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Resumo 

Resumo 
Ao longo dos últimos anos, as redes de comunicações móveis têm sofrido várias alterações, tanto a 

nível de tecnologia e técnicas envolvidas, como a nível do seu próprio planeamento. Atualmente, os 

operadores deparam-se com a necessidade de desenvolver métodos que realizem de forma autónoma 

tarefas como o planeamento, implementação e manutenção da rede. De modo a combater essa 

necessidade, este trabalho foca-se no desenvolvimento de uma ferramenta capaz de realizar o 

processo de otimização de cobertura e redução de interferências intra-RAT (Radio Access 

Tecnhnology) de forma autónoma, aplicando conceitos das metodologias Self-Organizing Networks 

(SON). O desenvolvimento deste trabalho tem por base a tecnologia de 3ª Geração Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS). Considera-se o ângulo de inclinação vertical da antena (ângulo 

de tilt) como o parâmetro mais vantajoso para o ajuste dinâmico da área de cobertura dos cenários em 

estudo. Com a sua correta parametrização é possível maximizar as zonas com bons níveis de cobertura 

e evitar a sobreposição de células. A principal vantagem é a gestão de recursos que o uso do Remote 

Electrical Tilt (RET) permite, ao possibilitar o ajuste remoto do ângulo de inclinação da antena.  

A ferramenta de simulação, em MatLab®, utiliza um algoritmo genético para encontrar a correta 

parametrização da configuração de tilt nas múltiplas estações, em simultâneo. Este algoritmo usa como 

parâmetros de entrada estimativas de rede fornecidas por Drive Test e a topologia da rede da zona 

centro da Cidade de Lisboa. Para validação do algoritmo de otimização desenvolve-se 3 tipos de teste. 

O primeiro utiliza uma só estação base, o segundo contabiliza múltiplas estações simulando o 

desempenho da rede após alterar as combinações de tilt elétrico e por fim utiliza-se múltiplas estações 

base onde é possível modificar os valores de tilt elétricos e mecânicos. Após a aplicação do algoritmo, 

foi observado uma significativa melhoria no nível de Received Signal Code Power (RSCP) e nível de 

Ec/No (relação entre a energia por chip (Ec) e a densidade espectral de ruído (𝑁𝑜)), aumentando o 

nível médio de cobertura e reduzindo a degradação do sinal da área selecionada. Numa fase final os 

resultados são exportados para a plataforma Google™ Earth por intermédio da ferramenta 

desenvolvida. 
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Abstract 

Abstract 
For the past few years, mobile communication networks have been through several changes, not only 

in what concerns to technology level and techniques, but also regarding to planning. Nowadays, telco 

operators are faced with the need to develop methods to conduct tasks autonomously such as planning, 

implementation and networks maintenance.  

In order to overcome some of these challenges, this study focuses on the development of a tool that is 

able to conduct the process of optimizing the coverage and reducing interferences intra-RAT (Radio 

Access Tecnhnology) autonomously, applying concepts from the Self-Organizing Networks (SON) 

methodologies. This study is based on the 3rd generation technology from the Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS). The antenna tilt is considered the most beneficial parameter for 

the dynamic adjust of the coverage area from the study environments. Through its accurate 

parametrization it is possible to maximize the areas with good coverage levels and avoid the cells 

overlapping. The main advantage is the resources management, which is possible by the usage of RET 

(Remote Electrical Tilt), by allowing the remote adjustment of antenna tilt. 

The simulation tool, with the graphical component in a MatLab® environment, uses a genetic algorithm 

to find the accurate parametrization of the tilt configuration in the multiple antennas, simultaneously. 

This algorithm uses as input parameters the network topology and network estimations given by drive 

test. In order to validate the algorithm of network optimization and interference reduction, 3 scenarios 

have been developed. The first uses only a base station. The second counts multiple antennas, 

simulating the network performance after changing the possible combinations of the electrical tilt. The 

last scenario has multiple base stations in which is possible to change the electrical and mechanical tilt 

values. All of them are based on the measurements made in an urban area in the Lisbon city center. 

After applying the algorithm, a significant improvement in the Received Signal Code Power (RSCP) level 

and Ec/No (received energy per chip divided by the power density in the band) level was noticed, 

increasing the average coverage level and reducing the signal degradation in the selected area. In a 

final stage, the results are exported to the Google™ Earth platform through the tool that was developed. 

  

 

 

Keywords 

Self-Organizing Networks, UMTS, Optimization, Coverage, Interference, Genetic Algorithm. 



 

x 

 

 

  



xi 

Índice 

Índice 

Agradecimentos ...................................................................................... v 

Resumo ................................................................................................ vii 

Abstract .................................................................................................. ix 

Índice  .................................................................................................... xi 

Lista de Figuras .................................................................................... xiii 

Lista de Tabelas .................................................................................... xv 

Lista de Acrónimos ............................................................................... xvii 

Lista de Símbolos................................................................................. xxi 

Lista de Software ................................................................................ xxiii 

1 Introdução .................................................................................... 1 

1.1 Enquadramento ....................................................................................... 2 

1.2 Motivação e Objetivos ............................................................................. 4 

1.3 Estrutura da Dissertação ......................................................................... 5 

2 Estado da Arte ............................................................................. 7 

2.1 Sistema UMTS ........................................................................................ 8 

2.1.1 Introdução .......................................................................................................................... 8 

2.1.2 Evolução da Arquitetura da Rede UMTS .......................................................................... 8 

2.1.3 Rede de Acesso Rádio UMTS - UTRAN ......................................................................... 13 

2.1.4 HSPA 23 

2.2 Self Optimizing Networks....................................................................... 25 

2.2.1 Áreas das SON ................................................................................................................ 27 

2.2.2 Otimização de Cobertura e Capacidade ......................................................................... 27 

2.2.3 Parâmetros RF ................................................................................................................ 29 

2.3 Algoritmos de Otimização ...................................................................... 34 

2.3.1 Visão Geral ...................................................................................................................... 34 

2.3.2 Hill-Climbing ..................................................................................................................... 36 



 

xii 

2.3.3 Simulated Annealing ........................................................................................................ 36 

2.3.4 Algoritmos Evolutivos ...................................................................................................... 38 

2.3.5 Ant Colony Optimization .................................................................................................. 41 

3 Algoritmo de Otimização de Cobertura e Redução de Interferência
  ................................................................................................... 45 

3.1  Indicadores de Desempenho de Rede .................................................. 46 

3.2  Procedimentos de Otimização da Rede ................................................ 47 

3.2.1 Drive Test ........................................................................................................................ 49 

3.2.2 Implementação de Algoritmo Genético ........................................................................... 50 

3.2.3 Ferramenta de Simulação ............................................................................................... 65 

4 Resultados ................................................................................. 73 

4.1  Parâmetros Algoritmo Genético ............................................................. 74 

4.1.1 Tamanho da População .................................................................................................. 74 

4.1.2 Método de Seleção .......................................................................................................... 76 

4.1.3 Cruzamento ..................................................................................................................... 79 

4.1.4 Mutação ........................................................................................................................... 81 

4.1.5 Elitismo ............................................................................................................................ 81 

4.1.6 Parâmetros iniciais .......................................................................................................... 82 

4.2  Otimização de Cobertura e Redução de Interferência ........................... 84 

4.2.1 Setor Único ...................................................................................................................... 85 

4.2.2 Multi Setores .................................................................................................................... 86 

5  Conclusões .............................................................................. 101 

5.1 Resumo ........................................................................................................ 102 

5.2 Melhorias Futuras ......................................................................................... 103 

Referências ......................................................................................... 105 

Anexo A. Especificações das antenas utilizadas em teste .................. 109 

A.1  Diagrama de Radiação da Antena ....................................................... 112 

Anexo B. Cenários de Teste ............................................................... 115 

B.1  Cenário de Teste ................................................................................. 116 

B.1.1 Análise ao Cenário 2 ..................................................................................................... 116 

B.1.2 Análise ao Cenário 3 ..................................................................................................... 120 

 

 

 



xiii 

Lista de Figuras 

Lista de Figuras 
Figura 1.1 – Gráfico ilustrativo do crescimento do número de assinantes móveis no 3º 
Quadrismestre do ano 2016 [2]. .................................................................................................... 3 

Figura 2.1 – Ilustração arquitetura de rede por camadas [5]. ..................................................... 10 

Figura 2.2 – Ilustração arquitetura de rede Release R5 [6]. ....................................................... 11 

Figura 2.3 – Alocação de frequências na banda dos 2GHz [4]. ................................................. 13 

Figura 2.4 – Ilustração da arquitetura de rede UMTS [7]. ........................................................... 14 

Figura 2.5 – Representação da arquitetura sintetizada dos protocolos de rede [4]. .................. 16 

Figura 2.6 – Geração do sinal CDMA no tempo. ........................................................................ 20 

Figura 2.7 – Códigos de Channelization e Spreading [8]. ........................................................... 21 

Figura 2.8 – Inicio do mapeamento dos Channelization Codes pela árvore OVSF adaptado de 
[4].  ........................................................................................................................... 21 

Figura 2.9 – Soft handover vs. Softer handover [9]. ................................................................... 23 

Figura 2.10 – Diferentes Self-x [14]. ............................................................................................ 26 

Figura 2.11 – Ciclo self-x [14]. ..................................................................................................... 26 

Figura 2.12 – Universo de parâmetros a optimizar. .................................................................... 29 

Figura 2.13 – Representação do fenómeno Pattern Blooming [21]. ........................................... 30 

Figura 2.14 – Representação do Tilt mecânico e elétrico, respetivamente [21]. ........................ 31 

Figura 2.15 – Esquema do espaço de pesquisa para um problema de maximização. .............. 35 

Figura 2.16 – Esquema do funcionamento do ACO baseado no comportamento de uma colonia 
de formigas.  ........................................................................................................................... 42 

Figura 3.1 – Ciclo de otimização de rede. ................................................................................... 48 

Figura 3.2 – Ilustração de um exemplo de Relatório DT. ............................................................ 50 

Figura 3.3 – Diagrama representativo das fases do Algoritmo Genético. .................................. 53 

Figura 3.4 – Processo típico do AG adaptado de [44]. ............................................................... 54 

Figura 3.5 – Método da seleção por roleta. ................................................................................. 61 

Figura 3.6 – Representação do método de selecção por classificação. ..................................... 62 

Figura 3.7 – Esquema do operador cruzamento de um ponto de corte. .................................... 63 

Figura 3.8 – Esquema do operador cruzamento de dois pontos de corte. ................................. 63 

Figura 3.9 – Esquema do operador cruzamento uniforme. ......................................................... 64 

Figura 3.10 – Esquema operador mutação uniforme (indivíduo mutado em 4 dos seus 7 
genes).  ........................................................................................................................... 65 

Figura 3.11 – Menu Ferramenta de Simulação. .......................................................................... 66 

Figura 3.12 – Característica do cenário em estudo. ................................................................... 67 

Figura 3.13 – Impacto do tilt elétrico na cobertura e interferência [18]. ...................................... 69 

Figura 3.14 – Escolha de antenas a otimizar. ............................................................................. 71 

Figura 4.1 – Evolução da função objetivo - 50 Indivíduos (cenário 2). ....................................... 75 

Figura 4.2 – Evolução da função objetivo - 100 Indivíduos (cenário 2). ..................................... 75 

Figura 4.3 – Método de Seleção Roleta (cenário 2). .................................................................. 76 

Figura 4.4 – Método de Seleção Torneio (cenário 2). ................................................................. 77 

Figura 4.5 – Método de Seleção Classificação (cenário 2). ........................................................ 77 

Figura 4.6 – Comparação entre evolução da função objetivo utilizando o método de cruzamento 
uniforme, de um ponto e de dois pontos (cenário 2). .................................................................. 79 

file:///C:/Users/acgomes/Desktop/Dissertacao/Dissetacao_AnaGomesFinal6.docx%23_Toc483757545
file:///C:/Users/acgomes/Desktop/Dissertacao/Dissetacao_AnaGomesFinal6.docx%23_Toc483757546
file:///C:/Users/acgomes/Desktop/Dissertacao/Dissetacao_AnaGomesFinal6.docx%23_Toc483757549
file:///C:/Users/acgomes/Desktop/Dissertacao/Dissetacao_AnaGomesFinal6.docx%23_Toc483757549
file:///C:/Users/acgomes/Desktop/Dissertacao/Dissetacao_AnaGomesFinal6.docx%23_Toc483757555


 

xiv 

Figura 4.7 – Comparação da evolução da função objetivo entre uma probabilidade de cruzamento 
de 60% e 85% (cenário 2). .......................................................................................................... 80 

Figura 4.8 – Comparação entre o nível de RSCP inicial e final - (setor ilustrado a vermelho). .. 85 

Figura 4.9 – Comparação entre o nível de RSCP inicial e final - (setor ilustrado a verde 
água).  ........................................................................................................................... 86 

Figura 4.10 – Nível de RSCP inicial (Cenário 1). ........................................................................ 87 

Figura 4.11 – Amostras com nível RSCP inferior ao limite admitido no canal CPICH (Cenário 
1).  ........................................................................................................................... 88 

Figura 4.12 – Qualidade de Sinal inicial (cenário 1). .................................................................. 88 

Figura 4.13 – Nível de RSCP após variação de tilt elétrico (Cenário 1). .................................... 89 

Figura 4.14 – Amostras com nível RSCP inferior ao limite admitido no canal CPICH ( após 
variação de tilt elétrico). ............................................................................................................... 91 

Figura 4.15 – CDF do nível de RSCP antes e após otimização (cenário 1 – variação de tilt 
elétrico).  ........................................................................................................................... 92 

Figura 4.16 – Qualidade de sinal após variação de tilt elétrico (Cenário 1). .............................. 93 

Figura 4.17 – CDF da qualidade do sinal antes e após.otimização (cenário 1 – variação de tilt 
elétrico).  ........................................................................................................................... 95 

Figura 4.18 – Nível de RSCP após variação de tilt elétrico e mecânico (Cenário 1).................. 96 

Figura 4.19 – Amostras com RSCP inferior a limite admitido (momento final – após variação de 
tilt elétrico e mecânico). ............................................................................................................... 96 

Figura 4.20 – CDF do nível de RSCP antes e após otimização (cenário 1 – variação de tilt elétrico 
e mecânico).  ........................................................................................................................... 97 

Figura 4.21 – Qualidade de sinal após variação de tilt elétrico e mecânico (Cenário 1). ........... 98 

Figura 4.22 – CDF da qualidade do sinal antes e após.otimização (cenário 1 – variação de tilt 
elétrico e mecânico). ................................................................................................................... 99 

Figura A.1 – Variação de 0º e 6º Downtilt Elétrico - Diagrama de Radiação Horizontal e Vertical 
(Polarização Linear)  [55]. ......................................................................................................... 112 

Figura A.2 – Variação de 0º e 6º Downtilt Elétrico - Diagrama de Radiação Horizontal e Vertical 
(Polarização Logarítmico) [55]. ................................................................................................. 113 

Figura B.1 – Nível de RSCP inicial (Cenário 2)......................................................................... 117 

Figura B.2 – Nível de RSCP após variação de tilt elétrico (Cenário 2). .................................... 117 

Figura B.3 – CDF do nível de RSCP antes e após otimização (cenário 2– variação de tilt elétrico).
  ......................................................................................................................... 118 

Figura B.4 – Qualidade de sinal inicial (Cenário 2). .................................................................. 119 

Figura B.5 - Qualidade de sinal após variação de tilt elétrico (Cenário 2). ............................... 119 

Figura B.6 – CDF da qualidade do sinal antes e após.otimização (cenário 2 – variação de tilt 
elétrico).  ......................................................................................................................... 120 

Figura B.7 – Nível de RSCP inicial (Cenário 3)......................................................................... 121 

Figura B.8 – Nível de RSCP após variação de tilt elétrico (Cenário 3). .................................... 122 

Figura B.9 – CDF do nível de RSCP antes e após otimização (cenário 3 – variação de tilt elétrico).
  ......................................................................................................................... 122 

Figura B.10 – Qualidade de sinal inicial (Cenário 3). ................................................................ 123 

Figura B.11 – Qualidade de sinal após variação de tilt elétrico (Cenário 3). ............................ 123 

Figura B.12 – CDF da qualidade do sinal antes e após.otimização (cenário 3 – variação de tilt 
elétrico).  ......................................................................................................................... 124 

 

 

 

 



xv 

Lista de Tabelas 

Lista de Tabela 

 

Tabela 1.1 – Evolução do número de utilizadores e tráfico ao longo dos anos [2]. ..................... 2 

Tabela 2.1 – Cronologia sobre a evolução dos Releases do UMTS [4]. ...................................... 9 

Tabela 2.2 – Interfaces UTRAN. ................................................................................................. 15 

Tabela 2.3 – Mapeamento entre canais de transporte e canais físicos. ..................................... 19 

Tabela 2.4 – Pseudocódigo da meta heurística SA. ................................................................... 37 

Tabela 2.5 – Pseudocódigo da meta heurística AG. ................................................................... 40 

Tabela 3.1 – Intervalos de nível de sinal recebido. ..................................................................... 47 

Tabela 3.2 – Intervalos de qualidade de sinal. ............................................................................ 47 

Tabela 3.3 –  Termologias Utilizadas no Algoritmo Genético. ................................................. 52 

Tabela 3.4 – Comparação entre o código binário e o código de Gray [49]. ............................... 56 

Tabela 3.5 – Método seleção por torneio. ................................................................................... 61 

Tabela 3.6 – Caraterística sobre o modelo da antena utilizada. ................................................. 67 

Tabela 4.1 – Comparação do desempenho do AG consoante o tamanho da população. ......... 76 

Tabela 4.2 – Comparação de resultados entre o Método de Torneio e Classificação. .............. 78 

Tabela 4.3 – Comparação entre resultados da função objetivo implementando os dois tipos de 
mutação.  ........................................................................................................................... 81 

Tabela 4.4 – Parâmetros de inicialização de variáveis do AG. ................................................... 82 

Tabela 4.5 – Ambiente para otimização de rede - cenário 1. ..................................................... 86 

Tabela 4.6 – Configuração inicial versus configuração otimizada (zona 1). ............................... 90 

Tabela 4.7 – Configuração inicial versus configuração otimizada (zona 2). ............................... 90 

Tabela 4.8 – Configuração inicial versus configuração otimizada (zona 3). ............................... 91 

Tabela 4.9 – Configuração inicial versus configuração otimizada (zona 2). ............................... 94 

Tabela 4.10 – Configuração inicial versus configuração otimizada (zona 3). ............................. 94 

Tabela 4.11 – Valor do parâmetro combinado de tilt inicial versus otimizado. ........................... 98 

Tabela A.1 – Especificação da antena em estudo. ................................................................... 113 

Tabela B.1 – Ambiente para otimização de rede - cenário 2. ................................................... 116 

Tabela B.2 – Ambiente para otimização de rede - cenário 3. ................................................... 121 

 

 

 

  



 

xvi 

 

  



xvii 

Lista de Acrónimos 

Lista de Acrónimos 
2G 

3G 

4G 

3GPP 

AE 

AG 

AICH 

ACO 

ATM 

AuC 

BCCH 

BCH 

BMC 

BSS 

BTS 

CAPEX 

CCCH 

CDF 

CDMA 

CN 

CP 

CPHC 

CPICH 

CS 

CSCF 

CTCH 

DCCH 

DCH 

DL 

DPCCH 

DPDCH 

DSCH 

DTCH 

E-HSPA 

E-UTRAN 

E-DPDCH 

EIR 

FACH 

FDD 

FDMA 

2ª Geração 

3ª Geração 

4ª Geração 

Third Generation Partnership Project 

Algoritmo Evolutivo 

Algoritmo Genético 

Acquisition Indicator Channel 

Ant Colony Optimization 

Asynchronous Transfer Mode 

Authentication Center 

Broadcast Control Channel 

Broadcast Channel 

Boadcast/multicast Control 

Base Station System 

Base Transciever Station 

Capital Expenditure 

Common Control Channel 

Cumulative distribution functions 

Code Division Multiple Access 

Core Network 

Control Plane 

Common Packet Channel 

Common Pilot Channel 

Circuit Switching 

Call Session Control Function 

Common Traffic Channel 

Dedicated Control Channel 

Dedicated Channel 

Downlink 

Dedicated Physical Control Channel 

Dedicated Physical Data Channel 

Downlink Shared Channel 

Dedicated Traffic Channel 

Evolved-HSPA 

Evolved-UTRAN 

Enhanced Dedicated Physical Data Channel 

Equipment Identity Register 

Forward Access Channel 

Frequency Division Duplex 

Frequency Division Multiple Access 



 

xviii 

GGSN 

GMSC 

GPRS 

GMM 

GSM 

HLR 

HS-DPCCH 

HS-DSCH 

HS-PDSCH 

HS-SCCH 

HSPA 

HSDPA 

HSUPA 

IMS 

IMSI 

IMT-2000 

IP 

ITU 

LTE 

MAC 

MGW 

MIMO 

MM 

MSC 

MSS 

MT 

OPEX 

OVSF 

PCCH 

PCH 

PCCPCH 

PCPCH 

PDCP 

PDSCH 

PICH 

PRACH 

PS 

PSTN 

QAM 

QoS 

QPSK 

RAB 

RACH 

RANAP 

RF 

RNC 

RNS 

RRM 

Gateway GPRS Support Node 

Gateway Mobile Switching Center 

General Packet Radio Service 

GPRS Mobolity Management 

Global System Mobile Communications 

Home Location Register 

High Speed-Downlink Physical Control Channel 

High Speed-Downlink Shared Channel 

High Speed-Physical Downlink Shared Channel 

High Speed-Shared Control Channel 

High Speed Packet Access 

High Speed Downlink Packet Access 

High Speed Uplink Packet Access 

IP Multimedia Subsystem 

International Mobile Subscriber Identity 

International Mobile Telecommunications-2000 

Internet Protocol 

International Telecommunications Union 

Long Term Evolution 

Medium Access Control 

Media Gateway 

Multiple Input Multiple Output 

Mobility Management 

Mobile Switching Center 

Mobile Satellite Service 

Mobile Terminal 

Operational Expenditure 

Orthogonal Variable Spreading Factor 

Paging Control Channel 

Paging Channel 

Primary Common Control Physical Channel 

Physical Common Packet Channel 

Packet Data Convergence Protocol 

Physical Downlink Shared Channel 

Paging Indication Channel 

Physical Random Access Channel 

Packet Switching 

Public Switch Telephone Network 

Quadrature Amplitude Modulation 

Quality of Service 

Quadrature Phase Shift Keying 

Radio Access Bearer 

Random Access Channel 

Radio Resource Network Application Part 

Radio Frequency 

Radio Network Controller 

Radio Network Subsystem 

Radio Resouce Management 



 

xix 

RSCP 

SA 

SC 

SCH 

SGSN 

SMS 

SON 

SIP 

TDD 

TDM 

TDMA 

TTI 

UE 

UL 

UP 

UMTS 

USIM 

UTRAN 

VHE 

VLR 

WCDMA 

WLAN 

 

 

 

 

Received Signal Code Power 

Simulated Annealing 

Scrambling Code 

Synchronisation Channel 

Serving GPRS Support Node 

Short Message Service 

Self-Organizing Networks 

Session Initiation Protocol 

Time Division Duplex 

Time Division Multiplexing 

Time Division Multiple Access 

Transmission Time Interval 

User Equipment 

Uplink 

User Plane 

Universal Mobile Telecommunications System 

Universal Subscriber Identity Module 

UMTS Terrestrial Radio Access Network 

Virtual Home Environment 

Visitor Location Register 

Wideband Code Division Multiple Access 

Wireless Local Area Network 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



xx 

 

 

 

  



 

xxi 

 

Lista de Símbolos 

Lista de Símbolos 

𝐴𝑐 Perdas de cabo 

𝐴𝑆𝑚𝑎𝑥 Máximo Active Set 

𝐴𝑡 Perdas verticais e horizontais 

B Largura de banda 

𝑑 Distância do terminal móvel à estação 

𝑑𝑗
∗ Distância entre amostras 

𝐸𝑐 Energia por chip 

𝐸𝑐

𝑁𝑜
 

Relação entre a energia por chip e a densidade espectral de ruído 
no canal piloto 

𝐹_𝑜𝑏𝑗 
função de avaliação ou fitness (junção de todas as funções objetivo 
por métrica - algoritmo AG) 

𝐹1, 𝐹2, 𝐹3, 𝐹4, 𝐹5, 𝑓1, 𝑓2, 𝑓3 Funções objetivo por cada métrica 

        𝐺𝑒 Ganho da antena de emissão 

        𝐺𝑟  Ganho da antena de receção 

ℎ𝑏𝑒 Altura da estação base 

ℎ𝑚 Altura do terminal móvel 

𝑖𝑛𝑑_𝑥 Um dos indivíduos da população (algoritmo AG) 

 𝐼0 Densidade de interferência 

It Iteração atual (algoritmo AG) 

Itmax Número máximo de iteração (algoritmo AG) 

itT Número de iterações por cada temperatura (algoritmo SA) 

J Número total de amostras 

𝑗 Amostra obtida por DT 

𝑗∗ Amostra vizinha 

K Constante de Boltzmann 

𝑙 
Posições de cruzamento, dividindo o cromossoma em partes 
(operador cruzamento – algoritmo AG) 

𝐿𝑝 Path Loss 

𝑁 Número total de antenas 

𝑁∗ Antenas interferentes 

𝑛 n-antena 
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𝑁𝑜  Densidade espectral 

      𝑁𝑝𝑜𝑝 Tamanho da população (algoritmo AG) 

         P População de indivíduos (algoritmo AG) 

         pc Probabilidade de ocorrer o cruzamento entre indivíduos 

𝑃𝑆𝑒𝑙  Probabilidade de cada indivíduo ser selecionado (método da roleta) 

        pm Probabilidade de ocorrer a mutação de genes num indivíduo 

𝑃𝑁 Thermal Noise 

𝑃𝑡 Potência transmitida aos terminais da antena 

𝑝1, 𝑝2, 𝑝3 Pesos das funções objetivo por cada métrica 

        Qc 
População constituída por indivíduos selecionados para o processo 
de reprodução (algoritmo AG) 

        Qm 
População constituída pelos indivíduos depois de serem sujeitos ao 
operador mutação (algoritmo AG) 

        Qs 
População constituída por indivíduos selecionados para o processo 
de reprodução (algoritmo AG) 

𝑟𝑎𝑛𝑘𝐼𝑛𝑑𝑥 Classificação de cada individuo (método classificação) 

       S Sensibilidade da antena recetora 

     SAmax Número máximo de iterações admitidas (algoritmo SA) 

𝑇  Temperatura 

𝑇𝑐  Período de chip rate 

𝑇ℎ (
𝐸𝑐

𝑁𝑜
)  Nível mínimo admitido de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻

𝐸𝑐

 𝑁𝑜
 

𝑇ℎ(𝑅𝑆𝐶𝑃)  Nível mínimo admitido de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 

Tmin  Temperatura mínima do ponto de solidificação (algoritmo  SA) 

         TSA  Temperatura atual do material (algoritmo SA) 

𝑇𝑠  Período de data rate 

𝑇0  Temperatura inicial do ponto de fusão (algoritmo SA) 

𝑥 Solução candidata (resolução do algoritmo SA) 

𝑥∗ Solução (algoritmo SA) 

𝑥′ Solução vizinha à solução atual (Algoritmo SA) 

𝛼 Velocidade de arrefecimento da temperatura (algoritmo SA) 

Β Parâmetro do operador cruzamento aritmético 

𝜃 Configuração de tilt elétrico 

𝜑 Configuração de tilt mecânico 

𝛹 Combinação de ângulo de inclinação das antenas 

𝛥 
Comparação entre a nova solução encontrada e a solução atual 
(algoritmo SA) 
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Capítulo 1 

Introdução 

1 Introdução 

Neste capítulo enquadra-se o presente trabalho no âmbito das telecomunicações. Menciona-se as 

motivações e principais objetivos que levaram ao desenvolvimento do mesmo. Por último, enuncia-se 

a sua estrutura e descreve-se as contribuições de cada capítulo. 
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1.1 Enquadramento 

Em 2009, o Sistema Universal de Comunicações Móveis, UMTS introduzido no âmbito das redes de 

3G, ultrapassa os 500 milhões de utilizadores [1], números que revelam ser a rede móvel mais utilizada 

do mundo. Esta tecnologia surgiu da evolução da rede 2G, a qual se destacou por utilizar uma 

tecnologia de comunicação digital que oferece serviços de dados e mensagens de SMS. A rede 3G foi 

implementada oferecendo, sobretudo, ritmos de transmissão superiores aos até então alcançados, bem 

como suporte para diversas aplicações e serviços móveis. Anos mais tarde, surgiu a rede 4G, com o 

objetivo de melhorar as características da rede UMTS. 

 

Tabela 1.1 – Evolução do número de utilizadores e tráfico ao longo dos anos [2]. 

 

 

Com o crescente aumento do número de subscritores da rede (figura 1.1), a exigência de maior 

qualidade nos serviços prestados, a necessidade de manter o funcionamento paralelo das três 

tecnologias e a necessidade que os operadores têm de sobreviver num mercado altamente competitivo, 

estimulou o desenvolvimento de mecanismos capazes de auto otimizar alguns parâmetros da rede de 

modo eficiente, baseando-se em técnicas Self-Organising Network (SON).  

Nesse sentido, muitos foram os algoritmos desenvolvidos com a necessidade de melhorar a rapidez de 

análise e resposta para a resolução de problemas, permitindo a redução de custos por parte dos 

operadores nos desenvolvimentos e atualizações de rede, bem como na redução da intervenção 

humana. 
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Figura 1.1 – Gráfico ilustrativo do crescimento do número de assinantes móveis no 3º Quadrismestre do ano 

2016 [2].  

 

O desenvolvimento da presente dissertação é focado na otimização de parâmetros numa rede móvel 

de 3G, com o objetivo de resolver problemas de fraco nível de sinal e consequentes buracos de 

cobertura, sem que se afete o nível de sinal médio da área em estudo ou que se crie zonas de 

interferência com células vizinhas. Para tal desenvolveu-se um algoritmo que visa auxiliar o processo 

de otimização de cobertura e minimização de interferência através da alteração do ângulo de inclinação 

vertical da antena, definido como tilt. O estudo foi feito em dois sentidos, no primeiro usa-se apenas um 

sector e avalia-se quais as alterações que a modificação do ângulo de inclinação da antena provoca 

nos níveis cobertura da região e na dimensão da área coberta. No segundo, usa-se múltiplos sectores 

contidos em diversos sites, responsáveis pela cobertura de uma determinada área. Estuda-se as 

alterações no desempenho da rede quando apenas se executa modificações na inclinação da antena 

a nível elétrico com o objetivo de ser um processo de otimização rápido, que evita deslocações ao local 

e gastos de mão-de-obra, pela sua característica de acessibilidade remota. E ainda, avalia-se o 

comportamento da rede quando se procura a melhor configuração de inclinação das antenas, dando a 

possibilidade de se modificar tanto o tilt elétrico como mecânico. Pretende-se comparar os resultados 

obtidos entre ambas as soluções tendo como objetivo perceber se o desempenho da rede pode ser 

maximizado fazendo apenas uma alteração remota no ângulo de inclinação das antenas. Estes últimos, 

usam o algoritmo genético para procurar a parametrização do parâmetro ângulo de tilt dos múltiplos 

sectores em funcionamento simultâneo, que devolve melhores níveis e qualidade de sinal. 

Para aplicação do algoritmo desenvolve-se uma ferramenta de simulação, que inicialmente analisa 
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relatórios de medidas reais, através de drive tests, que contêm indicadores de desempenho e 

sinalização de células com comportamento indesejado. Seguindo-se a fase de simulação, onde se 

executa o algoritmo proposto e retorna à configuração otimizada dos parâmetros em estudo para uma 

determinada área. 

1.2 Motivação e Objetivos 

Atualmente, existem duas tarefas que necessitam de uma grande atenção por parte dos operadores 

de redes móveis. Essas tarefas são o planeamento e a otimização da rede rádio. A tarefa de 

planeamento refere-se à definição de toda a estrutura de rede, onde se incluí a determinação da 

topologia a implementar e a configuração dos vários elementos que a constituem. Por outro lado, a 

tarefa de otimização procura encontrar a configuração de rede que maximize o seu desempenho.  

Com o aumento da complexidade das redes rádio, a automatização destes processos tem vindo a 

ganhar peso nos últimos anos uma vez que se tornam muito complexos quando abordados 

manualmente [3]. O objetivo de realizar estas tarefas de forma autónoma é reduzir o seu tempo de 

execução, aumentando a sua eficiência, bem como reduzir os custos de implementação e manutenção 

de rede.   

A otimização da rede UMTS pode envolver vários desafios. Um dos principais é otimizar, corretamente 

e rapidamente, os parâmetros das antenas de maneira a melhorar a cobertura de uma determinada 

zona. É sobre este problema que incide a presente dissertação. Neste sentido, a motivação para a 

elaboração do presente trabalho foi desenvolver uma ferramenta simples e inovadora que auxilie as 

operadoras de rede, nas suas tarefas de otimização.  

O principal objetivo deste trabalho é ganhar perceção, através de um exemplo prático de alguns pontos 

chave para o desenvolvimento de uma ferramenta onde se consiga otimizar uma rede rádio de forma 

automática. Procurou-se desenvolver uma ferramenta capaz de avaliar o desempenho da rede segundo 

determinados objetivos, tendo em consideração o meio em que está inserida. Para tal, usufrui das 

características de um algoritmo, que permite que num espaço de tempo admissível seja feita uma 

pesquisa exaustiva sobre todas as configurações possíveis (avaliando todo o espaço de pesquisa). 

Deste modo, no final da simulação espera-se obter a configuração que maximize o seu desempenho.  

Por outro lado, pretende-se ainda, que esta ferramenta seja facilmente adaptável, permitindo adicionar 

a avaliação de novos critérios (tais como a capacidade, a avaliação do número de sites, entre outros), 

através da adição de novas funções objetivo, que seja facilmente adaptável a outro tipo de tecnologias 

alterando os critérios de avaliação e ainda, adaptável a todos os tipos de ambientes, rural, suburbano 

e urbano. 

Neste trabalho analisa-se a influência que o ângulo de tilt tem no nível e qualidade de sinal numa zona 

urbana da cidade de Lisboa, onde está implementada a rede de 3ªGeração UMTS. Tendo em conta a 

complexidade desta tecnologia foi necessário o estudo das suas principais características, tais como o 
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modo de acesso rádio, a sua arquitetura e o seu dimensionamento.   

Várias são as técnicas de otimização conhecidas e todas elas apresentam as suas vantagens e 

desvantagens. No presente trabalho foram estudados vários algoritmos de otimização que são 

apresentados e comparados no capítulo 2. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

O presente relatório está organizado da seguinte forma: 

 Capítulo 1 – Introdução: neste capítulo enquadra-se o presente trabalho no âmbito das 

telecomunicações. Menciona-se as motivações e principais objetivos que levaram ao 

desenvolvimento do mesmo. Por último, enuncia-se a sua estrutura e descreve-se as 

contribuições de cada capitulo; 

 Capítulo 2 – Estado da Arte: neste capítulo faz-se referência a três temas distintos, os quais 

foram essenciais para o desenvolvimento da presente dissertação. Na primeira parte do 

capítulo aborda-se aspetos relacionados com a tecnologia Universal Mobile 

Telecommunications System, tecnologia sobre a qual o trabalho foi concebido. De seguida, são 

introduzidas as redes SON, explicitando o benefício da sua implementação nas tão complexas 

tecnologias de acesso rádio. Por fim, são retratados alguns algoritmos de otimização, os quais 

têm recebido grande relevo em outras literaturas pelo seu elevado desempenho em vários 

processos de otimização; 

 Capítulo 3 – Implementação do Algoritmo de Otimização de Cobertura e Redução de 

Interferências: Este capítulo dedica-se a explorar todos os procedimentos realizados e 

decisões tomadas no decorrer do presente trabalho. O capítulo inicia-se pela introdução dos 

indicadores de desempenho de rede que foram tidos em conta para o processo de otimização. 

De seguida apresenta uma descrição detalhada dos procedimentos necessários para a 

implementação do algoritmo de otimização. A última secção do capítulo é responsável pela 

apresentação da ferramenta de simulação desenvolvida que implementa o algoritmo genético 

com o objetivo de encontrar uma configuração de rede que otimize e melhore o nível e 

qualidade de cobertura nos cenários testados; 

 Capítulo 4 – Resultados:  Este capítulo é dedicado a todos os assuntos relacionados com a 

implementação do algoritmo escolhido e motivo da sua escolha, técnicas aplicadas e 

ferramenta de simulação. Está dividido em dois subcapítulos. O primeiro refere-se ao processo 

sobre o qual foram definidos os métodos de implementação do algoritmo genético. Osegundo 

apresenta algumas das simulações realizadas, onde se pretende mostrar o impacto da variação 

do ângulo de inclinação da antena, denominado por tilt, de um conjunto de antenas na 

otimização da cobertura e redução de interferências de uma determinada zona. Explora-se 

cenários onde só uma antena é responsável por fornecer cobertura a uma determinada zona e 
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cenários onde operam várias antenas em simultâneo, sendo o objetivo maximizar a cobertura 

sem causar zonas de interferência. Utiliza-se a Cidade de Lisboa como cenário de estudo.  

 Capítulo 5 – Conclusões e trabalhos futuros: Este capítulo serve como conclusão para a 

presente dissertação, apresenta-se um resumo dos resultados alcançados durante este 

projeto, bem como possíveis melhorias e desenvolvimentos que podem ser efetuados ao 

trabalho apresentado. 

 Capítulo 6 – Referências. 

 

 

 

.
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Capítulo 2 

Estado da Arte 

2  Estado da Arte 

Neste capítulo faz-se referência a três temas distintos, os quais foram essenciais para o 

desenvolvimento da presente dissertação. Na primeira parte do capítulo aborda-se aspetos 

relacionados com a tecnologia Universal Mobile Telecommunications System, tecnologia sobre a qual 

o trabalho foi concebido. De seguida, são introduzidas as redes SON, explicitando o benefício da sua 

implementação nas tão complexas tecnologias de acesso rádio. Por fim, são retratados alguns 

algoritmos de otimização, os quais têm recebido grande relevo na literatura pelo seu elevado 

desempenho em vários processos de otimização.
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2.1 Sistema UMTS 

2.1.1 Introdução 

No final dos anos 90 surge o Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), assinalando a 

entrada na 3ªGeração de redes móveis (3G). Definida pelo 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 

tem como objetivo contornar as limitações que, até então, eram impostas pelos sistemas 2ª Geração 

(2G), Global System for Mobile Communications (GSM). Um dos maiores fatores impulsionadores para 

o desenvolvimento desta tecnologia foi o fato de existir uma grande necessidade de maiores ritmos de 

transmissão para satisfazer a crescente procura de serviços de dados em cenários de mobilidade. 

Assim, as redes 3G surgiram com o objetivo de satisfazer os seguintes requisitos:  

 Disponibilizar ritmos de transmissão até 2 Mbit/s por utilizador móvel; 

 Possibilitar o transporte de dados em modo de comutação de pacotes (PS) com Quality of 

Service (QoS); 

 Utilização universal: por questões técnicas e comerciais, este objetivo não foi totalmente 

cumprido. Vieram a coexistir mais do que um sistema 3G, contudo, conseguiu-se obter uma 

maior uniformidade de tecnologias de interface rádio em relação às gerações anteriores; 

 Suportar uma maior diversidade de aplicações. 

O aparecimento do UMTS foi uma realidade que revolucionou o mundo das telecomunicações. A 

crescente utilização do telemóvel como ferramenta de trabalho e entretenimento fez com que os 

utilizadores fossem cada vez mais exigentes e por consequência o mercado das telecomunicações 

mais competitivo e diferenciado. Esta nova geração exigiu a introdução de novas aplicações e o acesso 

a novos conteúdos com uma melhor QoS, fomentando a crescente utilização de serviços de dados. A 

grande novidade desta tecnologia é a técnica de acesso ao meio utilizada, o Wideband Code Division 

Multiple Access (WCDMA), que a torna uma tecnologia de banda larga de acesso múltiplo por divisão 

de código. Foram especificados, pela International Telecommunications Union (ITU) no âmbito do 

projeto International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000), três modos de operação para a 

interface rádio: WCDMA, Time Division – CDMA (TD-CDMA) e CDMA2000. Na Europa e no Japão 

utiliza-se o primeiro modo, o segundo e o terceiro foi adotado maioritariamente na China e América.  

 

2.1.2 Evolução da Arquitetura da Rede UMTS 

A primeira versão 3GPP do UMTS, designada por Release 99 (R99) marcou o arranque da evolução 

das arquiteturas 2G e 2.5G General Packet Radio Services (GPRS) para uma nova geração de 

comunicações móveis. As principais alterações que surgiram incidem na rede de acesso rádio. No R99 

o antigo sistema Base Station System (BSS) foi substituído pela UTRAN, onde os elementos de rede 



 

9 

Radio Network Controller (RNC) e NodeB substituem respetivamente, a Base Station Controller (BSC) 

e Base Transciever Station (BTS), desempenhando praticamente as mesmas funções e utilizando 

como tecnologia de transporte principal o ATM.  

Duas das caraterísticas fundamentais para o sucesso da UMTS consiste em não ser obrigatório a 

inserção de novos elementos a nível, do Core Network (CN) e ter sido arquitetada visando a 

compatibilidade entre gerações rádio. 

Posteriormente, foram surgindo novas versões com o objetivo de fazer progressivas melhorias de 

eficiência da rede, desempenho serviços e ritmos de transmissão cada vez mais elevados. Na tabela 

2.1 são apresentados por ordem cronológica os diferentes Releases do 3GPP e ainda um pequeno 

resumo das suas principais caraterísticas.  

 

Tabela 2.1 – Cronologia sobre a evolução dos Releases do UMTS [4]. 

 

No Release 4 (R4), apesar da inserção de novos elementos não ser obrigatória, optou-se por fazer 

algumas mudanças na CN a nível de Circuit Switching (CS), com a introdução das Media Gateways 

(MGW) e dos MSC Servers. O objetivo foi tornar a rede mais eficiente fazendo a separação das tarefas 

de controlo/sinalização, Control Plane (CP) e suporte/transmissão, User Plane (UP) [4]:  

 MGW - Elemento que faz de a interface entre as redes de acesso e uma rede de transporte 

comum para tráfego CS e PS. Este equipamento suporta o tráfego de UP como é o exemplo, 

Time Division Multiplexing (TDM), ATM, Internet Protocol (IP), entre outros. Serve ainda, de 

interface com redes exteriores ao receber/enviar tráfego de chamadas CS e correspondente 

sinalização, que encaminha para o MSC-Server; 

 MSC-Server – São elementos que suportam o tráfego de CP. Desempenham funções de 

controlo de MGW, gestão de mobilidade de utilizadores e sinalização.  

Os desenvolvimentos feitos no R4 proporcionaram a utilização de uma única tecnologia de transporte 

e encaminhamento, o que possibilita otimizar a utilização dos recursos da CN, beneficiando do suporte 

a diversos serviços com diferentes requisitos de QoS.  
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Assim, evoluiu-se de uma arquitetura de rede tradicional, com diferentes redes de acesso, transporte e 

comutação para uma arquitetura estratificada em três camadas (serviços, controlo e conectividade), 

figura 2.1, onde as diferentes redes de acesso poderão estar interligadas por uma comum rede de 

transporte e controlo. Cada camada surge com um objetivo bem delineado, de seguida apresentam-se 

as principais vantagens de separação [5]: 

 Serviços: independência da rede de acesso, da tecnologia de transporte/conectividade e de 

serviços 2G/3G. Facilita o desenvolvimento de novos serviços; 

 Controlo: permite a alocação dinâmica de capacidade, permite utilizar os mesmos servidores e 

proporciona níveis de controlo mais elevados; 

 Conectividade: suporta a existência de redes de acesso distintas, suporta serviços de banda 

estreita e larga na mesma plataforma de transporte baseada em IP/ATM e ainda, suporta a 

comutação e transmissão partilhada. 

 

Figura 2.1 – Ilustração arquitetura de rede por camadas [5]. 

 

Na versão seguinte, Release 5 do 3GPP [6], a inovação caracteriza-se pela introdução da 

arquitetura IP Multimedia Subsystem (IMS). O IMS é uma das arquiteturas que o UMTS dispõe 

para facilitar a integração e desenvolvimento de novos serviços. Caracteriza-se por utilizar uma 

nova arquitetura que possibilita o controlo e transporte comum de serviços tradicionais e IP 

multimédia.  

Do ponto de vista do utilizador, o IMS pretende facilitar o acesso a serviços com conteúdos em 

diversos formatos multimédia. O acesso a esses serviços pode ser feito através de diferentes locais, 

terminais, e redes independentemente da tecnologia de acesso (UMTS, rede fixa, WLAN, entre 

outras). Por outro lado, permite aos operadores a reutilização de infraestruturas para diferentes 

serviços, possibilitando assim a poupança de custos referentes aos equipamentos. Todos os 

serviços partilham as mesmas funções de controlo, como é o exemplo do controlo por elemento de 
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rede Call Session Control Function (CSCF), elemento que faz o primeiro contacto entre o User 

Equipment (UE) e o IMS, e utilização do protocolo Session Initiation Protocol (SIP). 

O IMS dá início de uma nova geração de redes all-IP, definidas por uma única rede de transporte 

(extremo-a-extremo) e convergência de todos os serviços.  

Foi durante esta versão que apareceu a tecnologia High Speed Downlink Packet Access (HSDPA), 

trazendo a vantagem de obter ritmos de transmissão até 14,4 Mbit/s no sentido downlink (DL). 

Na figura 2.2 apresenta-se a arquitetura de rede UMTS defina no R5. 

 

Figura 2.2 – Ilustração arquitetura de rede Release R5 [6]. 

 

Os Releases seguintes, R6, R7 e R8, caracterizam-se pelas sucessivas melhorias na experiência do 

utilizador, através da introdução de novas tecnologias e funcionalidades, a destacar: 

 No R6: introdução da tecnologia High Speed Uplink Packet Access (HSUPA) onde o ritmo de 

transmissão no sentido uplink pode alcançar 5,7 Mbit/s e serviços mais avançados. 

Interoperabilidade com WLAN, permitindo aos utilizadores o acesso aos serviços via rede de 

acesso WLAN; 

 No R7: gestão de QoS, para suporte de serviços IP em tempo real, como é o exemplo de VoIP. 

Lançamento de tecnologias HSPA+ ou Evolved-HSPA (E-HSPA), que ao utilizarem modulação 

64 QAM, permitem ritmos de transmissão até 28 Mbit/s no sentido DL e 11,5 Mbit/s em UL e 

utilização de uma nova tecnologia de transmissão rádio, Multiple Input Multiple Output (MIMO), 

pela qual se torna possível criar canais de comunicação paralelos e simultâneos para o mesmo 

utilizador; 

 No R8: início da utilização da rede de 4ªGeração, Long Term Evolution (LTE). A origem do LTE 
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resultou da evolução da tecnologia UTRAN do UMTS para Evolved UMTS Terrestrial Radio 

Access Network (E-UTRAN). Surgiu com os objetivos de aumentar os ritmos de transmissão, 

a capacidade e reduzir a latência, proporcionando um suporte de qualidade para serviços 

Packet Switch (PS). Do ponto de vista do utilizador, alcança-se ritmos de transmissão e 

eficiência espectral 3 a 4 vezes superior em DL e 2 a 3 em UL, quando comparados aos 

proporcionados pela HSUPA do R6.  

A arquitetura da rede UMTS pode ser dividida em três elementos, o UE, a UTRAN e a CN. 

O UE é constituído pelo terminal móvel (TM) e por um cartão Universal Subscriber Identity Module 

(USIM). Os TM (como é o exemplo dos smartphones, tablets, entre outros) proporcionam a interface 

entre o utilizador e as várias redes de acesso, pela utilização de um cartão USIM. Este permite 

identificar o utilizador de forma inequívoca e segura. Pode ser transferido entre diversos equipamentos 

móveis proporcionando a manutenção de identidade do seu proprietário independentemente do 

terminal que utilizar. O USIM armazena os seguintes parâmetros: 

 International Mobile Subscriber Identity (IMSI), que identifica o utilizador do TM em função da 

sua rede/operador; 

 Chave individual de autentificação; 

 Dados pessoais do utilizador. 

A CN está dividida em dois domínios Circuit-Switch (CS) e Packet-Switch (PS). O tráfego de CS é 

enviado do RNC para a Public Switch Telephone Network (PSTN) através da interface Iu-CS, 

proporcionando o encaminhamento de chamadas para o exterior da rede.  O tráfego de PS é enviado 

do RNC para a Internet, de forma a disponibilizar serviços de dados. Na Figura 2.2 encontram-se 

ilustrados os elementos principais da arquitetura UMTS, os quais vão ser descritos em seguida: 

 Mobile Switching Centre (MSC) – elemento comutador que desempenha funções de 

processamento, encaminhamento e geração de registos para taxação de chamadas realizadas 

pelos utilizadores dentro da sua área geográfica; 

 Home Location Register (HLR) – base de dados que contem a informação de configuração, 

localização e estado dos utilizadores móveis; 

 Authentication Centre (AuC) – base de dados, que disponibiliza os algoritmos e parâmetros de 

autentificação e encriptação que garantem a identidade do utilizador e a confidencialidade de 

chamadas; 

 Visitor Location Register (VLR) – base de dados dinâmica, que contem informações dos 

utilizadores móveis visitantes localizados na sua área geográfica e correspondentes serviços a 

serem utilizados; 

 Equipment Identity Register (EIR) – base de dados que contem informação da identificação e 

do estado dos telefones móveis, evitando o uso indevido dos mesmos; 

 Serving GPRS Support Node (SGSN) – elemento responsável pela gestão de localização e 

mobilidade dos utilizadores, efetua a gestão de procedimentos de segurança dos mesmos; 

 Gateway GPRS Support Node (GGSN) – elemento responsável por executar funções de 
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Gateway para redes IP externas, gestão de segurança e atribuição de endereços IP a 

utilizadores móveis. 

A UTRAN é descrita em mais detalhe na secção 2.1.3 

 

2.1.3 Rede de Acesso Rádio UMTS - UTRAN 

Nesta secção é apresentada as principais características da rede de acesso rádio UMTS (UTRAN). 

Espectro de frequências  

Existem dois modos de operação: 

 Frequency Division Duplex (FDD), neste modo existem duas bandas de frequência separadas 

nos sentidos uplink e downlink;  

 Time Division Duplex (TDD), onde se usa a mesma banda de frequências em ambos os 

sentidos, sendo que, a divisão entre estes é feita por diferentes time-slots para uma mesma 

portadora. 

Na Europa [4] foram atribuídas ao UMTS as bandas 1900-2025 MHz e 2110-2200 MHz distribuídas da 

seguinte forma: 

 No modo FDD – UL: 1920-1980 MHz. DL: 2110-2170 MHz, onde o espaçamento entre canais 

é de 5MHZ; 

 No modo TDD – UL: 1900-1920 MHz (bidirecional). DL: 2070-2200 MHz. 

Foram ainda reservados dos blocos de 30 MHz para os Mobile Satellite Service (MSS) com a alocação 

de frequências de 1980-2010 MHz no sentido UL e 2170-2000 MHz no sentido DL. 

 

Figura 2.3 – Alocação de frequências na banda dos 2GHz [4].  

Arquitetura de acesso rádio 

A rede UTRAN é composta por dois grupos: 

 NodeB: encarrega-se pela transmissão e receção de sinais rádio, pelas tarefas de modulação, 
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desmodulação e filtragem de sinais. Desempenha também funções de controlo de potência de 

sinais rádio nas ligações com os utilizadores localizados na sua área de cobertura. A este 

elemento pode ser atribuído o termo genérico “Estação Base”, que quando utilizado neste 

trabalho tem exatamente a mesma definição;  

 Radio Network Controller (RNC): responsável pelo gestão e controlo autónomo de recursos 

RRM (Radio Resouce Management) que o NodeB atribuí a cada UE, responsabiliza-se pela 

admissão de novas ligações, bem como pela atribuição de códigos (de Channelisation e 

Scrambling) e handovers das mesmas. Representa o ponto de acesso de todos os serviços 

que a UTRAN fornece à CN; 

Ao conjunto formado pelos diversos NodeB ligados ao mesmo elemento RNC dá-se a o nome de Radio 

Network Subsystem (RNC). 

A arquitetura UTRAN é composta pelas interfaces, identificadas na figura 2.4 e descritas em seguida:  

 

Figura 2.4 – Ilustração da arquitetura de rede UMTS [7]. 

 

 Interface Iu – utilizada para suporte de funções relacionadas com o estabelecimento e libertação 

de recursos rádio, handovers e serviços de localização. Estabelece ligação entre o RNC e MSC 

(Iu-CS) e entre RNC e o Serving General Packet Radio Service Support Node SGSN (Iu-PS); 

 Interface Iub – utilizada para transmissão de sinalização rádio, informação de sincronismo e 

estimativas de qualidade de sinal. Estabelece ligação entre RNC e o NodeB; 

 Interface Iur – utilizada para otimizar o processo de handovers, uma vez que permite a ligações 

entre dois RNC, possibilita ainda o processo de Soft Handover; 

 Interface Uu – responsável por estabelecer a ligação entre o UE e a UTRAN, iniciada pelo 

NodeB.  

O resumo das ligações proporcionadas pelas interfaces da UTRAN é descrito na tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 – Interfaces UTRAN. 

Interface Ligações 

Iu-CS RNC ↔ MSC 

Iu-PS RNC ↔ SGSN 

Iub NodeB ↔RNC 

Iur RNC ↔ RNC 

Uu UE ↔ NodeB 

 

Estas são especificadas pelo 3GPP em modo aberto, ou seja, todos os elementos de rede devem poder 

interoperar com elementos de rede de outros fornecedores. 

Arquitetura de Protocolos  

A arquitetura de protocolos da rede UMTS pode ser dividida em camadas, que de forma simplificada 

se divide entre a camada Access Stratum e a Non-Acess Stratum e ainda segundo dois planos, o plano 

do utilizador e o plano de controlo. O plano do utilizador corresponde à pilha de protocolos para suporte 

de aplicações de dados e o plano de controlo corresponde aos protocolos de sinalização. 

De um modo geral, na camada Acess Stratum tem-se todos os protocolos responsáveis pelo transporte 

e gestão de tráfego sobre a UTRAN. A Acess Stratum contem a camada L1 (physical layer), os 

protocolos pertencentes à camada L2 (data link layer) e os protocolos pertencentes à camada L3 

(network layer). Na interface de rádio UTRA FDD, a L2 é dividida em subcamadas. No plano de controlo 

existe o protocolo Medium Access Control (MAC) e o protocolo Radio Link Control (RLC).  No plano do 

utilizador, além de MAC e RLC, existem mais dois protocolos: os protocolos Packet Data Convergence 

Protocol (PDCP) e Broadcast/multicast Control (BMC). A L3 consiste no protocolo Radio Resource 

Control (RRC), que pertence ao plano de controlo.  

Estes protocolos atuam entre o UE e a UTRAN e correspondem a uma subcamada na AS, Uu Stratum. 

Tem-se ainda, a subcamada Iu Stratum, com o protocolo Radio Access Network Application Part 

(RANAP) que atuam entre a UTRAN e a CN. 
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Figura 2.5 – Representação da arquitetura sintetizada dos protocolos de rede [4]. 

A camada física oferece serviços à camada MAC através de canais de transporte, que se definem pelas 

características dos dados a transmitir. Por sua vez, a camada MAC oferece serviços à camada RLC 

por meio de canais lógicos. Os canais lógicos são caracterizados pelo tipo de dados a transmitir.  

A camada RLC oferece serviços às camadas mais elevadas através dos SAPs (Service Access Points). 

No plano de controlo, os serviços RLC são usados pela camada RRC para sinalizar o transporte. No 

plano do usuário, os serviços RLC são utilizados pelos protocolos PDCP e BMC. O protocolo RLC 

garante a segurança na transmissão de dados entre o UE e o NodeB. No plano de controlo os serviços 

RLC são definidos como Signalling RBs e no plano do utilizador RBs.  

O protocolo PDCP é utilizado pelos serviços PS, este protocolo tem como principal função a 

compressão de cabeçalhos. Faz de interface entre protocolos IP e RLC, responsável pelas 

transferência e cifragem de dados. O protocolo BMC é usado para transmitir as mensagens Cell 

broadcast ao longo da interface de rádio. 

A camada RRC oferece serviços para as camadas mais elevadas (NAS) via SAPs. Representa o 

principal protocolo de sinalização entre o UE e a UTRAN, responsável pela gestão de recursos da 

interface rádio (Uu). Estes serviços são utilizados para o UE pelos protocolos das camadas superiores 

(como é o exemplo do protocolo MM) ou para UTRAN com o protocolo RANAP. O RANAP é um 

protocolo que suporta o estabelecimento de RAB, paging e transferência de sinalização entre o UE e a 

CN, utilizado entre o RNC e MSC/VLR e RNC e SGSN.  

Na segunda camada, NAS encontram-se todos os protocolos utilizados entre o UE e a CN, entre os 

quais o Mobility Management (MM) no domínio PS e o GPRS Mobility Management (GMM) no domínio 

CS. Ambos os protocolos são utilizados para gestão de mobilidade do utilizador, permitindo assim, que 
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a rede acompanhe os utilizadores enquanto estes de movimentam. As mensagens NAS são 

transportadas entre o UE e o CN pela camada AS. 

Estrutura de Canais 

Nesta secção são descritos de forma resumida os canais rádio usados no sistema UMTS. A informação 

transportada na UTRAN é transmitida em três tipos de canais: canais lógicos, canais de transporte e 

canais físicos:  

 Canais lógicos: cada canal desta categoria define-se pelo tipo de informação que é 

transportada e indicam os serviços oferecidos pela camada MAC à camada RLC. Encontram-

se divididos em dois grupos, canais de controlo destinados ao transporte de sinalização (plano 

de controlo) e canais de tráfego para o transporte de dados dos utilizadores (plano do 

utilizador): 

 Canais de controlo: 

o Broadcast Control Channel (BCCH) – Canal unidirecional (DL) utilizado na difusão de 

informação de controlo; 

o Paging Control Channel (PCCH) – Canal unidirecional (DL) utilizada quando não se 

encontra a localização do UE, transfere a informação de paging; 

o Common Control Channel (CCCH) – Canal bidirecional (DL/UL) utilizado sempre que 

o UE não contem uma ligação RRC com a rede, o que significa que é utilizado quando 

o UE esta a conectar-se a uma nova célula; 

o Dedicated Control Channel (DCCH) – Canal bidirecional utilizado para o transporte de 

informação de controlo em modo dedicado entre o UE e a rede. 

 Canais de trafego: 

o Common Traffic Channel (CTCH) – Canal unidirecional (DL) utilizado para transmitir a 

mesma informação a vários UEs; 

o Dedicated Traffic Channel (DCCH) – Canal bidirecional utilizado para transmitir dados 

do utilizador, quando este se encontra em modo dedicado. 

 Canais de transporte: Este tipo de canais identificam a característica da informação 

transportada. Representam os serviços disponibilizados pela camada física às camadas 

superiores. Encontram-se divididos em dois grupos, canais dedicados e comuns: 

 Canais comuns de transporte: 

o Broadcast Channel (BCH) – Canal unidirecional (DL), utilizado para broadcast em toda 

a área da célula. Este canal utiliza um ritmo de transmissão baixo e fixo para garantir 

a compatibilidade entre todos os terminais, mas transmite a uma potência mais elevada 

para abranger todos os UEs presentes na célula; 

o Paging Channel (PCH) – Canal unidirecional (DL) transmitido em toda a célula através 

de broadcast. Serve para fazer o transporte do PCCH; 

o Forward Access Channel (FACH) – Canal unidirecional (DL) responsável pelo 

transporte de informação de controlo relativamente ao posicionamento do UE dentro 

de uma célula; 
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o Random Access Channel (RACH) – Canal unidirecional (UL) utilizado quando um UE 

pretende sincronizar-se ou ligar-se à rede; 

o High Speed Downlink Shared Channel (HS- DSCH) – Canal unidirecional (DL) que 

transporta dados HSDPA; 

o Downlink Shared Channel (DSCH) – Canal unidirecional (DL) extensão de DCH, canal 

que transmite dados de utilizador e/ou dados de controlo, pode ser partilhado por 

diversos utilizadores. 

o Common Packet Channel (CPCH) – Canal unidirecional (DL) responsável por que 

transmitir dados de utilizador e/ou dados de controlo, pode ser partilhado por diversos 

utilizadores e permite efetuar o controlo de potência CPCH em UL. 

 Canais dedicados de transporte: 

o Dedicated Channel (DCH) – Canal bidirecional transmitido por toda a célula, 

caracterizado por permitir a alteração de débitos binários em cada trama de 10ms e 

proporcionar um rápido controlo de potência. É um canal fundamental no processo de 

handover, pois é através deste se obtém informações sobre o nível e qualidade de 

sinal; 

 Canais físicos: os canais físicos permitem as comunicações entre os UE e um NodeB. A cada 

canal físico é atribuído uma determinada codificação e frequência de transmissão 

(procedimento descrito em 2.1.3.). Toda a informação referente à transmissão e à receção de 

dados é fornecida à camada física pela camada MAC.  

Os canais de transporte são mapeados em canais físicos idênticos, que por sua vez são 

responsáveis pela sua transmissão, tabela 2.3. Existem canais físicos que apenas transportam 

informação referente para a camada física. Estes canais definem como indicadores e 

transportam informação no sentido DL: 

o Common Pilot Channel (CPICH) – Canal responsável pelo transporte de informação 

de referência fundamental para o acesso do UE à célula, como é o exemplo do 

transporte do código que permite o UE detetar o canal. Também é através deste canal 

que o UE consegue detetar células vizinhas. Este canal é um indicador importante no 

desenrolar do presente trabalho; 

o Synchronisation Channel (SCH) – Canal que permite ao UE detetar células e proceder 

à sua sincronização;  

o Acquisition Indicator (AICH) – Canal que transporta a indicação de receção de acesso, 

pedido efetuado pelo UE no canal PRACH; 

o Paging Indication Channel (PICH) – Canal que transporta a informação de paging, está 

sempre acompanhado por um SCCPCH. 
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Tabela 2.3 – Mapeamento entre canais de transporte e canais físicos. 

BCH PCCPCH - Primary Common Control Physical Channel 

CPCH PCPCH - Physical Common Packet Channel 

DCH 
DPDCH - Dedicated Physical Data Channel 

DPCCH - Dedicated Physical Control Channel 

DSCH PDSCH - Physical Downlink Shared Channel 

FACH SCCPCH - Secondary Common Control Physical Channel 

PCH 

PRACH - Physical Random Access Channel 

RACH 

HS-DSCH HS-PDSCH - High Speed Physical Downlink Shared Channel 

 

Spreading e modulação 

São diversos os métodos de acesso rádio que possibilitam as comunicações entre utilizadores no 

espectro de frequências rádio, nomeadamente, FDMA, TDMA e CDMA. Como foi dito anteriormente, o 

UMTS utiliza a tecnologia WCDMA como mecanismo de transporte na interface rádio, contrariamente 

aos métodos utilizados pela geração anterior que utilizam as tecnologias TDMA e FDMA. 

De um modo geral, o procedimento de transmissão rádio em UMTS consiste em, no momento em que 

uma ligação é estabelecida, o sinal é modificado ao ser multiplicado por um código. Este código é 

constituído por uma sequência de bits, designados por chips, com valores de bit ‘0’ ou ‘1’ que espalham 

(spreading) a informação ao longo do espectro de frequências. A esta sequência de chips dá-se o nome 

de código de Channelisation. Uma das vantagens da utilização desta técnica é o ganho de 

processamento. De seguida, o sinal modificado, é transmitido pelo canal de transmissão com uma dada 

frequência, juntamente com os sinais provenientes de outros utilizadores. O somatório dos sinais não 

pode ultrapassar a potência permitida no canal. No UMTS, este requisito é o fator restritivo do aumento 

de capacidade. Contudo, torna-se possível obter melhores resultados dos que até então eram 

alcançados ao limitar a capacidade pela largura de banda disponível no canal. O procedimento termina 

quando a informação chega ao recetor, onde com base no código de Channelisation, identifica, 

descodifica (despreading) e recupera o sinal de banda base sem interferir com os sinais dos restantes 

utilizadores. A ilustração do procedimento descrito pode ser observada na figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Geração do sinal CDMA no tempo. 

 

Como mencionado anteriormente, esta tecnologia destaca-se por todos os utilizadores partilharem, em 

simultâneo, o mesmo espectro de frequências dentro de uma determinada célula. O WCDMA permite 

que vários utilizadores acedam em paralelo á rede, distinguindo-os através da atribuição de códigos 

com identidade única. Assim, torna-se possível distinguir e identificar os sinais provenientes de cada 

utilizador. Este sistema caracteriza-se por possuir um Coding Scheme constituído por dois tipos de 

código.  

Os primeiros são denominados de Channelization Codes (CC) e os segundos de Scrambling Code 

(SC). Os primeiros têm como função espalhar o sinal a transmitir e proceder à separação de sinais de 

canais (ligações) provenientes da mesma fonte de transmissão, sendo esta TM ou NodeB. 

Caracterizam-se por não estarem correlacionados entre si, ou seja, permitem a distinção e separação 

de sinais provenientes da mesma fonte de transmissão, na mesma banda de frequências: 

 Sentido UL – separação de ligações do mesmo terminal; 

 Sentido DL – separação de ligações de diferentes terminais, estabelecidos através do mesmo 

NodeB. 
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Os códigos de Scrambling têm como função a separação de canais (ligações) de diferentes fontes de 

transmissão, como é o exemplo de diferentes TM ou NodeB: 

 Sentido UL – separação de ligações de diversos terminais, na mesma célula; 

 Sentido DL – separação de ligações de terminais de diferentes NodeB ou sectores do mesmo 

NodeB. 

 

Figura 2.7 – Códigos de Channelization e Spreading [8]. 

 

Como se pode comprovar na figura 2.7, o sinal transmitido resulta do somatório dos vários sinais 

emitidos pela mesma fonte, multiplicados em primeiro lugar pelos CC e em seguida pelos SC, que 

diferem em cada fonte (TM ou NodeB).  OS CC podem ser mapeados na árvore Orthogonal Variable 

Spreading Factor (OVSF) apresentada na figura 2.8, em que cada ramo associa um determinado CC a 

um Spreading Factor (SF).  

 

Figura 2.8 – Inicio do mapeamento dos Channelization Codes pela árvore OVSF adaptado de [4]. 
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Cada conjunto de códigos consiste num SF. No UMTS o ritmo de transmissão (chip rate) do sinal 

modulado (Spreaded Signal) tem um valor fixo de 3,84 Mchip/s e uma largura de banda de 

aproximadamente 5 MHz. A designação de SF refere-se ao quociente entre o chip rate (3.84 Mchip/s) 

e o ritmo de transmissão do sinal de banda base. Devido ao chip rate ser fixo, o SF varia consoante o 

tipo de serviço e correspondente ritmo de transmissão exigido, o que o torna inversamente proporcional 

ao ritmo de transmissão do sinal a transmitir.  

Quando se compara os ritmos de transmissão entre UL e DL verifica-se que para o mesmo SF, o ritmo 

de transmissão em DL é aproximadamente o dobro do que em UL. Esta ocorrência justifica-se pela 

informação a transmitir ser sujeita a uma conversão série/paralela que incrementa o ritmo de 

transmissão para quase o dobro [8]. 

Com a utilização dos códigos OVSF torna-se possível alterar SF consoante os ritmos a transmitir, 

mantendo a ortogonalidade entre diferentes códigos em uso pela mesma fonte. Para uma correta 

utilização destes códigos é necessário respeitar algumas regras de ortogonalidade. Estas regras são 

mais restritas e difíceis de gerir no sentido DL, uma vez que cada NodeB tem de partilhar a mesma 

árvore de códigos OVSF com todos os utilizadores com ligações estabelecidas na sua área de 

cobertura, enquanto no sentido UL cada MT gere de forma independente a sua árvore de códigos 

OVSF.   

Os códigos de Scrambling (SC) são códigos pseudoaleatórios, totalmente independentes dos códigos 

de Channelisation. Estes responsabilizam-se por fazer distinguir os sinais de diferentes fontes de 

transmissão, TM no sentido UL e NodeB no sentido DL, atribuindo um código único para cada uma das 

mesmas. Estes códigos são utilizados para identificar os diferentes sectores na ferramenta de 

simulação. 

Handovers 

Nesta secção descreve-se o processo de handover. Este conceito define um dos mecanismos mais 

importantes numa rede móvel sem fios pois proporciona a manutenção da comunicação do UE 

enquanto este se desloca.  

O objetivo do handover é manter a integridade de uma chamada em movimento, sem interrupções ou 

interferências. Este processo ocorre quando a RNC que assegura a ligação entre um NodeB e um UE 

verifica que existe uma célula vizinha, que disponibiliza um melhor nível e qualidade de sinal. 

A UTRAN possibilita a existência de dois tipos de handover:  

 Soft handovers: definido como handover intra-frequências – este processo é utilizado entre 

portadoras que utilizam a mesma frequência (UTRAN FDD). Ocorre quando um UE estabelece 

ligação a uma nova célula, enquanto ainda está ligado à inicial (procedimento definido por 

make-before-break). Este procedimento introduz ganho de diversidade ao ser permitido que 

um UE tenha a capacidade de comunicar com vários NodeB em simultâneo e assim poder 

escolher o que lhe proporciona o sinal com melhor qualidade sem que ocorra perda de 

conectividade. Esta característica permite que os requisitos de nível de potência de sinais 
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sejam inferiores e consequentemente ocorre uma redução de interferências e aumento de 

capacidade. O modo de soft handover ainda se divide em dois tipos, o soft, entre diferentes 

NodeB, e softer, entre sectores do mesmo NodeB; 

 

Figura 2.9 – Soft handover vs. Softer handover [9]. 

 Hard handovers:  

o Handover inter-frequências – utilizado por portadoras com diferentes frequências; 

o Handover inter-sistemas – destina-se à transferência de comunicação entre sistemas, 

como é o caso da transferência de chamada entre o sistema UMTS e GSM. 

O procedimento de todos os tipos de handover tem como base informações sobre o canal dedicado de 

transporte DCH, que informa o RNC sobre a qualidade e nível de sinal da célula que está a servir um 

determinado UE em movimento. A responsabilidade de tomar decisões sobre iniciar o processo de 

handover recaí sobre o elemento RNC.  

O UMTS foi especificado para coexistir com o GSM em todas as áreas geográficas, tendo, para tal, 

sido especificada a interoperabilidade não apenas na UTRAN, mas também com o GSM.  

2.1.4 HSPA 

Esta secção vai introduzir de forma sucinta a rede designada por 3,5G com a inclusão do High Speed 

Packet Access (HSPA). Esta atualização foi inserida no Release 5, com o HSDPA implementada no 

sentido DL, e posteriormente, no 3GPP R6 é implementado o High Speed Uplink Packet Access 

(HSUPA) no sentido UL. Já no R7 aparece o HSPA+, onde se destaca a introdução de uma nova 

tecnologia Multiple Input Multiple Output (MIMO). O sistema MIMO consiste na utilização de múltiplas 

antenas quer no recetor como no emissor, tendo o objetivo de melhorar o desempenho do sistema 

através da diversidade e multiplexagem espacial. Este tipo de tecnologia não é abordado neste 

trabalho. 

O HSPA utiliza as mesmas frequências que o UMTS (R99/R4), de modo a coexistir com as redes 

anteriores e facilitar a sua migração sem a necessidade de os operadores efetuarem alterações 

estruturais nos elementos de rede já implementados.  
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HSDPA 

Com o desenvolvimento do HSDPA foram introduzidas novas funcionalidades na UTRAN, das quais se 

destaca o aumento significativo dos ritmos de transmissão de dados PS, até ao valor de 14,4 Mbit/s. 

Algumas dessas funcionalidades são descritas em seguida: 

 Introdução de um novo canal de transmissão de dados, High Speed – Physical Downlink 

Shared Channel (HS-PDSCH) – canal partilhado no sentido DL dinamicamente pelos 

utilizadores HSDPA, com número de código SF=16 (máximo de 15 em paralelo por célula pois 

é preciso deixar um ramo da árvore OSVF para os canais CPICH, PICH, AICH, PCCPCH, 

SCCPCH e HS-SCCH); 

 Redução do intervalo de tempo de uma transmissão (Transmission Time Interval – TTI), o ciclo 

de uma trama de downlink passa de 10ms para 2ms: o que permite uma maior rapidez na 

atribuição de recursos pelo NodeB (fenómeno denominado por Fast Scheduling); 

 A atribuição de recursos faz-se em função das condições da interface rádio, ao contrário do 

que acontecia no UMTS que eram feitas com a variação de potência; 

 Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ):  é um método que permite retransmissões rápidas, 

pois os dados corrompidos são guardados no recetor para que os dados sem erro possam ser 

retransmitidos num único pacote; 

 Divisões nas funções da camada MAC: algumas das funções desempenhadas pela camada 

MAC foram direcionadas para o NodeB, tais como o agendamento da transmissão de pacotes 

(de 2ms em 2ms); 

 Nova modulação 16-Quadrature Amplitude Modulation (16 QAM) que permite um aumento dos 

ritmos binários face à modulação Quadrature Phase Shift Keying (QPSK). 

 

O HSDPA as alterações atrás indicadas proporcionaram algumas vantagens aos sistemas, dando 

destaque a: 

 Melhores ritmos de transmissão; 

 Redução de latência na transmissão de dados das aplicações dos utilizadores; 

 Melhoria da interatividade nas aplicações; 

 Aumento da capacidade, tornando-as mais rentáveis por possibilitar o transporte de maiores 

quantidades de dados. 

HSUPA 

Semelhante ao HSDPA, o HSUPA também introduz novas funcionalidades, embora no sentido UL. 

Estas também possibilitam maiores ritmos de transmissão, até um máximo de 5,8 Mbit/s e permitem o 

aumento da área de cobertura em Uplink.  Em semelhança ao HSDPA, reduz-se o intervalo de tempo 

de transmissão TTI de 10 ms para 2 ms, modulação 16 QAM, maior rapidez na atribuição de recursos 

por NodeB e melhor gestão da transmissão de dados errados.  Contudo, são também introduzidas 

funcionalidades com características diferentes do HSDPA: 
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 Novo canal de transmissão de dados E-DPDCH (Enhanced Dedicated Physical Data Channel): 

canal dedicado no sentido UL, com SF variável (fenómeno denominado por Multi-code 

operation) e controlo de potência definido para cada utilizador.  

O controlo de potência é uma função utilizada no sistema WCDMA, pois todos os utilizadores 

partilham a banda de frequências e assim, existe uma maior possibilidade de ocorrência de 

situações de interferências entre sinais de vários utilizadores.  

O objetivo desta função é manter potência de transmissão de cada UE, de modo a que o nível 

de receção no NodeB seja semelhante e o mínimo necessário, independente da sua 

localização. Procura-se que a qualidade de sinal na interface rádio seja semelhante para todos 

os utilizadores; 

 Controlo de transmissão por NodeB – antes de transmitir o TM necessita de pedir uma 

autorização ao NodeB. Este avalia as condições da interface rádio, de modo a controlar 

congestionamentos ou desperdícios de recursos. 

2.2 Self Optimizing Networks 

As redes SON foram introduzidas pelo 3GPP como parte do sistema LTE (Long Term Evolution), são 

vistas como ferramentas chave para o aperfeiçoamento das operações na rede móvel. Apesar deste 

conceito ter aparecido acompanhado pelo LTE (conhecido como 4ª Geração), este é genérico e 

independente da tecnologia, assim está apto a ser implementado sobre as várias gerações móveis e 

qualquer uma pode beneficiar das suas características para melhorar o desempenho da rede e em 

simultâneo ajudar as operadoras a reduzir alguns custos, nomeadamente investimentos em recursos 

humanos [10]. 

No âmbito das redes móveis muitos têm sido os estudos que introduzem as SON como método 

essencial para evolução [11]. Em [12], apresenta-se diversos casos de estudo, onde se ilustra a 

necessidade da auto-organização de uma rede móvel.  

Com o exponencial crescimento das redes de acesso rádio e com a necessidade de proporcionar mais 

tráfego e com melhor qualidade de serviço, o planeamento, gestão e manutenção de rede tornam-se 

procedimentos cada vez mais complexos. Um operador de redes móveis despende uma relevante parte 

do capital do projeto para encargos de engenharia e instalação de rede, CAPEX [13], e em custos 

operacionais que estão relacionados com os custos de operações e manutenções (O&M), OPEX. Desta 

forma, existe uma evidente necessidade, por parte das diversas operadoras, em desenvolverem 

mecanismos capazes de automatizar x funcionalidades (self-x funções), ver figura 2.10, de forma a 

atingir a alta qualidade na oferta de serviços, mas proporcionando a redução de custos operacionais e 

capitais.  
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Figura 2.10 – Diferentes Self-x [14]. 

 

As SON definem-se como uma rede de comunicação que executa de forma autónoma um conjunto de 

funções, diminuindo a intervenção humana. Geralmente, este conjunto de funções são executadas 

ciclicamente, onde de início se procede á recolha de dados, de seguida, ao processamento dos 

mesmos e finaliza-se o processo com um método/algoritmo de otimização (figura 2.11) [14]. 

 

 

Figura 2.11 – Ciclo self-x [14]. 

 

As técnicas SON pretendem adquirir autonomia suficiente para avaliar os parâmetros de rede, alterando 

a sua configuração sempre que detetarem alguma falha. Visa-se que gradualmente estas técnicas 

fiquem mais poderosas até que seja possível desempenhar papeis a tempo real. Spilling em [15] 

introduz a ideia que as SON devem ser vistas como funções dinâmicas, que quando é detetada uma 

mudança na rede, devem atuar fazendo escolhas inteligentes de forma a minimizar ou maximizar o 

efeito dessa mudança. Contudo, é sempre necessária uma supervisão das suas funcionalidades para 

caso exista alguma falha ou mau funcionamento este possa ser revertido. 
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2.2.1 Áreas das SON 

As SON podem ser divididas em três áreas dependendo do papel que desempenham no processo de 

otimização da rede. Uma descrição mais pormenorizada sobre estas áreas pode ser encontrada em 

[16] e [17]. 

  

De seguida, definem-se a principal motivação de cada uma: 

 Self Configuration: idealiza-se que as estações base se tornem equipamentos totalmente 

autoconfiguráveis, diminuindo a intervenção humana na configuração da rede e consequentes 

custos de instalação. Pretende-se que estes equipamentos utilizem parâmetros avaliadores de 

rede (KPI) e consequentemente que se configurem automaticamente e dinamicamente. Ou 

seja, através de informações sobre as caraterísticas da zona onde a rede é implementada, 

pretende-se com o uso das técnicas SON conseguir estimar o comportamento da rede quanto 

toma certas características. Como exemplo, determinar quantos sites serão necessários para 

dar boa cobertura, quais as configurações ideais para cada antena, alturas ideais para 

colocação das antenas, estimativar gestão de capacidade, entre outros. Este procedimento, 

realizado de forma manual, torna-se exaustivo e demorado com riscos de um mau planeamento 

como é o exemplo de instalação excedente de sites; 

 Self Optimization: esta área aparece depois do sistema estar implementado e em 

funcionamento. Nesta fase deve-se atuar de forma preventiva, evitando falhas ou 

congestionamentos de rede. Deve ser realizado um estudo periódico de forma a aferir e 

otimizar o funcionamento da rede, para se obter um melhor desempenho e satisfação dos 

clientes. Isto é conseguido através de algoritmos de otimização, tema da presente dissertação, 

onde tal como na fase de Self configuration se baseiam em KPI para alcançar a melhor 

configuração de parâmetros de rede; 

 Self Healing: define-se como a área que desempenha o papel de detetar, mascarar e corrigir 

automaticamente problemas existentes. As principais áreas em que estas técnicas atuam são: 

autorrecuperação de software, deteção de perda de sinal, recuperação e compensação. 

 

2.2.2 Otimização de Cobertura e Capacidade 

O conceito de otimização de Cobertura e Capacidade (CCO) tem recebido uma extrema atenção por 

parte de alguns organismos devido à sua elevada complexidade. Tradicionalmente, este tipo de 

otimização é realizado com base em medidas (Drive Tests) e ferramentas de planeamento com 

modelos de propagação teóricos. Existem inúmeras considerações a ter em conta para a CCO, tais 

como, padrões de tráfego, número de utilizadores conectados à rede, alterações do ambiente físico e 

alterações de uso de serviço [18]. A CCO pretende ter em conta variações de tráfego ao longo do dia 

(entre períodos do dia mais calmos e mais agitados) e alturas do ano (exemplo de alturas festivas como 
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o Natal), tendo em vista dois grandes objetivos, maximizar a cobertura obtendo a máxima capacidade 

da rede. 

O processo de auto otimização pode ser visto como a procura automática dos valores mais adequados 

dos vários parâmetros de configuração da rede. Numa rede real, onde numa área podem estar 

instaladas e em funcionamento dezenas de antenas a tarefa de procura pode envolver um grande 

esforço, custos e tempo devido à multiplicidade de combinações de configurações disponível (como é 

o exemplo, das combinações entre inclinação da antena, tilt, ângulos de azimute e potência piloto 

transmitida). Ainda, devido aos efeitos de acoplamento entre células, as alterações feitas numa célula 

podem influenciar o desempenho observado na área das células vizinhas. Como consequência, o uso 

de algoritmos de auto otimização torna-se necessário, pois é muito difícil para um engenheiro lidar 

manualmente com esse nível de complexidade.  

No processo de otimização da rede 3G existem dois modos de possível aplicação: otimização RF, onde 

o objetivo é garantir a cobertura requerida, evitando problemas de overlap e overshooting (utilizando 

por exemplo, o tilt, azimute, pilot power, etc.) e a segunda é otimizar parâmetros de serviços, incluído 

limites de controlo de congestão, limites de handover e potência máxima downlink por conexão. A 

primeira abordagem é a que melhor otimiza a capacidade e a cobertura uma vez que provoca uma 

influência direta no diagrama de radiação da antena conseguindo controlar os limites da célula. Em [19] 

apresenta-se uma comparação entre a utilização de técnicas SON baseadas na configuração dos 

parâmetros da antena e técnicas focadas na otimização de parâmetros de serviços. Um dos temas 

abordado no estudo referenciado é o balanço de carga, onde caso se detete alguma célula com 

excesso de ocupação, executa-se um algoritmo cujo objetivo é atingir uma uniformidade na distribuição 

de cargas entre a célula congestionada e as suas vizinhas.  No que se refere ao uso de parâmetros de 

serviços recorre-se ao ajuste de limites de handover para conseguir atingir um adequado balanço de 

carga. O reajuste dos limites de handover permite que um utilizador seja transferido para a célula 

vizinha mais cedo do que com a condição inicial. Assim, pretende-se que alguns móveis anteriormente 

cobertos pela célula carregada estejam sobre cobertura da célula vizinha. Por consequência, o número 

de utilizadores insatisfeitos devido à limitação de recursos reduz-se significativamente. Contudo, como 

o movimento dos terminais móveis não é uniforme este algoritmo teria de ser acionado várias vezes o 

que provocaria o efeito de ping-pong de handover. Ainda, alguns utilizadores que recebiam melhor sinal 

de potência de uma célula são forçados a mudarem-se para outra dando origem a elevadas 

interferências e degradação do sinal Ec/No. Por outro lado, quando se recorre ao ajuste remoto da 

inclinação das antenas consegue-se alterar a área de cobertura de cada célula. O tilt representa a 

inclinação, ou ângulo da antena em relação ao horizonte, e quando se aplica altera-se o diagrama de 

radiação de uma antena. Para o balanço de carga, se uma célula está carregada então deve-se baixar 

o tilt (downtilt) de modo a diminuir a zona de cobertura da antena, por outro lado deve-se aumentar o 

tilt (uptilt) da antena da célula vizinha de forma a cobrir os utilizadores que antes recebiam um baixo 

sinal devido à sobrecarga da célula onde se localizavam. Este ajuste de ângulos não modifica a relação 

sinal ruído e os utilizadores que são deslocados de uma célula para outra não perdem qualidade de 

serviço. 
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Outro fator que impulsionou a escolha da otimização por parâmetros RF foi o desenvolvimento do ajuste 

remoto da inclinação elétrica da antena (RET). O RET é visto como uma das principais ferramentas 

para otimização do Sistema pois devido à possibilidade de ser manuseado de forma remota garante 

grandes vantagens às operadoras móveis. Como dito anteriormente, os custos de OPEX são uma 

grande fatia das despesas de uma empresa e com o uso do RET seria possível reduzir, custos de 

deslocação e custos de mão de obra. Adicionalmente, torna-se possível uma adaptação a tempo real 

fazendo um ajuste automático, contínuo e cíclico da inclinação do tilt, com fins de melhorar o 

desempenho da rede ao nível da cobertura e capacidade. 

Os principais benefícios do uso de RET é reduzir o OPEX e CAPEX minimizando em simultâneo a 

intervenção humana em operações de rede e atrasar a implantação de hardware através de processos 

de otimização que melhorem o desempenho e eficiência dos equipamentos instalados [20]. 

Comparando com outras técnicas SON, este processo não exige modificação de parâmetros de RRM 

e consegue otimizar a rede mexendo na configuração da antena remotamente (sem a intervenção de 

um técnico no local). 

 

2.2.3 Parâmetros RF 

O processo de otimização da rede UMTS pode tornar-se uma tarefa complicada e de alta complexidade. 

Esta afirmação justifica-se pelos objetivos a atingir, que em termos de cobertura, capacidade e 

qualidade tendem a ser contraditórios, pelas mudanças de ambiente, aumentos/reduções de tráfego e 

pelo número de parâmetros possíveis de ajustar na rede WCDMA que é significativamente maior do 

que na geração anterior, com o TDMA. 
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Figura 2.12 – Universo de parâmetros a optimizar. 
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São exemplos de possíveis parâmetros a ajustar a potência piloto, a inclinação da antena (tilt) e o 

ângulo de azimute, descritos em seguida.  

Inclinação da antena – Tilt 

O tilt representa o ângulo entre o plano horizontal e a direção do lóbulo principal da antena. Este 

parâmetro pode ser ajustado de duas formas distintas, elétrica ou mecânica, comparação figura 2.14, 

e em ambas existe a possibilidade de aplicar ângulos positivos, uptilt, ou negativos, downtilt. 

 Tilt Mecânico: inclinação é realizada em todo o sector da antena através do ajuste de 

acessórios no seu suporte. Esta técnica não altera a fase do sinal de entrada e por 

consequência não altera uniformemente a área de cobertura de todo o sector. Por exemplo, 

quando se utiliza o downtilt a área de cobertura frontal, direção de ganho máximo, fica reduzida, 

mas a cobertura lateral é ampliada, fenómeno denominado por pattern blooming, representado 

na figura 2.13.  

 

 

Duas grandes desvantagens da utilização deste tipo de tilt é que o seu ajuste tem de ser feito 

por um técnico diretamente no site, o que envolve custos operacionais e tempo, outra 

Figura 2.13 – Representação do fenómeno Pattern Blooming [21]. 
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desvantagem é que ao efetuar um downtilt mecânico o lóbulo principal inclina-se em direção 

ao solo, mas ocorre a projeção dos lóbulos laterais para cima da linha do horizonte, podendo 

causar overshooting.  

 Tilt Elétrico: as alterações provocadas pelo tilt elétrico provocam shifts na fase do sinal. 

Consequentemente, o diagrama altera-se uniformemente nos 360º, ampliando ou reduzindo 

uniformemente a área de cobertura, caso seja aplicado o uptilt ou downtilt, respetivamente. Ou 

seja, este tipo de tilt proporciona uma inclinação da linha do horizonte tanto no lóbulo principal 

como nos secundários. A característica mais vantajosa deste tipo de tilt é a possibilidade de o 

alterar remotamente, usando o RET (Remote Electrical Tilt), poupando tempo e custos aos 

operadores de rede. 

 

 

Figura 2.14 – Representação do Tilt mecânico e elétrico, respetivamente [21]. 

 

O uso do tilt como ferramenta de otimização tem motivado muitos estudos no desenvolvimento e 

planeamento de redes móveis. Em [22] e [23] estuda-se o impacto do ajuste de alguns parâmetros das 

antenas, como o tilt, a potência de transmissão e a potência piloto, no desempenho da rede tanto a 

nível de cobertura como de capacidade. Ambos visam descobrir uma configuração que assegure um 

desempenho de rede satisfatório respeitando mínimos de qualidade de sinal. Nestes observa-se que o 

comportamento da rede quando tanto o tráfego como as condições de propagação são uniformes ou 

não uniformes. No primeiro caso, regista-se que manter um ângulo de inclinação (tilt) fixo é o mais 

favorável. Consegue-se proporcionar um bom balanço de carga, evitando que uma antena fique 

congestionada enquanto outras desperdiçam capacidade, e por outro lado, é possível direcionar as 

antenas de forma a que toda a área de estudo usufrua de boas condições de cobertura. No entanto, 

quando se trata de uma rede real, onde existe horas em que o tráfego é muito mais denso que outras, 

zonas de maior ou menor movimento ou alterações de terreno, chegou-se à conclusão que fazer um 

ajuste inteligente destes parâmetros é a proposta ideal para otimizar ambos os objetivos, cobertura e 

capacidade em simultâneo. Em ambos os estudos, conclui-se que o tilt e a potência piloto são os dois 

parâmetros mais poderosos no processo de otimização. Os dois desempenham um papel importante 

na configuração da célula. A potência piloto influencia a potência atribuída aos sinais de controlo 

enquanto, o tilt influencia diretamente o diagrama da antena, interferindo na área de cobertura e nos 

alcances da radiação, bem como na interferência entre células ou sectores vizinhos. 



 

32 

Adicionalmente, em [24] e [25] juntou-se o ângulo de azimute ao número de parâmetros ajustáveis. O 

objetivo de ambos os trabalhos, é encontrar a configuração de rede que maximiza, a área em estudo, 

em termos de capacidade. Uma vez mais, os estudos comprovaram que o ajuste de tilt é o fator que 

causa mais impacto no desempenho da rede, e que em conjunto com a potência piloto se atinge 

resultados excepcionais.  

Tanto em [26] como em [27], explora-se as diferenças entre o impacto da utilização do tilt mecânico e 

elétrico na qualidade do sistema. O primeiro remete a uma rede real UMTS, observa-se que o tilt elétrico 

proporciona, embora ligeiramente, melhores resultados, tanto a nível de incrementos de capacidade 

como na redução de pilot pollution. Além disso, salienta-se os benefícios na utilização do tilt elétrico 

pela possibilidade de o ajustar remotamente com o uso do RET. Com esta característica facilita-se a 

automatização do processo de otimização e diminui-se os OPEX. Este estudo tem em conta a 

distribuição não uniforme de tráfego. 

Pelas características descritas, o tilt elétrico demonstra ser o parâmetro mais eficiente no processo de 

otimização de cobertura, visto ser o que melhor influencia o diagrama de radiação da antena, afetando 

a direção de ganho máximo que consequentemente provoca alterações no alcance da antena. 

Normalmente, o uptilt é utilizado para reduzir os problemas de cobertura nas áreas limites da célula, 

enquanto o downtilt é utilizado para direcionar o lóbulo principal da antena para zonas onde se registe 

buracos de cobertura ou para reduzir as zonas de interferências entre células.  

Azimute 

O azimute é definido como sendo o ângulo entre a direção do lóbulo principal da antena e o Norte 

Geográfico, definido em graus. O ajuste do ângulo de azimute, também desempenha um papel muito 

importante na otimização da cobertura. É particularmente benéfico, nos casos em que se utiliza uma 

antena com pequena largura de feixe horizontal, onde a diferença entre os ganhos da antena na direção 

do lóbulo principal e a largura de feixe a meia potência dos sectores vizinhos são relativamente grandes. 

Neste caso, pode ser necessário ajustar os azimutes dos sectores vizinhos de modo a atingir a máxima 

cobertura. A largura de feixe a meia potência (HPBW) é definida no diagrama pelos pontos horizontais 

e verticais, onde a potência radiada decai 3 dB em comparação com a direção de ganho máximo. Em 

[28] mostra-se que a otimização deste parâmetro proporciona melhorias significativas tanto a nível de 

cobertura como de capacidade numa rede móvel de 4G. Contudo, salienta-se que as melhorias são 

menores do que as proporcionadas pelo RET.  

Potência de CPICH 

A potência de transmissão em DL, está diretamente relacionada com a área de cobertura de uma célula. 

O seu incorreto dimensionamento pode gerar zonas de interferência ou fraca cobertura, que podem 

originar quedas de chamadas e/ou buracos de cobertura. De forma a evitar estas situações, um NodeB 

deve ter a capacidade de configurar a sua potência de transmissão [29]. A potência de transmissão é 

determinada pela potência do 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻, que indica o valor de potência em dBm a aplicar ao 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻. Esta 

pode ser ajustada com um valor fixo ou determinada dinamicamente pelo NodeB, tendo em conta o 

valor de nível de sinal recebido no canal CPICH (𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃), (equação 2.1) pelo UE ou o valor de 
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𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 
𝐸𝑐

𝐼0
 (relação entre a energia por chip (𝐸𝑐) e a densidade de interferência (Io) medida no canal 

CPICH) nas células vizinhas (equação 2.2). 

 

 Potência de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 baseado no valor de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃: 

 

𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 = 𝑇ℎ(𝑅𝑆𝐶𝑃) + 𝑀𝑎𝑥𝑃𝑎𝑡ℎ𝐿𝑜𝑠𝑠 [𝑑𝐵𝑚] (2.1) 

𝑀𝑎𝑥𝑃𝑎𝑡ℎ𝐿𝑜𝑠𝑠[𝑑𝐵] = 𝑃𝑡  [𝑑𝐵𝑚] +  𝐺𝑒  [𝑑𝐵𝑖]  −  𝑆 [𝑑𝐵𝑚] +  𝐺𝑟  [𝑑𝐵𝑖]  

onde, 

o 𝑃𝑡: potência de transmitida aos terminais da antena; 

o 𝐺𝑒: ganho de emissão; 

o 𝑆: potência mínima permitida na receção aos terminais da antena (sensibilidade do 

recetor); 

o 𝐺𝑟  : ganho de recepção; 

o 𝑇ℎ(𝑅𝑆𝐶𝑃): nível mínimo admitido de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 

 Potência de CPICH baseado no valor de 
𝐸𝑐

𝐼0
: 

𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 = 𝑇ℎ (
𝐸𝑐

𝑁𝑜
) + 𝑀𝑎𝑥𝑃𝑎𝑡ℎ𝐿𝑜𝑠𝑠 [𝑑𝐵𝑚] + 𝐼𝑜 [𝑑𝐵𝑚] 

(2.2) 

onde, 

o 𝐼𝑜: densidade de interferência; 

o 𝑇ℎ (
𝐸𝑐

𝑁𝑜
): nível mínimo admitido de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 

𝐸𝐶

𝑁0
.  

O parâmetro de 𝑀𝑎𝑥𝑃𝑎𝑡ℎ𝐿𝑜𝑠𝑠 deve ser calculado consoante o cenário de estudo. De modo geral, uma 

estimativa de sinal pode ser efectuado através de dois tipos de modelos, teóricos ou empíricos. Os 

primeiros, resultam de aproximações à realidade. Apresentam resultados satisfatórios num número 

restrito de cenários, onde a geometria e a realidade eletromagnética podem ser descritas 

matematicamente. Para uma correta aplicação necessitam de ser adaptados a todos os cenários em 

análise. A grande desvantagem é não contabilizarem todos os fatores que influenciam o sinal (como é 

o exemplo da vegetação, edifícios, entre outros). Por outro lado, os seus parâmetros podem ser 

facilmente alterados e corrigidos.  Os segundos baseiam-se em medidas reais, obtidas no terreno. 

Expressam-se sob a forma de equação ou curva que melhor se ajusta às medidas. Conduzem a uma 

análise do terreno muito mais detalhada que os modelos anteriores por se contabilizar a influência de 

todos os parâmetros que influenciam a propagação do sinal. O principal inconveniente é que as 

medidas estatísticas são extraídas de uma determinada zona, o que obriga a uma nova validação para 

locais, frequências e condições diferentes dos ambientes de medidas iniciais.   

A escolha de qual o modelo a utilizar requer um conhecimento aprofundado da área de estudo em 

questão. Atualmente, os modelos utilizados contemplam perspetivas teóricas e empíricas e não existe 

um modelo de aplicação genérico para todos os tipos de ambientes e parâmetros.  
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2.3 Algoritmos de Otimização  

2.3.1 Visão Geral 

Nos últimos anos tem-se desenvolvido métodos de otimização de forma facilitar o processo de 

parametrização de uma rede rádio. Tem-se em vista encontrar um algoritmo capaz de facilitar tarefas 

como o seu planeamento, configuração e manutenção. Para o desenvolvimento deste trabalho 

procurou-se métodos capazes de avaliar o desempenho de determinadas métricas segundo a definição 

de uma função objetivo. 

O estudo e desenvolvimento de métodos de maximização ou minimização de uma função objetivo tem 

disputado grande interesse em toda a comunidade científica. Assim, existem variados métodos que 

podem ser adaptados às diversas necessidades de otimização e a escolha entre os mesmos depende 

das características do problema, bem como das ferramentas de otimização disponíveis. O estudo dos 

mais variados métodos teve um papel muito importante no decorrer deste trabalho, uma vez que, numa 

rede real, existem muitos desafios e riscos a ter em conta. Nomeadamente, otimizar a rede UMTS pode 

tornar-se um procedimento demorado e complexo, uma vez que, os objetivos em termos de cobertura, 

capacidade e qualidade podem ser bastante contraditórios, como é o exemplo, aumentar a capacidade 

pode provocar fortes reduções de cobertura, bem como aumentar a área de cobertura de uma célula 

causa facilmente áreas de interferência entre células vizinhas [30]. Assim, é importante salientar que 

pode não existir uma solução ideal para todos os objetivos, cenários e ambientes. 

Ao analisar o universo de métodos de otimização propostos na literatura, verifica-se que estes podem 

ser divididos entre algoritmos exatos e algoritmos baseados em técnicas heurísticas. Nestas últimas, 

os algoritmos empregam algum grau probabilístico e de evolução natural para encontrar soluções tão 

ótimas quanto possível [31] reduzindo ao máximo o tempo e a complexidade do problema.  

Quanto aos algoritmos exatos, usam como fundamentação a matemática e têm a vantagem de garantir 

que é encontrada a solução ótima (máximo ou mínimo global) do problema. Mas por outro lado, podem 

necessitar de grandes requisitos computacionais e elevado tempo de simulação para gerar essa 

mesma solução. Deste tipo de algoritmos, tem-se como exemplo o Simplex-method, o Enumeration 

method e Gradient method. Em geral, são métodos analíticos que usam técnicas de cálculo diferencial 

e contemplam algoritmos que avaliam uma única hipótese de solução em cada iteração, respeitando 

regras deterministas. Dos maiores problemas associados à utilização destes tipos de métodos é que, 

para além do elevado tempo de simulação e consequente aumento de complexidade computacional, 

quando aplicados a problemas com grande espaço de pesquisa e em casos onde as soluções finais 

dependem da solução de partida, aumentam o risco de o algoritmo ficar preso em ótimos locais, figura 

2.15, antes de avaliar todas as hipóteses possíveis. De forma geral, demonstram ser muito ineficientes 

quando têm fins de otimização de problemas reais, complexos e com grande número de variáveis 

envolvidas, sem envolver uma função objetivo contínua e diferenciável no espaço de pesquisa.  

As técnicas heurísticas, são fundamentadas pela Inteligência Artificial, definindo-se como técnicas de 

procura de boas soluções (próximas da solução ótima) a um custo computacional razoável e de fácil 
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implementação, sem, no entanto, garantir que se encontre a solução ótima, bem como, sem conseguir 

definir o quão próxima está uma determinada solução da solução ótima. Um exemplo simples deste 

tipo de técnicas é o Hill-Climbing explorado em seguida, este é utilizado para problemas simples ou 

como ponto de partida para a utilização de outros algoritmos mais robustos e eficazes. A grande 

desvantagem da utilização destes métodos é que nem sempre é possível fugir de ótimos locais, o que 

impulsionou o desenvolvimento de outra metodologia, a metaheurística. Esta por sua vez, possui 

ferramentas capazes de escapar a ótimos locais, aplicando técnicas que obriguem o algoritmo a 

procurar soluções mais promissoras [32].  

Dentro dos métodos enquadrados na metaheurística e com bons resultados na área das 

telecomunicações, destacam-se: Simulated Annealing (Kirkpatrick, 1983), Busca Tabu (Glover, 1986), 

Greedy Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP) (Feo e Resende, 1995), Variable 

Neighborhood Search (VNS) (Mladenovic e Hansen, 1997), que executam o algoritmo avaliando uma 

solução única, o Ant Colony Optimization (Dorigo, 1996) e Algoritmos Evolutivos, onde se evidência o 

Algoritmo Genético (AGs) (Goldberg, 1989), que usam uma população para avaliar a função objetivo. 

Alguns deles são descritos nos subcapítulos seguintes. O Algoritmo Genético será estudado com mais 

cuidado no capítulo 3, pois foi o escolhido para o desenvolvimento do presente trabalho. Entre os 

critérios de escolha, foram tidos em conta os seguintes aspetos: dimensão do problema, versatilidade 

de adaptações e escolhas que podem ser feitas nos algoritmos genéticos, de forma a que este se 

represente e se adeque da melhor forma ao problema. Ainda, teve-se em conta o facto deste algoritmo 

avaliar, em simultâneo, um conjunto de hipóteses de solução. Este fator apesar de incrementar o tempo 

de simulação permite obter um conjunto de soluções que se adequam de igual modo à solução do 

problema, e todo o processo até as obter é baseado numa melhoria gradual das características de cada 

uma. 

Num problema típico de maximização, encontra-se um ótimo local quando qualquer pequeno 

movimento a ser feito piora o valor atual da função objetivo. Um ótimo global corresponde ao maior 

valor da função objetivo, entre todos os ótimos locais existentes no espaço de pesquisa. A figura 2.15 

ilustra o espaço de pesquisa para um problema de maximização. 

 

Figura 2.15 – Esquema do espaço de pesquisa para um problema de maximização. 

Máximo Local 

Máximo Global 
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Uma comparação entre alguns métodos tradicionais e métodos heurísticos/metaheurísticos, baseados 

em processos evolutivos pode ser encontrada em [33]. Neste estudo, realiza-se a comparação entre o 

desempenho de quatro algoritmos que ao modificarem parâmetros das antenas rádio têm como objetivo 

melhorar a qualidade do acesso radio e a experiência dos utilizadores. A comparação realiza-se entre 

os algoritmos, Stepwise Minimization Algorithm, Modified Steepest, Multi-Objective Genetic Algorithm 

e Random Search, e pretende avaliar a performance dos algoritmos segundo dois critérios, qualidade 

da solução e tempo de execução, ambos com um espaço de pesquisa variável. Em termos gerais, o 

Random Search é o algoritmo que se revela inferior, o Stepwise Minimization Algorithm é o indicado se 

o critério de escolha privilegiar o tempo de execução do algoritmo e os algoritmos Modified Steepest e 

Multi-Objective Genetic se a meta for melhorar a função objetivo. 

 

2.3.2 Hill-Climbing 

O algoritmo Hill-Climbing é uma técnica matemática de procura local. A ideia deste algoritmo é iniciar 

o processo com um estado inicial, solução aceitável, e melhorá-la iterativamente, provocando 

alterações a um elemento da solução. Enquanto, a mudança produzir resultados melhores do que os 

atuais, ou seja, enquanto maximiza ou minimiza uma dada função objetivo, continua-se com o processo 

iterativo, caso contrário aceita-se essa solução. É uma técnica que deve ser utilizada quando o tempo 

de procura é limitado, porque o algoritmo consegue produzir sempre uma solução válida para o 

problema, mesmo que seja interrompido. 

A principal vantagem do Hill-Climbing é facilidade da sua implementação e o facto de ser usado como 

base para o desenvolvimento de diversos outros métodos mais sofisticados. Portanto, esta técnica deve 

ser estudada e vista com um ponto de partida, sobre o qual diversas outras técnicas metaheurísticas 

foram desenvolvidas. É uma técnica muito utilizada em problemas de escalonamento e em Inteligência 

artificial.  

A principal desvantagem é que este método não assegura a convergência para uma solução global, só 

garante que seja encontrada a melhor solução entre as soluções vizinhas. Esta característica negativa 

pode ser contornada através do algoritmo metaheurístico Simulated Annealing, descrito de seguida 

[34]. 

 

2.3.3 Simulated Annealing 

O Simulated Annealing (SA) é um método, proposto por Kirkpatrick [35], que se fundamenta numa 

analogia com a termodinâmica, ao simular o arrefecimento de um conjunto de átomos aquecidos, 

operação conhecida como recozimento (annealing). No processo de recozimento o material é aquecido 

a uma temperatura acima do seu ponto de fusão, e logo em seguida é realizado uma gradual e lenta 

diminuição da sua temperatura até que o ponto de solidificação seja atingido, obtendo-se um material 
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cristalino e livre de imperfeições. A sua principal característica reside no facto de ser um método de 

procura local que permite movimentos que piorem a solução atual com o objetivo de escapar de ótimos 

locais.  

Inicia-se o SA com uma temperatura T0, bastante elevada. Para cada temperatura, são executadas um 

número fixo de iterações definido á priori SAmax (número de iterações máximo em cada temperatura), 

para que o sistema alcance o equilíbrio térmico. A cada iteração, uma solução vizinha é gerada 

aleatoriamente. Se essa solução for melhor que a solução atual, continua-se a pesquisa a partir da 

solução vizinha. Caso contrário, continua a ser possível aceitar a solução que piora o valor da função 

objetivo, através de um parâmetro de probabilidade, que está associado ao valor da temperatura 

corrente.  

Os parâmetros de controlo utilizados no algoritmo são a taxa de arrefecimento α, a temperatura inicial 

T0, o número de iterações por cada temperatura itT, a temperatura atual TSA, a temperatura de 

arrefecimento Tmin, solução atual 𝑥, solução vizinha 𝑥′ e a melhor solução encontrada 𝑥∗. 

 

Tabela 2.4 – Pseudocódigo da meta heurística SA. 

Dado α, SAmax, T0, Tmin e x 

T=T0; 

x*=x (melhor solução encontrada) 
ItT=0; 
Enquanto (T > Tmin) 
     Enquanto (ItT < SAmax) 
     Gerar x’ (solução vizinha) – pequena mudança em x; 
     𝛥 = 𝑓(𝑥´) − 𝑓(𝑥); 
     Se (Δ < 0) 
          x=x’; 

          Se (𝑓(𝑥´) − 𝑓(𝑥∗);) 
               x*= x’; 
          Fim se 
     Senão 
          probX=Rand(x); 

          Se (probX < 𝑒
−∆

𝑇 ,) 
          x=x’; 
          Fim se 
     Fim se 
ItT=ItT+1; 
Fim enquanto 
T=α * T(itT) 
ItT=0; 
Fim enquanto 

Retorna x  

 

Quando se executa um algoritmo baseado nesta técnica, este começa com uma solução inicial e em 

cada iteração é gerado um único vizinho x’ da solução corrente x e ambos são comparados. Esta 

comparação é feita com base no resultado da variação Δ, do valor da função objetivo, dado por: 
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𝛥 = 𝑓(𝑥´) − 𝑓(𝑥) (2.1) 

Se Δ < 0, o método aceita automaticamente a solução x’, e esta passa a ser a nova solução. Caso 

contrário, x’ também poderá ser aceite, mas neste caso, com uma probabilidade de 𝑒−
∆

𝑇, onde T é um 

parâmetro do método, chamado de temperatura, que serve como regra para aceitar soluções que 

piorem o valor da função objetivo ao longo dos ciclos. Para valores altos de temperatura, há uma grande 

probabilidade de se aceitar uma solução pior, no entanto, para valores baixos esta probabilidade é 

praticamente nula. A temperatura é gradualmente diminuída segundo um valor α, tal que: 

𝑇(𝑖𝑡𝑇) = 𝛼 ×𝑇(𝑖𝑡𝑇 − 1) (2.2) 

 onde 𝛼 ∈ [0,1],  

Assim, o SA tem um comportamento aleatório no início do processo de procura, aumentando as 

hipóteses de contornar os máximos locais e, á medida que a T se aproxima da temperatura de 

arrefecimento a qualidade da solução vai sendo consecutivamente melhor, uma vez que diminui a 

probabilidade de se aceitar movimentos que degradem a solução, aumentando a velocidade de 

convergência. O algoritmo SA finaliza quando o valor de temperatura chega a um valor de arrefecimento 

e nenhuma solução apresenta um melhor desempenho que a solução corrente, ou quando atingir o 

número máximo de iterações definidas. 

 

2.3.4 Algoritmos Evolutivos 

Neste subcapítulo mostra-se como a noção de evolução natural é aproveitada para obter soluções de 

elevada qualidade em problemas matemáticos complexos, especialmente quando aplicada como 

ferramenta de otimização em problemas de engenharia.  

Charles Darwin, baseando-se na observação das mais diversas formas de vida, apresentou a seleção 

natural como o principio segundo o qual os indivíduos mais adaptados a um determinado meio, 

apresentam maior probabilidade de sobrevivência. A adaptação resulta de lentas transformações 

genéticas, que ocorrem de geração em geração e está diretamente relacionada ao meio em que o 

indivíduo se insere. O processo de evolução ocorre através de ciclos de gerações onde cada indivíduo 

nasce, cresce e reproduz-se. Os filhos recebem atributos genéticos dos pais que definem a sua 

aparência, o que é denominado por fenótipo. As informações genéticas são codificadas num conjunto 

de genes, e cada um pode assumir um valor, o alelo. Os genes formam os cromossomas, que por sua 

vez definem a genética de cada indivíduo. 

A Computação Evolutiva (CE) é uma área de pesquisa, inspirada na teoria da evolução de Darwin, que 

procura desenvolver métodos capazes de solucionar problemas, ainda não solucionados por outras 

técnicas. Durante algumas décadas foram estudados sistemas cuja ideia era criar uma população de 

soluções candidatas para um dado problema e simular o efeito do decorrer da evolução de uma 
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população durante gerações, aplicando métodos de procura inspirados na evolução e seleção natural 

[36]. Deste estudo resultaram os Algoritmos Evolutivos (AE).  

Existem muitas abordagens para os sistemas baseados em AE, sendo os principais: 

 Algoritmos Genéticos; 

 Programação Evolutiva; 

 Estratégias Evolutivas. 

Comum ao AEs mencionados é o facto de simularem a evolução de uma população de indivíduos, 

através de processos de seleção e reprodução que dependem do desempenho dessa população num 

determinado ambiente. Durante a procura obtém-se informações de qualidade definidas como fitness, 

que são utilizadas para direcionar a procura, favorecendo a seleção dos indivíduos mais adaptados 

para que estes possam gerar novos indivíduos. Este tipo de solução tem em vista obter uma melhoria 

progressiva das soluções candidatas. Este é um processo cíclico que é executado até que uma solução 

candidata apresente um valor de fitness adequado ao valor objetivo proposto ou até que um número 

máximo de iterações, também chamadas gerações seja atingido. Os AEs são muito dependentes de 

fatores probabilísticos, tanto numa fase inicial, onde normalmente a população inicial é gerada 

aleatoriamente (tendo por base noções do problema a aplicar) como na fase de evolução com a seleção 

de pais e uso de operadores genéticos. 

De um modo geral, os AEs têm atraído o interesse por parte de investigadores, pelas suas 

características de fácil implementação e facilidade em serem adaptados a qualquer tipo de problema, 

necessitando apenas de ter um método que classifique cada possível solução. São ainda, métodos 

robustos de otimização global com técnicas capazes de escapar a ótimos locais garantindo boas 

aproximações a ótimos globais. Realizam procuras simultâneas em várias regiões do espaço de 

pesquisa e conseguem otimizar um grande número de parâmetros em simultâneo. 

As principais desvantagens de seguir pela utilização deste tipo de algoritmos são a velocidade de 

execução quando comparados a outras técnicas que trabalham com melhoramentos sucessivos numa 

única solução, como é o exemplo do SA e a busca tabu, dificuldade em definir um mecanismo de 

codificação e dificuldade em definir parâmetros como tamanho da população, taxa de mutação e 

cruzamento [37]. 

Algoritmos Genéticos 

O Algoritmo Genético (AG) é uma metaheurística que se fundamenta numa analogia com o processo 

de evolução natural, descrito por Charles Darwin. O princípio de seleção natural diz que, quanto melhor 

um indivíduo se adaptar ao seu meio ambiente, maior será a probabilidade de sobreviver e gerar um 

maior número de descendentes, transmitindo os seus códigos genéticos nas próximas gerações. 

Assim, como acontece na natureza, num AG existe uma população de indivíduos que competem entre 

si para garantir a própria sobrevivência e para assegurar que as suas características são transmitidas 

às próximas gerações. 

Nos anos 60, John Holland, com a colaboração de alguns alunos da Universidade de Michigan, levou 
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este conceito para a área das ciências exatas e apresentou a ideia de utilizar Algoritmos Genéticos 

como solução de um problema de procura e otimização. No ano de 1975, o trabalho de John H. Holland 

culminou na publicação de um livro, intitulado por Adaptation in Natural and Artificial Systems, onde 

introduz os AGs como métodos de otimização através da simulação de sistemas genéticos [38]. Mais 

tarde, David E. Goldberg, um dos alunos de Holland, deu continuidade a estes estudos e apresentou-

os em Genetic Algorithms in Search, Optimization & Machine Learning, um dos livros mais citados de 

ciência computacional [39]. 

O princípio do algoritmo genético consiste em procurar a melhor solução para um determinado 

problema através da evolução gradual de uma população. Tem-se como objetivo obter iterativamente 

melhores soluções até convergir para uma solução ótima ou aproximadamente ótima a nível global.  

Cada iteração do processo denomina-se por geração. Para se obter sucessivamente melhores 

soluções, ou seja, melhores valores para uma determinada função objetivo (a maximizar ou minimizar) 

de cada indivíduo, é necessário a utilização de operadores genéticos. Permitindo assim, selecionar os 

indivíduos mais aptos para reprodução, mantendo as características de adaptação adquiridas pelas 

gerações anteriores e evoluindo para um conjunto de indivíduos cada vez mais aptos à sobrevivência. 

Cada população é composta por indivíduos, onde todos eles são avaliados individualmente e 

candidatos à solução do problema. Cada indivíduo adquire um conjunto de atributos que o caracteriza, 

os cromossomas, que ao longo do processo evolutivo podem ser alterados ou mutados. É previsto que 

após várias gerações, exista uma grande probabilidade de que a população tenha aumentado a sua 

qualidade média, isto é, seja composta por indivíduos mais adaptados ao ambiente (REEVES, 2003). 

 

Tabela 2.5 – Pseudocódigo da meta heurística AG. 

Dados 𝑵𝒑𝒐𝒑 , Pc, Pm  e Itmax  

 

Gerar P (conjunto de indivíduos – tamanho 𝑁𝑝𝑜𝑝); 

Avaliar P(it) 
it=0; 
Enquanto (it < Itmax ou P(it) não convergir para a solução esperada) 
it=it+1; 
Qs (It) - Selecionar P(it-1) indivíduos pais selecionados 
Qc(It) - Aplicar operador de Cruzamento com probabilidade pc 
Qm(It) - Aplicar operador de Mutação com probabilidade pm  

P(It)= Qm(It)  
P(It) - nova população 
Avaliar P(it) 
Fim enquanto 

Retorna P(It) onde todos os indivíduos representam boas soluções para a resolução do problema
  

O algoritmo, tipicamente, começa com uma população inicial gerada de forma aleatória P(it), constituída 

por um conjunto de 𝑁𝑝𝑜𝑝 indivíduos que podem ser vistos como possíveis soluções para o problema. 

Este algoritmo apesar de aleatório é direcionado pois utiliza informações anteriores para encontrar 

consecutivamente melhores desempenhos. Este procedimento realiza-se através de processos 

iterativos, onde em cada iteração, it, se dá origem a uma nova população. Em cada geração o fitness 
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ou função de aptidão de cada indivíduo é avaliado (o fitness é o valor resultante da intersecção das 

funções objetivo a maximizar). Quanto melhor o fitness de um indivíduo, melhores aptidões este 

apresenta e maior será a probabilidade do seu material genético passar para a próxima geração. Com 

este valor de fitness preenche-se dois dos requisitos para a implementação de um AG, a existência de 

um medidor de qualidade de uma possível solução e o critério de escolha dos indivíduos que 

permanecem ou não na população. Os indivíduos que se mostram mais aptos, chamados pais, são 

selecionados para o processo de reprodução, formando a população Qs(it). Nesta fase são aplicados 

operadores genéticos, onde dois indivíduos são combinados por um procedimento denominado de 

cruzamento e de seguida ocorre a troca de material genético através da mutação, dando origem aos 

descendentes. Deste modo mantém-se a diversidade da população e aumenta a probabilidade de 

produção de soluções inovadoras. O resultado destes processos é utilizado na próxima iteração do 

algoritmo. Adicionalmente, em alguns casos, executa-se um processo chamado elitismo onde os 

indivíduos com melhor fitness transitam automaticamente para a geração seguinte sem passarem pelos 

operadores genéticos. O algoritmo termina após se atingir o número máximo de iterações permitido ou 

quando convergir para uma solução ótima. Estes dois parâmetros de controlo são definidos pelo 

utilizador. 

 

2.3.5 Ant Colony Optimization 

O método Ant Colony Optimization (ACO) é uma meta heurística inspirada no comportamento das 

formigas (Ant) na procura de alimentos. Quando uma formiga saí do formigueiro para se alimentar e 

precisa de decidir qual o caminho a percorrer, esta usufrui de informação libertada por outras formigas 

(substância química denominada por feromona) para encontrar uma fonte de alimento no menor tempo 

ou distância possível [40]. A ideia base deste método é replicar a cooperação entre formigas na procura 

de alimentos, num algoritmo cujo objetivo é encontrar a melhor solução entre o conjunto de soluções 

disponíveis. 

O ACO visa construir um processo de procura que se baseia em dois critérios: intensificação e 

diversificação. Intensificação através da procura cuidada no domínio do problema onde se espera 

encontrar melhores soluções. Diversificação ao explorar o máximo de regiões no domínio do problema 

[41]. 

O processo descreve-se da seguinte forma. Num momento inicial, as formigas têm de escolher entre 

os diversos caminhos ao redor do formigueiro para procurar alimentos. O caminho entre formigueiro e 

a fonte de alimento é composto por diversos troços. A formiga escolhe aleatoriamente um dos troços e 

percorre-o, guardando-o como parâmetro da solução. Este processo é repetido N vezes até encontrar 

a fonte de alimento. Quando a encontra, avalia a sua qualidade e de seguida carrega uma porção de 

volta para o formigueiro, libertando o feromona durante o percurso. Este procedimento ocorre com 

outras formigas, e assim, depois de algum tempo o caminho mais percorrido terá um rasto mais forte. 

O caminho mais carregado índica a outras formigas que ao percorrer-lo encontram alimento no menor 

tempo possível. Assim, no momento em que as formigas têm de escolher um caminho, escolhem, com 
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maior probabilidade o caminho com maior quantidade de feromona, insere-se assim o sentido de 

cooperação. O conjunto de todos os caminhos possíveis define o espaço de procura, ou seja, o conjunto 

de soluções possíveis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode comprovar na figura 2.16, à medida que várias formigas percorrem o mesmo caminho, 

a quantidade de feromona vai aumentando (a quantidade de feromona é representada na figura por 

uma variação de cores, desde pouca a muita quantidade, variando de amarelo para vermelho). 

Iterativamente adiciona-se componentes a solução tendo em consideração a informação do feromona, 

que muda dinamicamente refletindo a experiência das formigas [42]. Quando a formiga dá um passo 

na construção da solução, ela faz um cálculo probabilístico baseada na quantidade de feromona 

depositada nos troços que ligam a sua posição até posições ainda não visitadas e na informação 

heurística relacionada a estes troços. Deste modo, consegue-se um efeito de diversificação, 

aumentando o número de soluções e de intensificação pela preferência de caminhos que permitiram 

bons resultados no passado. 

Como técnica metaheurística, o ACO pode apresentar algumas variações, onde a principal diferença 

entre elas consiste no modo de atualização do feromona.  

Quando uma formiga encontra uma solução várias decisões podem ser tomadas, como é o exemplo 

de, depositar feromona em quantidade dependente da qualidade da solução, depositar feromona extra 

Figura 2.16 – Esquema do funcionamento do ACO baseado no comportamento de uma colonia 

de formigas. 
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no percurso que atingiu a melhor solução ou ainda aplicar uma busca local sobre as soluções 

construídas, obtendo uma maior intensificação. Para evitar uma convergência precoce do algoritmo ou 

para evitar que este fique preso num ótimo local, alguma quantidade do feromona depositada deve 

evaporar ao longo das iterações, obtendo um efeito de diversificação. 

Transferindo estes conceitos para um problema de otimização temos: 

 As várias hipóteses de percurso representam o espaço de soluções possíveis; 

 A quantidade e qualidade do alimento é associada à função de aptidão; 

 O rasto de feromona representa a memória/experiência. 

Os algoritmos da metaheurística ACO podem ser aplicados na resolução de uma vasta gama de 

problemas de otimização. O mais comum é: o problema do caixeiro viajante. De forma geral, são 

adequados a problemas que podem ser modelados por um grafo. No caso da otimização de cobertura, 

poderia trazer vantagens se o objetivo fosse otimizar a cobertura de uma grande área, onde se pudesse 

dividir a otimização em grupos de estações base. Ou seja, procedia-se à otimização de cada região 

individualmente e com base nos bons resultados de cada zona construía-se a solução global. Como os 

cenários em estudo representam áreas relativamente pequenas, ou seja, todas as estações se 

influenciam entre si, não é o que melhor se aplica nesta situação.  
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  Capítulo 3 

Algoritmo de Otimização de 

Cobertura e Redução de 

Interferências 

3 Algoritmo de Otimização de Cobertura e 

Redução de Interferência  

Este capítulo dedica-se a explorar todos os procedimentos realizados e decisões tomadas no decorrer 

do presente trabalho. O capítulo inicia-se pela introdução dos indicadores de desempenho de rede que 

foram tidos em conta para o processo de otimização. De seguida apresenta uma descrição detalhada 

dos procedimentos necessários para a implementação do algoritmo de otimização. A última secção do 

capítulo é responsável pela apresentação da ferramenta de simulação desenvolvida que implementa o 

algoritmo genético com o objetivo de encontrar uma configuração de rede que otimize e melhore o nível 

de cobertura nos cenários testados.  



 

46 

3.1 Indicadores de Desempenho de Rede  

Nas redes móveis existem indicadores de desempenho (Key Performance Indicators – KPI) que 

representam um papel fundamental na avaliação do sistema. Os valores de KPI obtém-se através de 

informações sobre os NodeB, obtidas através dos controladores de rede (RNC) ou pela realização de 

Drive Test (DT). Este último, foi o método utilizado para a aquisição de indicadores sobre os quais todo 

o processo de otimização proposto neste trabalho se desenvolve.  

Os KPI têm como objetivo apresentar a informação necessária para que se consiga caracterizar uma 

rede móvel e avaliar o seu desempenho, tanto na fase de planeamento, garantindo o melhor 

dimensionamento possível, como na fase de otimização, fornecendo dados reais. Têm em vista 

disponibilizar ferramentas que garantem a melhor qualidade de serviço possível.  

Numa transmissão DL, para efeitos de verificação de cobertura deve-se recorrer à potência recebida 

Received Signal Code Power (RSCP)  no canal piloto, o Common Pilot Channel Received Signal Code 

Power (𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃) e à interferência 
𝐸𝑐

𝑁𝑜
 causada pelas células vizinhas (relação entre a energia por 

chip (Ec) e a densidade espectral de ruído (𝑁𝑜)), no canal piloto 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 
𝐸𝑐

𝑁𝑜
. As equações (3.1), (3.2) e 

(3.3) definem estas duas métricas [4]: 

𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 [𝑑𝐵𝑚] = 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 [𝑑𝐵𝑚] + 𝐺𝑒[𝑑𝐵𝑖] − 𝐴𝑐[𝑑𝐵] − 𝐿𝑝[𝑑𝐵] (3.1) 

𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 
𝐸𝑐

𝑁𝑜
 [𝑑𝐵] =

𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃

∑ 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑁∗

1,(𝑛≠𝑛∗) + 𝑃𝑁

 
(3.2) 

𝑃𝑁 = k ×T×B (3.3) 

onde,  

 𝐺𝑒: Ganho da antena de emisão; 

 𝐴𝑐: Perdas de cabo; 

 𝐿𝑝: Path Loss; 

 𝑃𝑁: Thermal Noise; 

 k : Constante de Boltzmann; 

 T: Temperatura; 

 B: Largura de banda; 

 𝑁∗: células interferentes. 

Na tabela 3.1 e 3.2, apresenta-se os intervalos de nível de cobertura e qualidade do sinal, 

respetivamente, que se utiliza no processo de otimização para a representação de resultados. Os 

intervalos escolhidos podiam ter um comprimento maior, definindo assim menos classificações, 

contudo um esquema de cores mais completo permite comparar com mais precisão as alterações do 

desempenho da rede. 
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Tabela 3.1 – Intervalos de nível de sinal recebido. 

Nível de Sinal [dBm] 

𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 <= -120 Ausência de Cobertura 

-120 < 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 <= -100 Fraca cobertura 

-100 < 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 <= -95 Cobertura Mínima 

-95 < 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 <= -90 Cobertura Média 

-90 < 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 <= -85 Cobertura Média 

-85 < 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 <= -75 Boa Cobertura 

𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 > -75 Excelente Cobertura 

  

Tabela 3.2 – Intervalos de qualidade de sinal. 

Qualidade de Sinal [dB] 

𝐸𝑐

𝑁0
<= -18 Má Qualidade 

-18 < 
𝐸𝑐

𝑁0
<= -13 Qualidade Minima 

-13 < 
𝐸𝑐

𝑁0
 <= -10 Qualidade Media 

-10 < 
𝐸𝑐

𝑁0
<= -7 Boa Qualidade 

𝐸𝑐

𝑁0
> -7 Excelente Qualidade 

3.2 Procedimentos de Otimização da Rede 

A otimização da rede, é feita com base em medidas e modelos de propagação teóricos. Para tal é 

necessária uma análise da área de estudo e imprescindível uma recolha de dados detalhada, que pode 

incluir dados estatísticos e medidas de sinal. No presente estudo, utiliza-se os Drive tests (DT) como 

fonte de recolha de dados. Quanto mais precisos e completos são os dados colecionados mais eficiente 

se torna o processo de otimização. Define-se como DT a recolha de medidas por parte de um terminal 
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especializado capaz de gravar um certo número de parâmetros enquanto percorre uma trajetória. Estes 

parâmetros são utilizados como inputs no algoritmo proposto. Os terminais são equipados com um 

Sistema de Posicionamento Global (GPS) de modo a que cada posição medida seja gravada e 

permaneça em memória. É importante acrescentar que o uso de DT, normalmente, serve para avaliar 

o desempenho da rede no sentido downlink e realiza-se com auxilio de veículos que transportam o 

material.  

O processo de otimização, ilustrado na figura 3.1, sintetiza os passos desenvolvidos neste trabalho. O 

procedimento consiste num ciclo que interage com a rede provocando pequenas alterações aos 

parâmetros da sua configuração e avaliando a sua performance após cada modificação. O processo 

cíclico visa retornar uma nova configuração que respeite, simultaneamente, os objetivos propostos, 

quantificados na figura como M.  

 

Figura 3.1 – Ciclo de otimização de rede. 

 

A estruturação do plano de otimização definido nesta dissertação pode ser dividida em fases distintas. 

A primeira refere-se à observação dos DT disponíveis. Na fase seguinte entra-se no processo de 

planeamento, onde é importante definir minuciosamente quais os critérios de desempenho de rede que 

se pretende obter no final do processo e analisa-se os diversos métodos/algoritmos (comparados no 

capítulo 2) que podem ser utilizados como ferramentas de otimização. Na última fase, desenvolve-se 

uma ferramenta de simulação que procura obter os resultados requeridos pelo operador através dos 
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inputs disponíveis e do algoritmo implementado.  

Um dos objetivos proposto neste trabalho foi criar uma ferramenta capaz de fazer uma avaliação 

autónoma, diminuindo a necessidade excessiva de mão-de-obra. Assim, os operadores apenas 

necessitam de adaptar os DT a um determinado formato e introduzi-los na ferramenta para que seja 

iniciado todo o processo. As avaliações à performance de rede são executadas a cada alteração da 

sua configuração. É nesta fase que se aplica os objetivos de otimização através de funções avaliadoras. 

Nos parágrafos e secções seguintes, explica-se detalhadamente todo o processo desenvolvido. 

 

3.2.1 Drive Test 

Na fase de observação (primeira fase do ciclo ilustrado na figura 3.1), analisa-se os relatórios recolhidos 

pelos DT. Neste trabalho, utiliza-se relatórios fornecidos pela empresa Celfinet. Estes consistem em 

diversos ficheiros no formato Excel, onde cada um resulta de medições em determinadas áreas 

geográficas. Cada área de estudo abrange o espaço geográfico e ambiente em que se insere e ainda 

todas as antenas (maioritariamente tri-sectorizadas) que nela se encontram.  

O relatório disponível contem os dados principais de todas as antenas que influenciam a cobertura da 

área a otimizar, o nível e qualidade de sinal medidos em diferentes pontos geográficos e quais os 

sectores que lhes fornecem cobertura.  

Na figura 3.2 encontra-se a representação de um dos DT utilizados, e de seguida faz-se uma pequena 

descrição sobre os dados que nele se encontram. Cada separador do ficheiro corresponde a um dos 

sectores, identificado pelo Scrambling Code (SC) e apresenta na parte superior, os dados referentes 

às características do sector a que se refere: latitude, longitude, azimute, altura, largura de feixe a meia 

potência, downtilt mecânico e elétrico, SC, potência máxima de transmissão, número de amostras e 

raio da célula. De seguida, cada separador apresenta uma serie de coordenadas geográficas, latitude 

e longitude, e respetivos valores de 𝑅𝑆𝐶𝑃 e 
𝐸𝑐

𝑁𝑜
 medidos pelo DT ao percorrer a trajetória.  

As medições são realizadas com um intervalo de 10 metros entre elas e em cada medição regista-se 

os valores de 𝑅𝑆𝐶𝑃 e 
𝐸𝑐

𝑁𝑜
 captados por todos os setores que dão cobertura a esse ponto geográfico 

(assinala-se cada valor no separador correspondente ao SC do sector em questão). Todos os pontos 

geográficos assinalados estão repetidos em todos os sectores, no entanto, caso os DT não tenham 

detetado sinal naquela posição, as medidas de sinal são assinaladas com o valor zero. Por outro lado, 

se ao percorrer uma trajetória os DT detetarem níveis de sinal então regista-se o valor medido de 𝑅𝑆𝐶𝑃 

e 
𝐸𝑐

𝑁𝑜
, o conjunto desses bins representa o footprint de cada sector. 

Como input para o algoritmo de otimização tem-se todos os valores referentes às características das 

antenas instaladas e as várias amostras. Cada amostra é um valor diferente da mesma métrica (KPI) 

associada a diferentes pontos geográficos. Cada amostra tem então uma coordenada, que para além 
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da informação sobre a sua localização e KPI associados a cada sector que lhe dá cobertura, também 

permite obter a altura do perfil do terreno, através de uma aplicação da Google [43].  

 

Figura 3.2 – Ilustração de um exemplo de Relatório DT. 

 

3.2.2 Implementação de Algoritmo Genético 

A otimização de cobertura é uma tarefa que necessita de ser automatizada, de forma a facilitar e agilitar 

todo o planeamento de rede e em simultâneo contribuir para uma redução de custos de OPEX e 

melhorar a QoS do utilizador. Hoje em dia, existem algoritmos capazes de automatizar todo este 

processo, inserindo a otimização da cobertura nas funcionalidades das SON.  

Este estudo foca-se no desenvolvimento de uma ferramenta preparada para lidar com redes reais e 

complexas, onde é possível planear configurações de antenas e realizar ajustes periódicos na rede. 

Para tal, a escolha e implementação do algoritmo representa uma parte fundamental do seu 

desenvolvimento.  

Como foi descrito no capitulo 2, o Algoritmo Genético (AG) demonstra ser o algoritmo que melhor se 

adequa a problemas complexos com múltiplos elementos e múltiplas soluções. A aplicação deste tipo 

de algoritmo já foi testada e bem-sucedida em inúmeras metodologias relacionadas com processos de 

otimização do desempenho de redes móveis.  

Visa-se que com o auxílio do AG, a ferramenta de simulação seja capaz de devolver uma boa solução, 

num tempo de simulação admissível, dado um problema de grande dimensão e com várias variáveis a 

ter em consideração. 
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O AG apresenta-se como um algoritmo inspirado na Teoria da Evolução de Darwin, que utiliza as 

melhores soluções encontradas para procurar propostas ainda melhores. Dispõe ainda de mecanismos 

capazes de contornar os máximos locais, pois beneficia de operadores capazes de explorar 

intensivamente as boas características das soluções candidatas procurando alcançar um conjunto de 

parâmetros que maximizem o desempenho da rede. 

Este algoritmo caracteriza-se por adaptar a função de avaliação (fitness) a cada problema enunciado o 

que o torna um algoritmo bastante atrativo. O desempenho da rede móvel não é linear nem constante, 

pode sofrer alterações por modificações no terreno, construções de edifícios, aumento de tráfego, 

interrupção de sinal, entre outros. Para além das causas mencionadas, a própria necessidade do 

operador pode divergir e ser necessário adicionar outro critério à função objetivo. Assim, o fato de o 

AG ser um algoritmo onde é possível adaptar o seu funcionamento às novas exigências é uma 

vantagem considerável na sua escolha.  

Na ferramenta desenvolvida, procura-se fazer um estudo a fim de encontrar o melhor método de 

aplicação do AG, no problema em questão. Para tal, foram implementados vários métodos, os quais se 

enunciam em seguida:  

 Métodos de Seleção: 

o Seleção por roleta; 

o Seleção por torneio; 

o Seleção por classificação. 

 Métodos de Cruzamento: 

o Cruzamento de um ponto; 

o Cruzamento de dois pontos; 

o Cruzamento uniforme; 

o Cruzamento Aritmético. 

 Métodos de Mutação: 

o Mutação por vizinhança; 

o Mutação uniforme. 

No capitulo 4 apresenta-se os resultados obtidos pelo conjunto de métodos que em termos médios 

apresentam características mais promissoras, tendo em conta a função objetivo, o tempo de simulação 

e a consistência entre as várias simulações. Todos os métodos descritos são implementados e testados 

sucessivamente de forma a se adquirir uma confiança nos resultados. Durante todas as simulações é 

registado o tempo de simulação com cada combinação de métodos, valores e gráfico de função 

objectivo e população final. 

Para uma melhor compreensão do algoritmo a lista abaixo apresenta a terminologia geralmente 

utilizada na resolução de problemas de otimização através deste tipo de algoritmo. 
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Tabela 3.3 – Termologias Utilizadas no Algoritmo Genético. 

Termo Definição 

Indivíduo/Cromossoma Conjunto de genes que caracteriza uma única 
solução candidata 

População Conjunto de todas as soluções (conjunto de 
indivíduos) 

Pais/Progenitores Indivíduos da atual população que foram 
selecionados pelo processo de seleção 

Filhos/Descendentes Indivíduos da próxima geração que foram obtidos 
através de alterações/modificações das 
características dos indivíduos da geração atual 

Gene Forma codificada de variáveis da otimização, 
representa as características de cada individuo  

Alelo Valores que o gene pode assumir 

Função de adaptação (Fitness) Função, ou conjunto de funções, utilizada para 
avaliar o individuo quanto ao seu nível de 
adaptação a um dado problema a otimizar 

Seleção Processo que seleciona o conjunto de indivíduos 
que passam ao processo de reprodução 

Cruzamento/Reprodução Processo que se caracteriza pela troca de 
informação genética entre membros da geração 
atual de forma a criar uma nova geração 

Mutação Processo onde parte do material genético, um ou 
mais genes, é alterado 

Elitismo Processo que escolhe um determinado número 
de indivíduos com melhores características 
(melhor valor de fitness) e garante a sua 
passagem automática para a próxima geração 

 

 

Em seguida faz-se a descrição da metodologia de otimização proposta. O procedimento básico do AG 

é apresentado num fluxograma na figura 3.3. O AG utiliza como inputs os dados disponíveis pelos DT. 

O procedimento do AG baseia-se na análise de uma população de soluções candidatas (possíveis 

soluções do problema). Cada população é constituída por um conjunto de indivíduos, cada um formado 

por um conjunto de parâmetros, denominados por genes. O algoritmo desenvolve-se em sucessivas 

iterações, it, onde em cada uma, o conjunto de indivíduos vai sendo alterado segundo regras que imitam 

a evolução natural. Uma população é representada por uma matriz de tamanho 𝑁𝑝𝑜𝑝×𝑁, onde 𝑁𝑝𝑜𝑝 

índica o tamanho da população e 𝑁 o número de antenas em estudo. Cada indivíduo é constituído pela 

codificação do valor de tilt (tilt elétrico e combinação entre tilt elétrico e tilt mecânico) de cada estação, 
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ou seja, tem um tamanho 1 ×𝑁. Cada iteração do algoritmo pretende imitar uma geração de seres vivos 

e cada combinação de tilt representa os genes dos indivíduos. 

 

Figura 3.3 – Diagrama representativo das fases do Algoritmo Genético. 

 

O algoritmo começa por inicializar 𝑁𝑝𝑜𝑝 indivíduos que constituem a população correspondente à 

primeira geração. Os indivíduos são gerados de forma aleatória, respeitando a variação disponível para 

ajuste dos parâmetros de tilt. A correta exploração do espaço de pesquisa e tamanho da população, 

bem como a definição de parâmetros de probabilidade de cruzamento, mutação e elitismo, 

mencionados à frente, são fundamentais para garantir que é feita uma análise exaustiva de todas as 

possíveis soluções sem aumentar excessivamente o tempo de simulação.  

Como não é possível testar na realidade as várias configurações possíveis, todos os indivíduos devem 

ser avaliados segundo uma função de adaptação. Esta função é responsável por atribuir um valor 

numérico a cada individuo gerado, e desta forma, avaliar a potencialidade de cada um em solucionar 

um dado problema. Após a primeira avaliação, se houver algum indivíduo que satisfaça os objetivos do 
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problema, ou seja, se este valor for superior ou igual a um certo limitar 𝑇ℎ𝑜𝑏𝑗, o indivíduo é proposto 

como solução do algoritmo genético e o processo é encerrado. Caso contrário, e caso o número de 

iterações não tenha atingido um limiar 𝑇ℎ𝑖𝑡(número máximo de iterações permitido), o algoritmo 

prossegue com a seleção probabilística de indivíduos da geração atual (pais) que posteriormente 

transitam para os processos de cruzamento e mutação. Desde modo é criada uma população de filhos 

(nova geração) que passa de novo por um processo de avaliação. Este processo é repetido até atingir 

o objetivo estipulado ou até não ser possível fazer mais iterações. Cada iteração representa uma 

geração. A figura 3.3 esquematiza todas as fases mencionadas. 

 

Figura 3.4 – Processo típico do AG adaptado de [44]. 

Salienta-se como vantagens do algoritmo o fato de utilizar uma codificação do conjunto de parâmetros 

a otimizar, não os próprios parâmetros, e a pesquisa ser feita a partir de uma população e não de um 

único ponto. O AG sendo um algoritmo probabilístico utiliza regras de transição probabilística e não 

determinística, usando operadores genéticos. 

Os vários tipos de codificação, os métodos de seleção, os operadores genéticos e a função fitness são 

detalhados nas secções seguintes. 

População inicial e codificação de indivíduos 

A população inicial pode ser gerada segundo duas formas, de forma aleatória ou de forma heurística, 

ou seja, com base no conhecimento prévio sobre o problema. Normalmente, o tamanho da população 

é fixo durante todas as iterações do algoritmo. A definição do tamanho da população varia consoante 

o problema a resolver, sendo que este deve ser diretamente proporcional à sua complexidade. Uma 

população pequena favorece a convergência precoce para um máximo local, pois não permite uma 

procura intensiva por todo o domínio do problema. Ao contrário, as populações com mais indivíduos, 

apesar de terem a vantagem de percorrer uma grande parte do domínio do problema, privilegiando a 
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diversidade genética, podem necessitar de maiores recursos computacionais e incrementar 

exponencialmente o tempo de execução do algoritmo [45]. Determina-se que o tamanho ideal da 

população deve rondar os 20 a 30 indivíduos. No entanto, para casos mais complexos os melhores 

resultados são alcançados com uma população de 50 a 100 indivíduos [46, 47]. 

A escolha do tipo de codificação a empregar é das primeiras tarefas a ser realizada. A correta escolha 

é fundamental para o sucesso do algoritmo pois provoca grande impacto no seu desempenho, tanto a 

nível computacional (recursos e tempo de simulação), como para evitar a convergência precoce. 

Apesar de não existir um tipo de codificação ideal a ser implementado, é possível optar pela escolha 

do tipo de codificação que favorece o problema em estudo. Entre outras, existem duas formas que 

habitualmente são utilizadas, codificação binária e codificação real: 

 Codificação Binária: representa a codificação clássica do algoritmo genético, tornando-a uma 

das mais utilizadas, devido à sua analogia direta com a genética. Neste tipo de representação 

todas as variáveis do problema são codificadas utilizando 0’s e 1’s. Um indivíduo codificado de 

forma binária pode ser representado pela seguinte equação (3.4): 

𝐼𝑛𝑑𝑥 = [001 101 100 010 111 … 𝐺𝑛] (3.4) 

onde, Gn representa o último gene/variável do indivíduo. 

Apesar deste tipo de codificação ser o que melhor imita a genética, existe alguns casos onde 

o seu uso não é o mais adequado. Um desses exemplos remete para quando se pretende 

representar números reais e contínuos pelo meio da codificação binária. Nos casos de variáveis 

reais e contínuas no espaço é necessário ter em conta a precisão requerida, ou seja, o número 

de casas decimais que cada valor de gene contem, para que o tempo de simulação não seja 

demasiado elevado. Esta afirmação justifica-se com base em duas conclusões. A primeira, 

advém do número de bits necessário para codificar uma variável com casas decimais, o esforço 

computacional aumentado sempre que estas aumentam. A segunda, relaciona-se com o tempo 

de processamento, que aumenta à medida que a extensão do vetor aumenta, pela 

codificação/descodificação de cada gene. Assim, conclui-se que este tipo de codificação pode 

causar um incremento no tempo de simulação, principalmente em casos onde a precisão é um 

fator determinante no desempenho do algoritmo. A equação (3.5) confirma a proporcionalidade 

entre o número de bits e o número de casas decimais necessárias para cumprir com os 

requisitos de precisão. 

2𝑏 = (𝐼𝑚𝑎𝑥 − 𝐼𝑚𝑖𝑛)𝑥10𝑝 + 1 (3.5) 

 

onde, 𝑏 representa o número de bits, 𝐼𝑚𝑎𝑥 e 𝐼𝑚𝑖𝑛 a variação máxima do intervalo de valores e 

𝑝 a precisão pedida.  

Existem ainda, outras desvantagens que podem surgir da inapropriada utilização da 

codificação binária. Em destaque tem-se o esforço e o tempo que o algoritmo necessita para 
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executar as conversões decimais-binário-decimais e a possibilidade de ocorrer o fenómeno de 

Hamming Cliffs. Este fenómeno ocorre quando se codifica dois números adjacentes com 

cadeias de bins muitos diferentes. Uma pequena modificação nos bits mais significativos pode 

causar um grande deslocamento no espaço de procura.  

Uma possível forma de evitar o problema descrito no último parágrafo é utilizar uma codificação 

de Gray. Na codificação de indivíduos adjacentes apenas difere num único bit [48]. Na tabela 

3.4, ilustra-se a comparação entre codificação binária e de Gray. 

 

Tabela 3.4 – Comparação entre o código binário e o código de Gray [49]. 

 

 

 Codificação Real: A codificação real caracteriza-se por trabalhar diretamente com valores reais. 

Esta característica torna-se uma vantagem quando aplicada em problemas de otimização de 

variáveis contínuas. Torna-se um processo prático e intuitivo ao usar os números reais para 

representar os indivíduos. Um exemplo de representação dos indivíduos pela codificação real 

é apresentado na equação (3.6). 

 

𝐼𝑛𝑑𝑥 = [2,75 12 4,9 19,867 3… 𝐺𝑛] (3.6) 

onde, Gn representa o último gene do indivíduo. 

A codificação real minimiza o fenómeno de Hamming Cliffs e segundo [50] , é mais rápida, 

precisa e tem uma média de resultados mais constantes ao longo de repetidas simulações. 

Para além disso, quando comparada à codificação binária pode reduzir a complexidade 

computacional pois não depende de transformações decimal-binário-decimal e o aumento da 

precisão não sofre restrições pelo número de bits. 

Uma comparação do desempenho entre os dois tipos de codificação pode ser vista em [49]. Neste 

obteve resultados similares nos dois tipos de codificação, concluindo-se que a forma de codificação 

das variáveis não é o fator mais importante para o sucesso dos AG. Contudo, nota-se que a utilização 

do modo de codificação que mais se adapta ao problema é sempre desejável. Por exemplo, se o 

problema trabalha diretamente com valores binários, a velocidade de processamento dos AGs será 

maior com códigos binários. Por outro lado, se o problema se define com variáveis reais, pode não ser 

vantajoso efetuar a codificação/descodificação de todas as variáveis.  

Função de Adaptação – Fitness 

A fase de avaliação é feita através do uso de uma função de avaliação ou fitness, 𝐹_𝑜𝑏𝑗(𝜃, 𝜑). Para 

que o AG devolva a solução maximizada é necessário que a função seja a que melhor caracteriza o 

problema.  
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Cada indivíduo representa uma solução candidata, ou seja, uma possível solução do problema. Desta 

forma, todos os indivíduos que constituem as populações geradas em cada iteração, têm de ser 

avaliados de forma singular. A função de avaliação é responsável por atribuir um significado de aptidão 

ao valor numérico obtido por cada individuo. A comparação dos valores individuais de fitness resulta 

numa competição pela sobrevivência e reprodução num determinado ambiente. Os indivíduos com 

melhores valores de fitness têm a vantagem de obter uma maior probabilidade de seleção. 

Neste trabalho, ajusta-se o parâmetro referente ao ângulo de inclinação de um conjunto de antenas 

instaladas na zona urbana na cidade de Lisboa, tendo em vista atingir três objetivos: 

 Minimizar o número de amostras com fraca cobertura ou buracos de cobertura: pontos 

geográficos cujo sinal recebido está abaixo do nível de sensibilidade dos recetores;  

 Redução do nível de interferência inter-células;  

 Redução de Pilot Pollution: fenómeno que ocorre quando numa determinada zona, se identifica 

níveis fortes de sinal de mais antenas do que as que estão integradas no Active Set. Considera-

se que um sinal é forte quando a diferença entre a potência recebida de uma antena é inferior 

a uma margem (tipicamente 5 dB) em relação à potência recebida pela antena que emite o 

sinal mais forte. 

Para o primeiro objetivo mencionado define-se como buraco de cobertura, todas as amostras que não 

recebem sinal superior a limite de CPICH RSCP imposto pelo operador e todas as amostras que apenas 

estão cobertas por uma antena. Neste último cenário, caso exista uma interrupção de sinal, a cobertura 

da zona não fica assegurada.  

Para o desenvolvimento da função objetivo é necessário ter em conta quais os parâmetros disponíveis 

e quais as métricas a considerar. Alguns dos parâmetros definidos são dados pelos DT, outros tomam 

valores típicos. Ambos são listados em seguida: 

 Parâmetros/inputs das estações: 

o 𝑃𝑡 (𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑃𝑂𝑊𝐸𝑅) das 𝑁 antenas; 

o Alturas das 𝑁 antenas; 

o Coordenadas das 𝑁 antenas; 

o Tilt Elétrico das 𝑁 antenas; 

o Tilt Mecânico das 𝑁 antenas; 

o Azimute das 𝑁 antenas; 

o Listas das antenas vizinhas. Esta lista foi elaborada manualmente, com base num 

critério visual através da análise das topologias de rede, com o auxílio do Google Earth; 

o Máximo Active Set permitido (𝐴𝑆𝑚𝑎𝑥), definido pelo programador com o valor de 3. 

 Parâmetros/inputs das amostras obtidos pelos DT: 

o Valores de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 em cada 𝑗 amostra; 

o Valores de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻
𝐸𝑐

𝑁0
 em cada 𝑗 amostra; 

o Coordenadas das 𝑗 amostras; 

 Métricas: 
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o Número de 𝑗 amostras em que 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 ≤ 𝑇ℎ𝑟𝑠𝑐𝑝 em cada 𝑁 antena; 

o Número de 𝑗 amostras em que 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻
𝐸𝑐

𝑁0
≤ 𝑇ℎ𝐸𝑐/𝑁0 em cada 𝑁 antena; 

o Número de sinais fortes recebidos por um dado terminal. Define-se como sinal forte, 

um sinal com valor de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 ≤ 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡 − 5𝑑𝐵. Ou seja, número de 𝑗 

amostras em que (𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 ≤ 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡 − 5) ≥ 𝐴𝑆𝑚𝑎𝑥 ; 

o  𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 médio de todas as amostras em todas as células, numa dada 

percentagem (%) de amostras; 

o % de amostras com nível abaixo de um certo valor de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃. 

As duas últimas têm como objetivo avaliar se existe degradação do sinal entre o momento inicial e o 

final (após otimização). Alguns dos parâmetros enunciados não entram diretamente na função objetivo, 

mas são essenciais para estimar o desempenho das várias configurações de rede, como é o exemplo 

do cálculo dos níveis e qualidade de sinal originados pelas alterações do parâmetro de tilt.   

Em casos onde a função pretende solucionar mais que um objetivo em simultâneo existem duas 

abordagens possíveis. A abordagem mais simples, é combinar todos os objetivos numa só função 

(atribuindo pesos). Outra opção é encontrar o conjunto de soluções ótimas de Pareto. Isto significa que 

não é possível continuar a melhorar a fitness de um objetivo sem degradar os outros. A título de 

exemplo imagina-se que o cenário de estudo contem 12 antenas tri-sectorizadas, ou seja 36 sectores, 

cada tem um parâmetro que pode tomar 7 valores distintos (por exemplo o downtilt elétrico pode variar 

de 0º a 6º). Assim, o domínio do problema teria 736 =  2.6517𝐸30 configurações possíveis o que significa 

que o tempo de simulação representa um grande desafio. Na tentativa de minimizar o tempo de 

resposta do algoritmo, opta-se pela aplicação da primeira abordagem. Formula-se três funções 

intermédias 𝐹1(𝜃, 𝜑), 𝐹2(𝜃, 𝜑) e 𝐹3(𝜃, 𝜑), equações (3.7), (3.8) e (3.9) que posteriormente servem de 

parâmetros para a fitness, equação (3.10) cada uma relacionada com o respetivo objetivo: 

𝐹1(𝜃, 𝜑) = ∑ [
∑ 𝑓1(𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑗,𝑛 − 𝑇ℎ𝑟𝑠𝑐𝑝)𝐽

𝑗=1

𝐽
]

𝑁

𝑛=1

 
(3.7) 

𝑓1(𝑥) = {
1, 𝑥 ≥ 0
0, 𝑥 < 0

 
 

𝐹2(𝜃, 𝜑) = ∑ [
∑ 𝑓2(𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝐸𝑐/𝑁0𝑗,𝑛 − 𝑇ℎ𝐸𝑐/𝑁0)

𝐽
𝑗=1

𝐽
]

𝑁

𝑛=1

 
(3.8) 

𝑓2(𝑥) = {
1, 𝑥 ≥ 0
0, 𝑥 < 0

 
 

𝐹3(𝜃, 𝜑) =
∑ 𝑓4[∑ 𝑓3(𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑗,𝑛 − (𝑅𝑆𝐶𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡 − 5))𝑁

𝑛=1 ]𝐽
𝑗=1

𝐽
 

(3.9) 

𝑓3(𝑥) = {
1, 𝑥 ≥ 0
0, 𝑥 < 0
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𝑓4(𝑥) = {
0, 𝑥 > 𝐴𝑆𝑚𝑎𝑥

1, 𝑥 ≤ 𝐴𝑆𝑚𝑎𝑥
 

 

𝐹_𝑜𝑏𝑗(𝜃, 𝜑) = 𝑝1×𝐹1(𝜃, 𝜑) +  𝑝2×𝐹2(𝜃, 𝜑) + 𝑝3×𝐹3(𝜃, 𝜑) (3.10) 

onde, 𝜃 e 𝜑 correspondem ao valor de ângulo de tilt elétrico e mecânico, respetivamente, N o número 

total de antenas e J o número total de amostras abrangidas por cada célula. Considera-se para o cálculo 

de 𝑓1(𝑥) por antena, todas as medições em que esta seja best e ainda todas as amostras que fornece 

apenas menos 3 dB do que a sua best. Define-se como antena best, a antena que fornece melhor sinal 

ao terminal móvel naquele ponto geográfico. Os símbolos 𝑝1, 𝑝2 𝑒 𝑝3 representam os pesos atribuídos 

a cada objetivo e devem ser definidos pelo operador, consoante qual a importância/prioridade de cada 

objetivo definido. Para a demonstração de resultados assumiu-se que o peso é distribuído de igual 

forma por todos os objetivos. 

For fim, a função objetivo ainda se relaciona com as últimas duas métricas enunciadas. Estas são 

prioritárias, ou seja, ou a solução cumpre com os requisitos ou recebe um valor de fitness de zero. 

Desta forma, evita-se fazer escolhas que embora cumpram com os objetivos anteriores degradem a 

cobertura da região quando comparada à qualidade inicial. Este critério permite diminuir o tempo de 

simulação do algoritmo.  

Para tal utiliza-se a função de distribuição cumulativa (CDF), onde se avalia: 

 Valor de nível de sinal nos 60% do total das amostras 𝑅𝑆𝐶𝑃(60%), este valor indica que 60% 

das amostras recebe um nível de sinal inferior ou igual ao indicado; 

 Valor em percentagem do total de amostras cujo o nível de sinal é inferior ou igual -95dBm: 

%(−95𝑑𝐵𝑚) 

Pretende-se com estes dois indicadores admitir que o algoritmo aceite soluções que degradem o nível 

médio do sinal, mas garantindo que o nível de degradação não seja excessivo. Nesta fase compara-se 

a configuração inicial com a configuração em avaliação. O algoritmo aceita soluções que apresentem 

uma degradação de 3 dB quando comparadas à situação inicial. Como exemplo, se numa situação 

inicial 60% das amostras dispõe de um nível de cobertura abaixo dos -85 dBm aceita-se valores até -

88 dBm nessa mesma percentagem de amostras. Por outro lado, valida-se qual a percentagem de 

amostras que recebe níveis de sinal inferiores a -95 dBm e, em semelhança à validação anterior, 

também só se aceita soluções onde o número percentual de amostras com níveis inferiores a -95 dBm 

seja inferior a um máximo de 3% da solução inicial. Assim são definidas mais duas funções: 

𝐹4(𝑥) = {
1, 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙(60%) ≥ 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙(60%) − 3𝑑𝐵

0, 𝑐. 𝑐
 

(3.11) 

𝐹5(𝑥) = {
1, %𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙(−95𝑑𝐵𝑚) ≥ %𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙(−95𝑑𝐵𝑚) − 3%

0, 𝑐. 𝑐
 

(3.12) 

𝐹_𝑜𝑏𝑗(𝜃, 𝜑) = (𝑝1×𝐹1(𝜃, 𝜑) +  𝑝2×𝐹2(𝜃, 𝜑) + 𝑝3×𝐹3(𝜃, 𝜑))×𝐹4(𝑥)×𝐹5(𝑥) (3.13) 
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O AG procura obter o valor que maximiza a função objetivo. É importante salientar que neste estudo 

não é suposto o ajuste dos parâmetros de CPICH Power nem do ângulo de azimute. Pretende-se provar 

que apenas com o auxílio do RET e de pequenos ajustes na direção da antena é possível incrementar 

fortemente a qualidade da rede. Evita-se, gastar recursos em longos planeamentos de rede, tempo em 

ajustes nos modelos de propagação utilizados e gastos materiais e operacionais na inserção/remoção 

de estações. 

Seleção  

No seguimento da escolha das características da população e tipo de codificação a utilizar, passa-se 

para a fase de seleção, onde alguns dos indivíduos da população atual são selecionados com a 

responsabilidade de darem origem aos indivíduos da próxima geração.  

A seleção dos indivíduos que formam o conjunto de pais para a próxima geração é em grande parte 

controlada por um processo aleatório. Contudo, o processo é influenciado pela tendência da seleção 

natural, onde os indivíduos mais aptos, ou seja, com melhor valor de função fitness, são selecionados 

para sobreviver e reproduzir com maior frequência do que os restantes. Tem-se como objetivo manter 

as boas características genéticas entre gerações. Uma das razões para se utilizar um processo 

aleatório, ao invés de se escolher apenas os melhores indivíduos é manter a probabilidade dos 

indivíduos com piores valores de fitness entrarem no processo de reprodução. Assim, promove-se a 

diversidade genética e evita-se uma convergência precoce, sem primeiro explorar um amplo espaço 

de soluções.  Muitos métodos de seleção já foram desenvolvidos, dos quais se destacam a seleção por 

roleta, a seleção por torneio e a seleção por classificação: 

 Seleção por roleta (roulette-whell selection): neste método faz-se corresponder o valor da 

função fitness de cada indivíduo a uma fatia da roleta.  O tamanho de cada fatia é proporcional 

ao valor de fitness de cada individuo.  Ou seja, o indivíduo mais apto tem uma fatia maior, tendo 

dessa forma uma maior probabilidade de ser selecionado ao contrário dos indivíduos com 

menores valores de fitness que consequentemente não são selecionados com tanta 

frequência. A probabilidade 𝑃𝑠𝑒𝑙  que um indivíduo, 𝑖𝑛𝑑_𝑥 tem em ser selecionado em função do 

seu valor de fitness, é dada pela equação (3.13) [51, 46]: 

 

𝑃𝑆𝑒𝑙 =
𝑓(𝑖𝑛𝑑_𝑥)

∑ 𝑓(𝑖𝑛𝑑_𝑥)
𝑁𝑝𝑜𝑝

𝑖𝑛𝑑_𝑥=1

 
(3.14) 

 

onde 𝑁𝑝𝑜𝑝 representa o tamanho da população e  𝑖𝑛𝑑_𝑥 o individuo a ser avaliado. 

Nesta técnica a roleta é girada n vezes e em cada lançamento é selecionado um indivíduo. 

Desta forma, apesar das diferenças probabilísticas, todos os indivíduos podem ser 

selecionados, promovendo a variedade genética. Contudo, no caso de existirem indivíduos 

dominantes, é possível que o mesmo individuo seja selecionado várias vezes podendo causar 

uma convergência prematura.  O processo da seleção por roleta é ilustrado na figura 3.8. 
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Figura 3.5 – Método da seleção por roleta. 

 Seleção por torneio (Tournament Selection): este método consiste em selecionar 

aleatoriamente 𝑥 indivíduos (2 ou mais), os quais competem entre si pela passagem à fase de 

reprodução [52]. Com este método pretende-se imitar uma competição, onde em cada torneio 

um dos 𝑥 indivíduos sorteados é o vencedor, ou seja, é o indivíduo que contem melhor valor 

de fitness. Os progenitores são constituídos pelos indivíduos vencedores de cada etapa da 

competição. As vantagens face à seleção por roleta, tem-se o nível computacional, que como 

não necessita de conhecer nem comparar simultaneamente todos os indivíduos da população 

torna-se menos exigente. Como a comparação realiza-se entre poucos membros da 

população, a probabilidade de os indivíduos menos aptos serem selecionados é maior, 

promovendo a diversidade pela procura em novos espaços do domínio do problema. Nos 

restantes métodos quanto maior é o valor de fitness maior é a probabilidade de seleção e por 

consequência os indivíduos mais aptos são mais vezes escolhidos, principalmente nos casos 

onde a diferença de valores de fitness é muito expressiva. Na tabela 3.5 é representado um 

exemplo deste método; 

 

Tabela 3.5 – Método seleção por torneio. 
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 Seleção por classificação (Rank Selection): a principal característica deste método refere-se à 

ordenação de indivíduos consoante a sua classificação em função do valor de fitness.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de ordenados, a probabilidade de um individuo ser selecionado é proporcional à sua 

posição. Assim, não existe elevada discrepância entre as probabilidades que cada tem em ser 

selecionado. Na figura 3.6 ilustra-se a distribuição de probabilidades utilizando este método, 

como se pode comprovar a distribuição de probabilidades é similar entre todos os indivíduos. 

Deste modo, evita-se a convergência prematura que ocorre quando existem indivíduos com 

um valor de função fitness dominante face aos restantes, fenómeno típico das populações 

iniciais. A principal desvantagem da aplicação deste método consiste no tempo de 

processamento necessário para ordenar os indivíduos segundo o seu valor de fitness a cada 

iteração. O exemplo mais simples de atribuir a probabilidade de cada individuo ser selecionado 

de acordo com a sua classificação é dada pela equação (3.15) [53]: 

 

𝑝(𝐼𝑛𝑑𝑥) =
𝑟𝑎𝑛𝑘𝐼𝑛𝑑𝑥

𝑁𝑝𝑜𝑝𝑥(𝑁𝑝𝑜𝑝 − 1)
 

(3.14) 

 

onde 𝑁𝑝𝑜𝑝 corresponde ao tamanho da população, 𝑟𝑎𝑛𝑘𝐼𝑛𝑑𝑥  corresponde à classificação de 

cada individuo, em que rank = 1 representa o indivíduo com pior valor de fitness e rank = 𝑁𝑝𝑜𝑝 

o melhor.  

Cruzamento 

Após ocorrer a seleção dos indivíduos entra-se na fase de reprodução, onde são aplicados dois tipos 

de operadores. O primeiro designa-se por cruzamento e é caracterizado pela permutação de 

informação genética entre dois indivíduos, chamados de pais. Os pares de indivíduos são criados 

aleatoriamente. O objetivo da aplicação deste operador é proporcionar trocas de boas características 

na esperança de encontrar outras ainda melhores. Os pares de indivíduos podem, ou não, ser 

22%
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Figura 3.6 – Representação do método de selecção por classificação. 
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submetidos ao processo de cruzamento de acordo com uma dada probabilidade, pc. Tipicamente o 

valor desta probabilidade é alto, favorecendo a diversidade genética, entre  𝑝𝑐  ∈ [0.6 , 0.9] [46]. Existem 

várias formas de aplicação do operador cruzamento, entre elas, o cruzamento de um ponto, de dois 

pontos, uniforme e aritmético: 

 Cruzamento de um ponto: após a seleção de um par de indivíduos é escolhido aleatoriamente 

um ponto de corte. Define-se como ponto de corte uma posição entre dois genes.  Tendo N 

como comprimento do material genético de cada progenitor, seleciona-se aleatoriamente um 

ponto de corte, 𝑙, no intervalo 𝑙 ∈ [1,N − 1 ] que representa a posição de cruzamento. Assim, 

cada pai é separado em duas partes pelo ponto de corte. Para se formar novos indivíduos dá-

se a concatenação dos materiais genéticos dos pais. O filho1 é composto pela parte esquerda 

do Pai1 e pela parte direita do Pai2 e o filho2 é composto pela concatenação das partes 

contrárias. Um exemplo demonstrativo do processo pode ser visto na figura 3.7. 

 

Figura 3.7 – Esquema do operador cruzamento de um ponto de corte.  

 Cruzamento de dois pontos: este procedimento é idêntico ao descrito no cruzamento de um 

ponto. Contudo, ao invés de se selecionar um único ponto, gere-se, aleatoriamente, dois 

inteiros 𝑙1, 𝑙2 ∈ [1,N − 1 ]. Estes inteiros representam as posições de cruzamento, dividindo o 

indivíduo em três partes. Na figura 3.8 exemplifica-se o processo de cruzamento de multiponto; 

 

Figura 3.8 – Esquema do operador cruzamento de dois pontos de corte. 

 

 Cruzamento uniforme: neste é gerado aleatoriamente uma cadeia de bits de tamanho N 

formada por 0’s e 1’s que funciona como um vetor mascara que se responsabiliza por 

coordenar a troca de material em cada gene. Assim, o filho 1 recebe a informação genética do 

pai 1 nas posições onde no vetor mascara está o valor 1, caso esteja o valor 0 recebe a 

informação genética do pai 2. O procedimento inverso repete-se com o filho 2. O cruzamento 

uniforme pode ser visto na figura 3.9. 
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Figura 3.9 – Esquema do operador cruzamento uniforme. 

 

 Cruzamento aritmético: definido para ser aplicado em algoritmos genéticos que utilizam a 

codificação real dos indivíduos de natureza contínua. Ou seja, em casos onde cada indivíduo 

representa um valor dentro de um intervalo de hipóteses. Para este tipo de representação de 

indivíduos utiliza-se expressões matemáticas que, através da média ponderada dos valores 

dos pais obtém-se os filhos. As expressões são dadas pelas equações (3.16) e (3.17) [54]:  

 

𝐹𝑖𝑙ℎ𝑜 1 = 𝛽× 𝑃𝑎𝑖 1 + (1 − 𝛽)×𝑃𝑎𝑖 2  (3.16) 

𝐹𝑖𝑙ℎ𝑜 2 = 𝛽× 𝑃𝑎𝑖 2 + (1 − 𝛽)×𝑃𝑎𝑖 1  
(3.17) 

 

O valor de β corresponde a um valor entre 0 e 1. A forma como este valor é definido é um fator 

muito importante para a exploração de todo o domínio do problema, quanto maior for o seu 

valor mais abrangente é o espaço de pesquisa. 

Mutação 

A mutação é utilizada como segundo operador genético nos AGs. Esta operação caracteriza-se pela 

alteração aleatória do material genético dos indivíduos, ou seja, um ou mais genes do indivíduo são 

selecionados aleatoriamente e modificados. Foram implementados dois tipos de mutação: 

 Mutação por vizinhança: este operador consiste em fazer pequenas alterações a cada gene 

selecionado, ou seja, o gene selecionado é substituído pelo valor vizinho incrementando ou 

decrementado um valor; 

 Mutação uniforme: este operador substituí os genes selecionados por qualquer valor aleatório, 

respeitando o domínio do problema. 

A probabilidade de ocorrer a mutação num indivíduo da população está dependente da probabilidade 

de mutação imposta. Geralmente esta probabilidade pm é muito reduzida, 𝑝𝑚  ∈ [0 , 0.1] [46]. Esta tem 

como principal função aumentar a diversidade genética proporcionando que os indivíduos adquiram 

valores de genes e consequentemente características que utilizando apenas o operador cruzamento 

não seria possível alcançar. A afirmação anterior justifica-se porque o método de cruzamento é 

fortemente condicionado pelas características dos indivíduos da população inicial, uma vez que se trata 
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da sua combinação, o que não acontece com a mutação. Na figura 3.10, esquematiza-se o processo.  

 

Figura 3.10 – Esquema operador mutação uniforme (indivíduo mutado em 4 dos seus 7 genes). 

 

Elitismo 

O elitismo é um método que pode ser integrado nos algoritmos genéticos. Consiste em eleger 

automaticamente uma certa quantidade de indivíduos, os quais apresentam melhores resultados de 

função fitness, para transitarem à geração seguinte.  

O objetivo desde método é aumentar a velocidade de convergência do algoritmo. Os indivíduos 

selecionados por este processo não passam pelos operadores de cruzamento, nem mutação. Assim, 

é garantido que o bom material genético não é dispensado de uma geração para a outra. Este método 

tem especial interesse para problemas cujo valor objetivo não é fácil de ser definido. O presente estudo, 

é um caso onde a aplicação deste método pode possibilitar grandes vantagens, pois o objetivo é 

encontrar o resultado mais otimizado no menor tempo possível.  

3.2.3 Ferramenta de Simulação 

Como mencionado anteriormente, neste trabalho desenvolveu-se uma plataforma de simulação no 

domínio Matlab com a intenção de criar uma ferramenta de fácil utilização e que ajude as operadoras 

a otimizar a cobertura da rede rádio. Foram implementados métodos de otimização adaptados a para 

três tipos de testes:  

 Teste 1: alteração do parâmetro tilt de única antena; 

 Teste 2: alteração do parâmetro tilt elétrico de um conjunto de N antenas. 

 Teste 3: alteração da combinação entre tilt elétrico e mecânico de um conjunto de N antenas. 

A ferramenta oferece a possibilidade de ter em conta a elevação do terreno (informação extraída pela 

Google Maps Elevation API) ou admitir que o terreno é plano.  

As principais motivações à execução de vários testes a três cenários distintos (apresentados no capitulo 

4 e anexo B), é por um lado a monitorização do funcionamento da ferramenta e por validar a utilização 

do RET como único parâmetro de otimização para outro potencializar as áreas de cobertura. Permite-

se uma análise pormenorizada do desempenho de antenas singulares focadas na cobertura de uma 

única zona até ao funcionamento de uma rede real. A simulação aplica o algoritmo genético e todos os 
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métodos de seleção, cruzamento e mutação, descritos na secção 3.2.2, são implementados. Para a 

demonstração de resultados, a ferramenta devolve: 

 Comparação entre condição inicial e final (antes e depois do ciclo de otimização); 

 Gráficos da função objetivo do decorrer das várias iterações; 

 Comparação de função de distribuição cumulativa entre situação inicial e final; 

 Interface com o Google Earth: visualiza-se a topologia de rede e esquemas de cores ilustrativos 

dos resultados obtidos; 

 Relatórios em Excel onde se apresenta a configuração dos parâmetros de tilt iniciais versus 

finais; 

 Tempo de simulação. 

Assim que o utilizador dá a instrução de arranque para o processo de otimização existe um menu onde 

se escolhe que tipo de teste se está a executar e que métodos do AG utilizar. O utilizador escolhe a 

opção pretendida ao marcar o número correspondente. Na figura 3.11 apresenta-se o menu para 

escolha do método do AG e na figura 3.12 o menu para escolha do cenário. 

 

 

Figura 3.11 – Menu Ferramenta de Simulação. 

  

Após a escolha do modo de execução, a ferramenta acede aos relatórios DT. Deste modo contém toda 

a informação disponível sobre a configuração da rede no momento em que foram realizados. Neste 

trabalho assumiu-se que toda a rede utiliza o mesmo modelo de antenas. 
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Figura 3.12 – Característica do cenário em estudo.  

 

Na tabela 3.6, apresenta-se a principais especificações da antena utilizada. O ângulo inicial de 

inclinação de cada antena (tilt elétrico e mecânico) e o ângulo de azimute estão assinalados nos 

relatórios DT. Os limites de modificação de tilt permitidos são introduzidos pelo utilizador, respeitando 

os limites admitidos pelo modelo da antena.  

 

Tabela 3.6 – Caraterística sobre o modelo da antena utilizada. 

Características da antena 

Modelo 
 
Kathrein 80010665 

Frequência 2140 MHz 

Ganho  19.33 dBi 

Polarização (º) +45 

Limites permitidos de downtilt elétrico [0º, 6º] 

 

De seguida, realiza-se o cálculo do valor de nível de sinal (CPICH RSCP) que todas as amostras 

recebem de todas as antenas, após as várias modificações do parâmetro tilt (seja apenas elétrico ou a 

combinação elétrico e mecânico). Desta forma, para cada antena que entra no processo de otimização 

é calculado o valor de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑗,(𝛹,𝑛) em todas as 𝑗 amostras que recebem o seu sinal, 𝑛 representa 

a antena em questão e Ψ as várias combinações de tilt. Desta forma, num momento inicial cria-se uma 

matriz de dimensão [𝐽×(𝛹×𝑁)], onde J representa o número total de amostras, 𝛹 as combinações de 
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tilt possíveis e 𝑁 o número de antenas que entram no processo de otimização. 

As várias combinações de tilt provocam um ajuste no plano vertical do diagrama de radiação da antena.  

O diagrama de radiação pode ser visto como uma representação gráfica ou função matemática das 

propriedades de radiação de uma antena em função das coordenadas no espaço. Um diagrama é 

formado por vários lóbulos, onde cada um define a região de radiação contida entre duas direções de 

radiação praticamente nulas, Anexo A. Na direção do Lóbulo principal da antena é a região onde o 

ganho é máximo, sendo que este se define pela capacidade que uma antena tem de radiar numa dada 

direção. Esta capacidade é dada pela relação entre a intensidade de radiação e a intensidade de 

radiação que se obtém se toda a potência for radiada de igual modo para todo o espaço, como é o caso 

das antenas isotrópicas, consideradas antenas sem perdas. Como não estamos perante uma antena 

isotrópica calcula-se as perdas segundo o ângulo entre a direção do lóbulo principal da antena e cada 

medição contida no DT. Para tal, é necessário conhecer as atenuações verticais e horizontais, que 

cada modificação provoca no ganho da antena. Estas atenuações estão disponíveis pelo Kathrein [55] 

em ficheiros fornecidos pela Celfinet. Deste modo, estima-se a variação de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑗,(𝛹,𝑛) entre a 

situação inicial e final consoante a diferença de atenuações que cada ângulo provoca, visto ser o único 

fator que sofre alterações. Nas equações (3.18), (3.19) e (3.20), apresenta-se como é calculada a 

diferença entre níveis de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑗,(𝛹,𝑛) finais e iniciais. 

 

𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑗,(𝛹,𝑛)(𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

= 𝑃𝑡𝑛 + 𝐺𝑒𝑛 + 𝐺𝑟𝑗 − 𝐿𝑝𝑗,(𝛹,𝑛) − 𝐴𝑡𝑗,(𝛹,𝑛)(𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙)(𝑐𝑜𝑚𝑏. 𝑑𝑜 â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑡)

− 𝐴𝑡𝑗,(𝛹,𝑛)(ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙)(â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡𝑒) 

 

(3.18) 

𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑗,(𝛹,𝑛)(𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙) = 𝑃𝑡𝑛 + 𝐺𝑒𝑛 + 𝐺𝑟𝑗 − 𝐿𝑝𝑗,(𝛹,𝑛) −

𝐴𝑡𝑗,(𝛹,𝑛)(𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙)(𝑛𝑜𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑏. 𝑑𝑜 â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑡) − 𝐴𝑡𝑗,(𝛹,𝑛)(ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙)(â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡𝑒), 

 

(3.19) 

𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑗,(𝛹,𝑛)(𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙) − 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑗,𝑛(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) =

−𝐴𝑡𝑗,(𝛹,𝑛)(𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙)(𝑛𝑜𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑏. 𝑑𝑜 â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑡) + (𝐴𝑡𝑗,(𝛹,𝑛)(𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙)(𝑐𝑜𝑚𝑏. 𝑑𝑜 â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑡). 

(3.20) 

 

Quando se altera o foco de radiação de cada antena altera-se o valor de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 nas várias zonas 

de cobertura, refletindo-se num incremento ou num decremento da potência de sinal recebido nas 

várias medições feitas pelo DT. Com as equações apresentadas é possível determinar se alguma zona 

deixa de ser servida, pois considera-se que um ponto deixa de receber sinal, o valor de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 

ultrapassa o valor de sensibilidade do receptor (tipicamente -120 dBm). Mas por outro lado, não é 

possível determinar se alguma zona começa a ser coberta por uma dada antena sem serem feitas 

novas medições no terreno.  

Na figura 3.13 ilustra-se a influência da modificação do parâmetro de tilt na zona de cobertura e 

interferências de uma célula. 
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Figura 3.13 – Impacto do tilt elétrico na cobertura e interferência [18]. 

De forma a contornar este problema, e como não é viável ir ao terreno executar novas medições sempre 

que se simula uma nova modificação, criou-se mais uma opção na ferramenta simulação. 

Utiliza-se um modelo de propagação simplificado para estimar quais os valores de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃 que se 

obtêm quando calculados teoricamente. 

Usa-se a extensão do modelo Okumura-Hata tendo em conta: 

 Classificação do terreno: Urbano 

 Região com grande densidade urbanística e edifícios de alturas irregulares com 2 ou mais 

andares; 

 Frequência da antena: 2140 MHz. 

A expressão de Hata foi alargada por COST 231 [56] para 𝑓 ∈ [1.5 , 2]𝐺𝐻𝑧, 𝑑 ∈ [1 , 20]𝐾𝑚  ℎ𝑏𝑒  ∈

[30 , 200]𝑚 e ℎ𝑚 ∈ [1, 10]𝑚: 

 

𝐿𝑝[𝑑𝐵] = 46.3 + 33.9 log(𝑓[𝑀𝐻𝑧]) − 13.82 log(ℎ𝑏𝑒[𝑚]) + (3.21) 

+ [44.9 − 6.55 log(ℎ𝑏𝑒[𝑚])] log(𝑑[𝑘𝑚]) − 𝐻𝑚𝑢 [𝑑𝐵](ℎ𝑚, 𝑓) + 𝐶𝑚[𝑑𝐵]  

𝐻𝑚𝑢[dB] = 3.20 log(11.75ℎ𝑚[𝑚])2 − 4.97, f ≥ 400MHz cidade grande  

𝐶𝑚 = 3, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑠  

𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝑃𝑒 + 𝐺𝑟 + 𝐺𝑒 − 𝐿𝑝(𝐻𝑎𝑡𝑎) (3.22) 

 

Onde: 

 𝐿𝑝: Path loss; 

 𝑃𝑒: potência emitida pela antena; 

 𝐺𝑒: ganho de emissão; 
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 𝐺𝑟: ganho de recepção; 

 ℎ𝑏𝑒: altura da estação base; 

 ℎ𝑚: altura do terminal móvel; 

 𝑑: distância do terminal móvel à estação. 

Sempre que surge uma nova configuração de parâmetros de rede procede-se ao cálculo teórico dos 

valores de nível de sinal, 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜  nos pontos geográficos equivalentes aos disponíveis pelos 

DT.  De seguida, seleciona-se os pontos que, pelo valor teórico, estimam receber nível sinal de uma 

ou mais antenas. Cada ponto (𝑗, 𝑛) seleccionado vai recorrer a uma matriz de amostras vizinhas. Nesta 

matriz estão contidas todas as amostras 𝑗∗ ≠ 𝑗 que estão a uma distância de menos de 50 m da amostra 

𝑗 e os respetivos valores de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑗∗,𝑛. O valor de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑗,𝑛 é então calculado através da 

média ponderada de todos os níveis presentes na matriz de amostras vizinhas, em função da distância 

do somatório de valores de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑗∗,𝑛, equação (3.23) e (3.24). 

 

𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑗,𝑛 = ∑

50 − 𝑑𝑗
∗

50
×𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑗∗,𝑛

𝑀

𝐽∗

𝑗=1

 

(3.23) 

𝑀 = ∑
50 − 𝑑𝑗

∗

50

𝐽∗

𝑗=1

 

(3.24) 

 

onde, 50 m é distância máxima para uma amostra 𝑗∗ ser considerada vizinha e 𝑑𝑗
∗representa a distância 

entre as amostras. 

Depois de todos estes dados serem calculados, a simulação entra no processo de otimização 

propriamente dito. Nesta fase existem dois procedimentos distintos, um para a realização do teste 1 e 

outro para a realização dos testes 2 e 3: 

1. Procedimentos de otimização para testes do tipo 1:  

o Escolha da antena pelo valor de Scrambling Code (SC); 

o Análise da matriz 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝐽,(𝛹,𝑁(𝑆𝐶)); 

o Uso das funções avaliadoras definidas na secção 3.3.2. como 𝐹1(𝜃,𝜑), 𝐹4(𝜃, 𝜑) e 

𝐹5(𝜃, 𝜑): 

𝐹1(𝛹) = ∑ [
∑ 𝑓1(𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑗,(𝛹,𝑁(𝑆𝐶)) − 𝑇ℎ𝑟𝑠𝑐𝑝)𝐽

𝑗=1

𝐽
]

𝛹

𝑖=1

 

(3.25) 

𝑓1(𝑥) = {
1, 𝑥 ≥ 0
0, 𝑥 < 0

 
 

𝐹4(𝑥) = {
1, 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙(60%) ≥ 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙(60%) − 3𝑑𝐵𝑚

0, 𝑐. 𝑐
 

(3.26) 

𝐹5(𝑥) = {
1, %𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙(−95𝑑𝐵𝑚) ≥ %𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙(−95𝑑𝐵𝑚) − 3%

0, 𝑐. 𝑐
 

(3.27) 

𝐹𝑜𝑏𝑗(𝛹) = 𝐹1(𝛹)×𝐹4(𝑥)×𝐹5(𝑥) (3.28) 
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o Determina Máximo de 𝐹𝑜𝑏𝑗(𝛹). 

 

Figura 3.14 – Escolha de antenas a otimizar.  

 

2. Procedimentos de otimização para testes do tipo 2 e 3:  

o Escolha da gama de tilt elétrico e mecânico a testar; 

o Análise da matriz 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝐽,(𝛹,𝑁) e 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝐸𝐶/𝑁0𝐽,(𝛹,𝑁); 

o Aplicação do algoritmo genético, com o objetivo de maximizar a função objetivo 

𝐹_𝑜𝑏𝑗(𝜃, 𝜑) definida na secção 3.3.2.  

Na ferramenta de simulação foram implementados todos os métodos de seleção, cruzamento e 

mutação enunciados no subcapítulo 3.3.2.  

Na decisão sobre qual o método de codificação dos indivíduos, teve-se em consideração o número de 

possíveis combinações de tilts e as características da função objetivo. O número de conversões 

decimal-binário-decimal necessárias para abranger todas as hipóteses provoca um exigente esforço 

computacional e incrementa fortemente o tempo de simulação.  Assim sendo, optou-se por utilizar a 

codificação real de inteiros. Cada valor de gene corresponde a um valor tilt elétrico ou uma combinação 

tilt elétrico e mecânico. Faz-se corresponder a cada combinação de tilt a um valor inteiro (por exemplo, 

3ºdowntilt elétrico com 5ºdowntilt mecânico corresponde ao valor 81). Cada gene corresponde à 

combinação de tilts de uma antena, o que significa que cada individuo vai ter o tamanho 1×𝑁. 

Para o cálculo da função objetivo utiliza-se as matrizes de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝐽,(𝛹(𝑁),𝑁) e 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝐸𝐶/𝑁0𝐽,(𝛹(𝑁),𝑁). 

A primeira obtem-se da seleção das colunas da matriz 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝐽,(𝛹,𝑁) que correspondem à 

configuração tilt imposta em cada antena. Como exemplo, tem-se um cenário onde estão 2 antenas 

instaladas. Cada uma permite uma variação de tilt elétrico entre 0º e 2º. 
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𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝐽,(𝛹,𝑁) = [
−95 −93 −89
−98 −96 −92
−89 −87 −83

  
−90 −91 −94
−91 −92 −95
−88 −89 −92

] 𝑑𝐵𝑚 ↔ [
𝐽1,𝛹1 𝐽1,𝛹2 𝐽1,𝛹3
𝐽2,𝛹1 𝐽2,𝛹2 𝐽2,𝛹3
𝐽3,𝛹1 𝐽3,𝛹2 𝐽3,𝛹3

  
𝐽1,𝛹1 𝐽1,𝛹2 𝐽1,𝛹3
𝐽2,𝛹1 𝐽2,𝛹2 𝐽2,𝛹3
𝐽3,𝛹1 𝐽3,𝛹2 𝐽3,𝛹3

] 

 

(3.29) 

[0º, 1º, 2º ]𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑙𝑡 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 ↔  [𝛹1 = 1,𝛹2 = 2,𝛹3 = 3]   (3.30) 

 

Neste exemplo, ao ser gerado o 𝐼𝑛𝑑 = [1 1], a matriz alvo de avaliação pela função fitness é: 

 

𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝐽,(𝛹,𝑁) = [
−95 −90
−98 −91
−89 −88

] 
(3.31) 

 

Extrapolando este exemplo para os cenários em causa, a matriz submetida ao processo de otimização 

tem o tamanho 𝐽×𝑁, onde 𝐽 corresponde ao número total de amostras contidas nos DT e N ao número 

total de antenas da área em estudo, figura 3.14, e cada antena esta configurada com a configuração 

imposta pelos respetivos valores de gene contidos num indivíduo. A matriz de 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝐸𝐶/𝑁0𝐽,(𝛹,𝑁), 

obtém-se pela equação 3.2 definida na secção 3.1, tendo em conta a matriz 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝐽,(𝛹,𝑁). 

No final da simulação, a ferramenta retorna os valores de tilt otimizados e faz de interface para o Google 

Earth, onde todas as comparações entre situações iniciais e finais são ilustradas. 

Todo o desenvolvimento da ferramenta teve em vista que no futuro esta possa ser utilizada como apoio 

em tarefas de planeamento, implementação, avaliação e otimização de redes móveis. Foi avaliada 

segundo critérios referentes a uma rede de 3G e em ambientes urbanos com a implementação de 

macro células, contudo, é totalmente adaptável a outras gerações ou tecnologias e a outro tipo de 

ambientes. 

𝑁(𝑆𝐶 = 200) 𝑁(𝑆𝐶 = 208) 
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Capítulo 4 

Resultados 

4 Resultados  

 

Este capítulo é dedicado a assuntos relacionados com a implementação do algoritmo escolhido e 

motivo da sua escolha, técnicas aplicadas e ferramenta de simulação. Está dividido em dois 

subcapítulos. O primeiro refere-se ao processo sobre o qual foram definidos os métodos de 

implementação do algoritmo genético. O segundo apresenta algumas das simulações realizadas, onde 

se pretende mostrar o impacto da variação do angulo de tilt de um conjunto de antenas na otimização 

da cobertura e interferências de uma determinada zona. Explora-se cenários onde só uma antena é 

responsável por fornecer cobertura a uma determinada zona e cenários onde operam várias antenas 

em simultâneo, sendo o objetivo maximizar a cobertura sem causar zonas de forte interferência. Utiliza-

se a Cidade de Lisboa como cenário de estudo.  
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4.1 Parâmetros Algoritmo Genético 

Como descrito no capitulo 3 o algoritmo genético visa replicar o processo de seleção natural. Uma das 

grandes vantagens desde algoritmo é a possibilidade de ser implementado consoante a melhor 

adaptação do problema a otimizar.  

Durante o processo de testes à ferramenta desenvolvida, foram tidos em conta os resultados obtidos, 

em média, nas várias simulações e as fases do projeto onde esta ferramenta pode ser aplicada. 

A ferramenta foi desenvolvida para ser utilizada em duas fases distintas de um projeto: na fase de 

planeamento, onde se exige uma correta configuração de rede, evitando posteriores gastos em 

alterações e reconfigurações, mas onde o tempo de simulação não é significativo; e na fase de 

manutenção, onde o tempo de resposta é fundamental de forma a evitar interrupções de rede e 

consequentes gastos de recursos e insatisfação de clientes. 

Para análise de resultados, definiu-se que a seleção entre as várias combinações de métodos e 

parâmetros do algoritmo genético seria efetuada segundo as várias fases da sua execução de forma 

sequencial. Ou seja, após a definição de representação de cada indivíduo, definiu-se o tamanho da 

população, posteriormente o método de seleção, cruzamento e por fim mutação. Para tal, utiliza-se três 

cenários, que podem ser vistos ao longo deste capítulo e no Anexo B e aplica-se o tipo de teste 3 

(alteração da combinação entre tilt elétrico e mecânico de um conjunto de N antenas), visto ser o caso 

onde o esforço computacional é maior, pelo tamanho dos indivíduos. 

 

4.1.1 Tamanho da População 

O tamanho da população deve ser definido com a missão de equilibrar três objetivos: minimizar o tempo 

de simulação, procurar a convergência da solução para um máximo global e adaptar o algoritmo 

consoante as características do problema. Quanto maior a complexidade do problema e número de 

combinações de genes que cada individuo pode tomar, maior deve ser o tamanho da população.  

Nos cenários de estudo, as antenas implementadas permitem uma variação de downtilt elétrico entre 

0º e 6º, e ainda a modificação do uptilt e downtilt mecânico. Cada combinação de ângulos representa 

o valor de um gene constituinte de um individuo. Assim sendo, definir o valor de ângulo ideal para um 

conjunto de antenas, que influenciam entre si a área de cobertura e interferências no interior da região 

onde operam, constituí um problema complexo e de grande dimensão.  

Outro fator determinante é que num problema cuja dimensão é muito grande e a população muito 

pequena quando se obtém um máximo local através da seleção de um individuo existe uma grande 

probabilidade deste ser selecionado repetidamente e a solução pode convergir precocemente. Desta 

forma foi testado um tamanho de população entre 50 e 100 figura 4.1 e 4.2, respetivamente.  
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Figura 4.1 – Evolução da função objetivo - 50 Indivíduos (cenário 2). 

 

     

Figura 4.2 – Evolução da função objetivo - 100 Indivíduos (cenário 2). 

 

Através da análise à tabela 4.1 escolhe-se como tamanho da população 50 indivíduos. O fator 

determinante no tempo de simulação é o tamanho extensivo das amostras englobadas no Drive Tests 

que funcionam como inputs para o algoritmo. Verifica-se que como o tamanho da amostra é elevado, 

o tempo de simulação com uma população de 100 indivíduos é cerca de 58.8% mais elavado do que 

com um tamanho de população de 50, e por outro lado os resultados são semelhantes. Desta forma, 

optou-se por definir um tamanho de população com cerca de 50 indivíduos, variável consoante a 

necessidade, ou não, de implementar elitismo. 

FObj 

FObj 

Nº Iterações 

 

Nº Iterações 
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Tabela 4.1 – Comparação do desempenho do AG consoante o tamanho da população. 

Tamanho da População Função Objetivo Tempo de Simulação (it=500) 

50 Indivíduos cenário 1 0.931411 68 minutos 

100 Indivíduos cenário 1 0.936645 108 minutos 

50 Indivíduos cenário 2 0.959174 307 minutos 

100 Indivíduos cenário 2 0.964979 559 minutos 

 

 

4.1.2 Método de Seleção 

No processo de escolha sobre qual o método de seleção que melhor se enquadra na resolução do 

problema testou-se o desempenho das várias formas de implementação tendo em conta o tempo de 

simulação, convergência da solução e diversidade genética. No problema enunciado, não existe 

nenhum valor objetivo, no entanto, pretende-se que o algoritmo retorne o valor de função objetivo que 

a maximize. Neste sentido avaliou-se o valor da função no decorrer das várias iterações executando 

cada método de seleção, figura 4.3 método da roleta, figura 4.4 método do torneio e figura 4.5 método 

da classificação.  

 

Figura 4.3 – Método de Seleção Roleta (cenário 2). 

FObj 

Nº Iterações 
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Figura 4.4 – Método de Seleção Torneio (cenário 2). 

 

 

Figura 4.5 – Método de Seleção Classificação (cenário 2). 

 

No que se refere ao caso específico do processo de otimização de cobertura na zona de lisboa e com 

os cenários de teste avaliados, o método da roleta é o que apresenta resultados menos promissores. 

Quando se aplica o método da roleta para a execução do algoritmo o tempo de simulação é 

FObj 

FObj 

Nº Iterações 

Nº Iterações 
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significativamente maior do que quando comparado aos restantes no tempo execução do mesmo 

número de iterações. Este resultado deve-se ao fato de em cada iteração e para cada indivíduo ser 

necessário o cálculo da percentagem que o seu valor de função objetivo ocupa na roleta e 

posteriormente prosseguir com a seleção. A convergência deste método também é comprometida pela 

semelhança de valores de função objetivo que os indivíduos em estudo apresentam. Pois desta forma, 

a fatia de qualidade que cada individuo ocupa na roleta, consoante o seu valor de função objetivo, é 

sensivelmente do mesmo tamanho que as restantes, não existindo indivíduos com maior índice de 

seleção. Esta característica também pode estar presente no método de seleção por classificação pois 

a diferença entre o espaço que ocupa cada fatia é relativamente semelhante. No entanto, esta 

característica não se verifica quando o método é aplicado a estes cenários, pois a diferença entre 

tamanho que a fatia de cada indivíduo ocupa quando determinado pela sua classificação é mais 

diferenciada dos restantes que no método da roleta e o algoritmo ao fim de algumas interações 

consegue convergir para uma solução ótima.  

Por outro lado, tanto os métodos de seleção por torneio como por classificação apresentam resultados 

muito semelhantes quando comparados em cenários cujo número de setores a otimizar é reduzido, 

cenário 1. Contudo, ao serem comparados no cenário 2 e 3, onde tanto o número de setores em 

avaliação como o número de amostras são superiores, existe uma forte diferença no tempo de 

simulação e iterações necessárias para a convergência da solução para o mesmo resultado do que 

quando se utiliza o método de classificação. O método de classificação obriga a que todos os indivíduos 

sejam classificados e ordenados antes do progresso de seleção propriamente dito, o que incrementa o 

tempo de simulação, ao passo que o método por torneio, seleciona dois elementos e passa para o nível 

seguinte o que obtiver melhor resultados.  

 

Tabela 4.2 – Comparação de resultados entre o Método de Torneio e Classificação. 

Método de Seleção Função Objetivo 

Tempo de Simulação até 

convergir para o valor da 

função objetivo 

Torneio (cenário 2) 0.959174 (converge - it 300) 184 minutos 

Classificação (cenário 2)  0.958242 (converge - it 470) 282 minutos 

 

Como este algoritmo é para ser utilizado em diversas fases de um projeto, deve existir um balanço 

entre atingir a melhor configuração de rede e obter a resposta no menor tempo de simulação possível. 

Para o caso se ser utilizado na fase de planeamento deve-se ter em conta qual o método que devolve 

a solução mais maximizada, independentemente do tempo de simulação. Contudo, numa fase 

otimização onde pode ocorrer a necessidade de reconfiguração devido a uma interrupção de 

rede/congestionamento, o tempo de resposta é o fator critico de decisão. Nas várias simulações 
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realizadas sob os inputs de simulação adquiridos e com a visam de adaptar o algoritmo ao maior 

número de cenários, opta-se por validar os resultados utilizando o método de seleção por torneio.  

 

4.1.3 Cruzamento 

A escolha sobre o método de cruzamento que se deve aplicar está diretamente relacionada com as 

características de cada individuo. No caso em estudo, cada indivíduo define-se pelo ângulo de tilt 

aplicado a um conjunto de antenas. As combinações de ângulos de tilt variam com 1º uptilt ou downtilt 

e não se admite valores decimais, como incrementos de 0.5º. Assim, o algoritmo aritmético não tem 

significado e apesar de ser implementado na ferramenta, para eventuais futuras alterações, não foi 

contabilizado para a analise de resultados.  

 

Figura 4.6 – Comparação entre evolução da função objetivo utilizando o método de cruzamento uniforme, de um 

ponto e de dois pontos (cenário 2). 

 

Numa amostra de 10 simulações consecutivas, o método de cruzamento de 2 pontos e cruzamento 

uniforme demonstram ser os mais eficazes em gerar diversidade entre os indivíduos de uma população, 

e consequentemente diminuem o risco do algoritmo convergir para um máximo local e ainda, não se 

verifica significado adicional no tempo de simulação do algoritmo, figura 4.6. 

Como se pode analisar na figura, o método de cruzamento em um ponto é o método que iterativamente 

oscila menos nos valores de função objetivo. Isto significa que ao encontrar um optimo local, o algoritmo 

tem maior dificuldade em explorar outros domínios do problema, pois a troca de informação genética é 

FObj 

Nº Iterações 
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reduzida. Por outro lado, nos restantes métodos verifica-se que ao longo do processo iterativo é 

possível encontrar mais e melhores soluções. Comparando o método de cruzamento uniforme e o 

cruzamento em dois pontos verifica-se que apesar de muito semelhantes, o primeiro alcança melhores 

desempenhos ao promover uma procura mais intensiva entre todas as possíveis soluções do problema, 

visto promover a troca, entre dois indivíduos, de uma quantidade de genes selecionados 

aleatoriamente, ao contrario do cruzamento em dois pontos que faz a troca de conjuntos de genes. 

Dos valores típicos da utilização deste operador genético verificou-se que quando a probabilidade de 

ocorrer cruzamento é cerca de 60% o risco de convergência precoce para uma solução aumenta 

significativamente, figura 4.7. 

 

Figura 4.7 – Comparação da evolução da função objetivo entre uma probabilidade de cruzamento de 60% e 85% 

(cenário 2). 

 

Este acontecimento justifica-se porque o AG, caso não exista o operador genético de cruzamento e de 

forma a não alterar o tamanho da população, gera de forma aleatória os restantes indivíduos.  

Como consequência deste procedimento, e juntamente com o facto de não existir grande quantidade 

troca de informação genética entre os indivíduos com melhores características, existe uma grande 

probabilidade alguns indivíduos se destacarem fortemente dos restantes e por consequência ser 

selecionados consecutivamente, não possibilitando o varrimento de todo o domínio do problema. 

Optou-se por utilizar uma probabilidade de cruzamento de 85% promovendo trocas de boas 

características com o objetivo de encontrar soluções ainda melhores. 

 

FObj 
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4.1.4 Mutação 

A existência de mutação sobre os indivíduos possibilita explorar espaços do domínio do problema, que 

ao ser atribuída uma configuração inicial de população dificilmente seriam explorados. Entre as duas 

formas de aplicação deste operador, o impacto no tempo de simulação e convergência de resposta é 

similar. Contudo, a diversidade de solução e consequentes oscilações de valores de função objetivo 

são mais significativos quando o valor do gene mutado pode alterar para qualquer valor entre o alfabeto 

disponível. Ou seja, quando num gene só existe a variação de um grau no ângulo de tilt provoca menos 

alterações ao valor da função objetivo do que atribuir um valor de ângulo aleatório, dentro do espaço 

admitido. Na tabela 4.3 apresenta-se um exemplo de um individuo, onde se apresenta o seu valor da 

função objetivo. A esse mesmo individuo efetua-se os dois exemplos de mutação e os respetivos 

valores das funções objetivo obtidas. Como se verifica ao aplicar o operador de mutação uniforme o 

valor da função objectivo tem uma variação maior, o que indica a procura de solução em vários 

domínios da função. 

Tabela 4.3 – Comparação entre resultados da função objetivo implementando os dois tipos de mutação. 

Indivíduo Valor da função objetivo 

Indivíduo original: 

6 52 7 90 83 20 44 31 68 35 56 38 6 57 70 45 88 44 18 51 58 9 34 27 36 9 

FObj = 0,6280163 

Indivíduo mutado por vizinhança: 

6 52 8 90 83 20 44 31 68 35 56 38 6 57 69 45 88 44 18 51 58 9 34 28 36 9 

FObj = 0,6239636 

Indivíduo mutado uniforme: 

6 52 87 90 83 20 44 31 68 35 56 38 6 57 31 45 88 44 18 51 58 9 34 8 36 9 

FObj = 0,6473769 

 

Valida-se a probabilidade de mutação entre 0% e 10%. Verifica-se que quanto maior for este valor, 

maior é o caráter aleatório da solução comprometendo a convergência do algoritmo.  

4.1.5 Elitismo 

O presente estudo, é um caso onde a aplicação deste método pode possibilitar grandes vantagens, 

pois o objetivo é encontrar o resultado mais otimizado possível sem a existência de um valor ideal pré-

definido. Dado o domínio do problema de otimização de uma rede rádio, onde existem um vasto número 

de amostras e um considerável conjunto de combinações de tilt das antenas implementou-se o 

algoritmo genético aplicado o elitismo a cerca de 4% dos 50 indivíduos gerados nas diversas 

iterações/gerações. Este valor significa que os dois melhores indivíduos de cada população passam 

para a iteração seguinte sem serem submetidos a operadores genéticos, o que assegura que o material 

genético com melhores características não se perde e permite garantir uma convergência lenta. 
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4.1.6 Parâmetros iniciais 

Através da análise descrita nos subcapítulos anteriores na tabela 4.4 apresenta-se a parametrização 

dos valores utilizados no algoritmo de otimização de cobertura. É importante salientar que estes 

parâmetros foram selecionados para o cenário de teste em estudo e tendo em conta os valores de 

padrão aconselháveis, o que significa que ao ser alterado não implica uma nova validação de quais os 

valores a utilizar.  

 

Tabela 4.4 – Parâmetros de inicialização de variáveis do AG. 

Parâmetros Iniciais 

Tamanho da população 50 Indivíduos 

Método de seleção Torneio 

Método de cruzamento Uniforme 

Probabilidade de cruzamento 85% 

Método de mutação Uniforme 

Probabilidade de mutação 2% 

Número de elitismo 2 unidades 

 

 

De seguida, apresenta-se um exemplo ilustrativo de como o algoritmo genético vai atuar no processo 

de otimização e na ferramenta desenvolvida. Salienta-se que o exemplo descrito é meramente 

ilustrativo, e todos os dados apresentados não correspondem a dados reais:  

1. Configuração do indivíduo: 

o Cada indivíduo tem tamanho [1 ×N], 𝑁 corresponde ao número de antenas em estudo; 

o Cada indivíduo é constituído por genes corresponde à configuração de parâmetro de 

tilt de cada antena: 𝐼𝑛𝑑 = [𝛹x(N(1))   𝛹x(N(2)) … 𝛹x(N(𝑛))]; 

o A codificação do valor do indivíduo é representada por um valor inteiro associado a 

cada configuração de tilt. Como exemplo, se a gama de tilt elétrico permitida for: 

[0º,  1º,  2º ,  3º,  4º] 𝑑𝑜𝑤𝑛𝑡𝑖𝑙𝑡 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 ↔  [𝛹1 = 1,𝛹2 = 2,  𝛹3 = 3,𝛹4 = 4,𝛹5 = 5]. 

 

2. Após definição do indivíduo gera-se uma população de indivíduos. No processo de otimização 

essa população terá o valor de 50 como verificado anteriormente, no exemplo descrito cria-se uma 
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população de tamanho 5: 

 

𝑃𝑜𝑝 =  

[
 
 
 
 
 
2 1 1
3 3 3

    
1 2
2 1

4 1 5
1 3 2

    
3 5
4 4

 
1 4 1
3 3 3

    
5 3
1 2

 ]
 
 
 
 
 

  

[
 
 
 
 
 
𝐼𝑛𝑑1
𝐼𝑛𝑑2
𝐼𝑛𝑑3
𝐼𝑛𝑑4
𝐼𝑛𝑑5
𝐼𝑛𝑑6]

 
 
 
 
 

 

 

(4.1) 

3. Estima-se a matriz 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝐽,(𝛹,𝑁), método descrito na secção 3.2.3:  

 

 

… 

 

(4.2) 

o Assim, o indivíduo 1 adquire a seguinte matriz 𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃. Com esta é possível 

calcular a matriz CPICH Ec/No e assim, obter a função fitness com base nas métricas 

enunciadas na secção 3.2.2. 

 

𝐶𝑃𝐼𝐶𝐻 𝑅𝑆𝐶𝑃𝐽,(𝛹,𝑁) = [
−93 −91
−96
−87

−92
−89

    
−84 −92
−87
−78

−95
−86

    
−88
−91
−82

] (4.3) 

4. Após o cálculo da função objetivo seleciona-se por elitismo os melhores indivíduos (máximos 

locais da função objetivo). No exemplo proposto, os indivíduos 3 e 5 passam para a geração 

seguinte sem passar pelo processo de seleção e aplicação de operadores genéticos 

(reprodução):  

 

 
(4.4) 

 

 

5. De seguida, pelo método de seleção por torneio seleciona-se pares de indivíduos para 

competirem entre si. Os dão origem aos elementos da geração seguinte. Por exemplo, no caso 

de serem selecionados os pares de indivíduos seguintes, seriam selecionados para reprodução 

os indivíduos 4 e 6: 

𝑃𝑜𝑝 =  

[
 
 
 
 
 
2 1 1
3 3 3

    
1 2
2 1

4 1 5
1 3 2

    
3 5
4 4

 
1 4 1
3 3 3

    
5 3
1 2

 ]
 
 
 
 
 

  

[
 
 
 
 
 
𝐼𝑛𝑑1
𝐼𝑛𝑑2
𝐼𝑛𝑑3
𝐼𝑛𝑑4
𝐼𝑛𝑑5
𝐼𝑛𝑑6]

 
 
 
 
 

 ⟹ 𝐹𝑜𝑏𝑗 = [0,765   0,822   0,919   0,845   0,956   0,792] 
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𝐹𝑜𝑏𝑗(𝐼𝑛𝑑1) = 0,765 𝐹𝑜𝑏𝑗(𝐼𝑛𝑑6) = 0,792 

𝐹𝑜𝑏𝑗(𝐼𝑛𝑑4) = 0,845 𝐹𝑜𝑏𝑗(𝐼𝑛𝑑2) = 0,822 

 

 

6. A fase de reprodução inicia-se pela aplicação do operador cruzamento uniforme (método de 

cruzamento com melhor performance no estudo efetuado). Gera-se um vetor binário e nas 

posições onde o vetor toma o valor de 1 significa que vai existir a troca de informação genética 

entre dois indivíduos:  

𝑉𝑒𝑡𝑜𝑟 = [1 0 0 1 0] 

Pai1(Ind6) = [3 3 3 1 2]  e 𝑃𝑎𝑖2(𝐼𝑛𝑑4) = [1 3 2 4 4] 

Filho1 = [1 3 3 4 2]  e Filho2= [3 3 2 1 4] 

 

7. Por último aplica-se o método de mutação uniforme, onde à semelhança do método de 

cruzamento uniforme, gera-se um vetor binário e caso o valor do vetor seja 1 então será 

alterado o valor de gene, para outro valor do parâmetro de tilt, do indivíduo que se submete a 

este operador:  

O 𝐹𝑖𝑙ℎ𝑜2 é selecionado. 𝑣𝑒𝑡𝑜𝑟 = [0 1 1 0 0] ⟹ [3 2 5 1 4] 

 

Este procedimento vai-se repetir ciclicamente até uma das condições de paragem ser satisfeita. Essas 

condições são, o número máximo de iterações que o algoritmo pode executar já ter sido alcançado, ou 

o já se atingir o valor de função objetivo definido pelo operador e utilizador da ferramenta. 

4.2 Otimização de Cobertura e Redução de Interferência 

Nesta dissertação realiza-se um estudo de otimização de cobertura UMTS, suportado por dados 

extraídos de uma rede real. A cidade de Lisboa foi a zona selecionada para o cenário de teste do 

algoritmo. Esta escolha deve-se ao fato de ser disponibilizadas uma grande quantidade de 

medidas/indicadores KPI nesta localização e ainda, por ser uma zona onde possuí uma grande 

quantidade de estações próximas que influenciam a mesma região de cobertura.  

O principal objetivo do trabalho é obter uma visão do problema de um ponto de vista prático, a fim de 

identificar e tirar conclusões sobre os pontos-chave a serem desenvolvidos para que num futuro se 

execute um procedimento completo de auto otimização. A pesquisa de otimização considerada é 

suportada pelo reajustamento do parâmetro de tilt de um conjunto de antenas vizinhas. Visa-se 

melhorar os níveis de cobertura nos locais onde existe uma falha (níveis de RSCP < -120 dBm) ou 
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fraca receção de sinal e simultaneamente e evitar o aparecimento de zonas de interferência. Satisfazer 

ambos requisitos em simultâneo representa um problema complexo quando estamos inseridos numa 

rede rádio, cujo número de antenas instaladas tende a aumentar com a evolução do número de 

utilizadores e serviços. Contudo, o algoritmo visa devolver a configuração de rede otimizada que melhor 

equilibra os 3 objetivos de otimização propostos. 

4.2.1 Setor Único 

Na figura 4.8 e 4.9 ilustra-se dois exemplos do cenário de otimização dos parâmetros de um único setor 

(teste 1). Na primeira existe a necessidade de melhorar os níveis de cobertura da região próxima da 

antena. Após a execução do algoritmo, verifica-se que existe um ajuste de downtilt na configuração 

otimizada.  

Na situação inicial, configuração atual da rede, tem-se a seguinte configuração: tilt mecânico 0º e 

downtilt elétrico de 4º e após otimização tem-se tilt mecânico 0º e downtilt elétrico de 6º, incrementando 

dois valores negativos ao ângulo de inclinação da antena.  

 

 

Figura 4.8 – Comparação entre o nível de RSCP inicial e final - (setor ilustrado a vermelho). 

 

No segundo cenário pretende-se aumentar o raio da célula de forma a intensificar a cobertura nos 

limites da célula. Como consequência o algoritmo retorna a indicação de ajuste uptilt ao valor inicial. 

Na situação inicial tem-se a seguinte configuração: tilt mecânico 0º e downtilt elétrico de 4º e após 

otimização tem-se tilt mecânico 0º e downtilt elétrico de 1º, incrementando três valores positivos ao 

ângulo de inclinação vertical da antena. Ambas as figuras estão acompanhadas por um esquemático 

de cores, que representa os níveis de RSCP, obtidos pelas medições do Drive Test e estimados pelo 

algoritmo, respetivamente. 
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Figura 4.9 – Comparação entre o nível de RSCP inicial e final - (setor ilustrado a verde água).  

 

De um ponto de vista prático, a inclinação elétrica é limitada pelas características das antenas 

implementadas, enquanto a inclinação mecânica é limitada a um certo máximo de forma a evitar 

deformação no lóbulo de radiação principal. 

 

4.2.2 Multi Setores 

O primeiro cenário de teste (tabela 4.5) realiza-se entre o Bairro Alto, zona da Baixa de Lisboa e Alfama. 

Tabela 4.5 – Ambiente para otimização de rede - cenário 1. 

Caraterísticas Cenário 1 

Número de sites 12 

Número de setores 𝑵 26 

Número de amostras 𝑱 2089 

Tamanho área de estudo 1500 𝑚 × 1500 𝑚 

Classificação do ambiente Urbano 
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Assume-se que todas as antenas em estudo dispõem da mesma parametrização. A informação sobre 

o diagrama de radiação da antena implementada e suas principais características podem ser 

consultados no Anexo A. 

Pretende-se com a implementação do algoritmo diminuir os pontos situados num buraco de cobertura, 

ou seja, diminuir o número de amostras onde o nível de sinal permanece abaixo do valor de 

sensibilidade dos recetores (tipicamente -120 dBm em equipamentos de rede 3G) e ainda obter um 

melhor nível de sinal nas zonas já cobertas. O algoritmo foi testado tendo em conta apenas um setor e 

tendo em conta multi setores. Faz-se variar a inclinação de tilt elétrico permitida pelas características 

da antena e testa-se ainda a combinação da variação do tilt elétrico e mecânico em simultâneo.  

Na figura 4.10 observa-se o nível de sinal captado pelo DT ao percorrer a região. Como resultado deste 

teste pretende-se melhorar o nível de cobertura da área em observação, estabelecendo como 

prioridade diminuir a fraca cobertura das áreas definidas como críticas (assinaladas com cores quentes, 

vermelho, laranja e amarelo, na figura 4.11), e ainda manter ou melhorar a qualidade do sinal recebido 

em todos os pontos geográficos, figura 4.12. Em ambas as figuras são assinaladas e numeradas as 

zonas consideradas como críticas. É sobre estas zonas que a atuação do algoritmo incide todo o 

processo de otimização. 

 

Figura 4.10 – Nível de RSCP inicial (Cenário 1). 

 

Na figura 4.11 estão representadas a vermelho as amostras cujo nível de RSCP é inferior a um certo 

valor limite. Num cenário típico este valor limiar seria os -120 dBm, contudo, como a amostra disponível 

contém valores superiores a este objetivo, impôs-se o valor de RSCP mínimo aceitável de -95 dBm 

para se conseguir analisar visualmente as alterações efetuadas. Salienta-se que o valor de RSCP 
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mínimo,  𝑇ℎ(𝑅𝑆𝐶𝑃), é um parâmetro dado ao algoritmo como input o que pode ser alterado e adaptado 

consoante as exigências do operador. Assim sendo, os pontos verdes correspondem a níveis de RSCP 

aceitáveis e por outro lado, os pontos vermelhos são as amostras que não recebem níveis de sinal com 

valores dentro dos requisitos impostos (contabilizadas 147 amostras com estas características).  

 

Figura 4.11 – Amostras com nível RSCP inferior ao limite admitido no canal CPICH (Cenário 1).  

 

Figura 4.12 – Qualidade de Sinal inicial (cenário 1). 
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Otimização – Multi Setores e variação de tilt elétrico 

Um dos objetivos do presente trabalho é desenvolver uma ferramenta que aproxime o processo de 

otimização a um procedimento eficaz, eficiente, com a possibilidade de ser utilizado em tempo real 

consoante as necessidades do operador e sem implicar deslocações de técnicos ao local. Com a 

vontade de dar um passo neste sentido, testa-se quais os resultados obtidos quando o único parâmetro 

a sofrer modificações durante o processo é a parte elétrica da inclinação vertical da antena, com a 

utilização do RET (teste 2). 

Nas figuras 4.13 e 4.14 é possível fazer uma analise visual das modificações no nível de sinal de toda 

a zona em estudo, causadas pela alteração deste parâmetro.  

 

Figura 4.13 – Nível de RSCP após variação de tilt elétrico (Cenário 1). 

 

As zonas assinaladas representam as áreas cujo nível de sinal se apresenta mais crítico, o que por 

consequência leva o algoritmo a incidir fortemente sobre elas. Assim, apesar de toda a região em 

estudo sofrer melhorias de cobertura, que se pode comprovar pela função de distribuição cumulativa 

de níveis de RSCP (figura 4.15), é sobre estas áreas que é notório as grandes modificações. 

No que diz respeito às melhorias de cobertura identificadas na figura 4.13, estas ocorrem sobretudo 

devido a: 

Na zona 1 – As antenas que afetam fortemente a cobertura desta área representam-se na 

figura pelo Scrambling Code (SC) com o número 272, 459 e 196. Como indicado, neste teste 

não se efetua a modificação do ângulo de tilt mecânico, portanto este ângulo permanece com 
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os valores iniciais. Na tabela 4.6, mostra-se as modificações de tilt elétrico que ocorreram 

nestes setores. O setor com SC 272 manteve a sua configuração, este é responsável pela 

cobertura da parte superior da zona assinalada. Os restantes dois setores aparecem com o 

valor otimizado após um uptilt, que resultada num aumenta do raio de cobertura de cada 

antena. Todas têm uma altura de sensivelmente 25 metros, contudo, em termos de perfil do 

terreno o setor com SC 196 encontra-se colocado numa zona onde a elevação do terreno é 

maior que as restantes.  

Desta forma, apesar de estar situado a uma distância maior, com a nova configuração os 

terminais móveis que circulam na zona afetada ficam situados na direção do lóbulo secundário 

da antena, o que permite um incremento de potência recebida. 

  

Tabela 4.6 – Configuração inicial versus configuração otimizada (zona 1). 

Scrambling Code 272 459 196  

Tilt Inicial 

2º uptilt 

mecânico -  4º 

downtilt elétrico 

4º downtilt 

mecânico -  5º 

downtilt elétrico 

0º tilt mecânico -  

4º downtilt 

elétrico 

 

Tilt Otimizado 

2º uptilt 

mecânico -  4º 

downtilt elétrico 

4º downtilt 

mecânico -  1º 

downtilt elétrico 

0º tilt mecânico -  

2º downtilt 

elétrico 

 

 

 

Na zona 2 – A zona dois é essencialmente afetada pelo desempenho do setor com SC 414. 

Com o algoritmo de otimização propôs-se 0º de tilt elétrico, o que resulta numa elevação de 6º 

face à solução implementada, aumentado o raio de cobertura da célula, tabela 4.7. Esta antena 

é fortemente afetada pelo tilt mecânico, que direciona o foco da mesma para as regiões mais 

próximas. A junção dos dois parâmetros, possibilitou a adequada cobertura da região próxima 

da base da antena, mas expandiu a área de cobertura global da mesma. 

 

Tabela 4.7 – Configuração inicial versus configuração otimizada (zona 2). 

Scrambling Code 414  

Tilt Inicial 
4º downtilt mecânico 

-  6º downtilt elétrico 

 

Tilt Otimizado 
4º downtilt mecânico 

-  0º tilt elétrico 

 

 

Na zona 3 – A combinação entre as configurações dos setores com SC 212, 196 e 208 

determina o nível de RSCP alcançado pela zona 3. Após a otimização tanto o setor com SC 
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212 como o 196 sofreram um uptilt de 2º, o que permitiu aumentar os níveis de cobertura em 

todo o espaço, inclusive na parte traseira da antena (onde se encontra a zona crítica). Por outro 

lado, o setor 208 é otimizado com a aplicação de 1º downtilt para aumentar o nível de sinal 

recebido na região próxima da antena, tabela 4.8.  

 

Tabela 4.8 – Configuração inicial versus configuração otimizada (zona 3). 

Scrambling Code 212 196 208  

Tilt Inicial 

2º uptilt 

mecânico -  4º 

downtilt elétrico 

0º tilt mecânico -  

4º downtilt 

elétrico 

0º tilt mecânico -  

4º downtilt 

elétrico 

 

Tilt Otimizado 

2º uptilt 

mecânico -  2º 

downtilt elétrico 

0º tilt mecânico -  

2º downtilt 

elétrico 

0º tilt mecânico -  

5º downtilt 

elétrico 

 

 

Estas mudanças de configuração de rede traduzem-se numa redução dos pontos identificados como 

críticos de 147 para 20, figura 4.12, e numa melhoria significativa da curva da função de distribuição 

cumulativa (CDF), que representa a percentagem de amostras nos vários níveis de cobertura.  

 

Figura 4.14 – Amostras com nível RSCP inferior ao limite admitido no canal CPICH ( após variação de tilt 

elétrico). 
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Nesta verifica-se que após o processo de otimização 30% do número de amostras dispõe de um nível 

de cobertura abaixo dos -71 dBm, 40% toma valores de RSCP entre os -71 dBm e os -60 dBm e os 

restantes 30% acima de -60dBm. Enquanto no momento inicial, 30% da população de amostras dispõe 

de nível de RSCP abaixo dos -78 dBm, 40% com valores entre -78 dBm e -63 dBm e os restantes 30% 

acima dos -63 dBm. 

 

 

 

Figura 4.15 – CDF do nível de RSCP antes e após otimização (cenário 1 – variação de tilt elétrico). 

 

No que diz respeito à redução de interferências, também foram assinaladas as zonas onde os níveis 

de sinal recebidos pelas várias antenas que dão cobertura a uma determinada zona são tão fortes que 

causam interferências entre sinais.  

Os dois objetivos base implementados neste método de otimização tendem a ser contraditórios e por 

consequência uma melhoria do nível de cobertura pode comprometer o nível de qualidade de sinal e 

causar overshooting e vice-versa. É então importante o balanço entre os dois objetivos. Na figura 4.16 

é possível analisar-se quais os efeitos do processo de otimização e ainda, comparar a curva de CDF 

entre a configuração inicial e a otimizada, figura 4.17.  

Esta análise indica uma melhoria na qualidade de sinal da região. Salienta-se que a curva CDF 

otimizada encontra-se cerca de 1 dB para a direita face à situação inicial. No entanto, 1% das amostras 

apresentam níveis de Ec/No inferiores ao pior caso dos Drive Tests. 

    

[dBm] 
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Figura 4.16 – Qualidade de sinal após variação de tilt elétrico (Cenário 1). 

 

A melhorias de qualidade de sinal nas zonas assinaladas são descritas em seguida: 

Zona 1: esta zona é afetada pelo elevado número de antenas que se encontram na sua região. 

Após a otimização existem dois setores que diminuem a forte incidência nesta área, o setor 

com SC de 71 e 280. O primeiro é reconfigurado com a aplicação de downtilt e dessa forma 

não projeta a sua emissão sobre pontos abrangidos pela região assinalada. Por outro lado, o 

setor com SC de 280 ao ser efetuado um uptilt projeta a sua direção de radiação para os pontos 

mais distantes deixando também de interferir com os indicadores desta região. As alterações 

à configuração dos parâmetros podem ser consultadas na tabela 4.9. 

Tabela 4.9 – Configuração inicial versus configuração otimizada (zona 1). 

Scrambling Code 71 280  

Tilt Inicial 
0º  mecânico -  

0º elétrico 

0º  mecânico 

-  5º downtilt 

elétrico 

 

Tilt Otimizado 

0º mecânico -  

2º downtilt 

elétrico 

0º mecânico 

-  3º downtilt 

elétrico 

 

 

414 

459 

344 

280

9 

71 

272 

196 
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Zona 2: O fator que permite uma ligeira redução das interferências que ocorrem nesta região, 

é o uptilt proposto ao setor com SC atribuído de 280. O downtilt elétrico acentuado com que 

este setor esta configurado proporciona valores de nível de cobertura fortes perto da base do 

site. Deste modo, três antenas proporcionam potências de sinal fortes na mesma região, SC 

de 272, 196 e 280. Com a alteração efetuada ao setor com SC de 280 consegue-se reduzir 

estes níveis e proporcionar aos clientes uma comunicação sem ruído. O setor representado 

por SC 196 sofreu um uptilt, contudo, devido à distância não provoca fortes alterações nos 

níveis de potência que chegam ao canal CPICH RSCP das antenas terminais. As alterações 

efetuadas aos parâmetros de tilt elétrico destes setores podem ser consultados na tabela 4.10.  

 

Tabela 4.9 – Configuração inicial versus configuração otimizada (zona 2). 

Scrambling Code 272 196 280  

Tilt Inicial 

2º uptilt 

mecânico -  4º 

downtilt elétrico 

0º tilt mecânico -  

4º downtilt 

elétrico 

0º tilt mecânico -  

5º downtilt 

elétrico 

 

Tilt Otimizado 

2º uptilt 

mecânico -  4º 

downtilt elétrico 

0º tilt mecânico -  

2º downtilt 

elétrico 

0º mecânico -  

3º downtilt 

elétrico 

 

 

Na zona 3: esta zona insere-se num meio onde atuam muitas antenas, por consequência é 

necessário ter um cuidado acrescido no planeamento de configurações de rede. Ao ser 

efetuado o ajuste de uptilt no setor com SC de 459 reduziu-se a potência recebida pelos 

terminais na região inferior da zona 3. Por outro lado, o setor com SC de 467 numa fase inicial 

tem grande influência sobre os níveis de receção de sinal de toda a região e após otimização 

ficou responsável pela cobertura das zonas mais próximas da base do seu site. Modificações 

assinaladas na tabela 4.11. 

 

Tabela 4.10 – Configuração inicial versus configuração otimizada (zona 3). 

Scrambling Code 467 459  

Tilt Inicial 
2º downtilt mecânico 

-  4º downtilt elétrico 

4º downtilt mecânico 

-  5º downtilt elétrico 

 

Tilt Otimizado 
2º downtilt mecânico 

-  6º downtilt elétrico 

4º downtilt mecânico 

-  1º downtilt elétrico 
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Figura 4.17 – CDF da qualidade do sinal antes e após.otimização (cenário 1 – variação de tilt elétrico). 

 

Otimização – Multi Setores e variação de tilt elétrico e mecânico 

Nesta secção avalia-se os resultados do processo de otimização quando alterados em simultâneo os 

parâmetros de tilt elétrico e mecânico. A modificação da parte mecânica da inclinação vertical da antena 

requer uma deslocação por parte de equipas técnicas ao local. Assim, impede-se a existência de um 

processo totalmente automático e reduz-se a rapidez de otimização quando comparado à opção 

apresentada na secção anterior. Contudo, traz uma variedade de combinações que permite direcionar 

com mais detalhe o foco das várias antenas, incluindo fazer uptilt para graus positivos o que devido às 

especificações da antena implementada não é possível realizar pela parte elétrica, que apenas admite 

variações de 0º a 6º downtilt. Decidiu-se então validar se a combinação destas duas soluções oferece 

vantagens face à otimização suportada pela alteração de um único parâmetro, tilt elétrico. 

Em ambas as figuras 4.18 e 4.19 é possível verificar visualmente que as alterações realizadas à 

configuração da rede pelo algoritmo genético provocaram melhorias no nível de sinal global de toda a 

região. Na primeira, mostra-se as zonas identificadas como criticas, sobre as quais, o algoritmo atuou 

fortemente.  

A figura 4.19 identifica quais os pontos críticos após o processo de otimização, onde passaram de 147 

para 16. Comparativamente, pela modificação do parâmetro de tilt elétrico obteve-se 20 pontos críticos 

após otimização o que indica que a performance dos dois métodos (alteração do parâmetro tilt elétrico 

ou alteração do parâmetro tilt elétrico e mecânico) é muito semelhante e desta forma a otimização com 

o RET deve ser preferida. 

[dB] 
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Figura 4.18 – Nível de RSCP após variação de tilt elétrico e mecânico (Cenário 1). 

 

Figura 4.19 – Amostras com RSCP inferior a limite admitido (momento final – após variação de tilt elétrico e 

mecânico). 
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Verifica-se ainda uma melhoria significativa na curva da CDF, figura 4.20. Conclui-se que após o 

processo de otimização 30% do número de amostras dispõe de um nível de cobertura abaixo dos -69,5 

dBm, 40% toma valores de RSCP entre os -69,5 dBm e os -58 dBm e os restantes 30% acima de -58 

dBm. Enquanto no momento inicial 30% da população dispõe de nível de RSCP abaixo dos -78 dBm, 

40% com valores entre -78 dBm e -63 dBm e os restantes 30% acima dos -63 dBm.  

Comparando, os resultados obtidos em ambas as soluções, verifica-se que existe uma ligeira melhoria 

do nível de RSCP de toda a região de cobertura quando se procede a uma otimização suportada pela 

modificação da combinação de tilt elétrico e mecânico. Contudo, o nível global que se atinge com 

ambas as soluções é bastante semelhante e satisfatório o que indica que a utilização do RET deve ser 

tida em conta em futuros desenvolvimentos devido às suas características de alcance remoto.  

 

 

Figura 4.20 – CDF do nível de RSCP antes e após otimização (cenário 1 – variação de tilt elétrico e mecânico). 

 

No que diz respeito à redução de interferências, também foram assinaladas as zonas onde os níveis 

de sinal recebidos pelas várias antenas que dão cobertura a uma determinada zona são tão fortes que 

causam interferências entre sinais. É possível analisar-se na figura 4.21 quais os efeitos do processo 

de otimização e ainda, analisar a curva de CDF apresentada na figura 4.22, que indica uma melhoria 

na qualidade de sinal de toda a região.  

Na tabela 4.12 podem ser consultadas as alterações de tilt elétrico e mecânico que o algoritmo efetuou 

para melhorar o desempenho da rede. 

 

[dBm] 
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Tabela 4.11 – Valor do parâmetro combinado de tilt inicial versus otimizado. 

 

 

Na tabela anterior, M representa o valor de parâmetro de tilt mecânico e E elétrico. 

 

 

Figura 4.21 – Qualidade de sinal após variação de tilt elétrico e mecânico (Cenário 1). 
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Comparativamente com os resultados descritos na secção anterior, a curva da CDF mantem-se em 

todo o seu domínio cerca de 1 dB para a direita face à situação inicial. Por outro lado, através da 

variação de tilt elétrico e mecânico consegue-se evitar que se registem níveis de Ec/No inferiores ao 

pior caso dos Drive Tests, como aconteceu nos resultados obtidos pela variação de tilt elétrico. 

 

 

Figura 4.22 – CDF da qualidade do sinal antes e após.otimização (cenário 1 – variação de tilt elétrico e 

mecânico). 

[dB] 
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Capítulo 5 

Conclusões 

5 Conclusões  

 

Este capítulo serve como conclusão para a presente dissertação, nele apresenta-se um resumo dos 

resultados alcançados durante este projeto, bem como possíveis melhorias e desenvolvimentos que 

podem ser efetuados ao trabalho apresentado. 
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5.1 Resumo 

Com o decorrer do estudo efetuado durante a presente dissertação alcançou-se uma solução para a 

otimização de cobertura e redução de interferência na Rede de Acesso Wireless 3G. Para tal, escolheu-

se o algoritmo genético que, através das suas características metaheurísticas encontra boas soluções 

para os problemas mais complexos, sem implicar um elevado custo computacional. Este trabalho é 

suportado por dados reais indicadores do desempenho de rede, obtidos através de Drive Tests pela 

colaboração com a Celfinet, empresa portuguesa de consultoria em telecomunicações.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

O algoritmo genético foi o método escolhido para o desenvolvimento deste trabalho pela simplicidade 

da sua implementação e facilidade de adaptação a qualquer tipo de problema, necessitando apenas 

de dispor de um método que classifique cada possível solução. É ainda, um método robusto de 

otimização com técnicas capazes de escapar a ótimos locais garantindo gradualmente boas 

aproximações a ótimos globais. Realiza procuras simultâneas em várias regiões do espaço de 

pesquisa, avaliando um conjunto de soluções. Consegue-se assim, otimizar um grande número de 

parâmetros de rede em simultâneo. No decorrer do trabalho, apresenta-se uma avaliação sobre a 

convergência e complexidade computacional do algoritmo proposto, e ainda se analisa qual o ajuste 

adequado para o tamanho da população, probabilidade de uso de operadores genéticos e quais os 

métodos a aplicar. Desta avaliação, obteve-se o melhor desempenho do algoritmo com um tamanho 

de população de 50 indivíduos, método de seleção por torneio, cruzamento uniforme com probabilidade 

de ocorrência 85% e mutação uniforme com probabilidade de ocorrência 2%, num tempo de simulação, 

variável consoante o cenário, entre 1 a 5 horas. Salienta-se que as conclusões assinaladas são 

adaptadas aos cenários em estudo e que a inserção de novos parâmetros, ou cenários distintos exige 

nova avaliação. 

Este estudo desenvolve um mecanismo de otimização que pode ser dividido em diferentes etapas: 

recolha de relatórios de medição geo-posicionados (fornecidos por um operador de telecomunicações 

móvel português), análise dos vários parâmetros de ajuste de configuração de rede, análise dos vários 

métodos de otimização e procedimento de otimização propriamente dito. Na última fase, implementa-

se o algoritmo escolhido onde se executa a monitorização do desempenho de rede através do 

processamento de KPIs. Foi proposto um algoritmo que procura diminuir zonas de buracos de cobertura 

e/ou fraca cobertura; evitar sobreposição de células e consequentes zonas de interferência, e redução 

de pilot pollution. Para tal, foram utilizados indicadores de qualidade/desempenho e define-se um 

conjunto de métricas de validação. O processo de otimização desenvolve-se sobre um estudo realizado 

em zonas da cidade de Lisboa, de onde foram extraídos os dados reais sobre a performance resultante 

da configuração de rede implementada. Utiliza-se estes dados para ilustrar no Google Earth, quais as 

melhorias que todo o processo de otimização provoca entre a configuração inicial e a configuração 

otimizada. O tilt foi o parâmetro selecionado para suportar todo este processo, o fator que impulsionou 

a sua escolha foi o desenvolvimento do ajuste remoto da inclinação elétrica da antena (RET). O RET é 

visto como uma das principais ferramentas para otimização do sistema pois devido à possibilidade de 

ser manuseado de forma remota garante grandes vantagens às operadoras móveis. Este consegue 
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alterar a área de cobertura de cada célula, pois modifica o diagrama de radiação da antena e não 

influência diretamente o nível de Ec/No.  Analisa-se os efeitos do parâmetro de tilt no desempenho da 

rede e verifica-se que quando se procede à alteração conjunta dos parâmetros de tilt elétrico e 

mecânico os resultados são ligeiramente melhores que quando otimizado somente pelo parâmetro tilt 

elétrico. Contudo, face aos benefícios da utilização do RET e à semelhança de resultados obtidos com 

ambas as abordagens, a escolha da otimização pelo o RET é mais satisfatório para os operadores pois 

garante uma boa gestão de cobertura com os níveis de qualidade necessários, reduz no tempo de 

resposta/planeamento, reduz custos operacionais e consequentemente capitais. Cada escolha de 

otimização efetuada teve como critério de seleção os resultados obtidos nos cenários de estudo. Para 

qualquer outro cenário, as escolhas devem ser adaptadas. Com a metodologia proposta algumas 

melhorias foram feitas no sentido do avanço para a Auto otimização e introdução de técnicas SON. As 

SON são vistas como um método essencial para a evolução e melhoria das operações e manutenções 

de uma rede de telecomunicações móveis.   

5.2 Melhorias Futuras 

Nesta sub-capítulo são apresentadas algumas sugestões de melhoria ao trabalho proposto. Essas 

melhorias estão distribuídas entre as seguintes categorias: 

8. Extensão dos objetivos do algoritmo – Para além do desenvolvimento do algoritmo de 

otimização também seria interessante inserir como objetivo o balanço de carga. Desta forma, 

seria possível encontrar uma configuração de rede mais completa e adaptada às necessidades 

reais, podendo assim proceder à distribuição de trafego (gestão de capacidade) enquanto, em 

paralelo, se otimiza toda a cobertura da região evitando zonas de interferência e buracos de 

cobertura;  

9. Adaptação do algoritmo para a coexistência multi tenológica – Numa configuração de rede 

de acesso móvel coexistem atualmente as tecnologias 2G, 3G e 4G. Isto significa que o 

algoritmo implementado pode ser usado para distribuir a zona de cobertura de cada tipo de 

antena consoante os requisitos dos utilizadores; 

10. Maior número de amostras e cenários de teste – Dispor de um maior número de amostras 

e Drive Tests possibilita uma maior precisão e adaptação do algoritmo. Ter um maior número 

de sites com estatísticas de rede pode ser útil para desenvolver as técnicas SON, capazes de 

ser adaptadas a qualquer cenário. Num futuro e com a possibilidade de se estender o 

desenvolvimento à otimização de um correto balanço de carga, esta característica também 

pode ser útil para se desenvolver padrões de tráfego; 

11. Desenvolver o estudo sobre as funções de avaliação – O algoritmo genético é um algoritmo 

com muitas potencialidades, um maior estudo sobre as funções objetivo a implementar e 

configuração dos seus parâmetros pode ser útil para melhorar a sua performance. 

  



 

104 

 

  



 

105 

Referências 

Referências 
 

[1]  UMTS Forum, “Annual Report 2009 and Directions for 2010”.  

[2]  ERICSSON, “Ericson Mobility Report, On the Pulse of the Network Society,” November, 2016. 

[Online]. Available: https://www.ericsson.com/assets/local/mobility-

report/documents/2016/ericsson-mobility-report-november-2016.pdf. [Acedido em 2017 04 10]. 

[3]  H. Holma e A. Toskala, WCDMA for UMTS, Radio Access for Third Generation Mobile 

Communications, England: John Wiley & Sons Ltd, 2000.  

[4]  H. Holma e A. Toskala, WCDMA for UMTS - HSPA Evolution and LTE, Filand: Jonh Wiley & Sons, 

Ltd, 2007.  

[5]  Vodafone, “QNAF2007 Consulta e Manifestação de Interesse,” 2007. [Online]. Available: 

http://www.anacom.pt/streaming/QNAF2007_Vodafone_cart_anexo.pdf?contentId=506563&field

=ATTACHED_FILE. [Acedido em 25 09 2016]. 

[6]  3. V. 0.10, Overview of 3GPP Release 5, Filand: ETSI Mobile Competence Centre , 2003.  

[7]  L. M. Correia, Sistemas de Comunicações Móveis - Apresentações de apoio às aulas, Lisboa, 

Portugal: Instituto Superior Técnico, 2005.  

[8]  S. Pinto, Redes Celulares, Lisboa: FCA, Novembro 2009, pp. 63-119. 

[9]  D. J. Kumawat e S. Tailor, "Soft and Softer Handover in Communication Netwoks", vol. 1, 

IJRITCC, 2013, pp. 558-562. 

[10]  O. Sallent, J. Pérez-Romero, J. Sánchez-González, R. Agustí, M. Á. Díaz-Guerra, D. Henche e 

D. Paul, "A Roadmap from UMTS Optimization to LTE Self-Optimization", IEEE Communications 

Magazine, June, 2011, pp. 172-182. 

[11]  INFSO-ICT-216284 SOCRATES project, "D2.1: Use Cases for Self-Organizing Networks", March 

2008.  

[12]  NGMN Alliance Deliverable, "NGMN Use Cases related to Self Organising Network, Overall 



 

106 

Description", May, 2007.  

[13]  J. M. Celentano e S. M. Group, "Carrier Capital Expenditures", vol. 46, IEEE Communications 

Magazine, 2008, pp. 82-88. 

[14]  E. Bogenfeld e I. Gaspard, E3 White Paper "Self-x in Radio Access Networks", FP7 project End-

to-End Efficiency, December 2008.  

[15]  A. G. Spilling, M. A. Beach e T. J. Harrold, "Self-organisation in future mobile communications", 

Electronics Communication Engineering Journal, 2000.  

[16]  A. Imran, M. A. Imran, B. Evans e O. G. Aliu, "A survey of self-organisation in future cellular 

networks", vol. 15, IEEE Communications Surveys and Tutorials, 2013, pp. 336-361. 

[17]  J. Ramiro e K. Hamied, Self-Organizing Networks (SON): Self-Planning, Self-Optimization and 

Self-Healing for GSM, UMTS and LTE, Chichester: Wiley, 2012.  

[18]  “Antenna Based Self Optimizing Networks for Coverage and Capacity Optimization,” Reverb 

Networks, 2012.  

[19]  Comparison of Antenna-based and Parameter-based SON with Load Balancing and Self-Healing 

Cases, Reverb Networks, Inc, 2012.  

[20]  Benefits of Antenna Tilt-based SON, Reverb Networks, Inc, 2012.  

[21]  S. S. D. ACIM, “Comparison of mechanical and electrical downtilt,” ATDI - Advanced Spectrum 

Software, 25 09 2014. [Online]. Available: http://www.atdi.co.uk/comparison-of-mechanical-and-

electrical-downtilt/. [Acedido em 17 12 2016]. 

[22]  G. Hampel, “Tradeoff between Coverage and Capacity in Dynamic Optimization of 3G Cellular 

Networks,” IEEE Vehicular Technology Conference (VTC), vol. 2, pp. 927-932, 2003.  

[23]  M. García-Lozano, “UMTS Optimum Cell Load Balancing for Inhomogeneous Traffic,” IEEE 

Vehicular Technology Conference (VTC), vol. 2, pp. 909-913, 2004.  

[24]  I. Siomina, “Automated Optimization of Service Coverage and Base Station Antenna Configuration 

in UMTS Networks,” IEEE Wireless Communications Magazine, 2006, pp. 16-25. 

[25]  U. Tűrke e M. Koonert, “Advanced Site Configuration Techniques for Automatic UMTS Radio 

Network Design,” vol. 3, pp. 1960-1964, 2005.  



 

107 

[26]  J. Niemelä, T. Isotalo, J. Borkowski e J. Lempiäinen, “Sensitivity of optimum downtilt angle for 

geographical traffic load distribution in WCDMA,” TAMPERE FINLAND, Institute of 

Communications Engineering, Tampere University of Technology.  

[27]  F. Athley e M. N. Johansson, “Impact of Electrical and Mechanical Antenna Tilt on LTE Downlink 

System Performance,” IEEE 71st Vehicular Technology Conference, vol. 1, 2010.  

[28]  O. N. C. Yilmaz, Self-Optimization of Coverage and Capacity in LTE using Adaptive Antenna 

Systems, United Kingdom : University of Greenwich, 2010.  

[29]  3. T. 25.967, Home Node B Radio Frequency (RF) Requirements (FDD), (Release 8), 2009.  

[30]  J. Pérez-Romero, O. Sallent, R. Agustí e M. A. Díaz-Guerra, Radio resource management 

strategies in UMTS, John Wiley & Sons, 2005.  

[31]  S. Luke, Essentials of Metaheuristics, Department of Computer Science George Mason University, 

2015.  

[32]  F. Glover e G. A. Kochenberger, Handbook of Metaheuristics, Boston: Kluwer Academic 

Publishers, 2003.  

[33]  Q. Deng, Antenna Optimization in Long-Term, Stockholm, Sweden: Royal Institute of Technology, 

2013.  

[34]  B. Selman e C. P. Gomes, Hill-climbing Search. Encyclopedia of Cognitive Science, New York, 

USA: John Wiley & Sons, Ltd, 2006.  

[35]  S. Kirkpatrick, C. Gelatt e M. Vecchi, “Optimization by Simulated Annealing,” em Optimization by 

simulated annealing, Science, New Series, May 1983, pp. 671-680. 

[36]  J. C. Furtado, Algoritmo Genético Construtivo na otimização de problemas combinatoriais de 

agrupamentos, São José dos Campos: Ministério da Ciência e Tecnologia Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, 1998.  

[37]  A. C. M. d. Oliveira, Algoritmos Evolutivos Híbridos com Detecção de Regiões Promissoras em 

Espaços de Busca Contínuos e Discretos, São José dos Campos: Ministério da Ciência e 

Tecnologia Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2004.  

[38]  J. H. Holland, Adaptation in Natural and Artificial Systems, Ann Arbor, Michigan: University of 

Michigan Press, 1975.  



 

108 

[39]  D. E. Golberg, Genetic Algorithms in Search Optimization and Machine Learning, Inc. Boston, MA, 

USA: Adisson-Wesley Longman Publishing, 1989.  

[40]  M. Dorigo e L. M. Gambardella, “Ant Colony System: A Cooperative Learning Approach to the 

Traveling Salesman Problem,” IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 1, pp. 53-66, 

1997.  

[41]  C. Blum e A. Roli, “Metaheuristics in combinatorial optimizaiton: Overview and conceptual 

comparation,” ACM Computing Surveys (CSUR), vol. 35, pp. 268-308, 2003.  

[42]  M. Dorigo e T. Stutzle, “Ant colony optimization metaheuristic: Algorithms, applications, and 

advance,” em Handbook of Metaheuristics, Springer US, 2003, pp. 250-285. 

[43]  G. Developers, “Google Maps Elevation API,” Google, [Online]. Available: 

https://developers.google.com/maps/documentation/elevation/start. [Acedido em 30 05 2016]. 

[44]  W.-Y. Lin, W.-Y. Lee e T.-P. Hong, Adapting Crossover and Mutation Rates in Genetic Algorithms, 

vol. 19, Taiwan: Journal of Information Science and Engineering, 2003, pp. 889-903. 

[45]  P. A. Diaz-Gomez e F. D. Hougen, Initial Population for Genetic Algorithms: A Metric Approach, 

Oklahoma, USA: School of Computer Science University of Oklahoma, 2007.  

[46]  J. M. Johnson e Y. Rahmat-Samii, “Genetic Algorithms in Engineering Electromagnetics,” IEEE 

Antennas and Propagation Magazine, vol. 39, pp. 7-21, 1997.  

[47]  O. Boyabatli e I. Sabuncuoglu, “Parameter Selection in Genetic Algorithms,” Journal of Systemics, 

Cybernetics and Informatics, vol. 2, pp. 78-83, 2004.  

[48]  L. W. T. Silva, Otimização do Controlo Eletrônico do Diagrama de Radiação de Arranjos de 

Antenas Usando Algoritmos Genéticos com Codificação Real, Natal-RN: Master's Thesis, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2006.  

[49]  S. L. Ávila, Algoritmos Genéticos Aplicados na Otimização de Antenas Refletoras, Florianópolis: 

Master's thesis, Universidade Federal de Santa Catarina, 2002.  

[50]  R. L. Haupt e S. E. Haupt, Pratical Genetic Algoritms, Hoboken, NJ, USA: Wiley-Interscience, 

2004.  

[51]  K. A. D. Jong, An Analysis of the Behavior of a Class of Genetic Adaptive Systems, University of 

Michigan, 1997.  



 

109 

[52]  D. Goldberg e K. Deb, A Comparative Analysis of Selection Schemes Used in Genetic Algorithms, 

Foundations of Genetic Algorithms, Morgan Kaufinann, 1991, pp. 69-93. 

[53]  K. Jebari e M. Madiafi, “Selection Methods for Genetic Algorithms,” International Journal of 

Emerging Sciences, pp. 333-344, 2013.  

[54]  Y. H. Lee, A. C. Marvin e S. J. Porter, “Genetic Algorithm using Real Parameters for Array Antenna 

Design Optimisation,” MTT/ED/AP/LEO Societies Joint Chapter United Kingdom and Republic of 

Ireland Section. 1999 High Frequency Postgraduate Student Colloquium, pp. 8-13, 1991.  

[55]  KATHREIN Antennen Electronic, [Online]. Available: 

https://www.kathrein.de/fileadmin/media/produkte/imports/mca/9363955.pdf. [Acedido em 01 10 

2016]. 

[56]  T. S. Rappaport, Wireless Communications Principles and Pratice, 2º ed., USA, Upper Saddle 

River, NJ: Prentice Hall PTR, 2001.  

 

Anexo A. Especificações das antenas 

utilizadas em teste 

 

 



 

110 

 

  



 

111 

 

Anexo A 

Especificações das antenas 

utilizadas em teste 

 

 

 

 

 

 



 

112 

A.1 Diagrama de Radiação da Antena 

A forma como a radiação eletromagnética é distribuída no espaço define-se pela geometria de uma 

antena e tem como designação Diagrama de Radiação. Este pode apresentar formas variadas 

consoante o tipo de serviço desempenhado pela antena. A partir do Diagrama de Radiação obtém-se 

o conceito de Diretividade que estabelece a relação entre a intensidade de radiação numa dada direção 

e a intensidade de radiação média da antena. Ou seja, com o conceito diretividade é possível medir a 

diferença entre a densidade de potência numa dada direção e o valor da densidade de potência obtida 

por uma antena isotrópica (uniforme em todas as direções do espaço). Através da diretividade da 

antena é possível aferir o Ganho da mesma. No caso de não existirem perdas de radiação estes valores 

são iguais, caso contrário compara-se o produto entre a diretividade e a eficiência, que define a 

quantidade de potência enviada numa dada direção face à potência de entrada. A eficiência caracteriza-

se pelas perdas de radiação resultantes da razão entre a potência radiada e a potência entregue à 

antena. Por fim, é importante referir o conceito de Polarização que se define pela forma como varia a 

direção do campo elétrico num plano perpendicular à direção de propagação da onda eletromagnética. 

Existem dois tipos de polarização típicos numa rede de comunicações, a polarização linear que mantém 

a direção do campo elétrico na sua propagação e a polarização circular, onde a direção do campo 

elétrico gira a sua orientação em torno do eixo associado à direção de propagação. Ainda, é de referir 

que todo o diagrama de radiação, ganho e diretividade da antena são dependentes da banda de 

frequências de funcionamento. 

Para o ambiente de testes realizado neste estudo utiliza-se o modelo de antena Kathrein 80010665, 

onde as especificações podem ser encontradas na tabela A.1. Em seguida, mostra-se o respetivo 

diagrama de radiação desta antena.  

 

Figura A.1 – Variação de 0º e 6º Downtilt Elétrico - Diagrama de Radiação Horizontal e Vertical (Polarização 

Linear)  [55]. 
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Figura A.2 – Variação de 0º e 6º Downtilt Elétrico - Diagrama de Radiação Horizontal e Vertical (Polarização 

Logarítmico) [55].  

Nas figuras A.1 e A.2 está representado o diagrama de radiação utilizado para suportar os testes sobre 

os quais deram origem aos resultados analisados no capitulo 4. Ilustra-se a variação entre o diagrama 

de radiação desta antena com um ângulo de downtilt de 0º e com um ângulo 6º de downtilt, máximo 

permitido pelas características da antena. Na figura tem-se linhas retas que definem a orientação da 

radiação da antena e linhas curvas que indicam o ganho em dB. Neste caso, o ganho encontra-se 

normalizado começando em 0 dB no exterior do gráfico e tornando-se cada vez mais negativo, o que 

representa as perdas. Esquematizado a vermelho encontra-se o diagrama de radiação vertical, a 

alteração do ângulo de tilt da antena provoca uma alteração neste diagrama. Como dito anteriormente, 

define-se como tilt o ajuste que uma antena faz no plano vertical. Pode ser realizado de duas maneiras, 

elétrica manipulando da fase do sinal ou mecânica através de suportes ajustáveis. A azul encontra-se 

o diagrama de radiação horizontal. 

Tabela A.1 – Especificação da antena em estudo. 

Características da antena 

Modelo 
 
Kathrein 80010665 

Frequência 2140 MHz 

Ganho  19.33 dBi 

Polarização (º) +45º 

Limites permitidos de downtilt elétrico [0º, 6º] 
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Anexo B 

Cenários de teste 

 

Anexo B. Cenários de Teste 
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B.1 Cenário de Teste  

Com o objetivo de uma correta avaliação à ferramenta de otimização desenvolvida, proporciona-se que 

o algoritmo genético simule o processo de otimização em três cenários distintos. Um dos cenários foi o 

escolhido para a apresentação de resultados mencionados no capitulo 4, e os restantes são 

apresentados de forma resumida neste anexo. O processo descrito neste anexo representa a 

otimização através da modificação do parâmetro de tilt elétrico da antena, com o objetivo de aumentar 

o número de casos exemplo onde se alcança com sucesso a melhoria dos níveis de sinal e qualidade 

através de um único parâmetro. Todos os cenários inserem-se na zona da Grande Lisboa, diferem-se 

uns dos outros pelo tamanho e perfil do ambiente de teste, número de amostras e número de setores 

em funcionamento simultâneo.  

 

B.1.1 Análise ao Cenário 2 

O cenário dois apresenta-se como o cenário onde mais setores influenciam simultaneamente a mesma 

região de cobertura. Este situa-se entre a zona de Campo de Ourique e Bairro Alto onde a densidade 

populacional é elevada e o perfil do terreno tem grandes oscilações. As principais características desde 

cenário estão assinaladas na tabela B.1. 

 

Tabela B.1 – Ambiente para otimização de rede - cenário 2. 

 

As figuras B.1 e B.2 permitem fazer uma comparação visual do desempenho da rede entre os níveis 

de RSCP no momento das medições, obtidas pela leitura dos dados adquiridos pelo Drive Test e o 

estado de cobertura da zona que se alcança após execução do algoritmo.  

 

Características Cenário 2 

Número de sites 26 

Número de setores 𝑵 70 

Número de amostras 𝑱 4521 

Tamanho área de estudo 2500 𝑚 × 2500 𝑚 

Classificação do ambiente Urbano 
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Figura B.1 – Nível de RSCP inicial (Cenário 2). 

 

 

Figura B.2 – Nível de RSCP após variação de tilt elétrico (Cenário 2). 
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As zonas assinaladas representavam as áreas cujo nível de sinal se apresenta mais crítico, o que por 

consequência leva o algoritmo a incidir fortemente sobre elas. Assim, apesar de toda a região sofrer 

melhorias de cobertura, o que se pode comprovar pela função de distribuição cumulativa de níveis de 

RSCP (figura B.3), é sobre estas áreas que é notório visualmente as grandes modificações na 

performance de rede. O número de pontos críticos reduz de 386 para 22. 

 

   

Figura B.3 – CDF do nível de RSCP antes e após otimização (cenário 2– variação de tilt elétrico). 

 

Verifica-se pela CDF que após o processo de otimização 30% do número de amostras dispõe de um 

nível de cobertura abaixo dos -71 dBm, 40% toma valores de RSCP entre os -71 dBm e os -59 dBm e 

os restantes 30% acima de -59 dBm. Enquanto no momento inicial 30% da população dispõe de nível 

de RSCP abaixo dos -78 dBm, 40% com valores entre -77 dBm e -65 dBm e os restantes 30% acima 

dos -65 dBm. Os resultados obtidos pela combinação dos parâmetros tilt elétrico e mecânico 

demonstraram-se mais uma vez muito equiparados. Atingiu-se uma redução dos pontos considerados 

de críticos de 386 para 17, menos 5 pontos que os alcançados pela solução apresentada anteriormente. 

Note-se que o número de amostras presente neste cenário é maior 4521 face às 2089 contidas no 

cenário 1, o que vem confirmar que em termos percentuais as melhorias da solução combinação de tilt 

elétrico e mecânico face à solução RET não são significativas.  

Na figura B.4 e B.5 é possível comparar-se quais os efeitos do processo de otimização nos níveis de 

qualidade do sinal.  

[dBm] 
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Figura B.4 – Qualidade de sinal inicial (Cenário 2). 

 

Figura B.5 - Qualidade de sinal após variação de tilt elétrico (Cenário 2). 
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Figura B.6 – CDF da qualidade do sinal antes e após.otimização (cenário 2 – variação de tilt elétrico). 

 

Na figura B.6 é possível analisar-se quais os efeitos do processo de otimização na CDF que descreve 

e compara a qualidade de sinal da região entre a fase inicial e a alcançada após execução do algoritmo 

de otimização. Salientando que, apesar de na situação inicial existirem amostras onde se deteta altos 

valores de interferência (abaixo dos -20 dB) o que não acontece com a configuração otimizada, a 

percentagem do número de amostras com valores abaixo dos -15 dB não teve grande alteração.  No 

entanto, no restante domínio da curva esta apresenta-se cerca de 1 dB para direita face à situação 

inicial. Assim, como o incremento da qualidade de sinal entre a situação atual (figura B.4) e otimizada 

(figura B.5), acontece nos níveis intermédios, as melhorias não são tão preceptíveis visualmente.  

B.1.2 Análise ao Cenário 3 

O cenário três apresenta-se como o cenário onde existem menos setores em funcionamento em 

simultâneo, contudo, é o cenário onde tem-se disponível um maior número de amostras recolhidas pelo 

Drive Test. Localiza-se sobre o concelho de Oeiras freguesia de Carnaxide, onde o perfil de elevação 

do terreno é inconstante, com variações de alturas máximas 100 metros. Na tabela B.2 seguinte mostra-

se as principais características desde cenário. 

 

[dB] 
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Tabela B.2 – Ambiente para otimização de rede - cenário 3. 

Características Cenário 3 

Número de sites 6 

Número de setores (antenas tri-setorizadas) 𝑵 12 

Número de amostras 𝑱 5519 

Tamanho área de estudo 2000 𝑚 × 2000 𝑚 

Classificação do ambiente Urbano 

 

As figuras B.7 e B.8 permitem fazer uma comparação visual do desempenho da rede entre os níveis 

de RSCP no momento antes do processo de otimização e o estado de cobertura da zona que se 

consegue alcançar após ter sido executado o algoritmo.  

As zonas assinaladas representam as áreas cujo nível de sinal apresenta-se mais crítico, o que por 

consequência leva o algoritmo a incidir fortemente sobre elas. Assim, apesar de toda a região sofrer 

melhorias de cobertura, o que se pode comprovar pela função de distribuição cumulativa de níveis de 

RSCP (figura B.9), é sobre estas áreas que é notório as grandes modificações. O número de pontos 

críticos reduziu de 576 para 120.  

 

Figura B.7 – Nível de RSCP inicial (Cenário 3).
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Figura B.8 – Nível de RSCP após variação de tilt elétrico (Cenário 3). 

Os resultados obtidos pela combinação dos parâmetros tilt elétrico e mecânico indicam uma redução 

dos pontos considerados de críticos de 576 para 103, menos 17 pontos que os alcançados pela solução 

otimização pelo parâmetro de tilt elétrico. Note-se que o número de amostras presente neste cenário é 

maior 5519 face às 2089 contidas no cenário 1, o que vem confirmar que em termos percentuais as 

melhorias da solução combinação de tilt elétrico e mecânico face à solução RET não são significativas.  

 

Figura B.9 – CDF do nível de RSCP antes e após otimização (cenário 3 – variação de tilt elétrico). 

[dBm] 
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Verifica-se ainda uma melhoria significativa na curva da CDF, figura B.9. Verifica-se que após o 

processo de otimização 30% do número de amostras dispõe de um nível de cobertura abaixo dos -70 

dBm, 40% toma valores de RSCP entre os -70 dBm e os -58 dBm e os restantes 30% acima de -58 

dBm. Enquanto no momento inicial 30% da população dispõe de nível de RSCP abaixo dos -78,5 dBm, 

40% com valores entre -78,5 dBm e -66 dBm e os restantes 30% acima dos -66 dBm.  

                                              

Figura B.10 – Qualidade de sinal inicial (Cenário 3). 

 

Figura B.11 – Qualidade de sinal após variação de tilt elétrico (Cenário 3). 
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Pelas figuras B.10 e B.11 é possível comparar-se quais os efeitos do processo de otimização nos níveis 

de qualidade do sinal.  

Na figura B.12 é possível analisar quais os efeitos do processo de otimização na CDF que descreve e 

compara a qualidade de sinal da região numa fase inicial e a qualidade de sinal alcançada após 

execução do algoritmo de otimização. Todo domínio da função cumulativa representante da solução 

otimizada descreve uma curva que se apresenta mais à direita face à sua representação na situação 

inicial, o que significa que houve uma redução global do nível de interferências no interior do cenário 

de estudo. 

 

Figura B.12 – CDF da qualidade do sinal antes e após.otimização (cenário 3 – variação de tilt elétrico). 

 

[dB] 


