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Resumo
O principal objectivo desta Dissertação foi simular o throughput da nova geração de redes
móveis e verificar se os resultados eram coerentes com os valores teóricos. Estudou-se a rede
LTE e também a evolução da mesma, LTE-Advanced. Através de dois simuladores diferentes
analisou-se quais os parâmetros que tinham um maior impacto no throughput máximo e
chegou-se à conclusão que esses parâmetros eram a Largura de Banda, o valor do Indicador da
Qualidade do Canal (CQI) e a configuração de antenas (através da tecnologia MIMO). Por essa
razão simulou-se qual o impacto da variação de cada um destes parâmetros no throughput
máximo.
Chegou-se à conclusão que quanto maior for a Largura de Banda, maior é o throughput
máximo, no entanto, a eficiência espectral aumenta apenas ligeiramente. Também se verificou
que com o aumento do valor do CQI o throughput máximo e a eficiência espectral aumentam
bastante, verificando-se o mesmo quando se aumenta o número de antenas de emissão e de
recepção. Isto verificou-se tanto para o caso do simulador do LTE como para o do LTEAdvanced, contudo também se verificou que o simulador do LTE originava valores mais
próximos dos valores teóricos enquanto o simulador do LTE-Advanced simulava melhor as
condições que se irão encontrar na realidade.
Através dos dois simuladores foi assim possível verificar muito do que foi enunciado nos
capítulos iniciais da Dissertação atingindo o objectivo proposto.
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Abstract
The main objective of this thesis was to simulate the throughput of the new generation of
mobile networks and check if the results are consistent with theoretical values. The LTE
network and its evolution, LTE-Advanced, were studied. Using two different simulators, the
parameters that had a greater impact on maximum throughput were studied and the
conclusion was that these parameters are the Bandwidth, the value of Channel Quality
Indicator (CQI) and the antenna configuration (through MIMO techniques). For this reason, the
impact of the variation of each one of these parameters in the maximum throughput was
studied.
The conclusion is that the higher the bandwidth, the higher the maximum throughput,
however, the spectral efficiency increases only slightly. It was also found that with the increase
of the CQI value, the maximum throughput and spectral efficiency greatly increase and the
same can be verified when increasing the number of transmitting or receiving antennas. This
occurred for both cases (LTE simulator and LTE-Advanced simulator), but it was also found that
the LTE simulator originated values closer to theoretical values while the LTE-Advanced
simulator simulates better the conditions that will be found in reality.
Through the two simulators it was possible to verify much of what was stated in the initial
chapters of the thesis, allowing the main objective to be achieved.
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Capítulo 1
1. Introdução
Neste capítulo apresenta-se uma breve descrição do trabalho realizado e as motivações para
desenvolver um trabalho. Começa-se por apresentar o crescimento do número de utilizadores
das telecomunicações móveis. Em seguida apresenta-se o tipo de utilização que foi feito em
cada uma das diferentes gerações das redes móveis e também se faz uma comparação entre a
evolução da rede fixa e da rede móvel. Por fim apresenta-se a estrutura da Dissertação.

1

2

1.1.

Motivações

O número de assinantes de comunicações móveis tem crescido tremendamente na última
década: a marca do primeiro milhar de milhão foi excedida no ano de 2002, o segundo milhar
de milhão em 2005, o terceiro em 2007 e o quarto em 2008. Mais de um milhão de novos
assinantes por dia foram adicionados globalmente, representando em média mais de 10 novos
assinantes por segundo. Este crescimento é apresentado na Figura 1.1. A penetração mundial
de comunicações móveis está a aproximar-se dos 60%1, [1].

Figura 1.1 – Crescimento dos assinantes de comunicações móveis. [1]

A comunicação por voz tornou-se móvel de uma forma maciça. O telemóvel é o método mais
utilizado para comunicação de voz, com as redes móveis a cobrirem mais de 90% da população
mundial. Este crescimento da voz tem sido impulsionado pelo baixo preço dos telemóveis e
eficácia de cobertura e capacidade das redes móveis, que foi conseguido com soluções
normalizadas e por um ecossistema aberto que levou a economias de escala. A voz móvel não
é só uma regalia dos ricos, pois também traz valor para utilizadores com menores
rendimentos.
A 2ª Geração de Redes Móveis (2G) – o Global System for Mobile Communications (GSM) [2] –
foi originalmente desenhada para transporte de tráfego de voz, enquanto a capacidade para
dados foi adicionada mais tarde através do General Packet Radio Service (GPRS). A utilização
de dados aumentou mas o volume de tráfego na 2G é claramente dominado pela voz. A
introdução da 3ª Geração de Redes Móveis (3G) com o High-Speed Downlink Packet Access
(HSDPA) [3] impulsionou a utilização de dados consideravelmente. Na Figura 1.2 apresenta-se
um exemplo do tráfego de dados ao longo dos últimos anos e previsões até 2014 onde os
volumes de dados correspondem a vários terabytes por dia, o que corresponde a um

1

A actual penetração de utilizadores pode variar uma vez que existem vários utilizadores com mais do
que uma assinatura e também existem inúmeras assinaturas partilhadas por vários utilizadores.
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throughput de mais de 1 Gbps do nível da rede em hora de ponta. Este rápido crescimento do
volume de dados mostra que os utilizadores descobriram o valor da banda larga móvel, [1].

Figura 1.2 – Crescimento do volume de dados móveis. [4]

O volume de tráfego de dados já ultrapassou em muitos casos o volume de tráfego da voz, se
convertermos esse tráfego para terabytes, assumindo o débito binário da voz 12 kbps (ver
Figura 1.3). O crescimento de dados no HSDPA é derivado da capacidade de rádio de alta
velocidade, tarifários de tarifação fixa e instalação de dispositivos simples. Portanto, a
introdução do HSDPA alterou o domínio das comunicações móveis de voz para pacotes de
dados, [1].

Figura 1.3 – Volume de tráfego de voz e dados no UMTS-HSPA. [5]
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A evolução da utilização de dados deve-se a um grande número de aplicações de
computadores que precisam de bastante largura de banda (LB), incluindo acesso à internet e
intranet, partilha de dados, serviços de distribuição de video-streaming e de televisão móvel e
ainda jogos interactivos. Para além disso, os serviços de TV, voz e internet – conhecido como
Triple Play – estão a entrar no mercado móvel, substituindo também a tradicional rede fixa e
serviços de dados de banda larga, por serviços móveis em casa e no escritório.
Um assinante normal de voz utiliza cerca de 300 minutos por mês, o que corresponde a cerca
de 30 MBytes de dados com um débito binário da voz de 12 kbps. Um utilizador de banda larga
pode facilmente consumir mais de 1024 MBytes (1 GByte) de dados. Utilizações elevadas da
banda larga consomem 10-100 vezes mais do que a utilização da voz, o que estabelece
elevados requisitos para a capacidade e eficiência da rede de dados.
Espera-se que, em 2015, cinco mil milhões de pessoas estejam ligadas à internet. As ligações
de internet de banda larga vão estar disponíveis em praticamente todo o mundo. Nos dias de
hoje as instalações de rede fixas chegam a aproximadamente mil milhões de casas e as redes
móveis têm mais de três mil milhões de assinantes. Estas instalações têm de evoluir para
acesso à internet de banda larga. Além disso, a utilização intensiva de acesso móvel bem como
novas instalações de rede fixas com recursos mais avançados, serão obrigadas a oferecer
ligações de banda larga real a esses cinco mil milhões de clientes, [1] e [6].
Embora as redes móveis tenham experimentado uma rápida evolução dos débitos binários, as
redes fixas ainda oferecem os melhores débitos binários. A evolução do débito binário de pico
por utilizador tanto para as redes fixas como para as redes móveis é apresentada na Figura 1.4.

Figura 1.4 – Evolução dos débitos binários dos utilizadores em redes fixas e móveis – GPON = Gigabit Passive
Optical Network; VDSL = Very High Data Rate Subscriber Line; ADSL = Asymmetric Digital Subscriber Line – [7]
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Curiosamente, o declive de ambas as curvas é semelhante nos dois domínios, com uma
diferença relativa de aproximadamente 30 vezes. A aplicação da Lei de Moore prevê que os
débitos binários dupliquem a cada 18 meses. As soluções de rede fixa com cabo de cobre na
tecnologia Very High Data Rate Digital Subscriber Line (VDSL2) podem oferecer débitos
binários até às dezenas de Mbps e as soluções de fibra óptica passiva oferecem débitos
binários que excedem os 100 Mbps. Ambas as soluções irão ter uma evolução dos débitos
binários nos próximos anos, aumentando os débitos binários para perto de 1 Gbps, [1].
As redes móveis devem oferecer débitos binários superiores de forma a corresponderem às
expectativas de desempenho que o utilizador tem nas redes fixas. Quando os utilizadores
estão habituados ao desempenho das redes fixas, esperam que a rede móvel lhes ofereça um
desempenho semelhante. As aplicações projectadas para as redes fixas antecipam a evolução
das redes móveis. Na Figura 1.5 é também possível ver a evolução das redes móveis ao longo
dos últimos anos e perspectivas futuras.

Figura 1.5 – Evolução das redes móveis e perspectivas futuras. [5]

As tecnologias das redes móveis, por outro lado, têm o enorme benefício de permitirem
acesso pessoal de banda larga independentemente da localização do utilizador – por outras
palavras, oferecem mobilidade. As soluções móveis também podem oferecer cobertura de
banda larga de baixo custo, em relação às soluções de redes fixa, caso não exista nenhuma
infra-estrutura de cabo no local. Portanto, o acesso à banda larga móvel é uma opção
atractiva, especialmente no crescimento de novos mercados nas áreas urbanas, bem como nas
áreas rurais.
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Torna-se portanto necessário estudar os benefícios das novas redes móveis, em especial das
redes desenvolvidas pelo 3GPP (LTE e LTE-Advanced) uma vez que se julga que serão estas que
irão ser utilizadas em maior parte do globo. Nestas novas redes móveis, irão ser utilizadas em
conjunto diversas tecnologias de forma a aumentar o Throughput gerado. Por essa razão,
nesta Dissertação optou-se por se verificar qual o impacto de alguns parâmetros no
Throughput gerado. Irão ser analisados diversos parâmetros tais como, o tipo de canal, a
Largura de Banda, a utilização de retransmissões, o número de antenas de emissão e de
recepção (tecnologia MIMO), entre outros, e depois irá ser analisado o impacto da variação
desses parâmetros no throughpout gerado. Para gerar essas simulações recorrem-se a dois
simuladores diferentes (um para o LTE e outro para o LTE-Advanced), tal como será
apresentado no Capítulo 3.

1.2.

Estrutura da Dissertação

Esta Dissertação é composta por cinco capítulos, sendo que o primeiro é o presente capítulo
onde se apresentam as motivações para a elaboração de uma Dissertação de Mestrado neste
tema e onde também é apresentada a estrutura de toda a Dissertação. Começa-se por
apresentar um contexto teórico das comunicações móveis falando-se da evolução do número
de utilizadores das comunicações móveis e mostra-se a taxa de penetração a nível mundial. De
seguida faz-se uma breve análise em termos das principais utilizações nas diferentes gerações
das redes móveis e faz-se uma comparação entre a evolução das tecnologias de rede fixa e
móvel. Para além destes cinco capítulos existem ainda cinco anexos, onde se apresentam
algumas tecnologias utilizadas no LTE e no LTE-Advanced que não foram apresentadas
pormenorizadamente ao longo do texto por serem um pouco específicas, no entanto,
colocaram-se em anexo para uma melhor compreensão das mesmas.
No Capítulo 2 – Estado da Arte começa-se por apresentar as motivações e as metas para o LTE.
De seguida, Subcapítulo 2.2, apresenta-se a rede LTE onde se fala da arquitectura da mesma,
explicando sucintamente os principais componentes e fazendo uma breve comparação com a
rede Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) [8]. Também se apresenta a
interface rádio do LTE e por fim fala-se sobre a capacidade e a cobertura da rede LTE,
apresentando alguns valores teóricos dos débitos binários de pico esperados. No Subcapítulo
2.3 fala-se do IMT-Advanced [9] e dos requisitos lançados pela ITU-R [10] para se poder
considerar que uma rede móvel é uma rede de 4ª Geração (4G). Também se apresenta a
tecnologia LTE-Advanced que é a resposta do 3GPP [11] ao desafio da ITU-R e que representa
uma evolução da tecnologia LTE (a tecnologia LTE não cumpre alguns dos requisitos impostos
pela ITU-R no IMT-Advanced).
No Capítulo 3 – Descrição dos Simuladores fala-se dos simuladores utilizados e dos primeiros
testes realizados. Começa-se por falar, no Subcapítulo 3.1, do simulador utilizado para realizar
as simulações do LTE. Apresenta-se o simulador, fala-se sobre os primeiros testes realizados no
mesmo e explica-se qual é o output da simulação. Define-se quais os parâmetros que têm um
maior impacto no throughput máximo e refere-se que será com base na variação desses
parâmetros que depois se irá analisar as eficiências espectrais para cada simulação. Também
se define quais os parâmetros que, apesar de não terem um grande impacto no throughput
máximo (tal como demonstrado por simulação neste subcapítulo), são também considerados
importantes. Já no Subcapítulo 3.2 é apresentado o simulador utilizado no LTE-Advanced e
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também se fala de algumas limitações com que se deparou neste simulador. Também se
explica qual o output deste simulador, que é diferente do output do simulador anterior. Voltase a estudar o simulador e a verificar quais os parâmetros que têm um maior impacto no
throughput máximo e também se analisam outros parâmetros considerados importantes.
No Capítulo 4 – Análise dos Resultados apresentam-se as principais simulações realizadas e
analisam-se os resultados obtidos. Começa-se por apresentar os resultados obtidos nas
simulações efectuadas para o LTE (Subcapítulo 4.1) e depois analisam-se esses resultados.
Também se verifica se os resultados obtidos estão de acordo com o esperado e com o que é
enunciado em capítulos anteriores, e faz-se uma breve comparação com alguns valores
teóricos de débitos binários de pico. No Subcapítulo 4.2 apresentam-se as simulações para o
LTE-Advanced e também se analisam os resultados obtidos. Por fim, no Subcapítulo 4.3,
comparam-se os resultados obtidos nos dois simuladores e tiram-se conclusões quanto a esses
resultados.
No Capítulo 5 – Conclusões e Trabalho Futuro são apresentadas as conclusões a que se chegou
e também se apresentam ideias para trabalhos futuros, pois existem outras simulações para
além daquelas que foram realizadas e que podem originar resultados interessantes.
Em relação aos anexos, no Anexo A – MIMO é apresentada a tecnologia MIMO onde se explica
em que consiste esta tecnologia, fala-se dos diversos modos que foram especificados e
também se faz uma breve análise desses mesmos modos.
No Anexo B – Adaptação da Ligação explica-se de que maneira é que a rede LTE opera em
termos de adaptação da ligação. Explica-se como é que a estação base define que tipo de
modulação e que tipo de rácio de código é que envia para cada um dos terminais móveis e a
maneira como essa informação é obtida.
No Anexo C – SC-FDMA e OFDMA apresentam-se os tipos de acesso múltiplo utilizados para a
ligação ascendente e descendente, respectivamente, e quais as razões que levaram a que
houvesse diferentes tipos de acesso múltiplo para cada uma das ligações.
No Anexo D – Agregação de Portadoras apresenta-se este tipo de tecnologia que é utilizada no
LTE-Advanced para aumentar os débitos binários através da utilização de uma maior largura de
banda.
Por fim, no Anexo E – Bandas de Frequência do LTE apresentam-se os dois tipos de bandas
(emparelhadas e não-emparelhadas) definidas para o LTE e as razões de existirem estes dois
tipos de bandas de frequência.
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Capítulo 2
2. Estado da Arte
Neste capítulo apresentam-se as motivações e as metas para o LTE e em seguida a rede LTE
propriamente dita. Apresenta-se a arquitectura da rede LTE, falando sucintamente dos
principais componentes e das diferenças dos mesmos face à rede UMTS, fala-se da sua
interface rádio e também da capacidade e da cobertura da rede. Por fim, fala-se do IMTAdvanced e da resposta do 3GPP a este desafio através do LTE-Advanced.
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2.1.

Motivações e Metas para o LTE

O trabalho para o LTE do 3rd Generation Partnership Project (3GPP) foi iniciado em 2004 com a
definição das metas. Apesar do HSDPA ainda não estar implementado nessa altura, tornou-se
claro que o trabalho para o próximo sistema de rádio deveria começar. Demorou mais de 5
anos desde a criação das metas até à implementação comercial do sistema utilizando padrões
de interoperabilidade. Por esta razão, a normalização do sistema deve ser iniciada o mais cedo
possível de forma a estar pronta no momento em que houver necessidade. Podem identificarse alguns factores que promovem a implementação do LTE: a evolução da capacidade da rede
fixa, a necessidade de capacidade adicional móvel, a necessidade de baixo custo de entrega de
dados móveis e a concorrência de outras tecnologias sem fios. Com a melhoria da tecnologia
de rede fixa, a rede móvel também tem de evoluir de forma a garantir que as aplicações
também funcionam bem nestas. Existem também outras redes móveis – incluindo IEEE 802.16
[12] – que prometem uma elevada capacidade de dados. As tecnologias do 3GPP devem
igualar ou até superar a concorrência. Mais capacidade é uma exigência clara para tirar o
máximo proveito do espectro disponível e das estações base (BS). As principais razões são
apresentadas na Figura 2.1, [1].

Figura 2.1 – Principais factores para a implementação do LTE. [1]

A tecnologia LTE deve ser capaz de proporcionar um desempenho superior em comparação
com as redes 3GPP existentes baseadas na tecnologia HSPA. As metas de desempenho do LTE
foram definidas pelo 3GPP em relação à tecnologia HSPA (Release 6 [14]). O débito binário de
pico do utilizador deve ser no mínimo 100 Mbps na ligação descendente (DL) e 50 Mbps na
ligação ascendente (UL), o que representa 10 vezes mais do que o HSPA Release 6. A latência
também deve ser reduzida de forma a melhorar o desempenho do utilizador. O consumo de
energia do terminal também deve ser minimizado de forma a permitir maior utilização das
aplicações multimédia sem a necessidade de recarregar a bateria. As principais metas de
desempenho são listadas de seguida, [1]:








Eficiência espectral 2 ou 4 vezes superior à do HSPA Release 6;
Débito binário de pico superior a 100 Mbps no DL e 50 Mbps no UL;
Permite tempo de resposta inferior a 10 ms;
Comutação de pacotes optimizada;
Alto nível de mobilidade e segurança;
Optimização da eficiência energética do terminal;
Flexibilidade de larguras de banda desde os 1,4 MHz até aos 20 MHz.
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2.2.

LTE

O LTE foi proposto pelo 3GPP e apresentado nas Releases 8 [14] e 9 [15], tratando-se de
um sistema totalmente novo de comunicações móveis. Neste subcapítulo começa-se por
apresentar a arquitectura da rede, falando sucintamente de alguns dos principais
componentes e fazendo algumas comparações com a rede UMTS. De seguida fala-se da
interface rádio do LTE e, por fim, da capacidade e da cobertura da rede, referindo alguns
valores teóricos de débitos binários de pico atingidos nesta rede.
2.2.1. Arquitectura da Rede
A nova arquitectura reflecte a implementação de serviços baseados em IP nas comunicações
móveis, tal como a completa optimização do desempenho da rede e a melhoria da relação
custo-eficiência. A arquitectura da rede LTE tem várias diferenças face à arquitectura da rede
UMTS, pois trata-se de uma arquitectura plana que reduz os nós envolvidos nas ligações e
também apresenta uma nova hierarquia. Através da Figura 2.2 é possível ver a arquitectura de
uma rede LTE.

Figura 2.2 – Arquitectura do sistema para uma rede LTE. [1]
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Uma das características mais importantes que foi alterada foi a “inteligência” que passou a ser
dada à BS, tendo agora a denominação de evolved Node B (eNodeB). Todas as tarefas e
funcionalidades de rádio são agora feitas no eNodeB, tais como: Gestão de Recursos de Rádio
(RRM), Controlo da Ligação de Rádio (RLC), Controlo de Recursos de Rádio (RRC) e Protocolo
de Convergência de Pacotes de Dados (PDCP). O controlo de portadora de rádio, o controlo de
admissão de rádio, o controlo de mobilidade da ligação, a atribuição dinâmica de recursos e as
configurações de medição/relatórios também são realizados ao nível do eNodeB, [16].

Figura 2.3 – Arquitectura E-UTRAN [16]

O Evolved-UTRAN (E-UTRAN – Evolved-Terrestrial Radio Access Network) consiste em apenas
um elemento, o eNodeB. Os eNodeBs são interligados entre si através da interface X2, Figura
2.3. Assume-se que existe sempre uma interface X2 entre os eNodeBs de forma a estes
poderem comunicar entre si (p.e. para fins de rádio ou handover), eliminando desta forma
uma grande quantidade de fluxo de dados nos RNC’s (mais à frente neste subcapítulo serão
apresentadas as novas interfaces no LTE). Interligado aos eNodeBs, através de uma interface
S1 ou de uma Rede de Acesso Rádio (RAN), está o Evolved Packet Core (EPC). O EPC é
composto pelo Entidade de Gestão da Mobilidade (MME), o Serving Gateway (S-GW) e o
Packet Data Network Gateway (P-GW), sendo que estes dois últimos compõem o System
Architecture Evolution Gateway (SAE-GW). As funcionalidades atribuídas ao E-UTRAN e ao EPC
estão resumidas na Figura 2.4 e são apresentadas mais pormenorizadamente de seguida, [17].
As funcionalidades do RNC na rede UMTS estão agora divididas entre o eNodeB e o S-GW, que
também tem as funcionalidades do SGSN (Serving GPRS Support Node) da rede GSM.
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Figura 2.4 – Funcionalidades do E-UTRAN e do EPC. [18]

Mobility Management Entity (MME): É equivalente ao Home Location Register (HLR) e ao
Visitor Location Register (VLR) na rede UMTS. O MME lida com a sinalização e controlo, a
gestão da mobilidade e o modo inactivo manipulando a distribuição da paginação das
mensagens para o eNodeB. Isto facilita a optimização das redes implementadas e permite
flexibilidade total na ampliação da capacidade. Ainda faz a gestão do acesso do UE à rede
através da interacção com o Home Subscriber Server (HSS) de forma a autenticar os
utilizadores. Fornece a função do plano de controlo para permitir a mobilidade contínua entre
o LTE e redes móveis 2G/3G e também suporta as intercepções legais de sinalização.
Home Subscriber Server (HSS): Abrange funcionalidades semelhantes às do HLR, i.e.,
informação específica do utilizador.
Serving-Gateway (S-GW): Actua como o ponto de terminação entre a rede de acesso rádio (EUTRAN) e a rede Core. Encaminha os pacotes de dados de e para o eNodeB e o P-GW e realiza
a contabilização e o controlo dos dados do utilizador. Também serve de âncora de mobilidade
local para os handovers entre eNodeBs ou para a passagem entre redes 3GPP (Figura 2.6) e
informa o tráfego do utilizador no caso de intercepção legal.
Packet Data Network Gateway (P-GW): Serve como ponto de entrada e de saída do tráfego
de dados do UE e de interface entre as redes LTE e as redes de pacotes de dados tais como a
Internet ou redes fixas e móveis baseadas em protocolo de iniciação da sessão (SIP) ou
protocolo internet de subsistemas de multimédia (IMS). Realiza a execução de políticas através
da aplicação das regras definidas pelo operador para a atribuição e utilização de recursos.
Também faz a gestão da atribuição de endereços IP e suporta a filtragem de pacotes para cada
utilizador. Ainda oferece suporte à tarifação e serve de âncora para a mobilidade entre redes
3GPP e redes não 3GPP (Figura 2.5).
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Policy and Charging Rules Function (PCRF): Dá permissão ou rejeita pedidos de multimédia.
Cria e faz a actualização do contexto do protocolo de pacotes de dados (PDP) e controla a
atribuição de recursos. Também fornece as regras de tarifação com base no fluxo de serviços
de dados para o P-GW.

Figura 2.5 – Arquitectura do sistema para redes móveis 3GPP e não 3GPP. [1]

Em termos de novas interfaces, é possível separá-las em dois grupos, [17].
Plano de Controlo:





S1-MME – Ponto de referência para o protocolo do plano de controlo entre o E-UTRAN
e o MME;
S6a – Interface entre o MME e o HSS que permite a transferência de dados de
subscrição e de autenticação;
Gx – Interface entre o PCFR e o P-GW que permite a transferência das políticas de
Qualidade de Serviço (QoS) e das regras de tarifação;
Rx – Interface entre o PCFR e o IMS P-CSCF.
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Plano de Utilizador/Dados:






X2 – Interligação entre eNodeBs (tal como referido anteriormente);
S1-U – Interface entre o eNodeB (E-UTRAN) e o S-GW;
S5 – Faz a ligação em termos do Plano de Utilizador e a gestão dessa ligação entre o SGW e o P-GW;
S11 – Interface entre o S-GW e o MME;
SGi – Interface entre o P-GW e as redes externas.

Na Figura 2.2 é possível ver todas estas interfaces bem como a localização de cada um dos
componentes referidos anteriormente.
2.2.2. Interface Rádio
O 3GPP está a desenvolver a interface de rádio do LTE através da interoperabilidade com as
tecnologias dos sistemas de comunicações móveis anteriores. A produção de rádios remotos
multimodo tornam possível a interoperabilidade entre GSM, WCDMA [19] e LTE,
especialmente para fins de handover e ainda considera uma maior capacidade de mobilidade
(na Figura 2.6 é possível ver a arquitectura do sistema para redes móveis 3GPP).

Figura 2.6 – Arquitectura do sistema para redes móveis 3GPP. [1]
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Portanto, considerando as especificações do 3GPP, o LTE pode ser implementado em
diferentes bandas de frequência em todo o mundo, altamente dependentes de variáveis
locais. De acordo com as especificações, [20], existem cerca de duas dezenas de bandas de
frequência para Frequency Division Duplex (FDD) e cerca de uma dezena de bandas para Time
Division Duplex (TDD) no espectro atribuído ao LTE (ver Anexo E para mais informação acerca
das bandas de frequência). Por exemplo, nos Estados Unidos da América, os primeiros testes
estão a apontar para a banda dos 700 MHz, em substituição do sinal analógico de televisão; no
entanto, na Europa, os operadores e os vendedores acordaram utilizar a banda de frequências
2,5-2,6 GHz, devido ao problema de escassez do espectro, tal como, também acordaram fazer
uma política de reorganização do LTE nas bandas do GSM 900 (900 MHz) e 1800 (1800 MHz)
[21], seguindo uma norma recentemente aprovada pela Comissão Europeia com vista à
utilização das bandas do GSM para outras tecnologias de comunicações móveis. Recorde-se
que a maior eficiência das bandas de frequência do GSM é aprazível para todas as tecnologias
de rádio móvel, [1]. A utilização de frequências mais altas está a ser estudada, devido à
disponibilidade de maiores bandas no espectro, mas os problemas de propagação para as
comunicações móveis são uma forte barreira para esses avanços.
A interface aérea do LTE é semelhante à interface do WCDMA. É composta por canais e
protocolos distribuídos ao longo do modelo de referência de Interligações de Sistemas Abertos
(OSI). Os canais de transporte e os canais lógicos mantêm os fluxos de dados entre as camadas
e foram redefinidos a partir do HSPA+ [evolução do HSPA, apresentado na Release 7 [22] do
3GPP] para a interface rádio do LTE. Note-se que não existem canais dedicados no LTE, sendo
essa uma das características de se utilizar apenas sistemas de pacotes (packet switch).

Figura 2.7 – Tipo de Estrutura de Trama 1 para o DL. [23]

Existem dois tipos de estruturas de tramas de rádio em cada ligação (UL/DL) os quais diferem
no modo duplex. O Tipo de Estrutura de Trama 1 (FST1) utiliza FDD/TDD e o Tipo de Estrutura
de Trama 2 (FST2) utiliza apenas TDD; no entanto, o FST1 apresentado na Figura 2.7 está
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optimizado para coexistir com os 3,84 Mcps dos sistemas WCDMA, [24]. Uma vez que a
maioria das redes europeias são feitas segundo as especificações de FDD, nesta Dissertação
falar-se-á principalmente dessa especificação, mas o LTE também está preparado para ter
interoperabilidade com sistemas TDD de Time Division-Synchronous Code Division Multiple
Access (TD-SCDMA) [16].
O mapeamento do FST1 consiste em:






O sinal de referência (RS) é utilizado para a estimação do canal, estando presente em
toda a largura de banda no DL, mas no UL não excede a atribuição do UE;
O Canal de Sincronização Primário (P-SCH) e o Canal de Sincronização Secundário (SSCH) são utilizados pela célula para procura e sincronização do UE na rede;
O Canal Físico de Controlo da Ligação Descendente (PDCCH) com funções de
escalonamento, ACKnowledgement/Negative ACKnowledgement (ACK/NACK);
O Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH) define o número de símbolos
OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) por sub-trama;
O Canal Físico de Transmissão (PBCH) e o Canal Físico Partilhado da Ligação
Descendente (PDSCH) têm funções semelhantes aos respectivos canais nos sistemas
WCDMA.

O FST1 para UL tem o mesmo tamanho de trama, sub-trama e slots que o FST1 para DL, no
entanto, a atribuição dos canais é bastante diferente. No UL, um novo Canal Físico de Acesso
Aleatório (PRACH) tem a função de configurar as chamadas em espera, enquanto o Canal Físico
de Controlo da Ligação Ascendente (PUCCH) e o Canal Físico Partilhado da Ligação Ascendente
(PUSCH) têm funções análogas às do DL, [16].
Os métodos de acesso múltiplo diferem do DL para o UL. Para o DL é utilizado o OFDMA
enquanto para o UL é utilizado o Single Carrier - Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA)
com Prefixo Cíclico (CP) (ver Anexo C).
O CP cancela a interferência inter-simbólica (ISI) de uma forma bastante eficaz o que é bom
para receptores com igualadores de baixa complexidade. Do lado do receptor existe uma
necessidade de combater a interferência do multi-percurso por causa da curta duração do
símbolo com igualador. Ainda assim, as principais diferenças entre as duas técnicas de acesso
são: a melhor eficiência de potência da tecnologia de Single-Carrier (SC), um menor rácio
médio de pico (PAR) e a menor complexidade que a SC-FDMA dá ao UE. A transmissão SC
também é sólida para offsets de portadoras de frequências altamente afectadas pelo multipercurso do canal, causando ISI e não tem a mesma robustez que a sinalização de multiportadoras com a utilização da Fast Fourier Transform (FFT). Para informação detalhada
relativa às tecnologias de acesso múltiplo no LTE ver o Anexo C.
O LTE utiliza uma largura de banda variável desde 1,4 MHz até 20 MHz, definida de acordo
com o comprimento da FFT, taxas de amostragem e múltiplos de 180 MHz. Desta forma, a
largura de banda do sistema é escalável e pode ser seleccionada de acordo com o volume da
transmissão ou com um nível de QoS a cumprir. Na Tabela 2.1 apresentam-se as larguras de
banda atribuídas ao LTE e vários parâmetros associados. Note-se que o LTE foi projectado para
ter a eficiência de transmissão máxima para pacotes de dados. Através da Figura 2.8 também é
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possível verificar que a eficiência espectral é máxima para um canal rádio com 20 MHz de LB,
sendo ligeiramente mais baixa para as restantes LB’s, [5]. Isto deve-se ao facto de quanto
maior for a LB, mais fácil se torna gerir e responder aos pedidos dos UE’s.
Tabela 2.1 – Parâmetros chave para cada Largura de Banda. [25]

Largura de Banda [MHz]
Sub-trama (TTI) [ms]
Espaçamento da
Sub-Portadora [kHz]
Amostragem [MHz]
FFT
Sub-Portadoras
Símbolos por trama
Prefixo Cíclico

1,4

3

5

10

15

20

1
15
1,92
128
72+1

3,84
256
180+1

7,68
15,36
23,04
512
1024
1536
300+1
600+1
900+1
4 com CP curto e 6 com CP longo
4,69μs com CP curto e 16,67μs com CP longo

30,72
2048
1200+1

Sabe-se que a trama de rádio do DL tem uma duração de 10 ms. Cada uma dessas tramas é
composta por 20 slots de 0,5 ms cada uma e, a um grupo de 2 slots chama-se sub-trama ou TTI
e tem a duração de 1 ms. O tamanho da sub-trama é reduzido em 1 ms face à trama nos
sistemas HSPA permitindo tempos de acesso inferiores, [16].

Figura 2.8 – Eficiência espectral do LTE em função do tamanho do canal rádio. [5]

O DL ainda contém informação dos recursos do UL a serem utilizados, de forma a optimizar o
escalonamento, [24]. A unidade de frequência mais pequena no UL é chamada de elemento de
recurso, definido por um símbolo numa sub-portadora. Um grupo contíguo na frequência de
12 sub-portadoras e uma slot no tempo formam um bloco de recurso (RB), onde os dados são
atribuídos em unidades de RB em cada UE. Esta atribuição de recursos discreta, de certa
forma, limita a sobrecarga de sinalização. A variação no número de símbolos, Ns, em função
das configurações do CP estão resumidas na Tabela 2.2. O CP, curto ou longo, é escolhido de
forma a ser ligeiramente maior que o maior atraso de propagação no canal rádio, de forma a
mitigar a ISI e a Interferência Inter-Chips (ICI).
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Tabela 2.2 – Parâmetros físicos dos Blocos de Recursos. [24]

Configuração
CP Curto – Δf = 15 kHz
CP Longo – Δf = 15 kHz

NscRB
12
12

NsDL/UL
7
6

Para a FST1, utilizando o CP curto, um RB concentra numa slot 12 sub-portadoras consecutivas
e 7 símbolos OFDMA consecutivos. Para o CP longo, um RB tem o mesmo número de subportadoras que a situação anterior mas apenas 6 símbolos OFDMA por slot. O CP é anexado a
cada símbolo como intervalo de guarda. Consequentemente, um RB tem (12 sub-portadoras x
7 símbolos = 84 elementos de recursos) 84 elementos de recursos, correspondendo a 1 slot
(0,5 ms) no domínio do tempo, e 180 kHz (12 sub-portadoras x 15 Hz de espaçamento) no
domínio da frequência [16].
O tamanho de um RB é independente da LB, mas o número de RB’s físicos disponíveis depende
da mesma. No domínio da frequência, o número de RB’s disponíveis pode variar entre 6,
quando a LB da transmissão é 1,4 MHz, e 100, quando a LB da transmissão é 20 MHz (ver
Tabela 2.3). Por outro lado, no UL o número de símbolos numa slot depende do tipo de CP. No
caso de ser um CP curto, são utilizados 7 símbolos SC-FDMA numa slot; no caso do CP longo,
apenas são utilizados 6 símbolos SC-FDMA por slot.
Estão especificadas 3 sub-portadoras OFDMA (data, pilot e null) para transmissão de dados,
estimação do canal e da sincronização e banda de guarda, sendo os primeiros dois tipos
agrupados em sub-canais. Os sub-canais formados pelas sub-portadoras podem ser
distribuídos ou adjacentes no domínio da frequência.
A Figura 2.9 e a Figura 2.10 representam as grelhas detalhadas de recursos com as
componentes fundamentais, para UL e DL, respectivamente, construídas sobre as diferentes
técnicas de acesso de rádio.

Figura 2.9 – Grelhas de recursos para UL. [23]
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Figura 2.10 – Grelhas de recursos para DL. [23]

2.2.3. Capacidade e Cobertura
O pico do débito binário no DL pode ser obtido através da seguinte equação:
Rb [Mbps]
Onde:





Nbs é o número de bits por símbolo transportados dentro de um esquema de
modulação;
Ns é o número de sub-portadoras;
NSF é o número de símbolos por sub-trama (assumindo 13 símbolos);
TSF é o período da sub-trama, 1 ms.

O throughput do utilizador final depende de vários parâmetros, tais como, modulação, rácio de
código do canal, configuração das antenas, quantidade de sobrecarga, incluindo se é utilizado
CP curto ou longo e o número de RB’s atribuídos por LB. Sabendo que o tamanho de um RB é
igual para todas as LB’s, o número de RB’s por cada LB é apresentado na Tabela 2.3 e os
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débitos binário de pico atingidos para o DL são apresentados na Tabela 2.4. Note-se que estes
valores são apenas atingidos em condições ideais de rádio, [16].
Tabela 2.3 – Número de RB's por Largura de Banda.

Largura de Banda [MHz]
Número de RB’s

1,4
6

3
15

5
25

10
50

15
75

20
100

A modulação QPSK transporta 2 bits por símbolo, 16QAM transporta 4 bits por símbolo e
64QAM 6 bits por símbolo. Ainda assim, uma configuração MIMO 2x2 (2 antenas de
transmissão e 2 antenas de recepção) duplica o débito binário de pico. Portanto, QPSK com um
rácio de código de ½ transporta 1 bps/Hz e 64QAM com rácio de código de 1 e configuração
MIMO 2x2 transporta 12 bps/Hz, enquanto cada largura de banda disponível corresponde a
um certo número de sub-portadoras. Na Tabela 2.5 é apresentado o débito binário de pico
atingível para o UL. O débito binário de pico é inferior no UL face ao DL devido às limitações do
UE. Na Release 8 do LTE o MIMO no DL pode chegar até 4x4 e no UL o SIMO até 1x4. Note-se
que o MIMO UL ainda não está especificado pelo 3GPP para o LTE (Release 8), no entanto,
alguma bibliografia já considera estas configurações de antenas. As especificações ainda são
cautelosas acerca do MIMO num UE ou em múltiplos utilizadores, aproveitando a vantagem
das diferentes antenas dos vários UE's. Para ler mais detalhes sobre o MIMO, ver o Anexo A
desta dissertação.
Tabela 2.4 – Débito binário de pico para DL e número de sub-portadoras por largura de banda - [Mbps] [1]

Modulação/
Rácio de Código
QPSK ½
16QAM ½
16QAM ¾
64QAM ¾
64QAM 1
64QAM ¾
64QAM 1
64QAM 1

Bits/
Símbolo
1,0
2,0
3,0
4,5
6,0
9,0
12,0
24,0

Configuração
das Antenas
SISO
SISO
SISO
SISO
SISO
2x2 MIMO
2x2 MIMO
4x4 MIMO

1,4/6
0,8
1,5
2,3
3,5
4,6
6,6
8,8
16,6

Largura de banda *MHz+/RB’s
3/15
5/25
10/50
15/75
2,2
3,7
7,4
11,2
4,4
7,4
14,9
22,4
6,6
11,1
22,3
33,6
9,9
16,6
33,5
50,4
13,2
22,2
44,7
67,2
18,9
31,9
64,3
96,7
25,3
42,5
85,7
128,9
47,7
80,3
161,9
243,5

20/100
14,9
29,9
44,8
67,2
89,7
129,1
172,1
325,1

Tabela 2.5 – Débito binário de pico para UL e número de sub-portadoras por largura de banda - [Mbps] [1]

Modulação/
Rácio de Código
QPSK ½
16QAM ½
16QAM ¾
16QAM 1
64QAM ¾
64QAM 1

Bits/
Símbolo
1,0
2,0
3,0
4,5
4,5
6,0

Configuração
das Antenas
SISO
SISO
SISO
SISO
SISO
SISO

1,4/6
0,9
1,7
2,6
3,5
3,9
5,2

Largura de banda *MHz+/RB’s
3/15
5/25
10/50
15/75
2,2
3,6
7,2
10,8
4,3
7,2
14,4
21,6
6,5
10,8
21,6
32,4
8,6
14,4
28,8
43,2
9,0
16,2
32,4
48,6
13,0
21,6
43,2
64,8

20/100
14,4
28,8
43,2
57,6
64,8
86,4

Analisando a Tabela 2.4 e a Tabela 2.5 é possível verificar que, com o aumento da LB do canal,
o desempenho do sistema também aumenta, principalmente por causa do aumento do
espectro e da eficiência de sobrecarga sempre que uma LB mais larga é utilizada.
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No LTE também estão definidas 5 classes de UE’s com diferentes capacidades. Os débitos
binários suportados variam entre 5 e 75 Mbps no UL e entre 10 e 300 Mbps no DL. Todos os
UE’s suportam LB’s de 20 MHz tanto na transmissão como na recepção, assumindo que para as
bandas de frequência dadas esta LB foi especificada. Prevê-se que, para a maioria dos casos
com bandas de frequência abaixo dos 1 GHz, o interesse seja maior para LB’s mais pequenas e,
por essa razão, o suporte para LB’s até aos 20 MHz não será especificado. Para bandas de
frequência acima dos 1 GHz, as LB’s inferiores a 5 MHz normalmente não serão necessárias.
Apenas o UE de categoria 5 irá utilizar a modulação 64QAM no UL, os restantes utilizarão
apenas QPSK e 16QAM. A diversidade e a utilização de MIMO no receptor são especificadas
para todas as categorias, excepto para a categoria 1 que não suporta MIMO. Na Tabela 2.6 são
apresentadas as categorias de UE’s e as respectivas especificações. Os débitos binários até 300
Mbps apenas são atingidos na categoria 5, recorrendo à utilização de 4 antenas de transmissão
e 4 antenas de recepção (MIMO 4x4), o que não é suportado pelas restantes categorias, [1].
Tabela 2.6 – Categorias de UE's no LTE. [1], [18]

1

2

Categoria do UE
3

10

50

100

150

300

5

25

50

50

75

2

2

2

2

4

1

2

2

2

4

Modulação no DL

QPSK
16QAM
64QAM

QPSK
16QAM
64QAM

QPSK
16QAM
64QAM

QPSK
16QAM
64QAM

Modulação no UL

QPSK
16QAM

QPSK
16QAM

QPSK
16QAM

QPSK
16QAM

QPSK
16QAM
64QAM
QPSK
16QAM
64QAM

Débito Binário
Máximo no DL
[Mbps]
Débito Binário
Máximo no UL
[Mbps]
Número mínimo
de antenas de
recepção
Número de fluxos
MIMO suportados
no DL
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4

5

2.3.

IMT-Advanced e LTE-Advanced

O International Mobile Telecommunications-Advanced (IMT-Advanced) é um conceito para os
sistemas móveis com capacidades para além do IMT-2000 [26] e, por essa razão, era
anteriormente conhecido como Systems beyond IMT-2000. Ao longo do ano de 2009 houve
um período para a apresentação de candidaturas ao IMT-Advanced, para serem submetidas à
ITU-R, bem como o início das actividades de avaliação dessas tecnologias e desses sistemas. O
prazo estipulado para o envio das submissões da interface rádio foi Outubro de 2009 e o das
especificações finais foi 2011, [1].
As novas capacidades destes sistemas do IMT-Advanced estão previstas lidarem com uma
vasta gama de débitos binários suportados de acordo com a procura de serviços e da
economia, em ambientes multi-utilizador, com metas de débitos binários de pico desde
aproximadamente 100 Mbps (elevada mobilidade) até 1 Gbps (mobilidade reduzida ou
estática).
O 3GPP também começou a trabalhar para as metas do IMT-Advanced para o rádio local sob o
nome de LTE-Advanced. O LTE-Advanced faz parte da Release 10 [27] do 3GPP e o lançamento
comercial do IMT-Advanced deverá ser em 2013 ou mais tarde. A grande evolução das
tecnologias do 3GPP de forma a cumprir as exigências do IMT é apresentada na Figura 2.11.

Figura 2.11 – Evolução do débito binário e da mobilidade até ao IMT-Advanced. [1]

Em paralelo com os trabalhos de correcção do LTE e uma maior optimização na Release 9, o
3GPP também se empenhou na criação de uma candidatura ao processo IMT-Advanced, tal
como indicado anteriormente. De seguida são apresentados os requisitos do lado da ITU-R
para as tecnologias candidatas ao IMT-Advanced, tal como é apresentado mais
detalhadamente pela ITU-R, acessível em [28]:




Suporte para débitos binários máximos de até 1 Gbps (mobilidade reduzida) e 100
Mbps (mobilidade elevada);
Suporte para maiores larguras de banda, sendo que o 3GPP está a considerar
especificar até 100 MHz de largura de banda para suportar o LTE-Advanced;
Requisitos para a eficiência espectral esperada para diferentes ambientes. Nos
requisitos da ITU-R estes são definidos como requisitos mínimos, e por essa razão são
diferentes do tipo de meta dos valores de configuração do 3GPP.
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Portanto, o 3GPP tem os seus próprios requisitos, com a primeira versão dos mesmos a ser
aprovada em Maio de 2008, [29]. Um dos requisitos específicos do 3GPP é a compatibilidade
com as versões anteriores do LTE Release 8 do 3GPP, [30]. Este requisito é definido para que
um equipamento de LTE Release 8 possa operar no sistema LTE-Advanced e, respectivamente,
um equipamento de LTE-Advanced possa aceder a redes de LTE Release 8. É claro que os
equipamentos da Release 9 também poderão acomodar-se da mesma forma. Isto pode ser
conseguido, por exemplo, com as alternativas de tipos multi-portadora, tal como apresentado
na Figura 2.12. É preciso que haja mobilidade entre o LTE-Advanced e o LTE, mas também tem
de haver para redes anteriores como GSM/EDGE, CDMA2000® [31] e HSPA, [1].

Figura 2.12 - Partilha de recursos entre LTE e LTE-Advanced. [1]

O processo da ITU-R, tal como apresentado na Figura 2.13, tinha como objectivo para o início
de 2011 completar as especificações da ITU-R, o que exigiu que o 3GPP submetesse o primeiro
conjunto completo de especificações por volta do final de 2010. Este foi um dos factores que
determinou o calendário de conclusão da Release 10.

Figura 2.13 – Calendário do LTE-Advanced do 3GPP e do IMT-Advanced da ITU-R. [1]

O 3GPP manteve uma série de discussões acerca do LTE-Advanced em 2008, e as tecnologias
que seriam investigadas incluíam, [1], [32], [33], [34]:




Nós repetidores. Estes são utilizados para aumentar a cobertura, permitindo ao UE
mais distante do eNodeB enviar os seus dados através de nós repetidores, que podem
ter mais cobertura do eNodeB. Por exemplo, um UE que se encontre no interior de um
edifício;
Soluções de duas antenas de transmissão no UE para UL Single User MIMO (SU-MIMO)
e diversidade de MIMO;
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Escalabilidade de largura de banda superior a 20 MHz, potencialmente até 100 MHz
[também conhecida por Agregação de Portadoras (CA) – ver Anexo D]. Em relação a
este ponto investigaram-se aspectos relacionados com tecnologias de acesso múltiplo
em sistemas com LB até 100 MHz e, inicialmente, previu-se que se iria basear
fortemente sobre as soluções existentes no LTE, com extensões maiores de LB. A
forma de aumentar a LB (e como isso se iria reflectir no acesso múltiplo) foi o primeiro
tema onde se esperavam conclusões dos estudos do LTE-Advanced;
Rede de área local e nómada e soluções de mobilidade;
Utilização flexível do espectro;
Configuração e operação autónoma e automática da rede;
Organização Autónoma da Rede (SON);
Transmissão e recepção Coordinated Multiple Point (CoMP), que se refere à
transmissão MIMO coordenada entre diferentes transmissores (em sectores diferentes
ou até mesmo em eNodeBs diferentes, em casos extremos) (Figura 2.14);
Melhoramentos na mobilidade dos HNodeB e dos HeNodeB (Figura 2.15);
Requisitos de CPE em RF.

Figura 2.14 – Exemplo de CoMP numa arquitectura de rede distribuída. [35]

É interessante notar que, apesar de alguma tecnologia ter sido estudada, não significava
necessariamente que fosse incluída nas especificações da Release 10. Até era possível que
algumas das tecnologias fossem logo incluídas nas especificações da Release 9 (agendada para
o final do ano de 2009), enquanto outras poderiam nem vir a ser utilizadas por causa do seu
baixo ganho e/ou alta complexidade. Foi planeado que os estudos do 3GPP terminassem no
segundo semestre de 2009 e, em seguida, iriam começar a trabalhar nas especificações reais
da Release 10. Também era esperado que algumas das tecnologias em estudo fossem adiadas
para depois da Release 10, [1].
Em termos de melhoramentos face ao LTE Releases 8 e 9 destacam-se, [32], [33], [34]:


Agregação de portadoras (CA) (ver Anexo D):
o Contígua e não-contígua;
o Projecto do controlo de canal para DL e UL.
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Melhoramento dos esquemas de acesso múltiplo no DL;
Melhoramento dos esquemas de acesso múltiplo no UL (Clustered SC-FDMA);
Melhoramentos na transmissão MIMO no DL (até 8x8);
Melhoramentos na transmissão MIMO no UL (até 4x4).

Figura 2.15 – Operação HeNodeB / Closed Subscriber Group (CSG). [36]

O processo da ITU-R também esteve aberto para outras Tecnologias de Acesso Rádio (RAT). Da
mesma forma, como foi o caso do processo original do IMT-2000, eram esperadas para
avaliação várias candidaturas de diferentes RAT. Supondo que essas candidaturas cumprem os
requisitos mínimos do IMT-Advanced, espera-se que as RAT submetidas façam parte da família
IMT-Advanced.
Para além da candidatura do 3GPP com o LTE-Advanced ao IMT-Advanced, também houve,
entre outras, a candidatura do IEEE [37] através da especificação IEEE 802.16m [38], também
conhecida como Wimax2 ou WirelessMAN-Advanced (evolução do IEEE 802.16e [39] ou
Wimax que, tal como o LTE do 3GPP, não cumpria alguns dos requisitos do IMT-Advanced), no
entanto, as especificações do 3GPP serão as principais especificações implementadas no globo
para as redes de comunicações móveis, razão pela qual esta Dissertação de Mestrado se foca
apenas nas tecnologias do 3GPP (LTE e LTE-Advanced).
Na Tabela 2.7 são apresentadas as metas de desempenho tanto do LTE, como também do IMTAdvanced e do LTE-Advanced.
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Tabela 2.7 – Metas de desempenho do LTE, IMT-Advanced e LTE-Advanced. [32]

Indicadores de Desempenho

LTE Release 8

DL
Débito Binário de
Pico [Mbps]
UL
DL
Eficiência Espectral
de Pico [bps/Hz]
UL
Latência do Plano de Controlo [ms]
Latência do Plano do Utilizador [ms]
Escalabilidade da largura de banda

300
75
15
3,75
< 100
<5
Até 20 MHz
200 utilizadores
activos por
célula em 5 MHZ
1,690
1,870
2,670
0,735
0,050
0,060
0,080
0,024
-

Capacidade de VoIP

Eficiência Espectral
da Célula [bps/Hz]

DL
UL

Eficiência Espectral
do Limite da Célula
[bps/Hz]

DL
UL

2x2
4x2
4x4
1x2
2x4
2x2
4x2
4x4
1x2
2x4
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IMT-Advanced

15
6,75
100
10
Até 40 MHz
Até 200 UE
por célula em
5 MHZ
2,600

0,0750

LTE-Advanced
Release 10
1024
500
30
15
< 50
< LTE Release 8
Até 100 MHz
3 vezes mais do
que no LTE
Release 8
2,400
2,600
3,700
1,200
2,000
0,070
0,090
0,120
0,040
0,070

Capítulo 3
3. Descrição dos
Simuladores
Neste capítulo são apresentados os dois simuladores utilizados no âmbito desta Dissertação.
Tem-se como principal objectivo realizar um estudo comparativo do desempenho das
tecnologias LTE e LTE-Advanced no DL. Em ambos os simuladores optou-se por apenas colocar
um eNodeB e um UE e depois ir alterando alguns parâmetros de forma a mais tarde se analisar
o efeito que essas alterações têm no throughput e qual a eficiência espectral correspondente.
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3.1.

Simulador Link Level do LTE

3.1.1. Apresentação do Simulador
Para se realizarem as simulações do LTE recorreu-se ao simulador Link Level [40], v1.6r917,
desenvolvido pelo Institute of Communications and Radio-Frequency Engineering, da Vienna
University of Technology. Este simulador, desenvolvido em Matlab [41], é composto por
dezenas de scripts que reproduzem várias das funcionalidades do LTE. Nesta Dissertação
optou-se por fazer simulações de modo a que o output fosse o throughput em função do SNR
e, desta forma, depois analisar a eficiência espectral de cada uma das simulações.
Com base no que foi enunciado anteriormente, era espectável que os parâmetros que iriam
ter um maior impacto no throughput fossem a LB, o valor do CQI e, obviamente, a
configuração das antenas (recorrendo à tecnologia MIMO) e, com base em testes iniciais,
rapidamente se comprovou que isso se verificava. Também se realizaram testes para outros
parâmetros, tais como, a utilização de retransmissões e o tipo de canal utilizado, mas cedo se
percebeu que para esses casos a variação de throughput máximo não era significativa. De
seguida desenvolveram-se alguns scripts nos quais se variaram os principais parâmetros a
testar de forma a, mais tarde, se estudar os efeitos dessas variações.
De referir que os valores gerados por este simulador se aproximam bastante dos valores de
throughput de pico tabelados, razão pela qual se considera que este simulador não simula de
forma muito eficaz as condições reais, mas sim, as condições teóricas (tal como será possível
verificar no Subcapítulo 4.1).
Depois de correr cada simulação foi gerado um ficheiro .mat onde se encontravam guardados
todos ao valores calculados e, através de uma função do simulador, converteram-se esses
ficheiros em gráficos, sendo que, como o objectivo era analisar o throughput, esses gráficos
apresentavam o throughput em função do SNR. De seguida, por análise desses gráficos,
retirou-se o throughput máximo para cada simulação e construíram-se tabelas com esses
valores. Por fim, calcularam-se as eficiências espectrais, analisando posteriormente as
mesmas.
3.1.2. Parâmetros com maior impacto no throughput
Tal como referido anteriormente, verificou-se que os parâmetros que mais impacto tinham no
throughput eram a LB, o valor do CQI e a configuração das antenas. Por essa razão, optou-se
por realizar scripts nos quais se fazia variar cada uma destas variáveis individualmente. De
seguida explica-se sucintamente quais os valores disponíveis para cada um dos parâmetros e
as principais opções tomadas.
Largura de Banda: Tal como enunciado anteriormente, existem 6 tipos diferentes de LB
(1,4;3;5;10;15;20) MHz sendo que a cada um deles está associado um número de RB’s
(6;15;25;50;75;100) respectivamente. Neste simulador é possível simular esses 6 tipos
diferentes de LB, uma vez que foram todos implementados no simulador e, por essa razão, um
dos scripts realizados fazia variar a LB, mantendo todos os outros parâmetros constantes.
Valor do CQI: Outro dos parâmetros que se considerou importante foi o valor do CQI. Neste
simulador foram implementados os 15 valores de CQI referidos na Tabela B.1 e mais alguns,
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sendo que apenas foram analisados estes 15, uma vez que são estes que estão especificados
na Release 8 do LTE. Mais uma vez, desenvolveu-se um script onde se fazia variar este
parâmetro, mantendo todos os outros parâmetros constantes.
Configuração das Antenas: Na parte de configurações de antenas havia três parâmetros
diferentes a analisar. Em primeiro lugar, o modo MIMO a utilizar. Neste simulador, até à data,
apenas foram desenvolvidos os 3 primeiros modos MIMO (ver Anexo A), por essa razão,
apenas foram realizadas simulações para esses mesmos Modos. Uma vez que o Modo MIMO 1
foi apenas utilizado para configurações de antenas SISO 1x1, optou-se por se analisar a
diferença entre os Modos 2 e 3 e verificar se estas correspondiam ao enunciado no Anexo A
desta Dissertação. Para tal, desenvolveu-se um script onde se simularam os dois modos MIMO
e se fixaram os restantes parâmetros com os seguintes valores (Tabela 3.1):
Tabela 3.1 – Parâmetros constantes na simulação onde se compara os Modos MIMO 2 e 3.

Número de Sub-tramas
500
Largura de Banda
5 MHz

Tipo de Canal
PedA
Número de Antenas
Emissão
2

Valor do CQI
7
Número de Antenas
Recepção
2

De seguida, correu-se a simulação e com base no output gerado, desenhou-se o gráfico da
Figura 3.1.

Figura 3.1 – Simulação para comparar os Modos 2 e 3 do MIMO.
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Com base na Figura 3.1 foi possível construir-se a Tabela 3.2.
Tabela 3.2 – Valores do Throughput e das eficiências espectrais para os Modos MIMO 2 e 3.

Modo MIMO
Modo 2
Modo 3

Throughput [Mbps]
5,542
11,080

Eficiência Espectral [bps/Hz]
1,108
2,216

Com base na Figura 3.1 é possível comprovar o que foi enunciado no Anexo A, onde foi
referido que o Modo 2 precisa de um SNR menor para descodificar os sinais. Na Figura 3.1
verifica-se que, para um SNR de cerca de 9 dB, consegue-se obter o throughput máximo para o
Modo 2 e, o throughput máximo para o Modo 3 apenas é obtido para um SNR de cerca de 17
dB. Por análise da Tabela 3.2 é possível verificar-se que o Modo 3 tem um throughput bastante
mais elevado (neste caso o dobro) que o Modo 2, tal como também foi enunciado no mesmo
anexo (Anexo A). Por essa razão, optou-se por se utilizar sempre o Modo 3 quando o número
mínimo de antenas fosse igual ou superior a 2.
Os outros dois parâmetros que se tiveram de analisar na configuração das antenas tinham a
ver com o número de antenas de transmissão e o número de antenas de recepção. Neste
simulador, tal como também está especificado para o LTE, existe a possibilidade de utilizar 1, 2
ou 4 antenas, tanto para transmissão, como para emissão. Foi isso que se fez variar no script
realizado de forma a, mais tarde, se verificar qual o impacto do número de antenas na
eficiência espectral e também verificar se o que foi enunciado no Anexo A era correspondido
nos resultados obtidos.
3.1.3. Outros parâmetros considerados
Para além dos parâmetros que tinham um maior impacto no throughput, também se
analisaram outros parâmetros considerados importantes, tais como o tipo de canal a utilizar, a
utilização ou não de retransmissões e o número de sub-tramas.
Número de Sub-tramas: O número de sub-tramas corresponde ao número de sub-tramas
enviadas em cada simulação. Quanto maior for este valor, mais verdadeira é a simulação pois a
probabilidade de haver um erro na recepção de uma sub-trama é menor. Ou seja, se se fizer
uma simulação com duas sub-tramas e uma delas não chegar ao destino, o valor do
throughput recebido vai ser metade do valor enviado. No caso de se enviar 500 sub-tramas e
se perderem 10, o throughput recebido vai ser 1/50 (0,02) vezes menor do que o enviado, ou
seja, quanto maior for o número de sub-tramas enviadas, menor é o erro. A título de exemplo,
para um throughput enviado correspondente a 100, no primeiro caso apresentado
anteriormente o throughput recebido seria 50 e no segundo caso o throughput recebido já
seria 98. As sub-tramas podem não ser recebidas devido ao fading e ao ruído no canal. De
realçar que, apesar de o ideal ser colocar o máximo possível de sub-tramas, uma vez que,
quanto maior for o número de sub-tramas, maior é a precisão da simulação e maior é o tempo
da mesma, foi preciso estudar qual o valor mínimo do número de sub-tramas de forma que o
erro fosse aceitável. Para tal, fez-se um script onde se fez variar o número de sub-tramas entre
10 e 1000, sendo que o segundo valor testado foi 100 e depois somou-se sempre 100 até
1000. Para os restantes parâmetros utilizaram-se os valores apresentados na Tabela 3.3.
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Tabela 3.3 – Parâmetros constantes na simulação onde se fez variar o número de sub-tramas.

Tipo do Canal
PedA
Modo
1

Largura de Banda
1,4 MHz
Número Antenas Emissão
1

Valor do CQI
5
Número Antenas Recepção
1

Com base no output originado pela simulação, desenhou-se o gráfico da Figura 3.2, através de
uma função do simulador.

Figura 3.2 – Simulação para determinar o número mínimo de sub-tramas de forma a que o erro seja reduzido.

Com base na Figura 3.2 é possível verificar que a maior parte das simulações geram um
throughput muito semelhante. Apenas as primeiras 4 ou 5 simulações é que têm um pequeno
erro. Como tal, optou-se por se desenhar o mesmo gráfico, no entanto, retirando as primeiras
simulações (Figura 3.3).
Considerou-se que para estes valores de sub-tramas o erro já é bastante pequeno,
principalmente a partir dos 8 dB e, uma vez que o objectivo é analisar sempre o throughput
máximo, considerou-se que o valor de 500 sub-tramas é bastante aceitável. Ou seja, passou a
utilizar-se sempre este valor para as restantes simulações. Note-se que não se calculou as
eficiências espectrais das diversas simulações uma vez que se considerou sempre o valor de
throughput máximo e, neste caso, esse valor é sempre o mesmo (a partir dos 14 dB apenas se
vê a linha das 1000 sub-tramas pois esta foi a última função a ser desenhada e, uma vez que a
partir desse valor de SNR as funções têm todas o mesmo valor de throughput, não se vêem as
restantes funções).
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Figura 3.3 – Escolha do número de sub-tramas igual a 500.

Retransmissões: Neste simulador é possível realizar simulações sem retransmissões ou com 1,
2 ou 3 retransmissões. Por essa razão, foi-se testar qual o impacto das retransmissões no
throughput máximo gerado pela simulação. Para tal, recorreu-se a um script onde se fez variar
o número de retransmissões entre 0 e 3, mantendo os restantes parâmetros com os seguintes
valores (Tabela 3.4):
Tabela 3.4 – Parâmetros constantes na simulação onde se fez variar o número de retransmissões.

Número de Sub-tramas
500
Modo MIMO
1

Tipo de Canal

Largura de
Banda
5MHz
Número de Antenas
Recepção
1

Valor do CQI

PedA
7
Número de Antenas
Emissão
1

Com base no output gerado, desenhou-se o gráfico da Figura 3.4. Com base na Figura 3.4,
verificou-se que o throughput máximo é igual quer haja ou não retransmissões. A única
diferença é que, quanto maior for o número de retransmissões, menor é o valor de SNR
necessário para descodificar a transmissão. No entanto, o valor de SNR necessário para gerar o
throughput máximo é igual quer haja ou não retransmissões. Este resultado já era esperado
uma vez que apenas se está a analisar a eficiência espectral para o throughput máximo e, para
esses casos, o SNR costuma ser suficientemente grande de forma a não ser preciso a utilização
de retransmissões. Por essa razão, optou-se por se realizar simulações sem repetições uma vez
que o objectivo é analisar a eficiência espectral para o throughput máximo e, assim, a
simulação demora menos tempo face a uma simulação com retransmissões.
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Figura 3.4 – Simulação sem retransmissões e com 1, 2 e 3 retransmissões.

Tipo de canal: Em relação ao tipo de canal, neste simulador foram utilizados os 10 tipos
diferentes de canal existentes no simulador:








AWGN – Canal com Adição de Ruído Gaussiano Branco (Additive White Gaussian Noise
channel);
Flat Rayleigh – Canal plano de Rayleight (Flat Rayleight Channel);
PedA, PedB e PedBcorr – Canais para simulações pedestres;
VehA e VehB – Canais para simulações em veículos;
TU – Canal para simulação em ambiente Típico Urbano (Typical Urban);
RA – Canal para simulação em ambiente de Área Rural (Rural Area);
HT – Canal para simulação em ambiente de Terreno Montanhoso (Hilly Terrain).

Apesar de este parâmetro não ter um grande impacto no throughput máximo, desenvolveu-se
um script onde se fez variar o tipo de canal, mantendo os outros parâmetros constantes
(Tabela 3.5).
Tabela 3.5 – Parâmetros constantes na simulação onde se fez variar o tipo de canal.

Número de Sub-tramas
500
Modo MIMO
1

Largura de Banda
5 MHz
Número de Antenas
Emissão
1
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Valor do CQI
7
Número de Antenas
Recepção
1

De seguida, com base no output gerado, desenhou-se o gráfico da Figura 3.5.

Figura 3.5 – Simulação dos diferentes tipos de canais.

Com base no gráfico da Figura 3.5 construiu-se a Tabela 3.6, onde se calculou a eficiência
espectral para cada um dos tipos de canal.
Tabela 3.6 – Valores do Throughput e das eficiências espectrais para cada tipo de canal.

Tipo de Canal
AWGN
Flat Rayleigh
HT
PedBcorr
PedA
PedB
RA
TU
VehA
VehB

Throughput
Máximo
5,838
5,721
5,838
5,838
5,791
5,838
5,838
5,838
5,838
5,791

Eficiência
Espectral [bps/Hz]
1,168
1,144
1,168
1,168
1,158
1,168
1,168
1,168
1,168
1,158

Com base na Tabela 3.6 é possível verificar que existe uma ligeira diferença no throughput
máximo gerado por cada tipo de canal, no entanto, optou-se por se utilizar o tipo de canal
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PedA para as diversas simulações, uma vez que, sendo um modo pedestre (mobilidade
reduzida), pensa-se que será o mais utilizado no dia-a-dia das pessoas (Figura 3.6). Por outro
lado, entre o PedA, o PedB e o PedCorr, optou-se pelo PedA pois este tipo de canal também
existe no simulador do LTE-Advanced, tal como será explicado mais à frente nesta Dissertação.

Figura 3.6 – Escolha do tipo de canal para o resto das simulações (PedA).

Depois de se definir os parâmetros que iriam ser simulados, foi preciso definir a gama de SNR’s
para a qual o simulador iria simular o throughput recebido. Com base em simulações iniciais
verificou-se que, dependendo dos parâmetros que se alterassem, a gama de SNR’s teria de ser
diferente, pois para alguns casos o throughput estabilizava para valores de SNR perto dos 20
dB, mas noutros essa estabilização só ocorria para valores de SNR perto dos 30 dB (esta
situação verificou-se para os dois simuladores utilizados).
Também se verificou que, uma vez que o resultado do throughput era em função do valor do
SNR, a frequência não tinha qualquer impacto nas simulações. Na Figura 3.7 é possível verificar
isso mesmo, uma vez que se realizou uma simulação onde se variou a frequência utilizada.
Como se pode ver pela Figura 3.7, para as diferentes frequências o throughput é igual.
Para o simulador também não fazia diferença se um UE se encontrava a 1 km da célula ou a 10
km da mesma, uma vez que apenas lhe interessa dizer que, caso o UE tenha um SNR de 20 dB,
o seu throughput (para os parâmetros simulados) é x. No entanto, tem-se consciência que,
para frequências mais baixas, o raio de cobertura da célula é maior e, por essa razão, um UE a
x km da mesma, teria uma melhor cobertura, quando comparado com um UE também a x km
de uma célula, mas a operar numa frequência superior. Na Figura 3.8 pode ver-se o caso em
que dois UE’s estão à mesma distância do eNodeB, mas cada eNodeB opera numa frequência
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diferente. Desenharam-se vários arcos, sendo que cada um deles pretende simulador
diferentes valores de CQI. Considerou-se que no círculo vermelho o valor do CQI é 15, o arco
laranja corresponde a um valor de CQI de 11, amarelo 7 e azul 3. Como se pode ver, no caso
onde a frequência de operação é menor (célula da esquerda), o raio da célula é maior e quanto
mais perto da célula, melhor é a cobertura (quanto maior o valor do CQI, melhor é a
cobertura). No caso onde a célula opera a uma frequência mais elevada (célula da direita), o
UE encontra-se praticamente no limite da célula e, por essa razão, a cobertura é menor.

Figura 3.7 – Variação da frequência.

Figura 3.8 – Raio da célula com a variação da frequência.

Existiam diversos outros parâmetros que se poderiam ter alterado, no entanto, para o
resultado final pretendido, optou-se por apenas se alterar os parâmetros referidos e depois
verificar quais as modificações causadas pela alteração dos mesmos.
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3.2.

Simulador SystemVue do LTE-Advanced

3.2.1. Apresentação do Simulador
Para se realizarem as simulações do LTE-Advanced, recorreu-se ao simulador SystemVue
2011.03 [42], desenvolvido pelo Agilent Technologies [43] e que foi lançado em Abril de 2011.
Este simulador é composto por diversas bibliotecas sendo que, nas simulações efectuadas,
apenas se utilizou a biblioteca W1918 Lte-Advanced Baseband Verification [44]. Sendo um
software pago, foi preciso pedir uma licença de estudante provisória que, no total, deu acesso
ao software durante apenas 45 dias. De referir que, uma vez que este simulador foi utilizado
assim que a Agilent Technologies o lançou, ainda continha alguns bugs, sendo que alguns deles
serão referidos mais à frente nesta Dissertação.
Este simulador não era baseado em código (como o simulador do LTE), mas composto por
caixas que representavam circuitos. Interligando esses circuitos era possível simular uma rede
LTE. Essas caixas encontravam-se disponíveis na biblioteca W1918 Lte-Advanced Baseband
Verification do software. Portanto, era preciso utilizar esquemas e depois correr análises e
varrimentos consoante os parâmetros definidos. Em cada uma das caixas disponíveis na
biblioteca era possível alterar alguns dos principais parâmetros, tais como, a LB, a modulação,
o rácio de código e o número de antenas de emissão e de recepção. Para além destas caixas,
também existia algum código onde eram definidos alguns dos parâmetros a utilizar.
Nesta simulação, tal como aconteceu na simulação do LTE, optou-se por fazer simulações de
forma que o output fosse o throughput em função do SNR e, desta forma, depois analisar a
eficiência espectral de cada uma das simulações.
Depois de se analisar os exemplos fornecidos pela Agilent Technologies, começou-se a alterar
alguns dos esquemas de forma a poder realizar diferentes simulações (uma vez que apenas
havia esquemas para MIMO 2x2 e para MIMO 8x8, tentou-se desenhar esquemas para MIMO
4x4 e também para SISO 1x1). Houve alguns problemas derivados de ligações mal feitas e
outros devido a bugs no software. Contactou-se a Agilent Technologies e recebeu-se a
informação de que iriam lançar o SP 1 passadas algumas semanas. Estes bugs foram
encontrados quando se desenharam os esquemas para simular as configurações SISO 1x1 e
MIMO 4x4. Por essa razão, inicialmente apenas foi possível realizar simulações para MIMO 2x2
e MIMO 8x8. A 15 dias da licença expirar, a Agilent Technologies forneceu uma versão alpha
do SP1 e dessa forma foi possível realizar as simulações para as configurações MIMO 4x4 e
SISO 1x1.
Também se verificou que, ao contrário do simulador do LTE, este simulador era bastante mais
sensível a pequenas variações, pelo que os gráficos desenhados (ver Subcapítulo 4.2) oscilam
bastante para cada valor de SNR. Também se entrou em contacto com a Agilent Technologies
pois os valores que iam aparecendo estavam bastante abaixo dos valores esperados
(comparando com o simulador do LTE). Os técnicos da Agilent Technologies disseram que iriam
melhorar os receptores, uma vez que estes não estavam totalmente bem configurados e que
essa era a razão dos valores estarem a dar abaixo do esperado. No entanto, também referiram
que os valores nunca iriam dar muito próximo dos valores teóricos uma vez que este software
pretende simular as condições reais e não as teóricas. No Subcapítulo 4.2 será possível
verificar as analises feitas aos valores obtidos.
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Neste simulador o output consistia em várias tabelas. As tabelas utilizadas foram as que
representavam o valor de throughput para cada um dos valores de SNR, sendo que neste caso,
este também era dado em relação ao valor do throughput máximo. Ou seja, para cada valor de
SNR, era possível saber qual o valor de throughput médio e a que percentagem correspondia
do máximo de throughput obtido nas simulações. Esta percentagem representa a
percentagem de sub-tramas que foi desmodulada correctamente e, uma vez que existem
sempre sub-tramas que não são correctamente desmoduladas (devido ao fading e ao ruído no
canal), nunca se atingiu 100% em nenhuma das simulações efectuadas. No entanto, uma vez
que o objectivo era analisar o throughput máximo para cada simulação, chegou-se a esse valor
através de uma regra de 3 simples (por exemplo, se 4 Mbps de throughput médio
representavam 33% do throughput máximo, o throughput máximo era 12 Mbps). Neste
simulador também foi possível gerar os gráficos tanto para os valores do throughput, como
para as percentagens face ao throughput máximo, através das mesmas tabelas.
De seguida, optou-se por correr as simulações em MIMO 2x2 e fazer variar tanto a LB como o
valor de CQI (neste simulador não existe esta denominação, pelo que se teve de colocar a
modulação e o rácio de código correspondente a cada valor de CQI, tal como apresentado na
Tabela B.1) e também se analisou a diferença entre o throughput máximo nas configurações
SISO 1x1, MIMO 2x2, MIMO 4x4 e MIMO 8x8.
3.2.2. Parâmetros com maior impacto no throughput
Para este simulador, voltou-se a analisar o impacto da variação da LB, do valor do CQI e da
configuração das antenas. Para os dois primeiros casos recorreu-se ao mesmo esquema
(MIMO 2x2), e na simulação das diferentes configurações das antenas recorreu-se também ao
esquema MIMO 8x8 e foi preciso desenhar outros dois esquemas (SISO 1x1 e MIMO 4x4), uma
vez que estes esquemas não existiam no simulador.
Largura de Banda: Tal como no LTE, para o LTE-Advanced as LB’s continuam a ser 6
(1,4;3;5;10;15;20) MHz e o número de RB’s continua a ser o mesmo para cada uma das LB’s.
Por essa razão simulou-se qual o impacto das diferentes LB’s no throughput máximo e de
seguida calculou-se a eficiência espectral para cada um dos casos.
Valor do CQI: Neste simulador o parâmetro CQI não existe como tal. No entanto, uma vez que
cada valor de CQI corresponde a uma modulação e a um rácio de código, foi possível simular
os vários valores de CQI alterando os parâmetros referidos, de acordo com a Tabela B.1.
Configuração das Antenas: Tal como referido, neste simulador simularam-se as configurações
de antenas SISO 1x1, MIMO 2x2, MIMO 4x4 e MIMO 8x8. Neste caso utilizou-se o Modo 3 (OLSM) do MIMO, tal como se tinha utilizado no simulador de LTE.
Agregação de Portadoras: Ao contrário do LTE, o LTE-Advanced permite a agregação de até 5
portadoras diferentes, estabelecendo um máximo de 100 MHz (ver Anexo D). Esta agregação
pode ser feita de forma contígua no espectro (todas as portadoras ficam juntas na frequência),
ou de forma não-contígua (as portadoras são colocadas em sub-bandas de frequência
diferentes). Através deste simulador foi possível desenhar as diferentes agregações de
portadoras no espectro, mas não foi possível calcular o throughput gerado por essas
configurações. Tentou-se desenhar um esquema que fizesse a agregação de portadoras e
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gerasse o throughout, no entanto, o mesmo apresentou vários erros e, tendo em conta o
pouco tempo que se tinha para utilizar este software, optou-se por não se desperdiçar vários
dias a tentar resolver este problema.
3.2.3. Outros parâmetros considerados
Para além dos parâmetros que tinham um maior impacto no throughput, também se
analisaram outros parâmetros considerados importantes, tais como o tipo de canal a utilizar, a
utilização ou não de retransmissões e o número de sub-tramas.
Número de Sub-tramas: Para o número de sub-tramas, voltou-se a simular o esquema MIMO
2x2, fazendo variar desta vez o número de sub-tramas. Tal como se fez no simulador do LTE,
variou-se o número de sub-tramas entre 10 e 1000, sendo que o segundo número escolhido
voltou a ser 100 e depois foi-se somando 100 até chegar a 1000. Para os restantes parâmetros,
utilizaram-se os seguintes valores (Tabela 3.7):
Tabela 3.7 – Parâmetros constantes na simulação onde se fez variar o número de sub-tramas.

Tipo do Canal
PedA
Modo
3

Largura de Banda
1,4 MHz
Número Antenas Emissão
2

Valor do CQI
7
Número Antenas Recepção
2

Depois de se correr a simulação, analisou-se as tabelas geradas pelo simulador e construiu-se a
Tabela 3.8 e os gráficos seguintes (Figura 3.9 e Figura 3.10):
Tabela 3.8 – Valores do Throughput e das eficiências espectrais para cada número de sub-tramas.

Número de
Sub-tramas
10
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

Throughput
[Mbps]
0,864
0,677
0,843
0,604
0,782
0,799
0,567
0,796
0,785
0,719
0,788

Percentagem face
ao Máximo [%]
83,852
66,938
83,124
59,220
76,788
78,709
54,951
78,464
77,222
71,069
77,463

Throughput
Máximo
1,030
1,012
1,015
1,020
1,019
1,015
1,032
1,014
1,016
1,012
1,017

Eficiência
Espectral [bps/Hz]
0,736
0,723
0,725
0,729
0,728
0,725
0,737
0,725
0,726
0,723
0,726

Analisando a Tabela 3.8 é possível verificar que as eficiências espectrais de todas as simulações
são muito semelhantes. Por essa razão, e também para não gerar simulações que demorassem
muito tempo, voltou-se a utilizar 500 sub-tramas (tal como tinha acontecido nas simulações do
LTE) nas restantes simulações.
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Figura 3.9 – Variação do número de sub-tramas no LTE-Advanced.

Figura 3.10 – Variação do número de sub-tramas no LTE-Advanced (% face ao throughput máximo).

Número de retransmissões: Neste simulador existe a possibilidade de utilizar até 4
retransmissões ou, simplesmente, não as utilizar. Para verificar qual o impacto das
retransmissões no throughput máximo, fez-se variar esse parâmetro, utilizando os seguintes
valores para os restantes parâmetros considerados importantes (Tabela 3.9):
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Tabela 3.9 – Parâmetros constantes na simulação onde se fez variar o número de retransmissões.

Número de
Sub-tramas
500

Tipo de Canal

Modo MIMO
3

Largura de
Banda
5 MHz
Número de Antenas
Recepção
2

Valor do CQI

PedA
7
Número de Antenas
Emissão
2

Depois de se correr a simulação e recorrendo às tabelas geradas pelo software, foi possível
construir-se a Tabela 3.10 e os gráficos seguintes (Figura 3.11 e Figura 3.12):
Tabela 3.10 – Valores do Throughput e das eficiências espectrais para cada número de retransmissões.

Número de
Retransmissões
0
1
2
3
4

Throughput
[Mbps]
0,808
0,769
0,741
0,636
0,793

Percentagem face
ao Máximo [%]
79,503
75,686
72,552
62,912
78,441

Throughput
Máximo
1,016
1,016
1,022
1,026
1,011

Figura 3.11 – Variação do número de retransmissões.
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Eficiência
Espectral [bps/Hz]
0,726
0,726
0,730
0,733
0,722

Figura 3.12 – Variação do número de retransmissões (% face ao throughput máximo).

Por análise da Tabela 3.10 é possível verificar que o número de retransmissões não tem grande
impacto no throughput máximo gerado. Por essa razão, de forma a simplificar as simulações,
não se utilizaram retransmissões em nenhuma das restantes simulações.
Tipo de canal: Em relação ao tipo de canal, neste simulador foram desenvolvidos apenas 4
tipos diferentes de canal:





PedA – Canal para simulação pedestre;
VehA – Canal para simulação em veículo;
TU – Canal para simulação em ambiente Típico Urbano (Typical Urban);
User_Defined – Canal definido pelo utilizador.

De forma a analisar qual o impacto de cada um destes tipos de canais no throughput máximo,
simulou-se cada um deles, sendo os valores dos restantes parâmetros apresentados na Tabela
3.11.
Tabela 3.11 – Parâmetros constantes na simulação onde se fez variar o tipo de canal.

Número de Sub-tramas
500
Modo
3

Largura de Banda
1,4 MHz
Número Antenas Emissão
2

Valor do CQI
7
Número Antenas Recepção
2

De seguida, correu-se a simulação e através das tabelas geradas pelo software, foi possível
construir-se a Tabela 3.12 e os gráficos seguintes (Figura 3.13 e Figura 3.14).
Mais uma vez, é possível verificar, através da análise da Tabela 3.12, que as eficiências
espectrais de todas as simulações são muito semelhantes, pelo que não faz grande diferença
utilizar um ou outro tipo de canal. No entanto, uma vez que para o simulador do LTE se utilizou

45

o tipo de canal PedA, para as restantes simulações do LTE-Advanced também se utilizou
sempre esse tipo de canal.
Tabela 3.12 – Valores do Throughput e das eficiências espectrais para cada tipo de canal.

Tipo de Canal
PedA
VehA
TU
User_Defined

Throughput
[Mbps]
0,838
0,804
0,632
0,849

Percentagem face
ao Máximo [%]
82,626
79,398
62,256
83,621

Throughput
Máximo
1,014
1,013
1,015
1,015

Eficiência
Espectral [bps/Hz]
0,724
0,724
0,725
0,725

Figura 3.13 – Variação do tipo de canal no LTE-Advanced.

Figura 3.14 – Variação do tipo de canal no LTE-Advanced (% face ao throughput máximo).
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Capítulo 4
4. Análise dos Resultados
Neste capítulo analisam-se os resultados obtidos nos dois simuladores. Inicialmente começa-se
por se analisar os resultados obtidos no simulador do LTE, fazendo-se comparações com
resultados teóricos e verificando-se se os resultados obtidos correspondem ao esperado e ao
que foi enunciado em capítulos anteriores. De seguida, faz-se o mesmo tipo de análises para
os resultados obtidos no simulador do LTE-Advanced. Por fim, faz-se uma análise comparativa
entre os resultados obtidos nos dois simuladores apresentando algumas conclusões iniciais.
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4.1.

LTE

Neste subcapítulo apresentam-se os resultados obtidos nas diversas simulações realizadas
para o LTE. Analisou-se o impacto da variação da LB, do valor do CQI e da configuração das
antenas no throughput máximo e tentou-se perceber se esses valores estavam dentro do
esperado.
4.1.1. Variação da Largura de Banda
De forma a analisar o impacto da LB no throughput máximo, desenvolveu-se um script onde se
fez variar a LB, mantendo os restantes parâmetros constantes (na Tabela 4.1 é possível ver os
valores dos principais parâmetros).
Tabela 4.1 – Parâmetros constantes na simulação das diferentes larguras de banda existentes.

Número de Sub-tramas
500
Modo MIMO
3

Tipo de Canal
PedA
Número Antenas Emissão
2

Valor do CQI
7
Número Antenas Recepção
2

Depois da simulação, gerou-se o gráfico da Figura 4.1 através de uma função do simulador.

Figura 4.1 – Simulação para as diferentes larguras de banda existentes no LTE.

Por fim, com base na mesma figura, construiu-se a Tabela 4.2 utilizando-se sempre o valor de
throughput máximo para cada uma das LB’s.
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Tabela 4.2 – Valores do Throughput e das eficiências espectrais para cada uma das larguras de banda existentes.

Largura de Banda [MHz]
1,4
3
5
10
15
20

Throughput [Mbps]
2,557
6,602
11,080
22,310
33,530
44,750

Eficiência Espectral [bps/Hz]
1,826
2,201
2,216
2,231
2,235
2,238

Para se calcular a eficiência espectral de cada um dos casos, dividiu-se o throughput máximo
pela respectiva LB. É possível verificar que quanto maior é a LB, maior é o throughput. Isso faz
sentido uma vez que, quanto maior for a banda disponível, mais dados podem ser enviados.
Também é possível verificar que, com o aumento da LB, a eficiência espectral varia
ligeiramente, sendo mais alta quanto maior é a LB (tal como seria de esperar – ver Figura 2.8).

4.1.2. Variação do Valor do CQI
De seguida, desenvolveu-se um script onde se fez variar o valor do CQI de forma a
posteriormente se analisar qual o impacto dessa variação no throughput máximo. Neste script
utilizaram-se os seguintes valores para os restantes parâmetros (Tabela 4.3):
Tabela 4.3 – Parâmetros constantes na simulação dos diferentes valores de CQI existentes.

Número de Sub-tramas
500
Modo MIMO
3

Tipo de Canal
PedA
Número Antenas Emissão
2

Largura de Banda
5 MHz
Número Antenas Recepção
2

Com base no output gerado pelo script desenvolvido, foi possível desenhar o gráfico da Figura
4.2. Por análise da Figura 4.2 foi possível construir-se a Tabela 4.4. Através da Tabela 4.4 é
possível verificar que o throughput máximo vai aumentando com o aumento do valor do CQI,
ou seja, a eficiência espectral para a simulação com o valor de CQI igual a 15 é bastante
superior à da simulação com o valor de CQI igual a 1. Esperava-se um resultado deste género,
uma vez que, quanto maior é o valor do CQI, maior é a modulação e o rácio da código, logo,
mais bits são transportados por símbolo (Tabela B.1). Uma vez que neste caso se utilizou uma
configuração de antenas MIMO 2x2, o número de bits por símbolo para cada um dos valores
de CQI é apresentado na Tabela 4.5.
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Figura 4.2 – Simulação dos diferentes valores de CQI existentes no LTE.
Tabela 4.4 – Valores do Throughput e das eficiências espectrais para cada um dos valores de CQI existentes.

Valor do CQI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Throughput [Mbps]
1,098
1,715
2,794
4,493
6,573
8,813
11,080
14,390
18,100
20,550
25,010
29,390
34,070
38,540
41,840

Eficiência Espectral [bps/Hz]
0,220
0,343
0,559
0,899
1,315
1,763
2,216
2,878
3,620
4,110
5,002
5,878
6,814
7,708
8,368

Através da análise da Tabela 4.4 e da Tabela 4.5 é possível verificar que o número de bits por
símbolo é ligeiramente superior à eficiência espectral para cada um dos valores de CQI. Isto
deve-se ao facto de estes valores serem teóricos e, além disso, não nos podemos esquecer que
ainda há uma percentagem de bits que vão ser utilizados para sobrecarga, sinalização e
controlo, pelo que é espectável que a eficiência espectral seja sempre inferior ao número de
bits por símbolo que são enviados. No entanto, é possível verificar que a evolução da eficiência

51

espectral quando se faz variar o valor do CQI é semelhante à evolução do número de bits por
símbolo para a mesma variação.
Tabela 4.5 – Bits por símbolo para cada valor de CQI para uma configuração de antenas MIMO 2x2.

Valor do CQI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bits/Símbolo
0,304
0,480
0,760
1,200
1,760
2,360
2,960
3,840
4,800
5,400
6,600
7,800
9,000
10,200
11,160

Comparando os valores da Tabela 4.4 com os valores teóricos de pico da Tabela 2.4, é possível
verificar que, para uma configuração MIMO 2x2, CQI = 15 (modulação 64QAM – rácio do
código 0,93) e LB = 5 MHz, o valor obtido de throughput máximo corresponde a 41,840 Mbps e
o valor teórico de pico é 42,5 Mbps (sendo que para este caso o rácio do código é 1). Ou seja,
através da simulação atingiu-se um valor muito próximo do valor teórico de pico. Pensa-se que
os valores teóricos muito dificilmente serão atingidos, pelo que se considera que este
simulador está a dar resultados um pouco elevados face ao que será a realidade, tal como já se
referiu.
4.1.3. Variação da Configuração das Antenas
Por fim, foi-se verificar qual o impacto da configuração das antenas no throughput máximo. De
acordo com o Anexo A, quando se utiliza MIMO o aumento no throughput é proporcional ao
min (nTx;nRx). Ou seja, para uma configuração MIMO 4x2 é suposto que o valor de throughput
máximo seja semelhante a uma configuração MIMO 2x2. Para provar o que foi enunciado no
Anexo A, desenvolveu-se um script onde se fez variar o número de antenas de emissão e de
recepção. Note-se que, para todos os casos, com excepção da configuração SISO 1x1, foi
utilizado o Modo MIMO 3 (ver Anexo A) e para a configuração SISO 1x1 utilizou-se o Modo
MIMO 1. Na Tabela 4.6 apresentam-se os valores utilizados para os outros parâmetros
considerados importantes.
Tabela 4.6 – Parâmetros constantes na simulação das diferentes configurações de antenas simuladas.

Número de Sub-tramas
500

Tipo de Canal
PedA
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Largura de Banda
5 MHz

Valor do CQI
7

Com base no output gerado por esta simulação e recorrendo a funções existentes no
simulador, desenhou-se o gráfico da Figura 4.3.

Figura 4.3 – Simulação de diferentes configurações de antenas.

Recorrendo ao gráfico da Figura 4.3 foi possível construir-se a Tabela 4.7.
Tabela 4.7 – Valores do Throughput e das eficiências espectrais para cada uma das configurações simuladas.

Configuração
SISO 1x1
MISO 2x1
MIMO 2x2
MISO 4x1
MIMO 4x2
MIMO 4x4

Throughput [Mbps]
5,838
5,542
11,080
5,246
10,490
20,990

Eficiência Espectral [bps/Hz]
1,168
1,108
2,216
1,049
2,098
4,198

Analisando a Tabela 4.7 é possível verificar que, tal como esperado, o throughput máximo vai
aumentando com o aumento do número de antenas. Como tal, e como a LB utilizada foi
sempre a mesma, a eficiência espectral também aumenta com o aumento do número de
antenas. Também é possível verificar o que foi enunciado no Anexo A, em relação ao
throughput aumentar proporcionalmente com a fórmula min(nTx;nRx). Ou seja, para as
configurações SISO 1x1, MISO 2x1 e MISO 4x1, o número mínimo de antenas é o número de
antenas de recepção (nRx = 1) e nas três configurações a eficiência espectral é semelhante
(cerca de 1 bps/Hz). Para as configurações onde o número mínimo de antenas corresponde a 2
(MIMO 2x2 e MIMO 4x2), também se verifica que as eficiências espectrais são semelhantes e
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cerca do dobro das eficiências espectrais de uma configuração onde o número mínimo de
antenas é 1. Ou seja, mostra-se que o aumento do throughput é proporcional ao aumento do
número mínimo de antenas. Por fim, para a configuração MIMO 4x4, é possível verificar que a
eficiência espectral dá o dobro, comparando com as configurações onde o número mínimo de
antenas é 2 e o quádruplo, comparando com as configurações onde o número mínimo de
antenas é 1. Pelo que, desta forma, foi possível comprovar que o valor do throughput máximo
é proporcionalmente variável com a fórmula min(nTx;nRx), tal como indicado no Anexo A.
Mais uma vez, se se comparar estes valores obtidos com os valores teóricos de pico da Tabela
2.4, é possível verificar que, para uma configuração de antenas SISO 1x1, CQI = 7 (modulação
16QAM – rácio do código 0,37) e LB = 5MHz, o valor obtido de throughput máximo
corresponde a 5,838 Mbps e o valor teórico de pico é 7,4 Mbps (sendo que para este caso o
rácio do código é 0,5). Mais uma vez considera-se que os valores atingidos na simulação são
muito próximos dos valores teóricos de pico, pelo que se volta a afirmar que este simulador
está a dar valores que dificilmente serão atingidos na realidade.
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4.2.

LTE-Advanced

Neste subcapítulo apresentam-se os resultados obtidos nas diversas simulações realizadas
para o LTE-Advanced. Fez-se variar a LB, o valor do CQI e a configuração das antenas e
analisou-se qual o impacto dessas variações no throughput máximo e também se tentou
perceber se esses valores se encontravam dentro dos intervalos esperados, não esquecendo as
limitações referidas anteriormente. Também se apresentam algumas simulações realizadas
para a tecnologia Agregação de Portadoras, apesar de não ter sido possível calcular o
throughput gerado nessas situações.
4.2.1. Variação da Largura de Banda
De forma a analisar o impacto da LB no throughput, desenvolveu-se um esquema onde se fez
variar a LB, mantendo os restantes parâmetros constantes (na Tabela 4.8 é possível ver os
valores dos principais parâmetros).
Tabela 4.8 – Parâmetros constantes na simulação das diferentes larguras de banda existentes.

Número de Sub-tramas
500
Modo MIMO
3

Tipo de Canal
PedA
Número Antenas Emissão
2

Valor do CQI
7
Número Antenas Recepção
2

Depois de se correr a simulação e com base nas tabelas geradas, foi possível construir-se a
Tabela 4.9 e os gráficos das figuras seguintes (Figura 4.4 e Figura 4.5).
Tabela 4.9 – Valores do Throughput e das eficiências espectrais para cada uma das larguras de banda existentes.

Largura de
Banda [MHz]
1,4
3
5
10
15
20

Throughput
[Mbps]
0,812
2,020
3,378
7,051
10,538
12,569

Percentagem face
ao Máximo [%]
80,053
72,580
73,031
74,600
72,400
66,400

Throughput
Máximo
1,014
2,783
4,625
9,452
14,555
18,930

Eficiência
Espectral [bps/Hz]
0,724
0,928
0,925
0,945
0,970
0,946

Analisando a Tabela 4.9, verifica-se que a LB tem um grande impacto no throughput máximo,
no entanto, a eficiência espectral para as diferentes LB’s é muito semelhante. Através desta
simulação não foi possível mostrar claramente que a eficiência espectral aumenta ligeiramente
com o aumento da LB (tal como foi conseguido demonstrar com o simulador do LTE), no
entanto, os valores são muito semelhantes entre si e, tirando os valores de throughput
máximo para as LB’s de 5 e 15 MHz, é possível verificar esse ligeiro aumento da eficiência
espectral, o que está de acordo com a Figura 2.8.
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Figura 4.4 – Simulação para as diferentes larguras de banda existentes no LTE-Advanced.

Figura 4.5 – Simulação para as diferentes larguras de banda existentes no LTE-Advanced (% face ao throughput
máximo).

4.2.2. Variação do Valor do CQI
Para se fazer variar o valor do CQI recorreu-se ao mesmo esquema utilizado para a variação da
LB. Uma vez que o parâmetro CQI não se encontrava definido neste simulador, foi necessário
recorrer à Tabela B.1 para converter o valor do CQI em dois parâmetros: modulação e rácio de
código. Portanto, depois apenas se teve de variar os valores da modulação e do rácio de
código para simular o impacto da variação do valor do CQI no throughput máximo. Para os
restantes parâmetros considerados importantes, utilizaram-se os valores apresentados na
Tabela 4.10.
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Tabela 4.10 – Parâmetros constantes na simulação dos diferentes valores do CQI existentes.

Número de Sub-tramas
500
Modo MIMO
3

Tipo de Canal
PedA
Número Antenas Emissão
2

Largura de Banda
5 MHz
Número Antenas Recepção
2

Depois de se correrem as simulações para cada valor de CQI foi possível construir, através da
análise das tabelas geradas pelo simulador, a Tabela 4.11 e as figuras seguintes (Figura 4.6 e
Figura 4.7).
Tabela 4.11 – Valores do Throughput e das eficiências espectrais para cada um dos valores do CQI existentes.

Valor do CQI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Throughput
[Mbps]
0,518
0,646
1,050
1,651
2,325
2,627
3,736
4,253
4,564
5,717
6,500
6,910
6,681
7,234
7,065

Percentagem face
ao Máximo [%]
79,800
83,088
81,420
81,170
81,021
70,551
80,712
70,661
60,463
67,434
60,757
54,681
46,339
42,098
40,400

Throughput
Máximo
0,648
0,777
1,290
2,034
2,870
3,724
4,628
6,019
7,549
8,478
10,699
12,638
14,419
17,183
17,487

Eficiência
Espectral [bps/Hz]
0,130
0,155
0,258
0,407
0,574
0,745
0,926
1,204
1,510
1,696
2,140
2,528
2,884
3,437
3,497

Figura 4.6 – Simulação dos diferentes valores do CQI existentes no LTE-Advanced.
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Figura 4.7 – Simulação dos diferentes valores do CQI existentes no LTE-Advanced (% face ao throughput máximo).

Com base na análise da Tabela 4.11 é possível verificar que o valor do CQI tem um forte
impacto no throughput máximo gerado. Comparando o valor do throughput mais baixo (CQI =
1) com o mais alto (CQI = 15) é possível verificar que há um aumento de cerca de 27 vezes. Ou
seja, quanto maior for o valor do CQI, maior é a relação modulação/rácio de código e, por essa
razão, maior é o throughput máximo gerado. Uma vez que a LB utilizada foi sempre a mesma
(5 MHz), é natural que a eficiência espectral também aumente com o valor do CQI. Estes
valores coincidem com os valores esperados pois quanto maior for a modulação e o rácio de
código, maior é o número de bits por símbolo. Isto faz com que com o aumento do valor do
CQI, o valor máximo do throughput também aumente bastante. Em relação aos gráficos
apresentados (Figura 4.6 e Figura 4.7), optou-se por apenas se desenhar os valores de
throughput para valores de CQI ímpares, uma vez que ao desenhar para todos os valores de
CQI, os gráficos ficariam muito confusos.
4.2.3. Variação da Configuração das Antenas
Para analisar o impacto da configuração das antenas no throughput máximo recorreram-se a
quatro esquemas diferentes. Desenhou-se um esquema onde se colocou apenas uma antena
de emissão e outra de recepção (SISO 1x1), outro onde se colocaram duas antenas de emissão
e duas antenas de recepção (MIMO 2x2), um terceiro esquema com quatro antenas de
emissão e quatro antenas de recepção (MIMO 4x4) e, por fim, um esquema onde se colocaram
oito antenas de emissão e oito antenas de recepção (MIMO 8x8). Inicialmente houve
problemas em simular as configurações SISO 1x1 e MIMO 4x4 mas, no final, esses problemas
foram resolvidos com a instalação da versão alpha do SP1, tal como referido anteriormente.
Em relação aos restantes parâmetros, utilizaram-se os seguintes valores (Tabela 4.12):
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Tabela 4.12 – Parâmetros constantes na simulação de diferentes configurações de antenas.

Número de Sub-tramas
500

Tipo de Canal
PedA

Largura de Banda
5 MHz

Valor do CQI
7

Depois de se correr a simulação, analisaram-se as tabelas geradas e foi possível construir-se a
Tabela 4.13 e os gráficos seguintes (Figura 4.8 e Figura 4.9).
Tabela 4.13 – Valores do Throughput e das eficiências espectrais para cada uma das configurações simuladas.

Configuração
SISO 1x1
MIMO 2x2
MIMO 4x4
MIMO 8x8

Throughput
[Mbps]
1,990
3,567
5,832
13,208

Percentagem face
ao Máximo [%]
82,276
77,056
71,070
77,185

Throughput
Máximo [Mbps]
2,419
4,629
8,206
17,113

Eficiência
Espectral [bps/Hz]
0,484
0,926
1,641
3,423

Figura 4.8 – Simulação de diferentes configurações de antenas.

Analisando a Tabela 4.13 foi possível verificar que com o aumento do número de antenas, o
throughput aumenta bastante. Naturalmente, a eficiência espectral também aumenta, sendo
que é possível verificar que o aumento do throughput é proporcional ao aumento do número
de antenas. Ou seja, sempre que o número de antenas duplica, o throughput máximo também
duplica (aproximadamente). Isso é possível verificar para os casos entre SISO 1x1 e MIMO 2x2
onde o throughput máximo passa de 2,419 para 4,629 (um aumento de 1,91 vezes). No caso
entre as configurações MIMO 2x2 e MIMO 4x4 verifica-se um aumento do throughput máximo
de 1,77 vezes (praticamente duplica) e, finalmente, para as configurações MIMO 4x4 e MIMO
8x8 o throughput máximo aumenta 2,09 vezes (pouco mais do dobro). Considera-se que, uma
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vez que os esquemas SISO 1x1 e MIMO 4x4 foram desenhados de raiz, os valores obtidos
nessas simulações podem estar sub ou sobrevalorizados (como se pode ver na relação entre
MIMO 4x4 e MIMO 8x8 onde o throughput máximo aumenta ligeiramente mais do que o
dobro), no entanto, não se consideraram os erros muito grosseiros. Com isto, volta-se a
comprovar o que foi enunciado no Anexo A, onde se disse que o aumento da eficiência
espectral é proporcional à função min(nTx;nRx).

Figura 4.9 – Simulação de diferentes configurações de antenas (% face ao throughput máximo).

4.2.4. Agregação de Portadoras
Uma das diferenças do LTE-Advanced face ao LTE é a possibilidade de agregar diferentes
portadoras (ver Anexo D). Essa configuração pode ser feita de uma forma contígua ou nãocontígua. Pode-se agregar até 5 portadoras perfazendo, no máximo, um total de 100 MHz.
Inicialmente pretendia-se simular o throughput gerado para algumas configurações de
agregação de portadoras mas, uma vez que o tempo para utilizar este simulador era bastante
reduzido e o esquema desenvolvido onde esta simulação iria correr estava a dar bastantes
erros, optou-se por não se perder muito tempo, uma vez que havia bastantes outras
simulações para correr. Portanto, não foi possível verificar se o throughput máximo total
corresponde ao somatório do throughput máximo de cada uma das portadoras agregadas, tal
como referido em [30]. No entanto, foi possível desenhar a agregação das portadoras no
espectro para as duas formas de agregação existentes.
4.2.4.1.

Contíguas

A agregação de portadoras contíguas é feita continuamente no espectro. Ou seja, as diferentes
portadoras são agregadas lado a lado na frequência. Ficam aqui alguns exemplos dessa
configuração (Figura 4.10, Figura 4.11, Figura 4.12 e Figura 4.13):
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Figura 4.10 – Espectro da agregação contígua de 2 portadoras de 20 MHz (2x20 MHz).

Figura 4.11 – Espectro da agregação contígua de 3 portadoras de 20 MHz (3x20 MHz).

Figura 4.12 – Espectro da agregação contígua de 4 portadoras de 20 MHz (4x20 MHz).
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Figura 4.13 – Espectro da agregação contígua de 5 portadoras de 20 MHz (5x20 MHz).

Neste caso optou-se por se simular a agregação de portadoras de 20 MHz, no entanto, é
possível agregar qualquer uma das LB’s contempladas no LTE-Advanced (1,4;3;5;10;15;20)
MHz sendo que, no máximo, apenas se podem agregar 5 portadoras. Com isto, é possível terse LB’s muito maiores e, como tal, aumentar bastante os débitos binários.
4.2.4.2.

Não-contíguas

No caso da agregação não contígua, as portadoras são agregadas em diferentes zonas do
espectro. De seguida são apresentados alguns gráficos que mostram as portadoras no espectro
(Figura 4.14 e Figura 4.15).

Figura 4.14 – Espectro da agregação não-contígua de 2 portadoras de 20 MHz (20 MHz+20 MHz).
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Figura 4.15 – Espectro da agregação não-contígua de 4 portadoras de 20 MHz (2x20 MHz+2x2 0MHz).

Mais uma vez, utilizaram-se portadoras de 20 MHz, mas pode utilizar-se qualquer uma das
portadoras definidas no LTE-Advanced. De referir que esta forma de agregação de portadoras
foi desenvolvida para ser possível agregar LB de frequências diferentes, uma vez que muitas
vezes os operadores apenas têm uma LB no espectro muito reduzida para cada uma das suas
bandas de frequência. Desta forma, um operador pode utilizar as diversas bandas de
frequência de que dispõe para tirar o máximo partido do LTE-Advanced, algo que pode ser
muito complicado com a agregação contígua de portadoras. Neste caso foram representadas
agregações de 2 e de 4 portadoras, no entanto, outros números podem ser utilizados, até um
máximo de 5 portadoras.
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4.3.

Comparação entre LTE e LTE-Advanced

Neste subcapítulo começa-se por comparar os dois simuladores e, para tal, nos dois
subcapítulos anteriores tentou-se ao máximo simular as mesmas condições utilizando, sempre
que possível, os mesmos parâmetros. Uma vez que as simulações foram realizadas no Modo
MIMO 3, com a configuração de antenas MIMO 2x2, seria de esperar que os valores simulados
fossem muito próximos, já que, para esta configuração, as diferenças entre as duas tecnologias
do 3GPP (LTE e LTE-Advanced) não são muitas. No entanto, uma vez que os simuladores são
diferentes e que se sabe à partida que os receptores do simulador do LTE-Advanced não estão
completamente bem configurados, espera-se que os valores do LTE-Advanced sejam inferiores
aos registados no simulador do LTE. Também se sabe, tal como referido anteriormente, que os
valores obtidos pelo simulador do LTE são muito próximos dos valores teóricos, algo que muito
dificilmente irá acontecer na realidade.
4.3.1. Variação da Largura de Banda
Começou por se analisar o impacto das diferentes LB’s especificadas nas duas tecnologias no
throughput máximo. Para tal, construiu-se a Tabela 4.14 de forma a ser mais fácil analisar as
duas simulações.
Por análise da Tabela 4.14 é possível verificar que, tal como se esperava, o throughput
aumenta bastante com o aumento da LB. No entanto, também se verifica que a eficiência
espectral é semelhante para cada uma das LB’s, em cada um dos simuladores. É possível ver
que, também em ambos os simuladores, há um ligeiro aumento da eficiência espectral com o
aumento da LB (tal como esperado – ver Figura 2.8), apesar de isso ser mais evidente no
simulador do LTE do que no simulador do LTE-Advanced. Tal deve-se ao facto de o simulador
do LTE-Advanced ser bastante mais sensível, oscilando com pequenas variações.
Para comparar os dois simuladores calculou-se o rácio entre o valor do throughput no
simulador do LTE-Advanced e o do simulador do LTE e verificou-se que o do simulador do LTEAdvanced apenas atingiu cerca de 40% dos valores atingidos pelo simulador do LTE. Esta
diferença já era esperada, tal como se referiu anteriormente, uma vez que os receptores do
simulador do LTE-Advanced ainda não estão totalmente bem configurados e os valores do
simulador do LTE estão a dar muito perto dos valores teóricos.
Tabela 4.14 – Comparação entre as simulações do LTE e do LTE-Advanced dos valores do Throughput e das
eficiências espectrais para cada uma das larguras de banda existentes.

LTE
Largura
de Banda
[MHz]
1,4
3
5
10
15
20

Throughput
Máximo
2,557
6,602
11,080
22,310
33,530
44,750

Eficiência
Espectral
[bps/Hz]
1,826
2,201
2,216
2,231
2,235
2,238

LTE-Advanced
Eficiência
Throughput
Espectral
Máximo
[bps/Hz]
1,014
0,724
2,783
0,928
4,625
0,925
9,452
0,945
14,555
0,970
18,930
0,946
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Rácio LTE-A/LTE
[%]
39,649
42,163
41,742
42,358
43,400
42,270

4.3.2. Variação do Valor do CQI
Para comparar a variação do valor do CQI construiu-se a Tabela 4.15 de forma a ser mais fácil
analisar o impacto dessa variação no throughput máximo nos dois simuladores.
Tabela 4.15 – Comparação entre as simulações do LTE e do LTE-Advanced dos valores do Throughput e das
eficiências espectrais para cada um dos valores do CQI existentes.

LTE
Valor do
CQI

Throughput
Máximo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1,098
1,715
2,794
4,493
6,573
8,813
11,080
14,390
18,100
20,550
25,010
29,390
34,070
38,540
41,840

Eficiência
Espectral
[bps/Hz]
0,220
0,343
0,559
0,899
1,315
1,763
2,216
2,878
3,620
4,110
5,002
5,878
6,814
7,708
8,368

LTE-Advanced
Eficiência
Throughput
Espectral
Máximo
[bps/Hz]
0,648
0,130
0,777
0,155
1,290
0,258
2,034
0,407
2,870
0,574
3,724
0,745
4,628
0,926
6,019
1,204
7,549
1,510
8,478
1,696
10,699
2,140
12,638
2,528
14,419
2,884
17,183
3,437
17,487
3,497

Rácio LTE-A/LTE
[%]
59,091
45,190
46,154
45,273
43,650
42,258
41,787
41,835
41,713
41,265
42,783
43,008
42,325
44,590
41,790

Analisando a Tabela 4.15 verifica-se que o aumento do valor do CQI faz aumentar bastante o
throughput máximo nos dois simuladores e, naturalmente, também faz aumentar bastante a
eficiência espectral. Este resultado já era esperado, uma vez que, com o aumento do valor do
CQI, o tipo de modulação e o rácio de código vão aumentando e, como tal, o número de bits
por símbolo também aumenta. Também se voltou a comparar os dois simuladores e voltou-se
a verificar que os valores do simulador do LTE-Advanced atingem apenas cerca de 40% do
valor atingido pelo simulador do LTE. Mais uma vez, já se estava à espera deste resultado, tal
como foi referido anteriormente.
4.3.3. Variação da Configuração das Antenas
De seguida foi-se comparar o impacto da configuração das antenas no throughput máximo,
nos dois simuladores. Note-se que, neste caso, não foi possível realizar as mesmas
configurações de antenas nos dois simuladores, pelo que, apenas foi possível comparar as
configurações SISO 1x1, MIMO 2x2 e MIMO 4x4 (Tabela 4.16).
Através da análise da Tabela 4.16 é possível verificar que, em ambos os simuladores, o
aumento do número de antenas faz aumentar o throughput máximo e, naturalmente, a
eficiência espectral nas simulações realizadas. Verifica-se que esse aumento é proporcional ao
aumento do número mínimo de antenas, tal como enunciado no Anexo A pela expressão
min(nTx;nRx). Mais uma vez, é possível verificar através da comparação das mesmas
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configurações simuladas em ambos os simuladores que o valor de throughput máximo atingido
no simulador do LTE-Advanced corresponde a cerca de 40% do valor de throughput máximo
atingido pelo simulador do LTE.
Tabela 4.16 – Comparação entre as simulações do LTE e do LTE-Advanced dos valores do Throughput e das
eficiências espectrais para cada uma das configurações de antenas simuladas.

LTE
Configuração
das Antenas

Throughput
Máximo

SISO 1x1
MISO 2x1
MIMO 2x2
MISO 4x1
MIMO 4x2
MIMO 4x4
MIMO 8x8

5,838
5,542
11,080
5,246
10,490
20,990
---

LTE-Advanced
Eficiência
Throughput
Espectral
Máximo
[bps/Hz]
2,419
0,484
----4,632
0,926
--------8,206
1,641
17,137
3,427

Eficiência
Espectral
[bps/Hz]
1,168
1,108
2,216
1,049
2,098
4,198
---
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Rácio LTE-A/LTE
[%]
41,438
--41,787
----39,090
---

Capítulo 5
5. Conclusões e Trabalho
Futuro
Neste último capítulo apresentam-se as principais conclusões a que se chegou na realização
desta Dissertação e referem-se algumas perspectivas de trabalho futuro, sendo que algumas
delas apenas não foram realizadas nesta Dissertação por falta de tempo.
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Este é um momento de viragem para as comunicações móveis. Esta nova geração muda
completamente o paradigma das redes móveis. Com uma arquitectura mais plana e com
menos nós entre o utilizador e o núcleo da rede é possível reduzir os tempos de resposta para
poucos milissegundos. Isto é importantíssimo para os utilizadores uma vez que aproxima cada
vez mais as redes móveis das redes fixas em termos de tempos de resposta. Também é
bastante importante para algumas aplicações dos utilizadores (por exemplo jogos) pois por 10
ms se ganha ou se perde e os operadores vão aproveitar estes benefícios desta nova geração
para apostar em aplicações de forma a satisfazer cada vez mais o utilizador. Com as novas
tecnologias implementadas também é possível aumentar os débitos binários desta rede,
chegando a ultrapassar os 100 Mbps (DL) e os 50Mbps (UL), algo impensável nas redes 3G.
Em termos das simulações realizadas foi possível constatar que apenas alguns parâmetros têm
uma influência significativa no throughput gerado. Viram-se os casos do número de sub-tramas
utilizadas, do número de retransmissões e também do tipo de canal onde se verificou que o
throughput gerado era sempre aproximadamente o mesmo, qualquer que fosse a escolha
realizada. Mas por outro lado existem alguns parâmetros que têm um forte impacto no
throughput gerado. É o caso da Largura de Banda, do valor do CQI e da configuração das
antenas (recorrendo a técnicas de MIMO).
Para o primeiro caso (Largura de Banda) é possível utilizar 6 LB’s diferentes, desde os 1,4MHz
até aos 20 MHz (LB flexível), consoante as necessidades do utilizador. Quanto maior a LB,
maior o número de RB’s atribuídos a cada utilizador. Também se verificou que quanto maior
for a LB, maior é o throughput gerado uma vez que é possível atribuir mais RB’s e com isso
aumentar o débito binário do utilizador. No entanto, verificou-se que a eficiência espectral
apenas aumenta ligeiramente com o aumento da LB, uma vez que, quanto maior a LB, mais
fácil se torna gerir e responder aos pedidos dos utilizadores.
Para o valor do CQI verificou-se que quanto maior for este valor (variável de 1 a 15 consoante
as condições de recepção do utilizador), maior é o throughput gerado. Uma vez que a LB
utilizada foi sempre a mesma nestas simulações, a eficiência espectral também aumenta
bastante com o aumento do valor do CQI. Isto deve-se ao facto de a cada valor de CQI estar
associado uma modulação e um rácio de código. No LTE utilizam-se as modulações QPSK,
16QAM e 64QAM e os rácios de código podem variar entre 0,076 e 0,93. Portanto, quanto
maior for o valor do CQI, maior é a relação modulação/rácio de código. Isto faz com que o
número de bits/símbolo aumente com o aumento do valor do CQI e por essa razão é que o
throughput também aumenta bastante (do valor de CQI igual a 1 para o valor do CQI igual a 15
passasse de 0,1523 bit/símbolo a 5,547 bit/símbolo – um aumento de aproximadamente 37
vezes).
Em relação à configuração de antenas, no LTE utiliza-se a tecnologia MIMO. Esta tecnologia
permite a utilização de múltiplas antenas tanto de emissão como de recepção e através dessa
associação é possível aumentar bastante os débitos binários. Nesta tecnologia estão
especificados 7 Modos (no caso da Release 8 do LTE), sendo que cada um funciona de maneira
diferente dos outros modos, o que permite que se varie entre os modos quando as condições
do canal se alteram. Com as simulações realizadas foi possível verificar que o throughput
gerado aumenta com o aumento do número de antenas (tal como a eficiência espectral).
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Verificou-se que esse aumento é proporcional à função min(nTx;nRx) uma vez que, caso se
tenha uma configuração SISO 1x1 e outra MISO 4x1 o throughput gerado é aproximadamente
o mesmo, e no caso de se ter uma configuração SISO 1x1 e outra MIMO 4x2 o throughput
gerado pela segunda configuração é aproximadamente o dobro do da primeira (para MIMO
4x4 seria quatro vezes superior). Também se verificou que no LTE o número máximo de
antenas é 4 (tanto para emissão como para recepção), no entanto, para o LTE-Advanced esse
número passou para 8 (daí o facto de também se conseguirem melhores throughputs no LTEAdvanced).
Em termos dos simuladores utilizados, utilizaram-se dois simuladores diferentes: para o LTE
utilizou-se o simulador Link Level, v1.6r917, desenvolvido pelo Institute of Communications
and Radio-Frequency Engineering, da Vienna University of Technology e para o LTE-Advanced
recorreu-se ao simulador SystemVue 2011.03, desenvolvido pela Agilent Technologies e que
foi lançado em Abril de 2011.
O simulador do LTE, desenvolvido em Matlab, simulava várias funcionalidades do LTE, no
entanto, apenas foi utilizado para gerar o throughput em função do SNR para diferentes
configurações de parâmetros. Verificou-se que este simulador simulava as condições muito
próximas das condições ideais e, por essa razão, os resultados obtidos também se
encontravam muito próximos dos valores teóricos de throughput. Outra razão que levou a
pensar-se desta forma foi o facto de, quando era preciso repetir uma simulação, os resultados
serem exactamente iguais aos resultados da simulação anterior, caso não se alterasse nenhum
parâmetro.
Já o simulador do LTE-Advanced, desenvolvido no software SystemVue da Agilent
Technologies, era bastante diferente do simulador anterior. Este simulador era composto por
esquemas onde várias “caixas pretas” eram interligadas de forma a representarem a rede
(cada caixa podia ser, por exemplo, um modulador, um desmodulador, uma antenas de
transmissão, etc.). Estas caixas estavam disponíveis na biblioteca W1918 Lte-Advanced
Baseband Verification. Neste simulador houve algumas limitações, nomeadamente o facto de
ser um software pago e, por essa razão, foi preciso pedir uma licença de estudante que apenas
funcionou durante 45 dias. Para além disso, o facto de o simulador ser bastante recente
(começou-se a utilizá-lo no mês seguinte ao seu lançamento) fez com que ainda tivesse
bastantes bugs que atrapalharam em algumas das simulações desenvolvidas. Depois de se
falar com alguns técnicos da Agilent Technologies também se percebeu que os receptores não
estavam totalmente bem desenvolvidos, razão pela qual o throughput gerado era ligeiramente
inferior ao que seria suposto. No entanto, deu para perceber que este simulador, ao contrário
do anterior, simulava condições muito próximas da realidade e por essa razão é que os valores
de throughput gerado também eram mais baixos que os valores teóricos. Isso também foi
possível constatar quando era preciso repetir uma simulação, pois os valores eram sempre
ligeiramente diferentes da simulação anterior (não alterando nenhum dos parâmetros), o que
também irá acontecer na realidade. Pensa-se que seja importante referir que através da
utilização deste simulador e do desenho de alguns esquemas foi possível encontrar alguns
bugs neste software (tal como referido) e, com isso, ajudou-se os técnicos da Agilent
Technologies a corrigir alguns problemas no seu software aquando do lançamento do SP1,
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uma vez que os bugs encontrados foram relatados, tendo-se mesmo chegado a enviar os
esquemas desenhados.

Perspectivas de Trabalho Futuro
Em termos de perspectivas de trabalho futuro, pensa-se que seria interessante realizar mais
algumas simulações, que apenas não foram realizadas por falta de tempo.
No caso do simulador do LTE, pensa-se que seria interessante simular as condições mais
favoráveis (LB = 20 MHz, CQI = 15, MIMO 4x4) de forma a se verificar se os resultados obtidos
estão de acordo com o esperado (uma eficiência espectral de aproximadamente 15 bps/Hz).
Esta simulação não foi realizada no decorrer desta Dissertação uma vez que, segundo o
Matlab, a simulação iria demorar cerca de 5 meses a correr. No entanto considera-se que seja
interessante realizá-la. Também existe a possibilidade de colocar mais do que um UE neste
simulador, pelo que seria interessante verificar qual o impacto no throughput pelo facto de
haver mais do que um UE no sistema. Existem diversas outras funcionalidades neste
simulador, pelo que seria possível realizar muitas outras simulações, no entanto considera-se
que as simulações mencionadas encontram-se no âmbito desta Dissertação.
Já no caso do simulador do LTE-Advanced, tal como referido anteriormente, seria interessante
realizar uma simulação onde se utilizasse a tecnologia de Agregação de Portadoras. Chegou-se
a desenhar um esquema mas, devido ao curto espaço de tempo disponível para se utilizar este
software, decidiu-se não se perder tempo precioso nesta simulação. No entanto, seria
interessante verificar se o throughput total gerado corresponde aproximadamente ao
somatório do throughput gerado por cada uma das portadoras agregadas. Depois, tal como
referido para o simulador do LTE, seria interessante simular as condições mais favoráveis nesta
tecnologia (LB = 20MHz, CQI = 15, MIMO 8x8) e verificar se este valores se aproximam dos 30
bps/Hz teóricos (apesar de se saber à partida que, como este simulador simula as condições
muito próximas da realidade, a eficiência espectral do valor de throughput gerado deve andar
entre 1/3 e 2/3 dos 30 bps/Hz). Também se considera que seria interessante verificar qual o
impacto da utilização de mais UE’s no throughput gerado, uma vez que neste simulador é
possível simulador até 6 UE’s diferentes. Mais uma vez, sabe-se que as simulações possíveis
neste simulador são imensas, no entanto volta-se a considerar que, no âmbito desta
Dissertação, estas simulações seriam interessante de realizar e algumas delas apenas não
foram realizadas devido ao curto espaço de tempo em que se teve o software disponível.
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Anexo A
Anexo A MIMO
Neste anexo é apresentada a tecnologia MIMO onde se explica em que consiste esta
tecnologia, fala-se dos diversos modos que foram especificados na Release 8 do LTE e também
se faz uma breve análise desses mesmos modos.
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MIMO
O sistema LTE promete elevados débitos binários, na ordem das centenas de megabits por
segundo, o que representa um aumento substancial face aos débitos binários oferecidos pelos
sistemas 3G actuais (na ordem das dezenas de megabits por segundo). Trata-se de uma
proposta desafiante uma vez que as redes móveis estão sujeitas a interferência, multipercurso e canais com baixas características de propagação, o que limita o débito binário. As
técnicas de MIMO emergiram como solução para fornecer melhores débitos binários
explorando as características de multi-percurso dos canais móveis. Isto é realizado através da
utilização de diversas antenas para transmissão (Tx) e recepção (Rx) dos sinais, o que reforça a
dimensão espacial resultante da utilização de múltiplas antenas distribuídas espacialmente
(daí o termo Multiple Input Multiple Output – MIMO). Quando os sinais são combinados
correctamente no receptor, a qualidade do sinal ou o débito binário para cada utilizador de
MIMO será melhorado. Neste anexo fala-se sobre esta tecnologia e sobre os diferentes modos
que existem.
Uma das tecnologias fundamentais introduzidas juntamente com a primeira versão do LTE
(Release 8) foi o Multiple Input Multiple Output (MIMO) incluindo multiplexação espacial, bem
como pré-codificação e diversidade de transmissão. O princípio básico da multiplexação
espacial baseia-se em enviar sinais de duas ou mais antenas diferentes com fluxos de dados
diferentes e, por meio de processamento do sinal no receptor, separar esses fluxos de dados
aumentando assim o débito binário de pico por um factor de 2 (ou 4 para uma configuração
MIMO 4x4). Na pré-codificação os sinais transmitidos pelas diferentes antenas são ponderados
de modo a maximizar o SNR recebido. A diversidade de transmissão depende do envio do sinal
codificado a partir de várias antenas, de forma a explorar os ganhos do desvanecimento entre
as mesmas. A utilização do MIMO já tinha sido incluída nas especificações do WCDMA, [25],
mas funcionava de forma ligeiramente diferente da do LTE. A natureza do OFDMA é bastante
adequada para a operação de MIMO, uma vez que a operação de MIMO requer um SNR
razoavelmente elevado e com um sistema OFDMA pode beneficiar-se do alto SNR que é
atingido localmente (no domínio do tempo e da frequência). Na Figura A.1 é apresentado o
princípio MIMO, onde os diferentes fluxos de dados são alimentados pela operação de précodificação e, em seguida, partem para o mapeamento e geração do sinal OFDMA, [1].

Figura A.1 – Princípio MIMO para uma configuração de duas antenas de emissão e de recepção. [1]

Os símbolos de referência activam o receptor para separar as diferentes antenas umas das
outras. Para evitar que a transmissão de outra antena corrompa a estimação do canal
necessária para separar os fluxos MIMO, é preciso ter recursos de símbolos de referência
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utilizados por cada uma das antenas de transmissão. Este princípio é apresentado na Figura
A.2, onde os símbolos de referência e os elementos de recursos vazios são mapeados para
alternar entre as antenas. Este princípio também pode ser estendido para cobrir mais de duas
antenas, sendo que na Release 8 do LTE é possível utilizar até 4 antenas. Conforme o número
de antenas aumenta, o SNR necessário também aumenta, assim como a complexidade entre o
transmissor e o receptor e a sobrecarga de símbolos de referência, [1].
Até o UL no LTE suporta a tecnologia MIMO. Enquanto o UE utiliza apenas uma antena de
transmissão, o débito binário do SU não pode ser aumentado com MIMO. O nível máximo do
débito binário da célula pode ser o dobro, no entanto, isso apenas é possível com a atribuição
de dois UE’s com sinais de referência ortogonais. Assim, a transmissão do eNodeB é tratada
como uma transmissão MIMO, como é possível ver na Figura A.3, e o fluxo de dados é
separado com processamento do receptor MIMO.

Figura A.2 – Símbolos de Referência OFDMA para suportar duas antenas de transmissão do eNodeB. [1]

Figura A.3 – Princípio MIMO para múltiplos utilizadores, com UE's de apenas uma antena de transmissão. [1]
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Outro factor preponderante no desempenho do MIMO é o número de “camadas espaciais”
(“spatial layers”) do canal móvel, o que determina a capacidade de melhorar a eficiência
espectral. As camadas espaciais formam-se fora do ambiente de multi-percurso e dispersão,
entre os transmissores e os receptores. Outro factor é o número de antenas de transmissão e
de recepção. O aumento do débito binário de um sistema MIMO é linearmente proporcional
ao número mínimo de antenas de transmissão e recepção sujeitas ao limite do “rank” da
estimativa de propagação do canal. O rank é a medida do número independente de camadas
espaciais. Ou seja, um sistema MIMO com 4 antenas de transmissão (4Tx) e 2 antenas de
recepção (2Rx) oferece o dobro do débito binário [i.e., min(4,2) = 2] uma vez que existem duas
camadas espaciais (rank = 2) no canal móvel. Em condições de linha de vista, o rank da matriz
do canal é igual a um; portanto, mesmo com 4 antenas não é possível aumentar a eficiência
espectral do canal, [45].
Modos MIMO
Estão definidos sete modos MIMO para o DL no LTE, Release 8, [45].
Modo 1 – Single-antena Port; Port 0: É análogo aos sistemas actuais de comunicações móveis,
onde um único fluxo de dados (palavra de código) é transmitido por uma única antena e
recebido, ou por uma antena (SISO: Single Input Single Output), ou por mais antenas (SIMO:
Single Input Multiple Output). Na Figura A.4 é possível ver os sistemas de acesso de múltiplas
antenas nas modernas redes de comunicação móveis.

Figura A.4 – Sistemas de Acesso de Múltiplas Antenas. [45]

Modo 2 – Transmit-Diversity: Este modo envolve transmitir o mesmo fluxo de informação em
múltiplas antenas (o LTE suporta a opção de uma, duas ou quatro antenas). O fluxo de
informação é codificado de forma diferente para cada antena utilizando “Space-Frequency
Block Codes” (SFBC). Ao contrário do “Space-Time Block Codes” de Alamouti, onde os símbolos
são repetidos no tempo, o SFBC repete os símbolos em diferentes sub-portadoras em cada
antena.
Este modo é utilizado no LTE por padrão para os canais comuns tal como para os canais de
controlo e de transmissão. Uma vez que se trata de uma “transmissão de camada única”, não
aumenta o débito binário. Por sua vez, a qualidade do sinal torna-se mais robusta e é
necessário um SINR mais baixo para descodificar o sinal.
Modo 3 – Open Loop Spatial Multiplexing (OL-SM): Neste modo são transmitidos dois fluxos
de informação (duas palavras de código) através de duas ou mais antenas (até 4 no LTE). Não
existe nenhuma informação de retorno por parte do equipamento do UE, no entanto, uma
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Transmit Rank Indication (TRI) transmitida pelo UE é utilizada pelo eNodeB para seleccionar o
número de camadas espaciais.
Como são transmitidos múltiplas palavras de código, este modo oferece picos de throughput
muito melhores que o Modo 2. Também é mais fácil de implementar e considera-se que seja
um dos principais modos de MIMO a ser implementado nos sistemas de LTE.
Modo 4 – Closed Loop Spatial Multiplexing (CL-SM): Tal como no Modo 3, são transmitidos
dois fluxos de informação através de duas palavras de código a partir de N antenas (até 4). A
diferença é o PMI, que é uma informação de retorno do UE para o eNodeB. Este mecanismo de
informação de retorno permite ao transmissor pré-codificar os dados de forma a optimizar a
transmissão pelo canal móvel, tornando mais fácil a separação dos sinais no receptor até
chegar ao fluxo original. Espera-se que este seja o modo de maior desempenho do MIMO no
LTE.
Modo 5 – Multi-User MIMO: Este modo é semelhante ao CL-SM mas os fluxos de informação
são direccionados para UE’s diferentes. Ou seja, múltiplos utilizadores partilham os mesmos
recursos. Enquanto cada utilizador experiencia o mesmo débito binário, o débito binário global
da rede é melhorado. É espectável que na prática sejam utilizadas matrizes lineares de antenas
para este modo, ao contrário das múltiplas antenas distribuídas espacialmente.
O número de utilizadores é limitado pelo número de camadas: o limite é um utilizador por
cada camada espacial. Os utilizadores são separados no domínio espacial e podem não ser
correlacionados devido a padrões individuais de beamforming. No caso de as camadas não
serem completamente ortogonais, cada utilizador irá ter interferência dos outros utilizadores.
Este modo é geralmente interessante quando as redes de LTE estiverem bastante carregadas e
não se espera que seja uma das principais características em implementações iniciais.
Modo 6 – Closed Loop Rank 1 com pré-codificação: Neste modo uma única palavra de código
é transmitida por uma única camada espacial. Muitos consideram que é um retorno ao Modo
4 e tem sido associado ao beamforming.
Modo 7 – Single-antenna port; Port 5: Trata-se de um modo de beamforming onde uma única
palavra de código é transmitida numa única camada espacial. Um sinal de referência dedicado
origina uma porta de antena adicional (Port 5) permitindo transmissões de mais de 4 antenas.
O UE estima a qualidade do canal a partir de sinais de referência comuns em antenas 1-4. É
espectável a utilização de matrizes lineares de antenas neste modo.
Análise dos desempenhos dos diversos modos MIMO
Uma característica chave no MIMO é que o seu desempenho depende de vários factores tais
como o estado do canal móvel (p.e. dispersão baixa vs. alta), a qualidade do sinal (medida pelo
SINR), a velocidade do UE e a correlação dos sinais recebidos nas antenas receptoras. Por esta
razão, alguns modos MIMO serão mais eficientes que os outros dependendo destes factores
críticos. Isto gera a possibilidade de vários tipos de implementações práticas do MIMO que
poderiam diferenciar os produtos das diferentes marcas, [45].
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Os benefícios dos Modos 3 e 4 são atingidos quando a qualidade do sinal recebido (medida
pelo SINR) é máxima (normalmente, para um SINR = 15 dB ou superior, quando a correlação é
baixa). No limite da célula, um sinal mais fraco e uma relação sinal-ruído maior reduz os
benefícios destes modos, no entanto, torna os Modos 2 e 6 mais atractivos. O Modo 2 também
é mais atractivo que os Modos 3 e 4 em ambientes onde a dispersão do sinal é baixa (p.e. em
zonas rurais). Uma forma de optimizar o sistema é ir alternando entre estes modos quando o
UE se afasta do centro da célula ou o ambiente de dispersão é alterado.
A velocidade do UE tem um forte impacto no Modo 4. Normalmente o Modo 4 oferece uma
eficiência espectral superior à do Modo 3, uma vez que é dada uma informação de retorno por
parte do receptor ao transmissor acerca dos parâmetros do canal e assim esses são utilizados
para codificar os fluxos de dados. No entanto, com o aumento da velocidade do UE, as
condições do canal mudam rapidamente e o Modo 4 perde as vantagens que tinha sobre o
Modo 3, sendo este último mais fácil de implementar. O Modo 2 também é robusto para
diferentes velocidades, no entanto, tem um melhor desempenho que o Modo 3 em ambientes
de baixa dispersão e para altos valores de SINR. Portanto, no caso de um veículo a andar a alta
velocidade numa auto-estrada com linha de vista para o eNodeB, o Modo 2 ofereceria a
melhor eficiência espectral enquanto o Modo 3 seria o mais adequado para um UE a alta
velocidade num ambiente rico em multi-percurso e com elevados valores de SINR.
Os Modos 3 e 4 têm um melhor desempenho quando os sinais têm um coeficiente de
correlação baixo. Com o aumento da correlação do sinal o desempenho destes modos diminui.
A correlação do sinal está relacionada com o ambiente de dispersão junto do eNodeB ou do
UE. Quanto maior for a dispersão do sinal, mais eficientes se tornam os Modos 3 e 4. É
espectável que os Modos 3 e 4 tenham o seu melhor desempenho em ambientes de alta
dispersão, onde o sinal recebido tem uma propagação angular relativamente elevada, tal como
em densas áreas urbanas, [45].
A baixa correlação dos sinais é também dependente da colocação das antenas. Quanto maior
for a distância entre as múltiplas antenas em cada transmissor e receptor, menor é a
correlação. Isto coloca algumas restrições no desenho dos terminais uma vez que o espaço é
muito limitado. As técnicas de beamforming são alternativas eficientes em ambientes de
elevada correlação onde os sinais têm uma propagação angular baixa, tal como em ambientes
rurais.
A Tabela A.1 resume a matriz de decisão para seleccionar os modos MIMO mais aconselháveis
para cada cenário. Com a variação do cenário e das características do canal móvel, é possível
adaptar-se dinamicamente entre certos modos.
Tabela A.1 – Matriz de Decisão para os Principais Modos MIMO no LTE. [45]

Modo MIMO
Modo 2
Modo 3
Modo 4
Modo 6

Qualidade do Sinal
(SINR)
Baixa
Alta
Alta
Baixa

Dispersão

Velocidade

Adaptação Dinâmica

Baixa
Alta
Alta
Baixa

Alta
Alta
Baixa
Baixa

--Modo 2
Modo 2 ou Modo 6
Modo 2
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Anexo B
Anexo B Adaptação da
Ligação
Neste anexo explica-se de que maneira é que a rede LTE opera em termos de adaptação da
ligação. Explica-se como é que a estação base define que tipo de modulação e que tipo de
rácio de código é que envia para cada um dos terminais móveis e a maneira como essa
informação é obtida.
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Adaptação da Ligação
Em sistemas de comunicações móveis a qualidade do sinal recebido por um UE depende da
qualidade do canal da célula que o serve, do nível de interferência com outras células e do
nível de ruído. Para optimizar a capacidade e a cobertura do sistema para uma determinada
potência de transmissão, o transmissor deve tentar fazer coincidir a informação do débito
binário para cada utilizador com as variações da qualidade do sinal recebido (ver, por exemplo,
[36] e [47] e as referências citadas). A esta situação costuma chamar-se adaptação da ligação e
tipicamente baseia-se na Modulação e Codificação Adaptativa (AMC). Neste anexo
apresentam-se as formas de adaptação da ligação utilizadas pela rede LTE.
Os graus de liberdade da AMC consistem em esquemas de modulação e de codificação, [18]:




Esquema de modulação - A modulação de ordem inferior (i.e. poucos bits de dados
por símbolo de modulação, p.e. QPSK) é mais robusta e consegue tolerar maiores
níveis de interferência mas oferece um débito binário inferior. A modulação de ordem
superior (i.e. mais bits por símbolo de modulação, p.e. 64QAM) oferece um débito
binário superior mas é mais sujeita a erros devido à grande sensibilidade à
interferência, ruído e erros de estimação do canal; portanto, isto é útil quando o SINR
é suficientemente alto.
Rácio de Código - Para uma dada modulação, o rácio de código pode ser escolhido
dependendo das condições da ligação de rádio. Um rácio de código pequeno pode ser
utilizado em canais com más condições e um rácio de código mais elevado nos casos
onde houver um SINR superior. A adaptação do rácio de código pode ser conseguida
pela aplicação de puncturing ou repetição na saída do código inicial.

Uma questão fundamental na concepção do esquema da AMC para o LTE era saber se todos os
blocos de recursos (RB’s) atribuídos a um utilizador numa sub-trama deveriam utilizar o
mesmo esquema de modulação e de codificação (MCS) ou se cada MCS deveria ser
dependente da frequência de cada sub-trama. Verificou-se que, normalmente, existe apenas
uma pequena melhoria no throughput proveniente do MCS dependente da frequência
comparativamente com o MCS com os RB’s normais na ausência de controlo de transmissão
de energia e, portanto, a sobrecarga do controlo de sinalização adicional associado ao MCS
dependente da frequência não é justificada. Por essa razão, no LTE, os débitos de codificação
do canal e de modulação são constantes ao longo dos recursos atribuídos na frequência, para
um determinado utilizador e a AMC e o escalonamento no domínio do tempo do canal
dependente são suportados. Para além disso, quando múltiplos blocos de transporte são
transmitidos para um utilizador numa determinada sub-trama utilizando vários fluxos MIMO,
cada bloco de transporte pode utilizar um MCS independente, [18].
No LTE um UE pode ser configurado para enviar informação acerca do Indicador da Qualidade
do Canal (CQI) de forma a auxiliar o eNodeB na selecção do MCS a utilizar apropriado para a
transmissão no DL. Essa informação do valor do CQI é derivada da qualidade do sinal recebido,
normalmente baseada em medições do sinal de referência do DL. É importante realçar que, tal
como acontecia no HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), a informação do valor do CQI
não é uma indicação directa do SINR no LTE. Em vez disso, o UE informa qual é o maior MCS
que pode descodificar com uma probabilidade de taxa de erros de blocos transportados não
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superior a 10%. Assim, a informação recebida pelo eNodeB leva em linha de conta as
características do receptor do UE e não apenas a qualidade dos canais rádio existentes. Desta
forma, um UE que utilize algoritmos avançados de processamento de sinal (p.e. utilizando
técnicas de cancelamento de interferência) pode informar que tem uma qualidade superior do
canal e, dependendo das características de escalonamento do eNodeB, pode receber um
débito binário superior.
Um método simples através do qual um UE pode escolher um valor do CQI apropriado poderia
ser baseado num conjunto de Taxas de Erro de Bloco (BLER), como apresentado, a título de
exemplo, na Figura B.1. O UE poderia informar o valor do CQI correspondente ao MCS que
garante uma BLER < 10-1 baseado na medição da qualidade do sinal recebido, [18].

Figura B.1 – BLER em função do SNR para diferentes esquemas de modulações e codificação. Da esquerda para a
direita, as curvar de exemplo corresponde a modulações QPSK, 16QAM e 64QAM, e rácios de código de 1/3, 1/2,
2/3 e 4/5. [18]

A lista de esquemas de modulação e rácios de código que podem ser sinalizados através de
valores do CQI é apresentada na Tabela B.1.
Tabela B.1 – Tabela de CQI's. [18]

CQI
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Modulação
Out of range
QPSK
QPSK
QPSK
QPSK
QPSK
QPSK
16QAM
16QAM
16QAM
64QAM
64QAM
64QAM
64QAM
64QAM
64QAM

Rácio de Código
--0,076
0,120
0,190
0,300
0,440
0,590
0,370
0,480
0,600
0,450
0,550
0,650
0,750
0,850
0,930
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Bits/Símbolo
--0,1523
0,2344
0,3770
0,6016
0,8770
1,1758
1,4766
1,9141
2,4063
2,7305
3,3223
3,9023
4,5234
5,1152
5,5547

A AMC pode explorar a informação de retorno do UE assumindo que o desvanecimento do
canal é suficientemente lento. Isto exige que o tempo de coerência do canal seja pelo menos
tão longo como o tempo entre a medição do UE dos sinais de referência para o DL e a subtrama contendo a transmissão adaptada do DL correspondente no Canal Físico Partilhado da
Ligação Descendente (PDSCH). Este tempo é normalmente de 7-8 ms (para um UE a uma
velocidade constante de 16 km/h, à frequência de 1,9 GHz).
No entanto, existe um compromisso entre a quantidade de informação enviada do valor do
CQI pelo UE e a precisão com que a AMC pode fazer coincidir as condições existentes. Com
informação frequente acerca dos valores do CQI ao longo do tempo, existe a possibilidade de
uma melhor adequação às variações do canal e da interferência, enquanto uma fina resolução
no domínio da frequência permite uma melhor exploração de escalonamentos deste tipo.
Contudo, ambos levam a um aumento da sobrecarga da informação de retorno no UL. Por essa
razão, o eNodeB pode configurar tanto a actualização da taxa no domínio do tempo como a
resolução no domínio da frequência dos valores do CQI, tal como será indicado de seguida,
[18].
Informação de Retorno do valor do CQI no LTE
O eNodeB controla tanto a periodicidade como a frequência de resolução a serem utilizadas
pelo UE para enviar a informação do valor do CQI. No domínio do tempo, são suportados
envios periódicos e aperiódicos do valor do CQI. O Canal Físico de Controlo da Ligação
Ascendente (PUCCH) é utilizado apenas para o envio periódico de informação do valor de CQI;
o Canal Físico Partilhado da Ligação Ascendente (PUSCH) é utilizado para o envio aperiódico de
informação do valor do CQI, através do qual o eNodeB instrui especificamente o UE a enviar a
informação individual do valor do CQI incorporada num recurso que está escalonado para
transmissões de dados no UL.
A granularidade da frequência do envio de informação do valor do CQI é determinada pela
definição do número de sub-bandas (N), cada uma composta por k Blocos de Recursos Físicos
(PRB’s) contíguos. O valor k depende do tipo do CQI relatado considerado. Para cada caso, o
número de sub-bandas preenche toda a largura de banda do sistema e é dado por

,

onde
é o número de RB’s em toda a largura de banda do sistema. Os modos de envio de
informação do valor de CQI podem ser Wideband CQI, eNodeB-configured sub-band feedback,
ou UE-selected sub-band feedback. Estes modos são explicados detalhadamente de seguida.
Além disso, para o caso de múltiplas antenas de transmissão no eNodeB, o valor do CQI pode
ser enviado por uma segunda palavra de código.
Para alguns modos de transmissão no canal descendente é também transmitida pelo UE uma
informação de retorno adicional de sinalização composta por Indicadores de Matriz PréCodificados (PMI) e Indicação do Rank (RI), [18].
Envio de informação do valor do CQI de forma aperiódica
Os envios aperiódicos de informação do valor do CQI no PUSCH são escalonados pelo eNodeB
colocando um bit de pedido do valor CQI num recurso concedido no UL e enviado pelo PDCCH.
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O tipo de envio de informação do valor do CQI é configurado no eNodeB por sinalização do
Controlo de Recursos de Rádio (RRC). Na Tabela B.2 encontra-se um resumo das relações entre
a configuração dos modos de transmissão no DL e os possíveis tipos de envio de informação do
valor do CQI. Esses envios de informação do valor do CQI podem ser dos seguintes tipos:



Wideband feedback - O UE envia a informação do valor de um CQI de banda-larga para
toda a largura de banda.
eNodeB-configured sub-band feedback - O UE envia a informação do valor de um CQI de
banda-larga para toda a largura de banda. Para além disso o UE envia a informação do
valor do CQI para cada uma das sub-bandas, calculado considerando apenas a
transmissão na respectiva sub-banda. A informação dos valores do CQI para as subbandas é codificada diferencialmente em relação à do valor do CQI de banda larga
utilizando apenas 2 bits, como se pode ver de seguida:
Offset do CQI da Sub-banda = Índice do CQI da Sub-banda – Índice do CQI da banda larga
Os possíveis valores do offset do CQI da sub-banda são {<–1, 0, +1,>+2}. O tamanho k da
sub-banda é uma função da largura de banda do sistema tal como se apresenta na Tabela
B.3.

Tabela B.2 – Tipos de envio aperiódico de informação do valor do CQI no PUSCH para cada modo de transmissão
PDSCH. [18]

Modos de Transmissão PDSCH

Apenas
Wideband

Modo 1: Single Antenna Port
Modo 2: Transmit Diversity
Modo 3: Open-Loop Spatial Multiplexing
Modo 4: Closed-Loop Spatial Multiplexing
Modo 5: Multi-User MIMO
Modo 6: Closed-Loop rank-1 precoding
Modo 7: UE-specific reference signals

X
X

EU-Selected
sub-bands
X
X
X
X
X
X

eNodeB-configured
sub-bands
X
X
X
X
X
X
X

Tabela B.3 – Tamanho da Sub-banda (k) vs. Largura de banda do sistema eNodeB-configured sub-band feedback.
[18]

Largura de Banda
do Sistema (RB’s)
6-7
8-10
11-26
27-63
64-110


Tamanho da Sub-banda
(k RB’s)
(apenas CQI’s de banda larga)
4
4
6
8

UE-selected sub-band feedback – O UE selecciona um conjunto de M sub-bandas
preferenciais de tamanho k (onde k e M são dados na Tabela B.4 para cada gama de
largura de banda) dentro de toda a largura de banda do sistema. O UE envia a informação
do valor de um CQI de banda larga e de um valor de CQI reflectindo a qualidade média
das M sub-bandas seleccionadas. O UE também informa qual a posição das M sub-bandas
seleccionadas utilizando o índice combinatório r definido como
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∑〈
onde o conjunto
classificadas e

〉

, 1 < si < N, si < si + 1 contém os índices das M sub-bandas

〈 〉

( )
{

}

é o coeficiente binomial estendido, resultando num único rótulo r ϵ {0,…,( ) – 1}.
O valor do CQI para as M sub-bandas seleccionadas para cada palavra de código é
codificada diferencialmente utilizando 2 bits relativos ao respectivo valor do CQI de banda
larga, definido por:
CQI diferencial = Índice para a Média das M sub-bandas preferenciais – Índice do CQI da banda larga

Os possíveis valores para o CQI diferencial são {<+1, 2, +3,>+4}.
Tabela B.4 – Tamanho da Sub-banda (k) e número de Sub-bandas preferenciais (M) vs. Largura de Banda do
Sistema para o DL para UE-selected sub-band feddback. [18]

Largura de Banda
do Sistema (RB’s)
6-7
8-10
11-26
27-63
64-110

Tamanho da Sub-banda
(k RB’s)
(apenas CQI’s de banda larga)
2
2
3
4

Número de Sub-bandas
preferenciais (M)
(apenas CQI’s de banda larga)
1
3
5
6

Envio de informação do valor do CQI de forma periódica
Se o eNodeB quiser receber informação periódica do valor do CQI, o UE irá transmitir essa
informação utilizando o PUCCH. É possível enviar informação periódica do valor do CQI apenas
em Wideband feedback e UE-selected sub-band feedback para todos os modos de transmissão
no DL (PDSCH). Tal como para o envio aperiódico de informação do valor do CQI, os tipos para
o envio periódico de informação também são configurados no eNodeB por sinalização do RRC.
Para o envio periódico da informação do valor do CQI do tipo Wideband, o período pode ser
configurado para {2, 5, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 160} ms ou desligado.
Enquanto o modo Wideband feedback é similar ao que é enviado pelo PUSCH, o modo UEselected sub-band que utiliza o PUCCH é diferente. Neste caso, o número total de sub-bandas
N é dividido por J fracções chamadas partes da largura de banda. O valor de J depende da
largura de banda do sistema, tal como apresentado na Tabela B.5. No caso do modo de envio
periódico de informação do valor do CQI UE-selected sub-band, um valor de CQI é calculado e
enviado para uma sub-banda seleccionada, de cada uma das partes da largura de banda, em
conjunto com o correspondente índice da sub-banda, [18].

87

Tabela B.5 – Envio Periódico de Informação do Valor do CQI com UE-selected sub-bands: tamanho da sub-banda
(k) e partes da largura de banda (J) vs. Largura de Banda do Sistema na Ligação Descendente. [18]

Largura de Banda do Sistema
(RB’s)
6-7
8-10
11-26
27-63
64-110

Tamanho da Sub-banda
(k RB’s)
(apenas CQI’s de banda larga)
4
4
6
8
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Número de partes da
largura de banda (J)
1
1
2
3
4

Anexo C
Anexo C SC-FDMA e
OFDMA
Neste anexo apresentam-se os tipos de acesso múltiplo utilizados para a ligação descendente e
ascendente, respectivamente, e quais as razões que levaram a que houvesse diferentes tipos
de acesso múltiplo para cada uma das ligações.
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Acesso múltiplo no LTE
Uma transmissão SC significa que a informação é modulada apenas por uma portadora,
ajustando a fase e/ou a amplitude da mesma (dependendo do tipo de modulação utilizado). A
frequência também poderia ser ajustada mas, no LTE, tal não acontece. Quanto maior for o
débito binário, maior é a taxa de símbolo num sistema digital e, portanto, maior é a LB. Com a
utilização da modulação QAM, com os princípios explicados, por exemplo em [48], o
transmissor ajusta o sinal de forma a transportar o número desejado de bits por símbolo de
modulação. A forma de onda resultante é um espectro SC, tal como apresentado na Figura C.1,
com a máscara do espectro influenciada pela forma dos pulsos utilizados (depois da filtragem),
[1].

Figura C.1 – Transmissor de Single Carrier. [1]

Com o princípio de Frequency Division Multiple Access (FDMA), diferentes utilizadores utilizam
diferentes portadoras ou sub-portadoras, como apresentado na Figura C.2, para aceder ao
sistema simultaneamente, sendo a modulação dos seus dados centrada numa frequência
diferente. Têm de ser tomadas precauções para criar uma forma de onda de tal modo que não
haja uma interferência excessiva entre as portadoras e não seja preciso utilizar um intervalo de
guarda excessivamente grande entre os utilizadores.

Figura C.2 – Princípio FDMA. [1]

A utilização do princípio de multi-portadora é apresentada na Figura C.3, onde os dados são
divididos pelas diferentes sub-portadoras do transmissor. O exemplo da Figura C.3 tem um
banco de filtros que, para soluções práticas (tais como as apresentadas posteriormente), é
normalmente substituído pela Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) em aplicações onde o
número de sub-portadoras é elevado. Existe um espaçamento constante entre sub-portadoras
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vizinhas. Uma das abordagens para multi-portadoras é também a dupla portadora do WCDMA
(duas células HSDPA) que envia dois sinais WCDMA próximos um do outro, mas não utiliza os
princípios explicados mais à frente para elevada utilização do espectro, [1].

Figura C.3 – Princípio de Multi-portadora. [1]

Para resolver a ineficiência dos possíveis requisitos de banda de guarda, a melhor abordagem é
escolher os parâmetros do sistema de modo a alcançar ortogonalidade entre as diferentes
transmissões e criar as sub-portadoras de forma a, por um lado, não interfiram umas com as
outras e, por outro, os seus espectros se possam sobrepor no domínio da frequência. Isto é
atingido com o princípio OFDMA, onde cada uma das frequências centrais das sub-portadoras
é seleccionada de modo a que a diferença no domínio da frequência faça com que as subportadoras vizinhas tenham valor zero no instante de amostragem da sub-portadora desejada,
tal como se apresenta na Figura C.4. No LTE a diferença entre as sub-portadoras é constante e
foi escolhida o valor de 15 kHz na Release 8 (existe a possibilidade de utilizar apenas 7,5 kHz
em Releases posteriores para aplicações de transmissão, como TV Móvel).

Figura C.4 – Princípio OFDMA. [1]

O princípio básico do OFDMA já era conhecido em 1950, numa altura onde os sistemas
utilizavam tecnologia analógica. Nessa altura, fazer as sub-portadoras manterem-se ortogonais
em função das variações dos componentes ou das gamas de temperatura não era uma tarefa
fácil. A partir do momento em que se passou a utilizar tecnologia digital nas comunicações, o
OFDMA também se tornou mais viável e acessível aos consumidores. Nos últimos anos a
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tecnologia OFDMA tem sido amplamente adoptada em muitas áreas, como na TV digital (DVBT e DVB-H) e também em aplicações de redes de área local sem fios (WLAN), [1].
Os princípios OFDMA têm sido utilizados no UL do acesso múltiplo do LTE, uma vez que o SCFDMA utiliza muitos dos princípios OFDMA de forma a atingir uma alta eficiência espectral, tal
como descrito mais à frente nesta Dissertação. O SC-FDMA na sua actual forma, tal como será
explicado mais à frente nesta Dissertação, é a tecnologia mais recente com publicações dos
finais dos anos 90, como as apresentadas em [49] e as referências citadas.
As principais motivações que levaram à utilização da tecnologia OFDMA no LTE e em outros
sistemas têm a ver com as seguintes propriedades, [1]:






Bom desempenho em canais de frequência com desvanecimento selectivo;
Baixa complexidade dos receptores de banda de base;
Boas propriedades espectrais e manipulação de várias larguras de banda;
Escalonamento no domínio da frequência e adaptação da ligação;
Compatibilidade com tecnologias avançadas de receptores e antenas.

Muitos desses benefícios só poderiam ser alcançados na sequência da recente evolução da
arquitectura de rede de acesso rádio, ou seja, colocando o controlo rádio no eNodeB e, como
as larguras de banda estão a ficar maior, acima dos 5 MHz, a complexidade do receptor
também se torna um problema.
A tecnologia OFDMA também tem desafios, tais como, [1]:




Tolerância ao deslocamento da frequência (offset). Esta foi abordada no desenho da
tecnologia LTE, escolhendo um espaçamento entre sub-portadoras de 15 kHz, o que dá
uma tolerância suficientemente grande para o efeito de Doppler devido à velocidade e
imperfeições da implementação;
O Rácio Médio de Pico (PAR) do sinal transmitido, o que requer uma elevada
linearidade no transmissor. Os amplificadores lineares têm uma baixa eficiência de
conversão de energia e, portanto, não são ideias para o UL móvel. No LTE isso foi
resolvido recorrendo à tecnologia SC-FDMA, o que proporciona uma melhor eficiência
de potência.

Ao olhar para o passado, a selecção de tecnologias realizada para os sistemas de 3ª Geração,
no final da década de 90, não contemplou a tecnologia OFDMA devido aos seguintes factores
chaves: a falta de uma solução sensível de UL, a necessidade de soluções avançadas de
antenas (com mais de uma antena) e o facto de o controlo rádio estar centralizado no RNC.
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OFDMA
A tecnologia OFDMA é uma variante da tecnologia Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
(OFDM). Consiste num esquema de modulação digital multi-portadora que é amplamente
utilizado em sistemas sem fios, mas tem uma utilização relativamente recente em sistemas de
comunicações móveis. Em vez de transmitir um fluxo com um elevado débito binário numa
portadora, a tecnologia OFDM utiliza um grande número de sub-portadoras ortogonais muito
pouco espaçadas na frequência que são transmitidas em paralelo. Cada sub-portadora é
modulada com um esquema de modulação convencional (QPSK, 16QAM ou 64QAM) a um
débito de símbolo baixo. A combinação de centenas ou milhares de sub-portadoras permite
débitos binários semelhantes aos sistemas convencionais com esquemas de modulação SC na
mesma largura de banda, [50].
Na Figura C.5 apresentam-se as principais características de um sinal OFDM na frequência e no
tempo. No domínio da frequência, múltiplas sub-portadoras são moduladas de forma
independente com dados. De seguida, no domínio do tempo, são introduzidos intervalos de
guarda entre cada um dos símbolos para prevenir a interferência inter-simbólica no receptor
causada pelo facto de o multi-percurso causar diferentes atrasos de propagação no canal
rádio.

Figura C.5 – Sinal OFDM representado no tempo e na frequência. [51]

Embora a utilização da tecnologia OFDM tenha sido utilizada durante vários anos nos sistemas
de comunicações, a sua utilização em comunicações móveis é mais recente, tal como referido
anteriormente. O European Telecommunications Standarts Institute (ETSI) pensou em utilizar a
tecnologia OFDM no GSM, no final da década de 80, no entanto, o poder de processamento
necessário para realizar as inúmeras operações da FFT de um sinal OFDM era bastante
dispendioso e exigente para um terminal móvel naquela altura. Em 1998 o 3GPP pensou
seriamente em utilizar a tecnologia OFDM para o UMTS mas, mais uma vez, escolheu uma
tecnologia alternativa baseada no Code Division Multiple Access (CDMA). Hoje em dia o custo
do processamento digital de sinais é bastante reduzido e a tecnologia OFDM é agora
considerada um método de transmissão sem fios comercialmente viável para um terminal
móvel. Na Figura C.6 apresenta-se representada a transmissão e a recepção de um sinal
OFDMA.
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Quando comparada com a tecnologia CDMA (tecnologia utilizada no UMTS), a tecnologia
OFDM oferece uma série de vantagens, [50]:







A tecnologia OFDM pode ser facilmente expandida para canais de banda larga, que são
mais resistentes ao desvanecimento;
Os equalizadores de canal OFDM são muito mais simples de implementar que os
equalizadores da tecnologia CDMA, uma vez que o sinal OFDM é representado no
domínio da frequência ao invés de ser no domínio do tempo;
O sinal OFDM pode ser completamente resistente ao atraso gerado pela propagação
de multi-percurso. Isto é possível uma vez que os símbolos longos utilizados no OFDM
podem ser separados por um intervalo de guarda conhecido como Prefixo Cíclico (CP).
O CP é uma cópia do final do símbolo colocada no início (Figura C.7). Por amostragem
do sinal recebido no momento ideal, o receptor pode remover, no domínio do tempo,
a interferência entre símbolos adjacentes causada pelo facto de o multi-percurso
causar diferentes atrasos de propagação no canal rádio.
A tecnologia OFDM é mais adequada para MIMO. A representação do sinal no domínio
da frequência permite a fácil pré-codificação do sinal de forma a fazer coincidir a
frequência e a fase características do canal rádio com multi-percurso.

Figura C.6 – Transmissão e recepção de um sinal OFDMA. [1]

No entanto, a tecnologia OFDM também tem algumas desvantagens. As sub-portadoras são
espaçadas tornando os sinais OFDM sensíveis a erros na frequência e ruído na fase. Pela
mesma razão, o sinal OFDM é também sensível ao efeito de Doppler, que causa a interferência
entre as sub-portadoras. Um sinal OFDM puro também cria um elevado sinal de pico em
relação à média e é por isso que uma modificação da tecnologia denominada SC-FDMA é
utilizada no UL. Esta tecnologia será discutida mais à frente nesta Dissertação.
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Figura C.7 – Criação do intervalo de guarda para um símbolo OFDM. [1]

Sabe-se que a tecnologia OFDM será mais difícil de operar no limite da célula, comparando
com a tecnologia CDMA. A tecnologia CDMA utiliza encriptação de forma a fornecer protecção
contra a interferência inter-simbólica no limite da célula, e a tecnologia OFDM não tem essa
característica. Por essa razão, será preciso recorrer a planeamento de frequências no limite
das células. Na Figura C.8 é possível ver um exemplo de como esse planeamento pode ser
realizado. Em amarelo representou-se a largura de banda de todo o canal e as outras cores
representam um planeamento de reutilização de frequências de forma a evitar a interferência
inter-simbólica no limite das células, [50].

Figura C.8 – Exemplo do planeamento de frequências de forma a evitar a interferência inter-simbólica no limite
da célula. [50]

As principais diferenças entre a tecnologia CDMA e a tecnologia OFDM são apresentadas na
Tabela C.1.
Com o OFDM normal, apenas transmissões muito estreitas de UE’s podem sofrer de
desvanecimento e interferência de banda estreita. Foi por essa razão que o 3GPP escolheu a
tecnologia OFDMA para o DL, uma vez que incorpora elementos de Time Division Multiple
Access (TDMA). A tecnologia OFDMA permite a atribuição dinâmica de subconjuntos de subportadoras ao longo dos diferentes utilizadores no canal, tal como apresentado na Figura C.9.
O resultado é um sistema mais robusto e com maior capacidade. Isto deve-se à eficiência de
trunking dos utilizadores de multiplexação de baixa taxa e a possibilidade de escalonar os
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utilizadores pela frequência, o que fornece resistência ao desvanecimento selectivo na
frequência.

Figura C.9 – Atribuição de sub-portadoras em OFDM e OFDMA. [50]
Tabela C.1 – Comparação entre CDMA e OFDM. [50]

Característica
LB da Transmissão

CDMA
Toda a LB do sistema

Escalonamento de
selecção da frequência

Não é possível.

Período do Símbolo

Muito curto – inverso da
LB do Sistema.

Igualização

Difícil acima dos 5 MHz.

Resistência ao multipercurso

Difícil acima dos 5 MHz.

Aptidão para MIMO

Requer um significativo
poder de computação
devido ao facto de o sinal
ser representado no
domínio do tempo.

Sensibilidade à distorção
e interferência no
domínio da frequência

Valores médios ao longo
do canal pelo processo de
propagação.

Vulnerável à distorção e à
interferência em banda estreita.

Separação dos
utilizadores

Códigos de encriptação e
espalhamento ortogonal.

Frequência e tempo, no entanto,
podem adicionar-se encriptação e
espalhamento.
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OFDM
Variável até toda a LB do sistema
Uma das principais vantagens do
OFDM, embora precise de informação
das condições do canal entre o
receptor e o emissor em tempo real.
Muito longo – definido pelo
espaçamento entre as sub-portadoras
e independente da LB.
Fácil para qualquer LB pelo facto de o
sinal ser representado no domínio da
frequência.
Completamente livre da distorção de
multi-percurso até ao comprimento
do CP.
Ideal para MIMO devido ao facto de o
sinal ser representado no domínio da
frequência e da possibilidade de
atribuição de banda estreita para
acompanhar as variações do canal em
tempo real.

SC-FDMA
O alto PAR associado à tecnologia OFDM levou o 3GPP a procurar um esquema de transmissão
diferente para o UL no LTE. Foi escolhida a tecnologia SC-FDMA uma vez que combina as
baixas técnicas de PAR dos sistemas de transmissão SC, tais como o GSM e o CDMA, com a
resistência ao multi-percurso e a atribuição de frequências flexíveis da tecnologia OFDMA.
A descrição matemática de um símbolo SC-FDMA no domínio do tempo é dada em [24]. Uma
breve descrição é a seguinte: os símbolos no domínio do tempo são convertidos para o
domínio da frequência utilizando a Discrete Fast Fourier (DFT); de seguida, já no domínio da
frequência, são mapeados para o local desejado em toda a largura de banda do canal antes de
voltarem a ser convertidos para o domínio do tempo através da IFFT; por fim, é inserido o CP
(Figura C.10).

Figura C.10 – Transmissor e receptor de SC-FDMA com geração do sinal no domínio da frequência. [1]

A transmissão ocupa a parte contínua do espectro de frequências atribuído ao utilizador e, no
LTE, o sistema oferece uma taxa de resolução de atribuição de 1 ms. Quando a atribuição de
recursos no domínio da frequência duplica, o débito binário também duplica, assumindo o
mesmo nível de sobrecarga. A transmissão individual (com modulação) é agora mais pequena
no domínio do tempo e maior no domínio da frequência, tal como apresentado na Figura C.11.
Na Figura C.11 assumiu-se que na nova atribuição de recursos, os recursos existentes são
mantidos e é atribuída a mesma quantidade de espectro à transmissão adicional, duplicando
assim a capacidade de transmissão, [1].
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Figura C.11 – Ajustamento do débito binário num sistema SC-FDMA. [1]

Através da Figura C.12 é possível verificar as diferenças entre as tecnologias OFDMA e SCFDMA. No exemplo da Figura C.12 utilizou-se apenas 4 sub-portadoras (M) ao longo de dois
períodos de símbolos com uma modulação Quadrature Phase Shift Keying (QPSK). Conforme
descrito anteriormente, são atribuídos 12 sub-portadoras adjacentes aos sinais no LTE.

Figura C.12 – Comparação entre as tecnologias OFDMA e SC-FDMA quando transmitem uma série de símbolos
com modulação QPSK. [50]

No lado esquerdo da Figura C.12, M sub-portadoras adjacentes de 15 kHz, já posicionadas no
local desejado na largura de banda do canal, são moduladas para um período de símbolo
OFDMA de 66,7 μs por cada símbolo QPSK. Neste exemplo de quatro sub-portadoras, são
colocados 4 símbolos em paralelo. Uma vez que se utilizou uma modulação QPSK, apenas a
fase de cada sub-portadora é modulada, mantendo-se a potência da mesma constante entre
os símbolos. Após decorrido um período de símbolo OFDMA, o CP é inserido e os próximos
quatro símbolos são transmitidos em paralelo. De forma a ser mais visível, o CP foi
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representado por um espaço, no entanto, é preenchido com uma cópia do final do símbolo
seguinte, o que significa que a potência de transmissão é contínua, mas tem uma fase de
descontinuidade na fronteira do símbolo. Para criar o sinal transmitido é executada um IFFT
em cada sub-portadora de forma a criar M sinais no domínio do tempo. Estes, por sua vez, são
somados vectorialmente de modo a criar a forma de onda utilizada para a transmissão, no
domínio do tempo, [50].
A geração do sinal SC-FDMA começa com uma pré-codificação especial, mas depois contínua
de forma semelhante a um sinal OFDMA. Não se vai entrar em detalhes em relação ao
processo de geração de um sinal SC-FDMA, no entanto, o resultado final é apresentado no lado
direito da Figura C.12. A diferença mais óbvia entre os dois esquemas é que o OFDMA
transmite os quatro símbolos QPSK em paralelo, um em cada sub-portadora, enquanto o SCFDMA transmite os quatro símbolos QPSK em série, a uma taxa 4 vezes superior, com cada
símbolo a ocupar uma largura de banda de M x 15 kHz.
Visualmente, o sinal OFDMA é claramente multi-portadora com um símbolo por subportadora, mas o sinal SC-FDMA comporta-se como uma única portadora (SC) (daí o “SC” no
nome SC-FDMA) com cada símbolo a ser representado por um sinal largo. Note-se que o
comprimento dos símbolos OFDMA e SC-FDMA é o mesmo com 66,7 μs, no entanto, o símbolo
SC-FDMA contém M “sub-símbolos” que representam os dados modulados. É a transmissão
em paralelo de vários símbolos que cria o indesejado PAR elevado da tecnologia OFDMA. Ao
transmitir os M símbolos em série, a uma taxa M vezes superior, a LB ocupada no SC-FDMA é a
mesma que na multi-portadora OFDMA mas, sendo isto crucial, o PAR é o mesmo utilizado nos
símbolos originais. Ao somar várias formas de onda QPSK de banda estreita em OFDMA cria-se
sempre picos mais elevados do que os registados nas larguras de banda mais larga das formas
de onda QPSK em SC-FDMA. Quando o número M de sub-portadoras aumenta, o PAR, em
OFDMA, com dados modulados aleatoriamente aproxima-se das estatísticas de ruído
Gaussiano mas, no caso SC-FDMA, independentemente do número M de sub-portadoras, o
PAR contínua a ser o mesmo utilizado pelos símbolos originais.
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Anexo D
Anexo D Agregação de
Portadoras
Neste anexo apresenta-se a tecnologia Agregação de Portadoras que é utilizada no LTEAdvanced para aumentar os débitos binários através da utilização de uma maior largura de
banda.

101

102

Agregação de Portadoras
De forma a atingir os débitos binários exigidos pelo IMT-Advanced, o 3GPP colocou na
especificação do LTE-Advanced a possibilidade de utilização de portadoras, contíguas e nãocontíguas na frequência. Desta forma foi possível atingir valores acima dos 1 Gbps. Neste
anexo explica-se em que consiste a agregação de portadoras e quais os cuidados que se
tiveram de forma a ser compatível com o LTE Release 8. No final deste anexo, apresentam-se
os cenários estudados pelo 3GPP para as bandas de frequência a nível global e quais as gamas
de espectro disponíveis que possibilitam a utilização da agregação de portadoras.
O LTE Release 8 permite a implementação de uma grande variedade de atribuição do espectro,
desde os 1,4 MHz até aos 20 MHz, tanto em bandas emparelhadas como em bandas não
emparelhadas. Para além dos 20 MHz, a única maneira razoável de atingir as altas metas de
débitos binários de pico do LTE-Advanced, é aumentar a LB da transmissão, em relação ao LTE
Release 8. Por essa razão, o LTE-Advanced especifica atribuições de espectro até 100 MHz
utilizando “Agregação de Portadoras”, onde múltiplas portadoras são combinadas de forma a
oferecer a LB necessária. É possível configurar todas as LB’s que são compatíveis com o LTE
Release 8, pelo menos, quando o número de portadoras agregadas é o mesmo no UL e no DL.
No entanto, nem todas as portadoras são necessariamente compatíveis com o LTE Release 8.
Na Figura D.1 apresenta-se a agregação de portadoras contíguas e na Figura D.2 a agregação
de portadoras não-contíguas, [32].

Figura D.1 – Agregação de Portadoras Contíguas. [32]

Figura D.2 – Agregação de Portadoras Não-Contíguas. [32]

De forma a garantir a compatibilidade com versões anteriores de atribuição de blocos nos
eNodeBs, são exigidas apenas pequenas mudanças nas especificações se o escalonamento, as
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técnicas de MIMO, a adaptação da ligação e as HARQ (Hybrid automatic repeat request) forem
todos realizados em grupos de portadoras de 20 MHz. Por exemplo, um utilizador que receba a
informação numa LB de 100 MHz, irá precisar de 5 cadeias de recepção, uma por cada bloco
de 20 MHz. A agregação de portadoras é suportada tanto para portadoras contíguas como
não-contíguas, com cada portadora limitada a 110 RB’s no domínio da frequência (utilizando
numeração do LTE Release 8). Isto garante uma maior flexibilidade na utilização do espectro
disponível, de acordo com as necessidades de cada operador. É possível configurar um UE para
agregar um número diferente de portadoras provenientes do mesmo eNodeB e,
possivelmente, com LB’s diferentes no UL e no DL. Claro que, em implementações normais, o
número de portadoras e a LB de cada uma das portadoras no UL e no DL tem de ser o mesmo,
[32]. Prevê-se que sejam especificados diferentes categorias de UE’s que suportem a
transmissão e a recepção de uma ou várias portadoras, [35].
O espaçamento da frequência central na agregação de portadoras contíguas é um múltiplo de
300 kHz. Foi implementado desta forma de maneira a ser compatível com o incremento de 100
kHz na frequência do LTE Release 8, enquanto, ao mesmo tempo, preserva a ortogonalidade
das portadoras com um espaçamento de 15 kHz. Dependendo do cenário de agregação, os
espaçamentos de N*300 kHz podem ser atingidos inserindo um pequeno número de subportadoras não utilizadas entre as portadoras contíguas.
As diferentes regiões do globo têm diferentes implementações das frequências nas tecnologias
existentes. A agregação de portadoras também é utilizada nas redes WCDMA/HSPA. Por
consequência, existe uma grande variedade de cenários de evolução da migração das
tecnologias existentes para o LTE/LTE-Advanced. Naturalmente, a agregação de portadoras irá
começar no LTE-Advanced com um número limitado de portadoras. Tendo em conta as
exigências globais, os organismos de normalização do 3GPP identificaram os cenários
apresentados na Tabela D.1, [35].
Tabela D.1 – Cenário de Agregação de Portadoras de acordo com o 3GPP. [35]

Agregação Contíguas de Portadoras Intra-Banda
FDD
UL/DL: 40 MHz na Banda 3
TDD
UL/DL: 50 MHz na Banda 40
Agregação Contíguas de Portadoras Inter-Banda
UL/DL: 40 MHz; 20 MHz (Band 7) e 20 MHz (Band 20)
Região 1
UL/DL: 40 MHz; 20 MHz (Band 3) e 20 MHz (Band 20)
(Europa)
UL/DL: 40 MHz; 20 MHz (Band 7) e 20 MHz (Band 3)
UL/DL: 20 MHz; 10 MHz (Band 5) e 10 MHz (Band 12)
Região 2
(EUA)
UL/DL: 10 MHz; 5 MHz (Band 17) e 5 MHz (Band 4)
UL/DL: 20 MHz; 10 MHz (Band 1) e 10 MHz (Band 18/19)
Região 3
(Ásia)
UL/DL: 40 MHz; 20 MHz (Band 38) e 20 MHz (Band 40)
Agregação Contíguas de Portadoras Intra-Banda
FDD/TDD Nenhuma

De acordo com [30], é espectável que o throughput total seja o somatório do throughput de
cada umas das portadoras. Ou seja, por exemplo, para N portadoras de 20 MHz agregadas, o
throughput total será N*Throughput(20 MHz).
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Anexo E
Anexo E Bandas de
Frequência do LTE
Neste anexo apresentam-se os dois tipos de bandas (emparelhadas e não-emparelhadas)
definidas para o LTE e as razões de existirem estes dois tipos de bandas de frequência.
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Bandas de Frequência para transmissões FDD e TDD
O espectro FDD requer bandas emparelhadas, uma para o DL e outra para o UL, e o espectro
TDD apenas requer uma única banda, uma vez que o DL e o UL estão na mesma frequência,
mas separados no tempo. Por essa razão, existem diferentes bandas alocadas para FDD e TDD.
Em alguns casos, estas bandas podem sobrepor-se e, por isso, é possível, embora improvável,
que ambas as transmissões (FDD e TDD) estejam presentes numa determinada banda do LTE.
É muito provável que um UE tenha de detectar se uma transmissão FDD ou TDD deve ser
realizada numa determinada banda. Os UE’s que estejam em movimento podem encontrar
ambos os tipos na mesma banda. Os UE’s terão, portanto, que detectar qual o tipo de
transmissão que é utilizada nessa determinada banda, no local onde se encontrarem.
Foram atribuídos números às diferentes bandas de frequência no LTE. Até ao momento, as
bandas entre 1 e 24 são de espectro emparelhado, ou seja, são para transmissões FDD e as
bandas entre 33 e 43 são para espectro não emparelhado, portanto, para transmissões TDD,
[20].
Atribuição de Bandas de Frequência para FDD no LTE
Existe um grande número de atribuições do espectro rádio que foi reservado para as
transmissões FDD no LTE.
As bandas de frequência FDD no LTE são emparelhadas de forma a permitir a transmissão
simultânea em duas frequências. As bandas têm uma separação suficientemente grande de
forma a permitir que os sinais transmitidos não prejudicam indevidamente o desempenho do
receptor. Se os sinais fossem muito próximos na frequência o receptor poderia ficar bloqueado
e a sua sensibilidade comprometida. A separação deve ser suficiente para permitir que o filtro
da antena atenue bastante o sinal transmitido dentro da banda de recepção. Na Tabela E.1 são
apresentadas as bandas de frequência para transmissões FDD no LTE, [20].
Atribuição de Bandas de Frequência para TDD no LTE
Existem diversas bandas de frequência não emparelhadas que estão a ser preparadas para
utilizar transmissões TDD no LTE. As bandas de frequência para transmissões TDD são não
emparelhadas uma vez que o DL e o UL partilham a mesma frequência, no entanto, são
separados no tempo. Na Tabela E.2 são apresentadas bandas de frequência para transmissões
TDD no LTE.
Como resultado das negociações nas reuniões da ITU, as atribuições de espectro do LTE estão
constantemente a ser aumentadas. Essas atribuições do espectro para o LTE são resultantes,
em parte, do dividendo digital mas também da pressão causada pela necessidade crescente de
comunicações móveis. Muitas das novas atribuições do espectro para o LTE são relativamente
pequenas, normalmente 10-20 MHz de largura de banda, sendo este um motivo de
preocupação. Uma vez que o LTE-Advanced necessita de larguras de banda até 100 MHz, a
agregação de portadoras ao longo de uma vasta gama de frequências pode ser necessária e
isso tem sido reconhecido como um problema tecnológico significativo, [20].
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Tabela E.1 – Bandas de Frequência do LTE e Larguras de Banda suportadas por cada Banda (FDD). [20]

Banda de
Operação
E-UTRAN
I (1)
II (2)
III (3)
IV (4)
V (5)
VI (6)
VII (7)
VIII (8)
IX (9)
X (10)
XI (11)
XII (12)
XIII (13)
XIV (14)
XVII (17)
XVIII (18)
XIX (19)

XX (20)

Banda de
Operação no UL

Banda de
Operação no DL

De 1920 MHz a
1980 MHz
De 1850 MHz a
1910 MHz
De 1710 MHz a
1785 MHz
De 1710 MHz a
1755 MHz
De 824 MHz a
849 MHz
De 830 MHz a
840 MHz
De 2500 MHz a
2570 MHz
De 880 MHz a
915 MHz
De 1749,9 MHz
a 1784,9 MHz
De 1710 MHz a
1770 MHz
De 1427,9 MHz
a 1447,9 MHz
De 698 MHz a
716 MHz
De 777 MHz a
787 MHz
De 788 MHz a
798 MHz
De 704 MHz a
716 MHz
De 815 MHz a
830 MHz
De 830 MHz a
845 MHz

De 2110 MHz a
2170 MHz
De 1930 MHz a
1990 MHz
De 1805 MHz a
1880 MHz
De 2110 MHz a
2155 MHz
De 869 MHz a
894 MHz
De 875 MHz a
885 MHz
De 2620 MHz a
2690 MHz
De 925 MHz a
960 MHz
De 1844,9 MHz
a 1879,9 MHz
De 2110 MHz a
2170 MHz
De 1475,9 MHz
a 1495,9 MHz
De 728 MHz a
746 MHz
De 746 MHz a
756 MHz
De 758 MHz a
768 MHz
De 734 MHz a
746 MHz
De 860 MHz a
875 MHz
De 875 MHz a
890 MHz

De 832 MHz a
862 MHz

De 791 MHz a
821 MHz

De 1447,9 MHz
a 1462,9 MHz
De 1626,5 MHz
XXIV (24)
a 1660,5 MHz
Note-se que as bandas 15
definidas.
XXI (21)

Largura de
Banda do
Canal [MHz]

Nome da Banda

Região

5, 10, 15, 20

UMTS IMT
"2100"

"1800"
AWS,
"1.7/2.1 GHz"
Cellular 850,
UMTS850

Japão, Europa,
Ásia
Canadá, EUA,
América Latina
Finlândia, Hong
Kong, Alemanha
Canadá, EUA,
América Latina
Canadá, EUA,
Austrália, Chile

UMTS800

Japão

1.4, 3, 5, 10,
15, 20
1.4, 3, 5, 10,
15, 20
1.4, 3, 5, 10,
15, 20
1.4, 3, 5, 10
5, 10
5, 10, 15, 20
1.4, 3, 5, 10

PCS, "1900"
DCS 1800,

IMT-E,
"2.6 GHz"
GSM, UMTS900,
EGSM900

5, 10, 15, 20

UMTS1700

5, 10, 15, 20

UMTS, IMT 2000

5, 10

PDC

Ásia, Europa
Europa, América
Latina
Canadá, EUA,
Japão
Brasil, Uruguai,
Equador, Peru
Japão (Softbank,
KDDI, DoCoMo)

1.4, 3, 5, 10

EUA

5, 10

EUA

5, 10

EUA

5, 10

EUA

5, 10, 15

Japão

5, 10, 15

Japão

5, 10, 15, 20

Dividendo
Digital de
800 MHz da
União Europeia

Europa

De 1495,9 MHz
5, 10, 15
Japão
a 1510,9 MHz
De 1525 MHz a
5, 10
1559 MHz
e 16 já se encontram reservadas, no entanto, ainda não foram

108

Tabela E.2 – Bandas de Frequência do LTE e Larguras de Banda suportadas por cada Banda (TDD). [20]

Banda de
Operação
E-UTRAN

Banda de Operação

Lagura de Banda
do Canal [MHz]

XXXIII (33)

De 1900 MHz a 1920 MHz

5, 10, 15, 20

XXXIV (34)
XXXV (35)
XXXVI (36)
XXXVII (37)
XXXVIII (38)
XXXIX (39)
XL (40)
XLI (41)
XLII (42)
XLIII (43)

De 2010 MHz a 2025 MHz
De 1850 MHz a 1910 MHz
De 1930 MHz a 1990 MHz
De 1910 MHz a 1930 MHz
De 2570 MHz a 2620 MHz
De 1880 MHz a 1920 MHz
De 2300 MHz a 2400 MHz
De 2496 MHz a 2690 MHz
De 3400 MHz a 3600 MHz
De 3600 MHz a 3800 MHz

5, 10, 15
1.4, 3, 5, 10, 15, 20
1.4, 3, 5, 10, 15, 20
5, 10, 15, 20
5, 10, 15, 20
5, 10, 15, 20
5, 10, 15, 20
5, 10, 15, 20
5, 10, 15, 20
5, 10, 15, 20
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Nome da
Banda

Região
Ásia (menos no
Japão), Europa
Ásia, Europa
Américas
Américas

IMT-2000

Europa
China
China, Índia
EUA
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