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1. Uvod 
Z razvojem mobilne telefonije je mobilni terminal iz osnovne funkcije govorne 
komunikacijske naprave prerasel v mnogo več. Začele so se pojavljati vedno nove storitve in 
funkcionalnosti naprav ter omrežja. Operaterji in ponudniki storitev se vedno znova trudijo 
razviti in ponuditi nove rešitve, ki bi prepričale in zadovoljile uporabnike, njim pa prinesle 
dobiček. Tako se je sčasoma pojavila tudi potreba in želja po lociranju mobilnih uporabnikov, 
ki prinaša prednosti tako operaterjem in ponudnikom storitev kot uporabnikom samim. Na 
osnovi mobilnega lociranja so namreč možne številne storitve in pridobitve, tako zabavnega 
in splošnega značaja kot za resne namene. Ena takih storitev, ki je npr. v ZDA spodbudila 
razvoj lokacijske funkcionalnosti v mobilnih omrežjih, je t.i. E-911 (Emergency 911) storitev, 
ki omogoča lociranje uporabnikov ob klicih v sili. 

Pri lociranju gre za ugotavljanje lokacije uporabnika na osnovi različnih metod določanja 
položaja mobilne postaje (angl. mobile station – MS). Omeniti velja razliko med pojmoma 
mobilno lociranje in mobilno pozicioniranje, ki se pogosto mešata med seboj in uporabljata v 
istem kontekstu, v bistvu pa gre za različni stvari. Mobilno pozicioniranje se nanaša na 
postopek ugotavljanje položaja oz. pozicije mobilne postaje s pomočjo ustreznih metod, 
medtem ko se mobilno lociranje nanaša na oceno lokacije na podlagi rezultatov pozicioniranja. 
Pozicija je bolj natančna informacija, medtem ko je lokacija širši pojem. Za pozicioniranje so 
se iz najosnovnejše možnosti na podlagi informacije o strežni celici, ki ponuja le zelo grobo 
informacijo o lokaciji, razvile različne metode. Temeljijo na različnih principih in meritvah na 
strani omrežja ali mobilne postaje, kot so meritve časov potovanja signala ali razlike le-teh, 
moči radijskega signala, kotov potovanja signala ipd., možna pa je tudi kombinacija z drugimi 
tehnologijami, npr. satelitsko. 

Za podporo mobilnega lociranja mora omrežje vključevati ustrezne komponente, ki podpirajo 
to funkcionalnost in omogočajo pravilno delovanje. Tako je pri mobilnih omrežjih druge 
generacije (npr. GSM) potrebna ustrezna nadgradnja sistema za podporo lokacijskih storitev, 
medtem ko je bila pri omrežjih tretje generacije omenjena funkcionalnost načrtovana že od 
začetka in je tako integrirana že v osnovno arhitekturo in delovanje sistema. Za potrebe 
lociranja je bil razvit tudi poseben protokol, mobilni lokacijski protokol (angl. Mobile 
Location Protocol – MLP), ki skrbi za ustrezno komunikacijo med lokacijsko aplikacijo in 
lokacijskim strežnikom. 

Lociranje je, kot že rečeno, podprto v različnih tipih mobilnih omrežij, med katerimi je nekaj 
razlik v samih metodah pozicioniranja oz. podprtosti le-teh. V seminarski nalogi sem se 
osredotočil predvsem na lociranje v GSM sistemu, v nekaterih pogledih pa osvetlil tudi druge 
sisteme. 
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2. Vzvodi za razvoj mobilnega lociranja 
Ideja o lociranju mobilnih uporabnikov se je najbrž pojavila skoraj vzporedno z razvojem 
mobilnih sistemov in omrežij, zanimanje je z vedno novimi in bogatimi storitvami še 
naraščalo, njen razvoj pa je resneje vzpodbudila in pospešila predvsem zahteva po 
omogočenem lociranju mobilnih uporabnikov ob klicih v sili. 

V ZDA je razvoj vzpodbudila državna komisija US Federal Communications Commission 
(FCC), ki je s standardom E-911 za lociranje ob klicih v sili podala zahteve, ki naj bi jih 
operaterji in ponudniki zagotovili. Podobne direktive je malce kasneje izdala tudi 
Commission of European Communities glede klicev v sili na številko 112 (E-112 – 
Emergency 112). Zahteve so predvsem v smislu zagotovitve informacije o telefonski številki 
klicočega za primer prekinitve zveze ter v smislu lociranja klicočega z namenom usrezne 
preusmeritve klica na najbližji urgentni center in z namenom določitve čimbolj natančne 
lokacije žrtve, da lahko urgentna ekipa čimprej prispe na prizorišče. 

Sprva so bile zahteve podane za lociranje na celico natančno (E-911 faza I, 1998), do danes 
pa naj bi bila natančnost zagotovljena že na nekaj deset ali sto metrov, kot prikazujeta Tabeli 
1 in 2. 

 67 % klicev 95 % klicev 
MS osnovano lociranje 50 m 150 m 
Omrežno osnovano lociranje 100 m 300 m 
Tabela 1: Zahtevana natančnost za lociranje uporabnikov v E-911 fazi II (2001) [1] 

 Znotraj Mesta Primestje Podeželje 
Uporabnik lahko 
posreduje splošne 
informacije 

10 – 50 m 25 – 150 m 50 – 500 m 100 – 500 m 

Uporabnik ne 
more posredovati 
informacij 

10 – 50 m 10 – 150 m 10 – 500 m 10 – 500 m 

Tabela 2: Zahtevana natančnost za lociranje uporabnikov v E-112 (2002-2003) [1] 

Kljub velikim obetom, do danes predvidena natančnost še ni dosežena povsod. Razlog tiči v 
nezadostni podpori s strani operaterjev, kot tudi v neustrezni posodobitvi klicnih in urgentnih 
centrov, ki morajo biti sposobni izkoriščati nove funkcionalnosti. Kljub vsemu pa je to gotovo 
pripomoglo k razvoju lokacijskih tehnologij. 

Poleg opisane storitve lociranja ob klicih v sili prinaša funkcionalnost mobilnega lociranja še 
kup drugih storitev in možnosti, ki so bile prav tako eden od dejavnikov, ki so vplivali na 
njegov razvoj. 

2.1. Lokacijsko osnovane storitve 
Z lokacijskimi možnostmi se je odprla cela kopica novih storitev, ki pa niso same po sebi 
udarne aplikacije (angl. killer application), ampak le storitve z dodano vrednostjo. Informacija 
o lokaciji sama zase namreč ne pomeni veliko, je le medij za zagotavljanje ostalih plačljivih 

 5



storitev glede na uporabniško lokacijo. Sicer pa lokacijske storitve pokrivajo različne 
segmente uporabnosti: 

• Varnost 
o Storitve nujnega značaja – npr. E-911 in E-112. 
o Obcestna pomoč – hitrejša pomoč npr. v primeru okvare vozil. 
o Varnostni alarm – npr. za socialne delavce, čuvaje in delavce na terenu, ki lahko v 

primeru nevarnosti pošljejo ustrezen alarm s svojo natančno lokacijo. 
• Lokacijsko osnovano zaračunavanje (Location based charging) 

Lokacijsko osnovano zaračunavanje omogoča uporabnikom (individualnim ali 
skupinskim), da se jim klici in storitve zaračunavajo glede na njihovo lokacijo. Tako 
npr. lahko ločujemo med "običajnimi" lokacijami ter dražjimi lokacijami, kot so 
nakupovalna središča, bari, golf igrišča ipd. Zaračunavanje je lahko cenejše npr. v t.i. 
domačih conah (angl. home zones) v okolici našega bivališča. Za skupinske, npr. 
poslovne, uporabnike pa se lahko zaračunavanje razlikuje glede na pisarne in ostalo 
okolje. 

• Sledenje vozil in uporabnikov 
Pomoč pri sledenju in nadzoru določene skupine uporabnikov. Šef lahko npr. nadzira, 
kje se nahajajo njegovi zaposleni, starši svoje otroke, lahko se nadzira gibanje živali 
ipd. Storitev je lahko sprožena s strani nadzorne ali nadzorovane enote, odvisno od 
potreb. Sledimo lahko tudi ukradenim vozilom ipd. 

• Nadzor in sledenje v prometu 
Z ustreznimi obcestnimi senzorji in napravami lahko nadziramo povprečne hitrosti 
posameznih vozil in tako ugotavljamo prometni pretok, zastoje, posest vozil ipd. 

• Izboljšana preusmeritev klicev 
To predstavlja preusmeritev uporabniških klicev na najbližjo željeno službo (npr. klici 
v sili, AMZS ipd.). Lokacijska informacija mora biti tudi posredovana dotični službi. 

• Lokacijsko osnovane informacijske storitve 
Te storitve omogočajo posredovanje uporabniku le tistih informacij, ki so zanj glede 
na njegovo lokacijo trenutno aktualne. Te so lahko posredovane samodejno ali na 
uporabnikovo zahtevo. Primeri takih informacij so: 

o Mestne znamenitosti – Lokacijsko specifične informacije v zvezi z mesnimi 
znamenotostmi, navigacijskimi napotki, najbližjimi restavracijami, bankami, 
hoteli ipd. 

o Lokacijsko odvisna razpršena oddaja – Razpošiljanje določenih informacij vsem 
uporabnikom ali določeni skupini. Uporabniki lahko to funkcijo tudi izklopijo ali 
se naročijo le na določene vsebine. To je uporabno za oglaševanje (npr. v 
trgovskih centrih). 

o Mobilne rumene strani – Uporabnik lahko dobi na zahtevo telefonske številke, 
lokacijo in navigacijske napotke za najbližje restavracije, bare ipd. 

o Iskanje prijateljev – Ta storitev naj bi bila že na voljo v Evropi in Jugovzhodni 
Aziji, temelji pa na kratkih sporočilih (SMS). Gre za to, da sistem obvesti 
uporabnika, ko izbrana oseba (prijatelj, družinski član ipd.) s svojo mobilno 
napravo vstopi v bližino ali v določeno območje. Tako lahko npr. starši vedo, kdaj 
pridejo otroci iz šole. 

o Navigacija v vozilu – Ena od aplikacij je t.i. dinamično cestno vodenje (angl. 
dynamic route guidance), pri čemer je ideja v tem, da sistem vsebuje informacije o 
trenutnih prometnih razmerah in stanju na posameznihn cestah (zastoji, gradnje, 
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javne prireditve ipd.) in na osnovi tega uporabniku predlaga najbližjo pot do cilja. 
Lahko pa predlaga tudi najhitrejšo pot glede na informacije o hitrosti vozil na 
posameznih odsekih. 

• idr. 
 
Opisane storitve prinašajo mobilnim uporabnikom in operaterjem različne prednosti, kot so 
večja varnost, učinkovitost, prihranek časa ter večja personalizacija z vidika uporabnikov. 
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3. LCS omrežna arhitektura 
Za podporo funkcionalnosti mobilnega lociranja in lokacijskih storitev je potrebna ustrezna 
omrežna arhitektura, ki poleg osnovnih omrežnih komponent vsebuje elemente, potrebne za 
izvajanje in upravljanje lokacijskih funkcij. To je t.i. LCS arhitektura. 

GSM standard v svoji prvotni izvedbi ni omogočal podpore lokacijskim storitvam, temveč je 
bila ta funkcionalnost dodana naknadno. Ta je logično implementirana v obliki dodatnih 
vozlišč – strežnega mobilnega lokacijskega centra (angl. Serving Mobile Location Center – 
SMLC) in prehodnega mobilnega lokacijskega centra (angl. Gateway Mobile Location Center 
– GMLC). Poleg tega so za pravilno delovanje pogosto potrebne še enote za merjenje lokacije 
(angl. Location Measurement Unit – LMU). 

3.1. LCS arhitektura v GSM Release 98/99 
"GSM release 98/99" standard omogoča dva različna logična LCS arhitekturna pristopa za 
implementacijo v omrežju, med katerima je glavna razlika v lokaciji strežnega mobilnega 
lokacijskega centra. V eni izvedbi je SMLC lociran v radijskem omrežju oz. podsistemu 
baznih postaj (angl. Base Station Subsystem – BSS), medtem ko je v drugi izvedbi lociran v 
hrbteničnem omrežju oz. podsistemu omrežja (angl. Network Subsystem – NSS). Tako 
ločimo: 

• BSS osnovano arhitekturo, 

• NSS osnovano arhitekturo. 

CBC-
SMLC Lp LMU SMLC SMLC CBC Type A 

CBC-
BSC 

Lb HLR Ls Um 

Lh 
Lg 

 

Slika 1: Logična LCS arhitektura v "release 98/99" [4] 

V primeru NSS osnovane arhitekture se nahaja večji del funkcionalnosti LCS sistema v NSS. 
SMLC je povezan na mobilni komutacijski center (angl. Mobile Switching Center – MSC) 
preko vmesnika Ls. Pri BSS osnovani arhitekturi pa je nasprotno SMLC povezan na BSC 

BSC MSC/ 
VLR GMLC 

SGSN 
LMU 

Type B 

BTS 
LMU 

Type B 
MS Zunanji LCS 

odjemalec 

Le Abis A 

Gs 
Gb Abis 

Stari elementi BSS arhitektura

Novi elementi NSS arhitektura
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prek vmesnika Lb, večji del LCS funkcionalnosti pa se poleg GMLC-ja nahaja v BSS. SMLC 
mora v tem primeru opravljati tudi funkcije upravljanja z naročniki za LMU, ki so bili v NSS 
arhitekturi dobavljeni preko MSC-ja. Te funkcije vsebujejo npr. preverjanje identifikacije in 
istovetnosti. 

LCS arhitektura "release 98/99" je prikazana na Sliki 1. Kot že rečeno je možna povezava 
SMLC na MSC (NSS arhitektura) ali na BSC (BSS arhitektura). LCS enote v radijskem 
omrežju komunicirajo s hrbteničnim omrežjem preko vmesnika A. Komunikacija med LCS 
enotami poteka z uporabo možnosti sporočanja in signalizacije iz GSM standarda. 

3.1.1. Funkcionalni opis LCS omrežnih elementov v "release 98/99" 
arhitekturi 

3.1.1.1. BSC 
BSC ali krmilnik baznih postaj (angl. Base Station Conroller) sprejema iz hrbteničnega 
omrežja prek vmesnika A overjene zahteve po LCS informacijah, ki jih posreduje SMLC-ju. 

3.1.1.2. SMLC 
SMLC je lahko samostojen omrežni element hrbteničnega ali radijskega dostopovnega 
omrežja ali integriran v BSC-ju. Vsebuje funkcionalnost za podporo lokacijskih storitev. 
SMLC upravlja s celotno koordinacijo in razporejanjem virov, potrebnih za lociranje mobilne 
naprave. Opravlja tudi izračune končne lokacije in njene natančnosti. Nadzira lahko veliko 
število enot za merjenje lokacije (LMU) z namenom pridobitve potrebnih meritev za lociranje 
ali za pomoč pri lociranju mobilnih uporabnikov v območju, ki ga streže. SMLC je oskrbovan 
z različnimi možnostmi in tipi meritev, ki jih odvisno od metode pozicioniranja proizvaja 
vsaka izmed LMU enot. 

3.1.1.3. CBC 
Center za celično razpršeno oddajo (angl. Cell Broadcast Center – CBC) v povezavi z BSC-
jem je lahko uporabljen pri lokacijskih storitvah z namenom razpršene oddaje pomožnih 
podatkov. SMLC lahko sodeluje s CBC-jem in z uporabo obstoječih možnosti celične 
razpršene oddaje razpošlje pomožne podatke. SMLC se mora pri tem CBC-ju predstaviti kot 
uporabnik oz. entiteta za celično razpršeno oddajo (angl. Cell Broadcast Entity). 

3.1.1.4. LMU 
LMU, oz. enota za merjenje lokacije, opravlja potrebne meritve (npr. radijskega signala) za 
določanje položaja, ki jih posreduje SMLC-ju. LMU vsebuje funkcije za merjenje signala z 
namenom pozicioniranja in lahko izvaja tudi izračune, povezane z meritvami. Meritve lahko 
opravi na zahtevo (npr. iz SMLC-ja), lahko meri in poroča redno ter avtonomno, npr. učasenje 
prenosov iz različnih baznih postaj (angl. Base Transceiver Station – BTS), ali ko pride do 
važnih sprememb v radijskih razmerah (npr. spremembe v sinhronizaciji). Skrbi tudi za 
časovno sinhronizacijo BTS postaj v sistemih, ki tega ne podpirajo. Z eno SMLC je lahko 
povezanih ena ali več LMU enot in tudi LCS zahteva lahko vključuje meritve iz več LMU 
enot. Slednje se uporablja npr. ko so potrebne meritve iz več baznih postaj. 
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Poznamo LMU enote tipa A (LMU Type A) ter LMU enote tipa B (LMU Type B). Prve so 
fizično ločene od preostalega omrežja, komunikacija med njimi in omrežjem pa poteka 
izključno preko radijskega vmesnika (Um). LMU enote tipa B pa so dostopne prek Abis 
vmesnika iz BSC-ja. LMU enota je lahko implementirana kot samostojni omrežni element ali 
integrirana v BTS. 

Poleg lokacijskih meritev opravlja LMU tudi pomožne radijske meritve za podporo različnih 
metod pozicioniranja. Te pomožne meritve so specifične za vse mobilne postaje v določenem 
geografskem področju. Vse lokacijske in pomožne meritve, dobljene s pomočjo LMU-ja, so 
dostavljene SMLC-ju, povezanim s to LMU enoto. Napotki v zvezi s sinhronizacijo, značajem 
in ponavljanjem meritev so zagotovljeni s strani SMLC-ja ali že pred-nastavljeni v LMU enoti. 

3.1.1.5. MS 
Mobilna postaja (MS) sodeluje pri postopku pozicioniranja z morebitnimi meritvami signalov 
na povezavi navzdol (angl. downlink). Potrebne meritve so določene glede na izbrano metodo 
pozicioniranja. 

Mobilna postaja lahko vsebuje tudi LCS aplikacijo ali do nje dostopa preko omrežja in tako 
sama sproža zahtevo po lociranju. Vključuje lahko potrebne funkcije za meritve in računanje, 
ki ji omogočajo določitev svoje lokacije z ali brez pomoči LCS enot v radijskem omrežju. 

3.1.1.6. GMLC 
Prehodni mobilni lokacijski center (angl. Gateway Mobile Location Center – GMLC) vsebuje 
funkcionalnost, potrebno za podporo lokacijskih storitev. V enem javnem kopenskem 
mobilnem omrežju (angl. Public Land Mobile Network – PLMN) je lahko več GMLC-jev. 

GMLC je prvo vozlišče v GSM PLMN-ju, do katerega dostopa zunanji LCS odjemalec in 
tako predstavlja "vstopno točko" za zunanje LCS aplikacije in uporabnike. Preko njega poteka 
tudi pozicioniranje uporabnikov v drugih mobilnih omrežjih. 

3.1.1.7. MSC 
MSC vsebuje funkcionalnost, odgovorno za naročniško avtorizacijo in upravljanje zahtev po 
pozicioniranju. MSC je dosegljiv GMLC-ju prek Lg vmesnika in SMLC-ju prek Ls vmesnika. 
Če je povezan s strežnim podpornim GPRS vozliščem (angl. serving GPRS support node –
SGSN) prek Gs vmesnika, lahko preveri, če je mobilna postaja priključena na GPRS, da se 
odloči, ali naj jo poziva prek A ali Gs vmesnika. 

3.2. LCS arhitektura v 3GPP Release 4 
Pri UMTS sistemu je bila potreba po LCS funkcionalnosti znana že od samega začetka, kar je 
omogočalo njeno optimalno integracijo v omrežje že ob načrtovanju. Tako je ta naposled 
vključena v strežni krmilnik radijskega omrežja (angl. Serving Radio Network Controller – 
SRNC). Tej odločitvi je botrovalo tudi dejstvo, da je ta funkcionalnost sorodna radijskemu 
omrežju in naj bo tako ločena od hrbteničnega omrežja. 

V "release 4" specifikacijah je za razliko od "release 98/99" omogočena le BSS orientirana 
arhitektura, pri kateri je SMLC implementirana v radijsko dostopovno omrežje UMTS oz. 
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UTRAN (angl. UMTS Terrestrial Radio Access Network). Specifikacije LCS sistema v 
"release 4" so skupne za UMTS in GSM sistem. Arhitektura je prikazan na Sliki 2. 

LMU 

 
Slika 2: Logična LCS arhitektura v "release 4" [2] 

Tehnični izziv še vedno predstavlja soobstoj obeh arhitektur (NSS in BSS osnovane) v istem 
mobilnem omrežju. Tako bi lahko npr. operater sprva razvil le cenejšo NSS orientirano LCS 
rešitev, kasneje pa po potrebi nadgradil sistem z BSS osnovano LCS arhitekturo, ki omogoča 
višje zmogljivosti ter večjo natančnost. Končni rezultat razvoja naj bi bilo omrežje, ki bo 
vsebovalo LCS opremo, osnovano na rešitvah različnih različic standardov. 

GMLC 
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4. Mobilni lokacijski protokol 
Mobilni lokacijski protokol (angl. Mobile Location Protocol – MLP) je protokol 
aplikacijskega sloja, ki skrbi za poizvedovanje po položaju mobilnih postaj neodvisno od 
nižje ležečih omrežnih tehnologij in protokolov. Služi kot vmesnik med lokacijskim 
strežnikom (angl. Location Server – LS) in lokacijsko osnovano aplikacijo (angl. Locaton-
Based Application – LBS) oz. LCS odjemalcem (Slika 3). Specificiran je s strani Location 
Interoperability Foruma (LIF), ki sedaj spada pod okrilje Open Mobile Alliance (OMA) 
organizacije. 

request (MLP) 

Brezžično 
omrežje 

Lokacijsko 
osnovana 
aplikacija 

response (MLP) 
Lokacijski 
strežnik  

Slika 3: MLP v kontekstu LCS arhitekture [3] 

Možne realizacije lokacijskega strežnika so GMLC, ki je lokacijski strežnik, definiran v GSM 
in UMTS, ter MPC (angl. Mobile Positioning Center), ki je definiran v ANSI standardih. 
Glede na to, da je LS logična enota, so možne tudi druge implementacije. 

V večini scenarijev, razen, kjer je drugače omenjeno, poteka komunikacija tako, da začne 
LCS odjemalec dialog s pošiljanjem vprašanja (request) lokacijskemu strežniku, ta pa na 
vprašanje odgovori (response).  

4.1. MLP struktura 
Dandanes različne naprave podpirajo različne načine komunikacije. Povsod navzoč protokol 
za lokacijske storitve mora zato podpirati različne transportne mehanizme. 

V MLP je transportni protokol ločen od XML vsebine. Zgradbo MLP-ja po slojih prikazuje 
Slika 4. Glavni MLP sloji so: 

• Transportni sloj (angl. Transport layer) 
• Sloj elementov (angl. Element layer) 
• Storitveni sloj (angl. Service Layer) 

Transportni sloj je najnižji sloj. Na njem transportni protokol določa način prenosa XML 
vsebine. Možni MLP transportni protokoli so HTTP, WSP, SOAP idr. 

Sloj elementov določa vse skupne elemente, ki jih uporabljajo storitve v storitvenem sloju. 

Storitveni sloj določa dejanske storitve, ki jih ponuja MLP struktura. Te storitve se delijo na: 
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• osnovne MLP storitve – osnovane na lokacijskih storitvah, definiranih s strani 3GPP, 
in določene v MLP specifikacijah, 

• napredne MLP storitve, 
• druge MLP storitve. 

Slednji dve skupini so dodatne storitve, ki bodo bodisi specificirane v drugih specifikacijah ali 
so določene kako drugače v skladu z MLP strukturo. Obstaja veliko število različnih možnih 
tipov lokacijskih storitev. Vsaka izvedba lokacijskega strežnika lahko izbira, katere storitve 
želi oz. mora podpirati. 

Storitveni sloj je razdeljen v dva pod-sloja. Zgornji določa prej omenjene storitve, spodnji 
pod-sloj pa vsebuje skupne elemente, ki so značilni za pripadajočo skupino storitev. Če je 
element skupen več kot eni skupini storitev, je definiran že v sloju elementov. 

MLP specifikacije so bile načrtovane z možnostjo njihovega kasnejšega razširjanja. 

Osnovne MLP 
storitve 

Napredne MLP 
storitve 

Druge MLP 
storitve 

 

Svc1  Svc2   . . .   Svcn SLIS  ELIS  SLRS ELRS TLRS 
Storitveni sloj . . . Osnovni skupni elementi Napredni skupni elementi 

Hrbtenični lokacijski elementi Sloj elementov 
(Core Location Elements) 

Transportni sloj Preslikava transportnega sloja (HTTP, WSP, SOAP) 

Slika 4: Struktura MLP protokola po slojih [3] 
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5. Metode določanja položaja 
Za določanje položaja mobilne postaje je razvitih kar nekaj metod, ki temeljijo na različnih 
principih in lastnostih, bodisi radijskega signala ali samega mobilnega omrežja, ter na drugih 
namenskih sistemih. Glede na njihove lastnosti jih lahko razvrstimo v različne kategorije. 
Tako delimo metode glede na natančnost pozicioniranja, kompleksnost izvedbe ter potrebne 
dodatne posege na strani omrežja in terminalne opreme na: 

• osnovne (ang. basic), 
• izpopolnjene (ang. enhanced), 
• napredne (ang. advanced). 

Glede na to, kateri del mobilnega sistema igra pomembnejšo funkcijo pri samem procesu 
pozicioniranja, omrežje ali mobilni terminal, pa jih delimo na: 

• metode temelječe na omrežju (angl. network-based), 
• metode temelječe na mobilnem terminalu (angl. handset-based). 

Glede na slednjo razdelitev so v Tabeli 3 razvrščene različne metode, standardizirane za 
uporabo v mobilnih omrežjih druge in tretje generacije. Njihov natančen opis je podan v 
naslednjih razdelkih. 

Globalni pozicionirni sistem (GPS) 
Podprti GPS (A-GPS) 
Zapažena časovna razlika (E-OTD) 

Metode temelječe 
na mobilnem 
terminalu 

A-FLT 
Celična identifikacija (Cell ID) 
Predučasenje (TA) 
Čas prihoda (TOA) 
Časovna razlika prihoda (TDOA) 
Kot prihoda (AOA) 

Metode temelječe 
na omrežju 

Sprejeta moč radijskega signala 

Tabela 3: Različne metode pozicioniranja 

5.1. Triangulacija in trilateracija 
Triangulacija (in trilateracija) še ni metoda pozicioniranja, temveč le postopek določitve 
natančnega položaja mobilne postaje na osnovi pozicioniranja s pomočjo več (običajno vsaj 
treh) baznih postaj. Pri tem je lahko uporabljena poljubna metoda pozicioniranja (npr. AOA, 
TA, TOA, merjenje sprejetih moči signala, ...), pri kateri lahko izkoriščamo to lastnost. V 
literaturi se nedosledno uporablja ponekod izraz triangulacija (angl. triangulation), ponekod 
pa trilateracija (anlg. trilateration), v bistvu pa gre za isto stvar. 

Pri različnih metodah pozicioniranja na podlagi ene same bazne postaje ne dobimo 
natančnega položaja MS, ampak neko območje točk. Na primer na podlagi dobljene razdalje 
med MS in BTS dobimo kot položaj krožnico oz. krožni kolobar s središčem v bazni postaji, 
radijem, enakim izračunani razdalji, in debelino kolobarja, enako negotovosti dobljene 
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razdalje. S pomočjo treh baznih postaj dobimo tri krožne kolobarje, ki se sekajo v skupni 
točki oz. območju, ki predstavlja položaj mobilne postaje z določeno mero natančnosti oz. 
negotovosti (Slika 5). 

 
Slika 5: Triangulacija pri metodah na osnovi meritve razdalj (d1, d2, d3) 

V primeru meritve kota med BTS in MS je situacija malce drugačna, vendar podobna. 
Namesto krožnic dobimo kot rezultat pozicioniranja za posamezno bazno postajo snop 
določene širine, ki kaže v smeri od bazne proti mobilni postaji. Snopi več baznih postaj se 
sekajo v skupni točki oz. območju, ki zopet predstavlja položaj mobilne postaje. Pri tej metodi 
zadostujeta že meritvi z dveh baznih postaj, kot prikazuje Slika 6. 

 
Slika 6: Triangulacija pri meritvi kotov med BTS in MS 

V primeru meritve časovnih razlik (metodi TDOA in E-OTD) dobimo namesto krožnic 
hiperbole. Dvojica baznih postaj, med katerima merimo časovno razliko, nam da namreč kot 
rezultat pozicioniranja hiperbolo z gorišči v pripadajočih baznih postajah. S pomočjo treh 
baznih postaj oz. vsaj dveh kombinacij parov izmed treh baznih postaj dobimo vsaj dve 
hiperboli, ki nam zopet dasta kot presečišče položaj mobilne postaje (Slika 7). 

Postopek triangulacije je uporabljen tudi pri satelitski navigaciji (GPS in A-GPS), le da gre 
tam za triangulacijo med več sateliti, ne pa baznimi postajami. 

 

+ 

BTS 
d2 

BTS BTS 

d1 
d3 Negotovost 
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BTS 

BTS 

E-OTD/TDOA BTS 
 hiperbole 

Slika 7: Triangulacija pri E-OTD in TDOA metodah 

5.2. Metoda Cell ID 
Najbolj osnovna metoda pozicioniranja je metoda na osnovi identifikacije celice (angl. Cell 
ID – CID). Je omrežno temelječa metoda in temelji na identifikacijski oznaki strežne celice, v 
kateri se nahaja mobilna postaja. Na podlagi identifikacije strežne bazne postaje in njenih 
natančnih koordinat oz. topologije omrežja, ki daje informacijo o njeni lokaciji, je poznana 
tudi približna lokacija mobilne postaje. Zanjo vemo, da se nahaja nekje znotraj dane celice. 

Natančnost tovrstnega pozicioniranja je v glavnem odvisna od velikosti celice in se lahko 
giblje med 100 in nekaj tisoč metri, kar je primerno le za grobo lociranje uporabnikov, ne pa 
za zahtevne lokacijsko odvisne storitve. Natančnost metode se rahlo poveča pri sektorskih 
baznih postajah, kjer imamo dodatno informacijo o sektorju in se potencialno območje skrči 
na del kroga (npr. tretjino ali četrtino) z ustreznim radijem celice (Slika 8). Za še večjo 
natančnost pozicioniranja je potrebna kombinacija omenjene metode z drugimi pozicionirnimi 
metodami. Nenazadnje se informacija o celici oz. bazni postaji uporablja pri vseh metodah, ki 
se nanašajo na meritve na ali iz določene bazne postaje. 

 

Vsesmerna antena Sektorska antena 

Slika 8: Natančnost lociranja pri osnovni Cell-ID ter pri Cell-ID s sektorsko BTS 
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5.2.1. Izpopolnjena CID metoda 

Izpopolnjena CID (angl. Enhanced CID – E-CID) metoda, ki uporablja za pozicioniranje 
osnovno informacijo o celici in sektorju v kombinaciji z metodo Timing Advance (TA) in 
metodo merjenja sprejetih moči signalov, ki bosta opisani v naslednjih poglavjih. Tako 
natančnost metode v primerjavi z osnovno CID precej naraste. 

Pri kombinaciji "Cell ID + TA" se izračuna še TA vrednost strežne BTS. Tako dobimo za 
iskani položaj v primeru vsesmerne antene bazne postaje krožnico s središčem v BTS in 
radijem enakim TA razdalji, v primeru sektorske antene pa presek azimuta antene in TA 
razdalje. Pri tem je potrebno upoštevati še negotovost TA metode, kar nam da namesto 
krožnice in krožnega loka kolobar in izsek kolobarja (Slika 9). V primeru "Cell ID + TA + 
NMR" metode se natančnost še dodatno poveča po zaslugi meritve sprejete moči radijskih 
signalov iz več baznih postaj (Slika 10). 

 
Slika 9: Natančnost "Cell-ID + TA" metode 

 

4 1 

2 3 

Slika 10: Izboljšava natančnosti po zaslugi meritve sprejete moči signalov 

5.3. Metoda Timing Advance (TA) 
Predučasenje (angl. Timing Advance – TA) je koncept znan že iz osnovnega delovanja GSM 
sistema. Gre za časovno usklajevanje oz. sinhronizacijo časovnih okvirjev iz različnih 
mobilnih postaj, ki morajo kljub različnim razdaljam na skupno bazno postajo prispeti v 
pravilnih trenutkih, kot prikazuje Slika 11. Bazna postaja ob prvem uplink pošiljanju na 
osnovi t.i. učne sekvence (angl. training sequence), ki je vsebovana v vseh oddanih okvirjih iz 
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MS, izmeri potrebne TA vrednosti za posamezne mobilne postaje ter jim jih posreduje. TA 
vrednost določa, koliko prej mora oddaljena MS oddati svoje podatke, da bodo prispeli na 
BTS pravočasno. Nove TA vrednosti se nato računajo sproti ves čas trajanja zveze. 

Dolžina časovnega okvirja je 577 µs, možne TA zakasnitve pa so od 0 do 233 µs, kar 
omogoča sinhronizacijo MS do 35 km daleč. Zakodirane so kot 6 bitne vrednosti (0 do 63), 
kar pomeni najmanjši korak časovne razlike 233/63 = 3,70 µs. 

 
Slika 11: Sinhronizacija TDMA okvirjev [8] 

TA tehnika je lahko uporabljena tudi kot pomoč pri pozicioniranju mobilne postaje. Ob 
upoštevanju dejstva, da en TA bit predstavlja časovni zamik 3,70 µs na poti BTS-MS-BTS 
(dvojna pot MS-BTS) in je lomni količnik zraka približno 1, dobimo za razdaljo na TA bit: 

 81 13,70 µs 3,70 3 10 555 m
2 2

c⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =  (1) 

Ker je TA vrednost pri izračunu zaokrožena na najbližji bit, se lahko dejanska razdalja med 
bazno in mobilno postajo nahaja v območju: 

 1 1555 ( ) 555 ( );      0
2 2

TA d TA TA⋅ − ≤ < ⋅ + >  (2) 

TA se izračuna glede na prvi prispeli signal do mobilne postaje in ne glede na najmočnejši 
prispeli signal, saj lahko le tako sklepamo, da se TA nanaša na direktno pot. 

5.3.1. Postopek TA pozicioniranja 

Postopek pozicioniranja mobilne postaje je sledeč. S pomočjo sledenja naročniški postaji [8] 
se pridobi TA vrednost zveze med MS in BTS, preko prej opisanega postopka pa se izračuna 
razdalja. Rezultat pozicioniranja je krožnica s središčem v bazni postaji in radijem enakim 
dobljeni razdalji d (Slika 12). 

Tako dobljena razdalja je bolj natančna kot tista, ki jo dobimo s pomočjo merjenja moči 
signala in je opisana kasneje. Hitrost širjenja valovanja je namreč natančno znana, medtem ko 
lahko slabljenje signala z razdaljo le približno ocenimo preko ustreznih modelov. Z uporabo 
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obeh metod in njuno primerjavo lahko tudi ocenimo napako razdalje, dobljene na osnovi 
sprejete moči signala, kar lahko uporabimo za korekcijo razdalj na osnovi merjenja moči do 
drugih baznih postaj. 

 
Slika 12: TA krožnica in povečanje natančnosti ob prisilnem izročanju 

5.3.2. TA in prisilno izročanje (angl. forced handover) 

Slabost TA metode je, da lahko MS pridobi TA vrednost le za strežno BTS, kar nam da, kot 
že rečeno, za rezultat pozicioniranja krožnico. Za izračun bolj natančnega položaja MS bi 
potrebovali TA vrednosti več baznih postaj. Dejstvo pa je tudi, da v postopku izročanja med 
baznimi postajami pridobimo najprej TA vrednost stare BTS, po končanem izročanju pa že 
TA vrednost nove BTS. Ob predpostavki, da se lokacija MS med izročanjem skoraj ne 
spremeni, lahko oba podatka uporabimo za izračun položaja MS. To nas napelje na misel o 
prisilnem izročanju med več baznimi postajami, ki bi omogočalo izkoriščanje navedene 
možnosti. Več zaporednih izročanj bi povečalo natančnost pozicioniranja (Slika 12). 

Postavi se vprašanje izvedbe prisilnega izročanja v GSM sistemu. Specifikacija GSM 12.20 
sicer definira ukaz forcedHO, ki omogoča prisilno izročitev vseh mobilnih postaj, ki se 
oskrbujejo z dane BTS ali oddajno-sprejemne enote (angl. Transceiver – TRX) znotraj BTS z 
namenom izklopa te enote. Prisilno izročanje enega samega kanala pa ni definirano. Tudi če 
bi se odločili za emphTRX forcedHO, ki se tiče le ene TRX, bi s tem po nepotrebnem prizadeli 
še sedem mobilnih postaj, poleg tega pa bi se verjetno željena MS izročila na drugo TRX na 
isti BTS, saj bi ta imela najboljši signal. Izročanje na drugo BTS bi bilo lahko doseženo s 
spremembo adjacentCellHandover vrednosti na prvi BTS. S tem bi se sicer MS izročila na 
drugo BTS, vendar bi se z njo tudi vse ostale MS iz iste TRX enote izročile na isto BTS, ki pa 
ni nujno v njihovem dosegu. Tako bi se lahko tem mobilnim postajam povezava prekinila. 

Iz povedanega je razvidno, da je prisilno izročanje sicer možno, vendar zelo nezaželjeno 
zaradi posledic, ki jih ima za druge mobilne postaje, ki se nahajajo v isti celici. Nezaželjeno je 
tudi spreminjanje konfiguracije omrežne opreme za izvajanje informacijskih opravil, kot je 
npr. lociranje mobilne postaje. 

Za splošno rabo je TA metoda torej uporabna le za grobo določanje položaja mobilne postaje, 
saj so nam v splošnem na voljo podatki le s strežne bazne postaje. Za bolj natančno določitev 
položaja je potrebna kombinacija z drugimi metodami. V skrajnem primeru, ko je natančno 
lociranje nujno potrebno, pa se lahko poslužimo tudi prisilnega izročanja. 

 
 

TA 
krožnica 

 d 

TA 
+ prisilno 
izročanje 
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5.4. Metoda Time Of Arrival (TOA) 
Metoda na osnovi časa prihoda (angl. Time Of Arrival – TOA) je omrežno temelječa metoda, 
ki z namenom ugotavljanja položaja mobilne postaje meri čas prihoda signala iz mobilne na 
bazno postajo. Kot referenčna točka za določitev časa prihoda signala je definiran začetek 
časovnega okna. Iz znane hitrosti širjenja radijskega valovanja c, ki podaja relacijo med 
časom in potjo, lahko iz izmerjenega časa t izračunamo razdaljo d med mobilno in bazno 
postajo. 

 d c t= ⋅  (3) 

Tako dobimo za rezultat pozicioniranja krožnico z radijem d in središčem v bazni postaji. Z 
meritvijo časov prihoda signala na vsaj tri bazne postaje dobimo tri krožnice, katerih 
presečišče je natančen položaj mobilne postaje (Slika 13). 

 

d 

Slika 13: TOA princip 

Za implementacijo te metode niso potrebne nobene spremembe ali nadgradnje na mobilni 
napravi, s čimer je omogočeno lociranje tudi starejših terminalov. Potrebne pa so LMU enote 
s podporo TOA funkcionalnosti na vseh baznih postajah. Potrebne so spremembe tako v BSS 
kot NSS delu omrežja. 

Glede na trenutne tržne razmere na področju lokacijskih storitev kaže, da se večji proizvajalci 
in operaterji ne bodo odločili za implementacijo TOA sistema. 

5.5. Metoda Time Difference Of Arrival (TDOA) 
Metoda na osnovi časovne razlike prihodov (angl. Time Difference Of Arrival – TDOA) je 
precej podobna TOA metodi. Razlika je le v tem, da TOA metoda uporablja za pozicioniranje 
absolutne čase prihodov signala iz mobilne na različne bazne postaje, TDOA metoda pa 
razlike v časih prihodov med pari baznih postaj. Vsak par baznih postaj da kot rezultat 
pozicioniranja hiperbolo z gorišči v baznih postajah. Za določitev natančnega položaja sta 
potrebni vsaj dve hiperboli oz. dva para baznih postaj (torej tri bazne postaje). Razmere 
prikazuje Slika 7. 
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Meritve časa prihodov opravljajo LMU enote, nameščene na bazne postaje (ena LMU na 
BTS). LMU posreduje izmerjene čase prihodov signala SMLC-ju, ki nato izračuna položaj 
mobilne postaje. Metoda je zelo podobna E-OTD metodi, ki je podrobneje opisana v 
naslednjem poglavju. 

5.6. Metoda Enhanced Observed Time Difference (E-OTD) 
Metoda na osnovi zapažene časovne razlike (angl. observed time difference – OTD), v GSM 
standardu bolj znana kot izpopolnjena OTD (angl. Enhanced-OTD – E-OTD) metoda, temelji 
na meritvi razlike med časi prihoda signalov iz različnih baznih postaj na skupno mobilno 
postajo. Princip je praktično enak TDOA metodi, le da se pri slednji meritve izvajajo na strani 
BTS, pri E-OTD metodi pa na strani MS. Spada med metode, temelječe na mobilni napravi, 
saj se tam izvajajo meritve. Zato pozicioniranje starejših mobilnih naprav ni mogoče. 

Metoda izkorišča funkcionalnost GSM sistemov druge faze, ki omogočajo meritve časov 
prihoda signala iz različnih baznih postaj in razlik med njimi z namenom psevdo-sinhronega 
izročanja. Gre za to, da MS pridobiva časovne podatke tudi o drugih baznih postajah, ki jo 
obkrožajo, z namenom predhodne sinhronizacije na novo bazno postajo ob izročanju. Za 
uspešno sinhronizacijo mora MS meriti zapaženo časovno razliko (OTD) med strežno in 
ostalimi baznimi postajami. Na osnovi dobljene OTD vrednosti in poznavanja t.i. resnične 
časovne razlike (angl. real time difference – RTD) med oddajami baznih postaj lahko mobilna 
postaja izračuna TA vrednost, potrebno za sinhronizacijo na novo BTS. 

Ta isti princip se lahko uporablja za določanja položaja mobilne postaje. Mobilna postaja meri 
OTD med pari okoliških baznih postaj. Pozicioniranje temelji na t.i. geometrični časovni 
razliki (angl. Geometric Time Difference – GTD), ki je razlika med izmerjeno OTD in 
resnično časovno razliko (RTD) med baznimi postajami. RTD je razlika med časi oddaje dveh 
opazovanih baznih postaj zaradi časovne nesinhronizacije. Ta čas pozna LMU enota. OTD pa 
je razlika med časi prihodov signalov iz istih dveh BTS na mobilno postajo. Z razliko med 
obema vrednostima dobimo dejansko ali geometrično časovno razliko GTD. 

 GTD OTD RTD= −  (4) 

Če vemo, da je razdalja med MS in BTS1 enaka d1, med MS in BTS2 pa d2, lahko GTD 
zapišemo tudi kot 

 2d dGTD
c

1−
=  (5) 

kjer je c svetlobna hitrost. Na osnovi zadnje enačbe dobimo razliko razdalj d1 - d2, ki definira 
hiperbolo. 

Vsak BTS par da tako kot rezultat pozicioniranja hiperbolo z gorišči v baznih postajah 
(Slika 7). S pomočjo več baznih postaj (vsaj 3), oz. več parov med njimi, lahko dobimo 
natančen položaj mobilne postaje. Za uspešno pozicioniranje na osnovi te metode je potrebna 
časovna sinhronizacija vseh baznih postaj, da lahko merimo pravilno časovno razliko. To je 
lahko izvedeno preko GPS (angl. Global Positioning System) sistema (kot pri CDMA 
sistemu), sicer pa so potrebne LMU enote na vseh baznih postajah. 

Težava metode je v tem, da v GSM standardu ni predvidena nobena procedura za pridobitev 
OTD vrednosti od mobilne postaje, saj omrežje teh vrednosti v svoji osnovni funkciji ne 
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potrebuje. Za namene lociranja je potrebno uvesti tako spremembe v specifikacijah kot na 
mobilnih postajah, ki potrebujejo nadgradnjo, kar pa zadeve dodatno zakomplicira in podraži. 

5.7. Metoda Angle of Arrival (AOA) 
AOA metoda, oz. metoda na osnovi kota prihoda, temelji na meritvi kota, pod katerim bazna 
postaja pošilja in sprejema signale iz mobilne postaje. Za to metodo so potrebne bazne postaje 
s posebnimi antenskimi nizi, ki omogočajo usmerjen prenos signala. Usmerjene antene imajo 
običajno zelo ozke snope sevalnega diagrama, ki se prilagajajo in usmerjajo glede na smer 
mobilne postaje, s katero komunicirajo. Iz trenutne orientacije glavnega snopa antene lahko 
tako določimo t.i. kot prihoda signala (angl. Angle Of Arrival – AOA) oz. smer mobilne 
postaje.  

Pri usmerjenih antenah gre za nize sevalnih elementov oz. anten, ki sprejemajo vpadni signal. 
Merijo se časovne razlike, iz teh pa fazne razlike, med prihodi signala na različne sevalne 
elemente (Slika 14). Iz informacije o fazni razliki ∆φ in razdalji med sevalnimi elementi d se 
lahko določi vpadni kot signala. To je obraten proces od oblikovanja snopov (angl. beam 
forming), kjer z nastavitvijo ustreznih faz posameznim sevalnim elementom oblikujemo 
sevalni diagram antene. 

Poleg usmerjenih anten so za uspešno pozicioniranje potrebne LMU enote na vseh baznih 
postajah, ki podpirajo AOA tehniko. 

∆φ 

 
Slika 14: Princip merjenja faznih razlik med sevalnimi elementi za določitev kota prihoda 

Na osnovi meritve kota iz vsaj dveh BTS je preko metode triangulacije mogoče določiti 
položaj MS. Čeprav sta zadostni že dve bazni postaji, so običajno uporabljene vsaj tri za 
povečanje natančnosti in zmanjšanje negotovosti zaradi širjenja signala po več poteh. Princip 
pozicioniranja prikazuje Slika 15. 

Ena glavnih slabosti tega pristopa je zahteva po direktni vidljivosti med bazno in mobilno 
postajo. Opazovani signal mora namreč pripotovati po direktni poti, da izmerimo pravi kot, in 
ne preko odbojev. To ima za posledico vpad natančnosti lociranja v mestnih okoljih, kjer 
direktne vidljivosti ni vedno moč zagotoviti. 

 

φ 

d 

φ φ φ 

RX 
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Slika 15: Pozicioniranje na osnovi AOA metode 

Po nekaterih podatkih naj bi bil ta princip pozicioniranja uporabljen le v posebnih, zahtevnih 
okoliščinah, kjer se druge metode slabše obnesejo. Eden takih primerov so gorska področja z 
redko posejanimi baznimi postajami in kritično geometrijo, a dobro vidljivostjo. AOA 
tehnologija naj bi bila tudi bolj primerna za aplikacije povezane z varnostjo in zanesljivostjo 
in ne toliko namenjena široki komercialni uporabi za lokacijsko osnovane GSM storitve. 
Mišljena pa je tudi kot ena od tehnologij za izvedbo lociranja za klice v sili (E-911). 

5.8. Metode z merjenjem sprejetih moči signalov 
Za iskanje položaja mobilne postaje obstaja več metod, ki temeljijo na merjenju moči 
radijskega signala. Za uspešno pozicioniranje so potrebne meritve moči radijskih signalov iz 
mobilne postaje, kot jih vidijo različne bazne postaje, oz. moči signalov iz več baznih postaj, 
kot jih vidi opazovana mobilna postaja. Boljša je slednja varianta, ki je možna že v osnovnem 
konceptu GSM sistema, saj so te meritve potrebne pri izročanju MS med baznimi postajami. 
Sprejete moči signalov iz različnih BTS so namreč glavni kriterij za odločanje, na katero BTS 
se bo izročila MS. 

Za namen pozicioniranja MS izmeri moči sprejetih signalov iz do šestih BTS in jih sporoči 
strežni BTS, ki podatke posreduje BSC-ju. BSC mora podatke posredovati še SMLC-ju, ki iz 
meritev določi položaj MS. Izročitev podatkov iz BSC-ja SMLC-ju ni samoumevna in mora 
biti nekako zagotovljena v lokacijski proceduri. Problem je rešen tako, da SMLC pridobi 
omenjene podatke s pomočjo funkcije sledenja naročniku (angl. subscriber tracing). Predstavi 
se namreč kot obratovalno-vzdrževalni center (angl. Operation and Maintenance Center – 
OMC) in na ta način aktivira sledenje naročnika v registru domačih naročnikov (angl. Home 
Location Register – HLR). Z nastavitvijo pravilnih parametrov sledenja se sproži pošiljanje 
poročila o sledenju OMC-ju (v našem primeru SMLC-ju), ki vsebuje tudi podatke o moči 
radijskih signalov na strani MS. Iz dobljenih podatkov lahko SMLC določi položaj mobilne 
postaje na osnovi različnih metod, ki so opisane v nadaljevanju. 

5.8.1. Računanje razdalje iz sprejete moči signala 

Ena od metod na osnovi meritve sprejetih moči radijskega signala temelji na računanju 
razdalje iz sprejete moči (angl. Distance Calculation Method). Za izračun so uporabljeni 
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ustrezni modeli slabljenja radijskega signala na prenosni poti (LOS model, HATA model, 
idr.). Iz podatka o sprejeti moči signala iz določene bazne postaje ter ob poznavanju oddajne 
moči se preko ustrezne formule lahko izračuna medsebojna razdalja med bazno in mobilno 
postajo. Z meritvami moči signalov iz več (vsaj treh) baznih postaj se lahko določi natančnejši 
položaj mobilne postaje. 

5.8.1.1. Modeli slabljenja radijskega signala, uporabljeni za izračun 
razdalj 

Upadanje moči signala na prenosni poti lahko opišemo z različnimi statističnimi modeli. Ti se 
razlikujejo predvsem glede na okoliščine in pogoje razširjanja radijskega signala. Dva najbolj 
splošna modela sta LOS (angl. Line of Sight) model, oz. model na osnovi direktne vidljivosti, 
ter HATA model, ki je statistični model za makrocelična okolja. 

LOS model 
LOS model se uporablja za izračun izgube poti (angl. path loss) pri razširjanju signala, ko 
med bazno in mobilno postajo ni večjih ovir in je posledično zagotovljena direktna optična 
vidljivost. Model opisuje naslednja formula: 

 [ ] (dB 10 log 10 log 4fP
c

)dα β π⎛ ⎞∆ = ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (6) 

kjer je ∆P razlika med oddano in sprejeto močjo signala, oz. izguba poti, f nosilna frekvenca 
signala v Hz, c svetlobna hitrost v m/s, d pa razdalja v metrih. α kot frekvenčni faktor in β kot 
faktor terena sta empirično dobljeni konstanti, ki upoštevata vpliv frekvence in oblike terena 
na širjenje signala. 

Ob poznavanju izgub na prenosni poti lahko s pomočjo enačbe (6) izračunamo razdaljo. 

HATA model 
HATA model je eden najbolj razširjenih modelov za izračun izgube poti radijskega signala v 
makroceličnih okoljih. Predlagali so ga Okamura in sodelavci [10] na osnovi statističnih 
meritev, opravljenih v Tokiu v celicah z radiji 1–10 km. Predpostavljena empirična formula 
za izračun izgube poti je sledeča: 

 
[ ] ( ) ( ) ( )

( )( ) ( )
dB 69,55 26,19 log 13,82 log

44,9 6,55 log log

∆ = + ⋅ − ⋅ −

+ − ⋅ ⋅
c BTS

BTS

P f h

h d

+MSa h
 (7) 

Korekcijski faktor a(hMS), ki kompenzira razlike v višini antene mobilne postaje, je podan kot: 

 ( )
( )( ) ( )( )

( )( )2

1,1 log 0,7 1,56 log 0,8 ;     za majhna in srednja mesta

3,2 log 11,75 4,97;        za velika mesta

c MS c

MS

MS

f h f
a h

h

⎧ ⋅ − ⋅ − ⋅ −⎪= ⎨
⋅ ⋅ −⎪⎩

 (8) 

S pomočjo enačb (7) in (8) lahko na podlagi sprejete moči signala in poznane oddajne moči 
izračunamo razdaljo. 
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5.8.1.2. Slabljenje znotraj zgradb (angl. indoor atenuation) 
Pri mobilnih postajah znotraj zgradb imamo opravka z dodatnim slabljenjem signala, ki zavisi 
od velikosti in tipa strukture zgradbe. Za primer so v Tabeli 4 navedene vrednosti slabljenja 
za različne konstrukcijske materiale. 

Konstrukcijski material Slabljenje [dB] Standardna deviacija [dB] 
betonski zid 7 1 
lesene in opečnate stene 3 0,5 
aluminijaste stene 2 0,5 
kovinske stene 12 4 
pisarniška oprema [dB/m] 1 0,3 

Tabela 4: Vrednosti slabljenja radijskega signala pri različnih materialih [8] 

Na nivo sprejetega signala ima velik vpliv tudi višina mobilne postaje znotraj stavbe. Ni 
namreč vseeno, ali se MS nahaja v pritličju ali višjih nadstropjih. To prikazuje Slika 16, ki je 
rezultat meritev opravljenih v Washington DC. 

 
Slika 16: Slabljenje zgradbe v odvisnosti od natsropja nahajanja mobilne postaje [8] 

5.8.2. Metoda z merilnimi kartami (angl. measurement maps) 

S prej omenjenimi modeli lahko le približno opišemo odvisnost med močjo signala in 
oddaljenostjo od BTS, nepravilnosti in raznolikosti terena pa prinesejo zelo različne dejanske 
rezultate. Zato je Latapy [11] predlagal nov model določanja razdalj. Ta temelji na izgradnji 
karte meritev za vsako BTS na osnovi merjenja signala na določenih razdaljah v osmih 
smereh okoli BTS. Te karte bi se shranile v enoto za izvajanje lokacijskih funkcij, razdalje pa 
bi se nato določale s primerjavo izmerjenih signalov z merilno karto. Primer merilne karte 
prikazuje Slika 17. 

5.8.2.1. Izgradnja merilne karte 
Lapaty predlaga 16 meritev moči signala za vsako BTS, kar pa predstavlja velik problem ob 
dejstvu, da je takih postaj na tisoče, poleg tega pa meritve v fiksnih točkah ne dajejo prave 
slike. Zato je predlagano, da bi se meritve izvajale avtomatsko z uporabo npr. običajne 
mobilne postaje v povezavi z GPS sprejemnikom. Na zahtevo bi MS posredovala svoj položaj 
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mobilnemu lokacijskemu centru, ki bi tej lokaciji priredil izmerjeno moč signala, dobljeno iz 
omrežja. Za čimbolj natančno merilno karto bi se morala merilna mobilna postaja premikati 
znotraj omrežja (npr. v avtomobilu). 

 

 
Slika 17: Primer merilne karte [8] 

Težava, ki se še pojavi, je negotovost dobljenih kart, ki je posledica prirojene negotovosti 
GPS sistema in različnih vremenskih razmer. Negotovost GSM pozicioniranja se da odpraviti 
z uporabo diferenčnega GPS, kar dodatno zakomplicira izvedbo. Razlike v vremenskih 
razmerah pa lahko obidemo z izločanjem vrednosti, ki zelo odstopajo od že shranjenih 
vrednosti. To se zgodi pri netipičnih vremenskih razmerah (npr. sneg). Ti prijemi pa dodatno 
zakomplicirajo izvedbo. 

5.8.3. Metoda FSM (angl. Field Strength Mapping) 

FSM metoda oz. metoda na osnovi mapiranja moči polja je zelo podobna metodi z merilnimi 
kartami. Razvili so jo pri Alcatelu, gre pa za to, da področje razdelimo na manjša področja 
(npr. 50 × 50 m), za katere se izmerijo moči sprejetih signalov iz vseh okoliških baznih postaj. 
Na ta način se za celotno območje izdela in shrani porazdelitve moči iz vseh baznih postaj, ki 
pokrivajo dano območje. Tako dobimo večslojno FSM karto, natančnost katere je odvisna od 
velikosti merilnih področij. S primerjavo izmerjenih moči signalov in shranjenih vrednosti 
moči v FSM karti lahko določimo lokacijo mobilne postaje. Primer FSM karte prikazuje 
Slika 18. 

Za FSM meritve je predvidena Alcatelova oprema RNP A955 (radio network planning). 
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Slika 18: Primer FSM karte [2] 

5.9. Metoda Assisted GPS (A-GPS) 
Kot sijajna metoda pozicioniranja se ponuja že dokaj uveljavljen GPS ali globalni 
pozicionirni sistem, ki omogoča precej natančno pozicioniranje uporabnikov s pomočjo 
ustreznega sprejemnika. Zato se vgradnja GPS sprejemnika v mobilni terminal sliši kot 
odlična ideja. Vendar ima omenjeni sistem za tovrstne namene nekaj ovir in omejitev. 

Za ustrezno delovanje je zahtevana stalna direktna vidljivost vsaj štirih satelitov, kar je v 
mestnih okoljih in zaprtih prostorih praktično nemogoče doseči. Poleg tega je potrebnega 
precej časa, da sprejemnik poišče zadostno število satelitov ter pravilno sprejme in 
demodulira njihove signale. To lahko traja do nekaj minut, kar je za časovno kritične 
aplikacije nespremenljivo. Velika ovira je tudi precejšnja energijska požrešnost GPS 
sprejemnikov, ki se morajo sinhronizirati s šibkimi GPS signali, kar je zopet za vgradnjo v 
moderne miniaturne mobilne naprave nesprejemljivo. Zato se je pojavila potreba po 
nadgradnji GPS sistema za potrebe mobilnega lociranja. 

5.9.1. GPS 

GPS sistem je satelitski sistem, ki omogoča sprejemnikom na zemlji preko satelitskih 
signalov določitev svoje natančne lokacije. Sprva je bil načrtovan za vojaške namene, danes 
pa je vse bolj razširjen tudi med civilnim prebivalstvom. Sistem je sestavljen iz 24 aktivnih 
satelitov, ki krožijo v šestih enakomerno razmaknjenih (za 60°) tirnicah z obhodnim časom 
12 ur s po 4 sateliti na tirnico (Slika 19). Tirnice imajo inklinacijo 55° glede na ekvatorialno 
ravnino in so 20.200 km nad zemeljsko površino. S poljubne točke na Zemlji je v določenem 
trenutku vidnih od 6 do 11 satelitov, običajno okrog 8. Za ustrezno določitev položaja 
sprejemnika je potrebna informacija iz najmanj štirih satelitov. 
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Slika 19: Tirnice GPS satelitov [13] 

Sateliti neprestano pošiljajo signale, ki jih lahko sprejemajo vsi sprejemniki hkrati in na 
podlagi katerih le-ti dobijo ustrezne informacije. Vsak GPS satelit oddaja podatke, ki 
vsebujejo informacijo o njegovi lokaciji in trenutnem času. Vsi GPS sateliti so med seboj 
sinhronizirani, da je njihova oddaja časovno usklajena, kar je zagotovljeno s kombinacijo 
natančne cezijeve in rubidijeve ure. Signali, ki potujejo s svetlobno hitrostjo, prispejo do 
sprejemnika v malenkost različnih trenutkih zaradi različnih razdalj med sateliti in 
sprejemnikom. Iz časov, potrebnih za potovanje signalov, se lahko izračunajo razdalje, na 
osnovi razdalj do vsaj štirih satelitov pa se lahko določi tridimenzionalni položaj sprejemnika 
ter časovna korekcija. GPS sistem ima natančnost določitve položaja do nekaj metrov ali celo 
bolje, hitrosti med 0,1–0,2 m/s, in časa s točnostjo okrog 0,1 µs. Natančnost se je bistveno 
povečala tudi za splošno rabo z majem leta 2000, ko je bilo ukinjeno namerno motenje preko 
selektivne razpoložljivosti (angl. Selective Availability – SA). 

Sateliti oddajajo množico podatkov. Ena glavnih podatkovnih komponent sta t.i. efemeride 
(angl. ephemeris) in almanah. Efemeride vsebujejo informacije o natančnih tirnicah satelitov, 
almanah pa informacijo o približnem položaju vseh GPS satelitov. Na osnovi teh dveh 
podatkov lahko sprejemnik ugotovi, kateri sateliti so trenutno vidni. 

5.9.1.1. GPS signali in določanje položaja 
GPS signal je sestavljen iz dveh nosilnih frekvenc: L1 (1575,42 MHz), ki omogoča grobo 
navigacijo za manj zahtevne uporabnike, in L2 (1227,60 MHz), ki omogoča popravljanje 
ionosferskih napak in posledično bolj natančno navigacijo, namenjeno resnejšim potrebam. 
Nosilci so fazno modulirani s tremi binarnimi kodnimi zaporedji, kot prikazuje Slika 20: 

• C/A (Coarse/Acquisition) koda je ponavljajoče 1023-bitno psevdonaključno (angl. 
pseudorandom noise – PRN) zaporedje s periodo 1 ms, ki razširja signal s hitrostjo 
1,023 Mchip/s. Oddaja se le na L1 nosilcu. Omogoča začetno sinhronizacijo in grobo 
navigacijo za manj zahtevne uporabnike. Vsak GPS satelit ima svoje C/A zaporedje, ki ga 
enoumno identificira. 

• P koda (Precision) je PRN zaporedje s frekvenco 10,23 MHz in periodo ponavljanja 1 
teden, modulira pa oba visokofrekvenčna nosilca (L1 in L2). Namenjen je popravljanju 
ionosferskih pogreškov, kar omogoča natančnejšo navigacijo. 
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• Navigacijsko sporočilo (angl. Navigation Message – NAV) modulira C/A in P kodo. To je 
zaporedje oz. signal z bitno hitrostjo 50 bit/s, ki vsebuje podatke za opis tirnic satelitov, 
urnih popravkov in drugih sistemskih parametrov. 

 
Slika 20: Modulacija GPS signalov 

Vsi GPS sateliti lahko oddajajo na isti frekvenci, ker uporabljajo različna PRN modulacijska 
zaporedja, ki jih identificirajo. Tu gre v bistvu za princip kodnega multipleksa (angl. Code 
Division Multiple Access – CDMA). 

Za meritev pravilnega časa potovanja signala od satelita do sprejemnika je potrebna njuna 
medsebojna sinhronizacija. Ta se izvede tako, da se v sprejemniku generira kopija C/A kode, 
ki se časovno zamika toliko časa, dokler ni korelirana s C/A kodo satelitskega signala. To pa 
lahko traja precej dolgo. Če sta uri GPS satelita in sprejemnika popolnoma sinhronizirani, 
dobimo ob korelaciji pravilni čas potovanja signala. Ker pa v splošnem temu ni tako, pravimo 
izmerjenemu območju psevdo-območje, ρ. Iz signalov štirih satelitov (j = 1÷4) lahko 
določimo koordinate uporabnika (xu, yu, zu) in odstopanje uporabniške ure od GPS časa (tu) iz 
sistema nelinearnih enačb: 

 ( ) ( ) ( )2 2 2
;      1 4j j u j u j u ux x y y z z c t jρ = − + − + − + ⋅ = ÷ , (9) 

kjer so (xj, yj, zj) koordinate satelita in c svetlobna hitrost. Iz izmerjenih psevdo razdalj in 
popravka ure se določi končna pozicija. 

 
Slika 21: Določanje položaja na osnovi psevdo razdalj 
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Težava GPS-ja kot tehnologije za mobilno lociranje je nizek nivo sprejetih signalov, kar 
zahteva direktno vidljivost satelita. Slednje ni mogoče znotraj zgradb in celo ponekod v 
mestih. Poleg tega je kritičen zagonski čas sprejemnika (angl. Time To First Fix – TTFF), ko 
ta še išče prave parametre zveze za začetek sprejemanja pravilnih podatkov in ki lahko traja 
tudi do deset minut. To pa npr. za lociranje pri klicih v sili ni sprejemljivo. Posledica 
povedanega je tudi relativno visoka poraba energije, ki zahteva zmogljive baterije, kar pa je v 
nasprotju s trendi razvoja mobilnih terminalov. Te slabosti in omejitve so spodbudile razvoj 
podprtega GPS sistema (angl. Assisted GPS – A-GPS). 

5.9.2. A-GPS 

A-GPS sistem je nadgradnja GPS sistema z namenom lociranja mobilnih postaj, pri čemer pri 
določanju položaja mobilne postaje sodeluje tudi mobilno omrežje. Slednje komunicira z 
mobilno postajo z vgrajenim GPS sprejemnikom in ji pomaga pri iskanju položaja. S tem 
odpravimo oz. vsaj zmanjšamo težave v zvezi s TTFF in nizkimi močmi signala, s katerimi se 
srečamo v določenih primerih, podaljša pa se tudi trajanje baterije. 

Glavne komponente A-GPS sistema so mobilna enota z delnim GPS sprejemnikom, A-GPS 
strežnik z referenčnim GPS sprejemnikom in brezžična omrežna infrastruktura, tj. bazne 
postaje in mobilni komutacijski center (MSC). Arhitekturo prikazuje Slika 22. 

 
Slika 22: A-GPS koncept 

Referenčni GPS sprejemnik je nameščen nekje znotraj celice, najbolje na sami bazni postaji, 
in ima tako v vidnem polju načeloma iste satelite kot mobilna postaja znotraj dane celice, zato 
sprejema precej podobne podatke kot mobilna postaja, saj sta si dokaj blizu skupaj. Tako 
lahko podatki, dobljeni na referenčnem GPS sprejemniku, služijo kot začetni približek za 
opazovano mobilno postajo. Ti podatki so lahko efemeride ali še bolje Dopplerjev pomik GPS 
signala (zaradi premikanja satelita) ter faza kodnega zaporedja. V tipični celici je negotovost 
ocenjenega časa prihoda GPS signala v mobilno postajo okrog ±5 µs, kar ustreza ±5 delčkom 
oz. čipom (angl. chip) C/A razširitvenega zaporedja. Tako lahko A-GPS strežnik ugotovi na 
±5 čipov natančno fazo PRN zaporedja, ki naj ga mobilni sprejemnik uporabi za dekodiranje 
C/A signala iz določenega satelita. Predvideno fazo C/A signala in Dopplerjev pomik 
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posreduje A-GPS strežnik mobilni postaji, s čimer se znatno zmanjša potencialni obseg 
omenjenih parametrov, s tem pa nekajkrat skrajša TTFF čas. 

Prednost A-GPS je tudi izboljšanje delovanja znotraj zgradb, kjer je GPS signal lahko 
oslabljen za 20 dB in več. Dekodiranje šibkih signalov je možno že v osnovnem GPS sistemu, 
ker operiramo z vnaprej znanim PRN zaporedjem, ki mu je treba poiskati le ustrezno fazo. V 
primeru A-GPS je zaradi zmanjšanja nabora možnih faz tak sprejem še izboljšan. Tako se 
občutljivost sistema znatno poveča, po nekaterih podatkih vse do -159 dBm. Občutljivost 
lahko še dodatno povečamo s t.i. sensitivity assistance podatki. Sensitivity assistance 
sporočilo vsebuje niz predvidenih podatkovnih bitov GPS navigacijskega sporočila, s katerimi 
je moduliran GPS signal določenega satelita v določenem času. Posledično lahko MS 
sprejemnik odstrani bitno modulacijo v sprejetem signalu pred koherentno integracijo. 

Pri A-GPS tehniki je potrebna tudi velika časovna natančnost, ki mora biti v mobilnem 
sistemu ustrezno zagotovljena. Če sistem tega v osnovi ne omogoča (kot npr. GSM) so 
potrebne LMU enote, ki lahko nadzirajo tako čas brezžičnega sistema kot GPS signala. 

5.10. Metodi A-FLT in E-FLT 
Kot zadnjo naj omenim še metodo na osnovi trilateracije na naprejšnji povezavi (angl. 
Forward Link Trilateration – FLT), ki je edinstvena za CDMA sistem. Poznamo napredno 
FLT (angl. Advanced FLT – A-FLT) in izpopolnjeno FLT (angl. Enhanced FLT – E-FLT) 
metodo. Temeljita na podobnem principu kot že opisani TDOA in E-OTD metodi s to razliko, 
da je CDMA omrežje že v osnovi popolnoma sinhronizirano in je tako tovrstna 
implementacija lažja. 

Osnovna ideja temelji na meritvi časovnih razlik oz. faznih zakasnitev med pari CDMA 
pilotskih signalov (angl. pilot signal) iz več baznih postaj. Vsak par sestoji iz pilotskega 
signala strežne bazne postaje ter sosednje bane postaje. Časovne razlike se pretvorijo v 
informacijo o področju oz. razdaljah, ki se nato uporabijo za tvorbo ustreznih krivulj, katerih 
presečišče je iskan položaj MS. 

Obe metodi sta si v principu delovanja in algoritmih zelo podobni, glavna razlika pa je v tem, 
da A-FLT uporablja IS-801 standardizirano sporočilo za prenos meritev na programsko 
nadgrajeni mobilni postaji, medtem ko druga uporablja PSMM (Pilot Strength Measurement 
Message) sporočilo iz TIA/EIA-95 standarda (ki ni bilo načrtovano za geolociranje, ampak za 
namene izročanja) in tako podpira tudi starejše terminale. 

E-FLT meri moč pilotskih signalov, ki se nato uporabi za izračun časovnih razlik, in je manj 
natančna (okrog 240 m), A-FLT pa meri fazne zakasnitve signalov in ima večjo ločljivost 
(okrog 15 m). Slaba stran A-FLT pa je v tem, da potrebuje programsko nadgrajene MS in tako 
ni podprta na starejših terminalih. A-FLT se pogosto uporablja v kombinaciji z A-GPS za čim 
večjo natančnost in robustnost. 

5.11. Hibridne metode 
Prej opisane metode so v osnovni izvedbi vsaka zase bolj ali manj samozadostne, za dosego 
natančnejšega in bolj učinkovitega delovanja pa so možne tudi hibridne izvedbe, kjer s 
kombinacijo različnih metod dosežemo boljše rezultate. Predvsem je smiselna kombinacija 
metod, ki omogočajo veliko natančnost, a v slabših okoliščinah kmalu odpovejo, s tistimi, ki 
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so sicer malo manj natančne a veliko bolj robustne. S tem omogočimo kar se da natančno 
pozicioniranje v različnih okoljih širjenja signala. Dobre kombinacije so na primer: 

• TDOA & metoda na osnovi sprejete moči signala, 
• TDOA & AOA, 
• A-FLT & A-GPS, 
• E-OTD & A-GPS. 

Na primer pri kombinaciji A-FLT/A-GPS omogoča A-GPS večjo natančnost, A-FLT pa lahko 
močno poveča doseg delovanja znotraj stavb, kjer GPS sateliti niso vidni. Pri kombinaciji 
TDOA/AOA pa omogoča AOA metoda natančno delovanje že pri dosegljivih le dveh baznih 
postajah. 

Primer hibridnih metod je tudi že omenjena kombinacija "Cell ID + TA" in "Cell ID + TA + 
NMR", pri čemer izboljšamo natančnost delovanja osnovne Cell ID metode. Primernih 
kombinacij bi lahko našli še več, čeprav so te najbolj ustaljene. 

5.12. Primerjava metod 

5.12.1. Prednosti in slabosti posameznih metod 

V Tabeli 5 so podane prednosti in slabosti posameznih metod pozicioniranja. 

 

Metoda Prednosti Slabosti 

A-GPS • natančnost 
• nizki stroški infrastrukture 
• visoka razširljivost 

• MS osnovana, potrebuje posebne 
terminale 

• slab sprejem znotraj stavb, vozil 
in v mestnih ulicah 

• vpad natančnosti, ko sateliti niso 
vidni 

(Enhanced) 
Cell-ID 

• zelo nizki stroški 
• deluje z vsemi terminali 
• visok donos, nizke zakasnitve 
• visoka zmogljivost 

• natančnost je zelo odvisna od 
velikosti oz. gostote celic 

 

E-OTD • natančnost 
• zmerni stroški 
• možno dopolnilo TDOA metodi 

• potrebne LMU enote za 
sinhronizacijo 

• zahteva MS nadgrajene z 
ustrezno programsko opremo 

• potrebne vsaj 3 BTS 

TDOA • natančnost 
• deluje z obstoječimi terminali 

(niso potrebne nadgradnje) 
• učinkovitost in natančnost ostane 

enaka znotraj stavb in vozil 

• potrebne LMU enote za 
sinhronizacijo 

• potrebne vsaj 3 BTS 
• nizka razširljivost 
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Metoda Prednosti Slabosti 

AOA • natančnost 
• deluje z obstoječimi terminali 
• možno dopolnilo TDOA metodi 

v goratih predelih z majhno 
gostoto celic 

• potrebne LMU enote, kar podraži 
infrastrukturo 

• veliki začetni stroški 
• potrebne posebne BTS antene 
• nizka razširljivost 

Sprejete 
moči 
signala 

• deluje z obstoječimi terminali 
• možno dopolnilo Cell-ID metodi 

• odvisnost sprejetih moči od 
različnih okoliščin (nepredvidena 
natančnost) 

• potrebne vsaj 3 BTS 

Tabela 5: Prednosti in slabosti posameznih metod [6] 

5.12.2. Natančnost metod 

Natančnost metod pozicioniranja je zaradi različnih principov in tehnologij, ki stojijo za njimi 
različna. Zavisi od metode same, okolja, v katerem se nahaja mobilna postaja, velikosti celice, 
topologije omrežja in drugih dejavnikov. Različna je tudi tendenca spreminjanja natančnosti 
glede na spreminjanje okolja mobilne postaje. Pri nekaterih metodah je namreč natančnost od 
ruralnega okolja do mestnega okolja približno konstantna (E-OTD), pri nekaterih narašča 
(Cell ID), pri nekaterih pa celo upada (A-GPS). 

Približno natančnost posameznih metod pri različnih okoliščinah podaja Tabela 6. 

Metoda Natančnost 

Cell ID 
100 m–35 km 
(odvisno od velikosti 
celice) 

Cell ID + TA okrog 500 m 
E-FLT 250–350 m 
TDOA 100–200 m 
AOA 100–200 m 
A-FLT 50–200 m 
E-OTD 50–200 m 
A-GPS 5–30 m 

Tabela 6: Natančnost različnih metod določanja položaja [15] 

Katero metodo bomo uporabili kot operater (in mogoče tudi kot uporabnik) je odvisno od tega, 
kakšne storitve želimo zagotavljati, oz. kakšno natančnost si želimo in potrebujemo. 
Vprašanje je tudi, ali je pomembnejša natančnost ali pokritost področja in penetracija 
uporabnikov. Metode, ki omogočajo višjo natančnost so namreč lahko bolj občutljive na razne 
motnje in ovire, poleg tega pa potrebujejo dodatne programske ali strojne nadgradnje v 
mobilnih postajah. 
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5.13. Podpora posameznih metod v mobilnih standardih 
Posamezni mobilni standardi glede na sistemske možnosti, različne potrebe in zahteve 
podpirajo različne metode pozicioniranja. Pregled podprtih metod znotraj posameznih 
mobilnih standardov podaja Tabela 7. 

Mobilni standard Podprte metode 
pozicioniranja 

GSM 

TOA 
AOA 
E-OTD 
A-GPS 

CDMA: 
TIA/EIA-95 
cdma2000 

A-GPS 
A-FLT 

TDMA: 
TIA/EIA-136 A-GPS 

3GPP 
A-GPS 
TDOA 
IPDL 

3GPP2 A-GPS 
A-FLT 

Tabela 7: Podrte metode pozicioniranja v okviru mobilnih standardov [15] 
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6. Postopek določanja lokacije uporabnika 
Določitev lokacije uporabnike za potrebe določene aplikacije poteka tako, da lokacijsko 
odvisna (LBS) aplikacija sproži zahtevo po lociranju, ki se prek mobilnega lokacijskega 
centra (SMLC) posreduje do mobilne ali bazne postaje (odvisno od izbrane metode 
pozicioniranja). Ta opravi ustrezne meritve, ki se nato uporabijo za določitev položaja MS. 
Rezultat se posreduje izvorni LBS aplikaciji. 

V nadaljevanju je opisan potek kontrolnih sporočil za metodi E-OTD in A-GPS. Pri metodi 
E-OTD je postopek sledeč: 

1. LBS aplikacija sproži zahtevo po lociranju mobilne postaje, ki se posreduje SMLC-ju. 

2. SMLC posreduje ciljni mobilni postaji zahtevo po izvršitvi E-OTD meritev. 

3. Mobilna postaja izmeri čase prihodov sinhroniziranih izbruhov signala iz več baznih 
postaj (3–8) ter izračuna razlike v časih prihodov (E-OTD). 

4. Mobilna postaja pošlje E-OTD podatke SMLC-ju. 

5. SMLC izračuna položaj mobilne postaje in pošlje rezultat GMLC-ju (prek BSC in 
MSC). 

6. GMLC posreduje podatke o položaju LBS aplikaciji. 

Razmere prikazuje Slika 23. 

 
Slika 23: Postopek določanja lokacije po E-OTD metodi [6] 
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6. GMLC posreduje podatke o položaju LBS aplikaciji. 

Razmere prikazuje Slika 24 

 
Slika 24: Postopek določanja lokacije po A-GPS metodi [6] 
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7. Zaključek 
Lociranje mobilnih uporabnikov ima kar nekaj koristnih možnosti uporabe, od skoraj nujnih 
storitev za zagotavljanje varnosti pa do postranskih informacijskih storitev temelječih na 
lokaciji, ki dajejo osnovnim storitvam dodano vrednost. Z nenehnim razvojem mobilnih 
omrežij in funkcij ter storitev, ki nam jih omogočajo, je mobilno lociranje skoraj nujen korak 
naprej. Za namene lociranja so bile razvite različne metode, ki so bile opisane v seminarski 
nalogi. Ločijo se predvsem po kompleksnosti izvedbe, natančnosti rezultatov, robustnosti 
delovanja ipd. Za učinkovito delovanje različnih metod so potrebne tudi dodatne nadgradnje 
omrežja in/ali mobilnih naprav. 

Večji delež mobilnih operaterjev omogoča kakšno od možnosti mobilnega lociranja, vsaj 
najosnovnejšo informacijo o celici. Čeprav so v Evropi in ZDA tovrstni razvoj spodbudile in 
prisilile predvsem zakonske direktive o zagotovitvi lociranja uporabnikov ob klicih v sili, do 
danes še ni povsod zagotovljena zadostna natančnost lociranja. Temu botruje najbrž predvsem 
pomanjkanje različnih virov (denarnih in drugih) za ustrezno nadgradnjo sistemov, kot tudi za 
nekatere tehnike pozicioniranja nujne nadgradnje mobilnih terminalov, ki uporabnikom niso v 
interesu. 

Tudi v Sloveniji na tem področju obstajajo določene rešitve. Operater Mobitel ponuja storitev 
Lokus, ki uporabniku ponuja informacijo o njegovi lokaciji. Metoda, ki stoji v ozadju tega, pa 
mi je ostala neznana, saj jo Mobitel skrbno skriva. Pri Simobilu ponujajo svojim uporabnikom 
brezplačno informacijo o celici, v kateri se nahajajo, poleg tega pa ponujajo tudi storitev 
Si.Navigator, ki ob nadgradnji mobilnega terminala z GPS modulom omogoča GPS 
navigacijo. 

Stvari torej počasi napredujejo. Čeprav niso še na zahtevani oz. pričakovani ravni, je po 
mojem mnenju v prihodnje, morda z novejšimi sistemi, mogoče pričakovati vedno boljše 
rešitve, ki bodo omogočale precej natančno lociranje. Najbrž pa bo potreben nek bolj globalen 
standard ali kompromis med operaterji, da bi se določila neka univerzalna rešitev, ki bi jo nato 
podpirali vsi mobilni terminali. 
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