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ABSTRACT 
General Packet Radio Service (GPRS) is a new service developed for digital 

cellular networks. GPRS brings packet switched bearer services to the existing GSM 

systems and can be used for packet data transfer (such as IP and X25) between GPRS 

terminals or external data networks.  

A GPRS user can access public data networks using their standard protocols (IP, 

X25), that can be activated when the mobile station is connected to the GPRS network.  

A mobile station in GPRS can use from 1 to 8 air interface channels depending on the 

capacity of the equipment and the configuration of the network, and this channels are 

dynamically allocated to the mobile station as it need to transmit or receive data. 

In GPRS, uplink and downlink channels are allocated independently allowing the 

mobile station to have a different multi-slot configuration for uplink and downlink. The 

allocation of resources in GPRS is dynamic and depends on demand and the resources 

available. Data can be also transmitted in idle period of times of a voice connection. 

With GPRS it is possible to establish connections point-to-point and point-to-

multipoint, and it also supports SMS and anonymous connection to network. In theory, 

the maximum transmission rate is 160 Kbps for each mobile station, using all eight 

channels and no error correction. 

The objective of this paper is to analyze the user and system throughput using 

multislot in GPRS; in other words, each user is able to allocate more than one slot 

(channel) for transmission. Two different scenarios will be analyzed, one with all the 

users being able to allocate multiple slots and use it until the end of the transmission. 

The other scenario, where all users will be able to allocate multiple slots but only the 

users with an error rate below a limit dynamically calculated, will remain with the 

multiple resources allocated. This two scenarios will be analyzed in situations with high, 

medium and low signal interference. 

 

Key-words: packet-switched, mobile communication, Internet, channel allocation. 
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RESUMO 

O General Packet Radio Service (GPRS) é um novo serviço projetado para redes 

de celular digitais. O GPRS utiliza o principio de rede de pacotes e pode ser utilizado 

para transportar pacotes de dados (como o IP e X25) entre terminais GPRS ou para 

redes de dados externas, como também implementa o serviço de dados baseado em 

pacotes nas redes GSM existentes. 

No GPRS um usuário podem acessar redes públicas de dados utilizando endereços 

de protocolos padrões (IP, X.25), que podem ser ativados quando a estação móvel está 

conectada à rede GPRS. A estação móvel no sistema GPRS pode utilizar 1 até 8 canais 

da interface aérea dependendo da capacidade do equipamento e da configuração da 

rede, e estes canais são alocados dinamicamente para a estação móvel conforme 

necessidade de transmitir ou receber dados. 

No GPRS, canais de uplink e de downlink são reservados separadamente 

permitindo que uma estação móvel possua configurações multislot diferentes para 

uplink e downlink. A alocação de recursos no GPRS é dinâmica e dependente da 

demanda e dos recursos disponíveis. Dados também podem ser enviados em intervalos 

ociosos de uma chamada de voz. No sistema GPRS é possível estabelecer comunicação 

do tipo ponto-a-ponto e do tipo ponto-a-multiponto, como também suporta o SMS e 

acesso anônimo à rede. A taxa máxima de transmissão em teoria é de 160 Kbps por 

estação móvel, utilizando todos os oito canais e sem correção de erros. 

Este trabalho tem por objetivo avaliar a vazão dos usuários e do sistema com a 

utilização de multislot, ou seja, cada usuário podendo alocar mais de um slot durante a 

transmissão. Dois cenários distintos serão avaliados, um em que todos os usuários 

poderão alocar mais de um slot e permanecer com estes recursos até o final da 

transmissão. O outro cenário em que todos os usuários poderão alocar mais de um slot, 

mas somente aqueles que estiverem com a taxa de erro abaixo de um limite 

dinamicamente calculado, permanecerão com estes recursos alocados. Estes dois 

cenários serão avaliados em situações de baixa, média e alta interferência de sinal. 

 

Palavras-chaves: chaveamento por pacotes, comunicação móvel, Internet, 

alocação de canais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O GPRS foi desenvolvido com o objetivo de permitir as operadoras de telefonia 

GSM oferecessem serviços de comunicação de dados sem fio para uma demanda 

crescente ocorrida pela explosão do crescimento do uso da Internet e intranet de grandes 

corporações. Aplicações que utilizam estas redes necessitam de taxas de transmissão 

relativamente altas e são caracterizadas pelo tráfego em rajada. Aplicações como a 

navegação Web por exemplo, tipicamente resultam em rajadas no tráfego de rede 

enquanto as informações estão sendo transmitidas ou recebidas, seguidas por longos 

períodos de pausas enquanto os dados estão sendo visualizados. Além disso, neste tipo 

de aplicação a maior parte da transmissão ocorre do servidor para o cliente. O GPRS foi 

desenvolvido para ser mais adequado a estas transmissões em rajadas e assimétricas, 

pois aloca recursos de rede conforme a necessidade de transmissão e ainda permite 

alocar recursos independentes para uplink e downlink. 

O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho de uma rede GPRS com a 

utilização do recurso de alocação de múltiplos slots (multislot) para um mesmo usuário 

e propor um modelo adaptativo de alocação de multislot que permita uma melhor 

distribuição dos recursos entres os usuários do sistema. 

No capítulo 2, procura-se contar um pouco da história da telefonia celular e das 

principais tecnologias que surgiram ao longo da evolução desta tecnologia. 

No capítulo 3 , são apresentados os conceito básicos de transmissão sem fio, 

algumas formas de modulação de sinal e os principais métodos de acesso aos canais de 

rádio. 

No capítulo 4, as características, a arquitetura e o funcionamento básico de uma 

rede GSM são apresentados. 

O capítulo 5 apresenta as principais características GPRS, suas limitações e 

algumas das aplicações onde poderá ser utilizado. 

No capítulo 6 mostra-se a arquitetura de uma rede GPRS, os protocolos utilizados 

em cada camada da pilha de protocolos do GPRS, a forma de gerenciamento de 

localização das estações móveis, os canais lógicos e físicos e os princípios do 

gerenciamento dos recursos de rádio no GPRS.  

O capítulo 7 descreve o simulador e as características do ambiente de simulação 

que será utilizado para os testes deste trabalho. 
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O capítulo 8 apresenta os resultados obtidos em cada um dos cenários utilizados 

na simulação. 

As conclusões e os trabalhos futuros são apresentados em seguida no capítulo 9.  
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2. HISTÓRIA DA TELEFONIA CELULAR 

 
Com o objetivo de situar o leitor no estágio alcançado pela telefonia celular, uma 

breve história de sua evolução será apresentada. 

 

2.1. A Evolução da Telefonia Celular 
 

A telefonia celular existe desde meados de 1940. No entanto muitos consideram as 

redes de telefonia celular analógicas que surgiram no final de 1970 nos Estados Unidos 

(na Europa surgiram no final de 1980), como sendo a primeira geração (1G) de redes 

celulares. Estas redes foram projetadas de forma similar às redes de telefonia fixa 

existentes, onde uma imagem analógica do som era transmitida através do ar. Nessas 

redes, o transmissor e receptor sintonizavam a mesma freqüência, e a voz era enviada 

através de um padrão que o receptor podia reconstruir, amplificar e enviar para um alto-

falante.  

Embora essa tecnologia fosse um grande avanço na telefonia móvel, ainda tinha 

grandes limitações. Estes sistemas não possuíam qualquer tipo de codificação ou 

compressão. Outro problema é que poucos usuários podiam usar o sistema devido à 

limitação de faixas de freqüência (spectrum). Os componentes utilizados eram grandes e 

caros, conseqüentemente os aparelho celulares tinham tamanho inadequados para 

mobilidade. 

Embora existissem limitações, o sistema analógico foi um grande sucesso nos 

Estados Unidos, e os clientes podiam utilizar um aparelho celular em todo o continente 

(dentro das áreas de cobertura existentes). O Advanced Mobile Phone Service (AMPS), 

que foi o primeiro sistema celular analógico utilizado no Estados Unidos, iniciou os 

testes de funcionamento em Nova Jersey e Chicago em 1978, e logo o interesse nesta 

tecnologia disseminou-se por vários países.  

O início da fase comercial do AMPS no Estados Unidos precisou aguardar uma 

regulamentação do Federal Communication Commission (FCC), e por isso alguns 

países como Japão, Arábia Saudita e México conseguiram implementar comercialmente 

o AMPS em um prazo menor. Após o primeiro lançamento comercial nos Estados 

Unidos (Ameritech, 1983), o sistema espalhou-se rapidamente por todo o país. A 

medida que o sistema cresceu, as operadoras perceberam o aumento da complexidade e 
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da carga do sistema, o que resultou no desenvolvimento de um padrão comum de rede 

celular chamado TIA-IS-41 [G3W01]. 

Na Europa existiam pelo menos nove diferentes tipos de padrão de redes de 

telefonia celular durante 1980, como por exemplo, o Nordic Mobile Telephony (NNT) e 

o Total Access Communication Systems (TACS). Os europeus sentiram então a 

necessidade de um novo sistema que padronizasse a tecnologia no continente e que 

suportasse novas funcionalidades e também, o crescimento do número de assinantes. 

Devido às questões de incompatibilidades entres os diversos sistemas analógicos 

existentes, eles decidiram implementar um sistema digital completamente novo.  

O novo padrão, Groupe Speciale Mobile (GSM), foi desenvolvido como uma 

solução sem fio do padrão de telefonia fixa existente conhecido como Integrated 

Service Digital Network (ISDN). Embora GSM inicialmente significasse Groupe 

Speciale Mobile, que era o nome do grupo que o criou, teve mais tarde o seu significado 

alterado para Global System for Mobile Communications.  

O resultado desse e de outros projetos de mudança para a telefonia celular digital 

resultaram em quatro principais padrões de telefonia celular de segunda geração (2G). 

Um desses padrões é o Digital AMPS (D-AMPS) que foi a ampliação do AMPS (que 

hoje é conhecido como TDMA). Com o D-AMPS os aparelhos celulares podem operam 

tanto no modo analógico como no modo digital.  

O padrão IS-95, uma solução baseada no CDMA introduzida pela Qualcomm em 

meados de 1990. O IS-95 é agora mais conhecido como cdmaOne.  

Na Europa e na Ásia, o GSM rapidamente tornou-se o padrão utilizado com vários 

serviços adicionais, como o popular Short Message Service (SMS).  

No Japão, o Personal Digital Cellular (PDC) tornou-se o principal padrão de 

telefonia celular. No entanto, este sistema colocou o Japão numa situação delicada 

utilizando um sistema antigo e incompatível com todos os outros sistemas existentes. 

Esta situação levou as operadoras de telefonia japonesas a procurarem novas 

tecnologias e padrões. Sendo assim, o cdmaOne começou a ganhar espaço no mercado 

japonês a partir do final de 1990 [G3W01]. 

A figura 2.1 mostra a distribuição dos usuários no ano de 2001 por cada tecnologia 
de telefonia celular. 
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Figura 2.1: usuários de celular no mundo em 2001 

 
 
 
Com o advento dos sistemas digitais, o som da voz passou a ser convertido em 

sinal digital (0 e 1) que são transmitidos pela rede sem fio para um receptor que 

converte o sinal digital em som e envia para um alto-falante. A digitalização do sistema 

permitiu o aumento do número de usuários utilizando o mesmo spectrum de rádio, ou 

seja, aumentou a eficiência do sistema.  

Além disso, os avanços na tecnologia digital permitiram o desenvolvimento de 

aparelhos menores, mais leves e com muito mais recursos disponíveis. Estes recursos 

incluíam caixa postal de mensagens, chamada de espera, e serviços suplementares como 

o SMS. O SMS utiliza os canais de controle do GSM, TDMA, e cdmaOne para 

transmitir mensagens de até 160 caracteres de comprimento. 

A necessidade de aumentar ainda mais a capacidade do sistema, de utilizar 

roaming (capacidade de se deslocar para outra área de serviço e ainda utilizar o mesmo 

aparelho) global, de conseguir taxas de transmissão mais elevadas e de possuir uma 

maior Quality of Service (QoS) foram as principais razões que motivaram o surgimento 

das tecnologias de terceira geração (3G). A visão inicial era de criar um sistema de 

telefonia celular global de alta velocidade e de qualidade que atendesse também às 

necessidades da Internet móvel.  

A necessidade do roaming global era um grande obstáculo devido à existência dos 

sistemas antigos de telefonia. Com vários milhões de assinantes já existentes nenhuma 

operadora queria abrir mão destes assinantes. Nos Estados Unidos ainda existia outro 

problema que era a alocação de freqüências. Os sistemas de segunda geração haviam 



15 

utilizado a faixa de freqüência de 2 GHz que os Europeus e Japoneses pretendiam 

utilizar na terceira geração.  

Depois de muitas discussões, chegou-se a conclusão que deveriam ser criados três 

principais padrões de terceira geração e que um grande esforço de convergência seria 

iniciado. Os três padrões são o WCDMA, CDMA2000, e Enhanced for Global 

Evolution (EDGE) [G3W01]. 

Como as operadoras de telefonia celular já haviam investido um grande volume de 

recursos na criação de infra-estruturas que atendessem grandes áreas geográficas e a 

implantação de um novo sistema implicaria em recriar toda esta estrutura, seria 

necessário um plano de evolução gradual para o novo sistema. A figura 2.2 mostra as 

diversas possibilidades de migração para a terceira geração de celular. 

 

TDMA (IS-41)

GSM

PDC

cdmaOne

GPRS

CDMA 2000 1X

EDGE

WCDMA

CDMA 2000 1X EV

2G 1990 -> 2.5G 2001 -> 3G 2002 ->

 
Figura 2.2: caminhos da migração 

 
 
 

2.2. A Evolução do GSM 
 
O GSM é de longe o sistema 2G mais utilizado com mais de 400 milhões de 

assinantes ao final do ano 2000. Com a sua expansão por toda Europa e em parte da 

Ásia, América do Norte e Austrália, o GSM tornou-se um verdadeiro sistema global. 

Em 2000, o GSM começou também a se expandir pela América do Sul.  

Como qualquer outro sistema da segunda geração, o GSM gerencia conexões de 

voz eficientemente, mas o suporte para transmissões de dados e aplicações Internet é 

muito limitado. Uma conexão de dados é estabelecida da mesma forma que uma 

chamada de voz: o usuário disca e um circuito é alocado durante toda a sessão (Circuit-

Switched Connection). Se o usuário desconectar e desejar reconectar, todo o processo de 
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discagem deve ser refeito. Esta limitação e o fato da cobrança ser realizada pelo tempo 

de conexão nos leva a necessidade de uma nova solução de transmissão de dados no 

GSM.  

O HSCSD (High-Speed Circuit-Switched Data) utiliza a mesma tecnologia de 

conexão orientada a circuitos de uma rede GSM, mas permite que múltiplos timeslots 

possam ser utilizados em uma mesma conexão. Em outras palavras, um usuário poderá 

atingir até 57.6 Kbps de velocidade de transmissão de dados. 

A tecnologia de conexão orientada a pacotes foi introduzida nas redes GSM 

através do GPRS (General Packet Radio Service). O GPRS é uma solução tecnológica 

que funciona em conjunto com a rede GSM existente e desta forma preserva o 

investimento já realizado. As principais vantagens do GPRS são: 

• Conexão permanente: elimina o processo de discagem e estabelecimento 

de conexão; 

• Atualização das redes existentes (TDMA e GSM): as operadoras não 

precisam trocar os equipamentos existentes, mas simplesmente acrescentar 

outros em cima da rede existente; 

• Parte integral do EDGE e WCDMA: o GPRS é uma rede de dados baseada 

em pacotes utilizada por estes dois sistemas de terceira geração (3G). 

O EDGE é um sistema de terceira geração que utiliza a mesma rede principal do 

sistema GSM/GPRS, mas que amplia a capacidade e eficiência da interface aérea pela 

introdução de um novo esquema de codificação, que permite que cada timeslot 

transporte mais dados. 

WCDMA é uma atualização do sistema GSM/GPRS que implementa uma nova 

interface aérea de rádio. Esta nova interface conhecida como CDMA utiliza códigos 

para separar a transmissão de usuários no lugar dos timeslots utilizados no sistema 

GSM/GPRS. O WCDMA consegue obter taxas de transmissão muito superiores ao do 

GSM/GPRS na transmissão de dados. 

 

2.3. Evolução do TDMA (IS-136) 

 

No sistema TDMA uma solução de rede de pacotes surgiu em 1992 e ficou 

conhecida como CDPD (Cellular Digital Packet Data). O CDPD é uma tecnologia que 

permite os sistemas D-AMPS/AMPS oferecer serviços de voz e de dados, utilizando a 

mesma infra-estrutura de rede existente. 
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Sendo uma rede baseada em pacotes, o CDPD suporta aplicações baseadas em IP 

(Internet Protocol) e pode funcionar como uma extensão da Internet, onde os usuários 

podem estar permanentemente conectados (similar ao GPRS). 

Uma das principais preocupações em relação ao CDPD é a falta de solução de 

migração para sistema da 3G. Para remediar este problema, surgiu uma versão do 

EDGE voltada para as redes TDMA. Uma das vantagens desta solução é que usuários 

de rede GSM e TDMA podem efetuar roaming de uma rede para outra, tornando mais 

próximo o objetivo de obter uma rede global. Para possibilitar essa função duas versões 

diferentes e compatíveis do EDGE foram necessárias: uma que utiliza a estrutura de 

canais do TDMA, chamada de EDGE compacta, e outra que utiliza os canais do GSM, 

chamada de EDGE clássico. 

A principal diferença entre os dois sistemas é que a versão compacta é projetada 

somente para dados e utiliza um controle de divisão por tempo dos canais utilizando 

menos spectrum que a versão clássica (somente 0.6 MHz enquanto a clássica utiliza 2.4 

MHz). Uma operadora TDMA pode escolher entre utilizar a versão compacta do EDGE 

ou liberar algumas freqüências para conseguir implementar a versão clássica. 
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3. FUNDAMENTOS DE TRANSMISSÃO SEM FIO 
 
Antes de falarmos sobre a telefonia celular, precisamos apresentar alguns 

conceitos de comunicação sem fio. Neste capítulo apresentaremos resumidamente os 

principais fundamentos da comunicação sem fio. 

 
3.1. O Spectrum Eletromagnético 

Os elétrons quando se movem geram ondas eletromagnéticas que podem se 

propagar pelo espaço livre (mesmo no vácuo). Estas ondas foram previstas pelo físico 

inglês James Clerk Maxwell em 1865 e foram produzidas e observadas pela primeira 

vez pelo físico alemão Henrich Hertz em 1887 [TAN96]. O número de oscilações por 

segundo, de uma onda eletromagnética é chamada de freqüência (f), e é medido em Hz 

(em homenagem a Henrich Hertz). A distância entre duas máximas (ou mínimas) 

consecutivas é chamada de comprimento de onda (wavelength), que é universalmente 

designado pela letra grega � (lambda). 

Anexando uma antena de tamanho apropriado a um circuito elétrico, as ondas 

eletromagnéticas podem ser eficientemente transmitidas e recebidas por um receptor 

distante. Toda comunicação sem fio é baseada neste princípio. 

No vácuo, toda onda eletromagnética viaja na mesma velocidade, independente de 

sua freqüência. Esta velocidade, usualmente chamada de velocidade da luz (c), é 

aproximadamente 3 x 108 m/s. Nenhum objeto consegue viajar em uma velocidade 

superior à da luz. 

 

Radio Microondas Infravemelho Raio X Raio gama

f (Hz) 100 102 104 106 108 1010 1012 1014 1016

UV

1018 1020 1022 1024

Luz
visivel  

Figura 3.1: o spectrum eletromagnético 
  
O spectrum eletromagnético é mostrado na figura 3.1. As faixas de rádio, 

microondas, infravermelho e de luz visível podem ser utilizadas para transmitir 

informações através de modulação de amplitude, freqüência, ou fase das ondas. A luz 

ultravioleta (UV), o raio-X e o raio gama seriam ainda melhores, devido as suas alta 

freqüências, mas são difíceis de produzir e modular, não se propagam bem através de 

prédios, e são perigosos para a saúde. 
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A quantidade de informações que uma onda eletromagnética pode transportar está 

relacionada com a sua largura de banda (bandwidth). Com as tecnologias existentes 

atualmente é possível codificar poucos bits por Hertz em freqüências baixas, mas 

também cerca de 40 bits em freqüências altas. 

 

3.2. Ondas de Rádio 

Ondas de rádio são muito utilizadas em comunicação porque são fáceis de 

produzir, viajam longas distâncias e penetram prédios facilmente. As ondas de rádio são 

omnidirecionais, ou seja, viajam em todas as direções a partir da origem e por isso os 

receptores não precisam estar alinhados fisicamente com o transmissor. 

As propriedades das ondas de rádio são dependentes da freqüência. Em 

freqüências baixas, as ondas de rádios atravessam obstáculos facilmente, mas a força do 

sinal diminui rapidamente com a distância propagada. Em freqüências altas, as ondas de 

rádio tendem a viajar em linha reta e são rebatidas por obstáculos. Alem disso são 

também absorvidas pela chuva. Em qualquer freqüência, ondas de rádio estão sujeitas à 

interferência de motores e outros equipamentos elétricos. 

 

3.2.1. Microondas 

Acima de 100 Mhz, as ondas viajam em linha reta e por isso podem ser mais 

facilmente alinhadas. Concentrando toda a energia em um pequeno fecho utilizando 

uma antena parabólica obtemos um sinal muito mais forte, mas as antenas do 

transmissor e receptor precisam estar precisamente alinhadas. Além disso, esse 

direcionamento permite que vários transmissores comuniquem com receptores sem 

qualquer interferência entre eles. 

Diferentemente das ondas de rádio em baixa freqüência, as microondas não 

atravessam bem por obstáculos. Além disso, mesmo que um receptor esteja focado 

precisamente com o transmissor, ainda existem divergências no espaço. Algumas ondas 

podem ser refratadas por camada baixas da atmosfera e podem levar mais tempo para 

chegar do que as ondas que viajaram em linha reta. As ondas atrasadas podem chegar 

fora de fase com as ondas diretas e por isso anular o sinal. Este efeito é chamado de 

multipath fading e é geralmente um problema sério. As microondas são muito utilizadas 

para comunicação telefônica de longas distâncias, como também na telefonia celular e 

na distribuição do sinal de televisão. 
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3.2.2. Infravermelho 

Ondas de infravermelho são muito utilizadas para comunicação em distâncias 

pequena. Os controle remotos de televisões, DVDs e aparelhos de som utilizam 

infravermelho. Ondas de infravermelho são relativamente direcionais, baratas e fáceis 

de construir, mas têm uma grande desvantagem: não passam por objetos sólidos. Por 

outro lado, esta mesma característica pode ser considerada uma grande vantagem, pois 

permite que um sistema infravermelho utilizado em uma sala de um prédio não interfira 

em outro situado no mesmo prédio, mas em uma sala diferente. 

 

3.3. Modulação 

O processo de transformação da informação (dados ou voz) para um formato 

adequado ao meio de transmissão é chamado de modulação, enquanto o processo 

inverso é conhecido como demodulação. A figura 3.2 mostra os métodos de modulação. 

3.3.1. Modulação por Amplitude (Amplitude Shift Keying - ASK) 

Na Amplitude Shift Keying (ASK) a modulação da onda de rádio é obtida através 

da mudança de amplitude. A freqüência permanece constante, mas a amplitude é 

alterada para cima na transmissão do dígito1 e para baixo na transmissão do dígito 0. 

3.3.2. Modulação por Freqüência (Frequency Shift Keying  - FSK) 

No caso do FSK a modulação da onda é realizada através da mudança de 

freqüência. A amplitude é mantida constante e a variação da freqüência representa a 

transmissão de um bit. 

3.3.3. Modulação por Fase (Phase Shift Keying - PSK) 

Na Phase Shift Keying (PSK), tanto a amplitude como as freqüências são mantidas 

constantes, e a modulação é realizada pela modificação da fase da onda. A vantagem da 

mudança de fase é que múltiplas mudanças de fase podem ser utilizadas para 

representar mais de um bit. No PSK normal, uma mudança de fase representa um único 

bit, mas uma modulação de várias fases pode ser utilizada para representar mais de um 

bit.  

 

 



21 

0 0 1 1 0 0 1 1Dados

Onda
Normal

ASK

FSK

PSK

 
Figura 3.2: métodos de modulação 

 
3.3.4. Gaussian Minimal Shift Keying (GMSK) 

O GMSK é uma técnica de modulação que utiliza uma variação da modulação por 

freqüência e que consegue um melhor aproveitamento do spectrum. Esta é a técnica de 

modulação utilizada nas redes GSM. 

 
3.3.5. 8-PSK 

Um sinal 8-PSK consegue transportar 3 bits por símbolo modulado, enquanto o 

GMSK carrega somente um bit por símbolo. A mesma taxa de codificação de símbolos 

(230,833 Kbps) do GSM padrão é utilizado no 8-PSK e o mesmo formato de pulsos do 

GMSK é aplicado. O aumento da vazão (throughput) de dados não vem de graça, o 

preço pago é a queda de sensibilidade do sinal 8-PSK. Desta forma, as taxas de 

transmissão mais altas só poderão ser oferecidas em uma área limitada. 
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3.4. Métodos de Acesso 
O spectrum de rádio é bastante limitado e por isso precisa ser dividido, de forma 

que permita o maior número de usuários possíveis compartilhando o seu uso. Esta 

divisão é definida através do método de acesso ao meio de transmissão. 

3.4.1. Divisão por Freqüência (Frequency Division Multiple Access – 

FDMA) 

Na divisão por freqüência cada usuário do sistema receberá uma freqüência 

diferente para utilização de sua transmissão. Desta forma, quanto maior o número de 

usuários em um sistema FDMA, maior deverá ser o número de freqüências disponíveis. 

O fato de o spectrum ser bastante limitado e que cada usuário só libera sua freqüência, 

quando não estiver mais necessitando utilizá-la, explica porque o número de usuários 

em sistemas FDMA é bastante restrito. 

3.4.2. Divisão por Tempo (Time Division Multiple Access – TDMA) 

A divisão por tempo permite que diferentes usuários utilizem uma mesma 

freqüência, sem provocar interferência de sinal através da alocação de um intervalo de 

tempo (timeslot), para cada usuário em uma mesma freqüência. Desta forma cada 

usuário transmite em um momento distinto.  

3.4.3. Divisão por Código (Code Division Multiple Access – CDMA) 

No CDMA cada usuário utiliza toda a faixa de freqüência quando está 

transmitindo ou recebendo dados, ou seja, todo usuário utiliza a mesma freqüência. No 

entanto, cada usuário utiliza um esquema de codificação diferente que permite a 

separação dos dados no destino. 
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4. O SISTEMA GSM 
 
O GSM (Global System for Mobile communications) é um sistema de 

comunicação digital celular. Foi desenvolvido para criar um padrão de telefonia móvel 

comum em toda a Europa, mas que foi rapidamente aceito por todo o mundo. É um 

sistema aberto e não proprietário que está em constante evolução. 

Neste capitulo iremos descrever as principais características e forma de 

funcionamento de uma rege GSM. 

 
4.1. Arquitetura do GSM 

Uma rede GSM é composta de várias entidades funcionais com suas funções e 

interfaces bem definidas. A rede GSM pode ser dividida em três partes principais (Veja 

figura 4.1): 

• Estação Móvel (MS - Mobile Station) 

• O Subsistema de estação de base (BSS – Base Station Subsystem) 

• O Subsistema de Rede (NS – Network Subsystem). 

A Estação Móvel é o equipamento utilizado pelo assinante do sistema. O 

subsistema de estação de base controla o link de rádio com as estações móveis. O 

subsistema de rede, que tem como parte principal o MSC (Mobile service Switching 

Center), realiza todo o roteamento de chamadas entre as estações móveis e outros 

usuários da rede móvel ou fixa, e gerencia a mobilidade dos usuários. 

 

 
Figura 4.1: arquitetura do GSM 
 

4.1.1. Estação Móvel (Mobile Station) 

A Estação Móvel (MS) é composta do equipamento móvel (o terminal) e um 

cartão chamado de Módulo de Identificação do Assinante (SIM – Subscriber Identity 
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Module). O SIM oferece mobilidade pessoal permitindo ao usuário utilizar os serviços 

através de qualquer aparelho. Inserindo o cartão SIM em qualquer aparelho GSM, o 

usuário poderá fazer chamadas, receber chamadas ou utilizar qualquer serviço da rede 

GSM. 

O equipamento móvel é identificado de forma única através da Identidade 

Internacional de Equipamento Móvel (IMEI – International Mobile Equipment 

Identity). O cartão SIM contém a Identidade Internacional do Assinante Móvel (IMSI – 

International Mobile Subscriber Identity) utilizada para identificar o usuário para o 

sistema, uma chave secreta para autenticação, e outras informações. A IMEI e a IMSI 

são independentes, desta forma permitem mobilidade pessoal. O cartão SIM pode ser 

protegido contra uso indevido através de uma senha ou número de identificação pessoal. 

 

4.1.2. O Subsistema de Estação de Base (BSS – Base Station Subsystem) 

O Subsistema de Estação de Base é composto de duas partes, a Estação Base (BTS 

– Base Transceiver Station) e a Estação Controladora de Base (BSC – Base Station 

Controller). Estes dois componentes se comunicam através de uma interface 

padronizada chamada Abis, permitindo assim comunicação entre equipamentos de 

fabricantes diferentes. 

A BTS contém os componentes de rádio que definem uma célula e controla a 

comunicação de rádio com as Estações Móveis (MS). A BSC gerencia os recursos de 

rádio de uma ou mais BTS. A BSC é o ponto de  conexão entre as Estações Móveis 

(MS) e a Central de Roteamento Móvel (MSC). O BSS é conectado ao subsistema de 

rede central através de uma linha de alta velocidade (T1 ou E1). A arquitetura do BSS 

pode ser vista na figura 4.2. 

 

BTS

BSC

Abis

BTS

Abis

MSC
2 Mbps

 
Figura 4.2: arquitetura do BSS 
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4.1.2.1.A Estação Base (BTS) 

A BTS é formada pelo sistema de transmissão/recepção de rádio que 

define uma célula (veja figura 4.3) e controla a comunicação com as estações 

móveis (MS). Uma BTS normalmente é posicionada no meio de uma célula e 

a intensidade do seu sinal de transmissão define o tamanho da célula. Cada 

BTS possui entre 1 a 16 transmissores dependendo da densidade de usuários 

da célula. A BTS possui também as seguintes funções: 

• Codificação, “encriptação”, multiplexação, modulação e 

alimentação dos sinais RF para as antenas. 

• Sincronização de tempo e freqüência. 

• Decodificação, “decriptação” e equalização de sinais recebidos. 

 

 

BTS

Celula

 
Figura 4.3: estação base 
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4.1.2.2.Estação Controladora de Base – (BSC) 

A Estação Controladora de Base (BSC) está situada entre a BTS e o MSC, sendo 

sua principal função gerenciar os recursos de rádio de todas as BTS que estão sob seu 

controle. Dentre outras coisas a BSC é responsável por: 

– Controle do pulo de freqüência; 

– Realizar concentração de tráfego para reduzir o número de linhas de um 

MSC; 

– Realocação de freqüências entre BTSs; 

– Sincronização de tempo e freqüência; 

– Controle de intensidade de sinal; 

– Medição do tempo de atraso de sinais recebidos de estações móveis. 

 

4.1.3. O Subsistema de Rede 

O componente central do subsistema de rede é a Central de Roteamento de 

Serviço Móvel (MSC). A MSC funciona como uma central de roteamento normal de 

uma PSTN (Public System Telephone Netwotk) ou RDSI (Rede Digital de Serviços 

Integrados), e além disso oferece todos os recursos para gerenciar os assinantes móveis, 

como registro, autenticação, atualização de localização, handovers e roteamento de 

chamadas para visitantes. Estes serviços são oferecidos em conjunto com outras 

entidades funcionais que juntas formam o Subsistema de Rede.  

O MSC fornece a conexão com as redes fixas, como as PSTN e RDSI. A 

sinalização entre as entidades do subsistema de rede é feita através do SS7 (Signaling 

System Number 7), que é utilizado nas redes RDSI e em muitas redes públicas 

existentes. 

O Registro de Localização de Origem (HLR – Home Location Register) e o 

Registro de Localização de Visitante (VLR – Visitor Location Register) em conjunto 

com o MSC realizam o roteamento de chamadas e disponibilizam a capacidade de 

roaming no GSM. O HLR é um banco de dados que contém informações 

administrativas de cada assinante registrado na rede GSM e a localização atual do 

assinante. A localização do assinante normalmente está na forma de um endereço SS7 

do VLR associado ao assinante. Existe somente um HLR por rede GSM, embora ele 

possa ser implementado através de um banco distribuído. 

O VLR contém algumas informações administrativas do HLR, necessárias para 

controle de chamada, para cada assinante dentro da área do VLR. Embora cada entidade 
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possa ser implementada como unidade independente, todos os fabricantes implementam 

o VLR junto com o MSC, para que a área controlada pelo VLR seja a mesma do MSC 

simplificando desta forma a sinalização necessária. 

Existem outros dois registros que são utilizados para autenticação e segurança: o 

Registro de Identificação do Equipamento (EIR – Equipment Identity Register) é um 

banco de dados que contém uma lista de todos os equipamentos móveis válidos na rede, 

onde cada estação móvel é identificada pelo seu IMEI. Um IMEI é marcado como 

inválido se foi reportado como roubado ou não é um tipo aprovado.  

O Centro de Autenticação (AuC – Authentication Center) é um bando de dados 

protegido que armazena uma cópia da chave secreta de cada cartão SIM de assinantes, 

que é utilizada para autenticação do assinante e para criptografia de dados através dos 

canais de rádio. 

 

4.2. Descrição do Sistema de Rádio do GSM 

O GSM pode ser implementado em qualquer faixa de freqüência, no entanto para 

facilitar o sistema de roaming global duas faixas de freqüência foram alocadas pela 

ETSI: 

– A faixa de 890 a 915 MHz foi alocada para o uplink (transmissão da 

estação móvel para a estação base). 

– A faixa de 935 a 960 MHz foi alocada para o downlink (transmissão da 

estação base para a estação móvel). 

Cada uma destas faixas é subdividida em125 freqüências (utilizando FDMA) de 

200 KHz numeradas de 0 a 124, conforme mostrado na figura 4.4. Unicamente 124 

canais são utilizados, pois o canal 0 é reservado como freqüência de guarda  contra 

interferências de canais de freqüências mais baixas. Uma comunicação precisará de um 

canal de subida e outro de descida que estão separados em um intervalo de 45 MHz.  

 

0 1 2 3 123 124

890 MHz 915 MHZUplink

0 1 2 3 123 124

935 MHz 960 MHZDownlink

45 MHz de espaço
entre par de canal

 
Figura 4.4: faixas de freqüência do GSM 
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Cada uma destas freqüências de 200 KHz é dividida em oito intervalos de tempo 

(timeslots), conforme mostrado na figura 4.5. Cada timeslot poderá ser utilizado por 

uma estação móvel diferente, esta tecnologia de divisão por tempo é conhecida como 

TDMA (Time Division Multiple Access). 

Canal 1

Canal 2

0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7

 
Figura 4.5: divisão das freqüências. 

 

 

Uma estação utiliza um timeslot para transmitir e outro para receber. Estes 

timeslots estão separados em três unidades de tempo, para que a estação móvel não 

tenha que transmitir e receber ao mesmo tempo, o que simplifica a eletrônica de 

construção dos aparelhos. 

Um timeslot tem uma duração de 0,577 ms (15/26 ms) e transmite informações a 

uma taxa de modulação de 270,833 kbits/s (1625/6 kbit/s). Isto significa que um 

timeslot, incluindo o tempo de guarda,  tem uma duração de 156,25 bit. 

Um conjunto de oito timeslots forma um quadro TDMA (TDMA Frame) e tem 

uma duração de 4,62 (60/13) ms. 

Um conjunto de quadros TDMA forma o que chamamos de multiframe. Existem 

vários tipos de multiframe no sistema GSM que são: 

– O 26-multiframe com uma duração de 120 ms, correspondendo a 26 

quadros TDMA.  

– O 51-multiframe com uma duração de aproximadamente 253,4 ms 

(3060/13 ms), que corresponde a 51 quadros TDMA. 

– O 52-multiframe que tem uma duração de 240 ms e corresponde a 52 

quadros TDMA. 

Existem também os superframe que são formados por um conjunto de multiframe 

e possuem uma duração de 6,12 segundos. Sendo que um superframe é composto de 51 

26-multiframe, 26 51-multiframe ou 25,5 52-multiframe. 
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A maior estrutura de quadros existente é conhecida como hyperframe e tem uma 

duração de 3 h 28 min 53 s 760 ms (ou 12533,76 s). Um hyperframe corresponde a um 

conjunto de 2048 superframe. A figura 4.6 mostra a estrutura de quadros existentes no 

GSM. 

 

 

 
Figura 4.6: estrutura de quadros do GSM 

 
 

4.2.1. Estrutura Básica do Canal 

Um conjunto de 8 timeslots (cada um com duração de 0,577 ms) forma um quadro 

TDMA (TDMA Frame) com uma duração de 4,615 ms. Cada timeslot de um quadro 

TDMA pode ser alocado a um canal de tráfego completo (full-rate), dois canais de 

tráfego parciais (half-rate) ou um canal de controle. 

Os dados transmitidos em um timeslot são chamados de burst. Existem cinco 

diferentes tipos de burst: o burst normal (normal burst) , o burst de acesso (access 

burst) , o burst de correção de freqüência (frequency correction burst) , o burst de 

sincronização (synchronization burst) e o burst vazio (dummy burst). O formato é a 

informação de cada um depende do tipo de canal que estão alocados. 

Os canais podem ser definidos em dois níveis: nível físico e nível lógico. Um 

canal físico corresponde a um timeslot de uma freqüência especifica, enquanto um canal 
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lógico corresponde ao tipo de informação transportado no canal físico. Diferentes tipos 

de informações são transportados por canais lógicos diferentes, que são mapeados ou 

multiplexados em canais físicos. 

Os canais lógicos podem ser divididos em dois grupos: canais de tráfego e canais 

de controle. Canais de tráfego são utilizados para transportar dados de usuários, que 

podem ser voz ou dados. Um canal lógico para voz ou transmissão de dados com 

conexão orientada a circuito é chamado de TCH no GSM, e pode ser de taxa completa 

(TCH/F) ou taxa parcial (TCH/H). Um canal lógico para transmissão de dados 

utilizando chaveamento por pacotes é conhecido como PDTCH (Packed Data Traffic 

Channel). 

Um canal lógico do tipo TCH/F consegue taxas de transmissão de 9.6, 4.8 ou 2.4 

kbit/s, já o TCH/H suporta 7, 4.8 e 2.4 kbits/s. 

Um PDTCH/F corresponde a o recurso de canal físico alocado para uma única 

estação para transmissão de dados. Devida a multiplexação dinâmica de um canal físico 

para diferentes canais lógicos, um PDTCH/F utilizando modulação GMSK transporta 

informações em taxas de transmissão entre 0 e 22.8 kbit/s. Um PDTCH/F utilizando 

modulação 8-PSK consegue taxas de transmissão entre 0 e 69.6 kbit/s.  

Um PDTCH/H corresponde a metade de um canal físico alocado para transmissão 

de dados de usuário. A taxa máxima de transmissão será a metade da taxa de um 

PDTCH/F. 

Todos os canais de tráfego de pacotes (PDTCH) são unidirecionais, ou são de 

uplink (PDTCH/U) ou de downlink (PDTCH/D). Informações de controle e sinalização 

são transportadas em outro tipo de canal lógico chamado canal de controle. 

Os canais de tráfego (TCH) são organizados utilizando a estrutura de 26-

multiframe (figura 4.7) enquanto os canais do tipo PDTCH utilizam a estrutura de 52-

multiframe (figura 4.8). Os canais de controle usam a estrutura de 51-multiframe. 

 

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TA T

26 quadros TDMA = 120 ms
A - SACCHT
T = TCH/F
- = quadro livre  

Figura 4.7: organização do canal TCH/F 
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B0 B1 B2 X B3 B4 B5 X B6 B7 B8 X B9 B10 B11 X

52 quadros TDMA

X = quadro não utilizado
B0 - B11 = Bloco de rádio com 4 quadros TDMA  

Figura 4.8: organização do canal de PDTCH/F 

 

4.3. Transmissão e Recepção 

Várias operações precisam ser realizadas para converter uma conversação humana 

em sinais de rádio e depois converter de volta na recepção. As seguintes operações são 

realizadas no lado do transmissor: 

• Source coding – converte o sinal analógico da voz em um sinal digital 

equivalente. 

• Channel coding – acrescenta alguns bits extras nos dados, calculados a 

partir dos dados originais. Desta forma é criada uma redundância nos 

dados que permite a identificação ou até mesmo correção de erros 

introduzidos pela transmissão. 

• Interleaving – consiste em misturar os bits dos blocos de dados 

codificados. O objetivo é que bits adjacentes sejam enviados em blocos 

diferentes. A probabilidade de erro em bits sucessivos na transmissão é 

bastante alta, e desta forma os erros causados na transmissão afetariam 

diferentes blocos de dados e portanto facilitando a detecção e correção de 

erros. 

• Ciphering – modifica o conteúdo dos blocos de dados através de uma 

chave secreta conhecida somente pela estação móvel e pela estação de 

base. 

• Burst formatting – acrescenta informações de sincronização e equalização 

dos dados. Uma das partes acrescentadas são os bits de treinamento 

(Training sequence). 

• Modulation – transforma os dados binários em sinal analógico na 

freqüência correta para transmissão através de ondas de rádio. 

O lado do receptor realiza as operações em ordem inversa do transmissor: 

• Demodulation – converte o sinal de rádio recebido pela antena em sinal 

binário. 
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• Deciphering – decodifica os bits utilizando a chave secreta conhecida pela 

estação móvel e pela estação de base. 

• Deinterleaving – coloca os bits em ordem original correta para recriar os 

blocos de dados enviados. 

• Channel decoding – tenta reconstruir a informação original a partir dos 

blocos de dados utilizando os bits extras (criados no transmissor), para 

detectar e corrigir erros que podem ter surgidos entre a transmissão e 

recepção dos dados. 

• Source decoding – converte o sinal digital em sinal analógico para produzir 

o som da voz. 

A figura 4.9 mostra a seqüência das operações que ocorrem na transmissão e 

recepção de um sistema GSM. 

 

Voz

Source Coding

Channel
Coding

Interleaving

Burst
Formatting

Ciphering

Modulation

Voz

Source Coding

Channel
Coding

Interleaving

Burst
Formatting

Ciphering

ModulationCanal de radio

Interferência Ruído

 
Figura 4.9: transmissão e recepção 

 

4.4. Codificação do canal 

No GSM os bits de dados são codificados. A codificação do canal (channel 

coding) acrescenta redundância nos dados. Para o modo de TCH/FS, existem três 

classes de codificação de bits. Os bits de classe 1 possuem uma redundância cíclica de 3 

bits e todos os bits de classe 1 são codificados com um código de convolução 
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(convolution code). Os bits de classe 2 permanecem sem qualquer proteção. No caso de 

PDTCH a codificação é diferente e será vista mais à frente. 

 

50 132 78
Classe 1a Classe 1b Classe 2

50 3 4
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78

132
CRC

T
A
I
L
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r=½. K=5

 
Figura 4.10: codificação do canal TCH/FS 

 

 
O código de convolução possui melhor desempenho na correção de erros quando 

os erro estão em bits não seqüenciais, desta forma é necessário utilizar o processo de 

interleaving para tentar diminuir os erros em bits seqüenciais. O processo de 

interleaving mistura os 456 bits de dados e agrupa em oito sub-blocos (half bursts). Os 

oito sub-blocos são transmitidos em oito burst sucessivos. 
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5. UMA INTRODUÇÃO AO SISTEMA GPRS (GENERAL PACKET RADIO SERVICE) 

 

General Packet Radio Service (GPRS) é um novo serviço projetado para redes de 

celular digitais (GSM, DCS, PCS). O GPRS utiliza o princípio de rede de pacotes e 

pode ser utilizado para transportar pacotes de dados (como o IP e X25) entre terminais 

GPRS ou para redes de dados externas. O padrão do GPRS é definido pela ETSI 

(European Telecommunications Standards Institute). 

O GPRS utiliza uma técnica de pacotes que permite a utilização de taxas altas e 

baixas de transferência de dados, como também a sinalização da rede de maneira 

eficiente através de uma rede GSM. O GPRS otimiza a utilização dos recursos de rádio 

e dos recursos de rede.Uma separação completa entre o subsistema de rádio e o 

subsistema de rede é mantida, permitindo assim que o subsistema de rede possa ser 

utilizado com outras tecnologias de rádio.  

Novos canais GPRS de rádio são definidos, e a alocação desses canais é bastante 

flexível: de 1 a 8 timeslots podem ser alocados para cada quadro TDMA, os timeslots 

são compartilhados pelos usuários ativos, e o uplink e o downlink são alocados 

separadamente. Os recursos de rádio podem ser compartilhados dinamicamente entre 

dados e voz de acordo com o volume de uso ou preferência da operadora. Vários 

esquemas de codificação de canais de rádio são definidos para permitir taxas de 

transferência que variam de 9 a 150 kbit/s por usuário. 

O GPRS foi projetado para suportar tráfego de dados intermitente e em rajadas 

até transmissões de grandes volumes de dados. Quatro níveis de qualidade de serviço 

são suportados. O GPRS foi projetado para estabelecimento de conexão variando de 0,5 

a 1 segundo.  

O GPRS deverá suportar diferentes tipos de equipamentos para estações móveis 

(MS-Mobile Station) que estão agrupadas em três classes: 

• Classe A – trabalha com GPRS e os outros serviços do GSM 

simultaneamente. 

• Classe B – monitora os canais de controle do GPRS e outros serviços do 

GSM simultaneamente, mas somente consegue trabalhar com um conjunto 

de serviços por vez. 

• Classe C – trabalha exclusivamente com os serviços GPRS. 
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5.1. Principais Característica do GPRS.  

Nesta seção do trabalho apresentaremos as principais características do GPRS. 

5.1.1. Velocidade 

A velocidade máxima de 171.2 Kilobits por segundo (kbps) poderá ser atingida se 

utilizados todos os 8 timeslots para o GPRS. Isto é aproximadamente 3 vezes mais 

rápido que a velocidade de transmissão conseguida na telefonia fixa e 10 vezes mais 

rápido que o serviço de dados das redes GSM atuais.  

 

5.1.2. Conexão Instantânea 
O GPRS facilita a conexão instantânea onde as informações podem ser enviadas 

ou recebidas conforme a necessidade dentro da área de cobertura. Nenhuma conexão de 

modem é necessária, o que acarreta uma sensação de que os usuários GPRS estão 

sempre conectados. A possibilidade de conexão instantânea é bastante importante em 

aplicações críticas como, por exemplo, autorizações de compra de cartão de crédito 

onde seria inaceitável o cliente esperar por mais de 30 segundos para efetuar a conexão. 

 

5.1.3. Suporte para novas aplicações 

O GPRS suporta novas aplicações que não estavam disponíveis através de redes 

GSM, devido à limitação de velocidade (9,6 kbps) usando comutação de circuitos 

(Circuit Switched Data) e do tamanho de mensagens restrito (160 bytes) no SMS (Short 

Message Service). O GPRS deverá suportar a maioria das aplicações Internet, já 

utilizadas em computadores desktop, através da rede de telefonia móvel. A automação 

doméstica, possibilidade de controlar equipamentos domésticos através do celular, está 

dentro da lista das novas aplicações que estão surgindo. 

 

5.1.4. Comutação por pacote (PACKET SWITCHING) 
O GPRS implica na sobreposição de uma rede, baseada em pacotes, sobre uma 

rede GSM, baseada em circuitos, já existente. Para atualizar uma arquitetura baseada em 

circuitos para suportar a comutação por pacotes não é uma tarefa trivial. No entanto, o 

padrão GPRS propõe de uma forma muito elegante, que as operadoras de rede somente 

acrescentem poucos nós de redes e atualizem os softwares de alguns elementos da rede 

existente. Com o GPRS, as informações são separadas em pacotes de dados antes da 

transmissão e novamente agrupados no receptor. 
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5.1.5. Eficiência do Espectro (SPECTRUM EFFICIENCY). 

Comutação por pacote significa que os recursos de rádio do GPRS são utilizados 

somente quando os usuários realmente enviam ou recebem dados. Ao invés de dedicar 

um canal a um usuário móvel por um período fixo de tempo, os recursos de rádio 

podem ser compartilhados concorrentemente por vários usuários. Este uso eficiente dos 

recursos escassos de rádio implica que um grande número de usuários GPRS pode, 

potencialmente, compartilhar a mesma banda e serem servidos por uma única célula. O 

número real de usuário suportado depende da aplicação que está sendo utilizada e do 

volume de dados que está sendo transmitido. 

 

5.1.6. Acesso Internet 

O GPRS habilita por completo o uso de Internet através de telefones móveis. 

Qualquer serviço que é utilizado na Internet hoje (FTP, navegação, Chat, correio 

eletrônico, telnet) poderá ser utilizado através da rede de telefonia móvel graças ao uso 

do GPRS.  

Devido o uso do IP, o GPRS pode ser visto como uma sub-rede da Internet e os 

telefones móveis como um ponto Internet (host) móvel. Isto significa que cada terminal 

GPRS poderá possuir seu próprio IP e ser acessado através dele. 

 

5.1.7. Suporte a TDMA e GSM 

O GPRS não é projetado para uso exclusivo em redes móveis baseadas no GSM. 

O padrão IS-136 (Time Division Multiple Access – TDMA), popular na América do 

Norte, também suportará o GPRS.  

 

5.1.8. Tarifação por volume transmitido 

No GPRS a tarifação pelo uso dos serviços é baseada no volume de dados 

enviados e recebidos pelo usuário, e não pelo tempo de conexão no sistema.  

 

5.2. Limitações do  GPRS 

O GPRS é claramente um novo e importante serviço de dados da rede móvel que 

oferece uma grade melhoria na eficiência do spectrum, capacidade e funcionalidade da 

rede de dados móvel atual. No entanto, é importante mostrar que existem algumas 

limitações nesse sistema. 
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5.2.1. Capacidade de Células Limitadas 

O GPRS impacta diretamente na capacidade das células existentes. Os recursos de 

rádio são limitados e são alocados de acordo com o tipo de uso, ou seja, o uso de um 

recurso para um serviço impede a utilização deste recurso por outro serviço 

simultaneamente. O tamanho do impacto depende do número de timeslots que são 

reservados exclusivamente para o GPRS. No entanto, o GPRS gerencia a alocação 

dinâmica de canais e permite a redução de carga do canal de sinalização em horas de 

pico, através do envio de mensagens curtas através dos canais de GPRS. 

5.2.2. Velocidade inferior à prometida 

Atingir a velocidade teórica de 172.2 Kbps prometida nas transmissões de dados 

GPRS, necessitaria que um único usuário utilizasse todos os 8 timeslots sem qualquer 

proteção de erro. Claramente,  é improvável que uma operadora de telefonia móvel 

permita um único usuário utilizar todos os 8 timeslots. Além disso, os primeiros 

terminais GPRS serão bastante limitados, suportando somente um, dois ou três 

timeslots. Desta forma, a banda disponível no GPRS será bastante limitada inicialmente. 

5.2.3. Tarifação para Chamadas GPRS terminando no Terminal Móvel 
Quando uma sessão GPRS é originada pelo terminal móvel, o usuário confirma a 

aceitação de pagar pela entrega do conteúdo deste serviço. No entanto, é possível que 

informações não desejadas originadas da Internet, ou seja, informações não solicitadas 

pelo usuário, sejam enviadas para o terminal móvel. Neste caso, o usuário do terminal 

móvel irá pagar pelo serviço, pois a operadora não terá como cobrar do remetente da 

informação. 

5.2.4. Atrasos 

Os pacotes GPRS são enviados em todas as direções para atingir o mesmo destino. 

Isto dá abertura para que um ou vários pacotes sejam perdidos ou corrompidos durante a 

transmissão dos dados através do link de rádio. O padrão GPRS reconhece esta 

característica de tecnologia de pacotes sem fio e incorpora estratégias de integridade e 

retransmissão de dados. No entanto, como resultado tem-se um potencial atraso nas 

transmissões. Por esta razão, aplicações que necessitam de transmissão de vídeo com 

qualidade podem vir a usar o HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). O HSCSD é 

simplesmente uma transmissão de dados com comutação de circuito, onde um único 

usuário pode utilizar até quatro canais diferente ao mesmo tempo. Por causa desta 

característica de conexão fim a fim entre quem está enviando e o receptor, atrasos de 

transmissão são bastante improváveis. 
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5.3. APLICAÇÕES PARA O GPRS 

Um amplo número de aplicações de empresas e de consumidores é possível através 

do GPRS. Algumas que podemos citar estão listadas abaixo: 

5.3.1. Divulgação de Informações 

Uma grande variedade de informação poderá ser distribuída para usuário de 

telefones móveis, como por exemplo, resultados de jogos, previsão do tempo, 

informações de vôos, piadas, horóscopo, notícias, informações do trânsito. Este tipo de 

informação poderá ser somente texto ou conter gráficos e mapas. 

O tamanho de 160 bytes de uma mensagem curta (SMS) limita este serviço para 

distribuição de mensagens quantitativas como temperatura e preço de ações. Quando a 

informação é de natureza qualitativa, como horóscopo ou uma notícia, 160 caracteres é 

muito pouco. Por isso, é muito provável que o GPRS seja utilizado para distribuição de 

informações qualitativas, e que o SMS continuará sendo utilizado para a maioria das 

mensagens quantitativas. 

5.3.2. Transmissão de Imagens  

Imagens estáticas como fotografia, gráficos, cartões, páginas da Internet estáticas 

poderão ser enviadas e recebidas através da rede de telefonia móvel da mesma forma 

que podem ser enviadas através da telefonia fixa. Será possível capturar imagens de 

uma câmera digital conectada em um dispositivo GPRS e enviar diretamente para uma 

página Internet. 

5.3.3. Navegação Web 

A navegação Web através de conexão orientada a circuito utilizando a rede de 

telefonia móvel nunca foi um serviço atrativo aos usuários. Por causa das baixas taxas 

de transmissão de uma conexão orientada a circuito, leva-se muito tempo para transmitir 

uma página do servidor web até o terminal móvel. Com a chegada do GPRS é muito 

provável que a navegação web usando a rede móvel torne-se mais popular. 

5.3.4. Distribuição de tarefas 

O GPRS poderá ser utilizado para que funcionários de empresas que trabalham 

em campo possam trocar informações com o pessoal do escritório. Novas tarefas 

poderia ser enviadas através do GPRS e os relatórios de conclusão poderão ser enviados 

ao final de cada serviço.  
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5.3.5. Acesso remoto 

Geralmente funcionários que estão fora da empresa precisam acessar os recursos 

da rede local de sua empresa, como bando de dados, correio eletrônico, documentos, 

entre outros. Um terminal móvel, como um notebook, que possua os mesmos softwares 

do computador de mesa poderá acessar os recursos da rede local da empresa através do 

uso de GPRS. 

5.3.6. Automação Doméstica 

Utilizando os recursos de uma rede GPRS será possível controlar aparelhos 

domésticos que possuam recursos de gerenciamento através de IP. Um fator importante 

para possibilitar este recurso é a tecnologia Bluetooth que permitirá a comunicação entre 

pequenos dispositivos. 

 

 

 

 



40 

6. ARQUITETURA DO GPRS 

 

O GPRS implementa o serviço de dados baseado em pacotes nas redes GSM 

existentes. No GPRS um usuário podem acessar redes públicas de dados utilizando 

endereços de protocolos padrões (IP, X.25), que podem ser ativados quando a estação 

móvel está conectada à rede GPRS. A estação móvel no GPRS poderá usar de 1 até 8 

canais da interface aérea, dependendo da capacidade do equipamento e da configuração 

da rede. Estes canais são alocados dinamicamente para a estação móvel conforme 

necessidade de transmitir ou receber dados.  

No GPRS, canais de uplink e de downlink são reservados separadamente, 

permitindo que uma estação móvel possua configurações multislot diferentes para 

uplink e downlink. A alocação de recursos no GPRS é dinâmica e dependente da 

demanda e dos recursos disponíveis. Dados também podem ser enviados em intervalos 

ociosos de uma chamada de voz.  

No sistema GPRS é possível estabelecer comunicação do tipo ponto-a-ponto e do 

tipo ponto-a-multiponto, também suporta o SMS e o acesso anônimo à rede. A taxa 

máxima de transmissão em teoria é de 160 Kbps por estação móvel, utilizando todos os 

oito canais e sem correção de erros. 

 

6.1. Arquitetura da rede GPRS 

O GPRS não representa uma grande atualização na infra-estrutura das redes GSM 

existentes. O maior impacto é o acréscimo de dois novos elementos de rede, conforme 

mostrado na figura 6.1: 

• O SGSN (Serving GPRS Support Node) 

• O GGSN (Gateway GPRS Support Node) 
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Figura 6.1: rede GPRS 

 

 

Funcionalmente, nenhum impacto de hardware ocorre na BTS (Base Transceiver 

Station). No geral, o GPRS representa uma atualização de software no subsistema de 

rede (BSS), com exceção da introdução da PCUSN (Packet Control Unit Support Node)  

para suportar o direcionamento dos pacotes da interface Gb que fica logicamente entre a 

BSC (Base Station Controller) e o SGSN. 

A arquitetura do GPRS é projetada para que a sinalização e os protocolos de alto 

nível sejam independentes do sistema. 

Enquanto que o sistema GSM foi originalmente projetado com ênfase para sessões 

de voz, o principal objetivo do GPRS é oferecer acesso à rede de dados que utilizam 

protocolos como TCP/IP e o X.25. O GGSN na rede GPRS funciona como um roteador 

e esconde das redes de dados externas as características especificas do GPRS. As outras 

redes consideram a rede GPRS como uma sub-rede igual a qualquer outra existente, 

conforme mostrado na figura 6.2. 

O SGSN pode ser visto como um MSC orientado a pacotes que envia dados para 

as estações móveis que estão na sua área de serviço. 
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Figura 6.2: GPRS e as redes externas 

 
 
O usuário móvel pode utilizar um endereço de rede estático ou dinâmico. Um 

endereço estático é permanentemente alocado para um usuário, enquanto o dinâmico é 

alocado para o usuário somente durante o tempo de conexão. A utilização de endereços 

dinâmicos reduz consideravelmente a quantidade de endereços necessários que a 

operadora deverá possuir. 

6.1.1. O SGSN 

O SGNS é o componente principal de uma rede GPRS. O SGSN está conectado a 

BSC e é o ponto de acesso do serviço GPRS para as estações móveis. O SGSN trata a 

conversão do protocolo IP, utilizado no backbone da rede, para os protocolos SNDCP 

(Sub-Network Dependent Convergence Protocol) e LLC (Logical Link Control) 

utilizados entre a estação móvel e o SGSN. O SGSN também controla o registro das 

estações móveis na rede GPRS e gerencia a sua mobilidade.  

Quando uma estação móvel deseja enviar (ou receber) dados para (ou de) uma 

rede externa, o SGSN encaminha os dados através do GGSN responsável pela 

interligação com a rede desejada. 

6.1.2. O GGSN 
O GGSN está conectado às redes externas como a Internet e a rede X.25. Do ponto 

de vista das redes externas, o GGSN é um roteador para uma sub-rede, pois o GGSN 

esconde a infra-estrutura da rede GPRS. Quando o GGSN recebe dados endereçados a 

um usuário especifico, o GGSN verifica se o endereço está ativo. Se estiver ativo, o 

GGSN envia os dados para o SGSN que está responsável pela estação móvel no 

momento, mas se o endereço estiver inativo, os dados são descartados.  
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Os dados originados de uma estação móvel são encaminhados à rede externa 

correta através do GGSN. O GGSN conhece a posição de uma estação móvel somente 

pela identificação do SGSN que a está servindo no momento. 

 

6.2. Arquitetura de Protocolos no GPRS 

O sistema GPRS apresenta um conjunto novo de protocolos à rede GSM existente. 

A conexão entre os novos elementos de rede é realizada através de protocolos 

específicos. No entanto, existem vários protocolos já existentes que são utilizados em 

algumas camadas da pilha de protocolos. A pilha de protocolos do GPRS é mostrada na 

figura 6.3. 

 

 

 
Figura 6.3: Pilha de Protocolos do GPRS 

 
 

6.2.1. Camada Física 

A camada física foi dividida em duas subcamadas, a camada Physical RF e a 

camada Physical Link. 

A camada Physical RF realizada a modulação das ondas de rádio baseadas na 

seqüência de bits recebidos da camada Physical Link, bem como a demodulação das 

ondas de rádio recebidas que são convertidas para a seqüência de bits e repassadas para 

a camada Physical Link. 

A camada de Physical Link oferece serviços para transferência de informações 

entre uma estação móvel e a rede GPRS através de um canal físico. A camada Physical 

Link opera acima da camada Physical RF para oferecer um canal físico entre uma 
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estação móvel e a rede GPRS. A camada Physical Link suporta múltiplas estações 

móveis compartilhando um único canal físico. 

6.2.2. Camada RLC/MAC 

A camada RLC/MAC oferece serviço de transferência de informações através da 

camada física da interface de rádio do GPRS. A função do RLC é oferecer uma conexão 

de radio confiável para as camadas superiores. O MAC controla a alocação de canais e a 

multiplexação. A camada RLC/MAC é equivalente à camada de nível 2 do modelo OSI 

(Open System Interconnection) e utiliza os serviços da camada física. 

6.2.3. A Camada LLC 

A camada LLC (Logical Link Control) oferece uma conexão confiável e segura 

entre uma estação móvel e o SGSN, e é independente das camadas mais baixas. A 

camada LLC possui dois modos de transferências, o com reconhecimento 

(acknowledged) e o sem reconhecimento (unacknowledged). 

6.2.4. A Camada SNDCP 
A camada do SNDCP (Sub-Network Dependent Convergence Protocol) realiza o 

mapeamento e função de compressão entre a camada de rede e as camadas mais baixas. 

Esta camada também realiza segmentação, remontagem de pacotes e multiplexação. 

 

6.3. Gerência de Mobilidade. 

A gerência de mobilidade do GPRS é tratada basicamente da mesma forma que no 

sistema GSM. Uma ou mais células formam uma área de roteamento (routing area), que 

é um subconjunto de uma área de localização (location area). Cada área de roteamento 

é servida por uma SGSN. O rastreamento da localização de uma estação móvel depende 

do seu estado de gerência de mobilidade. Quando uma estação móvel está no estado 

STANDBY, a localização da estação móvel é conhecida no nível de área de roteamento. 

Quando uma estação móvel está no estado READY sua localização é conhecida no nível 

da célula. 

6.3.1. Estados de Gerência de Mobilidade. 

O GPRS possui três estados de gerência de mobilidade, mostrados na figura 6.4. O 

estado de IDLE quando o usuário (estação móvel) está no modo passivo (não realizou 

um procedimento de attach). O estado STANDBY é utilizado quando o usuário terminou 

uma fase ativa. Uma estação móvel está ativa (READY) quando está transmitindo ou 

acabou de transmitir. A mudança de estado acontece no início de atividade ou quando 

expira o tempo. 
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Figura 6.4: estados de gerência de mobilidade 

 

 

6.3.1.1.O Estado IDLE. 

No estado IDLE a estação móvel não está acessível pela rede GPRS. Os elementos 

de rede não armazenam nenhum contexto válido para o assinante e o assinante não está 

conectado a gerência de mobilidade. A estação móvel precisa realizar um procedimento 

do tipo attach para mudar de estado. 

6.3.1.2.O Estado STANDBY 

No estado STANDBY o assinante está conectado a gerência de mobilidade e a sua 

localização é conhecida no nível de área de roteamento. A rede possui um contexto de 

gerência de mobilidade válido para o usuário. Se a estação transmitir algum dado 

mudará para o estado READY. A estação móvel ou a rede pode iniciar um procedimento 

do tipo detach para passar para o estado IDLE. 
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6.3.1.3.O Estado READY 

No estado READY o assinante está conectado à gerência de mobilidade e a sua 

localização é conhecida no nível da célula. O SGSN pode transmitir dados para a 

estação móvel a qualquer momento e a estação móvel pode transmitir dados para o 

SGSN.  

A rede possui um contexto de gerência de mobilidade válido para o usuário. Se o 

tempo limite do estado READY expirar, a estação móvel passa para o estado STANDBY. 

Se a estação móvel iniciar um procedimento do tipo detach, a estação móvel passa para 

o estado IDLE e o contexto de gerência de mobilidade é removido. Uma estação móvel 

no estado READY não possui necessariamente recursos de rádio reservado. 

6.3.2. Conectando na Rede GPRS 

A conexão e desconexão da rede GPRS é realizada através dos procedimentos 

GPRS attach e GPRS detach respectivamente. Os pedidos de conexão e desconexão são 

recebidos e processados pelo SGSN. Através do GPRS attach, a estação móvel passa 

para o estado READY, e então o contexto de gerência de mobilidade é estabelecido, a 

estação móvel é autenticada, a chave de criptografia é gerada, a conexão criptografada é 

estabelecida e a estação móvel recebe uma identificação lógica temporária de conexão 

(TLLI – Temporary Logical Link Identity). Depois do GPRS attach, a estação móvel 

poderá enviar e receber mensagens SMS, mas para enviar outro tipo de dado precisará 

ativar o contexto PDP. 

Quando um usuário deseja terminar uma conexão com a rede GPRS, o GPRS 

detach é utilizado. O GPRS detach muda o estado da estação móvel para IDLE e o 

contexto de gerência de mobilidade é removido. 

6.3.3. Endereços e Funções de Contexto PDP 
As funções de contexto PDP (Packet Data Protocol) são funções de rede que são 

utilizadas para associar uma estação móvel a vários endereços PDP e depois de utilizá-

los eliminar a associação destes endereços. Quando uma estação móvel está conectada à 

rede precisará ativar todos os endereços que deseja utilizar para transferência de dados 

com redes externas. Vários contextos PDP precisaram ser ativados, porque estes 

incluem endereços, atributos de QoS, etc. Depois do usuário utilizar os endereços 

ativados, estes deverão ser desativados. As estações móveis poderão utilizar estas 

funções quando estão nos estados READY ou STANDBY. Estas funções são de 

responsabilidade do SGSN. 
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6.3.3.1.Endereço PDP Estático e Dinâmico 

O contrato do assinante determina o tipo de endereço que será utilizado. Um 

endereço PDP estático é aquele que está alocado permanentemente para uma estação 

móvel, enquanto o endereço dinâmico é alocado somente quando a estação móvel 

realiza uma ativação de contexto PDP. 

6.3.3.2.Ativação de Contexto PDP 

A ativação do contexto PDP pode ser realizada pela estação móvel ou pela rede. A 

estação móvel, quando deseja ativar um contexto, envia um pedido de ativação de 

contexto para o SGSN. O GSSN pode também realizar um pedido de ativação de 

contexto de uma estação móvel, quando receber pacotes destinados a uma estação 

conectada (attached) à rede mas que não ativou o contexto PDP. 

6.3.3.3.Desativação de Contexto PDP 

O contexto PDP poderá ser desativado pela estação móvel ou pela rede. Cada 

endereço PDP poderá ser desativado separadamente, mas se um pedido de detach for 

realizado todos os contextos serão removidos. 

 

6.4. Segurança 

O GPRS utiliza segurança baseada na especificação do GSM fase 2. Estas funções 

de segurança incluem autenticação do assinante, a confidencialidade do usuário e, a 

criptografia dos dados entre a estação móvel e o SGSN. A autenticação do usuário no 

GPRS é realizada pelo SGSN da mesma forma que o MSC/VLR realiza no GSM fase 2. 

O TLLI é utilizado para garantir a confidencialidade do usuário. A correspondência 

entre o IMSI (International Mobile Subscriber Identity) e o TLLI só é conhecida pela 

estação móvel e o SGSN. A função de criptografia utilizada entre a estação móvel e o 

SGSN não é a mesma utilizada no GSM fase 2, mas sim uma versão otimizada para o 

tráfego de pacotes. 

 

6.5. Gerenciamento de Localização 

Os procedimentos de gerência de localização são utilizados para controlar 

mudanças de células e/ou área de roteamento, e atualizações periódicas de área de 

roteamento. Se uma estação móvel permanecer muito tempo no mesmo lugar, a rede 

precisa receber uma indicação de que a estação móvel ainda está acessível. Esta é a 

razão pela qual são realizadas atualizações de área de roteamento periódicas. Uma 

estação móvel realiza uma atualização de célula (cell update) quando está no modo 
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READY e muda de célula dentro de uma mesma área de roteamento. Quando uma 

estação móvel muda de célula pertencente à área de roteamento distintas, esta realiza 

uma atualização de área de roteamento (routing area update). Existem dois tipos de 

atualização de área de roteamento, a atualização Intra-SGSN e a Inter-SGSN. Um 

SGSN pode gerenciar várias áreas de roteamento e se a nova área de roteamento da 

estação móvel pertence ao mesmo SGSN, uma atualização Intra-SGSN é utilizada. Se a 

nova área de roteamento está vinculada a um SGSN diferente, uma atualização Inter-

SGSN é utilizada. 

 

6.6. Interface de Rádio do GPRS 
Nesta seção apresentamos as principais características da interface de rádio do 

GPRS. 
 

6.6.1. Canais Lógicos 

Novos canais lógicos são definidos no GPRS para flexibilizar a alocação de 

recursos sem prejudicar a qualidade do tráfego de voz existente no GSM. Estes canais 

lógicos são mapeados em canais físicos, conhecidos como PDTCH (Packet Data 

Channel), que estão dedicados para o tráfego de dados por pacotes.  

Os canais lógicos do GPRS podem ser divididos em quatro categorias, conforme 

mostrado na figura 6.5, que são: PCCCH (Packet Common Control Channel), PBCCH 

(Packet Broadcast Control Channel), PDTCH (Packet Data Traffic Channel), PACCH 

(Packet Associated Control Channel). 

 

PDCH

PBCCH PCCCH PDTCH PACCH

PRACH PPCH PAGCH PNCH

Canal físico

Canais
lógicos

 
Figura 6.5: Canais lógicos do GPRS 
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6.6.1.1.PCCCH (Packet Common Control Channel) 

O PCCCH compreende os canais lógicos utilizados para controle na rede de 

pacotes: 

• PRACH (Packet Random Access Channel): é utilizado pela estação móvel 

para iniciar uma transmissão de dados ou informação de sinalização 

(somente no uplink). 

• PPCH (Packet Paging Channel): é utilizado para efetuar um paging na 

estação móvel antes de iniciar uma transmissão de dados pelo downlink. 

• PAGCH (Packet Access Grant Channel): é utilizado na fase de 

estabelecimento de conexão de uma transferência de dados para alocação 

de recursos à estação móvel antes de iniciar a transferência. 

• PNCH (Packet Notification Channel): é utilizado para enviar uma 

notificação PTM-M (Point to Multipoint-Multicast) para um grupo de 

estações antes de iniciar a transferência de dados. 

6.6.1.2.PBCCH (Packet Broadcast Control Channel) 

Utilizado para enviar informações especificas do sistema GPRS. Se nenhum 

PBCCH estiver alocado, as informações do sistema deverão ser enviadas através de um 

BCCH. Este canal é utilizado somente para downlink. 

6.6.1.3.PDTCH (Packet Data Traffic Channel) 

Os PDTCHs são alocados para transferência de dados. Um PDTCH é 

temporariamente alocado para uma estação móvel. No modo de operação multislot uma 

estação móvel poderá utilizar vários PDTCHs em paralelo para uma única transferência 

de dados. 

Todos os canais de tráfego de dados são unidirecionais, ou do tipo uplink 

(PDTCH/U) para transferências originadas da estação móvel, ou do tipo downlink 

(PDTCH/D) para transferências destinadas à estação móvel. 

6.6.1.4.Packet Dedicated Control Channel 

• PACCH (Packet Associated Control Channel): utilizado para informações 

de controle de uma estação móvel especifica. Os PACCHs compartilham 

recursos com os PDTCHs alocados para uma estação móvel. Além disso, 

uma estação móvel que está envolvida em uma transferência de dados pode 

ser avisada de uma chamada de serviços baseada em circuito através de um 

PACCH. 
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• PTCCH/U (Packet Timing Advence Control Channel, Uplink): utilizado 

para enviar burst de acesso aleatórios que são utilizados por uma estação 

móvel no modo de transferência para estimar o timing advance. 

• PTCCH/D (Packet Timing Advence Control Channel, Downlink): 

utilizado para enviar informações de atualização do timing advance para 

diversas estações móveis. 

 

6.6.2. Mapeamento de Canais Lógicos para Canais Físicos 

Diferentes tipos de canais lógicos podem ocorrer no mesmo canal físico. O 

compartilhamento do canal físico é baseado em blocos de quatro burst consecutivos, 

exceto para PTCCH. 

6.6.2.1.PCCCH 

Os canais lógicos de PCCCH são mapeados para canais físicos diferentes dos 

canais lógicos do CCCH. Os PCCCH não precisam estar alocados permanentemente em 

uma célula. Quando o PCCCH não estiver alocado, o CCCH pode ser utilizado para 

iniciar uma transferência de dados. O PCCCH, quando existe, é mapeado em um ou 

vários canais físicos utilizando uma estrutura de quadros do tipo 52-multiframe. A 

existência e a localização do PCCCH devem ser enviadas através de broadcast em uma 

célula. O mapeamento para canais físicos de cada um dos tipos de canais de PCCCH é 

mostrado a seguir: 

• PRACH: é mapeado em um ou vários canais físicos. O canal físico em que 

o PRACH será mapeado é definido pela estação móvel através de 

informações de broadcast recebidas no PBCCH ou BCCH. 

• PPCH: é mapeado em vários canais físicos. O mapeamento exato em cada 

canal físico segue uma regra pré-definida que é enviada para a estação 

móvel através do PBCCH. 

• PAGCH: é mapeado em um ou vários canais físicos. O mapeamento exato 

em cada canal físico segue uma regra pré-definida que é enviada para a 

estação móvel através do PBCCH. 

• PNCH:  é mapeado em um ou vários blocos do PCCCH. O mapeamento 

exato  segue uma regra pré-definida que é enviada para a estação móvel 

através do PBCCH. 
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6.6.2.2.PBCCH 

O PBCCH pode ser mapeado em um ou vários canais físicos através de regras pré-

definidas. A existência de PACCH e conseqüentemente a existência de PBCCH, são 

indicadas através do BCCH. 

6.6.2.3.PDTCH 

Um PDTCH é mapeado em um canal físico. Uma única estação móvel poderá 

alocar ao mesmo tempo de um a oito PDTCH, em diferentes timeslots mas na mesma 

freqüência. 

6.6.2.4.PACCH 

O PACCH é dinamicamente alocado nos mesmos canais físicos utilizados para 

transportar PDTCHs. O PACCH é de natureza bidirecional e pode ser alocado tanto no 

uplink como no downlink, independente dos canais de PDTCH correspondentes serem 

de uplink ou downlink. 

6.6.3. Princípios do Gerenciamento dos Recursos de Rádio 

Uma célula que suporta GPRS poderá alocar recursos em um ou vários canais 

físicos para atender o tráfego GPRS. Estes canais físicos, compartilhados pelas estações 

móveis, são retirados de um conjunto de canais físicos disponíveis em uma célula. A 

alocação dos canais físicos para o GPRS e para o serviço de voz pode variar 

dinamicamente. A sinalização de controle necessária no GPRS para iniciar uma 

transferência de dados é realizada através do PCCCH (quando alocado), ou no CCCH. 

Isto permite que a célula aloque recursos para o GPRS somente quando necessários. 

Quando informações de controle comuns não são transportadas por CCCH, pelo 

menos um PDCH, agindo como PDCH primário, transporta PCCCH que carregam 

informações de controle necessárias para iniciar uma transferência de dados. Outros 

PDCH, agindo como secundários, são utilizados para transportar dados de usuários e 

informações de controles dedicadas. 

O GPRS não necessita de PDCHs permanentemente alocados. A alocação para o 

GPRS pode ser realizada baseada na demanda de transferências de dados existente na 

rede. No entanto, a operadora poderá alocar alguns canais físicos de forma temporária 

ou permanente para o GPRS. 

Quando os PDCHs estão congestionados com tráfego GPRS e a célula possui 

recursos disponíveis, a rede poderá alocar mais canais físicos para o GPRS.  
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O PDCH utiliza uma estrutura multiframe que consiste em 52 quadros (frames), 

divididos em 12 blocos (de 4 frames cada), 2 quadros livres e 2 quadros utilizados para 

PTCCH, conforme mostrado na figura 6.6. 

 

B0 B1 B2 T B3 B4 B5 X B6 B7 B8 T B9 B10 B11 X

52 quadros TDMA
X = quadro não utilizado
B0 - B11 = Bloco de rádio com 4 quadros TDMA
T = quadro usado para PTCCH  

Figura 6.6: estrutura multiframe do PDCH 

 

O mapeamento dos canais lógicos para os blocos de rádio é realizado utilizando a 

seguinte ordem de blocos: B0, B6, B3, B9, B1, B7, B4, B10, B2, B8, B5, B11. 

O PDCH que contém o PCCCH (se existir) é indicado no BCCH Este PDCH é o 

único que conterá blocos PBCCH. No downlink deste PDCH, o primeiro bloco da lista 

acima (B0) será utilizado para PBCCH. Se necessário, até três blocos adicionais no 

mesmo PDCH poderão ser alocados para utilização como PBCCH. 

Em qualquer PDCH com PCCCH (com ou sem PBCCH), até 12 blocos seguintes 

na ordem especificada acima poderão ser utilizados para PAGCN, PNCH, PDTCH ou 

PACCH no downlink. Os blocos restantes no downlink poderão ser utilizados para 

PPCH, PAGCH, PNCH, PDTCH ou PACCH. 

O mapeamento dos canais no multiframe é controlado por vários parâmetros 

enviados através dos PBCCH. Em um PDCH que não contém PCCCH, todos os blocos 

poderão ser utilizados para PDTCH ou PACCH. O uso é indicado pelo tipo de 

mensagem. 

Uma estação móvel conectada (attached) na rede GPRS não necessita monitorar o 

BCCH se um PBCCH existe. Toda informação relevante do GPRS e algumas 

informações dos serviços baseados em circuitos devem neste caso ser enviadas através 

do PBCCH. Se nenhum PBCCH estiver alocado, qualquer informação do GPRS deverá 

ser enviada através do BCCH. 

6.6.4. Modos de Operação dos Recursos de Rádio. 

Os procedimentos de gerência dos recursos de rádio são caracterizados por dois 

diferentes modos de operação dos recursos de rádio (RR – Radio Resources), Packet 

Idle Mode e Packet Transfer Mode. 
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No Packet Idle Mode nenhum TBF (Temporary Block Flow) existe. Uma camada 

superior poderá solicitar a transferência de um PDU LLC, que implicitamente, pode 

disparar a criação de um TBF e a transição para o modo Packet Transfer Mode. 

No Packet Transfer Mode, a estação móvel possui recursos alocados e possui um 

TBF em um ou mais canais físicos. A transferência contínua de um ou mais PDU LLC é 

possível. TBFs concorrentes podem ser estabelecidos em direções opostas da conexão. 

As transferências de PDU LLC poder ser realizadas no modo com reconhecimento 

(acknowledged) e sem reconhecimento (unacknowledged). 

Quando entra em uma nova célula, a estação móvel sai do modo Packet Transfer 

Mode para o modo Packet Idle Mode, lê as informações do sistema na nova célula, e 

depois ativa o modo Packet Transfer Mode novamente. 

6.6.5. Camada Física 

Estruturas de blocos de rádio diferentes são definidas para transferência de dados e 

transferência de mensagens de controle, conforme mostrado na figura 6.7. A estrutura 

de bloco de rádio consiste em um cabeçalho MAC (MAC header), bloco de dados RLC 

(RLC data block) ou bloco de controle RLC/MAC (RLC/MAC control block). Esta 

estrutura é sempre transportada por quatro bursts normais. 

 

MAC Header RLC Header RLC DATA

Bloco de radio

Bloco de dados RLC

MAC Header RLC/MAC Control Message

Bloco de radio

Bloco de controle RLC/MAC  
Figura 6.7: estrutura de blocos de rádio 

 

O cabeçalho MAC (8 bits) contém campos de controle, que são diferentes para 

uplink e downlink. O cabeçalho RLC é de tamanho variável e possui campos de controle 

que também são diferentes para uplink e downlink. O campo de dados do RLC (RLC 

Data) contém octetos de um ou mais PDUs do LLC. O campo de mensagem de controle 

RLC/MAC contém uma mensagem de controle RLC/MAC. 
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6.6.5.1.Codificação do Canal 

Quatro esquemas de codificação diferentes, CS-1 a CS-4 (figura 6.8 e 6.9) , estão 

definidos para canais de tráfego de pacotes de dados. Para todos os outros canais de 

pacotes, exceto o PRACH e PTCCH/U, o esquema de codificação CS-1 é utilizado. 

 

USF RLC DATA

Bloco de radio

Codigo de Convolução com taxa 1/2

Puncturing

BCS

456 bits  
Figura 6.8: estrutura de blocos de rádio para CS-1 a CS-3 

 

 

USF RLC DATA

Bloco de radio

Sem codificação

BCS

456 bits

Codigo
de Bloco

 
Figura 6.9: estrutura de blocos de rádio para CS-4 

 
O primeiro passo no processo de codificação é acrescentar o BCS para detecção de 

erros. No caso de CS-1 a CS-3, o segundo passo consiste em pré-codificar a USF 

(exceto para CS-1) , acrescentar 4 tail bits e aplicar um código de convolução para 

correção de erros que é puntured para garantir a taxa de codificação desejada. No caso 
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do CS-4 nenhum código de correção de erros é aplicado. A tabela 6.1 mostra 

detalhadamente cada um dos quatro tipos de codificação. 

 

Tabela 6.1: esquemas de codificação 

Esquema Taxa de 

Codificação 

USF USF Pré-

codificada 

Bloco 

de 

Radio 

BCS Tail Taxa de 

transferên

cia (Kb/s) 

Taxa de 

Transferência 

excluindo 

RLC/MAC 

Headers 

CS-1 1/2 3 3 181 40 4 9,05 8 

CS-2 2/3 3 6 268 16 4 14,4 12 

CS-3 3/4 3 6 312 16 4 15,6 14.4 

CS-4 1 3 12 428 16 0 21,4 20 

 

O CS-1 é o mesmo esquema de codificação especificado para o SACCH no GSM 

5.03 [GM503]. Consiste em um código de convolução (taxa 1/2) para correção de erros 

e um BCS de 40 bits. O CS-2 e o CS-3 são versões punctured do mesmo código de 

convolução do CS-1. O CS-4 não possui correção de erros. O CS-2, CS-3 e o CS-4 

utilizam um CRC de 16 bits para o BCS. O CRC é calculado em todo o bloco de dado 

RLC não codificado incluindo o cabeçalho MAC. 

O USF possui oitos estados que são representados por um campo binário de 3 bits 

no cabeçalho MAC. No CS-1, todo o bloco de rádio codificado com o código de 

convolução e o USF precisa ser decodificado como parte dos dados. Todos os outros 

esquemas de codificação geram o mesmo código de 12 bits para o USF. 

6.6.6. A Camada RLC/MAC. 

A camada RLC/MAC (Radio Link Control/Medium Access Control) trabalha 

acima da camada física na pilha de protocolos. As funções do MAC definem os 

procedimentos que permitem várias estações móveis compartilharem o mesmo meio 

físico de transmissão, que pode ser constituído de vários canais físicos. As funções RLC 

definem os procedimentos para uma retransmissão seletiva dos blocos de dados RLC 

que não foram entregues com sucesso. 

O princípio de funcionamento do RLC/MAC pode ser mostrado na figura 6.10. 
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FH Dados FCS FH Dados FCS

BH BCS BH BCS BH BCS...

Normal Burst Normal Burst Normal Burst Normal Burst

Pacote IP

Camada SNDCP

Quadro LLC

Bloco RLC/MAC

Burst da camada
Física

Compressão
(Opcional)

Segmentação Máximo 1520

 
Figura 6.10: fluxo de transmissão e recepção de dados 

 

As N-PDU (Network Protocol Data Unit) que correspondem a pacotes IP, são 

comprimidas e segmentadas em SN-PDUs (Sub-Network Protocol Data Units) pelo 

SNDCP. A compressão dos pacotes IP é opcional. Os SN-PDUs são encapsulados em 

um ou vários quadros LLC. O tamanho dos dados que podem ser enviados em um 

quadro LLC é um parâmetro entre 140 e 1520. Os quadros LLC são segmentados em 

blocos de dados RLC. Na camada RLC/MAC, um protocolo de retransmissão seletiva 

entre a estação móvel e a rede permite a retransmissão de blocos de dados RLC com 

erros. Quando um quadro LLC é completamente transmitido pela camada RLC, este é 

repassado para a camada LLC. 

Existem dois conceitos importantes que consistem o núcleo de operação da 

camada RLC/MAC: TBF (Temporary Block Flow) e o TFI (Temporary Flow 

Identifier). 

6.6.6.1.Temporary Block Flow (TBF) e Temporary Flow Identifier (TFI) 

O TBF é uma conexão temporal entre a estação móvel e a rede que suporta 

transferência unidirecional de PDUs LLC nos canais físicos de dados. Um TBF pode 

utilizar recursos de rádio em um ou mais PDCHs e compreende um número de blocos 

RLC/MAC transportando um ou mais PDUs LLC. Um TBF é temporário e é mantido 

somente enquanto durar a transmissão dos dados. 

Cada TBF recebe um TFI assinalado pela rede. O TFI é único entre vários TBFs 

concorrentes em cada direção e é utilizado no lugar da identificação da estação móvel 

na camada RLC/MAC. O mesmo valor de TFI poderá ser utilizado simultaneamente por 

TBFs em direções opostas. O TFI é alocado em uma mensagem de alocação de recursos 
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que precede a transferência de quadros LLC pertencentes a um TBF. E esse TFI é 

incluído em cada cabeçalho RLC pertencente a um TBF, como também em cada 

mensagem de controle associada com a transferência do quadro LLC. 

6.6.6.2.Métodos de Acesso da Camada RLC/MAC 

Existem três tipos de métodos de acesso na camada RLC/MAC: alocação 

dinâmica, alocação dinâmica estendida e alocação fixa. 

6.6.6.2.1. Alocação Dinâmica 

Na alocação dinâmica o USF (Uplink State Flag) é utilizado para possibilitar a 

multiplexação de várias estações móveis no mesmo PDCH. Durante o estabelecimento 

do TBF de uplink, um USF é estabelecido para cada estação móvel, que será utilizado 

pela rede para indicar qual estação móvel poderá transmitir no próximo bloco de rádio 

de uplink. 

Neste método cada bloco de downlink tem que ser decodificado por todas as 

estações alocadas no mesmo PDCH, para obter o USF e o TFI que identificam o dono 

dos dados ou da informação de controle. Além disso, mesmo quando nenhuma 

informação de downlink está disponível, o bloco de rádio sem valor deverá ser enviado 

somente para transmitir a USF quando necessário. 

O USF possui 3 bits de tamanho, sendo que cada PDCH poderá gerenciar até oito 

estações móveis, exceto no PCCH, que o valor ‘111’ indica que o bloco de rádio de 

uplink correspondente está reservado para PRACH. 

Quando uma estação móvel detecta o seu valor de USF em um PDCH, a estação 

poderá transmitir um único bloco RLC/MAC ou uma seqüência de quatro blocos 

RLC/MAC no mesmo PDCH. O número de blocos a transmitir é definido pelo 

parâmetro USF_GRANUNARITY do TBF de uplink. 

O fato de a estação móvel ter que receber um USF em cada timeslot, introduz a 

limitação do número máximo de timeslots suportados na direção de uplink para certas 

classes de estações móveis. Na maioria dos casos práticos, com a implementação de 

rádio mais simples do GPRS, o número máximo de timeslots de uplink está limitado a 

dois. 

6.6.6.2.2. Alocação Dinâmica Entendida 

Na alocação dinâmica estendida é eliminada a necessidade de receber um USF em 

cada timeslot, conseqüentemente o número de timeslots de uplink suportado é 

aumentado. Neste caso, quando um USF é recebido em um timeslot especifico, a 
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estação móvel poderá transmitir no mesmo timeslot e em todos os timeslots 

subseqüentes. 

6.6.6.2.3. Alocação Fixa 

Na alocação física a rede informa para a estação móvel a ordem de transmissão de 

uplink através do envio de uma mensagem de controle especifica. Neste caso, o USF 

não é utilizado. Quando uma estação solicita alocação de recursos de uplink, a rede 

responde com um mapa de bits que indica os timeslots e blocos de rádio, que a estação 

poderá transmitir depois de um número de quadros contido no parâmetro TBS Starting 

Time. 

6.6.6.3.Modos de Operação da Camada RLC/MAC 

A camada RLC possui dois modos de operação: 

• Sem reconhecimento (unacknowledged) 

• Com reconhecimento (acknowledge) 

No modo de operação com reconhecimento da camada RLC/MAC, a transferência 

é controlada por um mecanismo de retransmissão seletiva, combinada com a numeração 

dos blocos de dados RLC em um TBF. O lado transmissor envia blocos dentro de uma 

janela e o lado receptor envia pacotes de mensagens Ack/Nck quando necessários. Cada 

mensagem Ack/Nck confirma o recebimento de todos os blocos RLC, até o número 

BSC informado (Block Sequence Number). Adicionalmente, um mapa de bits é utilizado 

para solicitar seletivamente a retransmissão de blocos RLC recebidos com erro. 

Já no modo de operação sem reconhecimento da camada RLC/MAC a 

transferência é controlada somente pela numeração dos blocos de dados RLC de um 

TBF e não inclui retransmissão. O lado receptor extrai os dados dos blocos de dados 

RLC recebidos e tenta manter o tamanho correto dos dados transmitidos, acrescentando 

bits sem valor no lugar dos blocos RLC perdidos. 
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7. O SIMULADOR GPRS 

 

7.1. O modelo básico 

O simulador desenvolvido por Suzana de França Dantas [SUZ01] foi utilizado 

como base para a elaboração do simulador utilizado neste trabalho. A versão do 

simulador desenvolvida neste trabalho, acrescentou as funcionalidades necessárias para 

o suporte de multislot no GPRS. 

O simulador GPRS foi desenvolvido utilizando a ferramenta SIMSCRIPT II.5 na 

versão para ambiente Windows. 

A seguir estaremos transcrevendo algumas das características deste simulador 

implementado em [SUZ01] acrescentadas das modificações realizadas neste trabalho. 

 

7.2. A implementação 

 

7.2.1. Aspectos considerados 

A implementação realizada possui os seguintes aspectos: 

• O simulador tem uma única célula e, conseqüentemente não possui 

procedimentos de handoff. 

• Considera-se que durante a simulação todos os usuários já possuem um contexto 

PDP não-anônimo ativo,e estão em modo active (durante o processo de 

transmissão) ou em standby (podem ser localizados por paging para recepção de 

dados). 

• No modo sem multislot ativado, cada usuário poderá ocupar apenas um timeslot 

para transmitir/receber dados tanto no uplink como no downlink. 

• No modo multislot ativado, cada usuário poderá alocar um único slot no uplink e 

vários slots no downlink, desde que sejam em uma mesma freqüência. O número 

máximo de slots que podem ser alocados por usuário no downlink deverá ser 

definido no início da simulação. 

• Assume-se que não existe perda de pacotes na rede fixa (entre a BSS, SGSN e 

GGSN). 

• Quando a transmissão chega no GGSN existe duas possibilidades: se a 

transmissão for de uplink, então se chega ao final e o usuário é posto novamente 

numa fila que possibilitará a inicialização de novas chamadas; se for um pedido 
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de downlink, o GGSN espera um tempo aleatório definido por uma função 

(função 7.1) de distribuição Gama [BOU01] (representa o tempo que a GGSN 

espera para receber a resposta de um servidor externo): 
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Função 7.1: tempo de resposta do GGSN  

 

Assumiu-se B=1 (função gama padrão) e, sabendo que a média da 

distribuição gama é o produto a por B, foi determinado o valor de a para que a 

média do retorno de uma mensagem fosse de 150 ms. 

7.2.2. Tipos de usuários e caracterização das aplicações 
Todos os dispositivos serão considerados móveis da classe B, ou seja, podem 

enviar/receber dados e voz, mas não simultaneamente. Para efeito de simulação foram 

criados três perfis de usuários: 

• Tipo SEND – usuário que solicita o sistema para enviar dados (uplink). O 

destinatário pode ser um externo à rede GPRS ou não. Esses dados podem 

ser, por exemplo, um e-mail ou uma transferência de arquivo. 

• Tipo REQUEST – usuário que solicita o sistema para receber dados 

(downlink) que estejam em um servidor, seja na própria operadora ou em 

alguma rede externa. Neste caso, esse usuário envia um pedido (pacote de 

dados) no uplink e recebe a resposta de sua solicitação no canal de 

downlink. 

• Tipo VOICE – usuário que solicita uma chamada de voz. O sistema GSM 

é utilizado no simulador para gerar tráfego e concorrência pelos canais 

disponíveis na célula. 

O número de cada tipo de usuário e o tamanho da aplicação (bytes a transferir ou 

receber) de cada um deverão ser definidos antes do início da simulação. 

Os usuários de voz geram apenas pedidos de alocação de canal e um tempo 

aleatório é estipulado para a duração da chamada. A chamada é caracterizada pela 

alocação dos canais nas duas direções (uplink e downlink). Caso não haja 



61 

disponibilidade de recurso (em qualquer que seja a direção), o usuário não consegue 

estabelecer a chamada e volta para a fila de usuários, para uma nova tentativa após um 

certo período de tempo de espera. Terminada a sessão o canal é liberado. 

No simulador, todas as chamadas serão originadas nos móveis, mas haverá tráfego 

de dados nas duas direções, uma vez que os usuários do tipo request recebem os dados 

via downlink. 

7.2.3. Cenários de codificação 
Os quatros cenários de codificação, propostos pela ETSI foram implementados e a 

composição dos blocos RLC é feita de acordo com os dados na tabela 5.1. 

7.2.4. Fragmentação dos pacotes 
O número de blocos RLC que serão enviados é calculado de acordo com o 

tamanho da aplicação definido. No entanto, os dados da aplicação antes de chegaram à 

camada RLC são comprimidos e segmentados nas camadas superiores conforme 

descrito no Capítulo 5. 

Assumiu-se que o tamanho máximo de um segmento TCP era de 512 bytes, já 

incluído o cabeçalho de 20 bytes. Esses segmentos são chamados de Network Packet 

Data Units (N-PDUs). 

A camada SNDCP realiza a compressão e segmentação desses pacotes. O 

cabeçalho e dados de uma N-PDU são tratados separadamente pelo SNDCP. O 

cabeçalho forma uma estrutura chamada SN-DATA PDU (com modo de 

reconhecimento) e os dados formam uma estrutura chamada SN-UNITDATA PDU 

(sem modo de reconhecimento). 

Não existe fragmentação de pacotes entre a camada SNDCP e a camada LLC. A 

informação originada da camada superior é totalmente inserida no campo de dados da 

camada inferior. 

Todo bloco RLC/MAC possui 456 bits e é enviado em quatro burst de 

transmissão. No entanto, a quantidade de dados úteis que são enviados em cada um 

destes segmentos RLC/MAC depende do cenário de codificação adotado (veja Tabela 

5.1). Os segmentos RLC/MAC podem transportar um ou mais segmentos RLC. 

Quando houver mudança de cenário de codificação, o simulador automaticamente 

recalcula a quantidade de blocos RLC que ainda precisam ser enviados. Admite-se que 

o sistema possui condições de reorganizar a informação recebida, mesmo com blocos 

RLC em padrões diferentes. 

7.2.5. Modelo de erro 
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O modelo de erro para descarte de blocos de rádio é baseado numa tabela com 

valores de Block Error Rate (BLER) pré-calculados, fornecida pela Ericsson e adota em 

diversos artigos publicados por técnicos desta empresa [ADA98, HOF98, MEY98]. O 

cenário assumido para geração dessa tabela foi de um canal urbano com usuários se 

movimentando a 50 Km/h. Para determinação da taxa Carrier-to-Interference ratio 

(C/I) para um curto período de tempo, uma distribuição gaussiana foi utilizada, cuja 

média e variância são parâmetros definidos no início da simulação. 

É assumido que os canais lógicos de controle são sempre aceitos corretamente, 

evitando gerar retransmissões destes PDCHs. Para cada canal lógico de dados (PDTCH) 

enviado, um C/I é escolhido via distribuição gaussiana, e conseqüentemente, um BLER 

associado a esse valor é coletado da tabela. Uma variável aleatória uniformemente 

distribuída entre 0 e 1 determina se o bloco será aceito ou descartado, comparando-a 

com o valor do BLER coletado (probabilidade de descarte). 

7.2.6. Modelo adaptativo para cenário de codificação 
Existem quatro Cenários de Codificação (CS) propostos pela ETSI para o GPRS. 

Eles são escolhidos de acordo com as condições ambientais em que uma dada conexão 

de rádio está sujeita. Isto é, interferência, ruídos e, conseqüentemente, descarte de 

pacotes determinam qual é o melhor CS a ser adotado. 

Uma vez definido o CS para iniciar o envio de dados, a operadora pode optar por 

mantê-lo por toda a transmissão ou alterá-lo usando um método que avalie as perdas e o 

estado atual do ambiente. A principal vantagem de um modelo adaptativo é a 

possibilidade de otimização do tráfego, permitindo que menos pacotes sejam 

descartados, que as transmissões finalizem mais rapidamente e que mais usuários 

possam ser atendidos. 

Neste trabalho utilizaremos o modelo adaptativo de cenário de codificação 

proposto em [SUZ01], que foi a criadora do módulo básico deste simulador. Este 

modelo adaptativo é baseado no percentual de blocos descartados durante a transmissão 

de uma janela. Isto é, para cada bloco enviado, um BLER é coletado e, 

conseqüentemente, é identificado se o bloco foi aceito ou não. Ao término da 

transmissão da janela, é calculado o percentual de blocos descartados, dividindo-se o 

total de blocos descartados pelo total de blocos transmitidos. Esse percentual de erros é 

comparado com os valores de transição de cenários para identificar se o usuário deve 

mudar de cenário de codificação ou não. 
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7.2.7. Procedimentos de alocação dos PDTCHs 
A BSS fica encarregada de gerenciar a alocação de canais, incluindo os  PDTCHs 

e a voz. O número de canais de uplink e downlink é livre e deve ser determinado no 

início da simulação. Usuários de voz e dados concorrem pelos mesmos timeslots, mas 

enquanto os usuários de voz podem utilizar os timeslots de todas as freqüências 

disponíveis, os usuários de dados só podem enviar nos timeslot designados para 

transportar PDCH (em qualquer freqüência). Por exemplo, se o sistema designa os 

timeslots 1 e 2 para transportar dados (PDCHs), então os dados só podem ser enviados 

nesses timeslots, independentemente do canal (freqüência) a ser utilizado. 

No simulador GPRS, toda célula possui 1 PDCH master, localizado no primeiro 

timeslot do frame TDMA (TS 0). A quantidade de PDCH slaves pode variar, e também 

é definido pelo usuário da ferramenta. Nos testes apresentados usou-se a combinação 1 

+ 3 (1 PDCH uplink e 3 PDCH downlink). 

No GPRS um único usuário poderá alocar de 1 a 8 PDCHs para transferência de 

dados (multislot). No início da simulação deverá ser definido se o sistema utilizará ou 

não o recurso de multislot. Quando habilitado o recurso de multislot deve também 

informar o número máximo de PDCHs que cada usuário poderá alocar e se o sistema 

utilizará ou não um algoritmo adaptativo de alocação de canais. Desta forma, teremos 

três formas distintas de funcionamento do simulador: sem multislot, com multislot 

normal (sem algoritmo adaptativo) e multislot com algoritmo adaptativo. 

7.2.7.1. Alocação sem multislot 
Quando o recurso de multislot não está ativado, um usuário que deseja transmitir 

envia um PRACH para a BSS. A BSS procura um único canal PDCH disponível e aloca 

para o usuário. Este usuário poderá então transmitir os seus dados utilizando este único 

canal PDCH alocado. Ou seja, neste modo de operação cada usuário só poderá alocar 

um único canal PDCH para uplink ou downlink. 

7.2.7.2.Alocação com multislot normal (sem adaptação) 
Neste modo de funcionamento, cada usuário poderá alocar um número máximo de 

canal PDCHs definido no início da simulação, no entanto, o número de canais PDCHs 

alocados por usuário, também não poderá ser superior ao número de timeslots 

reservados para o GPRS, em uma freqüência. Para iniciar uma transmissão, o usuário 

envia um PRACH para a BSS. A BSS verifica os canais disponíveis e tenta alocar o 

número de canais PDCHs que não ultrapasse o limite definido para multislot deste 

usuário. O usuário permanecerá com os recursos que foram alocados durante todo o 

período de sua transmissão, ou seja, se o usuário não conseguir recursos do tipo 
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multislot no início da transmissão por não existirem recursos disponíveis, ele não poderá 

alocá-los depois. Da mesma forma, um usuário que conseguiu alocar recursos multislot 

no início da transmissão permanecerá com eles até o final de sua transferência de dados. 

Este modo de operação privilegia os usuários que iniciam suas transmissões mais 

cedo, pois poderão alocar os recursos que estão livres e permanecer com eles mesmo 

que não esteja fazendo uma boa utilização dos canais alocados. Enquanto isso, os 

usuários que iniciaram suas transmissões mais tarde, não terão a mesma facilidade para 

alocar recursos e mesmo que estejam fazendo melhor uso dos recursos alocados, não 

poderão alocar recursos adicionais disponíveis no sistema. 

7.2.7.3.Alocação com multislot adaptativo 
Neste terceiro modo de funcionamento, da mesma forma que no modo anterior, 

cada usuário poderá alocar um número máximo de canal PDCHs definido no início da 

simulação, no entanto, o número de canais PDCHs alocados por usuário também não 

poderá ser superior ao número de timeslots reservados para o GPRS em uma dada 

freqüência. Para iniciar uma transmissão, o usuário envia um PRACH para a BSS. A 

BSS verifica os canais disponíveis e tenta alocar o número de canais PDCHs, que não 

ultrapasse o limite definido para multislot desse usuário. No entanto, durante a 

transmissão de dados do usuário será calculada a taxa de erro em cada janela de dados 

transmitidos (TEU) . Esta taxa de erro será comparada com a taxa de erro do sistema 

(TES) como um todo e o desvio padrão dos erros do sistema (DPS), e em seguida o 

sistema determina o que deve ser feito em relação aos recursos do usuário. Existem 

algumas situações possíveis que são: 

• O usuário está com recursos multislot alocado: se a sua taxa de erro for 

superior à taxa de erro médio do sistema adicionado do desvio padrão 

(TEU > TES + DPS), o sistema retira os recursos multislot deste usuário, 

ou seja o usuário ficará somente com um canal PDCH alocado. No entanto, 

se a sua taxa de erro for inferior ou igual à taxa de erro do sistema 

adicionado do desvio padrão (TEU <= TES+DPS), o usuário permanecerá 

com seus recursos de multislot alocados. 

• O usuário não está com recursos multislot alocado: se a sua taxa de erro for 

inferior à taxa de erro médio do sistema subtraída do desvio padrão (TEU 

< TES - DPS), o sistema tenta alocar recursos adicionais (multislot) para o 

usuário desde que não ultrapasse o limite definido para esse usuário. No 

entanto, se a sua taxa de erro for maior ou igual à taxa de erro do sistema 
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subtraída do desvio padrão (TEU >= TES-DPS), o usuário permanecerá no 

modo sem multislot. 

A grande vantagem deste algoritmo adaptativo é a democratização do uso dos 

recursos do sistema, ou seja, todos os usuários terão chance de alocar recursos multislot. 

Além disso, os recursos do sistema serão melhores utilizados, pois estarão alocados para 

aqueles usuários que estão mantendo a taxa de erro dentro de limites aceitáveis. que são 

definidos de acordo com a média de erro do sistema.  

7.2.8. Dados coletados durante a simulação. 
A cada 0,25 s é feita uma varredura no sistema para coletar informações de todos 

os móveis que estejam enviando ou recebendo dados naquele instante. 

Para cada móvel é armazenado: 

• O número total de blocos recebidos desde a última varredura; 

• O CS utilizado para transmissão de cada bloco; 

• O número de blocos descartados; 

• A direção da transmissão (uplink ou downlink). 

Ao final da transmissão, um arquivo texto é gerado com os dados coletados. Esse 

arquivo é transportado para uma planilha de geração de gráficos, determinação da taxa 

de blocos descartados e cálculo das vazões de usuário e sistema em cada cenário 

adotado. 
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8. A SIMULAÇÃO 
 

Neste capítulo apresentaremos os resultados obtidos com a utilização do 

simulador. Usaremos três situações de C/I médio: um valor baixo (6 db) para 

caracterizar uma alta interferência, um valor intermediário (13 db) e um valor alto (20 

db). Para cada uma destas situações utilizou-se o simulador em três modos distintos: 

primeiro um modo sem possibilidade de alocação de multislot, segundo um modo com a 

utilização de multislot sem algoritmo adaptativo e um terceiro com a utilização de 

multislot com algoritmo adaptativo. 

A análise dos dados será feita utilizando as informações coletadas nas 

transmissões de downlink, pois nosso interesse é avaliar o funcionamento do sistema na 

utilização de multislot, e os cenários utilizados só permitiam a utilização deste recurso 

no sentido de downlink. 

Dados comuns a todos os cenários apresentados nesta dissertação: 

 

Número de usuários SEND  20 

Número de usuários REQUEST  20 

Número de usuários VOICE  60 

Tamanho da aplicação uplink de usuário do tipo request  30 bytes 

Tamanho da aplicação uplink de usuário do tipo  send  2048 bytes 

Tamanho da aplicação downlink  2048 bytes 

Número de PDCH uplink/downlink  1 + 3 

Número máximo de PDCH por usuário  2 

Duração da simulação  30 min 

Numero de freqüências uplink/downlink  15 + 15 

Cenário de codificação inicial  CS1 

Algoritmo adaptativo de cenário de codificação  ativado 
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8.1. Cenário 1: Sem multislot e alta interferência 
Neste cenário, cada usuário só pode alocar um único PDTCH para uplink e 

downlink. Além disso, considerou-se um ambiente com alta interferência onde o C/I 

teve média de 6 db e variância de 3 db. O resultado obtido é mostrado na figura 8.1. 
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Figura 8.1: cenário 1 – Sem multislot e alta interferência 

 
Neste cenário a vazão média de downlink por usuário foi de 6,72 Kbps e a média 

de downlink do sistema foi de 11,77 Kbps. A taxa de erro média foi de 24,40 %. Através 

destes gráficos, podemos perceber que durante toda a simulação nenhum usuário 

conseguiu ultrapassar a taxa de 10 Kbps devido à alta interferência existente. A taxa de 

transferência média do sistema acima dos 10 Kbps é explicada pela existência de vários 

usuários recebendo dados, simultaneamente em alguns momentos da simulação. 

Durante toda a simulação os usuários permaneceram no cenário de codificação CS1. 

 

8.2. Cenário 2: Com multislot (sem algoritmo adaptativo) e alta interferência 
Neste cenário, cada usuário só poderia alocar um único PDTCH para uplink, mas 

poderá alocar até 2 PDTCH no downlink. Os recursos foram alocados no início da 

transmissão de cada usuário e permaneceram reservados até que todos os dados do 

usuário estivessem transmitidos. Além disso, considerou-se um ambiente com alta 

interferência onde o C/I teve média de 6 db e variância de 3 db. O resultado obtido é 

mostrado na figura 8.2. 
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Cenário 2 - Downlink Usuário
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Figura 8.2: cenário 2 - Com multislot (sem algoritmo adaptativo) e alta interferência 

 
Neste cenário a vazão média de downlink por usuário foi de 9,76 Kbps e a média 

de downlink do sistema foi de 14,56 Kbps. A taxa de erro média foi de 24,33 %. Através 

destes gráficos, podemos perceber que no inicio da simulação vários usuários 

conseguiram alocar múltiplos PDTCH e por isso tiveram taxa superiores a 10 Kbps. No 

entanto alguns usuários não conseguiram alocar mais de um PDTCH, pois ao iniciarem 

suas transmissões não existiam recursos disponíveis. Isto pode ser percebido 

principalmente após o tempo 1500 s de simulação, onde a taxa de transmissão dos 

usuários estava semelhante à do Cenário 1. Mesmo assim, houve uma significativa 

melhora na taxa média de transferência de dados obtida por usuário e pelo sistema 

comparados com o Cenário 1. Durante toda a simulação os usuários permaneceram no 

cenário de codificação CS1. 

 

8.3. Cenário 3: Com multislot (com algoritmo adaptativo) e alta interferência 
Neste cenário, cada usuário só poderia alocar um único PDTCH para uplink, mas 

poderá alocar até 2 PDTCH no downlink. Os recursos foram alocados utilizando o 

algoritmo adaptativo proposto neste trabalho. Além disso, considerou-se um ambiente 

com alta interferência onde o C/I teve média de 6 db e variância de 3 db. O resultado 

obtido é mostrado na figura 8.3. 
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Cenário 3 - Downlink de Usuário

-

50,00

100,00

32
2

38
7

42
6

47
7

14
44

15
59

16
35

Tempo

Ta
xa 6 db

 

Cenário 3 - Downlink do Sistema

0

50

100

32
2

39
3

45
5

14
01

14
95

15
77

16
52

Tempo

Ta
xa 6 db

 
Figura 8.3: cenário 3 - Com multislot (com algoritmo adaptativo) e alta interferência 

 
Neste cenário a vazão média de downlink por usuário foi de 8,85 Kbps e a média 

de downlink do sistema foi de 15,08 Kbps. A taxa de erro média foi de 24,29 %. Através 

destes gráficos, podemos perceber que devido à alta interferência nenhum usuário 

conseguiu permanecer por muito tempo com múltiplos PDTCH alocados, mas houve 

uma melhor distribuição destes recursos entre os diversos usuários do sistema. O grande 

número de erros de transmissão provocou uma perda muito rápida dos recursos alocados 

para os usuários, e somente em alguns instantes da simulação alguns usuários obtiveram 

taxas de erro pequenas suficientes para alocar mais PDTCHs, mas mesmo assim não 

conseguiram permanecer nesta situação por muito tempo e logo perderam esses 

recursos. Desta forma, comparando com o Cenário 2 ocorreu uma pequena queda na 

vazão média obtida pelos usuários, mas em compensação tivemos uma pequena 

elevação da vazão média do sistema. Durante toda a simulação os usuários 

permaneceram no cenário de codificação CS1. 

 

8.4. Cenário 4: Sem multislot e média interferência 
Neste cenário, cada usuário só poderia alocar um único PDTCH para uplink, e 

também somente um PDTCH para downlink. Além disso, considerou-se um ambiente 

com média interferência onde o C/I teve média de 13 db e variância de 3 db. O resultado 

obtido é mostrado na figura 8.4. 
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Cenário 4 - Downlink de Usuário
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Figura 8.4: cenário 4 - Sem multislot e média interferência 

 
Neste cenário a vazão média de downlink por usuário foi de 12,32 Kbps e a média 

de downlink do sistema foi de 18,42 Kbps. A taxa de erro média foi de 15,83 %. Nesta 

situação com interferência média, tivemos uma queda acentuada do percentual de erro 

no sistema e conseqüentemente uma elevação na taxa média de downlink do usuário e 

do sistema. No início da simulação alguns usuários receberam informações 

simultaneamente e por isso, tivemos alguns picos na vazão média do sistema, mas pelo 

gráfico de vazão média por podemos perceber que todos tiveram, aproximadamente, o 

mesmo comportamento durante toda a simulação. Um outro fator, que provocou a 

melhora nas vazões médias obtidas pelos usuários e pelo sistema, é que durante a 

simulação quase todos os usuários migraram para o cenário de codificação CS3, que 

possui mais espaço reservado para dados que o sistema de codificação CS1. 

 

8.5. Cenário 5: Com multislot (sem algoritmo adaptativo) e média interferência 
Neste cenário, cada usuário só poderia alocar um único PDTCH para uplink, mas 

poderia alocar até 2 PDTCH no downlink. Os recursos foram alocados no início da 

transmissão de cada usuário e permaneceram reservados até que todos os dados do 

usuário estivessem transmitidos. Além disso, considerou-se um ambiente com média 

interferência onde o C/I teve média de 13 db e variância de 3 db. O resultado obtido é 

mostrado na figura 8.5. 
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Cenário 5 - Downlink de Usuário
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Cenário 5 - Downlink do Sistema
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Figura 8.5: cenário 5 - Com multislot (sem algoritmo adaptativo) e média interferência 

 
Neste cenário a vazão média de downlink por usuário foi de 15,36 Kbps e a média 

de downlink do sistema foi de 22,52 Kbps. A taxa de erro média foi de 15,88 %. Através 

destes gráficos podemos perceber que no inicio da simulação, quando existiam muitos 

recursos disponíveis, praticamente todos os usuários conseguiram alocar múltiplos 

PDTCHs e por isso tivemos taxas próximas de 30 Kbps. No entanto, os usuários que 

iniciaram transmissões por volta do tempo de 1400 s não conseguiram alocar múltiplos 

PDTCHs, pois não havia recursos disponíveis e tiveram que permanecer desta forma até 

o final das transmissões. Mesmo assim, houve uma grande melhora na vazão média 

obtida pelos usuários e pelo sistema comparados com o Cenário 4. Da mesma forma que 

no cenário anterior, quase todos os usuários migraram para o sistema de codificação 

CS3. 

 

8.6. Cenário 6: Com multislot (com algoritmo adaptativo) e média interferência 
Neste cenário, cada usuário só poderia alocar um único PDTCH para uplink, mas 

poderá alocar até 2 PDTCHs no downlink. Os recursos foram alocados utilizando o 

algoritmo adaptativo proposto neste trabalho. Além disso, considerou-se um ambiente 

com alta interferência onde o C/I teve média de 6 db e variância de 3 db. O resultado 

obtido é mostrado na figura 8.6. 
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Cenário 6 - Downlink de Usuário
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Cenário 6 - Downlink do Sistema
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Figura 8.6: cenário 6 - Com multislot (com algoritmo adaptativo) e média interferência 

 
Neste cenário a vazão média de downlink por usuário foi de 15,62 Kbps e a média 

de downlink do sistema foi de 23,63 Kbps. A taxa de erro média foi de 16,26 %. Nesta 

situação de média interferência podemos perceber que houve grande oscilação na vazão 

média obtida pelos usuários, mas a vazão média do sistema permaneceu de certa forma 

constante exceto por alguns picos isolados. Isto pode ser explicado pelo fato de ter 

ocorrido uma grande permuta de recursos entre os usuários ao longo de toda a 

simulação, ou seja, usuários que estavam com vários PDTCHs alocados perdiam esses 

recursos devido a alguns picos no seu erro médio, ao mesmo tempo em que outros 

usuários que estavam com erro pequeno alocavam estes recursos liberados. Desta 

forma, neste cenário houve um melhor aproveitamento dos recursos do sistema entre 

todos os usuários, quando comparado este caso com os Cenários 4 e 5 que estavam 

utilizando a mesma faixa de interferência. Durante a simulação quase todos os usuários 

migraram para o sistema de codificação CS3. 

 

8.7. Cenário 7: Sem multislot e baixa interferência 
 
Neste cenário, cada usuário só poderia alocar um único PDTCH para uplink e 

downlink. Além disso, considerou-se um ambiente com baixa interferência onde o C/I 

teve média de 20 db e variância de 3 db. O resultado obtido é mostrado na figura 8.7. 
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Cenário 7 - Downlink de Usuário
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Figura 8.7: cenário 7 - Sem multislot e baixa interferência 

 
Neste cenário a vazão média de downlink por usuário foi de 16,38 Kbps e a média 

de downlink do sistema foi de 26,99 Kbps. A taxa de erro média foi de 13,42 %. Nesta 

simulação a interferência foi muito baixa e por isso tivemos uma taxa de erro média 

muito pequena. Por esta razão, todos os usuários migraram para o cenário de 

codificação CS4, que possui a melhor vazão de todos os quatros cenários de codificação 

existentes no GPRS. Esta mudança de sistema de codificação e o pequeno percentual de 

erro provocaram um aumento na vazão média obtida pelos usuários e pelo sistema 

quando comparados com os cenários anteriores.  

 

8.8. Cenário 8: Com multislot (sem algoritmo adaptativo) e baixa interferência 
Neste cenário, cada usuário só poderia alocar um único PDTCH para uplink, mas 

poderá alocar até 2 PDTCHs no downlink. Os recursos foram alocados no início da 

transmissão de cada usuário e permaneceram reservados até que todos os dados do 

usuário estivessem transmitidos. Além disso, considerou-se um ambiente com baixa 

interferência onde o C/I teve média de 20 db e variância de 3 db. O resultado obtido é 

mostrado na figura 8.8. 
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Figura 8.8: cenário 8 - Com multislot (sem algoritmo adaptativo) e baixa interferência 



74 

 
Neste cenário a vazão média de downlink por usuário foi de 20,56 Kbps e a média 

de downlink do sistema foi de 24,12 Kbps. A taxa de erro média foi de 11,29 %. No 

início da simulação, quando existiam muitos recursos disponíveis, praticamente todos os 

usuários conseguiram alocar múltiplos PDTCHs e por isso tivemos taxas acima de 40 

Kbps. No entanto, os usuários que iniciaram transmissões por volta do tempo de 500 s 

não conseguiram alocar múltiplos PDTCHs, no momento que estavam começando a 

transferência, pois não haviam recursos disponíveis, e tiveram que permanecer desta 

forma até o final das transmissões. Mesmo assim, houve uma melhora razoável na 

vazão média obtida pelos usuários comparada com a do Cenário 7. No entanto uma 

pequena queda na vazão média do sistema pode ser explicada pelo fato de não ter 

ocorrido transmissões de usuários diferentes em um mesmo momento da simulação, 

como aconteceu no Cenário 7. Da mesma forma que no cenário anterior, todos os 

usuários migraram para o sistema de codificação CS4 que é o mais indicado em 

ambientes com pequenas taxas de erro, e que oferece a melhor taxa de transmissão de 

todos os cenários de codificação. 

 

8.9. Cenário 9: Com multislot (com algoritmo adaptativo) e baixa interferência 
Neste cenário, cada usuário só poderia alocar um único PDTCH para uplink, mas 

poderá alocar até 2 PDTCHs no downlink. Os recursos foram alocados utilizando o 

algoritmo adaptativo proposto neste trabalho. Além disso, considerou-se um ambiente 

com baixa interferência onde o C/I teve média de 20 db e variância de 3 db. O resultado 

obtido é mostrado na figura 8.9. 
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Figura 8.9: cenário 9 - Com multislot (com algoritmo adaptativo) e baixa interferência 
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Neste cenário a vazão média de downlink por usuário foi de 21,59 Kbps e a média 

de downlink do sistema foi de 30,20 Kbps. A taxa de erro média foi de 13,20 %. Nesta 

situação de baixa interferência podemos perceber que praticamente durante todo o 

tempo da simulação existiam usuários que estavam utilizando mais de um PDTCH. Isto 

pode ser percebido pelos picos acima de 40 Kbps encontrados em diversos momentos 

no gráfico de vazão média obtida pelos usuários (figura 8.9). Neste cenário houve o 

melhor aproveitamento dos recursos do sistema, pois mesmo os usuários que não 

conseguiram alocar vários PDTCHs no início das transmissões, puderam ter recursos 

adicionais alocados logo que os outros usuários do sistema os disponibilizavam. Devido 

à pequena taxa de erro poucos usuários perderam recursos que haviam alocado e mesmo 

assim, pouco tempo depois conseguiram alocar estes recursos novamente quando suas 

taxas de erro voltaram a cair. Nesta simulação obtivemos a melhor taxa média de 

download do sistema. Durante a simulação todos os usuários migraram para o sistema 

de codificação CS4, o que colaborou para a melhoria das taxas comparado com os 

cenários de média e alta interferência. 

 

8.10. Comparação entre cenários. 
Nesta seção iremos apresentar uma comparação entre os cenários apresentados 

com o objetivo de verificar o ganho ou perda de vazão na utilização de multislot com e 
sem o algoritmo adaptativo. Utilizaremos as seguintes formulas para determinar a 
melhora ou piora da vazão do sistema: 

 
Ganho ou perda G1 = Vazão.com.multislot.sem.adaptação 

Vazão.sem.multislot 
 

Ganho ou perda G2 = Vazão.com.multislot.com.adaptação 
Vazão.sem.multislot 

 
Ganho ou perda G3 = Vazão.com.multislot.com.adaptação 

Vazão.sem.multislot.sem.adaptação 
 

8.10.1. Cenários com alta interferência (C/I = 6 db) 
 
Comparando as taxas médias de transferência de downlink de usuário e do sistema 

no ambiente de alta interferência e utilizando as fórmulas acima obtivemos os resultados 

da tabela 8.1. 

Tabela 8.1: comparação de cenários com C/I de 6 db 
 Usuário Sistema 

G1 1,45 1,23 
G2 1,32 1,28 
G3 0,91 1,04 
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Observou-se que a utilização de multislot melhorou a performance do sistema e 

dos usuários com a utilização ou não do modelo adaptativo, ou seja, o recurso de 

multislot é vantajoso independentemente da forma que é utilizado. No entanto, quando 

comparamos o modelo adaptativo proposto com a utilização de multislot padrão pode-se 

perceber que houve uma pequena perda na vazão média obtida pelo usuários, mas que a 

vazão média do sistema continuou praticamente a mesma. Podemos concluir que nesta 

situação não obtivemos ganhos na utilização do modelo proposto, mas também não foi 

introduzida nenhuma perda considerável. A justificativa para o fraco desempenho do 

algoritmo foi a grande quantidade de erros provocados pela alta interferência, que 

conseqüentemente impediram que os usuários conseguissem permanecer com os 

recursos de multislot alocados por muito tempo. 

 
8.10.2. Cenários com média interferência (C/I = 13 db) 

Comparando as taxas médias de transferência de downlink de usuário e do sistema 

no ambiente de média interferência obtivemos os resultados da tabela 8.2. 

Tabela 8.2: comparação de cenários com C/I de 13 db 
 Usuário Sistema 

G1 1,25 1,22 
G2 1,27 1,28 
G3 1,02 1,05 

 
Observou-se novamente que a utilização de multislot melhorou a performance do 

sistema e dos usuários com a utilização ou não do modelo adaptativo, ou seja, o recurso 

de multislot mostrou-se novamente vantajoso neste ambiente de média interferência. No 

entanto, quando comparamos o modelo adaptativo proposto com a utilização de 

multislot padrão identifica-se que não houve um ganho significativo nem na vazão 

média obtida pelo usuários e nem na vazão média do sistema. No entanto, ao analisar os 

dados da simulação pode-se perceber que embora não tenha ocorrido um ganho 

significativo, houve uma melhor distribuição dos recursos do sistema, pois um maior 

número de usuários conseguiu utilizar o sistema de multislot durante a simulação.E 

enquanto que no cenário sem o algoritmo estes recursos ficaram concentrados com os 

usuários que iniciaram as transmissões em primeiro lugar.  

 

8.10.3. Cenários com baixa interferência (C/I = 20 db) 
Comparando as taxas médias de transferência de downlink de usuário e do sistema 

no ambiente de baixa interferência obtivemos os resultados da tabela 8.3. 
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Tabela 8.3: comparação de cenários com C/I de 20 db 
 Usuário Sistema 

G1 1,25 0,89 
G2 1,32 1,12 
G3 1,05 1,25 

 
Observou-se que a utilização de multislot melhorou a performance da vazão média 

obtida pelos usuários com a utilização ou não do modelo adaptativo, mas que houve 

uma pequena perda na média do sistema sem o algoritmo adaptativo comparando com o 

cenário sem multislot. No entanto, quando se compara o modelo adaptativo proposto 

com a utilização de multislot padrão, identifica-se que embora não tenha ocorrido um 

ganho significativo na vazão média obtida pelos usuários, a vazão média do sistema 

teve um ganho considerável. Isto pode ser explicado pela melhor distribuição dos 

recursos entre os usuários através da utilização do modelo adaptativo.  

 

8.11. Conclusão sobre os testes 
Nos testes apresentados neste Capítulo utilizamos duas formas diferentes de 

alocação de recursos multislot. A primeira forma, os recursos eram alocados para cada 

usuário no início da transmissão e ficavam desta forma enquanto o usuário estivesse 

transmitindo suas informações, ou seja, se ao iniciar as transmissões o usuário não 

conseguisse alocar recursos de multislot, ele não poderia fazer isso depois. Em 

contrapartida, os usuários que conseguissem alocar multislot permaneciam com estes 

recursos até o final de suas transmissões, mesmo que estivessem com altas taxas de erro. 

Na segunda forma, utilizamos um algoritmo adaptativo que verifica a taxa de erros do 

usuário ao final de cada janela de transmissão, para determinar se o mesmo deveria 

permanecer com os recursos alocados ou alocar mais recursos disponíveis no sistema se 

necessário ou se estiverem disponíveis. 

Observou-se que as duas formas de utilização de multislot foram vantajosas em 

todas as três situações de interferência utilizadas, quando comparadas com a não 

utilização de multislot. 

Quando comparamos o multislot normal com o multislot adaptativo podemos 

perceber que não ocorreram ganhos consideráveis, nas taxas médias de transmissão dos 

usuários em nenhum dos três cenários de interferência analisados. No entanto, 

percebemos que com a utilização do algoritmo houve uma melhor distribuição dos 

recursos entre os usuários do sistema, permitindo que um maior número de usuário 
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alternasse na utilização de multislot e evitando que os recursos ficassem concentrados 

em um pequeno número de usuários. 

De uma maneira geral, embora o algoritmo não tenha trazido os ganhos esperados, 

o seu uso é considerado válido pela melhor distribuição dos recursos de sistema entre os 

usuários. 
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9. CONCLUSÃO 
 

Neste trabalho tentamos apresentar um estudo a respeito da tecnologia GPRS e 

implementar uma nova versão do simulador proposto por Suzana Dantas [SUZ01] que 

oferece suporte a utilização de multislot. 

Foi proposto um modelo adaptativo para a alocação dos recursos de multislot 

baseado no percentual de blocos descartados em uma janela RLC transmitida e na 

média de blocos descartados pelo sistema. 

Comparou-se o modelo adaptativo com cenários onde não utilizamos o recurso de 

multislot e com cenários utilizando o recurso de multislot sem o uso do modelo 

adaptativo. As comparações foram realizadas em três situações ambientais distintas: 

baixa interferência, média interferência e alta interferência. Em geral, o uso de multislot 

mostrou-se bastante vantajoso, pois obteve vazão de dados sempre superiores aos 

cenários que não utilizaram o recurso de multislot. O modelo adaptativo proposto 

também ofereceu vantagens ao sistema quando comparado tanto com os cenários sem o 

uso de multislot e com os cenários com utilização de multislot sem algoritmo adaptativo. 

Em relação aos cenários sem o uso de multislot, o modelo adaptativo obteve uma vazão 

média de transmissão bem superior. Já em relação aos cenários com utilização de 

multislot sem uso do modelo adaptativo, não houve ganho significativo na vazão média 

de transferência, mas houve uma melhor distribuição dos recursos do sistema entre os 

diversos usuários em operação. 

O modelo adaptativo proposto é uma das contribuições deste trabalho, pois a ETSI 

não cita em sua especificação para o GPRS nenhuma maneira de definir quais usuários 

poderão utilizar o recurso de multislot durante a transmissão. 

Outra contribuição que podemos citar é a nova versão do simulador GPRS que foi 

implementada com o suporte para a utilização de multislot que poderá ser utilizado 

como base para outros estudos do mesmo assunto. 

 

9.1. Trabalhos Futuros 
 

A nova versão do simulador apresentada neste trabalho ainda é bastante limitada 

para a complexidade do sistema GPRS. No entanto, foi construída de uma forma que 

permite facilmente sua evolução para agregar novas funcionalidades. 

Alguns estudos poderão ser realizados no futuro, dentre os quais podemos 

destacar: 
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• Estender a arquitetura do simulador para incorporar novas células. Com 

isso, realizar estudos quanto a handoff de usuários e garantias na 

continuidade de transmissão de dados quando ocorrer mudanças de células 

e de área de serviço. 

• Criar perfis de usuários que permitam definir quem poderá usar o recurso 

de multislot e quantos slots cada um destes usuários poderá alocar. 

• Incluir usuários classe A, ou seja, permitir que o mesmo usuário utilize 

serviços GPRS e GSM simultaneamente, e, com isso, avaliar o 

comportamento do sistema e a coordenação de timeslots. 

• Acrescentar chamadas originadas pela rede externa e analisar o problema 

da localização da estação móvel. Atualmente todas as chamadas são 

originadas na estação móvel. 

• Criar um modelo que permita o sistema alterar dinamicamente o número 

de slots reservados para o  GPRS e para o GSM de acordo com a demanda 

dos usuários do sistema. 
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