μπάντα των 700 MHz αν υπολογισμοί γίνουν σύμφωνα με το μοντέλο  Hata- 

Okumura τότε χρειάζονται παραπάνω base station/ km2 για την κάλυψη της 

περιοχής το που μελετάται. Έτσι χρειάζεται μεγαλύτερη επένδυση χρημάτων για 

την ανάπτυξη δικτύου στα 700 ΜHz χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο διάδοσης. 

• Το bandwidth είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την 

χωρητικότητα ανά μπάντα συχνότητας αφού όταν επιλέγεται να είναι σταθερό (πχ 

20 MHz) οδηγεί σε πολύ μικρές τιμές χωρητικότητας στις συχνότητες που 

λειτουργούν σε υψηλότερες συχνότητες.  

• Ο κύριος παράγοντας που οδηγεί στην πολύ μεγάλη αύξηση (σχεδόν πενταπλάσιά) 

της χωρητικότητας του δικτύου 5G NR 3.5 GHz σε σχέση με την χωρητικότητα του 

δικτύου του LTE 2.1 GHz είναι το εύρος ζώνης. 

• Στην mm-wave μπάντα συχνοτήτων η ύπαρξη αχρησιμοποίητου φάσματος είναι ο 

κύριος παράγοντας που οδηγεί στην χρήση ζωνών υψηλών συχνοτήτων. 

 

Στο σχήμα 7.2 φαίνεται το αποτέλεσμα για το συνολικό κόστος, δηλαδή το TCO, για την 

περιοχή της Πάτρας λαμβάνοντας υπόψιν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της Πάτρας. 

   

Σχήμα 7.2: συνολικό κόστος για ανάπτυξη 5G δικτύου ανάλογα της συχνότητας λειτουργίας 

του ανά έτος 

Οι τιμές κόστους για τα 28 GHz  που φαίνονται στο σχήμα 7.2 λαμβάνουν υπόψιν μόνο την 

εκπλήρωση των απαιτήσεων χωρητικότητας του δικτύου. Οι κυψέλες που προκύπτουν είναι 
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περιορισμένες από την κάλυψη (coverage limited) και χρειάζεται μεγαλύτερος αριθμός 

σταθμών βάσης από αυτόν που προκύπτει από το μοντέλο με αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη 

αύξηση του κόστους για την δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου. 
 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

700MHz_Hata 17.640.000 € 30.870.000 € 57.330.000 € 88.200.000 € 123.480.000  € 

700MHz_ 

Walfish 

17.640.000 € 30.870.000 € 52.920.000 € 83.790.000 € 114.660.000 € 

2.1GHz 6.000.000 € 12.000.000 € 21.000.000 € 36.000.000 € 48.000.000 € 

3.5GHz 3.750.000 € 3.750.000 € 7.500.000 € 11.250.000 € 15.000.000 € 

28GHz 19.005.000 € 24.435.000 € 31.222.500 € 36.652.500 € 47.512.500 € 

700ΜΗz_Walfish 

(χωρίς κόστος 

παθητικού 

εξοπλισμού)  

13.800.000 € 24.150.000 € 41.400.000 € 65.550.000 € 89.700.000 € 

Πίνακας 7.4: αναλυτικά το TCO για την περιοχή της Πάτρας υποθέτοντας υπολογισμό OPEX 

σε βάθος 8 ετών και ‘ότι σε κάθε έτος το δίκτυο κατασκευάζεται ή αναβαθμίζεται από την 

αρχή  

Πέρα από το έτος αναμένεται ακόμα μεγαλύτερο κόστος για την κάλυψη των αναγκών των 

συνδρομητών αφού όλο και περισσότεροί συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση σε 5G 

τεχνολογία. Έτσι όταν αυτό το ποσοστό συνδρομητών φτάσει σε πολύ μεγάλες τιμές τότε 

θα χρειαστούν ακόμα μεγαλύτερη επένδυση για την ανάπτυξη δικτύου 5G όπως φαίνεται 

στον πίνακα 7.4.  

 

Πίνακας 7.5: πιθανές τιμές TCO για υψηλό ποσοστό χρηστών που έχουν πρόσβαση σε 5G 

τεχνολογία για την περιοχή της Πάτρας για υψηλό 5G penetration 

Παρόμοια διεργασία έγινε για μελέτη ανάπτυξης δικτύου σε εσωτερικό χώρο η οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάπτυξη δικτύου 5G ιδιωτικό δίκτυο (private network). 

Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα η ανάπτυξη ιδιωτικών δικτύων και αποτελεί μια πολύ 

οικονομική κίνηση για την κάλυψη εσωτερικό χώρων όπως γραφεία, εργοστάσια, κ.α. Η 

χρήση small cell τα  οποία λειτουργούν στα 3.5 GHz καθιστούν την ανάπτυξη 5G private 

network μια πολύ καλή λύση λόγω του χαμηλού κόστους που παρουσιάζουν, τα πολύ καλά 

χαρακτηριστικά διάδοσης σε εσωτερικό χώρο και της ευχρηστία  τους λόγω του μικρού 

μεγέθους τους. 

Μελετούνται δύο μοντέλα διάδοσης εσωτερικού χώρου από την αναφορά [43] τα οποία 

οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Το μοντέλο ζήτησης βασίζεται στα στις συσκευές 

5G penetration : 80 % 

700MHz_Hata 299.880.000 € 

700MHz_ Walfish 273.420.000 € 

2.1GHz 120.000.000 € 

3.5GHz 30.000.000 € 

28GHz 95.025.000 € 
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που υπάρχουν στο μοντέλο εσωτερικού χώρου( βιομηχανική εγκατάσταση) και αλλάζουν 

ανάλογα με τις συσκευές που υπάρχουν (εδώ έγινε υπόθεση σύμφωνα με τα στοιχεία της 

αναφοράς [21]). 

Propagation model Αριθμός base station/floor TCO (€) 

Free space model 42 407400 

ITU model  95 921500 

Πίνακας 7.6: αποτελέσματα TCO  για εσωτερικό χώρο 

Αρχικά ένα από τα προτερήματα των ιδιωτικών δικτύων είναι ότι προσφέρεται 

αποκλειστική κάλυψη σε κάποια εγκατάσταση ή τοποθεσία. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

για βιομηχανικούς χώρους που συχνά βρίσκονται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες όπου δεν 

υπάρχουν δημόσια δίκτυα ή δεν υπάρχει εσωτερική κάλυψη. Μια τέτοια ειδική κάλυψη 

είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη υψηλή διαθεσιμότητας για βιομηχανικές 

δραστηριότητες. Ένα ιδιωτικό δίκτυο 5G χρησιμοποιεί αποκλειστικά τη διαθέσιμη 

χωρητικότητα χωρίς να υπάρχει παρέμβαση από άλλους χρήστες δικτύου όπως σε δημόσιο 

δίκτυο. Ένα ιδιωτικό δίκτυο 5G προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου στον ιδιοκτήτη 

του, δηλαδή οι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να αναπτύξουν τις δικές τους πολιτικές 

ασφαλείας για την εξουσιοδότηση των χρηστών και για τη διασφάλιση των ευαίσθητων 

δεδομένων. Επιπλέον, ένα ιδιωτικό δίκτυο 5G μπορεί να είναι αποτελεσματικά μοιράζεται 

μεταξύ πολλαπλών βιομηχανικών εφαρμογών και λόγω της φύσης των 5G private network 

σε συνδυασμό τις εγγενής δυνατότητες ελέγχου και ικανότητες uRLLC παρέχουν αξιόπιστη 

βιομηχανική ασύρματη επικοινωνία [47]. 

Ακολουθούν προτάσεις για ανάπτυξη δικτύων 5G σε αστική περιοχή και κυρίως για την 

περιοχή της Πάτρας. Αυτές οι προτάσεις γίνονται βάση των υποθέσεων που έχουν γίνει 

στην μελέτη κα ανάλογα με την περιοχή που εφαρμόζονται και των απαιτήσεων που θέλει 

ο κάθε πάροχος να πληρεί μπορούν να αλλάξουν. Ο ακριβής υπολογισμός της υπάρχουσας 

υποδομής για συγκεκριμένη περιοχή είναι δύσκολο να βρεθεί λόγω της έλλειψης δημόσιων 

στοιχείων. Βασική υπόθεση που γίνεται στον υπολογισμό της ζήτησης  και επηρεάζει τα 

αποτελέσματα σε μεγάλο βαθμό είναι η επιλογή του download speed στα 500 Mbps και ότι 

ο πληθυσμός είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος. 

• Στα 700 MHz δεν προτείνεται η κατασκευή και εγκατάσταση καινούργιων σταθμών 

βάσης παρά μόνο η αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων που χρησιμοποιούνται από 

τις προηγούμενες γενεές  (πχ 800 MHz). 

• Το ίδιο ισχύει και για την ζώνη συχνοτήτων των 2.1 GHz η οποία χρησιμοποιείται 

από το LTE και μπορεί να αναβαθμιστεί  με χρήση της τεχνολογίας DSS για να 

υποστηρίζει 5G NR. 

• Όταν η αναβάθμιση των ήδη υπάρχοντων υποδομών δεν θα είναι πλέον ικανή για 

την εκπλήρωση των απαιτήσεων των συνδρομητών του δικτύου τότε θα πρέπει να 

γίνει η εγκατάσταση του πρώτου 5G base station. 

• Σύμφωνα με την μελέτη που έχει γίνει μέχρι τώρα η πιο αποτελεσματική λύση είναι 

η εγκατάσταση σταθμού βάσης που λειτουργεί στα 3.5 GHz. Αυτό το συμπέρασμα 
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οφείλεται στα πολύ καλά χαρακτηριστικά διάδοσης που παρουσιάζει η μπάντα από 

πλευρά χωρητικότητας που την καθιστά κατάλληλη για να υποστηρίξει πολύ 

μεγάλους ρυθμούς μετάδοσης που υπόσχεται το 5G.  

• Επιπλέον αυτό οδηγεί σε πολύ μικρότερο κόστος για την δημιουργία ενός τέτοιου 

δικτύου αφού χρειάζονται λιγότεροι σταθμοί βάσης για την κάλυψη του 

πληθυσμού. Άρα όταν θα χρειαστεί να καινούργιος σταθμός βάσης θα επιλεγεί να 

λειτουργεί στα 3.5 GHz. 

• Μια καλή υπόθεση για την περιοχή της Πάτρας για την εγκατάσταση του πρώτου 

καινούργιου base station στα 3.5 GHz και λαμβάνοντας υπόψιν την υπόθεση για το 

ποσοστό των χρηστών που θα έχουν πρόσβαση σε τεχνολογία 5G θα είναι μετά τον 

δεύτερο χρόνο λειτουργίας. Σε αυτό το χρονικό σημείο προβλέπεται ότι οι ήδη 

υπάρχουσες εγκαταστάσεις ακόμα και αν είναι αναβαθμισμένες δεν θα είναι ικανές 

για την κάλυψη των αναγκών χωρητικότητας του πληθυσμού. 

• Το αρχικό κόστος εγκατάστασης ενός τέτοιου base station θα είναι λόγω του CAPEX 

κόστους στα 100000 € και σε βάθος χρόνου 8 ετών λόγω του OPEX κόστους 

150000 €. Εάν χρειαστούν τρεις σταθμοί βάσης τότε αυτά τα κόστη  

τριπλασιάζονται.  Τα κόστη αυτά προβλέπονται να πολλαπλασιαστούν αναλόγως με 

την προβλεπόμενη ζήτηση της περιοχής με την πάροδο των ετών και προβλέπεται 

διπλασιασμός του κόστους κάθε χρόνο. 

• Τα  28 GHz δεν προτείνονται για καθολική χρήση λόγω της πολύ κακιάς κάλυψης 

που παρέχουν. Όμως προτείνεται η χρήση τους μέσω hot spot σε διάφορες 

εγκαταστάσεις όπου το δίκτυο χρειάζεται επιπλέον χωρητικότητα όπως στάδια. 

Επίσης σε κεντρικές περιοχές με μεγάλες απαιτήσεις χωρητικότητας όπου το δίκτυο 

αποτελούμενο από macro  base stations χρειάζεται βοήθεια για την υποστήριξη του 

μεγάλου φόρτου μετάδοσης δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 28 GHz 

small cells εγκατεστημένα σε διάφορες εγκαταστάσεις της περιοχής ( πχ φανάρια) 

λόγω του μικρού μέγεθος και κόστους που παρουσιάζει κάθε μονάδα. 

• Τα 3.5 GHz small cells  ενδείκνυνται για την χρήση τους σε εσωτερικό χώρο για την 

υποστήριξη διαφόρων private network, όπως βιομηχανικής εγκατάστασης, 

εργοστασίου ή γραφείου, με μικρό κόστος ανάπτυξης και χωρίς τα μειονεκτήματα 

του δημόσιου δικτύου. 

Οι προτάσεις που αφορούν το μοντέλο εξωτερικού χώρου για αστική περιοχή αλλά 

μπορούν εύκολα να επεκταθούν για μι ολόκληρη χώρα λαμβάνοντας υπόψιν αγροτικές 

και λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Για αυτές τις περιοχές η αναβάθμιση των 

ήδη υπάρχοντων υποδομών προβλέπεται να είναι επαρκής στα 700 MHz και 2.1 GHz 

που ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως. 
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