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Voorwoord

Bausch Datacom is een bedrijf met als doelstelling het aanbieden van hoogwaardige

datacommunicatieprodukten, o.a. modems. De markt voor mobiele datacommunicatie

apparatuur staat met name in Europa nog in zijn kinderschoenen, maar de vooruitzichten zijn

veelbelovend. Vandaar dat Bausch Datacom zeer geinteresseerd is aan deze markt deel te

nemen. Een belangrijk aspect van mobiele datacommunicatie is welke protocollen en

standaarden voor de eindapparatuur van belang zijn en welke realisatiemogelijkheden er zijn.

Dit verslag geeft dan ook een inzicht in deze, zowel voor analoge netten als ook voor het

nieuwe digitale Europese net: het GSM-net.

Bausch Datacom richtte zich tot Prof. ir. Stevens, hoofd van de vakgroep Digitale

Informatiesystemen van de faculteit Elektrotechniek aan de Technische Universiteit

Eindhoven, met het verzoek om een afstudeeronderzoek met betrekking tot dit onderwerp te

laten verrichten.

Hierbij wil ik dan ook, Dhr. A. Bausch danken voor de geboden mogelijkheden en Prof. ir.

M.P.J. Stevens danken voor de aangeboden afstudeeropdracht. Ook wil ik ir. M.J.M. van

Weert en ir. C.P.M. Ridderbeks bedanken voor hun goede begeleiding gedurende mijn

afstudeerperiode. Verder wil ik iedereen bedanken bij de vakgroep Digitale

Informatiesystemen, Bausch Datacom GmbH en Bausch Datacom BV. voor hun medewerking

gedurende mijn afstudeerperiode. Tenslotte wil ik rnijn medestudenten R. Heinrichs en E. van

der Weerden danken voor hun hulp bij het corrigeren van dit verslag.

In dit verslag komen een aantal Engelse termen voor. De vertaling van deze woorden bestaat

niet of zou de betekenis van deze woorden veranderen. In het algemeen staan ze de eerste

keer tussen ' single quote' tekens. In de lijst met afkortingen aan het eind van dit verslag staan

alle afkortingen die in het verslag naar het Nederlands zijn vertaald met hun oorspronkelijke

Engelse betekenis.



Samenvatting

Dit verslag is bedoeld voor iedereen die geinteresseerd is in de mogelijkheden van

datacommunicatie via radiokanalen. Voor fabrikanten van mobiele datacommunicatie

apparatuur is dit verslag zeker een nuttige handleiding om een overzicht te krijgen van de

protocollen en standaarden die voor datacommunicatie over radiokanalen relevant zijn.

Mobiele datacommunicatie is nog een vrij onbekend begrip. Er zijn momenteel weinig

mobiele datacommunicatienetten in Europa te vinden. Sinds kort is in Duitsland een mobiel

datanetwerk operationeel en binnen niet al te lange tijd is ook in Nederland een dergelijk

netwerk te verwachten. Een ander mogelijkheid om datacommunicatie mobiel te verrichten

is via het autotelefoonnet. Voor de huidige analoge autotelefoonnetten zijn voor deze vonn

van mobiele communicatie nog weinig standaarden en protocollen gedefinieerd, uitgezonderd

Groot-Brittanie waar een volledig autotelefoonnet bestaat met de mogelijkheid om

datacommunicatie te plegen. Het grote probleem bij mobiele datacommunicatie is het gedrag

van het radiokanaal, dat een aantal karakteristieke problemen veroorzaakt. Een deel van deze

problemen wordt veroorzaakt door de cellulaire netstructuur. Deze wordt in bijna alle netten

gebruikt om het beperkte frequentiespectrum optimaal te benutten. Van de overige problemen

is signaal fading weI de belangrijkste. De belangrijkste protocollen zijn dan ook de

protocollen die de fouten veroorzaakt door deze fading herstellen.

Een belangrijk aspect van dit verslag is welke mogelijkheden er zijn voor datacommunicatie

over de huidige analoge netten. Deze zijn immers niet voor datacommunicatie ontwikkeld. We

kunnen geen invloed uitoefenen op de basisstations in deze netten, dus zal een foutcorrigerend

protocol over de hele verbinding, d.i. end-to-end moeten werken.

In het nieuwe Europese digitale gestandaardiseerde net worden een aantal protocollen

gedefinieerd voor foutdetectie en foutcorrectie. Een 'Forward error correction' protocol

herstelt de fouten d.m.v. meegestuurde redundante infonnatie. Een 'Layer 2 link' protocol

zorgt voor hertransrnissie van blokken indien het herstellen niet meer mogelijk is.

Voor het digitale net zijn de meeste protocollen en standaarden dus gedefinieerd. Voor

analoge netten zouden de bestaande foutcorrectieprotocollen (die reeds gebruikt worden voor

datacommunicatie over de gewone telefoonlijnen) kunnen worden gebruikt. Deze protocollen

hebben een hertransmissie-mogelijkheid, maar het is twijfelachtig of dit afdoende zal zijn om

de fouten veroorzaakt door fading te herstellen. Is dit niet het geval, dan zal het

implementeren van een forward error correction protocol onvennijdelijk zijn.
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1

INLEIDING

1.1 Mobiele communicatie

In de huidige maatschappij is de tenn mobiele (radio)communicatie geen vreemd begrip meer.

Dankzij de explosieve groei van het gebruik van autotelefoons zijn de meesten reeds

vertrouwd geraakt met deze vonn van communicatie. Mobiele communicatie is momenteel

dan ook de snelst groeiende tak van de telecommunicatie. Een andere vonn van mobiele

communicatie die al ettelijke decennia bestaat, zijn de mobilofoonnetten van politie,

brandweer, taxi's enz.. Het eerste mobilofoonnet werd in het tweede decennium van deze

eeuw door de politie van Chicago (VS) in bedrijf genomen. Deze netten worden ook weI

Private Mobile Radio (PMR)- netten genoemd. Dit in tegenstelling tot het autotelefoonnet dat

een openbaar mobiel net is en voor iedereen toegankelijk die een abonnement heeft

Mobiele datacommunicatie (definitie: communicatie van niet gesproken infonnatie via

radiokanalen) daarentegen is voor velen nog een onbekende tenn. Enkelen zullen rnisschien

bekend zijn met de meer geavanceerde "piepers" oftewel semafoons die een korte

tekstboodschap kunnen ontvangen; mobiele datacommunicatie dus, maar slechts in een

richting. Er wordt beweerd dat de mobiele datacommunicatiebranche in de nabije toekomst

een zeer grote rol in de mobiele communicatie zal gaan spelen. De toepassingen zijn legio:

taxibedrijven die hun auto's constant localiseren en de dichtstbijzijnde taxi naar een

klant sturen;

politie die databases kunnen raadplegen over autoregistratie, strafblad enz.. Aangezien

mobiele datacommunicatie sneller is dan spraak zullen ze meer kritische infonnatie

in een kortere tijd kunnen krijgen;

ambulances en brandweer die onrniddelijk kunnen uitrukken en onderweg de nodige

infonnatie ontvangen, by. voor de brandweer bouwtekeningen, nooduitgangen en of

er chernicalien in het spel zijn en voor ambulancepersoneel het onderweg ontvangen

of zenden van patient infonnatie;

transportfinna's, koeriersdiensten die onderweg nieuwe bestemrningen kunnen

ontvangen;

vertegenwoordigers die hun gegevens direct doorsturen naar by. het magazijn;

Onderzoek naar protocollen en standaarden voor mobiele datacommunicatie 1



service monteurs die direct informatie kunnen ontvangen over de service-geschiedenis

van apparatuur, de aanwezigheid van reserveonderdelen en technische informatie.

Mobiele datacommunicatie ondervindt echter een aantal typische problemen (o.a.

meerwegpropagatie t.g.v. reflecties). Een deel van deze problemen worden veroorzaakt door

de radioweg. Deze zuBen met behulp van speciale protocollen opgelost moeten worden.

Hoewel mobiele datacommunicatie al jaren bestaat, zijn er voorheen nooit standaarden

opgesteld voor mobiele datacommunicatieapparatuur (mobiel modem, mobiele telefax, mobiele

dataterminal) en is het aan de fabrikanten overgelaten om deze te definieren. Zo zijn er

verschillende protocollen ontstaan voor datatransmissie over mobiele netten met name in

Groot-Brittannie en de Verenigde Staten. Deze netten gebruiken allemaal analoge transmissie.

1.2 Europese standaardisatie

In 1982 besloten een aantal Europese landen om een standaard Europees cellulair digitaal

radionetwerk te ontwikkelen. Dit netwerk is gedefinieerd door de Groupe Speciale Mobile

(GSM), een onderdeel van het Committee of European Posts and Telecommunications

administrations (CEPT). Daarom wordt dit netwerk ook weI het GSM-systeem genoemd.

Sinds 1989 zijn de bovenstaande verantwoordelijkheden overgeheveld naar het European

Telecommunications Standards Institute (ETSn. Dit GSM-net is het eerste cellulaire radio

systeem dat gebruik maakt van digitale transmissietechnieken en wordt op dit moment door

18 Europese landen geaccepteerd en zou medio 1991 geintroduceerd worden. De explosieve

groei van het aantal gebruikers en het feit dat het radiospectrum een beperkte bron is, zijn er

de oorzaak van dat in het GSM-net een beter gebruik van de aanwezige capaciteit gemaakt

wordt. Tevens moet dit systeem voor een betere kwaliteit van zowel spraak- en datadiensten

zorgen (d.i. een lagere 'error rate') en is dit net voor zover mogelijk, volledig compatibel met

het toekomstige ISDN.

Zowel het huidige analoge als ook het GSM-net maken gebruik van het cellulaire principe om

het frequentiespectrum zo efficient mogelijk te gebruiken.

Opmerking: de afkorting GSM heeft onlangs een wat meer specifieke betekenis gekregen t.w.

Globaal Systeem voor Mobiele communicatie.

1.3 Cellulaire principe

In figuur 1 zien we de drie basis elementen van een cellulair systeem. Mobiele stations (MS),

Inleiding 2



basis
station

eel

Figuur 1 Cellulair netwerlc

mobiel
station

basis stations (BS) en mobiele

schakelcentra (MSC). Let weI: alleen het

MS is mobiel.

We zien dus twee primaire interfaces: de

MS-BS interface, ook weI de radio

interface genoemd en de BS-MSC

interface. Deze laatste laten we verder

buiten beschouwing, omdat we geen

invloed op de twee elementen, d.i. BS en

MSC, hebben. Het MSC verzorgt de

communicatie met andere MSC, het

vaste telefoonnetwerk ook weI het

'Public Switched Telephone Network' (PSTN) genoemd en het toekomstige ISDN.

Het gebied waar alle mobiele stations

(gebruikers) door een en hetzelfde

basisstation bediend worden noemen we

een eel. Deze cellen worden dan in

clusters gearrangeerd zoals bijvoorbeeld

in figuur 2, een 7 eel-cluster. Het totale

frequentiespectrum wordt verdeeld over

de cellen, het aantal kanalen per eel is

dus het totaal aantal kanalen gedeeld Figuur 2 Een 7 eel cluster

door 7 in dit geval. De cellen zijn in de

praktijk niet zo mooi van vonn als in

figuur 2 en zullen elkaar in werkelijkheid overlappen. In dichtbevolkte gebieden zijn de cellen

meestal kleiner vanwege het hoge gebruikersaantal. Het verkleinen van de cellen bevordert

de systeemcapaciteit doordat een frequentie op een kortere afstand opnieuw gebruikt kan

worden. Het bereik van een basisstation zal beperkt zijn, zodat op een bepaalde afstand

dezelfde frequentie opnieuw gebruikt kan worden.

1.4 Probleemstelling

De radio interface oftewel radiopad of radioweg veroorzaakt een verslechtering van de

signaalkwaliteit, die geen equivalent in het PSTN-pad heeft. In feite is de radioweg echter een

goede telefoonweg. Voor het grootste gedeelte geeft een radioweg weinig fasedraaiing,

frequentieverschuiving of verzwakking. We kunnen een onderscheid maken tussen primaire

Onderzoek naar protocollen en standaarden voor mobiele dataeommunicatie 3



en secundaire karakteristieken van de radio interface. De primaire zijn o.a. fading (d.i. het

verschijnsel dat het ontvangen signaal regelmatig "wegzakt"), verstoring van informatie door

tussentijdse signalering en het tijdelijk wegvallen van het signaal door frequentiewisseling.

De secundaire, by. interferentie door een zelfde frequentie in een andere cel zijn moeilijk te

beYnvloeden omdat deze van de kwaliteit van het netwerk afhangen. Een onderzoek naar

protocollen en standaarden, die de fouten veroorzaakt door de primaire factoren herstellen,

staat beschreven in dit verslag zowel voor analoge netten als het digitale GSM-net.

1.5 Structuur van het verslag

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de problemen die zich bij mobiele communicatie

voordoen.

Hoofdstuk 3 geeft een korte beschrijving van het Nederlandse en Duitse autotelefoonnet.

Verder worden in dit hoofdstuk een aantal protocollen gegeven die gebruikt kunnen worden

bij mobiele datacommunicatie.

Hoofdstuk 4 beschrijft het digitale GSM-net. De netwerkstructuur en netwerkfuncties komen

hier aan de orde. Tevens wordt de radio interface van dit systeem beschreven met de hierbij

behorende kanaaltypen.

Hoofdstuk 5 behandelt het GSM-systeem volgens het OSI model. De 3 onderste lagen van

dit model worden besproken. Een overzichtstabel van de protocollen van het GSM-systeem

en hun onderlinge relaties wordt in dit hoofdstuk afgebeeld. Verder wordt de kanaalcodering

en rate adaption van GSM nader toegelicht. De laatste paragraaf in dit hoofdstuk gaat kort in

op de interworking functies van GSM met PSTN, ISDN en PSPDN.

Hoofdstuk 6 geeft een nadere beschrijving van het mobiele kanaal gevolgd door een

statistische beschouwing van dit kanaal. Als laatste wordt in dit hoofdstuk een manier gegeven

om de blokfoutenkans van het kanaal te berekenen volgens een drempelmodel.

Hoofdstuk 7 gaat in op de foutcorrectieprotocollen die momenteel gebruikt worden bij

datacommunicatie en hun toepasbaarheid in mobiele communicatieapparatuur.

Tenslotte worden in hoofdstuk 8 de conclusies gegeven.
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2

PROBLEMEN BIJ MOBIELE COMMUNICATIE

2.1 Meerwegpropagatie (Rayleigh fading)

Een van de grootste problemen bij mobiele datacommunicatie wordt veroorzaakt door

variaties in de omhullende van het ontvangen signaal ten gevolge van meerwegpropagatie. De

omhullende van het signaal vertoont een Rayleigh verdeling vandaar ook weI de naam

Rayleigh fading. De variaties ontstaan doordat meerdere signalen, via reflecties tegen hoge

gebouwen en dergelijke, met elkaar interfereren wat resulteert in versterking of verzwakking

(zelfs volledige uitdoving) van het ontvangen signaal. De snelheid waarmee de fades optreden

is afhankelijk van de snelheid van het mobiel station (MS) en de frequentie. Meer hierover

in hoofdstuk 6.

2.2 'Co-channel' interferentie

Het volgende probleem van mobiele communicatie treedt op door het gebruik van cellen; de

zogenaamde co-channel interferentie. Deze vonn van interferentie wordt veroorzaakt doordat

in een nabijgelegen eel eenzelfde frequentie storingen veroorzaakt op de plaatselijke

frequentie. De interferentie neemt toe als de cellen kleiner worden, Le. de afstand tot een

volgende eel met dezelfde frequentie neemt af, de interferentie neemt toe en de kwaliteit van

het radiokanaal wordt gereduceerd. Om de co-channel interferentie te beperken wordt een

techniek toegepast die men adaptieve vennogenscontrole noemt. Het zendvennogen van het

MS wordt dynamisch bestuurd onder toezicht van het BS en zodanig aangepast dat de

transmissiekwaliteit nog net accepteerbaar is met als resultaat dat de co-channel interferentie

tot een minimum beperkt wordt.

2.3 'Adjacent channel' interferentie

Een ander probleem is adjacent channel interferentie. Deze interferentie wordt veroorzaakt

doordat een bepaalde frequentie storingen ondervindt van de naastgelegen frequentie in het

spectrum. Een goede filterwerking is voldoende om deze vonn van interferentie tot een

Onderzoek naar protocollen en standaarden voor mobiele datacommunicatie 5



minimum te beperken. Een andere mogelijkheid is het vergroten van de kanaalruimte wat

echter als nadeel heeft dat het totaal aantal kanalen afneemt.

2.4 'Handover' en 'shadowing'

Van tijd tot tijd zal een mobiel station van frequentie moeten wisselen, handover genoemd.

De tijd waarin dit gebeurt is voor spraak niet zo zeer van belang maar voor datacommunicatie

is deze tijd funest in die zin dat de verbinding zelfs afgebroken kan worden.

Onderbrekingstijden van 200 ms tot 1200 ms (typisch tussen 600 ms en 800 ms) komen voor!

We kunnen drie soorten handover procedures onderscheiden:

intracel handover als, by. door co-channel interferentie, de signaalkwaliteit onder een

bepaald niveau komt. Het MS schakelt in dezelfde cel over naar een frequentie die een

betere signaalkwaliteit heeft.

intercel handover als het signaal slechter wordt aan de rand van een cel. MS schakelt

over naar een kanaal in de aanliggende cel.

BS gedwongen handover als een MS een celgrens overschrijdt, afhankelijk van

afstandsmetingresultaten. MS schakelt over naar een kanaal in de nieuwe cel.

Het verschijnsel shadowing, veroorzaakt door plaatselijke omgevingsfactoren, zoals

bijvoorbeeld een passerende vrachtauto is ook een mogelijke oorzaak voor het wegvallen van

de verbinding.

2.5 'Blank- and burst'-signalering

Een systeemaspect van cellulaire analoge radiosystemen wat niet zo bekend is, is blank and

burst-signalering. Van tijd tot tijd is een signalering tussen MS en netwerk nodig, by. een

instructie aan het BS om het zendvennogen te reduceren. Tijdens deze signaleringsperiode

wordt het radiopad venninkt en de eventueel verzonden data gaat verIoren. Het effect van dit

verschijnsel is hetzelfde als bij het handover-principe.

2.6 Intersymboolinterferentie

In digitale systemen zien we nog een andere foutbron optreden. Doordat een puIs zich spreidt

t.g.v. van een relatief lange 'delay spread' of door een relatief hoge transmissiesnelheid, zal

op het sample-moment de uitloper van de ene puIs kunnen optellen bij de andere puIs. We

noemen dit intersymbool interferentie (lSI). Deze lSI kan worden bestreden met adaptieve

Problemen bij mobiele communicatie 6



basisband equalisatie.

2.7 Conclusie

Het effect van al deze factoren levert geen grote problemen voor spraaktransmissie op, mits

de verbinding niet verbroken wordt. Voor datatransmissie zijn de bovenstaande problemen

rampzalig. De bitfoutenkans van het kanaal kan door deze problemen naar 10-1 gaan en over

het algemeen zal de bitfoutenkans niet beter dan 10-3 zijn. Normaal gesproken vereist

datatransmissie echter een bitfoutenkans beter dan 10-5 of 10-6
• Het merendeel van de fouten

op het radiopad treedt op in 'bursts' (opeenvolgingen van fouten). Een meer diepgaande

beschouwing van het mobiel kanaal voIgt in hoofdstuk 6.

We kunnen een onderscheid maken tussen:

problemen die we kunnen reduceren by. adjacent channel interferentie door een goed

filter,

problemen die door de makers van het netwerk beinvloedt kunnen worden (co-channel

interferentie),

en problemen die fouten veroorzaken die te corrigeren zijn met speciale protocollen.

Van deze laatste categorie is fading het meest belangrijk. De andere factoren zoals handover,

shadowing en blank-and-burst signalering veroorzaken een tijdelijke onderbreking van

transmissie maar treden niet zo frequent op als fading. In dit verslag worden ze dan ook

meestal buiten beschouwing gelaten.

Onderzoek naar protocollen en standaarden voor mobiele datacommunicatie 7



3

ANALOGE MOBIELE NETTEN

3.1 Verschillende netten

Zoals reeds vermeld is het eerste net dat digitale transmissie gebruikt ingevoerd in 1991. Tot

nu toe gebeurde de transmissie analoog, voornamelijk met frequentie modulatie (FM). Omdat

de analoge systemen niet gestandaardiseerd zijn, komen er nog al wat verschillende systemen

voor. In de VS vinden we de 'Advanced Mobile Phone Service' (AMPS), in de Groot

Brittannie en Ierland het Total Access Communication System (TACS), in Scandinavie,

Nederland (ATF2- en ATF3-net) en nog enkele andere landen het Nordic Mobile Telephone

(NMT) systeem, in Duitsland en Portugal het C450-systeem en Frankrijk en Italie hebben ook

elk een eigen systeem.

De signalering in de meeste systemen gebeurt met digitale modulatie, vooral met Frequency

Shift Keying (FSK). Spraaktransmissie gebeurt nog analoog omdat in de tijd dat de analoge

netten ontwikkeld werden, er nog geen digitale spraakcodec (coder-decoder) beschikbaar was

die aan de eisen voldeed.

Dit verslag richt zich voornamelijk op het Nederlandse en het Duitse net. Een kort overzicht

van de organisatie in deze netten voIgt hieronder.

3.2 Het Duitse C450 net

Het Duitse C-net werd in 1985 in Duitsland in bedrijf genomen. Een grote ontwikkelings

sprong werd met dit net gemaakt t.o.v. het voorgaande B-net. Met een oorspronkelijke

capaciteit van ongeveer 200.000 deelnemers (nu op weg naar een ~ miljoen) en 222

radiokanalen, vertienvoudigde de capaciteit t.o.v. het overbelaste B-net, dat slechts 26.000

deelnemers aankon. Voor de deelnemers was dit een gunstige ontwikkeling in die zin dat

zowel de tarieven als ook de prijs van eindapparaten, i.e. autotelefoons, daalde doordat de

vraag niet meer groter was dan het aanbod. Kenmerken van dit net zijn dat de spraak analoog

overdragen wordt terwijl de signalering digitaal gebeurt Een betere bescherming tegen

afluisteren wordt in dit net technisch gezien gerealiseerd door een inversie van de spraakband.

De gebruiker kan deze optie aan of uit zetten, waarop een mededeling aan het BS voIgt van

deze verandering. Het C-net maakt, even als de meeste andere huidige analoge netten, gebruik
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van de cellulaire techniek zodat de beschikbare frequenties zo efficient mogelijk gebruikt

worden. Frequentie-efficientie werd nog meer bereikt door verhoging van het kanaalgebruik

door wachtbed.rijf, d.i. bij volledige bezetting van het aantal beschikbare radiokanalen wordt

een nieuwe verbindingsaanvraag niet geblokkeerd maar in de wachtstand gezet. Zo gauw er

een kanaal vrij komt wordt het aan de nieuwe verbinding toegekend. Ben ander middel ter

verhoging van de efficientie was het wederzijds aanpassen van het zendvermogen tussen

mobiel station en basisstation (minder co-channel interferentie!).

PUBLIC SWITCHED TELEPHONE NETWORK

Figuur 3 Structuur van het C net

De kanaalruimte van dit net is 20 kHz met de basisstations zendend in de bovenband (461,30

tot 465,74 MHz) en de mobiele stations in de onderband (451,30 tot 455,74 MHz). De net

structuur van het C-net is in figuur 3 te zien. Het netwerk bestaat uit gecentraliseerde mobiele

schakelcentra, gedecentraliseerde basisstations en bewegende mobiele stations. De

basisstations zijn aan het MSC gekoppeld door vaste spraakkanalen en aparte datakanalen

(Common Channel Signalling CCITT No.7) met een snelheid van 4,8 kbit/s. Ook voor de

radio interface zijn signalerings- en spraakkanalen gedefinieerd [25]. In het C450 systeem

wordt de digitale signaleringsinformatie tussen BS en MS met 5,28 kbit/s in de spraakband

verzonden, door multiplexing met de analoge spraaksignalen. Het spraaksignaal wordt in
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blokken van 12,5 ms verdeeld en met ongeveer 10% gecomprimeerd. In het zo ontstane

tijdslot wordt een 1,14 ms lange databurst (pause van 1 bit-4 bits data-pause van 1 bit) voor

signalering ingevoegd. De effectieve transmissiesnelheid is dan 300 bit/so In stand-by toestand

vindt deze signalering over een apart signaleringskanaal plaats [2].

Het signaleringskanaal werkt met het

Time Division Multiple Access (TDMA)

principe (zie ook paragraaf 4.4.1). De

structuur van het kanaal bestaat uit een
Frame van 2,4 s met 32 tijdsloten =1
234S~::::E

Figuur 4 Structuur van het signaleringskanaal

periodiek frame van 2,4 s, verdeeld in 32

tijdsloten van elk 75 ms (figuur 4). Ieder

BS moet minstens een tijdslot

toegewezen krijgen maar het zou nog

beter zijn als ieder BS tijdsloten krijgt

naar gelang de verkeersdrukte in een cel.

Een voordeel van dit TDMA principe is

dat er geen frequentie-wisseling nodig is bij overgang in een andere cel.

1
~======37.sIDJI======~-1

1=====frameleog1e 184 bill ===--1
80 bill redundlllllieI 70 bilS infonnatie I17 bl33 bilS

Een tijdslot is opgedeeld in twee blokken: een 'call' blok en een meldingsblok.

Het call blok is aIleen voor MS naar BS signalering en het meldingsblok alleen voor BS naar

MS signalering. Beide blokken bestaan uit een frame van 184 bits (figuur 5).

Een frame begint met een 7 bits pause

gevolgd door 33 synchronisatiebits.

Hiema voIgt 1 "leeg" bit en 70 bits

informatie. Het frame wordt gesloten

door 80 redundante bits voor foutdetectie

en foutcorrectie weer gevolgd door een

7 bits pause.
pause 1 leeg bit pause

Figuur S Signaleringsframe in het C4So-net

3.3 Het Nederlandse A1F2 net

Het Nederlandse autotelefoonnet werkt volgens het Nordic Mobile Telephone System (NMT)

[27],[28]. Dit systeem is ontwikkeld door de 'Telecommunications Administrations' van

Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden met het doel een compatibel, automatisch, open
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mobiel telefoonsysteem te realiseren in deze Noordelijke landen.

Het ATF2-net (NMT450 systeem) werkt in de banden 463 - 467,5 MHz en 453 - 457,5 MHz,

dus voor BS zenden resp. MS zenden. Met een kanaalruimte van 25 kHz bevat het ATF2-net

180 kanalen. De opvolger van dit net; het ATF3-net (NMT900 systeem) werkt in de 900 MHz

band.

Tijdens een gesprek wordt voortdurend de transrnissiekwaliteit (signaal-ruis (SIN) verhouding

geintegreerd over een bepaalde periode) getest door het BS. Dit gebeurt als voIgt:

een BS heeft vier verschillende frequenties, Supervisory Audio Tones (SAT's) genoemd, van

± 4000 Hz ter beschikking. Een van deze vier wordt geselecteerd, afhankelijk van de SAT's

die door de 2 dichtstbijzijnde BS, met dezelfde radiofrequenties, op dat moment ook gebruikt

worden. De geselecteerde SAT wordt vervolgens ingevoegd in het spraakkanaal en naar het

MS gestuurd waar de toon gescheiden wordt van de spraak en weer ingevoegd wordt in het

spraakkanaal richting BS. Hier wordt het signaal gedetecteerd en geevalueerd. Vervolgens

beslist het BS of de transrnissiekwaliteit een eventuele handover of verbindingsafbraak vereist.

De signaleringsframes over de radio interface worden met 1200 baud verzonden, elk frame

16 hexadecimale digits (64 bits) infonnatie bevattend, dus exclusief de synchronisatie- en

foutdetectie/correctie bits.

Een frame wordt gecodeerd met een convolutie code welke 'burst error correcting' is. De

correctiecapaciteit van de code is 6 bits wanneer er tenrninste 19 foutvrije bits tussen de

bursts zitten. De coder levert 140 bits welke tot stand komen door 6 "O"-en aan het 64 bits

frame toe te voegen en deze vervolgens te coderen met een ~-rate code. Aan deze 140 bits

worden vervolgens nog 15 bits voor bitsynchronisatie en 11 bits voor framesynchronisatie

toegevoegd.

De modulatiemethode die gebruikt wordt is Fast Frequency Shift Keying (FFSK).

3.4 Datacornmunicatie over analoge netten

Datacornmunicatie over analoge mobiele netwerken wordt in de literatuur voomamelijk

beschreven door fInna's in Groot-Brittannie (Racal Vodata) en de Verenigde Staten (Spectrum

Cellular Corp. en Compuquest Inc.). Deze fInna's hebben speciale protocollen ontwikkeld

voor datacornmunicatie over cellulaire netwerken. Racal Vodata heeft een protocol ontwikkeld

dat betrouwbare datacornmunicatie over hun eigen Vodafone netwerk garandeert [3]. De

belangrijkste karakteristieken van dit protocol: het Cellulair Data Link Control (CDLC)

protocol zijn te zien in tabel 1.
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Tabel I Belangrijkste karakteristieken van het COLC protocol.

Physical V26 bis channel standard

Link ISO procedures

ISO error detection

Forward error correction

Selective block repeat

2-wire and 4-wire
working

0.02 bit error rate (BER)
capability

Handover/Blanking
resistant

User Asynchronous interface

Viewdata compatible data
rate

True or pseudo full
duplex

RS232CN25 bis
standards

Spectrum Cellular in Dallas heeft ook een eigen protocol voor de cellulaire omgeving

ontwikkeld: het SpectrumCellular protocol [8]. Dit protocol bevat Automatic Repeat Request

(ARQ) en Forward Error Correction (FEC) protocollen. Verder maakt dit protocol gebruik van

dynarnische pakketgrootte om de steeds veranderende cellulaire omgeving in rekening te

brengen. Oit houdt in dat als het kanaal goed is, grote blokken data verstuurd worden

waardoor het aantal overhead bits klein is t.o.v. het totale blok. Als het kanaal slechter wordt,

worden steeds kleinere blokken (tot een minimum van 3 bytes) verstuurd. De optimale

pakketgrootte wordt bepaald aan de hand van het aantal foutcorrecties dat plaatsvindt. Het

protocol kan een blokgrootte van 30 kbits aan.

Analoge mobiele netten 12



De fmna Compuquest uit Schaumburg (lllinois) heeft een alternatieve benadering, gebaseerd

op hun Compuquest Communications Protocol, welke datasnelheden tot 4.8 kbit/s bereikt,

gebruik makend van V.32 modems die aangepast zijn aan de cellulaire omgeving. Ze beweren

zelfs een hogere 'throughput' voor gecomprimeerde data te kunnen halen. Het protocol maakt

ook gebruik van een FEC-protocol wat 72 opeenvolgende foute bits kan corrigeren zonder

hertransmissie [8].

Het bekende MNP protocol van de fmna Microcom in Norwood (Massachussetts.) blijkt

volgens beperkte testen zelfs zonder FEC redelijk effectief te werken in een cellulaire

omgeving. Een aantal punten waar, bij de ontwikkeling van een cellulair protocol, volgens de

auteur van dit protocol op gelet moet worden zijn [8]:

aIs dynamische pakketgrootte wordt toegepast in een cellulaire omgeving, moet gestart

worden met kleine blokken omdat de blokgrootte aangepast wordt aan de kwaIiteit van

het kanaal. Deze kwaliteit wordt bepaald aan de hand van het aantal FEC-operaties in

een blok en deze zijn nog niet bekend aan het begin van een transmissie.

de time-out voor opeenvolgende hertransmissies moet groot zijn voor cellulaire

toepassingen zodat de verbinding niet te snel verbroken wordt.

gebruik van 'Multiple frame selective retransmission', een efficiente ARQ techniek,

optimaIiseert de throughput wanneer het kanaaI slecht wordt door aIleen om een

hertransmissie van de foutieve frames te vragen.

het S register, (wat de tijd bevat welke een Hayes-compatible modem moet wachten

voor dat het de verbinding verbreekt na verlies van de carrier), moet gezet worden op

een waarde die minstens 2 handover tijden bedraagt, zodat de verbinding tijdens een

handover zeker niet verbroken wordt.
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4

EEN EUROPEES DIGITAAL MOBIEL NET:

HET GSM SYSTEEM

In hoofdstuk 1 zagen we al dat het GSM-net het eerste standaard cellulair Europees digitaal

radionetwerk is. Het systeem moet een betere kwaliteit voor zowel data- als spraakdiensten

leveren en het frequentiespectrum zal veel efficienter gebruikt worden. Dit hoofdstuk gaat

in op verschillende aspecten van het GSM-systeem.

4.1 Beperkingen in GSM

Een van de voomaamste uitdagingen voor de ontwerpers van de GSM-standaarden was hoe

ze moesten voorzien in een breed scala van diensten en terminal typen (facsimile, Teletex,

Videotex, V-series, X-series en I-series) in een cellulair radio systeem, dat geoptimaliseerd

was voor spraaktransmissie. Het voorzien van zo'n breed scala van diensten en terminal typen

was een van de redenen om voor een digitaal net te kiezen. Een aantal beperkingen bleven

echter:

de bruto bitsnelheid van 22,8 kbitls voor 'full rate' kanalen en 11,4 kbitls voor 'half

rate' kanalen.

fading en interferentie blijven een foutbron.

belangrijke onderbrekingen in de transmissie veroorzaakt door shadowing and

handover.

de GSM spraak codec is niet doorlatend voor "spraakband" data omdat spraak op een

geheel andere manier gecodeerd wordt dan data. Bij spraakcodering wordt een aantal

bits zelfs helemaal niet gecodeerd terwijl voor data een volledige codering nodig is.

4.2 GSM netwerk

Het GSM netwerk is een zeer geavanceerd systeem. We kunnen het globaal verdelen in een

netwerk deel en een radio dee!. Deze paragraaf behandelt de structuur van het GSM-net en

enkele specifieke functies van het GSM-net.
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4.2.1 Structuur van het net

Zoals reeds venneld werkt het GSM-net ook volgens het cellulaire principe.

We onderscheiden dus mobiele stations, basisstations en mobiele schakelcentra.

Een aantal andere belangrijke elementen zijn:

Visitation Location Register (VLR)

Home Location Register (HLR)

Operation and Maintenance Center (OMC)

Authentication Center (AVC)

Equipment Identity Register (EIR).

In figuur 6 zijn deze elementen en hun onderlinge verbindingen te zien.

radio mterface

I 'VIEIR h I

I
I

I

MSe : BS
I
I

II
I

I

lAue HLR !

I -

I
VLR I

I
I
I

I
I

I
OMC

I
I
I

I
I
I

msc-bs interface
I

I
I

terface met I
I

aste netwerken MSe I
I

I
I

m
v

pstn
pdns
isdn

Figuur 6 GSM systeem en zijn verbindingen

HLR Het home location register is een databank met deelnemersinformatie en informatie

over locatie van het MS zodat binnenkomende gesprekken naar het juiste MSC

gestuurd worden.
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VLR Het visitation location register bevat infonnatie over de MS's welke zich in zijn

gebied bevinden. Het MSC meldt het VLR dat een MS zijn gebied is binnengekomen.

Het VLR haalt de infonnatie over het MS dan van het HLR.

OMC In dit centrum kan de netwerkoperator het systeem in de gaten houden en controleren.

AVC Hier wordt elke infonnatie opgeslagen die nodig is om de communicatie over de

radioweg tegen indringing te beschennen. Een MS wordt hier geidentificeerd en op

authenticiteit gecontroleerd

EIR Hier kan bijvoorbeeld gecontroleerd worden of de MS-apparatuur gestolen is aan de

hand van een 'international mobile equipment identity'.

4.2.2 Netwerk functies

De belangrijkste functies in GSM zijn verbonden met het feit dat de MS zich in een cellulaire

omgeving bevinden. Een aantal belangrijke functies zijn:

'Authentication'

Iedereen die toegang vraagt tot het netwerk wordt eerst geidentificeerd en

'authenticated', d.i. op echtheid gecontroleerd.

'Paging'

Als in een cel een gesprek binnenkomt wordt een 'broadcast' signaal de cel

ingestuurd waar het betreffende MS op moet reageren. Hierna kan een

verbinding tussen MS en netwerk opgebouwd worden.

Locatie Registratie

Een MS kan zich in heel Europa vrij bewegen. Europa is opgedeeld in

locatiegebieden. Het netwerk houdt bij in welk locatiegebied een MS zich

bevindt. Iedere keer als het MS in een ander locatiegebied komt wordt dit

gedetecteerd door het MS via een bepaald signaleringskanaal. Na detectie zal

een locatie update procedure wordt gestart.

Handover
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Encryptie

Het is mogelijk om een veilig encryptiemechanisme te gebruiken voor spraak

en data over de radio interface.

Alle functies m.b.t. de verbinding (d.i. opbellen, verbinding opbouwen, verbinding

afbreken enz.)

4.3 GSM datadiensten

Het GSM-systeem is, ondanks dat het in eerste instantie voor spraak ontwikkeld werd,

standaard voorzien van de mogelijkheid om datatransmissie te verrichten en voorziet dan ook

in een groot aantal verschillende datadiensten. Deze datadiensten kunnen worden

onderverdeeld in dragerdiensten (bearer services) en telediensten (teleservices).

De datadiensten in de categorie dragerdiensten bestaan uit;

de standaard asynchrone snelheden tot 9600 bit/s (d.i. 300, 600, 1200, l200nS, 2400,

4800 en 9600 bit/s)

dezelfde snelheden van 1200 bit/s tot 9600 bit/s voor synchrone diensten.

De asynchrone diensten zijn voor circuit mode en PAD (packet Assembler Disassembler)

access en de synchrone diensten voor circuit mode en packet mode.

De datadiensten in de categorie telediensten bestaan uit;

toegang tot message handling systems, zoals XAOO

facsimile diensten (d.i. alternate speech en facsimile groep 3)

Videotex dienst

Teletex dienst

short message service aan mobiele gebruikers.

Al deze datadiensten kunnen zowel transparant als niet-transparant worden geleverd.

Transparant betekent zonder hertransmissiemogelijkheid (ARQ), dus een hogere error rate

maar een grotere throughput. Niet-transparante datadiensten daarentegen bieden een

hertransmissiemogelijkheid en dus een lagere error rate en een kleinere throughput.

In de bijlage staan een aantal protocol modellen voor deze diensten, waarbij de S-interface
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is voor ISDN-terminals en de R-interface voor niet-ISDN-terminals.

4.4 Radio interface

Van de twee interfaces in het GSM-systeem is de radio interface het meest interessant voor

dit verslag. Een oppervlakkige beschrijving voIgt hieronder.

Het GSM systeem werkt in de 890 - 915 MHz band voor MS transmissie en BS ontvangst

en in de 935 - 960 MHz band voor BS transmissie en MS ontvangst met een kanaalruimte

van 200 kHz. Er zijn dus 124 carriers mogelijk die we Radio carrier Frequencies (RF)

noemen. De modulerende bitsnelheid is 270,838 kbit/s.

4.4.1 TDMA structuren

Elk van de RF kanalen is verdeeld in tijdsloten met een tijdsduur van ongeveer 577 Jls en

komen dus overeen met 156,25 bitperioden (een 'burst'). Deze tijdsloten worden gegroepeerd

in sets van 8 opeenvolgende tijdsloten als een TDMA frame. Een fysiek kanaal wordt dus

gespecificeerd door een RF kanaal en een TDMA frame tijdslot nummer. Dus een RF kanaal

heeft 8 fysieke kanalen. Een grafische uitleg van de TDMA frame structuur is te zien in

figuur 7.

De TDMA frames worden op twee manieren gegroepeerd als multiframes:

een 26-frames multiframe met een tijdsduur van 120 ms, bedoeld voor

verkeerskanalen (TCH) en hun 'associated control channels'. leder multiframe

van dit type bevat 24 verkeerskanalen, 1 signaleringskanaal en een ongebruikt

frame (zie figuur 8).

een 51-frames multiframe met een tijdsduur van ongeveer 235,4 ms, alleen

bedoeld voor signaleringskanalen (zie figuur 9).

De multiframes worden samengevoegd tot een superframe met een tijdsduur van 6,12 sen kan

bestaan uit 51 26-frame multiframes 6f 26 51-frame multiframes. Vervolgens worden deze

nog gegroepeerd worden tot een hyperframe van 2048 superframes met een tijdsduur van

12533,76 s.
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4.4.2 Kanaaltypen

We kunnen twee soorten kanalen onderscheiden in het GSM-systeem, te weten

verkeerskanalen (fCH) en signaleringskanalen.

4.4.2.1 Verkeerskanalen

Verkeerskanalen worden gebruikt voor het transporteren van gecodeerde spraak of

data. Ze transporteren geen signaleringsinformatie voor circuit switching, mobility

management (MM) of kanaalconfiguratie-informatie. Er zijn twee vormen in GSM

gedefinieerd:

4.4.2.2

*

*

Een Bm kanaal @ kanaal voor mobiele communicatie, overeenstemmend met

de naamgeving in ISDN voor spraak- en datakanalen) is een full rate

verkeerskanaal dat een 13 kbit/s bitstroom (voor spraak) kan transporteren of

een bitstroom van 12, 6 of 3,6 kbit/s voor verschillende diensten inclusief

datatransmissie.

Een Lm kanaal (1:. kanaal voor mobiele communicatie) is een half rate

verkeerskanaal wat ten hoogste 6 kbit/s kan transporteren.

Signaleringskanalen

De verschillende signaleringskanalen kunnen we samenvatten onder de term Dm kanaal ill
kanaal voor mobiele communicatie, overeenstemmend met de naamgeving van het

signaleringskanaal in ISDN). Deze signaleringskanalen zijn primair bedoeld voor het

transporteren van signaleringsinformatie voor circuit switching, mobility management en

access management Eveneens bestaat de mogelijkheid om packet switched data over de

signaleringskanalen te sturen maar we veronderstellen in deze paragraaf dat dit niet gebeurt.

We kunnen het Dm kanaal in drie typen signaleringskanalen splitsen:
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1 TDMA frame. 8 tijdsloten (60/13 ms)... .

1..---'-----'_-'------'-..••....•..•...•.••••••••••.••....•••••_ ..•••.•••••_ .•.••..••••_•..L.-_----'-__---'

Figuur 7 GSM frame structuur

K.--__---'I26TDMAFRAMES'-1------,;:::>i

Tn: TDMA frame nummer voor data
A : slow associated control channel (SACCH)
I : ongebruikt frame

Figuur 8 VerkeerskanaaI structuur

rEillillTI:::::::m.:::::::illillBIBJ
F: frequency correction channel
S: synchronisation channel
B: broadcast channel
C: common control channel
I : idle (ongebruikt) channel

Figuur 9 Structuur van het signaieringskanaal



Het broadcast kanaal is een punt naar multipunt unidirectioneel signaleringskanaal van

BS naar MS. We onderscheiden drie soorten:

* FCCH

Het Frequency Correction CHannel wordt gebruikt voor frequentie

correcties aan het MS te geven.

* SCH

Het Synchronization CHannel is voor frame synchronisatie van het MS

en identificatie van het BS.

* BCCH

Het Broadcast Control CHannel 'broadcasts' algemene inforrnatie o.a

inforrnatie over het BS en enkele details over de exacte

signaleringskanaal organisatie binnen de cel.

Common Control CHannel (CCCH) is een punt naar multipunt bidirectioneel

signaleringskanaal, vooral bedoeld voor signaleringsinforrnatie ten behoeve van

toegangsmanagementfuncties.

* RACH

Het Random Access CHannel is het MS naar netwerk deel van het

CCCH. Het wordt gebruikt voor toewijzing aan te vragen voor een

Stand alone Dedicated Control CHannel (SDCCH), zie hieronder.

* AGCH

Het Access Grant CHannel is het netwerk naar MS deel van het CCCH

en wordt gebruikt voor toewijzing van een SDCCH of onmiddellijke

toewijzing van een verkeerskanaal.

* PCH

Het Paging CHannel is het andere deel van netwerk naar MS van het

CCCH en wordt gebruikt om het MS te inforrneren dat het netwerk het

wenst te signaleren. Dit treedt op als er een 'call' voor het betreffende
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MS in een cel binnenkomt.

Dedicated Control CHannels (DCCH) zijn bidirectionele punt naar punt

signaleringskanalen welke data bevatten voor registratie, locatie updating, verificatie

en call setup. Er zijn 3 soorten:

* SDCCH

Het Stand alone Dedicated Control CHannel wordt gebruikt, na de

initiele verbinding, voor verificatie, versleutelingsaanvraag en TCH

toewijzingsberichten.

* FACCH

Het Fast Associated DCCH wordt gebruikt bij bijvoorbeeld

onmiddellijke handover aan een andere eel.

* SACCH

Het Slow Associated DCCH bevat informatie over de signaalsterkte

gemeten bij het MS voor het BS.

Een mobiel station gebruikt op een bepaald moment in de tijd slechts een beperkt aantal

kanalen. Verschillende composities van kanalen zijn gespecificeerd:

1. BCCH

Wordt normaal gesproken alleen gebruikt wanneer de fysische verbinding nog niet gemaakt

is ( i.e. na het aanzetten of na een te lange onderbreking van de fysische verbinding).

2. CCCH

3. CCCH + BCCH + SCH + FCCH

Deze twee worden gebruikt als het MS weI actief is maar in stand-by toestand verkeert.

4. SDCCH + SACCH

Wordt gebruikt als alleen een DCCH nodig is bv. voor verificatie.
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5. Bm + FACCH + SACCH

6. Lm + FACCH + SACCH

7. Lm + Lm + FACCH + SACCH

Deze drie worden vooral gebruikt als een circuit switched of packet switched comrnunicatie

in voorbereiding is.

4.4.3 Burst typen

Een burst is 156,25 bitperioden lang en past precies in een tijdslot. Een burst bestaat uit een

nuttig deel en een 'guard period'. Het nuttig deel bevat data die verzonden moet worden, een

'midamble' (ook weI 'training sequence' genoemd en bedoeld voor equalisatie) en staartbits.

In de guard period wordt niets verstuurd. Deze guard period is bedoeld om variaties in de

aankomsttijd van de burst toe te staan zonder dat de nuttige delen van aangrenzende (in de

tijd) ontvangen bursts elkaar overlappen. Er zijn 5 verschillende bursts:

nonnale burst voor data

frequentiecorrectie burst voor frequentiesynchronisatie

synchronisatie burst voor synchronisatie

dummy burst voor als er geen andere data verstuurd moet worden

access burst om toegang tot het systeem te realiseren.
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5

PROTOCOLSTACK VOOR HET GSM SYSTEEM

.De signaleringsprotocollen op de MS-BS interface worden gespecificeerd gebruikmakend van

de concepten van het Open System Interconnection (OSI) referentiemodel zoals dit beschreven

is in de CCITT aanbevelingen X.200 en X.21O.

Voor signalering op de MS-BS interface zijn de onderste drie lagen van dit model van belang.

5.1 Fysieke laag (laag 1)

Dit is de onderste laag in het OSI referentie model en omvat aIle functies die vereist zijn voor

de transmissie van bitstromen over het fysiek medium. Deze bitstromen worden naar de

verkeers- en signaleringskanalen getransporteerd. De fysieke laag is gekoppeld met de datalink

laag en de Radio Resource (RR) management entiteit.

Laag 1 biedt een transport service aan een beperkt aantal logische kanalen aan. Deze logische

kanalen worden gemultiplext op het fysieke kanaal. Tevens zorgt deze laag voor foutdetectie

en een beperkte foutcorrectie functie. Encryptie wordt ook in laag 1 geYmplementeerd.

Verder zijn er nog twee specifieke diensten die door laag 1 worden verzorgd, nl.:

het meten van signalen van aanliggende BS en de signaalkwaliteit van het

gebruikte toegewezen fysieke kanaal. Deze informatie wordt aan het RR

management van laag 3 gegeven.

In stand-by mode selecteert de fysieke laag de beste eel.

5.2 Datalink laag (laag 2)

Op deze laag moeten we een onderscheid gaan maken tussen het signaleringskanaal en het

spraak/data-kanaal

Signalering via het Dm kanaal

Signalering op deze laag gebeurt volgens het 'Link Access Procedures on the Dm channel'
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(LAPDm) protocol. Dit protocol is gebaseerd op de principes en terminologie van het bijna

gelijknamige LAPD protocol voor de gebruiker-netwerk interface in het ISDN.

Data via het Bm (Lm) kanaal

Zoals we reeds zagen veroorzaakt de radio interface uitzonderlijk slechte bitfoutkansen.

Forward Error Correction (FEC) zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de gemiddelde

bitfoutenkans. maar kan deze niet altijd tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen. Een Layer

2 link protocol (L2) moet het probleem van de datafouten, welke niet door FEC gecorrigeerd

kunnen worden, oplossen. Een probleem van het FEC protocol is dat er geen mogelijkheid

is voor hertransmissie van data als een fout optreedt die het FEC protocol niet kan detecteren.

We noemen een verbinding in dit geval transparant (zie paragraaf 4.3). Als het L2 protocol

wordt gebruikt noemen we de verbinding niet-transparant. Het L2 protocol bestaat uit 2 delen:

Het Radio Link Protocol (RLP) zorgt er voor dat gebruikersdata in frames

wordt gezet, dit om implementatie van fouteontrole en hertransmissie functies

mogelijk te maken.

De Layer 2 Relay (L2R) functie ook weI genoemd Layer 2 Relay Bit Oriented

Protocol (L2RBOP) functie zorgt voor conversie tussen de gebruikers

datastructuur en een structuur meer geschikt voor het RLP. Het L2 protocol

wordt in het MSC weer terug geconverteerd naar by. LAPB.

5.3 Netwerk laag (laag 3)

Laag 3 is voor data en spraak transparant d.w.z. deze worden gewoon doorgegeven aan de

volgende laag.

Signalering

Deze laag heeft als taak de verbinding van een mobiele deelnemer door het mobiele net in

het PSTN op te bouwen, te onderhouden en af te breken. Laag 3 bevat drie sublagen welke

de functies van het MM- en RR management en het control management (CM) bevatten. Dit

CM zorgt voor call control (CC), short message services (SMS) en supplementary services

(SS).
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Deze 3 sublagen omvatten de volgende functies:

Call Control: verbindingsopbouw, verbindingsonderhoud, verbindingsafbreuk en

gebruikersinfonnatie,

Mobility Management: identificatie van de deelnemer, registratie en algemene

systeeminformatie,

Radio Resource Management: opbouw, onderhoud en vrijgeven van controle- en

verkeerskanalen, toewijzing van de verschillende functies aan de desbetreffende

controlekanalen, toezicht houden op en beoordeling van de kanaalkwaliteit en de

handover-functies.

Om een duidelijk overzicht te krijgen van de verschillende protocollen en functies die in de

voorafgaande paragrafen aan de orde kwamen, geven we al deze protocollen en functies weer

in tabelvonn, zie tabel II.

5.4 Kanaalcodering

Signalering, data en spraak hebben ieder hun eigen coderingsmethode. Deze methoden worden

hieronder kort behandeld.

Spraakcodering

De spraakcodec in het GSM systeem heeft een netto bitsnelheid van 13 kbit/s. De coder levert

gedigitaliseerde spraak in blokken van 260 bit. Iedere 20 ms komt een nieuw blok (vandaar

13 kbit/s). Deze bits zijn in 3 gevoeligheidsklassen te verdelen. Klasse la (50 bit): hoge

gevoeligheid, klasse lb (132 bit): middelmatige gevoeligheid en klasse 2 (78 bit): lage

gevoeligheid. Aan de bits in klasse 1 worden pariteitsbits toegevoegd voor toekomstige

foutdetectie. In deze klasse werken overdrachtsfouten namelijk zeer sterk door.

De bits (189) worden dan gecodeerd met een ~-rate convolutie code (Reed-Solomon code)

en deze 378 bits worden samengevoegd met de klasse 2 bits welke geen foutprotectie nodig

hebben resulterend in 456 bits (bruto bitsnelheid 22.8 kbit/s). Convolutie codering wordt

toegepast in GSM omdat de foutcorrectiecapaciteit van deze codering groot is t.o.v. de

toegevoegde redundante bits. Deze 456 bits worden in blokken van 57 bits over 8 TDMA

frames verdeeld.
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Tabel IT Protocolstack voor het GSM systeem; laag 1 tim 3.

Dm kanaal Bm kanaal
LAAG

SIGNALERING DATA SPRAAK

3 CC SS SMS

3 MOBILITY MANAGEMENT TRANS- NIET GEEN

PARANT TRANS- AcnE

PARANT

3 RADIO RESOURCE

MANAGEMENT

INTERFACES MET

LAAG I

2 LAPDm evt. speciek protocol bv. X.25 SPRAAK-

LAPB CODEC

2 184 BITS TRANS L2
BLOK PARA

NT ----------,;--------------
2 FIRE CODE RADIO LAYER 2 KL. KL.t

VOEGT 40 LINK RELAY 2

PARITY PROTO FUNCTION

BITS TOE COL
i

I RATE ADAPTION

1 FORWARD ERROR FORWARD ERROR FEC

CORRECfION CORRECfION (FEC)
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SignaIeringscodering

SignaIeringsdata wordt in blokken van 184 bits geleverd. Deze worden dan met 40

pariteitsbits voorzien die door een cyclische blokcode worden gecreeerd uit de Fire code

groep. Hier worden 4 staartbits (aIlemaal 0) aan toegevoegd waama we weer 228 bits hebben

die gecodeerd worden tot 456 bits. Deze worden over 4 aan signaIering toegekende TDMA

bursts toegekend.

Datacodering

Hoe de blokken data van 57 bits over de TDMA bursts worden interleaved is ongeveer

hetzelfde principe. n Bits data worden gecodeerd tot m bits welk een veelvoud is van 19.

Deze m bits worden dan in I blokken opgedeeld met het aantal bits in een blok ook een

veelvoud van 19. In een databurst worden 2 blokken van 57 bits geplaatst. I wordt de

interleaving diepte genoemd welke bij spraak bv. 8 is en bij signaIeringsdata 4.

5.4.1 'Interleaving'

De fouten in het radiokanaal hebben de nelgmg om in bursts op te treden. Een

foutcorrigerende code werkt pas efficient aIs de fouten zijn verdeeld in de tijd. In GSM wordt

daarom interleaving toegepast over meerdere tijdsloten. Ais de ontvanger de data weer 'de

interleaved' heeft zijn de fouten verdeeld over meerdere TDMA frames, waardoor de kans om

de fouten m.b.v. het FEC protocol te herstellen groter is.

5.5 Rate adaption (RA)

In het aIgemeen probeerde men de CCITT X.30N.1I0 principes te volgen. Om echter de

kanaaIsnelheden over de radio interface, die veel lager zijn dan 64 kbit/s, aan te passen zijn

bepaaIde modificaties nodig. Zie ook de bijlage.

RAO rate adaption

Deze wordt aIleen gebruikt met asynchrone interfaces. Binnenkomende asynchrone

data krijgt stopelementen toegevoegd zodanig dat het in het dichtstbijzijnde kanaal

past, gedefmieerd door 2° maaI 600 bit/so Dus de snelheden 75 bit/s en 300 bit/s

worden naar een synchrone 600 bit/s stroom getransformeerd.
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RA 1 rate adaption

Deze intermediate rate adaption neemt of de uitkomende data van de RAO functie of

synchrone gebruikersdata en produceert een uitgangsstroom van 8 of 16 kbit/s door

bitrepetitie en frametoevoeging.

RA2 rate adaption

Deze functie maakt van de uitgangsstroom van de RA1 functie een 64 kbit/s stroom.

RA l' rate adaption

De radio interface intermediate rate adaption functie is in het geval van transparante

datatransmissie een variant van de RA1 functie, die de gebruikersdatasnelheid of de

uitgang van de RAO functie transformeert naar een van de volgende datasnelheden:

3.6, 6.0 of 12.0 kbit/s over de radioweg. In het geval van niet transparante geval zorgt

de RA1' functie voor directe toegang tot de 12.0 en 6.0 kbit/s datasnelheden door toe

te staan dat de V.11O frame status bits worden gebruikte als extra data bits.

5.6 Interworking met het PSTNIISDN en PSPDN

Interworking met het PSTN en ISDN

Voor MS originated calls kan de buiten de band signalering worden gebruikt om een specifiek

modemtype te selecteren. Het grote probleem is echter MS terminated calls. Bij deze kunnen

calls van een PSTN gebruiker bij de originating local exchange niet worden onderscheiden

(Le. spraak of data) [14].

We kunnen drie verschillende categorieen dragerdiensten beschouwen wat betreft interworking

tussen PLMN en ISDN, nl. circuit mode; 3,1 Khz audio en unrestricted digital en de packet

mode dienst. Voor verdere informatie verwijs ik naar GSM Rec. 09.03 en 09.07.

Interworking met het PSPDN

Hier kunnen we twee verschillende categorieen diensten onderscheiden; PAD access en
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synchrone packet mode access. Voor verdere infonnatie zie GSM Rec. 09.05 en 09.06 of [26]

De sleutelkarakteristieken van de betrokken netwerken kunnen we zien in tabel III.

Tabel III Sleutelkarakteristieken van GSM PLMN, ISDN en PSTN.

IKarakteristieken IGSM PLMN IISDN IPSTN I
Gebruikers Digitaal Digitaal Analoog

interface

Gebruiker-netwerk GSM 04.08 1.441/1.451 loop-disconnect en

interface DTMF

Gebruiker-TE MTO, MT1 of MT2 Digitale TE (ISDN Analoge TE (i.e.

ondersteund functies (Rec. NT,TElof Pulskiestelefoons,

04.02) TE2+TA), zie 1.411 PABX, modem-

uitgeruste DTEs

Inter-exchange SS No.7 ISUP, SS No.7 ISDN Channel associated

signalering TUP+, MAP User Part (lSUP), (i.e. R2, No.4, No.

TUP+ 5) of common

channel (i.e. No.6,

No.7 TUP)

Transmissie Digitaal Digitaal Analoogldigitaal

faciliteiten

Exchange typen Digitaal Digitaal Analoog1digitaal

Infonnatie transport Circuit/pakket Circuit/pakket Circuit

mode

Infonnatie transport Spraak, digital Spraak, digital 3.1 Khz audio

mode unrestricted, alter- unrestricted, 3.1 (spraak/spraak-

nate speech/group 3 Khz audio, video band data)

fax etc. etc.
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6

MODELLERING VAN RET RADIOKANAAL

6.1 Fading

Lange tennijn fading geeft het gemiddelde van het fadende signaal. We noemen dit ook weI

het plaatselijk gemiddelde. Korte tennijn fading is de bewuste Rayleigh fading veroorzaakt

door meerwegpropagatie. Meerwegpropagatie zorgt voor Rayleigh fading in de meeste aardse

omgevingen. Dit betekent dat de omhullende van het ontvangen signaal een Rayleigh

verdeling heeft. We onderscheiden dus twee soorten fading waarvan Rayleigh-fading de

belangrijkste is.

De omhullende heeft echter alleen een Rayleigh-verdeling als het signaal eerst genormeerd

wordt op het plaatselijk gemiddeld ontvangen signaalniveau. Hierdoor elimineren we het

propagatiepadverlies. Het signaal vertoont dan fades tot weI 40 dB onder het gemiddelde. De

fading wordt veroorzaakt door meerwegreflecties van een verzonden golf aan by. gebouwen,

door de mens gemaakte structuren en natuurlijke obstakels zoals een bos in de buurt van een

mobiele gebruiker. Het wordt evenwe1 niet veroorzaakt door bergen en heuvels tussen de

zender en ontvanger. Het maximaal aantal fades dat per seconde kan optreden is afhankelijk

van de snelheid van de mobiele gebruiker en de gebruikte golflengte. Met een snelheid van

bijvoorbeeld 60 km/uur en een frequentie van 900 Mhz (d.i. een golflengte van een 1/3 meter)

is het maximaal aantal fades per seconde, ook weI de maximale Doppler frequentie genoemd,

fd,max = VfA = 50 Hz met V = snelheid van het MS en A. de golflengte.

Op te merken valt dat het aantal fades per seconde dat het 10 dB niveau onder het plaatselijk

gemiddelde passeert ongeveer gelijk is aan de snelheid in miles/hour. In een Rayleigh

omgeving is het ontvangen signaal niet-periodiek en over het algemeen gaat de

autocorrelatiecoefficient in zo'n situatie naar 0 toe, dus zijn de fades ongecorreleerd [30].

6.2 Statistische beschouwing

De statistieken van de fades zijn zodanig [10] dat 10 procent van de tijd het signaal onder het

-10 dB niveau (t.o.v. het gemiddeld signaalniveau) ligt, 1 procent van de tijd onder het -20
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dB niveau enz. Het signaal ligt ongeveer 50 tot 65 procent van de tijd onder zijn plaatselijk

gemiddelde. De gemiddelde tijdsduur van een fade is voor het -10 dB niveau ongeveer 3 ms,

het -20 dB niveau 1 ms en het -30 db niveau kleiner dan 1 ms. Afhankelijk van de

transmissie snelheid zal een burst van fouten optreden. In het GSM systeem zal een fadeduur

van 5 ms een volledig tijdslot in een TDMA frame kunnen verminken.

In figuur 10 zien we een schets van een signaal met Rayleigh-fading, uitgezet tegen de tijd

of de afstand. In deze figuur zien we een lijn die een drempel weergeeft. Boven deze drempel

is volgens dit model de transmissie succesvol en er onder is de transmissie niet succesvol.We

noemen dit figuur dan ook weI een drempelmodel. Verder zien we dat het signaal zich

gedurende korte tijdsperioden onder de drempel bevindt en langere tijdsperioden hoven deze

drempel.

Signaalvermogen

( in dB)

+10

o
-10

-20

-30

-40
FADE t·,···,···i i "..i i i~

1,r
"
H

Drempel (r)

e·W·Ehl-ei.i•.'."i.i·W·@·~

Tijd of afstand

Figuur 10 Signaalverrnogen versus tijd of afstand in een Rayleigh fadende omgeving (schets).

De ontvangen signaal-ruis verhouding (SIN) varieert als gevolg van Rayleigh fading. Daardoor

kan de bitfoutenkans (BFK) niet op een constante SIN gebaseerd worden. Een gemiddelde

BFK wordt gebruikt in een Rayleigh omgeving [30].
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waarbij y de momentane signaal-ruis verhouding is, Pe(y) de BFK in een niet-fadende

omgeving en p(y) de kansdichtheidsfunctie van Rayleigh fading is en gegeven wordt door:

p(y) = Iffexp(-y/I} (2)

waarbij r de gemiddelde SIN verhouding weergeeft. In het algemeen geldt voor digitale

systemen in een Rayleigh omgeving:

<Pe> oc Iff als r groot is t.O.v Y (3)

Uitgaande van Pe = Iff kunnen we concluderen dat de BFK met een decade afneemt bij een

toename van de SIN verhouding met 10 dB.

De relatie tussen de signaal-ruisverhouding en het ontvangen signaalvermogen wordt gegeven

door [30]:

yff = r/N
(4)

waarbij r het momentane signaalvermogen is, r het gemiddelde signaal vermogen en N het

ruisvermogen. In figuur 10 kunnen we dus ook de genormeerde SIN verhouding versus tijd

of afstand zien omdat het ruisvermogen constant verondersteld wordt. Stellen we dus bij 0 dB

een BFK van 10-4, dan kunnen we de bitfoutenkans in de tijd afleiden, immers op het -10 dB

niveau is de BFK dan 10-3
, op het -20 dB niveau 10-2 enz., mits de SIN verhouding groot

genoeg is. De BFK is 40% van de tijd beter dan 10-4, 50% van de tijd ligt hij tussen 10-4 en

10-3,9,9% van de tijd tussen 10-3 en 10-2 en 0,1% van de tijd is hij slechter dan 10-2
• Let weI,

dit is een zeer theoretische benadering die het slechtste geval benadert. We weten narnelijk

niet welke gemiddelde signaal-ruisverhouding we hebben. De relatie tussen de signaal

ruisverhouding en de BFK hangt tevens af van het soort modulatie.

6.2.1 Korte statistische beschouwing GSM

Voor het GSM systeem is de gemeten statische BFK karakteristiek in het non-fading geval

[11]:
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Deze ingevuld met fonnule (2) in fonnule (l) levert:

Pe(f) == ~(l - v'(ar/ar+1» == 1/(4af) (6)

waarbij a een constante factor is van ongeveer 0,7, y het momentane signaalvermogen en r
de gemidddelde signaal-ruis verhouding. Volgens deze formule levert een gemiddelde SIN
verhouding van 20 dB een BFK van 3.6.10-3

• Coherente GMSK met een BT produkt

(bandbreedte van het filter maal de modulerende bitperiode) van 0.5, welke een iets betere

karakteristiek geeft dan een BT produkt van 0.3 (BT produkt van het GSM systeem), geeft

een SIN waarde van 8 - 12 dB bij een BFK van 10.-3
•

Uit een aantal artikelen blijkt dat in een mobiele omgeving de BFK over het algemeen tussen

de 10-2 en 10-4 ligt. Dus als 90% van de tijd het signaal boven de -10 dB grens verkeert

kunnen we stellen dat bij de gemiddeld ontvangen signaal-ruisverhouding (0 dB) een BFK

van 10-3 moet horen. In figuur 11 zien we de BFK tegen de tijd uitgezet op grond van deze

veronderstellingen. We zien dat de BFK 40% van de tijd beter dan 10-3
, 50% van de tijd ligt

de BFK tussen 10-3 en 10-2 en 10% van de tijd is de BFK slechter dan 10-2
.

tijd i procenten

50%

40%

30%

20%

10%

II
10E-3 10E-2

,
10E-1

bitfoutenkans
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6.3 Ret drempelmodel

In dit drempelmodel veronderstellen we dat een systeem een gevoeligheidsdrempel heeft. Als

de signaalsterkte boven deze drempel komt is de communicatie succesvol en onder deze

drempel niet succesvol. Dus de kans op succesvolle communicatie kan gezien worden· als de

kans dat het signaal zich boven de drempel bevindt.

P = 1 - F(r) = e-O.693r2
succes (7)

met r de drempel t.o.v. het gemiddeld ontvangen signaalvennogen en F(r) een Rayleigh

verdelingsfunctie. Fonnule 7 kan gezien worden als de kans op succes voor een enkel

verzonden bit. Een meer bruikbare fonnule zou zijn; de kans op succes voor een datablok van

meetbare lengte. We definieren de blokfoutenkans Pc als de kans dat het signaal beneden de

drempel komt gedurende een tijd dat er infonnatie verzonden wordt. We noemen het

tijdsinterval tussen twee fades een opening. Een bericht wat volledig in zo'n opening ligt

wordt verondersteld foutvrij te zijn ontvangen met een kans 1 - Pc.

Om deze kans te kunnen evalueren moeten de statistieken van de openingen bekend zijn. We

weten echter geen verdeling van de openingslengten. De verwachte waarde hiervan berekenen

we met de gemiddelde tijd, <f>, tussen het optreden van fades min de gemiddelde fadeduur

<t>o Voor het drempelmodel is voor <f> gevonden [13]:

met

(8)

(9)

fr is de fadingfrequentie door niveaus andere dan het gemiddelde, en fd de Doppler frequentie:

(10)

met V de voertuigsnelheid en A de golflengte. Als we alleen <f> weten kan de

verdelingsfunctie voor de tijd tussen het optreden van fades benaderd worden door [13]:

peT ~ t) = 1 - e-tff = 1 - e-frt (11)

De kans dat het bericht in een opening ligt kan worden gezien als de kans dat het bericht in
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een opening begint maal de kans dat de volgende fade verder weg is dan de berichtlengte L,

dus:

Pr = 1 - P(begint in een opening) x P(T > L) (12)

De kans van beginnen in een opening is precies de kans dat het beginnende punt hoven de

drempel is . Dus de blokfoutenkans is:

(13)

Met fonnule 13 kunnen we dus nu de kans op succesvolle transmissie berekenen van een blok

met lengte L uitgaande van het drempelmodel met een drempel r een een fadingfrequentie fro

We kunnen dus ook bepalen hoe groot een blok mag zijn in een bepaalde situatie.

Meer infonnatie over de kans op hertransmissie van een blok met een hybride ARQ protocol,

dus met een FEe protocol, vindt men in [7].
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7

MOBIELE DATACOMMUNICATIE IN DE PRAKTIJK

Vit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat het realiseren van een foutvrije

dataverbinding over de radio interface een aantal specifieke problemen met zich mee brengt

ten gevolge van Rayleigh-fading, handover enzovoort. Een foutvrije verbinding is zonder

foutdetectie en foutcorrectie dan ook niet mogelijk, met uitzondering van de situatie dat de

mobiele gebruiker op een plaats met een hoog ontvangen signaalsterkte stilstaat, maar zelfs

in dit geval is er geen garantie dat er altijd een foutvrije verbinding is omdat bepaalde

factoren (bv. een passerende vrachtauto) toch een tijdelijke daling in de ontvangen

signaalsterkte kunnen veroorzaken.

Het digitale GSM net, oorspronkelijk alleen voor spraak ontwikkeld, houdt rekening met

mobiele datacommunicatie door middel van een foutcorrectie/detectie-protocol over de radio

interface, mits er sprake is van een niet-transparante verbinding. In het geval van een

transparante verbinding zal, evenals voor de analoge netten, door producenten van mobiele

datacommunicatieapparatuur voor een eventueel foutdetectie/correctie protocol moeten worden

gezorgd en weI over de hele verbinding (end-to-end).

7.1 Foutcorrectieprotocollen

Twee van de meest gebruikte foutcorrectieprotocollen op dit moment voor datacommunicatie

over een gewone PTf telefoonlijn zijn: Microcom Networking Protocol 5 (MNP4 met

datacompressie) en CCITI V.42/V.42bis (V.42bis is met datacompressie). Volgens [21] is het

V.42 protocol, evenals het MNP4 protocol gebaseerd op het ARQ-principe, niet geschikt voor

een kanaal met een BFK van 10-3 of slechter, omdat dan de BFK zo groot is dat alleen nog

hertransmissies zouden optreden. Volgens [8] echter, hebben beperkte tests uitgewezen dat

het foutcorrectieprotocol in MNP4 redelijk effectief werkt over de radioweg. We hebben hier

dus een tegenspraak en testen zullen moeten uitwijzen wie van beide gelijk heeft. Wegens

gebrek aan de juiste apparatuur zijn deze testen niet uitgevoerd.

Ais we aannemen dat MNP4 of V.42 een redelijke dataverbinding zouden kunnen realiseren

zijn dus de mogelijke oplossingen voor het probleem:
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gebruik van een MNP4 of V.42 protocol, maar bij een zeer slechte kwaIiteit

van het radiokanaal kan de verbinding verbroken worden doordat het aantal

hertransmissies van een blok de maximumlimiet voor hertransmissies

overschrijdt.

implementatie van een eigen of bv. een de facto foutcorrectie-protocol (bv.

CDLC). Een ander voorbeeld van een de facto standaard is MNPIO. Dit

protocol is recent door Microcom op de markt gebracht en is speciaal bedoeld

voor cellulaire toepassingen. Beide bevatten een FEC protocol. Het risico is dat

deze protocollen geen standaard worden en dus aIleen geschikt zijn voor eigen

of een beperkte groep datacommunicatieapparatuur.

7.2 Marktonderzoek mobiele eindapparatuur

Uit een onderzoek naar mobiele eindapparatuur (d.i. modems, line interface en telefax), in

Duitsland, bleek dat met name mobiele faxapparatuur op het moment al gebruikt wordt, maar

dat ze aIleen onder de voorwaarde van stilstand en goede signaalontvangst goed werken. Ben

line interface simuleert een standaard telefoonstekkerdoos en geeft dus de mogelijkheid om

aIle voor het openbare telefoonnet vervaardigde apparaten aan te sluiten. Tevens is op te

merken dat veel mobiele eindapparatuur alleen op eigen of slechts een beperkte groep

autotelefoons is aan te sluiten. Een overzicht van randapparatuurfabrikanten voor het Duitse

C450 net is te vinden in tabel IV.

Opmerking!

Er zijn momenteel ook al faxapparaten die in rijdende toestand goed werken. In [32] wordt

een fax, van de finna Ricoh, beschreven die gebruik maakt van een CCITT Error Correction

Mode (ECM) standaard. Dit is een standaard voor Group 3 facsimiles en is ontworpen om

kopieen foutvrij te houden, zelfs in de aanwezigheid van telefoonlijnruis of cellulaire

interferentie. Uit testresultaten bleek dat het aantal succesvolle transmissies (in procenten)

door het gebruik van ECM in rijdende toestand, van ±58% naar ±85% steeg. Tijdens stilstand

maakt het gebruik van ECM weinig verschil (tussen de 1% en 5% verschil). Het ECM

protocol is gebaseerd op een HDLC protocol evenaIs het V.42 protocol. Hieruit zou men

kunnen afleiden dat het gebruik van een V.42 protocol dus ook redelijke resultaten zou

moeten geven.
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Tabel N Produktoverzicht marktonderzoek mobiele apparatuur.

I fabrikant Iprodukt Iopmerkingen I
ASCOM line interface - alleen bij stilstand en hoog ontvangen

MOBILPHONE AG signaalsterkte

- alleen in combinatie met eigen

autotelefoon

BOSCH c-net adaptor - aansluiting voor fax, pc/laptop of

modem met beperkte apparaatkeuze

- gebruikersadvies: liefst in stilstand

gebruiken met mnp5, in rijdende

toestand niet aan te bevelen

SIEMENS fax cq. modem - aIleen bij stilstand en goede ontvangst-

adaptor condities

- alleen voor eigen autotelefoons

CETELCO line interface - aansluitmogelijkheid voor telefax en

(HAGENUK) modem

AEG roadfax - roadfax m.b.v. een c-box interface

carryfax aansluitbaar

7.3 Mobiele datanetwerken

In juni 1991 IS in Duitsland een pilootproject opgestart voor een mobiel

datacommunicatiesysteem, MODACON, werkend via het Datex-P-net [33]. Modacon is

uitsluitend gericht op de veilige overdracht van data. Dit Modacon-systeem is gebaseerd op

het cellulaire principe. Een protocol (RD-LAP) ontwikkeld door Motorola onder de interne

naam MDC 9.6 zorgt voor de overdracht tussen BS en MS. De data wordt in pakketten tot

maximaal 512 bytes gebruikersinformatie verzonden, voorafgegaan door een header en

afgesloten door een foutcorrigerende code. De transmissiesnelheid is 9600 bit/s full-duplex.

De BFK wordt door de speciale protocollen en het hele Modacon-systeem gereduceerd tot 10-6

of beter.
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Een laptop met een radiomodem, een speciale Modacon terminal of Modaconinstallaties voor

in de auto maken toegang tot dit systeem mogelijk.

In Nederland wordt binnenkort een cellulair datanetwerk opgezet volgens het Mobitex-systeem

van Ericsson. Mobitex maakt gebruik van een pakketgeschakelde techniek met een transmissie

snelheid over de radioweg van 8 kbit/s. Evenals het Modacon-systeem kunnen maximaal 512

bytes per pakket worden verstuurd. Ook in dit systeem wordt een speciaal protocol gebruikt

wat een 100% foutvrije dataoverdracht garandeert. De specificatie van de radio interface is

open. De vaste terminals en 'host' computer-systemen communiceren met 'area exchanges'

(een soort MSC) via directe datalijnen of het PSTN gebruikmakend van X.25 of HDLC

protocollen. De datasnelheden varieren van 2,4 to 64 kb/s.

Het Mobitex-systeem kan in samenwerking met het Global Positioning System (GPS), een

satellietsysteem voor navigatie en positionering, de positie van een voertuig bepalen.

7.4 Modemstandaarden

In tabel V zijn een aantal modemstandaarden gegeven. De vraag is of bepaalde standaarden

een beter resultaat geven in een mobiele omgeving dan andere. In deze paragraaf proberen

we hier een antwoord op te geven.

Een aantal opmerkingen kunnen over deze standaarden worden gemaakt m.b.t. mobiele

toepassingen.

De symmetrische modems (d.w.z. gelijke bitsnelheid in beide richtingen); V.21, V.22

en V.22bis maken geen efficient gebruik van de spraakkanaalbandbreedte omdat de

datastroom meestal asymmetrisch is. De V.21 modems vertonen echter een vrij goed

gedrag over mobiele kanalen.

Fading kan zorgen voor een foute werking van de adaptieve equalizers in de V.22bis

en V.27ter modems. Dit komt doordat een adaptieve equalizer kan gaan stotteren als

de BFK van het inkomende signaal groot is. Adaptieve equalisatie za1 echter een beter

resultaat leveren dan vaste of helemaal geen equalisatie, omdat het steeds varierende

ontvangen signaal door deze adaptieve equalizers beter gevolgd wordt en er dus veel

minder kans is op onderbrekingen. Het stotteren treedt op als er een snel fadend

radiokanaal is. Dit is bijvoorbeeld zo, als het voertuig zeer snel beweegt. Een

adaptieve equalizer zal dan niet altijd in staat zijn om de snelle veranderingen in het
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ontvangen signaal nog te volgen.

Tabel V 2-dradige full duplex modem standaarden.

Modem Type Bitsnelheid Modulatie Equalisatie Scrambler

V.21 300/300 FSK nee nee

V.23 l200nS FSK nee nee

V.26bis 2400/1 SO QPSK/FSK vast optioneel

V.22 1200/1200 QPSK vast ja

V.22bis 2400/2400 16 point QAM adaptief ja

V.27ter 4800nS 8 phase adaptief ja

PSK/FSK

V.32 9600/9600 16 point QAM adaptief ja

of 32 point

QAM

De scramblers in de V.22, V.22bis en V.27ter modems geven aanleiding tot 2 tot 3

keer zoveel fouten als een modem zonder scrambler.

Adaptieve equalizers en 'echo

cancelers' werken pas efficient

als de data willekeurig verdeeld

(randomized) is. Scramblers

zorgen voor deze willekeurige uit

ver-deling van de data door de

inkomende data te delen door een

polynoom. Figuur 12 Zelfsynchroniserende scrambler.
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Een descrambler vermenigvuldigt de data weer met hetzelfde polynoom. In de

bovenstaande modems worden zelfsynchroniserende scramblers gebruikt met een '3

taps' polynoom (zie figuur 12). Een binnenkomende fout wordt 3 keer in de uitgaande

data meegenomen. Dit is op zich niet zo'n probleem omdat een fout dan meerdere

keren meegenomen wordt in een frame wat reeds foutief is, mits deze fout niet aan

het einde van dit frame optreedt en dus meegenomen wordt in een volgend frame.

De V.32 standaard zal waarschijnlijk ongeveer dezelfde eigenschappen vertonen als

V.22bis (zelfde modulatiemethode). In de literatuur is nog niet veel hierover

beschreven.

7.5 File transfer protocollen

Een file transfer protocol (FTP) is iedere set van regels (protocol) om een file van de ene

computer naar de andere te sturen [22]. Een aantal bekende FrP's zijn o.a. Xmodem, Kermit,

Ymodem en Zmodem. Er zijn echter nog veel meer FrP's, ieder met een eigen specifieke

toepassing.

7.5.1 Het XMODEM protocol

Dit protocol stuurt de data in pakketten en aan de zendende zijde wordt een simpele

mathematische formule op de data toegepast. Dit levert een zogenaamd ' signature' nummer

op, welk met de data meegestuurd wordt. Aan de ontvangende zijde gebeurt deze berekening

eveneens en als deze niet overeenstemt met het ontvangen nummer, weet de ontvanger dat

er een fout is opgetreden in de data of in het signature nummer en kan de ontvanger om een

hertransmissie vragen.

Een andere methode is i.p.v. het signature nummer een CRC-calculatie op de data los te laten

en deze met de data mee te sturen. Het Xmodem protocol met CRC-calculatie is superieur aan

dat met een signature nummer omdat een CRC-calculatie een veel betere foutdetectie

realiseen

7.5.2 Het KERMIT protocol

Kermit is ontworpen om te werken over ieder soort seriele dataverbinding. Dit protocol stuurt
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de data eveneens in pakketten en maakt ook gebruik van een CRC-calculatie voor

foutdetectie.

7.5.3 Het YMODEM protocol

Grotere blokken, toevoeging van een filenaam en een attribuut-header onderscheiden het

Ymodem protocol voomamelijk van het Xmodem protocol maar is door het grotere

pakketformaat dus efficienter dan Xmodem over hoge snelheidsverbindingen.

Een variant op dit protocol; Ymodem-g stuurt datablokken slechts in Un richting en

veronderstelt dat alles goed ontvangen is. Er voIgt alleen een terugmelding als een fout

optreedt. De fIletransmissie wordt onmiddelijk of na N fouten gestopt. Dit is het snelste

foutdetecterende protocol op dit moment maar het is alleen aan te bevelen over een

gegarandeerde foutvrije verbinding.

7.5.4 Het ZMODEM protocol

Het Zmodem protocol is ontworpen om aBe voordelen van de bovenstaande protocollen en

andere te combineren, maar toch zo slim te zijn om voor iedere seriele verbinding de juiste

methoden te kiezen. Er zijn twee verschillende Zmodem versies:

de meest complete versie; Zmodem-90,

de gewone Zmodem versie, die geen datacompressie toepast en niet over een 7 bits

dataverbinding werkt.

Zmodem maakt gebruik van 'sliding windows', d.L overlapping van het zenden en bevestigen

van blokken, dus uitermate geschikt voor verbinding met grote tijdsvertragingen. Zmodem

heeft de mogelijkheid om, nadat een verbinding verbroken is, aBeen het resterende deel van

de data nog te zenden.

7.5.5 File transfer protocol voor mobiele datacommunicatie

We zien dus een grote diversiteit aan FfPen. Om datacommunicatie over mobiele kanalen te

realiseren moeten we zorgen dat de blokken die door een FrP gemaakt worden niet te groot

zijn (hoe groter de blokken des te groter de kans dat een blok getroffen wordt door een fade).

Ais we de FrPen in combinatie met een foutcorrectie-protocol (bv. MNP of V.42) gebruiken

moeten we opletten dat de blokken van het FrP niet zo groot zijn dat MNP of V.42 teveel

blokken van een FrP-blok moet maken. We lopen dan namelijk de kans dat door herhaalde
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hertransmissies van bv. een MNP blok het FrP de transmissie afbreekt omdat er een time-out

plaatsvond.

7.6 Conclusie

Het realiseren van mobiele datacommunicatie over analoge netten is dus afbankelijk van een

aantal punten. Allereerst moeten we een keuze maken welk foutcorrectieprotocol we

gebruiken: een met FEC of een zonder. De voor- en nadelen van beide zijn gegeven.

Vervolgens kunnen we nog een keuze maken uit verschillende modemstandaarden. De QAM

modems vertonen iets slechtere eigenschappen dan de FSK- of QPSK-modems. Toch zou men

de voorkeur aan de QAM-modems kunnen geven omdat deze sneller zijn.

Indien men de keuze heeft uit de in paragraaf 7.5 beschreven FTPen, kan men het beste

Zmodem-90 nemen omdat dit het meest geavanceerde protocol is. Het heeft o.a. de

mogelijkheid om de blokgrootte aan te passen, wat in een mobiele omgeving zeer nuttig is

omdat de blokgrootte dan aangepast wordt aan de kwaliteit van het kanaal. Dit vennindert de

kans op hertransmissies.

Een andere mogelijkheid om de markt voor mobiele datacommunicatie binnen te dringen is,

produkten aanbieden voor reeds bestaande cq. nieuwe datanetwerken. Deze hebben meestal

een voorgeschreven protocol voor de radio interface.
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8

CONCLUSIES

In dit verslag is een overzicht gegeven van protocollen en standaarden die gebruikt (kunnen)

worden bij mobiele (data)communicatie. Mobiele communicatie is de sterkst groeiende talc

van de telecommunicatie en mobiele datacommunicatie belooft in de toekomst een zeer grote

rol te gaan spelen in het mobiele communicatiegebeuren. De radiointerface veroorzaakt echter

een aantal typische problemen die enerzijds door de netwerkbeheerder moeten worden

opgelost (co-channel interferentie) en anderzijds door de producenten van eindapparatuur

(fading, handover, shadowing). Verder moeten we een onderscheid maken tussen de huidige

diverse analoge netten en het Europese gestandaardiseerde digitale GSM-net.

8.1 Realisatie van analoge mobiele datacommunicatie

De analoge netten kunnen we nog onderverdelen in autotelefoonnetten en cellulaire

datanetwerken.

8.1.1 Datacommunicatie via een autotelefoonnet

Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen standaarden zijn voor mobiele datacommunicatie

over autotelefoonnetten in Europa, m.u.v. Groot-Brittannie. Het belangrijkste protocol is het

protocol op de radiointerface dat de fouten veroorzaakt door fading herstelt.

De mogelijkheid bestaat om zelf een speciaal protocol te definieren voor de radiointerface.

Dit is waarschijnlijk een zeer tijdrovende en kostbare methode en is dan ook niet aan te

bevelen.

Een tweede mogelijkheid is het gebruik van een foutcorrectieprotocol dat reeds gebruikt wordt

voor datacommunicatie over het PSTN (MNP4 of V.42). De kans bestaat echter dat deze

protocollen, door meerdere hertransmissies van een blok, de throughput dennate verlagen dat

er geen sprake meer is van efficiente datatransmissie. Zonder een aanvullend FEC protocol

is deze mogelijkheid dan ook niet aan te bevelen.

De beste manier om datacommunicatie te realiseren over mobiele kanalen is dus, gebruik te

maken van een bestaand protocol met FEC- en ARQ-technieken (bv. MNPlO of CDLC). Het

gebruik van dynamische pakketgrootte is aan te bevelen omdat de througput dan groter wordt.

Verder zijn er een aantal punten waar op gelet moet worden:

Onderzoek naar protocollen en standaarden voor mobiele datacommunicatie 45



het S-register, wat de tijd bevat welke een Hayes-compatible modem moet wachten

voordat het de verbinding verbreekt na verlies van de carrier, moet op een grotere

waarde gezet worden (enkele seconden). Dit om verbindingsafbraak t.g.v. handover

of shadowing te voorkomen.

de hertransmissielimiet voor blokken moet vergroot worden omdat het aantal

hertransmissies van een blok in een cellulaire omgeving veel groter kan zijn dan in

een PSTN omgeving.

de FSK-modems (V.21, V.23) en QPSK-modems (V.22, V.26bis) vertonen iets betere

karakteristieken in een cellulaire omgeving dan de QAM-modems (V.22bis, V.32).

Toch zijn de QAM modems aan te bevelen omdat deze vanwege hun hogere snelheid

een betere throughput realiseren.

het gebruik van adaptieve equalizers is aan te bevelen in een cellulaire omgeving

vanwege het sterk varierende ontvangen signaal.

scramblers zijn nodig om de bovenstaande equalizers efficient te laten werken.

Tenslotte kunnen we nog opmerken dat het Zmodem-90 file transfer protocol het meest

geschikt voor de cellulaire omgeving, vanwege de mogelijkheid om de blokgrootte aan te

passen aan de kwaliteit van het radiokanaal en vanwege zijn sliding windows technieken.

8.1.2 Datacommunicatie via een cellulair datanetwerk

Een andere mogelijkheid om datacommunicatie via radiokanalen te verrichten is via cellulaire

datanetwerken. In de nabije toekomst zal Ericsson een landdekkend netwerk aanleggen in

Nederland volgens hun eigen Mobitex-systeem. De specificaties van de radio interface van

dit net zijn vrijgegeven.

In Duitsland is een cellulair netwerk draaiende volgens het Modacon-systeem van Motorola.

Ook hiervan zijn de specificaties van de radio interface vrijgegeven.

8.2 Realisatiemogelijkheden binnen GSM

GSM biedt twee mogelijkheden om datatransmissie te verrichten. Via een transparante

verbinding waarbij geen hertransmissiemogelijkheid is voor blokken met fouten die niet door
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FEC gecorrigeerd kunnen worden. Ret is echter aan te bevelen de tweede mogelijkheid (niet

transparante verbinding) te gebruiken voor datatransmissie in GSM omdat over deze

verbinding een FEe protocol en een ARQ protocol werkzaam is die garant staan voor volledig

foutvrije datacommunicatie. In GSM is dus geen extra foutcorrectieprotocol nodig, maar GSM

laat de mogelijkheid open om een extra protocol over het ARQ en FEC protocol heen te

leggen (bv. MNP4 of V,42). Dit om bijvoorbeeld compatibiliteit met bestaande (MNP)

modems mogelijk te maken. Deze protocollen moeten dan weI over de hele verbinding (end

to-end) werken. De protocollen en standaarden voor GSM zijn grotendeels gedefinieerd en

staan in de GSM Recommendations.
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Bijlage

Diverse protocolmodellen voor GSM

S-interface is een ISDN interface
R-interface is een niet-ISDN interface

MS
TE1 of TA S IfF MT1 RADIO IfF

i
Transparante asynchrone data I

---------------------------r--------------------------------------------i-
i i
i i

---------------------,--------------------------------------------1-
i i
i j

-----------i--------~-~·~-------j-
RA2 ---r--~ RA~--------------------=GECI I

i i
i i

Asynchrone datatransmissie; transparant via de S-interface
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RADIO IIFMT1TE1 of TA

status

MS
S IIF

i
Transparante synchrone data I

---------~---------------------r--------------------------------------------i-
i i
i i
i i
i i

~~-----------i--------~-~-~--------j-
RA2 -ur--~RA~u-uu--u--u-----~ECI i

i i
i i

Synchrone datatransmissie; transparant via de S-interface

MT1
MS
S IIF

i
lAS karakters i

---------------------------i--------------
I ~___t"'"-....L..-<r""'"'l.___.....J

i

TE1 of TA

Asynchrone IA5 karakter mode transmissie; niet-transparant via de S-interface
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MS
TE1 of TA S IfF MT1 RADIO ifF

L3 ~---------------------~:.?-~.t:~~~_~~~.9_f~?-tocol
I I
i i

LAPS i __~~_~~~~_'_
--------------------~-------------- L2 r

L...-_o:::::! D ! D S D' -O----R"LPf
I I-----------1------- RA1 --------------- RA1' -------j-

L....-__~ i i
i i

---~-- --~-
i i
i i
i i

Synchrone datatransmissie gebruikmakend van X.25; niet-transparant via de S-interface

TE2
MS
RifF MT2 RADIC? IfF

! Transparante asynchrone data !____________L L_

-----------~-----
i
i

---------------~-i
I
i

-----~-
i
i

Asynchrone datatransmissie; transparant via de R-interface
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TE2
MS
R IIF MT2 RADIC? IIF

! Transparante synchrone data !____________L L_

i
I

!

-----------~-----
i
I

---------------~-i
i
i-----t--
i
i

Synchrone datatransmissie; transparant via de R-interface

sD

MS
R IIF MT2 RADIO IIF

IA5 karakters L2RCOP i___________+_______ ~~~-----------------------t-

I ..........--r---'-_--T' -----RTp-------------r-
I

!
I
i
i
I

---------------~-
I
I

I
-----~-

I
I

-----------~-----
!
I

TE2

Asynchrone lAS karakter mode; niet-transparant via de R-interface
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TE2

TE1

MS
RifF MT2 RADIC? IfF

___________.L ~.:?_~_~~~~~~_~~~.9_~!.~)ocol
i i
i i
. L2RCOPi

LAfB ------------r------------ .------~------- L2 .
I ------------t-

~~ i D S D RLPj

-----------+------- L1 RAl' -------~-
L...-_...J i i

i i
i --i--
i i
i i
i i

Synchrone datatransmissie gebruikmakend van X.25; niet-transparant via de R-interface

MS
S IfF MT1 RADIC? \IF

___________.L ~.:?_~_~~~~~~_~_C!~.9_~!.~_tocol
i i

! L2RCOP!
--------~-~f-.~------------ L2 ------------r-

L...-..,r----J ! D S -O-----Ff[Fn-
64 kbitls! !

-----------+------- L1 RAl' -------r-
L...-_-' i i

i i
i --i--
i i
i i
i i

Synchrone datatransmissie maar RA wordt uitgevoerd op de S-interface door 'flag stuffing' volgens CCITI
REC. X.31
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---------------~-i
i
i

-----~-
i
i

i
i
i

-----------1-----
I '"-----'
I

MS
R IIF MT2 RADIC? IIF

! T.30· !____________L L_
FAX FA

IllFeet

FA = FAX ADAPTOR

Groep 3 facsimile; transparant

MS
R /IF

MT2
T.30·

RADIO IIF

sD

-------------------------------------[~Fl-~()15----------j-

...........--r-~"T'.....'=~~!"-o!<T''''; =====A=C~==============~=
I
i
I

!
I

!
---------------~-i

I

i-----t--
!
I

FA

-----------1-----
'----' I '"-----'

i

FAX

FA = FAX ADAPTOR

Groep 3 facsimile; niet-transparant
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