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Rezumat: Serviciul de localizare (LCS) a terminalului mobil poate fi furnizat de 

reţelele de acces de tip GERAN ca serviciu plătit de abonaţi, pentru serviciile de urgenţă 

(112), pentru serviciile speciale sau pentru managementul resurselor radio. Localizarea este 

posibilă prin instalarea unor unităţi de măsurare a poziţiei (LMU) în staţiile de bază şi a 

unui centru de localizare (MLC) în controlorul staţiilor de bază. Dacă LMU şi MLC sunt 

poziţionate independent acestea comunică cu sistemul staţiilor de bază prin interfeţele Um şi 

respectiv Lb. Metodele de poziţionare standardizate utilizate în GERAN sunt: TA (Timing 

Advance), E-OTD (Enhanced Observed Time Difference), U-TDOA (Uplink-Time Difference 

Of Arrival) şi A-GPS (Assisted Global Positioning Systems). Acurateţea de estimare a 

poziţiei terminalului mobil este, în funcţie de metodă, între 5 şi 500 m.    

Keywords: location service, mobile terminals, GERAN networks.       

Abstract: Location Services (LCS) of mobile terminal may be provided by GERAN 

access networks as subscribers paid service or for emergency services (112), special services 

or radio resource management. Location is possible by installing location measurement units 

(LMU) in base stations and a mobile location centre (MLC) in the base station controller. If 

LMU and MLC are positioned independently they communicate with base station system by 

Um interface and Lb respectively. The standardized positioning methods used in GERAN 

are: TA (Timing Advance), E-OTD (Enhanced Observed Time Difference), U-TDOA (Uplink 

Time Difference Of Arrival) and A-GPS (Assisted Global Positioning Systems). The accuracy 

of estimate mobile terminal position is based on method, between 5 and 500 m.   

 

 

1. Introducere  

 

Localizarea terminalului mobil este un serviciu (LCS) furnizat de reţeaua de acces 

GERAN, care asigură mecanismele de localizare a terminalelor mobile UE (user 

equipement), schimbă informaţia de localizare cu alte reţele sau între centrele de localizare 

(MLC) aflate în aceeaşi reţea sau în reţele diferite.  

Informaţia solicitată despre localizarea terminalului mobil poate conţine întrebări 

privind viteza terminalului ca parte a informaţiei de poziţionare. Acest fapt trebuie să fie 

posibil pentru majoritatea terminalelor mobile din interiorul unei reţele fără compromiterea 

transmisiei radio sau a capabilităţii de semnalizare a reţelei GERAN. 

Există 3 tipuri de solicitări de localizare: solicitare de localizare imediată, solicitare de 

localizare întârziată şi solicitare de localizare periodică. Serviciul de localizare este capabil să 

asigure solicitări de localizare simultane pentru acelaşi terminal mobil ţintă. 

Informaţia de localizare 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 zonele învecinate,  intrarea/ieşirea 

dintr-o anumită zonă, data şi ora, întârzierea de transmitere a informaţiilor, etc. 
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Există mai multe posibilităţi diferite de utilizare a informaţiei de localizare: 
 

- intern de reţelele GERAN (pentru managementul resurselor radio), 

- de serviciile de localizare plătite de abonaţi,  

- de serviciile de urgenţă (care poate fi obligatorie), 

- de serviciile terţe (serviciile speciale). 
 

Pentru a fi utile informaţiile furnizate utilizatorilor trebuie să fie suficient de exacte. 

Incertitudinea de măsurare a poziţiei este dependentă de structura reţelei, opţiunile 

operatorului reţelei, metoda de poziţionare utilizată, poziţia şi activitatea terminalului în 

cadrul zonei de acoperire şi capacităţile terminalului mobil în cazul în care poziţionarea este 

asistată de acesta. Incertitudinea poate fi de sute de metri în anumite zone şi doar de câţiva 

metri în altele. În cazul în care poziţionarea este asistată de terminalul mobil, incertitudinea 

poate depinde de capacităţile acestuia. Terminalul mobil informează reţeaua de acces 

GERAN despre aceste capabilităţi de localizare. 

Mai multe opţiuni de proiectare a sistemului GERAN  (de exemplu, dimensiunea 

celulelor) vor permite operatorului de reţea să aleagă metoda de poziţionare potrivită din 

punct de vedere al preciziei şi costului. 

 

 

2. Arhitectura de localizare a terminalului mobil în reţele GERAN  

 

La nivel european arhitectura pentru determinarea poziţiei terminalului mobil este 

descrisă în specificaţia TS 143.059 [1]. 

Din punct de vedere arhitectural terminalul mobil comunică cu reţeaua de acces de tip 

GERAN prin interfaţa radio Um. Entităţile din cadrul reţelei de acces comunică cu reţeaua 

nucleu (CN de tip UMTS sau GSM) prin interfeţele A, Gb sau Iu. 

În figura 1 este prezentată schema generală de poziţionare a terminalului mobil în 

reţele GERAN, unde BSS este sistemul staţiei de bază, BTS este staţia de bază, BSC este 

controlerul staţiei de bază, LMU este unitatea de măsurare a poziţiei şi MLC este centrul de 

localizare a terminalelor mobile. 

 

 
Figura 1    Schema generală de poziţionare a terminalului mobil în reţele GERAN 
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Controlerul staţiei de bază BSC recepţionează cererea de furnizare a informaţiilor de 

localizare, gestionează resursele GERAN, inclusiv staţiile de bază, unităţile de măsurare a 

coordonatelor LMU, terminalele mobile şi funcţiile de calcul, pentru estimarea poziţiei 

terminalului şi transmite rezultatul către solicitant. 

Staţia de bază BTS sau unitatea de măsurare a poziţiei (LMU) realizează măsurarea 

semnalelor radio şi transmite rezultatele la BSC. Unitatea de măsurare a poziţiei (LMU) 

poate fi asociată cu BTS, situată independent sau la distanţă (de exemplu, comunicând prin 

interfaţa Um).  

Terminalul mobil (UE) transmite şi recepţionează semnalele necesare măsurărilor de 

poziţionare şi în funcţie de metoda de poziţionare măsoară şi eventual şi calculează poziţia. 

Centrul de localizare a terminalului mobil (MLC) este o unitate opţională ce poate 

transmite date ajutătoare către UE, selectează unităţile LMU utilizabile,  calculează poziţia şi 

selectează metoda de poziţionare. 

Câteva grupuri funcţionale pot fi definite pentru a descrie serviciul de localizare. 

Aceste grupuri se găsesc atât în reţeaua nucleu cât şi în GERAN. În GERAN entităţile 

funcţionale pot fi grupate astfel: 
 

- grupul clienţilor interni; 

- grupul de gestionare a sistemului GERAN; 

- grupul de poziţionare. 

 

Aceste entităţi funcţionale asigură următoarele funcţii ale serviciului de localizare, 

necesare coordonării, măsurării şi calculării poziţiei pentru realizarea unei estimări: 
 

- funcţia internă de localizare client (LCF-int); 

- funcţia de control al sistemului de localizare (LSCF); 

- funcţia de operare a sistemului de localizare (LSOF); 

- funcţia de transmisie a sistemului de localizare (LSBcF); 

- 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). 

 

Tabelul 1 ilustrează alocarea entităţilor funcţionale pe elemente ale reţelei GERAN. 

 

Tabelul 1    Alocarea funcţiilor de localizare elementelor de reţea 
 

 MS LMU MLC BSC 

LCF x   x 

LSBcF   x  

LSCF    x 

PRCF   x  

PCF x  x  

PRRM    x 

PSMF x x   

LSOF  x x x 
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3. Protocoale de semnalizare şi interfeţe  

 

Interfeţele utilizate pentru realizarea serviciului de localizare sunt: Iu, A, Gb, Abis, 

Um, Iur-g şi Lb. 

Interfaţa Iur-g – este o interfaţă în interiorul reţelei GERAN între două controlere ale 

staţiilor de bază BSC aflate în sisteme de staţii de bază BSS distincte. Parametrii interfeţei 

sunt în strânsă legătură cu modul de implementare a unităţilor de control al pachetelor PCU 

din staţiile de bază BTS. În BSC trebuie implementat nivelul PDCP (Packet Data 

Convergence Protocol) ce oferă avantaje mari în realizarea multiplexării.  

Interfaţa Iur-g se bazează pe specificaţiile Iur definite în standardele TS 125.42x şi 

utilizează un subset de mesaje şi proceduri definite pentru partea de aplicaţie a reţelei radio.  

Interfaţa Lb – este o interfaţă specifică sistemelor de localizare a terminalelor mobile 

din GERAN prin care se realizează conexiunea de semnalizare între centrul independent de 

localizare a terminalelor mobile MLC şi controlorul staţiei de bază BSC din sistemul staţiilor 

de bază BSS asociat. 

Interfaţa Lb a fost concepută iniţial pentru comutaţia de circuite şi sistemul de 

semnalizare SS7. Protocolul BSSLAP (Base Station Subsystem Location Application Part) 

utilizat include mesaje de solicitare şi livrare a parametrului TA de la BSC la MLC.  

Protocoalele utilizate sunt:  
 

-  nivel 4:  protocolul aplicaţiei LCS este BSSLAP (Base Stations System LCS 

Application Part), RRLP (Radio Resource LCS Protocol sau LLP 

(LMU LCS Protocol); 

- nivel 3: L3 sau BSSAP-LE (Base Stations System Application Part LCS 

Extension), BSSAP (Base Stations System Application Part), RR 

(Radio Resource); 

- nivel 2: L2 sau nivel reţea, LAPDm (Link Access Protocol-D Channel), 

RLC/MAC (Radio Link Control/Media Access Control); 

-  nivel 1:   L1 sau nivel fizic. 

 

 

4. Proceduri de poziţionare a terminalului  

 

Procedurile de poziţionare diferă în cazul solicitării venite de la reţeaua nucleu prin 

interfeţele A, Gb şi Iu faţă de procedurile de poziţionare în cazul solicitării venite din reţeaua 

GERAN. În figura 2 este schiţată procedura de poziţionare în cazul solicitării venite din 

reţeaua GERAN. 

 

 
Figura  2  Procedura de poziţionare iniţiată din interiorul reţelei GERAN  
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5. Metode pentru determinarea poziţiei terminalului mobil  

 

Serviciul de localizare LCS poate utiliza una sau mai multe metode de poziţionare cu 

scopul de a localiza echipamentul de utilizator (UE). Determinarea poziţiei unui terminal 

mobil în reţele GERAN implică doi paşi principali: 
 

- măsurări de semnal radio; şi 

- estimarea poziţiei şi opţional a vitezei pe baza măsurărilor. 

 

Măsurările de semnal radio pot fi efectuate de către terminalul mobil, staţia de bază 

BTS sau de o unitate de măsurare a poziţiei LMU. Calcularea poziţiei estimate poate fi 

realizată de către terminalul mobil sau de către reţeaua GERAN (în BSC sau MLC). 

Metodele de poziţionare standardizate utilizate în GERAN sunt, conform specificaţiei 

TS 143.059 [1], următoarele: 
 

- metoda de poziţionare TA (Timing Advance); 

- metoda de poziţionare E-OTD (Enhanced Observed Time Difference); 

- metoda de poziţionare U-TDOA (Uplink-Time Difference Of Arrival); 

-     metoda de poziţionare A-GPS (Assisted Global Positioning Systems). 

 

 

5.1 Metoda de poziţionare TA  

 

Prin metoda de poziţionare TA (Timing Advance), poziţia unui terminal mobil este 

estimată de staţia de bază BTS prin utilizarea acoperiri celulei (cell coverage) şi a parametrului 

TA. Informaţiile de poziţionare bazată pe acoperirea celulei pot fi reprezentate de identitatea 

celulei, identitatea ariei de serviciu sau de coordonatele geografice ale poziţiei raportate la 

celulă. Informaţia de poziţionare include o estimare QoS, de exemplu, în ceea ce priveşte 

acurateţea realizată. 

Poziţia estimată a UE poate fi raportată la un punct fix din interiorul celulei (de 

exemplu, poziţia staţiei BTS), centrul geografic al zonei de acoperire a celulei, sau alte 

puncte fixe din zona de acoperire a celulei. Poziţia geografică poate fi obţinută prin 

combinarea de informaţii raportate la puncte fixe cu alte informaţii disponibile, cum ar fi 

întârzierile semnalelor recepţionate. 

Pentru ca BSC să poată furniza coordonatele geografice ale terminalului mobil, RNC 

combină informaţiile provenite de la toate celulele asociate terminalului. Terminalul mobil 

poate raporta identitatea mai multor celule cu care acesta schimbă semnale. Suprapunerea 

ariilor de acoperire ale celulele învecinate este folosită pentru poziţionarea terminalului. 

Valoarea parametrului TA corespunde duratei în care semnalul de la terminalul mobil 

ajunge la staţia de bază BTS. GSM foloseşte tehnologia TDMA la interfaţa radio pentru a pune la 

dispoziţie o singură frecvenţă diferiţilor utilizatori, asigurând un slot temporal fiecărui utilizator. 

Fiecare utilizator transmite periodic semnale către BTS. Deoarece distanţa de la 

terminalul mobil la staţia BTS este variabilă şi viteza de propagare a semnalului radio este 

finită, momentul în care terminalul mobil transmite este ajustat cu valoarea variabilei de control 

TA. 

Specificaţia tehnică ETSI TS 145 010 [2], descrie procedura de ajustare a valorii 

parametrului TA. Valoarea TA este în mod normal între 0 şi 63, fiecare pas reprezentând 
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avansul cu perioada unui simbol (aprox. 3,69 s). La o viteză de propagare radio de  310
8
 

m/s (300 m/s) un pas TA reprezintă o schimbare a distanţei de la terminalul mobil la BTS 

de aproximativ 550 m. Pentru a creşte acurateţea BSC poate cere de la BTS sau LMU asociat 

celulei, măsurări suplimentare cum ar fi: unghiul de sosire (AOA). 
 

     Această metodă are precizia cea mai mică fiind cuprinsă între 100 şi 550 m. 

 

 

5.2 Metoda de poziţionare E-OTD  

 

Metoda de poziţionare E-OTD (Enhanced Observed Time Difference) utilizează 

măsurări, realizate de terminalul mobil şi unităţile LMU, a diferenţelor de timp în apariţia 

unor semnale în GERAN. În această metodă telefonul mobil participă activ în procesul de 

localizare acesta efectuând calculul poziţiei pe baza măsurărilor şi a datelor ajutătoare. 

Principalul parametru standard măsurat în metoda E-OTD este "diferenţa de timp 

observată - OTD" observată la terminalul mobil UE. Aceste măsurători, împreună cu alte 

informaţii privind poziţia geografică a transmiţătoarelor şi diferenţele RTD între 

sincronizările staţiilor de bază BTS, determinate de LMU, sunt folosite pentru a calcula o 

estimare a poziţiei şi, opţional, viteza terminalului mobil UE. 

Fiecare măsurare E-OTD descrie un cerc pe care terminalul mobil UE ar putea fi 

localizat. În figura 3 sunt ilustrate liniile pe care se poate afla teoretic terminalul şi efectele 

erorilor de măsurare. Poziţia UE este determinată de intersecţia acestor linii ce formează 

elipsa de localizare, pentru cel puţin două perechi de staţii de bază BTS. 

 

 

 
Figura 3  Metoda de poziţionare E-OTD 

 

 

Metoda E-OTD poate funcţiona numai în modul terminal mobil de bază. 

În metoda E-OTD, poziţiile transmiţătoarelor GERAN trebuie să fie cunoscute cu 

precizie de UE. Aceste informaţii pot fi obţinute prin tehnici convenţionale de topografie. 
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Pentru a sprijini metoda E-OTD, diferenţa reală de timp RTD a transmisiilor 

descendente trebuie să fie, de asemenea, cunoscută pentru a efectua calculul. Astfel, 

estimarea RTD poate fi realizată permanent de LMU şi calculul funcţiei actualizat 

corespunzător. 

Unităţile de măsurare LMU necesare pentru realizarea estimării parametrului RTD 

pot fi amplasate împreună cu staţiile BTS sau în alte poziţii convenabile în aria de acoperire 

GERAN (în practică se utilizează o unitate LMU la 4-5 staţii BTS). 
 

Acurateţea estimării poziţiei este între 50 şi 200 m în funcţie de poziţia terminalului 

faţă de staţiile BTS, numărul de staţii BTS, precizia cunoaşterii poziţiei staţiilor BTS şi 

precizia măsurării timpilor. 

 

 

5.3 Metoda de poziţionare U-TDOA  

 

Metoda de poziţionare U-TDOA (Uplink-Time Difference Of Arrival) se bazează pe 

măsurători de reţea ale momentelor de sosire (TOA) ale semnalelor cunoscute transmise de 

terminalul mobil UE şi recepţionate de trei sau mai multe unităţi de măsurare a poziţiei LMU. 

O eroare de 1 ns în măsurarea timpului introduce o eroare de localizare de 0,3 m. 

Metoda necesită existenţa LMU-urilor în vecinătatea geografică a terminalului mobil 

pentru a se realiza o măsurare precisă a momentelor salvelor de semnal. Timpul necesar 

pentru un semnal transmis de UE să ajungă la o LMU este proporţional cu lungimea căii de 

transmisie între UE şi LMU. Este utilizat coeficientul de corelaţie pentru calcularea diferenţei 

de timp de sosire a semnalelor la LMU. 

În figura 4, LMU 1 şi LMU 2 reprezintă două unităţi LMU dintr-o reţea. Diferenţa de 

timp de sosire pentru cele 2 LMU este figurată prin cercuri concentrice în jurul LMU, egal 

depărtate, a căror intersecţie descrie o hiperbolă. 
 

 
Figura 4  Obţinerea funcţiei hiperbolice din întârzierea semnalelor 
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Dacă construim alte două hiperbole pentru alte două perechi de unităţi LMU, 

intersecţia celor 3 hiperbole va indica zona de localizare a terminalului mobil. Poziţia acestei 

zone de localizare este transmisă la BSC. 

În metoda U-TDOA măsurătoarea de referinţă este cea realizată cu unităţi LMU ce 

recepţionează cu cea mai înaltă calitate semnalul. Acest sistem este de obicei sistemul cel mai 

apropiat de terminalul mobil UE, care în mod normal generează cel mai înalt nivel de semnal, 

cel mai mare raport semnal/zgomor SNR şi oferă cele mai mici erori.  

Metoda foloseşte cel puţin 3 unităţi LMU şi terminale simple fără facilităţi de 

localizare. 
 

Acurateţea estimării poziţiei este între 50 şi 300 m în funcţie de poziţia terminalului 

faţă de unităţile LMU, numărul de unităţi LMU şi precizia măsurării timpilor. 

 

 

5.4 Metoda de poziţionare A-GPS  

 

Metoda de poziţionare A-GPS (Assisted Global Positioning Systems) se bazează pe 

semnalizări între receptorul GPS al terminalului mobil (eventual cu complexitate redusă) şi 

reţeaua de referinţă GPS. Receptoarele GPS de referinţă sunt conectate la GERAN (staţia 

BTS) pentru a permite derivarea semnalelor de asistenţă a terminalului mobil UE. 

Metoda se foloseşte cu terminale mobile echipate cu receptoare radio capabile de a 

primi semnale GPS sau GPS modernizat. De la staţia de bază BTS mesajele de asistenţă sunt 

transmise la UE, rezultatul fiind creşterea preciziei de poziţionare. 

Există două moduri de funcţionare: modul terminal asistat şi modul terminal de bază.  

În modul terminal asistat UE realizează măsurările de poziţie iar reţeaua GERAN 

calculează coordonatele poziţiei (în BSC sau MLC). 

În modul terminal de bază UE realizează atât măsurările de poziţie cât şi calculele 

necesare obţinerii coordonatelor de poziţie. 

Informaţiile transmise de la reţeaua GERAN la terminalul mobil sunt precizate în 

tabelul 2, pentru modurile de funcţionare terminal asistat şi terminal de bază. 

 

Tabelul 2   Informaţii transmise de la reţeaua GERAN la terminalul mobil  
 

Informaţia  
Modul  

terminal asistat 

Modul  

terminal de bază 

Numărul de sateliţi    

Timpul de referinţă pentru GPS (TGERAN-GPS)   

Poziţia de referinţă 3-d   

Corecţiile ionosferice   

Identificatorii sateliţilor   

Efemeridele şi corecţiile de ceas   

Coordonatele timpului universal (UTC)   

Corecţiile DGPS   

Lista sateliţilor neutilizabili (în timp real)   

Doppler (termenul de ordin 0)    

Lăţimea ferestrei de căutare Doppler   

Doppler (termenul de ordin 1)    

Azimutul   

Distanţa faţă de pământ   

Timpii de sosire   
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Acurateţea estimării poziţiei este între 5 şi 30 m, în funcţie de precizia poziţiilor 

sateliţilor, precizia măsurării timpilor, corecţiile ionosferice, corecţiile DGPS etc. 
 

În figura 5 este prezentată o comparaţie între metodele standardizate utilizate în 

GERAN pentru localizarea terminalelor mobile. Este precizată acurateţea de localizare pentru 

fiecare metodă. 

 
 

 
 

Figura 5   Acurateţea de localizare pentru metodele standardizate utilizate în GERAN 

 

 

Acronime 

 

A-GPS Assisted Global Positioning Systems 

AOA Angle of Arrival 

A-QZSS Assisted Quasi-Zenith Satellite System 

A-SBAS Assisted Satellite Based Augmentation System 

BSC Base Station Controller 

BSS Base Station System 

BTS Base Transceiver Station 

CBC Cell Broadcast Center 

CN Core Network 

DGPS Differential Global Positioning Systems 

E-OTD Enhanced Observed Time Difference 

GERAN GSM EDGE Radio Access Network 

GPRS General Packet Radio Service 

LCS LoCation Services 

LMU Location Measurement Unit 

MLC Mobile Location Center 

MS Mobile Station 

PCU Packet Control Unit 

QoS Quality of Service 

RTD Relative Time Difference 

SNR Signal Noise Ratio 

TA Timing Advance 

TOA Time Of Arrival 
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UE User Equipment 

UTC Universal Time Coordinates 

U-TDOA Uplink-Time Difference Of Arrival 

 

 

Bibliografie 
 

1 ETSI TS 143 059 (2009): Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); 

Functional stage 2 description of Location Services (LCS) in GERAN 

(3GPP TS 43.059 version 8.1.0 Release 8) 
  

2 ETSI TS 145 010 (2009): Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); 

Radio subsystem synchronization (3GPP TS 45.010 version 8.4.0 Release 8) 
  

3 Beth Frasco - Aerial Communications (2008): Enhanced Observed Time 

Difference (E-OTD) 

4 ETSI TS 144 031 (2009):  Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); 

Location Services (LCS); Mobile Station (MS) - Serving Mobile Location Centre 

(SMLC) Radio Resource LCS Protocol (RRLP) (3GPP TS 44.031 version 8.4.0 

Release 8) 
  

5 ETSI TS 144 035 (2009):  Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); 

Location Services (LCS); Broadcast network assistance for Enhanced Observed 

Time Difference (E-OTD) and Global Positioning System (GPS) positioning 

methods (3GPP TS 44.035 version 8.0.0 Release 8) 
  

6 ETSI TS 148 031 (2009):  Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); 

Location Services LCS: Serving Mobile Location Centre - Serving Mobile Location 

Centre (SMLC - SMLC); SMLCPP specification (3GPP TS 48.031 version 8.0.0 

Release 8) 
  

7 ETSI TS 148 071 (2009):  Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); 

Location Services (LCS); Serving Mobile Location Centre - Base Station System 

(SMLC-BSS) interface; Layer 3 specification (3GPP TS 48.071 version 8.0.0 

Release 8) 
  

8 ETSI TS 149 031 (2009):  Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); 

Location Services (LCS); Base Station System Application Part LCS Extension 

(BSSAP-LE) (3GPP TS 49.031 version 8.1.0 Release 8) 
  

9 T1P1.5/98-440r0: Low-Complexity Assisted-GPS Positioning (Ericsson). 
  

 


