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1. Introducció
A mitjans dels anys 90 el creixement del mercat i de la indústria de les
telecomunicacions va experimentar un grandíssim creixement que no va parar fins ben
acabada la dècada dels 90. Aquest període va ser conegut inicialment com el gran boom
de les telecomunicacions, i conegut també més endavant com la bombolla de les
telecomunicacions. Aquesta bombolla, però, va acabar explotant i va portar a un
important declivi del sector de les telecomunicacions. El període de creixement
desmesurat, liderat per grans empreses en plena expansió incessant com AOL,
compradora de Time-Warner, així com també de petites empreses de negocis a través
d’internet que creixien ràpidament. Va ser també el període de la moda pels portals a
internet, que generaven gran expectació bursàtil, com el cas de Terra, i tot el que tingués
alguna relació amb la xarxa de xarxes.

La caiguda d’aquest mercat va fer pensar als escèptics que una plena recuperació no
arribaria fins al cap de molts anys. El que s’imaginava poca gent és que tot el treball
portat a terme en un dels sectors més característics del mercat durant aquells anys de
recessió de les telecomunicacions acabaria sent d’allò més útil en aquest sector que, tot i
que potser ho va semblar, mai es va apagar.

I és que mentres explotava la bombolla de les telecomunicacions, les empreses
presentaven pèrdues millonàries o disminucions dràstiques dels beneficis, tancaven
petites empreses on-line que havien crescut molt (encara que en alguns casos fós de
forma molt discutible, forçada i sense el recolzament de gairebé ningú, com el cas de
Napster), mentres tot això succeïa, a Espanya concretament, però a tota Europa i al món
sencer de forma més general, es produia el boom de les comunicacions mòbils. A finals
del 2004 la penetració de mercat de la telefonia mòbil era del 91,6% i s’espera que
arribi a una quota del 100% durant aquest any 2006. Actualment hi ha a Espanya 41,5
mil·lions de mòbils per a 44 mil·lions de persones, mentres que el nombre de línies
fixes és només de 17,495 mil·lions. Aquestes dades extretes de la premsa ja donen una
idea de que potser la bombolla no va reventar per aquest mercat.

Dins d’aquest mercat en constant creixement i explotació és difícil agafar un
posicionament que asseguri l’èxit. També es podria considerar desmoralitzant de cara a
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la innovació en aquest entorn observar com, des del punt de vista de futur enginyer de
telecomunicacions treballant en un projecte sobre comunicacions mòbils, avui en dia
gran part dels ingressos d’aquest sector se’ls emporten empreses dedicades a fer sonar
l’últim èxit del grup de moda com a melodia del terminal mòbil o a participar en
votacions per escollir el principal candidat a ser expulsat d’un dels molts reality shows
que saturen la televisió actualment. Tot i això, s’ha seguit treballant en aquest entorn, i
tot i que sembla difícil poder treure el lloc i robar la hegemonia a les actuals xarxes
GSM, era necessari fer un nou pas endavant, i es va començar a treballar en les futures
xarxes 3G.

És ben cert que el desenvolupament d’aquesta nova tecnologia s’ha retrassat tant que,
quan encara no està plenament aplicat, ja han aparegut els coneguts com sistemes
beyond 3G, sempre a nivell de recerca i no encara a nivell d’aplicació real. Però també
és cert que no és tant fàcil introduir un sistema totalment diferent des de la base en un
entorn on està plenament instaurat GSM.

Dins del desenvolupament de les xarxes 3G es va començar a pensar en el període de
temps intermig entre l’inici de la tecnologia 3G i la seva total i final implantació,
substituint per complet a les xarxes GSM. Durant aquest període, que pot ser de molts
anys, totes dues tecnologies conviuran i, perque no, treballaran juntes i de forma
cooperativa. Així, partint de les ja existents estratègies de gestió de recursos ràdio
(RRM) per GSM/GPRS, les xarxes EDGE basades en aquestes i les que es van
desenvolupar per UMTS, es va pensar en desenvolupar unes noves estratègies que
permetessin la gestió de totes dues xarxes de forma conjunta, cosa que comportaria
poder millorar la qualitat oferta per totes dues tecnologies d’accés (RAT: Radio Access
Technology). Així van nèixer les estratègies de Common Radio Resource Management
(CRRM) per a xarxes heterogènies, formades per GERAN (GSM Enhanced Radio
Access Network), la xarxa GSM/GPRS ampliada per aconseguir velocitats més
elevades a través d’EDGE, i UTRAN (Universal Terrestrial Radio Access Network).

A través d’aquest nou estudi encarat a la gestió de totes dues xarxes simultàniament per
a aconseguir una millor qualitat van aparèixer noves estratègies de gestió de recursos
ràdio, els nous algoritmes de CRRM. Dos dels més importants són el Vertical
Handover, que permet a més de canviar de cèl·lula a la que s’està connectat a mida que
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el terminal mòbil es mou, canviar també de RAT segons les prestacions que ofereixi
cadascuna. I la Initial RAT Selection, Sel·lecció Inicial de RAT. Aquesta segona funció
determina, a partir de l’anàlisi de múltiples paràmetres de xarxa i de l’escenari on
aquesta està físicament ubicada, la RAT a través de la qual serà òptim iniciar la
connexió en funció del tipus d’usuari o de servei que es vulgui utilitzar.

És dintre del marc d’aquesta última estratègia de CRRM en la que es situa aquest
projecte, analitzant la Sel·lecció Inicial de RAT basada en diferents polítiques
dissenyades específicament i proposant noves estratègies i polítiques per tal de millorar
els resultats en termes de la qualitat que es té a la xarxa.

Per altra banda, ja fa uns anys que s’està treballant en el que podria ser el futur en les
xarxes mòbils i xarxes de telecomunicacions en general. El pricing, o tarificació dels
serveis, s’analitza ara enfocat des d’una prespectiva força allunyada de les clàssiques
estratègies de mercat, en busca de maximitzar ingressos i minimtzar despeses, que
apliquen les operadores de comunicacions mòbils i tot tipus d’empresa. Cap a finals
dels 90 es comença a treballar i a estudiar de forma específica la possibilitat d’aplicar
una tasca econòmica o d’estratègia de negoci, com és la tarificació dels serveis,
encarada des del punt de vista de gestió de recursos de xarxa i recursos ràdio, i més
endavant des del punt de vista de gestió de la qualitat de servei que ofereix la xarxa.
Així, la tarificació del servei es comença a plantejar també des d’un punt de vista de
gestió dels recursos ràdio i, de forma conseqüent, com a una altra forma de basar les
estratègies de CRRM. I és que és evident que un dels factors clau que determinarà la
qualitat que aprecia l’usuari serà el preu que estarà pagant pel servei.

Així, unint aquestes dues branques d’estudi, finalment es preten unir els dos conceptes,
CRRM i pricing, i es desenvolupa una primera i senzilla aplicació d’estratègia de
pricing per a realitzar o encarar la funció de Sel·lecció Inicial de RAT des d’un punt de
vista diferent.

1.1. Sumari
Aquest projecte s’organitza de la següent manera. Al capítol 2 es desenvolupa una
introducció bàsicament teòrica sobre xarxes heterogènies i les diferents estratègies de
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CRRM per aquestes xarxes, centrant-se especialment en la funció de Sel·lecció Inicial
de RAT. El següent apartat, capítol 3, es centra en realitzar un estudi també teòric del
concepte de pricing en xarxes de provisió de QoS, analitzant també en part l’estat de
l’art del pricing en aquest tipus de xarxes.

El capítol 4 és un estudi en part teòric però bàsicament analític de la Sel·lecció Inicial
de RAT basada en polítiques (Policy-based Initial RAT Selection). Es porta a terme un
estudi de les polítiques de sel·lecció de RAT existents amb l’objectiu de determinar
quines són les òptimes en cada tipus d’escenari, i per altra banda detectar possibles
debilitats d’aquestes polítiques. Aquest estudi es fa a partir de múltiples resultats
obtinguts a través de simulacions. Un cop estudiats els resultats i les mancances es
dissenyen al capítol 5 noves polítiques de sel·lecció de RAT basades en mesures de les
pèrdues de propagació amb l’objectiu de millorar els resultats que ja es tenien i
presentar una alternativa de més fàcil implementació a una de les polítiques.

Per últim, com a unió dels dos temes estudiats, el capítol 6 desenvolupa una senzilla
estratègia de pricing orientada a la funció de sel·lecció de RAT i se n’obtenen resultats
també a través de simulacions. El capítol 7 recapitula les conclusions bàsiques del
projecte i proposa noves vies d’estudi per continuar millorant especialment el model
dissenyat al capítol 6.

2. CRRM en xarxes heterogènies
Actualment ja fa més de 10 anys que es va implantar comercialment la xarxa GSM per
comunicacions mòbils. Durant tot aquest temps el mercat de la telefonia mòbil ha
crescut de forma imparable, aparentment de forma insensible a la crisi del mercat de les
telecomunicacions dels primers anys d’aquesta dècada, fins al punt de superar en
implantació al mercat i en nombre d’usuaris a la telefonia fixa clàssica. És en aquest
punt, en que el nombre de terminals mòbils a Espanya supera el nombre de terminals
fixos, en que és comença a parlar del que ha de ser i ja està començant a ser la tercera
generació de comunicacions mòbils, la generació 3G.

Després de molts retards i problemes sembla ser que la nova tecnologia comença a
obrir-se pas poc a poc dins del mercat, començant inicialment pel mercat més
especialitzat i dedicant-se bàsicament a empreses, tot i que actualment es comencen a
veure els primers passos de la nova tecnologia a la busca del mercat del carrer.
Finalment UMTS ha passat a ser el nou model de tecnologia 3G estandaritzat pel 3GPP
(Third Generation Partnership Project) destinat a substituir a les xarxes GSM durant una
altra dècada. Tot i això, encara no és del tot clar si aquesta substitució total es produirà
realment. Tots els retards i problemes sorgits amb el desenvolupament de la tecnologia
3G han donat temps a que altres estratègies de quarta generació s’hagin desenvolupat i
puguin generar alguns dubtes de cara a la implantació. Un exemple d’aquestes noves
tecnologies que han aparegut abans de que s’implanti UMTS totalment és la xarxa
WIMAX, sobre la que s’està estudiant basar les xarxes heterogènies de comunicacions
mòbils a Corea del Sud, segons comenta John Gapper a un article del Financial Times.
Tot i això, aquestes noves tecnologies no tenen encara tanta implantació com UMTS i
estan molt endarrera en aquest aspecte. L’única xarxa que si que es pot considerar que
s’està extenent a un ritme comparable al d’UMTS és WLAN.

Durant els retrassos de la tecnologia UMTS també s’han desenvolupat solucions de
2,5G amb l’objectiu d’augmentar la capacitat de transmissió de dades de les xarxes
basades en GSM per a poder oferir serveis de tràfic interactiu, correu electrònic i altres
aplicacions, gràcies a les tecnologies GPRS (General Packet Radio Service) i EDGE
(Enhanced Data Rates for GSM Evolution), parlant-se així de la xarxa d’accés GERAN
(GSM/EDGE Radio Access Network).
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És cert també que una de les llicències per operadors de 3G, concretament l’assignada a
Xfera, no s’ha posat en marxa encara. Tot i això Telefònica i Vodafone si que tenen en
marxa la seva explotació de la xarxa UMTS, treballant actualment amb 3 portadores
cadascuna i començant a oferir serveis de 3G tals com videotrucades en molts punts de
la geografia espanyola i catalana.

2.1. Xarxes heterogènies
Ens trobem en el contexte d’una xarxa d’accés GSM plenament instalada que, aprofitant
els retards de l’aparició de la tercera generació i bàsicament per solventar les mancances
que aquest retràs produïa, s’ha ampliat amb capacitats de transmissió de dades
superiors, parlant-se així de la xarxa GERAN. Les tecnologies 3G comencen a
emprendre el vol, iniciant la seva implantació al mercat amb la posada en funcionament
de la xarxa d’accés i la fabricació i venta dels primers terminals mòbils 3G. Per altra
banda, la creixent popularitat i imparable implantació de les xarxes inalàmbriques
WLAN ens condueixen, en conjunt, a un entorn en el que conviuen bàsicament tres
tecnologies d’accés (GERAN, UTRAN i wLAN) realitzant funcions similars i oferint
també serveis similars.

En aquest entorn es promouran solucions mixtes de gestió dels recursos ràdio, partint
dels models de gestió de recursos ràdio ja existents per a cada tecnologia d’accés de
forma individual. Clarament, un control i gestió de la QoS d’aquestes xarxes hauria de
ser aplicat a aquest entorn heterogeni de forma comuna. En un model basat en múltiples
tecnologies d’accés inalàmbriques, interconnectades amb la mateixa xarxa de transport
a través d’un element de control comú, tal com s’afirma a [23], es pot obtenir una
arquitectura oberta i flexible que permeti una gran varietat i nombre de tecnologies
inalàmbriques per a gestionar un gran nombre de serveis amb diferents requeriments de
QoS.

En aquesta arquitectura comuna l’objectiu seria transmetre cada servei o connexió a
través de la xarxa que és més eficient pel servei utilitzat sota les actuals condicions de
tota la xarxa, incloent les diferents xarxes d’accés o RATs (Radio Access Technology).
Un altre objectiu és fer aquesta xarxa heterogènia transparent per l’usuari, de manera
que el seu terminal mòbil sigui capaç de transmetre a través de qualsevol o vàries xarxes
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d’accés, i aquesta sel·lecció es faci de forma transparent, sense que hi hagi d’intervenir
l’usuari.

Així, de cara a dissenyar les estratègies conjuntes de gestió de recursos ràdio, de control
i provisió de QoS en aquestes tecnologies d’accés, es parla del concepte de xarxes
heterogènies. Concretament aquest projecte es centra en l’anàlisi de la gestió de
recursos ràdio a xarxes heterogènies formades per GERAN i UTRAN.

2.2. CRRM
El concepte de xarxa heterogènia facilita la utilització d’una gestió comuna dels
recursos a cada RAT. Seguint les especificacions del 3GPP, les estratègies de CRRM
(Common Radio Resource Management) es dissenyen per a gestionar de forma
coordinada els recursos ràdio que pertanyen a múltiples tecnologies d’accés de forma
eficient. A [25] s’introdueix el concepte de CRRM com a general i aplicable a qualsevol
combinació de RATs, tot i que la implementació específica i el grau de coordinació
entre aquestes xarxes d’accés depen molt de com estiguin unides les diferents RATs.

Abans de tractar la gestió conjunta de recursos és important definir en que consisteix la
RRM

(Radio

Resource

Management),

gestió

dels

recursos

ràdio

aplicada

individualment per a cada tecnologia d’accés.

A [25] i [31] es defineix el concepte de Radio Resource Unit (RRU) com el conjunt de
paràmetres de transmissió físics necessaris per soportar la transmissió d’informació.
D’aquesta manera, tot i que la definició sigui comú per a totes les xarxes d’accés, una
RRU representarà un concepte diferent a cada tipus de xarxa. Per exemple, en el cas
d’una xarxa FDMA cada RRU correspon a un cert ample de banda centrat a una certa
portadora, i en el cas d’una xarxa FDMA/TDMA com GSM cada RRU correspon a una
portadora i un slot de temps. En el cas de xarxes CDMA, concretament en la xarxa
UMTS, una RRU és una portadora, una seqüència de codi i un cert nivell de potència
transmesa.
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Tot i que aquests són els principals paràmetres físics dels que depèn la transmissió a
cada tipus de xarxa, també es consideren altres aspectes com el sistema de modulació i
de codificació utilitzats.

És evident que cada tipus de servei necessitarà una quantitat diferent de RRUs, i a la
vegada un mateix servei pot necessitar-ne una quantitat també diferent per usuaris
diferents. És a dir, per exemple si es requereix una transmissió amb una alta velocitat de
bit seran necessàries potser portadores extres, és a dir, més ample de banda, que per a
velocitats més baixes.

L’objectiu de tot operador és instal·lar una xarxa capaç de soportar totes les
transmissions dels seus clients, oferint sempre una mínima QoS per a aquests usuaris,
però a la vegada minimitzant els costos de l’operador. Una forma simple de poder
garantir sempre aquesta QoS mínima als usuaris és sobreprovisionar la xarxa, dotant-la
de més recursos dels que necessiten en principi tots els possibles usuaris. Però el que
l’operador pretendrà sempre serà oferir aquesta QoS minimitzant els seus costos
d’instal·lació de la xarxa. El repte és fer una planificació de xarxa que ens permeti
disposar d’una quantitat de RRUs suficient per a garantir la QoS, però sempre
minimitzant aquest nombre de RRUs que és directament proporcional al cost de la
xarxa.

Figura 2.1: Relació entre la planificació de xarxa i RRM

El mètode que ens permet, a partir de una provisió de RRUs inferior a la que seria
necessària en principi, oferir i garantir una QoS mínima és la gestió dels recursos radio,
coneguda com RRM (Radio Resource Management). Les diferents estratègies de RRM
són les encarregades de adjudicar a cada connexió una determinada quantitat de
recursos del total de recursos que ens ofereix la xarxa després de que hagi estat
planificada.

A la figura 2.1, extreta de [31], s’aprecia aquest model planificació de la xarxa per a
tenir una certa quantitat de RRUs que seran gestionades a través de les estratègies de
RRM per a ser administrades de forma òptima, garantint sempre una QoS mínima.
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El fet que les xarxes mòbils siguin molt dinàmiques (condicions de propagació,
condicions de generació de tràfic, interferències, etc.) obliga a gestionar la xarxa també
de forma dinàmica, forçant que aquestes estratègies de RRM siguin també dinàmiques.

En el marc de les xarxes heterogènies, l’objectiu és també garantir una QoS mínima a
partir d’un nombre mínim de RRUs, minimitzant així a la vegada el cost de la xarxa. I la
forma òptima de fer-ho és a través d’una gestió comuna dels diferents recursos ràdio o
RRUs amb CRRM. Per a fer això cal determinar quin serà el grau de centralització de
les diferents funcions de RRM a la xarxa.

El principal inconvenient de les estratègies de CRRM serà possiblement la seva
complexitat. Per a realitzar la adjudicació de RRUs a cada connexió s’han de realitzar
un gran nombre de mesures i analitzar molts paràmetres de xarxa. Per altra banda caldrà
considerar també el nombre d’usuaris presents a la xarxa, les seves potències transmeses
i les seves velocitats de bit, independentment de molt altres paràmetres que caldrà
mesurar. Això fa evident que les estratègies de RRM seran més complexes si s’apliquen
de forma comuna sobre tota la xarxa heterogènia, i porta a pensar que possiblement
sigui útil no centralitzar completament la gestió i assignació de recursos. Tot i això, el
fet que a les xarxes heterogènies en estudi hi hagi xarxes d’accés basades en CDMA,
que transmeten en una mateixa freqüència i instant de temps diferenciant-se només per
seqüències codi que mai són totalment ortogonals, fa pensar que serà imprescindible
una gestió dels recursos ràdio el més òptima possible que aconseguirem a través de
CRRM.

Respecte al grau de centralització de les funcions de gestió i adjudicació de recursos
ràdio ens podem trobar en moltes situacions que poden ser resumides en les tres
següents: baixa centralització, centralització mitja, alta centralització. Aquesta
classificació és descrita a [25].
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∼ Cas 1: Baixa centralització

Figura 2.2: Baixa interacció entre les funcions de CRRM i les funcions locals de RRM

A la figura 2.2 es mostra un esquema de CRRM en el que hi ha un grau molt baix
d’interacció entre les entitats locals de RRM de cada RAT amb el nucli central que
porta a terme les funcions de CRRM. En realitat a aquest mòdul central es deleguen
molt poques funcions, i bàsicament realitza la tasca de PEP (Policy Enforcement Point)
que tradueix i configura les polítiques específiques de cada entitat de RRM i permet que
s’enviin informació entre elles per a la realització de les diferents funcions de CRRM.
És important observar que en aquesta arquitectura les funcions de CRRM són també
presents, però es porten a terme a cada RAT de forma independent o basant-se també en
dades d’altres RATs que es reben a través del PEP.
∼ Cas 2: Centralització mitja
Un grau d’interacció mig entres les entitats de RRM i el nucli de CRRM és el mostrat
per la figura 2.3. En aquesta arquitectura el mòdul central de CRRM també
intercomunica les diferents enititats de RRM a cada RAT i configura les diferents
polítiques i estratègies de CRRM. En aquest cas realitza també altres funcions, de
manera que és a aquest mòdul de gestió comuna dels recursos a qui es delega la tasca de
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realitzar algunes funcions específiques de CRRM com són el Vertical Handover i la
Sel·lecció Inicial de RAT. Les diferents RATs, a través dels seus mòduls de RRM,
envien múltiples mesures de l’estat de cada xarxa al mòdul central de manera que es
pugui conèixer la capacitat disponible de cada xarxa per a realitzar les diferents
funcions.

Tot i això, les entitats locals de RRM corresponents a cada RAT segueixen ocupant-se
de les tasques de handover dins de la pròpia xarxa, els algoritmes de scheduling i
d’altres funcions bàsiques de RRM. Així, la interacció entre els elements de RRM i
l’element de CRRM es dóna només en certs instants de temps de l’ordre de segons o
fins i tot minuts, de manera que les funcions de RRM i de CRRM són molt
independents. L’intercanvi de mesures provinents de les diferents RATs per a la
correcta aplicació dels algoritmes de CRRM solen ser també periòdics o fins i tot
solicitats per la pròpia entitat de CRRM quan són necessàries.

Figura 2.3: Interacció mitja entre les funcions de CRRM i les funcions locals de RRM
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∼ Cas 3: Alta centralització
Finalment, es poden aconseguir graus molt superiors d’interacció entre les entitats
locals de RRM i el mòdul de CRRM a base de delegar diferents funcions de RRM a
nivell local. Aquesta possibilitat és la mostrada a la figura 2.4. En aquest cas la
funcionalitat de RRM quedarà reduida al mínim, bàsicament a la transmissió de les
mesures adequades i a algunes funcions específiques de la tecnologia de cada RAT que
es realitzen en períodes de temps molt curts, com el cotrol de potència en UTRAN,
realitzat amb una periodicitat inferior a 1 ms.

L’entitat de CRRM concentra la gran majoria de les funcions de gestió i assignació de
recursos ràdio. Totes aquestes funcions es realitzen tenint en compte l’estat de totes les
RATs que formen la xarxa. Aquesta solució requereix que les decisions de CRRM es
prenguin en una escala de temps molt curta, de l’ordre de milisegons, amb la possibilitat
d’efectuar canvis de RAT per un mateix terminal de forma freqüent. Això requereix
unes grans capacitats de reconfiguració en els terminals mòbils que són difícils
d’aconseguir amb les tecnologies actuals.
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Figura 2.4: Alta interacció entre les funcions de CRRM i les funcions locals de RRM

De forma comuna, per tots tres graus de centralització de la gestió dels recursos ràdio a
les diferents RATs que formen la xarxa heterogènia, apareixen les mateixes funcions i
estratègies.

Són funcions bàsiques de RRM el handover, la control d’admissió, el control de
congestió, el schedulng i el control de potència per UTRAN. La funció de handover
permet canviar d’estació base a la que està connectat el terminal mòbil a mida que
aquest es desplaça i augmenten les pèrdues de propagació fins la base a la que estava
connectat anteriorment. El control d’admissió i de congestió gestionen els recursos
ràdio disponibles i els assignen de forma adequada al nivell de càrrega present a la
xarxa, evitant situacions de saturació o masses connexions entrants en aquestes
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situacions de congestió. Els algoritmes de scheduling organitzen l’assignació dels
recursos al llarg d’una connexió i, finalment, el control de potència per UTRAN
assegura uns nivells d’interferent suficientment baixos com per a garantir una QoS
mínima per totes les connexions.

Per altra banda, les funcions bàsiques de CRRM són el Vertical Handover i la Sel·lecció
Inicial de RAT, totes dues descrites al següent apartat que es centra especialment en la
segona.

Aquestes estratègies s’apliquen amb l’objectiu de gestionar de forma òptima les
diferents RRUs i els recursos ràdio disponibles a partir de la planificació de la xarxa,
sempre buscant maximitzar i optimitzar la QoS oferta per la xarxa. Habitualment es
considerarà com a indicador de la QoS la BLER (BLock Error Rate), especialment pel
tràfic de veu, especificant-se de forma més concreta el retard per a transmissions de
tràfic interactiu. Un altre indicador de la QoS pot ser també el throughput total, que
indica la quantitat de dades que transmet la xarxa.

2.3. Sel·lecció Inicial de RAT
Tal com ja s’ha comentat, dins de les diferents estratègies i funcions de CRRM n’hi ha
dues que són les principals. Aquestes dos són en realitat equivalents, es tracta del
Vertical Handover i de la Initial RAT Selection o Sel·lecció Inicial de RAT. En tots dos
casos es tracta d’algoritmes que, a partir de múltiples mesures de l’estat de la xarxa i del
coneixement d’altres variables, com poden ser el nombre d’usuaris, la velocitat de
transmissió de cadascún, etc., decideixen a través de quina RAT realitzar la transmissió
de les dades.

En el cas de Vertical HO aquesta funció és realitza al llarg de la durada de la connexió.
Es tracta d’una ampliació de la funció de Handover, que, com ja s’ha comentat, permet
canviar de base a la que estem connectats a mida que les prestacions que obtenim a la
que estem actualment disminueixen, bàsicament degut a que ens allunyem i augmenten
les pèrdues de propagació. En el cas del Vertical HO, a més d’un possible canvi de base,
aquest canvi pot ser també de la xarxa d’accés a la que s’està connectat si, pel motiu que
sigui, la actual xarxa està saturada i ofereix una QoS dolenta. També es pot portar a
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terme un Vertical HO per molts altres motius, com pot ser un balanceig de la càrrega
entre les diferents RATs.

Per altra banda, la funció d’Initial RAT Selection és equivalent al Vertical HO, però en
aquest cas es realitza només en iniciar la connexió. En el moment que un usuari inicia
una nova transmissió es decideix a través de quina RAT és òptim iniciar aquesta
transmissió de dades de cara a la QoS oferta per la xarxa. Per a portar a terme aquesta
decisió es tenen en compte una gran quantitat de paràmetres i mesures de la xarxa, cosa
que pot complicar molt aquesta sel·lecció. És per aquest motiu que, a diferència del
Vertical HO que es fa sempre a partir de mesures, la sel·lecció inicial de RAT es porta
terme generalment basada en polítiques, tal com es comenta a [23] i a [31]. Aquestes
Polítiques de Sel·lecció Inicial de RAT són les que determinen la RAT a través de la
qual s’iniciarà la connexió, i ho fan a partir d’uns pocs paràmetres i d’uns criteris tant
objectius com subjectius, i que poden fins i tot dependre de les preferències de
l’operador o dels usuaris. Aquesta forma de decidir a través de quina RAT es transmet
tant senzilla simplificant molt aquest algoritme.

Alguns dels paràmetres més habituals utilitzats per les polítiques de Sel·lecció Inicial de
RAT són aspectes relacionats amb el tipus de servei que es transmet i certes
característiques dels usuaris, com pot ser la seva naturalesa indoor o outdoor. Com a
novetat, en aquest projecte s’aplica també com a paràmetre les pèrdues de propagació
que té cada usuari amb la base que té més propera.

A [23] s’introdueixen dos criteris diferents sobre els que es basen vàries polítiques.
Aquests criteris depenen de dos paràmetres, es tracta de criteris respecte el tipus de
servei i criteris sobre la naturalsea indoor dels usuaris.
∼ Criteris sobre el tipus de servei:
En els anàlisis sobre la Sel·lecció Inicial de RAT realitzats a [23] i [31] es considera
com a criteri bàsic per a dissenyar polítiques el tipus de servei, parlant-se concretament
sobre dos tipus, el tràfic de veu i la transmissió de dades interactives www. En aquest
cas es proposa un criteri que es basa en transmetre les dades www bàsicament per
UTRAN, a través d’on s’assoleixen sempre retards més baixos i, en general, una QoS
superior. Per altra banda, el tràfic de veu segueix essent desviat per GERAN.
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∼ Criteris sobre la naturalesa indoor dels usuaris:
Un altre criteri difinit a les mateixes fonts es basa en la naturalesa indoor dels usuaris.
Es proposa desviar el tràfic indoor a través de GERAN, preservant a UTRAN d’un
augment de la interferent i una degradació de la QoS, deguda a les elevades potències
que han de transmetre els usuaris d’aquesta naturalesa.

Així, treballant en sel·lecció incial de RAT basada en polítiques, el que caldrà
determinar prèviament, a partir de múltiples mesures de l’estat de la xarxa i d’una gran
quantitat de paràmetres, és quina serà la política més adequada per a cada entorn o estat
de la xarxa.

Aquest projecte es centra bàsicament en l’estudi d’aquesta segona funció de CRRM, la
sel·lecció incial de RAT basada en polítiques. Entre altres coses es centra en analitzar a
fons aquesta funció i diferents possibilitats de polítiques i criteris per a determinar
quines seran les més apropiades per a cada entorn de cara a maximitzar diferents
aspectes de la QoS. Així, en l’anàlisi de la funció de Sel·lecció Inicial de RAT es
planteja l’objectiu de definir les estratègies que maximitzin la BLER pel tràfic de veu,
minimitzin el delay pel tràfic interactiu i maximitzin el throughput total per a tots dos
tipus de tràfic, fixant-se així els criteris de maximització de la QoS en que ens basem.
Per altra banda, s’estudia també una nova manera de enfocar aquesta funció de CRRM
partint de les noves estratègies de gestió de recursos ràdio basades en el pricing que
s’estan començant a estudiar els últims anys.

3. Pricing en CRRM
3.1. Introducció/Motivació
L’actual projecte està enmarcat en el desenvolupament i anàlisi d’estratègies de CRRM
per a xarxes heterogènies. Concretament s’està treballant en la simulació i anàlisi de les
polítiques de sel·lecció de RAT, en múltiples i diferents escenaris. Un dels objectius és
definir les polítiques idònies per a cada escenari donat les seves característiques. En
aquest cas, tal com s’ha introduit al capítol anterior, la “idonietat” de cada política és
analitzada en base a diferents paràmetres de QoS com poden ser el retard pel tràfic
interactiu o la BLER pel tràfic de veu.

Dins d’aquest estudi es preten afegir una nova variable per a valorar les diferents
polítiques, el preu. Aquest preu ve especificat de diferents formes, fixant sempre una
tarificació per cada tipus de servei tingut en compte a l’anàlisi. Parlem així per exemple
d’un preu en €/min pel tràfic de veu i en €/bit per tràfic www.

Aquesta nova variable s’estudia de cara a l’operador, i s’amplia l’anàlisi de la idonietat
de cada política buscant maximitzar els ingressos que genera la xarxa, sumant-se així als
objectius de maximitzar el throughput total, minimitzar el retard per tràfic interactiu i
minimitzar també la BLER pel tràfic de veu. Tot i això el preu, pel fet de tarificar el
servei, passa a ser una variable més de QoS de cara a l’usuari, que no percebrà igual la
qualitat d’una connexió a internet, per exemple, si és molt cara o molt barata. Així, si
està pagant un preu molt baix, no tindrà una sensació de qualitat dolenta si el retard no
és gaire baix, o al contrari, si està pagant molt, serà molt sensible a retards no massa
baixos.

Però l’estudi d’aquesta tarificació dels serveis, el pricing, no és res que vingui de nou.
Abans, les xarxes de telecomunicacions es dissenyaven amb una “filosofia” de best
effort, evitant la reserva de recursos per cada connexió i sense aprofitar completament
els beneficis que ofereix la multiplexació estadística. Sota aquesta filosofia es va crear
un dels protocols més utilitzats, el protocol IP, que s’utilitza a Internet i a molts tipus
diferents de xarxes. No obstant això, amb el temps s’han anat desenvolupant xarxes més
complexes i ràpides que permeten soportar uns serveis de molta més qualitat i d’altres
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de nous. Ha estat a partir d’aquí quan s’ha evolucionat cap a una nova filosofia en la que
la xarxa ha d’assegurar una qualitat de servei mínima a l’usuari, parlant-se així de
xarxes amb provisió de QoS. La xarxa, a més de garantir la correcta transmissió de totes
les dades, garanteix també una QoS mínima.

Aquesta QoS mínima que haurà de garantir la xarxa no dependrà mai del comportament
de l’operador de xarxa. És el comportament dels usuaris en forma de transmissions el
que modela la QoS que dóna la xarxa, fixada una certa infraestructura. Així, la QoS és
el rendiment en forma de diferents variables de qualitat de la transmissió, com per
exemple la BLER, que presenta una xarxa fixa treballant amb un cert nombre d’usuaris.
Qui percep aquesta QoS és l’usuari final, i per tant serà d’ell de qui dependrà el
comportament que ha de tenir la xarxa. Això ens indica que el concepte de QoS serà
l’aspecte bàsic que haurà de tenir en compte l’operador per dissenyar la xarxa. Partint
d’aquest fet queda demostrada la gran importància de l’estudi del CRRM per les xarxes
amb les que treballem a l’actual projecte, ja que és a partir d’unes bones tècniques de
CRRM que s’aconseguirà assolir els nivells de QoS que l’usuari espera rebre, i al
mateix temps optimitzar l’us dels recursos ràdio.

També es obvi que la QoS que percep l’usuari no depen exclusivament de la xarxa. Ja
hem comentat com aquesta qualitat depen molt de la tarificació del servei, i per tant del
preu. Així, està clar que el preu serà una part molt important de la QoS, i per tant, la
QoS estarà fortament lligada al preu. També sabem que la QoS depen fortament de les
polítiques de CRRM. Per tant, l’estudi de la tarificació o pricing estarà fortament
relacionada amb l’actual projecte, centrat en l’estudi de polítiques de CRRM.

QoS

Preu
Preu

QoS

CRRM
Figura 3.1: Justificació de l’analisi del pricing en un projecte d’estudi de
polítiques de CRRM

CRRM
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3.2. QoS percebuda per l’usuari: Utilitat
Ja hem parlat de com, en les actuals xarxes de telecomunicació, es pretén aplicar una
filosofia QoS, en la que l’operador garanteix una qualitat mínima de servei a l’usuari
final. S’ha remarcat també un fet molt important, aquesta qualitat del servei no la valora
la xarxa ni l’operador. És l’usuari final el que valora aquesta QoS, i serà ell el que
marcarà la qualitat mínima que la xarxa ha d’oferir.

És per això que és molt important saber com l’usuari valora aquesta qualitat que percep.
Per aquest motiu s’han realitzat molts estudis i s’han proposat múltiples models per
representar aquest comportament, com percep l’usuari final la qualitat. I tenint en
compte la importància del preu com a part fonamental de la QoS, s’ha començat a parlar
de la utilitat o funció d’utilitat. S’han proposat models d’utilitat basats també en
aspectes diferents al preu, però no ens hi centrarem en aquest capítol.

La utilitat és la forma en que l’usuari percep la QoS que ofereix la xarxa, i el seu
comportament respecte a aquesta QoS en forma de variació del preu màxim que està
disposat a pagar per el servei. La variació d’aquest preu màxim que està disposat a
pagar per una certa QoS està modelada per la funció d’utilitat. Bàsicament, en la
majoria d’estudis (per exemple a [2], [6] i [10]), s’analitza la utilitat i el pricing basantse en la utilització de la xarxa. Això és, aquest comportament de l’usuari amb el preu es
modela com una variació de la seva utlització de la xarxa o tràfic ofert. Així, les
variacions modelades per la funció d’utilitat es mostren en forma de variacions del tràfic
que ofereix l’usuari a la xarxa. Com més endavant comentarem, aquest model s’ha
ampliat en els últims anys fins a arribar a considerar serveis substitutius i models molt
més complicats.

Bàsicament tots els models de pricing poden esquematitzar-se com a la figura 3.2. Es
considera a l’usuari que percep una QoS de la xarxa, i una variable externa que és el
preu. A partir d’aquestes dues variables es decideix la quantitat d’informació a
transmetre. És a dir, en funció de la QoS l’usuari té un preu màxim que està disposat a
pagar, i aleshores, en funció del preu decidirà la quantitat d’informació (λT) que està
disposat a transmetre, en forma per exemple de paq/seg. Per altra banda tenim una
infraestructura de xarxa predefinida que reacciona davant de la càrrega total que rep
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dels usuaris, i la seva reacció és la QoS que ofereix a aquests usuaris, en forma de
retard, throughput, velocitat, BLER, etc.

λT

Preu
Usuari

Xarxa

QoS
Figura 3.2: Esquema d’un model de pricing

En realitat la utilitat no ens dóna directament la càrrega que transmet cada usuari, o el
que seria el mateix, el comportament en forma de dades transmeses en funció del preu.
En els primers models proposats [2], la funció d’utilitat es defineix com una expressió
que ens marca el preu màxim que estarà disposat a pagar l’usuari en funció de la QoS
que li ofereix la xarxa. Així, tot usuari que estigui disposat a pagar un preu superior al
que és vigent transmetrà, mentres que un que està disposat a pagar un preu inferior al
vigent no transmetrà. Això força que la variació del valor de λi per a cada usuari en
funció del preu que marca l’operador, amb una QoS fixe, sigui una funció graó (figura
3.3).
λ
QoS constant

u:
u(QoS):

Funció d’utilitat
Preu màxim que està
disposat a pagar
l’usuari

Preu

u(QoS)
Figura 3.3: Model simple de funció d’utilitat proposada a [2]

No obstant això, en nous estudis s’ha anat ampliant i millorant el model de funció
d’utilitat, afegint-hi per exemple la possibilitat de recòrrer a un servei alternatiu. Així
Paschalidis parla a [1] de substitució de la demanda i els seus efectes. S’amplia el model

Pricing en CRRM

21

amb el fet que, quan el preu puja per un servei, els usuaris passen a fer-ne servir un altre
com a substitut imperfecte. Així, el model de demanda d’un usuari s’amplia de manera
que la demanda d’un servei és funció del preu d’aquest servei, però també del preu
d’altres serveis substitutius imperfectes. Això pot portar a pensar en altres possibles
models ampliats d’utilitat, en els que en comptes de serveis substitutius, o a més a més
d’aquests serveis, es modelin RATs substitutives, considerant GERAN i UTRAN.
Aquest seria un model ja clarament orientat cap a xarxes heterogènies funcionant sota
estratègies de CRRM.

Tornant al model bàsic de funció d’utilitat, com ja s’ha comentat, un dels primers
estudis realitzats, en concret per a xarxes amb una població d’usuaris heterogènia, és el
de Honig i Steigliz [2]. El model proposat pels autors es basa en una xarxa privada amb
K usuaris on cada usuari transmet a diferent velocitat. S’utilitza per modelar la QoS el
retard (δ) que és funció de la càrrega total (Λ), de manera que δ=D(Λ), on Λ =

∑ λk

k∈usrs actius

i D() és la funció que defineix el valor del retard a partir de la càrrega.

Així, es defineix la funció d’utilitat uk(δ), caracteritzada per ser sempre positiva,
monòtona decreixent i que el seu límit és 0:
uk(δ): preu que l’usuari k està disposat a pagar
per una QoS δ.
uk(δ): monòtona decreixent
lim uk(δ)=0 (δ∞)

Concretament, el model que proposen per la funció d’utilitat és:

u (δ ) =
k

U

0, k

δ


 δ 0,k 

n

1+ 

amb U 0, k = uk (0) i uk (δ 0, k ) = 1 uk (0)
2
Aquesta funció d’utilitat és més o menys abrupta segons el valor del paràmetre n, i quan
aquest valor tendeix a infinit, la funció convergeix en una funció graó, tornant al model
inicial que vèiem anteriorment a la figura 3.3.
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La majoria dels models de comportament de l’usuari davant del preu que s’han estudiat
es basen en el model d’utilitat, basant-se tots en una funció d’utilitat similar a la ja
comentada i extreta de [2]. Respecte a aquests models, la QoS pot ser una estimació de
la qualitat que tenim en un moment donat o pot ser una predicció del valor d’aquesta
qualitat a la xarxa. En altres casos pot ser també la quantitat de recursos assignats a la
connexió. Així, a [3] es parla d’una utilitat en funció a aquests recursos que assignem a
cada connexió, i comenta també com la funció d’utilitat no té perque ser la mateixa per
tots els serveis. Tampoc ha de ser la mateixa sempre per tots els usuaris, es podria
distingir entre classes d’usuaris, per exemple usuaris estàndar i usuaris professionals.

És en aquest contexte és on s’introdueix el concpete d’elasticitat de la utilitat, de forma
molt similar al de l’elasticitat en la demanda per estudis de mercat. Un usuari de tràfic
de veu o de vídeo en temps real, que utilitzen un bit rate constant i necessiten per tant un
cert ample de banda constant per assolir la QoS, estarà modelat per una funció d’utilitat
molt inelàstica. Per altra banda, usuaris de serveis de dades, e-mail o www, tendiran a
ser més tolerants a petites variacions del retard, amb el que la utilitat serà molt més
elàstica respecte a l’ample de banda, que és el que en aquest cas es considera com a
QoS. Altres serveis es trobaran en un cas intermig i parlarem així d’utilitat parcialment
elàstica. Un exemple d’aquesta elasticitat es mostra a la figura 3.4.

Utilitat

BW

Inelàstica

Utilitat

BW

Elàstica

Utilitat

BW

Parcialment elàstica

Figura 3.4: Elasticitat del model d’utilitat

Molts autors han realitzat estudis sobre la utilitat i així, amb el temps, s’han anat
proposant diferents models bàsics com el ja esmentat de Honig i Steigliz [2]. No obstant
això, aquests models bàsics són, en la seva forma bàsica, molt similars, pel que les
aportacions més nombroses han estat models ampliats d’utilitat. Ja n’hem comentat un
en el que s’introdueix els conceptes de demanda ampliada i servei substitutiu. Altres
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models d’utilitat ampliats són, per exemple, el que proposa Stidham a [7], on es parla
d’una utilitat dependent del retard amb una expressió de la funció d’utilitat:

U r ( x r ) = h r ·x r ·∑
D j( y j)
j∈r
r∈R:
j∈J :

Usuaris
Recursos (equivalents als slots per GSM)

D j( y j) :

Retard mig que experimenta un paquet al recurs j

yj=∑x
j∈R

j

:

h r·d :

Throughput total
Retard cost per bps
Retard mig experimentat per l’usuari

d:

El model proposat per Stidham és un model genèric per a qualsevol tipus de xarxa amb
usuaris heterogenis amb diferents utilitats cada un, de forma que cada usuari reacciona
de forma individual i diferent als demés a la QoS oferta per la xarxa. Així, en aquets
model s’amplia la possiblitat de que cada usuari independentment tingui un
copmportament diferent respecte al preu.

Finalment, un altre model ampliat, i molt diferent als anteriors, és el proposat per
Saraydar et al. a [8], mostrat a la figura 3.5. L’estudi està centrat en xarxes
inalàmbriques basades en CDMA, pel que tria com a paràmetre de QoS per a definir la
utilitat la CIR o, en el cas de fixar la CIR, la potència transmesa. Es considera la CIR
com a la relació senyal a interferent i soroll o simplement la relació senyal a interferent,
ja que l’estudi es realitza per a xarxes basades en accés CDMA:

Utilitat

Utilitat

CIR

Fixant potència transmesa

CIR

Fixant CIR

Figura 3.5: Model d’utilitat assumint la CIR com a paràmetre de QoS proposat a [8]
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Així, en aquest nou model es proposa una funció d’utilitat que es funció de la potència
transmesa, així com també de la BLER, que està molt relacionada amb la CIR. La
funció d’utilitat proposada pels autors és de la forma:

u=
f

( p e ) = (1− 2·p e )

Pe:
L:
M:
R:
P:

L·r· f ( p )
e

M ·P

M

Funció d’eficiència
BER
Bits transmesos per trama (dades + capçalera)
Bits de dades per trama
Bit rate
Potència transmesa

Aquest model es diferència als anteriors en el fet que la gestió dels recursos ràdio té
molt a veure amb el comportament dels usuaris, que busquen de forma individual
maximitzar la seva utilitat. Així el model analitza un entorn amb accés CDMA amb n
usuaris que maximitzen la seva utilitat, analitzant-ho com un joc no cooperatiu de
control de potència a través de models d’equilibri de Nash.

Ja hem comentat i justificat la important relació que hi ha entre les polítiques de CRRM
i el pricing. Així, a l’hora de dissenyar una xarxa per un escenari concret s’haurà de
tenir en consideració aquest nou paràmetre del CRRM. Serà molt important tenir en
compte el comportament que té l’usuari respecte al preu, i modelar-ne aquest
comportament de la forma més ajustada possible a aquest escenari que es té en
consideració. Així, el model de funció d’utilitat que més s’acosti al comportament real
serà el que marcarà el punt de partida a l’hora de dissenyar el sistema de tarificació
òptim per a aquesta xarxa.

3.3. Tarificació d’una xarxa basada en el model d’utilitat: Pricing
Tot operador d’una xarxa es troba sempre davant del problema de tarificar els serveis
que ofereix a través d’aquesta. El disseny d’aquesta tarificació basant-se en un model de
comportament dels usuaris respecte al preu, per exemple un model d’utilitat, s’anomena
pricing.

Pricing en CRRM

25

Com que, en el fons, del pricing es derivaran els ingressos econòmics de l’operador, el
principal aspecte que es té en compte a l’hora de dissenyar el pricing adequat són
aquests ingressos. Fins i tot en aquelles situacions en que la estratègia de pricing té un
objectiu concret, com pot ser la estratègia proposada a [14] per a realitzar la funció de
control d’admissió, el principal criteri seguiran sent sempre els ingressos de l’operador,
tal com es veurà més endavant. Així, dintre del marc de les xarxes QoS, l’objectiu d’una
estratègia de pricing és maximitzar els ingressos mantenint sempre una QoS mínima en
tot moment.

Com ja hem comentat, el pricing intenta ajustar-se a un model de comportament dels
usuaris per a assolir els seus objectius. D’aquest model en el que es basa el pricing se’n
deriven els dos possibles tipus de pricing. El primer és el static pricing, que consisteix
bàsicament en tenir un preu fixe per cada servei, tot i que, tal i com es veurà al proper
apartat, pot variar en alguns moments concrets. Un exemple d’aquest tipus de pricing
seria la tarificació segons el moment del dia, amb un preu diferent pel matí, la nit, caps
de setmana, etc, o també en alguns casos segons el tipus d’usuari. Aquests models de

static pricing es defineixen al proper apartat.

Per altra banda tenim el dynamic pricing, també conegut com a usage-based pricing. En
aquest cas el preu fluctua en funció d’algun paràmetre de la xarxa, com pot ser el nivell
de congestió.

En l’estudi d’aquestes estratègies de pricing, per totes dues aproximacions s’assumeix
que l’operador de xarxa té la capacitat de fixar el preu i variar-lo en qualsevol moment.

3.3.1. Static pricing
Les polítiques de static pricing són, en general, les més senzilles i de fàcil estudi. Es
basen en una variació de preu que no és funció de cap paràmetre de la xarxa. És a dir, la
variació del preu no té res a veure amb l’estat de la xarxa i ve marcada de forma
independent. Així, aquesta definició de static pricing és suficientment àmplia per poder
englobar sistemes de tarificació tant habituals com el time-of-day pricing, que es
definirà a continuació.
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Les naturalesa d’aquestes estratègies comporta que siguin d‘implementació, en general,
relativament senzilla. En general ofereixen molt bons resultats i, com comentarem més
endavant, s’ha demostrat que poden ser òptimes o aproximar de forma molt acurada el
comportament de les estratègies de dynamic pricing. No obstant això tenen alguns
inconvenients. Així, no són gaire apropiades per a poc volum d’usuaris, no permeten
recuperar de cap manera els costos per congestió i, en alguns casos, no són gaire idònies
per serveis amb una QoS molt diferenciada.

El principal tret distintiu d’aquestes polítiques és que, a més de tractar-se d’una variació
independent de l’estat de la xarxa, el preu varia molt poques vegades. Aquesta escassa
variació del preu dóna molt poc de si a l’hora de dissenyar aplicacions pràctiques de
RRM, a diferència de les estratpegies de dynamic pricing. Amb la variació constant del
preu en aquestes altres estratègies es pot aconseguir influir de forma molt directa en el
comportament de l’usuari, aconseguint així, per exemple, solucionar problemes de
congestió a la xarxa. Aquest tipus d’aplicacions de gestió de recursos no són possibles
amb les estratègies de static pricing, de manera que el seu objectiu es limita bàsicament
a maximitzar els beneficis mantenint sempre la QoS mínima desitjada.

Dintre del camp del static pricing hi ha diferents sistemes o possibilitats. Alguns dels
primers models van ser proposats per Cocchi et al [4]. El més senzill és el flat pricing o
tarifa plana, en el que simplement es defineix una tarificació en €/bit que es manté
sempre constant. Realment aquest primer model bàsic no presenta cap estratègia de
pricing, sino que simplement fixa un preu constant amb el que permeti maximitzar els
beneficis equilibrant el tràfic que oferirà cada usuari pel preu fixat.

A partir d’aquest primer model bàsic es deriven les autèntiques estratègies de static

pricing. Aquestes models poden basar-se en diferents variables com són la prioritat, el
temps, etc. Els mateixos autors proposen així un model de pricing amb prioritat. En
aquest esquema s’aplica un preu superior a aquells bits amb una prioritat superior, que
també experimentaran una QoS superior al seu pas per la xarxa.

Models més complexes de static princing són també els proposats per Parris et al [5],
que parlen d’un model de pricing que, a més de modelar prioritats, assumeix que cada
usuari determina el tipus de servei que desitja i també la durada de la transmissió, fent
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així una reserva dels recursos. Anomenen a aquesta estratègia reservation-based pricing.
Amb aquesta política de pricing la funció que realitza la xarxa es basa en una simple
acceptació o rebuig de la trucada entrant de una forma molt simple. La xarxa accepta la
trucada si hi ha suficients recursos de xarxa per garantir la “reserva” que demana
l’usuari i, per altra banda, si el preu que tindrà la trucada és inferior o igual al preu
màxim que està disposat a pagar l’usuari en funció de la QoS. Un cop establerta la
connexió pot cobrar-se també un preu per aquest establiment, apareixent així a la
literatura el clàssic cost per establiment de trucada.

Els mateixos autors parlen també del time of day pricing, introduit al principi d’aquest
apartat i que és el model de static pricing més conegut i aplicat. Aquest és el model
acostuma a ser la base del pricing per les xarxes de telefonia mòbil. Aquesta estratègia
intenta aprofitar els màxims i mínims d’utilització de la xarxa, conceptes similars a la
busy hour en xarxes de telefonia. Així, els usuaris han de pagar molt més si volen
transmetre durant el període de màxima utilització de la xarxa. Per altra banda, en els
períodes de mínima utilització, que acostumen a ser molt aviat pel matí o molt tard al
vespre, els usuaris han de pagar molt menys. Per fer més realista el comportament dels
usuaris sota aquesta estratègia, es va afegir el concepte d’elasticitat de la demanda pels
usuaris, marcant-se així un canvi en la quantitat a transmetre de cada usuari respecte a
una variació en el preu, normalment de forma diferent segons el tipus de servei.
D’aquesta manera es modela que, de forma natural, els usuaris procurin transmetre el
màxim que puguin en les hores barates, o el que és el mateix, utilitzar només quan sigui
imprescindible la busy hour. En aquesta situació es busca sempre una tendència a
equilibrar el tràfic ofert en tot moment, buscant l’equilibri entre la variació del tràfic
ofert i la variació del preu.

Totes aquestes estratègies i d’altres que han anat apareixent a la literatura van ser
recapitulades i analitzades per Breker a [9] per tal de comparar-les amb les diferents
polítiques de dynamic pricing que més endavant comentarem.

Deixant de banda les diferents estratègies i centrant-nos en els resultats, és important
comentar que, tot i que el static pricing no permet dissenyar aplicacions pràctiques de
RRM com els models de dynamic pricing, i que no és gaire útil en poblacions petites
d’usuaris, s’ha demostrat que el model de static pricing és òptim des del punt de vista
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d’ingressos per l’operador i aprofitament dels recursos de xarxa. Ioannis Ch. Paschadilis
ha fet recentment nombrosos estudis sobre models de pricing, en la majoria dels casos
sense centrar-se en aplicacions concretes, sino fent ampliacions als models d’utilitat
existents i estudiant la idonietat o no de les diferents polítiques, comparant així els dos
tipus de pricing. Una conclusió molt important de [1] és la optimitat assimptòtica del

static pricing, de manera que a mida que s’augmenta el nombre d’usuaris es tendeix
assimptòticament a un resultat òptim com el que es podria assolir amb una estratègia de

dynamic pricing. Es demostra com, en un règim de molts usuaris relativament petits, les
polítiques de static pricing són assimptòticament òptimes, sempre en el cas que no es
vulgui portar a terme alguna aplicació pràctica concreta de RRM, que faria necessària
una política de dynamic pricing. Així, per exemple, tot i que no realitzem una aplicació
de control de congestió, la probabilitat de bloqueig a la xarxa tendeix a 0 de forma molt
ràpida amb la utilització d’una política de static pricing adequada.

Un altre resultat molt interessant del mateix estudi demostra com una política òptima de

dynamic pricing pot ser aproximada de forma molt propera per una política de static
pricing correctament triada, sempre en el cas que aquesta última política sigui classdependent, és a dir, assigni un preu diferent als diferents serveis, i que el que es vulgui
aconseguir sigui maximitzar beneficis i mantenir una QoS mínima. És evident que
aplicacions de, per exemple, control de congestió o d’accés, no es podran portar a terme
amb una política de static pricing.

La conclusió d’aquests estdudis realitzats per Paschalidis és la següent. Aplicant una
estratègia de dynamic pricing, que ajusta el preu de froma instantània i contínua a la
utilització instantània de la xarxa, s’aconseguiran sempre els millors resultats possibles.
Per altra banda, es podria pensar inicialment que una estratègia de static pricing, que
ajusta el preu de forma discreta cada un cert període de temps i, per tant, no s’ajusta de
forma òptima a la utilització de la xarxa, no aconseguirà els millors resultats possibles.
Tot i això, una estratègia de static pricing correctament dissenyada ofereix uns resultats
òptims en termes de rendiment dels recursos i d’ingressos totals per l’operador, sense
necessitat de la complexitat d’una estratègia dinàmica.

Aquests resultats van ser estudiats i analitzats per Keon i Anandalingam a [13]
confirmant que una política de static pricing és més òptima que una estratègia de pricing
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amb la funció de control de congestió per a xarxes multiservei amb garanties de QoS.
És a dir, tot iq eu aplicant la estratègia dinàmica s’aconsegueixen resultats òptims per
als ingressos de l’operador i la congestió de la xarxa, amb una estratègia de static
pricing correctament dissenyada es tenen uns beneficis superiors mantenint-se la xarxa
també lliure de congestió, tot i que la estratègia estàtica no fagi una funció directa de
control de congestió.

Aquests mateixos autors proposen també un algoritme que, basant-se en aquests
resultats, ofereix solucions òptimes a través d’estratègies de static pricing.
Concretament apliquen aquest algoritme per analitzar una política de tarifa plana
enfront una de pricing multiservei.

Hem comentat també amb anterioritat que Paschalidis proposava un nou model ampliat
d’utilitat, en el que parlava de demanda ampliada. Així, quan un usuari està disposat a
pagar un preu per un servei que és inferior al preu vigent, pot utilitzar un altre servei
com a substitut imperfecte. Per exemple, en una xarxa de telefonia mòbil actual, en el
cas de que el preu de l’establiment de la trucada fos molt alt, un usuari podria optar per
no trucar i enviar en canvi un missatge de text. Així, en aquest model, la utilitat de cada
usuari depen del preu vigent i també del preu de tots els altres serveis potencialment
substitutius. El mateix autor analitza aquest model ampliat que proposa i arriba al
mateix resultat que ja s’ha comentat. Amb aquest nou model de demanda ampliada són
també vàlids els resultats anteriors d’optimitat d’una política de static pricing adequada.

Segons Paschalidis, tots aquests resultats estan basats en un model de xarxa amb molts
usuaris petits. Amb això l’autor es refereix a que els resultats seran adequats per un
model de xarxa molt gran, on una sessió individual ocupa una petita part de la capacitat
total de la xarxa. Així, aquests resultats i conclusions seran aplicables a les xarxes que
s’estudien en l’actual projecte, tant per la xarxa GSM com per la UMTS.

Com a últim comentari d’aquest mateix autor, que ha fet moltes aportacions en el camp
de l’estudi de les estratègies de pricing i que és citat per la majoria d’autors, és
important comentar l’estudi que fa a [6] sobre diverses polítiques de dynamic pricing de
cara a una aplicació de control de congestió. En el següent apartat es comentaran els
resultats de les estratègies de dynamic pricing orientades al control de congestió. El que
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ara ens interessa és que a través d’aquest estudi comprova com una solució òptima amb
aquest objectiu és a través d’una estratègia de static pricing correctament triada, arribant
a la clàssica estartègia de time-of-day pricing. Així, es comprova com una política de
time-of-day pricing, la utilitzada en totes les xarxes de comunicacions mòbils públiques,
s’obtenen resultats òptims i, a més, s’assoleix una aplicació pràctica que en principi
només seria imaginable a través d’una estratègia de dynamic pricing, el control de
congestió.

Això s’aconsegueix d’una forma molt senzilla. Al combinar time-of-day pricing i
elasticitat de la demanda aconseguim que, al tarificar amb un preu molt alt durant el
període de màxima utlització i un preu molt baix quan la xarxa està menys
congestionada, es redueixi la congestió de la busy hour i es reparteixi millor el tràfic al
llarg del dia.

Observant tots aquests resultats es pot imaginar que aquest tipus d’estratègies serien en
principi les més adequades per les xarxes que s’estudien en l’actual projecte.
Bàsicament perque la tarificiació d’aquestes xarxes ja funciona sota una estratègia de
time-of-day i perque l’usuari buscarà sempre la comoditat. No valoraria de forma gaire
positiva una xarxa en la que el preu varia constantment i el té que consultar abans de
utilitzar un sevrei per decidir si transmet o no. Al contrari, es preferirà una xarxa de la
que es conegui a priori el preu actual depenent del moment de dia, i que aquest preu
varii poques vegades al llarg del dia.

Tot i això, al tractar-se de xarxes heterogènies formades per dues RATs (GERAN i
UTRAN), es tindrà dues variacions de preu independents a cada xarxa. Si es combinen
correctament aquestes variacions del preu i la sel·lecció de la RAT es pot assolir una
estratègia de pricing dinàmica que sigui transparent de cara a l’usuari. Així, tot i que els
preus varien de forma dinàmica, el preu que paga l’usuari es constant.

3.3.2. Dynamic Pricing
Les estratègies de dynamic pricing són aquelles en les que el preu varia en funció
d’algún paràmetre de la xarxa, tractant-se així d’un model en el que el preu varia de
forma contínua.
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Aquestes estratègies són molt més complexes i en general requereixen un processament
i còmput molt més complexos, pel que tendeixen a ser molt més costoses
d’implementar. El seu punt fort principal és la flexibilitat que ofereixen per reaccionar
davant de canvis en el tràfic ofert, podent així fixar el preu òptim que maximitza els
beneficis en tot moment.

Tot i que, com comentarem més endavant, permeten fer aplicacions pràctiques molt
útils i elaborades, tenen alguns punts negatius que les poden fer poc pràctiques. Com ja
hem dit, requereixen un nivell de complexitat, però el principal inconvenient és la
reacció de l’usuari davant d’aquestes polítiques. L’usuari pot trobar aquestes estratègies
molt complicades i inapropiades a l’hora de pressupostar les seves transmissions degut a
que no es pot predir de cap manera el comportament del preu a mida que passi el temps.
També és negatiu i incòmode per l’usuari haver de consultar el preu vigent a la xarxa
cada cop que vol realitzar una transmissió per actuar segons la seva funció d’utilitat. Tot
i això, insistim en que en un entorn de xarxa heteogènia, aquest inconvenient es podria
solucionar, fent l’estratègia de pricing transparent a l’usuari. De fet, això és el que s’ha
fet a l’estudi del capítol 6.

La principal característica de les esratègies de dynamic pricing és que funcionen sota un
model molt similar al del mercat. El principal objectiu és mantenir la xarxa en el punt
òptim de beneficis, un punt d’equilibri entre la demanda de l’usuari, que en el nostre cas
és la utilitat, i la oferta de l’operador de xarxa, els recursos disponibles. I és a través del
preu que s’aconsegueix mantenir aquest punt òptim.

Quantitat/
Capacitat
de la xarxa

Demanda/
Utilitat
Oferta/Recursos
disponibles

Preu
Punt òptim
Figura 3.6: Esquema gràfic de la similitud entre una estratègia de dynamic pricing i una estratègia de mercat
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Així, aquestes estratègies tracten de manipular la demanda de l’usuari a través del preu
amb l’objectiu de maximitzar els beneficis i l’eficiència de la xarxa. Això permet
desenvolupar gran varietat d’aplicacions pràctiques.

Partint d’aquest punt, degut a l’efecte del pricing sobre la gestió de xarxa, l’estudi de la
tarficiació de xarxes ha evolucionat cap al marc de les comunicacions allunyant-se de
l’inicial estudi basat únicament en termes econòmics. Així, DaSilva parla a [3] d’alguns
dels principals aspectes d’enginyeria de xarxa que poden ser afrontats des d’una
prespectiva de dynamic pricing.

Aquest autor comenta vàries fonts que han realitzat estudis sobre aspectes com el
control de congestió, el control d’admissió, gestió de recursos, etc. S’han realitzat molts
estudis que, a partir del comportament de la demanda de l’usuari respecte al preu,
busquen diferents mètodes per solucionar problemes de congestió a la xarxa. Partint
d’aquí es desenvolupen altres aproximacions que, basant-se en els mateixos principis,
desanimen a l’usuari a transmetre a través del preu, portant a terme una funció similar a
la de control d’accés. Totes aquestes aplicacions i d’altres de molt més complexes i
elaborades, estan sempre basades en el comportament que té l’usuari respecte a les
variacions del preu, és a dir, en el concepte bàsic que hem analitzat amb anterioritat
d’utilitat.

És interessant remarcar alguns aspectes sobre les estratègies de dynamic pricing abans
de passar a analitzar-ne aplicacions més complexes. Jon M. Peha realitza a [10] un
estudi d’una estratègia de dynamic pricing per a control de congestió, però durant el seu
estudi arriba a algunes conclusions interessants. En el seu anàlisi inicial d’aquest tipus
de polítiques de pricing conclou que no són adequades per a tràfic de veu, tot i que en
l’actual projecte es dissenyen estratègies de pricing aplicades al tràfic de veu. El fet de
treballar amb xarxes heterogènies facilita el poder realitzar aquest tipus d’aplicacio. Per
altra banda, respecte al fet que no és còmode per l’usuari que el preu del servei varii de
forma dinàmica, Peha proposa algunes estratègies per a que aquestes polítiques de
pricing siguin més còmodes de cara a l’usuari amb altres tipus de tràfic, sense que hagi
de ser l’usuari el que consulti el preu vigent en tot moment. Així, es parla de configurar
el browser del tràfic www perque no carregui àudio, vídeo o imatges quan el preu és alt,
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o en el cas de la videoconferència, anar variant la qualitat segons el preu, podent passar
a una videoconferència en B/N si el preu augmenta molt.

S’han proposat fins ara molts models i estratègies de dynamic pricing que, en la seva
gran majoria, han derivat cap a alguna aplicació pràctica com les que més endavant
comentarem. Tot i això, hi ha alguns models molt comentats a la literatura que no tenen
cap finalitat concreta, i que són models generals en els que es poden basar els demés.
Un dels més estudiats és el model de smart market proposat per Varian i MacKieMason a [20]. El model es basa en una interacció a través del preu entre l’usuari i la
xarxa. L’usuari especifica un valor per a cada paquet a transmetre, d’una forma similar a
un model amb prioritats. Per la seva banda, la xarxa fixa un preu per a cada enllaç de
manera que la capacitat total de l’enllaç és suficient pels paquets amb un preu superior a
aquest.

3.4. Aplicacions pràctiques del model de dynamic pricing
En aquest apartat es comentaran breument algunes aplicacions pràctiques i molt
concretes d’enginyeria de xarxa que s’han desenvolupat recentment. Amb aquesta breu
sel·lecció es preten mostrar una idea general de la infinitat de possibilitats que ofereixen
les estratègies de dynamic pricing. En totes aquestes aplicacions s’explota la flexibilitat
que ofereix el comportament de l’usuari respecte al preu, modelat per la utilitat.
Inicialment totes les aplicacions es basaven en una maximització dels beneficis de
l’operador de xarxa mantenint sempre una QoS mínima, però com ja s’ha comentat,
recentment aquestes aplicacions s’han anat allunyant del terreny econòmic i han tendit
cap al marc de la enginyeria de xarxa.

3.4.1. Control d’admissió
Com comenta DaSilva a [3], s’han fet molts estudis sobre integrar a la decisió de la
xarxa d’admitir una nova connexió entrant l’elasticitat de la demanda d’ample de banda,
influint així perque algunes connexions de serveis que no són real time es posposin per
a quan la xarxa no estigui massa congestionada.
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En xarxes inalàmbriques, i especialment en xarxes cel·lulars, el control d’accés té dues
etapes calrament diferenciades. En aquest tipus de xarxa es parla de dues probabilitats
de bloqueig, distingint-se així entre noves connexions i connexions en procés de
handover. Un inconvenient que disminueix la QoS són les caigudes de les trucades o
droppings, que succeeixen especialment durant un procés de handover que no té èxit.
De cara a l’usuari i a la QoS que percep, els droppings són molt més molestos que el
bloqueig inicial, així que s’acostuma a donar una certa prioritat a les trucades en procés
de handover. Aquesta prioritat es gestiona a través de diferents estratègies. Per exemple,
en els esquemes de reserva de canals, alguns dels canals disponibles es reserven
exclusivament per trucades en fase de handover, mentre que la resta són compartits per
aquestes trucades i per les trucades noves.

Un estudi interessant sobre el tema i relacionat amb estratègies de pricing és el que
realitzen Hou, Yang i Papavassiliou a [14]. Els autors proposen la integració del control
d’accés amb un dynamic congestion pricing que incentivi als usuaris a utilitzar els
recursos wireless de forma eficient. Aquest esquema implementa de forma implícita una
priorització distribuida del tràfic basada en els usuaris. El model que utilitzen per a
realitzar l’anàlisi està basat en una funció d’utilitat, mentre que la QoS que consideren
és una suma ponderada de les probabilitats de bloqueig per trucades noves i per trucades
en fase de handover. Aquest estudi analitza el pricing com a generador d’ingressos per a
l’operador i busca maximitzar-los, però es centra en la funció de Call Admission
Control (CAC), Control d’Admissió.

Aquesta priorització distribuida del tràfic es basa en, a través del preu, crear incentius
negatius segons l’estat de càrrega de la xarxa, aconseguint així moldejar d’alguna
manera el tràfic entrant a la xarxa. A partir de simulacions obtenen com a resultat la
confirmació de que, a través de pricing, s’aconsegueix una important millora en la QoS,
disminuint així de forma important la probabilitat de bloqueig per trucades noves i
confirmant així la idonietat d’una estratègia de dynamic pricing per a realitzar una
funció de control d’accés.

Per altra banda, un aspecte molt important de l’estudi d’aquests autors és el model
proposat per integrar el pricing en el sistema de control d’accés. El pricing s’aplica
només en les trucades entrants noves, degut a que el tràfic provinent de handover és
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sempre desitjable que sigui sempre admès. Per a reduir la probabilitat de bloqueig de

λHO s’apliquen altres tècniques, com la ja comentada de reserva de canals
exclusivament per tràfic provinent de handover. Així, en aquest esquema proposat, el
model de pricing es representa, tal com mostra la figura 3.7 (extreta de [14]), com un
sistema H(t) que filtra el tràfic entrant generant un tràfic no acceptat que, després de
passar per un retardador que simula el temps mig que trigarà un usuari real en tornar a
intentar la trucada, s’uneix a les noves trucades com a tràfic entrant al sistema H(t).

Figura 3.7: Esquema d’un model de Call Admission Control basat en una estratègia de dynamic pricing

Més endavant els autors amplien aquest model. Depuren el sistema de pricing en el cas
de considerar que les trucades entrants rebutjades (New Call Blocking) tornaran a ser
trucades noves al cap d’un cert retard, quan l’usuari torni a intentar la trucada, o en un
petit percentatge abandonaran el sistema perque l’usuari es cansa al cap d’un cert
nombre de reintents. Aquesta modificació es mostra a la figura 3.8.
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Figura 3.8: Esquema ampliat d’un model de Call Admission Control basat en una estratègia de dynamic
pricing

3.4.2. Control de potència:
El concepte de control de potència és molt important en xarxes inalàmbriques cel·lulars,
especialment en les xarxes que treballen amb accés CDMA, com són algunes de les
analitzades en l’actual projecte. És en aquest marc on es troba una aplicació de les més
concretes i allunyades del concepte econòmic que s’han estudiat en relació amb el
pricing. Saraydar, Mandayam i Goodman han estudiat a [8] un nou sistema de control
de potència per a xarxes inalàmbriques.

La motivació del seu estudi és el fet que ja s’han realitzat nombrosos estudis sobre
control de potència, bàsicament motivats per la importància dels sistemes que porten a
terme aquesta funció en les xarxes inalàmbriques modernes que es basen en CDMA,
com les noves xarxes de telefonia mòbil que treballen sobre UTRAN. Però, tot i aquests
nombrosos estudis, aquest aspecte ha estat analitzat exhaustivament pel tràfic de veu, de
manera que el seu estudi es centra en altres tipus de serveis en els que no s’hi ha
treballat tant.

Per a realitzar l’estudi es basen en un model d’utilitat que ja hem comentat anteriorment
en l’apartat 3.2 d’aquest estudi. En aquest model el paràmetre triat com a QoS és la
relació entre potència rebuda i senyal interferent (CIR), i la utilitat és una fució lineal de
la potència transmesa.
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Per a portar a terme el control de potència els usuaris busquen maximitzar la seva
utilitat en un joc no cooperatiu de control de potència amb pricing (NPGP). Es planteja
un model complex que s’analitza en el seu punt d’equilibri per a trobar el punt de treball
adequat. En aquest model tots els usuaris busquen idividualment maximitzar la seva
utilitat. Com ja s’ha comentat, el preu és una funció lineal de la potència transmesa
(Preu=k·PT) essent k una variable anomenada pricing factor. Un model tant bàsic de
pricing permet una implementació molt senzilla dels d’aquest sistema.

El control de potència es realitza des de l’estació base que anuncia als usuaris el valor
de k. La resposta de cada usuari és ajustar la seva potència transmesa per a maximitzar
la seva utilitat en la xarxa. Es considera un enllaç uplink en un sistema CDMA amb una
única cèl·lula.

Amb l’anàlisi del model troben més d’un punt d’equilibri, però demostren que el punt
de treball que maximitza la utilitat de la xarxa és on es dóna un equilibri de Nash. Per
altra banda, en aquest punt d’equilibri on es maximitza la utilitat, es minimitza la
potència transmesa de tots els usuaris, cosa que provoca una disminució de la CIR, que
és sempre diferent per a tots els usuaris.

Els mateixos autors ja havien realitzat amb anterioritat un estudi a [22] on iniciaven
l’anàlisi de les possibilitats en l’aplicació de control de potència a través del pricing.
Aquesta primera aplicació es basava també en que cada usuari maximitzava la seva
utilitat, mesurada en bits/Joule, a través d’ajustar la seva potència transmesa. Aquest
primer estudi, de la mateixa manera que el primer que s’ha comentat, també es basava
en l’estudi d’aplicacions de serveis de tràfic de dades, camp en el que s’havien realitzat
molts menys estudis respecte al tràfic de veu.

Un aspecte important d’aquest primer estudi és que analitza també un algoritme
d’assignació d’estació base que maximitza també la utilitat de cada usuari.

S’ha de considerar que, tot i que es tracta d’una aplicació interessant d’un model de

dynamic pricing en xarxes CDMA, no seria un model aplicable a UTRAN, xarxa en la
que no es pot actuar sobre el control de potència. Així es tractaria d’un model aplicable
només a xarxes CDMA genèriques.
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3.4.3. Control de congestió:
DaSilva comenta també a [3] com han estat molts els autors que han analitzat el
problema de la congestió a la xarxa a través d’un anàlisi del pricing. Així, s’ha suggerit
en diversos treballs que una estratègia adequada de pricing pot ajudar a evitar situacions
de sobreutilització de la xarxa. Una forma de realitzar aquesta funció de control de
congestió és fixar els preus dinàmicament de manera que reflexin l’estat actual de la
xarxa, pujant els preus quan la xarxa està saturada i desmotivant així als usuaris a
realitzar trucades.

Un estudi interessant sobre aquesta aplicació és el de Jon M. Peha [10]. Inicialment
l’autor es centra en comentar i analitzar diferents estratègies de pricing basades en la
utilització de la xarxa, en les que el preu depèn de la forma en que els usuaris utilitzen la
xarxa, per exemple quants paquets són enviats i quan. Aquest tipus de dynamic pricing
pot influir i canviar diferents paràmetres de cada usuari, com per exemple la velocitat de
transmissió.

És important comentar que el model estudiat per l’autor és el d’una xarxa sense garantir
una QoS mínima. Es tracta d’una xarxa best effort orientada al fluxe amb un model de
pricing basat en la utilització. Així, el procés d’arribada del fluxe d’informació d’usuari
es declara a la xarxa abans que la transmissió comenci, i la xarxa transmet aquells fluxes
de valor més alt que el preu actual. Certs mecanismes de la política de pricing
s’encarreguen de penalitzar als usuaris si el procés d’arribada que s’ha especificat no
s’ajusta massa amb la transmissió que fa posteriorment l’usuari.

En el model proposat tots els fluxes best-effort transmeten a màxima velocitat, però
quan n’hi ha masses actius l’enllaç està congestionat i el throughput no és òptim.
Variant dinàmicament els preus es força que, tots els fluxes pels que el preu actual
excedeix el valor de la informació transmesa, deixin de transmetre, i la resta continuen
transmetent a màxima velocitat. Aquesta màxima velocitat a la que poden transmetre les
fonts és fixada pels mecanismes de control de congestió.

Basant-se en aquest model, l’autor proposa tres models de control de congestió, NC (No
congestion Control), SC (Slow-reacting congestion Control) i FC (Fast-reacting
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congestion Control). El primer equival en realitat a no aplicar cap control de congestió,
mentres que els altres dos, slow-reacting congestion control i fast-reacting congestion
control, es basen en variar la RbMAX a la que poden transmetre les fonts de valor
superior al preu actual. Aquesta màxima velocitat de transmissió varia cada cop que
s’inicia o acaba una trucada en el cas de SC, o cada cop que λ varia, en el cas de FC.

3.4.4. Scheduling
Les polítiques de dynamic pricing influeixen en el comportament de l’usuari i en el
volum de tràfic que aquest generarà. Aquesta capacitat de modular la càrrega esperada a
través del preu pot ser útil pels operadors al dimensionar la xarxa o per gestionar els
recursos de la xarxa.

Jyrki Joutensalo et. Al. fan a [21] un estudi sobre les possibilitats de gestionar els
recursos de xarxa a través del pricing i proposen un esquema de scheduling que
assegura una QoS mínima, considerant l’ample de banda com a paràmetre de QoS. Es
tracta d’un model amb prioritats (amb diferents classes d’usuari), ja que assegura més
ample de banda a aquells usuaris que paguen un preu més alt per la connexió.

Bàsicament els objectius del model proposat són compartir l’ample de banda entre les
diferents classes de servei mantenint un cert nivell de QoS i, per altra banda, gestionar
l’ample de banda disponible d’una forma controlada i que pugui ser fàcilment predita.
Aquests objectius són aconseguits analitzant el problema de manera que es busqui
maximitzar els beneficis de la xarxa, optimitzant una funció objectiu de beneficis.

En el esquema de scheduling proposat utilitzen una funció de pricing polinomial de la
forma

P ( B ) = r ·B
i

i

i

p
i

, amb p>0. Aquesta funció dóna com a resultat els beneficis que

suposa una transmissió de la classe i amb un ample de banda Bi. El factor ri>0 és un
paràmetre que depèn dels diners pagats per la classe de prioritat de l’usuari i, que a la
vegada depèn de l’ample de banda de la connexió d’aquest usuari. És a dir, referint-se a
les prioritats ja comentades abans, si un usuari paga més diners estarà en una classe amb
més prioritat i, per tant, el valor de ri serà més gran.
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En l’estudi realitzat aconsegueixen un model simple i de fàcil implementació que
funciona sobre un algoritme proposat que és únic i òptim. Finalment presenten algunes
conclusions que extreuen d’afegir al seu model un sistema de control d’accés basat
també en pricing. Els autors comproben com el model proposat garanteix sempre una
QoS mínima en forma d’ample de banda i que funciona de forma correcta sobre tràfic
UDP i TCP.

Els autors han seguit treballant sobre el mateix model a [15]. L’estudi segueix partint
d’una optimització dels beneficis de l’operador que garanteix una QoS mínima en forma
d’ample de banda. En aquest segon estudi s’aprofunditza més en la incorporació d’un
mecanisme de control d’accés, basat també en el pricing que funciona de forma
conjunta amb el model de scheduling ja comentat, i en les ja esmentades classes de
serveis segons el preu pagat. Així parlen de cleints gold class i clients bronze class,
repetint-se el fet d’assegurar més ample de banda a aquells usuaris que paguen un preu
més alt.

4. Sel·lecció Inicial de RAT basada en polítiques
En una xarxa heterogènia, com les que són objecte d’estudi en aquest projecte, són
aplicables les estratègies de CRRM. El fet de tractar-se d’una xarxa heterogènia facilita
la utilització d’una nova funcionalitat de xarxa que gestiona i controla conjuntament els
recursos ràdio disponibles a cada xarxa d’accés (RAN), cosa que permet gestionar
millor aquests recursos que pertanyen a diferents tecnologies d’accés (RAT).

Els models funcionals proposats al Third Generation Partnership Project (3GPP), com ja
s’ha comentat als primers capítols del projecte, agrupen tots els recursos ràdio
disponibles per un operador en pools [23]. Tots els recursos disponibles són gestionats
per dos tipus d’entitats, les entitats encarregades del RRM a cada xarxa d’accés i una
única entitat que s’encarrega del CRRM de totes les xarxes en conjunt. Així, cada entitat
RRM gestiona els recursos ràdio d’una d’aquestes pools de recursos de forma
individual, mentres que, per altra banda, l’entitat CRRM realitza el control coordinat i
conjunt de tots els recursos, encara que pertanyin a diferents pools.

Aquest model no pot funcionar a través d’una execució independent de les entitats de
RRM i la de CRRM. L’entitat que s’encarrega de la gestió conjunta de tots els recursos
ha de mantenir una constant interacció amb els elements encarregats de les funcions de
RRM. Aquesta interacció fa necessari un intercanvi d’informació i mesures constant
entre les diferents entitats de xarxa. Depenent del repartiment de tasques entre els
elements de RRM i la entitat central ens trobem davant de diferents nivells de
centralització de la gestió de xarxa.

Així, tal com es defineix a [25], es pot gestionar la xarxa de forma molt centralitzada,
delegant la gran majoria de funcions de RRM a l’entitat central, parlant-se així de
control d’accés conjunt, control de congestió conjunt, etc. Aquesta centralització pot
oferir molts avantatges de cara al rendiment de la xarxa, però per altra banda requerirà
una excessiva senyalització que a la vegada pot repercutir negativament en aquest
rendiment. Per altra banda, es pot gestionar la xarxa de forma molt descentralitzada,
relegant a l’entitat central una funció merament d’intercomunicador entre els elements
de RRM.
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En general, repetint un cop més el que s’ha introduit al segon capítol, es pot tendir a
aplicar un model intermig de centralització, evitant així l’excés de senyalització, però
aprofitant a la vegada els advantatges que el CRRM ofereix. En aquest model intermig
l’element de xarxa encarregat del CRRM realitza vàries funcions, algunes d’elles
sempre presents, com són el Vertical Handover i la Sel·lecció Inicial de RAT. Tal com
ja s’introduia anteriorment, aquest capítol, i el projecte en general, es centren en aquesta
funció de CRRM.

La funció de sel·lecció inicial de RAT es pot realitzar a través de diferents algoritmes,
centrant-nos en aquest projecte en els algoritmes basats en polítiques, parlant així de
Policy-Based Initial RAT Selection. En aquest model, els algoritmes de sel·lecció de

RAT es basen en unes funcions o polítiques que estableixen la xarxa d’accés triada en
funció de diferents paràmetres del sistema, mesures, tipus d’usuari, tipus de servei, etc.

Aquesta funció consisteix bàsicament en, quan un usuari es disposa a iniciar una nova
connexió, decidir a través de quina de les diferents xarxes d’accés presents a la xarxa
heterogènia global transmetre. Aquesta decisió es fa basant-se en les polítiques ja
comentades, sempre amb l’objectiu de fer una assignació òptima de cara als resultats
globals a la xarxa en termes de la qualitat de la transmissió que percebrà l’usuari, és a
dir, la QoS introduida al segon capítol.

4.1. Polítiques de sel·lecció inicial de RAT
L’algoritme de Policy-Based Initial RAT Selection es basa en les diferents polítiques
que utilitza. Cada política és una funció senzilla que, a partir de diferents paràmetres
d’entrada propis de cada RAN, dóna com a resultat una RAT adequada per a realitzar la
connexió.

A [23] les polítiques de sel·lecció de RAT són definides matemàticament de la següent
manera. Assumint un escenari amb una xarxa heterogènia amb un conjunt de diferents
xarxes d’accés disponibles, es defineix R com el domini de les RATs corresponents.
Així, en el cas concret d’aquest projecte, R={UTRAN, GERAN}. Una funció bàsica de
sel·lecció de RAT pot definir-se com una funció f que, donada una sèrie de paràmetres
d’entrada (ξ1, ξ2, … ξm), dóna com a resultat una RAT adequada a la que connectar.
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Aquests paràmetres d’entrada poden ser tant diversos com la càrrega a cada RAN, el
tipus de servei de la connexió, les pèrdues de propagació de l’usuari, etc. Així, una
funció bàsica de sel·lecció de RAT p, queda expressada com:

p = f (ξ ,ξ ,...ξ ) ∈ R
1

2

m

Es parla de política bàsica de sel·lecció de RAT per fer distinció entre aquestes primeres
polítiques i altres polítiques complexes que es deriven de les primeres. Així, es poden
utilitzar també polítiques complexes (Complex Policies) que són la combinació de
normalment dues polítiques bàsiques (Basic Policies).

4.1.1. Polítiques Bàsiques
Tal com ja s’ha definit, les polítiques bàsiques són funcions que donen com a resultat
una RAT adequada a la que connectar a partir de diferents paràmetres. Si s’apliquen en
un escenari com els que es tenen en consideració en aquest projecte, en el que la xarxa
heterogènia està formada per UTRAN i GERAN, amb usuaris multiservei i amb tràfic
de veu i dades interactives (www), que a la vegada poden ser indoor, les polítiques
bàsiques utilitzades són les defindes a [23]:

VG (Voice GERAN)
Aquesta política té una sola entrada, el tipus de servei, i desvia els usuaris de tràfic de
veu cap a GERAN i els altres tipus de servei cap a UTRAN. Això és degut a diversos
motius. Com a exemple, el següent gràfic mostra els resultats de retard mig per cada
pàgina web durant una sessió de tràfic interactiu. Es considera un escenari amb el radi
de les cèl·lules de 500 metres i un nombre d’usuaris de tràfic www que varia entre 200 i
1500.
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Figura 4.1: Comparació del retard mig en DL per tràfic www entre GERAN i UTRAN

És fàcil apreciar com el retard mig augmenta molt pel tràfic interactiu cursat per
GERAN simplement amb un petit increment dels usuaris, mentres que UTRAN és molt
més resistent a increments d’usuaris, i manté gairebé la mateixa QoS fins a un nombre
més elevat d’usuaris. Aquest resultat pot donar una petita idea de que serà més adequat
desviar el tràfic interactiu per UTRAN i, per tant, el tràfic de veu per GERAN, fet que
dóna sentit a aquesta primera política bàsica. A [24] es presenta un resultat similar.

L’esquema del funcionament d’aquesta política és el següent:
GERAN, si servei=veu
PVG = f(servei) =
UTRAN, si servei=www
Figura 4.2: Esquema del funcionament de VG

VU (Voice UTRAN)
Aquesta segona política és la inversa de la política VG, de manera que el seu
funcionament consisteix bàsicament en sel·leccionar UTRAN quan es tracta d’una
connexió de tràfic de veu, i per altra banda sel·leccionar GERAN en el cas d’una
transmissió de tràfic interactiu.

Així, el funcionament d’aquesta política es pot definir de la següent manera:
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UTRAN, si servei=veu
PVU = f(servei) =
GERAN, si servei=www
Figura 4.3: Esquema del funcionament de VU

IND (Indoor)
En aquest cas, la sel·lecció de RAT es fa tenint en compte si l’usuari és indoor o
outdoor, basant-se en el fet que els usuaris de tràfic indoor causen una degradació
important en la capacitat de les xarxes WCDMA, tal com s’apunta a [26].

D’aquesta manera, per a procurar mantenir la QoS a la xarxa heterogènia global, serà
interessant procurar apartar tot el tràfic indoor d’UTRAN. Així, aquest tipus de tràfic
serà desviat cap a la RAT alternativa, GERAN, amb el que el funcionament d’aquesta
política es basa simplement en sel·leccionar GERAN per a tota connexió provinent d’un
usuari indoor. Tot i que, en aparença, es tracta d’un funcionament molt senzill, tal com
es comentarà més endavant, l’aplicació d’aquesta política en una xarxa real seria
complexa degut a que no es pot saber si un ususari és indoor o outdoor de forma simple.

La següent gràfica ens mostra el
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Figura 4.4: Degradació QoS en funció del %indoor

creix el percentatge d’usuaris indoor, és també interessant fixar-se com en un escenari
amb una càrrega elevada com aquest, simplement un petit percentatge d’usuaris indoor
ja causa que la BLER sigui superior a la desitjada. En aquest cas la BLER objectiu pel
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tràfic de veu és de l’1%, i un petit percentatge d’usuaris indoor, el 10%, ja està causant
que la BLER resultant sigui el doble de la que es fixa com a objectiu.

Uns resultats similars es tenen pel tràfic interactiu, pel qual s’observa també una forta
disminuació de la QoS a mida que el percentatge d’usuaris indoor augmenta. També es
repeteix el fet que, amb un simple 10% d’usuaris indoor, la BLER per aquest tràfic
interactiu es situa al doble del valor que es fixa com a objectiu, el 10%.
De forma esquematitzada, el funcionament d’aquesta política és el següent:
GERAN, si indoor=true
PIND = f(indoor) =
UTRAN, si indoor=false
Figura 4.5: Esquema del funcionament de IND

4.1.2. Polítiques complexes
És important considerar que la utilització de les polítiques bàsiques anteriors suposaria
que, en el cas de que no hi hagués capacitat suficient a la RAT sel·leccionada, es
produiria un bloqueig de la connexió. Per aquest motiu, aquestes polítiques podrien
portar a situacions de bloqueig si no hi ha capacitat suficient a la RAT sel·leccionada,
sempre sense haver intentat abans del bloqueig connectar a través de la RAT alternativa.
És d’aquest problema d’on surgeixen les polítiques complexes.

Les polítiques complexes són també funcions amb un o més d’un paràmetres d’entrada,
però en aquest cas el seu resultat és una llista prioritzada de RATs, a les que s’haurà
d’intentar connectar en el mateix ordre en el que estan a la llista. Així, si es tracta d’una
llista de dos RATs, és a dir, seguint amb la definició matemàtica proposada a l’inici, un
element del conjunt R2, es sel·leccionarà la RAT que apareix en primera posició a la
llista. En el cas de no tenir capacitat suficient, s’intentarà la connexió a la segona RAT
de la llista. És en el cas de que cap de les RATs de la llista tenen capacitat suficient
quan es produeix bloqueig a la petició de connexió.

Matemàticament, i seguint també el model proposat anteriorment, es pot definir una ncomplex policy de la següent manera:
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(ξ ,ξ ,...ξ ) ∈ R
1

2

n

m

Les polítiques complexes es formen a partir de la combinació de dues o més polítiques
bàsiques. Aquesta combinació es simbolitza amb el símbol * i, aplicada a les polítiques
bàsiques presentades anteriorment ens permet aconseguir les següents polítiques
complexes, definides també a [23]:
VG_IND=VG*IND=f(servei, indoor)
IND_VG=IND*VG=f(servei, indoor)
VG_VU=VG*VU=f(servei)
Figura 4.6: Polítiques complexes com a combinació de les polítiques bàsiques

VG_IND
Aquesta primera complex policy està formada a partir de la combinació de les polítiques
VG i IND. Pretén combinar els advantatges de totes dues polítiques pel fet de desviar el

tràfic www cap a UTRAN i el tràfic indoor cap a GERAN, i ho fa donant prioritat a la
política VG.

Aquesta política basa la sel·lecció de RAT inicialment en el tipus de servei de la
transmissió, desviant el tràfic interactiu per UTRAN i el de veu per GERAN. En el cas
que la RAT sel·leccionada no tingui capacitat suficient es torna a fer la sel·lecció de
RAT, aquest cop basada en si l’usuari és indoor o no. La següent taula mostra
esquemàticament el funcionament de la política. És interessant fixar-se en com, en
alguna situació, la política pot portar a intentar la connexió a una mateixa RAT dues
vegades consecutives. En realitat, en aquestes situacions, si al primer intent de connexió
la RAT no té capacitat suficient, la trucada cau sense realitzar un segon intent.

servei
voice
voice
www
www

indoor
true
false
true
false

VG*IND ∈ R2
{GERAN, GERAN}
{GERAN, UTRAN}
{UTRAN, GERAN}
{UTRAN, UTRAN}

Taula 4.1: Esquema del funcionament de VG_IND
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IND_VG
En aquest cas ens trobem davant de la política inversa a la anterior, que es basa en donar
prioritat a la sel·lecció de la RAT segons si l’usuari és indoor o outdoor, i en el cas de
que hi hagi bloqueig al primer intent de connexió, es fa un segon intent segons el tipus
de servei.

La taula següent mostra esquemàticament el funcionament d’aquesta política.

Servei
voice
voice
www
www

indoor
true
false
true
false

IND*VG ∈ R2
{GERAN, GERAN}
{UTRAN, GERAN}
{GERAN, UTRAN}
{UTRAN, UTRAN}

Taula 4.2: Esquema del funcionament de IND_VG

VG_VU
Aquesta última política complexa és més senzilla que les anteriors. La sel·lecció de
RAT es fa basant-se únicament en el tipus de servei requerit per a la transmissió.
Bàsicament és una ampliació de la política VG amb un segon intent a la RAT
alternativa.

Així, en primera instància es desvia el tràfic interactiu cap a UTRAN, per on es cursa
generalment amb més qualitat, i el tràfic de veu per GERAN. En el cas de produir-se
bloqueig s’intenta la connexió per la RAT alternativa. Aquest comportament es descriu
esquemàticament a la següent taula.

servei
voice
www

VG*VU ∈ R2
{GERAN, UTRAN}
{UTRAN, GERAN}

Taula 4.3: Esquema del funcionament de VG_VU
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4.2. Estudi i anàlisi de les polítiques de sel·lecció de RAT
Un cop definida la funció de CRRM de sel·lecció de RAT basada en polítiques i
descrites les diferents polítiques existents, es passa a analitzar el funcionament
d’aquestes polítiques. Com a funció de CRRM, l’aplicació de la Sel·lecció Inicial de
RAT basada en polítiques pretén aconseguir una millora en termes de QoS a tota la
xarxa respecte a si no s’apliqués aquesta funció.

Al tractar-se d’una xarxa heterogènia és necessària una funció de sel·lecció de RAT al
iniciar una connexió, així que no és possible modelar un cas en el que no existeixi
aquesta funció. Tot i això, es pretén assolir una millora en la qualitat del servei i les
prestacions de la xarxa respecte a si no es realitzés la sel·lecció de RAT a través de
polítiques.

Així, s’ha optat per utilitzar com a QoS de referència la que s’obté al fer la sel·lecció de
RAT sense cap mena de criteri, simplement de forma equiprobable. Per a això s’ha
dissenyat una nova política bàsica que simplement realitza aquesta funció. Es
sel·lecciona UTRAN o GERAN de forma equiprobable, quedant així definida la política
Random (RND).

En aquest apartat es busca optimitzar les prestacions que ofereix la xarxa global a partir
de l’estudi de la funció de Selecció Inicial de RAT. Es pretén definir les polítiques
òptimes en termes de QoS per a cada tipus d’escenari, amb variacions de paràmetres
molt diversos. A través de simulacions del comportament de la xarxa treballant amb
cada política es treuen els resultats de la qualitat de servei. Es treballa amb escenaris en
general multiservei, amb diferents proporcions d’usuaris de veu respecte als de www.
També es treballa amb diferents valors del radi de les cèl·lules i del percentatge
d’usuaris indoor. Així, es vol analitzar quina és la política òptima per cada combinació
d’aquests tres paràmetres: nombre d’usuaris de cada servei, tamany de les cèl·lules i
percentatge d’usuaris indoor.

Aquest anàlisi es fa, com ja s’ha dit, estudiant els resultats de rendiment de la xarxa en
termes de QoS, però s’afegeixen dos paràmetres més de cara a fer més realista aquest
anàlisi.
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4.2.1. Noves variables per l’anàlisi
En l’estudi actual del comportament i optimitat de les polítiques de sel·lecció de RAT
s’afegeixen dos paràmetres extres, els ingressos totals que genera l’operador de xarxa i
el percentatge d’usuaris onlyGERAN.

El rendiment de la xarxa de cara a l’operador en forma d’ingressos totals, mostrats per
separat segons siguin ingressos per tràfic de veu o ingressos per www, és molt
important i ha de ser un paràmetre bàsic a tenir en compte. És molt important valorar la
qualitat de servei que ofereix la xarxa de cara a l’usuari segons la política utilitzada,
però per a determinar la política òptima per a un cert escenari també s’ha de valorar el
benefici que treu l’operador de xarxa, que mai estarà disposat a oferir una gran QoS a
canvi de perdre gran part dels seus ingressos.

Per altra banda, tal com ja s’apuntava al capítol sobre pricing en CRRM, en l’actual
projecte la tarificació de la xarxa i les aplicacions que se n’extreuen són un tema
important. Per aquest motiu es modela tot el sistema de tarificació del servei a la xarxa
de cara a possibles funcionalitats de xarxa basades en el pricing, com es veurà més
endavant en el capítol de sel·lecció de RAT basada en pricing, i especialment també de
cara a valorar el rendiment que extreu l’operador de xarxa, sempre en forma
d’ingressos.

Finalment, també es valora la possiblitat que alguns usuaris disposin d’un terminal
mòbil GSM, que no permet connectar-se a través d’UTRAN. Això dóna més realisme a
les simulacions, modelant el comportament dels terminals mòbils que, com la majoria
dels que estan en funcionament avui en dia, no permeten connectar a través de les dues
RATs. La resta d’usuaris disposen doncs de terminals multi-mode que permeten
connectar tant a GERAN com a UTRAN.

4.2.1.1. Ingressos totals
Com ja s’ha comentat, tal com s’introduia en el capítol de Pricing en CRRM, en l’actual
projecte la tarificació de xarxes heterogènies és un tema molt important. Més endavant
es proposen nous models amb finalitats molt concretes de pricing, però igualment és
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important, a l’hora de valorar el comportament de les polítiques de Sel·lecció Inicial de
RAT, tenir en compte els ingressos de l’operador.

D’aquesta manera, tal com el rendiment de la xarxa de cara a l’usuari és la QoS que
aquest percep, també s’ha de considerar el rendiment de la xarxa de cara a l’operador,
sempre en forma d’ingressos totals. Aquests ingressos totals venen per dues bandes. Per
un costat es té la tarificació tradicional de les xarxes de telefonia mòbil, en les que es
cobra un cert preu per minut en les trucades telefòniques, i per altra banda es tarifica la
transmissió de dades amb un preu per cada Mb d’informació transmès o rebut.

De cara a la simulació del comportament de les diferents polítiques amb l’únic objectiu
de valorar la seva idonietat per a diferents tipus d’escenari, no es modela encara cap
estratègia de pricing complexa. Simplement es preten extreure un resultat més que
indiqui els ingressos que treu l’operador de la xarxa treballant amb aquella política. Així
es treballa amb un model de static pricing que fixa un preu constant per a tota la
simulació.

Els ingressos pel tràfic interactiu es calculen a partir del tràfic de cada usuari, aplicant
un preu constant de 2 €/Mb, que és un valor habitual en la tarificació d’aquest tipus de
servei en xarxes de telefonia mòbil. Així només es té en consideració el tràfic transmès,
amb independència del nombre de sessions de tràfic www.

Per altra banda, respecte al tràfic de veu, el cost de cada trucada es calcula bàsicament
multiplicant la durada de la trucada per un cost fix per minut de 5 €/minut tant per
UTRAN com per GERAN, que és també un valor típic de les trucades en aquest tipus
de xarxa. És possible aplicar un cost diferent a les trucades cursades per GERAN i les
que van per UTRAN.

4.2.1.2. Usuaris onlyGERAN
En un futur s’arribarà al punt en que s’haurà desplegat per complet la xarxa UMTS i ens
trobarem davant d’una xarxa heterogènia GERAN+UTRAN. Serà en aquesta xarxa on
s’aplicaran les diferents estratègies de CRRM que s’estudien i es desenvolupen
actualment.
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En el cas de la sel·lecció de RAT, fins ara es parteix d’una base teòrica en la que
qualsevol usuari pot sel·leccionar qualsevol de les dues RATs possibles. Això serà
possible amb els nous terminals mòbils multi-mode que permeten connectar-se a través
de GERAN o UTRAN. Tot i això, a mig termini, quan la xarxa UTRAN estigui
completament desplegada, seguirà havent-hi un gran percentatge de la població amb un
terminal GSM, capaç de connectar només a GERAN.

Aquest fet s’ha modelat afegint una nova variable a tenir en compte de cara als resultats.
Es defineix un percentatge d’usuaris que disposen d’un terminal mòbil capaç només de
treballar en GERAN. Aquests usuaris es defineixen com a usuaris onlyGERAN, i
passem així a parlar del percentatge d’usuaris onlyGERAN.

De cara a l’obtenció de resultats, així com els ingressos totals de l’operador seran un
paràmetre clau en l’anàlisi de les diferents polítiques, el percentatge d’usuaris
onlyGERAN s’utilitzarà només per a analitzar de forma senzilla la variació en el

funcionament global de les polítiques en presència de diferents percentatges d’usuaris
d’aquest tipus.

4.2.2. Condicions de simulació
De cara a l’anàlisi del comportament de les RAT polítiques de sel·lecció de RAT
s’extreuen resultats a partir de simulacions. Les siulacions es fan sempre en un escenari
que consta de 7 cèl·lules omnidireccionals tant per GERAN com per UTRAN, i que en
el cas de GERAN formen un cluster complet, de manera que cada cèl·lula treballa amb
freqüències diferents.

L’objectiu de les simulacions i l’estudi dels seus resultats és determinar les polítiques
que ofereixen uns millors resultats, tant en termes de QoS com de total revenue en
funció de diferents paràmetres. Aquests paràmetres que es tenen en consideració són el
nombre d’usuaris, el percentatge d’usuaris indoor i el tamany de les cèl·lules.

Respecte al nombre d’usuaris, es treballa amb escenaris multiservei amb presència
d’usuaris de tràfic de veu i tràfic interactiu www. Els paràmetres de generació de tràfic
pels usuaris són constants i són els següents (valors mitjos):
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10trucades/h
Tm=180 seg
24sessions_www/h
5 pàgines/sessió
25 paquets/pàgina
Lpaquet=366 bytes
Temps entre arribades de paquets: 0,125 seg
(UPLINK); 0,0228 seg (DOWNLINK)

Com ja s’ha comentat, de cara a l’obtenció de resultats es varia el nombre d’usuaris de
cada servei, i es varia també el percentatge d’aquests usuaris que són indoor. Es simula
així el comportament de les polítiques en entorns amb un baix percentatge d’usuaris
indoor (10%) i un alt percentatge d’aquests usuaris (50%). També es simula el
comportament en entorns amb radis de les cèl·lules més grans, comparant així els
resultats entre entorns amb radis de les cèl·lules de 500 metres i entorns amb cèl·lules
majors, de radi 1000 metres.

4.2.3. Anàlisi de resultats
Bàsicament totes les simulacions i els resultats que se n’extreuen es centren en analitzar
dos casos d’estudi concrets:

a)

Polítiques bàsiques (Indoor – Voice GERAN – Voice UTRAN)

b)

Polítiques complexes (IND_VG – VG_IND – VG_VU)

Els resultats analitzats són sempre la QoS de cara als usuaris i els ingressos totals que
obté l’operador. Respecte a la QoS i a altres paràmetres de rendiment de la xarxa,
s’estudia la qualitat del tràfic de veu a partir de la BLER mitja, mentres que pel tràfic
interactiu es considera també la BLER mitja però especialment el retard mig de pàgina.
També es considera el throughput total aconseguit com a resultata a analitzar.

4.2.3.1. Polítiques bàsiques (IND, VG, VU)
Inicialment analitzem els resultats de les polítiques en escenaris multiservei que tenen
com a característica comuna que el radi de les cèl·lules és de 500 metres.

Sel·lecció Inicial de RAT basada en polítiques

54

En primer lloc considerem un escenari amb un 30% dels usuaris indoor, i tots ells
usuaris de veu. Comparem els resultats de la política indoor (IND) (que desvia els
usuaris indoor a GERAN) amb una política random (RND), que utilitzem com a política
de referència, en termes de la BLER en sentit uplink. La política RND simplement
assigna a cada usuari GERAN o UTRAN de forma equiprobable.

Intuitivament, tenint en compte els efectes negatius que tenen els usuaris indoor
respecte a la QoS en xarxes W-CDMA, tal com s’analitza a [26], es pot imaginar que
cursar tots els usuaris indoor per GERAN, lliurant a UTRAN de la càrrega del tràfic
indoor, suposarà una millora clara en la BLER per UTRAN.

La Figura 4.7 i la Figura 4.8
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Figura 4.7: UL BLER en UTRAN (veu)
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Figura 4.8: UL BLER en GERAN (veu)

útil desviar els usuaris indoor cap
a GERAN en escenaris on el
percentatge d’aquests usuaris és

significatiu. Com es pot observar, aquesta estratègia representa una millora molt
significativa de la QoS pel tràfic de veu en UTRAN i un petit empitjorament en
GERAN. Tot i això, com ja s’ha dit, l’aplicació d’aquesta estratègia situa els nivells de
QoS al voltant dels desitjats per totes dues RATs.
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La utilitat d’aquesta política estarà fortament correlada al percentatge d’usuaris indoor
presents a l’escenari. Així, aquesta política no produirà una disminuació tant important
de la BLER en escenaris amb pocs usuaris indoor, o directament no serà aplicable a
escenaris totalment outdoor. Per altra banda, tampoc seria útil desviar els usuaris indoor
a través de GERAN en escenaris bàsicament indoor.
Respecte a les altres dues polítiques bàsiques, VG i VU, al ser algoritmes que tenen com
a paràmetre d’entrada el tipus de servei, no té sentit analitzar-ne els resultats en el
mateix escenari poblat únicament per usuaris de tràfic de veu.

L’escenari per comparar els resultats de la política IND amb les polítiques VG i VU és
diferent. En aquest cas es tracta d’un escenari multiservei, en el que tenim 400 usuaris
de www fixes. A més d’aquests usuaris, tenim també entre 200 i 800 usuaris de veu. De
tots aquests usuaris, el 30% són indoor.

Si observem la Figura 4.9 podem
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se aproximadament al voltant del

0,9%. Aquesta millora és deguda a que el tràfic interactiu es cursa per UTRAN, xarxa
que ofereix molt millors prestacions en aquest tipus de servei. Així, el tràfic interactiu
es cursa també amb una qualitat superior.
Els resultats obtinguts amb la política VU, que desvia als ususaris de veu cap a UTRAN,
són molt pitjors. La BLER pels usuaris de veu creix amb el nombre d’aquests usuaris,
arribant a valors molt alts amb els que és impossible tenir un bona qualitat. Això és
degut a que estem enviant molts ususaris indoor (30%) a UTRAN, fent que la qualitat
per aquesta xarxa es deteriori molt.
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Per altra banda, l’estratègia de
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Figura 4.10: Retard mig (www)

millorant els valors obtinguts per
les polítiques VU i IND. En el cas de IND s’obtenen resultats pitjors que en les altres
dues polítiques degut a l’empitjorament del retard en GERAN. A més de no oferir bones
prestacions per aquest tipus de tràfic, s’està carregant aquesta RAT amb un 30%
d’usuaris indoor que transmeten dades de tràfic www. Això provoca que alguns usuaris
no rebin la potència mínima necessària per a treballar amb una QoS adequada en
GERAN.

Respecte al throughput, la taula 4.4 mostra els resultats obtinguts per les tres polítiques
en aquest últim escenari. Es tracta del throughput calculat agregant el d’UTRAN i el de
GERAN i considerant conjuntament els dos tipus de servei.
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Taula 4.4: Throughput total (Mbps) per les 3 polítiques bàsiques

El throughput total és superior amb la política VG quan es té una càrrega no massa
elevada d’usuaris. A mida que la càrrega va creixent, GERAN es va saturant al rebre
tots els usuaris de tràfic de veu. Per altra banda també disminueix el rendiment del tràfic
www a través de UTRAN, que es veu obligada a cursar un nombre molt elevat de
transmissions indoor. És a partir d’aquí quan és útil desviar el tràfic indoor cap a
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GERAN, fet que, tot i que el rendiment del tràfic interactiu per GERAN és inferior al de
UTRAN, en mitja ofereix millors resultats en el throughput total.

Per tot això podem concloure que, per càrregues baixes, és útil desviar el tràfic de veu
per GERAN i el tràfic interactiu per UTRAN, i aconseguim així una bona qualitat a més
d’un throughput superior a d’altres polítiques bàsiques. Quan la càrrega és alta és molt
útil desviar el tràfic indoor per GERAN.

El fet d’obtenir bons resultats amb dues polítiques (IND i VG) ens porta a pensar que es
podrien optimitzar els resultats utilitzant noves polítiques que combinin aquestes dues
estratègies. Aquestes polítiques, anomenades polítiques complexes, són les que
s’analitzen al següent cas d’estudi.

4.2.3.2. Polítiques complexes (IND_VG, VG_IND, VG_VU)
Per a estudiar aquestes polítiques utilitzarem dos escenaris diferents. El primer és un
escenari que té tres variants, amb un nombre fixe d’usuaris de veu (200, 400 i 600), i un
nombre d’usuaris de www que varia entre 200 i 1000. L’altre escenari, en canvi, tindrà
un nombre fixe d’usuaris www (600) i un nombre d’usuaris de veu entre 200 i 800. En
tots dos escenaris obtenim resultats en dos casos de percentatge d’usuaris indoor (10% i
50%) perquè el comportament de les polítiques variarà respecte el nombre d’usuaris
indoor presents a l’escenari.

Escenari amb càrrega www variable i càrrega de veu fixa
La figura 4.11 ens mostra els resultats en termes de la BLER mitja en totes dues xarxes
pel tràfic de veu quan tenim 400 usuaris fixes de veu i entre 200 i 1000 usuaris de www,
essent un 50% d’aquests usuaris indoor. La BLER mitja es calcula ponderant la BLER
que tenim per cada RAT amb el percentatge del tràfic total que cursa cadascuna.
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Figura 4.11: UL BLER mitja (veu) (50% indoor)

Un factor important a tenir en compte és que, depenent de la política utilitzada, el tràfic
es reparteix de forma molt diferent. No obtenim cap resultat pel tràfic de veu cursat per
UTRAN per càrregues baixes quan la política que utilitzem és VG_IND, perque en
aquest cas, tot el tràfic de veu va per GERAN. Això és degut a que la veu es transmet en
primera instància per GERAN, i en el cas de no entrar al primer intent, al reintentar-ho,
es desvia també cap a GERAN si es tracta d’un usuari indoor, que en aquest cas
representen el 50% dels usuaris totals. Així, en una situació de càrrega baixa, no hi ha
cap usuari de veu que no sigui indoor que al primer intent de sel·lecció de RAT no entri
a GERAN.
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Figura 4.12: UL BLER en GERAN (veu) (50% indoor)

Segueix sent un empitjorament
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inferior a la millora en UTRAN, però les altres dues polítiques complexes no presenten
aquest empitjorament i, en mitja, ofereixen millor QoS. Aquest efecte es pot observarar
a la figura 4.12.
Respecte al tràfic interactiu, es poden observar els resultats de retard mig a la següent
figura (figura 4.13). Aquest retard mig s’aconsegueix també ponderant el valor de cada
retard pel percentatge del tràfic total que es cursa a cada RAT.
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Figura 4.13: Retard mig (www) (50% indoor)

Un cop més, els resultats per VG_IND i VG_VU són similars i es mantenen en valors
adequats a la QoS requerida, mentres que per IND_VG els resultats no són tant bons, tot
i que es mantenen en nivells tolerables. Aquest empitjorament és degut a que UTRAN
està cursant un 50% d’usuaris indoor, cosa que disminueix molt el throughput pel tràfic
interactiu, fent crèixer el retard en aquesta RAT.

Aquests mateixos resultats es mantenen si la càrrega total de tràfic de veu és de 200 o
600 usuaris. Les úniques diferències són que, amb una càrrega baixa de tràfic de veu, el
retard mig pel tràfic interactiu en IND_VG es situa al mateix nivell que per les altres
dues polítiques, i amb una càrrega elevada de 600 usuaris de veu la BLER per aquest
tipus de tràfic augmenta també per VG_VU, oferint els millors resultats VG_IND. Tot i
això és important destacar que amb una càrrega molt alta de tràfic de veu (600 usuaris
en total en aquest cas) la política VG_VU es veu obligada a desviar un 5% del tràfic de
veu cap a UTRAN, per on es cursa amb una BLER molt elevada, de valor proper al 6%,
valor no acceptable per una xarxa que garanteix QoS.
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A continació, la taula 4.5 mostra els resultats de throughput total per cadascuna de les 3
polítiques complexes per tots 3 casos de càrrega de tràfic de veu simulats. S’indica de
color el valor màxim.
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Taula 4.5: Throughput total (Mbps) amb diferents càrregues de tràfic de veu i www (50% indoor)

S’aprecia com, per càrregues petites (200 usuaris de veu), els resultats són molt similars
excepte en IND_VG, que ofereix un rendiment inferior. Això és degut a que amb
càrregues baixes de veu, les altres polítiques cursen tot aquest tràfic per GERAN i tot el
tràfic www per UTRAN, mentres que IND_VG transmet aproximadament el 50% del
tràfic www per GERAN, xarxa que no pot oferir un throughput per aquest tipus de tràfic
tant elevat com el que ofereix UTRAN. Així, aquests resultats inferiors per IND_VG es
notaran més a mida que la càrrega de tràfic www augmenti, perque augmentarà també el
nombre d’usuaris d’aquest servei transmentent per GERAN amb un throughput inferior
al que tindrien per UTRAN.
Dr opping r ate % in GERAN (voice )
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Figura 4.14: Droppings en trucades per GERAN (50% indoor)
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www a través de GERAN. A més, amb aquesta política la càrrega està més repartida,
cursant-se en aquest cas, aproximadament el 50% del tràfic total per cada xarxa,
mentres que per exemple amb VG_IND es serveix aproximadament el 99% del tràfic de
veu per GERAN. Aquesta ocupació tant alta de GERAN origina droppings en les
trucades, tal com es veu a la figura 4.14.
La taula 4.6 ens mostra els mateixos resultats de throughput total en el cas d’un baix
percentatge d’usuaris indoor a l’escenari (10%).

10% indoor
Voice
www
users
users
200
200
600
1000
200
400
600
1000
200
600
600
800

VG*IND

IND*VG

VG*VU

UL

DL

UL

DL

UL

DL

0.86
1.25
1.61
1.53
1.88
2.25
1.95
2.32
2.52

0.90
1.33
1.74
1.56
1.98
2.40
2.00
2.42
2.64

0.84
1.23
1.60
1.47
1.85
2.24
2.15
2.46
2.65

0.87
1.31
1.72
1.50
1.93
2.37
2.17
2.53
2.73

0.84
1.24
1.61
1.52
1.85
2.26
1.96
2.34
2.56

0.87
1.34
1.76
1.56
1.94
2.41
2.00
2.44
2.68

Taula 4.6: Throughput total (Mbps) amb diferents càrregues de tràfic de veu i www (10% indoor)

Si comparem aquesta taula amb la Taula 4.5 podem veure com els resultats són gairebé
iguals, pel que podem pensar que en l’entorn en el que ens trobem i amb els paràmetres
actuals del sistema, el percentatge d’usuaris indoor no afecta de forma molt significativa
als resultats en termes de throughput. Tot i això s’aprecien algunes diferències.

Per una càrrega baixa de tràfic de
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Figura 4.15: Droppings en trucades per GERAN(10% indoor)

un 50% d’usuaris indoor, sense
que la millora respecte a IND_VG
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sigui massa destacable. Això és degut a que en aquesta situació, al aplicar l’estratègia
IND_VG, és només un 10% del tràfic www que es cursa via GERAN amb un

throughput inferior. Per altra banda, si la càrrega de veu augmenta molt, fins a 600
usuaris, tornem a tenir millors resultats amb la política IND_VG, igual que quan teníem
un 50% d’usuaris indoor. La diferència segueix sent molt gran amb càrregues petites de
tràfic www i IND_VG segueix presentant una taxa de droppings propera a 0 mentre que
les altres polítiques presenten moltes caigudes a les trucades pel fet de desviar tota la
càrrega de veu cap a GERAN. Aquest efecte s’observa a la figura 4.15.
La figura 4.16 mostra els resultats pel mateix escenari amb un 10% d’usuaris indoor,
quan el nombre fixe d’usuaris de veu és 400 i el nombre d’usuaris www varia entre 200
i 1000.
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Figura 4.16: UL BLER mitja (veu) (10% indoor)

Es torna a repetir la mateixa situació anterior. Les estratègies VG_IND i VG_VU
ofereixen uns resultats superiors a IND_VG, mantenint-se en valors inferiors al desitjat.
En el cas de IND_VG, un cop més el fet de desviar tots els usuaris indoor cap a GERAN
provoca que la BLER es situi lleugerament per sobre del valor esperat. Per altra banda,
en aquest cas la BLER per UTRAN també es situa per sobre del valor esperat degut a
que estem cursant gairebé tots els usuaris de l’escenari per aquesta RAT.

Així, en aquest cas la càrrega està poc repartida per totes les polítiques. Al tenir un baix
percentatge d’usuaris indoor, la política IND_VG no ofereix els resultats que
esperariem, i en comptes d’això desvia molt tràfic de veu cap a UTRAN (el que no és
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indoor) i a la vegada molt tràfic www també cap a UTRAN. Això provoca que UTRAN
cursi, en aquest cas, el 90% de la veu i el 92% del tràfic interactiu. Això porta dos
problemes. El primer i més obvi és que s’està desaprofitant molt la xarxa GERAN, i el
segon és que, tot i que al tractar-se d’usuaris outdoor UTRAN soporta la càrrega que
totes aquestes transmissions representen, correm el perill de saturar UTRAN amb un
factor de càrrega massa elevat, i acabar oferint molt mala qualitat a molts usuaris.

Respecte al tràfic www, la figura 4.17 mostra els resultats pel retard mig. S’observa
com en aquest cas, al haver un nombre petit d’usuaris indoor, el tràfic interactiu es cursa
amb aproximadament la mateixa qualitat per totes les polítiques. Bàsicament és degut a
que per les tres estratègies gairebé la totalitat d’aquest tipus de tràfic es cursa per
UTRAN, oferint uns retards inferiors que si es transmetés per GERAN.
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Figura 4.17: Retard mig (www) (10% indoor)

Els resultats per a diferents càrregues de tràfic de veu, de 200 a 800 usuaris, són molt
similars als ja mostrats. En tots els casos VG_IND i VG_VU ofereixen una qualitat molt
bona pel tràfic de veu, situant-se en un nivell fins i tot inferior al desitjat. Per altra
banda, l’estratègia IND_VG presenta una BLER superior però propera al valor desitjat.
Respecte al tràfic interactiu s’assoleix una qualitat molt similar per totes les estratègies.

Introduint el terme econòmic, la taula 4.7 presenta els ingressos totals de l’operador
segons el tipus de servei. Es recorda que aquests ingressos s’han calculat aplicant una
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estratègia de static pricing amb una tarificació del tràfic de veu de 0,05 € per minut, i
una tarificació de 2 € per Mb pel tràfic www. Es coloreja també el valor més gran.

€/min
Voice www
200
200
600
1000
200
400
600
1000
200
600
600
1000

VG*IND
Voice www
2.77
49.49
147.26
2.80
2.71
243.83
5.51
49.23
5.40
148.25
5.27
248.21
7.28
49.53
7.22
147.04
7.19
198.82

Total
52.26
150.05
246.54
54.74
153.65
253.48
56.80
154.26
206.01

IND*VG
Voice www
2.31
47.29
2.38
143.12
2.32
239.33
5.33
48.13
5.34
143.77
5.38
241.32
6.95
46.95
7.06
139.61
7.10
183.85

Total
49.60
145.50
241.65
53.46
149.10
246.71
53.91
146.67
190.95

Voice
2.67
2.76
2.73
5.49
5.32
5.45
6.66
6.81
6.71

VG*VU
www
48.86
147.99
245.75
48.87
147.76
247.16
48.36
146.45
197.72

Total
51.54
150.75
248.48
54.36
153.07
252.61
55.02
153.26
204.43

Taula 4.7: Ingressos totals (€/min) per diferents càrregues de tràfic de veu i www (10% indoor)

El primer que es pot constatar és com els màxims ingressos s’obtenen sempre amb la
política que ofereix més beneficis per tràfic www. Com que els beneficis per aquest
tipus de tràfic són directament proporcionals al throughput, abans d’analitzar els
resultats detalladament ja es pot suposar, i de fet es comprova en observar la taula, que
la política IND_VG serà probablement la que donarà menys beneficis.
Així, tal com es demostra amb els resultats, les polítiques que donen uns beneficis més
grans són aquelles que desvien preferentment el tràfic interactiu per UTRAN. La
política IND_VG transmet part d’aquest tràfic per GERAN, en concret un percentatge
equivalent al percentatge d’usuaris indoor. Com ja s’ha comentat anteriorment, el tràfic
www transmès per GERAN presenta retards més elevats i un throughput inferior al que
s’aconsegueix amb UTRAN, i això provoca aquesta disminució dels ingressos.

La disminució de beneficis és cada cop més gran a mida que augmenta el nombre
d’usuaris de tràfic de veu. Si tenim molts usuaris d’aquest tipus de tràfic, l’estratègia
actual els desviarà preferentment cap a GERAN, on ocuparan un gran nombre de slots.
Això provocarà que es redueixi molt el nombre de slots disponibles per a dades www,
provocant així una disminució encara més gran del throughput.

Les altres dues estratègies, VG_IND i VG_VU presenten uns resultats molt similars, tot i
que són lleugerament superiors per VG_IND.
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La taula 4.8 presenta els mateixos resultats quan tenim un 50% d’usuaris indoor. En
principi el comportament hauria de variar poc, tot i que la disminució de beneficis per
IND_VG hauria de ser més marcada degut a que en aquest cas aproximadament el 50%

del tràfic www anirà per GERAN.

€/min
Voice www
200
200
600
1000
200
400
600
1000
200
600
600
1000

VG*IND
Voice www
49.01
2.39
144.23
2.43
2.34
245.84
4.76
48.95
4.70
145.03
4.62
244.41
6.71
49.15
6.67
146.30
6.53
194.10

Total
51.40
146.66
248.17
53.71
149.73
249.03
55.86
152.96
200.62

IND*VG
Voice www
2.31
44.16
2.32
130.41
2.32
218.59
4.70
44.69
4.69
131.24
4.65
217.50
43.50
7.04
130.76
7.15
173.94
6.99

Total
46.47
132.73
220.91
49.39
135.94
222.15
50.54
137.91
180.93

Voice
2.31
2.36
2.30
4.72
4.72
4.68
6.73
6.75
6.93

VG*VU
www
49.04
146.42
243.45
48.76
145.73
244.08
48.68
144.31
195.67

Total
51.36
148.77
245.76
53.48
150.45
248.76
55.41
151.06
202.61

Taula 4.8: Ingressos totals (€/min) per diferents càrregues de tràfic de veu i www (50% indoor)

En aquest cas els resultats són molt similars, però els efectes negatius de cara a GERAN
a causa de cursar tot el tràfic indoor es fan més evidents al tractar-se d’un entorn amb un
50% d’usuaris d’aquest tipus. Així els ingressos per VG_IND són lleugerament inferiors
als que teníem amb un percentatge baix d’usuaris indoor, i això provoca que en alguns
casos aconseguim uns beneficis superiors amb VG_VU.

Per altra banda, tal com ja s’ha comentat al estudiar els resultats pel throughput, quan la
càrrega de veu creix molt les polítiques basades en desviar aquest tràfic per GERAN
presenten una taxa de droppings molt alta, que provoca un throughput inferior i una
disminució dels beneficis.
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Escenari amb càrrega de veu variable i càrrega www fixa
Seguint analitzant entorns amb un baix percentatge d’usuaris indoor (10%), observem
ara els resultats obtinguts al simular l’escenari amb 600 usuaris www fixes i un nombre
d’ususaris de veu que varia entre 200 i 800.
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Figura 4.18: UL BLER mitja (veu) (10% indoor)

La figura 4.18 mostra la qualitat que ofereix cada estratègia pel tràfic de veu en aquest
escenari. Es torna a repetir un cop més la inferioritat de qualitat de la política IND_VG
que, tot i presentar uns resultats molt propers al valor desitjat, treballa amb una BLER
superior a les altres dues estratègies. Per altra banda, sembla que, a mida que la càrrega
creix, la política VG_IND és que la presenta uns millors resultats. Respecte al tràfic
interactiu un cop més, amb gran majoria d’usuaris outdoor, el retard mig per totes les
polítiques és molt semblant i de valor adequat, tot i que en IND_VG és lleugeram ent
superior. Aquest efecte s’aprecia a la figura 4.19.
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Av . DL page de lay www
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Figura 4.19: Retard mig (www) (10% indoor)

És important comentar que en aquest escenari, al aplicar la política VG_VU amb una
càrrega molt alta d’usuaris de tràfic de veu (800 usuaris) s’arriba a cursar un 12% del
tràfic per UTRAN, el que equival aproximadament al tràfic de 100 usuaris, amb una
BLER de més del doble del valor desitjat. Així, treballant amb aquesta estratègia, molts
usuaris estan transmetent amb una QoS molt inferior a la desitjada.

Si s’augmenta el percentatge d’usuaris indoor fins a un valor del 50% els resultats són
força similars, però en general empitjoren. La política IND_VG segueix transmetent el
tràfic de veu amb una BLER

UL BLER in GERAN (v oice )
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altra banda, tal com es veu a la
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Figura 4.20: UL BLER en GERAN (veu) (50% indoor)

les

altres

dues

polítiques

presenten també una BLER pel
tràfic de veu a través de GERAN lleugerament superior a la desitjada. Els usuaris indoor
presenten habitualment unes pèrdues molt elevades, cosa que provoca que en alguns
casos la potència rebuda en GERAN no sigui la suficient per a garantitzar una BLER
adequada. Això força que, en mitja, la BLER pel tràfic de veu a través d’aquesta xarxa
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empitjori. Aquest efecte es nota sempre especialment quan desviem la totalitat dels
usuaris indoor cap a GERAN.
El tràfic de veu es transmet a través d’UTRAN amb una millor qualitat. La política
IND_VG presenta una BLER molt ajustada al voltant de l’1%, mentre que les altres

dues estratègies no transmeten tràfic de veu per UTRAN fins a càrregues molt altes.
VG_IND cursa aproximadament un 2% del tràfic total de veu amb una BLER molt

ajustada al valor desitjat, mentres que, un cop més, el tràfic de veu transmès a través
d’UTRAN (fins a un 9% del total) presenta una BLER molt alta de fins al 6%, no
acceptable per una xarxa.

Així, la BLER mitja pel tràfic de veu queda tal com mostra la figura 4.21. Es manté la
tendència de IND_VG de transmetre amb una BLER lleugerament superior a la
desitjada, però en aquest cas les altres dues polítiques també presenten uns resultats per
sobre dels desitjats, amb un augment de la BLER a mida que puja la càrrega. En el cas
de VG_VU la qualitat disminueix ràpidament amb càrregues altes degut al 9% del tràfic
total cursat amb una QoS no acceptable.
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Figura 4.21: UL BLER mitja (veu) (50% indoor)

Respecte al tràfic interactiu, els resultats pel retard mig mostren com les estratègies
VG_IND i VG_VU segueixen presentant uns resultats bons, mentres que en aquest cas el

retard pel tràfic interactiu amb la política IND_VG és més gran que quan treballava
només amb un 10% d’usuaris indoor. Això és lògic perquè es torna a repetir el mateix
que passava anteriorment. En el cas d’aquesta política, s’està desviant un percentatge de
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tràfic interactiu cap a GERAN equivalent al percentatge d’usuaris indoor. Així, la meitat
del tràfic www es cursa per GERAN amb un throughput inferior i retards més elevats.
Els resultats pel retard mig es presenten a la figura 4.22.
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Figura 4.22: Retard mig (www) (50% indoor)

La taula 4.9 mostra els resultats pel throughput total en aquest escenari. Es pot
comprovar com es repeteix la mateix patró que teníem amb els resultats de l’escenari
anterior, en el que el nombre d’usuaris de veu era fixe. Així, la política IND_VG
presenta un throughput inferior per càrregues de tràfic de veu baixes, mentre que per
càrregues elevades d’aquest tràfic presenta uns resultats força superiors a les altres
estratègies.

600 users www
Voice
%indoor
users
200
400
10%
600
800
200
400
50%
600
800

VG*IND

IND*VG

VG*VU

UL

DL

UL

DL

UL

DL

1.25
1.88
2.32
2.63
1.14
1.69
2.17
2.41

1.33
1.98
2.42
2.73
1.24
1.80
2.28
2.53

1.23
1.85
2.46
3.01
1.06
1.63
2.22
2.76

1.31
1.93
2.53
3.04
1.15
1.73
2.33
2.87

1.24
1.85
2.34
2.71
1.14
1.69
2.19
2.54

1.34
1.94
2.44
2.81
1.22
1.80
2.29
2.65

Taula 4.9: Throughput total per diferents percentatges d’usuaris indoor
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Amb pocs usuaris de tràfic de veu la política IND_VG està transmetent una part del
tràfic interactiu a través de GERAN. En concret està transmetent per GERAN tot aquell
tràfic www provinent d’usuaris indoor. Ja s’ha comentat anteriorment com aquest tipus
de tràfic transmés per GERAN presenta un retard més gran i un throughput inferior.
Així, la diferència entre IND_VG i les altres dues estratègies es nota especialment amb
percentatges alts de tràfic indoor, perquè suposa una major quantitat de transmissions
www per GERAN.

Per altra banda, quan la càrrega
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throughput molt inferior al de la
Figura 4.23: Droppings en trucades per GERAN (50% indoor)

primera.

Aquestes

dues

estratègies desvien gairebé totes les trucades per GERAN. Això representa un excés de
càrrega en aquesta xarxa que torna a provocar un nombre molt gran de droppings. A la
figura 4.23 s’observa aquesta evolució de la taxa de droppings en les tres estratègies.

Passem ara a analitzar els resultats dels beneficis totals de l’operador per a aquest
escenari. La tendència vista en l’anterior escenari indica que els beneficis més grans es
tindran amb alguna de les estratègies que desvien preferentment les trucades per
GERAN.
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€/min (600 users
www)
Voice
%indoor
users
200
400
10%
600
800
200
400
50%
600
800

VG*IND

71

IND*VG

VG*VU

Voice

www

Total

Voice

www

Total

Voice

www

Total

2.80
5.40
7.22
8.48
2.43
4.70
6.67
7.66

147.26
148.25
147.04
149.14
144.23
145.03
146.30
146.61

150.05
153.65
154.26
157.62
146.66
149.73
152.96
154.27

2.75
5.34
8.12
10.71
2.69
5.40
8.31
10.84

145.81
143.77
132.21
115.00
129.06
132.41
130.65
127.90

148.56
149.10
140.33
125.71
131.75
137.81
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138.74

2.76
5.32
7.34
8.85
2.36
4.67
6.75
8.22

147.99
144.91
146.31
146.91
146.42
147.31
144.31
145.28

150.75
150.23
153.65
155.77
148.77
151.97
151.06
153.50

Taula 4.10: Ingressos totals (€/min) per 600 usuaris www i diferents càrregues de tràfic de veu

La taula 4.10 mostra els resultats pels beneficis totals de l’operador. Es comprova com
es torna a repetir aquesta tendència de tenir uns ingressos superiors per a les polítiques
que transmeten el tràfic interactiu per UTRAN. En aquest cas, en treballar amb un 50%
d’usuaris indoor, que amb IND_VG seran cursats per GERAN, el throughput en el tràfic
www disminueix molt i això provoca que la disminució dels ingressos totals molt gran.

Es comprova una tendència molt similar en l’evolució dels ingressos pels dos valors de
percentatge d’usuaris indoor. Per càrregues de veu altes IND_VG genera uns ingressos
molt superiors a les altres dues polítiques, que en aquestes condicions presenten una
taxa de droppings molt elevada, cosa que, tal com s’ha vist a la taula 4.9, disminueix el
throughput per aquest tipus de tràfic. En canvi, per càrregues de veu baixes, els màxims
ingressos els obtenim amb VG_IND.

Respecte al tràfic interactiu, en general IND_VG és la que presenta pitjors resultats,
perque transmet gran part d’aquest tràfic per GERAN, a través d’on ho fa amb un
throughput inferior. Quan la càrrega de veu augmenta, GERAN es satura i queden molt
pocs slots disponibles per a transmetre dades www, cosa que fa que la dismiució dels
ingressos per aquest tipus de tràfic sigui molt evident per sobre de 400 usuaris de veu.

Finalment, com a comentari comú als dos escenaris analitzats, cal destacar que, tot i
oferir els millors resultats en termes de BLER i ingressos en tots els casos, les
estratègies VG_IND i VG_VU presenten una feblesa important. Al desviar totes les
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trucades per GERAN, tenint en compte que la capacitat de la xarxa en nombre de slots
per GERAN és la que dóna l’escenari amb 7 cèl·lules i 3 portadores a cada cèl·lula,
s’arriba al límit d’aquesta capacitat. Així, aproximadament quan la càrrega de tràfic de
veu és superior a 400 usuaris, GERAN es satura i presenta una taxa de droppings molt
alta i inacceptable per una xarxa QoS. Un exemple més d’aquest fet es mostra a la
figura 4.24. Aquest problema, però, es solucionaria aplicant la funció de vertical
handover.
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Figura 4.24: Droppings en trucades per GERAN (10% indoor)

Aquest límit de capacitat per GERAN es pot aproximar a partir del nombre de cèl·lules,
el nombre de portadores i la taxa i duració de les trucades. És una simple aproximació
que parteix de la suposició que qualsevol usuari pot connectar-se a qualsevol base des
de qualsevol punt de l’escenari. Així, per 7 cèl·lules omnidireccionals amb 3 portadores,
la capacitat seria:

(3 portadores1cel·8slots1portadora −1)·7cel = 161
Com que tenim 10 trucades cada hora, equivalent a una trucada cada 6 minuts, i la
durada mitja de les trucades és de 3 minuts, el factor d’activitat és de 0,5. Així podem
tenir el doble d’usuaris.
10trucades 3min
161·
·
= 322usrs
1h
1trucada
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4.2.3.3. Radi 1km
Es passa ara a analitzar el comportament i els resultats que es té amb les diferents
estratègies d’Initial RAT Selection en entorns amb el tamany de les cèl·lules més gran,
en concret amb un radi de 1km.

S’analitzaran els resultats en alguns dels escenaris que ja s’han estudiat pel cas de tenir
cèl·lules de radi 500 metres. En aquest nou estudi ens situarem en entorns amb grans
pèrdues de propagació, cosa que repercutirà negativament en les dues RATs. En
GERAN provocarà que alguns usuaris no rebin la potència mínima necessària per a
garantitzar un cert valor de la BLER, cosa que provocarà empitjoraments en la qualitat.
Aquest efecte s’incrementarà especialment si desviem els usuaris indoor, en general els
que tenen unes pèrdues més grans, cap a GERAN. Amb un augment del percentatge
d’usuaris indoor, cursats per GERAN, augmentaran les probabilitats de tenir usuaris que
rebin una potència inferior a la mínima per garantitzar la BLER desitjada. Per altra
banda, en UTRAN, al tenir pèrdues tant elevades, els usuaris es veuran obligats a
transmetre una potència molt elevada. Això farà augmentar la interferent present a la
xarxa i que la qualitat disminueixi molt.

En aquest apartat es preten analitzar de quin ordre és la disminució de la QoS a les dues
RATs, en quina de les dues es noten més els efectes d’aquests entorns d’altes pèrdues i
si alguna política és més resistent a aquesta tendència de disminució de la qualitat.

Tot i que s’analitzaran escenaris equivalents, el nombre d’usuaris s’escalarà
aproximadament pel mateix factor que ha incrementat el radi de les cèl·lules. Aquests
escenaris arribaven a posar en moviment fins a 1400 usuaris de diferents serveis a
l’hora. Dels resultats obtinguts amb tants usuaris se’n podria extreure alguna conclusió
respecte al comportament de les diferents polítiques, però la QoS resultant és molt
deficient. Així, per a assolir unes qualitats mínimament acceptables que permetin
extreure’n uns resultats i conclusions correctes, com a màxim es simularan fins a
700/800 usuaris simultanis.

Degut a que els resultats per totes les polítiques són en general deficients en entorns de
grans pèrdues com aquests, es mostren només alguns resultats com a visió general.
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Polítiques bàsiques
En primer lloc considerem l’escenari amb un 30% dels usuaris indoor, i tots ells usuaris
de veu. Comparem els resultats de la política IND amb una política RND en termes de la
BLER en sentit uplink.

La Figura 4.25 i la Figura 4.26
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Figura 4.25: UL BLER en UTRAN (veu)
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Figura 4.26: UL BLER en GERAN (veu)

Es comprova així com no és útil
treballar amb aquesta estratègia

en un entorn de grans pèrdues. És evident que en treure de GERAN els usuaris indoor la
interferència present a la xarxa baixa molt, però els usuaris que estan molt allunyats de
la base es veuen forçats a transmetre a una gran potència, cosa que provoca que la
BLER resultant arribi fins i tot a triplicar el valor desitjat. Per altra banda, en GERAN,
al cursar tots els usuaris indoor més d’altres que estaran molt allunyats de les bases, hi
ha molts usuaris que no reben la potència mínima per garantir la BLER desitjada, cosa
que fa que la qualitat sigui molt deficient.
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L’escenari per comparar els resultats de la política IND amb les polítiques VG i VU és
diferent. En aquest cas es tracta d’un escenari multiservei, en el que tenim 200 usuaris
de www fixes. A més d’aquests usuaris, tenim també entre 100 i 500 usuaris de veu. De
tots aquests usuaris, el 10% són indoor.
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Figura 4.27: UL BLER mitja (veu) (10% indoor)

A la figura 4.27 es presenten els resultats per la BLER mitja, que en el cas de VG
correspon pròpiament a la BLER per GERAN i en el cas de VU correspon a la de
UTRAN. L’estratègia de desviar els usuaris de tràfic de veu cap a GERAN presenta uns
millors resultats que es mantenen molt propers al valor desitjat, tot i treballar en un
entorn de grans pèrdues. Per altra banda, respecte al tràfic interactiu, els retards mitjos
obtinguts són petits, tenint la millor qualitat també amb la política VG.

Polítiques complexes
Per analitzar els resultats de les polítiques complexes es simula el seu comportament en
un escenari amb 300 usuaris www i un nombre variable d’usuaris de tràfic de veu.

Per un percentatge d’usuaris indoor mig o elevat es tenen resultats molt deficients, amb
BLERS inacceptables de més del 5%. Així, els únics resultats acceptables en una xarxa
QoS són els que s’obtenen quan es té un percentatge baix, tot i que segueixen estant per
sobre dels valors desitjats. La figura 4.28 mostra la BLER mitja en UPLINK pel tràfic
generat pels usuaris de veu. S’aprecia com, tal i com passa quan el radi és de 500
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metres, la millor qualitat es té amb la política VG_IND, tot i que la BLER es manté per
sobre del valor desitjat. Les altres dues estratègies donen una qualitat deficient.
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Figura 4.28: UL BLER mitja (veu) (10% indoor)

En tots els resultats per entorns de grans pèrdues com aquests, és una constant que
IND_VG ofereixi molt mals resultats. L’estratègia de desviar els usuaris indoor cap a
GERAN perd la seva utilitat. El problema és que hi ha un gran nombre d’usuaris amb
unes pèrdues molt grans, i molts d’ells que a més són indoor, i això provoca que molts
usuaris que es transmeten per GERAN no rebin una potència suficient per a garantitzar
una BLER adequada. Per altra banda, els usuaris transmetent a través d’UTRAN també
tenen grans pèrdues i es veuen obligats a transmetre més potència, generant més
interferent, cosa que disminueix la QoS a la xarxa.

Així, no és recomanable treballar en entorns d’aquestes característiques. Però en el cas
de que l’operador es vegi forçat a treballar amb cèl·lules de radi 1 km, hauria de ser en
zones poc poblades i amb molt pocs usuaris indoor. Respecte a la sel·lecció de RAT,
s’hauria d’aplicar una política que desvii preferentment els usuaris de tràfic interactiu
cap a UTRAN, és a dir, VG o VG_IND.

4.2.3.4. Usuaris onlyGERAN
A partir d’aquest paràmetre es preten donar més realisme als resultats, simulant un
entorn d’aplicació inicial de les xarxes heterogènies en el que encara hi ha un gran
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nombre de terminals mòbils incapaços de realitzar una connexió a través d’UTRAN i
pels que, per tant, no té sentit la funció de Initial RAT Selection. Realitzem les
simulacions en entorns amb el radi de les cèl·lules de 500 metres.

Si es fixa un percentatge elevat d’aquest tipus d’usuaris, un 50% en aquest cas, un gran
nombre de transmissions hauran de fer-se obligatòriament per GERAN. En escenaris
amb percentatges baixos d’usuaris indoor no es notarà gaire efecte pel fet de tenir
usuaris onlyGERAN, bàsicament perque serà una situació equivalent a tenir
aproximadament un 50% d’usuaris indoor, sempre en el cas d’aplicar estratègies
basades en la política IND.

Un exemple d’això el mostra la figura 4.29. Presenta els resultats pels ingressos
obtinguts per la política VG_IND en un escenari com els ja analitzats, amb 400 usuaris
de tràfic de veu fixes i entre 200 i 1000 usuaris de tràfic www. Concretament presenta la
diferència entre els ingressos que obtenim sense usuaris onlyGERAN i els que obtenim
amb un 50% d’aquests usuaris per dos percentatges d’usuaris indoor. S’observa
clarament com la diferència entre tenir i no tenir usuaris onlyGERAN és molt més gran
quan ens trobem a un escenari amb un gran percentatge d’usuaris indoor.

Dife rè ncia e ntre e ls ingre s s os totals (0% i 50% onlyGERAN)
pe r dife re nts valors de %indoor e n V G_IND
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Figura 4.29: €/min (0% onlyGERAN) - €/min (50% onlyGERAN) per dos valors de %indoor (VG_IND)

Aquest empitjorament en el cas de estar en un entorn amb un alt percentatge d’usuaris
indoor s’observa també a la figura 4.30. La disminució dels ingressos és causada per
una gran disminució del throughput pel tràfic interactiu, que a la vegada és causa d’un
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creixement del retard per aquest tipus de tràfic. Al tenir un alt percentatge d’usuaris
indoor i un alt percentatge d’usuaris onlyGERAN molts usuaris indoor de tràfic www
transmeten a través de GERAN i fan crèixer molt, en mitja, el retard.
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Figura 4.30: Empitjorament del retard mig amb 50% d’usuaris onlyGERAN (VG_IND)

És evident aquest empitjorament quan es té un nombre elevat d’usuaris amb un terminal
mòbil incapaç de connectar a través de UTRAN. Tot i això, aquestsa disminució en la
QoS no és massa gran en cap dels casos, i no presenta uns resultats que no siguin
acceptables en una xarxa QoS.

Així, analitzant la política VG_IND amb presència d’usuaris onlyGERAN, la
disminució dels ingressos i del la qualitat vindrà bàsicament per dos motius. Bàsicament
perque molts usuaris www es cursen per GERAN quan seria òptim desviar-los per
UTRAN, i a més, en el cas de percentatges alts d’usuaris indoor, molts d’ells seran
d’aquest tipus. Per altr banda, per càrregues altes GERAN haurà de cursar tots els
usuaris onlyGERAN i tots aquells usuaris que no ho són però són de tràfic de veu. Això
farà crèixer molt la càrrega a aquesta xarxa, augmentant així el retard mig pel tràfic
interactiu.

4.2.4. Conclusions
En aquest capítol s’han definit les diferents estratègies possibles per a realitzar la funció
de Sel·lecció Inicial de RAT en xarxes heterogènies formades per GERAN i UMTS. Un
cop definides se n’ha analitzat el comportament sota diferents prespectives, bàsicament
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la qualitat de servei oferta i els ingressos que obté l’operador, que com ja s’ha comentat,
venen a ser l’equivalent a la QoS des del punt de vista de l’operador.

A través de simulacions s’ha pretès estudiar el funcionament i els resultats de les
diferents estratègies en diferents entorns, analitzant aquests resultats en funció del
nombre d’usuaris, el percentatge d’aquests que són indoor, el tamany de les cèl·lules,
etc. L’objectiu és definir les polítiques i estratègies més adequades per a cada tipus
d’entorn.

Al definir les diferents polítiques s’ha distingit entre polítiques bàsiques i polítiques
complexes. L’anàlisi dels resultats demostra que és més útil treballar amb polítiques
complexes, bàsicament perque combinen les virtuts de les polítiques bàsiques i perque
permeten un segon intent de connexió a la RAT alternativa en alguns casos.

S’ha comprovat com tant desviar els usuaris indoor cap a GERAN com transmetre el
tràfic interactiu per UTRAN ofereixen molt bons resultats.

A [26] s’estudia la degradació en la capacitat de les xarxes W-CDMA causada pel tràfic
indoor. És aquest fet el que motiva l’estratègia de desviar aquest tràfic per GERAN en
comptes de per UTRAN. En tots els casos aquesta tècnica ofereix una millora molt
important de la QoS en UTRAN, que presenta valors de la BLER molt ajustats als
desitjats. Per altra banda, tot i que al desviar el tràfic indoor cap a GERAN provoca un
petit increment en la BLER mitja d’aquesta RAT, aquest increment és inferior a la
millora en UTRAN i la BLER es manté sempre en nivells ajustats al valor objectiu
(1%).

Per les característiques de la pròpia xarxa, la capacitat de GERAN és limitada i poc
adequada a tràfic interactiu. En el cas d’UTRAN s’obté un throughput major gràcies a la
utilització de canals DCH, mentres que el tràfic www cursat per GERAN es veu
subjecte a l’algoritme de scheduling. Això motiva que sigui efectiu transmetre el tràfic
interactiu per UTRAN. I això és precisament el que fa la política VG, que presenta uns
resultats lleugerament superiors a l’estratègia de desviar el tràfic indoor per GERAN.
Tot i això, quan la càrrega de veu creix molt s’aconsegueix un throughput superior amb
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IND, degut a que a partir de uns 400 usuaris de tràfic de veu GERAN es satura i
presenta una taxa de droppings elevada.

Aquests resultats fan pensar en que serà útil utilitzar una política que combini totes dues
estratègies. Així, es pot pensar que IND_VG o VG_IND oferirà els millors resultats quan
s’analitzin els resultats per les polítiques complexes. I de fet és així, VG_IND ofereix
sempre uns resultats superiors a les altres estratègies per càrregues no massa elevades de
tràfic de veu.

Totes tres polítiques complexes ofereixen una bona QoS pel tràfic de veu. IND_VG
treballa sempre amb una BLER mitja per les dues RATs lleugerament superior a la
desitjada, però d’un valor molt proper. Per altra banda, per valors no massa elevats de la
càrrega de tràfic de veu, VG_IND i VG_VU ofereixen sempre una qualitat ajustada al
valor desitjat, mostrant-se VG_IND lleugerament millor en termes de QoS. Respecte al
throughput, és l’estratègia VG_IND també la que en general presenta uns resultats
superiors, també amb càrregues baixes/mitges de tràfic de veu.

Si l’escenari presenta un nombre molt elevat d’usuaris de tràfic de veu, la càrrega
d’aquest tipus de tràfic creix molt i les polítiques basades en desviar aquest tràfic per
GERAN presenten algunes mancances. Així, a partir d’aproximadament uns 400 usuaris
(en el cas de l’escenari analitzat i els paràmetres actuals de simulació), la xarxa d’accés
GERAN no té prou capacitat per a transmetre totes les trucades actives i la taxa de
droppings creix fins a valors superiors al 10%. En aquesta situació IND_VG assoleix un
throughput total superior.

La qualitat pel tràfic interactiu és en general molt semblant per les tres estratègies fins a
càrregues mitges i percentatges baixos d’usuaris indoor. Tot i això, la política IND_VG
genera un retard superior, fet que es fa més evident a mida que el percentatge d’usuaris
indoor augmenta, situació en la que augmenta el nombre d’usuaris www transmetent a
través de GERAN. Com ja s’ha comentat, el tràfic interactiu que es transmet per
GERAN ho fa amb un throughput menor i retards més grans.

El comportament del throughput total és equivalent al comentat fins ara per la QoS.
Així, les polítiques que desvien en primera instància el tràfic www per UTRAN
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presenten uns resultats superiors, mostrant-se lleugerament millor la política VG_IND.
Tot i això, quan la càrrega de veu creix molt passa a ser IND_VG la que ofereix millors
resultats.

En el cas d’analitzar entorns de grans pèrdues, amb el radi de les cèl·lules de 1km, els
resultats són en general molt dolents en termes de QoS. Els resultats obtinguts indiquen
que, en el cas de que l’operador treballi amb cèl·lules tant grans, hauran de ser en
territoris amb poca densitat d’usuaris i amb molt pocs usuaris indoor. En aquest cas, els
resultats més ajustats als desitjats s’obtenen amb les polítiques que desvien el tràfic
interactiu per UTRAN, deixant de ser útil en aquests entorns de grans pèrdues el fet de
desviar els usuaris indoor per GERAN.

S’ha analitzat també el funcionament de les polítiques de cara al benefici de l’operador,
estudiant el comportament dels ingressos totals a la xarxa. Per aquest estudi s’ha aplicat
una estratègia senzilla de static pricing, amb un preu fixe per les trucades de 0,05€ el
minut i un preu fixe de 2€ per Mb pel tràfic www. Els resultats són equivalents als del
throughput.

La política que genera uns ingressos més elevats és sempre la que ingressa més diners
per tràfic interactiu. Així, els efectes que disminueixen el throughput d’aquest tràfic
repercutiran molt en els ingressos totals. D’aquesta manera, les estratègies que desviin
part del tràfic www per GERAN, que ofereix un throughput inferior al d’UTRAN,
generaran uns beneficis menors.

Per càrregues baixes de tràfic de veu els beneficis màxims s’aconsegueixen amb
VG_IND o VG_VU, però al pujar molt la càrrega els màxims beneficis són clarament
amb VG_IND. Tot i això, amb càrregues tant elevades de tràfic de veu, VG_IND i
VG_VU presenten una taxa de droppings molt alta i IND_VG genera uns beneficis molt
superiors per les trucades.

Així, és clar que la política més adequada per totes les situacions és VG_IND, oferint
millor QoS, millor throughput i més beneficis. Tot i això, si la càrrega de veu creix
molt, per damunt d’uns 300/400 usuaris en total, serà necessari optar per la política
IND_VG. Això farà que, renunciant al màxim de beneficis per tràfic www i treballant
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amb una BLER lleugerament superior a la desitjada pel tràfic de veu, evitarem taxes de
dropping a les trucades superiors al 10%, que en alguns casos arriben fins al 20%. El
retard pel tràfic interactiu incrementarà lleugerament, però una xarxa que garanteix QoS
no es pot permetre treballar amb taxes de dropping tant altes com les que presenten
VG_IND i VG_VU en aquestes condicions.

Finalment, com a últim comentari, l’anàlisi dels resultats obtinguts amb la presència
d’un percentatge alt d’usuaris onlyGERAN mostra un lleuger empitjorament en la QoS,
apreciable especialment quan es treballa en un entorn amb moltes transmissions indoor,
que en cap moment presenta valors no acceptables en una xarxa QoS.

5. Polítiques de Sel·lecció Inicial de RAT basades en el
Path Loss
5.1. Motivació
Fins ara s’ha estat estudiant la funció de Sel·lecció Inicial de RAT basada en polítiques,
i un cop analitzades aquestes polítiques s’ha arribat a algunes conclusions, com la
idonietat de desviar el tràfic interactiu per UTRAN o desviar els usuaris indoor per
GERAN amb càrregues baixes. L’anàlisi de les polítiques pretenia trobar quines són les
més adequades i les que ofereixen una QoS superior en diferents tipus d’escenari. Així,
a través de múltiples simulacions s’han anat estudiant diferents escenaris. Una de les
característiques més representatives de cada escenari és el tamany de les cèl·lules,
inidcat a través del radi. I és observant el comportament de les diferents polítiques
respecte al valor del radi d’on s’ha tret la següent conclusió.

Quan s’analitzaven els resultats obtinguts en escenaris amb un radi de 500 metres es
comprovava la gran utilitat de desviar preferentment en tràfic indoor cap a GERAN.
Així es preserva a UTRAN de cursar el tràfic generat per usuaris d’aquest tipus, que
generalment tenen unes pèrdues de propagació molt grans, i que, per tant, necessiten
transmetre molta potència. Això causaria un augment indesitjat del factor de càrrega a
UTRAN i una disminució de la QoS a la xarxa. Tot i això, els resultats no eren sempre
òptims. Per altra banda, en entorns amb un tamany de les cèl·lules molt gran, les
pèrdues per tots els usuaris eren molt elevades i no s’aconseguien bons resultats per cap
política, incloses les basades en IND. En el cas anterior GERAN podia soportar la
càrrega que representen els usuaris indoor, però en aquest cas les pèrdues de propagació
en un escenari de cèl·lules amb radi 1000 metres són molt grans. Així, els usuaris
indoor tenen unes pèrdues molt grans, a les que cal afegir les pèrdues addicionals pel fet
de ser usuaris indoor. Aquestes pèrdues de penetració en el cas de les simulacions
realitzades fins ara són de kindoor=20 dB. Això provoca que la potència rebuda en
GERAN no sigui suficient per a garantitzar una QoS mínima.

Com a conclusió sobre l’estudi i anàlisi de les polítiques ja existents s’apuntava a la
possibilitat de “suavitzar” o modificar la política indoor. És a dir, desviar el tràfic indoor
cap a GERAN però només fins a un cert punt, per evitar un empitjorament de la QoS a
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GERAN degut a que al cursar totes les connexions indoor molts usuaris no reben la
potència mínima per garantitzar una BLER mínima. Per altra banda cal considerar un fet
molt important. La política indoor parteix d’una base que no té una fàcil implementació
en una aplicació real d’un sistema de comunicacions mòbils. En les simulacions es pot
disposar de tots els paràmetres de cada usuari, inclòs si es tracta d’una connexió indoor
o outdoor. En una aplicació real seria complicat conèixer la naturalesa indoor d’un
usuari qualsevol, i s’hauria de fer a través d’estimacions o altres mètodes com la
utilització de mapes, GPS, etc. En canvi, en un sistema de comunicacions mòbils es
realitzen periòdicament diferents mesures de potència, per exemple en la xarxa UTRAN
a través del CPICH (Common Pilot Channel). D’aquesta manera podem conèixer les
pèrdues de propagació que té cada usuari en tot moment.

Partint d’aquestes bases s’ha pensat en dissenyar unes noves polítiques de Sel·lecció
Inicial de RAT que, per una banda suavitzin el funcionament de la política IND i per
altra banda explotin el fet de poder tenir informació de les pèrdues de propagació que té
cada usuari.

Inicialment la motivació d’aquestes noves polítiques parteix únicament com a millora
de la política IND per a que sigui utilitzable en un sistema real, en el qual no disposem
de la informació sobre la naturalesa indoor de cada usuari. No obstant, amb aquestes
polítiques es pretén també intentar millorar els resultats de la política ja existent.

5.2. Polítiques basades en el Path Loss
Abans de descriure el funcionament d’aquestes noves polítiques és important considerar
alguns aspectes negatius de la política IND. El principal punt en contra d’aquesta
política és que, com ja hem comentat, no és fàcilment aplicable en una situació real,
però també té altres inconvenients en el seu funcionament.

Considerem el cas d’un escenari urbà amb un percentatge molt elevat d’usuaris indoor i
amb les cèl·lules de tamany reduit. La probabilitat de que un usuari indoor estigui situat
en una zona molt propera a una antena és molt elevada. Aquest tipus d’usuari, tot i ser
indoor, probablement tindrà unes pèrdues molt inferiors a les d’un usuari outdoor situat
a l’extrem de la cèl·lula o en un punt molt allunyat de l’antena. Tot i això el primer
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usuari serà desviat cap a GERAN quan, molt probablement podria ser cursat per
UTRAN sense cap tipus de problema.

Són aquest tipus de situacions les que provoquen un funcionament poc òptim de la
política IND, i amb les noves polítiques s’optimitzen els resultats en escenaris amb
presència d’usuaris indoor. El criteri de decisió a l’hora de fer la Sel·lecció Inicial de
RAT són ara les pèrdues de propagació mesurades. Es fixa un llindar de path loss a
partir del qual es realitza la sel·lecció de la següent manera:

SEL·LECCIÓ INICIAL DE RAT
Path Loss_UTRAN > Lp_threshold

RAT
GERAN

Nova
connexió
Path Loss_UTRAN < Lp_threshold

RAT
UTRAN

Lp_threshold
Figura 5.1: Esquema de la Sel·lecció Inicial de RAT basada en les pèrdues de propagació

D’aquesta manera es solucionen tots els inconvenients de la política IND a través d’un
sistema d’implementació molt simple. El llindar es pot ajustar de forma dinàmica per
poder controlar el número de connexions desviades cap a cada RAT. Així, controlant la
distribució de probabilitat de les pèrdues de propagació es pot ajustar el llindar per a que
la càrrega quedi repartida de forma similar entre les dues xarxes.

Tenint en compte el funcionament d’aquesta política basada en les pèrdues de
propagació, és d’esperar que en escenaris amb un percentatge relativament baix
d’usuaris indoor el comportament sigui bàsicament desviar els usuaris allunyats de les
bases cap a GERAN i els que estan més propers cap a UTRAN. El cas extrem seria un
escenari completament outdoor, on aquest comportament es veuria clarament reflexat.
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Figura 5.2: Distribució accessosamb LP_THR (0% indoor)

llindar pel path loss ha estat
fixat en 127dB. S’observa
com els usuaris cursats per

UTRAN són principalment els més propers, mentre que els usuaris desviats cap a
GERAN estan més allunyats de les antenes. S’observa clarament que la política ofereix
el comportament desitjat.
S’han desenvolupat i implementat tres polítiques basades en el path loss amb l’objectiu
de suplir a les actuals basades en la naturalesa indoor dels usuaris. Així parlem de les
noves polítiques LP_THR, LP_THR_VG i VG_LP_THR.

5.2.1. Política LP_THR
Aquesta primera política desenvolupada és simplement l’aplicació del mètode ja
proposat. Simplement es desvia cap a GERAN el tràfic d’aquells usuaris amb unes
pèrdues superiors al llindar, i es cursa per UTRAN el tràfic dels usuaris amb unes
pèrdues inferiors a aquest llindar.

La implementació d’aquesta política és molt senzilla. Primer de tot cal realitzar la
mesura de les pèrdues per a cada base i considerar com a path loss de l’usuari el més
petit, que serà, en principi i molt probablement, el de la cèl·lula més propera. Un cop fet
això comparem les pèrdues de l’usuari en qüestió amb el llindar i es porta a terme la
decisió.

Per a la implementació de la política al simulador considerem com a path loss les
pèrdues de propagació de l’usuari més el valor del shadowing, pel que s’utilitza un valor
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de σ=10dB. Les pèrdues de propagació de l’enllaç es calculen a través del següent
model:

Lp = 128,1 + 37, 6·log ( d [ km ])
Així, la implementació d’aquesta política és molt senzilla i consisteix únicament en una
comparació del path loss amb el llindar que es té fixat, i a partir del resultat es tria la
RAT a través de la qual es realitza la transmissió. El funcionament de la política queda
descrit a la taula 5.3.

GERAN, si path_loss>Lp_threshold
PLP_THR = f(path loss) =
UTRAN, si path_loss<Lp_threshold
Figura 5.3: Funcionament de la política LP_THR

En principi només es permetrà un intent de connexió a una RAT per a cada usuari, però
en el cas de que se’n permetessin dues es preveu la possibilitat de que, en el cas que la
RAT sel·leccionada ja hagi estat intentada en primera instància, es desvia la connexió
cap a l’altra RAT. Això permetrà que, en el cas que una RAT s’ompli, el tràfic es desvii
cap a l’altra.

5.2.2. Política LP_THR_VG
La següent política està basada en l’anterior i és simplement una ampliació equivalent a
la política IND_VG que obteníem a partir de la política IND.

En aquest cas es tenen 2 intents de connexió i, per tant, es pot intentar 2 cops la
sel·lecció de RAT. En primera instància es mesura el path loss de cada usuari i es
compara amb el llindar fixat. En el cas que les pèrdues siguin superiors a aquest llindar
es desvia el tràfic cap a GERAN, i en el cas contrari cap a UTRAN. Així, en el primer
intent el comportament d’aquesta política és el mateix que el de la política anterior.

Si en el primer intent no s’aconsegueix connectar es fa un segon intent. En aquest segon
intent el paràmetre que es té en compte és el tipus de servei que demana l’usuari. Així,
en aquest segon intent s’aplica la política ja existent VG, per la qual es desvia
preferentment el tràfic de veu cap a GERAN.

Polítiques de Sel·lecció Inicial de RAT basades en el Path Loss

88

Així, un esquema del funcionament de la política LP_THR_VG és el mostrat a la taula
5.1:
Service
voice
voice
www
www

Lp>Lp_threshold
true
false
true
false

1er intent, 2on intent
GERAN, GERAN
UTRAN. GERAN
GERAN, UTRAN
UTRAN, UTRAN

Taula 5.1: Funcionament de la política LP_THR_VG

5.2.3. Política VG_LP_THR
Aquesta última política és l’equivalent a la política VG_IND. Igual que en l’anterior
política es tenen dos possibilitats de sel·lecció de RAT. En primera instància es fa la
sel·lecció de RAT depenent del tipus de servei que requereix l’usuari, desviant-se
preferentment el tràfic de veu cap a GERAN i el tràfic interactiu cap a UTRAN.
En cas de ser necessari un segon intent de sel·lecció de RAT, la decisió es pren seguint
les especificacions de la política LP_THR. Així, els usuaris amb un path loss inferior al
llindar definit seran desviats cap a UTRAN, mentres que els que tinguin unes pèrdues
molt elevades seran desviats cap a GERAN.
Partint de la base de les polítiques ja existents, la implementació d’aquesta política, així
com també de les dues anteriors, és molt senzilla. No és més que una variació que
consisteix en canviar l’aplicació de la naturalesa indoor de cada usuari a l’hora de fer la
sel·lecció per una simple mesura de les pèrdues i una comparació amb el llindar.
En aquest tercer cas, un esquema del funcionament de la política VG_LP_THR és el
mostrat a la taula 5.2:

service
voice
voice
www
www

Lp>Lp_threshold
true
false
true
false

1er intent, 2on intent
GERAN, GERAN
GERAN, UTRAN
UTRAN, GERAN
UTRAN, UTRAN

Taula 5.2: Funcionament de la política VG_LP_THR
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5.3. Estudi de les polítiques basades en el Path Loss
5.3.1. Condicions de simulació
Totes les simulacions s’han fet amb els mateixos paràmetres que s’utilitzen al llarg del
projecte, amb la variació d’alguns d’ells de cara a observar el comportament de les
noves polítiques respecte a certes variables. Així seguim treballant en escenaris formats
per 7 cèlul·les omnidireccionals poblats per un conjunt d’usuaris multiservei.

En primer lloc es comprova el correcte funcionament de la política base LP_THR
respecte a la política IND sota diferents valors de percentatge d’usuaris indoor o de
valor de les pèrdues de penetració als edificis. Per a això es generen dos arxius de text
(GERAN_output_file.txt i UTRAN_output_file.txt) on s’enregistra la posició dins de
l’escenari de cada usuari que realitza una nova connexió, juntament amb els valors del
path loss per cada usuari i si es tracta d’un usuari indoor o no. A partir d’aquestes dades
observem la distribució geogràfica de les noves connexions.

Finalment s’estudien els resultats en termes de QoS per determinar la qualitat de les tres
noves polítiques. Es preten estudiar si basar la sel·lecció de RAT basada en el path loss
genera uns millors resultats en qualitat de servei. Com en apartats anteriors, la QoS es
valora en termes de la BLER pel tràfic de veu i del retard per pàgina en el cas del tràfic
www. S’analitzen també els resultats pels ingressos de l’operador i el throughput total.

A l’hora de definir un llindar per les pèrdues de propagació fixem un criteri basat en la
distribució de probabilitat d’aquestes. Tenint en compte el radi de les cèl·lules, les
pèrdues de penetració als edificis i el percentatge d’usuaris indoor, calculem aquesta
distribució de probabilitat del path loss a l’escenari en consideració. A partir d’aquesta
distribució de probabilitat triem com a Path Loss Threshold el percentil 50, de manera
que aproximadament tindrem els usuaris repartits de forma equilibrada entre GERAN i
UTRAN.

Per exemple, considerant l’escenari descrit tindriem el següent resultat mostrat a la
figura 5.4:
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1.2

Característiques de l’escenari:

1
0.8

Radi= 500m
kind= 20dB
%ind= 30

CDF outdoor
0.6

CDF indoor
TOTAL

0.4
0.2

Lp_threshold= 110,53 dB

0
75

95

115

135

155

175

PL (dB)

Figura 5.4: Càlcul del llindar de path loss per a repartir de forma equivalent el tràfic

Triant per tant el llindar per les pèrdues a partir del percentil 50 de la seva distribució de
probabilitat aconseguim repartir el tràfic de forma equitativa entre les dues xarxes. Per
exemple, en un escenari amb unes cèl·lules de radi 1Km i un 30% d’usuaris indoor, el
tràfic queda repartit en funció del path loss threshold com es veu a la taula 5.3.

Lp_threshold
116
119
122 (=percentil 50)
125
128

% del tràfic total cursat per UTRAN
33.31
42.64
53.28
63.61
71.48

Taula 5.3: Distribució del tràfic entre GERAN i UTRAN per diferents valors del llindar.

5.3.2. Anàlisi de resultats
5.3.2.1. Resultats per LP_THR
Per començar es pretén estudiar el comportament de les polítiques basades en el path
loss respecte a dos parámetres molt concrets i molt relacionats entre ells, el percentatge
d’usuaris indoor i les pèrdues de penetració (kind).
És de suposar que, amb un nivell de kind no massa elevat (per exemple el valor que s’ha
considerat en totes les simulacions fins ara, 20 dB), si el percentatge d’usuaris indoor no
és gaire gran, la política LP_THR mostrarà una clara tendència a desviar cap a GERAN
els usuaris més allunyats de les bases, mentre que cursarà generalment els usuaris més
propers a les bases a través d’UTRAN. Per altra banda, a mida que el percentatge
d’usuaris indoor vagi augmentant augmentarà també la probabilitat d’usuaris propers a
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les bases amb un path loss elevat. Això provocarà que a mida que el nombre d’usuaris
de naturalesa indoor augmenti vagi diluint-se la tendència de cursar els usuaris llunyans
per GERAN i els propers per UTRAN.

Suposem un escenari amb cèl·lules de radi 1000 metres. Considerem unes pèrdues de
penetració als edificis kind de 20 dB i una població de 200 usuaris realitzant trucades
telefòniques i 200 iniciant sessions de tràfic interactiu. Un 10% d’aquests usuaris és
indoor. Simulem el comportament de la xarxa en aquesta situació treballant amb la
política IND i amb la política LP_THR (Figura 5.5).
Dis tribució de ls acce s s os am b LP_THR (10% indoor)
5000
4500
4000
3500
3000

UTRAN

2500

GERAN

2000

Bases

1500
1000
500
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

Figura 5.5: Distribució dels accessos amb LP_THR (10% indoor)

Els resultats que obtenim confirmen les hipòtesis que es tenien respecte a un escenari
amb un percentatge baix d’usuaris indoor. Així, si observem la gràfica resultant de la
distribució dels accessos s’observa clarament la tendència de cursar a través d’UTRAN
les comunicacions d’usuaris propers a les antenes, marcades en groc a la figura 5.5,
mentre que generalment es desvien cap a GERAN aquelles connexions provinents
d’usuaris allunyats de les bases.

Si s’aplica la política IND al mateix escenari s’observa com el tràfic desviat cap a
GERAN ja no correspon a aquells usuaris allunyats de les bases, sino que en aquest cas
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es tracta dels usuaris de naturalesa indoor. Es pot observar aquest comportament a la
figura 5.6.

Distribució dels accessos amb IND (10% indoor)
5000
4500
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0
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Figura 5.6: Distribució dels accessos amb IND (10% indoor)

Com ja hem comentat, a mida que el percentatge d’usuaris indoor va augmentant la
tendència de cursar els usuaris propers per UTRAN es va diluint. Això és degut a que
cada cop és més probable que comenci una transmissió propera a una antena amb unes
pèrdues elevades, és a dir un usuari indoor proper a una antena. Comprobem aquest fet a
partir dels resultats per un escenari amb un 30% d’usuaris indoor i un escenari final amb
un 50% d’usuaris d’aquest tipus. En el primer cas, mostrat a la figura 5.7, segueix sent
molt marcada la tendència de la política LP_THR des d’un punt de vista de posicions
geogràfiques, mentres que quan el nombre d’usuaris indoor augmenta es va diluint.
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Dis tribució dels accessos am b LP_THR (30% indoor)
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Figura 5.7: Distribució dels accessos amb LP_THR (30% indoor)

Quan el percentatge d’usuaris indoor augmenta molt comencen a donar-se molts casos
d’usuaris molt propers a les bases amb un path loss molt elevat que, per tant, són cursats
per GERAN.

En el cas de tenir un 50% d’usuaris indoor s’han detallat més els resultats de manera
que es puguin distingir els usuaris outdoor dels indoor dins de cada xarxa d’accés, com
es pot veure a la figura 5.8. D’aquesta manera podem comprovar com, amb la meitat
dels usuaris de naturalesa indoor i aplicant la política LP_THR, els usuaris propers a les
antenes que són cursats per GERAN, i per tant tenen un path loss elevat, són usuaris
indoor.
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Dis tribució de ls acce s s os am b LP_THR (50% indoor)
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Figura 5.8: Distribució dels accessos amb LP_THR (50% indoor)

Una última manera per comprovar el correcte funcionament és verificar que,
efectivament, quan s’utilitza la política LP_THR, les pèrdues de propagació pels usuaris
cursats per GERAN és molt superior al de les connexions transmeses per UTRAN.
Aquest resultat es presenta a la taula 5.4.

Escenari

%indoor

R=500m

R=1000m

10
30
50
10
30
50

Lp mig (GERAN)
[dB]
116.91
129,40
130,27
130,04
141,80
138,10

Lp mig (UTRAN)
[dB]
98.01
104,42
105,62
111,70
117,11
113,80

Taula 5.4: Pathloss mig per UTRAN i GERAN al aplicar LP_THR per diferents %indoor

Per últim interessa també estudiar el comportament de la polítca LP_THR respecte a les
pèrdues de penetració als edificis (kind) que afecten als usuaris de naturalesa indoor. Fins
ara tots els resultats han estat amb un valor de 20dB, que ara variarem deixant fixe el
valor del path loss threshold.
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En el cas d’augmentar el valor de kind fins a 30 dB, els usuaris indoor passaran a ser els
que majoritàriament tindran unes pèrdues més grans encara que es trobin a les
proximitats de les bases. Així, la majoria dels usuaris indoor que estiguin a les
proximitats d’una base seran cursats igualment per GERAN, això provocarà que es
dilueixi lleugerament la tendència de cursar els usuaris propers per UTRAN. Per altra
banda, al tenir els usuaris indoor un path loss molt gran, per UTRAN cursarà gairebé
només tràfic provinent d’usuaris outdoor.

En el cas contrari, si disminuim el valor de kind fins a 10 dB, les pèrdues dels usuaris
d’aquesta mena seran similars a les dels usuaris outdoor. Això provocarà que, tot i que
algún usuari indoor caigui a les proximitats d’una base, el path loss sigui molt
probablement inferior al llindar i, per tant, el tràfic generat per aquest usuari sigui cursat
per UTRAN. D’aquesta manera s’intensificarà molt la tendència a desviar el tràfic
d’usuaris allunyats de les bases cap a GERAN i el generat des de zones properes cap a
UTRAN.

Distribució dels accessos LP_THR (30% indoor, k=10dB)
5000
4500
4000
3500

UTRA N (ind)

3000

UTRA N (out)

2500

GERAN (ind)

2000

GERAN (out)
Bases

1500
1000
500
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

Figura 5.9: Distribució dels accessos amb LP_THR (50% indoor) amb kind=10dB

L’efecte d’aquest últim cas s’observa a la figura 5.9. Està molt marcada la tendència de
desviar els usuaris allunyats per GERAN, i en aquest cas no es dóna el cas de cap usuari
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proper que pel fet de ser indoor es desvia per GERAN. Així, el resultat és molt similar
al cas de tenir únicament usuaris outdoor a l’escenari.

5.3.2.2. Anàlisi de LP_THR_VG i VG_LP_THR
El següent pas en l’estudi de les noves RAT selection policies és analitzar-ne els
resultats comparant-los amb els que ja tenim en aplicar IND o les polítiques complexes
basades en IND estudiades fins ara. Així es realitza un estudi equivalent al fet amb
anterioritat respecte a les polítiques ja existents valorant el funcionament i la qualitat
respecte a diferents paràmetres. En aquest cas, un cop més, aquests paràmetres són la
BLER pel tràfic de veu, el retard pel tràfic www, el throughput total i els ingressos
totals aconseguits per l’operador.

Inicialment realitzem un estudi comparatiu centrant-nos únicament en les polítiques
IND i LP_THR i comparem els seus resultats en dos entorns diferents. Primer de tot
comparem els resultats que s’obtenen aplicant aquestes dues polítiques en un escenari
amb cèl·lules de radi 500 metres i únicament usuaris de tràfic de veu, dels que un 30%
són indoor. Així, si el nombre d’usuaris varia entre 200 i 1000 obtenim els següents
resultats:

Comprobem a la figura 5.10 com,

Indoor v s Lp_thre shold (Lp=110dB)
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però
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Figura 5.10: UL BLER mitja (veu) (IND vs LP_THR)
(R=500m)

per la BLER mitja. S’observa una
gran millora respecte a una
política de referència, en aquest
cas RND.
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Amb les dues polítiques IND i LP_THR aconseguim una millora molt gran de la BLER
pel tràfic de UTRAN deguda a desviar el tràfic amb un path loss elevat cap a GERAN, i
en tots dos casos la millora és pràcticament equivalent. És en GERAN on s’aprecia més
detalladament el funcionament òptim de la política basada en el path loss. Així, mentre
que la BLER mitja és similar per les dues estratègies i en UTRAN la millora és
equivalent, en GERAN es treballa sota una BLER clarament millor en el cas de
LP_THR. Aquest fet s’aprecia a la figura 5.11.
Indoor v s Lp_thre shold (Lp=110dB)
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0
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800

1000

1200

# users voice

Figura 5.11: UL BLER mitja per GERAN (veu) (IND vs LP_THR) (R=500m)

Respecte a les altres variables que tenim en compte per analitzar les polítiques, es pot
comprovar a les següents taules com la nova política ofereix uns resultats superiors als
de IND en els ingressos totals i, sobretot en càrregues altes, també en el throughput
total.

#Users voice
200
600
1000

Throughtput total (Mbps)
IND
UL
DL
0.57
0.57
1.70
1.71
2.64
2.63

LP_THR
UL
0.56
1.71
2.77

DL
0.57
1.72
2.79

Taula 5.5: Throughput total (LP_THR vs IND)

A la taula 5.5 es presenten els resultats per les dues estratègies en termes de throughput
total. S’aprecia com els resultats són molt similars per càrregues baixes, però quan la
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càrrega d’usuaris de tràfic de veu creix molt, la estratègia LP_THR es presenta
clarament molt superior.

Ingressos totals (€/min)
Users voice
IND
LP_THR
200
2.33
2.35
600
7.06
7.11
1000
10.98
11.51
Taula 5.6: Ingressos totals (LP_THR vs IND)

Per altra banda, la taula 5.6 presenta els resultats pels ingressos totals aconseguits per
l’operador en aplicar les dues estratègies. Un cop més, aquests ingressos es calculen
sota una estratègia de static pricing amb un preu fixe de 0,05 €/min per les trucades. Es
torna a apreciar la mateixa tendència. Per càrregues baixes els ingressos són molt
similars, però quan el nivell de càrrega creix molt, la estratègia LP_THR ofereix uns
ingressos marcadament superiors.

Una bona manera de demostrar la

Indoor v s Lp_thre shold (Lp=120dB)
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mateixos resultats en un escenari
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Figura 5.12: UL BLER mitja (veu) (IND vs LP_THR)
(R=1km)

correcte funcionament de la nova
política respecte a IND. L’inconvenient és que, tal com ja passava amb la política IND
aplicada a aquest tipus d’escenaris amb grans pèrdues, els resultats en QoS no són els
desitjats.

Així, els resultats que obtenim en forma de BLER mitja en les dues xarxes mostren
com, en aquest tipus d’escenari, la política LP_THR assoleix un nivell lleugerament
millor. Es continua també millorant molt respecte a una política de referència RND, tal
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com succeeix amb cèl·lules de radi 500 metres. Aquests resultats es mostren a la figura
5.12.
Tot i això, els resultats en termes de BLER són molt superiors al nivell desitjat per tràfic
de veu (1%), pel que no es útil l’aplicació de cap de les dues polítiques amb radis tant
grans. A més, en aquest escenari, bàsicament degut a que s’està desviant el 50% del
tràfic interactiu cap a GERAN, s’assoleixen valors del throughput total inferiors per
LP_THR respecte a IND.

Plantegem ara un nou escenari per a ampliar l’anàlisi de les noves polítiques. Suposem
un entorn amb cèl·lules de radi 500 metres, una població multiservei (tràfic de veu i
www) de la qual un 30% són usuaris indoor. Fixem el nombre d’usuaris de tràfic
interactiu, i el nombre d’usuaris de tràfic de veu el fem variar entre 100 i 500.

Per començar, apliquem a aquest escenari un altre cop les polítiques bàsiques IND i
LP_THR, per a coneixe’n el comportament en un escenari multiservei, i en comparem
també els resultats amb una política de referència RND.
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Figura 5.13: UL BLER mitja (veu) (IND vs LP_THR)

a

aplicant
un

les

escenari

monoservei. Així, la QoS que
tenim pel tràfic de veu és similar
per totes dues polítiques, tot i que

en LP_THR és millor, i a la vegada totes dues mostren una millora notable respecte a la
política de referència RND.

Respecte al tràfic interactiu, les qualitats que es tenen són també molt similars. Tot i que
en LP_THR desviem més usuaris de tràfic interactiu cap a GERAN, cosa que provoca
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un augment en el retard, els valors es situen molt propers en els dos casos i presenten
una qualitat correcta.
Es passa ara a analitzar els resultats que s’obtenen en aplicar les polítiques complexes
basades en el path loss en aquest escenari, i les comparem amb els resultats que
obteníem amb les antigues polítiques. Com a primer resultat es comprova com la
política VG_LP_THR ofereix uns resultats pràcticament iguals als de la política
VG_IND, degut a que domina el fet de desviar els usuaris de tràfic de veu cap a
GERAN.
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Figura 5.14: UL BLER mitja (veu) (polítiques complexes
vs LP_THR)

un resultat superior a totes dues
polítiques i, tal com ja s’ha
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Figura 5.15: Retard mig (www) (polítiques complexes
vs LP_THR polices)

hem fixat el llindar sota el criteri
de cursar el tràfic repartit de
forma igual entre les dues xarxes.
Així, el fet de cursar un 50% del

tràfic interactiu per GERAN provoca aquest lleuger increment del retard. Tot i això, es
manté sempre en valors petits molt similars als que ofereixen les altres polítiques.
IND_VG i VG_LP_THR ofereixen uns resultats molt similars. Els resultats pel retard
mig són els mostrats a la figura 5.15.
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Observant també els resultats en termes de throughput total i ingressos es poden
observar resultats equivalents als anteriors.

Ingressos totals (€/min)
Users
voice

IND_VG

VG_IND

LP_THR_VG

VG_LP_THR

Voice

www

Total

Voice

www

Total

Voice

www

Total

Voice

www

Total

100

1.10

68.86

69.96

1.12

73.26

74.38

1.19

68.29

69.48

1.12

73.26

74.38

300

3.48

70.41

73.89

3.48

74.74

78.23

3.51

69.48

72.99

3.48

74.74

78.23

500

5.89

69.23

75.12

5.88

72.15

78.03

5.89

68.22

74.11

5.88

71.55

77.43

Taula 5.7: Ingressos totals (polítiques complexes vs LP_THR policies)

Observem a la taula 5.7 els resultats obtinguts pels ingressos totals en l’escenari que
estem analitzant. Aquests resultats són també pràcticament idèntics per VG_LP_THR i
VG_IND, mentre que respecte a les altres dues polítiques, al aplicar el llindar de path
loss perdem part dels ingressos. Això és degut a la disminució del tràfic www total que
es transmet, ja que desviem el 50% de les conexions interactives per GERAN, per on
aquest tipus de tràfic es transmet amb un retard més gran i, per tant, un throughput
inferior.

Throughput total (Mbps)
Users
voice
100
300
500

LP_THR_VG

VG_LP_THR

UL

IND_VG
DL

UL

VG_IND
DL

UL

DL

UL

DL

0.54
1.11
1.69

0.57
1.16
1.74

0.55
1.13
1.70

0.60
1.18
1.76

0.54
1.11
1.68

0.60
1.17
1.74

0.55
1.13
1.70

0.60
1.18
1.75

Taula 5.8: Throughput total (polítiques complexes vs LP_THR policies)

A la taula 5.8 es mostren els valors del throughput total aconseguit per totes les
estratègies que estem analitzant. Els resultats són coherents amb els vistos fins ara. Les
polítiques que donen preferència a desviar el tràfic de veu cap a GERAN ofereixen
resultats idèntics, mentre que les altres dues ofereixen resultats molt similars, encara que
amb LP_THR_VG es millora lleugerament el throughput.
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5.4. Conclusions
Un cop estudiades i analitzats els resultats de les noves polítiques basades en les
pèrdues de propagació es pot valorar si s’ajusten als objectius que es proposaven. Com
ja s’ha comentat inicialment, aquestes noves polítiques es desenvolupen bàsicament
amb una finalitat, ser una aplicació equivalent a la política IND més fàcilment
implementable en una xarxa real. Així, les noves polítiques haurien d’oferir unes
prestacions similars a les que estan basades en la naturalesa indoor dels usuaris, però per
altra banda es plantejava també l’objectiu de, a partir de suavitzar la política indoor,
aconseguir millorar-ne els resultats.

A partir de simulacions en diferents escenaris es troben els resultats en termes de QoS
per les noves polítiques. Observant aquests resultats es comprova com, en general, els
algoritmes basats en el path loss ofereixen uns resultats molt similars i fins i tot millors
als basats en la naturalesa indoor dels usuaris. Així, sense necessitat d’analitzar a fons
els resultats de les simulacions ja es pot considerar que aquestes polítiques són
apropiades i que compleixen el seu paper previst d’aplicació implementable en una
xarxa real. Així, la política LP_THR i les polítiques complexes que se’n deriven,
LP_THR_VG i VG_LP_THR, es poden considerar les versions implementables en una
xarxa real de les polítiques IND. D’aquesta manera, potser no tindria sentit a partir d’ara
continuar realitzant simulacions ni estudiant les polítiques basades en la naturalesa
indoor dels usuaris, tot i que segueixen sent toalment vàlides i aplicant un principi molt
útil, desviar els usuaris indoor cap a GERAN per preservar a UTRAN de grans nivells
d’interferència..

Per altra banda, s’ha comprovat també com en tots els casos les polítiques basades en el
path loss ofereixen uns resultats lleugerament superiors a les basades en la naturalesa
indoor dels usuaris. Així, especialment pel tràfic de veu, s’assoleixen nivells de BLER
inferiors quan es treballa sota algún dels algoritmes basats en les pèrdues de propagació.
En general, la millora és molt petita, però és en el cas de treballar amb cèl·lules de radi
1000 metres on, en ser les pèrdues de propagació molt grans, es noten més els efectes i
resultats de desviar els usuaris amb un path loss superior cap a GERAN. Tot i això, tal
com passava amb la política IND, en aplicar la política LP_THR a un escenari de
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pèrdues tant grans, tot i la millora en BLER respecte a IND, la QoS amb la que es
treballa no és acceptable.

A l’hora de fixar el llindar de path loss, s’ha optat per una estratègia de repartir el volum
total de tràfic de forma equivalent entre les dues possibles RATs, és a dir, que tant
GERAN com UTRAN cursin aproximadament el 50% del tràfic total, sense tenir en
compte el tipus de servei. Aquesta estratègia presenta alguns inconvenients que, a la
pràctica, no repercuteixen gaire en els resultats però que cal tenir en compte. El fet de
cursar un 50% del tràfic www per GERAN provoca que el retard mig per aquest tipus
de tràfic augmenti lleugerament. D’aquesta manera, els resultats pel retard mig en tràfic
interactiu són lleugerament superiors amb la política LP_THR i les polítiques complexes
que s’hi basen, sempre i quan no ens trobem davant d’un percentatge d’usuaris indoor
massa elevat. Tot i això, el valor del retard es manté en un nivell molt correcte, sempre
molt similar als resultats oferts per les altres polítiques.

Això porta a pensar que podria ser útil fixar dos llindars pel path loss, diferenciant així
els dos tipus de servei. D’aquesta manera es fixaria el llindar pel tràfic de veu tendint a
desviar més tràfic cap a GERAN i el llindar pel tràfic www tendint a desviar més tràfic
cap a UTRAN, però en global desviar el 50% de la càrrega cap a cada RAT. Tot i això,
aquesta possibilitat no s’ha tingut en compte ja que modificar l’algoritme d’aquesta
manera simplement donaria preferència al tràfic de veu per GERAN i al tràfic interactiu
per UTRAN, que és el que precisament ja fa la política VG, i aquesta aplicació tendiria
molt cap als resultats que tenim amb la política VG_LP_THR.

Els resultats en analitzar les polítiques complexes basades en el path loss en comparació
amb les ja existents mostren resultats similars als ja comentats. És interessant remarcar
el fet que la política VG_LP_THR ofereix unes prestacions gairebé idèntiques a la
política VG_IND, especialment en el cas d’entorns amb el radi de les cèl·lules 1000
metres. Respecte a les altres polítiques, en general LP_THR_VG millora
substancialment els resultats de la seva equivalent IND_VG, tot i que com ja s’ha
comentat, respecte al tràfic interactiu ofereix uns resultats mínimament inferiors, tot i
que correctes.
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En termes de throughput i ingressos totals també s’ha de destacar una lleugera
superioritat de les polítiques basades en el path loss, tot i que, un cop més, el fet de
desviar el 50% del tràfic interactiu cap a GERAN provoca en alguns casos una lleugera
disminució del throguhput total per aquest tràfic i, per tant, una disminució dels
ingressos totals.

En resum, es pot afirmar que les noves polítiques dissenyades compleixen els objectius
pels que s’han implementat. En concret, els nous algorimtmes ofereixen el mateix
rendiment que els ja existents basats en la naturalesa indoor dels usuaris, però ofereixen
la possibilitat de ser implementats en una xarxa real, en la que seria complicat
implementar un sistema que permetés conèixer si un usuari és indoor o outdoor. I per
altra banda, les noves polítiques ofereixen uns resultats superiors als de les polítiques ja
existents.

6.

Sel·lecció Inicial de RAT basada en el Pricing
6.1. Motivació

Dins de l’actual projecte d’estudi del CRRM, i més concretament, de la funció d’Initial
RAT Selection, l’anàlisi s’ha centrat en el Policy-Based Initial RAT Selection,
Sel·lecció Inicial de RAT basada en polítiques. Així, s’han estudiat les diferents
polítiques existents i el seu rendiment en diferents tipus d’escenaris i respecte a
diferents paràmetres. A la vegada s’han dissenyat noves polítiques basades en el path
loss que aconsegueixen presentar-se com una aplicació realitzable i implementable en
una xarxa real, en substitució de les polítiques existents fins ara que es basen en la
naturalesa indoor dels usuaris.

La valoració de les prestacions i els resultats de totes aquestes polítiques s’han fet a
través de diferents paràmetres de QoS, tal com pot ser la BLER pel tràfic de veu.
Paral·lelament, i seguint la idea iniciada al capítol sobre pricing en xarxes QoS, s’ha
afegit una nova variable per analitzar i valorar el comportament de les diferents
polítiques, els ingressos totals per l’operador. Bàsicament s’ha aplicat una tècnica de
static pricing amb un preu fixe tant pel tràfic de veu com per l’interactiu, a la vegada
que no s’ha definit cap funció d’utilitat pels usuaris, que transmeten el tràfic que tenen
predefinit sigui quin sigui el preu.

Així, un possible següent pas en aquests estudis seria uni aquests dos estudis fets fins
ara, i apuntar alguna possibilitat de sel·lecció de RAT basada en el pricing. I és aquest
precisament l’estudi realitzat en aquest apartat.

A l’estudi teòric sobre pricing, hi ha dues possibles aplicacions del pricing, static
pricing i dynamic pricing. Tot i que s’ha demostrat que es poden aconseguir els
mateixos resultats de forma òptima amb una aplicació de static pricing, sempre que es
volen portar a terme aplicacions concretes és necessari seguir una estratègia de dynamic
pricing. Així, en aquest cas els preus que haviem definit amb anterioritat per poder
calcular els ingressos totals de l’operador deixaran de ser fixes. Es definirà un interval
de temps que marcarà els instants en que el preu variarà, tant per GERAN com UTRAN
i per tots els tipus de tràfic. Aquest interval l’anomenem CRRM_int.
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Tot i que s’analitzarà més endavant, ens podem imaginar ja que aquest interval no podrà
ser massa gran perque la xarxa pugui reaccionar de forma ràpida als canvis de càrrega,
però tampoc podrà ser massa petit, per permetre que els canvis que pugui provocar la
variació de preu al comportament dels usuaris siguin efectius en el temps fins al següent
instant en el que la xarxa variarà els preus. En l’aplicació per sel·lecció inicial de RAT
el preu variarà amb un període similar al de la duració de les trucades, de manera que
l’efecte del preu sigui efectiva a la següent trucada.

Respecte als usuaris es defineix un comportament respecte al preu que marca la seva
funció d’utilitat. En aquest cas, al estar treballant sobre xarxes heterogènies formades
per UTRAN i GERAN, es fa molt útil i gairebé imprescindible aplicar les idees de
servei substitutiu que apunta Paschalidis a [1], tot i que en aquest cas es parlaria d’una
“xarxa substitutiva”. En aquest cas, és molt evident que d’alguna manera o altra s’ha de
modelar que una xarxa d’accés, per exemple UTRAN, pot ser substitutiva de l’altra,
GERAN, en el cas de que la segona tingui un preu superior a la primera. És a dir, si un
usuari vol realitzar una trucada telefònica i en principi la faria a través de GERAN, en el
cas de que la tarificació per minut a aquesta xarxa sigui molt elevada i en UTRAN sigui
més barata, o fins i tot només en el cas de que la tarificació a UTRAN sigui més barata,
probablement optarà per transmetre a través d’UTRAN.

Com a primera aplicació molt senzilla de RAT selection basat en pricing, modelem la
utilitat de l’usuari d’una forma simple tal com es descriurà a l’apartat 6.3. Així el
comportament de l’usuari respecte al preu és tant senzill com transmetre sempre el que
vol a través de la RAT que tarifiqui amb un preu inferior en el moment d’iniciar la
transmissió. Aquesta tarificació, com ja s’ha comentat, variarà cada un cert interval de
temps i ho farà segons la càrrega promitjada en cada RAT, buscant mantenir sempre la
càrrega al voltant d’un llindar marcat inicialment. Així, si la càrrega en una RAT és
massa elevada s’augmentarà el preu de transmetre per aquesta xarxa, incitant als usuaris
a iniciar connexions a l’altra RAT.

En futurs estudis es podria modelar una utilitat dels usuaris més complexa, basada
també en triar la RAT més barata, però modificant també el seu patró de generació de
tràfic depenent del preu. D’aquesta manera podrien variar per exemple la duració de les
trucades, la taxa de generació de connexions i el nombre mig de pàgines visitades
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durant una sessió www en funció del preu actual a la xarxa, modelant-se així una funció
d’utilitat molt més complexa.

Seguidament es passa a descriure l’estratègia de pricing adoptada, el model d’utilitat
pels usuaris i finalment es descriu i s’analitza aquest primer algoritme senzill de
Sel·lecció Inicial de RAT basat en pricing.

És important comentar que en aquest estudi no s’ha considerat en cap moment com es
transmeten els preus actuals de la xarxa als usuaris. S’assumeix que qualsevol usuari
individual coneix el preu tant per GERAN com per UTRAN en tot moment. Per altra
banda s’assumeix també que les variacions del preu no afecten a trucades en curs.
D’aquesta manera quan s’inicia una trucada aquesta és tarifica en la seva totalitat amb el
preu que hi havia vigent en el moment d’iniciar-se.

6.2. Estratègia de pricing
Anteriorment s’ha fet referència a les dues branques d’estratègies de pricing existents, el
model de static pricing i el de dynamic pricing. En el cas d’una aplicació concreta de
Sel·lecció Inicial de RAT basada en pricing no resulta útil una estratègia de static
pricing, en la que el preu és un valor que es manté sempre fixe, o que varia amb un
període molt elevat, com pot ser el cas del time-of-day pricing. Per a aquesta aplicació
concreta és necessaria una estratègia de dynamic pricing. Els models de dynamic
pricing es caracteritzen perque el preu és una variable que canvia de valor de forma
contínua, ajustant-se sempre als possibles petits canvis en el factor de càrrega de la
xarxa o altres variables.

L’interval de temps que hi ha entre dues variacions del preu, CRRM_int, ha de ser
suficienment gran com perque l’efecte que tindrà el canvi de preu sobre el
comportament dels usuaris sigui efectiu. En aquest cas concret interessarà que, en el cas
de que la càrrega en una xarxa d’accés (RAT) sigui massa elevada, el fet d’augmentar el
preu per minut de les trucades en aquesta xarxa repercuteixi en que el següent usuari
que vulgui trucar ho fagi a través de l’altra RAT. És per aquest motiu que el període de
variació del preu hauria de ser del mateix ordre que el temps entre trucades i la duració
de les trucades. En les primeres simulacions dels dos primers models l’ajustarem a un

Sel·lecció Inicial de RAT basada en el Pricing

108

multiple de la duració mitja de les trucades, de manera que, en mitja, quan el preu hagi
de tornar a variar la trucada que havia provocat un augment o disminució del preu ja
hagi acabat. Tot i això, amb l’últim model dissenyat en aquest capítol s’aconsegueixen
millors resultats amb valors molt petits de CRRM_int, d’aproximadament uns 20
segons, cosa que permet ajustar el preu molt millor a les variacions de càrrega.

Per altra banda és important no utilitzar un interval de temps massa llarg. Això podria
provocar que la xarxa no reaccionés a temps a possibles augments de càrrega en una
xarxa d’accés i no comencés a desviar les noves connexions cap a l’altra xarxa a temps
per garantir una QoS mínima a tots els ususaris. Aquest problema, però, queda
solucionat amb el tercer model dissenyat que, com ja s’ha dit, treballa amb valor petits
de CRRM_int. Tot i això, el valor de l’interval de temps per a la variació del preu serà
un paràmetre molt important del model.

L’estratègia de pricing que s’utilitza és molt simple. Cada un cert temps es promitgen
els valors de la càrrega tant en UL com en DL per les dues xarxes tal com s’indica a la
figura 6.1. Aquest promitjat es fa per evitar variacions del preu innecessàries degudes a
variacions brusques però molt instantànies de la càrrega. Un cop promitjades les
càrregues, agafem com a valor genèric de càrrega per a cada RAT la càrrega més
elevada entre UL i DL. Aquest promitjat de la càrrega es promitja també per totes les
bases per a tenir una mesura representativa de la càrrega global a totes les cèl·lules.
Això no representa cap problema perque treballem en escenaris amb els usuaris repartits
uniformement. En canvi, seria un inconvenient aquest tipus de promitjat si les bases no
estiguessin igualment carregades.
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Figura 6.1: Càlcul de la càrrega promitjada per UTRAN i GERAN

Un cop calculada i promitjada la càrrega mitja per totes les bases, s’aplica l’estratègia
de dynamic pricing. La intenció és equilibrar les càrregues a cada xarxa al voltant d’un
llindar fixat inicialment, i que pot ser diferent per a cada RAT. Això ho fem a través de
dues possibles estratègies: Pricing A (figura 6.2) i Pricing B (figura 6.3). El
funcionament les estratègies es centra en, a través del preu, incentivar o desincentivar
els usuaris a connectar-se a una RAT en concret. Per a això es fixa un llindar de càrrega
a cada RAT. Si la càrrega és superior a el llindar s’augmenta el preu en aquella RAT
amb la finalitat de frenar possibles futures connexions, mentres que si la càrrega està per
sota de el llindar es baixa el preu a nivell d’incentiu per a atraure les futures connexions.
Tot i això, a la pràctica les estratègies són més complexes. Dividim els valors de la
càrrega en 4 zones sobre les que s’actua de diferent manera. A més, a l’estratègia
Pricing B els valors de la càrrega en una RAT poden influir també en el preu de l’altre
RAT.

Els resultats obtinguts amb la primera estratègia porten a fer-la més complexa i
dissenyar la segona estratègia, Pricing B. Com ja s’ha dit, en el cas d’aquesta segona
estratègia una xarxa pot variar també el preu de la xarxa substitutiva. Així, en el cas de
que la càrrega estigui molt per sobre del llindar o molt per sota del llindar, valors que es
defineixen a través de 2 nous llindars, s’augmenta o es disminueix el preu amb un
increment el doble de gran i, per altra banda, es disminueix el preu
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El funcionament de tots dues estratègies es mostra a les figures 6.2 i 6.3. En elles es
mostra el funcionament de cada estratègia pel cas d’UTRAN. Per GERAN la estratègia
és la equivalent.

Estratègia Pricing A

η UTRAN
>thr_U?

SI

NO

>thr_U+∆?

SI

<thr_U-∆?

SI

NO

Preu +2*∆preu

NO

Preu -2*∆preu
Preu +∆preu

Preu -∆preu

Figura 6.2: Estratègia de Pricing A

Estratègia Pricing B

η UTRAN
>thr_U?

SI

NO

>thr_U+∆?

SI

<thr_U-∆?

NO

Preu_U+2*∆preu
Preu_G-∆preu

SI

NO

Preu_U -2*∆preu
Preu_G+∆preu
Preu_U+∆preu

Figura 6.3: Estratègia de Pricing B

Preu_U -∆preu
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Es pot definir una funció que representa l’estratègia de pricing que utilitza l’operador de
xarxa. Aquesta seria la funció que descriuria el comportament del preu en funció de la
càrrega a la xarxa, representada a la figura 6.4. Aquest comportament, que ja ha estat
descrit en aquest apartat, es basa en un llindar de càrrega a partir del qual, si es supera el
preu augmenta i si s’està per sota el preu disminueix, sempre amb la finalitat d’influir
en el comportament dels usuaris a través del seu model d’utilitat. Per fer aquesta funció
el més general possible, es poden definir dos llindars, entre els quals es marcaria una
zona de càrrega estable i el preu es mantindria constant.

També es pot definir una segona funció, variació de la primera, on es defineixen uns
marges al voltant dels llindars que determinen unes noves àrees. Aquesta segona funció
és la que marcaria els valors de càrrega pels quals s’actua sobre el preu de la RAT
alternativa amb el model de Pricing B. D’aquesta manera, per exemple, si la càrrega és
superior a el llindar el preu augmenta però si la càrrega és superior a el llindar més un
cert marge, la càrrega augmenta també, però amb una pendent el doble de gran. En
aquestes àrees és on també, en el cas del model de Pricing B, es varia també el preu de
la RAT alternativa.
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∆

η

Figura 6.4: Funció de l’estratègia de pricing  preu=f(càrrega)
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Finalment, degut a que la variació del preu no es farà de forma contínua no ens
trobarem davant d’una estratègia purament de dynamic pricing, sino una aproximació
(figura 6.5). Tot i que la solució òptima per a implementar aplicacions concretes és una
variació del preu contínua que segueixi les evolucions de, en aquest cas, la càrrega, les
xarxes de telefonia mòbil actuals es basen en models de time-of-day pricing, de manera
que s’ha d’ajustar el nou model perque sigui el més similar al ja existent. Inicialment la
variació del preu es farà cada un cert interval de temps del mateix ordre que la durada
de les trucades, però el tercer model que es dissenya i que es presenta a l’apartat 6.7
permetrà reduir molt aquest interval fent que les variacions del preu siguin transparents
a l’usuari.

Dynamic pricing pur

Aproximació

load

load

η*

η*

price

t

price

t

t
P(t): funció contínua

t
CRRM_int

Figura 6.5: Aproximació al model de dynamic pricing

6.3. Model d’utilitat
Recordem que la utilitat és la forma en que l’usuari percep el preu, i les seves
variacions, i la QoS que li ofereix la xarxa. Es defineix el model fixant una funció
d’utilitat, que és la que ens marcarà el comportament de l’usuari i la seva transmissió de
dades en funció del preu. Aquest model pot ser molt complexe, definint variacions del
tràfic ofert segons el preu i modelant la interacció entre els preus i el tràfic transmès en
serveis substitutius, però per començar a dissenyar l’aplicació Sel·lecció Inicial de RAT
basada en pricing partirem d’un model senzill.
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Es parteix d’un escenari integrat per usuaris de tràfic de veu. Cada usuari realitza una
mitja de 10 trucades cada hora, d’una duració mitja de 3 minuts cadascuna. Per
simplificar el model, de moment no es té en compte la variació del nombre de trucades
o de la duració d’aquestes en funció del preu, de manera que els paràmetres de
generació de tràfic es mantenen constants. La sofisticació del model per a modelar
variacions en la generació de tràfic es pot realitzar en futurs treballs.

Per altra banda es fa necessari aplicar les idees sobre serveis substitutius i ampliació de
la demanda analitzades per Paschalidis a [1]. És obvi quins són aquests serveis
substitutius a les xarxes que s’estudien en aquest projecte. Un ususari d’una xarxa
heterogènia, sempre que el seu terminal mòbil ho permeti i no es tracti d’un usuari
onlyGERAN (sense terminal multimode, veure capítol 4), pot transmetre tant per
UTRAN com per GERAN, essent cada RAT una xarxa substitutiva de l’altra.

És en aquest fet en el que es basa el model d’utilitat a partir del qual se’n deriva la
sel·lecció de RAT. Com ja s’ha comentat amb anterioritat, cada usuari oferirà tràfic
sempre a la xarxa que, en el moment de iniciar la transmissió, presenti un preu més
baix.

Esquemàticament el model es pot definir a través d’una funció d’utilitat com la següent
(figura 6.6).
Funció d’utilitat per RATs substitutives
λ UTRAN

λ GERAN

x tr/h

x tr/h

preu_U
preu_G

preu_G
preu_U

Figura 6.6: Model d’utilitat simple per usuaris d’una xarxa GERAN+UTRAN
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6.4. Política BASIC_PRICING
Partint d’aquest model d’utilitat s’implementa una nova política de sel·lecció de RAT
basada en el pricing. Es tracta d’una primera política senzilla basada en un model
d’utilitat també senzill, en que la generació de tràfic dels usuaris és constant i
independent de la QoS, com fins ara passava en totes les simulacions i noves
implementacions realitzades.

El funcionament de la política és tant simple com sel·leccionar aquella RAT que
ofereixi un preu més baix en el moment de conectar. Si es dóna el cas de que els preus
per GERAN i per UTRAN són iguals, la sel·lecció es fa de forma equiprobable, tal com
es fa a la política RND.

La implementació de la política és molt senzilla. No es contempla la possibilitat de més
d’un intent de RAT selection perque no té massa sentit. Si es produeix un bloqueig a
l’hora de conectar a través d’una RAT no té sentit intentar la conexió a través de l’altra
RAT. Això és degut a que la sel·lecció inicial de la primera RAT ha sigut provocada
perque el preu en la segona RAT, i probeblement també la càrrega, és més elevat que en
aquesta primera RAT. Tot i això, es podrien conisderar usuaris insensibles al preu que
transmeten sempre el que necessietn indeoendentment del preu. Aquests podrien ser
usuaris pertanyents a empreses per exemple.

6.5. Condicions de simulació
Totes les simulacions es realitzen sobre el mateix escenari base utilitzat anteriorment.
Consta de 7 cèl·lules unidireccionals que formen un cluster sencer en el cas de GERAN.

En aquest cas es simula una població monoservei amb tràfic únicament de veu. Cada
usuari realitza una mitja de 10 trucades cada hora, amb una durada mitja de 3 minuts
cada trucada. Aquests valors s’escalen en algunes simulacions per a poder tenir la
mateixa quantitat de resultats amb simulacions curtes que els que tindriem amb les
simulacions habituals d’una hora. Així en alguns casos treballarem amb 60 trucades
cada hora, tractant-se de trucades de 30 segons de duració mitja. Aquests valors escalats
els utilitzarem per a simulacions curtes de 10 o 5 minuts.
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El paràmetre més important en aquestes simulacions serà l’interval CRRM_int que
marcarà els instants en els que promitjarem la càrrega i variarem els preus. Pel cas dels
dos primers models dissenyats, Pricing A i Pricing B, sempre s’utilitzaran valors del
mateix ordre que la durada mitja de les trucades, entre 1 i 5 minuts.

Com a resultats s’observa l’evolució dels preus en funció de la càrrega per poder valorar
el comportament de la nova política de sel·lecció de RAT i analitzar els resultats per les
dues estratègies de pricing. Després es comprova la QoS obtinguda amb aquestes
estratègies a partir dels mateixos resultats que s’han utilitzat anteriorment. En aquest
cas, al tractar-se de tràfic únicament de veu es valorarà la QoS a partir de la BLER.

Per últim, com a estratègia de pricing, és important també analitzar els resultats en
termes d’ingressos totals. En aquest aspecte es considera un preu inicial de 0,05€/min
que varia amb un increment o decrement de 0,005€/min. Es fixa també un preu mínim
de 0,01€/min i un preu màxim de 0,3€/min.

6.6. Estudi i anàlisi de resultats
Un cop dissenyat el model de pricing i la política de sel·lecció de RAT es passa a
analitzar-ne els resultats. L’estudi del model complet seguirà el següent ordre. Un cop
verificat el promitjat de la càrrega es passarà a verificar el comportament del model. És
important analitzar l’evolució del preu i de la càrrega a la xarxa en funció del temps per
a estudiar el comportament de la nova política de RAT selection.

Finalment, un cop s’hagi discutit sobre l’acceptació del model per part de l’usuari i com
repercuteix en ell la variació constant del preu, es passarà a analitzar els resultats de
qualitat percebuda per l’operador, en forma d’ingressos totals, i pels usuaris, en forma
de QoS (BLER en el cas del tràfic de veu).
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6.6.1. Promitjat de la càrrega
Cada temps de trama per UTRAN (10 ms) es calcula el factor de càrrega per aquesta
xarxa. A partir d’aquest factor de càrrega instantani realitzem el promitjat cada
CRRM_int per totes les bases. Així calculem una càrrega mitja per tota la xarxa.

És important comprovar el correcte funcionament d’aquest promitjat de càrrega, doncs
de la càrrega mitja resultant se’n derivaran les variacions del preu que a la vegada, a
través de la política BASIC_PRICING, provocaran variacions importants de la càrrega.

Per a comprovar-ne el funcionament realitzem una simulació curta de 5 minuts, amb els
paràmetres escalats que s’han definit a l’apartat 6.5. Els paràmetres de la generació de
tràfic de veu són 90 trucades cada hora, amb una duració mitja de 20 segons cadascuna.
Per altra banda, el valor del CRRM_int és també de 20 segons.
Càrrega UTRAN DL
0.9
0.8
0.7

Càrrega

0.6
0.5

Càrrega instantània

0.4

Càrrega promitjada

0.3
0.2
0.1
0
0

50

100

150

200

250

300

350

temps (seg)

Figura 6.7: Càrrega UTRAN DL vs Càrrega promitjada

Com a exemple s’ha representat la càrrega instantània d’UTRAN en sentit downlink i el
resultat de promitjar la mateixa càrrega (figura 6.7). Es pot comprovar com el promitjat
suavitza les variacions ràpides de càrrega i disminueix també el marge de valors de
càrrega.
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6.6.2. Funcionament de les estratègies de pricing i la política
BASIC_PRICING
En aquest apartat s’estudia el comportament del model sencer, unint les estratègies de
pricing amb el model d’utilitat i la funció de RAT selection que se’n deriva. Bàsicament
s’analitza el comportament dels preus respecte a la càrrega i viceversa. L’objectiu és
comprovar com es comporten les dues estratègies de pricing amb diferents càrregues,
variant el nombre d’usuaris presents a l’escenari.

És important considerar els resultats des de dues prespectives, de cara a l’usuari i de
cara a l’operador. De cara a l’usuari serà interessant assolir nivells adequats de QoS, que
en aquest primer nivell d’anàlisi associarem en mantenir una càrrega estable en les dues
xarxes. De cara a l’operador s’han de considerar els ingressos totals. Per tant, no serà
acceptable, per exemple, que per mantenir una QoS mínima pels usuaris sigui necessari
baixar els preus fins al mínim, aconseguint així que la càrrega s’estabilitzi. Tampoc serà
acceptable de cara a l’usuari obtenir una QoS mínima a partir de que l’operador
augmenti els preus fins al màxim. Aquests dos casos serien, a més, poc realistes enfront
del model proposat aquí, on el tràfic que generen els usuaris és independent a la QoS i
al preu. En un model més realista, en el cas de que el preu es situés al màxim, els
usuaris disminuirien molt el seu nombre de trucades i la duració d’aquestes.

Amb els primers resultats que obtenim comprobem l’estabilitat del preu en les
estratègies de pricing. Cal recordar que el funcionament d’aquestes estratègies es basa
en fixar un llindar de càrrega desitjat sobre el que es preten que la càrrega es situi de
forma aproximada. Això força que el nombre d’usuaris presents a la simulació, que
marcaran la càrrega present a la xarxa, i el valor d’aquest llindar de càrrega estiguin
correlats. És necessari així ajustar el llindar a un valor realista que s’adapti al valor que
efectivament tindrem present a la xarxa.

Pel cas de l’estratègia Pricing A, és molt important ajustar el valor de el llindar de forma
molt acurada per a aconseguir uns resultats estables pel preu. Per altra banda,
l’estratègia Pricing B presenta una estabilitat molt més gran que permet no haver
d’ajustar el llindar de forma tant acurada, presentant-se com una alternativa més realista
d’aquesta aplicació.
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No obstant, totes dues estratègies aconsegueixen ajustar el valor de la càrrega al voltant
del valor desitjat.
Els següents resultats (figures 6.8 i

Evolució de la càrre ga m itja e n UTRAN
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Figura 6.8: Evolució de la càrrega mitja
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d’usuaris.
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Figura 6.9: Evolució de la càrrega mitja
en GERAN per les dues estratègies

La

principal

característica de la càrrega mitja és
que és oscil·lant en funció del preu.
Així, com es veurà seguidament, el
preu va variant per ajustar la càrrega

a el llindar que s’ha fixat, i això provoca que el valor de la càrrega vagi oscil·lant al
voltant d’aquest valor llindar. També és interessant observar com el valor de la càrrega
promitjada és molt similar en les dues RATs quan, com en aquest cas, s’utilitzen els
mateixos valors per tots els paràmetres a totes dues xarxes.

La càrrega també és molt similar per totes dues estratègies.

Per altra banda, la variació del preu per cada xarxa és molt diferent en funció de
l’estratègia de pricing utilitzada.
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Figura 6.10: Evolució del preu en GERAN per les dues estratègies de pricing

La figura 6.10 mostra l’evolució del preu per GERAN. Es comprova com, de la mateixa
manera com la càrrega oscil·la al voltant de el llindar fixat, el preu oscil·la també al
voltant d’un preu mig, equivalent a el llindar de càrrega. No obstant, aquesta oscil·lació
es dóna només per l’estratègia de Pricing B, que es mostra molt més estable que Pricing
A.

Per aquesta segona estratègia, tot i no estar ajustat acuradament el llindar de càrrega, el
preu assoleix un valor mig sobre el qual oscil·la i s’hi ajusta. Només es donen
variacions grans del preu en moments puntuals per ajustar variacions grans de la
càrrega. Això és degut a que totes dues xarxes equilibren el seu preu mutuament al
permetre que una RAT pugui variar el preu de la RAT alternativa en situacions d’excés
o falta de càrrega.

En aquest cas s’ha fixat un llindar de càrrega baix, inferior a la càrrega mitja que
generen 800 usuaris de tràfic de veu. Aixo provoca que els preus tinguin una tendència a
baixar per totes dues xarxes, per provocar un augment de la càrrega. En el cas de
l’estratègia Pricing A, el comportament del preu no és estable i tendeix clarament a
oscil·lar sobre el valor mínim de preu, cosa que provoca un funcionament indesitjat del
sistema, especialment de cara a l’operador. De fet, el comportament del preu en
UTRAN és també de baixar fins a oscil·lar sobre el valor mínim, cosa que provoca una
disminució dràstica dels ingressos totals de l’operador.
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Un altre aspecte que és important de comprovar és el funcionament d’aquesta estratègia
de pricing en funció del període de temps entre les actualitzacions del preu, que en
aquest cas és CRRM_int. A la figura 6.11 i 6.12 es mostra el comportament del preu per
UTRAN i per GERAN per dos valors diferents de CRRM_int. Els resultats s’han
obtingut per un entorn amb 800 usuaris de veu i un llindar de càrrega de 0,7.
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Figura 6.11: Evolució del preu en GERAN per diferents valors de CRRM_int (PricingB)
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Figura 6.12: Evolució del preu en UTRAN per diferents valors de CRRM_int (PricingB)

S’observa com un un interval de 5 minuts proporciona una estabilitat més gran al preu.
És evident que, al aplicar un interval entre actualitzacions del preu més gran, suavitza
l’efecte de les pujades brusques de càrrega que provoquen també variacions grans del
preu. Tot i això, s’ha de considerar que amb intervals massa grans durant més temps es
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desviaran tots els usuaris cap a una RAT, cosa que la pot arribar a saturar i causar
droppings.

Respecte a la càrrega, el comportament és aproximadament equivalent pels dos valors
de CRRM_int, tal com es mostra a la figura 6.13.
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Figura 6.13: Evolució de la càrrega en UTRAN per diferents valors de CRRM_int (PricingB)

6.6.3. Acceptació per part de l’usuari
Un dels principals inconvenients d’aplicar qualsevol estratègia de dynamic pricing en
una xarxa de telefonia mòbil és la variació constant dels preus. L’usuari estàndar de
telefonia mòbil està acostumat a estratègies de time-of-day pricing, en les que el preu no
és fixe però varia cada moltes hores. Per l’usuari no resulta complicat associar les
diferents hores del dia amb les diferents tarifes que té per les trucades.

El problema al aplicar una estratègia de dynamic pricing és que el preu varia
constantment, cosa que pot resultar incòmoda per l’usuari, que no pot saber de cap
manera amb anterioritat quina serà la tarificació a la xarxa en un instant determinat de
temps. Així com treballant amb time-of-day pricing l’usuari pot saber el preu que haurà
de pagar en tot moment, sota una estratègia de dynamic pricing ho ha de consultar cada
cop que vol iniciar una connexió.
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Tot i això, els resultats que donen les dues estratègies de pricing proposades no tenen
perque donar aquests problemes a l’usuari. La figura 6.14 mostra l’evolució de la
tarificació en GERAN al llarg d’una hora quan s’aplica l’estratègia Pricing B. Es
simulen 800 usuaris i el llindar per la càrrega de totes dues xarxes és 0,7.
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Figura 6.14: Evolució del preu (PricingB, 800usrs, load_thr=0,7, CRRM_int=3min)

El preu per aquesta xarxa d’accés oscil·la al voltant d’un valor mig aproximat de 0,045
€/min. Però el fet més important a destacar és l’amplitud d’aquestes oscil·lacions, amb
valors màxim i mínim del preu molt propers al valor mig. Concretament, el preu mig
per UTRAN és de 0,0468 €/min i per GERAN de 0,04318 €/min, tots dos molt propers
al preu aplicat en l’estratègia de dynamic pricing de capítols anteriors.

Per a totes les simulacions es parteix d’un preu inicial mig de 5 cèntims d’euro per
minut, i és sobre un valor proper a aquest que oscil·la el preu. És important observar
com, en el cas d’assolir l’equilibri, les oscilacions tenen una amplitud molt petita,
tractant-se de variacions de ±0,005 €/min o ±0,01 €/min en el pitjor dels casos. Així, no
ha de ser gaire incòmode aquesta variació constant del preu de cara a l’usuari,
bàsicament perque la pròpia política de sel·lecció de RAT li garantitza que connectarà a
través de la xarxa més barata i perque les variacions seran molt petites. Tot i que
puntualment el preu augmenti de forma superior al valor mig de les oscil·lacions, en
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aquell cas de cara a l’usuari seguirà sent còmode, perque la transmissió es farà a través
de la RAT alternativa, en la que ha disminuit el preu.

També cal tenir en compte que, al connectar a la RAT amb un preu més baix, el preu
que pagarà l’usuari serà l’envoltant inferior de les dues gràfiques mostrades a 6.14, pel
que les variacions del preu són encara més petites.

Per altra banda, l’acceptació de la variació del preu per part de l’operador no serà tant
deguda a aquest canvi de la tarificació constant, sino més aviat deguda als ingressos que
li aporti.

6.6.4. Anàlisi des del punt de vista de l’usuari (QoS)
A través de simulacions obtenim resultats per la resposta en termes de QoS de les
diferents estratègies de pricing comparades amb la política LP_THR. Fins ara els
resultats del funcionament de l’estratègia de pricing orientada a la sel·lecció de RAT
han estat molt satisfactoris, i ara es pretén analitzar-ne el funcionament des del punt de
vista de l’usuari. Així, com ja s’ha comentat, a través de l’anàlisi de la qualitat del
servei podrem determinar si aquesta nova política presenta efectivament millores
respecte a les ja existents.

Per a simplificar els resultats i la presentació d’aquests, ens centrem a analitzar els
resultats obtinguts per l’estratègia de pricing B, que és la que ha presentat fins ara un
millor funcionament respecta a estabilitat del preu al llarg del temps per totes les
condicions de càrrega. Es realitzen simulacions en escenaris monoservei, amb un gran
nombre d’usuaris de tràfic de veu, cosa que provocarà una elevada càrrega. D’aquesta
manera, portant les polítiques a situacions d’elevada càrrega podrem observar també els
efectes negatius que presenten algunes estratègies quan la càrrega creix, com una
abundància de droppings. Així, tot i que una política presenti uns molt bons resultats en
termes de BLER, si genera una taxa de droppings molt elevada es podrà concloure que
no és una estratègia adequada. L’escenari es caracteritza també per tenir un tamany de
les cèl·lules amb radi de 500 metres i ser un entorn sense cap usuari indoor. Aquest
últim detall és el que fa poc apropiat comparar aquestes noves polítiques amb la política
IND.
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La figura 6.15 mostra els resultats en termes de BLER mitja pel tràfic en sentit
UPLINK. Entre parèntesi s’indica el valor de CRRM_int (en segons) aplicat en cada cas
a l’estratègia Pricing B. Es pot comprovar com, en aquestes condicions, l’estratègia de
pricing aplicada a la sel·lecció de RAT presenta uns bons resultats comparables als de la
política LP_THR. Tot i les càrregues molt elevades, la política BASIC_PRICING
reparteix de forma correcta el tràfic i aconsegueix bons nivells de BLER per totes les
seves variants. És a dir, el temps entre cada actualització del preu no influeix de forma
quantitativa en els resultats en termes de BLER, sempre que aquest temps sigui de
l’ordre del temps entre trucades i de la durada de les mateixes.
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Figura 6.15: UL BLER mitja pel tràfic de veu (PricingB vs LP_THR)

Per altra banda, en termes de throughput total els resultats són molt diferents. En aquest
cas, la política LP_THR aconsegueix uns resultats molt superiors, amb diferències molt
importants respecte el throughput que assolim a través de l’estratègia de pricing. Es
poden observar aquests resultats a la taula 6.1.
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Taula 6.1: Throughput total en Mbps (PricingB vs LP_THR)
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Observant atentament els resultats es comprova com els valors per totes les variants de
l’estratègia pricing B estan estancats i gairebé no creixen quan el nombre d’usuaris
creix. Això fa pensar que la política BASIC_PRICING està probablement saturada. Per
altra banda, i recordant un comportament similar en algunes de les polítiques ja
existents quan la càrrega creix molt (veure apartat 4.2.3.2), es planteja la possiblitat de
que la disminució en el throughput sigui causada per una taxa molt elevada de
droppings.

La figura 6.16 mostra els resultats per la taxa de droppings en aquesta situació de
càrrega elevada per la política LP_THR i per les diferents variacions de l’estratègia de
pricing. La política LP_THR presenta uns valors molt baixos de la taxa de droppings, i
tot i que augmenten quan la càrrega és molt alta, són valors sempre inferiors a l’1%,
totalment acceptables. Per altra banda, tal com s’havia imaginat, la taxa de droppings
que presenta l’estratègia de pricing a través de la política BASIC_PRICING és molt
elevada, arribant a valors superiors al 10%. Aquests són valors inacceptables per una
xarxa de provisió de QoS. Tot i que s’ha de considerar que s’està treballant amb
càrregues molt altes, és obvi que tot i que la càrrega fos més baixa, la taxa de droppings
per aquesta estratègia seria sempre molt superior a la de la política LP_THR.
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Figura 6.16: Taxa de dropping pel tràfic de veu (PricingB vs LP_THR)

Aquests mals resultats són deguts a un malfuncionament de l’estratègia de pricing. Al
actualitzar-se el valor del preu de forma periòdica cada un cert temps de l’ordre d’uns
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pocs minuts, durant aquests períodes de temps generalment el preu en una RAT és
superior al de l’altra RAT, cosa que provoca que totes les connexions es desviin cap a la
que té el preu més baix. A més, quan per alguna situació d’inestabilitat en la càrrega o
increment ràpid del tràfic de veu, els dos preus difereixen molt, i triguen més d’un
interval de temps a igualar-se, de manera que durant uns minuts la totalitat del tràfic es
desvia cap a una RAT, provocant que es saturi i no pugui acceptar noves connexions, fet
que origina aquestes taxes tant elevades de dropping. Aquest efecte negatiu s’aprecia en
l’evolució de la càrrega instantània en UTRAN mostrada a la figura 6.17.
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Figura 6.17: Càrrega instantània en UTRAN (Priccing B, CRRM_int=180 seg)

Ens trobàvem davant del mateix efecte amb les polítiques complexes que, en primera
instància, desvien el tràfic de veu cap a GERAN. Per aquestes estratègies, quan el tràfic
de veu creix molt, GERAN es satura i no pot acceptar més connexions de veu i això
provoca un augment notable de la taxa de dropping, especialment si UTRAN està
servint una elevada càrrega de tràfic interactiu.

Així, tenint en compte que els resultats en termes de BLER són equivalents als de la
política LP_THR però que en termes de throughput total i de taxa de dropping es tenen
uns resultats molt dolents, especialment comparats amb la política basada en el path
loss, el resultat és que aquesta estratègia tant simplificada de pricing no assoleix encara
uns resultats satisfactoris i caldrà, probablement, millorar-la.
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6.6.5. Anàlisi des del punt de vista de l’operador (ingressos totals)
Analitzem ara els resultats que proporciona l’estratègia de pricing de cara a l’operador.
En aquest cas, des del punt de vista de l’operador, la qualitat oferta per l’estratègia de
pricing serà el benefici que en tregui. Per una banda serà molt important que l’aplicació
de l’estratègia satisfagi els requeriments de QoS dels usuaris, però per altra banda serà
també molt important que generi uns ingressos superiors o equivalents als de les altres
polítiques. Així, obtenim els resultats pels ingressos totals a partir del mateix escenari
que a l’apartat anterior.

La taula 6.2 ens mostra aquests resultats.
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Taula 6.2: Ingressos totals en €/min (PricingB vs LP_THR)

En aquests resultats s’aprecia clarament el mateix efecte que amb el throughput. La
política LP_THR presenta uns resultats molt superiors als de l’estratègia de pricing.
Aquest efecte està provocat per la disminució del thorughput al aplicar la política
BASIC_PRICING. Tot i això es presenten uns resultats pels ingressos més alts del que
haurien de ser, especialment per càrregues molt altes.

Així, en condicions de càrregues molt elevades, tot i que seran situacions que
difícilment s’haurien d’assolir a la realitat, aquestes estratègies es mostren inestables. La
càrrega és tant elevada (veure figures 6.18 i 6.19) que els preus augmentaran fins al preu
màxim i, tot i la forta reducció del throughput, els ingressos són molt elevats. Aquesta
és una situació indesitjada i no realista en la que els usuaris segueixen transmetent la
metixa quantitat d’informació o realitzant el mateix nombre de trucades pagant el preu
màxim. Així, es mostra la inestabilitat del sistema que, degut al model simple d’utilitat,
porten a resultats que no es poden tenir en compte.
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Figura 6.18: Càrrega mitja en UTRAN (PricingB, CRRM_int=3min, 1200 usrs veu)

Pre u ve u UTRAN (PricingB, CRRM _int=3m in, 1200
us rs ve u)
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

t e m p s ( se g )

Figura 6.19: Preu veu UTRAN (PricingB, CRRM_int=3min, 1200 usrs veu)

Així, per una banda es té una forta disminució dels ingressos degut a la caiguda del
throughput que provoca l’elevada taxa de droppings, però per altra banda, per càrregues
molt elevades el model es presenta inestable, els preus creixen fins al preu mínim i els
ingressos es disparen, tot i que, com ja s’ha comentat, no siguin resultats representatius.

Aquest efecte en els ingressos deixa clar que l’operador no estarà interessat en aplicar
aquesta estratègia i, per tant, s’haurà de millorar el model proposat.
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6.7. Nou model combinant una estratègia de pricing i LP_THR
A l’apartat anterior, després d’analitzar els resultats obtinguts a través de les
simulacions, s’ha comprovat com l’estratègia de pricing per a la sel·lecció inicial de
RAT dissenyada presenta un correcte funcionament. El disseny s’havia fet buscant
poder equilibrar la càrrega a totes dues xarxes a través del preu i de la sel·lecció de
RAT. En termes de QoS presenta també uns resultats correctes. El problema és que el
fet de desviar durant un cert temps a tots els usuaris cap a una mateixa RAT porta a
situacions de saturació que generen taxes molt elevades de dropping. Això provoca una
forta reducció del throughput i, per tant, dels ingressos. També, en situacions de càrrega
molt elevada, el model es presenta inestable portant a un increment dels preus
descontrolat.

Tot això ha portat a proposar un nou model per millorar els resultats. El disseny
d’aquest nou model s’ha plantejat des de diferents punts de vista. Per una banda evitar
la inestabilitat dels preus, i per altra banda millorar els resultats pel throughput i
ingressos reduint també la taxa de droppings.

La política LP_THR és la que presentava uns millors resultats en l’apartat anterior, pel
que s’ha pensat en basar el disseny sobre aquesta estratègia. Així, mantenint el model
d’utilitat simple, es dissenya un nou model de sel·lecció inicial de RAT basat en el
pricing. Un esquema del seu funcionament és el mostrat a la figura 6.20.
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Figura 6.20: Proposta per ampliar el model, millora de l’estratègia de pricing i sofisticació de la política
de sel·lecció de RAT, per a aconseguir millors resultats.

En aquest cas es treballarà amb dos llindars de càrrega que delimiten les zones
indesitjades de càrrega. Per una banda no interessa tenir una càrrega massa elevada,
perque pot causar droppings i que les transmissions es fagin amb BLERs superiors a les
desitjades. Per altra banda tampoc no és bo tenir càrregues molt baixes, perque es
desaprofita la infraestructura de xarxa. Tot i això, el llindar que delimita la zona amb
càrrega baixa haurà de tenir un valor molt petit per evitar que, en el cas d’haver molt
pocs usuaris actius a l’escenari, el preu baixés indefinidament per a incitar a altres
usuaris inexistents a transmetre a través d’una xarxa en concret.

Per a aquests valors de càrrega indesitjada es posarà en funcionament el model de
pricing dissenyat anteriorment que donava millors resultats, Pricing B. Així,
s’augmentarà o disminuirà el preu per a fer tendir la càrrega a valors estables.
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Finalment, per a valors de càrrega estable, entre tots dos llindars, el preu es fixarà al
preu mig que s’utilitza per a l’estratègia de static pricing que s’ha aplicat en els capítols
4 i 5. En conjunt, aquest comportament del preu en funció de la càrrega defineix una
nova estratègia de pricing anomenada Pricing C.

Per altra banda, la sel·lecció de RAT també es fa segons els llindars de càrrega.
D’aquesta manera, per càrregues estables s’aplica la política LP_THR, desviant els
usuaris amb unes pèrdues més grans cap a GERAN. En canvi, quan ens trobem en
situacions de càrrega indesitjades, s’aplica la política BASIC_PRICING, desviant les
connexions sempre cap a la xarxa que presenta un preu més baix. Aquesta estratègia de
sel·lecció de RAT amb càrregues massa altes o massa baixes combinada amb Pricing C
permet equilibrar la càrrega a totes dues xarxes. Així, es dissenya una nova política que
anomenem LP_THR_PRICING.

6.7.1. Funcionament del model
Un cop implementat el nou model es passa a verificar-ne el funcionament, un cop més a
través de simulacions. Es segueix un esquema similar a l’anàlisi realitzat per les
estratègies anteriors, però de forma més simplificada.

El promitjat de la càrrega segueix realitzant-se amb el mateix algoritme, de manera que
els resultats de l’apartat 6.6.1 segueixen sent vàlids. Per altra banda, de cara al
funcionament del model i la acceptació per part de l’usuari de la variació del preu, les
figures 6.21 i 6.22 mostren els resultats obtinguts per la càrrega mitja i el preu en
UTRAN amb una càrrega de 1000 usuaris de tràfic de veu i un valor de CRRM_int d’un
minut.
Càrrega en UTRAN (PricingC, CRRM_int=60seg, 1000 usrs veu)

Les gràfiques mostren com la
1
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Figura 6.21: Càrrega en UTRAN amb
pricing C

3500

4000

a través de l’estratègia de pricing

Sel·lecció Inicial de RAT basada en el Pricing

133

s’aconsegueix estabilitzar aquest valor.
Per altra banda, respecte al preu,

Preu en UTRAN (PricingC, CRRM_int=60seg, 1000 usrs veu)
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Figura 6.22: Preu en UTRAN amb pricing C

l’usuari d’aquesta estratègia. Per

una banda el preu es manté gairebé constant, i per altra banda, quan es produeixien
petites variacions, la sel·lecció de RAT garantitza que sempre es paga el preu mínim.

Considerant que sempre es paga el preu mínim, la figura 6.23 mostra el valor d’aquest
preu mínim entre totes dues RATs, que representa el preu que paga l’usuari en cada
instant de temps. S’aprecia com el preu que paga l’usuari es manté constant i, tot i que
els preus a cada RAT van variant per a equilibrar la càrrega, l’efecte del pricing és

transparent de cara a l’usuari.
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Figura 6.23: Preu real pagat per l’usuari
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6.7.2. Anàlisi de resultats
Els següents resultats s’obtenen a través de simulacions en el mateix escenari utilitzat
per a analitzar les estratègies de pricing A i B. Per a obtenir uns resultats més ajustats
s’obtenen resultats per a un nombre d’usuaris de tràfic de veu que varia entre 400 i
1200.
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1.6
1.4
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Figura 6.24: UL BLER mitja pel tràfic de veu (PricingC vs LP_THR)

En primer lloc es mostren els resultats per la QoS en el tràfic de veu. La figura 6.24
mostra el valor de la BLER mitja que tenim amb l’estratègia Pricing C per diferents
valors de CRRM_int, comparada a la vegada amb el valor que s’obté aplicant la política
LP_THR. Els resultats són, tal com ja passava amb l’estratègia Pricing B, molt similars
als de l’estratègia LP_THR, treballant en tots els casos amb BLERs de valor molt proper
al valor desitjat de l’1%. Tot i ser uns resultats molt similars, la QoS pel tràfic de veu
millora a mida que el valor de CRRM_int va disminuint.

A l’anàlisi de l’estratègia Pricing B fet a l’apartat 6.6.4 s’ha comprovat com el
funcionament d’aquesta estratègia genera una taxa molt elevada de droppings en les
trucades, bàsicament degut a que, durant certs intervals de temps de valor CRRM_int,
totes les trucades noves es desvien cap a una mateixa xarxa, cosa que porta a situacions
de saturació i genera moltes caigudes en les trucades.
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Figura 6.25: Disminució de la taxa de droppings amb PricingC

En el cas del nou model, al aplicar l’estratègia Pricing C, aquest problema es soluciona
en gran part, i la taxa de droppings disminueix molt en relació a l’estratègia Pricing B.
Això es pot apreciar a la figura 6.25. Es presenten els resultats per la taxa de droppings
quan el valor de CRRM_int és de 5 minuts, valor pel qual obtenim un nombre més alt
de droppings a les trucades, i s’aprecia una disminució molt evident de fins un 6%.

Tot i aquesta disminució clara de la taxa de dropping, aquesta segueix sent encara
superior a la que es té amb la política LP_THR. Aquests valors es presenten a la figura
6.26. Tot i això, els valors relativament elevats d’aquesta taxa s’obtenen només per a
càrregues molt altes, i per altra banda, s’ha de considerar que totes les simulacions del
projecte s’estan realitzant sense tenir implementada la funció de vertical handover. Amb
aquesta altra funció de CRRM s’aconseguiria disminuir sempre el valor de la taxa de
droppings en les trucades.
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Figura 6.26: Taxa de dropping pel tràfic de veu (PricingB vs LP_THR)

Respecte al throughput total que s’aconsegueix amb la nova estratègia, la taula 6.3
mostra els resultats obtinguts per 3 diferents valors de CRRM_int en comparació amb el
throughput que es té amb la política LP_THR.
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Taula 6.3: Throughput total en Mbps (PricingC vs LP_THR)

El primer efecte que s’aprecia és com, amb càrregues baixes de tràfic de veu, la càrrega
estarà sempre estable en valors adequats i no pujarà mai per sobre del llindar, de manera
que sempre s’aplicarà l’estratègia LP_THR. D’aquesta manera el throughput total per
l’estratègia Pricing C és idèntic al de la política LP_THR, bàsicament perque en realitat
s’està aplicant per tots els casos exclusivament aquesta política basada en les pèrdues de
propagació.

Per a càrregues més elevades es segueixen tenint valors superiors del throughput amb la
política LP_THR, tot i que, a mida que es disminueix el valor de CRRM_int, els valors
que es tenen al aplicar la nova estratègia s’acosten molt als d’aquesta política.
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Aquest efecte s’aprecia també al observar els resultats pels ingressos totals de
l’operador. En el cas de l’estratègia LP_THR el valor d’aquests ingressos és sempre
superior, però quan es fixa un valor de CRRM_int molt baix aquests ingressos s’acosten
molt al valor dels que obtenim amb la política LP_THR. Aquest efecte s’aprecia a la
taula 6.4.

Voice users
400
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800
1000
1200

PricingC (60)
5.32
7.90
10.52
12.58
13.57

PricingC (180)
5.32
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12.51

PricingC (300)
5.32
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9.91
11.38
12.29

LP_THR
5.47
8.08
10.94
13.13
14.83

Taula 6.4: Ingressos totals en €/min (PricingC vs LP_THR)

Així, s’aprecia com els ingressos són també idèntics per valors baixos de la càrrega.
Això és degut un cop més a que, per càrregues estables i baixes, en tot moment s’aplica
la política LP_THR i els preus queden fixats al valor mig.. També s’aconsegueixien uns
ingressos superiors a mida que el valor de CRRM_int disminueix.

Si es comparen aquests resultats amb els de la taula 6.2 es comprova també com els
resultats milloren molt respecte als que es tenia amb l’estratègia Pricing B.

Tenint en compte que amb aquesta nova estratègia de pricing dissenyada les variacions
del preu són transparents a l’usuari (veure figura 6.23), el valor de CRRM_int ja no és
un factor important de cara a la acceptació de l’estratègia de pricing per part de l’usuari.
Encara que s’apliqui una estratègia purament de dynamic pricing, en que els preus
varien cada pocs segons, l’usuari no percep aquesta variació. Això ens dóna tota
llibertat a l’hora de determinar aquest paràmetre.

Com fins ara s’ha apreciat un augment dels beneficis i del throughput, i una millora
també de la BLER, a mida que el valor d’aquest interval disminueix, es preten analitzar
aquests resultats amb un valor de CRRM_int de 20 segons.

A la taula 6.5 es mostren els resultats pels ingressos totals que s’obtenen amb aquesta
última simulació. Es comprova com, efectivament, els ingressos són superiors a quan el
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valor de CRRM_int és de 60 segons, i s’acosten molt als valors que es tenen per a
LP_THR, fins a un punt en que es poden considerar equivalents.
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Taula 6.5: Ingressos totals en €/min (PricingC amb CRRM_int=20seg vs LP_THR)

Finalment, les figures 6.27 i 6.28 presenten els resultats que obtenim en aquest últim cas
per la taxa de droppings i la BLER mitja pel tràfic de veu. S’aprecia com la BLER
millora respecte a la de la política LP_THR, estant sempre totes dues en valors ajustats
al valor desitjat. Per altra banda, tot i que la taxa de droppings segueix sent superior a la
de la política basada en les pèrdues de propagació, disminueix encara més respecte a
quan el valor de CRRM_int era de 60 segons.
UL BLER mitja (ve u)
1.4
1.2

UL BLER (% )

1
0.8

PricingC (20)
LP_THR

0.6
0.4
0.2
0
200

400

600

800

1000

1200

1400

#us uaris ve u

Figura 6.27: UL BLER mitja pel tràfic de veu (PricingC amb CRRM_int=20seg vs LP_THR)
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Figura 6.28: Taxa de dropping pel tràfic de veu (PricingB amb CRRM_int=20seg vs LP_THR)

Així, sembla que es manté la tendència dels resultats de millorar a mida que es
disminueix el valor de CRRM_int. Tot i això, aquest valor no es pot disminuir massa.
Un valor molt petit provoca que els canvis de preu amb intenció de desviar les trucades
cap a l’altre xarxa no tinguin efecte, bàsicament degut a que aquest perìode de temps
entre canvis de preu és molt inferior al temps mig entre trucades. Així, el preu pot
augmentar o disminuir vàries vegades fins que es noti el seu efecte i, per tant,
s’equilibrin la càrrega i els preus. Això fa que l’efecte del model de pricing no sigui
totalment transparent a l’usuari, tal com es veu a la figura 6.29. Així, el valor de
CRRM_int serà un paràmetre clau a l’hora d’ajustar aquest model.
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Figura 6.29: Preu real pagat per l’usuari amb CRRM_int=20 segons
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6.8. Conclusions
En aquest capítol s’ha volgut finalitzar a partir de posar en comú les dues vessants
teòriques analitzades fins ara. Per una banda s’ha realitzat un estudi teòric i analític de
les funcions de CRRM en xarxes heterogènies, centrant-se concretament en la funció de
sel·lecció inicial de RAT, analitzant les estratègies i polítiques definides per a aquesta
funció i desenvolupant-ne de noves. Per altra banda s’ha fet un estudi teòric analitzant
les aplicacions i estratègies actuals de CRRM basades en el pricing o tarificació de les
xarxes.

D’aquesta manera, en aquest capítol final s’ha volgut unir els dos conceptes i s’ha
dissenyat un model molt senzill d’aplicació del pricing en la funció de sel·lecció inicial
de RAT.

Bàsicament s’ha dissenyat una estratègia de pricing simple que es planteja l’objectiu de
realitzar una funció d’equilibrat de la càrrega a les dues xarxes que formen les xarxes
heterogènies que s’estudien. Definit un preu pel servei independent a cada RAT,
juntament amb uns límits màxim i mínim per aquest preu, es defineix un interval de
temps (CRRM_int) que marca els instants en que s’actualitza aquest preu. Al tractar-se
d’intervals de l’ordre de la durada de les trucades, és a dir de minuts, ens trobem davant
d’una estratègia de pricing mixta, que tot i no ser completament static pricing, tampoc
pot considerar-se plenament dynamic pricing.

Més endavant, al millorar el model inicial per a aconseguir millors resultats
s’aconsegueix un model de pricing que, al ser totalment transparent a l’usuari, permet
treballar amb valors de CRRM_int inferiors que aconsegueixen millors resultats i uns
ingressos superiors.

Durant aquests intervals de temps es realitza un promitjat de la càrrega a cada RAT. Un
cop fet això s’actualitzen els preus segons dos possibles esquemes, depenent de si es fa
servir l’estratègia de pricing A o la B. El preu s’actualitza de forma que, fixat un llindar
de càrrega per a cada RAT, s’augmenta el preu a aquella RAT en la que la càrrega és
superior al llindar, mentres que el preu es disminueix si la càrrega és inferior al llindar.
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Per altra banda, es defineix una nova política de sel·lecció de RAT molt simple basada
en aquesta tarificació de la xarxa, que anomenem BASIC_PRICING. El seu
funcionament és simplement triar la RAT per la que el preu és inferior. En el cas de que
el preu sigui el mateix per totes dues xarxes d’accés, la sel·lecció és fa de forma
equiprobable, tal com es fa a la política RND. Això garanteix a l’usuari que sempre
pagarà el preu més baix possible.

L’estratègia de pricing i la nova política de sel·lecció de RAT aplicades de forma
conjunta aconsegueixen un model de gran utilitat. La xarxa tendeix a desviar els usuaris
cap a la xarxa més barata, que serà sempre la que en general tindrà una càrrega inferior i
podrà acceptar noves connexions. Per altra banda, quan una RAT suporti una càrrega
massa elevada augmentarà el seu preu, de manera que els usuaris tendiran a marxar a la
RAT alternativa, evitant així la saturació de la primera i graantint un equilibri en la
càrrega i una bona QoS.

Fins aquí s’ha detallat el funcionament teòric de l’estratègia. Un cop es comprova el seu
funcionament a través de simulacions s’observa que l’estratègia de pricing B
aconsegueix un bon equilibri de la càrrega en règim estacionari. En aquest punt els
preus s’estabilitzen al voltant dels que teniem al aplicar l’estratègia de static pricing,
trobant-nos en mitja, respecte al preu, amb un comportament molt proper al de quan els
preus no varien. Això ajudarà a que l’usuari accepti fàcilment aquesta nova manera de
tarificar el servei, ja que les variacions del preu seran sempre mínimes i, a més, estarà
pagant sempre el preu més baix.

En termes de QoS, la nova estratègia ofereix una BLER bona pel tràfic de veu,
comparable a la de la política LP_THR. No obstant, el fet de desviar tots els usuaris cap
a una sola RAT durant certs intervals de temps provoca una dràstica reducció del
throughput total a totes dues xarxes. Les dues RATs es saturen per qualsevol valor de
CRRM_int i cursen un tràfic molt inferior al que es cursa amb LP_THR. Aquesta
saturació provoca que freqüentment no puguin acceptar trucades i es treballi amb una
taxa molt elevada de droppings.

Per altra banda, els ingressos totals que té l’operador depenen en gran mesura del
throughput, és a dir, de les trucades cursades. Una taxa elevada de droppings que
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disminueix notablement el throughput total provoca també una disminució evident dels
ingressos respecte a altres estratègies. Per altra banda, no es poden considerar alguns
resultats dels ingressos per càrregues molt altes perque presenten valors molt elevats
irreals. Això és degut, com ja s’ha comentat, a que el model es presenta inestable, el
preu puja sense parar i, per poc throughput que es tingui, els ingressos pugen molt.
Aquests resultats no són considerables perque la inestabilitat del preu combinada amb el
model d’utilitat senzill porta a una situació en la que els usuaris fan el mateix nombre de
trucades tot i que el preu és molt alt.

Així, es comprova com el funcionament de la nova estratègia de pricing aplicada a la
sel·lecció de RAT funciona tal com s’havia dissenyat, però no presenta encara els
resultats desitjats en termes de QoS i d’ingressos.

Per a millorar els resultats negatius que s’han tingut es dissenya un nou model basant-se
en el ja analitzat. Per una banda es crea un nou model de pricing que anomenem Pricing
C. En aquest cas es fixen dos llindars que delimiten les zones de càrrega massa elevada
o massa baixa. És en aquestes zones on s’actuarà igual que es feia amb l’estratègia de
Pricing B. Pels valors de càrrega intermitjos el preu es fixa al valor que s’utilitza a
l’estratègia de static pricing d’apartats anteriors.

La sel·lecció de RAT es realitza també de forma molt senzilla. Per valors intermitjos de
càrrega s’utilitza a política LP_THR, però en qualsevol situació en que com a mínim
una de les dues RATs estigui en una situació de càrrega indesitjada, la sel·lecció es
realitza com es feia amb la política BASIC_PRICING. Es transmet la trucada per la
xarxa que ofereix un preu més baix. D’aquesta manera es crea una nova política que
anomenem LP_THR_PRICING.

El funcionament d’aquest nou model es caracteritza per mantenir també la càrrega
estable i controlada, evitant situacions de saturació o de mala utilització de les xarxes.
També es comprova com el model és totalment transparent a l’usuari. Així, encara que
el preu de les diferents RATs varii per a controlar la càrrega, el preu que paga l’usuari
es manté gairebé constant, com si es treballés amb una estratègia clàssica de static
pricing.
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Si analitzem els resultats que obtenim al simular aquest nou model ens trobem amb
moltes millores. Per una banda, la BLER pel tràfic de veu segueix sent bona,
comparable a la de LP_THR, i fins i tot millora els valors que teníem amb l’estratègia
de pricing B. Per altra banda aconseguim valors del throughput molt superiors als que
teniem amb les altres estratègies de pricing. El throughput total és més gran a mida que
disminuim el valor de CRRM_int. També es redueix de forma substancial la taxa de
droppings, que arriba a disminuir fins a un 6% respecte a la que es tenia treballant amb
Pricing B. Tot i que la taxa de droppings segueix sent superior a la de LP_THR, els
valors són baixos.

Finalment, amb el nou model s’aconsegueixen uns ingressos clarament superiors als que
es tenien amb els altres models. Aquests ingressos, de la mateixa manera que el
throughput, creixen a mida que el valor de CRRM_int decreix, arribant a valors
comparables als de LP_THR.

Es comprova que, disminuint el valor de CRRM_int de forma notable, els resultats
segueixen la tendència, millorant als de la pròpia política LP_THR, tot i que la taxa de
droppings segueix sent superior per càrregues molt elevades, i assolint uns ingressos
aproximadament equivalents als d’aquesta política. Tot i això es demostra que el valor
de CRRM_int serà un paràmetre clau per al funcionament d’aquest model, perquè en
disminuir-lo molt milloren molt els resultats, però el funcionament del model deixa de
ser totalment transparent a l’usuari.
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7. Resum i conclusions
En aquest projecte s’ha realitzat un estudi sobre dos camps relacionats amb les
estratègies de CRRM. Bàsicament s’ha centrat a l’estudi i anàlisi de múltiples conceptes
i estratègies referents a una de les principals funcions de CRRM en xarxes heterogènies,
la sel·lecció inicial de RAT.

Tot i això, el projecte fa també una aproximació teòrica a una de les noves onades
d’estudi més recents i interessants a la vegada sobre gestió de recursos de ràdio, ja no
només xarxes heterogènies sino qualsevol tipus de xarxa, el pricing. En aquest estudi
teòric de les noves estratègies de tarificació de xarxa orientades a la gestió de xarxa i de
recursos ràdio, es presenta també l’estat de l’art en aquest tipus d’aplicacions
actualment.

Posteriorment es realitza un estudi analític de la funció de Sel·lecció Inicial de RAT per
a CRRM en xarxes heterogènies. A través de simulacions, s’obtenen resultats per al
comportament de les diferents estratègies de Sel·lecció Inicial de RAT presentades a
[23] per a diferents tipus d’escenari. Els resultats analitzats són bàsicament la QoS, en
termes de la BLER pel tràfic de veu i del retard mig de pàgina pel tràfic www, el
througput total i els ingressos totals. A través de l’estudi del comportament d’aquestes
polítiques en funció del tamany de les cèl·lules, el percentatge d’usuaris indoor, el
nombre d’usuaris de cada servei i d’altres paràmetres es pretén determinar quines
estratègies són les més adequades per a cada tipus d’escenari.

Per aquest estudi es treuen les següents conclusions:
∼ La xarxa GERAN treballa sota una QoS que disminueix ràpidament amb el
nombre d’usuaris de tràfic interactiu que cursa, bàsicament degut a l’elevat
nombre de recursos, en aquest cas slots, que aquest tipus de tràfic consumeix.
Per altra banda la xarxa UTRAN presenta molt bons resultats amb aquest tipus
de tràfic. Així, els resultats milloren molt si es tendeix a desviar el tràfic
interactiu cap a UTRAN i, per tant, el tràfic de veu cap a GERAN.
∼ Els usuaris indoor, que transmeten una potència sempre superior, produeixen
una forta degradació en la QoS per UTRAN, tal com s’estudia a [26]. Així,
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resulta molt útil desviar preferentment el tràfic indoor per GERAN, aconsegunt
així grans millores a la QoS. Tot i això, en entorns amb grans pèrdues de
propagació deixa de ser útil desviar tot el tràfic indoor cap a GERAN.
∼ Respecte a les polítiques complexes, formades a partir de combinar les diferents
polítiques bàsiques, l’estratègia VG_IND ofereix sempre uns resultats superiors
tant en la QoS com en throughput i ingressos totals.
∼ Tot i això, quan el nombre d’usuaris de tràfic de veu és gran, deixa de ser útil
transmetre tot el tràfic d’aquest tipus per GERAN ja que aquesta xarxa d’accés
es satura i ofereix uns resultats molt inferiors per la QoS i una taxa de droppings
molt elevada. És per això que, amb càrregues elevades de tràfic de veu, és útil
aplicar l’estratègia IND_VG per a mantenir una QoS correcta, tot i que s’hagi de
renunciar lleugerament a un throughput i uns ingressos superiors.
∼ Tota estratègia que en una situació donada desvii una quantitat important de
tràfic interactiu cap a GERAN pateix una reducció molt important del
throughput total i dels ingressos.

Un cop realitzat aquest estudi s’han dissenyat unes noves estratègies de Sel·lecció
Inicial de RAT basades en les pèrdues de propoagació. La principal motivació
d’aquestes noves polítiques és representar una alternativa de fàcil implementació a les
estratègies basades en la política bàsica IND. També es pretén, a partir de poder
suavitzar la sel·lecció de RAT segons si l’usuari és indoor o no, millorar els resultats en
tots els aspectes de les polítiques ja existents.

Es realitza un estudi equivalent a l’anterior amb aquestes noves polítiques també per a
determinar les estratègies adients per a cada entorn, però aquest cop també per a
comparar-les amb les ja existents. Els resultats obtinguts són els següents:
∼ La política LP_THR presenta un funcionament correcte, desvaint per GERAN
les connexions d’aquells usuaris que tenen unes pèrdues de propagació molt
grans, corresponents habitualment a usuaris allunyats de les bases, i cursant per
UTRAN les transmissions d’usuaris amb poques pèrdues. Gestiona també
correctament situacions d’usuaris indoor molt propers a una base que, per tant,
no tenen unes pèrdues massa grans i poden ser transmesos per UTRAN.
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∼ L’estratègia LP_THR presenta uns resultats superiors als de IND en QoS,
throughput total i ingressos totals.
∼ Les polítiques complexes derivades de LP_THR (LP_THR_VG i VG_LP_THR)
presenten uns resultats superiors als de les polítiques equivalents basades en
IND tant per QoS com per el thhroughput i els ingressos totals.
∼ Els millors resultats s’obtenen amb VG_IND i VG_LP_THR, amb les mateixes
limitacions que s’han analitzat per VG_IND a l’estudi anterior.

Per altra banda, i per ampliar aquest estudi sobre la Sel·lecció Inicial de RAT i fer altres
aportacions, en aquest projecte es dissenya de forma teòrica un model simple de pricing
destinat a realitzar aquesta funció de CRRM. Aquest nou model s’aplica de forma
pràctica a xarxes heterogènies per mitjà de simulacions i s’estudia el seu funcionament i
els resultats que s’obtenen. En aquest cas es pretén aconseguir un model que equilibri la
càrrega entre les dues RATs a través d’una sel·lecció inicial de RAT basada en el
pricing. Es pretén aconseguir també uns resultats adequats per la QoS i maximitzar els
ingressos.

Es dissenya un primer model molt senzill que no aconsegueix els resultats que
s’esperaven, pel que es redissenya el model per a aconseguir millorar-ne el seu
rendiment. Així, el disseny definitiu es basa en els següents paràmetres:
∼ La estratègia de pricing utilitzada al model definitiu, Pricing C, consisteix en
varar el preu de forma independent a cada RAT de la següent forma. En el cas
de que la càrrega superi un llindar de càrrega màxima, el preu augmenta,
mentres que si la càrrega baixa per sota d’un llindar de càrrega mínima, el preu
disminueix. Sempre que la càrrega es mantingui entre aquests dos llindars el
preu es fixa al valor mig que es té en una estratègia de static pricing. Aquesta
variació del preu es realitza cada un intèrval de temps anomenta CRRM_int.
∼ La sel·lecció de RAT es porta a terme de la següent forma. Sempre que el preu
sigui igual per totes dues RATs la sel·lecció es fa aplicant la política LP_THR,
mentres que si els preus són diferents es transmet a través de la xarxa amb un
preu inferior. Així s’aconsegueixen desviar les noves connexions de la xarxa que
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està saturada o enviar noves connexions a la xarxa que està transmetent molt
poca càrrega.

Al aplicar aquesta estratègia i analitzar-ne els resultats a través de simulacions s’arriben
als següents resultats:
∼ El funcionament del model és l’esperat, realitzant una funció d’equilibrat de la
càrrega evitant situacions de saturació.
∼ L’estratègia de pricing és transparent a l’usuari que, tot i que els preus varien
independentment a cada RAT, està pagant sempre el mateix preu que pagaria,
per exemple, amb un model de time-of-day pricing.
∼ S’aconsegueixen uns resultats per la QoS correctes que milloren als de la
política LP_THR.
∼ Els resultats pel throughput i els ingressos totals són inferiors que amb LP_THR,
però augmenten significativament a mida que CRRM_int disminueix, situant-se
a valors comparables als de LP_THR quan aquest intèrval disminueix fins a 20
segons.
∼ Els resultats milloren molt a mida que CRRM_int disminueix, però a la vegada,
a mida que l’intèrval es fa petit, el model deixa de ser totalment transparent per a
l’usuari. Això indica que aquest serà un paràmetre clau a ajustar en el model.

Així, combinant les dos branques teòriques analitzades al projecte es dissenya un model
de sel·lecció inicial de RAT basat en el pricing que presenta bons resultats, tot i que
s’ha d’estudiar més com ajustar-los millor per a assolir un nivell d’ingressos superior.
El paràmetre crític al model és el valor de CRRM_int, del que depenen
proporcionalment els ingressos i inversament proporcinalment la transparència del
model per l’usuari.

Respecte a l’estudi de les polítiques de Sel·lecció Inicial de RAT, aquest estudi és
encara incomplet i podria ampliar-se aplicant la funcionalitat de Vertical Handover, no
present al simulador utilitzat aquí.

És respecte a tot això que es proposen futures línies de recerca.
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7.1. Futures línies de treball
Com ja s’ha comentat a l’apartat 6.8, el model de pricing aplicat a la sel·lecció inicial de
RAT per a xarxes heterogènies dissenyat inicialment és molt senzill. Tot i això, s’han
complert tots els objectius en termes de funcionament i comportament de la estratègia.
Aplicant la política PATH_LOSS_PRICING que combina la primera política
dissenyada, BASIC_PRICING, amb l’estratègia LP_THR, s’aconsegueix equilibrar la
càrrega entre GERAN i UTRAN a partir de l’estratègia de pricing C, que força als
usuaris a iniciar les trucades a través de la xarxa que suporta una càrrega inferior en el
cas de situacions de càrrega molt alta o molt baixa.

El comportament del sistema en règim permanent és el desitjat, ajustant-se en mitja a un
model de static pricing i presentant-se totalment transparent a l’usuari. Això facilita que
l’usuari accepti un model tan poc habitual per ell com aquest en el que el preu de la
trucada canvia constantment.

Tot i això, el funcionament del sistema pot ser ajustat o fefinat. S’ha comprovat una
clara millora dels resultats a mida que el valor de CRRM_int disminueix. Tot i això, si
aquest paràmetre disminueix molt, les variacions del preu es donen abans de poder tenir
un efecte clar en els usuaris degut a que el preu varia vàries vegades abans de que es
produeixi una nova connexió. Això desestabilitza el sistema i provoca que el seu
funcionament deixi de ser totalment transparent a l’usuari. Així, a través d’aquest
paràmetre es pot refinar més el comportament de l’estratègia i els resultats.

Per altra banda, els resultats per al nou model dissenyat s’han obtingut en un escenari
monoservei sense usuaris de tràfic indoor. Tot i això, el sistema està dissenyat per a
poder treballar també amb presència d’usuaris de tràfic interactiu, pels que s’aplica la
mateixa estratègia de forma independent al preu d’aquest tràfic www. Així, seria
interessant realitzar un estudi equivalent al del capítol 4 per a definir el comportament
de la estratègia de Sel·lecció Inicial de RAT basada en pricing en funció de diferents
paràmetres i en diferents tipus d’escenaris.
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També seria interessant ampliar el model d’utilitat dels usuaris. Per a treballar amb
simulacions més realistes, seria bàsic aplicar algún model d’utilitat proposat per algún
autor o algún de nou disseny, a partir del qual el comportament dels usuaris variés
segons el preu, de manera que, per exemple, amb preus molt elevats l’usuari no
transmetés tanta informació o directament optés per no transmetre. S’hauria de veure
com influeix això en els ingressos de l’operador, perque en una aplicació real el
comportament dels usuaris seria així.

Finalment, i centrant-se en les funcions de CRRM, l’estudi de la Sel·lecció Incial de
RAT ha d’ampliar-se. L’anàlisi d’aquesta funció pot ser diferent si es fa en conjunt amb
la funció de Vertical HO. En les simulacions realitzades en aquest projecte, la funció de
Vertical HO no ha estat aplicada, de manera que s’hauria de veure com es comporten les
diferents polítiques treballant conjuntament amb aquesta segona funció de CRRM.

Es poden desenvolupar noves estratègies que intentin minimitzar el nombre de
handovers entre RATs durant la trucada, tot i que serà important analitzar primer com
reaccionen les polítiques ja existents i les proposades en aquest projecte amb la
possibilitat de realitzar aquesta funció al llarg de la trucada.

Apèndix A:
Entorn de simulació
OPNET Modeler
Educational Version 9.0.A

Figura A.1: OPNET Modeler 9.0.A

OPNET és una eina informàtica de disseny i simulació de xarxes de telecomunicacions
que permet una gran varietat de possibilitats i aplicacions. Sobre aquesta eina
informàtica

s’ha

desenvolupat

el

simulador

de

xarxes

heterogènies

EVEREST_simulator.

Figura A.2: EVEREST_simulator

Es tracta d’un simulador de xarxes heterògenies que, utilitzant resultats obtinguts
prèviament del nivell d’enllaç amb un simulador independent, obté resultats a nivell de
sistema. Està dissenyat per ser capaç d’evaluar estratègies de Common Radio Resource
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Management en un entorn multiusuari, multiservei i multicel·lular per diferents RATs
(UTRAN, GERAN i WLAN) utilitzant, com ja s’ha comentat, resultats obtinguts
prèviament amb el simulador de nivell d’enllaç.

Les entrades a aquest simulador són essencialment l’escenari que ha de ser evaluat,
caracteritzat per múltiples paràmetres com poden ser el nombre d’usuaris per cada
servei així com els seus requeriments en termes de QoS, el nombre d’estacions base per
cada RAT i la seva localització, i també paràmetres específics dels algoritmes de RRM
que han de ser evaluats.

Finalment, el simulador generarà múltiples estadístiques que permetran la comparació
dels diferents algoritmes de RRM.

La figura A.3, extreta de [30], mostra una descripció del simulador des d’un punt de
vista funcional.
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Figura A.3: Arquitectura funcional del simulador

Per una banda, inicialment el mòdul de Network Deployment dóna un mecanisme per
inicialitzar la posició de tots els diferents elements de la xarxa així com altres
paràmetres que caracteritzen l’escenari a evaluar. Per altra banda, el mòdul CRRM porta
a terme la coordinació de les estratègies de RRM per cada RAT de forma òptima.
Aquest mòdul actua en funció del comportament dels terminals mòbils en termes de
generació de tràfic i mobilitat. S’iclouen també mòduls encarregats de generar les
trajectòries dels terminals mòbils, calcular les pèrdues de propagació per decidir la
execució de HO, i també mòduls que simulen models de generació de tràfic de forma
independent per cada usuari. Tots els càlculs i resultats obtinguts es faran sempre a
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partir dels resultats prèviament obtinguts del simulador de capa d’enllaç, dels que se
n’extreurà la informació sobre transmissions errònies i correctes.

Un cop familiaritzat amb el simulador és de molt fàcil utilització degut a la seva
orientació visual que permet definir els escenaris, els paràmetres i atriubuts de l’escenari
i programar les simulacions de forma molt senzilla a través de la interfície gràfica de
OPNET.

De cara a realitzar modificacions i noves implementacions al simulador també resulta
relativament senzill un cop s’està familiaritzat amb el funcionament intern dels
projectes o simuladors implementats sobre OPNET. És a dir, cal saber el que s’amaga
darrera la agradable interfície gràfica d’OPNET.

-

Funcionament intern d’OPNET i el simulador EVEREST_simulator

Tota aplicació desenvolupada sobre OPNET rep el nom de “projecte”. En el cas de
l’actual estudi, el projecte utilitzat és l’anomenat EVEREST_sim, que correspon amb el
simulador. Un projecte està format per diferents “models” que interactuen a través
d’enllaços que els uneixen. En el cas del simulador els models són els diferents mòduls
(Common-CRRM, BSC, RNC, Fixed Network, Rest of Users, etc). Finalment cada
model està format a la vegada per “processos”, que estan definits com a màquines
d’estats finits. Tot el funcionament detallat d’aquestes màquines d’estats finits es
defineix i implementa a través de codi C, que representa el nivell més baix del
simulador. Es pot observar esquemàticament aquesta estructura del simulador a la figura
A.4.
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Projecte

Model

Procés

Codi
Figura A.4: Estructura interna del simulador implementat sobre OPNET

-

Modificacions i ampliacions del simulador:

A continuació es presenta un llistat de les modificacions i ampliacions que s’han fet
sobre el codi inicial del simulador EVEREST_sim.

-

Nou paràmetre pels terminals mòbils: Percentatge d’usuaris onlyGERAN

-

RAT selection basat en el path loss:

o Busca de la base amb el path loss mínim
o Noves polítiques (LP_THR, LP_THR_VG, VG_LP_THR)
o Nou atribut: Lp_threshold
o Noves dades de sortida: Arxiu amb la posició (x,y) dels terminals mòbils
en el moment de connectar i les seves pèrdues de propagació.
-

Pricing:
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o Nous atributs: Preu del tràfic de veu per cada RAT (€/min) i del tràfic
interactiu també per cada RAT (€/Mb)

o Càlcul de la durada de cada trucada i del total de dades transmeses
o Estratègia de static pricing:


Càlcul dels ingressos pel tràfic de veu



Càlcul dels ingressos pel tràfic interactiu

o Noves dades de sortida:

-

Ingressos totals i detallats per servei i RAT

RAT selection basat en pricing:

o Nous atributs:


Preus per servei i per RAT



Increments de preu per RAT i servei



Llindars de càrrega



Variable per triar la estratègia de pricing a executar

o Càlcul de la càrrega instantània a cada RAT (UL i DL)
o Promitjat de la càrrega
o Noves polítiques (BASIC_PRICING, LP_THR_PRICING)
o Estratègia de dynamic/static pricing:


Definició de l’intèrval de temps entre variacions del preu



Actualització dels preus segons la càrrega i el servei a cada RAT



Definició de tres estratègies de pricing (Pricing A, Pricing B i
Pricing C)

o Noves dades de sortida:


Ingressos pel tràfic de veu aplicant la estratègia de pricing



Ingressos pel tràfic interactiu aplicant la estratègia de pricing



Ingressos totals

Les modificacions han estat realitzades als mòduls: Common, Rest of Users, Fixed
Network, RNC i BSC.

Apèndix B
Condicions de simulació generals
A continuació es presenten els valors utilitzats de forma comuna en totes les
simulacions i anàlisis al llarg del projecte. Es presenten també els valors més habituals
utilitzats en alguns paràmetres, com poden ser el manay de les cèl·lules i el seu radi, tot
i que aquest valors canvien en moments determinats en algún apartat. Tots els
paràmetres següents són els definits a [23]. En el cas de simulacions on es varii algún
d’aquests paràmetres, s’indica al llarg del text de la memòria.

- Escenari:
Les simulacions consideren en general un escenari de 2,25·2,25 km2, amb 7 cèl·lules
omnidireccionals per GERAN i també 7 cèl·lules omnidireccionals per UTRAN. En el
cas de GERAN s’assumeix que les 7 cèl·lules representen un cluster complet de k=7, de
manera que totes les cèl·lules treballen amb una portadora diferent. Les bases de les
cèl·lules d’UTRAN i GERAN estan situades al mateix lloc.

S’assumeixen 3 portadores per cèl·lula, situades en la banda de 1800 MHz, en el cas de
GERAN i una sola portadora FDD per UTRAN. D’aquesta manera, l’ample de banda
total disponible al cluster de 7 cèl·lules GERAN és aproximadament el mateix ample de
banda utilitzat per UTRAN.

-

Pèrdues de propagació:

S’utilitza el següent model de propagació:
Lp = 128,1 + 37, 6·log ( d [ km ])

Tot i que es calculen també les pèrdues amb el model d’espai lliure, i en el cas de que
siguin superiors a les del model, es defineix com a path loss el valor més alt de totes
dues.

Es considera un shadowing lognormal amb una desviació típica de σ=10dB. Els usuaris
es mouen a una velocitat de 3 km/h, tant els indoor com els outdoor. Finalment, pels
usuaris indoor es consideren unes pèrdues extres per penetració als edificis de
kind=20dB.

Apèndix B: Condicions de simulació generals
-

158

Tràfic ofert:

Es consideren escenaris multiservei, amb una mescla d’usuaris de tràfic de veu i usuaris
de tràfic interactiu.

Les trucades es generen segons un model de Poisson amb una mitja de 10 trucades/h per
cada usuari. La duració de les trucades està distribuida exponencialment amb una
durada mitja de Tm=180 segons. A UTRAN, la RAB pels usuaris de veu es la definida
a [27] per tràfic de veu a 12,2 kbps, considerant un canal dedicat (DCH) amb un
spreading factor de 64 en sentit uplink i de 128 en sentit downlink. Per altra banda, els
usuaris de GERAN tenen assignat un TFH_FS (traffic channel full-rate speech) amb un
time slot a cada trama.

Els usuaris de tràfic interactiu segueixen un model www definit a [28], amb 5 pàgines
per sessió, un temps mig de lectura entre pàgines de 30 segons i una mitja de 25 paquets
per pàgina. El tamany mig d’aquests paquets és de 366 bytes. Es considera un temps
entre arribades pels packets de 0,125 segons en sentit uplink i de 0,0228 segons en sentit
downlink. Això permet un bit rate mig durant els períodes d’activitat de 24 kbps en
sentit uplink i de 128 kbps en sentit downlink. Finalment, es considera una mitja de 24
sessions www/hora per cada usuari.

El servei www és ofert per UTRAN a través de DCH, assignant un canal només durant
els períodes d’activitat, mentres que en períodes d’inactivitat no s’assigna cap canal. La
RAB considerada assumeix un bit rate màxim de 64 kbps en sentit uplink (que
correspon a un spreading factor de 16) i de 128 kbps en sentit downlink (amb un
spreading factor de 16). En GERAN el servei www s’ofereix a través d’un PDCH
(Packet Data Channel). S’utilitza un mecanisme que selecciona la modulació més alta
així com també el esquema de codificació (MCS) més alt que asseguren la relació
senyal a interferent i soroll requerida. Es poden arribar a ocupar 2 slots per usuaris per a
la transmissió de tràfic www, assolint un nit rate màxim de 89,6 kbps en sentit uplink i
de 134,4 kbps en sentit downlink. D’aquesta manera es consideren unes prestacions
similars en GERAN i UTRAN en termes de capacitat de transmissió de dades.
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Característiques de les bases i els UE:

Les taules B.1 i B.2 mostren esquemàticament els principals paràmetres referents a les
bases i els terminals mòvils per cada RAT.

Paràmetres de les BSs
Distància entre bases
Tipus de cèl·lula
Potència transmesa màxima
Soroll tèrmic
Potència pels Common Control Channels
Potència màxima DL per usuari
Paràmetres dels UEs
Potència transmesa màxima
Potència mínima transmesa
Soroll tèrmic
Factor d’ortogonalitat DL

1 km
Omnidireccional
43 dBm
-104 dBm
33 dBm
41 dBm
21 dBm
-44 dBm
-100 dBm
0,4

Taula B.1: Paràmteres dels UEs i les BSs per UTRAN

Paràmetres de les BSs
Distància entre bases
Tipus de cèl·lula
Potència transmesa DL
Soroll tèrmic
Nombre de portadores
Slots EGPRS

Paràmetres dels UEs
Potència transmesa màxima
Potència mínima transmesa
Soroll tèrmic
Multislot class

1000 km
Omnidireccional
43 dBm
-107 dBm
3
Tots els slots excepte el
slot 0 de la primera
portadora són utilitzables

33 dBm
0 dBm
-113 dBm
2 UL, 3 DL, 4
UL+DL

Taula B.2: Paràmteres dels UEs i les BSs per GERAN

-

Paràmetres de RRM:

Les taules B.3 i B.4 resumeixen els principals paràmetres de RRM per UTRAN i
GERAN.
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Paràmetres RRM
UL admission threshold (ηmax)
DL admission thershold (Pmax)
Temps per fer mesures
Mètode d’admissió

1,0
42 dBm
1 segon

Basat en el load factor (UL) i la
potència transmesa (DL)

Tamany de l’Active Set
1
Replacement hystheresis
3 dB
Temps per a realitzar HO
0,64 segons
Paràmetres de QoS
BLER objectiu per tràfic de veu
1%
BLER objectiu per tràfic www
10%
1 dB sota l’objectiu durant 20 segons
Condició de dropping
Taula B.3: Paràmetres RRM per UTRAN

Paràmetres RRM
Link adaptation period
1 segon
Algoritme de scheduling
Round Robin
BS_CV_MAX
15
43 dBm
GPRS_MS_TXPWR_MAX_CCH
GPRS_RESELECT_OFFSET
-2 dB
GPRS_RXLEV_ACCESS_MIN
-105 dBm
Nombre màxim de TBFs per slot
UL: 8, DL: 32
L_RXLEV_UL_H
-100 dBm
L_RXLEV_DL_H
-100 dBm
MS_RANGE_MAX
35 km
P5
3
P8
3
Paràmetres de QoS
BLER objectiu per tràfic de veu
1%
BLER objectiu per tràfic www
10%
Condició de dropping

5 dB sota l’objectiu durant 20 segons
o 10 HO consecutius sense èxit

Taula B.4: Paràmetres RRM per GERAN
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