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Resumo

Atualmente o mercado das comunicações móveis está sendo dirigido pela necessidade dos

serviços de dados. Entre os sistemas da primeira e segunda geração (1G e 2G), o GSM (Global

System Mobile) é indiscutivelmente o mais utilizado no mundo para aplicações de voz, porém,

continua oferecendo serviços de dados com baixas taxas de transmissão, as quais em paralelo

com as baixas capacidades dos sistemas, são os principais problemas do progresso da multimídia

móvel. Além disso, os serviços de dados são caracterizados pela necessidade de grandes larguras

de banda.

Sendo assim, o GSM que originalmente foi desenvolvido para transmissão de voz e serviços

de dados com baixas taxas, está rapidamente sendo atualizado para incorporar novos serviços

multimídia. Na sua geração intermediária 2,5G, com o HSCSD (High Speed Circuit Switching

Service Data) e o GPRS (General Packet Radio Service), possuirão suas taxas de dados

aumentadas em três vezes com a introdução de suas versões melhoradas, ECSD (Enhanced

Circuit Switched Data) e EGPRS (Enhanced GPRS), juntos esses dois sistemas são denominados

de EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution).

O EDGE utilizará uma modulação de alto nível denominada 8PSK (8 Phase Shift Keying)

em conjunto com a GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying), utilizada pelo GPRS, também

usará esquemas de codificação mais eficientes e mecanismos de controle de qualidade do link, IR

(Incremental Redundancy) e LA (Link Adaptation), os quais trazem benefícios quando utilizados

em boas condições de propagação.

Este trabalho trata da evolução dos serviços de dados, em especial da 2,5G, concentrando-se

no estudo do EDGE, mais especificamente do EGPRS, com a abordagem dos seus principais

aspectos e características. Foram realizados estudos considerando as alocações single e multislot,

suas especificações, para a transmissão de diferentes modelos de dados, Funet, Railway e

Mobitex, entre PCU (Packet Control Unit) e MSs (Mobile Stations). Desenvolveu-se um

protótipo com o objetivo de simular esse nível de abstração e testar um algoritmo para a

otimização das alocações, de forma a permitir o melhor estudo e a análise do desempenho do

sistema. 

Palavras-Chave: EDGE, EGPRS, GPRS, evolução dos serviços de dados, sistemas móvel.
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Abstract
 

Nowadays, mobile communications market is being driven by the need of data services.

Among the systems of the first and second generation (1G and 2G), GSM (Global Mobile

System) is undoubtedly the most used in all world for voice applications, however, it continues

offering data services with low bit rates, which in parallel with the low capacities of the systems,

are the main problems of the progress mobile multimedia. Besides, data services are

characterized by the need of higher bandwidths. 

Although, GSM that originally was developed for voice transmission and data services with

low bit rates, is being quickly updated to incorporate new multimedia services. In its intermediate

generation, 2,5G, with HSCSD (High Speed Circuit Switching Service Dates) and GPRS

(General Packet Radiates Service), will increase its data rates 3 times with the introduction of

your enhanced versions, ECSD (Enhanced Circuit Switched Dates) and EGPRS (Enhanced

GPRS), that together are denominated of EDGE (Enhanced Dates Rate Global Evolution). 

EDGE will use a high level modulation named 8PSK (8 Phase Shift Keying) together with

GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying), used by GPRS, more efficient modulations schemes

and link quality control mechanisms, IR (Incremental Redundancy) and LA (Link Adaptation),

which bring benefits when used in good propagation conditions. 

This work treats of the data service evolution, especially of the 2,5G, concentrating on the

study of EDGE, more specifically of EGPRS, with the approach of your principal aspects and

characteristics. Studies were accomplished considering the single and multislot allocations,

considering specifications and standards, for the transmission of different data traffic models

(Funet, Railway and Mobitex) among PCU (Packet Control Unit) and MSs (Mobile Stations). A

simple prototype was developed with the objective of simulate of that abstraction level and test of

an algorithm for the optimization of the allocations, in way to allow the best study and analysis of

the acting of the system. 

Key Words: EDGE, EGPRS, GPRS, data service evolution, mobile systems.



Lista de Figuras

Figura 1 – Evolução das gerações dos sistemas celulares ............................................................................................3

Figura 2 – Evolução dos serviços de dados móveis [SIE2000] ...................................................................................12

Figura 3 – Evolução dos sistemas de dados e suas aplicações [SIE2000] ..................................................................13

Figura 4 – Evolução do padrão GSM [TOP2001].......................................................................................................14

Figura 5 – HSCSD [INA2000] .....................................................................................................................................15

Figura 6 – Caracterização dos serviços HSCSD [INA2000].......................................................................................17

Figura 7 – Arquitetura GPRS [TOP2001] ...................................................................................................................19

Figura 8 – Protocolos no plano de transmissão do GPRS...........................................................................................22

Figura 9 – Protocolos no plano de sinalização do GPRS............................................................................................23

Figura 10 – Família EDGE..........................................................................................................................................25

Figura 11 – Arquitetura UMTS [TOP2001] ................................................................................................................26

Figura 12 – Camadas de cobertura UMTS [TOP2001] ..............................................................................................27

Figura 13 – Rede IS-136 [TOR2000]...........................................................................................................................28

Figura 14  – Evolução do IS-136 [MEC1997].............................................................................................................29

Figura 15 – Rede IS-136+ [TOR2000] ........................................................................................................................29

Figura 16 – Rede 136HS [TOR2000] ..........................................................................................................................30

Figura 17 – Arquitetura do GPRS-136 [LIN2000] ......................................................................................................30

Figura 18 – Estrutura em camadas do cdma2000 [KNI1998].....................................................................................35

Figura 19 – Estados da camada MAC no IS-95B [KNI1998]......................................................................................36

Figura 20 – Estados da camada MAC do cdma2000 [KNI1998] ................................................................................36

Figura 21 – Canais do cdma2000 [MAR1999]............................................................................................................38

Figura 22 – Exemplo de utilização dos canais do cdma2000 [WEI1998] ...................................................................39

Figura 23 – Serviços de dados do EDGE [NOK1999] ................................................................................................42

Figura 24 – Arquitetura do EGPRS [FAB2001] ..........................................................................................................51

Figura 25 – Arquitetura do ECSD [KAZ1999] ............................................................................................................52

Figura 26 – GMSK x 8PSK [FUR1999c].....................................................................................................................53

Figura 27 – EGPRS frame data structure [QUI2000a] ...............................................................................................53

Figura 28 – Payloads das famílias A, B e C [TS43064] ..............................................................................................58

Figura 29 – Cobertura EDGE x GPRS ........................................................................................................................59

Figura 30 – Diagrama de estados da IR [UWCCHP] .................................................................................................60

Figura 31 – Esquemas de pucturing [FUR2001d].......................................................................................................61

Figura 32 – Multiplexação no uplink na camada RLC/MAC [QIU2000a]..................................................................64

Figura 33 – Procedimentos de acesso do EGPRS [QIU2000a] ..................................................................................64

Figura 34 – Mapeamento LLC PDU/ TDMA Bursts [MOL2000] ...............................................................................66



                                                                                                                                                                                      xii

Figura 35 – Rede principal da terceira geração baseado no IP [TOP2001] ..............................................................67

Figura 36 – Arquitetura GERAN [TOP2001] ..............................................................................................................68

Figura 37 – Arquitetura GERAN compatível com o UMTS [FUR2001d] ...................................................................68

Figura 38 – Protocolos GERAN no plano de usuário [MUL2001] .............................................................................69

Figura 39 - Protocolos GERAN no plano de controle [MUL2001] .............................................................................70

Figura 40 – Combinação de modos no plano de usuário da GERAN [ERI2000]........................................................70

Figura 41 – Mobilidade GERAN (redes separadas) [MUL2001]................................................................................71

Figura 42 – Mobilidade GERAN (redes integradas) [MUL2001] ...............................................................................72

Figura 43 –Diagrama de blocos do protótipo..............................................................................................................76

Figura 44 –  Diagrama de fluxo de dados do protótipo no nível 0 ..............................................................................79

Figura 45 – Diagrama de fluxo de dados do protótipo no nível 1 ...............................................................................80

Figura 46 – Mapeamento dos dados realizado pelo protótipo.....................................................................................84

Figura 47 – Fluxograma do algoritmo OTSA ..............................................................................................................88

Figura 48 – Exemplo de parâmetro de entrada do protótipo.......................................................................................89

Figura 49 – Exemplo da saída de dados do protótipo .................................................................................................90

Figura 50 – Tela Inicial do Protótipo ..........................................................................................................................94

Figura 51 – Cenário 1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso).........................................................................98

Figura 52 – Cenário 1.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)....................................................................100

Figura 53 – Cenário 1.2 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)....................................................................101

Figura 54 – Cenário 1.2.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso).................................................................102

Figura 55 – Cenário 1.3 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)....................................................................104

Figura 56 – Cenário 1.3.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso).................................................................105

Figura 57 – Cenário 2 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso).......................................................................107

Figura 58 – Cenário 3 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso).......................................................................108

Figura 59 – Cenário 4 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso).......................................................................109

Figura 60 – Cenário 4.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)....................................................................111

Figura 61 – Cenário 4.2 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)....................................................................112

Figura 62 – Cenário 4.2.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso).................................................................113

Figura 63 – Cenário 4.3 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)....................................................................115

Figura 64 – Cenário 4.3.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso).................................................................116

Figura 65 – Cenário 5 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso).......................................................................117

Figura 66 – Cenário 6 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso).......................................................................119

Figura 67 – Cenário 6.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)....................................................................120

Figura 68 – Cenário 6.2 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)....................................................................122

Figura 69 – Cenário 6.2.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso).................................................................123

Figura 70 – Cenário 6.3 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)....................................................................124

Figura 71 – Cenário 6.3.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso).................................................................126



                                                                                                                                                                                      xiii

Figura 72 – Cenário 7 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso).......................................................................127

Figura 73 – Cenário 8 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso).......................................................................128

Figura 74 – Cenário 9 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso).......................................................................130

Figura 75 – Cenário 9.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)....................................................................131

Figura 76 – Cenário 9.2 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)....................................................................132

Figura 77 – Cenário 9.2.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso).................................................................134

Figura 78 – Cenário 9.3 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)....................................................................135

Figura 79 – Cenário 9.3.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso).................................................................136

Figura 80 – Migração GSM/TDMA para a terceira geração[GUP2000] .................................................................143

Figura 81 – Migração das operadoras CDMA para a terceira geração [GUP2000] ...............................................144



Lista de Tabelas

Tabela 1 – Nº de timeslots x desempenho no HSCSD [INA2000] ................................................................................15

Tabela 2 – Esquemas de codificação do GPRS [TS43064]..........................................................................................21

Tabela 3 – Alterações sofridas na evolução do IS-136 ................................................................................................31

Tabela 4 – Taxas de dados EGPRS x ECSD em diferentes ambientes .........................................................................43

Tabela 5 – Esquemas de codificação do EGPRS [TS43064] .......................................................................................57

Tabela 6 – Informações dos esquemas de punctuirng [ERI2002]................................................................................62

Tabela 7 – Tabela com os esquemas de codificação utilizada pelo protótipo .............................................................85

Tabela 8 – Parâmetros fixos para todos os cenários ...................................................................................................94

Tabela 9 – Parâmetros modificados de acordo com o cenário ....................................................................................95

Tabela 10 – Parâmetros modificados para o cenário 1 ...............................................................................................97

Tabela 11 – Parâmetros modificados para o cenário 1.1 ............................................................................................99

Tabela 12 – Parâmetros modificados para o cenário 1.2 ..........................................................................................100

Tabela 13 – Parâmetros modificados para o cenário 1.2.1 .......................................................................................102

Tabela 14 – Parâmetros modificados para o cenário 1.3 ..........................................................................................103

Tabela 15 – Parâmetros modificados para o cenário 1.3.1 .......................................................................................104

Tabela 16 – Parâmetros modificados para o cenário 2 .............................................................................................106

Tabela 17 – Parâmetros modificados para o cenário 3 .............................................................................................107

Tabela 18 – Parâmetros modificados para o cenário 4 .............................................................................................109

Tabela 19 – Parâmetros modificados para o cenário 4.1 ..........................................................................................110

Tabela 20 – Parâmetros modificados para o cenário 4.2 ..........................................................................................111

Tabela 21 – Parâmetros modificados para o cenário 4.2.1 .......................................................................................113

Tabela 22 – Parâmetros modificados para o cenário 4.3 ..........................................................................................114

Tabela 23 – Parâmetros modificados para o cenário 4.3.1 .......................................................................................116

Tabela 24 – Parâmetros modificados para o cenário 5 .............................................................................................117

Tabela 25 – Parâmetros modificados para o cenário 6 .............................................................................................118

Tabela 26 – Parâmetros modificados para o cenário 6.1 ..........................................................................................120

Tabela 27 – Parâmetros modificados para o cenário 6.2 ..........................................................................................121

Tabela 28 – Parâmetros modificados para o cenário 6.2.1 .......................................................................................122

Tabela 29 – Parâmetros modificados para o cenário 6.3 ..........................................................................................124

Tabela 30 – Parâmetros modificados para o cenário 6.3.1 .......................................................................................125

Tabela 31 – Parâmetros modificados para o cenário 7 .............................................................................................126

Tabela 32 – Parâmetros modificados para o cenário 8 .............................................................................................128

Tabela 33 – Parâmetros modificados para o cenário 9 .............................................................................................129

Tabela 34 – Parâmetros modificados para o cenário 9.1 ..........................................................................................130



                                                                                                                                                                                        xv

Tabela 35 – Parâmetros modificados para o cenário 9.2 ..........................................................................................132

Tabela 36 – Parâmetros modificados para o cenário 9.2.1 .......................................................................................133

Tabela 37 – Parâmetros modificados para o cenário 9.3 ..........................................................................................134

Tabela 38 – Parâmetros modificados para o cenário 9.3.1 .......................................................................................136

Tabela 39 – Resumo dos cenários ..............................................................................................................................137

Tabela 40 – Principais diferenças GSM/TDMA x EDGE ..........................................................................................147



Lista de Reduções

(E)GPRSim EGPRS/GPRS Simulator

136HS 136 High Speed

1G 1ª Geração

2,5G 2,5 Geração

2+ 2,5 Geração

2G 2ª Geração

3G 3ª Geração

4G 4ª Geração

8PSK 8 Phase Shift Keying

ACK Acknowledgement

AMPS Advanced Mobile Phone System

ARDIS Advanced Radio Data Information Services

ARIB Association for Radio Insdustry and Business

ARQ Automatic Repeat Request

BCCH Broadcast Control Channel

BER Backward Error-Correction

BOQAM Binary Offset Quadrature Amplitude Modulation

BPSK Binary Phase Shift Keying

BS Base Station

BSS Base Station System

BSSGP Base Station System GPRS Protocol

C/I Carrier-to-Interference

CDMA Code Division Multiple Access

CDMA MC 1X CDMA Multi Carrier 1X

CDMA MC 3X CDMA Multi Carrier 3X

Cdma2000 Code Division Multiple Access 2000

CdmaOne Code Division Multiple Access One

CDPD Cellular Digital Packet Data 



                                                                                                                                                                                    xvii

CFCCH Compact Frequency Correction Channel

CNCL Communication Networks Class Library

CPAGCH Compact Packet Access Grant Channel

CPBCCH Compact Packet Broadcast Channel

CPNCH Compact Packet Notify Channel

CPPCH Compact Packet Paging Channel

CPRACH Compact Packet Random Access Channel

CS1 Coding Scheme 1

CS2 Coding Scheme 2

CS3 Coding Scheme 3

CS4 Coding Scheme 4

CSCH Compact Synchronization Channel

DAMPS Digital Advanced Mobile Phone System

DECT Digital Enhanced Cordless Telephone

DL Downlink

ECSD Enhanced Circuit Switched Data

EDGE Enhanced Data Rate for Global Evolution

EGPRS Enhanced General Packet Radio Service

ETSI European Telecommunication Standards Institute

FCC Fundamental Code Channel

FCCH Frequency Correction Channel

FDD Frequency Division Duplex

FDMA Frequency Division Multiple Access

FTP File Transfer Protocol

GERAN GSM/EDGE Radio Access Network

GGSN Gateway GPRS Support Node

GMSK Gaussian Minimum Shift Keying

GPRS General Packet Radio Service

GPRT Grupo de Pesquisa em Redes e Telecomunicações

GSM Global System Mobile

GTP GPRS Tunnel Protocol



                                                                                                                                                                                    xviii

HARQ II/III Hybrid Automatic Repeat Request Type II/III

HLR Home Location Register

HSCSD High Speed Circuit Switched Data

HSPDS High Speed Packet Data Service

IMT MC IMT-2000 Multi Carrier

IMT-2000 International Mobile Telecommunication – Year 2000

IP Internet Protocol

IR Incremental Redudancy

IS-136 Interim Standards – 136

IS-95 Interim Standards – 95

ISDN Integrated Services Digital Network

ISSO International Organization for Standardization

ITU International Telecommunication Union

IWF Inter-Working Function

KB KBytes

kbps Kilo bits per second

ksps Kilo symbol per second

LA Link Adaptation

LAC Link Access Control

LLC Logical Link Control

LQC Link Quality Control

MAC Medium Access Control

MAIO Mobile Allocation Index Offset

Mbps Mega bits per second

MCS Modulation and Coding Scheme

MCS1 Modulation and Coding Scheme 1

MCS2 Modulation and Coding Scheme 2

MCS3 Modulation and Coding Scheme 3

MCS4 Modulation and Coding Scheme 4

MCS5 Modulation and Coding Scheme 5

MCS6 Modulation and Coding Scheme 6



                                                                                                                                                                                    xix

MCS7 Modulation and Coding Scheme 7

MCS8 Modulation and Coding Scheme 8

MCS9 Modulation and Coding Scheme 9

MS Mobile Station

MSC Mobile Services Switching Center

NA-CDMA North American CDMA

NACK No Acknowledgement

NMY Nordic Mobile Telephone

NSAP Network Service Access Point

OPNET Optimum Network Performance

OSI Open Standard International

OSU Optium Slot Utilization

OTSA Optium TimeSlot Allocation

PACCH Packet Associated Control Channel

PAGCH Packet Access Grant Channel

PBCCH Packet Broadcast Control Channel

PCCCH Packet Common Control Channel

PCDP Packet Data Convergence Protocol

PCS Personal Communication System

PCU Packet Control Unit

PDC Personal Digital Cellular

PDCCH Packet Dedicated Control Channel

PDCH Packet Data Channel

PDP Packet Data Protocol

PDTCH Packet Data Transfer Channel

PDU Packet Data Unit

PLL Physical Link Sublayer

PNCH Packet Notify Channel

PPCH Packet Paging Channel

PPP Point-to-Point Protocol

PRACH Packet Random Access Channel



                                                                                                                                                                                    xx

PSTN Public Switched Telephone Network

PTCCH Packet Time Advance Control Channel

PTM-M Point To Multipoint – Multicast

QOQAM Quaternary Offset Quadrature Amplitude Modulation

QoS Quality of Service

QPSK Quaternary Phase Shift Keying

RFN Reduced TDMA Frame Number

RLC Radio Link Control

RLC/MAC Radio Link Control/Medium Access Control

RLP Radio Link Protocol

RR Radio Resource

RRC Radio Resource Control

RRM Radio Resource Management

RS1 Rate Set 1

RS2 Rate Set 2

RTT Radio Transmission Technology

SAR Segmentation and Reassembly scheme

SCC Supplemental Code Channel

SCH Synchronization Channel

SGSN Serving GPRS Support Node

SINR Signal-to-Noise Ratio

SMG2 Special Mobile Group 2

SMS Short Message Service

SNDCP Subnetwork Dependent Convergence Protocol

TACS Total Access Communication System

TAF Terminal Adaptation Function

TBF Temporary Block Flow

TCP Transmission Control Protocol

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

TCP/UDP Transmission Control Protocol/User Datagram Protocol

TDD Time Division Duplex



                                                                                                                                                                                    xxi

TDMA Time Division Multiple Access

TDMA/FDMA Time Division Multiple Access/Frequency Division Multiple Access

TD-SCDMA Time Division Synchronous CDMA

TFI Temporary Flow Identifier

TIA Telecommunication Industry Association

TLLI Temporary Logical Link Identify

TR45 Technical Report 45

UDP User Datagram Protocol

UL Uplink

UMTS Universal Mobile Telecommunication System

USF Uplink State Flag

UTRA Universal Terrestrial Radio Access

UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network

UWC-136 Universal Wireless Consortium – 136

UWCC Universal Wireless Communications Consortium

VoIP Voz over IP

WCDMA Wideband Code Division Multiple Access

WCDMA FDD Wideband Code Division Multiple Access Frequency Division Duplex

WCDMA TDD Wideband Code Division Multiple Access Time Division Duplex

WINLAB Wireless Information Network Laboratory

WTDMA Wideband Time Division Multiple Access



Capítulo 1
Introdução

Neste capítulo é feita uma introdução a respeito da

evolução das gerações dos sistemas celulares, descritas as

motivações e a proposta deste trabalho, assim como os trabalhos

relacionados que de certa forma serviram como base para o

desenvolvimento do mesmo e a estrutura da dissertação.
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1.1 Introdução

A telefonia móvel teve o seu início nos anos 80, em que apenas transmitia para uma

região geograficamente limitada baseada em tecnologia analógica, esta fase foi denominada

como tecnologia 1G (1ª Geração), da qual destacam-se os sistemas AMPS (Advanced Mobile

Phone System), o NMY (Nordic Mobile Telephone) e o TACS (Total Access

Communications System).

Á medida que os dispositivos de comunicações tornavam-se mais compactos, e a

tecnologia digital começava a marcar a sua presença no mundo das telecomunicações, surgiu

a segunda geração, ou 2G (2ª Geração), tornando possível a transmissão não só de voz mas

também de dados e maiores distâncias, até então impossíveis de serem alcançadas. A partir

daí, começaram a surgir e a competir entre si uma série de padrões para a transmissão móvel. 

Na segunda geração, destacam-se os sistemas GSM (Global System Móbile), o IS-136

(Interim Standards - 136) ou DAMPS (Digital Advanced Mobile Phone System), o IS-95

(Interim Standards - 95) ou cdmaOne (Code Division Multiple Access One), e o PDC

(Personal Digital Cellular).

Objetivando acabar com diversos padrões, a ITU (International Telecommunication

Union) decidiu criar um padrão universal que predominasse nas redes celulares, abrindo

caminho para a próxima geração de comunicações móveis, denominada 3G (3ª Geração), a

qual promete abrir as portas para que seja possível a convergência na indústria celular.

Enquanto isso, a geração intermediária da telefonia móvel (2,5G ou 2+) consegue

atingir velocidades maiores na transferência de dados, utilizando o GPRS (General Packet

Radio Service) ou ainda o EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution).

O objetivo inicial da terceira geração é permitir que os sistemas da segunda geração

ofereçam serviços de dados com maiores taxas, para serem compatíveis com aplicações

multimídia como, por exemplo, web browsing. Com isso, o grande desafio caracteriza-se em

oferecer aos usuários uma migração que simultaneamente satisfaça os requisitos para a

terceira geração enquanto preserva os investimentos nas atuais infra-estruturas de rede

[STE1999].

A terceira geração móvel promete alcançar taxas de até 2 Mbps e com isto resolver os

problemas de velocidade, permitindo que a navegação pela Internet, através de um dispositivo
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móvel, seja possível de forma agradável. Visto que a tecnologia para a terceira geração é

baseada na mesma tecnologia que faz funcionar a Internet, comutação por pacotes de dados,

fica assegurado que a informação chegará ao seu destino independentemente do caminho que

tomar e possibilitará também que estes novos dispositivos móveis tenham funcionalidades

multimídia (áudio, vídeo, TV, Internet, voz, entre outras).

Abaixo (veja Figura 1), a evolução das gerações dos sistemas celulares pode ser

visualizada.

Figura 1 – Evolução das gerações dos sistemas celulares

Com o explosivo crescimento da Internet, é cada vez maior a demanda de suporte às

aplicações com maiores taxas de transmissão e serviços multimídia avançados. Essa demanda

pode ser atendida com a evolução dos sistemas da segunda geração, a qual pode ser

caracterizada através de dois passos. 

Primeiramente, através da emergência da 2,5G, onde sistemas considerados de

segunda geração como o GSM e o IS-95 são estendidos para oferecer comunicação de dados

com maiores taxas, sem mudanças na interface aérea ou através do uso de técnicas de

codificação de alto nível. 

Em segundo, fornecendo maior capacidade, maiores taxas de dados e serviços

multimídia, como por exemplo, através do WCDMA (Wideband Code Division Multiple

Access) com a utilização de padrões como o cdma2000 (Code Division Multiple Access

2000), ou seja, utilizando tecnologias da terceira geração diretamente em cima da segunda

geração [SAR2000].

A padronização da terceira geração possui órgãos envolvidos em todo o mundo,

incluindo ETSI (European Telecommunications Standards Institute) na Europa, ARIB
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(Association for Radio Insdustry and Business) no Japão, TIA (Telecomunications Industry

Association) nos Estados Unidos e na Coréia do Sul [FUR1999b].

Além disso, está sendo padronizada com diferentes nomes, como IMT-2000

(International Móbile Telecommunications – Year 2000) pela ITU e UMTS (Universal

Mobile Telecommunications System) pelo ETSI. 

Incluindo diferentes tecnologias como no caso do ETSI, o UTRA (Universal

Terrestrial Radio Access) baseada no WCDMA no modo FDD (Frequency Division Duplex)

e no WTDMA (Wideband Time Division Multiple Access) no modo TDD (Time Division

Duplex), e, no caso da ITU, com o WCDMA, cdma2000, e UWC-136 (Universal Wireless

Consortium - 136) conhecido também como 136HS (136 High Speed), DECT (Digital

Enhanced Cordless Telephone), UTRA TDD ou TD-SCDMA (Time Division Synchronous

CDMA) [TRI2000].

O trabalho de padronização está sendo baseado nas recomendações para o IMT-2000,

o qual tem sido desenvolvido pela ITU desde os anos 90. Os sistemas IMT-2000 aumentarão

os serviços oferecidos pelos sistemas da segunda geração com maiores taxas de dados e

compatibilidade com multimídia. Para suportar a necessidade por serviços diferentes, as taxas

de dados requisitadas podem ser resumidamente caracterizadas em 384 kbps em macro

células e 2 Mbps em ambientes menores. Koivin [KOI2000], afirma que a plataforma para as

futuras redes móveis terá como base o GSM, o GPRS, o EDGE e o UMTS.

Infelizmente esse trabalho não retrata de forma completa e precisa o cenário em torno

dos sistemas da terceira geração. A imprecisão dessas informações está associada ao fato de

que diversos aspectos e especificações ainda estão em fase de revisão e, portanto, sujeitas a

alterações. Além disso, o objetivo deste trabalho está relacionado à transição da segunda para

a terceira geração.

As redes da terceira geração, assim como grande parte das interfaces de rádio sofrerá

evoluções a partir das atuais redes 2G/2,5G, de forma a proteger o investimento feito pelas

operadoras que com isso não terão que substituir sua infra-estrutura de rede atual por uma

totalmente diferente e em um único passo. Essa evolução, também permitirá que as

operadoras ofereçam novos serviços conforme a demanda do mercado, minimizando os riscos

de altos investimentos sem o devido retorno.

Do ponto de vista do acesso ao rádio significa apenas suportar maiores taxas de dados,

fazendo com que os possíveis cenários de implementação dependam do espectro de
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freqüência disponível pela operadora (adicionando compatibilidade com a terceira geração

aos sistemas da segunda geração). Do ponto de vista das redes, significa a adição de

comutação por pacotes, acesso à Internet e compatibilidade com conexões IP (Internet

Protocol), permitindo assim às redes móveis já existentes, a reutilização dos elementos para

suportar mobilidade, autenticação de usuário, comutação por circuitos e multimídia

[FUR1999c].

1.2 Motivação

As comunicações móveis têm representado e representarão importante papel no

cenário de desenvolvimento global. É esperado que os sistemas da terceira geração colaborem

de forma decisiva para reduzir a distância tecnológica que existe entre os países

desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento. Os acessos sem fio aos serviços de

telecomunicações têm demonstrado um crescimento assustador nos últimos anos. Prevê-se

que estes acessos irão exceder os acessos fixos convencionais por volta do ano 2010

[GUI2001].

Um dos grandes motivadores desse crescimento é a Internet. Antes dos anos 90

predominava a necessidade pelo chamado acesso básico (serviços de voz e, em alguns casos,

fax). A partir dos anos 90, a explosão na popularização da Internet está rapidamente mudando

esse paradigma. Os usuários necessitarão, nesse novo cenário, não somente dos serviços de

voz e fax, mas também e-mail, áudio em tempo real, imagens e multimídia, acessíveis com

qualidade a qualquer momento e de qualquer parte do mundo. Os serviços variarão desde

comércio eletrônico (e-commerce), passando pelo acesso as informações pessoais e de

negócios até entretenimento, tudo isso podendo ser realizado num ambiente móvel.

O modo de transmissão de comutação por circuitos, predominante nas atuais redes

celulares, dará lugar ao modo de transmissão de comutação por pacotes, modo esse

compatível com a rede mundial, Internet e seu protocolo IP. 

É válido ressaltar que em um serviço de transmissão de dados de comutação por

circuitos é necessário o estabelecimento de uma conexão antes que os dados sejam

transferidos da fonte ao destino. Trata-se, portanto de um serviço orientado a conexão. O

modo de transmissão de dados de comutação por pacotes se refere ao processo de roteamento

e transferência de dados através de pacotes endereçados de tal forma que um timeslot (canal)
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seja ocupado somente durante a transmissão do pacote. Pacotes consecutivos podem trafegar

por caminhos diferentes na rede de acordo com o roteamento imposto a cada pacote.

Um dos principais obstáculos dos serviços de dados sem fio é o seu limite nas taxas de

transmissão. Além disso, a escassez de recursos de largura de banda e a capacidade limitada

para os usuários, são problemas diretamente relacionados com a infra-estrutura das atuais

redes celulares. E continuarão existindo, uma vez que o desenvolvimento de novas infra-

estruturas exige investimentos tão grandes que será necessário reutilizar os sistemas atuais,

enquanto novos sistemas serão desenvolvidos, o que deve exigir um bom tempo (10 a 15

anos) [FLA1999].

É notório o aumento do uso de dados através da Internet, porém outras aplicações

estão tornando-se cada vez mais atrativas para os usuários, principalmente para os usuários

móveis. Com isso, no ambiente móvel, o objetivo passa a ser a oferta de conectividade de

acordo com as características do usuário doméstico, ou seja, conectividade para e-mail,

transferência de documentos a partir/para rede local do escritório/empresa ou ainda utilização

das intranets corporativas.

Os usuários da segunda geração, mais especificamente, os do GSM têm feito tentativas

com uma moderada taxa de transmissão, 9.6 kbps, porém, esforços estão sendo realizados

pelos grupos de trabalhos e pesquisa, através de várias padronizações, na tentativa de

melhorias nestes valores das taxas de transmissão.

Dentro dessas tentativas, pode-se citar primeiramente o conceito de transmissão de

dados através de múltiplos timeslots (transmissões multislot). Uma chamada de dados

atualmente usa o mesmo recurso de rádio que uma chamada de voz. As taxas de dados podem

ser maiores porque podem-se alcançar 3,5 vezes mais que a velocidade dos dados nas

transmissões GSM, porém uma chamada de voz usa poderosas técnicas de compressão para

permitir muitos usuários à utilizarem o espectro limitado ao mesmo tempo.

Desta forma, uma das possibilidades de aumento nas taxas de dados no GSM, seria a

permissão a um usuário de dados para utilizar mais de um timeslot (canal) simultaneamente.

Isto proporcionaria para as operadoras a capacidade de oferecer aos usuários, velocidades 6,5

vezes maiores que as de hoje, resultando para os mesmos, novas oportunidades para uso dos

serviços de dados.

Outro conceito importante está baseado no uso de esquemas de codificação, que

quando utilizados em conjunto com transmissões multislot fornecem maiores possibilidades
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do aumento das taxas de transmissão, uma vez que o valor máximo acarretará o menor uso de

timeslots (canais).

Considerando-se o EDGE como um dos passos opcionais na evolução da segunda para

a terceira geração, juntamente ao fato dele oferecer transmissões com velocidades

significativamente melhores em relação às gerações anteriores, torna-se uma opção, para

muitos usuários, suficiente para suprir a demanda dos dados móveis levando assim a um

crescente estudo e avaliação de suas características.

1.3 Proposta

Considerando-se as especificações do GPRS e do EDGE, o objetivo deste trabalho é

analisar o comportamento e as características dos serviços de dados no sistema EDGE, mais

especificamente o seu serviço de dados comutado por pacotes, EGPRS (Enhanced General

Packet Radio Service), enfocando transmissões/alocações single e multislot de dados entre

PCU (Packet Control Unit) e MS (Mobile Station), ou seja, transmissões apenas na direção

downlink, sendo priorizado o estudo dos dados efetivos do usuário, desconsiderando-se

qualquer tipo de dado relacionado a controle ou sinalização. Para isso alguns objetivos

específicos são descritos:

! Fazer um levantamento do estado da arte e aprofundar conhecimentos acerca do

sistema EDGE;

! Implementar um protótipo para simulação do EGPRS dentro do nível de abstração,

ou seja, com transmissões de dados entre PCU e MS, considerando os dados efetivos do

usuário;

! Testar e analisar uma otimização das alocações dos timeslots;1

! Analisar o desempenho dos serviços de dados do sistema EDGE, através do

protótipo, considerando-se cenários distintos, modelos de dados diferentes e a tentativa

de otimização da alocação dos timeslots;

! Avaliar o diferencial da proposta em relação às outras análises encontradas na

literatura.

                                                

1 Esta otimização foi baseada em um algoritmo utilizado como mecanismo SAR (Segmentation and Reassembly

Scheme) pela tecnologia Bluetooth, proposto e analisado em [DAS2001].
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1.4 Trabalhos relacionados

A abordagem sobre a análise do desempenho do EDGE tem sido alvo de muitas

pesquisas. Para isto, geralmente é feita uma divisão entre estudos dos impactos causados no

GSM e no IS-136 com a introdução do EDGE e estudos do desempenho do sistema

relacionados aos serviços de dados e da interface aérea. 

Além desses tipos de estudos, considerados da 1ª Fase (Fase I) do EDGE, já podem ser

encontrados na literatura, alguns estudos relacionados à 2ª Fase (Fase II), na qual o enfoque

está voltado para aplicações em tempo real, que não é objetivo deste trabalho, mas podendo

ser visualizados alguns estudos, por exemplo, em [ERI2000a] [FUR2001] [FUR2001d]

[MUL2001].

Entre os trabalhos considerados relevantes para esta dissertação destacam-se:

! [BAL1999a]: Contém uma proposta para a segmentação de RLC (Radio Link

Control) Blocks para o EGPRS, com a utilização de controle da qualidade do link.

Alguns aspectos da proposta foram incluídos na padronização do EGPRS;

! [ERI2000]: Aborda a 2ª Fase do EDGE, mais especificamente analisa o

desempenho da GERAN (GSM/EDGE Radio Access Network);

! [FUR1998]: Contém uma das primeiras avaliações do desempenho do conceito

preliminar do EDGE;

! [FUR1999]: Contém uma das primeiras avaliações do desempenho do conceito do

EDGE com redundância incremental;

! [GPRSim2001]: Manual do usuário do Simulador (E)GPRSim (EGPRS/GPRS

Simulator) da Communications Network, descrevendo o ambiente do mesmo e sua

modelagem;

! [KAZ1999]: Compara o ECSD (Enhanced Circuit Switched Data) e o HSCSD

(High Speed Circuit Switched Data), analisando o desempenho do ECSD através de

uma modelagem analítica;

! [LAU2001]: Analisa a melhora no desempenho do EGPRS através da utilização de

antenas;

! [LIN2000]: Descreve conceitos e aspectos relacionados com a introdução do EDGE

nos sistemas TDMA (Time Division Multiple Access), fazendo considerações

relacionadas ao seu desempenho;
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! [MOL2000]: Analisa o desempenho do EGPRS em um ambiente GSM macro

celular, levando em consideração diferentes padrões de reutilização de freqüências e

interferência;

! [MOL2000a]: Analisa o desempenho do EGPRS relacionados com as técnicas de

controle de qualidade de link;

! [NOB1999]: Contém uma proposta de modificação do protocolo de link de rádio

para suportar a modulação 8PSK;

! [NOR2002]: Fornece uma visão comercial da utilização do EDGE, descrevendo

possíveis cenários da sua implementação, assim como riscos e possibilidades da sua

adoção no mercado da comunicação móvel;

! [OLO1998a]: Estuda e simula importantes aspectos relacionados à introdução do

EDGE no sistema GSM existente, como por exemplo, as modificações necessárias na

arquitetura e nos equipamentos GSM, o impacto no planejamento da rede de radio e,

etc;

! [QIU2000a]: Propõe e simula mudanças nas camadas RLC/MAC (Radio Link

Control/ Medium Access Control) do EGPRS para suporte à integração de serviços

diferenciados como voz, web browsing, dados através do melhor esforço e, etc;

! [SCH1998]: Foi uma das primeiras propostas para a padronização do EDGE,

portanto não deve ser tomado como base para implementação, porém é válido para

comparar as evoluções das propostas/estudos do EDGE;

! [SMG1996]: Contém os critérios padronizados pelo ETSI para análise e simulação

do GPRS, dentro dos quais encontram-se modelos de tráfegos de dados que devem ser

utilizados;

! [STU2001]: Analisa e simula o desempenho das características do EGPRS para

acesso à Internet, levando em consideração o impacto dos novos esquemas de

codificação introduzidos pelo EDGE e o controle da qualidade de link;

! [STU2001a]: Analisa o desempenho do EGPRS relacionado com a capacidade do

sistema para a utilização das técnicas de controle de link.
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1.5 Estrutura da dissertação

O documento é composto por seis capítulos, cada um apresentado da seguinte forma:

Capítulo 1 – Apresenta uma introdução a respeito da evolução das gerações dos

sistemas celulares, descreve as motivações e a proposta deste trabalho, além dos trabalhos

relacionados com o desenvolvimento do mesmo e a estrutura da dissertação;

Capítulo 2 – Apresenta a evolução da segunda para a terceira geração e seus serviços

de dados, descrevendo e caracterizando suas tecnologias, dando ênfase aos sistemas da

geração intermediária, 2,5G, desconsiderando-se seus serviços de voz;

Capítulo 3 – Trata do estado da arte do EDGE, com abordagem específica do serviço

de dados de comutação por pacotes, EGPRS, do mesmo;

Capítulo 4 – Descreve o protótipo implementado e apresenta também as ferramentas

utilizadas, o ambiente de desenvolvimento e o algoritmo de otimização testado;

Capítulo 5 – Apresenta os resultados obtidos através do uso do protótipo e seus

cenários analisados;

Capítulo 6 – Apresenta conclusões sobre o trabalho, descrevendo as principais

contribuições e sugestões para trabalhos futuros.



Capítulo 2
Evolução dos serviços de dados

Este capítulo apresenta aspectos da evolução dos principais

sistemas da segunda para a terceira geração, dando ênfase à

evolução do GSM, com o GPRS, por ser base para o EDGE.
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2.1 Introdução

As redes sem fio existentes são, na maioria digital e suportam comunicação de voz

com baixas taxas de transmissão de 9.6 a 32 kbps. Com o explosivo crescimento da Internet,

aplicações e serviços de dados estão requerendo maior capacidade, maiores taxas de

transmissão, e serviços multimídia avançados (veja Figura 2) para serem suportados em um

futuro próximo [KNI1998]. É esperado que a porcentagem de usuários móveis de dados seja

comparado aos de voz em 2005 [MOL2000a].

Figura 2 – Evolução dos serviços de dados móveis [SIE2000]

Aplicações de dados são consideradas bursty, ou seja, sua transmissão não é contínua.

Com conexões por comutação por circuitos, as transmissões dessas aplicações não fazem um

eficiente uso do recurso de rádio, já que o mesmo é alocado pelo usuário durante uma sessão,

sendo que cada sessão pode consistir de um número de transmissões de pacotes separados no

tempo. É previsível que a conexão por comutação por pacotes forneça melhor utilização do

recurso de rádio em comparação com a conexão com comutação por circuitos, uma vez que o

recurso é utilizado somente quando necessário, possibilitando o seu compartilhamento por

vários usuários [MOL2000].

A evolução dos sistemas e das aplicações (ilustrado na Figura 3) para maiores taxas de

dados e serviços avançados ocorre em duas fases. A primeira com a evolução dos sistemas da

segunda geração para a geração intermediária, 2,5G, onde sistemas como o GSM e o IS-95

são estendidos para oferecer transmissão de dados com maiores taxas, sem modificações na
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interface aérea ou apenas com o uso de novos esquemas de codificações. A segunda fase,

oferecendo maior capacidade, maiores taxas de dados e serviços multimídia, através de

propostas de sistemas considerados da terceira geração, como é o caso do cdma2000 que

inclui uma melhor interface aérea para suportar altas larguras de banda, para melhorar a

capacidade e possibilitar maiores taxas de transmissões [SAR2000].

Figura 3 – Evolução dos sistemas de dados e suas aplicações [SIE2000]

Uma análise das redes de dados móveis pode ser encontrada em [SAL1999], incluindo

além do GPRS, outros sistemas, como o MOBITEX, CDPD (Cellular Digital Packet Data) e

ARDIS (Advanced Radio Data Information Services).

Nas próximas seções, a partir dos principais sistemas considerados da segunda

geração, GSM, IS-136 e IS-95, será abordada a evolução dos mesmos em direção à terceira

geração, sendo enfatizado apenas os serviços de dados, desconsiderando-se os serviços de

voz.

2.2 Evolução do padrão GSM

A evolução do GSM (mostrada na Figura 4) pode ser caracterizada por duas fases: a

primeira com o HSCSD e o GPRS, e a segunda com o EDGE e o UMTS.
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Figura 4 – Evolução do padrão GSM [TOP2001]

O HSCSD considerado da geração intermediária 2,5G melhorará de forma

significativa o desempenho do GSM, especialmente para aplicações com tempos críticos.

O GPRS por sua vez, permitirá o acesso sem fio, com custo efetivo, às aplicações que

possuam dados bursty, adicionando comutação por pacotes ao GSM com uma interface aérea

baseada em pacotes no atual modo de operação por comutação por circuitos, oferecendo ainda

a conectividade necessária nas redes de dados por comutação por pacotes, como por exemplo,

a Internet.

O EDGE aumentará, com seus novos esquemas de codificações, as taxas de dados e a

vazão dos dados do HSCSD e do GPRS, denominando esses serviços como ECSD e EGPRS.

2.2.1 HSCSD

Esta foi a primeira padronização do ETSI para aumentar as taxas de dados. O processo

de padronização começou em 1994 possuindo como idéia básica, a utilização de mais de um

timeslot (ilustrado pela Figura 5) na interface aérea em uma única conexão. Isto permite as

operadoras oferecerem serviços de dados e vídeos com taxas variando de 9.6 a 64 kbps,

podendo alcançar taxas de vazão efetiva de até 57.6 kbps.
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Figura 5 – HSCSD [INA2000]

Porém, o seu desempenho depende do número de timeslots e do tipo de canal

utilizado, como pode ser visualizado na Tabela 1.

Tabela 1 – Nº de timeslots x desempenho no HSCSD [INA2000]

Taxa de
dados

Nº de canais
com 4.8 kbps

Nº de canais
com 9.6 kbps

Nº de canais
com 14.4 kbps

4.8 kbps 1 1 ----------
9.6 kbps 2 ---------- ----------
14.4 kbps 3 2 1
19.2 kbps 4 3 ----------
28.8 kbps ---------- 4 2
38.4 kbps ---------- ---------- 3
43.2 kbps ---------- ---------- 4
56.7 kbps ---------- ---------- ----------

O HSCSD consegue as maiores taxas de dados, através do uso de vários timeslots, ao

invés de um timeslot usado pelo GSM, podendo dobrar a taxa do GSM de 9.6 kbps para 19.2

kbps ou dobrá-la novamente através do uso de 4 timeslots chegando a 38.4 kbps. Utilizando

técnicas de compressão de dados, pode chegar a 57.6 kbps. A compressão extra é permitida

através da técnica de correção de erros do RLP (Radio Link Protocol), a qual aumenta a taxa

por timeslots para 14.4 kbps. Infelizmente, a maior taxa só é conseguida em áreas com boa

cobertura GSM, onde o sinal seja forte.

O objetivo do HSCSD é oferecer diferentes serviços a diferentes taxas de dados em

uma única estrutura de camada física do sistema. Por ser uma tecnologia por comutação por

circuitos e utilizar a rede existente GSM, o HSCSD não requer nenhum hardware atualizado

na rede e nem introduz novas tecnologias de codificação de canal. Portanto, o HSCSD é uma

evolução simples do padrão GSM, particularmente em comparação com GPRS e EDGE.
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Quando o HSCSD é adicionado a uma rede GSM existente, as funções de

interconectividade com a MSC (Mobile Switching Center) e as MSs são afetadas. Todos os

outros elementos de rede e protocolos permanecem transparentes.

O atrativo inicial do HSCSD para o mercado foi a sua capacidade para oferecer taxas

de dados equivalentes com as redes PSTN (Public Switched Telephone Network), permitindo,

as operadoras, a comercialização de serviços aos usuários e capitalização no recente

crescimento do tráfego Internet/intranet.

O HSCSD é a tecnologia mais próxima ao tradicional paradigma da telefonia

convencional, pois da mesma forma que os antigos sistemas telefônicos, a telefonia móvel foi

padronizada com objetivo principal para tráfego de voz e não de dados.

Seguindo o mesmo modelo de comutação por circuitos e sendo o modelo da Internet

baseado em comutação por pacotes, o HSCSD torna-se uma boa solução para fazer a

integração das arquiteturas das telecomunicações já existentes com redes baseadas em

comutação por circuitos, como a PSTN e a ISDN (Integrated Services Digital Network).

Outro benefício fundamental para as operadoras que queiram utilizar a tecnologia

HSCSD é que a sua implementação está baseada em novos software e não em hardware,

sendo assim relativamente simples e barata.

Além de melhorar o desempenho nos serviços de dados existentes, o HSCSD estendeu

a gama de possíveis serviços multimídia, entre eles: videofone, videoconferência, jogos de

rede e serviços de informações móveis. Os serviços do HSCSD (veja Figura 6) podem ser

caracterizados da seguinte maneira [PEU2001]:

! Simétrico: Conexões simétricas provêem a mesma vazão de dados no uplink e no

downlink;

! Assimétrico: Conexões assimétricas têm uma maior taxa de vazão de dados no

downlink;

! Transparentes: Serviços de dados transparentes não utilizam medidas extras para

reconhecimento ou correção de erros;

! Não Transparentes: Serviços de dados não transparentes utilizam o RLP para

suportar funções de reconhecimento/correção de erros não suportadas pelos serviços

transparentes, a rede alocará timeslots de acordo com a disponibilidade.
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Figura 6 – Caracterização dos serviços HSCSD [INA2000]

Porém, para usuários que requeiram serviços de vídeos como videoconferência,

múltiplos timeslots dedicados são necessários durante a chamada para manter a qualidade da

mesma desejável. Para estes serviços, operadoras devem ter o espectro disponível para

suportar alocação de múltiplos timeslots em uma situação de handoff (transferência dinâmica

de chamadas entre células diferentes), uma vez que para isso, os mesmos timeslots utilizados

em uma célula devem estar disponíveis na outra célula durante toda a chamada [GUP2000].

O HSCSD é um modo ideal de conectividade caso haja dados contínuos para serem

transmitidos. Por exemplo, videofone requer taxa constante e é sensível ao atraso na

transmissão. 

No entanto, é esperado que a demanda por serviços HSCSD seja baixa, pois as

operadoras estão focalizando em serviços de dados com taxas variáveis, como e-mail e web

browsing. Porém, este tipo de comunicação de dados é bursty, o que significa que o canal de

tráfego não é requerido todo o tempo. Para tais dados, uma conexão por comutação por

pacotes, onde múltiplos pacotes de múltiplos usuários utilizam o mesmo canal de tráfego

provê uma solução mais eficiente de utilização do espectro.

Por outro lado, no HSCSD o que pode ser vantagem, a utilização de vários timeslots,

pode acabar tornando-se uma desvantagem. Por exemplo, para suportar um usuário com taxa

de 38.4 kbps, devem ser dedicados quatro timeslots disponíveis para a chamada, o que seria

normal em redes com alta capacidade, porém representa problemas para redes mais

congestionadas. Entretanto, o HSCSD, é visto como uma alternativa intermediária para o

GPRS, uma vez que a atualização de software considera-se como um investimento limitado.



AGUIAR, E. S. O uso do EDGE nos sistemas celulares em direção à 3ª geração                                         18

Capítulo 2 – Evolução dos serviços de dados

O HSCSD e o GPRS podem ser considerados como complementos porque cada um

suporta um diferente tipo de conectividade de serviços. Porém, o HSCSD oferece duas

vantagens importantes, está comercialmente disponível atualmente e pode ser implementado

sem ter que substituir os equipamentos existentes ou redefinir a rede. 

Em [SAK2000] é feita uma análise do desempenho do HSCSD, através do tráfego de

dados e voz simultâneos no GSM, em [CAL1997] e [CAP1997] apenas o tráfego de dados é

estudado em cima do GSM. Maiores detalhes do HSCSD podem ser obtidos em [TS22034] e

[TS23034].

2.2.2 GPRS

O GPRS é um conjunto de serviços previsto por norma para o sistema GSM. Esses

serviços permitem aos usuários a transmissão e recepção de dados por comutação por pacotes

para, por exemplo, acesso a redes IP e X.25 com taxas de dados até 115.2 kbps. Os serviços

suportados pelo GPRS e outras informações adicionais podem ser obtidos em [CAI1997]

[BRA1997] [TS22060] [TS23060].

Projetado inicialmente, como um novo serviço para redes digitais celulares (GSM,

PCS (Personal Cellular System)), o GPRS utiliza o conceito de pacotes de rádio e pode ser

usado para transportar protocolos de pacotes de dados de usuários (IP/ X.25) de terminais

GPRS para outros terminais GPRS e/ou redes de dados externas, otimizando desta forma, o

uso dos recursos de rede e de rádio. 

Na literatura encontram-se diversos materiais básicos e introdutórios do GPRS, como

em [BET1999] [BRA1997] [BUC2000] [CAI1997] [KAL2000] [LAV2000], além de análises

do desempenho do GPRS relacionadas com a interface aérea e nas camadas mais baixas,

como em [CAI1997] [FEA2000] [GOZ2000] [GUT2000].

O GPRS significa uma transição da tradicional comutação por circuitos para a

metodologia de comutação por pacotes, de forma a otimizar a utilização da banda passante

existente nas redes atuais e possibilitar a comunicação de dados em altas velocidades em

redes GSM [CAI1997].

Sendo assim, o GPRS provê transparência de suporte ao protocolo IP, permitindo

desta forma integração com a Internet, podendo atender aplicações dos tipos www, FTP (File

Transfer Protocol) e e-mail [KAL2000], além de serviços específicos ponto-a-ponto e ponto-



AGUIAR, E. S. O uso do EDGE nos sistemas celulares em direção à 3ª geração                                         19

Capítulo 2 – Evolução dos serviços de dados

a-multiponto e os serviços de mensagens curtas (SMS – Short Message Service) [LOG2000]

utilizadas atualmente nos canais de sinalização.

O GPRS, atualmente sendo padronizado sobre o GSM, requer recursos de rede e

largura de banda apenas quando dados estão sendo transmitidos. Isso permite que escassos

recursos de rádio possam ser melhores administrados/compartilhados entre os usuários. Como

resultado, as operadoras se beneficiam de uma utilização eficiente dos canais com múltiplos

usuários por timeslots e pouco ou nenhum uso de recursos quando não há atividade de

comunicação [BET1999].

Em [STU2000a] é feito um estudo da capacidade da rede de rádio do GPRS

considerando a coexistência de tráfego por comutação por circuitos. A análise do desempenho

do acesso à Internet através do GPRS pode ser obtida em [HOF1998] [HOF1998a]. A

integração ao sistema IS-136 por sua vez, é analisada em [FAC1999].

2.2.2.1 Arquitetura do GPRS

A arquitetura GPRS [CAI1997] [BET1999] [BRA1997] [TS43064] pode ser visualiza

na Figura 7.

Figura 7 – Arquitetura GPRS [TOP2001]

O GPRS introduz dois novos nós à rede GSM, o SGSN (Serving GPRS Support Node)

e o GGSN (Gateway GPRS Support Node) [TS23060] [TS43064].
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Alguns elementos do GSM e do TDMA precisam ser alterados para suportar o GPRS.

A BSS (Base Station System) precisa ser capaz de reconhecer e enviar dados de usuários para

o SGSN que está servindo àquela área e o HLR (Home Location Register) deve registrar os

perfis dos usuários GPRS e responder as solicitações sobre esses perfis feitas pelos SGSNs

[BRA1997] [CAI1997].

A função do SGSN é saber a localização do móvel dentro da sua área de serviço e

enviar/receber pacotes de ou/para o móvel, ou recebê-los do GGSN, possuindo o mesmo nível

hierárquico das MSCs. O SGSN mantém um rastreamento da localização das estações móveis

e realiza funções de segurança e de controle de acesso. 

O SGSN entrega os pacotes para as estações móveis na área atendida por ele, além de

enviar um requerimento ao HLR para obter o perfil de dados do usuário. São os SGSNs que

detectam uma nova estação GPRS móvel na sua área de serviço e processam o registro de um

novo usuário móvel [LAV2000].

O GGSN por sua vez, converte os pacotes GSM em pacotes de outros protocolos (IP

ou X.25, por exemplo) e envia-os para outra rede, ou seja, ele promove a interconectividade

com as redes externas de pacotes comutados e é conectado com os SGSNs via um backbone

de rede GPRS baseado em IP. 

Sendo assim, o GGSN mantém informações de roteamento para que se possa efetuar o

tunelamento das PDUs (Packet Data Units) para o SGSN que serve a um certo móvel. Um ou

mais GGSNs podem suportar vários SGSNs [BET1999]. 

Um terminal faz o log on à rede separadamente para GPRS, estabelecendo um

contexto PDP (Packet Data Protocol), que é uma conexão lógica entre o móvel e o GGSN,

tornando-se visível à rede fixa externa, por exemplo, a Internet, podendo receber e enviar

pacotes [LAV2000].

Existem quatro esquemas de codificação de canais de rádio definidos para o GPRS

(ilustrado na Tabela 2), para permitir o aumento da taxa de dados quando a cobertura é boa, e

diminuir as perdas de pacotes quando a cobertura é ruim [BET1999] [BRA1997] [CAI1997]

[TS23060].
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Tabela 2 – Esquemas de codificação do GPRS [TS43064]

Scheme Code
rate

USF Pre-coded
USF

Radio Block excl.
USF and BCS

BCS Tail Coded
bits

Punctured
bits

Data
Rate
kbps

CS1 1/2 3 3 181 40 4 456 0 9.05
CS2 ≈2/3 3 6 268 16 4 588 132 13.4
CS3 ≈3/4 3 6 312 16 4 676 220 15.6
CS 1 3 12 428 16 - 456 - 21.4

2.2.2.2 Interface aérea

Novos canais de rádio são definidos para o GPRS, sendo a alocação desses canais

bastante flexível. O GPRS usa a mesma estrutura TDMA/FDMA (Time Division Multiple

Access/ Frequency Division Multiple Access) do GSM para formar canais físicos. 

Utilizando o FDMA, várias freqüências de canais com largura de banda de 200 KHz

são definidas para uplink e downlink. Depois essas freqüências são subdivididas em frames

TDMA com comprimentos de 4.615 ms. Cada frame TDMA é fragmentado em 8 timeslots. 

O GPRS pode alocar de 1 a 8 timeslots de um mesmo frame. Cada timeslot pode ser

utilizado tanto para o GPRS, transmitindo dados por comutação por pacotes, como para o

GSM, assegurando chamadas por circuitos comutados [LAV2000].

Chama-se de PDCHs (Packet Data Channels) os timeslots utilizados pelos GPRS. A

unidade básica de transmissão do PDCH é chamada de bloco de rádio. Para transmitir um

bloco de rádio, quatro timeslots em quatro consecutivos frames TDMA são utilizados. A

estrutura multiframe define o mapeamento dos canais lógicos no tempo. Essa estrutura para o

PDCH consiste em 52 frames TDMA, cuja duração é de 240 ms. 

O tempo médio de transmissão por bloco de rádio é de 20 ms, uma vez que uma

estrutura multiframe é dividida em 12 blocos de rádio e 4 frames ociosos que podem ser

utilizados para sincronização dos pacotes [BET1999] [BRA1999] [CAI1997]. 

Dependendo do tipo da mensagem transmitida em um bloco de rádio, a seqüência

desses blocos de rádio forma um canal lógico, isto significa que cada PDCH pode carregar

diversos tipos de canais. Dentre os canais lógicos transportados, citam-se:

! PRACH (Packet Random Access Channel): utilizado no uplink para que a estação

móvel inicie sua transmissão;
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! PPCH (Packet Paging Channel): utilizado para que a BSS localize a estação

móvel para a qual deverá enviar os dados;

! PAGCH (Packet Access Grant Channel): utilizado para assegurar os recursos de

canal tanto no uplink quanto no downlink;

! PBCCH (Packet Broadcast Control Channel): utilizado quando o sistema GPRS

necessita realizar um broadcast;

! PDTCH (Packet Data Transfer Channel): representa o canal que trafega os dados

dos usuários tanto no uplink quanto no downlink. Uma estação móvel pode utilizar

diversos PDTCHs. E o mesmo PDTCH pode ser utilizado por vários usuários móveis

[BET1999] [BRA1997] [CAI1997].

2.2.2.3 Protocolos

De acordo com o modelo de referência da ISO (International Organization for

Standartization), foi proposta uma pilha de protocolos para cada nó da rede GPRS, tanto no

plano de transmissão (veja Figura 8) quanto no plano de sinalização (ilustrado pela Figura 9).

Figura 8 – Protocolos no plano de transmissão do GPRS
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Figura 9 – Protocolos no plano de sinalização do GPRS

Os protocolos podem ser, resumidamente, descritos como:

! GTP (GPRS Tunnel Protocol): responsável pelo tunelamento das PDUs através de

um backbone IP acrescido de informações de roteamento, operando no topo do

TCP/UDP (Transmission Control Protocol/User Datagram Protocol) sobre o IP;

! SNDCP (Subnetwork Dependent Convergence Protocol): responsável pelo

mapeamento de um protocolo da camada de rede para a LLC, pela compressão,

segmentação e multiplexação das mensagens da camada de rede;

! LLC (Logical Link Control): responsável pela garantia de transferência confiável

dos dados do usuário;

! BSSGP (Base Station System GPRS Protocol): responsável pelo processamento

do roteamento e das informações relacionadas com a qualidade de serviço para a BSS;

! RLC/MAC (Radio Link Control/ Medium Access Control) : responsável pelos

serviços de transferência de informações sobre a camada física da interface de rádio do

GPRS. A camada RLC é responsável pela transmissão dos blocos de dados através da

interface aérea e a camada MAC, pelos procedimentos de sinalização de acesso;

! PLL (Physical Link Sublayer): é a camada física propriamente dita, responsável

pelos serviços de transferência de informações entre a rede e a MS.

Em [DEM1999] é feita uma análise das camadas LLC e MAC do GPRS.

2.2.2.4 QoS

O GPRS provê QoS (Quality of Service), associando com cada solicitação de serviço

recebida pelo NSAP (Network Service Access Point). As estações móveis solicitam a QoS

durante a ativação do PDP. O perfil padrão de QoS é definido no HLR, sendo a qualidade de
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serviço controlada pelos SGSNs e GGSNs, porém os SGSNs que têm o controle principal

[TSA2000]. Os perfis atribuídos ao GPRS são [KARIHP] [TSA2000]:

! Classe de atraso (delay): especifica o atraso de transmissão no canal de rádio e o

atraso de trânsito na rede GPRS. As classes de atraso podem variar de 1 até 4, com

valores entre 0.5 e 75s. 

! Classe de confiabilidade: especifica o modo de operação de vários detectores de

erro e protocolos de recuperação. Isto é, especifica o quanto seguro pode ser a entrega

dos dados. As classes de confiabilidade podem variar de 1 até 5.

! Classe de precedência: indica a importância do pacote com considerações para

descarte no caso de problemas e degradação da QoS, quando necessário. As classes de

precedência podem variar de 1 até 3.

! Classe de vazão de pico (peak throughput): define a máxima taxa de transferência

permitida. As classes de vazão de pico podem variar de 1 até 9.

A qualidade de serviço está relacionada com os múltiplos perfis de usuários. Diferente

do GSM, o gerenciamento das assinaturas do GPRS é específico por serviço, isto é, os

usuários podem ativar cada serviço em que são assinantes separadamente. A cobrança é

baseada numa assinatura paga regularmente por um período fixo e pelo tráfego em função do

volume de dados, do tipo de serviço requerido e da QoS. A taxa de cobrança será similar as

cobradas atualmente nas atuais redes de pacote de dados.

Indiferente ao perfil do usuário e da QoS negociada, confiabilidade dos dados em

termos de taxas de erro residual para perdas, dados corrompidos ou duplicação de dados é

especificada para ser de 10-9 para comunicação em grupo e na faixa de 10-4 a 10-5 para

comunicações multicast. Isso é garantido por procedimentos de detecção/correção de erros

realizados pelos protocolos do GPRS na interface aérea [TSA2000].

Da mesma forma, três classes de estações móveis são definidas [KARIHP]:

! Classe A, na qual pode-se operar GPRS e outros serviços GSM simultaneamente;

! Classe B: na qual pode-se monitorar os canais de controle do GPRS e outros

serviços simultaneamente, mas só pode operar um conjunto de serviços por vez;

! Classe C: na qual não se operam simultaneamente serviços GPRS e não GPRS.
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Existem na literatura alguns estudos relacionados com QoS e o GPRS e podem ser

encontrados em [STU1999] [STU2000].

2.2.3 EDGE

O EDGE representa um conceito inicialmente concebido pelo SMG2 (Special Mobile

Group 2) do ETSI de forma a permitir a transmissão de dados a taxas compatíveis com as

propostas de evolução do GSM em direção à terceira geração (IMT-2000/ UMTS). 

Tanto transmissões no modo de comutação por pacotes quanto comutação por

circuitos são consideradas e o EDGE é suficientemente genérico para ser aplicado a outros

sistemas celulares. 

Prova disso é a adoção do seu conceito pelo comitê TR45 (Technical Report 45) da

TIA para dar suporte à evolução do IS-136 em direção à terceira geração. Sendo assim, pode-

se considerar que o EDGE engloba uma família como ilustrado na Figura 10.

Figura 10 – Família EDGE

Por ser o sistema escolhido para estudo, o EDGE será descrito em detalhes no

Capitulo 3. Ressaltando-se que será dado ênfase aos serviços de dados por comutação por

pacotes do EDGE, o EGPRS. Portanto, a não ser que seja mencionada a palavra ECSD ou

COMPACT, o texto estará dizendo respeito ao EGPRS no seu modo classic.

Informações básicas e introdutórias relacionadas ao EDGE podem sem encontradas

em [ERI2001] [ERI2002] [ERI2002a].
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2.2.4 UMTS

O UMTS [TS22100] representa o último degrau de evolução do GSM em direção à

terceira geração, correspondendo à iniciativa européia do IMT-2000. Nesse estágio de

evolução [TR23920] ter-se-á todas as características da interface de rádio conforme

especificadas para o IMT-2000, com compatibilidade com as versões anteriores do padrão

GSM. 

Vale aqui ressaltar que a tecnologia de acesso TDMA do GSM será nessa etapa

complementada com acesso CDMA (Code Division Multiple Access), conforme prevê a RTT

UTRA (Radio Transmission Technology Universal Terrestrial Radio Access).

Um estudo exaustivo das interfaces aéreas para o UTRA, resultou na adoção do

WCDMA FDD (WCDMA Frequency Division Duplex) e no WCDMA TDD (WCDMA Time

Division Duplex). Portanto, ambos os modos de operação TDD e FDD são combinados na

interface de rádio do UMTS.

A arquitetura do UMTS [TS23101] é formada pela UTRAN (UMTS Terrestrial Radio

Access Network), pela Rede Principal e pelo Equipamento do Usuário (veja Figura 11). 

Figura 11 – Arquitetura UMTS [TOP2001]

A UTRAN é responsável por todas as funcionalidades de rádio. A rede principal é

responsável pela troca e roteamento de chamadas e pelas conexões de dados com a rede

externa. O equipamento do usuário faz a conexão do usuário com a interface de rádio. Tanto o
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equipamento do usuário, quanto a UTRAN consistem de novos protocolos que são baseados

nas necessidades do WCDMA. A rede principal permanece a mesma do sistema GSM, para

manter a compatibilidade. 

O objetivo do UMTS é integrar sistemas fixos e móveis proporcionando um serviço de

comunicação universal, de modo que um usuário possa mover-se de um lugar para o outro

mantendo o acesso ao mesmo conjunto de serviços. Sendo assim, no nível de sistema, o

UMTS pode ser caracterizado através de:

! Novos e melhores serviços: serviços multimídia e transferência de dados a alta

velocidade; fácil utilização orientada ás necessidades do usuário;

! Acesso fácil e rápido: conjunto de novos terminais e equipamentos que suportem

estes serviços, operando com taxas de transmissão muito mais altas;

! Preços competitivos: custos suficientemente baixo, para o usuário, de modo a

possibilitar um mercado amplo e globalizado;

! Roaming global: acesso sem fio através de componentes terrestres celulares;

interligação global por satélite ou rede IP;

! União entre as redes fixa e móvel: visando alcançar seu objetivo, através da

integração dos sistemas fixos e móveis proporcionando um serviço de comunicação

universal.

O UMTS possui um modelo em camadas (como mostra a Figura 12), dividido em:

Figura 12 – Camadas de cobertura UMTS [TOP2001]

! PPiiccoocceellll::  áreas pequenas e localizadas (casas, escritórios, etc.); largura de banda até

2 Mbps;
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! MMiiccrroocceellll::  áreas de alguns Km2; até 384 kbps;

! MMaaccrroocceellll::  áreas maiores; até 144 kbps;

! WWoorrllddcceellll::  interligação global por sistemas de satélite (ou rede IP).

A coexistência do UMTS com o EDGE foi analisada em [PAB2001] [RAL2001].

2.3 Evolução do padrão IS-136

O IS-136 (veja Figura 13) foi definido nos Estados Unidos em 1998 pela TIA, com o

objetivo principal de digitalizar o AMPS, por isso é referenciado algumas vezes como

DAMPS [NIL1999].

Figura 13 – Rede IS-136 [TOR2000]

A evolução do IS-136, muitas vezes referenciado apenas como TDMA ou TDMA/IS-

136 [STE1999], foi abordada em [LAB1998] [NOB1998] [PIR1998] [SOL1996], pode ser

caracterizada por duas fases (a Figura 14 ilustra esta evolução).
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Figura 14  – Evolução do IS-136 [MEC1997]

A primeira fase ficou conhecida como IS-136+ (veja Figura 15), e permitiu a melhora

da transmissão de dados e voz sobre as portadoras existentes (30KHz).A segunda, sendo

comum à evolução do GSM ficou conhecida por 136HS (136 High Speed) (ilustrada na

Figura 16), a qual engloba o EDGE no seu modo COMPACT.

Figura 15 – Rede IS-136+ [TOR2000]
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Figura 16 – Rede 136HS [TOR2000]

Essas duas fases juntas são denominadas de UWC-136 (Universal Wireless

Consortium – 136) e corresponde a uma das propostas IMT-2000, a qual deverá suportar as

taxas de dados previstas de 144 kbps (veicular), 384 kbps (urbana/pedestre) e 2 Mbps

(ambientes internos).

O IS-136+ ainda utilizará canais de 30 KHz, mas para proporcionar as altas taxas

esperadas o 136HS utilizará canais de 200 KHz para ambientes externos (136HS Outdoor) e

1.6 MHz para ambientes internos (136HS Indoor). Melhora tanto os serviços de voz quanto os

de dados disponíveis, sendo conhecido também como GPRS-136 (ilustrado na Figura 17) no

que se refere aos serviços de dados [BAL1999]. Maiores detalhes relacionados as melhorias

do serviço de voz do IS-136+ podem ser obtidos em [FRA1998] [STE1999].

Figura 17 – Arquitetura do GPRS-136 [LIN2000]
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Os principais objetivos para a evolução do IS-136 foram [GUI2001]:

! Taxas de dados mais elevadas e maior eficiência espectral (através do uso de

modulações melhoradas);

! Melhor qualidade da voz; 

! Transmissão de dados por comutação por circuitos e por pacotes (similar ao HSCSD

e GPRS) a 64 kbps.

Na Tabela 3 podem ser visualizadas as principais alterações sofridas no processo de

evolução do padrão IS-136 [GUI2001].

Tabela 3 – Alterações sofridas na evolução do IS-136

IS-136 (IS-54B) IS-136+ 136HS
Canais de 30 KHz Canais de 30 KHz Canais de 30 KHz, 

200 KHz e 1.6 MHz
Espaçamento da
Duplexação de
45 e 80 MHz

Espaçamento da
Duplexação de
45 e 80 MHz

Espaçamento da
Duplexação 

de 45 e 80 MHz; 
opção de TDD no 136HS

Indoor.
Taxa de símbolos de

48.6 kbps
Taxa de símbolos de

72.9 kbps
Taxa de símbolos de

70.833 kbps
Tamanho do quadro:

40 ms
Tamanho do quadro:

40 ms
Tamanho do quadro:

4.6 ms
Modulação π/4-

DQPSK
Adição da Modulação

8PSK
Adição das modulações

GMSK, BOQAM e
QOQAM

6 timeslots por quadro 6 timeslots por quadro  8 timeslots por quadro

Uma cooperação entre o ETSI e o UWCC (Universal Wireless Communications

Consortium) [UWCCHP] resultou na proposta de convergência do GSM e do IS-136 na etapa

correspondente à implementação do conceito EDGE. É válido ressaltar que atualmente o

UWCC foi incorporado pela 3GAmericas [3GAHP], mas neste texto adota-se UWCC.

Dentre os aspectos comuns resultantes dessa cooperação destacam-se [MEC1997]:
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! Requisitos da interface de rádio e dos serviços oferecidos pelo IS-136HS/EDGE à

taxa de 384 kbps;

! Modulação 8PSK para canais de 200 KHz;

! GPRS como arquitetura para transmissão de dados por comutação por pacotes. 

Em [SOL1999] encontra-se aspectos relevantes à evolução do IS-136 para a terceira

geração de modo global, não só relacionado a dados, como também a voz, incluindo a

utilização de antenas.

Detalhes específicos do IS-136+ podem obtidos em [T136331] [T136332],

relacionados ao 135HS Indoor em [T136360] [T136361] [T136362] e ao 135HS Outdoor, em

[T136340] [T136341] [T136342]. E relacionados ao serviço de dados do IS-136 de modo

geral, podem ser obtidos em [T136330] [T136932] [T136933].

2.4 Evolução do padrão IS-95 

A evolução do padrão IS-95 para suportar maiores taxas de dados e serviços mais

avançados da terceira geração, está dividida em duas fases [KNI1998] [KNI1998a]. A

primeira fase, Fase I, sendo caracterizada pelo IS-95B e a segunda, Fase II, pelo cdma2000. 

O IS-95B é apenas um melhoramento do IS-95 e oferece um melhor desempenho sem

modificações nas características da sua interface aérea, mantendo assim compatibilidade com

as estações rádio base existentes.

O cdma2000 fornece maiores capacidades, taxas de dados e serviços para a terceira

geração, incluindo uma melhora na interface aérea do IS-95/IS-95B para suportar esses

melhoramentos, porém mantendo compatibilidade com dispositivos IS-95 já existentes. Além

disso, o cdma2000 inclui uma sofisticada camada MAC para suportar as taxas de/até 2 Mbps

e múltiplos serviços concorrentes de voz e dados.

Muitas vezes o IS-95 encontra-se nas literaturas apenas como CDMA, cdmaOne, IS-

95A ou NA-CDMA (North American CDMA) [STE1999].

Entre a Fase I e a Fase II, a evolução passa pelas etapas CDMA MC-1X (CDMA Multi

Carrier 1X) ou CDMA 1X RTT (canais de 1 x 1.25 MHz) e CDMA MC-3X (CDMA Multi

Carrier 3X) ou CDMA 3X RTT (canais de 3 x 1.25 MHz, com 3 portadoras), até que todas as

especificações do cdma2000 sejam alcançadas. 
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Vale lembrar que o cdma2000 corresponde a uma das RTTs propostas para o IMT-

2000 e sua implementação na família de sistemas IMT-2000 corresponde ao IMT-MC (IMT-

2000 Multi Carrier) [GUI2001].

As especificações atuais [CS0001A] [CS0002A] [CS0003A] [CS0004A] do IS-95 são

às vezes referenciadas como IS-95C e correspondem à Fase I de implementação do

cdma2000, também conhecida por CDMA 1X RTT. As atuais implementações do padrão têm

como principais características:

! Melhorias nos quesitos capacidade, cobertura e eficiência espectral;

! Maiores taxas de dados (64 a 144 kbps), incluindo transmissão de dados por

comutação por pacotes;

! Maior tempo de duração da bateria no modo stand-by;

! Processos de handoff mais eficientes.

As principais alterações de hardware de forma a atender as características

anteriormente citadas são:

! No link direto: Controle de potência mais rápido e preciso; Substituição da

modulação BPSK (Binary Phase Shift Keying) por QPSK (Quaternary Phase Shift

Keying), com 128 funções Walsh; Redução no overhead por soft-handoffs; 

! No link reverso: Redução de retardo no processo de controle de potência; Uso de

modulação BPSK com detecção coerente auxiliada por código piloto; Uso de

codificação de canal com taxa 1/4 ao invés de 1/2 e 1/3.

Terminais MC-1X operam em redes IS-95 a 14.4 kbps, em redes IS-95B a velocidades

até 114 kbps e operarão em redes 1X e 3X a velocidades de até 307 kbps. Os terminais MC-

3X operarão em redes IS-95 a 14.4 kbps, em redes IS-95B a velocidades de até 114 kbps, em

redes 1X a 307 kbps e em redes 3X a velocidades de até 2 Mbps, com terminais single-mode

[GUI2001].

O objetivo desta seção é apresentar a evolução dessas duas fases, descrevendo os

aspectos e características gerais que são aplicáveis ao IS-95B e cdma2000, assim como os

melhoramentos que distinguem um do outro.
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2.4.1 IS-95B x cdma2000

O IS-95B oferece serviços com altas taxas de dados sem modificações na camada

física do IS-95, através da agregação de códigos, onde até 8 códigos podem ser utilizados por

uma MS habilitada para transmissões de pacotes de dados com altas taxas de dados Essa MS

ativa sempre possuirá 1 FCC (Fundamental Code Channel) e caso seja necessário, ela poderá

utilizar até 7 SCCs (Suplemental Code Channels).

Os melhoramentos do IS-95B podem ser caracterizados através dos canais de código

diretos e reversos, controle de potência entre outros, obtendo taxas entre 9.6 a 76.8 kbps com

RS1 (Rate Set 1) e 14.4 a 115.2 kbps em RS2 (Rate Set 2) [KNI1998].

O cdma2000, por sua vez, com o intuito de manter compatibilidade com o IS-95/IS-

95B, possui uma interface aérea com muitos atributos da interface aérea de ambos Suas altas

taxas de dados são obtidas através do espalhamento (spreading) reduzido e/ou do uso de

múltiplos canais de código. Além disso, existem algumas melhoras na sua camada física em

relação a do IS-95/IS-95B, como por exemplo, a banda larga (Wideband) de 5 MHz, e canais

pilotos auxiliares.

É válido lembrar que o cdma2000 ainda está em processo de padronização, portanto

muitos desses atributos ainda estão sendo definidos e finalizados.

As taxas de dados no cdma2000 são variáveis. Através de uma interface aérea flexível

para suportar essa variação e diversos ambientes de operação, elas são classificadas com os

valores de 2 Mbps em ambientes indoor, 144-384 kbps em ambientes de outdoor/pedestre e

144 kbps para veículos [KNI1998].

Assim como o IS-95, tanto o IS-95B quanto o cdma2000, apresentam uma estrutura

em camadas (veja Figura 18), padronizada para oferecer voz, pacotes de dados, circuitos

simples de dados, serviço de voz e dados simultâneos [KNI1998]. Esta estrutura encontra-se

baseada no modelo de referência OSI (Open Standard International) da ISO (International

Organization for Standardization).
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Figura 18 – Estrutura em camadas do cdma2000 [KNI1998]

Na camada mais baixa [CS0002A], o cdma2000 provê protocolos e serviços que

correspondem às duas camadas mais baixas do modelo OSI (camadas física e de link) de

acordo com a especificação do IMT-2000. A camada 2 é subdividida na LAC (Link Access

Control) [CS0004A] e MAC (Medium Access Control) [CS0003A]. Aplicações e protocolos

das camadas superiores correspondendo as camadas 3-7 do modelo OSI utilizam os serviços

ofertados pela camada LAC.

Devido a maior banda e a necessidade de suporte a serviços multimídia variados, o

cdma2000 incorpora algumas melhoras, como suporte a um modelo de gerência de serviços

multimídia e um mecanismo sofisticado de controle de QoS [KNI1998].

Com o mecanismo de controle de QoS para cada serviço ativo, introduz também uma

entidade LAC para suportar transmissões ponto-a-ponto na interface aérea para serviços de

sinalização e opcionalmente para serviços de dados por circuitos. Para a evolução dos dados

de voz, o cdma2000 oferece um framework e serviços para transportar voz codificada na
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forma de tráfego de dados por circuito, ou pacotes de dados, de forma compatível com o IS-

95/IS-95B, onde a voz codificada é transportada diretamente através da camada física.

As funções da camada MAC do IS-95B, assim como a do IS-95, são baseadas no

conceito de oferta de serviços de dados através de um modelo de chamadas baseado em

circuito de dados, podendo ser resumido em dois estados (ilustrados pela Figura 19). Os

usuários permanecem no estado Active por um determinado tempo depois de cada burst e vão

para o estado Dormant, causando interferência quando o usuário estiver à espera. 

Figura 19 – Estados da camada MAC no IS-95B [KNI1998]

Os estados podem ser, resumidamente, caracterizados como

! Active: o canal de tráfego é fornecido para a MS e a camada de link e a conexão

PPP (Point-to-Point Protocol) é estabelecida entre a IWF (Inter-Working Function) e a

MS;

! Dormant: o canal de tráfego não é fornecido para a chamada.

No caso do cdma2000, mais dois estados intermediários são incorporados além dos

existentes na camada MAC do IS-95B (veja Figura 20).

Figura 20 – Estados da camada MAC do cdma2000 [KNI1998]
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Sendo estes estados, resumidamente, caracterizados como

! Control Load: um canal de controle dedicado é mantido entre o usuário e a estação

rádio base, onde comandos de controle podem ser enviados sem latência. Controle de

Potência também é mantido;

! Suspended State: não mantém canal de controle dedicado, mas sim, informações

para o RLP e um conjunto intermediário, onde a estação rádio base ou a MS podem

saber qual melhor estação rádio base a ser usada, caso um tráfego de dados ocorra.

No IS-95B, uma nova opção de serviço denominada HSPDS (High Speed Packet Data

Service) é definido, o qual é estabelecido entre a MS e a IWF quando a MS requisita serviços

de dados no modo de pacotes com altas taxas de dados. Durante o procedimento de

negociação do serviço, a MS deve especificar para a BS/ MSC, sua capacidade em número de

canais de código nos canais reversos e diretos. Após isso, a estação base especifica o número

máximo de códigos que pode ser oferecido a MS [KNI1998].

Apesar dos canais lógicos, no cdma2000, ainda estarem sob padronização para o

uplink/ downlink, quatro diferentes canais dedicados foram propostos (como ilustra a Figura

21) através dos seus códigos de espalhamento.Os canais lógicos do cdma2000 podem ser,

resumidamente, descritos como:

! (Common) Paging Channel (downlink): faz procedimentos de paging pela MS;

! (Common) Reverse Access Channel (uplink): para mensagens de comunicação

entre a camada 3 do modelo OSI e a camada MAC. É utilizado para acesso inicial da

MS;

! (Common) Reverse Common Control Channel (uplink): é utilizado para

mensagens de comunicação entre a camada 3 do modelo OSI e a camada MAC. É

utilizado para rápido acesso de pacotes;

! (Dedicated) Control Channel (uplink/downlink): transporta informações de

controle (uplink) em 5 ou 20ms. Contém bits de controle de potência e informações das

taxas (downlink);
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! (Dedicated) Fundamental Channels (uplink/downlink): transporta dados do

usuário, incluindo voz, sinalização e dados com pequenas taxas, suportando taxas de 9.6

kbps e 14.4 kbps, por exemplo;

! (Dedicated) Pilot Channel (uplink/downlink): transporta sinais de temporização e

sinais multiplexados de controle de potência (uplink). Fornece sinal de referencia para a

detecção, aquisição de células e handover (downlink);

! (Dedicated) Supplemental Channel (uplink/downlink): um ou dois desses canais

pode existir suportando altas taxas de dados do usuário;

! Common Synchonization Channel (downlink): as MSs usam-no para adquirir

tempo de sincronização.

Figura 21 – Canais do cdma2000 [MAR1999]
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No cdma2000, os canais dedicados são específicos para uma única MS e os canais de

controle comum, são comuns para todas as MSs. Abaixo (veja Figura 22) pode ser visualizado

duas opções de utilização dos seus canais.

Figura 22 – Exemplo de utilização dos canais do cdma2000 [WEI1998]



Capítulo 3
EDGE

Neste capítulo será feito um estudo sobre a tecnologia

EDGE, ressaltando tanto os conceitos básicos como os

principais do EGPRS, aspectos relacionados com a arquitetura

e a interface aérea e a segunda fase do EDGE, a GERAN.
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3.1 Introdução

Inicialmente em 1997, o EDGE foi definido pelo ETSI como evolução do GSM, sua

nomenclatura representava Enhanced Data Rates for GSM Evolution. Em janeiro de 1998, foi

aceito como ponto chave para a evolução dos serviços de dados baseado no TDMA, logo

grande parte do EDGE foi incorporada no 136HS na proposta IMT-2000, denominada UWC-

136 [T136-940], possuindo duas características relevantes permitidas: taxas de transmissão no

valor de 384 kbps e uma implementação inicial em um espectro menor que 1 MHz, conhecido

como EDGE COMPACT. Ao ser aceito pelo UWCC, o EDGE passou a ser definido como

Enhanced Data Rates for GSM and TDMA Evolution.

A partir daí, o desenvolvimento do EDGE [TR50059] foi incorporado pelo ETSI e

também pelo UWCC para garantir o alto nível dos sistemas GSM e TDMA/136. Atualmente é

definido como uma evolução global, Enhanced Data Rates for Global Evolution, uma vez

que envolve a evolução dos sistemas GSM e TDMA, em direção a um roaming e a uma

convergência global de sistemas para facilitar e otimizar a migração para os sistemas da

terceira geração [TRI2000].

A padronização apresenta-se dividida em duas fases, 1ª e 2ª Fase, a primeira

enfatizando o EGPRS e o ECSD, ou seja, apenas considerando o aumento das taxas de dados

dos serviços ofertados pelos sistemas da segunda geração, e a segunda fase, enfatizando a

utilização e o suporte aos serviços multimídia e em tempo real [FUR1999].

A 2ª Fase do EDGE suportará serviços de tempo real da terceira geração, aspectos

relacionados a sua evolução encontram-se em [BAL2000a], ela incorporará a GERAN

(GSM/EDGE Radio Access Network) descrita em [JOH2000] [TR50099] [TS43051]

[TS43059].

3.2 Aspectos do sistema

O EDGE possui dois serviços de dados (veja Figura 23) com altas taxas de

transmissão, denominados de EGPRS (Enhanced GPRS) e ECSD (Enhanced Circuit Switched

Data) [NOK1999].
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Figura 23 – Serviços de dados do EDGE [NOK1999]

O EGPRS corresponde a uma evolução do GPRS, com inovações tais como:

compatibilidade com modulação 8PSK, utilizada em conjunto com a GMSK; novos esquemas

de codificação de canal e técnicas de melhoria na qualidade do link de comunicação. Essas

inovações permitem taxas mais elevadas que o GPRS convencional, além de permitirem

maior flexibilidade no gerenciamento da QoS oferecida.

O EGPRS é ideal para qualquer aplicação comutada por pacotes, como conexões com

a Internet, uma vez que atualmente o TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet

Protocol) é dominante nas aplicações de dados que rodam nas redes, sendo ele o protocolo

padrão da Internet (todas as aplicações www rodam em cima de alguma versão/forma do

TCP/IP) [NOK1999].

Na visão do usuário final, a rede EGPRS é apenas uma sub-rede que possui acesso

sem fio, onde o endereçamento da Internet é utilizado e serviços podem ser acessados. Um

novo número IP é introduzido com o número do telefone. Já na visão da Internet, a rede

EGPRS é apenas mais uma sub-rede entre tantas outras.

O ECSD pode ser utilizado para aplicações com serviços transparentes (com taxas

constantes) como, por exemplo, fax e vídeo ou para aplicações que possam trabalhar bem com

serviços não transparentes como, por exemplo, www e e-mail.

O processo de padronização do ECSD é dividido em duas fases: a Fase I com a

especificação de serviços de dados por comutação por circuitos sem modificações na interface

A, e a Fase II, que irá considerar outros serviços, os quais não estão ainda definidos.

Na Fase I, a arquitetura e a sinalização do GSM é utilizada o máximo possível. Um

dos pontos chaves do ECSD é a simplicidade de operação e implementação. Obviamente, a
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operação através de vários timeslots para os serviços ECSD/HSCSD requer modificações na

arquitetura de rede existente GSM, a qual suporta apenas operação através de um timeslot

para o serviço de voz e dados [KAZ1999].

Na Tabela 4 é feita a comparação das taxas de dados alcançadas pelo EGPRS e pelo

ECSD, onde este último possui diferentes requisitos mínimos para serviços transparentes e

não transparentes, devido a limitação atual da rede principal com transmissão por comutação

por circuitos com taxa de 64 kbps por usuário [PEU2001].

Tabela 4 – Taxas de dados EGPRS x ECSD em diferentes ambientes

Ambiente Indoor/low range
outdoor

Urbano/Suburbano
outdoor

Rural outdoor

Taxa de Dados do 
EGPRS

Velocidade

384 kbps 
(48 kbps/timeslot)

Até 10 Km/h

384 kbps 
(48 kbps/timeslot)

Até 100 Km/h

144 kbps 
(18 kbps/timeslot)

Até 250 Km/h
Taxa de Dados do

ECSD
Transparente

Não Transparente
Velocidade

32 kbps/timeslot
28.8 kbps/timeslot

Até 10 Km/h

32 kbps/timeslot
28.8 kbps/timeslot

Até 100 Km/h

--------
--------

Até 250 km/h

Em [BAL2000] [BAL2000b] [GIL1998] são visualizadas análises do tráfego de voz e

dados no EGPRS, relacionadas ao uso de antenas em [LAU2001a] [LAU2001b]. O ECSD é

analisado em [KAZ1999] com ou sem a utilização de LA (Link Adaptation), através de uma

modelagem analítica. Considerando a viabilidade de implantação do EDGE no mercado, um

estudo é apresentado em [PAA2001]. 

O EGPRS relacionado a VoIP (Voz over IP) é abordado em [SHA2000], sendo o

tráfego de voz analisado em [FOR2001] [JAR2000] [WU2000], com o tráfego de dados

analisado em [CHA2000], dentre outros.

Algumas aplicações típicas do EDGE são: acesso à Internet móvel (web browsing, e-

mail uplink e downlink), Mobile Office, Data Bases Wireless, comércio eletrônico (ponto de

venda, banco eletrônico, caixa automático, pagamento eletrônico), enhanced sms, serviços de

vídeo, compartilhamento de documentos e informações (serviços de localização de ruas,

serviços de reservas), voz sobre Internet, broadcasting, FTP, videofone móvel, vídeo sob

demanda, aplicações em tempo real demandando taxas e atrasos de transmissão constantes,

dentre outros [NOK1999] [NOK2000] [SIE2000].
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O EDGE define pelo menos duas classes de MSs (Mobile Stations), A e B [PEU2001].

A Classe A é caracterizada, por utilizar o 8PSK apenas no downlink (transmissão da BSS para

a MS) e o GMSK no uplink (transmissão da MS para a BSS). A Classe B por sua vez, utiliza

o 8PSK tanto no downlink quanto no uplink.

Os serviços da Classe A podem vir primeiro, permitindo que as operadoras limitem

seus riscos de investimentos até que o EDGE torne-se estável, no entanto a maior parte das

MSs serão da Classe B desde o início [AGI2000a]. Provavelmente, existirão dois tipos de

transmissores nas redes EDGE, os antigos suportando apenas o HSCSD/ GPRS e os novos,

suportando a adição do EGPRS e ECSD.

3.2.1 Características

As principais características do EDGE, relacionadas ao sistema, podem ser

identificadas como [NOK1999] [NOK2000] [SIE2000]:

! Maiores taxas de dados: o EGPRS com taxas maiores que 60 kbps por timeslot e o

ECSD, acima de 38.4 kbps por timeslot. A nova modulação adaptará às qualidades do

link de rádio e possibilitará a maior taxa de dados em boas condições de propagação, o

que permitirá grandes áreas de cobertura com pequenas velocidades por timeslot;

! Funcionalidade de correção de erro BER (Backward Error-Correction): a qual

significa que pode ser requisitada a retransmissão de blocos de rádio recebidos com

erros. Este mecanismo é denominado ARQ (Automatic Repeat Request). É utilizada

uma variação melhorada do ARQ, denominado IR (Incremental Redudancy) [LIN2000];

! Complementação ao UMTS: o EDGE permite que operadoras sem a licença

UMTS estejam competitivas no mercado. Além disso, permite que as operadoras UMTS

utilizem-no para implantação gradual dos serviços de dados com altas taxas e para

cobertura de áreas largas onde o UMTS possa ser utilizado para áreas urbanas;

! Suportado por redes GSM: o EDGE não necessita de nenhum novo elemento de

rede, apesar de pequenas modificações na estrutura do GPRS para suportar os novos

esquemas de codificação e suas altas taxas de dados;

! As vantagens do EDGE podem ser viabilizadas tanto no GSM quanto no

TDMA 136: no GSM pode ser aplicado nas bandas 900, 1800 e 1900, utilizando como

rede principal o GSM/GPRS e também, utilizará a estrutura de canais já existente e a
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alocação do espectro. No TDMA será implementado como um overlay nas redes IS-

136, utilizando a maioria dos padrões e interfaces definidas para o GPRS. A

implementação inicial do EDGE será focalizada em prover capacidades para aumentar

os dados transmitidos (Fase I), em seguida suportando serviços em tempo real,

incluindo VoIP (Fase II) [TOR2000];

! Técnicas de controle de link (LQC – Link Quality Control)): denominadas como

Adaptação de Link (LA – Link Adaptation) e Redundância Incremental (IR –

Incremental Redundancy) [SEX2000].

Análises e estudos do sistema EDGE encontram-se em vários artigos, como por

exemplo, em [FUR1998a] [FUR1999a] [ZAN1998], relacionando o EDGE ao sistema GSM e

TDMA/136, ou ainda, relacionados apenas ao GSM como em [CRA2001] [OLO1998a].

3.2.2 Vantagens e riscos de implementação

Citam-se como vantagens para os usuários [NOK1999] [NOK2000] [SIE2000]:

! Melhor QoS: com o aumento da capacidade e da vazão dos dados, o tempo de

resposta diminuirá para todos os serviços de dados, mantendo assim os usuários finais

satisfeitos e conectados, possuindo rápido acesso;

! Serviços Multimídia: novos tipos de aplicações e terminais estarão disponíveis,

tornando o serviço de dados móveis mais atraente com a possibilidade de novos

serviços multimídia disponíveis;

! Menor Custo: maior capacidade de dados por baixos custos para aplicações de

dados com altas taxas, permitindo ao operador flexibilidade para a cobrança.

Citam-se como vantagens para as operadoras [NOK1999] [NOK2000] [SIE2000]:

! Migração para serviços multimídia: as operadoras poderão aumentar seus

rendimentos financeiros através da oferta de novos tipos de aplicações multimídia aos

usuários finais;
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! Aumentar satisfação dos clientes: o aumento da capacidade e da vazão dos dados,

diminuirá o tempo de resposta para todos os serviços de dados, mantendo assim os

usuários finais satisfeitos e conectados;

! Oferta dos serviços da terceira geração: as redes EDGE já estão emergindo e o

mercado já começou a demandar aplicações multimídia, sendo assim os riscos de

investimentos são baixos devido a possibilidade do uso GSM/EDGE;

! Rápida implementação da rede: o EDGE não necessita de novos elementos de

rede, e sua implementação pode ser realizada de forma gradual utilizando a estrutura já

existente. Sendo assim as operadoras poderão suportar o mesmo tipo de serviços do

GPRS, porém com maiores taxas de dados utilizando o espectro GSM, os protocolos do

GPRS, a estrutura das portadoras e o planejamento das células;

! Investimento Otimizado: o desenvolvimento da capacidade de dados pode ser

flexível, ou seja, de acordo com a demanda, fazendo uso das transmissões de dados

otimizadas para transmissões freqüentes ponto-a-ponto de pequenas quantidades de

dados e para transmissões ponto-a-multiponto em especificas aéreas geográficas.

Algumas desvantagens ou riscos de implementação podem ser visualizados na

utilização do EDGE, uma vez que para alguns ramos da indústria, ele não é considerado como

um componente padrão na migração para o UMTS/ WCDMA [NOR2002]:

! Disponibilidades de terminais: a disponibilidade de terminais, de preferência por

vários fabricantes, é um fator absolutamente importante na migração para a terceira

geração baseada no EDGE. Para o cenário EDGE Stand-alone, terminais bimodo

GSM/EDGE são suficientes, porém o risco consiste em esperar até que a Europa e a

Ásia o utilizem, uma vez que esse tipo de terminal possui seu desenvolvimento voltado

para as Américas. Para a migração baseada no EDGE/WCDMA, os terminais

multimodos GSM/EDGE/WCDMA são pontos críticos, uma vez que a maioria dos

fornecedores WCDMA oferecerá atrativos terminais WCDMA com capacidade

GSM/WCDMA, não sabendo quando e se farão terminais compatíveis com o EDGE

[AGI2000]. O ideal é a produção de terminais multimodos GSM/EDGE/WCDMA,

porém o risco consiste em tê-los com uma retardada disponibilidade e reduzidas
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economias na fabricação. O ideal seria, o EDGE como parte de todos os terminais

GSM/WCDMA;

! Percepção irreal da terceira geração: a indústria sem fio é caracterizada, assim

como os usuários finais e os investidores, por dar maior ênfase nas tecnologias e

comunicações do que no serviço ofertado. Com um marketing inteligente, os serviços e

as aplicações são atrativos, tanto para os usuários finais quanto para os investidores,

sem se preocuparem se a tecnologia de rádio escolhida será a mais adequada para

oferecê-los. O risco disso consiste na percepção irreal dos serviços da terceira geração

devido as limitações do EDGE como tal tecnologia, caso o serviço ofertado ao invés da

tecnologia utilizada estiver em foco principal;

! Economia em escala: as operadoras de rede da terceira geração querem que a

tecnologia que elas estejam utilizando seja a mais importante e a mais utilizada das

tecnologias, com isso, potenciais diferenciações pela utilização de uma tecnologia

superior é na maioria das vezes prejudicada por benefícios de uma tecnologia mais

comum, em termos de disponibilidade, competição de mercado, roaming e economia

em escala. Por isso é muito importante para uma operadora EDGE que o mesmo esteja

como uma tecnologia default na maioria das operadoras de terceira geração. Na visão da

operadora, idealmente a disponibilidade do EDGE poderá ser inclusa em todos os

transmissores GSM, os quais serão incluídos nas mesmas BSSs compatíveis com o

WCDMA e com os transmissores WCDMA. Tecnologicamente isto não é impossível,

porém depende das propriedades de desenvolvimento dos produtos. Sem isso, a

utilização do EDGE poderá implicar em uma economia menor fazendo contraste assim

com uma das principais razões para o seu desenvolvimento.

3.2.3 Mercado e possíveis cenários

De acordo com a Northstream [NOR2002], o EDGE pode oferecer atrativas reduções

de custo quando utilizado em combinação com o WCDMA, no entanto, o futuro do EDGE

como uma tecnologia padrão ainda é questionado pela indústria sem fio.

O mercado para o EDGE pode ser segmentado em quatro partes [NOR2002]

[PEU2001]:
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! Operadoras GSM: que não possuam ou não possam adquirir novo espectro UMTS

e precisam de uma solução alternativa competitiva como, por exemplo, o EDGE

COMPACT;

! Operadoras GSM: que planejam ou tenham implementado o GPRS, podendo

utilizar as vantagens do EDGE para no futuro melhorar as suas redes a fim de suportar

velocidades similares a da Internet móvel;

! Operadoras TDMA: algumas operadoras TDMA estão limitadas pelos seus

espectros, porém necessitam de alguma forma oferecer serviços de terceira geração,

para isto, podem introduzir o EDGE em suas redes sem trazer danos para os serviços já

ofertados, implementando o EDGE COMPACT, seguido do EDGE Classic [TOR2000];

! Novas e emergentes operadoras licenciadas: que necessitem rapidamente utilizar

seus espectros e/ou possam ou não querer implementar o WCDMA/UMTS.

Três cenários de implantação do EDGE podem ser visualizados [NOR2002]:

! EDGE como uma solução de serviço de terceira geração (EDGE Stand-alone):

cenário de implantação no qual a oferta de serviços é baseada na rede EDGE quando,

por exemplo, as operadoras não possuam nenhum outro acesso à rádio IMT-2000.

Estratégias de migração para a terceira geração e a disponibilidade de espectro IMT-

2000 em diferentes mercados devem ser considerados, por isso esse cenário pode ser

aplicado em dois mercados, para as operadoras GSM com espectro IMT-2000 e para as

operadoras sem espectro. No primeiro caso, pode ser visto como um passo intermediário

para o WCDMA e no segundo, como um caminho atraente possibilitando oferta de

serviços compatíveis até conseguirem licenças IMT-2000;

! EDGE como um pequeno/médio complemento ao WCDMA: para as operadoras

com licença IMT-2000, o EDGE pode potencialmente atuar como uma opção barata e

rápida de cobertura da terceira geração em um contexto menos agressivo de implantação

WCDMA, onde o EDGE será utilizado em áreas rurais/suburbanas e o WCDMA nas

urbanas. De acordo com a disponibilidade de terminais multimodos (GSM/ GPRS/

WCDMA), a operadora estará hábil para fornecer tanto serviços EDGE quanto

WCDMA sem que o usuário saiba qual estaria utilizando em um determinado momento;
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! EDGE como uma longa otimização dos serviços de segunda geração: as bandas

GSM (800/ 900/ 1900/ 1800) são partes substanciais do seu espectro total, o que torna

essencial o uso do espectro GSM nos serviços de terceira geração e a máxima eficiência

do mesmo. Isso pode ser conseguido através do EDGE fazendo uso da estrutura de rede

já existente e sendo otimizada gradualmente ou através do uso direto do WCDMA nas

mesmas bandas GSM. Nos dois cenários descritos acima, é eficiente continuar com o

EDGE considerando-se as conseqüências econômicas nas diferentes estratégias. Por

outro lado, se a longa otimização não estiver no mercado até 2006/2009, momento em

que o espectro GSM deverá ser otimizado, será muito mais provável migrar diretamente

para o EDGE.

3.2.4 Modo Classic x COMPACT

Os sistemas GSM são geralmente planejados com reutilização de freqüência 4/12 ou

3/9. As portadoras que contenham canais BCCH (Broadcast Control Channel) necessitam

transmitir continuamente e sem pulos de freqüência (hop) nos timeslots de controle,

facilitando assim os handoffs, a aquisição de canal de controle e etc. Essas portadoras são

geralmente caracterizadas pela reutilização 4/12. Por sua vez, os canais de tráfego, podem ter

pulos de freqüências e portadoras que não sejam BCCH, podendo ter transmissões

descontinuas que são baseadas na detecção de voz entre outras características. Os canais de

tráfego são caracterizados pela reutilização de freqüência 3/9.

O EDGE Classic é definido para utilizar portadoras BCCH, ou seja, com reutilização

de freqüência 4/12 ou 3/9, e necessita de pelo menos 2.4 MHz de banda em cada direção

[CHU2000].

Algumas operadoras, particularmente na América do Norte onde o espectro da terceira

geração já esta parcialmente alocado para PCS (Personal Communications Systems), devem

realocar seus espectros em uso para implementar o EDGE. Neste caso, o EDGE COMPACT

pode ser utilizado para implementação inicial usando menos de 1 MHz em cada direção,

permitindo apenas três portadoras de freqüência de 200 KHz, ou seja, alocando uma

freqüência para cada três setores por BSS, sendo que as três freqüências serão reutilizadas em

toda BSS [CHU2000].
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O EDGE COMPACT usa transmissões descontínuas baseadas em 52-multiframes

(multiframe baseado em 52 frames) e designa diferentes timeslots e frames para enviar

informações de controle [CHU2000].

O EDGE Classic pode ser caracterizado da seguinte forma [HMI2001]:

! Primeira portadora de 200 MHz, com reutilização de freqüência 4/12 tanto para a

BCCH quando para tráfego;

! PBCCH transmite continuamente com potência constante no downlink;

! Timeslot 0 utilizado para controle comum e broadcast, timeslots 1 a 7 utilizado para

tráfego e controle dedicado;

! Portadoras adicionais com qualquer padrão de reutilização de freqüência com os

timeslots 1 a 7 utilizados para controle dedicado e tráfego;

! Suporta paging para comutação por circuitos no TDMA/IS-136;

! Implementado com o mínimo de doze portadoras;

! Mínimo de espectro necessário 2.4 MHz mais banda de guarda.

O EDGE COMPACT pode ser caracterizado da seguinte forma [HMI2001]:

! Primeira portadora de 200 MHz, com reutilização de freqüência 1/3;

! CPBCCH (Compact Packet Broadcast Channel) transmite descontinuamente;

! Sincronização da BSSs com o tempo dividido em 4 grupos de tempo provendo uma

reutilização de freqüência efetiva de 4/12 para broadcast e controle comum nos

timeslots 1, 2, 5 e 7. Todos os canais dedicados e de tráfego nos timeslots restantes com

reutilização de freqüência 1/3;

! Portadoras adicionais com reutilização de freqüência 1/3 nos timeslots 0 a 7 para

tráfego;

! Suporta paging para comutação por circuitos no TDMA/IS-136;

! Implementado com o mínimo de três portadoras;

! Mínimo de espectro necessário 0.6 MHz mais banda de guarda.
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Uma análise comparativa do desempenho dos dois modos é apresentada em

[CHU2000] [LIN2000] [SEX2000]. Maiores detalhes relacionados ao EDGE COMPACT

podem ser obtidos em [UWCCHP].

3.3 Aspectos da arquitetura

A arquitetura do EGPRS (veja Figura 24) é semelhante a do GPRS, fazendo uso dos

mesmos elementos de rede [FAB2001].

Figura 24 – Arquitetura do EGPRS [FAB2001]

Os protocolos do EDGE, sempre que possível, são os mesmos que os do GSM/GPRS,

minimizando assim a necessidade de implementação de novos protocolos. Porém, para

suportar as altas taxas de dados, alguns protocolos do EGPRS são modificados para melhorar

o seu desempenho, como por exemplo, o RLP (Radio Link Protocol) [FUR1999b]. As

principais modificações do RLP estão relacionadas com as técnicas de controle de link

mencionadas, LA e IR.

Para o ECSD, o objetivo é manter intacto, o máximo possível, os protocolos de dados

de comutação por circuitos do GSM, sendo que para transmissões não transparentes, o

protocolo de link de rádio do GSM será utilizado [FUR1999b].

O ECSD é um dos passos mais importante relacionados à evolução do GSM nos

serviços de dados por comutação por circuitos para a oferta de serviços como vídeo em tempo

real e FTP. Em [KAZ1999] é feita uma análise/ comparação do ECSD em relação ao HSCSD.

O ECSD reutiliza a arquitetura do HSCSD existente, descrita em [TS22034]

[TS23034], uma vez que na Fase I do ECSD a taxa máxima de dados para o usuário é limitada
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a 64 kbps e 57.6 kbps para serviços transparentes e não transparentes respectivamente

[KAZ1999].

Na arquitetura do ECSD (veja Figura 25), a TAF (Terminal Adaptation Function) é

introduzida na MS e a IWF (Inter-Working Function), na MSC mais próxima, para suportar

serviços de dados e para utilizar a rede GSM [KAZ1999]. A TAF adapta o terminal de dados

a uma MS e a IWF adapta a rede GSM a uma rede pública externa como a ISDN. Na Fase I

do ECSD a transmissão só pode utilizar 1 ou 2 timeslots.

Figura 25 – Arquitetura do ECSD [KAZ1999]

3.4 Aspectos da interface aérea

Nas próximas seções serão abordados aspectos relacionados com a interface aérea do

EGPRS, sendo válido ressaltar que não existe uma especificação exclusiva e única do EDGE.

Mas sim, várias informações distribuídas e encontradas nas especificações do GPRS, porém a

Fase II do EDGE, a GERAN, possui especificações próprias. 

3.4.1 EDGE physical layer

Com o objetivo de alcançar as altas taxas de transmissões, o EDGE introduz um novo

esquema de modulação 8PSK, para ser utilizado em conjunto com o já existente nas redes

GSM/GPRS, o GMSK, facilitando a máxima taxa de 554 kbps por portadora, a qual é três

vezes maior que a do padrão GSM. A taxa de símbolos de ambos é a mesma, 271 ksps (veja

Figura 26) [FUR1999c]. O padrão GMSK do GSM poderá ser utilizado em situações onde

uma modulação mais robusta seja necessária.



AGUIAR, E. S. O uso do EDGE nos sistemas celulares em direção à 3ª geração                                         53

Capítulo 3 - EDGE

Figura 26 – GMSK x 8PSK [FUR1999c]

Para compatibilidade e coexistência com o GSM, o EDGE possui muitos parâmetros

da camada física em comum com o GSM. Isto inclui as portadoras de 200 KHz, os 8 timeslots

por frame TDMA (veja Figura 27). Cada frame equivale a 4.615 ms e consiste de 8 timeslots,

equivalendo a 577 µs cada.

Figura 27 – EGPRS frame data structure [QUI2000a]



AGUIAR, E. S. O uso do EDGE nos sistemas celulares em direção à 3ª geração                                         54

Capítulo 3 - EDGE

Maiores detalhes da camada física do EDGE podem ser obtidos em [TS45001]

[TS45005]. Relacionado a codificação e modulação, seus impactos de implementação podem

ser obtidos, por exemplo, em [LIG2000] [SCE2000].

3.4.1.1 Canais lógicos

Os canais lógicos do EDGE e do seu modo COMPACT possuem algumas diferenças

[TS43064], como será visto a seguir, distribuindo-se da seguinte forma:

! PCCCH (Packet Common Control Channel): utilizado para enviar/transportar

informações comuns de controle de sinalização. Subdivide-se em:

! PRACH/ UL (Packet Random Access Channel/ Uplink): utilizado pelas

MSs para inicializar a transferência no uplink, para envio de dados ou informações

de sinalização;

! PPCH/ DL (Packet Paging Channel/ Downlink): utilizado para localizar

MSs (efetuar paging), antes da transferência de pacotes no downlink;

! PAGCH/ DL (Packet Access Grant Channel/ Downlink): utilizado na fase

de estabelecimento da transferência de pacotes, no intuito do envio da permissão

para utilização de recursos para as MSs;

! PNCH/ DL (Packet Notify Channel/ Downlink): utilizado para envio de

informações PTM-M (Point To Multipoint - Multicast), a um grupo de MSs, antes

da transferência de pacotes.

! PDCCH (Packet Dedicated Control Channel): utilizado para enviar/transportar

informações dedicadas/específicas de controle de sinalização. Subdivide-se em:

! PACCH (Packet Associated Control Channel): utilizado para enviar/

transportar informações de sinalização relacionadas a uma determinada MS, como

por exemplo, ACKs e controle de potência. Compartilha recursos com PDTCHs,

que estejam associados concorrentemente a uma MS;

! PTCCH/UL (Packet Time Advance Control Channel/ Uplink): utilizado

para transmitir através de acesso randômico, a fim de que o avanço de tempo para

uma MS seja estimado, quando ela esteja no modo de transmissão de pacotes;
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! PTCCH/DL (Packet Time Advance Control Channel/ Downlnk): utilizado

para transmitir informações de atualização do avanço de tempo para várias MSs.

Um PTCCH/DL é associado com vários PTCCH/Uls.

! PBCCH/ DL (Packet Broadcast Channel/ Downlink): utilizado para envio,

através de broadcast, de informações específicas do sistema. Caso ele não esteja

alocado, o BBCH deve ser utilizado;

! PDTCH (Packet Data Traffic Channel): utilizado para a transferência de dados. É

temporariamente dedicado a uma MS ou a um grupo de MSs no caso de PTM-M. Em

alocações/transmissões multislot, a MS pode utilizar múltiplos PDTCHs em paralelo

para uma transferência individual de pacotes.

Além dos canais descritos acima, o EDGE no seu modo COMPACT, apresenta mais

dois canais:

! CFCCH/ DL (Compact Frequency Correction Channel/ Downlink): é o mesmo

que o FCCH (Frequency Correction Channel), ou seja, transporta informações para a

correção de freqüências de MSs, com a exceção de que o FCCH é mapeado em 51-

multiframe como definido em [TS45002].

! CSCH/ DL (Compact Synchronization Channel/ Downlink): é similar ao SCH

(Synchronization Channel), sendo responsável pelo transporte de informações para a

sincronização de frames de MSs e identificação das BTSs. A principal diferença é que o

SCH é mapeado em 51-multiframe como definido em [TS45002], resultando assim um

layout diferente para o RFN (Reduced TDMA Frame Number).

Com exceção desses dois canais, todos os outros são os mesmos para ambos os modos,

modificando apenas a nomenclatura, uma vez que quando relacionada ao EDGE COMPACT,

será acrescentada a letra C na sigla dos mesmos, ficando então CPRACH/ UL (Compact

Packet Random Access Channel/ Uplink), CPPCH/ DL (Compact Packet Paging Channel/

Downlink), CPAGCH/ DL (Compact Packet Access Grant Channel/ Downlink), CPNCH/ DL

(Compact Packet Notify Channel/ Downlink), CPBCCH/ DL (Compact Packet Broadcast

Channel/ Downlink), CFCCH/ DL (Compact Frequency Correction Channel/ Downlink),

CSCH/ DL (Compact Synchronization Channel/ Downlink).
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3.4.2 EGPRS link layer

Uma característica dos sistemas celulares é a variação da qualidade do link em uma

célula. Isto é especialmente verdadeiro para o EDGE, o qual comparado com outras

tecnologias de terceira geração, utiliza técnicas para medir e compensar essas variações. Essas

técnicas são conhecidas como LQC (Link Quality Control).

Tipicamente, diferentes esquemas de modulação e codificação são ótimos para

diferentes qualidades de link. Isto pode ser utilizado dinamicamente através de adaptações da

modulação e da taxa de codificação de acordo com a atual qualidade de link em um

determinado momento. 

O EGPRS utiliza um esquema LQC combinando, com as técnicas LA (Link

Adaptation) e IR (Incremental Redundancy), este último sendo uma variação do HARQ II/III

(Hybrid ARQ Type II/III).

Relacionado a outros aspectos da camada de link, seguindo o padrão do GPRS, para

melhorar o desempenho dos protocolos, o tamanho das janelas será maior no EGPRS.

Adicionalmente, o suporte para segmentação e compressão dos bitmaps ACK/NACK, será

introduzido [TS44060]. É válido ressaltar que o ECSD possui uma camada de link diferente,

sua descrição pode ser encontrada em [HAM1999] [HAM1999a].

Nas próximas seções serão abordados os esquemas de codificação e as técnicas de

LQC utilizadas pelo EGPRS.

3.4.2.1 Esquemas de codificação

Além dos quatros esquemas de codificação existentes no GPRS (CS1 ao CS4), o

EGPRS utiliza mais cinco esquemas baseados na modulação 8PSK (MCS5 ao MCS9),

resultando desta forma em um total de nove esquemas de codificação disponíveis como pode

ser visualizado na Tabela 5.
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Tabela 5 – Esquemas de codificação do EGPRS [TS43064]

Scheme Code
rate

Header
Code
rate

Modulation RLC
blocks

per
Radio
Block
(20ms)

Raw
Data

within
one

Radio
Block

Family BCS Tail
payload

HCS Data
rate
kbps

MCS9 1.0 0.36 2 2x592 A 59.2
MCS8 0.92 0.36 2 2x544 A 54.4
MCS7 0.76 0.36 2 2x448 B 2x1

2

2x6
44.8

MCS6 0.49 1/3 1 592
544+48

A 29.6
27.2

MCS5 0.37 1/3

8PSK

1 448 B 22.4
MCS4 1.0 0.53 1 352 C 17.6
MCS3 0.85 0.53 1 296

272+24
A 14.8

13.6
MCS2 0.66 0.53 1 224 B 11.2
MCS1 0.53 0.53

GMSK

1 176 C

12 6

8

8.8

As classes A, B e C das famílias, indicam o esquema de codificação que pode ser

utilizado em uma possível retransmissão e não deve ser confundido com as classes A e B das

MSs. 

Caso a retransmissão utilize um novo esquema de codificação, haverá a necessidade de

uma nova segmentação do bloco de rádio. Isto é o que limita a seleção de esquemas de

codificação, pois blocos que tenham sido inicialmente transmitidos com o esquema de

codificação de uma determinada família, somente poderão ser retransmitidos utilizando o

mesmo esquema de codificação ou um esquema da mesma família. Na Figura 28 pode ser

visualizado o tamanho dos payloads das famílias.
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Figura 28 – Payloads das famílias A, B e C [TS43064]

Maiores detalhes relacionados à modulação e à codificação podem ser obtidos em

[TS45003] [TS45004].

3.4.2.2 Controle de qualidade do link

Esquemas de codificação com alta redundância possuem uma vazão de dados muito

baixa quando a qualidade do link é baixa. Por outro lado, esquemas de codificação com alta

detecção e correção de erros possuem bom desempenho quando boas conexões são possíveis,

e vice versa, e baixo desempenho quando utilizam conexões com baixa qualidade. Devido a

isso, um único esquema de codificação não pode fornecer o melhor desempenho em todas as

condições. 

Para poder utilizar o melhor esquema de codificação, o C/I (Carrier-to-Interference)

deve ser calculado continuamente, e para obter a melhor taxa de transferência de dados em
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cada condição é necessária a utilização de um controle da qualidade do link. Sendo assim as

técnicas LA (Link Adaptation) e IR (Incremental Redundancy) são utilizadas.

A taxa de transmissão depende da localização dentro da célula (veja Figura 29).

Próximo ao centro da célula, a taxa de transmissão pode chegar a 384 kbps e nas bordas da

célula, a taxa de transmissão é próxima a do GPRS.

Figura 29 – Cobertura EDGE x GPRS

A técnica de adaptação de link (LA) introduzida no EDGE possui o objetivo de

maximizar a vazão de dados em condições variáveis do link de rádio [HMI2001], adaptando o

esquema de codificação relativamente às condições do mesmo. Em baixas condições de rádio,

um esquema de codificação robusto do GMSK é escolhido e em boas condições de rádio, um

esquema de codificação menos robusto do 8PSK é escolhido [LIN2000].

A LA requer informações do receptor para o transmissor, sobre as condições do link.

Normalmente essas informações consistem de parâmetros como C/I ou SINR (Signal-to-

Noise Ratio), estatísticas das taxas de erros de pacotes, dentre outros [NOB1999].

Devido ao número de esquemas de codificação, uma melhor granularidade pode ser

conseguida para a adaptação [MOL2000a].

Exemplificando, se a transmissão inicial com o MCS9 falhar e a qualidade do link

diminuir, a retransmissão poderá utilizar um esquema de codificação mais robusto da sua

família, ou seja, continuará com o MCS9 ou utilizará o MCS6 ou o MCS3. O MCS9 suporta

dois RLC Blocks, cada um com um tamanho de 74 bytes. Se o SINR diminuir, o bloco de 74

bytes poderá ser retransmitido utilizando o MCS6 com um RLC Block, se a codificação

adicional for requerida, o bloco pode ser segmentado em 2 sub-blocos de 37 bytes e cada um
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será transmitido utilizando o MCS3. O cabeçalho deverá informar se é uma parte do bloco de

74 bytes ou se é uma nova transmissão utilizando 37 bytes [STU2001a].

A técnica de redundância incremental (IR) atua com o envio de informações adicionais

(redundantes) caso ocorra erros nas transmissões. Isto é possível porque o receptor guarda as

tentativas sem sucesso do envio de dados, significando assim que o receptor (tanto a MS

quando a BSS) necessita de mais memória para guardar todas as tentativas de transmissão.

Sendo assim, informações são inicialmente enviadas com um pequeno esquema de

codificação, esperando altas taxas de dados se a decodificação for imediatamente realizada

com sucesso. Caso ocorra falhas na decodificação, códigos redundantes são enviados até que

a codificação seja bem sucedida. Quanto maior a codificação a ser enviada, menor será a taxa

de dados e maior será o atraso [FUR1999b].

Em situações com baixa qualidade de link, a IR pura pode ser utilizada, porém, isto

pode resultar em um grande número de retransmissões para cada bloco de rádio, gerando

assim um longo atraso. Para minimizar esses efeitos, o número de retransmissões pode ser

limitado através do uso de uma taxa de codificação inicial menor que um [FUR1999b].

A técnica de redundância incremental (IR) pode ser caracterizada através de uma

máquina de estados (veja Figura 30). Caso ocorram erros, o ARQ transmitirá bits adicionais

de redundância através do envio de pacotes com diferentes esquemas de puncturing a partir

do código inicial enviado na retransmissão. Desta forma, permite-se que a transmissão de

dados inicie com uma menor redundância, incrementando-a apenas quando exista a

ocorrência de erros, fazendo então a troca adaptativa da taxa efetiva de transmissão de dados

[SEX2000].

Figura 30 – Diagrama de estados da IR [UWCCHP]
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Com a IR, toda informação é codificada com um código de covolução com uma taxa

de 1/3. Os esquemas de puncturing são utilizados no código para uma certa taxa e transmitido

na interface aérea. Se a decodificação falhar, a retransmissão é formada utilizando um

diferente esquema de puncturing. Devido à retransmissão ser combinada com o bloco

retransmitido anteriormente, o processo terá uma menor taxa de transmissão, a qual facilitará

a decodificação [LIN2000].

A IR utiliza três diferentes esquemas de puncturing (P1, P2 e P3) que são utilizados

para retransmissão dos blocos (veja Figura 31). 

 

Figura 31 – Esquemas de pucturing [FUR2001d]

Para cada esquema de codificação, um bloco é subdividido em n sub-blocos, onde n =

2 ou 3, através dos esquemas P1, ..., Pn. Inicialmente o sub-bloco Si corresponde ao Pi

transmitido. Em uma possível retransmissão, um sub-bloco adicional Si correspondendo a um

Pi que é transmitido, onde i = 2, .., n, ..1, 2, ... [FUR2001d]. De modo geral, o P1 é enviado

inicialmente e se a decodificação falhar, o P2 será enviado. A técnica de redundância

incremental salva a informação do P1 e adiciona-a fazendo a decodificação com o P2 depois de

ter recebido a retransmissão com o P2. Na Tabela 6, os valores P1, P2 e P3, podem ser

visualizados.
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Tabela 6 – Informações dos esquemas de punctuirng [ERI2002]

Esquema Taxa máxima
(kbps)

P1 P1 + P2 P1 + P2+ P3

MCS9 59,2 1,0 0,5 0,33
MCS8 54,4 0,92 0,46 0,31
MCS7 44,8 0,76 0,38 0,25
MCS6 29,6 0,49 0,24 -----
MCS5 22,4 0,37 0,19 -----
MCS4 17,6 1,0 0,5 0,33
MCS3 14,8 0,85 0,42 0,28
MCS2 11,2 0,66 0,33 -----
MCS1 8,8 0,53 0,26 -----

Para os esquemas MCS 1, 2, 5 e 6 são utilizados os esquemas P1 e P2 e para os demais

são utilizados os esquemas P1, P2 e P3. Maiores detalhes relacionados aos esquemas de

puncturing podem ser obtidos em [ERI1999a] [FUR2001d].

Ambas as técnicas, adaptação de link e redundância incremental, foram discutidas e

analisadas, por exemplo, em [CHU1999] [ERI1999] [LEU2001]. Nas especificações, maiores

detalhes das técnicas são descritos juntamente com a camada RLC/MAC [TS44060] e com a

codificação de canais [TS45003].

3.4.3 RLC/MAC

O desempenho desta camada determina a eficiente multiplexação e o atraso no acesso

das aplicações EGPRS em cima da interface aérea. Sua funcionalidade é similar à camada

MAC do padrão GPRS, suportando canais dedicados e compartilhados [TS44060].

3.4.3.1 Multiplexação

A camada RLC/MAC é definida para suportar eficientemente múltiplos pacotes de

dados em um mesmo canal de tráfego ou um certo pacote em vários canais, ou seja, para

suportar multiplexação em ambas direções (uplink/ downlink) [QIU2000].

Qualquer transmissão de dados no EGPRS está associada com o uso de uma entidade

denominada TBF (Temporary Block Flow). Uma TBF é uma conexão virtual que suporta

transferência unidirecional de LLC PDUS em canais físicos de pacotes de dados entre a MS e
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a BSS. Ela é mantida durante a transferência de dados e compreende um número de blocos

RLC/MAC.

A entidade TBF pode ser de dois modos, open-ended ou close-ended. Quando ela é no

modo close-ended, ela limita a MS a enviar uma certa quantidade de dados negociada entre

ela e a BSS durante seu acesso inicial. No modo open-ended, é usada para transferir um valor

arbitrário de dados. 

Cada entidade TBF é identificada por um identificador denominado TFI (Temporary

Flow Identifier), o qual é fornecido pela BSS e é único em cada direção. RLC Blocks

destinados para diferentes MSs são diferenciados pelo seus TFI. Após a completa

transferência dos dados, a entidade TBF é finalizada e o identificador TFI atualizado.

A multiplexação no downlink para múltiplos dados em um mesmo canal de tráfego é

conseguida através da sinalização de cada transferência de dados com um único TFI, cada MS

"escuta" apenas o seu conjunto de canais assinalados no downlink e aceita apenas os RLC

Blocks com seu TFI. Então, a BSS pode comunicar-se com dada MS em um dos canais

assinalados para isto e pode, multiplexar vários TBFs destinados para diferentes MSs em um

mesmo canal físico.

A multiplexação no uplink é obtida através da sinalização para cada transferência de

dados, um conjunto de canais e um único USF (Uplink State Flag) para cada um desses

canais. Algumas MSs poderão ser associadas ao mesmo canal de tráfego uplink, porém com

diferentes USFs. 

A BSS utiliza um esquema de escolha denominado centralized in-band para escolher a

MS desejada. Isto é obtido através da modificação do valor do USF do correspondente canal

downlink para um valor apropriado. A MS “escuta” a todos os canais de tráfego downlink que

são comparados com os canais uplink obtidos para isto. Se o seu USF aparecer no canal

downlink, a MS usa o correspondente canal uplink no próximo frame lógico. 

Esse mecanismo é exemplificado na Figura 32, onde após detectar seu USF no

timeslot 6 do frame 1 no downlink, a MS1 pode utilizar o timeslot correspondente no uplink

do frame 2. Enquanto isso, no downlink, o USF associado com a MS2 aparece no mesmo

timeslot no frame 2. A MS2, tem permissão para transmitir no timeslot correspondente no

uplink no frame 3, e assim sucessivamente. Este esquema é repetido para efetivar a

multiplexação de diferentes usuários em um mesmo canal físico.
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Figura 32 – Multiplexação no uplink na camada RLC/MAC [QIU2000a]

3.4.3.2 Procedimentos de acesso

O EGPRS permite dois tipos de procedimentos de acesso para a transferência de

dados, através de uma ou duas fases [QIU2000a] [TS44060]. Estas fases podem ser

visualizadas na Figura 33.

Figura 33 – Procedimentos de acesso do EGPRS [QIU2000a]
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Em ambos os casos, o procedimento de acesso começa quando a MS envia uma

requisição de acesso para a BSS através do PRACH (Packet Random Access Channel). Esta

requisição é denominada de packet channel request, o qual ocupa um timeslot (o que é

diferente do canal de tráfego de dados, onde um bloco de dados ocupa 4 timeslots). O EGPRS

utiliza o slotted-ALOHA como técnica para acesso randômico. 

Após receber a requisição de canal, a BSS responde com a mensagem packet uplink

assignment através do PAGCH (PAcket Access Grant Channel). No procedimento através de

uma fase, esta mensagem contém o recurso assinalado para a MS (por exemplo, a portadora, o

timeslot, o USF, TFI, TLLI (Temporary Logical Link Identify) e etc.). Porém, neste momento

a rede não sabe a identidade da MS e nem o serviço a ser requisitado. Estas informações são

enviadas da MS para a BSS através dos cabeçalhos RLC nos primeiros blocos. 

Quando o TLLI é decodificado pela rede com sucesso, a rede envia um ACK

(Acknowledgement) para a MS através da mensagem Packet Uplink ACK ou NACK (No

Acknowledgement). Quando a MS enviar para a rede a mensagem Packet Uplink ACK/NACK

a fase estará completa em ambos os lados.

No procedimento de acesso através de duas fases, após receber a requisição de canal, a

BSS primeiro assinala a MS, um canal de sinalização, denominado PACCH (Packet

Associated Control Channel). A MS então envia uma requisição detalhada de recursos

utilizando um canal de sinalização na forma de uma mensagem packet resource request, a

qual contém o TLLI da MS e detalhes do serviço requisitado. Em resposta à requisição, a BSS

concede os recursos requisitados usando outra mensagem Packet Uplink Assignment. A MS

começa a transmissão de dados apenas depois de ter recebido essa mensagem.

A operadora escolhe qual tipo de procedimento deve ser utilizado. A principal

diferença é que através de uma fase, a transferência de dados no uplink começa

concorrentemente com a negociação do serviço e a verificação da MS, enquanto que através

de duas fases, começa apenas depois de verificação da MS e da completa negociação do

serviço. 

Através de uma fase, existe a possibilidade de ser mais rápido o procedimento de

acesso em situações onde a negociação é aceita a partir do ponto de vista do sistema e da

aplicação, por outro lado, o procedimento de acesso através de duas fases é atualmente usado

no sistema GSM, sendo desejável no EGPRS por questões de compatibilidade.
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3.4.4 Mapeamento entre camadas LLC e física

Em uma transmissão, o mapeamento entre as camadas LLC e Física (veja Figura 34)

acontece da seguinte forma: 1 LLC PDU é dividido em um número apropriado de RLC

Blocks, e cada RLC Block é codificado e enviado através de 4 timeslots em 4 frames

consecutivos. Sendo que 1 RLC Block será criado dependendo do esquema de codificação e

de sua família [STU2001a].

Figura 34 – Mapeamento LLC PDU/ TDMA Bursts [MOL2000]

Portanto a unidade de recurso lógico é um RLC Block e a unidade de transmissão na

camada física são os 4 timeslots. Para facilitar, a literatura costuma definir um frame lógico

como o conjunto de 4 timeslots tendo duração de 20ms [QIU2000a].

3.5 GERAN

A GERAN foi introduzida em [BAL2000a], teve seu desempenho analisado em

[ERI2000] [ERI2000a] [ERI2000b]. Em [FUR2001] [FUR2001b], foi estudada com a

introdução de serviços mistos, voz e dados, teve QoS analisada em [FUR2001a] [FUR2001c],

sendo comparada com outras tecnologias de terceira geração em [FUR2001d] e apresentada

em [MUL2001] com informações do seu funcionamento. Maiores detalhes específicos da sua

padronização podem ser obtidos em [TS43051] [TS43059] [TR50059].



AGUIAR, E. S. O uso do EDGE nos sistemas celulares em direção à 3ª geração                                         67

Capítulo 3 - EDGE

É a evolução comum do GSM/ TDMA136/ EDGE de modo a cobrir todos os aspectos

tecnológicos, possuindo como principais objetivos:

! Ser compatível com os serviços UMTS, principalmente com os serviços em tempo

real baseados em pacotes;

! Melhorar o desempenho dos serviços já existentes;

! Permitir a interface para a rede principal da terceira geração toda baseada no IP

(veja Figura 35) compatível com o UMTS.

Figura 35 – Rede principal da terceira geração baseado no IP [TOP2001]

A GERAN é considerada como a 2ª Fase do EDGE (veja Figura 36). A partir de uma

perspectiva de serviços, a principal diferença entre a 1ª e 2ª Fase do EDGE é o suporte aos

serviços de tempo real baseado em pacotes, sendo seus serviços ofertados compatíveis com os

ofertados pelo UMTS, com a adoção do modelo completo de QoS do UMTS [ERI2000].
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Figura 36 – Arquitetura GERAN [TOP2001]

Para adotar a arquitetura QoS do UMTS [TS23107], a GERAN precisa oferecer os

mesmos serviços à rede principal que a rede de acesso à rádio do UMTS, sendo necessário

mudanças tanto na rede principal quanto na rede de acesso à rádio. Uma solução atrativa é a

conexão da GERAN à rede principal do UMTS (veja Figura 37), permitindo assim, uma rede

principal comum independente da rede de acesso à rádio e uma interface comum através da

rede principal [FUR2001]. Em [KOO2001] o suporte de QoS pelas próximas gerações é

abordado.

Figura 37 – Arquitetura GERAN compatível com o UMTS [FUR2001d]

A interface Iu, a qual é dividida em Iu-ps e Iu-cs, é utilizada respectivamente para fazer a

conexão com os domínios de comutação por pacotes ps e por circuitos cs. A interface Gb e a

conexão ao SGSN são necessárias para suportar os terminais primários da 2ª Fase do EDGE.

A interface A e a conexão à MSC não são bem explicadas na literatura, porém suas utilizações
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possuem como finalidade a conexão da GERAN ao domínio de comutação por circuitos da

rede principal [ERI2000]. A interface Um é baseada na interface de rádio da 1ª Fase do

EDGE, sendo dividida em plano de protocolos de usuário (veja Figura 38) e plano de

protocolos de controle (veja Figura 39).

Figura 38 – Protocolos GERAN no plano de usuário [MUL2001]

O plano de usuário pode ser caracterizado pela camada física, pelo RLC, pela camada

MAC e pelo PDCP (Packet Data Convergence Protocol). O PDCP é utilizado para oferecer

serviços à rede principal da mesma forma que no UMTS, contém, por exemplo,

funcionalidades de compressão de cabeçalhos. O RLC prover algumas funcionalidades como,

por exemplo, correção de erros. A camada MAC permite múltiplos usuários e fluxos

compartilharem um meio de transmissão comum.
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Figura 39 - Protocolos GERAN no plano de controle [MUL2001]

O plano de controle por sua vez, caracteriza-se pela camada física, pelo RLC, pela

camada MAC e pelo RRC (Radio Resource Control). Os canais para a comutação por pacotes

ou por circuitos são gerenciados pelo protocolo RRC quando a interface Iu é utilizada. O

protocolo RR (Radio Resource) do GSM/GPRS é reutilizado quando as interfaces A e Gb são

utilizadas. A única exceção é para os canais de controle comum, como o PBCCH, neste caso,

o protocolo RR é utilizado.

As principais modificações estão relacionadas com a camada RRM (Radio Resource

Management), onde o suporte para a configuração e a manutenção dos novos fluxos em tempo

real é introduzido.

Na Figura 40 pode ser visualizada a combinação dos modos de protocolos possíveis no

plano de usuário [ERI2000].

Figura 40 – Combinação de modos no plano de usuário da GERAN [ERI2000]
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A principal diferença no plano de usuário no modo por comutação por pacotes é que o

PDCP é utilizado como um protocolo de camada de link de rádio para operação sobre a

interface Iu-os, ao invés dos protocolos SNDCP/LLC, os quais são utilizados para operação

sobre a interface Gb e o modo transparente do RLC também foi introduzido. 

No modo por comutação por circuitos, o plano de usuário usa a interface Iu-cs

utilizando a mesma pilha de protocolos que a interface Iu-ps, porém opera com o RLC e a

camada MAC no modo transparente. A interface A possui sua pilha de protocolos inalterada.

Assim como no UMTS, quando a MS é conectada a GERAN através da interface Iu,

toda a funcionalidade de mobilidade na célula reside na rede de acesso à rádio. A

característica do gerenciamento de mobilidade na GERAN através da interface Iu é que

permite que as MSs no modo conectado utilizem um registro comum em áreas tanto para a

GERAN quanto para a UTRAN, reduzindo desta forma a sinalização sobre a interface da rede

principal.

Uma célula da arquitetura GERAN pode conectar com a rede principal através das

interfaces A, Gb e Iu, podendo simultaneamente efetuar a conexão com as redes principais da

segunda e terceira geração, mesmo elas sendo separadas ou estando integradas (veja Figuras.

41 e 42).

Figura 41 – Mobilidade GERAN (redes separadas) [MUL2001]
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Figura 42 – Mobilidade GERAN (redes integradas) [MUL2001]

A GERAN deve ser capaz de multiplexar no mesmo canal físico, tráfego a partir das

MSs operando tanto através da interface Iu quanto das interfaces A e Gb. A camada física deve

manter compatibilidade com a 1ª Fase do EDGE, porém, algumas características melhorarão

seu desempenho e já estão sob discussão nos grupos de padronização, incluindo melhor

controle de potência, um algoritmo para melhorar a diversidade de interferência denominado

MAIO Hopping (Mobile Allocation Index Offset) e o conceito de camada flexível

[MUL2001].



Capítulo 4
Um protótipo

Para analisar a abstração das alocações single/

multislot foi desenvolvido um protótipo, descrito ao longo

deste capítulo, assim como as ferramentas utilizadas para tal

construção e o algoritmo testado para otimização das

alocações.
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4.1 Introdução

O protótipo desenvolvido por esta dissertação concentra-se em um dos aspectos

relacionados ao serviço de dados do EDGE, mais especificamente o EGPRS, para alocação

single e multislot na transmissão de dados efetivos do usuário.

Para ilustrar o estudo, foi testado e analisado um algoritmo para a otimização das

alocações, utilizado na tecnologia Bluetooth. O protótipo é específico para a transmissão de

dados no downlink, cujo objetivo é verificar o desempenho do sistema dentro dessa abstração

escolhida.

4.2 Ferramentas e ambiente de desenvolvimento

Algumas ferramentas foram necessárias para o desenvolvimento do protótipo e a

seguir será descrita a metodologia de avaliação, a linguagem de implementação utilizada,

assim como o ambiente disponibilizado para o desenvolvimento do mesmo. 

4.2.1 Metodologia de avaliação

Dentre as técnicas de avaliação de desempenho conhecidas, Modelagem Analítica,

Simulação [ARS1998] e Medição [HIG1998] [JAI1991], optou-se pela técnica de Simulação,

por proporcionar resultados de forma mais rápida e um custo bem mais baixo que em um

processo de Medição, por exemplo.

A simulação é considerada uma técnica útil para a análise de sistemas computacionais,

principalmente, se o sistema a ser analisado não está disponível, possibilitando a verificação

do desempenho de diversas alternativas e fornecendo facilidades de efetuar comparações para

uma maior variedade de cargas e de ambientes.

A técnica de Modelagem Analítica (não adotada) seria bastante útil à avaliação do

estudo do desempenho do EDGE, por trazer embasamento teórico e validação eficaz das

simulações a serem realizadas. No entanto foi preterida porque levaria um tempo muito maior

e fugiria ao escopo desta dissertação, o qual focou no detalhamento de uma nova proposta de

estudo do EDGE e na execução das atividades descritas neste capítulo através de simulações.
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4.2.2 Linguagem de implementação

Como a técnica para análise escolhida foi a de simulação, existe um leque de opções

quanto às linguagens de implementação a serem utilizadas e também dos simuladores

existentes, sejam eles de domínio público, como o NS (Network Simulator) [NSHP] ou de

domínio fechado/comercial/acadêmico, como o GPRSim (GPRS Simulator) da

Communication Networks [CNHP] ou a ferramenta OPNET (Optimum Network

Performance) da OPNET Technologies [OPHP].

Foi realizado um levantamento das ferramentas/linguagens e de simuladores, que já

incorporassem o EDGE ou pelo menos o GPRS, para possível adaptação/modificação de

código. 

Constatou-se a existência de um simulador GPRS implementado através da ferramenta

OPNET, sendo este simulador utilizado pelas pesquisas e estudos realizados pelo WINLAB

(Wireless Information Network Laboratory) [WINHP]. Além dele, o simulador GPRSim

implementado através da linguagem C++, fazendo uso da biblioteca CNCL (Communication

Networks Class Library) [CNCL], utilizado pelas pesquisas e estudos realizados pela

Communication Networks, sendo comercializado pela Aixcom [AIXHP]. Portanto soluções

prorietárias/fechadas, das quais não obeteve-se acesso aos seus códigos. 

Além disso, foi constatado ainda, a existência de uma contribuição ao NS, de um

módulo referente ao GPRS, porém, além da ser apenas contribuição, ou seja, não tinha sido

validado ainda, no momento em que obteve-se o código, o trabalho desta dissertação

encontrava-se em um bom andamento, não considerando-se válido interrompê-lo para iniciar

os estudos relacionados ao código da contribuição ao NS.

Sendo assim, a ferramenta para simulação escolhida para ser utilizada na análise dos

cenários é a linguagem Simscript II.5, [VIG2000], linguagem proprietária e desenvolvida na

CACIASL [CACIASLHP]. Foi escolhida por já ser utilizada pelo GPRT (Grupo de Pesquisas

em Redes e Telecomunicações) [GPRTHP] do Centro de Informática (CIn) da Universidade

Federal de Pernambuco (UFPE), e por motivos simples e diretos, característicos de linguagens

de simulação, dos quais pode-se enfatizar:

! Economia de tempo no desenvolvimento;
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! Possui recursos embutidos, como possibilidades de avançar no tempo, escalonar

(programar) eventos, gerar valores aleatórios, coleta de dados estatísticos (probes),

focaliza o problema em questão, utiliza código modular e legível, dentre outros;

! Por ser considerada uma linguagem de simulação combinada, o Simscript permite

simulações discretas, contínuas ou combinadas.

4.2.3 Ambiente operacional

Os recursos operacionais utilizados foram os do Centro de Informática (CIn) da

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). A composição da rede interna do CIn é

heterogênea, sendo formada por microcomputadores, estações de trabalho e vários servidores

com diferentes plataformas operacionais, tais como Windows 2000, Linux e outras variações

do Unix.

As máquinas disponibilizadas para o desenvolvimento e teste do protótipo foram do

tipo Pentium II (350MHz) com 128Mb de memória RAM e interfaces de rede Fast-Ehternet,

utilizando a versão 6.0 do Microsoft Visual C++, encontrado no Microsoft Visual Studio para

Windows 95/98/NT/2000, além do Simscript II.5.

4.3 Ambiente de simulação

O protótipo considera as camadas LLC, RLC/MAC e a física, uma vez que o foco

deste trabalho está nas camadas mais baixas do plano de transmissão do EGPRS. Sendo

assim, o ambiente de simulação considera o plano de transmissão e exclui problemas com

mobilidade, como por exemplo, o controle da posição das MSs e handoff.

O ambiente de simulação é caracterizado de acordo com o diagrama de blocos

mostrado na Figura 43.

Figura 43 –Diagrama de blocos do protótipo
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Uma breve descrição das principais atribuições de cada bloco está descrita nos

próximos parágrafos:

! Bloco Início: responsável pela configuração inicial da simulação, onde serão

configurados os parâmetros de entrada como, por exemplo, o modelo de tráfego de

dados, o esquema de codificação, o tipo de alocação, a porcentagem de perda

considerada e o tempo de simulação;

! Bloco Dados: responsável pela geração dos dados a serem transmitidos, ou seja,

onde ocorrerá o carregamento do sistema (Input Load)2;

! Bloco Camada LLC: responsável pela fragmentação dos dados gerados no Bloco

Dados, em LLC Frames;

! Bloco Camada RLC/MAC: responsável pela fragmentação do LLC Frame em

RLC Blocks, de acordo com o esquema de codificação escolhido;

! Bloco Camada Física: responsável pela transmissão dos RLC Blocks através dos

canais de rádio (timeslots) para as MSs, de acordo com o tipo de alocação escolhida no

Bloco Início;

! Bloco Fim: responsável pela coleta e computação dos dados obtidos após as

simulações.

Devido ao alto nível de transmissões dos RLC Blocks com erros através dos timeslots,

existem a necessidade de modelagem de erros, e a mesma está representada no diagrama de

blocos pelo BLER (Block Erasure Rate), sendo caracterizada como a porcentagem de RLC

Blocks (blocos a serem descartados) que devem ser retransmitidos pelo sistema.

4.3.1 Descrição do protótipo

O protótipo utilizado para análise, modela a transferência de dados, efetivos do

usuário, entre a PCU (Packet Control Unit) e MSs (Mobile Stations), caracterizando assim a

transmissão de dados apenas no sentido downlink. Assume-se que a parte inicial de

sinalização e procedimento de acesso já tenha sido efetuada.

                                                
2 Neste trabalho, o conceito input load representa a carga de dados imposta ao sistema.
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Sua unidade básica de tempo, corresponde a 1 RLC Block, ou seja, 20ms, fazendo uso

do conceito de sessão, que corresponde a uma iteração no protótipo (ativação ou instância de

um processo de acordo com a característica da linguagem). Sendo assim, a primeira tarefa a

ser realizada é a geração dessas sessões.

Cada sessão está associada com uma única MS, sendo gerada de acordo com um

processo baseado em uma função do tipo Poisson3 [JAI1991], consistindo de dados a serem

transmitidos pela PCU para a MS, sendo estes dados gerados através da escolha de diferentes

modelos de tráfego de dados (Funet, Railway e Mobitex). Portanto de forma genérica, cada

sessão envolve:

! A criação da MS;

! Geração dos dados a serem recebidos pela MS, de acordo com o modelo escolhido;

! Transmissão dos dados.

Após a geração de uma nova sessão, a procura por recursos (timeslots) é feita de

acordo com o tipo de alocação desejada (singleslot, multislot ou otimizada). Se for

encontrado, a nova sessão é associada com o recurso, do contrário, ela é simplesmente

adicionada em uma fila de sessões para esperar pelo recurso. Da mesma forma, quando o

recurso estiver livre, a sessão só é retirada da fila se todos os recursos requisitados estiverem

disponíveis.

Quando os dados são selecionados para a transmissão, o número de RLC Blocks

necessários para transmiti-los deverá ser calculado de acordo com o esquema de codificação

escolhido (MCS1 ao MCS9).

Para cada transmissão de RLC Block, um número randômico é gerado e a recepção

correta do RLC Block é verificada. Um “flag” deverá estar associado a cada RLC Block, se

ele for recebido pela MS, uma mensagem ACK é enviada. 

É válido ressaltar que o mapeamento dos dados ocorrerá seguindo a característica de

que um pacote com tamanho máximo de 1500 bytes (tamanho de dados efetivos do usuário

[TS44060]) será quebrado em 1 ou 2 RLC Blocks que possuem tamanho variados em bytes de

acordo com o esquema de codificação escolhido.

                                                
3 A escolha da função Poisson, baseia-se na sua grande utilização pela área acadêmica, como por exemplo em
[MOL2000] e em modelos de geração de chamadas, como por exemplo proposto em [JAN1991].
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Após isso, 1 RLC Block será quebrado para utilizar, pelo menos, 1 timeslot de cada 1

dos 4 TDMA frames consecutivos necessários para a transmissão, lembrando que 1 frame é

composto por 8 timeslots, os quais possuem tamanhos variados de acordo com o esquema de

codificação escolhido. No caso de alocação multislot, poderá variar de 2 a 8 timeslots e não

apenas 1 timeslot como na alocação singleslot. A transmissão só ocorrerá se existir timeslots

livres e suficientes para o tipo de alocação escolhido.

4.3.2 Estrutura do protótipo

No seu maior nível de abstração (veja Figura 44), a estrutura do protótipo é

representada como o processo responsável (Send_Information) pelo envio dos dados da PCU

para a MS, através do seu diagrama de fluxo de dados no nível 0.

Figura 44 –  Diagrama de fluxo de dados do protótipo no nível 0
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Efetuando a explosão do processo principal, o protótipo passa a ter sua estrutura

caracterizada através dos processos secundários, caracterizados através de um nível de

abstração mais detalhado (veja Figura 45 onde o Send_Information foi expandido).

Figura 45 – Diagrama de fluxo de dados do protótipo no nível 1

4.3.2.1 Definição dos processos

Além dos processos presentes nos diagramas de fluxo de dados mostrados

anteriormente, é válido ser ressaltado que se faz necessário à utilização de

processos/rotinas/funções adicionais ao nível de implementação. A seguir serão detalhados os

principais processos para o protótipo:

1 – Definição das entidades do sistema

1.1. MS – Mobile Station
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Descrição: Estação móvel que recebe dados.

Atributos: MS.ID – Identificação da MS

       MS.Dados – Armazena os dados recebidos em uma transmissão

1.2. PCU – Packet Control Unit

Descrição: Responsável pelo envio dos dados para uma MS identificada.

Atributos: ID – Identificação da PCU

       Dados – Armazena os dados a serem enviados a uma MS

2 – Definição dos processos

2.1 Rotina Initialize

Descrição: Rotina principal de onde é chamado o processo que iniciará a simulação

propriamente dita e escalonará os processos ativados. Nesta rotina são armazenados os

parâmetros de entrada do protótipo.

Passos:

1. Zerar arquivo de resultados das estatísticas;

2. Criar recursos (timeslots). Implementação através do próprio conceito de recurso

da linguagem;

3. Solicitar parâmetros globais;

4. Inicializar tabela global dos Esquemas de Codificação (Tabela MCS);

5. Chamar Start e gravar estatísticas em variável de apoio;

6. Chamar Compute_Statistics passando como parâmetro variável de apoio

preenchida em passo anterior.

2.2 Processo Start

Descrição: Processo responsável pelo início da simulação, de onde é chamado o processo de

criação das sessões (Generator).

Passos:

1. Testar tempo

2. Enquanto tempo atual for menor que tempo de simulação, ativar o processo

Generator de acordo com uma função Poisson
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3. Esperar alguns segundos de acordo com uma função Poisson

2.3 Processo Generator

Descrição: Processo responsável pela criação das sessões, de onde é chamado o

Send_Information.

Passos:

1. Criar MS;

2. Gerar dados, chamando Make_Traffic;

3. Armazenar dados gerados para cálculo do Input Load;

4. Chamar Send_Information.

2.4 Processo Send_Information

Descrição: Processo de envio de dados propriamente dito, da PCU para a MS.

Atributos: MS_ID – Identificador da MS que estará recebendo os dados;

       Dados – Dados a serem enviados para a MS;

       Ind.schema – Identificador do esquema de codificação utilizado;

       Alloc.type – Tipo da alocação utilizado;

       Num.slots.alloc – Número de timeslots utilizados;

       Perc.lost.data – Percentual de erro considerado na transmissão;

       Optimum.alloc – Identificador para a alocação otimizada.

Passos:

1. Criar e inicializar a variável do tipo do modelo de tráfego de dados a ser

selecionada;

2. Chamar Make_Traffic passando como parâmetro o modelo de tráfego de dados

selecionado, usando a variável usada no item anterior;

3. Armazenar em uma variável o resultado obtido pela rotina Make_Traffic;

4. Chamar a rotina Brake_information, passando como parâmetro a variável criada

no item anterior. Essa rotina deve preencher um vetor de pacotes, que deverá

conter informação quebrada;

5. Fazendo a chamada à função Select_package, de posse do vetor de pacotes

preenchidos, deve-se fazer a leitura de cada elemento desse vetor e fazer a

chamada para a função Brake_package;
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6. A função Brake_package será chamada para cada elemento no vetor de pacotes.

Para cada chamada, deve-se passar por parâmetro um esquema de codificação. O

outro parâmetro é o pacote que será quebrado em RLC-Blocks. A saída dessa

rotina é um vetor de RLC-Blocks;

7. Chamar a rotina Select_RLC_Block que analisa cada elemento do vetor de RLC-

Blocks e faz a solicitação do recurso (timeslots) global;

8. Depois de conseguir a alocação do recurso (timeslots), chamar a função

Transmite_slots, que lê os timeslots preenchidos e copia o conteúdo para variável

da MS que guardará os pacotes.

4.3.3 Modelos de tráfego de dados utilizados

Com a emergência da comunicação móvel de dados, os sistemas celulares requerem

novos tipos de modelos de tráfego de dados, com o objetivo de caracterizar, o mais próximo

possível da realidade, características gerais de um usuário em particular, enquanto mantenham

a simplicidade dos modelos para reduzir o tempo de simulação.

Para tentar resolver esse problema, o ETSI em [SMG1996] propôs três modelos de

tráfegos de dados a serem analisados nas simulações de desempenho do GPRS, podendo ser

estendido ao EGPRS. É válido ressaltar que esses modelos foram propostos após análises de

coletas de estatísticas, obtidas através da utilizaçào das apliccações de dados, sendo realizada

pelo ETSI, as aproximações das estatísticas obtidas às funçòes de distribuição de

probabilidade.

Abaixo, os modelos são descritos de forma resumida:

! Modelo Funet (E-mail): este modelo é baseado em estatísticas coletadas através do

uso de e-mails na Rede da Universidade Finnish (FUNET – Finnish University and

Research Network). A função de distribuição de probabilidade para este modelo pode

ser aproximada utilizando a distribuição de Cauchy(0.8,1) abaixo visualizada, com 0 < x

< M, onde M (tamanho máximo do pacote) = 10Kbytes. 

Cauchy(0.8,1) = f (x) =
1

π × (1 + (x − 0.8)2 )

! Modelo Mobitex (fleet management): este modelo é baseado em estatísticas

coletadas a partir de aplicações fleet management utilizando a rede de pacotes de dados
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sem fio Mobitex, na Suécia. A função de distribuição de probabilidade para este modelo

pode ser aproximada utilizando uma distribuição uniforme, considerando para o tráfego

de dados no downlink, os valores mínimo e máximo, respectivamente, de 58 e 172 bytes

(115 + rand (-57, 57) bytes), e no uplink, os valores mínimo e máximo, respectivamente,

de 15 e 45 bytes (30 + rand (-15, 15) bytes);

! Modelo Railway: este modelo é baseado em avaliações dos requisitos das

aplicações railway. A função de distribuição acumulada para este modelo pode ser

aproximada utilizando a distribuição exponencial negativa abaixo visualizada, com x =<

M, onde M (tamanho máximo do pacote) = 1000 bytes, com tamanho médio do pacote

= 170 bytes.

F(x) = P(x ≤ M);F(x) = 1 − e
−

x

170

4.3.4 Mapeamento dos dados

O protótipo realiza o mapeamento dos dados entre as camadas LLC, RLC/MAC e

física, utilizando as definições dos termos pacote (packet), frame (LLC PDU), blocks (RLC

Blocks) e timeslot (burst) [SMG1996].

O protótipo começa a funcionar a partir do momento em que os dados são recebidos da

camada de rede pela LLC, passando pela RLC/MAC e sendo enviados através do meio físico,

como pode ser visualizado abaixo (veja Figura 46).

Figura 46 – Mapeamento dos dados realizado pelo protótipo
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Os pacotes (dados) a serem recebidos pela camada LLC formarão LLC frames com

tamanho máximo de 1500 bytes, seguindo [TS44060], relacionados apenas aos dados efetivos

do usuário, não envolvendo dados de controle/sinalização.

Cada LLC frame será segmentado em 1 ou 2 RLC Blocks, que possuem tamanho

variados em bytes de acordo com o esquema de codificação escolhido.

O RLC Block por sua vez, será segmentado para utilizar, 4 timeslots em consecutivos

TDMA frames (1 em cada frame) na alocação singleslot, M timeslots (M = 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou

8) na alocação multislot e N timeslots (N = 1, 3 ou 5), na alocação otimizada. Assim como os

RLC Blocks, os timeslots também possuem tamanho variados em bytes de acordo com o

esquema de codificação escolhido.

É válido ressaltar que um TDMA frame é composto por 8 timeslots, possuindo

duração de 4,165 ms, portanto cada timeslot possui duração de 577 µs.

Os nove esquemas de codificação, MCS1 ao MCS9, com as informações relacionadas

ao tamanho dos RLC Blocks e timeslots, são utilizados pelo protótipo através da Tabela 7.

Tabela 7 – Tabela com os esquemas de codificação utilizada pelo protótipo

MCS
Index

LEN_RLC_BLOCK
(bytes)

NUM_RLC_BLOCK
(20ms)

LEN_SLOT
kbps

FAMILY

9 74 2 59.2 A
8 68 2 54.4 A
7 56 2 44.8 B
6 74 1 29.6 A
5 56 1 22.4 B
4 44 1 17.6 C
3 37 1 14.8 A
2 28 1 11.2 B
1 22 1 8.8 C

4.3.5 Otimização das alocações

Baseado nos esquemas SAR (Segmentation and Reassembly schemes), mecanismo

utilizado para melhorar a eficiência das transmissão assíncronas de dados na tecnologia

Bluetooth, foi proposto em [DAS2001] o esquema OSU (Optimum Slot Utilization), com o

intuito de diminuir o atraso nas transmissões.
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Embora não seja possível comparar as tecnologias EDGE e Bluetooth, por que essa

escolha? Por que pegar um algoritmo utilizado por uma tecnologia e aplicar à outra? Pelo

simples aspecto de pesquisa acadêmica, se uma técnica funciona em uma tecnologia, por que

não testá-la ou adaptá-la para outras tecnologias e ver o que acontece?!

O Bluetooth assim como o EDGE, também utiliza espectro de frequências de rádio

para transmitir dados, utiliza esquemas de codificação, efetuando acesso ao meio, alocação de

canais (timeslots), dentre outros procedimentos. Suporta serviços síncronos e assíncronos,

além de permitir a utilização da técnica de adaptação de link, suporta transmissões multislot. 

É válido ser ressaltado que na tecnologia Bluetooth, nos serviços assíncronos, cada

pacote é transmitido através de 1, de 3 ou de 5 slots. Seus tamanhos são fixos em bytes (sem

FEC) nos valores de 339 bytes em 5 slots (67,8 bytes/slot), 183 bytes em 3 slots (61

bytes/slot) e 27 bytes/slot (em 1 slot). 

Objetivando uma análise no EGPRS para uma possível otimização nas alocações dos

timeslots, adaptou-se o esquema OSU para ser estudado juntamente com as alocações single e

multislot através do protótipo. Essa adaptação é chamada de OTSA (Optimum TimeSlot

Allocation), sendo descrita na próxima seção.

O esquema OSU estudado no Bluetooth e a sua adaptação OTSA utilizada por esse

protótipo, diferenciam-se em um aspecto apenas, no fato dos timeslots possuírem tamanhos

variados de acordo com o esquema de codificação utilizado.

4.3.5.1 OTSA (Optimum TimeSlot Allocation)

Ao invés de realizar alocações single ou multislot separadamente, o algoritmo tem

como característica a possibilidade de utilizar ambas simultaneamente, de acordo com o

tamanho de dados a ser transmitido. Dessa forma, para um determinado tamanho de dados e

dependendo do esquema de codificação utilizado, é realizada uma comparação entre o

tamanho do dado e o tamanho máximo permitido a um timeslot, na tentativa de que um menor

número de alocações seja necessário para sua transmissão. Ou seja, para um determinado

tamanho de dados, por exemplo, ao invés de ter-se 10 alocações/transmissões singleslot (1 a

cada 1 dos 4 TDMA frames, que daria no total de 40 (4 x 10) timeslots alocados), poderia ter-

se 2 alocações/transmissões multislot através de 5 timeslots (5 a cada 1 dos 4 TDMA frames,

que daria no tal de 40 (20 x 2) timeslots alocados).
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O algoritmo trabalha com a possibilidade de alocação de 1, 3 ou 5 timeslots, sendo

nada mais do que a combinação das alocações single e multislot (através de 3 ou 5 timeslots).

A explicação para a escolha de 1, 3 ou 5 timeslots é fundamentada apenas pela lógica de

utilização, não tendo nenhum estudo que tenha sido efetuado para escolha destes números,

sendo baseada em [DAS2001].

Levando em consideração que cada TDMA frame é composto por 8 timeslots, sendo

pelo menos 1 dedicado somente para controle, restam 7 timeslots que podem ser utilizados

somente para dados (redes de dados), somente para voz (atuais redes) ou ainda para dados e

voz em paralelo (futuras redes).

O algoritmo OTSA (veja Figura 47) pode ser resumido nos seguintes passos:

1. Compara DADOS com LEN_SLOT

2. Verifica melhor NUM.SLOT

3. Se NUM.SLOT = 5

3.1. Divide DADOS em um número inteiro NUM5

3.2. Transmite o RLC Block (alocação multislot através de 5 timeslots, ou seja, 5

timeslots a cada frame)

3.3. Se DADOS restante > que o equivalente a 3 timeslots 

3.3.1. Transmita o RLC Block (alocação multislot através de 5 timeslots).

4. Se NUM.SLOT >=3

4.1. Divida DADOS restante em um número inteiro NUM3

4.2. Transmita o RLC Block (alocação multislot através de 3 timeslots, ou seja, 3

timeslots a cada frame)

4.3. Se DADOS restante > o equivalente a 1 timeslot

4.3.1. Transmita o RLC Block (alocação multislot através de 3 timeslots).

5. Divida DADOS restante em um número inteiro NUM1

5.1. Transmita o RLC Block (alocação singleslot propriamente dita, ou seja, 4

timeslots, 1 a cada frame)

6. Fim;
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Figura 47 – Fluxograma do algoritmo OTSA

É válido ser ressaltado a diferença entre número de alocações e número de timeslots

para uma alocação. Considerando que uma transmissão corresponde a utilização de 4

timeslots (1 a cada 1 dos 4 TDMA frames consecutivos) no caso da alocação singleslot e (N =

2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8) x 4 timeslots no caso da alocação multislot, pode-se ter várias alocações

singleslot ou poucas alocações multislot, ou vice-versa.

Sendo assim, este algoritmo tem como objetivo o teste para uma possível redução no

atraso da transmissão de dados através de uma alocação otimizada dos timeslots. Considera-se

importante a análise comparativa entre o maior/menor número de alocações single/multislot/

otimizada para um estudo do custo/benefício relacionado ao tempo gasto com a utilização de

cada uma.
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4.3.6 Parâmetros de entrada do protótipo e suas saídas de dados

Os seguintes parâmetros de entrada (veja Figura 48) são utilizados para obter os

resultados das simulações através do protótipo:

Figura 48 – Exemplo de parâmetro de entrada do protótipo

! Tipo de Alocação de Recursos: alocação fixa, a transmissão de arquivos para a

MS, ocorre em timeslots associados a ela até que a transmissão seja completa. É

escolhido entre alocação singleslot, multislot ou otimizada;

! Modelo de Tráfego de Dados: é escolhido o tipo de dados entre os modelos

propostos pelo ETSI [SMG1996], Funet, Railway e Mobitex;

! MCS: É escolhido o esquema de codificação entre o MCS1 ao MSC9;

! Percentual de perda: representa o percentual de erros a ser considerado para as

transmissões;

! Tempo de Simulação: representa o tempo total de simulação.
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As seguintes saídas são utilizadas para obter os resultados das simulações através do

protótipo:

! Estatísticas de Atraso: o termo atraso no protótipo representa o tempo necessário

para transmissão com sucesso dos dados. Portanto, o atraso inclui o tempo da

transmissão em si e o tempo de espera na fila por recurso (quando ocorra). É gerado um

arquivo .txt com os atrasos ocorridos para cada MS e seu respectivo dado recebido,

sendo analisado através dos Gráficos Input Load (Kbytes) x Atraso (s), relacionando

o tipo de alocação (singleslot, multislot (2 a 8) e otimizada), o MCS (1 a 9) utilizado e o

tipo de dados utilizado (Funet, Railway e Mobitex);

! Estatísticas de utilização dos timeslots: o termo utilização no protótipo representa

a porcentagem de tempo que os recursos (timeslots) estiveram ocupados durante o

tempo total de simulação. Ao término de cada simulação, seu valor é listado na tela

(veja Figura 49 como exemplo) e está relacionado ao Input Load (Kbytes), ou seja,

neste caso, a soma total dos dados gerados na simulação, sendo representado em

percentuais.

Figura 49 – Exemplo da saída de dados do protótipo

4.4 Dificuldades encontradas

A dificuldade inicial, e provavelmente a principal, encontrada diz respeito ao material

bibliográfico necessário para o estudo, uma vez que o EDGE não possui especificações

próprias como o GPRS, e sim, informações encontradas em várias especificações de outros

sistemas, como é o caso das referências do próprio GPRS e HSCSD. Apenas a segunda fase

do EDGE possui especificações próprias, que é o caso da GERAN.
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Em paralelo a isso, por não estar com suas especificações fechadas e definidas,

praticamente todo o material bibliográfico oficial/técnico ou não, está ainda sob o domínio

privado/comercial, ou seja, são documentos/informações fechados, não disponíveis para a

área acadêmica ou para o público, até mesmo por questões de marketing e por ser tratarem de

informações particulares das empresas, relacionadas com suas redes e metodologias de

trabalho/implantação.

Além disso, destaca-se o tempo considerável utilizado para a pesquisa de qual

ferramenta/linguagem utilizar e para a aprendizagem da linguagem de implementação

escolhida, com intuito de relacionar seus conceitos e estruturas de dados com os conceitos que

se queria representar para caracterização do protótipo.



Capítulo 5
Resultados obtidos

Neste capítulo são apresentados os cenários simulados

através do protótipo e seus resultados obtidos.
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5.1 Introdução

Os resultados apresentados, neste capítulo, representam a transmissão de dados

efetivos do usuário, desconsiderando-se qualquer tipo de dado de controle. São transmissões

ocorridas no downlink assumindo-se que existe capacidade suficiente no uplink para a

sinalização necessária para as transmissões no downlink. Com a justificativa da natureza

assimétrica do tráfego de dados, a qual resulta na transferência maior de dados da rede para a

MS do que da MS para a rede.

O protótipo foi utilizado para vários conjuntos de dados considerando os três modelos

de tráfego de dados: Funet, Railway e Mobitex, descritos no Capítulo 4. Os resultados dessas

simulações serão apresentados nas próximas seções.

5.2 Simulações utilizando o protótipo

Nesta seção são apresentados os parâmetros relacionados com as simulações, os

principais cenários simulados e os resultados obtidos, os quais mostram o desempenho das

alocações single e multislot, além das alocações utilizando o algoritmo OTSA, para as

transmissões de dados efetivos do usuário.

5.2.1 Parâmetros globais do ambiente de simulação

O protótipo permite a simulação de alocações single e multislot, além da otimizada

através do algoritmo OTSA, utilizando diferentes modelos de dados já descritos no Capítulo 4

e os nove esquemas de codificação (MCS1 ao MCS9) especificados pelo EGPRS.

Através da interface gráfica inicial (veja Figura 50) do protótipo podem ser

especificados, o tipo de alocação, o tipo de modelo de dados, o esquema de codificação, o

tempo de simulação e a porcentagem de erros considerada para as transmissões.
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Figura 50 – Tela Inicial do Protótipo

A seguir serão citados os parâmetros gerais que permanecerão fixos (dentro do escopo

desta dissertação) para todos os cenários (veja Tabela 8) e os que serão modificados

dependendo do cenário (veja Tabela 9).

Tabela 8 – Parâmetros fixos para todos os cenários

Parâmetros Fixos
Número de PCUs

(NUM.PCU)
1

Porcentagem de
erros

(porc.lost)
10 %

Tempo de simulação
(SIM.TIME)

30 minutos
(1.800 s)

É válido ressaltar que os valores dos parâmetros NUM.PCU e o porc.lost, encontram-

se baseados , respectivamente, em [MOL2000] e [GRA2001].

O valor da unidade do parâmetro SIM.TIME, está em segundos (s), por esta ser a

unidade básica relacionado ao tempo, utilizada pelo protótipo. 

Fez-se essa opção, devido ao fato de que um timeslot ”é alocado” por 577 µs

(0,000000577 s), o que poderia ou não gerar valores muito pequenos nas estatísticas de atraso,

dependendo do valor do dado a ser transmitido, do tipo da alocação escolhido e da

disponibilidade de recursos livres (timeslots), uma vez que só está sendo considerado os dados

efetivos do usuário.

Devido ao algoritmo OTSA fazer uso de 1, 3 ou 5 timeslots, e, como descrito

anteriormente, um timeslot é reservado para tráfego de dados de controle/sinalização, optou-se

por testar alocações multislot apenas com 2, 4, 6 e 7 timeslots, explicando desta forma os

valores atribuídos ao parâmetro num.slot, na tabela 9.
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Tabela 9 – Parâmetros modificados de acordo com o cenário 

Parâmetros a serem modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

2: Railway
3: Mobitex

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

2: multislot através de 2 timeslots
4: multislot através de 4 timeslots
6: multislot através de 6 timeslots
7: multislot através de 7 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

1: MCS1
2: MSC2
3: MSC3
4: MCS4
5: MCS5
6: MCS6
7: MCS7
8: MCS8
9: MCS9

5.2.2 Cenários

Tem-se como objetivo principal desta análise o desempenho do EGPRS relacionado

com a transmissão de dados efetivos do usuário, considerando-se o estudo das alocações dos

timeslots.

Devido ao grande número de combinações possíveis para os parâmetros de entrada,

optou-se por dividir os cenários através dos esquemas de codificação, uma vez que para este

trabalho, não se considera a análise do uso dos mesmos, sendo desnecessária suas

comparações.

Optou-se por efetuar comparações entre os três tipos de alocações (singleslot, multislot

e otimizada), com o objetivo de avaliar o comportamento das mesmas, perante um modelo de

tráfego de dados utilizado (Funet, Railway e Mobitex). Sendo que no caso da alocação

multislot, será utilizada por cenário apenas um tipo, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 timeslots. A

alocação multislot através de 8 timeslots é desconsiderada porque pelo menos um timeslot

deve ser dedicado para a transmissão de dados relacionados a controle/sinalização, restando
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neste caso portanto 7 timeslots para a transmissão de dados, desconsiderando-se a transmissão

de voz.

Pelo fato da diferença existente entre os modelos de tráfego de dados ser apenas no

tamanho dos pacotes gerados, desconsiderou-se a comparação entre eles, por isso apenas um

será analisado em cada cenário. Optou-se pela maior utilização do modelo Funet, por este

caracterizar e-mail, sendo utilizado em quatro dos nove cenários principais (cenários 1, 4, 6 e

9), dois com a utilização de esquemas de codificação GMSK (especificados pelo GPRS),

cenários 1 e 4, e dois com esquemas de codificação 8PSK (especificados pelo EGPRS),

cenários 6 e 9.

Sendo que para cada um desses quatro cenários principais, foram testados subcenários,

ora aumentando a carga de dados no sistema, ora alterando o número de timeslots utilizados

pela alocação otimizada (ao invés de 1, 3 e 5 timeslots, foram testados com 1, 4 e 6 ou ainda

2, 4 e 6 timeslots), ou ainda com a combinação dessas duas características, ou seja, com uma

carga maior e fazendo uso de 1, 4 e 6 ou 2, 4 e 6 timeslots.

Baseado no descrito acima, serão mostrados apenas alguns dos possíveis cenários a

serem simulados, com seus respectivos resultados obtidos, através da análise de gráficos

plotados a partir da coleta dos mesmos. 

Para cada cenário foram realizadas 30 simulações para cada tipo de alocação. Após

testes efetuados com o protótipo, observou-se que após este número, não havia diferença no

comportamento das curvas obtidas através dos resultados gerados. O intervalo de confiança

utilizado foi de 95% que é considerado muito bom.

5.2.2.1 Cenário 1: MCS1

Este cenário tem como objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos

recursos (timeslots), relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e

com o tipo de alocação (singleslot, multislot (6) e otimizada), fazendo uso do MCS1, (veja

Tabela 10).

É válido ressaltar que, como descrito na seção 4.3.3 do Capítulo 4, o modelo de

tráfego de dados Funet gera pacotes com tamanho máximo de 10 Kbytes, sendo as estatísticas

de atraso analisados fonte-a-fonte (para cada valor de dado gerado de forma variável para

cada MS) e as estatísticas de utilização dos recursos analisadas através do agregado (para a

soma dos valores de dados gerados para cada MS).
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Tabela 10 – Parâmetros modificados para o cenário 1

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3:Optimum Timeslot Allocation
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

6: multislot através de 6 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

1: MCS1

Na Figura 51 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que não existiu muita diferença entre as alocações

singleslot e a otimizada, porém, a alocação multislot através de 6 timeslots apresentou maiores

atrasos, comparada com as outras duas. Isto pode ser explicado pelo fato do atraso incluir

tempo de espera em fila para obter recursos, ou seja só serão liberados quando tiver recursos

suficientes para a alocação, no caso os 6 timeslots.

Foram geradas em média 74 MSs, com dados de no mínimo 0,131 Kbytes e no

máximo de 45,976 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 13,369 s 4. 

                                                
4 Vale a pena destacar que nas simulações realizadas pelo protótipo, valores inferiores a 0,001, são considerados
automaticamente como zero.
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Figura 51 – Cenário 1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)

Para este cenário, calculou-se a utilização dos recursos através da própria linguagem

de implementação utilizada, Simscript II.5, que oferece a possibilidade desse cálculo com o

seguinte comando:

accumulate FRAME.UTILIZATION as the average of N.X.FRAME , 

onde FRAME é o nome do recurso e N.X.FRAME representa o número de unidades do

recurso que estão “ocupados”. Como são quatro frames compostos por oito timeslots, sendo

no mínimo alocado quatro timeslots em quatro frames consecutivos, ou seja, um timeslot a

cada frame, basta avaliar a utilização de um frame, usando para isto o comando:

print 3 lines with FRAME.UTILIZATION * 100. / 8 thus

-------------------- Timeslots Utilization --------------------

THE TIMESLOTS WERE BUSY ***.*** PER CENT OF THE TIME.

---------------------------------------------------------------

com o qual, obtém-se a impressão na tela após a simulação, da porcentagem de

utilização dos timeslots durante o tempo total de simulação, sendo esta porcentagem

relacionada ao total de dados gerados.

Sendo assim, neste cenário, os valores da utilização dos timeslots encontrados foram

de 55,254 %, 59,080 % e 12,450 %, respectivamente para a alocação singleslot, otimizada e

multislot através de 6 timeslots, com Input Load de 1.494,760 Kbytes, 1.738,264 Kbytes e

1.592,512 Kbytes.

Portanto as alocações singleslot e otimizada, novamente, apresentaram um

comportamento parecido, porém, a alocação multislot através de 6 timeslots mostrou-se com

uma menor utilização, ou seja os timeslots estiveram ocupados durante um tempo menor.

Isto é explicado pelos maiores valores, neste cenário, de atraso para a alocação

multislot através de 6 timeslots, uma vez que a alocação só será realizada se existirem os 6

timeslots livres, do contrário, os timeslots ficarão “ociosos”, daí sua menor utilização já que é

contabilizado apenas o tempo em que o recurso esteja alocado.
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5.2.2.1.1 Cenário 1.1

Este cenário possue as mesmas características que o cenário 1, ou seja, tem como

objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), relacionadas

com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o tipo de alocação (singleslot,

multislot (6) e otimizada), fazendo uso do MCS1, porém com uma única diferença,

representada pela maior carga de dados no sistema (veja Tabela 11).

Tabela 11 – Parâmetros modificados para o cenário 1.1

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

6: multislot através de 6 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

1: MCS1

.

Na Figura 52 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que mesmo com a maior carga de dados, não existiu

muita diferença entre as alocações singleslot e a otimizada, porém, a alocação multislot

através de 6 timeslots apresentou maiores atrasos, comparada com as outras duas.

Foram geradas em média 82 MSs, com dados de no mínimo 0,263 Kbytes e no

máximo de 56,997 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 18,601 s.

Neste cenário, os valores da utilização dos timeslots encontrados foram de 66,560 %,

60,580 % e 12,452 %, respectivamente para a alocação singleslot, otimizada e multislot

através de 6 timeslots, com Input Load de 2.041,587 Kbytes, 1.922,720 Kbytes e 2.141,084

Kbytes.
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Figura 52 – Cenário 1.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)

5.2.2.1.2 Cenário 1.2

Este cenário possue as mesmas características que o cenário 1, ou seja, tem como

objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), fazendo uso

do MCS1, relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o tipo de

alocação (singleslot, multislot (6) e otimizada), porém com uma única diferença, representada

pela utilização de 1, 4 e 6 timeslots na alocação otimizada (veja Tabela 12).

Tabela 12 – Parâmetros modificados para o cenário 1.2

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation (1, 4 e 6)
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

6: multislot através de 6 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

1: MCS1

.

Na Figura 53 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que mesmo com a utilização de 1, 4 e 6 ao invés de 1,
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3 e 5 timeslots, não existiu muita diferença entre as alocações singleslot e a otimizada (1, 4 e

6), porém, a alocação multislot através de 6 timeslots apresentou maiores atrasos, comparada

com as outras duas.

Foram geradas em média 75 MSs, com dados de no mínimo 0,146 Kbytes e no

máximo de 45,727 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 13,589 s.

Figura 53 – Cenário 1.2 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)

Neste cenário, os valores da utilização dos timeslots encontrados foram de 56,030 %,

49,532 % e 12,376 %, respectivamente para a alocação singleslot, otimizada (1, 4 e 6) e

multislot através de 6 timeslots, com Input Load de 1.703,628 Kbytes, 1.514,009 Kbytes e

1.605,151 Kbytes.

5.2.2.1.2.1 Cenário 1.2.1

Este cenário possue em conjunto, as características dos cenário 1.1 e 1.2, ou seja, tem

como objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), fazendo

uso do MCS1, relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o

tipo de alocação (singleslot, multislot (6) e otimizada), porém com a utilização de uma carga

maior de dados e da alocação otimizada através de 1, 4 e 6 timeslots (veja Tabela 13).
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Tabela 13 – Parâmetros modificados para o cenário 1.2.1

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation (1, 4 e 6)
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

6: multislot através de 6 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

1: MCS1

Na Figura 54 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que mesmo com a utilização de 1, 4 e 6 ao invés de 1,

3 e 5 timeslots e com uma maior carga de dados no sistema, não existiu muita diferença entre

as alocações singleslot e a otimizada (1, 4 e 6), porém, a alocação multislot através de 6

timeslots apresentou maiores atrasos, comparada com as outras duas.

Foram geradas em média 83 MSs, com dados de no mínimo 0,251 Kbytes e no

máximo de 49,818 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 17,399 s. 

Neste cenário, os valores da utilização dos timeslots encontrados foram de 66,530 %,

69,674 % e 12,468 %, respectivamente para a alocação singleslot, otimizada (1, 4 e 6) e

multislot através de 6 timeslots, com Input Load de 2.059,287 Kbytes, 2.270,997 Kbytes e

2.017,371 Kbytes.

Figura 54 – Cenário 1.2.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)
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5.2.2.1.3 Cenário 1.3

Este cenário possue as mesmas características que o cenário 1, ou seja, tem como

objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), fazendo uso

do MCS1, relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o tipo de

alocação (singleslot, multislot (6) e otimizada), porém com uma única diferença, representada

pela utilização de 2, 4 e 6 timeslots na alocação otimizada (veja Tabela 14).

Tabela 14 – Parâmetros modificados para o cenário 1.3

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation (2, 4 e 6)
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

6: multislot através de 6 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

1: MCS1

Na Figura 55 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que mesmo com a utilização de 2, 4 e 6 ao invés de 1,

3 e 5 timeslots, não existiu muita diferença entre as alocações singleslot e a otimizada (2, 4 e

6), porém, a alocação multislot através de 6 timeslots apresentou maiores atrasos, comparada

com as outras duas.

Foram geradas em média 75 MSs, com dados de no mínimo 0,213 Kbytes e no

máximo de 45,958 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 14,484 s. 

Neste cenário, os valores da utilização dos timeslots encontrados foram de 58,330 %,

59,095 % e 12,399 %, respectivamente para a alocação singleslot, otimizada (2, 4 e 6) e

multislot através de 6 timeslots, com Input Load de 1.664,665 Kbytes, 1.797,240 Kbytes e

1.703,628 Kbytes.
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Figura 55 – Cenário 1.3 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)

5.2.2.1.3.1 Cenário 1.3.1

Este cenário possue em conjunto, as características dos cenário 1.1 e 1.3, ou seja, tem

como objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), fazendo

uso do MCS1, relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o

tipo de alocação (singleslot, multislot (6) e otimizada), porém com a utilização de uma carga

maior de dados e da alocação otimizada através de 2, 4 e 6 timeslots (veja Tabela 15).

Tabela 15 – Parâmetros modificados para o cenário 1.3.1

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation (2, 4 e 6)
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

6: multislot através de 6 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

1: MCS1

Na Figura 56 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que mesmo com a utilização de 2, 4 e 6 timeslots e
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com uma maior carga, não existiu muita diferença entre as alocações singleslot e a otimizada

(2, 4 e 6), porém, a alocação multislot através de 6 timeslots apresentou maiores atrasos,

comparada com as outras duas.

Foram geradas em média 83 MSs, com dados de no mínimo 0,239 Kbytes e no

máximo de 52,060 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 19,449 s. 

Figura 56 – Cenário 1.3.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)

Neste cenário, os valores da utilização dos timeslots encontrados foram de 61,044 %,

67,553 % e 12,452 %, respectivamente para a alocação singleslot, otimizada (2, 4 e 6) e

multislot através de 6 timeslots, com Input Load de 1.904,343 Kbytes, 2.120,413 Kbytes e

2.231,213 Kbytes.

5.2.2.2 Cenário 2: MCS2

Este cenário tem como objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos

recursos (timeslots), relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Railway e

com o tipo de alocação (singleslot, multislot (2) e otimizada), fazendo uso do MCS2 (veja

Tabela 16).
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Tabela 16 – Parâmetros modificados para o cenário 2

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
2: Railway

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

2: multislot através de 2 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

2: MSC2

É válido ressaltar que, como descrito na seção 4.3.3 do Capítulo 4, o modelo de

tráfego de dados Railway gera pacotes com tamanho máximo de 1000 bytes, sendo as

estatísticas de atraso analisadas fonte-a-fonte (para cada valor de dado gerado de forma

variável para cada MS) e as estatísticas de utilização dos recursos analisadas através do

agregado (para a soma dos dados gerados para cada MS).

Na Figura 57 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que novamente a alocação singleslot mostrou um

comportamento semelhante à alocação otimizada, tendo a alocação multislot através de 2

timeslots, apresentado os maiores valores de atraso.

Foram geradas em média 82 MSs, com dados de no mínimo 0,250 Kbytes e no

máximo de 49,357 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 2,188 s. É válido

ressaltar que os modelos de tráfegos utilizados neste cenário e no Cenário 1, possuem

natureza e características diferentes, já que são baseados em distribuições diferentes e geram

pacotes com tamanhos diferentes, daí a diferença dos valores gerados.

Neste cenário, os valores da utilização dos timeslots encontrados foram de 55,635 %,

58,255 % e 43,943 %, respectivamente para a alocação singleslot, otimizada e multislot

através de 2 timeslots, com Input Load de 1.964,619 Kbytes, 2.014,314 Kbytes e 2.125,363

Kbytes.
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Figura 57 – Cenário 2 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso)

5.2.2.3 Cenário 3: MCS3

Este cenário tem como objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos

recursos (timeslots), relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Mobitex e

com o tipo de alocação (singleslot, multislot (2) e otimizada), fazendo uso do MCS3 (veja

Tabela 17).

Tabela 17 – Parâmetros modificados para o cenário 3

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
3: Mobitex

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

2: multislot através de 2 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

3: MSC3

É válido ressaltar que, como descrito na seção 4.3.3 do Capítulo 4, o modelo de

tráfego de dados Mobitex gera pacotes com tamanho entre 58 e 172 bytes, sendo as

estatísticas de atraso analisadas fonte-a-fonte (para cada valor de dado gerado de forma
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variável para cada MS) e as estatísticas de utilização dos recursos analisadas através do

agregado (para a soma dos dados gerados para cada MS).

Na Figura 58 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que novamente não existiu muita diferença entre as

três alocações, principalmente entre a alocação otimizada comparada com a singleslot. 

Foram geradas em média 81 MSs, com dados de no mínimo 0,840 Kbytes e no

máximo de 72,882 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 2,350 s. É válido

ressaltar que os modelos de tráfegos utilizados neste cenário e no cenário 2, possuem natureza

semelhante, daí a semelhança dos valores dos dados gerados.

Figura 58 – Cenário 3 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

Neste cenário, os valores da utilização dos timeslots encontrados foram de 60,823 %,

56,037 % e 44,408 %, respectivamente para as alocações singleslot, otimizada e multislot

através de 2 timeslots, com Input Load de 2.920,711 Kbytes, 2.599,761 Kbytes e 2.851,576

Kbytes.

5.2.2.4 Cenário 4: MCS4

Este cenário tem como objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos

recursos (timeslots), relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e
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com o tipo de alocação (singleslot, multislot (4) e otimizada), fazendo uso do MCS4 (veja

Tabela 18).

Tabela 18 – Parâmetros modificados para o cenário 4

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

4: multislot através de 4 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

4: MCS4

Na Figura 59 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se novamente a semelhança entre as alocações otimizada

e singleslot quando comparadas à alocação multislot através de 4 timeslots.

Foram geradas em média 67 MSs, com dados de no mínimo 0,072 Kbytes e no

máximo de 42,681 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 1,567 s.

Figura 59 – Cenário 4 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 
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Neste cenário, os valores da utilização dos timeslots encontrados foram de 31,128 %,

28,660 % e 23,309 %, respectivamente para a alocação singleslot, otimizada e multislot

através de 4 timeslots, com Input Load de 1.399,322 Kbytes, 1.285,462 Kbytes e 1.428,811

Kbytes.

5.2.2.4.1 Cenário 4.1

Este cenário possue as mesmas características que o cenário 4, ou seja, tem como

objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), relacionadas

com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o tipo de alocação (singleslot,

multislot (4) e otimizada), fazendo uso do MCS4, porém com uma única diferença,

representada pela maior carga de dados no sistema (veja Tabela 19).

Tabela 19 – Parâmetros modificados para o cenário 4.1

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

4: multislot através de 4 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

4: MCS4

Na Figura 60 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se novamente a semelhança entre as alocações otimizada

e singleslot quando comparadas à alocação multislot através de 4 timeslots.

Foram geradas em média 82 MSs, com dados de no mínimo 0,280 Kbytes e no

máximo de 49,094 Kbytes, com atrasos de no mínimo 0,001 s e no máximo de 2,784 s. 

Na análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), a alocação singleslot e a

otimizada, apresentaram comportamento praticamente idêntico. Os valores encontrados foram

de 43,114 %, 43,126 % e 23,961 %, respectivamente, para as alocações singleslot, otimizada e

multislot através de 4 timeslots, com Input Load de 2.004,550 Kbytes, 2.009,613 Kbytes e

2.004,550 Kbytes.
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Figura 60 – Cenário 4.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

5.2.2.4.2 Cenário 4.2

Este cenário possue as mesmas características que o cenário 4, ou seja, tem como

objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), fazendo uso

do MCS4, relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o tipo de

alocação (singleslot, multislot (4) e otimizada), porém com uma única diferença, representada

pela utilização de 1, 4 e 6 timeslots na alocação otimizada (veja Tabela 20).

Tabela 20 – Parâmetros modificados para o cenário 4.2

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation (1, 4 e 6)
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

4: multislot através de 4 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

4: MCS4

.
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Na Figura 61 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que mesmo com a utilização de 1, 4 e 6 ao invés de 1,

3 e 5 timeslots, não existiu muita diferença entre as alocações singleslot e a otimizada (1, 4 e

6), porém, a alocação multislot através de 4 timeslots apresentou maiores atrasos, comparada

com as outras duas.

Foram geradas em média 66 MSs, com dados de no mínimo 0,417 Kbytes e no

máximo de 42,456 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 1,312 s. 

Figura 61 – Cenário 4.2 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

Na análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), a alocação singleslot e a

otimizada, apresentaram comportamento muito parecidos. Os valores encontrados foram de

31,610 %, 31,571 % e 22,441 %, respectivamente, para as alocações singleslot, otimizada e

multislot através de 4 timeslots, com Input Load de 1.370,897 Kbytes, 1.393,456 Kbytes e

1.275,330 Kbytes.

5.2.2.4.2.1 Cenário 4.2.1

Este cenário possue em conjunto, as características dos cenário 4.1 e 4.2, ou seja, tem

como objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), fazendo

uso do MCS4, relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o
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tipo de alocação (singleslot, multislot (4) e otimizada), porém com a utilização de uma carga

maior de dados e da alocação otimizada através de 1, 4 e 6 timeslots (veja Tabela 21).

Tabela 21 – Parâmetros modificados para o cenário 4.2.1

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation (1, 4 e 6)
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

4: multislot através de 4 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

4: MCS4

Na Figura 62 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que mesmo com a utilização de 1, 4 e 6 ao invés de 1,

3 e 5 timeslots e com uma maior carga de dados no sistema, não existiu muita diferença entre

as alocações singleslot e a otimizada (1, 4 e 6), porém, a alocação multislot através de 4

timeslots apresentou maiores atrasos, comparada com as outras duas.

Foram geradas em média 83 MSs, com dados de no mínimo 0,130 Kbytes e no

máximo de 50,293 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 2,496 s. 

Figura 62 – Cenário 4.2.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 
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Na análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), os valores encontrados

foram, 37,802 %, 43,362 % e 23,683 %, respectivamente, para as alocações singleslot,

otimizada e multislot através de 4 timeslots, com Input Load de 1.842,819 Kbytes, 2.071,911

Kbytes e 1.858,840 Kbytes.

5.2.2.4.3 Cenário 4.3

Este cenário possue as mesmas características que o cenário 4, ou seja, tem como

objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), fazendo uso

do MCS4, relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o tipo de

alocação (singleslot, multislot (4) e otimizada), porém com uma única diferença, representada

pela utilização de 2, 4 e 6 timeslots na alocação otimizada (veja Tabela 22).

Tabela 22 – Parâmetros modificados para o cenário 4.3

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation (2, 4 e 6)
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

4: multislot através de 4 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

4: MCS4

Na Figura 63 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que mesmo com a utilização de 2, 4 e 6 ao invés de 1,

3 e 5 timeslots, não existiu muita diferença entre as alocações singleslot e a otimizada (2, 4 e

6), porém, a alocação multislot através de 4 timeslots apresentou maiores atrasos, comparada

com as outras duas.

Foram geradas em média 66 MSs, com dados de no mínimo 0,275 Kbytes e no

máximo de 43,485 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 1,560 s. 
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Figura 63 – Cenário 4.3 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

Na análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), os valores encontrados

foram, 28,938 %, 30,139 % e 22,716 %, respectivamente, para as alocações singleslot,

otimizada e multislot através de 4 timeslots, com Input Load de 1.220,237 Kbytes, 1.356,443

Kbytes e 1.393,507 Kbytes.

5.2.2.4.3.1 Cenário 4.3.1

Este cenário possue em conjunto, as características dos cenário 4.1 e 4.3, ou seja, tem

como objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), fazendo

uso do MCS4, relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o

tipo de alocação (singleslot, multislot (4) e otimizada), porém com a utilização de uma carga

maior de dados e da alocação otimizada através de 2, 4 e 6 timeslots (veja Tabela 23).

Na Figura 64 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que mesmo com a utilização de 2, 4 e 6 timeslots e

com uma maior carga, não existiu muita diferença entre as alocações singleslot e a otimizada

(2, 4 e 6), porém, a alocação multislot através de 4 timeslots apresentou maiores atrasos,

comparada com as outras duas.
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Tabela 23 – Parâmetros modificados para o cenário 4.3.1

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation (2, 4 e 6)
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

4: multislot através de 4 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

4: MCS4

Foram geradas em média 83 MSs, com dados de no mínimo 0,056 Kbytes e no

máximo de 52,060 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 2,689 s. 

Figura 64 – Cenário 4.3.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

Na análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), os valores encontrados

foram, 45,467 %, 47,369 % e 24,098 %, respectivamente, para as alocações singleslot,

otimizada e multislot através de 4 timeslots, com Input Load de 2.015,497 Kbytes, 2.164,648

Kbytes e 1.976,745 Kbytes.
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5.2.2.5 Cenário 5: MCS5

Este cenário tem como objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos

recursos (timeslots), relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Railway e

com o tipo de alocação (singleslot, multislot (4) e otimizada), fazendo uso do MCS5 (veja

Tabela 24).

Tabela 24 – Parâmetros modificados para o cenário 5

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
2: Railway

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

4: multislot através de 4 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

5: MCS5

Na Figura 65 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Igual ao que aconteceu nos cenários já descritos anteriormente, a

alocação singleslot teve comportamento similar ao da otimizada. 

Foram geradas em média 74 MSs, com dados de no mínimo 0,126 Kbytes e no

máximo de 44,962 Kbytes, com atrasos no mínimo de 0,001 s e no máximo de 1,193 s. 

Figura 65 – Cenário 5 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 
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Na análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), as alocações singleslot e

otimizada apresentaram comportamentos praticamente idênticos. Obteve-se os valores de

28,662 %, 28,916 % e 23,231 %, respectivamente para a alocação singleslot, otimizada e

multislot através de 4 timeslots, com Input Load de 1.575,456 Kbytes, 1.559,736 Kbytes e

1.629,215 Kbytes. 

5.2.2.6 Cenário 6: MCS6

Este cenário tem como objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos

recursos (timeslots), relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e

com o tipo de alocação (singleslot, multislot (2) e otimizada), fazendo uso do MCS6 (veja

Tabela 25).

Tabela 25 – Parâmetros modificados para o cenário 6

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

2: multislot através de 2 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

6: MCS6

Na Figura 66 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se, diferentemente do que ocorreu nos cenários

anteriores, que praticamente não houve diferença entre as três alocações. 

Além do fato de que a alocação multislot só será efetivada se existirem os 2 timeslots

livres para a transmissão, é valido ressaltar que o esquema de codificação permite taxas de

transmissão bem melhores e maiores que o MCS1 e MCS4, por exemplo, utilizados

respectivamente nos cenários 1 e 4, também fazendo uso do modelo de dados Funet, porém

com cargas diferentes.
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Foram geradas em média 74 MSs, com dados de no mínimo 0,850 Kbytes e no

máximo de 46,618 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 0,442 s. 

Figura 66 – Cenário 6 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

Na análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), os valores encontrados

foram, 26,487 %, 23,995 % e 27,485 %, respectivamente, para as alocações singleslot,

otimizada e multislot através de 2 timeslots, com Input Load de 1.840,301 Kbytes, 1.666,235

Kbytes e 1.840,301 Kbytes.

5.2.2.6.1 Cenário 6.1

Este cenário possue as mesmas características que o cenário 6, ou seja, tem como

objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), relacionadas

com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o tipo de alocação (singleslot,

multislot (2) e otimizada), fazendo uso do MCS6, porém com uma única diferença,

representada pela maior carga de dados no sistema (veja Tabela 26).

Na Figura 67 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se novamente a semelhança entre as alocações otimizada

e singleslot quando comparadas à alocação multislot através de 2 timeslots.
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Tabela 26 – Parâmetros modificados para o cenário 6.1

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

2: multislot através de 2 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

6: MCS6

Foram geradas em média 81 MSs, com dados de no mínimo 0,263 Kbytes e no

máximo de 51,427 Kbytes, com atrasos de no mínimo 0,001 s e no máximo de 0,487 s. 

Figura 67 – Cenário 6.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

Neste cenário, os valores da utilização dos timeslots encontrados foram de 29,569 %,

28,079 % e 30,476 %, respectivamente, para as alocações singleslot, otimizada e multislot

através de 2 timeslots, com Input Load de 2.071,911 Kbytes, 1.922,720 Kbytes e 2.084,550

Kbytes.
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5.2.2.6.2 Cenário 6.2

Este cenário possue as mesmas características que o cenário 6, ou seja, tem como

objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), fazendo uso

do MCS6, relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o tipo de

alocação (singleslot, multislot (2) e otimizada), porém com uma única diferença, representada

pela utilização de 1, 4 e 6 timeslots na alocação otimizada (veja Tabela 27).

Na Figura 68 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que mesmo com a utilização de 1, 4 e 6 ao invés de 1,

3 e 5 timeslots, não existiu muita diferença entre as alocações singleslot e a otimizada (1, 4 e

6), além disso, diferentemente de todos os cenários descritos, a alocação multislot através de 2

timeslots apresentou menores atrasos, comparada com as outras duas.

Tabela 27 – Parâmetros modificados para o cenário 6.2

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation (1, 4 e 6)
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

2: multislot através de 2 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

6: MCS6

.

Na Figura 68 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que mesmo com a utilização de 1, 4 e 6 ao invés de 1,

3 e 5 timeslots, não existiu muita diferença entre as alocações singleslot e a otimizada (1, 4 e

6), além disso, diferentemente de todos os cenários descritos, a alocação multislot através de 2

timeslots apresentou menores atrasos, comparada com as outras duas.

Foram geradas em média 73 MSs, com dados de no mínimo 0,065 Kbytes e no

máximo de 45,570 Kbytes, com atrasos no mínimo de 0,001 s e no máximo de 0,437 s. 

Na análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), os valores encontrados

foram, 25,361 %, 24,593 % e 27,180 %, respectivamente, para as alocações singleslot,
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otimizada e multislot através de 2 timeslots, com Input Load de 1.763,787 Kbytes, 1.689,235

Kbytes e 1.720,338 Kbytes.

Figura 68 – Cenário 6.2 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

5.2.2.6.2.1 Cenário 6.2.1

Este cenário possue em conjunto, as características dos cenário 6.1 e 6.2, ou seja, tem

como objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), fazendo

uso do MCS6, relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o

tipo de alocação (singleslot, multislot (2) e otimizada), porém com a utilização de uma carga

maior de dados e da alocação otimizada através de 1, 4 e 6 timeslots (veja Tabela 28).

Tabela 28 – Parâmetros modificados para o cenário 6.2.1

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation (1, 4 e 6)
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

2: multislot através de 2 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

6: MCS6
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Na Figura 69 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que com a utilização de 1, 4 e 6 ao invés de 1, 3 e 5

timeslots e com uma maior carga de dados no sistema, não existiu muita diferença entre as

três alocações.

Foram geradas em média 82 MSs, com dados de no mínimo 0,389 Kbytes e no

máximo de 50,625 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 0,443 s. 

Na análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), notou-se que apesar da

semelhança nos valores do atraso, os valores obtidos para a utilização, apresentam pequenas

diferenças. Obteve-se, 26,419 %, 31,777 % e 30,212 %, respectivamente, para as alocações

singleslot, otimizada e multislot através de 2 timeslots, com Input Load de 1.901,823 Kbytes,

2.141,084 Kbytes e 2.018,166 Kbytes.

Figura 69 – Cenário 6.2.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

5.2.2.6.3 Cenário 6.3

Este cenário possue as mesmas características que o cenário 6, ou seja, tem como

objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), fazendo uso

do MCS6, relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o tipo de

alocação (singleslot, multislot (2) e otimizada), porém com uma única diferença, representada

pela utilização de 2, 4 e 6 timeslots na alocação otimizada (veja Tabela 29).
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Tabela 29 – Parâmetros modificados para o cenário 6.3

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation (2, 4 e 6)
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

2: multislot através de 2 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

6: MCS6

Na Figura 70 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que com a utilização de 2, 4 e 6 ao invés de 1, 3 e 5

timeslots, não existiu muita diferença entre as alocações.

Foram geradas em média 72 MSs, com dados de no mínimo 0,128 Kbytes e no

máximo de 45,880 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 0,351 s. 

Figura 70 – Cenário 6.3 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

Na análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), notou-se que as alocações

singleslot e multislot através de 2 timeslots apresentaram comportamentos semelhantes.

Obteve-se, 24,083 %, 26,413 % e 24,865 %, respectivamente, para as alocações singleslot,
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otimizada e multislot através de 2 timeslots, com Input Load de 1.611,041 Kbytes, 1.713,255

Kbytes e 1.580,181 Kbytes.

5.2.2.6.3.1 Cenário 6.3.1

Este cenário possue em conjunto, as características dos cenário 6.1 e 6.3, ou seja, tem

como objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), fazendo

uso do MCS6, relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o

tipo de alocação (singleslot, multislot (2) e otimizada), porém com a utilização de uma carga

maior de dados e da alocação otimizada através de 2, 4 e 6 timeslots (veja Tabela 30).

Tabela 30 – Parâmetros modificados para o cenário 6.3.1

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation (2, 4 e 6)
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

2: multislot através de 2 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

6: MCS6

Na Figura 71 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que mesmo com a utilização de 2, 4 e 6 timeslots e

com uma maior carga, não existiu muita diferença entre as alocações singleslot e a otimizada

(1, 4 e 6), porém, a alocação multislot através de 2 timeslots apresentou maiores atrasos,

comparada com as outras duas.

Foram geradas em média 82 MSs, com dados de no mínimo 0,022 Kbytes e no

máximo de 50,064 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 0,526 s. 

Na análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), notou-se que os valores

obtidos pelas alocações singleslot e otimizada (2, 4 e 6) foram muito semelhantes. Obteve-se,

30,279 %, 30,739 % e 27,366 %, respectivamente, para as alocações singleslot, otimizada e

multislot através de 2 timeslots, com Input Load de 2.027,130 Kbytes, 2.022,532 Kbytes e

1.901,823 Kbytes.
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Figura 71 – Cenário 6.3.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

5.2.2.7 Cenário 7: MCS7

Este cenário tem como objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos

recursos (timeslots), relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Mobitex e

com o tipo de alocação (singleslot, multislot (7) e otimizada), fazendo uso do MCS7 (veja

Tabela 31).

Tabela 31 – Parâmetros modificados para o cenário 7

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
3: Mobitex

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

7: multislot através de 7 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

7: MCS7
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Na Figura 72 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivo do usuário. Observou-se que novamente existiu uma grande semelhança nos

comportamentos das alocações singleslot e otimizada.

Foram geradas em média 67 MSs, com dados de no mínimo 0,156 Kbytes e no

máximo de 56,338 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 4,229 s. Na

análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), notou-se que, similar ao que

aconteceu em quase todos os cenários já descritos, a alocação multislot através de 7 timeslots

apresentou uma menor utilização e as alocações singleslot e otimizada, apresentaram

praticamente o mesmo comportamento.

Obteve-se, 29,527 %, 29,593 % e 12,324 %, respectivamente, para as alocações

singleslot, otimizada e multislot através de 7 timeslots, com Input Load de 1.726,149 Kbytes,

1.653,353 Kbytes e 1.742.096 Kbytes.

Figura 72 – Cenário 7 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

5.2.2.8 Cenário 8: MCS8

Este cenário tem como objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos

recursos (timeslots), relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Railway e

com o tipo de alocação (singleslot, multislot (6) e otimizada), fazendo uso do MCS8 (veja

Tabela 32).
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Tabela 32 – Parâmetros modificados para o cenário 8

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
2: Railway

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

6: multislot através de 6 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

8: MCS8

Na Figura 73 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que a alocação otimizada obteve menores atrasos,

sendo seguida da alocação singleslot e tendo a alocação multislot através de 4 timeslots

apresentado os maiores atrasos.

Foram geradas em média 66 MSs, com dados de no mínimo 0,280 Kbytes e no

máximo de 35,842 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 1,388 s. 

Figura 73 – Cenário 8 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

Na análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), os valores obtidos foram,

17,813 %, 19,520 % e 12,187 %, respectivamente para a alocação singleslot, otimizada e
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multislot através de 6 timeslots, com Input Load de 1.048,39 Kbytes, 1.144,662 Kbytes e

1.060,137 Kbytes. 

5.2.2.9 Cenário 9: MCS9

Este cenário tem como objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos

recursos (timeslots), relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e

com o tipo de alocação (singleslot, multislot (4) e otimizada), fazendo uso do MCS9 (veja

Tabela 33).

Tabela 33 – Parâmetros modificados para o cenário 9

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

4: multislot através de 4 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

9: MCS9

Na Figura 74 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Assim como no cenário 8, a alocação otimizada apresentou

menores atrasos, sendo seguida da alocação singleslot e tendo a alocação multislot através de

4 timeslots apresentado os maiores atrasos.

Foram geradas em média 65 MSs, com dados de no mínimo 0,128 Kbytes e no

máximo de 41,448 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 0,607 s. 

Na análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), os valores encontrados

foram, 23,574 %, 22,220 % e 21,744 %, respectivamente, para as alocações singleslot,

otimizada e multislot através de 4 timeslots, com Input Load de 1.505,323 Kbytes, 1.403,274

Kbytes e 1.425,001 Kbytes.
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Figura 74 – Cenário 9 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

5.2.2.9.1 Cenário 9.1

Este cenário possue as mesmas características que o cenário 9, ou seja, tem como

objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), relacionadas

com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o tipo de alocação (singleslot,

multislot (4) e otimizada), fazendo uso do MCS9, porém com uma única diferença,

representada pela maior carga de dados no sistema (veja Tabela 34).

Tabela 34 – Parâmetros modificados para o cenário 9.1

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

4: multislot através de 4 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

9: MCS9

Na Figura 75 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Assim como no cenário 9, observou-se novamente a alocação
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otimizada com menores atrasos quando comparada às alocações singleslot e multislot através

de 4 timeslots.

Foram geradas em média 83 MSs, com dados de no mínimo 0,443 Kbytes e no

máximo de 52,060 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 1,487 s. 

Figura 75 – Cenário 9.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

Na análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), os valores encontrados

foram, 31,775 %, 28,870 % e 23,533 %, respectivamente, para as alocações singleslot,

otimizada e multislot através de 4 timeslots, com Input Load de 2.165,631 Kbytes, 1.904,418

Kbytes e 2.120,413 Kbytes.

5.2.2.9.2 Cenário 9.2

Este cenário possue as mesmas características que o cenário 9, ou seja, tem como

objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), fazendo uso

do MCS9, relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o tipo de

alocação (singleslot, multislot (4) e otimizada), porém com uma única diferença, representada

pela utilização de 1, 4 e 6 timeslots na alocação otimizada (veja Tabela 35).

Na Figura 76 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que com a utilização de 1, 4 e 6 ao invés de 1, 3 e 5

timeslots, não existiu muita diferença entre as alocações singleslot e a otimizada (1, 4 e 6),
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porém, a alocação multislot através de 4 timeslots apresentou maiores atrasos, comparada com

as outras duas.

Tabela 35 – Parâmetros modificados para o cenário 9.2

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation (1, 4 e 6)
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

4: multislot através de 4 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

9: MCS9

.

Foram geradas em média 65 MSs, com dados de no mínimo 0,048 Kbytes e no

máximo de 41,236 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 0,502 s. 

Figura 76 – Cenário 9.2 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

Na análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), notou-se que apesar da

pequena diferença nos valores do atraso, as alocações singleslot e otimizada apresentaram

comportamento parecidos. Obteve-se, 22 %, 22,956 % e 21,627 %, respectivamente, para as
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alocações singleslot, otimizada e multislot através de 4 timeslots, com Input Load de

1.508,878 Kbytes, 1.541,718 Kbytes e 1.350,312 Kbytes.

5.2.2.9.2.1 Cenário 9.2.1

Este cenário possue em conjunto, as características dos cenário 9.1 e 9.2, ou seja, tem

como objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), fazendo

uso do MCS9, relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o

tipo de alocação (singleslot, multislot (4) e otimizada), porém com a utilização de uma carga

maior de dados e da alocação otimizada através de 1, 4 e 6 timeslots (veja Tabela 36).

Tabela 36 – Parâmetros modificados para o cenário 9.2.1

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation (1, 4 e 6)
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

4: multislot através de 4 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

9: MCS9

Na Figura 77 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que com a utilização de 1, 4 e 6 ao invés de 1, 3 e 5

timeslots e com uma maior carga de dados no sistema, assim como no cenário 9, a alocação

otimizada obteve os menores atrasos comparada com as outras duas.

Foram geradas em média 81 MSs, com dados de no mínimo 0,065 Kbytes e no

máximo de 51,427 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 1,313 s. 

Na análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), os valores obtidos foram,

29,398 %, 33,002 % e 24,131 %, respectivamente, para as alocações singleslot, otimizada e

multislot através de 4 timeslots, com Input Load de 2.084,550 Kbytes, 2.284,102 Kbytes e

2.014,499 Kbytes.
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Figura 77 – Cenário 9.2.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

5.2.2.9.3 Cenário 9.3

Este cenário possue as mesmas características que o cenário 9, ou seja, tem como

objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), fazendo uso

do MCS9, relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o tipo de

alocação (singleslot, multislot (4) e otimizada), porém com uma única diferença, representada

pela utilização de 2, 4 e 6 timeslots na alocação otimizada (veja Tabela 37).

Tabela 37 – Parâmetros modificados para o cenário 9.3

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation (2, 4 e 6)
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

4: multislot através de 4 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

9: MCS9

Na Figura 78 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que com a utilização de 2, 4 e 6 ao invés de 1, 3 e 5
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timeslots, a alocação singleslot apresentou uma curva mais constante, com menores atrasos

até Input Load de 40 Kbytes.

Foram geradas em média 67 MSs, com dados de no mínimo 0,038 Kbytes e no

máximo de 42,456 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 0,372 s. 

Figura 78 – Cenário 9.3 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

Na análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), notou-se que apesar da

diferença nos valores do atraso, os valores obtidos para a utilização, as alocações singleslot e

otimizada apresentaram comportamento semelhantes. Obteve-se, 19,430 %, 19,632 % e

22,412 %, respectivamente, para as alocações singleslot, otimizada e multislot através de 4

timeslots, com Input Load de 1.622,672 Kbytes, 1.312,214 Kbytes e 1.328,035 Kbytes.

5.2.2.9.3.1 Cenário 9.3.1

Este cenário possue em conjunto, as características dos cenário 9.1 e 9.3, ou seja, tem

como objetivo a análise das estatísticas de atraso e utilização dos recursos (timeslots), fazendo

uso do MCS9, relacionadas com a utilização do modelo de tráfego de dados Funet e com o

tipo de alocação (singleslot, multislot (4) e otimizada), porém com a utilização de uma carga

maior de dados e da alocação otimizada através de 2, 4 e 6 timeslots (veja Tabela 38).

Na Figura 79 encontram-se os resultados relacionados ao atraso nas transmissões de

dados efetivos do usuário. Observou-se que com a utilização de 2, 4 e 6 e com uma maior
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carga, não existiu muita diferença entre as alocações singleslot e a otimizada (1, 4 e 6),

porém, a alocação multislot através de 4 timeslots apresentou maiores atrasos, comparada com

as outras duas.

Tabela 38 – Parâmetros modificados para o cenário 9.3.1

Parâmetros Modificados
Modelo de tráfego de dados

(model)
1: Funet

Tipo de alocação
(allocation)

1: Singleslot
2: Multislot

3: Optimum Timeslot Allocation (2, 4 e 6)
Se allocation = 2

Especificar nº de timeslots
(num.slot)

4: multislot através de 4 timeslots

Esquema de codificação
(schema)

9: MCS9

Foram geradas em média 83 MSs, com dados de no mínimo 0,239 Kbytes e no

máximo de 52.691 Kbytes, com atrasos inferiores a 0,001 s e no máximo de 1,610s. 

Figura 79 – Cenário 9.3.1 (Gráficos comparativos Input Load x Atraso) 

Na análise relacionada à utilização dos recursos (timeslots), os valores obtidos foram,

26,591 %, 29,230 % e 23.882 %, respectivamente, para as alocações singleslot, otimizada e

multislot através de 4 timeslots, com Input Load de 1.775,167 Kbytes, 2.017,371 Kbytes e

2.231,986 Kbytes.
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5.3 Conclusão relacionada aos cenários

Após a análise dos resultados obtidos através do uso do protótipo, considera-se válido

o novo estudo realizado sobre o EDGE, mas especificamente, sobre o EGPRS, quando foi

realizada uma análise do seu desempenho relacionado às transmissões de dados efetivos do

usuário, utilizando alocações multislot (as quais não são freqüentemente avaliadas nas

literaturas) e o teste de otimização para as alocações através do algoritmo OTSA. 

Abaixo (veja Tabela 39) pode ser visualzado um resumo dos cenários, com suas

características e seus respectivos valores obtidos. 

Tabela 39 – Resumo dos cenários

Carga Alocação
Multislot

Alocação
Otimizada

Atraso (s) Utilização (%) **

Cenários MCS
Menor Maior 2 4 6 7 1, 3, 5 1, 4, 6 2, 4, 6 Min Max S O M

1 1 X
X

X 0,001* 13,369 55,254 59,080 12,450

1.1 1 X
X

X 0,001* 18,601 66,560 60,580 12,452

1.2 1 X
X

X 0,001* 13,589 56,030 49,532 12,376

1.2.1 1 X
X

X 0,001* 17,399 66,530 69,674 12,468

1.3 1 X
X

X 0,001* 14,484 56,330 59,095 12,399

1.3.1 1 X
X

X 0,001* 19,449 61,044 67,553 12,452

2 2 X
X

X 0,001* 2,188 55,635 58,255 43,943

3 3 X
X

X 0,001* 2,350 60,823 56,037 44,408

4 4 X
X

X 0,001* 1,567 31,128 28,060 23.309

4.1 4 X
X

X 0,001 2,784 43,114 43,126 23,961

4.2 4 X
X

X 0,001* 1,312 31,610 31,571 22,441

4.2.1 4 X
X

X 0,001* 2,496 37,802 43,362 23,683
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4.3 4 X
X

X 0,001* 1,560 28,938 30,139 22,716

4.3.1 4 X
X

X 0,001* 2,689 45,467 47,369 24,098

5 5 X
X

X 0,001 1,193 28,662 28,916 23,231

6 6 X
X

X 0,001* 0,442 26,487 23,995 27,485

6.1 6 X
X

X 0,001 0,487 29,569 28,079 30,476

6.2 6 X
X

X 0,001 0,437 25,361 24,593 27,180

6.2.1 6 X
X

X 0,001* 0,443 26,419 31,777 30,212

6.3 6 X
X

X 0,001* 0,351 24,083 26,413 24,865

6.3.1 6 X
X

X 0,001* 0,526 30,279 30,739 27,366

7 7 X
X

X 0,001* 4,229 29,527 29,593 12,324

8 8 X
X

X 0,001* 1,388 17,813 19,520 12,187

9 9 X
X

X 0,001* 0,607 23,574 22,220 21,744

9.1 9 X
X

X 0,001* 1,487 31,775 28,870 23,533

9.2 9 X
X

X 0,001* 0,502 22 22.956 21,627

9.2.1 9 X
X

X 0,001* 1,313 29,398 33,002 24,131

9.3 9 X
X

X 0,001* 0,372 19,430 19,632 22,412

9.3.1 9 X
X

X 0,001* 1,610 26,591 29,230 23,882

* Valores inferiores à 0,001. 
** Na coluna relacionada à Utilização, as letras S, O e M, correspondem respectivamente à Singleslot,

Multislot e Otimizada.
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De maneira geral, existiu um comportamento padrão em todos os cenários estudados,

Os resultados mostraram semelhança para as alocações singleslot e otimizada, no que se

refere ao atraso, com exceção dos cenários 8, 9, 9.1 e 9.2.1 onde a alocação otimizada obteve

os menores atrasos. A alocação multislot através de 2 timeslots obteve menores atrasos no

cenário 6.2 e a alocação singleslot, no cenário 9.3.

A escolha do modelo de tráfego de dados e do esquema de codificação pode

influenciar no desempenho do sistema, uma vez que os modelos não possuem características

semelhantes no que se refere ao tamanho de dados gerado, e também, devido à diferença de

taxas de transmissão de dados suportadas pelos esquemas.

É válido ressaltar, que o modelo de tráfego de dados Funet gera dados com tamanhos

maiores em relação ao Railway e ao Mobitex, e que, os esquemas de codificação MCS5 ao

MCS9, suportam taxas de transmissão de dados maiores que os esquemas MCS1 ao MCS4.

Sendo assim, não é possível comparar os cenários entre si, porém, algumas

considerações podem ser feitas:

! A tentativa de otimização não se destacou em relação às alocações single e multislot

(no geral apresentou comportamento igual à alocação singleslot), com exceção dos

cenários 8, 9, 9.1 e 9.2.1, onde obteve-se menores atrasos, sendo este último um

subcenário fazendo uso da alocação otimizada através de 1,4 e 6 timeslots;

! É compreensível o fato da ocorrência de maiores atrasos nas alocações multislot,

principalmente fazendo uso acima de 6 timeslots, uma vez que a alocação só será

realizada quando existirem recursos livres o suficiente para a alocação escolhida (no

caso, 6, 7 ou 8 timeslots), do contrário o tempo de espera pelo recurso, proporcionará

um aumento no atraso;

! Consequentemente é compreensível também a existência de uma proporção inversa

entre o atraso e a porcentagem de utilização dos recursos, uma vez que quanto maior for

o atraso, menor poderá ser a utilização já que o atraso pode estar sendo grande devido a

espera por recurso disponível em se tratando de uma alocação multislot;

! Nos cenários 2, 5 e 8 onde o modelo Railway, e, nos cenários 3 e 7, onde o modelo

Mobitex foi utilizado, mesmo com cargas diferentes, o comportamento das alocações

foi similar;
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! Da mesma forma, nos cenários 1, 4, 6 e 9 e seus subcenários, a utilização do modelo

Funet explica, apesar dos diferentes esquemas de codificação, os valores maiores

obtidos para os atrasos e porcentagem de utilização dos timeslots (recursos), uma vez

que este modelo gera dados bem maiores que os gerados pelos outros dois,

consequentemente maior será o tempo necessário para a transmissão e mais tempo os

timeslots estarão ocupados;

! Mesmo com o teste/adaptação do algoritmo OTSA para utilizar 1, 4 e 6 ou 2, 4 e 6

timeslots ao invés de 1, 3 e 5, com exceção dos cenários 6.2 e 9.3, onde respectivamente

a alocação singleslot e a multislot através de 2 timeslots apresentaram os menores

atrasos, de modo geral o comportamento da alocação otimizada manteve-se semelhante

ao da alocação singleslot;

! Apesar do estudo estar relacionado à transmissão de dados efetivos do usuário, com

os valores de atrasos obtidos e com as porcentagens de utilização alcançadas pelo uso

do protótipo, observa-se que o EGPRS possui um bom desempenho como sistema de

transmissão de dados, principalmente quando utiliza os esquemas de codificação MCS5

ao MCS9, que alcançam maiores taxas de transmissão de dados em relação aos MCS1

ao MCS4.

! É válido ser ressaltado que o estudo realizado analisou o atraso dentro da abstração

de implementação descrita no Capítulo 4, em outras métricas como por exemplo vazão

de dados, o comportamento do sistema pode ser pior ou melhor, já que existem várias

variáveis que podem ser levadas em consideração, como por exemplo mobilidade,

modelos de erros, análise temporal, dentre outras.

r



Capítulo 6
Conclusão

Neste capítulo serão apresentadas as considerações

finais, as principais contribuições e os possíveis trabalhos

futuros.
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6.1 Considerações finais

Esta dissertação teve como objetivo o estudo do sistema EDGE, considerado da

geração intermediária, 2,5G, dos sistemas celulares, voltado para seus serviços de dados por

comutação por pacotes, EGPRS. Como resultado dos estudos realizados foi apresentado o

desempenho do sistema nas transmissões de dados no downlink, através da alocação de single

e multislot, além do teste do algoritmo OTSA, para a otimização das alocações dos timeslots,

através do protótipo implementado para a simulação deste nível de abstração.

O protótipo desenvolvido compreende a etapa do envio de dados a partir da PCU para

as MSs, uma das características essenciais para o estudo e análise dos serviços de dados por

comutação por pacotes, realizada de acordo com as especificações e valores padrões,

utilizando os modelos de tráfego de dados propostos pelo ETSI (Funet, Railway e Mobitex).

Sua descrição e os resultados obtidos encontram-se respectivamente no Capítulo 4 e 5.

6.1.1 Evolução dos sistemas celulares

A primeira geração dos sistemas de comunicações móveis teve seu início no começo

dos anos 80, oferecendo serviços simples de voz, baseados em tecnologia analógica, através

da oferta de serviços de voz de baixa qualidade, com capacidades muito limitadas, e não se

estendiam por áreas geográficas.

A segunda geração, baseada em tecnologia digital (TDMA, CDMA, GSM) foi

desenvolvida para melhorar os sistemas da primeira geração, porém, diferentes tecnologias da

segunda geração não interoperam, e têm dificuldades de efetivar roaming. Suas baixas taxas

de transmissão (9.6/14.4 kbps) não conseguem atender as demandas dos usuários para os

novos serviços de dados cada vez mais rápidos.

A terceira geração dos sistemas aponta para resolver os problemas encontrados com a

segunda geração, prometendo roaming global para seus padrões, assim como suporte para

novas aplicações, como imagens em tempo real e transferências de dados de alta velocidade.

Na evolução dos sistemas da segunda para a terceira geração, foram identificados

vários caminhos (e para diferentes tecnologias) de migração, todos com o objetivo de

aumentar a eficiência espectral e a capacidade da rede. A geração de transição entre a segunda

e terceira geração é conhecida como geração 2,5G ou 2+.
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Os sistemas intermediários (assim como os da terceira geração), têm características de

tecnologia de comutação por pacotes, a qual significa que não há necessidade do

estabelecimento de circuitos dedicados entre os dispositivos de comunicação, e os recursos da

rede só são usados quando dados são realmente transmitidos. Significando assim uma

conectividade durante todo o tempo para os usuários.

A evolução tecnológica é a questão mais complexa para a evolução dos serviços da

terceira geração, mas existem outras questões fundamentais que afetam os usuários finais de

forma mais direta. Por exemplo, os métodos tradicionais de faturamento das ligações de voz

deverão evolucionar para respaldar o faturamento das operações de transmissão de pacotes de

dados. É factível que no futuro o faturamento se baseie mais na quantidade ou no tipo de

dados transmitidos, ou no grau de serviço fornecido, que no número de minutos de tempo de

utilização.

A evolução da segunda para a terceira não necessariamente significa atualização das

infra-estruturas das redes existentes, podendo ser visualizada em um contexto de coexistência

de ambas redes por um certo tempo, com usuários habilitados para efetuar roaming através

das velhas e novas redes, podendo assim acessar serviços da terceira geração, onde sua

cobertura esteja disponível.

Os sistemas GSM/ TDMA possuem mais ou menos o mesmo conjunto de opções de

migração para a terceira geração (veja Figura 80).

Figura 80 – Migração GSM/TDMA para a terceira geração[GUP2000]
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Os principais padrões são GPRS, EDGE e UMTS (através do WCDMA). Os

fabricantes estão posicionando cada um desses padrões como um passo para o futuro, porém

as operadoras não estão muito seguras disso. Para elas, migrar do GSM para o GPRS, dele

para o EDGE e finalizando no UMTS, significa um investimento 3 vezes maior, o que não é

desejável para nenhuma operadora. Sendo assim, quatro opções básicas de migração podem

ser visualizadas e optadas pelas operadoras GSM/TDMA:

! Implementação do GPRS, efetuando depois a migração para o UMTS;

! Implementação do EDGE, efetuando depois a migração para o UMTS;

! Implementação do GPRS, efetuando depois a migração para o EDGE e depois para

o UMTS;

! Implementação do EDGE, pulando a migração para o UMTS, aguardando a próxima

geração, a quarta (4G – 4ª Geração).

Enquanto as operadoras GSM/TDMA possuem múltiplas escolhas de migração para a

terceira geração, as operadoras CDMA, possuem sua migração baseada apenas no IS-95 (veja

Figura 81).

Figura 81 – Migração das operadoras CDMA para a terceira geração [GUP2000]
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Sendo assim, o primeiro passo é a atualização de software do IS-95A, o qual oferece

taxas de até 14.4 kbps, para o IS-95B, o qual oferece uma eficiência adicional de voz

garantindo assim uma melhor capacidade, permitindo taxas de até 84 kbps. 

Apesar deste passo não precisar de atualizações de hardware, algumas operadoras

podem optar por não realizá-lo, uma vez que o IS-95A por si só já é considerado, novo e as

portadoras apenas devem melhorar seu serviço de dados, além disso, no momento em que o

IS-95B estiver completamente disponível, a primeira fase do cdma2000, 1xRTT estará

finalizada, sendo assim possível a migração do IS-95A diretamente para o cdma2000.

O próximo passo baseia-se no cdma2000, através de suas fases indo do 1xRTT até

chegar no 3xRTT.

Apesar da terceira geração ainda está sendo padronizada, já se fala na quarta geração.

Sendo considerado como limitações da terceira geração, a taxa máxima permitida na interface

aérea de 2 Mbps, redes principais separadas (voz e dados) e tecnologias baseadas em ATM, a

quarta geração virá para ultrapassar essas limitações, suportando taxas maiores que 2 Mbps,

integrando em um única rede principal os serviços de voz e dados, passando a ser totalmente

baseado no IP.

Há ainda muito por ser feito em relação a segunda e a intermediária geração

(principalmente em países em desenvolvimento), muitos sistemas ainda serão testados, muitos

satélites ainda serão colocados em órbita e torna-se uma tarefa bastante complexa conhecer,

com precisão, o status de todo esse processo ao redor do mundo.

Mesmo assim espera-se ter conseguido através deste trabalho, oferecer ao leitor, um

texto que possa agrupar e relacionar os principais temas referentes à evolução da segunda para

a terceira geração de forma que assim se possa ter uma visão, que não seja completa pela

vastidão das informações já disponíveis, mas que seja clara o suficiente e fundamentada em

um sólido conjunto de referências bibliográficas de tal forma que seja possível realizar

estudos mais aprofundados a partir das referências citadas e se consiga entender um pouco

mais sobre o futuro das comunicações móveis em todo o mundo.

6.1.2 EDGE

A importância das redes sem fio e dos serviços multimídia, tanto para o mundo dos

negócios quanto para os usuários está aumentando em uma escala não paralela. O EDGE
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oferece às operadoras GSM/TDMA um caminho de evolução para os serviços de dados

móveis e multimídia com o aumento da vazão de dados, sendo assim uma alternativa para as

operadoras que não possuam licença UMTS ou ainda o complemento para as operadoras

UMTS que pretendam disponibilizar este serviço apenas em áreas densamente populosas,

porém que queiram também utilizar o EDGE para fornecer cobertura em grandes aéreas de

futuros serviços de terceira geração.

A maior parte da padronização do EDGE tem sido concentrada na interface aérea

devido aos novos esquemas de codificação e modulação inseridos por ele, possibilitando

maior velocidade e capacidade quando necessárias. 

As operadoras que investiram no GPRS e HSCSD esperam estar hábeis para oferecer

maiores taxas de dados sem ter que implementar muitas modificações em suas redes. O ECSD

e o EGPRS possibilitarão que elas ofereçam serviços de dados comparáveis aos níveis da

terceira geração com menos recursos de rede do que no padrão GSM, ou seja, os

transmissores EDGE carregarão mais dados por timeslot, diminuindo assim a necessidade por

novos transmissores por freqüência. 

Além disso, o tempo de resposta dos usuários finais reduzirá, garantindo assim bons

níveis de serviço e o aumento do uso de dados. Talvez seja possível que na Fase II do EDGE,

serviço de voz seja fornecido usando como solução o AMR (Adaptive Multirate Codec), ou

seja, os transmissores serão capazes de carregar múltiplas chamadas de voz por timeslot,

aumentando assim a capacidade de voz transmitida.

O EGPRS suportará a utilização combinada das técnicas de controle de qualidade de

link, LA (Link Adaptation) e IR (Incremental Redundancy), logo a inicial codificação para a

técnica de redundância incremental será baseada na melhor qualidade do link e não mais a

menor, garantindo assim robustez e maior vazão de dados em paralelo com o menor atraso e

consumo de memória permitidos pela técnica de adaptação do link. 

Assim como no GPRS, a codificação inicial é obtida através do uso de esquemas de

puncturing de um número diferente de bits a partir da covolução (a taxa de codificação é

diminuída gradualmente 1/3 para cada retransmissão de bloco). A seleção da codificação

inicial e da taxa de codificação é baseada na qualidade do link.

Considerando-se a evolução dos sistemas GSM/TDMA, pode-se destacar as principais

diferenças entre o GSM/GPRS e EDGE (veja Tabela 40).
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Tabela 40 – Principais diferenças GSM/TDMA x EDGE

Parâmetros GSM/GPRS EDGE
Portadoras 200 KHz 200 KHz
Duração do

Frame
4,6 ms 4,6 ms

Timeslots por
portadora

8 8

Modulação GMSK 8-PSK e GMSK
Taxa de símbolos 270 ksps 270 ksps

Taxa de
modulação

270 kbps 810 kbps

Taxa de dados
por timeslots 22.8 kbps 69.2 kbps

Taxa de Dados
de Usuário

Máxima por
timeslots

20 kbps (CS4) 59.2 kbps  (MCS9)

Taxa de Dados
de Usuário

Máxima por 8
timeslots

160 kbps 
(182.4 kbps)

473.6 kbps
(553.6 kbps)

LQC (Link
Quality Control) Nenhuma

Adaptação do link e
Redundância
Incremental

Apesar do EDGE reutilizar a estrutura dos timeslots e as portadoras GSM, não

significa que ele esteja restrito em ser usado apenas com o GSM, ao invés disso, ele pode ser

visto como uma interface aérea genérica para oferecer altas taxas de dados, facilitando a

evolução para a terceira geração dos atuais sistemas.

Fazendo uma pequena comparação entre os modos existentes do EDGE, Classic e

COMPACT, tem-se que:

! EDGE COMPACT requer apenas três portadoras, que são reutilizadas por toda BSS

ou uma para cada três setores, permitindo a implantação da portadora utilizando menos

que 1 MHz de espectro em cada direção. Com sincronização de frames da BSS, permite

proteção suficiente aos sinais de controle comum transmitidos nos BCCHs;

! EDGE Classic por sua vez, com o mínimo de 12 portadoras usando padrão de

reutilização de freqüências 4/12 e transmissão contínuas nos BCCHs, com proteção da

sinalização de controle e sem precisar de sincronização nas BSSs, enquanto permite

reutilização flexível dos canais de tráfego.
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No que se refere as modificações no GSM impostas pelo EDGE, sua implementação

causará algumas mudanças, especialmente na BSS. 

A rede GSM requisita mudanças de hardware na BTS devido a nova modulação 8PSK,

o EGPRS poderá ser implementado utilizando a rede principal do GPRS, uma vez que o

EGPRS pode ser visto como uma nova interface de rádio para os serviços GPRS. Na BSC

nenhum hardware extra é necessário e na MSC, apenas será afetada se o ECSD for utilizado. 

Canais existentes podem ser combinados na MSC de modo que nenhum hardware

adicional seja necessário nela, a não ser que os requisitos de tráfego excedam a capacidade do

sistema. 

Além disso, os nós GGSN e SGSN não necessitarão de nenhum hardware adicional

para suporte ao EDGE.

6.2 Principais contribuições

O trabalho realizado que culminou com o estudo do sistema EDGE e o teste de um

algoritmo para a otimização das alocações single e multislot, possui algumas contribuições

relevantes, dentre as quais pode-se citar:

! Um estudo detalhado a respeito do EDGE, focando principalmente o seu serviço de

dados por comutação por pacotes, o EGPRS, através de um levantamento bibliográfico,

o qual inclui também o ECSD, porém mostra que a maioria dos trabalhos e estudos

relacionados com o EDGE abrange muito mais o serviço de dados do que o de voz.

Porém, as aplicações mistas, incluindo voz e dados, ou aplicações em tempo real,

passam a ser bastantes estudadas devido à Fase II do EDGE, abordada pela GERAN;

! Adaptação e teste do algoritmo OTSA para a otimização das alocações/

transmissões single e multislot, realizado apenas na direção downlink das transmissões

de dados, utilizando os nove esquemas de codificação, MCS1 ao MCS9, suportados

pelo EDGE, responsáveis por aumentar as taxas de transmissões de dados;

! A implementação de um protótipo utilizando a linguagem de simulação Simscript

II.5, permitindo avaliar o desempenho das transmissões de dados no EDGE e a

viabilidade do uso do algoritmo para sua otimização.
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6.3 Trabalhos futuros

Uma proposta para trabalho futuro seria o refinamento do protótipo implementado,

caracterizando mais especificamente parâmetros do EDGE, tornando assim o protótipo mais

robusto. 

Aliada a essa expansão do protótipo pode-se implementar as etapas restantes da

transmissão de dados, caracterizando também a direção do uplink, adicionando dados de

controle/sinalização, além dos dados efetivos do usuário, dentre outros aspectos como:

! Controle de admissão: estudo e análise do mecanismo de controle de admissão para

os timeslots, trabalhando, por exemplo, com prioridades para tipos de dados ou de

usuários;

! GERAN x 3G: estudo e análise efetuando comparações da 2ª Fase do EDGE,

através da utilização da GERAN, com outros serviços considerados da terceira geração,

como por exemplo, o UMTS;

! Iteração com protocolos como TCP/IP: neste trabalho, o protótipo avaliou a

transmissão de dados efetivos do usuário, sendo assim, considerado interessante o

estudo de transmissão de dados, associado a outros protocolos, principalmente o

TCP/IP, por ser protocolo padrão da Internet, e este por sua vez, ser um dos alvos da

telefonia móvel de terceira geração. Além da iteração com o TCP/IP, estudo e análise da

implicação do atraso no protocolo TCP;

! Modelo de erros: é válido ressaltar que na literatura, o modelo de erros para as

transmissões de dados no EGPRS, encontra-se baseado em [WIG1996] [WIG1998],

referências essas que infelizmente não foram obtidas para este trabalho, este modelo

deve ser considerado elaboração num trabalho futuro.

! Modelo de mobilidade: neste trabalho considerou-se apenas uma célula, portanto,

considera-se interessante o estudo do sistema com a inclusão de novas células, fazendo

uso de modelos de mobilidade, levando em consideração, por exemplo, problemas de

handoff, perfis de usuário, horário da utilização, dentre outros;

! Novos parâmetros para análise: neste trabalho, o protótipo analisa apenas o atraso e

a utilização dos timeslots, sendo interessante a inclusão de novos parâmetros para

análise, como por exemplo, jitter, vazão de dados obtida com os esquemas de



AGUIAR, E. S. O uso do EDGE na transição dos sistemas celulares em direção à 3ª geração                   150

Capítulo 6 - Conclusão

codificação, parâmetros de QoS, ou ainda parâmetros relacionados com as técnicas de

qualidade de link, LA e IR, como por exemplo C/I;

! Suporte a múltiplos usuários: percebeu-se neste trabalho que talvez o

custo/benefício da utilização das alocações através de vários timeslots não seja válido,

devido ao aumento causado nos atrasos para as mesmas, porém, passa a ser interessante

o estudo e a análise de transmissões com múltiplos usuários por timeslots, na tentativa

de se obter um melhor aproveitamento da capacidade do sistema;

! Utilização de novos modelos de tráfego: observou-se neste trabalho que o modelo de

tráfego de dados influencia no desempenho do sistema, sendo interessante o estudo e a

análise de novos modelos de tráfego de dados, priorizando modelos considerados da

terceira geração, como é o caso de tráfego misto (voz e dados) ou tráfego de

informações em tempo real;
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Glossário

3G É a sigla que designa a terceira geração da tecnologia da transmissão

móvel, na Europa e Ásia estabeleceu-se o termo UMTS. Uma

característica geral da terceira geração é a convergência da voz e dos dados

com acesso móvel à Internet, aplicações multimídia e elevadas taxas de

transmissão de dados.

AMPS Sistema analógico de telefonia celular. É o padrão de transmissão móvel

analógica propagado nos EUA, em muitas zonas da América Latina e

regiões do Pacífico. Funciona com as freqüências 800 MHz.

ANSI Organização não comercial que nos EUA desenvolve e administra os

padrões do processamento de dados e de telecomunicação. No caso dos

padrões ANSI (também designados por ANSI Standards) trata-se apenas

de recomendações que precisam ser de conhecimento da indústria e das

instituições estatais. 

ANSI-136 Padrão para a transmissão móvel definido pelo ANSI, também conhecido

por IS-136 (Interim Standard 136). O ANSI-136 é um componente da

especificação técnica do sistema americano DAMPS (Digital AMPS).

ARQ Método de correção de falhas que consiste na solicitação automática da

retransmissão de um pacote de dados, caso o receptor detecte algum erro.

Banda de

guarda

Faixa de freqüências sem uso entre dois canais, de forma a evitar

interferências mútuas.

Banda larga ou

Faixa longa

Uma faixa de freqüência larga o bastante para sinais digitais de grande

velocidade. 

BSC Controladora de estação base faz a gerência dos canais de rádio e trata da

conversão das velocidades da transmissão digital da voz e de dados entre a

rede móvel e fixa.

BSS O sistema integral de todas as BSCs e BTSs para todas as células de uma

rede móvel.



AGUIAR, E. S. O uso do EDGE na transição dos sistemas celulares em direção à 3ª geração                   168

Glossário

BTS Contém a tecnologia de recepção e transmissão para alimentar uma célula

de rádio (telefone móvel), bem como o equipamento para controle e

monitoramento. Encontra-se ligada a uma ou várias antenas e pode

comandar transmissores, possibilitando a cobertura para uma ou várias

células móveis.

CCC Central de Comutação e Controle - é responsável por todo o gerenciamento

do sistema, funciona como um grande computador, recebendo e

encaminhando chamadas. 

CDMA Acesso múltiplo por divisão de código. Padrão digital para telefonia

celular, em que todos os telefones móveis e todas as estações rádio base

transmitem seus sinais ao mesmo tempo e nas mesmas freqüências

portadoras. Cada um dos elementos do sistema (estação rádio base e

assinantes) possui um longo código binário exclusivo para diferenciar um

do outro no lado do receptor.

Cdma2000 É um padrão da terceira geração eficiente para disponibilizar serviços de

voz e de dados em banda larga de alta capacidade, sendo baseado no IS-95

ou cdmaOne. A evolução do padrão CDMA2000 permitirá que sistemas

móveis ofereçam taxas de transmissão de 2 Mbps.

Célula Subdivisão geográfica da região atendida pelo serviço móvel celular. Cada

célula tem um conjunto de transmissores, receptores e antenas que

recebem e transmitem as chamadas celulares daquela região.

Comutação Estabelecimento temporário de circuitos necessários à interligação entre

dois assinantes. Terminada a conversa, os circuitos são liberados para

outros assinantes.

Comutação por

Circtuito

Uma ligação quase permanente entre dois participantes, semelhante às

ligações dedicadas nas redes clássicas de comunicação, como a rede fixa.

Trata-se de uma ligação ponto-a-ponto. O canal de transmissão utilizado é

exclusivamente disponibilizado para a respectiva ligação.
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Comutação por

pacotes

Ao contrário da comutação por circuito, os usuários de uma ligação por

pacotes não dispõem de um canal de transmissão exclusivo. Como no

protocolo IP da Internet, os dados a transportar são também repartidos em

pacotes individuais, cada pacote contém um código de endereço que

identifica o destinatário da transmissão. Os diversos pacotes de dados são

enviados independentes um do outro, podendo utilizar até diferentes

percursos durante a transmissão.

Downlink Termo técnico usado para definir a transmissão de dados na seqüência

rede/operadora ou provedor de serviços/Internet ao usuário.

EDGE É uma tecnologia considerada da geração intermediária 2,5G. Suportado

tanto pelo GSM, quanto pelo TDMA (ANSI-136). Quando combinada

com o GPRS, dá uma largura máxima de banda de 384 kbps por portadora.

É uma das bases da telefonia da terceira geração.

ERB Estação rádio base – é o equipamento que faz conexão, por ondas de rádio,

com os telefones celulares. As informações transmitidas pelos telefones

celulares são enviadas, pela ERB, para CCC, onde está a "inteligência" do

sistema celular. A ERB não tem capacidade de comutação, se dois

telefones celulares, conversando entre si, estiverem na área de cobertura da

mesma ERB (célula), terão sua comunicação comutada pela CCC. 

Espectro de

freqüências

É um grupo de freqüências de um tipo qualquer de radiação.

ETSI Instituto Europeu de Padronização de Telecomunicações. Entidade

européia que desenvolve e administra os padrões das telecomunicações. A

sede do ETSI é em Nice, no sul de França e está encarregada dos

protocolos e métodos de transmissão nas redes GSM e UMTS.

FDMA Técnica para a utilização de um canal de transmissão para vários

assinantes, através do princípio básico de faixa de freqüências disponível

sendo dividida em subdivisões ("bandas parciais"), que são atribuídas aos

vários assinantes.

GMSK O método de modulação utilizado no GSM, com o valor BT=0.3 a uma

transferência de dados bruta de 270 Kbps.
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GPRS Tecnologia que permite a transmissão se dados a alta velocidade,

proporcionando serviços como, por exemplo, acesso a Internet e correio

eletrônico.

GSM É um padrão internacional de comunicações digitais celulares. A família

de sistemas GSM inclui o GSM 1800 e GSM 900. Há diferentes fases de

desenvolvimento do sistema GSM. Os telefones GSM podem ser neste

momento conformes com a fase 1 ou fase 2. GSM era originalmente as

iniciais de "Group Special Mobile" tendo sido posteriormente alterado para

"Global System for Mobile Communications”. 

Handoff É a passagem do controle de um assinante de uma estação rádio base para

outra, conforme ele se movimenta. Designa a intercomunicação entre duas

células. Caso o móvel se desloque de uma célula para uma célula

adjacente, a rede entrega a ligação em curso para a nova célula. A BSC

administra esta entrega da ligação e a ativa dentro da BTS administrada

pela BSC ou de uma BSC a outra BSC, que controla uma BTS vizinha. 

Hard handoff Handoff que ocorre com a troca de freqüências.

HLR É a base de dados na rede móvel que guarda os dados do assinante. A cada

usuário é atribuído um único HLR. Este registro disponibiliza informações

internas à rede sobre os serviços subscritos pelo usuário. No HLR

encontra-se também a informação sobre a localização atual do cliente. Esta

informação é especialmente importante para realização do roaming

internacional.

HSCSD É a tecnologia que possui o objetivo de aumentar as velocidades de

transferências de dados das redes GSM, através do uso de comutação por

circuitos. Utiliza para isto vários canais GSM, o que potencializa a

capacidade dos canais individuais. Desta forma é possível juntar dois

canais GSM de 14.4 Kbps, proporcionando 28.8 Kbps para o uplink e

downlink.

IMT-2000 Nome dado ao sistema celular digital de terceira geração, proposto pela

ITU.



AGUIAR, E. S. O uso do EDGE na transição dos sistemas celulares em direção à 3ª geração                   171

Glossário

Interface Aérea: Na transmissão móvel a interface aérea é a designação para modo de

transmissão entre a estação base e o telefone móvel, que define a utilização

das freqüências, a largura da banda dos canais individuais de transmissão,

o método de codificação utilizado, bem como outras características

próprias da tecnologia de rádio.

IS Interim-Standards - são propostas de normalização das associações

industriais, como a norte-americana EIA (Electronics Industry

Association) ou a TIA (Telecommunications Industry Association). Só

após serem adaptadas e ratificadas pelas as associações oficiais como o

ANSI, essas propostas são consideradas padrão. Muitas vezes a indústria

adapta a versão Interim como um padrão industrial de fato.

IS- 95 Descreve as redes móveis com tecnologia CDMA como, por exemplo, a

rede norte-americana cdmaOne desenvolvida pela empresa americana

Qualcomm.

ISO Organização internacional para a definição de normas.

ITU União internacional das telecomunicações. Uma organização mundial que

ratifica as recomendações para os padrões da telecomunicação. Coopera

com outras associações como, por exemplo, o ETSI.

KB Unidade que representa 1024 bytes no texto. Lê-se Kbytes.

kb Unidade que representa 1000 (103) no texto. Lê-se kilo bits.

Largura de

banda

Igual à largura de faixa e a bandwidth. É a largura de espectro de

freqüências necessária ao funcionamento de uma máquina. É o tamanho de

uma banda.

Modo duplo/

Multímodo

Telefones móveis dualmode ou multimode operam com dois ou mais

padrões diferentes de transmissão.

Modulação O processo pelo qual se alteram as características de uma onda (de rádio

ou elétrica), de forma que as alterações representem informações

significativas para o ser humano ou para uma máquina.

MS É a designação para um telefone móvel.

MSC Uma central de comutação na rede móvel que disponibiliza interfaces para

as BTS ligadas a base de dados das localizações VLR e às outras MSC

para a rede fixa.
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OSI É um modelo conceitual de protocolo, com sete camadas, definido pela

ISO para a compreensão e o projeto de redes de computadores. Trata-se de

uma padronização internacional para facilitar a comunicação entre

computadores de diferentes fabricantes e plataformas.

PCS Serviços de comunicações pessoais - foi criado nos Estados Unidos para

designar novos serviços de telefonia móvel em uma outra faixa de

freqüência (1900 MHz). Atualmente, estão disponíveis os padrões

tecnológicos CDMA, TDMA e GSM como soluções PCS nos EUA.

PDC É um padrão de comunicação móvel na faixa de freqüência de 1900 MHz,

divulgado no Japão Ele funciona como tecnologia TDMA. Trata-se de um

“parente” do padrão D-AMPS das redes nos EUA.

Portadora Denominada também freqüência portadora ou canal. É a onda de rádio

modulada por algum tipo de informação, segundo um método específico.

Conhecendo o método, é possível retirar a informação dessa onda de rádio,

cuja característica principal é sua freqüência.

PSTN Rede comutada de telefonia pública - é a rede de telecomunicações que

torna possível as chamadas telefônicas.

Puncturing Esquema de codificação que utiliza três códigos diferentes, de acordo com

o esquema de codificação e modulação utilizados na transmissão pelo

EGPRS.

Roaming Termo utilizado para indicar que o assinante celular está utilizando seu

aparelho fora de sua área de registro. 

Serviço Móvel

Celular

Sistema de telefonia por grupos de radio freqüência, dividido por células,

interligados à rede pública de telefonia.

Sinalização Troca de informações necessárias ao estabelecimento, controle de

conexões e operações de uma rede de comunicação (por exemplo, a rede

pública de telefonia).

SMS Designa os serviços de mensagens curtas nas redes móveis. As mensagens

SMSs podem ser enviadas diretamente de um telefone móvel para o outro,

de um serviço do operador ao aparelho ou através da Internet, com um

software especial no PC para o telefone móvel. Uma mensagem curta

GSM pode conter até 160 caracteres. 
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Soft handoff: Handoff que ocorre entre células CDMA, que usam as mesmas

freqüências, portanto, o espectro recebido da estação rádio base anterior

vai sendo gradativamente substituído pelo da estação rádio base atual. O

telefone móvel CDMA, por alguns instantes, vai trabalhar com dois

códigos, um da célula anterior e outro da atual. 

TDD Tecnologia, também designado por TDD CDMA ou TDD ULTRA do

UMTS, que partilha dinamicamente a faixa de freqüências disponível e

permite, desta forma, atingir taxas de transmissão de até 2 Mbps.

TDMA Acesso múltiplo por divisão de tempo. Para disponibilizar um canal de

transmissão para vários usuários, o método TDMA trabalha com "espaços

de tempo". A comunicação é feita através de intervalos de tempo que é

compartilhado pelos usuários.

Transmissão

Assimétrica

Uma transmissão é considerada assimétrica quando os dados do lado da

rede (provedor, central) são transportados para o usuário a uma velocidade

maior, ou seja, com uma maior largura da banda do que na direção oposta

(canal de retorno do cliente ao provedor). O método da transmissão

assimétrica é indicado para a consulta de dados na Internet ou para

aplicações como o streaming de imagens. Na rede GSM, a transmissão

assimétrica é, por exemplo, implementada nos métodos HSCSD ou GPRS.

Transmissão

Simétrica

Uma transmissão de dados é considerada simétrica, quando os dados do

downlink e do uplink são transportados com a mesma taxa O campo de

aplicação da transmissão simétrica de dados é a comunicação individual

(ligação de voz, videoconferência, transmissão de dados bidirecionais e

semelhantes).

UMTS O sistema europeu de terceira geração tem sido desenvolvido sob os

auspícios do ETSI, um sistema operacionalizado para operadores GSM.

Representa a terceira geração de redes móveis (3G), encontrando-se na

proposta mundial do IMT-2000.

Uplink Termo técnico para a transmissão de dados no sentido do usuário para rede

ou provedor de serviços da Internet. Também designado por "canal de

retorno". 
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UWC-136 Padrão proposto para a terceira geração baseado em tecnologia TDMA que

foi desenvolvida pelo UWCC e é um dos candidatos da terceira geração

submetido ao ITU pelos Estados Unidos.

UWCC Um grupo industrial que “apóia” as tecnologias IS-136 e IS-41 tecnologia

de rede inteligente sem fios. Atualmente é representado pela organização

3Gaméricas.

VLR É a "base de dados dos usuários visitantes". Guarda informações sobre a

localização atual dos usuários, que através do roaming, se encontram

registrados na rede como visitantes. Quando um telefone móvel se cadastra

no VLR da rede, o registro da base de dados do usuário é copiado do HLR

da rede de origem do usuário para o VLR.

WCDMA É uma técnica de rádio banda larga que provê velocidade de dados maiores

do que qualquer outra tecnologia disponível atualmente, chegando a 2

Mbps, através do uso altamente eficiente do espectro de rádio. A

tecnologia de transmissão WCDMA vai ser utilizada nas futuras redes

UMTS (3G e UMTS). Trata-se de uma variante mais desenvolvida do

princípio CDMA que suporta uma largura de banda significativamente

maior.


