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Mobilo sakaru sistēmas klasifikācija 
 

Pasaulē eksistē ļoti daudz mobilo radiosakaru sistēmu un tie 
atšķiras ar pielietošanas veidiem, organizācijas principiem un 
izmantojamām tehnoloģijām. 

 
PMR – profesionālu mobilo radiosakaru sistēmas 
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Pastāv ļoti daudz zemes mobilo radiosakaru sistēmu 
pazīmju, pēc kurām var veikt klasifikāciju: 
 

 pēc sistēmas vadības veida 

 sistēmas ar centralizētu (koordinētu) vadību 
 sistēmas ar autonomu (nekoordinētu) vadību.  

Centralizētas vadības gadījumā sakars starp abonentiem notiek 
ar centrālās (vai bāzes) stacijas palīdzību. Pretējā gadījumā 
sakars starp lietotājiem notiek tieši, bez bāzes stacijas palīdzības. 

 pēc apkalpošanas zonām 

 radiālās zonas (radiostacijas darbības rādiusa robežās) 
 lineārās zonas (lineāri izplatītām zonām)  
 teritoriālās zonas (teritorijas konfigurācijas veikšanai); 
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 pēc sakara ievirzes  

 vienvirzienu  
 divvirzienu sakars starp abonentu un bāzes staciju; 

 

 pēc sistēmas darbības veida  

 simplekss (pārraide pēc kārtas no abonenta bāzes 
stacijai un atpakaļ)  
 duplekss (vienlaicīga pārraide un uztvere abos 
virzienos); 

 

 pēc radiosakaru sistēmas kanālu sadalīšanas metodes 
vai daudzpiekļuves metodes  

 frekvenču 
 laika 
 kodu metodes; 
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 pēc abonentu, kurus apkalpo sakaru sistēma 

 profesionālie (dienesta, korporatīvie) abonenti  
 privātie abonenti; 

 

 pēc pārraidāmas informācijas veida  

 runa,  
 kodēts ziņojums un citi; 

 

 pēc sakaru sistēmai atvēlēta frekvenču resursa 
izmantošanas veida  

 kanālu piestiprināšana abonentam,  
 abonentu piekļuves iespēja koplietojamam frekvenču 
resursam (trankingu sistēmas)  
 atkārtota frekvenču izmantošana ar teritoriāli izplatītu 
raidītāju palīdzību (šūnu sistēmas). 
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Izmantojot pēdējo klasifikācijas pazīmi, divvirzienu zemes mobilo 
radiosakaru var iedalīt sekojošas sakaru klasēs: 
 

 sistēmas ar sakaru kanālu piestiprināšanu abonentiem 
(konvencionālas sistēmas); 
 sistēmas ar abonentu piekļuvi koplietojamam frekvenču 
resursam (trankingu sistēmas); 
 sistēmas ar teritorijā izplatītu atkārtotu frekvenču 
izmantošanu (šūnu sistēmas). 

Pirmās divas klases atteicas uz profesionālu mobilo radiosakaru 
sistēmām (PMR, divvirzienu zemes MRS, kuras izmanto ultraīsu 
viļņu diapazonu). PMR tīklus izmanto ierobežota lietotāju grupa, 
tiem var būt operatīva, dispečeru, administratīvi-saimnieciska, 
ražošanas-tehnoloģiska, u.c. nozīme. PMR izmanto transporta un 
ražošanas uzņēmumos, avāriju un municipālu dienestos utt. PMR 
tīklus bieži sauc par departamentu un korporatīvu sakaru tīkliem. 
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Profesionālu mobilu sakaru evolūcija 
 

Profesionālu mobilu radiosakaru tīklu tehnoloģija attīstījās no 
vienkāršas līdz sarežģītas. Tās četri nozīmīgākie attīstības 
posmi ir: 
Sakaru tīkla tips Funkcionālās pamat īpatnības 
I. Konvencionālie 
tīkli 

Simpleksa darba režīms, grupveida un 
individuālu izsaukumu iespēja, ierobežota 
apkalpošanas zona, dispečeru funkcijas, 
piekļuve privāta atzara centrāles (PBX) 
abonentiem, vairāku desmitnieku abonentu 
apkalpošana  

II. Vienkāršie 
trankingu tīkli 

Papildus konvencionālu tīklu īpatnībām ir līdz 
simtu abonentu apkalpošana un efektīvāka 
radiofrekvenču resursa izmantošana  
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Sakaru tīkla tips Funkcionālās pamat īpatnības 
III. Vairāku zonu 
trankingu tīkli 

Papildus vienkāršu trankingu tīklu īpatnībām ir 
plaša apkalpošanas zona uz bāzes staciju un 
komutācijas mezglu pamata, tīkla mērogojamība, 
virtuālu tīklu izveidošanas iespēja, sazarota tīkla 
vadības un funkcionēšanas kvalitātes kontroles 
sistēma, rezervēšana, gandrīz neierobežots 
apkalpojamu abonentu skaits, izsaukumu 
prioritātes sistēma, dupleksa iespēja, piekļuve 
publiskam telefonu tīklam, datu pārraide u. c. 

IV. Digitālie 
trankingu tīkli 

Papildus vairāku zonu trankingu tīklu īpatnībām ir 
šifrēšana, aizsardzība no nesankcionētas 
piekļuves (no dubultniekiem), pakešdatu pārraide, 
radiofrekvenču resursa efektīva izmantošana 
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 Jaunas tehnoloģijas saglabāja visas agrākas tehnoloģijas 
funkcionālās iespējas. Mūsdienās, visas šīs tehnoloģijas tiek aktīvi 
izmantotas. Tas norāda uz to, ka profesionālu mobilo radiosakaru 
tirgus ir ļoti plašs un uzdevumi ir tik dažādi, ka neviena tehnoloģija 
nespēj apmierināt visas tirgus prasības. 
 Neskatoties uz to, ka pašlaik šūnu tīkli kļūst populārākie, 
profesionālais mobilais radiosakars turpina attīstīties un tā galvenie 
lietotāji ir komerciālie uzņēmumi un valsts iestādes. Tas ir saistīts ar 
to, ka profesionālu sakaru lietotāju prasības būtiski atšķiras no šūnu 
tīklu abonentu vajadzībām. 
 Pareizi uzstādīti departamenta tīkli nodrošina pilnīgu sistēmas 
kontroli, kas ir ļoti svarīgs ārkārtīgos gadījumos, kad koplietojamie 
tīkli var būt pārblīvēti un nepieejami.  
 PMR tīkli nodrošina gandrīz momentānu sakaru iepriekš zināmu 
abonentu grupās, grupas dalībnieku dinamisku pārdalīšanu, 
prioritātes izsaukumus un virkni citu funkciju, kas nav pieejami šūnu 
tīklos. 
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Konvencionālie tīkli 
 

 Konvencionālās sistēmas ir PMR sistēmu visvienkāršākā 
klase un tā izmanto sakaru kanālu fiksētas piestiprināšanas 
noteiktai abonentu grupai principu. 

 Konvencionālām sistēmām ir raksturīga vismazākā 
caurlaidspēja, kuru noteic vienā kanālā strādājošu sasniedzamu 
abonentu skaits.  

 Lielākā sakaru operativitāte, kuru raksturo sakaru kanāla 
nodibināšanas laiks.  

 Izsaukuma pamata tips ir grupveida, pie tam sarunas tiek 
veidotas ievērojot principu „katrs ar visiem”. 
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 Mūsdienās konvencionālu radiosakaru tīklos izmanto 
selektīvas izsaukšanas sistēmas, kuras pamatā ir dažāda veida 
signalizācija.  

 Tādas sistēmas ļauj sadalīt abonentu grupas un realizēt ne 
tikai grupveida, bet arī individuālus izsaukumus. Pēc radiosakaru 
tīklu uzbūves struktūras konvencionālās sistēmas pieder pie 
radiāliem vai radiāli-zonu tīkliem. 
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Sakaru analogsistēma ar Select V protokola signalizācijas 
izmantošanu 
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 Liela abonentu skaita darba organizēšanai un sakārtošanai 
radiosakaru sistēmās tiek izmantota signalizācija (angļ., 
signaling). Signalizācija ir dienesta informācijas apmaiņa starp 
radiostacijām. Noteiktā signalizācijas veida izvēle ir atkarīga no 
uzdevumiem, kurus jārisina lietotājiem. 

 Eiropas valstīs visizplatītākās signalizācijas veids ir 5-TONE. 
Šī veida pamatā ir secīga piecu dažādas frekvences skaņas 
signālu radioapraidē. 5-TONE signalizācijas izmantošana ļauj 
veidot efektīvas radiosakaru sistēmas. Tas ir sasniedzams ar 
vairāku secību (telegrammu) izmantošanu, katra no tiem realizē 
savu unikālo funkciju. 
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Motorola firmas portatīva GP388 radiostacija un mobila GM340 
radiostacija, kas aprīkotas ar Select V: 
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Trankingu sistēmas 
 
Vārds „trankingu” radās no angļu vārda trunking, kas nozīme 
apvienošanu kūlī. Pie trankingu sistēmām pieder: 
 

 radiāli-zonu zemes mobilo radiosakaru sistēmas, kas izmanto 
automātisku retranslatora ierobežota frekvenču resursa 
sadalīšanu starp lielu abonentu skaitu; 

 masveida pielietošanas sistēmas, kas ļauj apkalpot 
maksimālu abonentu skaitu ar ierobežotu frekvenču resursu. 
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Trankingu sistēmas izmanto automātisku kanālu sadalīšanu starp 
abonentiem – kad visi lietotāji dala kopēju radiokanālu grupu un 
brīvu kanālu atvēlēšana notiek pēc abonenta pieprasījuma. 
 

 Salīdzinot ar konvencionāliem tīkliem, trankingu tīkliem ir 
lielāka caurlaidspēja, paplašinātas funkcionālās iespējas, 
daudzveidīgi izsaukuma tipi (grupveida, individuāli, deklaratīvi) 
un lielāka teritoriālas aptveršanas zona. 

 Trankingu sistēmu arhitektūras pamatā ir savienotas bāzes 
stacijas, katra no kurām apkalpo noteiktu zonu, tas ļauj veidot 
dažāda mēroga radiosakaru tīklus – no lokāliem vienas zonas 
tīkliem līdz reģionāliem tīkliem ar lielu teritoriālu aptveršanu. 

 Saglabājas centralizētas tīkla vadības iespēja, kas nav 
iespējama konvencionālos tīklos. Salīdzinājumā ar 
konvencionāliem, trankingu radiosakaru sistēmas nodrošina 
efektīvāku ekspluatācijas un sakaru tīklu attīstības vadību. 
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 Trankingu sistēmas nodrošina iespējas, kuras nav iespējami 
realizēt šūnu sistēmās, tādas, ka grupveida sakaru iespēja, kas ir 
sadarbības pamatveids PMR tīklos. Trankingu tīklos ir iespējami 
prioritārie un avārijas izsaukumi, dinamiskā abonentu 
pārgrupēšana, kas arī nav pieejama mobilu tīklu abonentiem.  

 Trankingu sistēmas svarīgākā priekšrocība ir augsts sakara 
veidošanas ātrums, tas ir apmēram 0,5 sek. Šūnu sakaru 
sistēmās nevar to izdarīt ātrāk par 5 sek. 

 Trankingu sistēmas ir lietderīgi pielietot PMR departamentu 
un korporatīvu tīklu veidošanā. Tas ir noteicams ar tehniskiem 
(augsts abonentu blīvums un centralizētas sistēmas pārvaldības 
nepieciešamība) un ekonomiskiem faktoriem. 

 Trankingu sistēmas aktīvi izmanto robežsardzē, policijā un 
apsardzē. Latvijas Republikas valsts robežsardze izmanto 
MOTOROLA SmartZone ASTRO sistēmu. 

LIS 7.lekcija   MIK 



 
 

19 

Motorola firmas mobila radiostacija XTL 2500, kas atbalsta 
SmartZone sistēmu 
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Trankingu sistēmu izmantošanas piemērs rūpniecībā, privātos 
uzņēmumos un valsts organizācijās ir ACCESSNET trankingu 
sistēma. Tā pieder pie MPT1327 standarta vairāku zonu 
trankingu sistēmām ar centralizētu vadību. Tā ir optimāla vidēju 
un lielu sistēmu, kuru pamatuzdevums ir operatīvas runas 
sakara nodrošināšana. ACCESSNET pakalpojumi: 
 

 individuālais izsaukums (vienkāršais, prioritārais, 
steidzamais, savienošana ar telefona tīklu); 
 grupveida izsaukums (vienkāršais, steidzamais, apraides, 
savienošana ar telefona tīklu); 
 statusa ziņojumu un teksta īsziņu pārraide; 
 neierobežota izmēra datu balss kanālā pārraides seansi; 
 iegultais izsaukums – individuāls vai grupveida; 
 „pasta kastītes” sistēma (balss un teksta ziņojumu 
saglabāšana un piegāde). 
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 Attiecībā uz citiem analoga protokoliem, MPT1327 ir vienīgais 
atklāts standarts, kurš tiek atzīsts vairākās valstīs, tajā skaitā ES 
valstīs. Šī standarta izmantošana garantē visu PMR funkciju 
nodrošināšanu lietotājiem jebkurā sistēmu mērogā. 
 Digitālas trankingu sistēmas, salīdzinājumā ar analoga, 
realizē paaugstinātas operativitātes un sakaru drošības prasības, 
piedāvā plašas iespējas datu pārraidei, ka arī lielu sakara 
pakalpojumu skaitu un dažādu tīklu abonentu sadarbības 
organizēšanu. 
 Digitālas sistēmas ir labāk piemērotas dažādiem datu 
pārraides režīmiem. Tas dod iespēju operatīvi saņemt ziņas no 
centralizētām datu bāzēm, pārraidīt nepieciešamu informāciju 
(iekļaujot attēlus) no negadījumu vietām, veidot centralizētus 
dispečeru mobilu objektu novietojuma noteikšanas sistēmas uz 
satelītu radionavigācijas sistēmu pamata. 
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Populāri digitālu trankingu tīklu standarti: 
 

 EDACS – firmas Ericsson izstrādājums; 
 TETRA – Eiropas sakaru standarta institūta izstrādājums; 
 APCO 25 – oficiālu sabiedrības drošības iestāžu sakaru 
dienestu pārstāvju Asociācijas izstrādājums; 
 Tetrapol – Matra Communication (Francija) kompānijas 
izstrādājums; 
 iDEN – Motorola (ASV) kompānijas izstrādājums. 
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TETRA standarts 
 

 TETRA –Trans European Trunked Radio / Terrestrial Trunked Radio - 
Eiropas trankingu radiosakaru sistēma. Zemes trankungu radiosakaru 
sistēma; “Sauszemes maģistrālais radio” 

 TETRA ir globāls ciparu radio komunikācijas standarts, kurš kombinē 
grupu balss komunikāciju, mobilo telefonisko sazināšanos un mobilos 
datu pakalpojumus. Dzelzceļa transportā to izmanto galvenokārt metro 

 TETRA balstās uz specifikācijām, ko izstrādāja ETSI  - Eiropas 
Telekomunikāciju un sakaru institūts (European Telecommunications 
Standarts Institute)1994.gadā 

 Atvērts standarts 
 TETRA izmantošana nav atkarīga no aprīkojuma izstrādātājiem 

(dažādu aprīkojumu savienojamība) 
 TETRA aparatūru ražotāji: Motorola, Nokia, OTE, Rohde&Scwarz 
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TETRA standarts 
 

 nodrošina radiokanāla dalīšanu izmantojot TDMA metodi (TDMA 
- Time Division Multiple Access) 

 4-DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift Keying) tipa fāzes 
modulācija 
Definīcija: modulācija ir elektromagnētiskā viļņa parametru mainīšana. 
Analogiem signāliem parasti lieto amplitūdas vai frekvences modulāciju, 
digitāliem signāliem - fāzes modulāciju vai fāzes un amplitūdas 
modulācijas kombināciju, lai arī vēsturiski ir lietota arī frekvences 
modulācija 

 Modulācijas ātrums 36kbit/s 
 CELP (Code Excited Linear Prediction) runas apstrādes 
(kodēšanas) algoritms ar ātrumu 4.8kbit/s 
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TETRA standarts 
 

 TETRA standarti nodrošina: 
 Balss pārraide; 
 Datu pārraide. 

 TETRA Frekvenču diapazons:  

 Eiropā:  
 380-385/390-395 MHz (drošības dienesti); 
 410-430 / 450-470 MHz (komercuzņēmumi); 

 Āzijā: 806-870 MHz. 
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TETRA standarts Eiropā 
 

Valsts Nosaukums Pielietošana 
Beļģija A.S.T.R.I.D.   
Lielbritānija  Airwave Policija, ugunsdzēsēju dienests, ātrā 

palīdzība 
Somija VIRVE Policija, ugunsdzēsēju dienests, ātrā 

palīdzība, robežapsardze, 
aizsardzības spēki 

Vācija BOS-Netz Policija, ugunsdzēsēju dienests, ātrā 
palīdzība, robežapsardze 

Grieķija O.T.E. Policija, ugunsdzēsēju dienests 
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Datu pārraides ātrumi dažādos aizsardzības režīmos 
 

Aizsardzības līmenis Datu pārraides ātrums 
Bez aizsardzības < 7,2 kbit/sek 
Ar zemu aizsardzības līmeņu < 4,8 kbit/sek 
Ar augstu aizsardzības līmeņu < 2,4 kbit/sek 
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TETRA sistēmās izmantojamas mobila EADS TMR880i un 
portatīva Motorola cep 400 radiostacija 
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Trankingu sistēmas: autopārvadājumi 
 

Autopārvadājumu uzņēmuma sakaru shēma 
izveidota sadalot darbiniekus trīs grupās pēc 
darbinieku nodarbošanās. 
90.grupa izveidota kopējam visu uzņēmuma 
darbinieku radiostaciju izsaukumam. 
91.grupa izdalīta kurjeru pasta darbam. 
92.grupa izveidota pasažieru pārvadājumiem. 
93.grupa paredzēta automobiļu tehniskās 
apkopes izsaukšanai un organizēšanai.  
Radiostacijas vienlaicīgi var tikt iedalītas vairākās 
grupās. Piemēram, radiostacija Nr.31 tiks 
iesaistīta sarunās, ja tiks izsaukta kāda no sekojošām 
grupām - 90.grupa vai 92.grupa. 
Nepieciešamības gadījumā radiostacijām 21-23 un 31-
32 var atļaut tikai grupu sarunas. 

http://www.radiokoms.lv/inside/shemi/
auto parvad.html 
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Trankingu sistēmas: taksometri 
 

Taksometru uzņēmuma sakaru shēma izveidota 
sadalot taksometrus trīs maiņās vai brigādēs. 
90.grupa izveidota kopējam visu taksometru 
izsaukumam. 
91.grupa, 92.grupa un 93.grupa paredzēta atsevišķas 
maiņas izsaukšanai. 
 

Radiostacijas vienlaicīgi var tikt iedalītas vairākās 
grupās. Nepieciešamības gadījumā individuālu 
taksometru izsaukšanu var atļaut tikai dispečeriem. 
Dispečera radiostacijai iespējams pieslēgt datoru no 
kura var kontrolēt automātiski taksometru statusu (brīvs, 
aizņemts, informāciju par rajonu u.t.t.) un veidot atsevišķas 
taksometru rindas pasūtījumu saņemšanai dažādos pilsētas rajonos. 
Atkarībā no izvēlētā radiostacijas modeļa iespējams veikt automātisku pasūtījumu 
adrešu nosūtīšanu taksometriem un pasūtījumu apstiprināšanu izmantojot teksta 
paziņojumus. 

http://www.radiokoms.lv/inside/shemi/
auto parvad.html 
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Šūnu mobilās sakaru sistēmas 
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Šūnu mobilās sakaru sistēmas 
 

 20.gs. 40 gadi, ASV, Bell Laboratories pētnieciskais 
centrs piedāvājis radiosakaru realizācija ideju, balstoties 
uz “šūnu” principu (Cell, cellural phones, mobile phones) 

 idejas pamatā ir sadalīt teritoriju šūnās, ar bāzes staciju 
katrā no tām 

 katra bāzes stacija darbojas savā noteiktā diapazonā 
 bāzes stacija ir savienojošs elements starp radiostaciju 
(tālruni) un komutācijas centru 

 dupleksa pārraide (informācija tiek pārraidīta abos 
virzienos), tas nozīme, ka bāzes stacija un radiostacija 
darbojas dažādās frekvencēs 
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Šūnu mobilās sakaru sistēmas 
 

 1.paaudzes mobilās sistēmas (First generation, 1st 
generation, 1G) 

 1981: NMT450 (Nordic Mobile Telephone) – pirmais šūnu 
mobilo sakaru analoga formāts (Norvēģija, Zviedrija, Somija, 
Islande un Dānija) 

 frekvenču diapazons: 450-467 MHz 
 galvenā priekšrocība  - zemāka frekvenču josla , jo tas 
nodrošina signāla labu izplatīšanu arī šķēršļotā apvidū. 
(zemas frekvences radioviļņi labāk apiet šķēršļus) 

 1986: NMT900 (890-960 MHz) 
 lielāks kanālu skaits 
 papildus ir realizēti abonentu identifikācija 
 ātrāks radiostaciju pārslēgšanas laiks bāzes stacijām 
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Šūnu mobilās sakaru sistēmas 
 

 1.paaudzes mobilās sistēmas (First generation, 1st 
generation, 1G) 

 1979, ASV, Bell Laboratories: AMPS (Advanced Mobile 
Phone Service), 825-890 MHz; 

 1985, Lielbritānija: TACS (Total Access Communication 
System) 

 890-950 MHz; 
 Neliels bāzes staciju skaits; 
 Ieeja kopējā telefonu tīklā; 
 ETACS (Enhanced TACS) – uzlabotais TACS, kas strādā 
diapazonā 872-933MHz; 
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Šūnu mobilās sakaru sistēmas 
 

 1.paaudzes mobilās sistēmas (First generation, 1st 
generation, 1G) 

 Trūkumi: 
 Vāja aizsardzība no “pirātu” kanālu izmantošanas; 
 Vāja aizsardzība no noklausīšanās (fāzes modulācijas 
dēļ); 

 Zema trokšņnoturība; 
 Atkarība no apvidus ainavas; 
 frekvenču joslas neracionāla izmantošana 
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Šūnu mobilās sakaru sistēmas 
 

 2.paaudzes mobilās sistēmas (2G) 
 1982.gads GSM (Group Special Mobile) grupas izveidošana jauna 

standarta izstrādei; 
 1992.gads: ir realizēts pirmais tīkls, kas balstās uz GSM 

standartu. 
 Darbs ir realizēts divos frekvenču diapazonos:  

 Signāls no telefona uz bāzes staciju: 890-915MHz 
 Signāls no bāzes stacijas uz telefonu: 935-960 MHz 

 TDMA (Time Division Multiple Access) nodrošina radiokanāla 
dalīšanu  

 TDMA ir TDM (Time division multiplexing) pielietošana 
radiosakaros TDM -  laikdales blīvēšana, laikdales 
multipleksēšana. Blīvēšana, kurā vairākus signālus apvieno 
pārraidīšanai kopējā kanālā ar laikdales metodi. 
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Šūnu mobilās sakaru sistēmas 
 

 2.paaudzes mobilās sistēmas (2G) 
 Pārraides ātruma paaugstināšanas paņēmieni: 

 Pilnveidots kodēšanas mehānisms (no 9.6kbits/s. līdz 14.4 
kbit/s [teorētiski līdz 21.4kbit/s] 

 Paralēlu kanālu izmantošana: 
 Balss pārraidei izmanto vienu kanālu; datu pārraidei var 

izmantot divus vai četrus kanālus (ātrums no 28.8kbit/s līdz 
57.6kbit/s) 

 HSCSD standarts (High Speed Circuit Switched Data) 
 GPRS standarts (General Packet Radio Service) 
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Šūnu mobilās sakaru sistēmas 
 

 2.paaudzes mobilās sistēmas (2G) 
 HSCSD  standarts (High Speed Circuit Switched Data) - 

nodrošina līdz sešām reizēm lielāku datu pārraides ātrumu nekā 
tradicionālais GSM; 

 Ar HSCDC ir pieejami šādi lietojumi: 
 e-pasts; 
 fakss; 
 LAN piekļuve; 
 failu pārsūtīšana; 
 TV apraide; 
  uzraudzība; 
 mobilais videotelefons. 
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Šūnu mobilās sakaru sistēmas 
 

 2.paaudzes mobilās sistēmas (2G) 
 GPRS  standarts (General Packet Radio Service).  
 GPRS (General Packet Radio Service) – jauna tehnoloģija, 

kuras standartizācija sākās 1993. gadā Eiropas 
Telekomunikāciju Standartu Institūtā; 

 GPRS (General Packed Radio Service) – vispārējā pakešu 
datu sūtīšanas tehnoloģija GSM tīklos. Šī tehnoloģija balstās 
uz tā saucamo time-slotu piedāvājumu (Time Slots vai laika 
kanāls) ar dažādu datu kodēšanas shēmu izmantošanu. 
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Šūnu mobilās sakaru sistēmas 
 

 2.paaudzes mobilās sistēmas (2G) 
 GPRS-tehnoloģijas ieviešana ļāva ievērojami palielināt 

pieslēgšanās ātrumu internetam GSM tīklos ar mobilā termināla 
palīdzību. Tāpat GPRS-savienojumā maksa tiek ņemta tikai par 
saņemto un nosūtīto datu apjomu, neņemot vērā pieslēguma 
ilgumu, kā tas bija iepriekš 

 dati tiek sadalīti paketēs, kas tālāk nonāk pie saņēmēja un pie tam 
ne obligāti pa vienu maršrutu 

 teorētiskais ātrums – 171,2kbit/s 
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Šūnu mobilās sakaru sistēmas 
 

 2.paaudzes mobilās sistēmas (2G) 
 Bez GSM eksistē vēl sekojoši standarti: 
 DCS1800 (Digital Cwllural System, 1800MHz) 

 DCS 1800 ir PCN (Personal Communication Networks) 
koncepcijas pamatā 

 PCN ir izstrādāta ASV; realizēta 1993.gadā (One2One tīkls) 
 PCN izmanto IS54 ciparu sakaru standartu (DAMPS, ADC – 

iespējami nosaukumi) 
 CDMA (Code Division Multiple Access, IS95) – signālu šifrēšana - 

sarunai izstrādāts individuālais kods, kas mainās vairakkārt vienas 
sarunas laikā 

 Darbojas 824-894KHz frekvenču joslā 
 JDC (Japanese Digital Cellural) , apstiprināts 1991.gadā 

 Nodrošina mijiedarbību ar ISDN tīkliem (fiksētu sakaru tīkliem) 
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Šūnu mobilās sakaru sistēmas 
 

 3.paaudzes mobilās sistēmas (3G) 
 3G standarts: IMT-2000 

 Datu pārraides ātrums – 144kbit/s objektiem ar ātrumu līdz 
120km/st. 

 384kbit/s objektiem ar ātrumu līdz 3km/st. (kājāmgājējs)  
 2,048Mbit/s (stacionāriem objektiem) 

 Apvieno 5 standartus: 
 W-CDMA: nosaukums arī UMTS,  Universal Mobile 

Telecommunication System)- pēc būtības pilnveidots GSM ar  
GPRS un EDGE. 

 CDMA2000: W-CDMA konkurents, izstrādāts  un ievests ASV. 
 TD-CDMA/TD-SCDMA 
 DECT 
 UWC-136 
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Šūnu mobilās sakaru sistēmas 
 

 4.paaudzes mobilās sistēmas (4G) 
 Datu pārraides ātrums  

 100Mbit/s  - kustīgiem objektiem ; 
 1 Gbit/s - stacionāriem objektiem; 

 Japānā eksperimenti ar VSF-OFCDM (pārraides ātrums 100mbit/s 
ar objekta kustības ātrumu 300km/st.). 
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Šūnu mobilās sakaru sistēmas 
 

 1. paaudzes mobilās sistēmas 
  analogu šūnu sistēmas; 

 2. paaudzes mobilās sistēmas 
 ciparu mobilās sistēmas; 

 3. & 4. paaudzes mobilās sistēmas  
 mobilās platjoslas tehnoloģija 

 5. paaudzes mobilās sistēmas  
 ??? 
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Abonentu novietojuma noteikšana 
šūnu sakaru tīklos 
 

Tīklu izveidošanas tehniskie principi, kas ir dažādu šūnu sakaru 
standartu pamatā, ļauj atrisināt abonentu novietojuma noteikšanas 
uzdevumu. Piemēram, jebkurš tālrunis, kas strādā GSM standartā, ir 
saistīts ar kādu bāzes staciju. 
 

 Datu par abonentu sakaru seansu ar dažādām bāzes stacijām 
analīze (ar kuras stacijas palīdzību un kādai stacijai tika pārraidīts 
izsaukums, izsaukuma datums utt.) ļauj atjaunot visas abonenta 
pārvietošanās. Šie dati automātiski tiek reģistrētas kompānijās, 
kas piedāvā šūnu sakaru pakalpojumus, jo šūnu sakaru 
pakalpojumu apmaksa ir pamatota ar sakaru sistēmas 
izmantošanas laiku. Dati par abonenta novietojumu tiek glabāti 
pietiekami ilgu laiku.  
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 Šūnu sistēmu abonenta novietojuma koordināšu noteikšanai var 
izmantot standarta GSM kanālu sinhronizācijas sistēmu darbības 
rezultātus vai datus, kas tiek iegūtas no precīzas tālruņu raidītāju 
jaudas pārvaldības sistēmas CDMA standartā. 

 Vairākums šūnu tīklos novietojuma noteikšanas sistēmu pamatā ir 
trīs mūsdienīgas konkurējošas tehnoloģijas: 

 nonākšanas laika tehnoloģija TOA (Time of Arrival); 
 laiku atšķirības tehnoloģija OTO (Observed Тimе Difference); 
 tālruņu savienošanas ar satelītu radionavigācijas uztvērējiem 
tehnoloģija A-GPS (Assisted Global Positioning System). 

 TOA pamatā ir signāla ceļa, no abonenta tālruņa līdz vairākām bāzes 
stacijām, laiku intervālu izmērīšana un salīdzināšana. OTO ir balstīta 
uz signāla ceļa, no vairākām bāzes stacijām līdz abonenta tālrunim, 
laiku intervālu izmērīšana un salīdzināšana. A-GPS tehnoloģijas 
ideja ir GPS-uztvērēju iebūvēšana mobilos tālruņos.  
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 Mobila tālruņa koordināšu noteikšanas precizitāte atrodas no 
viena līdz simts metru robežās. Ievērojot šo faktu, novietojuma 
noteikšanas pakalpojumus izmanto vairāki loģistikas uzņēmumi:  

 kurjeru dienesti; 
 kravas sūtītāji un pārvadātāji; 
 uzņēmumi, kas nodarbojas ar kravu automobiļu 
pārvadājumiem; 
 autobusu uzņēmumi; 
 taksometru uzņēmumi; 
 uzņēmumi, kas nodarbojas ar preču piegādi mājās. 
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Par novietojuma noteikšanas tehnoloģiju pielietošanas piemēru var 
minēt iespēju novērot mobilu tālruņu pārvietošanu ar mērķi operatīvi 
noteikt transporta sastrēgumus. Noteicot katra mobila tālruna 
novietojumu, operators var konstatēt kustības ātrumu un virzienu. Ja 
šī kustība ir ap 5-10 km/s, tad ir acīmredzams transporta sastrēgums. 
Ja tālrunis atrodas vienā un tajā paša vietā ir iespējama avārija. 
Operatoram ir iespēja paziņot par ceļa posma problēmām, nomainīt 
luksoforu darba režīmus, noteikt vai atcelt ierobežojumus personīgu, 
kravu vai sabiedrības transportu kustībai.  
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VAS servisi 
 
VAS servisi (angl., Value Added Services), jeb mobilu sakaru 
tīklu papildpakalpojumi ir jebkuri šūnu tīkla pakalpojumi, kas 
nav saistīti ar balss pārraidi. VAS-servisi tiek iedalīti sekojošās 
pamat grupās: 

 informācijas nodrošinājums 
 pamatpakalpojumi (automātiskais numura noteicējs) 
 datu pārraides pakalpojumi, kad abonenti izmanto operatora 

transporta tīklu nepieciešamas informācijas piekļuvei (faksu 
pārraide, WAP, mobilais Internets) 

 pakalpojumi uz mobilas datu pārraides pamata (SMS un MMS, 
pakalpojumi, kas balstās uz abonenta novietojuma atrašanu, 
mobila televīzija) 
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Viens no perspektīvākiem VAS-servisu attīstības virzieniem ir 
tādu pakalpojumu sniegšana korporatīviem klientiem, kā 
piekļuve korporatīvajam pastam, autotransporta un darbinieku 
atrašanas vietas kontrole, operatīvie paziņojumi tālrunī. Citi 
virzieni: 

 interaktīvas aptaujas 
 balsošana 
 informēšana par konta stāvokli uzņēmumos, kuros tāda dienesta 

pakalpojumi ir pieprasīti (radiostacijās un telekompānijās, bankās, 
Internet pakalpojumu piegādātājiem). 

 

Informācijas nodrošinājuma segmentā attīstības virziens ir 
lietderīgas informācijas sniegšana abonentiem un mobilas 
spēles.  
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SMS (angļ., Short Message Service – īsziņu pakalpojums) – 
sistēma, kas ļauj sūtīt un pieņemt teksta ziņojumus ar mobilo 
tālruņa palīdzību. Ar SMS palīdzību var izpildīt sekojošas 
darbības: 

 sarakstīties 
 nosūtīt īsziņu uz tālruni, kas ir izslēgts vai atrodas ārpus 

uztveršanas zonas 
 nosūtīt īsziņu abonentam, kurš dotajā brīdī veic telefona sarunu 
 noteikt abonenta pieslēgšanu tīklam brīdi ar SMS saņemšanas 

apstiprinājumu 
 pasūtīt valūtas kursu, laikapstākļu un t.t. nosūtīšanu 

 nosūtīt un saņemt zvanu melodijas, piktogrammas un citu ar EMS 
(SMS paplašināts variants) 
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SMS tehnoloģija vairākumā tiek atbalstīta ar šūnu tīkliem, 
tādiem, kā GSM, NMT, D-AMPS un CDMA. Īsziņas var sūtīt uz 
mobilu tālruni no Interneta vai citiem tīkliem, izmantojot 
speciālas programmas, universālas sms-formas, ka arī mobilu 
operatoru vārtejas. 
 
Mūsdienās plaša SMS-servisu darbības joma ir televīzija. 
Iespēju bagātība ļauj izmantot SMS-pakalpojumus gandrīz 
jebkurās televīzijas projektos: realitātes šovos, muzikālos 
kanālos, viktorīnās utt. 
 
SMS-pakalpojumus aktīvi izmanto marketingu pētījumu, 
aptauju, maksas un bezmaksas konkursu, viktorīnu, spēļu un 
totalizatoru organizācijā.  
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EMS (angļ., Enhanced Messaging Service) – īsziņu sūtīšanas 
sistēma, kuras pamatā ir SMS tehnoloģija. Ar EMS palīdzību 
var izpildīt šādas darbības: 

 formatēt ziņojumu tekstu (izmantojot treknrakstu, kursīvu, 
atsevišķu vārdu pasvītrojumu) 

 apmainīties ar attēliem un logotipiem (melnbaltiem, 4-krāsu, 64-
krāsu, ar izmēru līdz 255 x 255 pikseļiem, tie var būt animēti un ar 
skaņu) 

Ir jāatzīmē, ka EMS ziņojumu apmaiņa ne vienmēr ir iespējama 
starp dažādu ražotāju mobilu tālruņu modeļiem. Piemēram, 
Nokia kompānija radīja analoģisku servisu – NSM (Nokia 
Smart Messaging), kas ir lielākais Eiropā, bet to neatbalsta citi 
mobilu tālruņu ražotāji. 
 

LIS 7.lekcija   MIK 



 
 

54 

MMS (angļ., Multimedia Messaging Service) – pakalpojums, 
kas ļauj sūtīt un saņemt īsus multimedija ziņojumus ar mobila 
tālruņa palīdzību. Šis pakalpojums ir balstīts uz GPRS 
tehnoloģiju. 
 
MMS pakalpojums ļauj sūtīt un saņemt attēlus, fotogrāfijas, 
melodijas un pat video. MMS ir EMS servisa turpinājums, tas ir 
integrēts ar TCP/IP protokoliem un ļauj sūtīt īsziņas ne tikai 
mobilajam tālrunim, bet arī uz elektronisku pastu. Pašlaik MMS 
ir ierobežots izmērā līdz 999 Kb un tas ir saistīts ar GSM tīklu 
nepietiekamu caurlaidspēju. Tomēr ierobežojumu izmērā 
noteic arī šūnu sakara operators. 
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Peidžeru sistēmas 
 
Peidžeru sistēmas (angl., page, pager), jeb personāla radio 
izsaukuma sistēma ir bezvadu vienvirziena ziņojumu pārraides 
sistēma. Signāla pārraide notiek ar bāzes stacijas palīdzību. 
Tīkla abonentam ir mazs uztvērējs – peidžers, kuram ir 
noteiktais personīgais numurs. Peidžers pastāvīgi kontrolē 
fiksētu strādājošu radio frekvenci un gaida, kamēr saņems 
savu numuru. Pēc tam tas pāriet aktīvajā režīmā un saņem 
ziņojumu, kas tiek attēlots peidžera displejā. Personāla radio 
izsaukuma sistēmas pamat sastāvdaļas ir šādas: 

 peidžera termināls 
 bāzes stacijas 
 abonentu uztvērēji – peidžeri 
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Peidžera termināls uztver pieprasījumus no izsaukuma 
veicošiem abonentiem, identificē pieprasījumus, pārbauda 
abonenta maksātspēju, noteic signalizācijas nepieciešamu 
formātu, novieto pieprasījumu rindā, kodē un formatē 
pieprasījumu un nosūta pieprasījumu raidītājam. 
 
 

 
 

Motorola Scriptor LX2 un NEC Optima 26B peidžeri 
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Peidžeru sistēmas protokoli: 
 

 POCSAG (angļ., Post Office Code Standardization Advisory 
Group), personāla radio izsaukuma signālu pārraides ātrums 
līdz 2400 bit/sek, efektīvs kļūdu labošanas algoritms. 
POCSAG svarīgas īpašības: lētums, izplatība, vienkāršums. 

 ERMES (angļ., Enhanced Radio Messaging System), 
Eiropas telekomunikācijas standartizācijas institūts, 1992. 
Priekšrocības: kopējais tīkls visām Eiropas valstīm un 
kopēja Eiropas viesabonēšana, kopēja radio saskarne, kas 
nodrošina augstu tīkla ietilpību pārraidot dažāda veida 
ziņojumus, tai skaitā teksta ziņojumus, šaurā frekvenču 
joslā, kopēja specifikācija uz personāla radio izsaukuma 
uztvērējiem. 
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 FLEX (angļ., Flexible Wide-area Protocol), Motorola 1993.g., 
ar mērķi paaugstināt radiokanālu ietilpību. Ziņojumu 
pārraide notiek ar ātrumiem 1600, 3200 un 6400 bit/sek. Uz 
FLEX pamata izstrādāti protokoli: ReFLEX-25, ReFLEX-50 
un InFLEX, kas paplašina personāla radio izsaukuma 
sistēmu iespējas. Priekšrocības: saderība ar tīkliem, kuros 
pamatā ir POCSAG protokols, iespēja pakāpeniski 
paaugstināt tīklu ietilpību, ko nodrošina datu pārraides trīs 
ātrumi, augstā trokšņnoturība salīdzinot ar ERMES. 

 
Peidžeru sistēmas priekšrocību, salīdzinoši ar šūnu sakariem: 

 sakars ir relatīvi lēts 
 sakars ir ekoloģisks (peidžerā nav raidītāja) 
 sakarā tiek taupīts frekvences resurss 
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Peidžeru sistēmas sasniedza izplatīšanas maksimumu periodā 
no 1990.g. līdz 2000.g., bet mobilu sakaru popularizēšanas un 
to izmantošanas cenu pazemināšanas dēļ, peidžeri bija 
izkonkurētas no sakaru tirgu. 
 
Minimāla frekvenču resursa izmantošana ir svarīgais tehniskais 
raksturojums, kas ir noteikta priekšrocība salīdzinājumā ar 
šūnu sakaru. Frekvence, kas tiek izmantota mobilā telefonijā 
(25 kHz kanāls), var apkalpot ne vairāk par 50 abonentiem, bet 
peidžeru sakarā tā pati frekvence atbalsta 10-15 tūkstošu 
abonentu vienlaicīgu darbību. Jaunu sakaru pielietošana 
nodrošina līdz 80 tūkstošu vienlaicīgu abonentu darbību. 
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