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Serviciul de localizare a terminalului mobil  
în sistemele celulare de telecomunicaţii 

Ing. Vasile PETRICĂ* 

Rezumat. Serviciul de localizare (LCS) a terminalului 

mobil este un serviciu furnizat de reţeaua de acces şi 

se adresează operatorilor de reţele, utilizatorilor de 

terminale mobile şi furnizorilor de servicii. Informaţia 

furnizată de acest serviciu poate conţine poziţia 

geografică a terminalului mobil (latitudine, longitudine, 

altitudine), viteza, acurateţea de măsurare a acestor 

parametri, localizare pe hartă, puncte de reper din zo-

nele învecinate, intrarea/ieşirea dintr-o anumită zonă, 

data şi ora, întârzierea de transmitere a informaţiilor, 

etc. Procedura de localizare a terminalului mobil diferă 

în funcţie de tipul comutaţiei (de pachete sau de 

circuite), tipul situaţiei (de urgenţă sau nu) şi tipul 

reţelei (UMTS, GSM, WLAN, cdma2000). Există 4 

categorii de utilizare a serviciului de localizare: serviciul 

comercial, serviciul intern, serviciul LCS de urgenţă şi 

serviciul LCS de interceptare legală. 

Cuvinte cheie: servicii de localizare, terminale mobile, 

sisteme celulare. 

Abstract. Location service (LCS) of mobile terminal 

is a service provide by access network and address 

to network operators, mobile terminals users and 

service providers. The information deliver by this 

service may contain geographical location of mobile 

terminal (latitude, longitude and altitude), velocity, 

accuracy, map location, key point in contiguous 

area, input/output in definite area, data and time, 

delay in information transmission, etc. Location 

procedure is different for circuit switching, packet 

switching, emergency situation, network type (UMTS, 

GSM, WLAN, cdma2000). Location service may 

be use in 4 manners: commercial service, internal 

service, emergency service and lawful intercept 

service. 

Keywords: location services, mobile terminals, cellular 

systems. 

 

 

 

1. Introducere 

Serviciul∗de localizare (LCS) a terminalului mobil, 

este un serviciu furnizat de reţeaua de acces, care 

asigură mecanismele de localizare a terminalelor 

mobile UE (user equipment), schimbă informaţia 

de localizare cu alte reţele sau între centrele de 

localizare (MLC) aflate în aceeaşi reţea sau în reţele 

diferite. Acest serviciu se adresează operatorilor, 

                                                 
∗ Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii. 

utilizatorilor de terminale mobile şi furnizorilor de 

servicii. 

Serviciile de localizare pot fi considerate ca o teh-

nologie de reţea constând în capabilităţi de servicii 

standardizate, ce fac posibilă asigurarea aplicaţiilor 

de localizare. Aplicaţiile pot fi specifice furnizorului 

de servicii. 

Informaţia de localizare furnizată de acest serviciu 

poate conţine poziţia geografică a terminalului mobil 

(latitudine, longitudine, altitudine), viteza, acurateţea 
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de măsurare a acestor parametri, localizare pe hartă, 

puncte de reper din zonele învecinate, intrarea/ieşirea 

dintr-o anumită zonă, data şi ora, întârzierea de 

transmitere a informaţiilor, etc. 

Informaţiile furnizate utilizatorilor trebuie să fie 

suficient de exacte (în conformitate cu specificaţia 

ETSI TS 123.032 [1]) în primul rând pentru a nu pune 

în pericol viaţa utilizatorului (în zone periculoase de 

relief) şi în al doilea rând pentru a fi utile. Acest fapt 

trebuie să fie posibil fără compromiterea transmisiei 

radio sau a capabilităţii de semnalizare a reţelelor. 

Nivelul tehnologic necesar implementării acestei 

facilităţi în echipamentele terminale este unul ridicat, 

fiind necesară viteză de transfer a datelor, memorie 

mare şi un afişaj corespunzător. În aceste condiţii, 

implementarea serviciului a fost realizată iniţial în 

reţele UMTS ce utilizează terminale de bandă largă. 

Echipamentul mobil şi reţeaua pot să asigure un 

număr de metode diferite de poziţionare şi pot sau nu 

să asigure secretizarea. Terminalul mobil informează 

reţeaua nucleu şi reţeaua de acces radio despre 

aceste capabilităţi de localizare. 

În general există patru categorii de utilizare a 

serviciului de localizare. Acestea sunt: 

 serviciu comercial LCS: furnizează abonatului 

la serviciul respectiv, informaţia necesară pentru ob-

ţinerea localizării (şi opţional, a vitezei) terminalului 

şi eventual puncte de referinţă din areal împreună cu 

direcţiile în care sunt răspândite acestea pornind de 

la poziţia curentă a terminalului. 

 serviciu intern LCS: este de obicei dezvoltat 

pentru a utiliza informaţia de localizare pentru 

operaţii interne reţelei de acces. 

 serviciu LCS de urgenţă: este în mod obişnuit 

parte a serviciului furnizat pentru ajutarea abonaţilor 

care apelează instituţiile de urgenţă. În acest serviciu 

localizarea apelantului este transmisă furnizorului 

serviciului de urgenţă pentru a-l ajuta pe acesta să 

răspundă solicitării. Acest serviciu poate fi obliga-

toriu în anumite ţări. De exemplu, în Statele Unite 

informaţia de localizare este utilizată pentru toţi 

utilizatorii de terminale telefonice mobile. 

 serviciu LCS de interceptare legală: utilizează 

informaţia de localizare pentru diferite servicii permise 

legal. 

Specific serviciului LCS este utilizarea uneia sau 

mai multora metode de poziţionare cu scopul de a 

determina localizarea echipamentului de utilizator 

(UE). Determinarea poziţiei unui terminal mobil 

implică doi paşi principali: 

– măsurări de semnal radio; şi 

– estimarea poziţiei bazată pe măsurări. 

Metodele de localizare standard utilizate în 

diferite reţele sunt: metoda de poziţionare bazată pe 

acoperirea celulei, OTDOA, E-OTD, U-TDOA şi A-

GNSS (A-GPS, A-Galileo,  A-SBAS, A-QZSS). 

Există mai multe tipuri de solicitări de localizare: 

– solicitare de localizare imediată: la care server-

ul LCS transmite imediat clientului LCS estimarea 

localizării curente dacă aceasta a fost obţinută. 

– solicitare de localizare întârziată: este solicitarea 

de localizare în momentul realizării unor evenimente, 

la care răspunsul de la server-ul LCS către clientul 

LCS poate surveni la un anumit timp după trans-

miterea solicitării. 

– solicitare de localizare periodică: emiterea unui 

raport de localizare sau a unei solicitări de localizare 

are loc după expirarea unei perioade de timp pre-

definită. 

2. Serviciul de localizare a terminalului 
mobil în UMTS şi GSM 

La nivel european serviciile de localizare în UMTS 

şi GSM, din punctul de vedere al clientului LCS, sunt 

descrise în specificaţiile ETSI TS 122.071 [2] şi 

TS 123.271 [3]. 
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2.1. Structura generală a serviciului  
de localizare (LCS) 

Unul sau mai mulţi clienţi LCS pot accesa un 

server de localizare prin intermediul interfeţei Le. 
Server-ele de localizare rezidente în aceeaşi reţea 

PLMN sau în reţele PLMN diferite, pot comunica 

indirect cu fiecare dintre celelalte, via interfaţa Lg. 
Opţional, interfaţa Lr poate fi utilizată în acest scop, 

pentru comunicări directe între centrele MLC, după 
cum se arată în figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Interfeţele de acces între LCS. 

 
Reţeaua PLMN utilizează diverse componente 

ale server-ului cu scopul de a furniza clientului LCS 

informaţii cu privire la localizarea terminalului mobil: 

– componenta de gestionare clienţi; 

– componenta de gestionare sistem; 

– componenta de gestionare abonaţi; 

– componenta de poziţionare. 

În tabelul 1 sunt prezentate grupurile funcţionale ale 

LCS, componentele funcţionale şi funcţiile acestora. 

Caracteristicile informaţiei schimbate între clientul 

LCS şi server-ul LCS au fost standardizate prin 

OMA (Open Mobile Alliance) în protocolul MLP 

(Mobile Location Protocol) [4]. 

Au fost identificate următoarele atribute ale 

fluxului de informaţie în cazul solicitării serviciului de 

localizare: 

– identitatea terminalului mobil ţintă (fie nume 

sau pseudonim); 

– identitatea clientului LCS; 

– numărul format de către utilizatorul ţintă mobil; 

– definirea tipului de eveniment; 

– intervalul de timp aplicabil doar solicitărilor de 

localizare periodice; 

– informaţii privind calitatea solicitată a serviciului, 

de exemplu: acurateţea localizării, timpul de răspuns 

şi clasa QoS a serviciului de localizare LCS; 

– tipul de localizare solicitat (de exemplu: „lo-

calizare curentă”, „localizare curentă sau ultima 

localizare cunoscută”, sau „localizare iniţială”; 

– arealul ţintă, de exemplu arealul geografic. 

În cazul răspunsului serviciului de localizare, au 

fost identificate următoarele atribute obligatorii pentru 

fluxul de informaţie: 

– indicaţia poziţiei terminalului mobil exprimată 

în coordonate geografice conform specificaţiei 

TS 123.032 [1] sau într-un sistem de coordonate local; 

– timpul de referinţă al estimării poziţiei. 

2.2. Arhitectura LCS 

Din punct de vedere arhitectural terminalul mobil 

comunică cu reţelele de acces de tip GERAN şi 

UTRAN prin interfeţele radio Um, respectiv Uu 

(figura 2). 

Entităţile din cadrul reţelei de acces comunică cu 

reţeaua nucleu prin interfeţele A, Gb şi Iu. 

Din figură se observă că Centrul de localizare 

GMLC a terminalului mobil împreună cu entităţile 

anexă au o structură comună pentru cele două tipuri 

de reţele de acces, fiind conectat la reţeaua nucleu 

prin interfeţe de tip Lg. 

HSS includ atât funcţionalităţi 2G-HLR cât şi 3G-

HLR. 

Ca alternativă, clientul LCS poate procura informa-

ţia de localizare direct de la poarta GMLC, cu conţinut 

de mobilitate ca suport pentru interfeţele de localizare 

OSA. 

Clienţi  LCS sau 
alte reţele LCS din reţeaua 1  

LCS din reţeaua 2  

Le  

Lg sau Lr  
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Tabelul 1 

Grupuri, componente şi funcţii ale serviciului de localizare 

Grupuri 
funcţionale 

Componente 
funcţionale 

Funcţii  Abrevieri 

Localizare 
client  

Componenta 
de localizare 

client 

Funcţia externă de localizare client LCF 

Funcţia internă de localizare client LCF– int. 

Server LCS 
în reţele 
PLMN 

Componentă 
gestionare 

clienţi 

Funcţia de control al localizării clientului  LCCF 
Funcţia de autorizare a localizării clientului LCAF 
 Funcţia de transformare a coordonatelor poziţiei clientului  LCCTF 
Funcţia de transformare a zonei clientului localizat LCZTF 

Componentă 
gestionare 

sistem 

Funcţia de control al sistemului de localizare LSCF 
Funcţia de facturare a sistemului de localizare LSBF 
Funcţia de operare a sistemului de localizare LSOF 
Funcţia de transmisie a sistemului de localizare LSBcF 
 Funcţia de transformare a coordonatelor sistemului de localizare LSCTF 
Funcţia de interfuncţionare a IMS de localizare LIMS-IWF 

Componentă 
gestionare 

abonaţi 

Funcţia de autorizare a localizării abonatului  LSAF 
Funcţia de translaţie a abonatului de localizat LSTF 
Funcţia de secretizare a localizării abonatului LSPF 

Componentă de 
poziţionare 

Funcţia de control radio a poziţionării PRCF 
Funcţia de calcul a poziţionării PCF 
Funcţia de măsurare a semnalului de poziţionare PSMF 

Funcţia de management al resurselor radio de poziţionare PRRM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2  Schema generală a serviciului de localizare (LCS). 
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Tabelul 2 

Alocarea funcţiilor LCS elementelor de reţea 

 UE RAN GMLC SGSN MSC HLR/HSS PPR PMD Client 
Funcţiile clientului localizat 

LCF x   x x    x 
LCF 

internă  x        

Funcţiile de gestionare clienţi 
LCCTF   x       
LCCF   x       
LCAF   x       
LCZTF   x       

Funcţiile de gestionare sistem 
LSCF  x  x x     
LSBF   x x x     
LSOF x x x x x     
LSBcF  x        
LSCTF   x        

LIMS-IWF   x        
Funcţii de gestionare abonaţi 

LSAF   x x x  x   
LSPF   x x x x x   
LSTF        x  

Funcţii de poziţionare 
PRCF  x        
PCF x x        

PSMF x x        
PRRM  x        

 
Funcţia registrului profilului de secretizare PPR 

cât şi funcţia de interoperabilitate a subsistemelor 
multimedia IP de localizare (LIMS-IWF) pot fi integrate 

în cadrul GMLC. 
Funcţia dispozitivului de gestionare a pseudonime-

lor PMD poate fi integrată în GMLC sau în PPR. 
Funcţia de regăsire a localizării (LRF) poate 

interacţiona cu o poartă GMLC separată. 

Clienţii trimit solicitările lor de localizare la server-ul 
LCS. Clientul trebuie autentificat iar resursele reţelei 

gestionate, inclusiv echipamentul UE şi funcţiile de 
calcul pentru a estima poziţia, opţional viteza termi-

nalului şi rezultatul returnat clientului. Ca parte a 
acestui proces, poate fi utilizată şi informaţia de la 

alte sisteme (alte reţele de acces). 

Informaţia de localizare returnată clientului, poate 

conţine o estimare a preciziei măsurării şi a mo-

mentului de măsurare. 

Tabelul 2 ilustrează alocarea funcţiilor LCS ele-

mentelor de reţea. Se presupune că atât comutaţia 

de circuite cât şi comutaţia de pachete au fiecare 

managementul propriu, independent, al mobilităţii sau 

utilizează chiar managementul mobilităţii prin inter-

faţa opţională Gs (între MSC şi SGSN). 

Informaţia privind calitatea serviciului este 

caracterizată de trei atribute: 

– clasa QoS a serviciului LCS; 

– acurateţea; 

– timpul de răspuns. 
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Utilizarea calităţii serviciului pentru caracterizarea 

solicitărilor de localizare este opţională şi dacă nu 

este cerută din oficiu trebuie să fie determinată de 

operatorul de reţea sau să fie negociată de client. 

Clasa de calitate a serviciului LCS defineşte 

gradul în care serviciul de localizare îndeplineşte alţi 

parametri de calitate (ex. acurateţea, dacă se solicită). 

Server-ul LCS trebuie să încerce să satisfacă şi alţi 

parametri de calitate ai serviciului. 

Clasa de efort maxim. Dacă o estimare a 

localizării obţinută nu îndeplineşte toate cerinţele de 

calitate, aceasta trebuie returnată dar, cu o indicaţie 

adecvată conform căreia QoS solicitată nu a fost 

realizată. Dacă nu este obţinută o estimare a locali-

zării, este transmisă cauza corespunzătoare a erorii. 

Clasa garantată. Dacă o estimare a localizării 

obţinută nu îndeplineşte toate cerinţele de QoS, 

atunci aceasta trebuie ignorată şi trebuie trimisă 

cauza corespunzătoare a erorii. 

2.3. Proceduri generale de localizare 

Procedura generală de localizare ce furnizează 

informaţii despre poziţia terminalului mobil poate fi 

împărţită în următoarele proceduri: 

a) procedura de pregătire a localizării – această 

procedură generală constă în verificarea restricţiilor 

particulare ale terminalului mobil, a rezervei re-

surselor reţelei, comunicarea cu terminalul pentru a 

fi localizat şi determinarea metodei de localizare ce 

va fi utilizată, în funcţie de QoS solicitat şi de 

capacităţile reţelei şi terminalului. 

b) procedura de stabilire a metodei de măsurare 

a coordonatelor – această procedură se referă la 

efectuarea de măsurători ce implică resurse de 

reţea şi/sau ale UE. Procedura este finalizată cu 

măsurătorile de poziţionare. 

c) procedura de calcul a poziţiei – această proce-

dură este iniţiată după ce măsurătorile sunt finalizate 

şi constă în calcularea poziţiei şi opţional, viteza de 

deplasare a terminalului şi eliberarea resurselor de 

reţea şi/sau terminal implicate în acest proces. 

Cererile de localizare pot fi iniţiate în două moduri: 

– de la terminalul mobil către LCS; 

– de la LCS către terminalul mobil. 

Procedura de localizare a terminalului diferă în 

funcţie de: 

– modul de iniţiere, 

– tipul comutaţiei (comutaţie de pachete sau de 

circuite), 

– tipul situaţiei (situaţie de urgenţă sau nu) sau 

– tipul reţelei (GSM/UMTS, WLAN). 

În figura 3 este prezentată procedura generală de 

localizare pentru comutaţie de circuite în cazul cererii 

iniţiată de terminalul mobil. 
 

 
 

Fig. 3.  Procedura generală de localizare pentru comutaţie 
de circuite în cazul cererii iniţiată de terminalul mobil. 

 
Această procedură permite terminalului mobil 

(UE) să solicite de la reţea poziţia proprie şi opţional, 
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viteza, date ajutătore de localizare sau cheia de cifrare 

a mesajelor. Datele ajutătoare de localizare pot fi 

folosite ulterior de către terminal pentru a calcula 

propria locaţie folosind o metodă de poziţionare. 

Cheia de cifrare permite terminalului să decripteze alte 

date de localizare difuzate periodic de către reţea. 

Procedura poate fi de asemenea utilizată pentru a 

permite terminalului să solicite ca propria locaţie să 

fie trimisă unui LCS extern. 

În figura 4 este prezentată procedura comună de 

localizare a terminalului în domeniile comutaţiei de 

pachete şi de circuite, pentru situaţii de urgenţă. 
 

 
Fig. 4.  Procedura generală de localizare a terminalului în domeniile 

comutaţiei de pachete şi de circuite, pentru situaţii de urgenţă. 
 

3. Serviciul Web de localizare  
a terminalului mobil 

Serviciul Web de localizare a terminalului mobil 

oferă acces la datele de localizare a terminalului în 

reţele IP wireless (ex. cdma2000) prin: 

– cerere de localizare a unui terminal; 

– notificare privind schimbarea zonei (intrare/ 

ieşire) în care se găseşte terminalul; 

– precizarea poziţiei terminalului realizată în mod 

periodic. 

Adresele utilizate de interfaţa de localizare a ter-

minalului, interfaţa de realizare/gestionare a notificărilor 

şi pentru tipurile de date sunt, conform ETSI TS 129 

199-9 [9], următoarele: 

– http://www.csapi.org/wsdl/parlayx/terminal_loc

ation/ 

– http://www.csapi.org/schema/parlayx/terminal_l

ocation/v3_0 

Notificarea periodică privind poziţia terminalului 

sau schimbarea zonei în care se găseşte terminalul 

se realizează după modelul notificărilor multiple peri-

odice corelate cu datele aplicaţiei. 

O aplicaţie de acest fel semnalează momentele 

în care terminalul iese sau intră într-o arie geo-

grafică prestabilită şi periodic poziţia terminalului. 

La intervale prestabilite de timp, serviciul Web de 

notificare transmite un mesaj către aplicaţie, după 

cum se arată în figura 5. 

Localizarea este exprimată prin latitudine, longitu-

dine, altitudine şi acurateţea cu care sunt determinaţi 

aceşti parametri. 

Latitudinea este exprimată în intervalul de valori 

de la –90,0000 la +90,0000 grade zecimale (nu în 

minute şi secunde). Valorile pozitive indică poziţii 

aflate la nord de ecuator iar valorile negative poziţii 

aflate la sud de ecuator. 
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Fig. 5.  Diagrama de semnalizare 
periodică a poziţiei terminalului  
şi intrarea/ieşirea dintr-o arie 

geografică. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Longitudinea este exprimată în intervalul de 

valori de la -180,0000 la +180,0000 grade zecimale 

(nu în minute şi secunde). Valorile pozitive indică 

poziţii aflate la est de primul meridian (Greenwich) 

iar valorile negative poziţii aflate la vest de primul 

meridian, până la meridianul 180. 

Altitudinea este un parametru opţional exprimat 

în metri. Informaţiile privind altitudinea la care se află 

un terminal pot să nu fie disponibile pentru toate 

răspunsurile de localizare. 

Există mai multe tipuri de acurateţe definite: acu-

rateţea solicitată, acurateţea acceptabilă şi acurateţea 

de urmărire. 

Toleranţa reprezintă prioritatea dintre timpul de 

răspuns şi acurateţe. Dacă aplicaţia este tolerantă 

faţă de întârzieri, reţeaua trebuie să furnizeze infor-

maţiile de localizare cu acurateţea precizată chiar 

dacă nu se încadrează în timpul de răspuns. 

Precizarea toleranţei faţă de întârziere este o parte a 

cererii de localizare. Informaţia transmisă privind 

toleranţa faţă de întârziere este de forma: 

– fără întârziere: se va furniza imediat o estimare 

a poziţiei terminalului. Dacă nu este disponibilă o 

estimare se va transmite un indicator de eşec şi 

opţional se poate iniţia procedura de obţinere a unei 

estimări privind poziţia terminalului; 

– întârziere mică: realizarea cererii privind timpul 

de răspuns are întâietate faţă de cererea privind acu-

rateţea. Reţeaua va transmite cu întârziere minimă o 

estimare curentă a poziţiei terminalului, încercând 

totodată să îndeplinească cererea privind acurateţea 

fără a introduce întârzieri suplimentare; 

– toleranţă la întârziere: realizarea cererii privind 

acurateţea are întâietate faţă de cererea privind 

timpul de răspuns. Dacă este necesar reţeaua va 

întârzia furnizarea unui răspuns până când este 

îndeplinită condiţia privind acurateţea. 

Serviciul Web de localizare a terminalului funcţio-

nează prin intermediul a trei interfeţe: 

– interfaţa de localizare a terminalului ce oferă: 

furnizarea poziţiei prin acţiunea GetLocation şi de-

terminarea distanţei terminalului faţă de un punct 

prin acţiunea GetTerminalDistance; 

– interfaţa de management a notificării privind 

poziţia terminalului ce oferă: iniţierea notificărilor 

privind poziţia terminalului faţă de o arie geografică 



Serviciul de localizare a terminalului mobil în sistemele celulare de telecomunicaţii 

 

TELECOMUNICAŢII ● Anul LII, nr. 2/2009 51 

predefinită se realizează prin acţiunea StartGeogra-

ficalNotification, realizarea periodică a notificărilor, 

încheierea procesului de furnizare a notificărilor privind 

poziţia terminalului prin acţiunea EndNotification; 

– interfaţa de notificare privind poziţia termina-

lului ce oferă: notificarea de localizare prin acţiunea 

LocationNotification, transmiterea mesajelor de eroare 

prin acţiunea LocationError şi transmiterea mesajului 

de încheiere a localizării prin acţiunea LocationEnd. 
 

Acronime folosite în lucrare 
 

A-GNSS Assisted Global Navigation Satellite System MLC Mobile Location Center 
A-GPS Assisted Global Positioning Systems MLP Mobile Location Protocol 
A-QZSS Assisted Quasi-Zenith Satellite System MSC Mobile services Switching Centre 
A-SBAS Assisted Satellite Based Augmentation System OMA Open Mobile Alliance 
CM Connection Management OSA Open Service Architecture 
E-CSCF Emergency Call Service Control Function OTDOA Observed Time Difference Of Arrival 
E-OTD Enhanced Observed Time Difference PLMN Public Land Mobile Network 
GERAN GSM EDGE Radio Access Network PMD Pseudonym mediation device functionality 
GMLC Gateway MLC PPR Privacy Profile Register 
GPRS General Packet Radio Service QoS Quality of Service 
HSS Home Subscriber Server RAN Radio Access Network 
HLR Home Location Register SGSN Serving GPRS Support Node 
LCS LoCation Services UE User Equipment 
LIMS-IWF Location IMS – Interworking Function UMTS Universal Mobile Telecommunication System 
LRF Location Retrieval Function U-TDOA Uplink-Time Difference Of Arrival 
LSC Location System Control UTRAN Universal Terrestrial Radio Access Network 
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