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Resumo

A introdução de novos serviços digitais nas redes celulares, em taxas de transmissão

cada vez mais elevadas, tem impulsionado recentes pesquisas que vêm estudando maneiras de 

aumentar a capacidade de transmissão de dados e diminuir os atrasos nos enlaces direto e 

reverso de sistemas de terceira geração WCDMA. Esses estudos têm resultado em novos 

padrões, chamados de 3.5G, publicados pelo grupo 3GPP, para a evolução da terceira geração 

dos sistemas celulares.

Nesta dissertação de mestrado o desempenho de um sistema de 3G WCDMA, com

diversas estações base e milhares de usuários é analisado com auxílio da ferramenta de 

projetos NPSW. Além disso a performance das técnicas de 3.5G redução do tamanho do 

quadro de transmissão, retransmissão automática híbrida e detecção multi-usuário com

cancelamento de interferências, candidatas para ampliação do uplink de redes WCDMA, é 

verificada por meio de simulações computacionais, na linguagem Matlab, do aumento da 

capacidade de transmissão de dados e da diminuição dos atrasos na retransmissão de pacotes 

de informação.

Palavras-Chave: WCDMA, UMTS, capacidade de transmissão, técnicas de 3.5G EUL, 

redução do quadro de transmissão, retransmissão automática híbrida, detecção multi-usuário,

cancelamento de interferências. 
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Abstract

The introduction of new digital services in the cellular networks, in transmission rates 

each time more raised, has stimulated recent research that comes studying ways to increase 

the data communication capacity and to reduce the delays in forward and reverse links of third 

generation WCDMA systems. These studies have resulted in new standards, known as 3.5G, 

published by 3GPP group, for the evolution of the third generation of the cellular systems.

In this Masters Thesis the performance of a 3G WCDMA system, with diverse base 

stations and thousand of users is developed with assists of the planning tool NPSW. Moreover 

the performance of the 3.5G techniques hybrid automatic retransmission and multi-user

detection with interference cancellation, candidates for enhance the WCDMA uplink capacity, 

is verified by means of computational simulations in Matlab of the increase of the data 

communication capacity and the reduction of the delays in the retransmission of packages of 

information.

Key words: WCDMA, UMTS, capacity of transmission, 3.5G EUL techniques, shorter frame

size, hybrid automatic retransmission, multi-user detention, interference cancellation. 
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Capítulo 1

Introdução

Os sistemas de comunicações têm passado por grandes avanços e evoluções 

tecnológicas nos últimos dez anos. Graças a esse fato os populares sistemas móveis, ou 

sistemas celulares, têm agregado uma fatia de mercado cada vez maior e as empresas 

operadoras vêm acumulando, ano após ano, grandes lucros financeiros. As primeiras 

aplicações práticas das equações de Maxwell foram realizadas pelo padre gaúcho Roberto 

Landell de Moura em um sistema de telegrafia sem fio em 1893, bem antes das experiências 

do italiano Guglielmo Marconi, que datam de 1896 [Landell 05, UMTS 05]. Daí por diante 

diversos grupos de pesquisa empenharam-se no desenvolvimento de novas técnicas em 

sistemas de comunicações sem fio. Passado quase um século, o grupo Bell Laboratories

desenvolveu o revolucionário conceito celular, que consiste na divisão da área de cobertura de 

um sistema de comunicação móvel em pequenas áreas chamadas células, e que é adotado nos 

sistemas atuais [Laiho 02], [Rappaport 96].  

1.1. Evolução Tecnológica 

  Com a introdução do conceito celular, diversos padrões para comunicação foram 

colocados em prática pouco antes do início da década de 80 e, daí então, a evolução desses 

para padrões mais avançados tem sido bem mais acelerada. Podemos citar o AMPS 
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(Advanced Mobile Phone System), o TACS (Total Access Communications Systems), o PDC 

(Pacific Digital Cellular) e o NMT (Nordic Mobile Telephone), como sendo os principais 

padrões de primeira geração (1G), utilizando modulação analógica em freqüência (FM), e 

acesso múltiplo FDMA (Frequency Divison Multiple Access). Todos apresentavam baixa 

capacidade de transmissão de voz, antenas com grandes dimensões físicas, pouca segurança 

da informação e alto consumo de bateria dos aparelhos que eram, fisicamente, muito grandes. 

Devido a essas e outras limitações, a 1G começou a tornar-se tecnicamente obsoleta ainda na 

década de 80.

  A classificação por gerações foi criada para tornar mais fácil o entendimento da 

evolução das tecnologias utilizadas, sendo feita de acordo com as principais características do 

padrão, como acesso múltiplo, serviços, modulação, capacidade e perfil de usuários. A partir 

da difusão da tecnologia digital, o surgimento dos novos padrões, chamados de segunda 

geração (2G), baseados em técnicas de acesso múltiplo TDMA (Time Division Multiple 

Access) e CDMA (Code Division Multiple Access), permitiram maior capacidade de 

transmissão, mais facilidades em termos de roaming e sinalização (transmissão de sinais de 

controle) e ainda a utilização de serviços básicos de dados como, por exemplo, o SMS (Short

Message Service). O sistema GSM (Global System for Mobile Communications) bem como os 

padrões D-AMPS (IS-54), que evoluíra para IS-136 (TDMA), e IS-95 (CDMA) foram os 

mais aceitos padrões 2G no mercado mundial [UMTS 05], [Chen 03]. 

  Apesar de apresentar diversas vantagens em relação aos sistemas de 1G, a 2G ainda 

não era capaz de suportar serviços de dados em taxas elevadas e serviços básicos de Internet. 

A evolução das redes de 2G para 2.5G foi desenvolvida, permitindo a inclusão de serviços de 

dados por pacotes, antes da conclusão e implantação definitiva das redes de terceira geração 

(3G), cujos padrões já vinham sendo desenvolvidos desde a instalação das redes de 2G. Os 

principais sistemas dessa geração intermediária são o GPRS (General Packet Radio Services),
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HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) e o EDGE (Enhanced Data rates for GSM 

Evolution) para acessos TDMA e o cdma2000 1x EV-DO (Evolution – Data Only) para 

padrão de acesso CDMA.

  No cenário atual das comunicações móveis, os sistemas de 2G e 2.5G ainda têm 

considerável participação e influência na indústria, além de uma grande quantidade de 

terminais em operação, principalmente nos países subdesenvolvidos [Chen 03]. A migração 

para sistemas de 3G, com suporte a crescente demanda de tráfego, novos serviços de dados, 

elevadas taxas de transmissão, download de vídeos, multimídia interativa e imagens de alta 

qualidade já ocorreu em diversos países. A ITU (International Telecommunications Union)

iniciou o desenvolvimento do padrão IMT-2000 (International Mobile Telephony for year 

2000) em 1985. Esse mesmo padrão é chamado pelo ETSI (European Telecommunications 

Standards Institute) de UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) e teve o seu 

desenvolvimento iniciado em 1990 na Europa [Holma 04]. O objetivo era desenvolver um 

padrão global, de interface rádio e alocação espectral única para todos os países e que 

atendesse às seguintes especificações [Ramos 04], [Chen 03]: 

Transmissão em conexões de comutação de circuitos e de pacotes, com capacidade 

de trafegar informações baseadas no IP (Internet Protocol);

Flexibilidade de introdução de novos serviços e capacidade de realização de 

roaming global; 

Handover entre sistemas: garantia de coexistência entre sistemas de 2G, 2.5G e 3G 

e entre os modos TDD (Time Divison Duplex) e FDD (Frequency Divison 

Duplex);

Maior eficiência espectral e utilização de uma só conexão para serviços com 

diferentes limiares de qualidade;
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Oferecimento de banda sob demanda e suporte a tráfego assimétrico de 

informações nos enlaces direto e reverso (downlink e uplink);

Suporte a diversos perfis de usuários: alta mobilidade – usuários em veículos 

(taxas de até 144 kbps), usuários de mobilidade média - pedestres (até 384 kbps) e 

em ambientes fechados (taxas máxima de 2 Mbps) com usuários de baixa 

mobilidade.

Devido a conflitos de interesses entre fabricantes, problemas técnicos e políticos a 

idéia de padrão global não poderá ser realizada na 3G e tornou-se uma meta para a quarta 

geração (4G) [Chen 03]. Alguns padrões de 3G foram lançados, como por exemplo, a 

evolução do EDGE UWC-136HS (Universal Wireless Communications-136 High Speed) e o 

cdma2000 3x, mas o WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) tem tido maior 

aceitação de mercado e foi adotado na Europa como o padrão da interface aérea do UMTS. As 

especificações técnicas e padronizações dessa tecnologia, elaboradas pelo grupo 3GPP (Third

Genetration Partnership Project), estão ainda em constante desenvolvimento. 

1.2. Estado da Arte 

  A introdução de novos serviços digitais nas redes celulares, em taxas de transmissão 

cada vez mais elevadas, impulsionou recentes pesquisas que vêm estudando maneiras de 

aumentar a capacidade de transmissão de dados e diminuir os atrasos nos enlaces direto e 

reverso de sistemas de 3G WCDMA. Esses estudos têm resultado em novos padrões, 

chamados de 3.5G e publicados pelo grupo 3GPP, para a evolução da terceira geração dos 

sistemas celulares. 

  No Release 5 (Rel-5) do 3GPP, publicado em 2001, o conceito do HSDPA (High

Speed Downlink Packet Access) foi apresentado [UMTS 05]. Considerada uma tecnologia de 
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3.5G, o principal objetivo do HSDPA é proporcionar ao WCDMA taxas de dados de pico no 

enlace direto de 10 Mbps a 14 Mbps para usuários de serviços que requerem taxas de 

transmissão muito elevadas, chamados de usuários de maior esforço, do inglês best effort 

users. Isso é alcançado através da inclusão do canal HS-PDSCH (High Speed Physical 

Downlink Shared Channel), adicionado aos canais já existentes na rede WCDMA [3GPP 02]. 

O princípio básico do HSDPA é fazer uso da adaptação de enlace para melhorar a eficiência 

espectral e aumentar a taxa de transmissão no enlace direto. Técnicas de adaptação de enlace 

onde a modulação, a taxa de código e outros parâmetros de transmissão do sinal são alterados 

dinamicamente para se adaptarem às condições variantes do canal, têm se mostrado bastante 

eficientes para estes propósitos. Na prática, o HSDPA consiste da implementação das técnicas 

de modulação e codificação adaptativas (AMC), sistemas MIMO (Multiple Imput Multiple 

Output, MIMO), retransmissão automática híbrida (HARQ), procura rápida de célula (FCS) e 

agendamento rápido [Ramos 04], [Corrêa 03], [3GPP 02]. Em fevereiro de 2005, a Ericsson 

demonstrou com sucesso a evolução do WCDMA com HSDPA, atingindo taxas de 

transmissão de 9 Mbps [UMTS 05].

  Com a consolidação do HSDPA, tornou-se necessário desenvolver um sistema de 

3.5G completo, ou seja, permitir que os terminais móveis enviassem dados em taxas de 

transmissão tão elevadas quantos as de recebimento. Estudos do aumento da capacidade de 

transmissão no enlace reverso de redes de 3G WCDMA agora são um dos objetos das 

pesquisas do 3GPP. Em recente lançamento [3GPP 04], foram apresentados os conceitos para 

a expansão do uplink (Enhanced Uplink, EUL) que permitem a utilização de serviços de 

dados baseados no protocolo IP no enlace de subida, através da inclusão de um novo canal de 

transporte exclusivo para usuários de maior esforço, chamado Enhanced Dedicated Channel

(E-DCH) na rede WCDMA, sem que haja impactos na coexistência com os canais para 

tráfego de voz e de dados em baixas taxas. Os principais objetivos do EUL são reduzir os 
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atrasos, para que haja aumento da capacidade, alcançando taxas de transmissão de até 4 Mbps

no enlace reverso, com foco em serviços de dados como upload de jogos, tráfego de vídeos, 

imagens, vídeo clipes, aplicações peer-to-peer (P2P), entre outros [3GPP 04]. 

  As técnicas propostas para a implementação do EUL são, basicamente, as mesmas 

apresentadas para o HSDPA. A implantação dessas técnicas deve considerar as diferenças 

fundamentais existentes entre os enlaces de descida e de subida, que serão detalhadas nesta 

dissertação. Uma parceria da Ericsson com a operadora 3 Scandinavia, possibilitou a 

realização, em maio de 2005, de testes do EUL em uma rede WCDMA em plena operação, 

sendo alcançada a taxa de 1,5 Mbps no uplink [UMTS 05]. 

  Diversas pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de analisar a capacidade do 

uplink em redes de 3G WCDMA, caracterizadas por apresentar diversos perfis de usuários 

(service mix). Toskala et al. [Toskala 98] verificaram o melhoramento da capacidade em 

sistemas de 3G WCDMA, aplicando MUD (Multi-User Detection, ver seção 3.2.2.8), e 

compararam a capacidade obtida com a de Receptores Rake convencionais, através da junção 

de simulações de nível de enlace e de nível de sistema, em ambientes macro-celulares e 

micro-celulares. Um receptor multi-usuário quase ótimo mostrou-se capaz de aumentar a 

capacidade de um enlace com recepção Rake através da eliminação de 60% até 70% da 

interferência intra-célula nos dois ambientes de propagação analisados. Zhang e Yue [Zhang 

01] apresentaram uma análise da capacidade para voz, dados e serviço integrado de voz e 

dados do link reverso do UMTS, considerando erros de controle de potência, soft handover,

diferentes taxas de transmissão, etc. na determinação de equações analíticas para a capacidade 

de tráfego de um só tipo de serviço ou de diversos serviços integrados. 

  Parkval et al. [Parkvall 04] apresentam uma descrição dos princípios do HSDPA e do 

EUL e como esses padrões são integrados a uma rede de 3G WCDMA. As simulações 

computacionais realizadas consideraram técnicas como HARQ e agendamento rápido de 
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células. Um aumento significativo no desempenho foi verificado, com expansão no fluxo de 

informações (throughput) entre 20% e 60%. Souto et. al. [Souto 04] verificaram o 

desempenho de técnicas de detecção multi-usuário para o uplink de sistemas UMTS. As 

técnicas de cancelamento de interferências paralelo, PIC (do inglês Parallel Interference 

Cancellation, PIC) e cancelamento de interferências sucessivo, SIC (do inglês Successive

Interference Cancellation, SIC) foram estudadas e comparadas para ambientes interiores, e 

canais veiculares. Os resultados comprovaram a eficácia dessas ferramentas e foram 

apresentados em termos de taxa de erros de bits e de blocos de bits (BER e BLER). Malladi et

al. [Malladi 04] verificaram o desempenho do WCDMA/EUL comparando com o dos atuais 

sistemas WCDMA Release-99 (Rel-99). Os resultados mostraram que a utilização do HARQ 

e do agendamento rápido nas estações base permite aumento de até 65% no throughput e

diminuição de 65% dos atrasos. Ghosh et al. [Ghosh 04] verificaram os aspectos da camada 

física do WCDMA, definidos pelo 3GPP. Os resultados das simulações mostraram que 

aplicando AMC, HARQ e agendamento rápido, o throughput dos usuários pode ser ampliado 

em até 50% quando comparado com o obtido nos Rel-99/4/5 do 3GPP. Rosa et al. [Rosa 04a] 

e Rosa [Rosa 04b] apresentaram análises do desempenho da combinação de diversas técnicas 

no acesso de pacotes WCDMA, dentre elas o HARQ na camada física, o agendamento de 

pacotes na camada L2 e o arranjo de antenas. Os resultados apontaram excelentes ganhos de 

capacidade, entre 25% e 250%, sobre o WCDMA Rel-99, dependendo do ambiente de 

propagação em análise, quando aplicada uma ou a combinação de várias técnicas de 3.5G 

EUL.

  Erick Axell [Axell 05] apresentou um estudo relativo à operação dos canais de 3G e de 

3.5G do WCDMA e as conseqüências da introdução do EUL na rede em termos de qualidade, 

cobertura e capacidade de serviços em tempo real. Os principais resultados mostraram uma 

maior resistência do EUL à interferência, o que permite maior fluxo de informações, dado 
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pela razão do throughput pelo noise rise, com capacidade 2,6 vezes maior que a 3G. Saumel 

Axelsson [Axelsson 05] analisou o gerenciamento das condições de interferência e as 

conseqüências da inclusão de usuários de serviços EUL, com taxas de dados mais elevadas no 

enlace reverso de uma rede WCDMA. O estudo foi realizado através de considerações 

teóricas e da utilização de um simulador WCDMA. Os resultados obtidos nessa pesquisa 

mostraram que ajustes no downtilt da antena podem ser explorados para que a eficiência do 

sistema seja aumentada em termos de throughput do sistema, taxa de dados dos usuários e do 

noise rise.

1.3. Objetivos e Organização da Dissertação   

  Esta dissertação de mestrado tem por objetivos analisar o aumento da capacidade de 

tráfego de dados e redução nos atrasos na retransmissão de pacotes de informação em um 

sistema UMTS/WCDMA Rel-99, quando aplicadas técnicas de 3.5G EUL: (i) redução do 

tamanho do quadro de transmissão, (ii) retransmissão automática híbrida na camada física 

(Layer 1, L1), e (iii) inclusão de receptores nas estações base que realizem detecção multi-

usuário com cancelamento de interferências. As simulações computacionais desenvolvidas 

foram implementadas linguagem Matlab, levando em consideração diversos perfis de 

usuários, com diferentes padrões de qualidade e em canais de propagação distintos. A 

dissertação está organizada como descrita a seguir. 

  No Capítulo 2 o sistema de comunicações móveis UMTS é apresentado, destacando 

os principais componentes da rede, a interface aérea WCDMA e os parâmetros fundamentais 

de projetos de redes.
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  No Capítulo 3 são mostradas as técnicas de 3.5G para os enlaces direto (HSDPA) e 

reverso (EUL). Por se tratar do foco desta dissertação, uma abordagem detalhada das 

principais técnicas candidatas para a implementação do EUL é apresentada.  

  No Capítulo 4 são apresentados os principais parâmetros de projetos de sistemas de 

3G WCDMA. Esses parâmetros, bem como desempenho do UL de uma rede de 3G 

WCDMA, são verificados por meio de simulações computacionais realizadas com auxílio da 

ferramenta NPSW (Network Planning Software) versão 5.0.0. Em seguida, é feita uma análise 

matemática detalhada das técnicas de 3.5G EUL: redução do tamanho do quadro de 

transmissão, retransmissão automática híbrida e de detecção multi-usuário com cancelamento 

de interferências. Além disso, são definidas as considerações teóricas e a caracterização dos 

cenários das simulações computacionais, que têm por objetivo demonstrar o aumento da 

capacidade de transmissão de dados, a diminuição dos atrasos na rede e o ganho potencial em 

throughput no UL de uma célula WCDMA Rel-99 com a implementação de receptores que 

realizam detecção multi-usuário com cancelamento de interferências do tipo PIC residual. 

  As análises dos resultados das simulações computacionais realizadas com auxílio da 

ferramenta NPSW e através das rotinas desenvolvidas em Matlab, específicas para esta 

dissertação de mestrado,  são apresentadas no Capítulo 5. 

  No Capítulo 6 são apresentas as conclusões obtidas nesta dissertação de mestrado e as 

propostas para futuros trabalhos.

  No Apêndice 1 são apresentadas as principais funções da ferramenta de planejamento 

NPSW, bem como uma descrição sucinta dos parâmetros considerados nas simulações de 

redes de 3G WCDMA. 
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Capítulo 2 

Sistema de Terceira Geração UMTS 

  Este capítulo apresenta o sistema UMTS, padrão europeu de 3G para os sistemas de 

comunicações móveis, com interface aérea WCDMA. As especificações técnicas e 

padronização das características dessa tecnologia foram desenvolvidas pelo grupo 3GPP 

(Third Genetration Partnership Project), por meio do lançamento de documentações, 

chamadas Releases (Rel). As redes de 3G WCDMA têm mostrado uma excelente aceitação no 

mercado mundial, sendo encontradas em mais de 71 países, com aproximadamente 203 

milhões de usuários [3gtoday 05].  

  Na seção 2.1 são apresentados os principais componentes de uma rede UMTS. Na 

seção 2.2 são mostrados os mais importantes aspectos relativos ao padrão da interface aérea 

WCDMA, enquanto na seção 2.3 são mostrados os principais parâmetros de projetos de redes 

WCDMA. Mais informações sobre o UMTS/WCDMA podem ser encontradas em        

[Holma 04], [Baumgartner 03]. 

2.1. Componentes da Rede UMTS 

  Os componentes de uma rede UMTS são mostrados na Figura 2.1. Podemos dividir o 

sistema em três partes fundamentais: nó central de rede, CN (do inglês Core Network, CN), 

Rede Terrestre de Acesso Rádio UMTS, UTRAN (do inglês UMTS Terrestrial Radio Access 
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Network, UTRAN) e os terminais de usuários, UE (do inglês User Equipment, UE), também

chamados de terminais móveis. Os módulos internos dessas unidades componentes da rede 

UMTS são detalhados nos itens seguintes. 

Figura 2.1 – Componentes e interfaces de uma rede UMTS. 

As principais interfaces de comunicação entre os módulos da rede UMTS são as 

seguintes [Holma 04]: 

Interface Iu: Comunicação entre o RNC (ver item 2.1.2) e o CN; 

Interface Uu: Comunicação entre o UE e as BSs (ver item 2.1.2); 

Interface UE Cu: Comunicação entre o ME e o USIM (ver item 2.1.3); 

Interface UTRAN Iub: Comunicação entre o RNC e as BSs; 

Interface UTRAN Iur: Comunicação entre os RNCs. 

2.1.1. Nó Central da Rede 

No nó central, CN, da rede UMTS concentram-se plataformas de gerenciamento de 

processos que garantem o perfeito funcionamento e a interconexão com outras redes como a 

Internet ou a rede de uma outra operadora de telefonia. A rede central UMTS, baseada no
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Rel-99, é referenciada no padrão de núcleo de rede GSM [Baumgartner 03]. Dentre as partes 

constituintes do nó central, podemos citar:  

O Registrador de Localização de Origem, HLR (do inglês Home Location 

Register, HLR). Esse módulo é a base de dados do assinante pertencente a uma 

operadora específica. Ele armazena todas as informações sobre o seu perfil. Além 

disso, para o encaminhamento correto das chamadas, a plataforma HLR contém 

informações sobre a localização dos terminais móveis;  

O Centro de Comutação de serviços Móveis, MSC (do inglês Mobile Switching 

Center, MSC) e o Registrador de Localização de Visitantes, VLR (do inglês 

Visitor Location Register, VLR) são, respectivamente, a central telefônica de 

comutação e a base de dados de assinantes visitantes. Para que a MSC possa servir 

a todos os visitantes em sua área de serviço, o VLR armazena temporariamente as 

informações de assinatura, funcionando como um HLR distribuído, visto que 

contém uma cópia das informações do HLR sobre esses visitantes;  

O Gateway MSC (GMSC) é o ponto onde a central de comutação UMTS tem seu 

meio físico interconectado com as centrais de comutação de outras operadoras; 

 O servidor de Serviço Geral de Pacotes de Rádio Support Node, (do inglês 

General Packet Radio Service Support Node, SGSN) tem funcionamento similar ao 

MSC/VLR, sendo utilizado para comunicação de dados de pacote; 

O Gateway GPRS Support Node (GGSN) é a central de comutação para serviços 

de pacotes. É o ponto onde essa central UMTS é interconectada com as centrais de 

comutação de pacotes de outras operadoras. 
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  Nas novas especificações do padrão UMTS contidas na documentação do 3GPP Rel-4,

foram apresentadas as propriedades de funcionamento das plataformas GMSC e MSC. Essas 

foram divididas em servidor GMSC, servidor MSC e Gateways de Mídia (MGW). Nesse 

caso, os dados dos usuários são transportados pelo MGW enquanto as informações de 

sinalização são fornecidas pelas plataformas GMSC e MSC. No Rel-5 foi adicionado um 

Subsistema de Multimídia baseado no protocolo IP, chamado IMS, ao ramo de comutação de 

pacotes do nó central, a fim de permitir serviços baseados no IP por esse segmento da rede 

[Holma 04]. 

2.1.2. Rede Terrestre de Acesso Rádio  

  A rede UTRAN do UMTS é formada por um ou vários subsistemas de rede que são 

constituídos pelos controladores da rede rádio (do inglês Radio Network Controllers, RNC). 

Esses componentes da rede são conectados a diversas estações base (do inglês Base Station, 

BS), comumente chamadas Node-B na documentação UMTS. Neste trabalho, nos referiremos 

às estações base pelo termo abreviado BS. O RNC é o elemento da rede responsável pelo 

controle e gerenciamento de recursos de rádio da UTRAN, sendo ligado ao nó central da rede. 

Para suportar uma grande variedade de serviços, de maneira eficiente e flexível, diferentes 

protocolos específicos para a interface rádio, como o Protocolo de Convergência de Dados 

(do inglês Data Convergence Protocol, PDCP), o Controle de Enlace de Rádio, RLC (do 

inglês Radio Link Control, RLC) e o Controle de Acesso ao Meio, MAC (do inglês Medium

Access Control, MAC) são utilizados [Holma 04]. 

  No RNC são realizadas as funções de RLC e MAC. O MAC controla a sinalização de 

acesso na interface aérea, incluindo a gerência dos recursos compartilhados da transmissão 

como a designação do bloco de rádio a vários usuários em uma mesma janela de tempo (time

slot). O MAC realiza estas funções colocando um cabeçalho na frente do cabeçalho do RLC, 
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nos blocos de dados RLC/MAC e de controle. O cabeçalho do MAC contém vários 

elementos, alguns dos quais são específicos da direção, sendo relativos ao enlace direto, DL 

(do inglês downlink) ou ao enlace reverso, UL (do inglês uplink). Mais informações sobre 

protocolos de rede podem ser encontradas em [3GPP 05], [Holma 04]. 

  As BSs são responsáveis por desempenhar diversos serviços, dentre os quais o 

principal é a conversão dos dados enviados pelo RNC em sinais eletromagnéticos e o envio  

desses para o meio de transmissão. Além disso, a BS também realiza a captura de dados para 

o processo de gerenciamento de rede, realizado pelo RNC, e o controle de potência dos 

terminais móveis. Cada BS pode ser subdividida em uma determinada quantidade de células 

para cobrir uma área geográfica. Se em uma BS são utilizadas antenas de seis setores, por 

exemplo, para a MSC essa BS representará seis células distintas. Em situações reais de 

operação, os limites de cobertura de uma célula geralmente se sobrepõem aos das células de 

uma mesma BS ou de BSs vizinhas. Os usuários localizados nessa região de fronteira, num 

dado instante de tempo, podem conectar-se a mais de uma BS [Axell 05]. O processo de soft

handover ocorre quando um terminal móvel, em deslocamento, encontra-se conectado a mais 

de uma BS e seleciona a que fornece melhor serviço. Já o softer handover acontece quando 

um UE está em deslocamento e encontra-se conectado a mais de uma célula, todas 

pertencentes a uma mesma BS [Holma 04]. 

2.1.3. Terminais de Usuários  

Os terminais de usuários (UE) são formados por duas partes: o terminal móvel, ME (do 

inglês Mobile Equipment, ME) e o Módulo de Identificação de Assinante, USIM (do inglês 

User Services Identity Module, USIM). Dependendo do perfil de usuário, terminais que 

suportem a transmissão e recepção de grande volume dados, vídeos, fotos ou emprego de 

webcam podem ser utilizados, desde que observadas as características de mobilidade e o 
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suporte ao serviço por parte da operadora. Assim como no padrão GSM, o usuário UMTS é 

separado do terminal móvel. Neste trabalho, nos referiremos aos terminais de usuários pelo 

termo abreviado UE. O UE pode ser um telefone móvel ou um cartão para computador. Isso 

traz vantagens de segurança e portabilidade para os assinantes, pois o cartão inteligente ou 

“smart card”, SIM (do inglês Subscriber Identity Module, SIM) que contém as informações 

de assinante, pode ser inserido em qualquer terminal móvel permitindo a identificação do 

usuário, realizando os algoritmos de identificação e guardando as informações com segurança    

[Holma 04]. 

2.2. Interface Aérea WCDMA 

  Dentre os diversos padrões propostos para a 3G como, por exemplo, o UWC-136HS e 

o cdma2000, o WCDMA tem tido maior aceitação de mercado e foi adotado como padrão 

para a interface aérea do UMTS na Europa. Desse ponto em diante chamaremos o padrão 

UMTS/WCDMA de WCDMA. As especificações técnicas para o WCDMA, elaboradas pelo 

grupo 3GPP, são baseadas no CDMA de seqüência direta (DS-CDMA) de 2G sendo algumas 

delas apresentadas a seguir [Holma 04]. 

2.2.1. Acesso Múltiplo 

  Alguns dos padrões de 2G e de 2.5G são baseados em técnicas de acesso múltiplo por 

divisão de tempo (TDMA), onde a separação entre os usuários é feita através da transmissão 

das informações em diferentes janelas de tempo (time slots). Técnicas baseadas em acessos 

CDMA têm como características fundamentais à separação dos usuários no canal de 

transmissão por meio de códigos (ver seção 2.2.2) e utilização de uma só portadora.               
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Na Figura 2.2 são ilustradas as principais técnicas de acesso múltiplo utilizadas em sistemas

de comunicações móveis [Rappaport 96]. 

Figura 2.2 – Principais técnicas de acesso múltiplo utilizadas em sistemas de 1G  a 3G: (a) Acesso Múltiplo
por Divisão de Freqüência (FDMA).   (b) Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo (TDMA). (c) Acesso Múltiplo

por Divisão de Código (CDMA).

2.2.2. Codificação, Espalhamento e Desespalhamento

O WCDMA utiliza o CDMA de seqüência direta (Direct-Sequence CDMA). O DS-

CDMA tem sido a forma de acesso múltiplo por divisão de código mais amplamente utilizada 

ao longo da evolução das tecnologias de sistemas móveis celulares, podendo por isso ser 

chamada apenas de CDMA. Na Figura 2.3 é apresentada a evolução da tecnologia celular, 

considerando os tipos de serviços e os perfis de usuários, a partir dos sistemas de 1G, 

passando pelas atuais sistemas de 2G, 2.5G e 3G e mostrando as principais perspectivas 

futuras em 3.5G e 4G. 

O funcionamento do CDMA é baseado no princípio de espalhamento espectral do 

sinal de informação, que significa aumentar a largura de banda do sinal original durante o 

processo de transmissão. Os códigos de canalização são baseados na técnica Fator de 

Espalhamento Variável Ortogonal, OVSF (do inglês Orthogonal Variable Spreading Factor,

OVSF). No DL os usuários são identificados por códigos ortogonais sincronizados no tempo,

deduzidos de um conjunto de códigos Walsh. Se esses forem totalmente ortogonais entre si, 
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isto é, com perfeito sincronismo no tempo, os usuários em uma mesma célula estarão 

perfeitamente isolados entre si, o que permite uma grande quantidade de usuários operando 

simultaneamente com diferentes taxas, compartilhando uma só portadora.

Figura 2.3 – Evolução da tecnologia celular.

Um mesmo código ortogonal de espalhamento pode ser utilizado em mais de uma BS 

de uma mesma rede, o que pode acarretar em um problema de interferência entre as BSs. Para 

solucionar esse problema, um código de embaralhamento é atribuído a cada BS, o que permite

a redução da interferência intercélulas (IInter). O processo de espalhamento é ilustrado na 

Figura 2.4 [Glisic 03], [Matos 02]. 

Figura 2.4 – Espalhamento espectral do sinal de informação
em CDMA: canalização e embaralhamento.
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No UL de sistemas CDMA práticos (CDMA assíncrono), os códigos ortogonais 

podem ser utilizados apenas para separar os diferentes canais de serviços de um único usuário, 

pois a transmissão é iniciada em diferentes UE, não sincronizadas no tempo, sendo possível 

que dois usuários transmitam informações com um mesmo código numa mesma célula ou 

setor. Para separar os diferentes usuários no UL, códigos de embaralhamento são aplicados. 

No embaralhamento, ou scrambling, a seqüência de bits de dados é multiplicada por uma

seqüência pseudo-aleatória de bits (chamados de chips) de embaralhamento. Os códigos de 

scrambling podem ser longos, como por exemplo o código Gold com período de 10 ms, ou 

códigos curtos [Ramos 04], [Corrêa 03]. 

Estudos relativos à introdução da ortogonalidade (sincronização) no UL de redes de 

3G WCDMA apontaram grandes aumentos da capacidade de tráfego e redução da 

interferência de acesso múltiplo, MAI (do inglês Multiple Access Interference, MAI) nas 

células [Outes 04]. Entretanto, os resultados apresentados foram obtidos em simulações com

considerações não muito realísticas, como a ausência do ruído térmico e perfeita 

sincronização no UL. Além desses, há outros aspectos que têm influência direta no 

desempenho da sincronização do UL e não foram considerados nas simulações como as 

reduções no número de códigos ortogonais, por exemplo. Se fossem levados em consideração, 

o ganho final obtido nas simulações seria menor. Para o 3GPP o método apresentado em

[Outes 04] é chamado Esquema de Transmissão Síncrono Reverso, USTS (do inglês Uplink

Synchronous Transmission Scheme, USTS) empregado em ambientes pouco dispersivos e 

com baixa mobilidade dos usuários. Se as variações do canal permitirem o sincronismo com

erros de alinhamento de quadro menores que 25% do período de chip (Tc/4), um fator de 

ortogonalidade, UL , entre 0,9 e 0,4 pode ser alcançado para os perfis de atraso de potência, 

PDP (do inglês Power Delay Profiles, PDP) nos padrões ITU Pedestrian type A e ITU 

Vehicular type A.
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Os códigos de canalização são selecionados na árvore de codificação, ou de 

canalização, e estes apresentam entre si diferentes comprimentos, por pertencerem a 

diferentes ramos da árvore. Cada nível dessa árvore é representado por um fator de 

espalhamento SF,  (do inglês Spreading Factor, SF) e por k palavras-código, dependendo do 

ramo, de acordo com a expressão . Isso garante a ortogonalidade entre os códigos e a 

separação dos usuários na rede. Mais detalhes sobre a geração dos códigos OVSF podem ser 

obtidos em [Glisic 03],[Chen 03], [Matos 02]. 

kSFC ,

O número de canais disponíveis em um sistema CDMA é dado pelo número de 

códigos existentes. Aparentemente, pode-se obter um número ilimitado de canais, bastando 

para isso dispor de uma quantidade igual de códigos distintos. Entretanto, a limitação da 

quantidade de canais é imposta pelo nível de interferência tolerada pelo sistema e pela 

exigência de que os códigos utilizados possuam algumas características peculiares, 

convenientes ao processo de detecção. Em sistemas DS-CDMA, os sinais espalhados usados 

para transmitir as mensagens possuem largura de banda elevada, que permitem a utilização do 

Receptor Rake. Sua função é detectar e combinar separadamente, pelos K ramos de entrada, 

sinais oriundos de múltiplos percursos de propagação e em seguida somá-los coerentemente a 

fim de que o efeito de desvanecimento seja eliminado [Matos 02]. O Receptor Rake conhece a 

seqüência código para cada usuário e é capaz de decodificar e recuperar a informação

original. Os conjuntos de bits dos códigos, conhecidos como chips, possuem intervalo de 

duração Tc muito menor que o tempo de duração Tb dos bits do sinal de informação, o que 

garante que o espectro do código seja bem mais largo que o espectro do sinal de dados. O 

sinal de dados codificado passa a ocupar uma largura de faixa praticamente igual àquela 

ocupada pelo código. Nessa técnica o sinal é espalhado a uma taxa de 3,84 Mcps, chamada

taxa de chip WCDMA. Os processos de espalhamento e desespalhamento são ilustrados nas 

Figuras       2.5 (a) e 2.5 (b), respectivamente [Holma 04]. 
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Figura 2.5 – Processos WCDMA: (a) Espalhamento. (b) Desespalhamento.

2.2.3.  Conceitos sobre Canais 

Para conceituar os diversos tipos de canais em uma rede de 3G WCDMA e a sua 

distribuição, apresentamos o sistema em uma estrutura de camadas. No esquema mostrado na 

Figura 2.6 a camada 2, L2, executa as funções de RLC e de MAC (mostradas na seção 2.1.2) 

e é responsável pela realização da comunicação entre o CN e a camada física da rede, L1. Os 

componentes da camada L1 são responsáveis pelo estabelecimento de comunicação entre as 

BSs e os UEs. Ainda na Figura 2.6 é ilustrada a disposição dos diferentes tipos de canais em

uma rede de 3G WCDMA.
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Figura 2.6 – Camadas de uma rede de 3G WCDMA.

Os canais WCDMA são classificados em três diferentes categorias: os canais lógicos, 

que definem que tipo de dado está sendo transferido do CN para as BSs, os canais de 

transporte que definem como e com quais características os dados são transferidos pela L1 e 

os canais físicos onde um tipo específico de canal (o mais adequado) para a transmissão da 

informação é escolhido de acordo com as características instantâneas do canal rádio móvel e 

do sinal de informação [Holma 04]. 

2.2.3.1. Canais de Transporte e Canais Físicos 

Os dados gerados nas camadas superiores da rede são transmitidos na interface aérea 

da camada L1 através dos canais de transporte, que por sua vez são mapeados em diferentes 

canais físicos. A camada L1 do WCDMA suporta canais de transporte com taxas de bit

variáveis, visando a prestação de serviços com banda sob demanda e a multiplexação de 

vários serviços em uma única conexão. No WCDMA existem dois tipos de canais de 

transporte que são os canais dedicados e os canais comuns. A principal diferença entre eles é 
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que um canal comum é um recurso dividido entre todos ou entre um grupo de usuários de 

uma célula, enquanto um canal dedicado, identificado por determinado código, é reservado 

para um único usuário. O único canal de transporte dedicado é o Canal Dedicado, DCH (do 

inglês Dedicated Channel, DCH). Esse canal é mapeado no UL para o Canal Dedicado de 

Controle, DCCH (do inglês Dedicated Control Channel, DCCH) e para o Canal Dedicado de 

Tráfego, DTCH (do inglês Dedicated Traffic Channel, DTCH). O DCH carrega toda a 

informação que vem das camadas acima da camada L1 para um dado usuário, incluindo dados 

para o serviço real assim como informação de controle das camadas mais elevadas. O 

conteúdo da informação carregada no DCH não é visível para a camada L1, assim, as 

informações de controle das camadas superiores e os dados do usuário são tratados na mesma 

maneira. Naturalmente os parâmetros da camada física, ajustados pela UTRAN, podem variar 

entre o controle e os dados [Holma 04]. 

  Existe uma grande diversidade de canais de transporte comuns, dentre eles merecem 

destaque o Canal de Broadcast, BCH (do inglês Broadcast Channel, BCH), o Canal de 

Acesso Direto, FACH (do inglês Forward Access Channel, FACH), o Canal de Paging, PCH

(do inglês Paging Channel, PCH), o Canal de Acesso Aleatório, RACH (do inglês Random

Access Channel, RACH), o Canal Compartilhado de Descida, DSCH (do inglês Downlink

Shared Channel, DSCH) e o Canal de Pacotes Comuns de Subida, CPCH (do inglês Common

Packet Channel, CPCH) [Holma 04], [Baumgartner 03]. 

  O WCDMA define dois canais físicos dedicados para o DL e UL que são o Canal 

Físico Dedicado de Dados, DPDCH (do inglês Dedicated Physical Data Channel, DPDCH), 

para transportar dados gerados nas camadas superiores e o Canal Físico Dedicado de 

Controle, DPCCH (do inglês Dedicated Physical Control Channel, DPCCH), para transportar 

informação de controle proveniente da camada L1. A cada conexão, um DPCCH é alocado 

obrigatoriamente. Por outro lado, podemos ter nenhum, apenas um ou vários DPDCHs 
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alocados por conexão. Podemos citar ainda outros canais físicos, como por exemplo, os 

Canais Físicos de Controle Primário, PCCPCH (do inglês Primary Common Control Physical 

Channel, PCCPCH) e Secundário, SCCPCH (do inglês Secondary Common Control Physical 

Channel, SCCPCH). Estes transportam dados referentes ao procedimento de paging, realizam 

broadcasting, etc. O Canal de Sincronização, SCH (do inglês Synchronization Channel,

SCH), é usado para busca de célula, enquanto o Canal Físico de Acesso Aleatório, PRACH  

(do inglês Physical Random Access Channel, PRACH), é usado para transportar informação 

de controle do UE, como pedido para iniciar uma chamada, registrar o UE ao ser ligado e 

fazer atualização de localização. O Canal Físico Compartilhado no Enlace de Descida, 

PDSCH (do inglês Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), é usado para transportar 

dados dedicados do usuário ou informação de controle. Pode ser compartilhado por vários 

usuários. Um resumo dos principais canais de transporte e físicos é mostrado na Tabela 2.1. 

Mais detalhes sobre os canais WCDMA podem ser encontrados em [Holma 04]. 

  Tabela 2.1 – Resumo dos principais canais de transporte e físicos do WCDMA. 

Canais de transporte Canais físicos 
(UL/DL) Dedicated Channel DCH Dedicated Physical Data Channel DPDCH

Dedicated Physical Control Channel DPCCH
(UL) Random Access Channel 
RACH

Physical Random Access Channel PRACH

(UL) Common Packet Channel 
CPCH

Physical Common Packet Channel PCPCH

(DL) Broadcast Channel BCH Primary Common Control Physical Channel 
P-CCPCH

(DL) Forward Access Channel 
FACH
(DL) Paging Channel PCH

Secondary Common Control Physical 
Channel
S-CCPCH

(DL) Downlink Shared Channel 
DSCH

Physical Downlink Shared Channel PDSCH

Canais físicos de sinalização 

Common Pilot Channel CPICH
Collision Detection/Channel Assignment 
Indicator Channel CD/CA-ICH
CPCH Status Indication Channel CSICH
Paging Indication Channel PICH
Acquisition Indication Channel AICH
Synchronization Channel SCH
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2.2.4. Técnicas de Duplexação e Faixas de Freqüências 

O sistema de 3G WCDMA pode operar tanto no modo de Duplexação por Divisão de 

Freqüências, FDD (do inglês Frequency Division Duplex, FDD), quanto no modo Duplexação 

por Divisão de Tempo, TDD (do inglês Time Division Duplex, TDD) [Ramos 04]. 

As principais diferenças entre FDD e TDD estão relacionadas às aplicações práticas. No 

modo FDD, o DL e o UL utilizam duas faixas de freqüências separadas e no modo TDD, o 

UL e DL utilizam a mesma banda para transmissão.

No modo TDD, a informação trafega em diferentes intervalos de tempo síncronos, 

como mostrado na Figura 2.7. Assim parte dos time slots é alocada para transmissão e outra 

para recepção. A diversidade de transmissão é empregada no enlace de descida para que o 

tráfego assimétrico entre UL e DL seja suportado [Axell 05].

Figura 2.7 – Esquemas de duplexação: (a) FDD. (b) TDD 

Nas simulações computacionais desenvolvidas nesta dissertação, foi considerado um

sistema WCDMA UTRA FDD. Na Figura 2.8 são apresentadas as bandas de freqüências no 

espectro de 2 GHz utilizadas em sistemas UMTS, com interface aérea WCDMA, na Europa e 

em parte da Ásia. Além dos padrões FDD e TDD, a Figura 2.8 mostra a banda alocada para o 

UMTS para comunicação por Sistemas Móveis de Satélite, MSS (do inglês Mobile Satellite 

Systems, MSS). 
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Figura 2.8 – Faixa de freqüências do espectro 2 GHz do UMTS na Europa. Padrões FDD, TDD e MSS.

2.2.5. Coexistência entre Redes de 2G e de 3G 

As redes de 3G WCDMA foram projetadas para operar em conjunto com as redes 

GSM de 2G e 2.5G [Laiho 02]. Portanto, handovers entre sistemas GSM e WCDMA são 

permitidos. Devido à possibilidade de haver interferência entre os dois sistemas, a 

implantação de uma rede de 3G, numa área na qual já opera um sistema de 2G/2.5G, requer 

cuidados especiais na etapa de projeto da rede. A separação espectral entre as freqüências 

reservadas para os sistemas de 2G/2.5G e de 3G é relativamente pequena e as equipes de 

operação de rede devem manter sob minucioso controle os níveis de interferência co-canal, 

principalmente quando houver compartilhamento da infra-estrutura, ou seja utilização da 

mesma torre, das mesmas antenas a fim de iluminar uma certa área geográfica. 

2.2.6.  Resumo das principais características do WCDMA 

Além das características citadas nos itens anteriores, como a taxa de chip (chip rate)

WCDMA de 3,84 Mcps, algumas características do WCDMA são apresentadas de forma

resumida na Tabela 2.2 [Holma 04], [Outes 04]. 
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Tabela 2.2 – Resumo das principais características do WCDMA. 

Técnica de Acesso Múltiplo DS-CDMA
Sincronização das BS Operação Assíncrona 
Largura de banda 5 MHz
Taxa de chip 3,84 Mcps

Multiplexação de serviços 
Múltiplos serviços com diferentes QoS (ver item 2.3), 
multiplexados em uma só conexão 

Receptor Rake Recepção coerente dos multipercursos do sinal desejado
Existência de múltiplas taxas Fator de espalhamento variável e múltiplos códigos
Detecção de múltiplos usuários 
e utilização de Antenas 
Inteligentes

Suportado pelo padrão, opcional na etapa de 
implantação 

FDD
Fator de espalhamento variável  4 – 512 no DL 

4 – 256 no UL 
Modulação QPSK no DL 
Duração do quadro (TTI) 10 ms

Modos de duplexação TDD
Fator de espalhamento variável  1 – 16 

Modulação QPSK

Duração do quadro (15 time slots) 10 ms

Duração do time slot 0,667 ms

2.3. Parâmetros Fundamentais em Projetos de Redes WCDMA 

  Alguns dos principais parâmetros utilizados no projeto de rede de 3G WCDMA são 

introduzidos de forma conceitual nesta seção. Através desses dados, torna-se possível 

determinar a relação entre os níveis de sinal e de interferência na rede, a quantidade de bits

com erros em uma transmissão, a qualidade do serviço (do inglês Quality of Service, QoS), 

etc. Em um ambiente radio móvel, medidas da qualidade do sinal recebido podem ser 

determinadas pela avaliação de parâmetros, como as taxas de transmissão e de erro 



Capítulo 2 – Sistema de Terceira Geração UMTS                                                                    39 

[Franqueira 03]. Geralmente, nas redes sem fio, a taxa de erro é representada pela taxa de erro 

nos bits de informação, BER (do inglês Bit Error Rate, BER) e pela taxa média de erro para os 

blocos de bits transportados, BLER (do inglês Block Error Rate, BLER).

Portanto, a BER é um parâmetro referente à taxa de erro nos bits de informação, isto é, 

os bits do usuário após a decodificação. A BER depende principalmente da relação entre as 

potências do sinal e do ruído a que ele está sujeito. Essa relação é normalmente expressa 

através da razão Eb/N0, que representa a razão entre a energia do bit e a densidade espectral do 

ruído, ou pela relação portadora-interferência, C/I (do inglês Carrier-to-Interference Ratio,

C/I), que representa a relação entre a potência do sinal de interesse e a interferência total a 

qual esse sinal está sujeito, ou ainda pela razão entre a potência do sinal desejado e a potência 

dos sinais interferentes, SIR (do inglês Signal Interference Rate, SIR).

É importante ressaltar que na BLER um bloco é considerado incorreto se apresentar 

erro em pelo menos um bit. A verificação dos blocos é realizada com alta confiabilidade pelo 

emprego da verificação de redundância cíclica, CRC (do inglês Cyclic Redundancy Check,

CRC). A probabilidade de erro de blocos, BLEP (do inglês Block Error Probability, BLEP), é 

um parâmetro associado ao BLER, sendo determinado com a transmissão de certa quantidade 

de blocos [Rosa 04b]. Nesta dissertação de mestrado serão desenvolvidas análises, através de 

simulações computacionais de redes de 3G WCDMA com múltiplos perfis de usuários em

serviço de voz, transmissão de dados em tempo real, etc. com diferentes padrões de QoS.

A relação entre Eb/N0 e o SIR é dada como

SIR
R

W

N

E

j

b

0

(2.1)
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onde W é a largura de banda de espalhamento WCDMA (taxa de chip) e Rj é a taxa de 

transmissão de dados para um determinado usuário j. A relação W/Rj é o fator de 

espalhamento do sinal SF (Spreading Factor). Cada serviço móvel oferecido tem um padrão 

de QoS, que estabelece o atraso máximo, a máxima BLER, a taxa mínima de transmissão,

entre outros. Para que um usuário de um serviço, com um determinado padrão de QoS, seja 

satisfeito com qualidade, todas as suas necessidades, em termos de QoS, devem ser atendidas.

Em um sistema CDMA ideal, os sinais de duas conexões diferentes em uma mesma

célula devem ser ortogonais entre si, ou seja, não provocam interferência um no outro. Em

uma consideração prática, os múltiplos percursos de propagação do sinal não permitem que 

isso ocorra. O parâmetro fator de ortogonalidade, , indica o quanto um sinal pode ser 

considerado ortogonal, sendo  = 1 a total isolação entre os usuários (ortogonalidade perfeita) 

[Chen 03]. Esse conceito é fundamental para o entendimento completo do SIR. No DL de 

canais com múltiplos percursos de sistemas WCDMA assíncronos, a ortogonalidade varia 

entre 40% e 90% ( 0 9,04, ) [Franqueira 03], [Laiho 01a]. Já para o UL a ortogonalidade 

não pode ser garantida ( =0), pois os terminais móveis transmitem de maneira totalmente

independente e não geram sinais ortogonais entre si. Esse fato mostra que o UL está sujeito à 

máxima interferência, ou seja, à interferência causada por todas as transmissões simultâneas

na rede. Em telefonia celular, o SIR é dado como

SF
NII

P
SIR

InterIntra

cebida

0

Re

)1(
(2.2)

onde SF é o fator de espalhamento do sinal (SF=W/R), PRecebida é a potência recebida do sinal, 

IIntra é a interferência total intra-célula (causada por transmissões na mesma célula), IInter é a 

interferência inter-células (gerada pelas células vizinhas),  é o fator de ortogonalidade 
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( 0 1) e  é o ruído térmico. Na Figura 2.9 é possível perceber que I0N Intra e IInter podem

variar de acordo com a quantidade e o perfil dos terminais móveis na célula considerada e nas 

células vizinhas.

Figura 2.9 – Interferências no UL. 

A razão entre a interferência inter-células e a interferência total intra-célula, i, é um

parâmetro utilizado no cálculo do fator de carga do UL em uma rede de 3G WCDMA (ver 

seção 4.2), sendo função do ambiente celular (urbano, suburbano, etc.), das características das 

células (macro-células, micro-células, etc.) e das antenas utilizadas nas BSs (ominidirecionais,

setorizadas, etc.), sendo dada como [Holma 04] 

Intra

Inter

I

I
i (2.3)

A vazão ou fluxo de informação por unidade de tempo em uma rede (do inglês 

throughput) bem como a eficiência espectral são dois parâmetros fundamentais nos processos 

de dimensionamento e planejamento de redes de 3G [Matalgah 03]. Quanto maior o 

throughput, mais informação pode ser transmitida por segundo ou menos tempo será gasto 

para enviar um número fixo de pacotes de dados. O throughput de uma célula pode ser 

medido pelo operador de rede e é definido como o número de bits por unidade de tempo
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recebidos corretamente no receptor da BS. A eficiência espectral pode ser determinada pelo 

número de chamadas simultâneas para uma determinada taxa de transmissão. Em sistemas 

WCDMA Rel-99, esse conceito pode ser entendido pela razão entre o throughput suportado 

em cada célula e os 5 MHz da portadora WCDMA, medido em kbps/célula/portadora. A 

eficiência espectral depende do ambiente rádio móvel, velocidade dos UE, localização dos 

usuários na célula, tipo de serviço, QoS e das condições de propagação, podendo haver 

grandes variações no seu valor. Conseqüentemente, a maioria das simulações que tentam 

oferecer alguma indicação da eficiência espectral média WCDMA refletem somente os 

resultados para algumas condições da célula e comportamento pré-definidos do usuário  

[Chen 03]. Para redes com múltiplos perfis de tráfego, a capacidade pode ser calculada de 

acordo com a carga no UL e no DL, baseada nos fatores de carga individuais de cada serviço. 

Na Tabela 2.3. é apresentado um resumo dos parâmetros utilizados nos projetos de redes 

WCDMA listados nesta seção. 

2.3.1. Características das Redes de 3G com Múltiplos Serviços 

  No planejamento de cobertura dos sistemas de 2G e 2.5G a sensibilidade das BSs é 

considerada com sendo constante e o limiar de cobertura é o mesmo para todas elas. Nos 

sistemas de 3G WCDMA esse limiar depende da quantidade de usuários e da taxa de 

transmissão de bits em todas as células, sendo um parâmetro específico para cada célula e 

cada tipo de serviço [Laiho 01a].
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Tabela 2.3 – Principais parâmetros utilizados em projetos de redes WCDMA. 

Parâmetro Descrição
Unidade de medida / Valores 

típicos em simulações 
BER Taxa de erro nos bits de informação.

BLER
Taxa média de erro dos blocos de bits
transportados.

BLEP
Probabilidade de erro dos blocos de 
bits

Depende do serviço, taxa de 
transmissão de dados, do canal e 

da velocidade da UE 

Eb
Energia recebida por bit do sinal de 
interesse

segundoWatt

N0
Densidade espectral do ruído térmico
+ interferência 

1HzWatt

Eb/N0

Energia do bit pela densidade espectral 
do ruído 

Depende do serviço, taxa de 
transmissão de dados, do canal e 

da velocidade da UE [dB]

QoS
Conjunto de informações relativas a 
um perfil de usuários 

Depende do perfil de usuários 

R Taxa de transmissão de dados Depende do serviço [bps]

SIR
ou C/I 

Relação entre a potência do sinal de 
interesse e a interferência total a quem
ele está sujeito 

[dB]

SF Fator de espalhamento espectral Depende da taxa de transmissão

Throughput
Fluxo de informação por unidade de 
tempo

[kbps] ou [Mbps]

W
Largura de banda de espalhamento
WCDMA (Taxa de chip)

[ ]Mcps

j

Fator de ortogonalidade para um
usuário j, dependente da propagação 
multipercurso

Ortogonalidade total: 1
Sem ortogonalidade: 0

ij

Razão entre a interferência inter-
células e a interferência total intra-
célula

Valore específico para cada 
usuário na célula 

Fator de ortogonalidade médio, para 
um dado PDP, em WCDMA

ITU Veicular tipo A 
(assíncrono) e  (síncrono) 

6,0
4,0

i

Valor médio da razão entre a 

interferência inter-células e a 

interferência total intra-célula 

Macro-células com antenas 

ominidirecionais %55i .
Macro-células com 3 setores 

%65i  e micro-células com 3 

setores %40i
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Na Figura 2.10 são apresentados alguns dos diversos serviços e aplicações oferecidos 

pelos sistemas de 3G WCDMA.

Figura 2.10 – Serviços em redes de 3G WCDMA.

O cenário das comunicações móveis dos países em desenvolvimento ainda é baseado 

na exploração dos serviços e utilização das vantagens das redes de 2G e 2.5G. No Brasil a 

operação de serviços de 3G teve início no final de 2005, pela operadora Vivo, com o Vivo

Play 3G nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba [Vivo 05]. Em diversos países, 

muitas operadoras utilizam sistemas de 3G e já vêm fazendo testes com sistemas de 3.5G. As 

principais características das redes de 3G com capacidade de oferecer múltiplos serviços são 

[Holma 04], [Franqueira 03]: 

Interface de rádio avançada permitindo alta flexibilidade no transporte de 

informações multiplexadas e grande quantidade de serviços, especialmente os de 

dados com taxa de transmissão de até 2 Mbps;

Cobertura celular e serviços capazes de suportar diferentes QoS. O projeto 

considera como entrada as diferentes características de tráfego para os diferentes 

serviços, ou seja, perfis de tráfego com relação à mobilidade, à relação Eb/N0, ao 

throughput, etc.;
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Mudança na natureza das unidades móveis: evolução dos atuais telefones para 

plataformas multimídia com capacidade de acesso a diversos serviços de dados. 

Câmeras digitais, terminais GPS, capacidade de reproduzir música e vídeo são 

algumas das funcionalidades dos equipamentos móveis de 3G, permitindo o acesso 

a serviços que combinem voz, dados e vídeo;

Mecanismos eficientes de controle de interferência para operação em ambientes 

altamente limitados em interferências;

Prestação de serviços para usuários de dados best effort, alocando a banda 

disponível no momento para provisão de serviços de dados de forma flexível e sem 

sobrecarregar o sistema;

Permitir a operação com múltiplas plataformas com equipamentos de diferentes 

fabricantes, além da coexistência entre a 3G e 2G/2.5G. 

A inclusão de novos serviços em redes de 2G causa um impacto significativamente 

menor do que em redes de 3G. Em um sistema GSM, por exemplo, isso implica em alterações 

apenas na quantidade de recursos para os usuários. A interferência na rede será a mesma, caso 

haja carga máxima devido à presença de usuários em chamadas de voz ou uns poucos 

usuários de serviços de dados que estejam ocupando todos os recursos disponíveis. Em redes 

de 3G WCDMA a potência pode variar de acordo com a taxa de transmissão de cada serviço. 

Para minimizar as perdas e viabilizar a comunicação, a potência de transmissão deve ser 

aumentada, o que leva a um aumento proporcional no nível de ruído de toda a rede. Todos 

esses fatores podem resultar em variações no nível da interferência e, portanto, alteração no 

QoS dos usuários. Logo, a demanda por serviços diferenciados deve ser cuidadosamente 

tratada no planejamento de redes de 3G [Laiho 02]. 
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Capítulo 3 

Evolução do WCDMA: Sistemas de 3.5G

  Este capítulo apresenta os padrões de evolução da tecnologia de 3G WCDMA para a 

3.5G através da técnica de Acesso de Pacotes de Alta Velocidade do Enlace Direto, HSDPA 

(do inglês High Speed Downlink Packet Access, HSDPA) e da técnica de Acesso de Pacotes 

de Alta Velocidade no Enlace Reverso, HSUPA (do inglês High Speed Uplink Packet Access,

HSUPA), também denominada Expansão do Enlace Reverso, EUL (do inglês Enhanced

Uplink, EUL). Estes dois padrões vêm sendo desenvolvidos em recentes estudos do grupo 

3GPP, tendo suas características apresentadas de forma detalhada em [3GPP 04], [3GPP 02]. 

O foco principal desta dissertação de mestrado será a análise de técnicas EUL através 

do estudo do desempenho em termos de aumento do throughput e da redução nos atrasos de 

transmissão do UL. 

  Na seção 3.1 é apresentada uma visão geral do padrão HSDPA. Na seção 3.2, o padrão 

EUL é descrito de forma detalhada, sendo apresentadas suas principais características e as 

principais técnicas candidatas mostradas em [3GPP 04] como a redução do tamanho do 

quadro de transmissão, a retransmissão automática híbrida na camada L1 e a detecção multi-

usuário com cancelamento de interferências. 
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3.1. HSDPA - High Speed Downlink Packet Access 

  A crescente utilização dos serviços de dados em terminais móveis como Smart

Phones, PDAs e PCs (com telas coloridas de alta resolução e que requerem mais velocidade 

de transmissão, menores atrasos no download de jogos, áudio, vídeo e de grandes arquivos) 

nas atuais redes móveis de 3G, impulsionou as pesquisas voltadas para a evolução do DL no 

padrão WCDMA, visando aumentar o fluxo de informações no DL acima do que era até então 

oferecido [Holma 01]. O padrão HSDPA, proposto pelo 3GPP no Release 5, permitiu a 

evolução do sistema de 3G WCDMA para a 3.5G, e o suporte ao tráfego no DL de pacotes de 

dados em serviços de multimídia avançada e Internet em banda larga, por exemplo, com pico 

de taxas de transmissão entre 10 e 14 Mbps, para best effort users [Corrêa 03], [Parkvall 04]. 

  A transmissão de dados por pacotes em alta velocidade no DL pode aumentar a 

capacidade do WCDMA de 200 a 300% [Ramos 04] e apresentar melhorias em serviços de 

banda larga com menores atrasos, sem alterações no espectro ou inclusão de portadoras. O 

padrão HSDPA é baseado na implementação das seguintes técnicas [Ericsson 04],      

[Parkvall 03]: 

Modulações digitais em quadratura e de alta ordem, como o 16-QAM e 64-QAM 

(Quadrature Amplitude Modulation);

Modulação e Codificação Adaptativas (AMC); 

Retransmissão Automática Híbrida (Hybrid Automatic Repeat Request – HARQ); 

Agendamento Rápido (fast scheduling);

Seleção Rápida de Célula; 

Redução do Intervalo de Tempo de Transmissão (Transmission Time Interval,

TTI).
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  O objetivo do HSDPA é permitir uma alta taxa de dados no DL entre a BS e os UEs. 

Sua implantação prática na rede de acesso UTRAN de uma operadora é dada através de 

atualizações de softwares e implementações de hardwares nas BSs e nos RNCs. Uma 

quantidade mínima de mudanças na arquitetura da rede também é necessária, permitindo uma 

transição suave do sistema de 3G WCDMA para o sistema de 3.5G WCDMA/HSDPA, sendo 

o processo assegurado mesmo que a funcionalidade HSDPA não seja instalada em todas as 

células do sistema.  

  A utilização de modulações de alta ordem, 16-QAM e 64-QAM, apresentam 

benefícios como aumento de eficiência espectral, quando comparados com o QPSK 

(Quadrature Phase Shift Keying) utilizado no DL do WCDMA Rel-99 e também permite que 

sejam atingidas as taxas de transmissão de até 10 Mbps. No entanto, essas modulações de alta 

ordem apresentam uma sensibilidade muito mais elevada em relação às interferências e ao 

ruído [Rappaport 96]. Uma solução para isso é o emprego de AMC (ver seção 3.2.2.1).  

  A utilização da retransmissão HARQ torna o sistema mais robusto e eficaz em termos 

de adaptação à recepção de pacotes com erros nos serviços de dados por pacotes. Essa técnica 

é a combinação dos protocolos FEC (Foward Error Correction) e ARQ (Automatic Repeat 

Request) (ver seção 3.2.2.7). A técnica fast scheduling permite determinar para qual UE o 

canal será direcionado em um determinado intervalo de tempo. O objetivo é transmitir para 

usuários com as condições de propagação instantâneas mais favoráveis. Essa ferramenta é um 

elemento essencial no desenvolvimento de um sistema de pacotes, pois é ela quem determina 

o comportamento geral do sistema. A seleção rápida de célula pode ser considerada uma 

extensão do agendamento rápido, provendo ao fast scheduling uma dimensão espacial em 

adição à temporal. A seleção rápida permite o aumento da utilização dos recursos 

compartilhados e pode ser uma alternativa de soft handover. Nela o usuário móvel seleciona 
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rapidamente uma célula que ofereça melhores condições para transmissão [3GPP 02], [Corrêa 

03].

  O HSDPA consiste na inclusão de um canal de transporte chamado canal 

compartilhado de enlace de descida de alta velocidade, HS-DSCH (do inglês High Speed 

Downlink Shared Channel, HS-DSCH). Este canal é destinado ao transporte de pacotes para 

usuários best effort e permite que os recursos possam ser compartilhados por todos os 

usuários de um mesmo setor. Como o foco desta dissertação é a utilização de técnicas para o 

aumento da capacidade no UL, apenas uma descrição geral do HSDPA foi aqui desenvolvida. 

Mais detalhes sobre o HSDPA podem ser encontrados em [Holma 04], [3GPP 05]. 

3.2. HSUPA - High Speed Uplink Packet Access 

  Com mostrado na seção anterior, o HSDPA permite um maior fluxo de dados no DL. 

No entanto o UL dos sistemas de 3G WCDMA Rel-99 é capaz de suportar taxas de 

transmissão máximas de 384 kbps [Ratasuk 04]. Devido aos avanços alcançados no HSDPA, 

crescentes demandas de serviços e aplicações (como vídeo telefonia onde os dados fluem na 

mesma proporção nos dois sentidos) têm surgido para o UL, no entanto um sistema de 3.5G 

completo só será  alcançado com a expansão do DL e do UL. Para isso, o 3GPP vem 

desenvolvendo pesquisas relativas ao aumento da capacidade de transmissão no sentido UE-

BS, com foco em serviços de dados como jogos, tráfego de vídeos, imagens e envio (upload)

de clipes, aplicações peer-to-peer (P2P), etc. A técnica HSUPA é apresentada na 

documentação Rel-6 do 3GPP e em alguns trabalhos como Enhanced Uplink, ou 

simplesmente EUL. Desse ponto em diante, neste trabalho será adotada a terminologia EUL.  

  Basicamente, as técnicas utilizadas para a implementação do HSDPA também têm 

sido propostas para a implementação do EUL, pois a eficiência de algumas delas já foi 
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comprovada em trabalhos como em [Ramos 04], [Corrêa 03], [Parkvall 03], [Kolding 03]. No 

entanto, faz-se necessário considerar cuidadosamente as diferenças existentes entre a 

transmissão no UL e no DL, quando essas técnicas são aplicadas para o EUL. No DL os 

códigos de canalização e a potência transmitida são recursos compartilhados, enquanto que no 

UL a potência total recebida na BS, oriunda de todos os usuários no sistema, é o recurso 

compartilhado. Além disso, no UL assíncrono, um dos temas de análise desta dissertação, não 

há ortogonalidade e o controle rápido de potência dos UEs é fundamental para controlar o 

efeito perto-longe, e assim poder garantir a coexistência com os terminais que não estão 

utilizando as novas técnicas. Conseqüentemente, o controle rápido de potência é a primeira 

alternativa para implementação da adaptação rápida de enlace (fast link adaptation). Isso é o 

oposto na técnica HSDPA onde uma potência de transmissão mais ou menos constante, com 

adaptação de taxa de transmissão, é usada [Parkvall 04]. 

  Dentre as diversas particularidades do EUL, a coexistência entre os canais atuais das 

redes de 3G WCDMA Rel-99 com os canais de alta capacidade deve ser garantida. Ou seja, 

serviços de voz, por exemplo, em tempo real ou não, não podem sofrer alterações nem 

limitações causadas pela inclusão de canais com capacidade expandida na rede de 3G 

WCDMA. As técnicas que constituem o padrão EUL podem ser vistas, de forma mais 

abrangente em [3GPP 04]. 

3.2.1. Características do Enhanced Uplink

  Durante a transmissão em uma rede de 3G WCDMA, um canal dedicado DCH é 

atribuído para apenas um UE no tempo. Esse DCH emprega mecanismos de controle de 

potência, que assegura o aumento da potência transmitida, se o canal não estiver em boas 

condições de propagação para transmissão, e limita os níveis de potência, se o terminal móvel 
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estiver gerando excessiva interferência no enlace. Assim como no HSDPA, o EUL também 

introduz um novo canal de transporte na rede WCDMA. Esse novo canal, chamado de Canal 

Dedicado Expandido, E-DCH (do inglês Enhanced Dedicated Channel, E-DCH), é formado 

por um canal físico de dados, E-DPDCH (do inglês Enhanced Dedicated Physical Data 

Channel, E-DPDCH) e um canal físico de controle, E-DPCCH (do inglês Enhanced

Dedicated Physical Control Channel, E-DPDCH). O E-DPDCH suporta AMC, utilizando 

modulações BPSK (Binary Phase Shift Keying) e QPSK, bem como retransmissão HARQ 

[Ghosh 04]. 

  O E-DCH é capaz de transmitir em um intervalo de tempo de transmissão (TTI) 

menor, permitindo a redução nos atrasos no UL, além de possibilitar que o sistema 

retransmita pacotes e realize uma adaptação mais rápida às condições de interferência no 

canal, melhorando o desempenho do usuário final. Para garantir a coexistência entre o 

WCDMA de 3G e o de 3.5G, o E-DCH também suporta transmissões com TTI igual ao 

suportado pelo DCH. Em uma implementação prática, o E-DCH pode ser um novo canal ou 

um DCH pode ter suas características modificadas para suportar o EUL. Neste caso o E-DCH 

será considerado como um componente lógico da rede WCDMA/EUL [Holma 04]. 

3.2.2.  Técnicas para a Expansão do Enlace Reverso 

 Nesta seção serão apresentadas algumas das técnicas propostas para a implementação 

do padrão WCDMA/EUL [3GPP 04]. As principais ferramentas capazes de ampliar a 

capacidade e o throughput nas células, reduzindo os atrasos na transmissão de pacotes de 

dados com a inclusão do E-DCH, estudadas em recentes trabalhos, são os esquemas de 

codificação e modulação adaptativas [Sharma 05], [Ratasuk 04], agendamento rápido 

controlado pela célula [Rosa 04a], [Rosa 04b], inicialização rápida do E-DCH [Ratasuk 04],

arranjo de antenas e sistemas MIMO [Holma 04], [Holma 01], controle de admissão de 
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usuários [Axell 05], redução do tamanho do quadro de transmissão [Sharma 05], [3GPP 04], 

[Malladi 04], retransmissão automática híbrida [Rosa 04a], [Rosa 04b], [Bertinelli 04] e a 

detecção multi-usuário com cancelamento de interferências [Rosa 04b], [Souto 04],      

[Taufik 01], [Toskala 98]. 

3.2.2.1. Codificação e Modulação Adaptativas

  Originalmente nos sistemas WCDMA Rel-99 foi usado apenas o esquema de 

modulação em quadratura QPSK. As modulações de alta ordem utilizadas no HSDPA,        

16-QAM ou 64-QAM, por exemplo, permitem o transporte de dados em taxas elevadas no 

DL, que é um link mais resistente ao ruído quando comparado ao UL. No UL, esquemas de 

modulação de ordens mais elevadas oferecem menos benefícios e baixa eficiência em 

potência, quando comparado com o desempenho do DL. Conseqüentemente, o uso do AMC 

no EUL deve ser suportado com modulações BPSK e QPSK. 

  Empregando AMC, o modo de transmissão mais adequado e o melhor esquema de 

modulação e codificação disponível são ativados, de acordo com as condições instantâneas do 

canal de propagação, de modo a alocar taxas de dados mais altas para usuários em condições 

de propagação mais favoráveis como, por exemplo, UEs próximos das BSs [Ramos 04]. No 

entanto, os UEs em piores condições de propagação, alta degradação do sinal no ambiente 

móvel e localização ruim (ex.: na borda da célula), são atendidos com modulações de mais 

baixa ordem e em baixas taxas de codificação [Ratasuk 04], [Sharma 05]. 
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3.2.2.2. Agendamento Rápido Controlado pelo Nó-B

O termo agendamento rápido controlado pelo Nó-B (do inglês Fast Node-B 

Schedulling), significa a possibilidade da BS controlar, dentro dos limites impostos pelo 

RNC, uma variedade de combinações de formato de transporte (do inglês Transport Format 

Combination, TFC), para os quais os UEs podem escolher um TFC apropriado de acordo 

com, por exemplo, a taxa de dados instantânea requerida. No Rel-5 as funcionalidades de 

agendamento e controle de taxa de transmissão no UL eram realizadas no RNC. Quando esse 

controle é passado para as BSs torna-se possível realizar uma gerência mais minuciosa dos 

recursos do UL, resultando em aumento de capacidade e ampliação da cobertura. 

  Os mecanismos de agendamento podem ser interpretados como sendo a gerência da 

TFC nos terminais móveis, diferindo uns dos outros principalmente em relação à influência 

que podem oferecer na seleção da TFC e na sinalização necessária para realizar o processo. 

Rosa et al. [Rosa 04a]  propuseram um algoritmo para o agendamento rápido no Nó-B com o 

objetivo de aumentar a utilização dos recursos do UL, através das informações sobre os dados 

transmitidos contidas nos UEs. O ganho adicional de capacidade alcançado no sistema de 3G 

WCDMA foi de aproximadamente 15%, independente do perfil de usuário, verificado através 

de simulações computacionais e de um estudo analítico.  

3.2.2.3. Inicialização Rápida do E-DCH

  A implementação prática das técnicas de 3.5G EUL consiste na inclusão do canal 

dedicado de alta capacidade E-DCH nas células da rede nas quais haja necessidade de 

prestação de serviços para best effort users. Com a técnica de inicialização rápida do E-DCH 

(Fast E-DCH setup) é possível aperfeiçoar processos de rotina de inicialização realizados pelo 
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E-DCH, como o acesso aleatório (random access procedure) e sincronização, com o objetivo 

de reduzir o atraso de inicialização do canal dedicado de alta capacidade. Os métodos de 

sincronização e inicialização do E-DCH devem ser compatíveis com as estruturas dos DCH 

Rel-99, para que a coexistência entre ambos os canais seja garantida [Sharma 05]. 

3.2.2.4  Arranjo de Antenas e Sistemas MIMO

  Convencionalmente, os arranjos de antenas podem operar de duas maneiras distintas: 

no modo formador de feixe (beanforming mode) e no modo de diversidade (diversity mode).

As técnicas de diversidade são baseadas na independência estatística dos elementos da antena, 

com o objetivo de reduzir a ação dos desvanecimentos, e são capazes também de fornecer um 

ganho na relação sinal-ruído mais interferência (Signal-to-Interference plus Noise Ratio,

SINR), com o uso de combinação coerente dos sinais em cada uma das antenas [Compton 88]. 

  Em [Holma 04] foi mostrado que o desempenho do UL WCDMA para um arranjo de 

duas antenas através do ganho de diversidade, que cai à medida que a diversidade 

multipercurso do canal móvel aumenta. Em [Holma 01] foi analisado o desempenho para um 

arranjo de quatro antenas. Neste caso o ganho da diversidade, comparado ao do arranjo de 

duas antenas, mostrou ser praticamente insignificante, especialmente em canais seletivos em 

freqüência. O arranjo com quatro antenas ainda forneceu um ganho total de 3 dB a 4 dB,

devido a combinação coerente dos sinais.  

  As técnicas de formação de feixe criam lóbulos estreitos, um para cada usuário, de tal 

maneira que a MAI seja reduzida por meio de filtragem espacial e de supressão de sinais 

interferentes. Pesquisas têm mostrado que as técnicas de diversidade e formadores de feixe 

(beamforming) apresentam desempenho similar com o número pequeno das antenas, mas as 

aproximações de formadores de feixe começam a superar as técnicas da diversidade com o 
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aumento do número de antenas e a diminuição do azimute (redução da largura de feixe). A 

Figura 3.1 mostra a estrutura do receptor da BS com um arranjo de antenas com n elementos.

As técnicas beamforming têm grande potencial para a expansão da capacidade no UL de redes 

WCDMA, com ganhos de capacidade de 100% e 250% com quatro e oito elementos da 

antena no receptor da BS, respectivamente [Rosa 04b]. 

Figura 3.1 - Estrutura do receptor da BS com um arranjo de antenas com n elementos.

Há ainda a possibilidade de implantar arranjos de antenas tanto no receptor da BS 

quanto no terminal móvel, ou seja, o uso de esquemas de múltiplas-entradas múltiplas-saídas

(MIMO) no UL WCDMA [Rosa 04b]. Os sistemas MIMO constituem uma técnica que visa o 

aumento da taxa de dados em meios altamente dispersivos, através do uso de múltiplos canais 

independentes, implementados com múltiplas antenas transmissoras e receptoras. Essas

antenas podem ser inteligentes (smart antennas) e associadas a esquemas específicos de 

sinalização. As antenas adaptativas são uma tecnologia já conhecida pela sua capacidade de 

aumentar a eficiência espectral em sistemas sem fio enquanto os sistemas MIMO têm

desenvolvimento mais recente [Corrêa 03], [Holma 04].
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3.2.2.5. Controle de Admissão de Usuários

O processo de controle da admissão de usuários em redes WCDMA é um mecanismo 

capaz d

tacionais desenvolvidas no capítulo 4 desta dissertação, o 

semp

3.2.2.7 Redução do Tamanho do Quadro de Transmissão

Sistemas WCDMA Rel-99 suportam quadros TTI de durações iguais a 80 ms, 40 ms,

ms e

e certificar ao operador que não há sobrecarga no sistema, impedindo o acesso dos 

usuários que possam causar essa sobrecarga. No controle de admissão, quando um usuário 

solicita um canal para comunicação, a quantidade adicional de ruído que será gerada por esse 

usuário é estimada. A estimativa é adicionada ao ruído atual na rede. Se esta estimação do 

crescimento do ruído (noise rise, NR – ver seção 4.2) for maior do que o valor máximo 

permitido no projeto (por exemplo, NR=6 dB) o usuário não será admitido na rede. Para 

usuários de voz, isso significa que não será alocado um canal para transmissão. Já para os 

usuários do E-DCH (best effort users) significa que serão admitidos na rede, mas não 

autorizados para começar a transmissão de imediato. Após sua admissão os usuários best

effort serão submetidos a uma taxa de bits muito menor do que a requerida ao invés de ter o 

seu acesso negado [Axell 05]. 

  Nas simulações compu

de enho em throughput de uma rede de 3G WCDMA foi verificado para dois limites de 

controle de admissão de usuários: 75% e 50% do fator de carga, NR=6 dB e 3 dB,

respectivamente. 

20  10 ms. O comprimento dos quadros suportados pelo E-DCH Rel-6 são 2 ms (3 slots) e 

10 ms (15 slots), mostrando que o E-DCH permite redução de cinco vezes no tamanho do 

quadro TTI do WCDMA Rel-99. Reduzir o TTI de 10 ms para valores menores pode 
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significar redução nos atrasos de transferência de dados na interface aérea e nos atrasos de 

alinhamento de quadro (os dados a serem transmitidos têm que esperar até o começo do TTI 

seguinte). Além disso, a técnica de redução do TTI, chamada Shorter Frame Size, de 10 ms

para 2 ms permite o processamento mais rápido dos dados, diminuição do volume de 

informação armazenada em buffer no UE e nas BSs. Por conseqüência, a capacidade de 

transmissão de informação do usuário final também pode ser expandida com uma melhor 

utilização dos recursos em relação aos atrasos. Assim os maiores objetivos de se utilizar um 

quadro de menor tamanho são [3GPP 04]: 

Aumento da qualidade para o usuário final; 

ações do sistema e dos usuários; 

pção.

  Na L é a 

complexidade adicional nos UE [3GPP 04], [Sharma 05].  

Expansão da capacidade de tráfego de inform

Redução do volume de informação armazenada em buffer nos UEs; 

Redução significante nos atrasos nos processos de transmissão e rece

 prática, a maneira mais direta de implementar a redução do TTI no U

introdução de um novo canal de codificação no enlace. O uso de códigos adicionais no UL 

permite mais flexibilidade na utilização de diferentes TTI e maior facilidade na 

implementação. Por outro lado, pode causar aumento na razão do valor máximo instantâneo 

de potência em relação ao seu valor médio em um intervalo de tempo (Peak-to-Average Ratio,

PAR), que implica na necessidade de um amplificador de potência mais robusto ou redução 

da potência máxima dos amplificadores, atingindo assim os níveis emissão de espúrios 

permitidos [Ratasuk 04]. A PAR de um sinal é um parâmetro importante que tem de ser 

levado em consideração, pois ela limita a potência máxima que pode ser emitida por um UE 

para que não seja atingida a parte não-linear do amplificador transmissor [Outes 04]. Estudos 

recentes relativos à redução do tamanho do quadro de transmissão no UL têm considerado 

fatores como o impacto do desempenho dos canais WCDMA Rel-99, desempenho do enlace e 
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Malladi et al. [Malladi 04] analisaram o desempenho de sistemas de 3G WCDMA,

com simulações de nível de enlace e de sistema, aplicando diversas técnicas EUL, dentre elas

Figura 3.2 – Núme  intervalo de 40 ms.

A,

plicando a redução do tamanho do quadro TTI do E-DCH de 3.5G EUL e a comparação dos 

a redução do quadro de transmissão. Os resultados apontaram reduções nos atrasos do tráfego 

de informações e expansão do throughput na célula. Para um dado intervalo de observação de 

um processo de retransmissão HARQ na camada L1 (ver seção 3.2.2.7), TTIs menores

permitem um maior número de retransmissões, mostrado na Figura 3.2. Considerando o

número das transmissões do E-DCH como {0, 1, 2, 3}, percebemos que em 40 ms, duas e 

quatro transmissões são possíveis para um TTI de 10 ms e de 2 ms, respectivamente.

ro de transmissões para quadros TTI de 10 ms e de 2 ms em um

A análise da redução nos atrasos de transmissão em uma rede de 3G WCDM

a

resultados com os quadros dos DCH do WCDMA Rel-99 é feita no Capítulo 4 desta 

dissertação de mestrado.



Capítulo 3 - Evolução do WCDMA: Sistemas de 3.5G                                                           59 

3.2.2.7 Retransmissão Automática Híbrida - HARQ

Em um ambiente rádio móvel o desempenho do enlace pode ser limitado pelas 

 adaptar de forma eficiente o controle de erros às condições 

  

condições do canal de propagação. O desvanecimento multipercurso, em particular, é capaz 

de modelar o canal entre os UEs e as BSs. Por causa dessas limitações geradas pelo 

desvanecimento, faz-se necessária à aplicação de códigos corretores de erros e de técnicas de 

retransmissão, com o objetivo de fornecer a qualidade necessária para os usuários finais. Os 

sistemas de 3G WCDMA utilizam códigos convolucionais e turbo codes para o canal de 

dados. Aproveitando a proteção contra erros desses códigos, que permite a retransmissão de 

vários pacotes errados, o desempenho do enlace pode ser expandido sem que haja redução da 

capacidade [Bertinelli 04]. 

  Com o objetivo de

variantes do canal de comunicação, ferramentas de retransmissão, baseadas em diversas 

combinações de FEC e ARQ são propostas [Rosa 04b]. No protocolo ARQ, utilizam-se 

códigos para a detecção de erros em pacotes de dados e, havendo erro, o receptor descarta o 

pacote recebido e envia uma mensagem de confirmação negativa (Negative

Acknowledgement, NACK) ao transmissor através de um canal de realimentação. Após a 

recepção de um NACK, o transmissor envia novamente a mesma seqüência de informação. 

Caso o transmissor tenha recebido uma mensagem de confirmação ACK (Acknowledgement),

que indica que a mensagem foi corretamente recebida, ele enviará a próxima seqüência de 

dados. O grande problema dessas técnicas é o atraso introduzido ao sistema. A técnica ARQ 

possibilita a obtenção de baixas probabilidades de erro, através das retransmissões. A 

desvantagem é que um aumento na taxa de erro do canal implica numa diminuição rápida do 

throughput. Os protocolos FEC reduzem o número de retransmissões necessárias para o 

correto envio dos pacotes. As combinações FEC e ARQ são chamadas de ARQ Híbrido, ou 
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HARQ. Existem esquemas diferentes para a implementação do HARQ em sistemas de 

comunicações de dados, divididos em três categorias, listadas abaixo.  

HARQ Tipo I – Neste esquema, cada pacote a ser enviado é codificado para a 

ara superar as desvantagens do 

detecção e a correção de erro. Primeiramente, o pacote é codificado para a 

detecção de erros com uma verificação CRC. Os dados codificados são novamente 

codificados usando um código de FEC. O receptor rejeita os pacotes com erro 

(quando ainda há erros após a decodificação FEC) e emite um pedido ao 

transmissor solicitando uma retransmissão completamente nova. Mesmo não 

havendo necessidade de um grande buffer no receptor, o método HARQ Tipo I é 

uma maneira muito ineficiente de executar ARQ. As retransmissões ocorrem até 

que o pacote seja recebido corretamente ou até que um determinado número 

máximo de retransmissões (M) ocorra [Bauer 04]; 

HARQ Tipo II – Esse esquema foi desenvolvido p

HARQ Tipo I, sendo chamado de esquema de Redundância Incremental, IR (do 

inglês Incremental Redundancy, IR). Com o HARQ Tipo II o receptor não descarta 

um pacote com erro que necessite ser retransmitido. A mensagem retransmitida 

não é totalmente idêntica à originalmente transmitida. Ao invés de ser reenviada 

uma simples repetição do pacote codificado, informações (bits) adicionais de 

redundância são incluídas com o objetivo de corrigir erros de decodificação. A 

quantidade de redundância retransmitida é diferente para cada retransmissão e, em 

geral, as retransmissões somente podem ser decodificadas após a combinação com 

as transmissões precedentes. Sistemas que utilizam HARQ Tipo II se adaptam às 

condições do enlace, seja adicionando redundância ao pacote a ser re-enviado, caso 

o canal de comunicação esteja em condições desfavoráveis, seja fazendo uma 
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ponderação dos pacotes recebidos em função da qualidade do canal [Rosa 04b], 

[Bauer 04]; 

HARQ Tipo III – Estes esquemas são equivalentes aos esquemas HARQ Tipo II, 

Par ões e análises desenvolvidas no Capítulo 4 não serão consideradas 

onde há taxas de erro de bit variáveis [Rosa 04b]. Um resumo é apresentado na Figura 3.3. 

isto é, o receptor não descarta um pacote que necessite ser retransmitido, com a 

ressalva de que, nesse tipo de técnica, cada retransmissão é individualmente auto-

decodificavel. Assim, o pacote transmitido pode ser combinado com a versão 

precedente, se disponível, mas cada versão contém toda a informação necessária 

para uma recepção correta dos dados. Um exemplo especial de esquemas HARQ 

Tipo III é a Combinação Chase, CC (do inglês Chase Combining, CC). Após 

receber um pacote de dados, o receptor verifica a qualidade desse pacote recebido 

após a decodificação FEC. Se erros forem detectados, uma mensagem NACK é 

enviada, solicitando ao transmissor a retransmissão do mesmo pacote de dados 

codificado. O decodificador do receptor combina essas cópias do mesmo pacote 

ponderadas pelos valores da SINR recebidos até conseguir fazer a decodificação 

sem falhas. Isto pode ser considerado como a IR na forma de código de repetição. 

Mais detalhes sobre essa técnica podem ser encontrados em [Rosa 04b],  

[Bauer 04]. 

a as simulaç

diferenças entre os esquemas HARQ – Tipo III e Tipo II. Além disso as técnicas CC e IR 

apresentarão funcionamento similar. Deste ponto em diante chamaremos HARQ – A, a 

retransmissão automática híbrida do tipo I, HARQ – B, a retransmissão equivalente ao 

HARQ do tipo II e HARQ – C, a HARQ Tipo III. Esquemas HARQ – A têm melhor 

desempenho em sistemas onde níveis de ruído e interferências razoavelmente constantes são 

esperados no canal de comunicação. Já o uso do HARQ – C é mais apropriado em sistemas 
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Figura 3.3 – Esquemas para a implementação do HARQ. 

No HSDPA, as técnicas de combinação apresentaram desempenho superior às 

rramentas HARQ – A pelo fato do HSDPA não utilizar o controle de potência (Power

unidade

compo

e retransmissão

fe

Control, PC). O PC no UL de sistemas CDMA é uma importante propriedade, visto que o 

sistema tem que lidar minuciosamente com o problema do efeito perto-longe (near-far effect).

Por isso CC e IR não permitem no UL o mesmo aumento de desempenho que no DL. 

No WCDMA Rel-99, se uma retransmissão no UL é necessária, ela é processada entre 

o UE e a camada L2 da rede (ver Figura 2.6 na seção 2.2.3), especificamente na

nente do RNC chamada RLC. Esse processo de retransmissão, que desse ponto em

diante será chamado de Rel-99 ARQ L2, produz atrasos adicionais à transmissão, que podem

representar problemas em serviços em tempo real como jogos, por exemplo.

Com o propósito de reduzir esses atrasos e ainda combater o desvanecimento,

mecanismos HARQ, realizados com entidade controladora dos processos d

localizada nas BSs (camada L1 da rede) podem ser implementados no UL WCDMA, assim

como foram no DL com o conceito de 3.5G HSDPA. A redução nos atrasos da retransmissão

permite a operação dos canais físicos com uma probabilidade de erro de bit mais elevada, o 

que permite um ganho na eficiência espectral do sistema.
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Na Figura 3.4 é ilustrada a troca de mensagens e o caminho percorrido pelos dados 

num processo de retransmissão Rel-99 ARQ L2, (a), e num processo HARQ na L1, (b). Na 

Figura

Claramente ão de um quadro 

no UL e a recepção da mensagem ACK/NACK no DL. Percebe-se que na Figura 3.4 (b) ainda 

3.4 (a) é ilustrada a troca direta de mensagens entre o RNC e o UE, enquanto na Figura 

3.4 (b), é feita a troca de mensagens de erro diretamente entre a BS e o UE. Caso ocorra um

número elevado de retransmissões, por exemplo, M=4, o processo será desenvolvido num

período de tempo mais curto do que o apresentado no Rel-99 ARQ L2. 

Figura 3.4 – Troca de mensagens em um processo de retransmissão:
(a) ARQ na camada L2. (b) HARQ na camada L1 

o HARQ na camada L1 reduz o atraso entre a transmiss

existe a operação do ARQ na camada L2, mesmo quando o HARQ na camada L1 está em

operação. Retransmissões controladas pelo RNC ocorrerão apenas se o número máximo de 

retransmissões permitido na camada L1 for alcançado e ainda existam pacotes de dados que 

não tenham sido corretamente entregues/decodificados na BS. Em contrapartida, para suportar 

o HARQ na camada L1, é necessária uma maior troca de informações de sinalização entre a 

BS e o UE do que a realizada no Rel-99. Além das mensagens ACK/NACK no DL, os

usuários têm de fornecer informações adicionais, numa base TTI [Rosa 04b]. A quantidade de 

sinalização adicional dependerá do esquema HARQ na camada L1 escolhido e da ordenação 

dos pacotes que necessitaram de retransmissão. Mais detalhes sobre a sinalização adicional 
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necessária para o funcionamento prático de processos de retransmissão ARQ e HARQ podem 

ser encontrados em [3GPP 04].  

  A redução nos atrasos de transmissão, o aumento da capacidade da rede de 3G 

WCDMA, aplicando ferramentas de 3.5G EUL HARQ na L1, bem como comparação dos 

ncelamento de 

Interferências

  Em um sis encional, todos os usuários simultâneos conectados em 

ma mesma célula e usuários de células vizinhas exercem interferência uns sobre os outros. 

resultados com os do Rel-99 ARQ L2 são objeto de estudo das simulações computacionais 

desenvolvidos no Capítulo 4 desta dissertação de mestrado. 

3.2.2.8. Detecção Multi-Usuário com Ca

tema CDMA conv

u

Teoricamente, aumentos significativos em capacidade e melhorias no efeito perto-longe 

podem ser conseguidos se o efeito interferente que cada usuário tem sobre os demais puder 

ser cancelado (ou atenuado). A detecção multi-usuário, (Multi-User Detection, MUD) é uma 

técnica que pode ser aplicada para essa finalidade. Em contraste à detecção convencional com 

banco de filtros casados, empregada no DS-CDMA, na MUD os sinais dos diferentes usuários 

são usados conjuntamente para detectar o sinal de cada usuário individualmente [Holma 04].  

 O principal inconveniente de um detector multi-usuário ideal é que a complexidade do 

receptor cresce com o número de usuários simultâneos conectados ao sistema. Nos últimos

dez anos, muitas pesquisas buscaram encontrar soluções multi-usuário quase-ideais que 

fossem relativamente mais fáceis de implementar. Como o receptor da BS tem a informação 

das seqüências de códigos de todos os usuários servidos na célula correspondente, e há 

capacidade de melhorar o problema do efeito perto-longe, a MUD é estudada particularmente 
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para o desempenho do UL de sistemas CDMA. Na Figura 3.5 é ilustrado o diagrama em

blocos do processo de MUD para cada usuário [Souto 04]. 

Figura 3.5 – Diagrama em blocos do processo de MUD para cada usuário.

O processo de detecção MUD de um usuário j consiste em sincronizar a mensagem

para o usuário j detectado, dessespalhá-la após a passagem através do Receptor Rake (na 

presença de múltiplos percursos), e fazer uma decisão nos bits recebidos. Após cada decisão 

ter sido feita, os bits são mais uma vez espalhados, passados através do emulador de canal e 

dessincronizados, com o objetivo de obter a estimativa do sinal recebido do usuário j, que 

pode então ser usado para a subtração da interferência causada pelo usuário j no sinal dos 

demais usuários simultâneos. O bloco que realiza a iteração dos pesos é usado em esquemas

cujo bloco de decisão de bits realiza decisão hard e soft [Souto 04]. 

Embora a MAI seja freqüentemente considerada como o ruído Gaussiano aditivo 

branco (Additive White Gaussian Noise, AWGN), na realidade, essa interferência é gerada por 

sinais de usuários CDMA recebidos distintamente. Uma maneira de executar a MUD é 
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através do cancelamento de interferências (Interference Cancellation, IC). O princípio básico 

do IC é a criação, no receptor da BS, de estimativas separadas das parcelas da MAI referente a 

cada usuário com o objetivo de eliminar, parcial ou totalmente, a MAI causada por cada 

usuário conectado simultaneamente ao sistema. 

  Toskala et al. [Toskala 98] verificaram o melhoramento da capacidade em sistemas de 

 WC3G DMA aplicando a MUD e compararam a capacidade obtida com a de Receptores Rake

convencionais, através da junção de simulações de nível de enlace e de nível de sistema, em 

ambientes macro-celulares e micro-celulares. Um receptor multi-usuário quase ótimo 

mostrou-se capaz de aumentar a capacidade de um enlace com recepção Rake através da 

eliminação de 60% até 70% da interferência intra-célula nos dois ambientes de propagação 

verificados. A redução da interferência foi usada como uma entrada do simulador do nível de 

sistema, proporcionando um aumento considerável na capacidade celular. O ganho da 

capacidade depende da razão das interferências i, e conseqüentemente o ambiente micro-

celular, que oferece maior isolação entre as células, obteve maior ganho com o uso da MUD. 

  Em [Taufik 01] uma ampla revisão sobre os principais detectores multi-usuário fixos,

lineares e os baseados no princípio do cancelamento de interferência subtrativos foi 

apresentada. Também foram descritas as principais medidas de desempenho empregadas na 

avaliação dessa técnica para aplicações em sistemas DS–CDMA. Dentre os diversos MUD, os 

detectores IC permitem uma ótima relação entre o desempenho do sistema e a complexidade 

de implementação, mostrando ser uma opção na implementação de sistemas de 3G. A 

principal desvantagem apresentada é a necessidade da estimação, com alto grau de precisão, 

dos parâmetros de canal relativos a amplitude, atraso e fase da portadora de todos os sinais de 

usuários recebidos. Segundo [Holma 04] existem três maneiras de desenvolver um cancelador

de interferência subtrativo: o cancelador de interferência paralelo PIC, o cancelador sucessivo

SIC e o detector de decisão realimentada zero-forcing (do inglês Zero-Forcing Decision 
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Feedback Detector, ZF-DFD). As três técnicas têm como pré-requisito o conhecimento dos 

parâmetros de canal, necessitando portanto de estimadores eficientes para as energias e 

atrasos dos sinais recebidos e pressupõem a explícita detecção e cancelamento de cada sinal 

de usuário a partir dos demais. Receptores MUD sub-ótimos, baseados no IC, são obtidos a 

partir de uma aproximação do detector de seqüências de máxima verossimilhança (Maximum

Likelihood Sequence Detector MLSD), admitindo-se que dados como as amplitudes e os 

atrasos dos usuários interferentes (ou um subconjunto destes) sejam conhecidos [Taufik 01].  

  Souto et al. [Souto 04] verificaram o desempenho de técnicas de detecção multi-

usuário para o UL de sistemas UMTS. As técnicas de cancelamento de interferências PIC e 

SIC foram estudadas e comparadas para ambientes interiores, e canais veiculares. Os 

resultados comprovaram a eficácia dessas ferramentas e foram apresentados em termos de 

taxa de erros de bits e de blocos de bits (BER e BLER). Em [Rosa 04b] foram investigados os 

impactos que as técnicas de IC têm no throughput da célula e no desempenho do fluxo de 

dados no UL de sistemas WCDMA. O foco da pesquisa foi a expansão permitida quando as 

técnicas de IC fossem combinadas com as estratégias de agendamento avançado de pacotes. 

Uma expressão semi-analítica para o ganho no throughput da célula devido ao IC foi 

deduzida, mostrando que esse ganho é dependente de três fatores: a eficiência do receptor 

com o IC, a relação das interferências nas células IInter/IIntra, onde IIntra é a interferência total 

intra-célula (causada por transmissões na mesma célula), IInter é a interferência inter-células 

(gerada pelas células vizinhas) e o fator de carga do UL. As simulações de nível de sistema 

confirmaram que o IC pode fornecer um ganho adicional entre 15% e 20% para uma 

eficiência de MUD de 30%. O ganho é aproximadamente 50% para uma eficiência de MUD 

de 70%, embora essa eficiência tenha alto grau de complexidade de execução. 

  A escolha da técnica de MUD a ser empregada nos receptores das BSs de uma rede de 

3G WCDMA é baseada na complexidade de implementação e no desempenho do receptor. 
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U eptor MUD baseado num PIC de múltiplos estágios é atualmente o método mais

adequado para aplicações em sistemas com acessos CDMA. O cancelamento de interferências 

paralelo significa que a interferência é cancelada para todos os usuários simultaneamente, isto 

é, em paralelo. O receptor PIC com n antenas receptoras para um sistema WCDMA é

ilustrado na Figura 3.6 [Holma 04]. 

m rec

Figura 3.6 – Receptor PIC residual com n antenas receptoras para um sistema WCDMA.

O algoritmo PIC apresentado na Figura 3.6 é do tipo PIC residual. A primeira etapa é 

banco de Receptores Rake, que realiza as decisões de bits por tentativas para cada usuário. o

A estimação do canal também é realizada nessa etapa. Depois da etapa de recepção Rake,

existem uma ou várias etapas de cancelamento de interferências. A etapa de cancelamento é 

composta por um gerador de estimativas da MAI e um Receptor Rake, com um cancelador de 

interferências. As decisões/tentativas e estimações do canal são alimentadas pelo estimador de 

interferências, que computa uma estimativa do sinal banda larga recebido. Essa estimativa é 

subtraída do sinal atrasado e o resultado desse processo é um sinal chamado residual. O sinal 

residual é então dessespalhado e depois disso as decisões de bits da etapa de recepção Rake,
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multiplicadas pela estimativa do canal, são adicionadas. Depois do estágio de cancelamento 

Rake são obtidas as decisões finais dos bits, de onde a interferência foi removida. A razão 

para a utilização do mecanismo PIC residual está na arquitetura de implementação, isto é, 

apenas um sinal banda larga precisa ser distribuído da etapa de recepção Rake para a etapa 

PIC. No mecanismo PIC convencional, são realizadas estimações de interferência separadas 

para cada um dos usuários.  

  O aumento do throughput no UL de uma célula WCDMA Rel-99 aplicando a técnica 

de 3.5G de MUD com IC será verificado através de simulações computacionais apresentadas 

no Capítulo 4 desta dissertação. O objetivo dessas simulações é determinar os ganhos com 

diferentes níveis eficiência de detecção MUD com IC do tipo PIC residual, em termos de 

complexidade de implementação do receptor MUD na BS. A análise detalhada dos circuitos e 

sistemas receptores de múltiplos usuários foge do foco deste trabalho. Mais detalhes podem 

ser vistos em [Holma 04], [Rosa 05], [Moshavi 96]. 
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Capítulo 4 

Considerações Teóricas para Simulações 

Computacionais

  Neste capítulo são apresentadas as considerações teóricas para as simulações 

computacionais do desempenho de uma rede de 3G WCDMA em relação aos atrasos na 

transmissão e aumento do throughput quando aplicadas às técnicas de 3.5G de expansão do 

UL. Para esta análise serão abordadas as técnicas: redução do tamanho do quadro de 

transmissão, retransmissão automática híbrida na camada física e a detecção multi-usuário 

com cancelamento de interferências.  

Na seção 4.1 é feita uma breve introdução sobre os objetivos do capítulo. Na seção 4.2 são 

apresentadas as equações utilizadas na determinação de parâmetros da rede de 3G WCDMA,  

como o fator de carga no UL, o noise rise e o throughput, enquanto na seção 4.3 são 

apresentados os cenários das simulações computacionais, abordando os modelos de canais de 

propagação e a formulação matemática relativa às técnicas de 3.5G EUL. 

4.1.  Introdução 

  Em [3GPP 04] várias técnicas foram propostas para a implementação do EUL. 

Conforme apresentado no capítulo 3, as principais maneiras de ampliar a capacidade de 

tráfego nas células e reduzir os atrasos na transmissão de pacotes de dados com a inclusão do 
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E-DCH são os esquemas de codificações e modulações adaptativas, agendamento rápido 

controlado pela BS, inicialização rápida do E-DCH, arranjo de antenas e sistemas MIMO, 

controle de admissão de usuários, redução do tamanho do quadro de transmissão, HARQ na 

camada L1 e detecção multi-usuário com cancelamento de interferências.

Basicamente a análise de redes de sistemas celulares pode ser feita através de duas 

classes de simulações computacionais: simulação de nível de enlace e simulação de nível de 

sistema. Nas simulações de nível de enlace (do inglês link level simulations) apenas uma 

conexão entre uma BS e um UE é considerada e o desempenho da rede é determinado pelo 

comportamento desse enlace. A grande vantagem é que o desempenho de um sistema pode ser 

verificado através de simulações computacionais de menor complexidade de implementação, 

baseadas em expressões numéricas fechadas e os resultados podem ser obtidos de forma mais 

rápida e direta. Além disso, simulações de nível de sistema têm seus parâmetros de entrada 

obtidos através de simulações de nível de enlace.  

  Através das simulações de nível de sistema (do inglês system level simulations) é 

possível verificar o desempenho de uma rede completa, considerando diversas estações base e 

centenas de estações móveis. A principal vantagem dessas simulações é permitir uma visão 

geral da rede quanto à influência que a interferência gerada nas estações vizinhas exerce sobre 

a estação analisada e a principal desvantagem é a elevada complexidade de implementação 

computacional dos parâmetros referentes a cada um dos terminais móveis e de cada célula da 

rede celular [Baumgartner 03].  

  Nas seções seguintes serão abordados o projeto de redes de 3G WCDMA, a 

formulação matemática das técnicas de 3G e de 3.5G EUL e os parâmetros considerados na 

implementação computacional dos cenários das simulações de nível de enlace. Alguns dos 

parâmetros de projeto de redes de 3G WCDMA serão verificados através de simulações de 

nível de sistema, utilizando a ferramenta NPSW versão 5.0.0 para projetos de redes de 3G 
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UMTS/WCDMA (ver Apêndice 1) e os resultados obtidos serão mostrados no capítulo 5. Este 

simulador estático de redes de 3G WCDMA tem sido utilizado em recentes trabalhos como 

[Laiho 02], [Laiho 01a], [Laiho 01b], [Axellson 05], tendo como objetivo principal analisar a 

cobertura, a capacidade e o QoS do sistema em estudo.  

As simulações de nível de enlace desenvolvidas nesta dissertação foram implementadas na 

linguagem Matlab e têm por objetivos mostrar que a inclusão do E-DCH Rel-6 em uma rede 

WCDMA Rel-99 permite: 

Redução nos atrasos decorridos durante o processo de retransmissão na célula, 

aplicando as técnicas HARQ na L1 e redução do TTI, para diferentes perfis de 

usuário;

Aumento do throughput no UL considerando a operação do sistema em taxas de 

erro mais elevadas, devido à diminuição dos atrasos de transmissão com as 

técnicas HARQ na L1, para diferentes perfis de usuário bem como a 

implementação de receptores nas BSs que realizem MUD com IC do tipo PIC 

residual, para diferentes perfis de usuário e níveis de complexidade de 

implementação desse receptor. 

4.2.  Fator de Carga, Noise Rise e Throughput no Uplink

  Uma aproximação matemática pode ser utilizada na estimação do throughput no UL 

de uma célula WCDMA. Sabendo que esse fluxo de informação por unidade de tempo é um 

processo estocástico, é necessário obter um valor que seja o mais próximo possível do valor 

esperado do throughput no UL na célula. O fator de carga é um parâmetro utilizado na 

determinação do throughput e é dependente do valor da relação Eb/N0 por antena receptora 

para o j-ésimo usuário, que é dada por 
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jtotal
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onde SFj é o fator de espalhamento espectral do sinal para o j-ésimo usuário, Pj é a potência 

do sinal recebida pelo j-ésimo usuário, Ptotal é a potência total do sinal banda larga recebida na 

BS, incluindo a potência do ruído térmico [Rosa 04b].

Solucionando (4.1) para Pj  e definindo o fator de carga, j, para uma conexão obtemos

jtotal

j

b

j

total
j P

N

E

SF
P

P

1
0

(4.2)

A potência total do sinal banda larga recebida na BS pode ser expressa como uma

função da razão entre a interferência inter-células e a interferência total intra-célula, i, (ver 

seção 2.3), dada como

)i(PPP raintruídototal 1 (4.3)

Na equação (4.3) são mostrados os parâmetros relativos à potência na célula e à 

potência do ruído, Pintra e Pruído, respectivamente. Considerando que todos os N usuários 

ativos na rede tenham a mesma relação Eb/N0, isto é, (Eb/N0)j = Eb/N0, j [1, N], e que 

estejam transmitindo à mesma taxa R, de tal maneira que j = , j [1, N], a potência total 

na célula será dada como
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A razão entre a potência total banda larga e a potência do ruído é chamada de noise

rise, NR, e definida como
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Podemos relacionar o NR com o fator de carga no UL da rede, UL, através das 

seguintes expressões [Holma 04] 

NR
v

N

E

SF
i

N

j
j

jo

b

j
UL

1
1

1

1
)1(

1
(4.6)

)1(log10 10 ULdBNR (4.7)

onde j  é o fator de atividade de voz (ver seção 4.3.4).

Quando solucionada para N, (4.5) fornece o valor do throughput no UL de uma célula 

de 3G WCDMA, dado como
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onde BLER(Eb/N0) é a taxa de erro dos blocos de bits transportados correspondente à um valor 

específico da Eb/N0 e o fator F representa a razão da interferência intra-célula pela 

interferência total, dada como [Oikonomopoulos 02], [Toskala 98] 

InterIntra

Intra

II
I

i
F

1
1

(4.9)

Ainda a partir de (4.5), obtemos a equação básica da capacidade sistemas CDMA, com

a qual podemos determinar a quantidade de usuários simultâneos em uma célula transmitindo

a uma mesma taxa R, expressa como

UL

b

F

N

E

SF
N 1

0

(4.10)

A equação (4.8), chamada equação de carga, é bastante utilizada na estimação semi-

analítica do fluxo médio de dados numa célula WCDMA, sem necessitar de simulações de 

nível de sistema. Nessa análise os valores de W, R e Eb/N0 são considerados constantes. Os 

valores de UL e i são definidos por variáveis aleatórias e a quantidade máxima de usuários, N,

assume valores que variam de acordo com o perfil de usuário sob análise. Considerando que 

todos os usuários transmitem a uma mesma taxa de bits e exista perfeito controle de potência, 
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podemos obter o valor exato do throughput na célula, para valores pré-definidos da 

interferência entre as células, variando o fator de carga no UL.

Baseado em (4.8), a capacidade máxima de um sistema de 3G WCDMA, chamada de 

capacidade de pólo, é dada como [Holma 04] 

0

0

1
N

E
BLERR

N

E

W
C b

b

máxima (4.11)

As curvas mostradas na Figura 4.1 foram obtidas a partir de (4.8) e (4.11), atribuindo 

quatro valores instantâneos para a interferência i (0%, 40%, 50% e 100%), variação do fator 

de carga entre 0% e 100%, Eb/N0=0,4 dB (para um par de antenas receptoras), serviço de 

dados com taxa de bits R=64 kbps e valor esperado da BLER=10%. Pode-se observar na 

Figura 4.1 que a capacidade de pólo da célula (valor máximo do throughput quando NR tende

ao infinito), representa a mínima cobertura WCDMA [Holma 04]. Conforme mostrado, a 

equação (4.8) fornece valores exatos para o throughput dados valores instantâneos para i, e 

UL. Entretanto, para simulações dinâmicas de uma rede é mais interessante determinar o 

valor médio do throughput na célula durante um longo período de operação da rede. 

Quando (4.8) é utilizada para a determinação de um valor médio do throughput, um

erro de aproximação é cometido, sendo necessária à utilização de uma expressão mais precisa 

que considere a natureza estocástica dos processos envolvidos [Rosa 04b]. O comportamento

da carga de um sistema WCDMA é altamente dependente da variação das interferências. 
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Figura 4.1 – Valor estimado do throughput em função do NR para
i=0%, i=40%, i=50%, i=100% e capacidade máxima permitida

em uma célula WCDMA.

De acordo com os resultados das análises realizadas, mostrados na Figura 4.1, 

alterações nos valores instantâneos de i implicam em variações de aproximadamente 2 Mbps

entre o valor mínimo (capacidade de pólo) e máximo (condição de máxima interferência) de i,

para NR=6 dB. É importante salientar que, quanto menores os valores da interferência e da 

taxa de transmissão, maior a quantidade de usuários suportada na rede. Para a obtenção dos 

resultados exibidos na Figura 4.1, diferentes quantidades máximas de usuários foram

atingidas em cada perfil de interferência, sendo N=66, 48, 44 e 33 para i=0%, 40%, 50% e 

100%, respectivamente. As curvas da Figura 4.2 foram geradas considerando os mesmos

parâmetros utilizados na geração da Figura 4.1, para um serviço de dados com taxa de 

transmissão R=128 kbps.
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Figura 4.2 – Valor estimado do throughput em função do NR para i=0%, i=40%,
i=50%, i=100% para serviço de dados com taxa de 128 kbps e Eb/N0 = 0.4 dB.

Podemos observar que a quantidade máxima de usuários simultâneos suportados na 

célula sofreu uma considerável diminuição para esse cenário. Ainda analisando as curvas na 

Figura 4.2, é possível perceber o instante no qual cada cenário simulado atinge a capacidade 

máxima de throughput, através da mudança no sentido normal do crescimento da 

interferência. Para cada um dos cenários simulados, a quantidade máxima de usuários (na 

Figura 4.2 os usuários são simbolizados pelas figuras geométricas sob as curvas), excedeu em

dois terminais móveis a capacidade teórica do enlace reverso. Em simulações de sistemas

WCDMA, i deve assumir valores em torno de 40 e 65% (ambientes micro-celulares e macro-

celulares, respectivamente) e os valores máximos para o NR permitido devem estar entre 3 dB

e 6 dB, o que representa o UL entre 50 e 75% [Holma 04]. 

A análise teórica desenvolvida nesta seção apresentou limitações que devem ser 

levadas em consideração. A primeira delas foi considerar o perfeito controle de potência. 

Quando essa aproximação é feita, assume-se o valor da relação Eb/N0 de cada usuário recebido 

na BS como sendo sempre igual ao valor desejado. Para o caso de serviços de dados em
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tempo não-real (Non-Real Time, NRT), onde ocorrem picos na taxa de transmissão, o efeito 

do controle de potência não-ideal pode ter um impacto significante no desempenho final do 

sistema analisado. Outra consideração feita nesta seção foi a atribuição de taxa de transmissão 

constante e igual para todos os usuários no sistema. Assim como o controle de potência, essa 

atribuição torna o cenário de uma simulação pouco realista para serviços NRT. Essas 

considerações não causam efeito significativo somente em simulações de rede onde exista 

apenas serviço de voz com baixas taxas de transmissão [Rosa 04b].  

  No capítulo 5 serão apresentados resultados de simulações de nível de sistema 

desenvolvidas com o auxílio da ferramenta NPSW para uma rede de 3G WCDMA com 

diversos perfis de usuários, em diferentes taxas de dados, baseados nas análises matemáticas 

desenvolvidas nesta seção. Apenas o desempenho do enlace reverso foi verificado, visto que o 

objetivo desta dissertação é determinar o efeito da expansão da capacidade do UL de células 

de 3G WCDMA com o emprego de técnicas de 3.5G EUL. 

4.3.  Cenários das Simulações

  Nesta seção serão apresentadas as considerações teóricas para os cenários das 

simulações desenvolvidas nesta dissertação. Os resultados numéricos dessas simulações serão 

apresentados e analisados no capítulo 5. As implementações computacionais foram efetuadas 

através de rotinas realizadas na linguagem Matlab. 

4.3.1 Modelos de Canal de Propagação

  Em um ambiente de propagação sujeito ao fenômeno de desvanecimento as distorções 

no sinal transmitido são geradas pela superposição de réplicas desse sinal com atrasos 
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aleatórios na entrada do receptor. Os atrasos de multipercurso são devidos à ocorrência de 

dispersão, difração e reflexão do sinal no canal. A dispersão provoca o espalhamento do sinal 

em todas as direções (gerando múltiplas cópias do sinal transmitido que chegam ao receptor 

com diferentes atenuações, distintos atrasos e oriundas de vários caminhos de propagação), 

sendo causada por corpos e objetos de dimensões equiparáveis ao comprimento de onda do 

sinal, ou por superfícies irregulares presentes no ambiente de propagação. 

  A difração ocorre quando o sinal é obstruído por objetos grandes (ex.: montanhas e 

edificações), resultando em um sinal atenuado denominando sombreamento. Os sinais serão 

refletidos por superfícies próximas com dimensões maiores que o comprimento de onda do 

sinal. O desvanecimento descreve estas condições para um canal variável no tempo. O 

fenômeno de desvanecimento pode ser caracterizado por duas partes: termo curto (pequena 

escala ou desvanecimento multipercurso) e termo longo (larga escala ou desvanecimento 

lento). A mobilidade do receptor em um ambiente com desvanecimento multipercurso, 

resultado da propagação do sinal através de dois ou mais caminhos distintos, causa forte 

atenuação sobre a envoltória do sinal recebido. Quanto mais rápido o móvel se desloca, mais 

freqüentemente a envoltória do sinal recebido sofre desvanecimento em um mesmo intervalo 

de tempo. No desvanecimento de larga escala, mudanças nas amplitudes recebidas são 

devidas à variação na distância entre os terminais e aos efeitos de sombreamento, variáveis no 

tempo [Rappaport 96], [Taufik 01]. 

  Assim como nas simulações apresentadas em [3GPP 04], as análises desenvolvidas 

nesta dissertação são baseadas nos ambientes de propagação macro-celulares e micro-

celulares da ITU. Os modelos macro-celulares são os ITU Vehicular Type A, para os 

terminais móveis com velocidades de 3 km/h e 50 km/h. Já o modelo micro-celular é o ITU

Pedestrian Type A, para os UE em velocidade de 3 km/h. Deste ponto em diante, os perfis de 

propagação serão denominados como VA_3, referente ao modelo ITU Vehicular Type A, com 
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velocidade igual a 3 km/h, VA_50, para os terminais móveis com velocidade de 50 km/h e

PA_3, referente ao modelo ITU Pedestrian Type A, com velocidade dos terminas móveis

iguais a 3 km/h. Um resumo dos principais parâmetros relativos à propagação utilizados nas 

simulações deste trabalho é apresentado na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Parâmetros relativos à propagação utilizados nas simulações 

Ambiente
Parâmetros relativos à propagação 

Macro-celular Micro-celular
Perda de percurso [dB] em função da distância 
[km]1

d

dBL

10log6,37

1,128][

d

dBL

10log40

7,147][

Razão de interferências i. BS com três setores 65% 40%

Modelos de propagação VA_3 / VA_50 PA_3

A interface AVI, do inglês Actual Value Interface, foi utilizada em recentes trabalhos 

[Rosa 04a], [Rosa 04b], [Outes 04], [Wacker 02] na determinação dos parâmetros do sinal dos 

terminais móveis em sistemas de 3G WCDMA. Segundo [Wacker 97], esse método é a mais

adequada ferramenta para aplicar os dados obtidos em simulações de nível de enlace em

simulações de nível de sistema, levando em consideração os algoritmos de gerência rápida 

dos recursos de rádio (Radio Resource Management, RRM) assim como outros aspectos do 

sistema, tais como mudanças nas condições da interferência ou controle de potência no canal 

de propagação em sistemas de comunicações de 3G. 

_________________________________________________________________________________________________________________

1 Considerando a altura das antenas da BS fixa em 15 m e freqüência da portadora WCDMA igual a 2 GHz

[3GPP 04].
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  As tabelas AVI são obtidas através de exaustivas simulações de nível de enlace, 

baseadas nas especificações contidas nos Releases do 3GPP, e, através dos resultados obtidos, 

é possível determinar o valor do Eb/N0 médio, em função da quantidade de quadros TTI 

transmitidos, para uma BLEP correspondente. Os valores do parâmetro Eb/N0, a serem 

aplicados em simulações computacionais, podem ser obtidos ainda através de medições em 

uma rede celular em plena operação [Holma 04], por exemplo, as medidas feitas na rede da 

Vodafone [Oikonomopoulos 02]. Dados obtidos através da interface AVI foram utilizados nas 

simulações desenvolvidas neste trabalho. Apenas conceitos básicos para a aplicação dos 

dados das tabelas AVI e resultados obtidos em pesquisas relativas à essa técnica são 

apresentados. A geração das tabelas AVI, úteis na determinação do desempenho do UL de 

sistemas WCDMA, está distante do foco desta  dissertação e mais detalhes podem ser 

encontrados em [Wacker 02], [Wacker 97]. 

  A Figura 4.3 apresenta os valores da BLER em função da Eb/N0 médio por quadro TTI 

em relação aos perfis VA_3, VA_50 e PA_3, para serviços de dados com taxa de bits

R=64 kbps e um TTI de 10 ms, obtidos com o método AVI em [Rosa 04b], [Outes 04]. 

Através dessas curvas foram determinados os valores dos parâmetros utilizados nas 

simulações desenvolvidas neste trabalho, mostrados de forma resumida na Tabela 4.2      

[Rosa 04a].

Tabela 4.2 - Eb/N0  por TTI de acordo com a BLERalvo

Eb/N0 para os canais de propagação ITU [dB]

VA_3 [dB] VA_50 [dB] PA_3 [dB]

BLERalvo = 20% 2,80 3,40 2,62

BLERalvo = 10% 3,20 3,90 2,80

BLERalvo = 1% 3,90 5,30 3,00
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Figura 4.3 - BLER em função da Eb/N0 médio por quadro TTI para os perfis de canal
VA_3, VA_50 e PA_3. 

4.3.2. Tamanho do Quadro de Transmissão 

Conforme mostrado no capítulo 3, o canal dedicado DCH de um sistema de 3G 

WCDMA suporta quadros de transmissão com duração TTI entre 80 e 10 ms. Os quadros 

suportados pelo E-DCH Rel-6 têm durações iguais a 10 ms e 2 ms. Para as simulações

desenvolvidas neste trabalho, foi considerado que os DCH de 3G WCDMA suportam apenas 

os quadros com comprimento TTI=10 ms, e os E-DCH WCDMA Rel-6 suportam quadros 

com comprimento TTI=10 ms e 2 ms. O suporte ao quadro de 10 ms é uma das propriedades 

dos canais dedicados de alta capacidade do EUL, garantindo assim a coexistência entre os 

canais de 3G e de 3.5G em uma rede WCDMA/EUL. A Figura 4.4 ilustra o tamanho dos 

quadros utilizados nas simulações computacionais dos esquemas de retransmissão HARQ

desenvolvidas neste trabalho.
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Figura 4.4 - Duração dos quadros utilizados nas simulações computacionais deste trabalho. 
(a) Quadro DCH com duração 10 ms. (b) Quadro E-DCH com duração 10 ms.

(c) Quadro E-DCH com duração 2 ms

4.3.3. Esquemas de Retransmissão na Camada Física 

Conforme apresentado no capítulo anterior, os esquemas de retransmissão automática

controlados pelas BSs permitem retransmitir mais rapidamente os pacotes de dados 

erroneamente recebidos, o que gera uma redução nos atrasos causados pelas retransmissões

quando comparados com os esquemas de retransmissão controlados pelo RNC. Essa técnica 

permite que o canal físico opere com probabilidades de erro mais elevadas que as permitidas

no Rel-99, obtendo praticamente o mesmo desempenho em termo de atrasos. Por 

conseqüência ocorre uma expansão na eficiência espectral e ampliação do throughput

alcançado na célula.

Com o objetivo de verificar o aumento do throughput nas células, quando aplicados os 

esquemas de retransmissão HARQ na camada L1, e o impacto dessas técnicas nos atrasos 

envolvidos, três diferentes cenários para as simulações são considerados. No primeiro cenário, 

que a partir desse ponto chamaremos Rel-99 ARQ L2, temos a retransmissão ARQ realizada 

entre o RNC e o UE, de acordo com o WCDMA Rel-99. No segundo cenário, que deste ponto 

em diante chamaremos EUL HARQ – A, é adota a retransmissão HARQ – A, por meio de um

E-DCH, (ver seção 3.2.2.7). No terceiro cenário, que deste ponto em diante chamaremos EUL 

HARQ – B/C, são adotas as retransmissões HARQ – B e HARQ – C, por meio de um

E-DCH, também descritas na seção 3.2.2.7. Os atrasos envolvidos no processo de transmissão
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nos três cenários supracitados foram analisados para os dois comprimentos do quadro TTI 

(10 e 2 ms) mostrados na seção 4.3.2. 

4.3.3.1. Influência dos Atrasos e Considerações sobre Capacidade 

em Esquemas HARQ 

Utilizando os esquemas de retransmissão HARQ, é possível determinar valor ótimo da 

BLER, de acordo com a mobilidade dos UEs e condições de propagação do ambiente móvel,

para os quais a Eb/N0 eficaz correspondente é reduzida, alcançando valores máximos de 

capacidade do sistema, tanto para esquemas EUL HARQ – A quanto para EUL HARQ – B/C

[Rosa 04b]. Rosa et al. [Rosa 04a] demonstraram que, com um protocolo de retransmissão

rápida controlada pelas BSs, o valor da BLERalvo pode ser aumentado de 1% para valores 

entre 10% e 20% sem nenhuma degradação significativa no desempenho do atraso médio no 

UL. Entretanto, operar uma rede WCDMA com uma probabilidade de erro excessivamente

elevada (BLER>20%) pode degradar drasticamente o desempenho em atrasos de transmissão

dos pacotes e em throughput quando aplicado HARQ na camada L1. A relação entre menores

atrasos na transmissão e maior eficiência espectral é mostrada na Figura 4.5.

Figura 4.5 - Relação entre menores atrasos na transmissão e maior eficiência espectral. 
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Dependendo dos atrasos permitidos para um serviço em NRT e da redução nos atrasos 

de retransmissão o valor da BLER, para a operação de um canal físico, pode ser aumentado

obtendo o mesmo desempenho em termos de atrasos para o serviço em questão, mas

reduzindo o valor correspondente da Eb/N0. A BLER é definida como a relação entre os 

quadros de dados recebidos erroneamente e a quantidade total de quadros transmitidos para 

um intervalo de tempo arbitrário. Analisando (4.8) e (4.10) é fácil perceber o aumento do 

throughput e do número de usuários na célula quando é reduzido o valor da Eb/N0.

O valor eficaz da relação Eb/N0 para a obtenção da BLERalvo é determinado como

[Holma 04] 

BLER

BLER
N

E

BLER
N

E
b

Eficaz

b

1

)(
0

0

(4.12)

Na equação acima Eb/N0(BLER) é a relação da energia do bit pela densidade espectral 

do ruído necessária para atingir um valor específico da BLER e BLER é a taxa de erro de 

blocos.

4.3.3.1.1.  Determinação da Capacidade 

As definições apresentadas a seguir são aplicadas na análise do throughput. A relação 

Eb/N0 necessária para a determinação da BLERalvo é obtida diretamente das tabelas AVI como

)(
0

alvoalvo
b BLERAVIBLER

N

E
(4.13)
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De forma similar a BLEP, dado um valor especifico da Eb/N0 por um determinado

valor médio de quadros TTI recebidos, é obtida, de acordo como

00 N

E
AVI

N

E
BLEP bb (4.14)

Para os esquemas HARQ que não aplicam técnicas de combinação e consideram o 

perfeito controle de potência a BLEP, independente de qual retransmissão esteja sendo 

considerada ,M] [ m 0 , será igual ao valor da BLERalvo, ou seja o valor da BLER, e o 

valor específico da Eb/N0 por um determinado valor médio de quadros TTI recebidos são 

sempre iguais a Eb/N0 necessária para atingir uma BLERalvo específica. A situação é diferente 

para as simulações aplicando o HARQ associado às técnicas combinação Chase (CC) e 

redundância incremental (IR). Com elas os esquemas HARQ executam a SC das informações

recebidas e, em cada um dos instantes de transmissão, o valor da BLEP diminui à medida que 

aumenta o número de retransmissões , embora a E)( Mm b/N0 por um determinado valor 

médio de quadros TTI recebidos permaneça constante. A Eb/N0 recebida para um usuário j,

dado um valor específico da BLERalvo, é dada por 

j
total

j
alvo

j

b SF
P

P
BLER

N

E

0

(4.15)

Na expressão acima Pj é a potência do sinal recebido do usuário j, Ptotal é a potência 

total do sinal banda larga incluindo a potência do ruído térmico na BS, e SF é o fator de 

espalhamento espectral (ver Tabelas 2.2 e 2.3). Assim (4.8), em função do NR e considerando 

(4.15) assume a forma
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alvo
b

alvo

BLER
N

E
BLERBLER

W
NR

FT

0

11
1

(4.16)

onde é a taxa de erro de blocos de bits para um valor específico da 

BLER

)( alvoBLERBLER

alvo, F é uma constante dada em (4.9). O NR é utilizado na determinação do fator de 

carga na célula, definido na seção 4.2. Então, podemos re-escrever (4.12), na determinação de 

um valor específico da  comoalvoBLER

)BLER(BLER

)BLER(
N

E

BLER
N

E

alvo

alvo
b

alvo

Eficaz

b

1
0

0

(4.17)

É possível perceber como a relação Eb/N0 eficaz é um parâmetro que permite verificar 

a capacidade máxima alcançável em diferentes esquemas HARQ e diferentes probabilidades 

de erro, através de (4.16) e (4.17). Assim como apresentado, no EUL HARQ – A o valor da 

 é o próprio valor da BLER)( alvoBLERBLER

,M] [ m 0

alvo, independente da retransmissão em questão

, ou seja 

)(A-HARQEUL alvoalvo BLERBLERBLER (4.18)

Os valores da BLERalvo são mapeados diretamente das tabelas AVI, segundo a equação 

(4.13). No EUL HARQ – B/C a diferença é que o valor da  é igual ao valor 

da BLER

)( alvoBLERBLER

alvo apenas na primeira transmissão. Quando começam as retransmissões, a 

implementação da SC é dada através da soma da Eb/N0 equivalente em cada instante de 

transmissão. Uma perda na combinação, , é considerada cada vez que a ESCP b/N0 é somada à 
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Eb/N0 acumulada, macumuladab NE ,0

PSC

, da transmissão anterior. Essa perda dependerá da forma

como foram implementadas a CC e a IR. Nas simulações desenvolvidas neste trabalho foi 

adotado um valor constante da dB2,0 . A Eb/N0 alvo em esquemas EUL HARQ – B/C é 

obtida para cada retransmissão ,M] [ m 0  como

)
N

E
( alvo

m

BLER

acumulada,

b

alvo

N

E

) 0

1

1

M

k

M

k j

B/C-

1

AVIB/C-HARQ

Para :0m

)(
00

alvo
b

acumulada,

b BLER
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E (4.19a)

Para 1 :1Mm

SC
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alvo
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)()(

( 01
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(4.19b)

A BLER correspondente a um valor da BLERalvo a ser aplicada na equação (4.17) para 

os esquemas de retransmissão EUL HARQ – B/C é dada por 

1

1

1

HARQEUL k

j
alvoj

k

alvoj

alvo

BLERBLEP

BLERBLEP

BLERBLER (4.20a)

O valor da BLEP, para qualquer retransmissão m, é obtido das curvas apresentadas na 

Figura 4.3 e dado por 

mAcumulada

ALVO
b

alvom BLER
N

E
BLERBLEP

,0
EUL )(

(4.20b)
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4.3.3.1.2.  Análise dos Atrasos 

A análise do tempo médio necessário para a transmissão correta de um quadro de 

dados no UL de um sistema de 3G WCDMA, aplicando técnicas de 3.5G, é apresentada nesta 

seção. Os mesmos cenários apresentados na seção anterior foram considerados. Para os 

esquemas de retransmissão EUL HARQ – B/C, onde a BLEP assume valores diferentes à cada 

transmissão m (sendo igual à  apenas na primeira transmissão), definimosalvoBLER

Para :0m

alvoBLERBLEPx 11 10

(4.21a)

Para 1 :1Mm

)1( 1mm BLEPCx
(4.21b)

M

k
kBLEPC

1

(4.22)

Com base nas considerações feitas em (4.21a), (4.21b) e (4.22) podemos determinar o 

atraso médio envolvido na transmissão de um quadro de dados no caso do EUL HARQ – B/C 

como

DT
C

CcDDMTTIMxC

A
LL

M

k
i

2

21

1

0
B/C-HARQEUL

1

)1(1

(4.23)
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sendo o parâmetro c dado como

1

1

0

1 L

M

k
k DkkTTIxc (4.24)

Nas expressões acima são considerados os atrasos de transmissão ocorridos na camada

L1, , e os atrasos na camada L2, , relacionados à transmissão da mensagem NACK 

do RNC para o UE (ver Tabela 4.3). Além desses parâmetros o TTI, que representa a 

quantidade de retransmissões na camada L1, M, e as constantes C e c também são 

apresentadas. Para os esquemas de retransmissão EUL HARQ – A, onde a BLEP é igual a 

BLER

1LD 2LD

alvo em todos os instantes de transmissão, definimos o atraso na transmissão de um

quadro na camada L1 como

DT

BLEP

Dm

DMmmk

MmkTTI

BLEPBLEPA k
M

k

L

L
m

Mm

1

)1(
1

0

2

1
0A-HARQ

EUL

(4.25)

Na equação acima temos o atraso total, DT, que inclui os atrasos ocorridos no RNC, na 

interface Iub, no UE e na BS dados na Tabela 4.3. Podemos simplificar (4.25) e obter o atraso 

médio de transmissão de um quadro WCDMA para o esquema de retransmissão EUL

HARQ – A como

DT
C

cDDMMTTIC
A LL

)1(

1

1

1211
A-HARQEUL (4.26)



Capítulo 4 – Considerações Teóricas para Simulações Computacionais                               92 

Onde

MBLEPC1 (4.27)

k
M

k
L BLEPDkkTTIBLEPc

1

0
11 1)1( (4.28)

Em (4.27) e (4.28) a BLEP=BLERalvo [Rosa 04b]. No Rel-99 ARQ L2 do WCDMA, o 

processo de retransmissão automática ocorre entre o UE e a camada RLC do RNC. Nas 

simulações desenvolvidas consideramos o perfeito controle de potência e a BLEP, em cada 

transmissão m, igual a BLERalvo. Cada transmissão m, desde a primeira até a última,

necessária para o perfeito e completo recebimento de uma mensagem, apresenta um certo 

atraso envolvido, Dym, com uma correspondente probabilidade de erro, Pym, dados por 

Para a primeira transmissão:

TTIDTDy1

alvoBLERBLEPPy 111

(4.29a)

(4.30a)

Em (4.29a) e (4.30a) são determinados, respectivamente, os atrasos envolvidos no 

processo de retransmissão de um pacote de dados no esquema Rel-99 ARQ L2 e a BLEP

correspondente. De maneira similar, as equações seguintes são utilizadas para a determinação

dos atrasos e das BLEPs para as transmissões subseqüentes.

Para a segunda transmissão:

)1(2 BLEPBLEPPy

TTIDDTDy L 222

(4.29b)

(4.30b)
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Para a n-ésima transmissão:

)1( BLEPBLEPPy n
n

TTInDnDTDy Ln )1(2

(4.29c)

(4.30c)

O atraso médio decorrido na transmissão de um quadro de dados é determinado com a 

soma dos valores dos atrasos, ponderada pelos respectivos valores da BLEP, decorridos em

cada retransmissão. De forma simplificada, o atraso total num processo de retransmissão

utilizando o esquema Rel-99 ARQ L2 é dado como

DT
BLER

BLERDTTI
A

alvo

alvoL

)1(
2

L2ARQ99-Rel (4.31)

Na Tabela 4.3 são apresentados os parâmetros utilizados nas simulações dos atrasos de 

transmissão desenvolvidas neste capítulo utilizando esquemas EUL HARQ – B/C, EUL 

HARQ – A e Rel-99 ARQ L2 [Rosa 04b]. Na primeira etapa das simulações computacionais,

o comprimento do quadro TTI igual a 10 ms foi considerado. Em uma segunda análise, 

consideramos o suporte aos quadros WCDMA Rel-6 com TTI igual a 2 ms.

Tabela 4.3 - Parâmetros utilizados nas simulações. 

Símbolo Parâmetro Valor atribuído

M Número máximo de retransmissões na camada L1 5

DT
Atraso de transmissão total (Soma dos atrasos no RNC, 

BS, na interface Iub e no UE) 
60 ms

1LD Atraso de transmissão na camada física 40 ms

2LD Atraso de transmissão na camada RLC 120 ms

TTI Tamanho do quadro 10 ms e 2 ms
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4.3.4.  Detecção Multi-Usuário com Cancelamento de Interferências

A MUD pode ser realizada de maneira eficiente para reduzir parte, ou idealmente toda, 

da interferência IIntra (ver Figura 2.9) no UL de sistemas com acesso múltiplo CDMA. A 

eficiência de detecção multi-usuário, , é um parâmetro que representa a porcentagem da 

I

MUDEf

Intra que um receptor MUD é capaz de eliminar, dada pela razão da IIntra antes e depois do 

processo de IC. A  de um receptor depende de fatores práticos como a quantidade de 

usuários transmitindo simultaneamente, fator de carga instantâneo da rede, ambiente de 

propagação considerado, E

MUDEf

b/N0 alvo, potência máxima permitida nos canais físicos dedicados 

de controle e de dados, etc [Oikonomopoulos 02].

A complexidade de implementação do receptor é um outro fator de influência direta 

no desempenho da MUD. Quanto mais rigoroso for o mecanismo de eliminação das 

interferências, melhor será a atuação do receptor MUD e, conseqüentemente, mais complexas

serão a sua construção e implementação física. Neste trabalho a classificação dos receptores 

MUD foi feita relacionando a quantidade de IIntra que o receptor MUD pode extinguir, dado 

pela , com a complexidade de construção prática desse mecanismo nas BSs da rede de 

3G WCDMA sob análise. 

MUDEf

Visando a determinação do ganho potencial em throughput no UL de uma célula em

uma rede de 3G WCDMA, neste trabalho foram realizadas simulações computacionais que 

consideraram a inclusão, em uma célula, de mecanismos recepção MUD, com cancelamento

de interferências PIC residual, de alta complexidade de implementação,  igual a 80%, 

de média complexidade, com  igual a 40%, e de baixa complexidade, com  igual 

a 20%. Para as análises, foi considerada uma rede composta por 4 BSs, com 3 setores cada, 

resultando em 12 células. O mecanismo de MUD foi implementado em apenas uma das 

células, conforme a Figura 4.6. Nas 11 células vizinhas à sob análise, foram desempenhados

MUDEf

MUDEf MUDEf
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apenas os mecanismos de retransmissão ARQ controlados pelo RNC (Rel-99 ARQ L2),

processos típicos de redes de 3G WCDMA [Holma 04]. 

Figura 4.6 – Célula equipada com receptor MUD. Cenário das simulações computacionais.

As considerações teóricas para as simulações seguem o padrão adotado em

[Rosa 04b], [Oikonomopoulos 02]. As equações seguintes são aplicadas na determinação do 

ganho teórico em throughput na célula WCDMA, devido à instalação de um receptor MUD. 

O valor da Eb/N0 por antena receptora para um usuário j é dado por [Toskala 98] 

j

njUEInterMUDnruídonIntra

njUE

nj

b SF
PPEfPP

P

N

E

)()1( ,,,

,

,0

(4.32)

Em (4.32)  é a potência de um terminal móvel j na n-ésima antena receptora, njUEP ,

a tota

n,

nInter ,

intra-c

P é a potênci l inter-célula recebida na n-ésima antena, P  é a potência total 

élula, P  é a potência total do ruído por antena receptora e SFj é o fator de 

espalhamento espectral do sinal do usuário j transmitindo a uma taxa Rj. Introduzindo a 

nIntra ,

ruído
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relação entre as interferências mostrada na equação (2.3) e solucionando (4.32) para ,

temos

njUEP ,

)

nj

b

j
MUD

nruídoMUDnIntra

njUE

N

E

SF
Ef

PEfiP
P

,0

,,

,

1

)1(

(4.33)

Para que todos os usuários sejam idealmente percebidos no receptor em um só nível de 

potência, ou seja Pj = P j [1, N], consideramos perfeito controle de potência, ou seja a BS 

recebe um mesmo valor de Eb/N0 para todos os N usuários simultâneos conectados na célula 

(Eb/N0)j = Eb/N0 j [1, N] e todos os usuários transmitindo a uma mesma taxa de dados, ou 

seja Rj = R j [1, N]. A potência total intra-célula recebida por antena é obtida como

)1(1

,0

,

MUD

nj

b

j
MUD

ruído
njUEIntra

EfiN

N

E

SF
Ef

NP
PNP

(4.34)

onde N é a quantidade de usuários simultâneos na célula. Aplicando as técnicas de MUD (4.5) 

pode ser re-escrita como

1()1(

)1(
1

)1(

0

int

MUDMUD

b

ruído

raruído

ruído
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MUD

EfiNEf
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E
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iPP
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(4.35)
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A Figura 4.7 ilustra a comparação do NR em função da quantidade de usuários 

simultâneos transmitindo em uma célula de 3G WCDMA sem a inclusão da MUD, de acordo 

com (4.5), com a quantidade de UEs alcançável devido à instalação de um receptor MUD, de 

acordo com a equação acima.

Figura 4.7 - Comparação do NR em função da quantidade de usuários simultâneos permitidos em uma célula

WCDMA com e sem a recepção MUD, para i=55%, =80%, W=3,84 Mcps, R=64 kbps, EMUDEf b/N0= 2,8 dB,

N=74 (sem MUD) e NMUD=153 (com MUD).

A inclusão desse receptor permite classificar o sistema WCDMA como sendo de 3.5G 

EUL [Rosa 04b]. Os parâmetros utilizados nessa simulação de nível de enlace foram i=55%

(macro-célula com antenas ominidirecionais),  igual a 80%, W=3,84 Mcps, R=64 kbps,

E

MUDEf

b/N0= 2,8 dB e uma quantidade máxima de usuários suportados N=74 (sem MUD) e N=153

(com MUD). 

Em simulações computacionais, a consideração de um valor máximo permitido para o 

NR no UL caracteriza controle de admissão de usuários (ver seção 3.2.2.5.). As simulações

computacionais deste trabalho consideraram o ganho potencial em throughput alcançável com

o NR igual a 3 dB e 6 dB (50% e 75% da carga máxima em um sistema CDMA), visto que um



Capítulo 4 – Considerações Teóricas para Simulações Computacionais                               98 

dos principais objetivos é reproduzir um sistema o mais real possível. O aumento teórico da 

quantidade de usuários obtido considerando a capacidade máxima foi de 107%, quando 

aplicada a técnica de 3.5G MUD, em relação à capacidade de pólo de uma célula WCDMA

Rel-99. O aumento mostrado na Figura 4.7 é superior aos valores reais que podem ser 

alcançados, 38% e 63%, considerando o limite do controle de admissão de usuários 3 dB e 6 

dB, respectivamente [Rosa 04b], [Holma 04], [Oikonomopoulos 02].

A relação entre o NR e o UL da célula foi dada em (4.6). Substituindo (4.6) em (4.35), 

obtemos o número médio de usuários simultâneos transmitindo a uma mesma taxa de 

transmissão R, em função do UL, quando aplicada a MUD como [Toskala 98] 

ULMUD
MUD

b

ULMUD Efi
Ef

N

E

SF
N

1

1
)1(

0

(4.36)

Conforme mostrado na seção 4.2, a partir da equação básica da capacidade sistemas

CDMA, equação (4.10), é possível determinar a quantidade de usuários numa célula de 3G 

WCDMA (sem receptor MUD), ou seja 0MUDEf , transmitindo a uma mesma taxa R. Numa

análise que considere apenas serviço de voz, e sejam empregados algoritmos de detecção da 

atividade de voz (Voice Activity Detection, VAD), re-escrevemos a equação (4.10) como

1
1

0

0MUD

N

E

SF
N

b

UL (4.37)
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onde é o fator de atividade de voz, resultado da utilização da VAD. Em simulações

computacionais de redes de 3G WCDMA,  assume valores entre 58% e 67%, para serviços 

de voz. No caso onde haja usuários de serviços de dados e voz em uma mesma célula, os 

usuários de dados têm =100% [Holma 04]. O ganho em throughput para a MUD é 

determinado pela razão entre o número máximo de usuários, segundo (4.36), e o número de 

usuários quando a eficiência de MUD for igual a zero, segundo (4.10) e é dado como

[Oikonomopoulos 02] 

ULMUD

b

MUD

b

Ef

MUD
Throughput Efi
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E

SF

Ef
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E

SF

N
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Ganho
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1

)1(

0

0
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(4.38)

O ganho em throughput na célula aumenta com , assim como diminui com a

razão de interferências i, visto que o IC somente é eficaz para a I

MUDEf

Intra. Entretanto, percebe-se 

que a  influi no ganho em throughput de acordo com o MUDEf UL. O impacto do termo entre 

colchetes de (4.38) é percebido quando a equação é aplicada para determinar o ganho em

throughput com MUD em taxas de transmissão elevadas [Rosa 04b]. Para simulações

computacionais onde a R máxima permitida seja menor ou igual a 768 kbps, desprezando o 

termo entre colchetes de (4.38) obtemos [Holma 04] 

ULMUD
Throughput Efi

i
Ganho

1

1
(4.39)
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O limite máximo de aumento no throughput alcançável, ou seja quando toda a IIntra for 

idealmente cancelada, implica em uma %100MUDEf  e é dado como

UL
Throughput i

i
Ganho

MÀX 1

1
(4.40)

Além da razão das interferências, i, um outro fator limitante do ganho em throughput é

a fração de energia captada pelo Receptor Rake, LR, na BS. Em um ambiente multipercurso

um Receptor Rake, com K ramos receptores, priorizará a captação da energia nos ramos onde 

o sinal recebido é mais forte. A potência dos sinais interferentes, não captada nos percursos 

restantes, não pode ser removida pelo mecanismo de MUD e será vista pelo receptor como

IIntra. A interferência total intra-célula removida pelo Receptor Rake é dada como

RIntraMUDRAKE LIEfI (4.41)

Considerando essa limitação, (4.39) pode ser re-escrita como

ULRMUD
Throughput LEfi

i
Ganho

1

1
(4.42)

Assim como em [Rosa 04b], [Oikonomopoulos 02] nas simulações computacionais

desenvolvidas nesta dissertação não foram consideradas limitações na quantidade de ramos do 

Receptor Rake da BS, ou seja toda a potência no UL, necessária para a máxima performance

do detector MUD, foi captada. Além da quantidade de ramos disponíveis, em um Receptor

Rake prático a quantidade de energia captada dependerá dos atrasos de espalhamento no canal 

e do desempenho do mecanismo de seleção do ramo no próprio receptor. 



Capítulo 5 – Resultados das Simulações                                                                                 101 

Capítulo 5 

Resultados das Simulações 

  Neste capítulo são apresentados os resultados das simulações computacionais dos 

parâmetros de projetos de redes de 3G WCDMA obtidos através de simulações de nível de 

sistema realizadas com o auxílio da ferramenta NPSW. Também são mostrados os resultados 

do desempenho de células de 3G WCDMA em relação aos atrasos de transmissão e ao 

throughput, quando aplicadas às técnicas de 3.5G EUL: redução do tamanho do quadro de 

transmissão, retransmissão automática híbrida na camada física e detecção multi-usuário com 

cancelamento de interferências, obtidos através de simulações computacionais de nível de 

enlace, para os cenários apresentados no capítulo anterior. Todas as análises computacionais 

desenvolvidas foram implementadas na linguagem Matlab. 

  Na seção 5.1 são apresentados os resultados das simulações de nível de sistema do UL 

de uma rede de 3G WCDMA realizadas com o auxilio da ferramenta NPSW. Na seção 5.2 são 

apresentados os resultados obtidos em relação ao throughput, comparando o desempenho dos 

sistemas de 3G WCDMA com e sem a aplicação das ferramentas de 3.5G EUL HARQ na L1. 

Na seção 5.3 os resultados das análises dos atrasos envolvidos na transmissão de pacotes de 

dados numa rede de 3G WCDMA são apresentados, comparando a retransmissão ARQ 

controlada pelo RNC com as técnicas HARQ na L1. Na seção 5.4 são apresentados os 

resultados obtidos nas análises dos atrasos na transmissão com a redução do tamanho do 

quadro TTI, de maneira similar à apresentada em 5.3. Na seção 5.5 são apresentados os 
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resultados do ganho potencial em throughput para diferentes níveis de complexidade de 

implementação de um receptor de 3.5G EUL que realiza MUD com cancelamento de 

interferências PIC residual na BS, comparado com um receptor convencional de 3G 

WCDMA.

5.1. Análise do Desempenho do UL de uma Rede de 3G WCDMA 

Nesta seção são ilustrados os resultados obtidos por meio de simulações de nível de 

sistema do desempenho do UL de uma rede de 3G WCDMA utilizando a ferramenta NPSW

versão 5.0.0 (ver Apêndice 1). Para isso foi considerada uma rede  composta por um total de 

1500 usuários, aleatoriamente distribuídos entre 19 BS de três setores cada, que resultou num

total de 57 células, em uma área total de 16x16 km2. Com o auxílio do NPSW foi possível 

verificar a distribuição dos usuários na rede de 3G WCDMA mostrada na Figura 5.1. 

Figura 5.1 – Distribuição dos usuários na rede. Total de 1500 usuários aleatoriamente distribuídos entre 19 BS
com três setores em uma área de 16x16 km2.
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Para essa distribuição de usuários, com a ferramenta NPSW foi possível determinar o 

comportamento da razão de interferências i em uma rede de 3G WCDMA com diversos perfis 

de usuário (service mix) como serviços de voz a uma taxa de transmissão R=8 kbps, com

usuários deslocando-se a uma velocidade de 50 km/h, serviços de dados a uma taxa de 

transmissão R=64 kbps, com usuários a uma velocidade de 3 km/h, e serviços de dados a uma

taxa de transmissão R=144 kbps, com usuários em velocidade de 3 km/h, conforme mostra a 

Figura 5.2.

Figura 5.2 – Razão entre a interferência intercélulas e a interferência total intracélula para uma rede de 3G 
WCDMA com diversos perfis de usuário.

Na Figura 5.2 é possível perceber que a razão de interferências i assume valores entre 

40% e 100% nas áreas onde há maior concentração de usuários e em BSs contornadas por 

estações vizinhas. A principal vantagem das simulações de nível de sistema sobre as 

simulações de nível de enlace é considerar a rede celular como um todo, com diversas BSs e 

centenas de UEs. A consideração da influência das interferências nas células vizinhas na 

célula sob análise é um fator relevante na realização de simulações de redes celulares, 
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especialmente as de acesso CDMA, as quais sofrem limitações de capacidade devido aos 

níveis de interferência nas células vizinhas. A Figura 5.3 mostra a perda de propagação para 

uma célula obtida nas simulações com a ferramenta NPSW. Os resultados mostrados nessa 

figura ilustram claramente a influência que o sinal de uma estação, no caso a BS1, de uma

rede exerce sobre as suas vizinhas. A BS1 exerce interferência direta nas BSs 2, 3, 18, 11, 13, 

14, 15 e interferência com baixos níveis de potencia do sinal, sobre diversas estações em

distâncias de até 6 km, como a BS40, por exemplo.

Figura 5.3 – Perda de propagação com a ferramenta NPSW. Influência do sinal da BS1 sobre as estações 
vizinhas.

A Figura 5.4 mostra o UL na rede simulada para a razão de interferências e 

distribuição de usuários das simulações anteriores. Em grande parte da área iluminada pelas 

BSs o UL assumiu valores entre 35% e 45%, o que significa a operação de rede com carga 

inferior a 50% nas simulações. Os resultados das simulações de nível de enlace, 

desenvolvidas no capitulo 4, apresentados nos itens seguintes foram obtidos para UL entre

50% e 75%. 
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Figura 5.4 – Fator de carga no UL da célula para 1500 usuários.

Com a ferramenta NPSW é possível determinar diversos parâmetros de uma rede de 

3G WCDMA. Como o foco das simulações deste trabalho é o desempenho do UL, uma

análise da cobertura do DCH Rel-99 também foi realizada. A Figura 5.5 mostra os resultados 

obtidos nas simulações de nível de sistema para a cobertura composta de serviços de voz a 

uma taxa de transmissão R=8 kbps, com usuários deslocando-se a uma velocidade de 50 km/h,

serviços de dados a uma taxa de transmissão R=64 kbps, com usuários a uma velocidade de 3 

km/h, e serviços de dados a uma taxa de transmissão R=144 kbps, com usuários em

velocidade de 3 km/h.
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Figura 5.5 – Cobertura composta na rede service mix.

Na figura acima é mostrada a área de cobertura dos DCHs em relação aos serviços 

simulados. Os resultados das simulações do melhor servidor (do inglês best server) do sistema

apontaram o serviço de dados a 144 kbps com cobertura garantida em 53,91% da área 

iluminada da rede. Para o serviço de dados a 64 kbps, as simulações mostraram cobertura em

64,06% da área. Já para os serviços de voz em 8 kbps os DCHs foram capazes de cobrir 

84,9847% da área considerada. Através dos resultados dessas simulações de nível de sistema

é possível determinar valores médios para a interferência i e para o UL, a serem utilizados na 

determinação do throughput da célula e estimação o NR, utilizando a equação (4.8). Esse 

procedimento é particularmente utilizado para redes baseadas no serviço de voz, nas quais há 

grande quantidade de usuários ativos, com baixas taxas de transmissão, em cada célula. O 

objetivo das simulações desenvolvidas com a ferramenta NPSW foi comparar os valores 

atribuídos aos parâmetros utilizados nas simulações de rede de 3G WCDMA adotados neste 

trabalho, mostrados em [Holma 04], com os valores obtidos em simulações de nível de 
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sistema. Mais detalhes sobre o funcionamento da ferramenta NPSW podem ser encontrados 

em [Wacker 01]. 

5.2.  Análise do Throughput em Esquemas de Retransmissão Automática 

  Nesta seção são apresentados os resultados obtidos com as simulações de nível de 

enlace do throughput em uma célula WCDMA de 3G e de 3.5G. A comparação entre os 

resultados para diversos perfis de usuários, com diferentes padrões de QoS, canais de 

propagação, velocidades de deslocamento dos terminais móveis no canal é feita baseada nos 

valores da Eb/N0, necessária para a determinação da taxa de erro de blocos alvo, e nos valores 

da BLEP, obtidos diretamente das tabelas AVI, conforme apresentado no Capítulo 4. As 

análises numéricas desenvolvidas, implementadas na linguagem Matlab, foram baseadas nas 

equações apresentadas na seção 4.3.3.1.1. No cenário Rel-99 ARQ L2 é desempenhada a 

retransmissão ARQ realizada entre o RNC e o UE. Nos cenários, EUL HARQ – A e EUL 

HARQ – B/C são desempenhadas a retransmissão automática híbrida através das ferramentas 

de 3.5G HARQ de entre a BS e os UEs.

 As análises apresentadas consideraram que a diminuição dos atrasos obtida durante o 

processo de retransmissão controlado pela BS, comparado com os atrasos decorridos na troca 

de mensagens entre o RNC e o UE (ver Figura 3.4), permite a operação dos mecanismos de 

3.5G HARQ em taxa de erro, BLERalvo, mais elevadas do que as permitidas nos Rel-99/4/5 do 

WCDMA. A diminuição da BLERalvo permite uma redução sistemática na relação Eb/N0 dos

terminais móveis conectados na rede e um aumento proporcional no throughput. A proporção 

dessa expansão na eficiência espectral é dependente do perfil de propagação analisado. Para 

todos os cenários simulados consideramos o valor da taxa de chip WCDMA igual a           

3,84 Mcps, a taxa de transmissão de bits R=64 kbps¸ BS com três setores (ou seja i=65% para 
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ambientes macro-celulares e i=40% para micro-celulares) e os valores da BLERalvo e da Eb/N0

foram mapeados da Figura 4.3. Os resultados foram obtidos por meio do desenvolvimento de 

rotinas computacionais, baseadas nas equações (4.13) a (4.20) mostradas na seção 4.3.3.1.1. 

A Figura 5.6 mostra a comparação do desempenho do throughput em função do NR

para os três cenários simulados no perfil de propagação em ambientes macro-celulares VA_3. 

Figura 5.6 – Comparação do throughput em função do NR aplicando técnicas HARQ de 3.5G EUL
em relação ao ARQ Rel-99. Perfil de propagação VA_3, i=65%.

Para essas simulações a BLERalvo, quando aplicadas as técnicas EUL, foi aumentada de 

1% para 10%. Nessas simulações foram obtidos ganhos em throughput em torno de 3,83%, 

para 50% da carga na célula (NR=3 dB), quando aplicada a técnica HARQ – A e 4,78% para a 

HARQ – B/C. Para carga na célula WCDMA igual a 75% (NR=6 dB) o ganho em throughput,

quando aplicada a técnica HARQ – A, foi em torno de 3,70% e para a retransmissão

HARQ – B/C esse ganho foi em torno de 4,72%. Os resultados demonstram que, com o limite

do controle de admissão de usuários no UL ajustado para 6 dB (75% da capacidade de pólo), 
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o throughput pode ser expandido de um valor em torno de 722,12 kbps para uma vazão de 

756,22 kbps quando aplicada a retransmissão ARQ L2 e HARQ – B/C, respectivamente.

Na segunda simulação realizada, foi analisado o comportamento do throughput em

função do NR para os mesmos cenários de simulação anteriormente citados com o perfil de 

propagação em ambientes macro-celulares VA_50. A Figura 5.7 apresenta a comparação do 

desempenho do throughput em função do NR para os três cenários simulados.

Figura 5.7 – Comparação do throughput em função do NR aplicando técnicas HARQ de 3.5G EUL
em relação ao ARQ Rel-99. Perfil de propagação VA_50, i=65%.

Os resultados dessas simulações apresentaram um desempenho superior em

throughput com a implementação das técnicas de 3.5G HARQ em relação aos resultados 

anteriormente exibidos (para um ambiente macro-celular com velocidade dos UEs igual a 

3 km/h). Esse aumento é devido à maior mobilidade existente no canal macro-celular com

terminais móveis a uma velocidade de 50 km/h. Para essa segunda simulação foram

alcançados ganhos em throughput em torno de 21,12%, para o NR=3 dB com a retransmissão

HARQ – A, e incremento de capacidade de 21,66%, obtido com a técnica de 3.5G 
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HARQ – B/C. Para o NR=6 dB, o aumento do throughput permitido com a retransmissão

HARQ – A foi de 20,27% e 21,45% com a HARQ – B/C.

Na terceira simulação realizada, foi verificado o comportamento do throughput em

função do NR para o perfil de propagação PA_3, descrito na seção 4.3, considerando os 

mesmos três cenários para simulações. Os resultados dessa simulação são ilustrados na 

Figura 5.8.

Figura 5.8 – Comparação do throughput em função do NR aplicando técnicas HARQ de 3.5G EUL
em relação ao ARQ Rel-99. Perfil de propagação PA_3, i=40%.

Nesse caso o throughput obtido por meio da implementação das técnicas de 3.5G 

HARQ em uma rede de 3G WCDMA, para o NR=3 dB, é 1,30% superior quando comparada

à performance da retransmissão ARQ Rel-99 com a HARQ – A. Para o mesmo NR, foi obtido 

um aumento em torno de 2,35%, para a HARQ – B/C. Quando considerada a carga na célula 

de 75%, o aumento do throughput obtido nas simulações foi de 1,34% e 2,35%, para

HARQ – A e HARQ – B/C, respectivamente. As simulações do throughput foram

desenvolvidas para as quantidades de usuários listadas na Tabela 5.1. O número de UEs 

simultâneos utilizados na simulação de cada perfil foi o suficiente para o sistema atingir o 
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limite máximo de sua capacidade (capacidade de pólo). A quantidade de usuários listada na 

coluna referente a BLERalvo=20% foi empregada nas simulações das seções subseqüentes 

deste capítulo. 

Tabela 5.1 – Quantidade de usuários utilizada nas simulações computacionais 

Usuários (N) 
BLERalvo =20% BLERalvo =10% BLERalvo =1% 

PA_3 70 75 80
VA_3 77 80 90
VA_50 85 95 130

  A diferença entre o throughput para o EUL HARQ – A e HARQ – B/C é muito maior 

para valores mais elevados da BLERalvo mas, assim como mostraram os resultados das 

simulações desenvolvidas nesta seção, a expansão de capacidade é marginal para 

BLERalvo=10% em canais macro-celulares. A aplicação de ferramentas HARQ controlado 

pelas BSs permite ganhos em capacidade maiores em cenários micro-celulares, embora o 

ganho teórico no valor da Eb/N0  necessária, quando aumentado o valor da BLERalvo nos

cenários PA_3, tenha sido menor do que o obtido em ambientes macro-celulares. Os 

resultados obtidos nas simulações desse trabalho estão em conformidade com os encontrados 

em [Rosa 04b]. 

5.3. Análise dos Atrasos em Esquemas de Retransmissão Automática 

 Nesta seção são apresentados os resultados das simulações numéricas desenvolvidas 

considerando os três cenários apresentados no Capítulo 4. O objetivo dessas verificações foi 

analisar o impacto da aplicação dos esquemas de retransmissão HARQ na Camada L1 (ver 

seção 3.2.2.8) nos atrasos durante o processo de retransmissão. Para as simulações do Rel-99

ARQ L2, foram desenvolvidas rotinas computacionais baseadas na implementação das 
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equações (4.29) e (4.30). Os atrasos decorrentes num processo de retransmissão no EUL 

HARQ – A foram determinados de acordo com a equação (4.26). O atraso no EUL        

HARQ – B/C foi determinado pela implementação da equação (4.23). A formulação numérica 

utilizada nas simulações, assim como os parâmetros de entrada das equações foram mostrados 

na seção 4.3.3.1.2.

  Para a análise desenvolvida consideramos o UL em uma célula com antenas 

ominidirecionais e com usuários acessando tanto os canais DCH quanto o E-DCH. Não foram 

consideradas limitações de acesso ao E-DCH, visto que o objetivo era analisar os atrasos 

durante o processo de retransmissão de pacotes de dados, sem considerar a quantidade de 

usuários na célula. Na Tabela 5.2 são apresentados os resultados das simulações dos atrasos 

decorrentes na transmissão de um quadro TTI com duração 10 ms.

Tabela 5.2 – Atrasos decorrentes na transmissão de um quadro TTI=10 ms.

Atrasos [ms]
BLERalvo

Cenários simulados 
20% 10% 1% 

Rel-99 ARQ L2 109,27 86,067 71,313
EUL HARQ – A 82,562 75,556 70,505
EUL HARQ – B/C 81,413 75,553 70,505

Parâmetros 
Duração do quadro TTI=10 ms
Número máximo de retransmissões na 
camada L1 

M=5

  As simulações foram realizadas considerando a quantidade máxima de retransmissões 

na camada L1, M, necessárias para a correta recepção do quadro de dados, igual a 5. Caso 

esse número fosse atingido e existissem pacotes de dados que ainda não tivessem sido 

corretamente decodificados na BS, o processo na L1 seria encerrado e a transmissão teria sua 

continuidade desenvolvida na camada L2, entre o RNC e o UE, até que a correta recepção 

fosse executada.
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  Os resultados das simulações apresentados na Tabela 5.2 mostram uma redução 

significativa dos atrasos quando implementadas as técnicas HARQ, comparado com um 

esquema de retransmissão ARQ controlado pelo RNC, ou seja, protocolos de retransmissão 

automática controlados pelas BSs podem ser implementados em redes WCDMA, e a BLERalvo

pode ser aumentada de 1% para valores entre 10% e 20% sem causar graves prejuízos em 

relação à performance do atraso médio no sistema para um certo número máximo de 

retransmissões. Na Tabela 5.3 são apresentados os resultados da redução percentual dos 

atrasos envolvidos na transmissão de um quadro TTI, com duração 10 ms, obtidos nas 

simulações deste trabalho. 

Tabela 5.3 – Redução percentual dos atrasos quando aplicadas as ferramentas de 3.5G 
EUL HARQ –A e HARQ – B/C em comparação com a Rel-99 ARQ L2. 

Redução do atraso na transmissão 
de um quadro [%] 

BLERalvo

Cenários simulados 
20% 10% 1% 

Rel-99 ARQ L2 para EUL HARQ – A 32,408 13,912 1,146

Rel-99 ARQ L2 para EUL HARQ – B/C 33,757 13,916 1,146

  O ganho em eficiência espectral permitido com a implementação de ferramentas de 

3.5G EUL HARQ sobre a retransmissão controlada pelo RNC é diretamente proporcional à 

redução nos atrasos de retransmissão e uma expansão, em termos de throughput, também 

pode ser alcançada [Rosa 04b].

  Nas simulações realizadas, os atrasos de transmissão exibidos na Tabela 5.2 foram 

comparados, para uma determinada BLERalvo, mostrando que ocorreu uma diminuição 

considerável do tempo gasto com as trocas de mensagens na retransmissão Rel-99 ARQ L2 

quando o EUL HARQ – A e o EUL HARQ – B/C  foram implementados em uma BS de uma 



Capítulo 5 – Resultados das Simulações                                                                                 114 

rede WCDMA. Os resultados apresentados na Tabela 5.3 mostram que um canal físico de 

uma BS WCDMA de 3.5G pode operar com taxas de erro mais elevadas do que as 

determinadas nos Rel-99/4/5 (o que implica em aumento da capacidade do sistema em termos

de eficiência espectral, de acordo com os resultados apresentados na seção 5.2) sem que haja 

prejuízos em termos de atrasos de retransmissão.

Na Figura 5.9 é ilustrada a comparação da redução nos atrasos obtida em [Rosa 04a] 

com os resultados obtidos nas simulações deste trabalho, para TTI=10 ms, M=5, e

BLERalvo=1%, 10% e 20%.

Figura 5.9 – Comparação da redução dos atrasos de transmissão de [Rosa 04a] com

Os resultados analíticos do atraso médio na transmissão de um quadro de dados no UL 

este trabalho. TTI=10 ms, M=5, e BLERalvo=1%, 10% e 20%.

apresentados nesta dissertação de mestrado mostram boa concordância com as simulações de 

[Rosa 04a], onde o cenário ARQ RNC equivale ao cenário Rel-99 ARQ L2 deste trabalho, 

assim como HARQ – I equivale ao EUL HARQ – A e HARQ – II equivale ao EUL 
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HARQ – B/C. Uma análise mais detalhada dos atrasos de vários UEs, através de simulações 

de nível de sistema, permite a caracterização de forma completa do desempenho dos atrasos 

dos usuários [Rosa 04a]. 

5.4.  Redução do Tamanho do Quadro de Transmissão 

  Conforme apresentado na seção anterior, é possível reduzir os atrasos de retransmissão 

Tabela 5.4 – Atrasos decorrentes na transmissão de um quadro TTI=2 ms.

 Atrasos 

aplicando as ferramentas EUL Rel-6 de retransmissão automática na camada L1 em redes de 

3G WCDMA Rel-99, com quadros TTI de duração igual a 10 ms. A inclusão dos quadros TTI 

com comprimento 2 ms, suportados pelo E-DCH, implica na necessidade de garantir a 

coexistência entre os canais DCH de 3G e E-DCH de 3.5G em redes WCDMA. As 

simulações computacionais da análise dos atrasos desenvolvidas nesta seção seguiram o 

mesmo procedimento teórico apresentado na seção 5.3, considerando a redução do tamanho 

do quadro de transmissão. O impacto da aplicação dos esquemas de retransmissão HARQ na 

Camada L1 nos atrasos durante o processo de retransmissão de quadros com TTI de 2 ms é 

apresentado na Tabela 5.4. 

[ms]
BLERalvo

Cenários simulados 
20% 1% 10  %

Rel-99 ARQ L2 8 71,313102,5 4,444
EUL HARQ 72,526 66,667 62,424  – A
EUL HARQ – B/C 72,429 66,665 62,424

Parâmetros 
Duração do quadro TTI=2 ms
Número máximo de retransmissões na 
camada L1 

M=5
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  Os resultados obtidos nas simulações desenvolvidas neste trabalho comprovam que a 

redução no tamanho do quadro de transmissão acarreta na diminuição dos atrasos de 

retransmissão de um pacote de dados no UL de uma rede de 3G WCDMA quando aplicadas 

as técnicas HARQ na L1. Comparando os resultados mostrados nas Tabelas 5.2 e 5.4, 

percebemos que apenas para a BLERalvo=1% no primeiro cenário simulado (Rel-99 ARQ L2) 

não ocorreu diminuição no atraso de transmissão de um quadro de dados, mesmo com a 

redução do TTI de 10 ms para 2 ms.

  Ainda no primeiro cenário, considerando as demais taxas de erro de bloco, foram 

obtidas reduções nos atrasos entre 2% e 6,5% aproximadamente, para a BLERalvo=10% e 20%, 

respectivamente. Para o segundo cenário, uma diminuição significativa dos atrasos, devido à 

redução do tamanho do quadro, foi obtida para todos os valores da BLERalvo. Para a taxa de 

erro de bloco de 20%, foi obtida uma redução do atraso de transmissão de aproximadamente 

14%, para um número máximo de cinco retransmissões na L1. No terceiro cenário podemos 

verificar redução de aproximadamente 13% para as BLERalvo=1% e 10% e redução de 12,5% 

para BLERalvo=20%. Na Tabela 5.5 são apresentados os resultados das simulações, em valores 

percentuais, da redução nos atrasos de transmissão de um pacote de dados no UL de um 

sistema WCDMA quando aplicadas de forma combinada as técnicas de 3.5G EUL HARQ – A 

e HARQ – B/C com a redução do TTI de 10 ms para 2 ms.

Tabela 5.5 – Redução percentual dos atrasos quando aplicadas as ferramentas de 3.5G 
EUL HARQ – A e HARQ – B/C com TTI=2 ms  em comparação com a Rel-99 ARQ L2. 

Redução do atraso na transmissão 
de um quadro [%]

BLERalvo

Cenários simulados 
20% 10% 1%

Rel-99 ARQ L2 para EUL HARQ – A 41,329 26,665 14,239

Rel-99 ARQ L2 para EUL HARQ – B/C 41,463 26,670 14,239
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Comparando os valores exibidos na Tabela 5.3 com os da Tabela 5.5, percebemos uma

expressiva ampliação da redução percentual dos atrasos, em especial para valores da 

BLERalvo=1%, onde a redução passou de cerca de 1,4% para 14% em ambos os cenários 

simulados.

5.5. Ganho em Capacidade com Receptores MUD

Nesta seção são apresentados os resultados das simulações computacionais do ganho 

potencial em throughput em uma rede de 3G WCDMA Rel-99 quando aplicada a técnica de 

3.5G EUL de detecção multi-usuário com cancelamento de interferências PIC residual. O 

objetivo dessas simulações foi demonstrar os ganhos alcançáveis com diferentes valores da 

eficiência de MUD, conforme mostrado na seção 4.3.4. O desempenho do sistema em termos

de throughput foi analisado com a inclusão de receptores MUD de elevada complexidade de 

implementação, =80%, de média complexidade, =40%, e de baixa 

complexidade, =20%, nas BSs.

MUDEf

MUD

MUDEf

Ef

Nas Figuras 5.10 a 5.12 são ilustrados os valores do UL WCDMA em função do 

ganho percentual em capacidade para diferentes níveis percentuais da razão de interferências 

i. Para os valores de i=0%, 25%, 45%, 55%, 65%, 85% e 100% as considerações teóricas para 

as simulações, mostradas na seção 4.3.4, baseadas nas equações apresentadas em

[Toskala 98], [Oikonomopoulos 02], [Rosa 04b], [Holma 04] foram implementadas rotinas na 

linguagem Matlab.

Em todos os cenários simulados, admitiu-se o valor da taxa de chip WCDMA igual a 

3,84 Mcps, taxa de transmissão de bits R=64 kbps e Eb/N0=2,8 dB. A quantidade de usuários 

utilizada nas simulações foi determinada de acordo com o perfil de propagação do cenário 
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simulado, obedecendo aos critérios de convergência da equação do fator de carga WCDMA

(ver seção 4.2). O número máximo de usuários N por perfil simulado é dado na Tabela 5.1. 

Figura 5.10 – Fator de carga WCDMA em função do ganho em throughput na célula para
razão de interferências i=0%, 25%, 40%, 55%, 65%, 85% e 100% para receptor MUD

de baixa complexidade de implementação ( =20%).MUDEf

Figura 5.11 – Fator de carga WCDMA em função do ganho em throughput na célula para
razão de interferências i=0%, 25%, 40%, 55%, 65%, 85% e 100% para receptor MUD

de média complexidade de implementação ( =40%).MUDEf
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Figura 5.12 – Fator de carga WCDMA em função do ganho em throughput na célula para

razão de interferências i=0%, 25%, 40%, 55%, 65%, 85% e 100% para receptor MUD

de alta complexidade de implementação ( =80%).MUDEf

Numa análise preliminar dos resultados apresentados na Figura 5.12, seria possível 

atingir um ganho em throughput na célula de 400%, o que significaria uma expansão absurda 

da capacidade de tráfego de dados. Para tal seria necessário um receptor MUD de alta 

complexidade de implementação prática, atuando em um sistema em cuja razão de 

interferências entre as células fosse 0% ( . No entanto, os valores da 

utilizados nas simulações desenvolvidas nesta dissertação foram os mais próximos dos 

valores práticos para simulações de sistemas WCDMA.

)InterIntra II MUDEf

De acordo com os parâmetros para projetos de sistemas apresentados na Tabela 2.3 

[Holma 04], os valores médios da razão entre a interferência inter-células e da interferência 

total intra-célula, i, são 65% e 40% em ambientes de propagação macro-celular e micro-

celulares, e BSs com três setores. Assim como em [Rosa 04b], [Oikonomopoulos 02], neste 

trabalho o aumento do throughput foi verificado para o UL 75%, ou seja NR máximo
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permitido igual a 6 dB. Além disso, nessa dissertação de mestrado foram realizadas análises 

da expansão do throughput para o NR=3 dB.

Essa análise é importante visto que determinados “pontos quentes” (do inglês hot spot)

nas redes de 3G WCDMA (por exemplo, em um aeroporto) podem operar, em certas épocas 

do ano (por exemplo, na baixa temporada turística), com um UL inferior a 50%. Neste caso, 

quando implementados mecanismos EUL, é interessante que a operadora tenha conhecimento

da expansão permitida quando o sistema operar com carga igual a 50% da capacidade máxima

e com valores próximos a capacidade de pólo. 

Na Figura 5.13 é exibida uma comparação dos ganhos alcançados com MUD nas 

análises desenvolvidas em [Oikonomopoulos 02] com os resultados desta dissertação. 

Figura 5.13 – Comparação dos resultados para MUD obtidos neste trabalho com
[Oikonomopoulos 02] para NR=6 dB.

Os valores do ganho teórico em throughput numa célula de um sistema de 3G 

WCDMA, obtido nas análises desenvolvidas desta dissertação apresentaram coerência com os 



Capítulo 5 – Resultados das Simulações                                                                                 121 

obtidos em [Oikonomopoulos 02]. Em ambos os trabalhos os resultados teóricos foram

superiores aos obtidos nas simulações de nível de sistema de [Oikonomopoulos 02]. As 

simulações de nível de sistema consideraram a influência da interferência total em uma rede 

com 259 células e um Grau de Serviço, GoS (do inglês Grade of Service) de 98%, fatores que 

caracterizam um cenário bastante realista e que podem ter limitado o ganho alcançado nessas 

simulações.

Na Tabela 5.6 são apresentados os valores dos ganhos em capacidade utilizados nas 

simulações de nível de enlace cujos resultados são apresentados nas Figuras 5.14 a 5.22. 

Tabela 5.6 – Ganho potencial em throughput com MUD para NR=3 dB e NR=6 dB.

MUDEf

Ambiente
de

propagação

Limite do controle 
de admissão no UL 

20% 40% 80%

NR=6 dB 10,57 23,79 62,21
i=55%

NR=3 dB 6,73 14,43 33,64

NR=6 dB 11,65 27,02 74,19
i=40%

NR=3 dB 7,58 16,21 40,01

Esses resultados foram obtidos considerando a expansão em throughput alcançável em

um sistema composto por 4 BSs de 3 setores (ver Figura 4.6), no qual uma célula WCDMA

Rel-99 foi equipada com um receptor MUD com IC do tipo PIC residual. Os perfis para 

simulações foram classificados de acordo com a BLERalvo para cada um dos perfis de 

propagação VA_3, PA_3 e VA_50. Os resultados do throughput das 11 células WCDMA

Rel-99 foram obtidos com a implementação da retransmissão ARQ controlado pelo RNC, 

assim como nas simulações da seção 5.2. 
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Figura 5.14 – Ganho em throughput com receptor MUD para VA_3, BLER=1% e i= 65%. 

Figura 5.15 – Ganho em throughput com receptor MUD para VA_3, BLER=10% e i= 65%. 
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Figura 5.16 – Ganho em throughput com receptor MUD para VA_3, BLER=20% e i= 65%. 

O resultados das simulações mostrados nas Figuras 5.14, 5.15 e 5.16 apresentaram a 

expansão máxima em throughput permitida no UL de uma rede WCDMA Rel-99 quando 

aplicada a técnica EUL de 3.5G MUD com IC para o ambiente de propagação macro-celular

ITU Vehicular tipo A, com os UE em velocidade igual a 3 km/h e BLERalvo=1%, 10% e 20%, 

respectivamente. Para a  de 20%, o ganho médio obtido das simulações foi de 6,73% e 

10,57%, para NR de 3 dB e 6 dB, respectivamente, e para i=65%.

MUDEf

Em sistemas com acessos CDMA, quanto maior for o valor do NR, maior será a 

quantidade de usuários simultâneos permitidos na célula. Quanto mais próximo da unidade 

estiver o valor do UL, o NR tenderá a infinito e o sistema atingirá a sua capacidade máxima,

dada pela equação (4.11). Quanto mais próximo dessa capacidade máxima for o valor tomado

como referência para a determinação do ganho em capacidade para uma certa , maior

será o valor do throughput alcançado.

MUDEf
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Figura 5.17 – Ganho em throughput com receptor MUD para VA_50, BLER=1% e i= 65%. 

Figura 5.18 – Ganho em throughput com receptor MUD para VA_50, BLER=10% e i= 65%. 
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Figura 5.19 – Ganho em throughput com receptor MUD para VA_50, BLER=20% e i= 65%.

Os resultados das simulações mostrados nas Figuras 5.17, 5.18 e 5.19 também

ilustram o aumento da capacidade permitida no UL de uma rede WCDMA Rel-99 quando 

aplicada a técnica EUL de 3.5G MUD com IC para o ITU Vehicular tipo A, com velocidade 

da UE igual a 50 km/h, para BLERalvo=1%, 10% e 20%. Para a =40%, o ganho médio

obtido nas análises foi de 14,55% e 23,8%, com o 

MUDEf

UL igual a 50% e 75%, respectivamente, e 

para i=40%.

Neste caso temos um receptor MUD de complexidade de implementação

intermediária, ou seja a relação entre o desempenho do sistema e a complexidade de 

implementação, apresenta esse cenário como uma opção factível de implementação prática 

em redes WCDMA. Para o valor da BLER=1%, no perfil de propagação VA_50, uma

quantidade de 130 usuários foi requerida para atingir a capacidade máxima do sistema

Os resultados das simulações apresentados nas Figuras 5.20, 5.21 e 5.22 ilustram o 

aumento throughput no UL de uma rede WCDMA Rel-99 para o canal ITU Pedestrian tipo

A, com velocidade dos UEs igual a 3 km/h, i=40% e para BLERalvo=1%, 10% e 20%.
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Figura 5.20 – Ganho em throughput com receptor MUD para PA_3, BLER=1% e i= 40%. 

Figura 5.21– Ganho em throughput com receptor MUD para PA_3, BLER=10% e i= 40%. 
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Figura 5.22 – Ganho em throughput com receptor MUD para PA_3, BLER=20% e i= 40%. 

A aplicação da técnica de 3.5G EUL MUD, com IC do tipo PIC residual, MUDEf de

80%, proporcionou ganhos de 40,01% e 74,19%, para os valores do UL (50% e 75%, 

respectivamente) e i=40% (ambientes micro-celulares e BS com três setores). O receptor 

MUD em questão é de alta complexidade de implementação prática, isto é, apesar do 

thoughput passar de 998 kbps, com NR=6 dB, para valores em torno de 1,73 Mbps,

considerando cenários de simulação o mais próximos de situações práticas possíveis, com

base nos padrões ITU e nos dados das tabelas AVI, relação entre a expansão de desempenho

do sistema e a complexidade de implementação, não coloca esse cenário como uma opção 

prática para ampliação de capacidade de redes WCDMA.
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Capítulo 6 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

6.1.  Conclusões  

  Nesta dissertação de mestrado foi realizado um estudo do aumento da capacidade de 

sistemas de comunicações de 3G WCDMA através do aumento do fluxo de dados 

(throughput) e da redução nos atrasos na retransmissão em uma rede de terceira geração 

UMTS/WCDMA Rel-99, quando aplicadas técnicas de 3.5G EUL. Para isso, uma ampla 

revisão de recentes publicações (estado da arte) foi realizada e algumas das técnicas de 

evolução do UL de sistemas WCDMA, propostas pelo 3GPP, foram analisadas. A redução do 

tamanho do quadro de transmissão, a retransmissão automática híbrida controlada pelas 

estações base e a detecção multi-usuário com cancelamento de interferências do tipo PIC 

residual, implementada com a inclusão de receptores MUD nas estações base foram 

investigadas.

  As simulações computacionais foram realizadas com auxílio da ferramenta NPSW

versão 5.0.0 e por meio de rotinas computacionais, desenvolvidas na linguagem Matlab. Os 

cenários das simulações levaram em consideração diversos canais de propagação e perfis de 

usuários com diferentes padrões de QoS.  

  Os resultados obtidos nessas simulações computacionais comprovam a capacidade de 

expansão do enlace reverso de sistemas de 3G WCDMA quando aplicadas às técnicas de 3.5G 

estudadas. A retransmissão HARQ controlada pelas BSs comprovou ser uma ferramenta 

capaz de expandir a capacidade em termos de throughput em sistemas WCDMA, além de ser 
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eficiente na redução nos atrasos de retransmissão, para os dois tamanhos de quadros TTI 

analisados. Os esquemas de MUD com IC do tipo PIC residual mostraram um grande  

potencial de expansão do throughput de sistemas móveis de 3G WCDMA, sendo essa 

capacidade diretamente proporcional à eficiência de detecção e à complexidade de 

implementação dessas ferramentas. 

6.2.  Trabalhos Futuros

A continuidade deste trabalho poderá ser realizada desenvolvendo-se as seguintes 

pesquisas:

Comparação dos resultados simulados com dados medidos em sistemas de 

3.5G WCDMA/EUL em operação; 

Verificação dos atrasos de retransmissão de pacotes de longa duração, em 

canais com desvanecimento; 

Elaboração de novas tabelas AVI, baseadas em canais de propagação típicos 

das regiões nordeste e norte do Brasil; 

Utilização de arranjos de antenas adaptativas e sistemas MIMO; 

Desenvolvimento de um simulador estático de um sistema de 3.5G WCDMA 

completo, com expansão no UL (EUL) e no DL (HSDPA); 
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Apêndice 1 

A Ferramenta de Projetos NPSW 

  Este apêndice apresenta o funcionamento da ferramenta NPSW e os principais 

resultados que podem ser obtidos em simulações computacionais. Esse simulador é uma 

implementação na linguagem Matlab de diversas rotinas para simulação estática de redes de 

3G WCDMA. Com essa ferramenta é possível realizar o planejamento de rede, através dos 

cálculos de capacidade e cobertura. Diversos trabalhos foram publicados a partir de 

simulações desenvolvidas com o NPSW [Laiho 02], [Laiho 01b], [Wacker 99]. Será dada 

ênfase as simulações relativas ao enlace reverso, foco dos estudos desenvolvidos nesta 

dissertação de mestrado. Mais informações sobre a ferramenta de projetos NPSW podem ser 

encontradas em [Wacker 01]. 

A.1. Predição de Cobertura no UL e no DL 

  Uma das principais metas a serem atingidas no UL é a alocação de potências de 

transmissão dos UEs de tal maneira que os níveis de interferência nas BSs convirjam entre si. 

Os terminais móveis estão conectados ao melhor servidor num dado instante e a potência de 

transmissão dos UEs é baseada no nível de sensibilidade do melhor servidor, no tipo de 

serviço utilizado pelo UE e nas perdas de propagação no enlace. Após todas as estações 

móveis estarem transmitindo, a interferência pode ser estimada novamente, e um novo cálculo 
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do nível de interferência e do tráfego é executado para cada BS. Dependendo da definição da 

melhor estação servidora, ao UE pode ser direcionado para uma nova BS, a potência do UE é 

re-alocada e, mais uma vez, a análise da interferência é realizada. Esse processo é repetido até 

que a interferência recebida nas BSs seja menor do que um valor alvo pré-determinado. 

  Já no DL o objetivo é alocar a potência de transmissão correta nas BSs para cada UE. 

A estimativa da potência de transmissão correta requer estimações por meio de várias 

iterações, visto que a Eb/N0 em cada UE depende das potencias alocadas para os demais UEs. 

Além disso, são consideradas todas as conexões em soft handover e a ortogonalidade entre os 

usuários no canal. 

A.2. Estrutura da Ferramenta 

  A estrutura da ferramenta de simulação segue o mesmo processo de predição de 

cobertura descrito acima. O processo de simulação é formado basicamente por quatro fases:  

Inicialização geral; 

Combinação das iterações dos enlaces UL e DL; 

Pós-processamento; 

Visualização dos resultados.

  Na fase de inicialização, todos os parâmetros de entrada são lidos, a memória é 

alocada e são realizados os cálculos que são feitos uma só vez como, por exemplo, as perdas 

no percurso de propagação. Nas iterações do UL e DL, diversos parâmetros são calculados de 

forma interativa sendo, na etapa final, permitido a realização de um pós-processamento 

visando a produção de gráficos em diversas cores e suas estatísticas. Depois de realizados 

todos esses processos, o programa é encerrado, isto é, não é possível realizar novas iterações 
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com outra distribuição de tráfego, por exemplo. Caso isso seja necessário os parâmetros de 

entrada devem ser corretamente ajustados e todo o processo deve ser repetido.

Na Figura A1.1 é ilustrado o fluxograma de funcionamento da ferramenta.

Figura A1.1 o fluxograma de funcionamento da ferramenta NPSW.

A.3. Procedimento de Inicialização

Antes de começar o processo de planejamento, vários parâmetros que descrevem a 

rede celular e o sistema devem ser ajustados. As rotinas em Matlab do NPSW que são as 

funções responsáveis por esses parâmetros são: 
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npsw.m – Nessa rotina é feita a inicialização do simulador. Através dela, com um 

simples click no botão run inicia-se o processo de simulação do planejamento; 

npswsys.m – Define os parâmetros que descrevem o sistema a ser planejado pelo 

operador do simulador. Nela é feita a determinação dos parâmetros que devem ser 

mantidos fixos durante todo o processo de planejamento; 

npswini.m – São incluídos os parâmetros gerais, que podem ser alterados durante todo 

o processo de planejamento ou em diferentes cenários de simulações; 

mapini.m – Esta rotina armazena todos os parâmetros relativos às propriedades do 

terreno sobre o qual o sistema está sendo simulado. 

A.3.1. Funções de Inicialização 

  Nesta etapa são determinados os parâmetros de entrada do software. Cada um deles 

pode ser ajustado de acordo com o perfil de sistema desejado pelo usuário. 

A.3.1.1. Definição dos Parâmetros do Sistema 

  Os parâmetros gerais do sistema estão presentes na rotina npswsys.m. Os principais 

são a freqüência da portadora [MHz], espaçamento entre as portadoras [Hz] (se mais de uma 

portadora WCDMA for utilizada nas simulações), a taxa de chip WCDMA [Mcps], a 

densidade espectral do ruído térmico (thermal noise density) N0 [dBm/Hz], a figura de ruído 

na BS [dB], a figura de ruído no receptor do UE [dB], a altura da antena do UE [m] dentre 

outros.
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A.3.1.2. Parâmetros Globais 

  Esses parâmetros não necessariamente dependem do sistema a ser planejado, por isso 

não necessitam ser fixos. Alguns dos principais parâmetros globais são: 

Parâmetros da estação base: número de BSs desejado, quantidade de setores, 

sensibilidade da estação, dentre outros; 

Parâmetros da estação móvel: ganho da antena, quantidade de usuários, body_loss da

estação móvel, quantidade de interferência dentre outros; 

Parâmetros necessários nas iterações de UL, como a velocidade do UE de referência 

[km/h], DL e parâmetros comuns ao UL/DL; 

Parâmetros necessários na análise do canal comum e do canal dedicado (DCH). 

A.3.1.3. Parâmetros da Área Geográfica 

  Essa rotina apresenta os parâmetros relativos ao relevo do terreno sobre o qual será 

realizada a simulação a rede. Podem ser feitos ajustes na área geográfica a ser estudada entre 

eles:

Área do mapa [km2]; 

Dimensões do mapa [m]; 

Resolução do mapa: As localidades da rede são mapeadas em metros em uma região 

onde a distância entre os pontos (pixels) vizinhos é especificada. 
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A.4. Visualização dos Resultados 

  Após a convergência de todas as iterações e realização do pós-processamento das 

informações, os resultados podem ser visualizados pelo usuário. Em sua grande maioria, as 

saídas do NPSW são dadas por meio de gráficos com os mostrados nas Figuras 5.1 a 5.5 nesta 

dissertação. Algumas das principais saídas fornecidas pela ferramenta NPSW são listadas a 

seguir. Em [Wacker 01] é possível obter as demais saídas fornecidas por esse simulador de 

redes UMTS. 

Quantidade de usuários por pixel – Um mapa é apresentado com a distribuição dos 

usuários na rede em forma de pontos (pixels). Ex. Figura 5.1 (ver seção 5.1); 

Razão de interferência entre as células – Um mapa que mostra a razão entre a 

interferência inter-células e a interferência total intra-célula para uma rede 3G 

WCDMA, onde os níveis de interferência são classificados por cores Ex. Figura 5.2 

(ver seção 5.1); 

Taxa de transmissão de bits por usuário por pixel – Um mapa que representa os 

usuários classificados de acordo com a taxa de bits que esses estejam utilizando na 

rede;

Tráfego na célula – Dois mapas podem ser visualizados, um contendo o tráfego na 

célula o outro o melhor servidor no UL; 

Carga na célula no UL – Dois mapas podem ser visualizados, um ilustrando a carga 

devido aos usuários na célula analisada e outro em relação a todos os usuários no UL; 

Potência de transmissão para a UE – Apresenta um histograma no qual estão 

listadas as probabilidades de um UE transmitir em uma certa potência; 

Perda no enlace – Uma caixa de dialogo permite ao usuário escolher para qual(is) 

BS(s) do sistema seja demonstradas as perdas de propagação no canal; 
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A.5. Exemplo de Simulação com o NPSW 

  A seguir, são demonstrados os procedimentos necessários para a realização de uma 

simulação com a ferramenta NPSW. Como o objetivo deste trabalho foi demonstrar a 

performance do enlace reverso de uma rede 3G WCDMA, os procedimentos realizados para a 

obtenção dos resultados das simulações apresentados na Figura 5.5 no Capitulo 5 serão 

mostrados neste item.  

  Primeiramente, após o Matlab está instalado no computador o CD da ferramenta 

NPSW deve ser instalado. Para isso, os arquivos da pasta F: \NPSW\npsw\code\v5.0.0 devem 

ser transferidos para a pasta work do Matlab. Após a inicialização do Matlab, as rotinas 

listadas no item A3 deste Apêndice devem ser abertas. Caso o usuário deseje realizar alguma 

simulação com parâmetros diferentes dos quais a ferramenta tenha sido pré-ajustada (ex.: área 

geográfica, quantidade de usuários ou BSs e etc.), configurações podem ser realizadas. Na 

Figura A1.2 é mostrado o procedimento para alteração da área geográfica, feito na rotina 

mapini.m para as simulações realizadas nesta dissertação. A área foi alterada de uma      

12x12 km2 para uma área total de 16x16 km2.

 O passo seguinte foi a inicialização da simulação. Através da rotina npsw.m a

ferramenta NPSW foi iniciada. Na Figura A1.3 é ilustrada a tela principal fornecida após a 

realização dos cálculos de inicialização geral. Após essa etapa, clicando na opção calculate,

as demais fases do planejamento são executadas. 
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Figura A1.2 – Alteração da área geográfica, na rotina mapini.m.

Figura A1.3 – Tela principal do NPSW após os cálculos de inicialização geral. 

Então os procedimentos de simulação do UL e DL, com iterações entre os resultados 

de cada enlace e o pós-processamento das informações são realizados. Durante esse 

procedimento uma tela similar à mostrada na Figura A1.4 é fornecida ao usuário. Terminado

o processo de pós-processamento o simulador está proto para fornecer as saídas listadas no 

item A.4, para as condições e parâmetros determinados pelo usuário na etapa inicial. Caso 

perceba-se que alguma consideração fundamental, ex.: a quantidade de usuários simulada,

diverge da desejada, nesse ponto não é permitido fazer alterações, sendo então necessário 

realizar uma nova simulação, com a quantidade desejada de usuários.
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Figura A1.4 – Procedimento de iteração UL/DL e pós-processamento no NPSW.

A Figura A1.5 apresenta as saídas fornecidas pelo NPSW. A função selecionada na 

figura foi utilizada para a geração da Figura 5.2 deste trabalho. 

Figura A1.5 – Saídas fornecidas pelo NPSW

Para a geração da Figura 5.5, a opção Area coverage foi selecionada como mostra a 

Figura A1.6. Nela a cobertura do DCH foi selecionada e calculada. 

Figura A1.6 – Cálculo da cobertura do DCH. Função Area Coverage.
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Após esse procedimento, um mapa é fornecido e o usuário tem a opção de selecionar, 

desenhando um polígono, a área geográfica que deseja verificar a cobertura do DCH. Para a 

simulação desenvolvida nesta dissertação um quadrado que abrangeu toda a área mostrada no 

mapa foi desenhado, conforme a Figura A1.7.

Figura A1.7 – Área selecionada para a simulação da cobertura do DCH.

Daí então, foram fornecidos quatro mapas relativos a cobertura do DCH, dentre eles a 

Figura 5.5. O objetivo das simulações desenvolvidas com o NPSW nesta dissertação foi 

verificar, por meio de simulações de nível de sistema, a performance do UL de uma rede 

WCDMA. A análise do desempenho do DCH é uma maneira de verificar a performance do 

UL. Nas simulações, três serviços foram selecionados: um serviço de voz a uma taxa de 

transmissão R=8 kbps, com usuários deslocando-se a uma velocidade de 50 km/h, serviço de 

dados a uma taxa de transmissão R=64 kbps, com usuários a uma velocidade de 3 km/h, e

serviço de dados a uma taxa de transmissão R=144 kbps, com usuários em velocidade de

3 km/h, em uma área de 16x16 km2, sobre a qual encontravam-se aleatoriamente distribuídos 

1500 usuários móveis.


