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Rezumat. În lucrare se prezintă un model dezvoltat în 

limbajul de descriere hardware VHDL al comportării 

unui sistem de comunicaţii mobile. Modelul este bazat 

pe analiza unor arii de serviciu cu diverse tipuri de 

obstacole şi pe descrierea comportamentală a 

entităţilor sistemului care asigură efectuarea acţiunilor 

de interogare, înregistrare, actualizare şi ştergere a 

parametrilor staţiilor mobile  în funcţie de anumiţi 

algoritmi de decizie şi evenimente aleatoare. 

Cuvinte cheie: comunicaţii mobile, reţea GSM, 

modelare, VHDL.  

Abstract. This paper presents a model developed in 

the VHDL hardware description language of the 

mobile communication system behavior. The model 

is based on the analysis of the service area with 

various obstacles and behavioral description of the 

system entities that perform the actions of query, 

registration, updating and deleting the mobile station 

parameters according to certain decision algorithms 

and random events.  

Keywords: mobile communications, GSM network, 

modeling, VHDL.  

 

1. ARHITECTURA UNEI REŢELE GSM  

Sistemul3de telefonie celulară GSM (sistem global 

de telecomunicaţii mobile - Global System for Mobile 

Communications) a fost conceput ca o reţea inteligentă 

care are la bază standardele definite pentru servicii, 

interfeţe între funcţii/subsisteme şi arhitectura proto-

colului GSM. Reţeaua GSM, a cărei arhitectură este 

prezentată în figura 1, este constituită în principal 

din următoarele entităţi [1][2]: MSC – centrul de 

comutare al reţelei mobile (Mobile Switching Center), 

reprezintă entitatea centrală de comutaţie dintr-o 

reţea mobilă; VLR – registrul locaţiilor vizitatorilor 

(Visitor Location Register) conţine datele utilizatorilor 

aflaţi la momentul considerat pe aria controlată de 

acesta; GMSC – gateway-ul MSC, este entitatea ce 

controlează interconexiunile între reţelele PLMN, unde 

PLMN semnifică o arie de serviciu, de regulă un 
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teritoriu naţional; HLR – registrul locaţiilor de reşedinţă  

(Home Location Register), este baza de date cen-

tralizată a tuturor utilizatorilor înscrişi în reţea la 

momentul considerat; BSS – sistemul staţiilor de 

bază (Base Station System), este compus din una 

sau mai multe staţii de bază de control BSC (Base 

Station Controller) şi una sau mai multe staţii de 

bază de transmisie-recepţie BTS (Base Tranceiver 

Station); CN – nucleul reţelei (Core Network) este 

constituită din entităţile MSC, GMSC, HLR care la 

rândul lor pot fi una sau mai multe, în funcţie de aria 

de serviciu acoperită; MS – staţia mobilă (Mobile 

Station) este terminalul mobil al utilizatorului. 

Toate entităţile ce formează o reţea GSM pot fi 

grupate în trei subsisteme funcţionale [3]: sub-

sistemul de reţea sau nucleul reţelei, subsistemul 

operaţional sau subsistemul staţiilor de bază şi 

subsistemul radio sau interfaţa radio. Pentru a 

realiza o bună interoperabilitate între diferitele 

entităţi ale unei reţele GSM, s-au impus diverse 
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protocoale sau interfeţe de comunicaţie prin care 

blocurile componente dintr-o reţea GSM pot comu-

nica eficient. Cele mai importante interfeţe sunt: 

interfaţa Um prin intermediul căreia se realizează 

comunicaţia dintre staţiile mobile şi BTS, interfaţa 

A asigură comunicaţia dintre MSC şi BSC, iar 

interfaţa Abis facilitează comunicaţiile dintre BSC şi 

BTS [4]. 

 

 
 

Fig. 1.  Arhitectura unei reţele GSM. 
 

Fiecare unitate BTS dintr-o reţea GSM acoperă o 

arie de serviciu de o anumită dimensiune, în funcţie 

de arhitectura zonei geografice, traficul înregistrat pe 

acea zonă, respectiv numărul mediu de utilizatori 

situaţi în zona considerată. Pentru o bună gestionare 

a staţiilor mobile (stabilirea locaţiei, determinarea 

parametrilor de comunicaţie, etc) s-au impus diverse 

standarde şi reguli de înregistrare a acestora. Pentru 

înregistrarea unei staţii mobile se parcurg mai multe 

etape ce se desfăşoară într-o ordine prestabilită, 

conform standardelor [5]:  

1) Staţia mobilă solicită un canal de comunicaţie 

de la unitatea BTS de la  care  a recepţionat canalul 

pilot. 

2) Sub coordonarea BSC unitatea BTS alocă un 

canal specific. 

3) Terminalul mobil transmite pe canal o cerere 

de înregistrare către MSC. 

4)  MSC răspunde  cu un semnal de  interogare  

pentru autentificarea terminalului mobil. 

5) Pe baza semnalului de interogare şi a unui 

algoritm specific memorat în SIM, terminalul mobil 

furnizează un răspuns către MSC. 

6) MSC compară răspunsul primit cu cel corect 

dat de centrul de autentificare. Dacă în urma 

comparării răspunsului primit cu cel corect furnizat de 

AuC (Authentification Center) atunci MSC generează 

un cod de identitate unic temporar pentru acea staţie 

mobilă, cunoscut în literatura de specialitate sub 

denumirea de TMSI – Temporary Mobile Subscriber 

Identity. Acest cod unic împreună cu poziţia termina-

lului mobil înregistrat sunt memorate în registrele HLR 

şi VLR. 

7) După etapa 6 are loc şi confirmarea de către 

terminalul mobil a noii sale identităţi şi astfel se 

realizează înregistrarea fiecărei staţii mobile în parte.  
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Evident, interogarea staţiilor mobile se face periodic 

în vederea stabilirea noii locaţii, precum şi a para-

metrilor de comunicaţie. De asemenea, dacă staţia 

mobilă nu se află într-o arie de serviciu sau nu este 

conectată la o sursă de alimentare, acel terminal 

mobil este considerat pasiv şi nu se efectuează 

înregistrarea, sau dacă este înregistrat se va efectua 

eliminarea acestuia.  

2. DEFINIREA SUBSISTEMULUI 

În continuare se urmăreşte proiectarea şi 

modelarea în limbajul de descriere hardware VHDL 

(VHSIC Hardware Description Language) a unui 

sistem de comunicaţii mobile ce va fi capabil să 

simuleze comportarea elementelor componente şi 

interacţiunile dintre acestea. În vederea realizării 

modelului s-a considerat scenariul unui subsistem de 

comunicaţii mobile alcătuit din următoarele elemente: 

• 4 arii de serviciu MSC şi care reprezintă o 

parte sau întreaga arie PLMN;  

• 4 staţii de bază BTS ce acoperă individual 

fiecare arie de serviciu a unei celule, respectiv deser-

vesc staţiile mobile din cele 4 celule de acoperire; 

• 1 registru HLR, ce are semnificaţia unei baze 

de date centralizată a tuturor utilizatorilor înscrişi în 

reţea;  

• 4 registre VLR, ce reprezintă 4 baze de date 

specifice fiecărei arii de serviciu din cele 4 celule 

existente; 

• un număr aleator între 0 şi 15 staţii mobile 

existente în cele 4 arii de serviciu la pornirea/startarea 

sistemului proiectat;  

• un automat cu stări finite ce are rolul unei 

unităţi de comandă şi control al tuturor entităţilor ce 

fac parte din sistemul realizat; 

• un modul de iniţializare ce este activ atunci 

când sistemul este resetat; 

Pentru realizarea modelului VHDL al sistemului 

se consideră ca punct de plecare modul de 

funcţionare al acestuia şi următoarele acţiuni prin-

cipale:  

• resetarea sistemului în vederea iniţializării 

tuturor regiştrilor, contoarelor, indicatorilor precum şi 

a semnalelor de comandă şi control; de asemenea, 

în paralel se generează aleator pe durata cât 

sistemul este resetat un număr ce aparţine 

intervalului [0; 15] de terminale mobile ce vor fi 

distribuite aleator în cele 4 celule de acoperire; 

• determinarea numărului final de staţii mobile 

generat aleator şi înregistrarea acestora 

• interogarea periodică şi evaluarea parametrilor 

precum: efect Doppler, putere recepţionată, stabilirea 

noii locaţii a staţiei mobile, transfer intercelular după 

caz, eliminarea staţiei mobile după caz etc.  

• în funcţie de noii parametri stabiliţi pentru staţia 

mobilă interogată, se realizează anumiţi algoritmi de 

decizie precum dacă staţia mobilă se află într-o altă 

regiune din aria de serviciu, dacă staţia mobilă se află 

într-o altă celulă decât cea în care se afla la in-

terogarea precedentă, sau dacă efectiv staţia mobilă 

a ieşit din întreaga arie de serviciu a sistemului 

considerat, caz în care se efectuează eliminarea 

propriu-zisă din registrele sistemului proiectat.  

• dacă la un moment dat apare o nouă cerere 

de înregistrare transmisă de o staţie mobilă, se 

întrerupe evaluarea periodică a terminalelor mobile 

înregistrate şi se efectuează prioritar înregistrarea 

noii staţii mobile 

• în cazul în care sistemul la un moment oarecare 

de timp are 15 staţii mobile active şi înregistrate, se 

rejectează orice nouă cerere de înregistrare. 

3. DEFINIREA ŞI ANALIZA ARIILOR DE 

SERVICIU 

Pentru cazul sistemului propus a fi modelat 

considerăm aria totală de serviciu un pătrat cu latura 

de 4 km împărţit în 4 celule de acoperire identice de 



 Dănuţ BURDIA, Iolanda-Elena ALECSANDRESCU 

 
26   TELECOMUNICAŢII ● Anul LVI, nr. 2/2013 

formă pătrată cu latura de 2 km, ca în figura 2. În 

centrul fiecărei arii de serviciu considerăm că se află 

instalată o staţie de bază BTS prin intermediul căreia 

staţiile mobile din celula respectivă sunt înregistrate şi 

gestionate atât timp cât staţia mobilă este activă sau 

nu părăseşte acea celulă. Staţiile mobile sunt 

distribuite aleator în cele 4 arii de acoperire, deci la un 

moment dat va fi posibil ca în celula 2 să existe 

maximul de 15 staţii mobile, iar în celelalte 3 celule 

existente să nu fie înregistrat nici un mobil.  

Pentru a pune în evidenţă diferenţele majore 

între propagarea în spaţiul liber şi propagarea în 

medii de tip urbane caracterizate de construcţii dese 

şi înalte, s-au creat diverse arhitecturi ale celulelor 

de acoperire, reprezentate în figura 3.   

 

 
 

Fig. 2. Organizarea celulară a sistemului  
de comunicaţie proiectat. 

 

Astfel, aria de serviciu nr. 1 a fost aleasă să 

corespundă unui mediu urban, fiind caracterizată în 

principal de zone ocupate de clădiri situate la 

distanţe apropiate şi de înălţimi ridicate. Celulele 2 şi 

3 pot fi încadrate în medii de tip suburban, deoarece 

arhitectura acestora este caracterizată în principal 

de clădiri mai puţine şi situate la distanţe mai mari. 

Organizarea celei de-a 4 celule a fost aleasă încât 

să corespundă unui mediu deschis, specific rural, în 

care să existe vizibilitate directă în orice punct de pe 

aria acestei celule.  

    Celula 1 

    Celula 3 

    Celula 3 

    Celula 4 
 

Fig. 3. Geometria celulelor şi distribuţia clădirilor pentru 
cele 4 celule de acoperire. 

 

Având la dispoziţie configuraţiile celulelor ce 

constau în contururile clădirilor şi înălţimile acestora, 

pentru fiecare celulă s-a determinat distribuţia 

nivelului câmpului electromagnetic folosind pachetul 

software URBAN3D [6]. Acesta calculează  nivelul 

de câmp electromagnetic în zona de interes utilizând 

succesiv metoda lansării pentru a determina un 

număr de traiectorii posibile între emiţător şi punctul 
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curent de calcul şi validarea fiecăreia prin calcul 

precis oferit de metoda imaginilor. Pentru toate celulele 

determinările nivelului  de câmp electromagnetic s-a 

realizat considerând emiţătorul situat în centrul celulei 

la o înălţime de 40 m, antenele de recepţie la 

înălţimea de 5 m, un număr maxim de 5 interacţiuni al 

UEM cu obstacolele şi folosind un pas unghiular de 

10° de lansare a undelor din punctul de emisie. 

Distribuţia câmpului electromagnetic pentru cele 4 

celule considerate este reprezentată în figura 4. 

 

  

  

 
 Fig. 4. Distribuţia câmpului electromagnetic  

pentru cele 4 celule de acoperire. 
 

 
 

Fig. 5. Celulă de acoperire discretizată spaţial. 
 

Pentru a putea utiliza datele obţinute privind 

distribuţia câmpului electromagnetic în modelarea 

sistemului, s-a realizat o discretizare spaţială a ariilor 

de serviciu. Astfel, fiecare cadran dintr-o celulă de 

acoperire s-a împărţit în 25 de pătrate identice cu 

latura de 200 m, în fiecare cadran considerându-se 

16 puncte caracterizate de coordonatele carteziene 

(x, y), aşa cum este reprezentat în figura 5. Valorile 

puterilor de recepţie calculate anterior pentru fiecare 

dintre aceste puncte sunt cele care vor fi utilizate în 

continaure în elaborarea modelelor VHDL ale unităţilor 

sistemului.         

4. ARHITECTURA MODELULUI  

Sistemul de comunicaţie considerat  cuprinde 

un număr de module ce vor fi modelate în VHDL 

prin intermediul cărora se realizează înregistrarea, 

actualizarea şi ştergerea parametrilor pentru fiecare 

staţie mobilă în parte în funcţie de anumiţi algoritmi 

de decizie.  Entităţile care fac parte din acest sistem 

sunt: modulul de iniţializare şi memorare HLR, 4 staţii 

de bază (BTS), unitatea mobilă (MS) şi un controler 

(automat cu stări finite), acesta din urmă având 

rolul de a coordona funcţionarea celorlalte module, 

asigurând o funcţionare sincronă a întregului sistem. 

Interfaţa controlerului este prezentată în figura 6 iar 

arhitectura modelului sistemului de comunicaţii consi-

derat cu reprezentarea interconexiunilor dintre module 

este prezentată în figura 7. 

    

     
 

Fig. 6. Interfaţa automatului cu stări finite. 
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4.1. Automatul cu stări finite 

Diagrama de stări pe baza căreia este implementat 

automatul cu stări finite este prezentată în figura 8 şi 

are un număr de şase stări corespunzătoare acţiunilor 

pe care sistemul le poate realiza la un moment dat şi 

anume: (1) starea Idle care are loc în urma acţiunii de 

resetare a sistemului, ce cuprinde iniţializarea tuturor 

regiştrilor, contoarelor, semnalelor de control şi ge-

nerarea aleatoare a unui număr de staţii mobile; 

(2) starea de Iniţializare, ce cuprinde stabilirea 

numărului final de staţii mobile ce pot fi înregistrate; 

(3) starea de Interogare, în cadrul căreia se generează 

semnalele de interogare către staţiile mobile, pe baza  

deciziei luate de staţiile de bază în urma semnalelor 

primite de la staţiile mobile; (4) starea de Înregistrare 

a terminalelor mobile, proces în care registrele precum 

HLR, VLR ale celor 4 staţii de bază vor memora pe o 

poziţie corespunzătoare informaţiile despre staţia 

mobilă înregistrată; (5) starea de Actualizare, în care 

se realizează o actualizare a parametrilor staţiilor 

mobile memoraţi în regiştrii HLR şi VLR ai staţiilor de 

bază; (6) starea de Eliminare, în care o staţie mobilă 

este eliminată din regiştrii HLR şi VLR dacă în urma 

transmiterii unui semnal de interogare specific acţiunii 

de actualizare staţia de bază nu primeşte nici un 

răspuns de la acea staţie mobilă.  

 

 
 

Fig. 7.  Schema de principiu a sistemului de comunicaţie format din unitate de iniţializare,  
4 module pentru staţiile de bază şi modul pentru unitatea mobilă. 

 

Tranziţiile dintre stările controlerului se realizează 

în funcţie de semnalele de intrare ale acestuia. De 

exemplu, trecerea din starea Interogare într-una 

din stările ulterioare Înregistrare, Actualizare sau 
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Eliminare se face pe baza valorilor unui vector de 

indicatori d_ret(3:0) primit de la cele 4 entităţi BTS. 

Revenirea în starea Interogare se realizează prin 

testarea valorilor semnalelor d_reg_p şi d_reg care 

sunt indicatori pentru finalizarea operaţiilor cores-

punzătoare stării în care sistemul s-a aflat. 

 

 
 

Fig. 8. Diagrama de stări a automatului cu stări finite.  
 

Structura codului VHDL pentru descrierea 

comportamentală a automatului cu stări finite este 

redată mai jos:  

architecture behavioral of controller is 
   type Statetype is (Idle,Initializare,Interogare,  
                  Inregistrare,Eliminare,Actualizare);         
   signal State : Statetype; 
begin   
  NS_CS: process (clock_i, reset_i) 
   begin   
     if reset_i = '1' then   -- reset asincron 
            State <= Idle; 
      elsif clock_i'event and clock_i = '1' then   

         case State is 
            -- instructiuni conform diagramei de stari    
          end case; 
      end if; 
   end process NS_CS; 
-- ** Porturile de iesire 
      Act <= '1' when State = Actualizare else '0'; 
      Reg <= '1' when State = Inregistrare  else '0'; 
      Del <= '1' when State = Eliminare else '0'; 
      Int <= '1' when State = Interogare else '0';  
      Init <= '1' when State = Initializare else '0'; 
end architecture; 

4.2. Modulul de iniţializare şi memorare HLR 

HLR reprezintă baza de date centralizată a tuturor 

utilizatorilor înscrişi în reţea la un moment dat. Această 

entitate are rolul principal de iniţializare a regiştrilor 

generali ce conţin informaţii despre identitatea unică 

a staţiilor de bază, identitatea unică a staţiilor mobile 

înregistrate, identitatea unică temporară a utilizatorilor 

mobili, vitezele terminalelor mobile şi deviaţiile de 

frecvenţă corespunzătoare, valorile puterilor de 

recepţie ale fiecărui terminal mobil, numărul de staţii 

mobile înregistrate la un moment oarecare de timp. Pe 

lângă aceşti regiştri generali, există şi regiştri auxiliari 

de control prin intermediul cărora se determină 

anumite informaţii (de exemplu care sunt poziţiile 

ocupate din registrul ce conţine identităţile unice ale 

terminalelor mobile), regiştri auxiliari de contorizare 

(de ex., numărul staţiilor mobile a căror parametri au 

fost reactualizaţi), registru auxiliar ce conţine 

identitatea unică a staţiei mobile curente ce necesită 

interogare pentru reactualizarea parametrilor etc.  

Declaraţia de entitate VHDL [7] care descrie 

interfaţa acestui modul este următoarea: 

entity init_mem_HLR is  
   generic (bs_number : std_logic_vector(3 downto 0) 
 := "0100" );  
   port ( clock_i      : in  std_logic;        
reset_i      : in  std_logic; 
d_reg_p : in std_logic; 
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d_int: in std_logic; 

d_reg : in std_logic; 

uplink : in std_logic_vector(19 downto 0); 

a_pow : in std_logic_vector(5 downto 0); 

link_VLR : out std_logic_vector(19 downto 0); 

a_tmsi_o : out std_logic_vector(7 downto 0); 

tmsi: out std_logic_vector(7 downto 0); 

i_speed_o : out speed; 

doppler_o : out doppler; 

no_ms : inout std_logic_vector(3 downto 0); 

c_check_ms : out std_logic_vector(3 downto 0); 

c_max_check_ms : out std_logic_vector(3 downto 0); 

pos_ms : out one_position; 

bsic_o : out memory_bs;         

no_ms_ea : inout no_ms_in_each_area; 

d_i : out std_logic  ); 

end entity; 
 

Identităţile unice ale celor 4 staţii de bază sunt 

reprezentate într-un registru tip tablou cu 4 locaţii a 

câte 20 de biţi fiecare, din care primii 8 biţi cei mai 

semnificativi reprezintă codul operatorului de reţea, 

următorii 8 biţi reprezintă codurile unice de identificare 

ale staţiilor de bază iar ultimii 4 biţi reprezintă codurile 

celor 4 celule în care staţiile de bază funcţionează.  

Generarea numărului de staţii mobile se realizează 

prin intermediul unei secvenţe binare pseudoaleatoare 

periodică [8]. Acestea sunt obţinute cu registre de 

deplasare cu reacţie şi sumator modulo 2. În cazul de 

faţă, numărul staţiilor mobile este memorat într-un 

registru de 4 biţi no_ms, numărul minim şi numărul 

maxim de staţii mobile fiind 0, respectiv 15.  

Vitezele staţiilor mobile sunt, de asemenea, 

generate în mod aleator cu ajutorul unei funcţii, 

acestea fiind reprezentate prin regiştri de lungime 

6 biţi.  Cu un registru auxiliar de 2 biţi i_speed, se 

semnalizează încadrarea vitezei în una din categoriile: 

viteză mică sau nulă (0 sau 1 m/s), viteză medie (8- 

15 m/s), respectiv viteză mare (32- 63 m/s).  

Entitatea HLR poate efectua şi înregistrări, eliminări 

sau actualizări ale parametrilor terminalelor mobile 

în funcţie de valorile primilor 3 biţi ai semnalului 

uplink  recepţionat de la acestea. Astfel, valoarea 

”111” semnifică faptul că staţia mobilă interogată 

trebuie înregistrată, valoarea ”011” semnalizează 

faptul că staţia mobilă interogată nu răspunde cererii 

de actualizare a parametrilor şi va fi eliminată din 

regiştrii generali iar în cazul valorii ”110”  unitatea HLR 

va efectua operaţiile corespunzătoare stării de 

actualizare a parametrilor. 

De exemplu, în cazul valorii ”111” când staţia 

mobilă interogată trebuie înregistrată, se execută 

operaţiile de memorare pe o poziţie neocupată în 

regiştri a codului unic de identificare al staţiei mobile, 

a codului de identitate temporară a utilizatorului 

mobil, a valorii puterii recepţionate şi, respectiv, a 

poziţiei şi distanţei aproximative în raport cu staţia 

de bază la care se efectuează înregistrarea. Codul 

VHDL care descrie aceste operaţii este următorul: 

if uplink(19 downto 17) = "111" then    
   if ( ( no_ms /= "1111" ) or (no_ms_o = "1111"  
and tmsi_register(14)(24) = '0' ) ) then 
      ok := '0'; 
      for i in 0 to 14 loop  
         if ( tmsi_register(i)(24) = '0' and ok = '0' ) then 
ok := '1'; 
 tmsi_register(i) <= '1' & a_tmsi &  
   "00000000" &  uplink(4 downto 1)  &  
   (conv_std_logic_vector(i,4) + "0001" ) ; 
power_register(conv_integer(locatie_registru))  
   <= uplink(8 downto 2);                        
            pos_ms <=  
determin_pozitie_ms(a_power(5 downto 0), 
tmsi_register(conv_integer(locatie_registru)) 
(7 downto 4)); 
            

position_ms_register(conv_integer(locatie_registru))  
<= pos_ms(conv_integer(locatie_registru)); 
            
distances_register(conv_integer(locatie_registru)) 
<= determin_dist_instant 
(position_ms(conv_integer(locatie_registru)), 
    vector_deplasare); 
            register_ms_number := register_ms_number 
+ "0001"; 
          end if; 
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      end loop; 

    end if; 

end if; 
     

Registrul ce conţine codurile unice temporare ale 

utilizatorilor conţine 15 elemente corespunzător numă-

rului maxim de staţii mobile ce pot fi înregistrate la un 

moment dat. Fiecare element din registru este la 

rândul lui un registru de lungime 25 de biţi. În figura 9 

se prezintă conţinutul acestui registru general la un 

moment dat al simulării sistemului. 

 

 
 

Fig. 9.0 Rezultate simulare pentru înregistrarea unei noi staţii mobile  
şi memorarea parametrilor acesteia. 

 
Din figura 9 se observă, de asemenea, că înainte 

de noua cerere de înregistrare erau înregistrate 

no_ms = 12 staţii mobile. În urma acceptării noii 

cereri de înregistrare staţiile de bază transmit 

semnale adecvate staţiei mobile şi, după etapa de 

decizie, este selectată staţia de bază din celula 1, 

care va efectua operaţiile de memorare a parametrilor 

staţiei mobile. Noul codului unic temporar (TMSI) al 

utilizatorului mobil este cel de pe poziţia 11, 

considerând numerotarea elementelor de la 0, adică 

”1011010010000000011111100” .  

În figura 10 se prezintă rezultatele simulării în 

situaţia când entitatea HLR efectuează operaţiile 

corespunzătoare stării de actualizare a parametrilor 

staţiei mobile şi există transfer intercelular. Astfel, din 

vizualizarea regiştrilor generali înainte şi după trans-

ferul dintr-o celulă în alta se observă că staţia mobilă 

înregistrată pe poziţia a 7-a a registrului ce conţine 

codurile unice a fost memorată ca fiind în celula nr. 2 

(codul celulei = ”1110”) după care s-a deplasat în 

celula nr. 1 (codul de identificare = ”1111”).  

4.3. Modulul BTS 

Unitatea BTS este entitatea din reţea cu care 

terminalul mobil comunică direct şi asigură interogarea 

şi generarea  semnalelor de semnalizare către unităţile 

mobile, precum şi operaţia de memorare a registrului 

VLR. Conform ariei de acoperire considerate formată 

din 4 celule de dimensiuni identice, rezultă că vom 

avea câte o entitate de interogare şi memorare VLR 

pentru fiecare celulă.  

 

 
 

Fig. 10. Actualizarea registrului cu coduri unice temporare 
(TMSI) ale utilizatorilor mobili, în urma transferului 

intercelular. 
 

Declaraţia de entitate VHDL ce descrie interfaţa 

unităţii BTS este următoarea:  

entity bts is       
    port ( 
     clock_i      : in  std_logic;       -- clock 
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      reset_i      : in  std_logic;     
      d_i    : in  std_logic;     
      d_reg_p   : in std_logic; 
      uplink    : in std_logic_vector(19 downto 0); 
      link_VLR : in std_logic_vector(19 downto 0); 
      bsic_i : in memory_bs;         
      a_tmsi : in std_logic_vector(7 downto 0); 
      no_ms_ea : in no_ms_in_each_area; 
      tmsi : in std_logic_vector(7 downto 0); 
      c_check_ms : in std_logic_vector (3 downto 0); 
      c_max_check_ms : in std_logic_vector(3 
downto 0); 
      pos_ms : in one_position; 
 no_ms : in std_logic_vector(3 downto 0); 
      downlink1 : out std_logic_vector(15 downto 0);     
      power_r : out std_logic_vector(6 downto 0); 
      d_int : inout std_logic; 
      d_ret : out std_logic; 
      d_reg : out std_logic );   
end bts_1; 

 

Transmiterea semnalizărilor staţiei de bază BTS 

către unităţile mobile se realizează cu ajutorul portului 

de ieşire downlink1. Acesta este un registru de 16 

biţi şi, în funcţie de operaţia ce trebuie executată – 

iniţializare, interogare, actualizare sau eliminare, ia 

diverse valori ce conţin informaţii despre codul 

reţelei, codul celulei sau codul TMSI a staţiei mobile. 

Prin portul de ieşire power_r al fiecărei entităţi BTS 

se transmit valorile puterii recepţionate de unitatea 

mobilă, valori obţinute în urma analizei distribuţiei de 

câmp electromagnetic efectuată cu ajutorul progra-

mului URBAN3D.  

Porturile d_int, d_ret şi d_reg semnalizează situa-

ţiile când operaţia de interogare este în desfăşurare, 

unitatea mobilă a fost înregistrată, i s-au actualizat 

parametrii sau a fost eliminată din regiştrii generali, 

respectiv când se poate efectua interogarea periodică 

a unei staţii mobile înregistrate. 

Mai jos este prezentat sintetic procesul care 

descrie comportamental acţiunile entităţii BTS. 
 

PBTS: process (clock_i,reset_i) 
begin 
   if reset_i = '1' then 

 iniţializare semnale şi variabile 

   elsif clock_i ' Event and clock_i = '1' then 

 if d_i = '1' then 

      case uplink(19 downto 17) is 

  when ”100” => -- înregistrare 

   if no_ms < ”1111” then -- 

reţea neocupată 

 generare semnalizare (downlink) 

 generare valori puteri recepţie 

 actualizare contoare 

   elsif no_ms = ”1111” then -- 

reţea ocupată 

 null 

   end if; 

  when ”111”=> -- confirmare 

interogare 

 incrementare contor  staţii mobile 

înregistrate 

 identificare poziţie liberă în registrul 

VLR şi memorarea TMSI a staţiei 

mobile 

  when ”101” => -- imposibilitate 

înregistrare 

 null 

  when ”110” => -- acceptare cerere 

actualizare  

 generare semnalizare (downlink) 

 verificare dacă MS interogată este 

înregistrată la acea staţie de bază 

 dacă da, se determină valoarea 

puterii de recepţie corespunătoare 

zonei unde se află staţia mobilă 

 dacă nu, nu se execută nimic 

 actualizare contoare 

  when ”011” => -- staţie mobilă OFF. 

Stergere date MS 

 verificare dacă MS interogată este  

înregistrată la acea staţie de bază  

 dacă da, se execută ştergerea datelor 

acelei MS din registrul VLR şi se 

actualizează contoarele 

 dacă nu, nu se excută nimic 

    end case;  

    case link_VLR(3 downto 0) is 
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  when ”1100” => 

 verificare biţi link_VLR(11 downto 4) 

 reactualizare TMSI 
  when ”0011” => 

 verificare biţi link_VLR(11 downto 4) 
 ştergere TMSI din registrul VLR 
 actualizare contoare 

    end case; 
 end if; 
  end if; 
end process BTS; 

 

În cadrul acestui proces prima instrucţiune case 

determină executarea diverselor acţiuni specifice 

pentru înregistrare, actualizare sau eliminare în 

funcţie de semnalizările transmise de staţia mobilă 

către staţia de bază pe baza celor mai semnificativi 

3 biţi ai semnalului uplink. A doua instrucţiune case 

este folosită în cazul situaţiilor de transfer inter-

celular. În funcţie de valorile indicate de cel mai 

puţin semnificativi 4 biţi ai semnalului link_VLR, se 

efectuează grupul de instrucţiuni corespunzător, 

care actualizează regiştrii individuali VLR. 

În figurile 11, 12 şi 13 sunt reprezentate semna-

lele corespunzătoare acţiunilor de înregistrare, 

actualizare şi eliminare a unui terminal mobil obţinute 

în urma simulării sistemului. 

 

     
 

Fig. 11. Ilustrarea procesului de interogare respectiv înregistrare a unui terminal mobil. 
 

 
 

  Fig. 12. Ilustrarea procesului de interogare respectiv actualizarea parametrilor unui terminal mobil. 
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Fig. 13. Ilustrarea procesului de interogare respectiv ştergere a datelor unei staţii mobile. 

         

4.4. Modulul unităţii mobile 

Declaraţia de entitate VHDL ce descrie interfaţa  

pentru unitatea mobilă este prezentată mai jos: 
 

entity unitate_mobila is  

port (clock_i : in std_logic; 

  reset_i : in std_logic; 

  d_int    : in  std_logic;     

  bsic_i : in memory_bs; 

  no_ms : in std_logic_vector(3 downto 0); 

  no_ms_ea : in no_ms_in_each_area; 

  power_i1 : in std_logic_vector(6 downto 0); 

  power_i2 : in std_logic_vector(6 downto 0); 

  power_i3 : in std_logic_vector(6 downto 0); 

  power_i4 : in std_logic_vector(6 downto 0); 

  tmsi : in std_logic_vector(7 downto 0); 

  uplink   : inout std_logic_vector(19 downto 0); 

  d_reg_p : out std_logic; 

  d_reg : out std_logic ); 

end entity;  
 

Unitatea mobilă semnalizează diferitele cereri 

respectiv confirmări prin intermediul portului de intrare-

ieşire uplink. Semnalul d_reg_p este folosit pentru 

semnalizarea realizării  operaţiei de procesare a 

valorilor parametrilor iar semnalul d_reg este utilizat 

pentru a semnaliza faptul că înregistrarea staţiei 

mobile a fost realizată. 

După ce sistemul a fost resetat iar regiştrii şi 

semnalele au fost iniţializate, se trece în starea de 

interogare. Ciclul de operaţii interogare-înregistrare 

se realizează până când un număr de terminale 

mobile egal cu numărul de staţii mobile generat 

aleator s-au interogat şi respectiv înregistrat. 

Pentru a modela sau a crea un scenariu realist, 

este necesar ca mesajele transmise de unitatea 

mobilă către staţiile de bază să fie generate la 

momente aleatoare. Astfel, descrierea  VHDL prin 

care se generează aleator semnalul uplink utilizat de 

unitatea mobilă pentru semnalizarea staţiilor de 

bază este următoarea: 
 

if (( indicator_sesiune = '0' ) or  

   ( indicator_sesiune = '1' and no_ms = "0000" )) 

then 

          aleator_status := aleator_status + "0001";  

          uplink <= "10000001111" & imei & '0'; 

elsif ( indicator_sesiune = '1' and i = "000"  and  

          d_reg_p_v = '1' and no_ms < "1110" ) then 

    if  aleator_status(0) = '0' and  

         aleator_status <= "0110" and   

          no_ms > "0000" then 

       uplink <= "01100000000000000000";      

    elsif aleator_status(0) = '1' and  

            aleator_status >= "1001"  

            and no_ms < "1110" then 
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       uplink <= "10000001111" & imei & '0';  
     elsif (( aleator_status = "0001" or  
                 aleator_status = "0011" or 
                 aleator_status = "0101" or  
                 aleator_status = "0111" or  
                 aleator_status = "1001" or  
                 aleator_status = "1100" or  
                 aleator_status = "1110" ) and  
                 no_ms >= "0001" and  
                 no_ms<"1110" )  then 
       uplink <= "11000001111" & "101010100"; 
     end if; 
elsif  ( indicator_sesiune = '1' and  d_reg_p_v = '1'  
       and ( no_ms = "1110" or no_ms = "1111" )) then 
        uplink <= "01100000000000000000";  
end if; 

 

Conform acestei descrieri, dacă ciclul de operaţii 

interogare-înregistrare nu s-a încheiat, cererea 

de înregistrare a unităţii mobile va fi semnalizată 

prin mesajul de uplink care va fi de forma:  

"10000001111 IMEI 0”. Celelalte tipuri de semnalizări 

sunt generate aleator, datorită condiţiilor determinate 

de valorile instantanee ale variabilei auxiliare 

aleator_status. 

La nivelul unităţii mobile se execută, de asemenea, 

algoritmul de decizie privind determinarea valorii 

maxime a puterii recepţionate, şi apoi generarea 

semnalizărilor aferente.     

Astfel, în cazul unei cereri de înregistrare, se 

apelează funcţia minim_power(powers_v) care 

determină valoarea maximă a puterii recepţionate şi 

returnează poziţia acesteia în şirul powers_v. Apoi 

se verifică dacă cel puţin una din valorile conţinute 

de şir este mai mică de 90, valoarea de prag minimă 

admisă în cazul sistemului proiectat, caz în care se 

generează semnalul de semnalizare corespunzător 

prin care se indică staţia de bază la care se va 

înregistra unitatea mobilă. În caz contrar, se transmite 

un mesaj de semnalizare prin care BTS-urile sunt 

informate că staţia mobilă nu se poate înregistra. 

Secvenţa de cod VHDL corespunzătoare acestei 

acţiuni este următoarea: 

if uplink(19 downto 17) = "100"  then   
   min_power_r_pos <= minim_power(powers_v);  
if ( conv_integer(powers_v(0)) <= 90 or  
           conv_integer(powers_v(1)) <= 90 or 
           conv_integer(powers_v(2)) <= 90 or  
           conv_integer(powers_v(3)) <= 90 ) then 
   case min_power_r_pos_v is  
when "00" => cell_id := "1111" ; 
  uplink <= "111000011111010" & cell_id & '0' ; 
when "01" => cell_id := "1110" ; 
  uplink <= "111000011111010" & cell_id & '0' ;  
when "10" => cell_id := "1100" ; 
  uplink <= "111000011111010" & cell_id & '0' ; 
when "11" => cell_id := "1000" ; 
  uplink <= "111000011111010" & cell_id & '0' ; 
when others => null ; 
   end case ;  
elsif ( conv_integer(powers_v(0)) > 90 and  
               conv_integer(powers_v(1)) > 90 and  
               conv_integer(powers_v(2)) > 90 and  
               conv_integer(powers_v(3)) > 90 )  
uplink <= "10100001111101010100" ;        
        

        end if ; 
end if ; 

 

În cazul în care unitatea mobilă este înregistrată, 

activă, se află în zona de acoperire şi este interogată 

în vederea actualizării parametrilor, aceasta va 

transmite staţiei de bază semnalul de confirmare, 

astfel că staţia de bază va recunoaşte acest semnal 

şi va transmite către unitatea mobilă noua valoare a 

puterii recepţionate. 

După ce cererea efectuată de staţia mobilă a fost 

procesată,  se reiniţializează contoarele, respectiv 

indicatorii de control în vederea setării acestora la 

următoarea cerere iniţiată de staţia mobilă. 

5. CONCLUZII 

În lucrare s-a prezentat un model VHDL al unui 

sistem de comunicaţii mobile ce acoperă patru arii 

de serviciu cu diferite tipuri de obstacole, arhitectura 

modelului constând dintr-o entitate de iniţializare şi 

memorare, 4 staţii de bază, unităţi mobile şi, respectiv, 
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un controler având rolul de a coordona funcţionarea 

celorlalte componente. 

Pentru realizarea modelului au fost definite modele 

comportamentale ale tuturor blocurilor componente 

astfel încât să se poată simula acţiunile de interogare, 

înregistrare, actualizare sau ştergere a parametrilor 

staţiilor mobile existente în ariile de serviciu în 

funcţie de anumiţi algoritmi de decizie şi evenimente 

aleatoare.  
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