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Sammanfattning 
Abstract 
This master thesis has been done at Enea Epact AB. The purpose of this thesis is to develop and implement a 
Link Quality Control algorithm for GPRS/EPGRS in the current testing tool. A Link Quality Control (LQC) 
shall take quality values from mobile stations and base stations and decide a codingsscheme that opimizes 
the throughput of data. 
 
The Advantage with LQC is that it adapts the used coding scheme to the channel quality. If the channel 
quality is too bad for the used coding scheme, a slower coding scheme with more redundancy should be 
selected. On the other hand, if the channel quality is too good for the used coding scheme, LQC should 
recommend a faster coding scheme with less redundancy. 
 
The testing tool is now using a static coding schme that doesn’t change during a data session. An LQC is 
therefore necessary for better simulation of the traffic and to make the tests more real.  
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har utförts på företaget Enea Epact AB i Linköping, med syftet att 
utveckla och implementera en Link Quality Control (LQC) algoritm i det nuvarande 
testverktyget. LQC-algoritmen ska ta hänsyn till mätvärden från mobilen och 
basstationen och utifrån bland annat dessa värden bestämma ett lämpligt 
kodningsschema som optimerar genomströmningen av data. 
 
Fördelen med en LQC-algoritm är att man anpassar kodningsschemat efter hur bra 
kanalkvalité man har. Då kanalkvalitén är för dålig för det kodningsschema som 
används, kan man genom att välja ett långsammare kodningsschema med mer 
redundans minska antalet återsändningar av felaktiga paket. På samma sätt, då 
kanalkvalitén är för bra för det kodningsschemat som används, kan man genom att välja 
ett snabbare kodningsschema med mindre redundans öka datahastigheten, utan att öka 
antalet omsändningar och därmed fördröjningen nämnvärt, då antalet omsändningar 
leder till större fördröjning. 
 
Testverktyget har hittills använt statiska kodningsscheman som inte ändras över en 
datasession och en LQC-algoritm behövs för att göra testerna av RLC/MAC (Radio 
Link Control/Medium Access Control) verkligare och simuleringen av trafikflöden 
genom GPRS-nätet bättre. 
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1 Inledning 

1.1  Bakgrund 
För att möjliggöra avancerade mobila internettjänster krävs en större bandbredd än den 
som GSM (Global System for Mobile communications) tillhandahåller. Ett stort steg 
togs genom införandet av GPRS (General Packet Radio Service), där paketförmedlad 
dataöverföring introducerades. Dataöverföringshastigheten var dock relativt låg och för 
att effektivt kunna utnyttja den begränsade radiokanalen och öka datahastigheten 
utökades GPRS med EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution), där en ny 
modulationsform, 8-PSK (8 Phase Shift Keying), infördes. GSM och GPRS använder 
sig av modulationsformen GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). Med den nya 
modulationsformen däremot överförs 3 bitar per symbol istället för 1 bit per symbol 
som i fallet med GPRS. Den nya utvidgade GPRS-systemet går under benämningen 
EGPRS (Enhanced GPRS). 
 
Ericsson Simulation Products and Solutions (SPS) har utvecklat ett testsystem som heter 
TSS. Det används för lasttest av Ericssons BSC. Konsultbolaget Enea Epact AB är en 
partner till SPS och har utvecklat GPRS-protokollen till TSS, som ska användas av 
Ericsson Radio Systems AB för att testa och kontrollera funktioner i BSC (Base Station 
Controller). Den delen av BSC:n som har hand om GPRS kallas PCU (Packet 
Controller Unit), se figur 1.1. Det som TSS gör är att simulera mobiltelefoner, 
basstationer och den s.k. SGSN-noden (Serving GPRS Support Node) i EGPRS nätet. 
 

 
Figur 1.1 Komponenter i ett GPRS system.  

 
När TSS används kopplas det in vid olika gränssnitt i systemet, beroende på vilken del 
av mobilsystemet man vill testa. Det kan t.ex. användas för att testa en BSC i ett GPRS-
system. Testverktyget kopplas in på båda sidor om BSC:n och kan då samtidigt 
simulera flera BTS:er (Base Transceiver Station) på ena sidan och MSC (Mobile 
Switching Center) och SGSN på den andra sidan, se figur 1.2. Även kommunikation 
över radiokanalen mellan BTS och MS (Mobile Station) simuleras. 

 

Figur 1.2 Flera BTS:er på ena sidan 
och en SGSN nod på andra sidan. 
 
För att testa de egna 
implementationerna har man tagit 
fram förenklade simulatorer av de 
protokoller som körs i PCU:n, ända 
ner till RLC/MAC nivån. RLC/MAC 
hanterar bl.a. upprättandet av 
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förbindelsen mellan mobila enheter och basstationen. Varje protokollager 
kommunicerar med motsvarande lager på den enhet som ska testas. Simuleringen av 
RLC/MAC i PCU:n kallas RMPCU (RLCMAC PCU).  
 
I de tidigare versionerna av testverktyget använder RMPCU statiska kodningsscheman 
som inte ändras över en datasession och vilka bestäms av användaren direkt. En LQC-
algoritm för RMPCU som kan ta hänsyn till varierande radioförhållanden bidrar till mer 
verklighetstrogna tester av RLC/MAC och bättre simuleringar av trafiken. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att göra en utredning om hur man kan optimera 
genomströmningen av data som skickas mellan en mobil enhet och en basstation, med 
avseende på t.ex. datahastighet eller fördröjning. Olika parametrar ska studeras och ett 
förslag på en algoritm ska implementeras i RMPCU-simulatorn. 
 
Algoritmen ska använda mätrapporter från MS (Mobile Station) och BTS (Base 
Transceiver Station) och baserat på bl.a. dessa kanalförhållanden bestämma ett 
kodningsschema som kan användas för stunden. 

1.3  Metod 
En litteraturstudie har gjorts [13, 14] för att få inblick i GPRS och EGPRS. Därefter har 
en utredning gjorts angående vilka parametrar som har betydelse för LQC-algoritmen 
och dess funktion. Exempel på dessa parametrar är mätvärden på kanalförhållandet och 
huruvida man kan sända om felaktiga paket eller inte. Därefter designades algoritmen 
och implementerades i RMPCU:n. Efteråt har iterativa ändringar gjorts för att förbättra 
algoritmen. 

1.4 Avgränsningar 
I detta exjobb kommer LQC att endast behandlas för EGPRS, eftersom CS-4, vilket är 
ett kodningsschema för GPRS, är feldesignat och inte behöver lämna några 
mätrapporter. Därför är det mycket svårare att ta fram en bra LQC-algoritm för GPRS. 
Det är också lättare att få en bra LQC-algoritm i EGPRS jämfört med i GPRS. 
 
En annan avgränsning är att algoritmen ska optimera genomströmningen av data map. 
datahastigheten. Detta då de matriserna som används i metoden Link Adaptation väljer 
det kodningsshema som maximerar datahastigheten. Det skulle vara möjligt att ta fram 
dessa matriser för minimering av fördröjningen, men pga. tidsbrist uteblev denna 
implementering. 

1.5  Läsanvisningar 
Området som behandlas i denna rapport innehåller många begrepp och förkortningar. 
Av denna anledning har jag valt att inleda rapporten med att ge en övergripande teoridel 
som täcker GPRS/EGPRS och RLC/MAC. 
 
Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i de olika kapitlen: 
Kapitel 1:  ger en inledning till examensarbetet där uppgiften presenteras. 
 
Kapitel 2:  ger en övergripande bild av EGPRS-systemet samt en djupare beskrivning 

av de, för examensarbetet, intressanta delarna. 
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Kapitel 3:  ger en beskrivning av de, för examensarbetet, intressanta delarna i 
RLC/MAC protokollen. 
 
Kapitel 4:  analyserar uppgiften. 
 
Kapitel 5: ger en beskrivning av LQC-algoritmen samt en genomgång av hur 

algoritmen utvecklats. 
 
Kapitel 6: presenterar resultatet och testning av algoritmen. 
 
Kapitel 7: presenterar slutsatserna av examensarbetet. 
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2 EGPRS 
 
I detta kapitel beskrivs den teori som är relevant för exjobbet. Först ges en genomgång 
av system- och protokollarkitekturen för GSM, GPRS och EGPRS. Sedan beskrivs hur 
radiokanalen kan tilldelas användarna och också vilka vågfenomen som påverkar 
signalen på väg till mottagaren. Till slut beskrivs hur LQC:s funktion och hur de 
metoder som används av LQC fungerar. 
 
GPRS som står för General Packet Radio Service är en utvidgning av GSM-standarden 
och möjliggör överföring av paketdata. Detta innebär att man kan skicka 
paketförmedlade data på samma sätt som man gör över t.ex. Internet. Den stora fördelen 
med GPRS i jämförelse med GSM är att en GPRS-förbindelse reserverar 
radioresurserna endast då data skickas, vilket gör att den begränsade radiokanalen kan 
användas effektivare. I fallet då man t.ex. söker information på Internet, kommer 
trafiken i skurar under kortare perioder när man skickar eller tar emot information, för 
att sedan dröja långa perioder utan att något utbyte av information sker. Att kunna 
reservera radiokanalen endast då data ska skickas ger därför stora vinster. En annan 
fördel med GPRS är att användaren upplever att han/hon ständigt är uppkopplad. 
Teoretiska hastigheter på upp till 115 Kbit/s är möjliga [1]. 
 
EGPRS som står för Enhanced GPRS är en vidareutveckling av GPRS. Den 
huvudsakliga skillnaden mellan GPRS och EGPRS ligger i luftgränssnittet, där EGPRS 
använder en annan modulationsform som ger en högre datahastighet vid goda 
kanalförhållanden. EGPRS utnyttjar radiolänken mycket effektivare tack vare EDGE, 
Enhanced Data Rates for Global Evolution, vilket är ett samlingsnamn för utvecklingen 
av GSM och TDMA/1361 för att överföra data med högre hastighet genom införandet 
av en ny modulationsform. Med EGPRS kan man teoretiskt nå en datahastighet på 384 
Kbit/s [2]. 
 
Som nämndes ovan är EGPRS en vidareutveckling av GPRS och bygger på EDGE i 
botten, men förutom det har ett antal mekanismer förbättrats. Dessa är: 
 
 EGPRS har ett större fönster, som man kan skicka data på innan man blir 

tvungen att göra en paus i sändningen och vänta på att tidigare skickat data tas 
emot av mottagaren. 

 Förbättrade mekanismer för omsändning. Bl.a. är det möjligt att skicka om ett 
paket som mottagaren inte lyckats avkoda med ett annat kodningsschema, dvs. 
annan kanalkodning. 

 Förbättrade mekanismer för hantering av mobilitet i GPRS-nätet. 
 Med EGPRS kan man skicka ljud och bild mycket snabbare, pga. den högre 

datahastigheten. 

2.1 Systemarkitektur 
För att läsaren ska kunna förstå hur GPRS/EGPRS systemet fungerar, ges först en 
beskrivning av GSM-nätet och sen hur detta har förändrats och utvecklats till GPRS och 
därefter till EGPRS. 

                                                 
1 TDMA/136 är ett mobiltelefonisystem som i huvudsak används i Nord- och Sydamerika. 
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2.1.1 GSM 
GSM står för Global System for Mobile communication och är en europeisk standard 
för digital mobiltelefoni. GSM nätet byggs upp av celler som täcks av en BTS (Base 
Transceiver Station). BTS:en tar hand om sändning och mottagning till mobila enheter, 
vilka benämns MS (Mobile Station). Den skickar sedan informationen vidare till en 
MSC (Mobile Switching Center) via en BSC (Base Station Controller).  
 
Täckningsområdet för en BTS bestäms till största delen av vilken effekt som den sänder 
med. Flera BTS:er är sammankopplade och styrda av en och samma BSC och dessa 
tillsammans utgör ett BSS (Base Station Subsystem). BSC:n sköter om radioresurserna 
för en eller flera BTS:er och tar hand om bl.a. handovers2. Flera BSC:er är i sin tur 
sammankopplade till en MSC (Mobile Switching Center), vilken fungerar som en växel 
som dels kopplar samtalen mellan de olika BSC:erna, dels kopplar dem vidare till det 
fasta telenätet. Förbindelsen till och från det fasta telenätet går via en s.k. GMSC 
(Gateway Mobile Switching Center). Det fasta telenätet benämns ofta PSTN (Public 
Switched Telephone Network) eller ISDN (Integrated Services Digital Network). Figur 
2.1 illustrerar GSM och GPRS-systemens arkitektur. 
 
Nätverket består vidare av flera databaser, såsom HLR (Home Location Register) och 
VLR (Visitor Location Register). HLR innehåller administrativ information om 
samtliga abonnenter som är registrerade i en viss MSC:s område. Där lagras både 
permanent data om användaren och temporär data som abonnentens position. I VLR 
lagras data om abonnenter som tillfälligt befinner sig i den aktuella MSC:ns område.  
 

 
Figur 2.1 GSM och GPRS systemens arkitektur. Backbone är ett internt IP-nät (Internet 
Protocoll)) hos operatören. 

                                                 
2 Handover innebär att när MS:en förflyttar sig till en annan cell, så förflyttas samtalet från en BTS till en 
annan. 
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2.1.2 GPRS och EGPRS 
Både GPRS och EGPRS är utvecklingar av GSM, där målet har varit att integrera dessa 
i det befintliga systemet utan att göra några större förändringar. Det existerande GSM 
nätet erbjuder dock endast kretskopplade (eng circuit switched) tjänster och därför har 
två extra noder införts för att ta hand om paketdatatrafiken mellan en mobil station 
(MS) och ett externt paketdatanätverk (PDN). Dessa två noder är SGSN (Serving GPRS 
Support Node) och GGSN (Gateway GPRS Support Node). De samarbetar med HLR, 
MSC/VLR och BSS, där samtliga GSN-noder ansvarar för leverans och routing av 
datapaket mellan MS och PDN (Packet Data Network), se figur 2.1. 
 
SGSN tar hand om kommunikationen mellan MS och GPRS-nätverket, där dess 
uppgifter är att registrera och verifiera användarna, att hantera mobilens förflyttningar 
samt styra paketdata trafiken. 
 
GGSN utgör gränssnittet mot det externa paketdatanätverket och fungerar som en 
knutpunkt mellan SGSN och PDN. Dess uppgifter är att konvertera paket från SGSN till 
det format som används i paketdatanätverket och sedan sända ut dessa till PDN. I 
motsatt riktning, konverteras paketen till lämplig format för att skickas till rätt SGSN.  
 
I regel finns det många SGSN:er och GGSN:er i ett nätverk. En GGSN är gränssnittet 
till ett externt PDN för flera SGSN:er och en SGSN kan styra paket till olika GGSN för 
att nå olika paketdatanätverk.  
 

2.2 Protokollarkitektur 
Protokollarkitekturen för GPRS/EGPRS upp till lager 3 enligt ISO/OSI (International 
Organization for Standardization/Open Systems Interconnection) modellen [3], visas i 
figur 2.2. Protokollen tillhandahåller överföring av data och kontrollsignaler för 
feldetektering, fel-korrigering samt flödeskontroll. 
 

 
Figur 2.2. Protokollarkitektur för GPRS/EGPRS. 
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2.2.1 Nätverkslagret 
För att skicka datapaket mellan två GSN:er använder man GTP (GPRS Tunneling 
Protocol). Användarens IP-paket kapslas i GTP paketet och överförs med 
standardprotokollen UDP och  

2.2.2 SNDCP 
SNDCP (SubNetwork Dependent Convergence Protocol) används för överföring av 
data mellan SGSN och MS. SNDCP ligger mellan nätverkslagret och LLC-lagret och 
ansvarar dels för sammanlänkningen av båda dessa lager, dels för kryptering, 
segmentering och kompression av data. 

2.2.3 Datalänklagret 
Datalänklagret mellan MS och nätverket är uppdelat i två underlager, LLC (Logical 
Link Control) och RLC/MAC (Radio Link Control/Medium Access Control). LLC-
lagret tillhandahåller en tillförlitlig länk mellan MS och SGSN, vilket innebär att 
funktioner som  sekvenskontroll, detektering av överföringsfel, återsändningar och 
kontroll av att paketen levereras i rätt ordning erbjuds. 
 
RLC/MAC lagret delas i sin tur upp i ett RLC-lager och ett MAC-lager. RLC-lagret 
etablerar en pålitlig länk mellan MS och BSC, genom segmentering och 
återhopssättning av LLC-ramar till RLC datablock. Det tar också hand om 
återsändningar av icke korrigerbara paket. 
 
MAC-lagret sköter tillgången till radiokanalen så att den kan delas upp mellan flera MS. 
Det innebär prioriteringar av vilka MS som ska ha tillgång till kanalen först. Mer 
information om RLC/MAC-lagret ges i kapitel 3. 

2.2.4 GSM RF- Fysiska lagret 
Det fysiska lagret mellan MS och BTS sköter kanalkodning, interfoliering3 (eng 
interleaving), burst uppdelning av Radioblock, detektering och korrektion av 
överföringsfel, samt indikering av icke korrigerbara kodord. Modulation och 
demodulation är andra uppgifter som det fysiska lagret tar hand om.  
 

 
Figur 2.3. Radioblocket, vilket utgörs av ett eller två RLC-datablock, delas upp i fyra 
lika stora delar, s.k. burstar. 
 

                                                 
3 Med interfoliering (interleaving) omplacerar man, på ett systematiskt sätt, bitarna innan de skickas över 
kanalen. Innan avkodningen, flyttas bitarna tillbaka till sina ursprungliga platser. På detta sätt sprider man 
ut felen i dataströmmen och ökar chanserna för korrekt avkodning av datapaketet. 
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Vid kommunikation mellan MS och BTS, skickas det radioblock som ska sändas över 
radiokanalen ned till det fysiska lagret. Beroende på vilket kodningsschema som 
används, utgörs radioblocket av ett eller två RLC-datablock. Efter kodning, punktering4 
och interfoliering, delas RLC-datablocket upp i fyra lika stora delar, vilka kallas skurar 
(eng burst). Sedan moduleras skurarna och sänds i varsin tidlucka i fyra efterföljande 
s.k. TDMA-ramar. Det tar 20 ms att sända ett radioblock. Figur 2.3 och 2.4 visar hur 
radioblocket sänds på kanalen. På mottagarsidan tas de sända skurarna emot, varefter 
demodulering, deinterfoliering och avkodning av radioblocket sker. 
 

 
Figur 2.4. figuren visar hur radioblocket delas upp i de olika TDMA-ramarna 

2.2.4.1 Modulation 
Det som gör att EDGE kan uppnå en högre bandbredd än GSM, är att man ändrar 
moduleringen, dvs. man ändrar det sätt på vilket data representeras i radiovågorna. 
 
Radiokommunikation bygger på att man överlagrar informationen på en bärvåg och det 
finns tre olika sätt att göra det på: 
 Amplitudmodulering, ASK 

Signalen varieras så att man förändrar amplituden, dvs. höjden på vågorna. Här 
kan t.ex. en amplitud, utöver bärvågens, på 1 mm betyda en 1:a och –1 mm en 
0:a. 
 

 Frekvensmodulering, FSK 
Signalen varieras så att man förändrar frekvensen. Här kan t.ex. en frekvens, 
utöver bärvågens, på 100 Hz betyda en 1:a och en frekvens under 50 Hz en 0:a. 
 

 Fasmodulering, PSK 
Här varierar man signalens fasläge. Ett fasläge på t.ex.  kan betyda en 1:a 
och en på ett 0:a. 

ο45
ο45−

 
Ibland använder man också en modulering som är en kombination av mer än en teknik. 
Ett exempel på detta är QAM- Quadrature Amplitude Modulation, som är en 
kombination av amplitudmodulering och fasmodulering. 
 

                                                 
4 Punktering betyder att man minskar redundansen och inte tar med alla bitarna i överföringen. 
 

 



  9 

Det handlar om att få med så mycket information som möjligt i en enda signal. Som 
exempel kan vi se fallet GMSK i figur 2.5. Den använder frekvensmodulering med två 
lägen, där 0 är fasvridning med 90  medurs och 1 är en fasvridning med 90  moturs. 
Med denna modulering kan vi alltså skicka en nolla eller en etta, dvs. en bit med en 
signal. 

ο ο

 
Om vi istället tänker att vi kan ha fyra lägen  0, 1, 2 eller 3, så kan vi koda dem binärt 
som (0,0), (0,1), (1,0) eller (1,1). Dvs. vi kan skicka två bitar med en signal. Det är just 
detta som utnyttjas i EDGE. Fast i detta fall använder man sig av fasmodulering istället 
för amplitud-modulering. 

 
Figur 2.5. Genom att, som i 8-PSK, öka antalet signalalternativ från två till åtta, kan 
man skicka tre gånger så många binära symboler som i GMSK. En symbol är 
information som sänds vid ett tillfälle. 
 
I GSM använder man GMSK – Gaussian Minimum Shift Keying som är en form av 
frekvensmodulering. Det fungerar så att man har fyra olika punkter varav ingen 
egentligen representerar vare sig 0:a eller 1:a. Det som avgör hur det som har skickats 
ska tolkas är hur fasen har vridit sig i förhållande till föregående signal. Har den roterat 
moturs betyder det en 1:a och om den roterat medurs en 0:a. Detta innebär att man bara 
kan skicka en bit med varje symbol. Gaussian innebär en mjuk övergång mellan 
frekvenserna, vilket ger upphov till mindre bandbredd. 
 
När man valde modulationsmetod för GSM passade GMSK mycket bra främst av två 
orsaker. Den ena var att vid denna tid fanns det inte något direkt behov av att kunna 
skicka större datamängder. Den andra orsaken var att man behövde en modulering som 
var enkel och billig att utveckla för mobiltelefoner med de begränsade resurser som 
dessa har. 
 
Sedan dess har mycket hänt. Behovet av att kunna skicka data med god kapacitet har 
växt lavinartat och dagens mobiltelefoner har betydligt bättre kapacitet för annat än just 
telefoni. 
 
I EDGE använder man därför en moduleringsmetod som heter 8-PSK- 8 Phase Shift 
Keying. Den är lite svårare att implementera, men den ger tre gånger så hög kapacitet, 
jämfört med GMSK. Här har man åtta lägen istället för fyra och i motsats till GMSK där 
varje läge endast kodas med en bit, så kodas varje läge här med tre bitar. Dvs. man kan 
överföra tre bitar med en enda signal, en förbättring med en faktor tre jämfört med 
GMSK, vilket ger upphov till högre bandbredd.  
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För att se hur 8-PSK eller mera generellt PSK, fungerar kan man föreställa sig ett enkelt 
system där en 1:a motsvarar en fasvridning på  och en 0:a en fasvridning på 180 . I 
detta enkla fall har vi bara två lägen och kan bara föra över en bit med varje signal. 
Signalen matas in, överlagras på bärvågen och ut kommer en signal där bärvågen är 
fasvriden  på vissa ställen och  på andra. Nu har vi fått en signal som går att 
skicka över radionätet. Om vi som i 8-PSK inför ytterligare sex fasvinklar så kan vi 
dessutom föra över 3 bitar med en enda signal. Skillnaden mellan faslägen är här 45 . 

ο0 ο

ο

ο180 ο0

 
En nackdel med 8-PSK är att det krävs mindre störningar för att ge upphov till bitfel, 
eftersom faslägen är mycket tätare jämfört med GMSK. Det är därmed lättare att 
förväxla ett fasläge med ett annat. 

2.2.4.2 Kodning 
En radiokanal är ett mycket sämre överföringsmedium än t.ex. fibrer och kablar och 
därför är överföring via en radiokanal mera komplicerad. Olika störningar på 
radiokanalen gör det svårt för mottagaren att avgöra vilken symbol som egentligen 
skickades ut. Vissa bitar kommer då att tolkas fel och andelen felaktigt avkodade bitar 
benämns BER, efter engelska benämningen ”Bit Error Rate”. 
 
Vid mycket dåliga kanalförhållanden är sannolikheten stor att samtliga paket innehåller 
något fel och därför behöver sändas om. Pga. dessa omsändningar är det då svårt att 
överföra någon information. Detta problem löses genom att man lägger till redundans, 
som fungerar som paritetsbitar. Denna kod kan då användas till att detektera och rätta 
felaktigt överförda bitar, där mängden redundant information avgör hur många bitfel 
som kan upptäckas och/eller rättas. 
 
Att på så sätt lägga till information till datamängden kallas för kanalkodning. I 
huvudsak finns det två huvudtyper av kodning, blockkoder och faltningskoder. I 
GPRS/EGPRS, precis som i GSM, använder man faltningskod för felrättning och 
blockkod för upptäckt av om det rättade kodordet fortfarande är felaktigt. För mer 
information om hur dessa koder fungerar se [6]. För avkodning av faltningskoder 
används ofta en s.k. viterbiavkodare, eftersom den är enkel att implementera. I princip 
väljer viterbiavkodare det kodord som sändaren med störst sannolikhet har sänt, se [6]. 
 
I en radiokanal uppkommer bitfel oftast i skurar. Detta har lett till att man använder sig 
av interfoliering av bitarna i dataströmmen. Med interfoliering omplacerar man, på ett 
systematiskt sätt, bitarna innan de skickas över kanalen. Innan avkodningen flyttas 
bitarna tillbaka till sina ursprungliga platser. På detta sätt sprider man ut skurfelen i 
dataströmmen och ökar chanserna för korrekt avkodning av datapaketet. 
 
GPRS 
Fyra olika kodningsscheman används i GPRS, vilka benämns CS-1 till CS-4, där CS 
står för engelska Coding Scheme, se tabell 2.1. I dagens GSM används det mest robusta 
kodningsschemat med mest redundans, nämligen CS-1. Det första man gör vid 
kanalkodning är att använda sig av en blockkod. I CS-1 används en blockkod som 
adderar 40 paritetsbitar, medan i de andra kodningsschemana adderar blockkoden 16 
bitar. 
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Andra steget för CS-1 till CS-3 är att addera USF5 och fyra s.k. TB6 för att sedan 
faltningskoda paketet med en kodtakt på 1 , för att kunna rätta överföringsfel. Med 
kodtakt  menas att antalet bitar efter kodningen är dubbelt så många som antalet 
informationsbitar innan kodningen. En bit in till kodaren ger alltså två bitar ut. 

2/
2/1

 
För CS-2 och CS-3 sker även en punktering av faltningskoden, vilket betyder att man 
minskar redundansen och inte tar med alla bitarna i överföringen. Ju fler bitar man tar 
bort, desto färre bitar kan man rätta vid mottagningen. För CS-3 t.ex. får man ut 

bitar efter faltningskodaren. Av dessa överförs endast 
bitar, då 220 bitar plockas bort. Det ger en kodtakt på . 

För CS-2 är kodtakten (

6763382 =⋅
220676 =− 456 4/3456/338 ≈

3/2)132588/()2/588 ≈− . Det är alltså olika mängd 
informationsbitar som överförs i varje paket, men det är alltid 456 kodade bitar som 
sänds modulerade över kanalen. CS-4 använder ingen felrättande kod.  
 

Kodnings- 
schema 

Informations- 
bitar 

Paritets- 
bitar 

Bitar från 
faltningskodaren 

Punkterade 
bitar 

Kodtakt Data-
hasighet 

kb/s 
CS-1 181 40 456 0 ½ 9,05 
CS-2 268 16 588 132 ~2/3 13,4 
CS-3 312 16 676 220 ~3/4 15,6 
CS-4 428 16 456 - 1 21,4 

Tabell 2.1 Parametrar för GPRS kodningsscheman [1]. 
 

Det aktuella kanalförhållandet bestämmer vilket kodningsschema som ska användas. Är 
kanalförhållandet dåligt måste man använda en kod med mycket redundans, vilket i sin 
tur resulterar i låg datahastighet. CS-1 ger t.ex. en datahastighet på 9,05 kb/s. Har man 
däremot bra kanalförhållanden, kan CS-4 med fördel användas då en datahastighet på 
21,4 kb/s är möjlig. Datahastighet här är den data som fysiska lagret överför per 
tidsenhet. 
 
EGPRS 
I EGPRS används nio stycken nya kodningsscheman, där fyra stycken använder GMSK 
och fem stycken använder 8-PSK, se tabell 2.2. De kallas för MCS-1 till MCS-9 efter 
engelska Modulation and Coding Scheme. Här använder man, precis som i fallet med 
GPRS, blockkoder för feldetektering och faltningskoder för felkorrektion. 
Faltningskodaren här har dock kodtakten 1/3 istället för 1  i GPRS-fallet. En bit in till 
faltningskodaren ger då tre bitar ut, istället för två.  

2/

                                                 
5 Uplink State Flag  har ett värde mellan 0 och 7 och är en flagga som skickas med meddelandena i 
nedlänk. När en MS får ett meddelande med den egna USF flaggan får den sända data i upplänk. 
 6 Tail Bits är bitar som används av faltningskodaren vid avkodning. 
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P2 P3 P1 P2 

puncturing puncturing 

1836 bits 

USF RLC/MAC 
Hdr. 

36 bits 

Rate 1/3 convolutional coding

135 bits 

612 bits 

612 bits 124 bits 36 bits SB = 8 

1392 bits 

45 bits 

    

Data = 592 bits BCS TB 

612 bits 

612 bits 612 bits 

1836 bits 

Rate 1/3 convolutional coding 

EFBIData = 592 bits BCS TB EFBI

612 bits 612 bits 612 bits 

P3 P1 

3 bits 

HCS

puncturing 

 

P2 P1 
puncturing 

1836 bits 

USF RLC/MAC 
Hdr. 

Data = 74 octets = 592 bits BCS 

36 bits 

Rate 1/3 convolutional coding

99 bits 

612 bits 

1248 bits 100 bits 36 bits SB = 8 

1392 bits 

33 bits 

    

TB FBI E HCS

3 bits 

1248 bits 

+1 bit 

 
Figur 2.6. 8-PSK- kodningsschmean. 
MCS-9, överst, och MCS-6, underst. Båda ingår i samma familj och har kodtakt 1/3 
från faltningskodaren. 
 
HCS i figur 2.6 står för Header Check Sequence och används för att se om 
packethuvudet överförts korrekt. FBI (Final Block Indicator) anger det sista 
radioblocket som sänds. E som står för Extension anger då ett LLC block slutar mitt i 
paketet. BCS (Block Check Sequence) använvds för att avgöra om data har överförts 
korrekt. TB (Tail Bits) används av faltningskodaren vid avkodning. Slutligen används 
SB (Stealing Bits) används av mottagaren för att se vilket pakethuvud som använts. 
 
Nackdelen med GPRS är att omsändningarna måste ske med samma kodningsschema. 
Därför, i de fall då kanalförhållandena hastigt ändras, kommer alla omsändningar att 
med stor sannolikhet misslyckas. Man måste då börja om från början med ett annat 
kodningsschema är det som det första paketet skickades med. I EGPRS har man därför 
delat in alla kodningsscheman i tre olika familjer, familj A, B och C, där det finns ett 
förhållande mellan datastorleken inom varje familj. Eftersom en sändning med till 
exempel MCS-7 inte får plats i ett enda MCS-2 block så delas informationen upp i flera 
block. T.ex. har familj B baslängden 224. Ett paket som sänds med MCS-2 har 224 
databitar. Ett paket som sänds med MCS-5 har 4482242 =⋅ databitar och ett paket som 
sänds med MCS-7 innehåller 2 8962242 =⋅⋅  databitar. Om man behöver sända om ett 
paket som sänts med MCS-7 kan man sända om det med antingen ett MCS-7-paket, två 
MCS-5-paket eller fyra MCS-2-paket. Då fyra basmängder skickas, överför man två 
RLC/MAC-paket som är blockkodade var för sig. MCS-7 till MCS-9 är de 
kodningsscheman som skickar fyra basmängder. 
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Figur 2.7. Bild på familjer av EGPRS kodningsscheman. 

 
 
Kodnings 
schema 

Modulation Datahastighet
kb/s 

Kodtakt Antal 
RLC 

block per 
radioblock

Informations 
bitar i 

radioblock 

Familj 

MCS-9 59,2 1,0 2 2x592 A 
MCS-8 54,4 0,92 2 2x544 A 
MCS-7 44,8 0,78 2 2x448 B 
MCS-6 29,6 0,50 1 592 A 
MCS-5 

8-PSK 

22,4 0,38 1 448 B 
MCS-4 16,8 1,0 1 352 C 
MCS-3 14,8 0,89 1 296 A 
MCS-2 11,2 0,69 1 224 B 
MCS-1 

GMSK 

8,4 0,53 1 176 C 

Tabell 2.2. Parametrar för EGPRS kodningsscheman, se [9]. 
 
 

MCS1-MCS4 använder GMSK, precis som CS1-CS4 från GSM/GPRS, men det är inte 
samma kodningsschema, utan EGPRS har helt ny kodning. Att det skiljer lite i 
bandbredd mellan t.ex. CS1 och MCS2, beror på att ramarna är olika utformade så att 
den ena varianten har större ”header”. Orsaken till att EGPRS har lägre bandbredd än 
GPRS med dessa kodningar är just att EGPRS är utformad för att kunna sända om paket 
med en annan kodning än den de ursprungligen skickades med. Det kan t.ex. vara så att 
om det blir fel i paketet under överföringen, så kan EGPRS automatiskt sända det med 
en kodning som innehåller bättre felkorrigeringsmöjligheter. 
 
Denna möjlighet att kunna sända om block i EGPRS möjliggör att ett block kan skickas 
med ett långsammare/snabbare kodningsschema än vad det ursprungliga paketet 
skickades med. 

2.3 Tillgång till radiokanalen 
GSM-systemet använder en kombination av FDMA (Frequency Division Multiple 
Access) och TDMA (Time Division Multiple Access).  
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I FDMA använder man olika frekvenser för olika användare. Här sker en division av 25 
MHz till 124 olika frekvensband, var och en på 200 kHz bandbredd. En eller flera av 
dessa frekvensband tilldelas varje basstation. Varje användare får sedan en egen 
frekvens, så som visas i figur 2.8. Detta leder till att ju fler användare man har, desto 
fler måste antalet tillgängliga frekvenser vara. Eftersom radioresurserna är begränsade 
och det faktum att en användare släpper den tilldelade frekvensen först när den inte 
längre behöver den gör att antalet användare i ett FDMA system är begränsat. 

 
Figur 2.8 visar FDMA kanalerna. 

 
TDMA är en digital överföringsteknik som möjliggör för flera användare att tilldelas 
samma radiokanal utan någon interferens, genom att varje användare allokerar en egen 
tidlucka (eng. time slot) inom varje kanal. Som visas i figur 2.9 är varje frekvens 
uppdelad i åtta tidluckor.  

  
Figur 2.9 visar hur TDMA-ramen är uppdelad. 

 
TDMA möjliggör alltså att flera användare delar på samma kanal. Varje användare 
tilldelas en egen skur inom en grupp skurar, s.k. TDMA-ram. Åtta efterföljande 
tidluckor kallas en TDMA-ram. Användare separeras i tiden, vilket försäkrar att en 
användare inte kolliderar med andra. 
 
Flera olika frekvenser används i GSM-systemet, där de vanligaste är 900, 1800 och 
1900 MHz. Figur 2.10 visar hur kanaluppdelningen ser ut när frekvensen är 900 MHz. 
Kanalen uppdelas i två frekvensband med 45 MHz mellanrum. Frekvenserna 890-915 
MHz används i upplänk (kommunikation från MS till basstationen) och frekvensbandet 
935-960 MHz i nedlänk (överföring från basstationen till MS). Båda dessa frevensband 
på 25 MHz delas upp i 124 st delband på 200 kHz bandbredd vardera och varje 
basstation blir tilldelad ett visst antal av dessa delband. Varje delband överför åtta 
TDMA-kanaler genom en uppdelning av frekvensbandet i åtta tidluckor. I GSM 
används en tidlucka för varje samtal, vilket gör att åtta samtal samsas om varje delband. 
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Figur 2.10. TDMA kanalens uppdelning. 

 
I GPRS/EGPRS däremot kan varje mobiltelefon sända i flera tidluckor i en och samma 
TDMA-ram. En till åtta tidluckor kan alltså tilldelas varje MS. I de fall mobilerna har 
lite data att sända, kan man tilldela samma tidlucka till flera mobiler. För att skilja 
mellan de olika mobilerna använder man en flagga kallad USF (Uplink State Flag) som 
har ett värde mellan 0-7. Denna flagga skickas med meddelandena i nedlänk. När en MS 
får ett meddelande med den egna USF flaggan får den sända data i upplänk i ett 
förutbestämt antal tidluckor. 
 

2.4 Kanalmodeller 
I den klassiska modellen för informationsöverföring, vilken också ligger som grund för 
dagens informationsteori, sänder en källa information till en mottagare. Sändaren 
konverterar först informationen till en för kanalen anpassad signal, varefter kanalen 
modifierar denna signal på ett mer eller mindre bestämt sätt. Sedan får mottagaren 
korrigera så mycket som det går för de modifieringar som kanalen infört, så att 
informationen når användaren med så lite fel som möjligt. En kanalmodell beskriver hur 
en verklig kanal beter sig och är oftast en förenkling av den komplicerade kanalen, 
eftersom man vill kunna beskriva kanalen på ett matematiskt enkelt sätt.  
 
Kanalen beskriver alltså hur de radiovågor som överför informationen påverkas på sin 
väg från sändaren till mottagaren. Denna påverkan sker, för ett trådlöst system, genom 
utbredningsfenomen, interferens och brus, enligt figur 2.11. 
 
 

 
Figur 2.11. Hur utbredningsfenomen, interferens och brus påverkar kanalen. 
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Utbredningsfenomen påverkar som en multiplikativ störning, medan brus och 
interferens påverkar som additiv störning. Bruset motsvarar det brus som genereras i 
mottagaren, medan interferensen är störningar från andra sändare. 
 
I ett mobilsystem som t.ex. GSM överförs radiovågorna mellan en basstation på hög 
höjd och en rörlig mobiltelefon på relativ låg höjd. Miljön som radiovågorna utbreder 
sig i, kommer att ändras, dels eftersom mobiltelefonen rör sig och dels eftersom andra 
hinder, t.ex. bilar, rör sig. Den relativt låga antennhöjden på mobiltelefonen gör att den 
direkta vågen mellan basstationen och mobiltelefonen ofta är skymd pga. att andra 
byggnader är i vägen. Den mottagna signalen utgörs därför oftast av reflekterade vågor. 
 
Radiovågorna påverkas under sin utbredning av främst tre fysiska vågfenomen, 
nämligen: reflektion, spridning och diffraktion. Reflektioner uppkommer då vågorna 
infaller mot hinder som är mycket större än våglängden på vågorna (0,15-0,65m för 
GSM-system). Spridning, till skillnad från reflektion, uppkommer vid infall mot hinder 
som är mindre eller i samma storleksordning som våglängden. Diffraktion uppstår då 
olika hinder skymmer förbindelsen mellan sändar- och mottagarantennen. 
 
Som ett resultat av de ovanstående vågfenomenen, kan utbredningsfenomen delas upp i 
tre olika typer av fädning7: avståndsdämpning, skuggfädning och flervägsutbredning. 
 
2.4.1 Avståndsdämpning 
Avståndsdämpning är en dämpning av den mottagna effekten som beror på avståndet 
mellan sändaren och mottagaren. Andra faktorer som påverkar avståndsdämpningen är 
antennhöjderna och hinder som är i vägen för utbredningen (t.ex. hus, berg och träd). 
 
Avståndsdämpningen kan beskrivas med mer eller mindre komplicerade modeller. De 
bättre modellerna, vilka tar hänsyn till hindren mellan sändaren och mottagaren, är dock 
för komplexa för att kunna användas. Därför har man infört mindre komplicerade 
modeller, i vilka hinder mellan sändaren och mottagaren har försummats eller dess 
inverkan approximerats på något sätt. 
 
2.4.2 Skuggfädning 
De ovannämnda modellerna för avståndsdämpning, ger ett konstant värde för ett givet 
avstånd mellan sändare och mottagare, oberoende av hindren mellan dessa. Därför fås 
ingen verklig uppskattning på avståndsdämpningen, eftersom i verkligheten kommer 
hindren på ett givet avstånd att skilja sig åt för olika utbredningsvägar. En del vägar 
kommer att skymmas av ett mindre antal hinder, vilket leder till en mindre dämpning 
jämfört med den predikterade avståndsdämpningen. Andra kommer att skymmas mer 
och därmed fås en högre dämpning jämfört med det predikterade värdet. Dessa 
variationer i dämpning kallas skuggfädning eller långsam fädning. 
 
2.4.3 Flervägsutbredning 
Avståndsdämpning och skuggfädning varierar beroende på mottagarens avstånd och 
position jämfört med sändaren. Dessa effekter är dock väldigt små för små förändringar 
i mottagarens position. Trots detta kommer den mottagna signalen att variera stort även 
för små förändringar. Det som orsakar dessa stora förändringar kallas 
flervägsutbredning eller snabb fädning. Flervägsutbredning uppkommer pga. att hinder 
                                                 
7 Eftersom en mottagen signal har gått olika vägar, uppstår det vissa variationer på amplitud och fas hos 
signalen. Dessa variationer kallas för fädning. 
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som omger sändare och mottagare reflekterar och sprider den sända signalen. Den 
mottagna signalen är därför sammansatt av flera vågor som har färdats olika vägar och 
inkommer från olika riktningar. Dessa vågor kommer att ha olika tidsfördröjningar, 
frekvensskillnader och fasvinklar, vilket resulterar i att de adderas både konstruktivt och 
destruktivt vid mottagaren. Det är därför den mottagna signalen varierar kraftigt. 
 
Man brukar dela upp uppkomsten av flervägsutbredning i två fall: om det finns en 
direktvåg mellan sändaren och mottagaren eller inte. Anledningen till detta är att när det 
finns en direktvåg kommer denna att vara mycket starkare än de andra mottagna 
vågorna, vilket leder till mindre variationer i den mottagna signalen jämfört med fallet 
då direktvågen är skymd. 
 
2.4.3.1 Rayleighfädning 
Rayleighfädning kan vara mycket besvärlig och svårbemästrad. Den uppstår på grund 
av att en mottagare tar emot flera signaler som har reflekterats mot större och mindre 
föremål i närområdet. Signaler från olika riktningar kommer att ha olika fas vid 
mottagarantennen, beroende på att de har gått olika lång väg mellan sändare och 
mottagare. När sändaren rör sig kommer fasskillnaden att variera, vilket får till följd att 
signalerna ibland samverkar, ibland motverkar varandra. Detta resulterar i fädning med 
tidvis mycket hög dämpning. Rayleigh-fädning är mest påtaglig i tätbebyggda områden.  
 
2.4.3.2 Rice fädning 
Den mottagna signalen består inte alltid av reflekterade signalkomponenter såsom fallet 
med Rayleighfädning antar. I celler i öppen terräng och med få hinder kan den mottagna 
signalen antas bestå av dels en direktvåg, dels av reflekterade vågor. Direktvågen kan 
antas ha en konstant effekt som oftast är större än summan av de reflekterade vågornas 
effekt tillsammans. Den s.k. ricefaktorn är ett mått på ricefädningen och anges som 
 

effektvågornasdereflektera
effektnsdirektvågerRicefaktor ==  

 
Om , består den mottagna signalen av enbart reflekterade vågor, vilket innebär 
Rayleighfädning. 

0=r

 

2.5 Radiomodeller 
Det finns 25 färdiga radiomodeller i TSS som man kan simulera trafiken med. Fem av 
dessa är testmodeller och de resterande är simulerade med vissa parametrar som 
beskriver ”verkliga” kanalförhållanden. [11]. 
 
Testmodellerna är enkla modeller, med viss andel förlorade block oberoende av valet av 
kodningsschema eller med given andel förlorade block för varje kodningsschema. Dessa 
modeller används inte för att testa LQC-algoritmen, eftersom LQC inte kan påverka 
andelen av förlorade block när man simulerar med dessa modeller. 
 
De parametrar som används för att beskriva kanalförhållanden i de resterande 
radiomodellerna, radiomodell 6 till 25 i tabell 2.3, är förljande: 

• Medelvärdet av signal-brus-förhållandet, C/I, under simuleringstiden. 
• Hastigheten med vilken mobilen förflyttar sig. 
• Standardavvikelsen av skuggfädningen. 
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• Rice faktorn, som anger effekten av direktvågen jämfört med de reflekterade 
vågorna. Om Rice faktorn är noll, är den direkta vågens effekt noll och därmed 
fås Rayleigh fädning. 

 
Tabellen nedan visar hur ovanstående parametrar varierar för de olika radiomodellerna. 

Modell Medel C/I [dB] Mobilhastighet [km/h] Skuggfädning [dB] Rice faktorn 
6 5 5 1 0 
7 5 5 3 5 
8 5 50 3 0 
9 5 50 6 0 
10 10 5 1 0 
11 10 5 3 5 
12 10 50 3 0 
13 10 50 6 0 
14 15 5 1 0 
15 15 5 3 5 
16 15 50 3 0 
17 15 50 6 0 
18 20 5 1 0 
19 20 5 3 5 
20 20 50 3 0 
21 20 50 6 0 
22 30 5 1 0 
23 30 5 3 5 
24 30 50 3 0 
25 30 50 6 0 

Tabell 2.3 Parametrar som beskriver hur radiomodellerna byggts upp. 

 
Skuggfädning i [dB] är standardavvikelse från medel-C/I och anger hur mycket som C/I 
kan variera för varje skur. För modell 15 t.ex. kan C/I-värdet vara mellan [15-6,15+6] = 
[9,21]. 
 
Radiomodellerna med Rice faktor noll, anger att den mottagna signalen består enbart av 
reflekterade vågor och det finns alltså ingen direktvåg. Ett värde på fem, anger att den 
direkta effekten är fem gånger större än den reflekterade effekten. Ju högre Rice faktorn 
är, desto större är variationen mellan burstarna. 

 

2.6 Link Quality Control 
Med LQC kan man anpassa kodningen efter rådande kanalförhållanden. Dessa 
förhållanden ändras då t.ex. mobilen förflyttar sig och olika hinder på vägen blockerar 
utbredningen eller att signalen dämpas olika beroende på avståndet till basstationen. 
Därför behövs det vissa anpassningar av kanalkodningen för att kunna optimera hur 
mycket data som ska skickas över, eftersom då förhållandena varierar, ändras också det 
kodningsschema som optimerar genomströmningen av data. 
 
I EGPRS finns det två olika sätt att anpassa kanalkodningen till kanalförhållandena, IR 
(Incremental Redundancy) och LA (Link Adaptation). 
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2.6.1 Incremental Redundancy 
Incremental Redundancy benämns också ”hybrid typ II/III” och använder samma 
kodningsschema hela tiden där MCS-9, som är det kodningsschema med högst 
datahastighet, 
vanligen väljs. Då avkodningen av paketen misslyckas, sparas alla mottagna värden 
undan. Vid en omsändning finns det då dubbelt så mycket information av samma 
utsända data, vilket gör att man har dubbelt så stor chans att avkoda rätt. 
 
Beroende på hur hårt punkterad faltningskoden är finns det två respektive tre olika 
uppsättningar av databitar, vilka kallas för punkteringsscheman. Dessa 
punkteringsscheman tas från strömmen av bitar som kommer ut från faltningskodaren. 
MCS-1, MCS-2, MCS-5 och MCS-6 har två punkteringsscheman och resterande 
kodningsscheman har tre.  
 

 
Figur 2.12. Illustration av hur punktering fungerar. 
Punkteringsscheman tas från strömmen av bitar som kommer ut från faltningskodaren. 
 
Om man t.ex. använder MCS-4, får man ut 3 1116372 =⋅ bitar från faltningskodaren. 
Dessa delas sedan upp i tre olika uppsättningar av bitar med 372 bitar i varje 
punkteringsschema P1, P2 och P3, se t.ex. figur 2.6. I detta fall punkterar man bort 

bitar. 7443721116 =−
 
Använder man istället MCS-6, får man 3 1836612 =⋅ bitar från faltningskodaren, som 
sedan delas upp i två uppsättningar av bitar med 1248 bitar i varje. En del bitar finns 
alltså med i båda bituppsättningarna. Man kommer här att punktera bort 

bitar. 58812481836 =−
 
Vid en omsändning skickas inte samma punkteringsschema som användes vid första 
sändningen, utan en annan uppsättning av bitar väljs, se figur 2.13. Om alla 
uppsättningar med bitar är sända och paketet fortfarande inte är korrekt avkodat, sänds 
den första uppsättningen igen, osv. Eftersom mängden information ökar vid varje 
omsändning, ökar hela tiden sannolikheten att avkoda paketet korrekt. 
 

 
Figur 2.13. Illustration av IR. 
Vid omsändningen skickas inte samma bitar som vid tidigare sändning. 
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Anta t.ex. att meddelandet som ska skickas i figur 2.13 är 010. Det som kommer ut från 
faltningskodaren är en sekvens av bitar som är tre gånger så lång som det ursprungliga 
meddelandet. Efter faltningskodaren kan t.ex. 000111000 fås, se figur 2.12. Denna 
sekvens punkteras så att tre olika punkteringsscheman fås t.ex. på följande sätt: 
 

P1 000111000 ⇒  001100 
P2 000111000 ⇒  001100 
P3 000111000 ⇒  001100 

Figur 2.14. Uppbyggnad av punkteringsscheman. 
 
Vid återsändningar av paket skickas då dessa punkteringsscheman ett i taget tills 
avkodningen lyckas, se figur 2.15.  

P1 skickas: 00x11x00x 
P2 skickas: 0x01x10x0 
P3 skickas: x00x11x00 

Medelvärdesbildning av 
varje bit-postition ger: 000111000 

Figur 2.15. Skicka punkteringsscheman vid återsändningar. 
 
Informationen ökar även om det är exakt samma bituppsättning som sänds, eftersom 
man viktar samman bitarna tillsammans med information från tidigare sändningar. Det 
enklaste sättet att vikta samman informationen är att beräkna medelvärdet för varje bit, 
se figur 2.15. 
 
IR ger mycket bra egenskaper eftersom den anpassar sig snabbt till rådande 
kanalförhållanden. En nackdel är att det krävs mycket minne för att spara information 
om alla felaktiga paket. Dessutom ger de många omsändningarna upphov till stor 
fördröjning. Därför finns en alternativ metod som kallas Link Adaptation, LA. 

2.6.2 Link adaptation 
Link Adaptation benämns också typ I ARQ. MS och BTS gör uppskattningar av 
kanalkvalitén, vilka LA utgår ifrån för att bestämma ett kodningsschema som kan 
användas. Vilket kodningsschema som väljs visas i figur 5.2.  

 
Figur 2.16 Link Adaptation. 
Visar vilket kodningschema som LA väljer beroende på rådande kanalförhållanden. 
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Måttet som beskriver kanalförhållandet är bitfelssannolikheten, vilken förkortas med 
BEP, efter engelska ”Bit Error Probability”. I EGPRS uppskattas bitfelssannolikheten 
för varje skur som skickas över kanalen. För varje radioblock dvs. fyra skurar beräknas 
både MEAN_BEP och CV_BEP, där )(_ BEPmeanBEPMEAN =  och 

)(
)(_

BEPmean
BEPstdBEPCV = . 

 
MEAN_BEP är medelvärdet av bitfelssannolikheten för de fyra skurarna och CV_BEP 
är standardavvikelsen av bitfelssannolikheten för burstarna dividerat med medelvärdet. I 
nedlänk medelvärdesbildas sedan MEAN_BEP och CV_BEP i ett glidande 
medelvärdesfilter enligt ekvationerna nedan. För att se hur mätrapporter beräknas se [5]. 
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Parametrarna i ovanstående ekvationer är: 
 n, iterations index 
 e, glömskefaktor mellan 0.03 och 1 som BSC:n bestämmer. Lågt e motsvarar ett 

långsamt filter och maximalt e gör att endast sista värdet tas med. 
 , antar värdena 0 eller 1 och anger om det finns kanalkvalitetsvärden för block 

n. Kvalitetsvärden beräknas bara om avkodningen av headern i paketet lyckats. 
nx

 , anger trovärdigheten hos de filtrerade kvalitetsparametrarna. Om det inte 
kommer fram några paket sjunker . 

nR

nR
 
I upplänksriktningen dock, lägger BTS  MEAN_BEP och CV_BEP till varje block. Det 
finns flera sätt att filtrera dessa värden. Till exempel kan en enkel medelvärdesbildning 
av dessa mätvärden göras. 
 
MEAN_BEP och CV_BEP rapporteras till basstationen i form av mätrapporter, så att 
BSC:n kan använda dessa värden för att bestämma vilket kodningsschema som ska 
användas för att maximera strömningen av data. Till skillnad från IR, sparar LA ingen 
information om tidigare skickade paket. 
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3 RLC/MAC 
 
I detta kapitel ges en utförligare beskrivning på hur RLC/MAC-lagret är uppbyggd och 
vilka funktioner det har. Också en förklaring på hur man etablerar TBF (Temporary 
Block Flow) i både upplänk och nedlänk för att kunna skicka data ges. 
 
RLC/MAC, Radio Link Control/Medium Access Control, utgör gränssnittet mellan den 
mobila stationen, MS, och PCU:n (Packet Control Unit), vilken är den del av BSC:n 
som har hand om GPRS, se figur 3.1. Detta gränssnitt övervakar radiokommunikationen 
och tar hand om de länkarna mellan BSS och MS. En av dess uppgifter är att 
segmentera LLC-datapaketen så att dessa passar storleken av ett radioblock, samt att 
överföra dessa paket. En annan uppgift är att kontrollera kanalerna och radioresurserna 
och schemalägga RLC/MAC-blocken i både upplänk- och nedlänk riktningen.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1. RLC/MAC lagret. 
 

3.1 MAC – Medium Access Control 
MAC-lagret möjliggör för flera mobilstationer att dela på ett transmissions medium. Det 
är i direkt kontakt med det fysiska lagret. I upplänk kan MAC-lagret ses som en 
fördelare som delar de begränsade fysiska resurserna bland många konkurrerande 
mobiler. MAC-lagret ansvarar för lösningen av tvisten om vilken mobil som ska få 
resurserna och väljer då den mobil med högst prioritet först. 
 
I nedlänk, hjälper MAC-lagret till i kö- och schemaläggning av åtkomst försöken. 
Tvistproblemet i upplänk förekommer ej i nedlänk, eftersom det endast finns en 
sändare. 
 
MAC-lagret prioriterar också det data som ska skickas. Kontroll-signaler har högre 
prioritet jämfört med vanlig data. Som nämndes ovan kan flera mobiler dela på ett och 
samma transmissions-medium, vilket kan vara en eller flera fysiska kanaler. Då flera 
fysiska kanaler är allokerade för transmissions mediumet, kommer den mobila stationen 
att i huvudsak sända data parallellt. Detta möjliggör en ökning av datahastigheten 
mellan den mobila enheten och nätverket. 
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I figur 3.2 skickar två mobiler dataströmmar. Tidluckorna 5 och 6 är allockerade som 
delat transmissions medium. MAC-lagret på nätverkssidan schemalägger mobilerna, så 
att användare nr. 1 kan sända data i en TDMA-ram, medans användare nr. 2 kan sända 
data i nästa TDMA-ram. 

 
Figur 3.2 visar hur två mobiler delar på samma transmissionsmedium. 

 

3.2 RLC – Radio Link Control 
RLC-lagret är först och främst ansvarigt för segmentering och ihopsättning av data som 
skickas över luftgränssnittet. Ramarna som används i LLC-lagret är för stora för att 
skickas och därför segmenterar RLC LLC-ramarna i flera block, där vart och ett av dem 
kallas för ett RLC-block. Varje RLC-block får ett eget BSN (Block Sequence Number), 
vilket är sju bitar långt i GPRS och elva bitar långt i EGPRS. BSN sänds i 
blockhuvudet. På mottagarsidan används sedan BSN för att ordna blocken i rätt 
ordning, varefter headern tas bort och blocken sätts ihop till LLC-ramar igen. 
 
RLC stödjer både acknowledged och unacknowledged läge. Det första läget möjliggör 
selektiv återsändning av block. I detta läge används BSN för att begära en återsändning 
av ett förlorat eller icke levererat block. Det andra läget garanterar inte överföring av ett 
skickat LLC-block. Detta läge används främst av applikationer som kräver en konstant 
fördröjning. Genom att erbjuda omsändningar ökar RLC-lagret tillförlitligheten hos 
luftgränssnittet. 
 

3.3 Fysisk kanal 
En tidlucka på en viss frekvens kallas för en BPC (Basic Physical Channel)- enkel 
fysisk kanal och den information som skickas i en tidlucka kallas för en skur.Ett 
radioblock består av 4 skurar. Om mobilen har två tidluckor att sända data på är dessa 
två tidluckor den fysiska kanalen som mobilen använder. 
 

3.4 Temporary Block Flow, TBF 
En TBF är ett dataflöde i en riktning, antingen upplänk eller nedlänk. Varje MS kan ha 
två oberoende TBF:er, en i varje riktning. TBF används i huvudsak för att skicka en 
eller flera LLC PDU8:er och livslängden för en TBF är begränsad till den tid då data 
skickas. 

3.4.1 Att etablera en upplänks TBF 
En mobil enhet, MS, begär en upplänk TBF via ett ”Packet Channel Request” 
meddelande, när den vill skicka data till nätverket. En “Packet Channel Request” kan 

                                                 
8 PDU står för Packet Data Unit och är, som namnet anger, ett paket bestående av data. 
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indikera olika access-typer. En av dem är ”One Phase Packet Access”. Den går till så att 
MS först skickar ett ”Packet Channel Request”-meddelande för att etablera en upplänk 
TBF, vänstra bilden i figur 3.4. Nätverket svarar med att skicka ett ”Packet Uplink 
Assignment” meddelande, vilket tilldelar resurser till MS:en som då kan börja att skicka 
RLC-datablocken. Med jämna mellanrum skickar PCU en ”Packet Uplink Ack/Nack” 
och indikerar att paketen har tagits emot. 
 
En annan typ av ”Packet Channel Request” är ”Two Phase Packet Access”. Här skickar 
MS ett ”Packet Channel Request”, som besvaras med en ”Packet Uplink Assignment” 
precis som i fallet ”One Phase Packet Access”. MS skickar då en ”Packet Resource 
Request”, vilken begär en förändring i de tilldelade resurserna. PCU svarar med en ny 
”Packet Uplink Assignment”, varpå MS kan börja skicka RLC-datablock, se högra 
bilden i figur 3.3  
 
 

 
Figur 3.3. Att etablera en upplänks TBF. 
”One Phase Packet Access”, till vänster, och “Two Phase Packet Access”, till höger. 
TLLI står för engelska Temporary Logical Link Identity och identifierar vilken MS som 
kommunicerar med PCU:n. 
 
”One Phase Packet Access” väljs vanligen då mobilen har lite data att skicka, medan 
”Two Phase Packet Access” används vid större mängden data, eftersom mobilen får mer 
resurser att använda vid det senare.  

3.4.2 Att etablera en nedlänks TBF 
Att etablera en nedlänks TBF är inte lika komplicerat som i upplänk fallet. Nätverket 
kan allokera de nödvändiga resurerna och tala om för MS var dessa resurser är. PCU 
börjar med att skicka ett ”Packet Downlink Assignment” meddelande, vilket tilldelar 
mobilen de nödvändiga resurserna. Därefter skickar PCU RLC-datablocken. 
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Figur 3.4. Att etablera en nedlänks TBF. 
Varje TBF får ett TFI (Temporary Flow Identity) från nätverket, vilket är unikt för 
TBF:er i samma riktning. Med hjälp av TFI kan nätverket alltså skilja mellan de olika 
TBF:erna. 
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4 Analys av problemet 
 
Tidigare kapitlar har givit en introduktion till GPRS, EGPRS och RLC/MAC-
protokollen, som ger en grund för att kunna ge en utförligare beskrivning och förståelse 
av de problem som har behandlats. I detta kapitel kommer problemen samt vilket 
tillvägagångssätt som har valts för att lösa uppgiften att beskrivas mer detaljerat. 
 

4.1 LQC-algoritmen 
En stor skillnad mellan GPRS och EGPRS, förutom en ny modulationsform och ett 
flertal nya kodningsscheman, är införandet av Link Quality Control (LQC) i EGPRS. 
LQC innebär att man anpassar kodningsschema och modulationsform till rådande 
kanalförhållanden, se vidare kapitel 5. 
 
Tidigare implementationer använder statiska användarstyrda kodningsscheman och tar 
inte hänsyn till variationer i kanalförhållanden. I den tidigare versionen av TSS saknas 
möjligheten att byta kodningsschema under simuleringen, vilket gör att testerna inte 
simulerar ett verkligt fall. Detta examensarbete går ut på att implementera en LQC-
algoritm i RMPCU för att göra testerna mer verklighetstrogna. 
 

4.1.1 Krav på algoritmen 
För att få verkligare tester och bättre simuleringar av trafiken behövs en LQC-algoritm 
som kan ta hänsyn till varierande kanalförhållanden och baserat på mätrapporter från 
MS och BTS, kan bestämma ett kodningsschema som optimerar genomströmningen av 
data för stunden, i både upplänk och nedlänk. Algoritmen måste kunna byta mellan 
GMSK och 8-PSK kodningsscheman. Detta inkluderar också att om man får en mycket 
bra GMSK-mätrapport, ska algoritmen kunna byta till ett 8-PSK kodningsschema, som 
är mycket effektivare än GMSK-kodningsscheman, se kap. 2. Vidare ska algoritmen ta 
hänsyn till hur stor del av data- blocken resp. Ack/Nack:ar innehållande mätrapporter, 
som går förlorade och därmed bestämma ett säkrare kodningsschema för att öka 
chanserna att överföringen av blocken lyckas. 
 

4.2 Tillvägagångssätt 
För att bestämma in- och utsignaler till algoritmen, behövs en förståelse och insyn i hur 
en LQC-algoritm ska fungera. En övergripande bild kan fås genom att studera 
tillgängliga dokument om LQC [13,14]. Inparametrarna till algoritmer skickas 
tillsammans med meddelanden som sänds mellan MS och PCU:n, se [5] och [7]. En 
studie om när dessa meddelanden skickas och vad dessa innehåller gör det möjligt att 
använda dessa inparametrar för att kunna utveckla algoritmen, vilken sedan 
implementeras i RMPCU:n. I nästa kapitel redogörs in- och utsignalerna för algoritmen, 
samt hur algoritmen har utvecklats. 
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5 Utveckling av Link Quality Control-algoritmen 
 
I detta kapitel beskrivs LQC-algoritmens in- och utparametrar. En genomgång på hur 
algoritmen är uppbyggd och vilka funktioner denna har ges för att sedan beskriva hur 
algoritmen har utvecklas och vilka val som gjorts för att utveckla den. 

5.1 Insignaler till algoritmen 
Det finns flera olika inargument till algoritmen, varav några är speciella för upplänk och 
vissa speciella för nedlänk. Först beskrivs dock de argument som är allmänna för LQC-
algoritmen, oavsett riktningen på TBF:en. 

5.1.1 RLC-mode 
RLC-mode anger huruvida återsändning av felaktiga paket är möjligt eller ej och har två 
lägen, antingen ”acknowledged mode” eller ”unacknowledged mode”. I ”acknowledged 
mode” används IR så länge det finns minne tillgängligt, annars körs LA. I 
”unacknowledged mode” används alltid LA, eftersom återsändning av paket inte är 
möjligt och då är IR inte kan användas. RLC-mode anges av RLC när TBF:en 
stabiliseras. 

5.1.2 LQC-matris för LA 
LQC-matrisen får MEAN_BEP och CV_BEP som indata och ger ett rekommenderat 
kodningsschema som utdata. Det finns två matriser, en för 8-PSK- och en för GMSK-
mätrapporter [8]. 

5.1.4 LQC_BEP_PERIOD 
LQC_BEP_Period används till att beräkna filterkonstanten, e, i formlerna i kapitel 
2.6.2, som i sin tur används till att räkna fram MEAN_BEP och CV_BEP för nedlänks 
TBF:er. e har ett värde mellan 0.03 och 1, där lågt e ger ett långsamt filter och e = 1 gör 
att endast sista värdet tas med. Värdet 0.60 används i den algoritm som har 
implementerats. 

5.1.5 MEAN_BEP och CV_BEP 
Dessa är, som nämndes i avsnitt 2.6.2, mätvärden från MS eller BTS och är ett mått på 
kanalkvalitén. I upplänk kommer varje radioblock att åtföljas av mätrapporter från BTS, 
medan i nedlänk skickas MEAN_BEP och CV_BEP till LQC via ett ”Packet Downlink 
Ack/Nack”- meddelande [7]. I upplänk multipliceras MEAN_BEP och CV_BEP med 

en tillförlitlighetsfaktor, vilken är 
blockskickadeantal
blockförloradeantal

−1 . Detta för att minska 

relevansen av mätvärden, då några av dessa har gått förlorade på grund av dåliga 
kanalförhållanden. 
 
För att ta fram dessa värden simulerar man radiomiljön och räknar ut ett C/I värde för 
varje skur (burst). Detta C/I värde omvandlas sedan till ett BEP-värde, varvid som 
nämnts ovan, ett MEAN_BEP räknas ut som medelvärdet för fyra påföljande skurar, 
dvs. för ett radioblock. CV_BEP räknas ut som kvoten mellan standardavvikelsen och 
medelvärdet för ett radioblock. MEAN_BEP är ett heltal mellan 1 och 32, där 1 fås för 
dåliga kanlförhållanden och 32 för bästa möjliga. CV_BEP däremot är ett heltal mellan 
1 och 8. 
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5.1.6 Mottagna block och datablock räknare 
Mean_BEP och CV-BEP är mått som anger hur bra kanalkvalitén är baserad på de 
mätvärden som verkligen har kommit fram. Man får därför ingen uppfattning om de 
block som har gått förlorade. Därför behöver man ett mått, mottagna-block, på hur 
många block som har kommit fram för att man i jämförelse med totala antalet skickade 
block, datablock-räknare, ska kunna bilda sig en bättre uppfattning om hur bra 
kanalkvalitén är. 

5.1.7 Speciella insignaler för upplänk 
5.1.7.1 Antalet PDCH 
En PDCH är en kanal som reserveras för en mobil för att denna ska kunna sända data 
till basstationen. Ju fler PDCH:er som reserveras åt mobilen, desto mer information kan 
det skickas från mobil till basstationen. Antalet PDCH:er är alltså en siffra som svarar 
mot vilken bandbredd i luften som reserverats åt mobilen. Många PDCH:er ger att 
mobilen får iväg många block under en liten tidsperiod, vilket gör att man vill ha Ackar, 
innehållande mätrapporter, tätare (tidsmässigt) jämfört med annars. Antalet kanaler kan 
variera mellan en och åtta. 

5.1.8 Speciella insignaler för nedlänk 
5.1.8.1 MS_OUT_OF_MEMORY 
Denna variabel anger om minneskapaciteten för mobila stationen är full eller inte. Den 
anges i ett 04.60 EGPRS Packet Downlink Ack/Nack. 
 

5.2 Utsignaler från algoritmen 
LQC-algoritmen är en metod som rekommenderar en MCS för upplänk- och nedlänk- 
TBF:er. Men förutom kodningsschema, har algoritmen en utparameter till som kallas 
Resegment bit. Nedan beskrivs båda dessa utparametrar. 

5.2.1 Resegment bit 
Resegment biten används för upplänk TBF:er vid omsändningar och kan anta värden 
noll eller ett. Om den sätts till ett, ska LA användas och mobilen ska göra 
omsändningarna med ett kodningsschema i samma familj som det ursprungliga paketet 
skickades med och radioblocket kan delas upp i fler radioblock. T.ex. ett paket som 
skickades med MCS-9 kan sändas om med antingen MCS-9, MCS-6 eller MCS-3. 
Däremot om den sätts till noll, ska IR användas och mobilen måste använda ett 
kodningsschema av samma familj och mängden information får ej delas i flera 
radioblock. Ett paket som skickats med MCS-9 kan här t.ex. sändas om med endast 
MCS-9 eller MCS-6. i detta fall kan man alltså inte sända om paketet med 
kodningsschemat MCS-3, eftersom ett radioblock som skickas med MCS-9 har 2 x 592 
informationsbitar, medan MCS-3 använder radioblock med 296 databitar. För tabeller 
och mer information om resegment biten se [7]. 

5.2.2 Kodningsschema 
LQC bestämmer ett kodningsschema som ska användas vid upplänks- och nedlänks- 
TBF, för att optimera genomströmningen av data. Hur detta kodningsschema bestäms 
av algoritmen beskrivs i kapitel 5.3. 
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5.3 Att ta fram algoritmen 
Som nämnts tidigare varierar det optimala kodningsschemat i takt med att 
kanalförhållandet ändras. Därför måste man kunna ändra kodningsschemat för att hela 
tiden kunna optimera genomströmningen av data. Detta är LQC-algoritmens uppgift. 
Nedan beskrivs hur algoritmen har utvecklats och vilka val som gjorts för att ta fram 
algoritmen. 
 

5.3.1 Att ta emot mätrapporter 
Det första paketet skickas alltid med MCS-2, som är ett relativt säkert kodningsschema 
med mycket redundans. Varje gång ett block tas emot, skickas ett Ack/Nack tillbaka så 
att sändaren vet att blocket har kommit fram. Tillsammans med varje Ack/Nack fås ett 
mätvärde på hur den nuvarande kanalkvalitén är. Dessa mätvärden är  de huvudsakliga 
inparametrarna till algoritmen. 
 
I upplänk skickas MEAN_BEP och CV_BEP direkt till BSC:n för varje mottaget 
radioblock. Man får dock inget mätvärde för de block som går förlorade. Dock borde 
hänsyn tas även till dessa block eftersom de är ett mått på hur bra förhållandena i 
kanalen är. Därför, som nämndes i avsnitt 5.1.5, multipliceras MEAN_BEP och 

CV_BEP med en tillförlitlighetsfaktor 
blockskickadeantal
blockförloradeantal

−1 . Sedan filtreras 

MEAN_BEP och CV_BEP så att man kan ta med tidigare mätvärden i beräkningen för 
att minska påverkan från tillfälliga toppar i kanalkvalitén. I det filter som används här 
görs en enkel medelvärdesbildning av mätvärden. Det finns dock flera olika sätt att 
filtrera dessa värden. 
 
I nedlänk medelvärdesbildas MEAN_BEP och CV_BEP i ett glidande medelvärdesfilter 
enligt ekvationerna i avsnitt 2.6.2. För att se hur mätrapporter beräknas se [5]. 
 
GMSK- och 8-PSK-mätrapporter 
Om data har skickats med ett GMSK-kodningsschema kommer man att få en GMSK- 
mätrapport och om man skickar data med ett 8-PSK-kodningsschema får man en 8-
PSK-mätrapport. På samma sätt, kommer man att använda 8-PSK- kodningsscheman 
om man fått en 8-PSK-mätrapport osv. 
 
En uppgift som LQC- algoritmen har är att kunna skilja mellan bra och dåliga GMSK 
resp. 8-PSK-mätrapporter och att kunna skifta mellan dessa. T.ex. om man får en bra 
GMSK- mätrapport är detta ett tecken på att kanalkvalitén är bra och därför kan man 
skicka data med ett snabbare 8-PSK-kodningsschema med mindre redundans. Om man 
däremot har fått en dålig 8-PSK-mätrapport är det ibland bäst att man byter till ett, 
betydligt säkrare, GMSK- kodningsschema för att undvika onödiga paketförluster. 
Sambandet mellan GMSK- och 8-PSK-kodningsscheman framgår av tabell 5.1. Denna 
tabell har tagits fram genom att man gjort simuleringar, där man tagit fram både 
GMSK- och 8-PSK- mätrapporter för en och samma radiomodell9. Eftersom samma 

                                                 
9 En radiomodell består av flera parametrar som anger hur modellen ska se ut. I TSS finns 25 olika 
radiomodeller, där de parametrar som skiljer de olika radiomodellerna åt är Mean C/I [dB], mobilens 
hastighet [km/h], skuggfädning [dB] samt Rice k faktorn (se kapitel 2). 

 



  30 

radiomodell, och därmed samma kanalförhållanden, använts kan man se vilket GMSK- 
värde som motsvarar ett 8-PSK- värde och vice versa [12]. 
 
Som framgår av tabell 5.1 är det ett stort hopp i ”MeanBEP GMSK” för ”MeanBEP 8-
PSK” = 17 och 18. Jag har därför valt att sätt gränsen där eftersom kanalkvalitén då är 
sämre och det är bättre att använda säkrare och långsammare GMSK-kodningsscheman 
istället för osäkrare snabbare 8-PSK-kodningsscheman. Alla 8-PSK-mätrapporter som 
är sämre än 18 konverteras till GMSK-mätrapporter. På samma sätt konverteras alla 
GMSK-mätrapporter med MeanBEP bättre än 21 till 8-PSK mätrapporter, så att 8-PSK-
kodningsscheman kan användas av LQC. 
  
MeanBEP 8-PSK MeanBEP GMSK   MeanBEP GMSK MeanBEP 8-PSK 

1 3   1 0 
2 3   2 0 
3 4   3 0 
4 5   4 2 
5 5   5 3 
6 6   6 5 
7 7   7 6 
8 8   8 7 
9 9   9 8 

10 9   10 11 
11 10   11 12 
12 11   12 13 
13 12   13 14 
14 13   14 15 
15 14   15 16 
16 15   16 16 
17 18   17 17 
18 23   18 17 
19 28   19 17 
20 31   20 17 
21 31   21 17 
22 31   22 18 
23 31   23 18 
24 31   24 18 
25 31   25 18 
26 31   26 18 
27 31   27 18 
28 31   28 19 
29 31   29 19 
30 31   30 19 
31 31   31 19 
32 31   32 19 

Tabell 5.1 Samband mellan GMSK- och 8-PSK- mätrapporter. 
 

5.3.2 Att välja metod beroende på ”RLC-mode” 
Nästa steg efter den eventuella omvandlingen mellan GMSK och 8-PSK är att 
algoritmen kontrollerar vilken ”RLC mode” den nuvarande TBF:en befinner sig i för att 
kunna avgöra huruvida ”Incremental Redundancy” eller ”Link Adaptation” ska 
användas. Tidigare undersökningar [13] och [14] visar att IR alltid har bättre prestanda 
jämfört med LA, se figure 5.1, och därför ska algoritmen välja IR så ofta som möjligt 
[15].  
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Figur 5.1. IR vs LA. 
Figur visar att IR har alltid högre datahastighet än LA. 
 
 
Om ”unacknowledged mode” används, måste LA 
väljas, eftersom i ”unacknowledged mode” görs inga 
omsändningar av felaktiga paket och då är IR inte det 
bästa valet, eftersom IR sänder data i rask takt och 

räknar med att få sända om paketen igen. Om däremot ”acknowledged mode” används 
får IR användas så länge mobilen inte har slut på minne, vilket kan inträffa för 
nedlänks-TBF:er ifall det sker många återsändningar av felaktiga paket. I detta fall får 
man använda LA, eftersom denna inte sänder om felaktiga paket och därmed inte kräver 
något minne.  
 
Om LA används i upplänk ska LQC sätta resegment biten till ett, i annat fall ska den 
vara noll, se 5.2.1. i nedlänk behövs ingen ”resegment”-bit eftersom nätverket själv vet 
vilken metod som används och därför kan sända om med ett lämpligt och tillåtet 
kodningsschema. 
 
Efter att antingen LA eller IR har bestämts som metod, anropas i sin tur dessa 
algoritmer, varvid ett kodningsschema bestäms. LA tittar i princip i en tabell som har 
MEAN_BEP och CV_BEP som in argument och ett kodningsschema som ut argument. 
IR fungerar dock annorlunda. Istället för att ändra kodningsschemat efter 
mätrapporterna och välja säkrare kodningsschema varje gång, skickar den mycket data 
med en hög hastighet, lämpligen MCS-9, och räknar med att få skicka om paketet igen. 
Om kanalkvalitén är tillräcklig dålig, kommer dock samtliga paket att gå förlorade om 
de sänds med MCS-9. Ett betydligt säkrare kodningsschema, t.ex. MCS-3, vore mer 
lämpligt eftersom det är det snabbaste GMSK- kodningsschemat med redundans. I de 
tidigare gjorda forskningar och implementeringar av algoritmen har gränsen där IR ska 
välja MCS-3 istället för MCS-9 valts till 68,0_BEP)log10(MEAN −= , [13], vilket 
enligt [5] motsvarar MEAN_BEP = 2. Detta värde kan dock ändras sedan vid behov. 
 
Om 8-PSK kodningsscheman av någon anledning inte kan användas, t.ex. pga. att 
mobilen inte kan hantera det, väljs istället MCS-3. 
 

5.3.3 Förlorade mätvärden 
Som nämndes i avsnitt 5.3.1, fås mätvärden tillsammans med s.k. AckNack:ar. Ett 
problem som kan förekomma är att dessa Ack/Nackar och därmed mätvärdena går 
förlorade. Då får LQC inget mått på kanalförhållandet för just detta block och kan 
därmed inte bestämma ett lämpligt kodningsschema. För att minska risken att också 
efterföljande mätvärden går förlorade, ska RMPCU:n be LQC-algoritmen att välja ett 
nytt kodningsschema då Ack/Nackar går förlorade. LQC ska då ta hänsyn till att 
mätvärden har gått förlorade och därmed välja ett säkrare kodningsschema. Jag har här 
valt att sänka kodningsschemat ett steg varje gång man förlorar ett mätvärde. Detta för 
att inte sänka datahastigheten för mycket, men ändå öka chansen för nästa mätvärde att 
komma fram. Man kan naturligtvis välja andra sätt att kompensera för förlorade 
mätvärden, t.ex. kan man vänta tills fler mätvärden har gått förlorade och sedan sänka 
kodningsschemat med flera steg. 
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5.3.4 Förlorade datablock 
Inte bara mätvärden, utan även datablock kan gå förlorade. Då dessa block inte tas 
emot, fås heller inget mätvärde för dem och för att kunna ta hänsyn till detta faktum, 
införs två variabler: Mottagna block och Datablock räknare. Kvoten av dessa två kan ses 
som ett mått på tillförlitligheten av kanalen. För att minska antalet återsändningar vid 
dåliga förhållanden och därmed göra algoritmen säkrare har jag valt att välja ett 
långsammare kodningsschema om denna kvot underskrider en viss gräns. Om kvoten 

räknareDatablock
blockMottagna  understiger 90% väljs ett kodningsschema som är ett steg säkrare, 

t.ex. väljs MCS-6 istället för MCS-7. Om kvoten är mindre än 50%, vilket betyder att 
mer än hälften av blocken inte kommit fram, måste ett mycket säkrare kodningsschema 
väljas. Jag har här valt MCS-1 för att minska antalet återsändningar så mycket som 
möjligt och att maximera chansen att blocket kommer fram nästa gång det sänds om, 
även om hastigheten minskas markant. 
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5.3.5 Algoritmens uppbyggnad 
Algoritmen kan sammanfattas i nedanstående flödesdiagram: 
 

 
Figur 5.2. Flödesschema för LQC-algoritmen.
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6 Testning av algoritmen 
 
Som framgår av tabell 2.3 finns det några radiomodeller med olika parametrar som 
används vid simuleringarna. Det som skiljer dessa modeller åt är, som nämndes i avsnitt 
2.5, signal brus förhållande, genomsnittlig C/I, mobilens hastighet, skuggfädning, samt 
Ricefaktorn. 
 
Stora förändringar, vilka kan orsakas av hög skuggfädning och hög Ricefaktor gör 
förhållanena mycket tuffare för algoritmen. Har man dessutom dålig kanalkvalité och 
har stora förändringar, kan tex. Genomsnittlig C/I bli väldigt lågt, vilket i sin tur ger 
upphov till att väldigt få och i värsta fall inga paket alls kommer fram. Därför har jag 
valt att köra testfallen med de radiomodeller som har så liten variation som möjligt, dvs. 
med radiomodellerna 6, 10, 14, 18 och 22 i tabell 2.3. Jag testar alltså algoritmen för var 
och en av dessa radiomodeller. 
 
Resultatet av testerna ska jämföras med teoretiska värden, då det inte finns några 
tidigare tester gjorda i samma förhållanden att jämföra med. 
 

6.1 Olika faktorer 
Även om man oftast vill ha så mycket bandbredd som möjligt, finns det ibland andra 
aspekter som är viktiga. T.ex. är det ibland relevant att ha så lite fördröjning som 
möjligt när data ska skickas. Fördröjningen påverkas av antalet omsändningar av 
paketen. Ju fler omsändingar, desto större blir fördröjningen. Fördröjningen ger därmed 
ett mått på hur ofta algoritmen sänder om paketen. 
 
Också effektiviteten som definieras av hur mycket data som har kommit fram jämfört 
med hur mycket data som har skickats totalt, är ibland önskvärt att veta. 
 
Jag har valt att testa algoritmen med avseende på dessa tre faktorer, nämligen 
datahastighet, fördröjning och effektivitet. I samtliga tester skickas 100 paket om 1000 
byte, för tillräcklig noggrannhet. 

6.1.1 Datahastighet 
För att se hur bra algoritmen fungerar med avseende på datahastigheten, ska tillräckligt 
mycket data skickas för att den tid som det tar för att etablera en TBF ska vara obetydlig 
jämfört med tiden det tar för informationen att skickas. 100 paket om 1000 bytes 
skickas och tiden det tar för dessa att komma igenom tas. Sedan bildas den totala 
datahastigheten som mängden skickade data dividerat med tiden det tog för dessa paket 
att komma fram. 

6.1.2 Fördröjning 
Fördröjningen definieras som den tid det tar för ett paket att komma igenom från den 
tidpunkt då detta har skickats. För att testa fördröjningen skickas paketen och man tar 
den tid det tar för dessa paket att tas emot på mottagar sidan. 
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Man kan testa fördröjningen på två olika sätt, nämligen i acknowledged- eller 
unacknowledged mode. En viktig detalj är att man måste ha stor fördröjning mellan det 
paketen skickas så att man vet att ett paket i taget skickas. 

6.1.3 Effektivitet 

Med effektivitet menas här 
lasttotal
lastnytto . Detta är ett mått på hur mycket data som 

verkligen har kommit fram jämfört med det totala mängden data som har skickats. 
 

6.2 Testresultat 
Signal-brus-förhållandet varierar för de olika radiomodellerna enligt tabell 2.3. De 
radiomodeller som användes vid testning var radiomodell 6, 10, 14, 18 och 22 i denna 
tabell. Algoritmen testades för de ovanstående radiomodellerna, där 100 paket om 1000 
byte skickades. Vid testning används s.k. testfall där man anger bl.a. vilken radiomodell 
som ska användas, hur många paket som ska skicka, storleken på paketen, samt vad 
man vill mäta. 
 
Någonting som fattades i testfallet som jag använde var att man inte kunde mäta hur 
mycket data som hade skickats och därmed kunde man inte få en uppfattning om 
bithastigheten. Denna funktionalitet fanns alltså inte och fick läggas till för att kunna 
testa algoritmen. 
 
Vid första testningen av algoritmen stötte jag på problemet att många mätrapporter gick 
förlorade. Därför justerade jag för detta fel och gjorde ändringar i algoritmen, där LQC 
nu väljer ett säkrare kodningsschema varje gång en mätrapport går förlorad, se kapitel 5. 
 
Nästa problem vid testning av algoritmen var att paketen inte kunde tas emot på 
mottagarsidan, oberoende av vilken radiomodell som kördes. Undersökning av de 
loggar som man får av RMPCU visade att sändarsidan tolkar Ack/Nackarna felaktigt. 
Sändaren tror att paketet har kommit fram. När nästa AckNack tas emot och mottagaren 
meddelar att det paketet inte har kommit fram, blir det fel i kommunikationen och 
simuleringen kan inte slutföras. Vad som orsakar det här felet är tyvärr inte känt och 
eftersom detta fel är utanför min kontroll, kunde jag inte rätta till det själv. Därmed gick 
det inte att få fram ett riktigt resultat om hur väl algoritmen fungerar. 
 
Att man på Enea Epact AB inte har upptäckt detta fel tidigare beror på att man inte har 
gjort tester med radioförluster tidigare, vilket jag måste göra, eftersom LQC-algoritmen 
bygger på att sända om förlorade och felaktiga block. 
 
Ett alternativ vore att skicka färre antal paket och testa algoritmen. Eventuella resultat 
från dessa tester skulle dock inte ge ett lika bra mått på hur väl algoritmen fungerar, då 
tiden det tar för en TBF att etableras skulle vara relativt lång jämfört med tiden det tar 
att skicka paketen. 
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7 Slutsatser 
I detta exjobb har jag implementerat en LQC-algoritm, vilken tar hänsyn till ett antal 
parametrar, däribland mätrapporter från MS och BTS, och bestämmer ett 
kodningsschema som optimerar genomströmningen av data. Incremental Redundancy 
har alltid högre datahastighet än Link Adaptation, se figur 5.1, och därför väljer 
algoritmen det första så länge det är möjligt. 
 
LQC algoritmen ska också anpassa kanalkodningen efter hur stor andel av datablock 
och mätrapporter som kommer fram och välja ett säkrare kodningsschema i de fall då 
många av dessa går förlorade. 
 

7.1 Förslag till förbättringar 
Tyvärr kunde jag inte testa algoritmen och mäta dess prestanda och därför är det svårt 
att säga hur bra algoritmen fungerar. Dock, någonting som möjligen skulle göra 
algoritmen bättre är att noggrannare justera för förlorade datablock och mätrapporter. 
Detta hade jag planerat att göra efter att ha testat algoritmen och sett resultatet av detta.  
 
Någonting annat som kan göras för att förbättra algoritmen är att LQC, då Incremental 
Redundancy körs, ska ta hänsyn IR-minnet. IR-minnet är det minne i mottagaren som är 
kvar och som används av IR för att avkoda paketet. För tillfället har används bara en 
binär variabel på mobilsidan, MS_OUT_OF_MEMORY, vilket anger huruvida mobilen 
har minne kvar eller inte. En förbättring vore att mobilen angav hur mycket minne som 
finns kvar. Då, när det är lite minne kvar kan mobilen välja ett säkrare kodningsschema, 
så att risken att avkoda paketet rätt och kunna frigöra minne igen ökar. 
 
Något annat som eventuellt skulle kunna förbättras är de matriser som används av LA. 
Jag har valt matriserna enligt [8], men man kan också ta fram dessa matriser baserade på 
de mätvärden man får vid simulering med de existerande radiomodellerna i TSS. 
 
Vid senare utveckling av algoritmen kan dessa förslag på förbättringar beaktas. 
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