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RESUMO 

 

As redes 5G vêm se consolidando e são capazes de mudar paradigmas nas áreas de 

conectividade, manutenção, escalabilidade e disponibilidade. Seu objetivo é garantir que os 

usuários possam permanecer on-line com seus dispositivos em qualquer momento e em 

qualquer lugar. Diante disso, as soluções para redes centralizadas estão se tornando atraentes, 

pois são gerenciáveis e de baixo custo. Nestas condições, o uso de técnicas de computação, 

como lógica fuzzy, beneficia a supervisão e o planejamento de redes, otimizando e controlando 

recursos, além de gerenciar o sistema. No entanto, o planejamento de uma rede centralizada 

tende a suscitar desafios nos setores ópticos localizados entre o centro de telecomunicações e a 

estação base. Tecnologias como rádio sobre fibra estão sendo examinadas para atender às 

demandas do mercado de fronthaul, apesar de apresentarem muitos outros desafios. Esta tese 

propõe uma estratégia inteligente para determinar de maneira equilibrada que sinais de rádio 

sobre fibra devem ser alocados no setor óptico. Essa estratégia é implementada usando lógica 

difusa e pode ser usada na tomada de decisões para planejar o futuro das redes centralizadas. 

Os resultados mostram que é possível trazer equilíbrio entre o gasto na implantação e o 

desempenho do sistema. 

PALAVRAS-CHAVE: Rádio-sobre-fibra, Fronthaul, planejamento, C-RAN, Lógica 

Fuzzy. 
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ABSTRACT 

 

5G networks have arrived and are able to shift paradigms within the areas of 

connectivity, maintainability, scalability and availability. Their aim is to ensure that users can 

remain online with their devices at any time and in any place. In light of this, solutions for 

centralized networks are becoming attractive since they are manageable and low-cost. In these 

conditions, the use of computing techniques such as fuzzy logic benefits the supervision and 

planning of networks by optimizing and controlling resources as well as managing the system. 

However, planning a centralized network tends to raise challenges in the optical sectors that are 

located between the telecommunications center and the base station. Technologies such as radio 

over fiber are being examined to meet the demands in the fronthaul market, although they raise 

many other challenges. This thesis proposes an intelligent strategy to determine in a balanced 

way what radio over fiber signals should be allocated in the optical sector. This strategy is 

implemented using fuzzy logic and may be used in decision making to plan the future of 

centralized networks. The results show that it is possible to make tradeoffs between the capital 

expenditure and performance of the system. 

Keywords: Radio–over-Fiber, Fronthaul, Planning, C-RAN, Fuzzy Logic.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

A convergência das redes de acesso voltadas para comunicações móveis com a 

possibilidade de acessar informação e serviços a qualquer momento e em qualquer lugar, vem 

moldando os perfis dos usuários. As novas aplicações e disponibilidade distribuída de recursos, 

provocam as crescentes demandas de tráfegos de dados.  Segundo [1], o número total de 

usuários da internet deve crescer de 3,9 bilhões em 2018 para 5,3 bilhões até 2023, pois o 

número de dispositivos e as conexões estão crescendo rapidamente. Essa tendência está 

acelerando o aumento no número médio de dispositivos e conexões por domicílio. Em 2019, o 

4G superou todos os outros tipos de conexões de gerações inferiores (3G e 2G) e será a 

conectividade de rede móvel predominante durante o período de previsão restante. As conexões 

5G apareceram em 2019 e crescerão mais de 100 vezes, passando de cerca de 13 milhões em 

2019 para 1,4 bilhão em 2023.  

 A cada ano, vários novos dispositivos, em diferentes formatos, com maior capacidade 

e inteligência são introduzidos e adotados no mercado. As conexões máquina para máquina 

(Machine-to-Machine (M2M)) será a categoria de dispositivos e conexões que mais vai crescer, 

seguido por smartphones e TVs conectadas. Os dispositivos de vídeo, em particular, podem ter 

um efeito multiplicador no tráfego devido à introdução do streaming de vídeo em ultra definição 

(Ultra High Definition (UHD)) ou 4K. Até 2023, dois terços (66%) dos aparelhos de TVs de 

tela plana instalados em residências serão de UHD [1]. Embora o tráfego das conexões M2M 

seja menor que o dos dispositivos do usuário final, como smartphones, televisores e PCs, 

estima-se que a quantidade de tráfego esteja crescendo mais rapidamente que o número de 

conexões, esta tendência ocorre devido ao aumento da implantação de aplicativos de vídeo nas 

conexões M2M e no aumento do uso de aplicativos, como telemedicina e sistemas de navegação 

inteligente para carros, que exigem maior largura de banda e menor latência. 

A explosão de aplicativos móveis e o alcance expandido da conectividade móvel a um 

número crescente de usuários finais levou à necessidade de gerenciamento otimizado de largura 

de banda. A transição de 3G e abaixo para 4G e agora a implantação 5G é uma tendência global. 
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A conectividade 5G está emergindo desde seu lançamento para ser um forte candidato à 

conectividade móvel, impulsionada pelo crescimento da internet das coisas (Internet of Things 

(IoT)). Até 2023, haverá 11% de dispositivos e conexões com capacidade 5G [1]. 

A rede 5G não é a simples continuação de seu antecessor por meio da adição de 

espectro, aumento capacidade ou substituição por tecnologia de rádio avançado. Trata-se de 

repensar fundamentalmente a partir do nível da arquitetura do sistema até a camada física, de 

como prover serviços intensos de dados em áreas densas de forma satisfatória. Entretanto, 

vários fatores influenciam a previsão de velocidade de banda larga fixa, incluindo a implantação 

e adoção da fibra até a casa (Fiber-to-the-Home (FTTH)), linha digital do assinante (Digital 

Subscriber Line (DSL)) de alta velocidade e adoção de banda larga por cabo, tais demandas 

têm apoiado soluções e mudanças de paradigma no fronthaul das redes de acesso integrado com 

arquiteturas fiber/wireless. O 5G precisa atender a uma variedade de dispositivos com 

diferentes características e requisitos de serviço/desempenho, além de prover diferentes tipos 

de recursos e redes em termos de mobilidade, cobrança, segurança, controle de políticas, 

latência, confiabilidade e etc. 

Para melhorar a capacidade e a cobertura da rede, as operadoras têm várias opções, 

entre elas, pequenas células. A fibra óptica é normalmente a primeira opção considerada ao 

abordar o problema do crescimento exponencial do tráfego na rede. Em conjunto com a questão 

da expansão da rede, existem outros fatores comerciais. As arquiteturas de tráfegos de dados 

móveis devem ser avaliadas com base em características como rapidez, tempo de colocação no 

mercado, relação custo-benefício, simplicidade operacional e arquitetural, capacidade de 

expansão e flexibilidade. O consumo de energia e o tamanho físico também são fatores-chave 

na implantação de novas arquiteturas de rede, considerando que energia e espaço são recursos 

caros e escassos nos locais das estações bases (Base Station (BS)) e centrais ópticas (Central 

Optical (CO)) [2]. 

A arquitetura de rádio de acesso centralizado (Centralized-Radio Access Network (C-

RAN)) soluciona problemas de capacidade e cobertura, além de oferecer suporte a soluções 

móveis de fronthaul e /ou backhaul, também oferece vantagens no controle de custos 

operacionais contínuos, melhorando a segurança da rede, gerência, agilidade e flexibilidade da 

rede.  
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Requisitos C-RAN e divisões funcionais foram bem investigados para redes 4G e já 

são considerados para padronização pelo grupo de trabalho do instituto de Engenheiros 

Eletricistas e Eletrônicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)) 1914 e no 

padrão do consórcio de interface de rádio pública comum (Common Public Radio Interface 

(CPRI)). Uma aplicação direta da integração fiber/wireless compreende a cabeça de rádio 

remota (Remote Radio Head (RRH)) distribuídos conectados a uma unidade banda base (Base 

Band Unit (BBUs)) centralizadas usando enlaces ópticos. Os RRHs normalmente incluem o 

rádio, os amplificadores/filtros/misturadores de radiofrequência (radiofrequency (RF)) 

associados a antena. A BBU centralizada é implementada separadamente e executa as 

funcionalidades de processamento de sinal dos protocolos de rede de rádio de acesso (Radio 

Access Network (RAN)). O modelo centralizado da BBU permite entrega mais rápida de 

serviços, economia de custos e coordenação aprimorada dos recursos de rádio em um conjunto 

de RRHs. A arquitetura C-RAN faz uso de transmissão radio sobre fibra digitalizado 

(Digitalized-Radio-over-Fiber (D-RoF)) ou rádio sobre fibra analógica (Analogue-Radio-over-

Fiber (A-RoF)) para conectar central e BS, e além disso, também utiliza o protocolo CPRI [3]. 

O estudo de RoF permite uma abrangência que pode ser empregada na tecnologia de 

5G, como por exemplo, a pesquisa do desempenho entre sinais de frequência intermediária 

(Intermediate Frequency (IF)) e o de RF [4].  Neste sentido, estudos vem apontando para o uso 

de sistemas de transmissão utilizando sistemas de multiplexação de subportadoras (Subcarrier 

Multiplexing (SCM)), esta técnica pode ser utilizada para melhorar a eficiência da ligação óptica 

através do aumento do número de canais de rádio transmitido através de um único comprimento 

de onda [5], que em conjunto com RoF e multiplexação de divisão de comprimento de onda 

(Wavelength division multiplexing (WDM)) podem ser uma solução bem atraente entre ligações 

da BBU e BS [6]. 

Portanto, a arquitetura C-RAN permite melhorar a taxa de utilização de recursos e a 

eficiência energética, além de oferecer suporte a técnicas colaborativas. Neste sentido, o 

conceito de C-RAN evoluiu na última década e vários esquemas de arquiteturas e implantação, 

para melhorar a eficiência espectral, latência e suporte de técnicas avançadas, como a próxima 

geração de interface de fronthaul (Next Generation Fronthaul Interface (NGFI)) foram 

incorporados. Neste contexto, o 5G visa revolucionar no planejamento de redes de alto 
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desempenho ao prever a utilização de inteligência computacional para impulsionar a agilidade 

tanto na eficiência do espectral (Spectral Efficiency (SE)), quanto na eficiência energética 

(Energy Efficient (EE)) e na proposição de arquiteturas que atendam aos requisitos propostos. 

Paralelamente, oferecem opções alternativas para a gestão de recursos de rádio (Radio Resource 

Managemen (RRM)), gestão da mobilidade MM (Mobility Management  (MM)) e orquestração 

com base em C-RAN [7], [8]. 

Já é de interesse de empresas de telecomunicações a abordagem de planejamento de 

redes que visam à gestão de recursos no âmbito de tráfego de dados, largura de banda, custos 

de capital e operacional. A abordagem trata do conceito de um planejamento capaz de no futuro 

atender à escalabilidade da rede em função da entrada novos usuários, demandando mais 

conexões de internet. A perspectiva de implantação de redes de alto desempenho passa pela 

capacidade de atendimento de novos usuários, com possibilidade de gerência e controle da rede, 

tal tendência tem como principal mecanismo a centralização dos dispositivos de rede, 

proporcionado pela C-RAN. Como já abordado anteriormente, a transferência de dados entre a 

central e a BS em C-RAN ocorre por intermédio de um fronthaul óptico dentro de técnicas de 

RoF. 

Atualmente, as principais técnicas RoFs são exploradas pra atender os requisitos de 

redes 5G de acordos com os esquemáticos A-RoF, IF-RoF e D-RoF, os quais se diferenciam 

quanto as características de infraestrutura, consumo energético e custos dos equipamentos, 

limitação do enlace entre a central e BS em função de efeitos não lineares da fibra e largura de 

banda. As especificidades das diferentes técnicas RoF determinam a possibilidade de atenderem 

diferentes requisitos de rede, com objetivo de equilibrar a C-RAN com a possibilidade da 

relação de custo, operação e desempenho em redes 5G.  

No planejamento de rede, ao conhecer a demanda do usuário, ou a localização 

geográfica das BSs ou as características específicas dos sistemas RoFs, seja possível que ao 

utilizar técnicas de aprendizado de máquina (Machine Learning (ML)), como as técnicas de 

classificação ou tomada de decisão para determinar qual técnica RoF poderá atender de forma 

satisfatória o fronthaul, de modo que se tenha um equilíbrio na rede entre as técnicas. Neste 

contexto, o uso de ML ajuda no planejamento de rede quando se tem várias possibilidades na 

tomada decisão, como é caso dos sistemas RoFs. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_pt-BRBR880BR880&sxsrf=ALeKk02rRphcjTNRYi9RyzdFzq2KLxMHoQ:1593352085503&q=energy+efficient+SE&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi0yLuI06TqAhW-G7kGHfK_CnYQkeECKAB6BAgLECo
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1.2. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

A evolução das tecnologias de acesso impacta na arquitetura da rede como um todo. 

Minimizar gargalos, reavaliar e aprimorar os demais segmentos da rede são tarefas cruciais. 

Neste contexto, é considerado que atualmente a maioria das redes possuam seus núcleos 

compostos por enlaces de fibra óptica de alta velocidade, deixando o gargalo muitas vezes por 

conta dos enlaces mais próximos das redes de acesso, muitas vezes compostos por infraestrutura 

herdada, projetada para redes de capacidade inferior. 

O paradigma de integração fiber/wireless vem sendo modificado significativamente 

na infraestrutura das redes móveis, principalmente no RAN, o que vem forçando as operadoras 

à buscar soluções que visem aumentar a capacidade da rede, sem comprometer ou até diminuir 

os custos, para o qual o C-RAN é uma solução atraente, por concentrar todas as funcionalidades 

mais complexas na CO. 

A respeito das transmissões de RoF, os principais desafios estão relacionados com o 

modo em que o sinal é transmitido. A transmissão analógica traz como vantagem a simplicidade 

da antena, por outro lado o sinal é suscetível aos efeitos da atenuação e dispersão da fibra, o 

qual limita o desempenho da transmissão. Em contrapartida, a transmissão de sinais de rádio 

digitalizados minimizam as restrições dos sistemas analógicos e possui melhor desempenho, 

sobretudo em relação ao alcance do enlace.  

Considerando as premissas que a arquitetura C-RAN deverá ter afim de atender os 

requisitos 5G, passa a ser necessário pensar numa estratégia que leve em conta as tecnologias 

RoFs para que seja atendido as métricas exigidas no 5G. A Arquitetura RoF, pode ter estruturas 

diferentes, que dependem do formato do sinal que será transmitido, sendo analógico ou digital, 

neste sentido, a utilização destas tecnologias provocam efeitos distintos na fibra óptica, mas 

devido à algumas peculiaridades entre os tipos de RoFs, podem atender especificidades 

diferentes entre as características inerentes a C-RAN, por exemplo, o alcance do fronthaul. Por 

meio da utilização de metodologias de inteligência computacional para proporcionar a 

instalação de sistemas RoF, é possível analisar o ganho das eficiências espectral e energética 

exigidas de acordo com as demandas relacionadas a aplicação, serviços e inclusive às redes 

heterogêneas (Heterogeneous networks (HetNets)). 
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Portanto, o planejamento adequado para implantação de redes de alto desempenho é 

um desafio na adoção de uma solução C-RAN, haja vista que se pretende a utilização ótima dos 

recursos em redes móveis heterogêneas. A inteligência computacional e sistemas de otimização 

clássicos podem ajudar para um planejamento que atenda o aumento de desempenho global na 

rede, resultando no equilíbrio entre os vários sistemas através da melhora nas eficiências 

energéticas, espectrais e relação de custos financeiros para a implantação 5G. Dentro desta 

premissa, de acordo com suas características, o C-RAN deixa mais atraente um planejamento 

que leve em consideração um tradeoff em relação aos custos da implantação da rede com 

fronthaul RoF. 

1.3. OBJETIVOS 

O objetivo principal desta tese é propor uma estratégia de planejamento de rede de alto 

desempenho 5G, baseando-se em sistemas de rádio sobre fibra em ambientes de redes de acesso 

centralizado, com o propósito de utilização em termos de eficiência espectral no fronthaul e 

redução de custos de implantação para consumo energético e financeiro. A eficiência espectral 

será analisada de acordo com sistemas RoF em função do enlace óptico que será utilizado entre 

a central e a BS. Através da análise de características de infraestrutura de equipamentos dos 

esquemáticos RoF, pretende-se analisar as suas especificidades técnicas e os custos de capital 

(Capital Expenditure (CAPEX)) e operacionais (Operational Expenditure (OPEX)) que 

impactam na implantação. Uma vez levantado as métricas relativas aos sistemas RoFs, será 

utilizado Lógica Fuzzy para decidir entre o A-RoF, IF-RoF e D-RoF qual será a melhor 

alternativa para instalação do enlace da central para uma estação base.   

1.3.1.GERAL 

Ao analisar os diversos sistemas RoFs, tais como: A-RoF, IF-RoF e D-RoF, para ser 

utilizada no fronthaul a partir da central de telecomunicações até a BS através do conceito da 

arquitetura de C-RAN, objetiva-se, através do planejamento, encontrar uma solução que 

contenha na central de telecomunicações sistemas RoFs heterogêneos, pois ao implantar tais 

sistemas em áreas urbanas densas e com grandes áreas territoriais, ocorre restrições técnicas 

nesses sistemas, culminando na configuração de diversos tipos de RoF na central. Com o 

planejamento pretende-se encontrar o tradeoff entre custo de implantação e o planejamento. A 
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proposta utiliza lógica Fuzzy para analisar as características dos sistemas RoFs, que as 

diferenciam em função de suas limitações (distorção não linear, dispersão cromática, faixa 

dinâmica, etc...), bem como as vantagens e desvantagens de  uso de cada uma delas, tais como: 

alcance do enlace entre a central e a estação base, o custo operacional e de instalação da técnica, 

a simplificação da BS (quantidades de equipamentos necessários na BS) e o desempenho do 

enlace  em termos de largura de banda exigida, a qual aumenta em função da taxa de 

digitalização do sinal. As métricas são medidas de acordo o que é estabelecido pela 

regulamentação do projeto de parceria de terceira geração (3rd generation partnership project 

(3GPP)) com a taxa de erro de bit (Bit Error Rate (BER)), erro de vetor de magnitude (Error 

Vector Magnitude (EVM)) ou relação sinal ruído (Signal to noise ratio (SNR)).  

A proposta com o uso de lógica fuzzy visa retornar um tradeoff em relação do custo 

ao planejamento, por meio deste equilíbrio entre os sistemas RoF previstos no fronthaul, as 

BBUs são configuradas de acordo com o RoF (A-RoF, IF-RoF e D-RoF) determinado na saída 

do modelo em função do conjunto de métricas da entrada. Quando se trata do planejamento de 

sistemas em grandes áreas urbanas, são considerados grandes conjuntos de dados associados 

aos grandes números de estações bases previstas para atendimento/cobertura da demanda. Em 

especial nesses casos, a utilização da lógica fuzzy pode se tornar mais vantajosa em comparação 

com técnicas que utilizam modelos de otimização clássicos. 

1.3.2.ESPECÍFICOS  

Para compreender o objetivo geral é necessário ter uma visão sequencial sobre as 

abordagens que deverão ser analisadas, bem como os conceitos que atualmente buscam atender 

aos requisitos exigidos pela rede 5G. São objetivos específicos desta tese: 

• Investigar as tecnologias de acesso que são utilizadas para garantia da eficiência 

espectral no fronthaul em infraestruturas C-RAN.  

• Investigar os principais conceitos, aspectos e desafios relacionados com a integração 

de redes ópticas e sem fio baseado técnicas de rádio sobre fibra. 

• Investigar e analisar o desempenho de sistemas de rádio sobre fibra baseado em 

transmissões analógicas, frequência intermediária e digitais, bem como as 
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limitações técnicas, vantagens, desvantagens, eficiência energética e espectral e 

custos financeiros e de operação que as técnicas consomem. 

• Investigar das técnicas de inteligência computacional de tomada de decisão que 

possibilitam o planejamento de redes de alto desempenho para implantação de redes 

centralizadas, levando em consideração métodos de otimização e lógica fuzzy. 

• Propor uma solução com a utilização de lógica fuzzy como ferramenta para suporte 

e tomada de decisão para determinar quais das técnicas RoF (A-RoF, IF-RoF e D-

RoF) poderá ser utilizada para atender os requisitos de sistema para determinada 

estação base em um planejamento de C-RAN, considerando áreas urbanas densas e 

com grandes espaços territoriais, haja vista o número de instalações de BS 

necessários para suprir a região analisada. 

1.4. HIPÓTESE E PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO 

1.4.1.HIPÓTESE 

O C-RAN é uma proposta que visa atender requisitos capazes de reduzir os custos de 

CAPEX e OPEX, proporcionar menor consumo de energia e alta eficiência espectral, todavia, 

utiliza padrões de transmissão de plataformas abertas passiveis de evolução e permite serviços 

adicionais. Neste contexto, o planejamento dessas redes se tornou objeto de constantes estudos 

em função de seus benefícios.  

Fundamentalmente, a transmissão do sinal entre a central e a estação base em C-RAN 

é por meio de rádio sobre fibra, mas essa tecnologia possui limitações quanto aos seus formatos, 

sendo assim, elas são investigadas utilizando o formato do sinal analógico e digital, nestas o 

sinal em frequência intermediária é uma alternativa. Contudo, ao inspecionar os tipos de 

transmissão, é identificado algumas peculiaridades dentre as tecnologias RoFs, as quais se 

distinguem entre melhor custo devido a simplicidade, limitações provocadas por efeitos não 

lineares na transmissão do sinal na fibra, capacidade de largura de banda e alcance do enlace. 

Os estudos de trabalhos disponíveis na literatura sobre as técnicas RoFs estão testando 

via simulações e experimentações as vantagens e desvantagem de utilização destes sistemas, 
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então, encontrar uma forma de se beneficiar das vantagens de cada uma das diferentes estruturas 

RoFs, atenderá de forma satisfatória a configuração do C-RAN. 

Dado o exposto, surge a necessidade de propor uma solução que possa ser utilizada 

para o planejamento de C-RAN, que considere seus principais requisitos, para redução de custos 

e mantenha a alta eficiência espectral e energética. As soluções RoFs são limitadas, por isso, 

necessitam ser empregadas adequadamente, o que é possível ao se considerar suas vantagens e 

desvantagens para que alcance a máxima eficiência dentre essas técnicas em detrimento a um 

planejamento.  

Assim sendo, para implementar os sistemas RoFs de forma equilibrada é necessário 

analisar suas características individualmente e a partir de uma técnica de tomada de decisão, 

determinar qual dos esquemáticos RoF (A-RoF, D-RoF e IF-RoF) poderá ser utilizada em um 

determinado enlace para interligar a central à BS, de modo que ao concluir o planejamento da 

C-RAN se obtenha a melhor configuração, garantindo boa relação de custo de instalação e 

desempenho do link. 

1.4.2.CONTRIBUIÇÃO 

Dado a necessidade levantada na hipótese em função de um planejamento de C-RAN, 

que busca maiores eficiências, como: de custo, energético e espectral. A principal contribuição 

desta tese é a proposição de um planejamento offline de redes 5G para selecionar qual tipo de 

RoF será transmitido no fronthaul por meio da utilização lógica fuzzy. Será utilizado as 

características e métricas dos sistemas A-RoF, D-RoF e IF-RoF encontrado na literatura, tais 

como: alcance do enlace, desempenho do link, simplificação da estação e custo de implantação.  

As métricas citadas sofrem influência das características inerente à transmissão do sinal 

na fibra. O alcance do enlace é influenciado pelos efeitos não lineares e é diminuído no sistema 

analógico, porém é melhorado quando se digitalizada o sinal ou o transforma em uma 

frequência intermediária. O desempenho do link é bom nos sistemas analógicos e digitais, mas 

no analógico é limitado até a um certo alcance, enquanto o sinal digital mantém a eficiência 

espectral em longas distâncias.  A simplificação da BS leva em consideração a quantidade de 

equipamentos necessários em cada tecnologia, deste modo, o A-RoF é mais simples devido 
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necessitar de apenas um receptor, um filtro e um amplificador de potência na BS. Por fim, o 

custo de implantação sofre influência da eficiência enérgica e espectral dos sistemas RoFs, pois 

nos links digitais, a digitalização impacta na largura de banda requerida na fibra, o que exige 

uma quantidade de transceivers e o consumo energético é maior em zonas urbanas em relação 

aos sistemas analógicos, tais fatores impactam no OPEX e CAPEX do sistema. 

Portanto, devido à necessidade de planejamento coeso e robusto com a utilização de 

sistemas de rádio sobre fibra nas C-RANs. Esta tese contribui principalmente com a proposição 

de uma metodologia para o planejamento de redes 5G. A proposta leva em consideração os 

requisitos dos sistemas RoFs para suporte à tomada de decisão com o uso de lógica fuzzy para 

instalação de estações base, o qual infere a melhor relação de custo de implantação e 

desempenho. A vantagem da utilização desta metodologia é devido a implantação de diferentes 

sistemas RoFs (A-RoF, D-RoF e IF-RoF) na central, proporcionando menor CAPEX e OPEX e 

mantendo a alta eficiência espectral no fronthaul. Deste modo, o resultado determina o tradeoff 

entre esses sistemas, garantindo o menor custo de implantação, proporcionalmente à quantidade 

de enlaces atribuídas em cada técnica RoF descoberta pelo sistema fuzzy. 

1.5. ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

Este documento está dividido como segue: 

Capítulo 2: Neste capítulo são introduzidas definições, as tecnologias de acesso e 

apresentação de desafios do projeto 5G, abordando os meios de transmissões que deverão 

prover o acesso dos usuários à internet. As tecnologias de redes ópticas, com ênfase em PON 

devido ser considerada como a principal tecnologia de acesso em função de à alta capacidade 

de tráfego de dados.  No capitulo é considerado a compreensão dos conceitos que integram o 

planejamento de redes com a utilização de inteligência computacional.  

Capítulo 3: Apresenta os conceitos, as principais características de C-RAN e as 

tecnologias utilizadas no fronthaul. É visto os sistemas de rádio sobre fibra analógico e digital, 

bem como as suas principais caraterísticas, arquiteturas e fontes de degradação. São levantadas 

as perspectivas de transmissões de sinais de rádio no fronthaul, levando-se em consideração 

suas eficiências. 
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Capítulo 4: apresenta-se os trabalhos relacionados que abordam as diretrizes para 

planejamento com ênfase em eficiência espectral, energética e custo em RoF. São apresentadas   

aplicações de técnicas de tomadas de decisão no planejamento. 

Capítulo 5: Apresenta-se a metodologia utilizada para o desenvolvimento da proposta 

baseado na lógica fuzzy. Nos subtópicos são caracterizadas as estradas, os conjuntos de regras 

para inferência e por fim as saídas. 

Capítulo 6: Neste capítulo são feitas as análises dos resultados ao aplicar o cenário do 

estudo de caso. É feito o levantamento global sobre o benefício ao utilizar a metodologia 

implementada com lógica fuzzy proposta, sobretudo, no planejamento em função classificação 

adequada das arquiteturas RoFs, quantidades de BS e o ganho em custo ao planejamento, 

proporcionando equilíbrio entre os diversos sistemas RoFs. 

Finalmente, no Capítulo 7 são apresentadas as conclusões obtidas nessa tese, as 

principais contribuições e também os pontos que ainda serão investigados, como 

desdobramentos futuros, a partir dos estudos até então realizados.   
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2. REDES DE ACESSO  

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capítulo faz-se uma breve descrição das tecnologias de acesso relacionadas com o 

escopo desta tese. Inicialmente, são levantadas considerações das redes ópticas, a qual vem 

subsidiar a capacidade de banda requerida pela arquitetura 5G, que por sua vez integrará as 

redes móveis. Quando levantadas as proposições das redes 5G, serão exemplificadas as 

frequências de sinais pretendidas que estão sendo regulamentadas. Ao finalizar, será abordada 

a lógica fuzzy como ferramenta de tomada de decisão.  

2.2. REDES ÓPTICAS 

Uma rede de transporte óptica consiste em um conjunto de elementos de rede óptica 

conectados por links de fibra óptica e é capaz de fornecer funcionalidade de transporte, 

multiplexação, roteamento, gerenciamento, supervisão e capacidade de sobrevivência de canais 

ópticos que transmitem sinais aos usuário, tais requisitos são fornecidos pela recomendação 

G.872 da união internacional de telecomunicação (International Telecommunication Union 

(ITU-T)) [9]. Uma característica distintiva da rede de transporte óptico é o fornecimento de 

transporte para qualquer sinal digital independente dos aspectos específicos do cliente, ou seja, 

a independência do cliente. Como tal, de acordo com a modelagem funcional geral descrita na 

recomendação G.805 da ITU-T [10], o limite da rede de transporte óptico é colocado na 

adaptação do canal óptico, de forma a incluir os processos específicos do servidor e deixa de 

fora as especificações estritas do cliente. 

Considerando a necessidade de fornecer cada vez mais conteúdo aos clientes fixos e 

também o aumento extremo do tráfego móvel, o uso de fibra óptica nas redes de acesso se 

tornou inevitável. Para atender à demanda crescente por largura de banda em função da 

simplicidade e o baixo custo, as redes óticas passivas (Passive Optical Network (PON)) [11] se 

tornaram uma alternativa para conexão de alta velocidade. Nelas, um terminal de linha óptica 

(Optical Line Terminal (OLT)), localizada na CO, é compartilhada por meio de um divisor 

passivo de potência (splitter) com diversas unidades de redes ópticas (Optical Networt Unit 

(ONU)) utilizando uma mesma infraestrutura de fibra. Dependendo da direção da luz incidente, 

o splitter divide o sinal numa dada taxa de fracionamento, e o distribui da OLT para as ONUs, 
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ou das ONUs ao OLT [12]. Toda a infraestrutura entre a OLT e a ONU é denominada de 

distribuição de rede óptica (Optical Distribution Network (ODN)). Na Figura 2.1 é demonstrada 

a arquitetura de uma rede PON. 

Figura 2.1 - Arquitetura de redes ópticas passiva. 

 
Fonte: Modificado [12]. 

Enlaces baseados em fibra óptica foram tradicionalmente usados no núcleo da rede e 

para redes metropolitanas. Tais redes geralmente utilizavam duas fibras, um para cada direção 

(downlink e uplink). Contudo, nas redes de acesso, por conta dos custos associados, têm-se 

adotado soluções com apenas uma fibra para implementação em diversas arquiteturas. Uma das 

opções é uso da arquitetura ponto para ponto (Point-to-Point (P2P)) que utiliza em sua 

configuração fibras dedicadas para conectar a OLT a cada ONU, conforme a Figura 2.2 [13].  

Figura 2.2 - Ilustração da arquitetura Point-to-Point 

 
Fonte: [13]. 

Com uma fibra destinada para cada usuário, um alto grau de privacidade e taxas 

dedicadas são garantidas. Por outro lado, essa arquitetura além de possuir um alto custo devido 



 

 

33 

 

ao preço associado a própria fibra, possui o problema de espaço devido à possiblidade de existir 

uma grande quantidade de fibra num mesmo duto subterrâneo.  

Outra solução é uso de arquiteturas ponto para multi pontos (Point-to-Multipoint 

(P2MP)) em que a conexão entre a OLT e a ONU pode ser compartilhada com uma mesma 

fibra, como demonstrado na Figura 2.3. Em P2MP, a configuração mais comum é baseada em 

árvore com splitters passivos entre a OLT e a ONU.  Há também a possibilidade de 

configuração em modo estrela, no qual em vez de splitters passivos um dispositivo ativo é 

utilizado, todavia esta configuração não faz parte do escopo desse trabalho.  

Figura 2.3 - Ilustração da arquitetura P2MP. 

 
Fonte: [13]. 

A arquitetura P2MP tem como vantagem a redução da quantidade de fibra e o 

compartilhamento dos custos da OLT, isso possibilita o uso de componentes de baixo custo nas 

ONUs, visto que os componentes de maior complexidade estão localizados na OLT. O 

compartilhamento da OLT com diversas ONUs, torna o controle de acesso de médio (Media 

Access Control (MAC)) mais complexo que o da arquitetura P2P. Além disso, a arquitetura 

P2MP requer uma alta largura de banda agregada para garantir a entrega de altas velocidades 

individualmente. Por exemplo, 100 Mbit/s garante entrega de velocidade de 100 Mbit/s na 

arquitetura P2P.  Enquanto que na arquitetura P2MP, para 10 clientes, seria necessário pelo 

menos 1 Gbit/s para fornecer a mesma velocidade que o P2P.  

Estudos relacionados ao custo, largura de banda, consumo de energia e cenários vem 

sendo realizados há algum tempo para diferentes arquiteturas [14]. Contudo, para implantação 

em larga escala, as operadoras de telecomunicações têm optado por arquiteturas baseadas em 
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P2MP, atualmente amplamente implementadas no mercado, particularmente nos Estados 

Unidos e na Europa.  

2.3.  EVOLUÇÃO DAS REDES ÓPTICAS BASEADAS EM P2MP   

2.3.1.TECNOLOGIA BPON 

A Broadband PON (BPON) foi a primeira rede PON padronizada pelo ITU-T em 

1998. Inicialmente, esse padrão oferecia taxas agregadas de 622 Mbit/s em sentido downlink e 

155 Mbit/s em uplink  [15]. Posteriormente, a especificação foi revisada e passou a suportar 

taxas de 1244 Mbit/s (downlink) e 622 Mbit/s (uplink) [16]. A arquitetura do BPON é baseada 

em árvore, com capacidade de atendimento de até 32 ONUs por cada OLT, com alcance 

máximo de até 20 km. A faixa de espectro reservada era de 1490 nm para downlink e 1390 nm 

para uplink, que atualmente são utilizados pelo padrão GPON (Gigabit-PON). O BPON padrão 

também é conhecido como APON ou ATM PON devido à utilização do protocolo de modo de 

transferência assíncrono (Asynchronous Transfer Mode (ATM)) na camada 2. Esse padrão não 

foi largamente utilizado, ficando restrito a algumas implementações da Verizon [17].  

2.3.2.TECNOLOGIA EPON 

O Ethernet PON (EPON) ou Gigabit EPON (GE-PON) faz referência ao protocolo 

802.3ah do Institute of Electrical and Elelectronics Engineers (IEEE) [18]. O EPON foi 

especificado em junho de 2004 e surgiu com uma alternativa aos padrões do ITU-T. Esse padrão 

fornece taxas simétricas de 1 Gbit/s, com capacidade de atender entre 16 e 32 ONUs, que 

dependendo da potência utilizada pode atingir até 20 km. Além disso, é bastante utilizado no 

Japão e na Coreia do Sul onde foi largamente implementado.  

2.3.3.TECNOLOGIA 10G-EPON 

O 10G-EPON é uma atualização para o EPON, sendo que ambos os padrões podem 

coexistir na mesma ODN. Esse padrão fornece taxas assimétricas de 10 Gbit/s, ou simétricas 

com 10 Gbit/s downlink e 1 Gbit/s em upstream. As transmissões em 10 Gbit/s no sentido 

downlink utilizam a faixa de espectro de 1575-1580 nm, enquanto 10 Gbit/s e 1 Gbit/s se 

sobrepõem na mesma faixa. Por conta disso, quando as duas configurações estão presentes na 
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mesma ODN, o acesso de múltiplo por divisão de tempo (Time Division Multiple Access 

(TDMA)) é utilizado para evitar interferência. A especificação 10EPON, também referenciada 

como 802.3av,  foi padronizada em Setembro de 2009 [19]. 

2.3.4.TECNOLOGIA G-PON 

A Gigabit-capable PON (G-PON) é o padrão sucessor do ITU-T BPON definido pela 

família G.984. O processo de padronização iniciou em março de 2003 com a definição das 

características gerais [20] e da camada física [21], continuando em 2004 com a especificação 

da camada de convergência [22] e do gerenciamento da ONU [23]. As principais modificações 

em relação ao BPON referem-se à oferta de 2.5 Gbit/s para downlink e 1.25 Gbit/s para uplink 

(opcionalmente 2.5 Gbit/s), também pela adoção de um modo de encapsulamento (GEM) que 

remove a obrigatoriedade do uso do protocolo ATM.  

Na G-PON, a distância máxima entre OLT e a ONU é 20 km, quando os equipamentos 

ópticos operam na classe B+ (28 dB de balanço de potência) ou 30 km para classe C+ (32 dB 

de balanço de potência). Posteriormente, foram publicadas especificações a respeito da faixa de 

comprimento de onda para assegurar uma transição gradativa para os novos protocolos [24]. 

Atualizações do padrão passaram a tratar do aumento do alcance, que pode ser atingido com o 

uso de amplificadores ópticos e regeneradores de sinal [25]. Entretanto, a introdução desses 

elementos ativos na distribuição remove algumas vantagens em termos de OPEX, porém 

aumenta o CAPEX principalmente quando a implementação do G-PON é realizada em áreas 

com baixa densidade de usuários. Algumas alterações também foram feitas para garantir maior 

flexibilidade no alcance das ONUs, aumentando a distância máxima de 20 km para 40 km [26]. 

Atualmente, esse é o padrão PON mais dominante na Europa e nos Estados Unidos (Verizon 

FiOS).  

2.3.5.REDES ÓPTICAS DE PRÓXIMA GERAÇÃO  

Os padrões GPON e EPON possibilitam uma boa relação custo benefício em termos 

de implantação e manutenção, entretanto não exploram o verdadeiro potencial de capacidade 

de transmissão das fibras ópticas e, num futuro próximo, não atenderão a contínua demanda por 

maior largura de banda. Esse fator tem impulsionado a padronização da próxima geração de 
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redes PON altamente escalável denominada próxima geração PON (Next-Generation (NG-

PON)), cuja as principais características são: (i) alta largura de banda , (ii) elevado número de 

usuários, (iii) maior alcance, (iv) compatibilidade com os sistemas legados, entre outros.  

O grupo Full Service Access Network (FSAN) tem conduzido estudos no contexto das 

NG-PONs com a motivação de proporcionar soluções no nível das prestadoras de serviço para 

que haja uma migração gradativa entre as tecnologias da NG-PON com os sistemas legados 

(GPON e EPON) [FSAN, 2015]. A NG-PON é dividida em dois grupos, NG-PON1 e NG-

PON2.  

A NG-PON1 suporta coexistência com GPON na mesma ODN. Esta característica 

permite uma migração continua de clientes individuais para NG-PON numa ODN sem que os 

serviços dos demais clientes sejam interrompidos. Por outro lado, na NG-PON2 a coexistência 

com GPON não é obrigatória, contudo, devido aos custos de implementação, acredita-se que 

ambas as tecnologias irão coexistir por um longo período de tempo, até que implementação dos 

novos padrões sobreponha os sistemas legados. A Figura 2.4 ilustra a evolução dos padrões 

PON da ITU-T.   

Figura 2.4 - Evolução das redes PON especificadas pela ITU-T. 

 
Fonte: [27] 

A família XG-PON é o padrão adotado na NG-PON1. Essa família é dividida em dois 

grupos, XG-PON1 e XG-PON2, ambas são definidas pelo padrão G.987 [28]. O padrão suporta 

10 Gbit/s em downlink e 2.5 Gbit/s em uplink no XG-PON1, e 10 Gbit/s simétrico em XG-

PON2. Essa última versão ainda está em fase de debate devido aos custos envolvidos do laser 

em sentido uplink. Os padrões XG-PON podem coexistir com o G-PON na mesma ODN devido 

à definição de comprimentos de onda dedicados para cada padrão, conforme é ilustrado na 
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Figura 2.5. Os ganhos em termos de taxa de transmissão ofertado pelo XG-PON traz também 

uma redução na utilização do espectro óptico. Além disso, a tecnologia XG-PON não é 

compatível com o 10G-EPON, porém algumas técnicas de convergência no nível de camada 

física têm sido objeto de discussão entre o IEEE e ITU-T.  

Figura 2.5 - Plano de comprimento de onda de coexistência para NG-PON2. 

 
Fonte: [29]. 

O NG-PON2 foi padronizado recentemente e suas principais funcionalidades se 

encontram descritas no padrão G.989.1 [30]. Esse padrão traz avanços significativos em relação 

aos padrões anteriores, principalmente em relação à largura de banda. O NG-PON2 suporta 

taxas agregadas de 40 Gbit/s por OLT, e opcionalmente de 80 Gbit/s. 

Das diversas soluções candidatas para o NG-PON2, o padrão ITU-T G.989.1 define 

como primeira solução a divisão de comprimento de onda e tempo em PON (Time and 

Wavelength Division Multiplexed (TWDM-PON)) e, opcionalmente, P2P WDM-PON. A 

TWDM-PON é, como o próprio nome sugere, a combinação de TDMA e o WDM. O sistema 

consiste na combinação de múltiplos canais XG-PON na mesma ODN, usando comprimentos 

de onda distintos.  

Os canais de downstream TWDM operam na banda L, em 1596-1603 nm, se encaixam 

entre o downstream do XG-PON1 e a banda de monitoramento óptico no domínio do tempo 

por reflectómetro (Optical time-domain reflectometer (OTDR)).  Isso permite a coexistência 

simultânea com PON legado e vídeo de RF de 1550 nm [29]. 
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Os canais de uptream TWDM operam na banda C, em 1524-1544 nm (banda larga), 

na 1528-1540 nm (banda reduzida) e 1532-1540 nm (banda estreita), acima da borda do filtro 

de coexistência WDM1r e abaixo da banda de vídeo RF de 1550 nm. O uso da banda C permite 

ONUs de menor custo  [29]. As opções de comprimento de onda para o upstream são 

direcionadas por diferentes recursos do transmissor da ONU para controlar seu comprimento 

de onda, ou seja, a opção de banda larga é utilizável pela abordagem de conjunto de 

comprimento de onda para o controle de canal, onde um laser DFB pode flutuar em uma ampla 

faixa, a opção de banda estreita pode ser mais apropriada para lasers com controle de 

temperatura que podem travar no comprimento de onda atribuído ao DWDM [29], [31]. 

 A recomendação ITU-T G.989.1 de redes ópticas passivas com capacidade de 40 

Gigabit contêm os requisitos gerais para o NG-PON2 [30]. A recomendação ITU-T G.989.2 de 

redes ópticas passivas com capacidade de 40 Gigabit (NG-PON2), especifica os seguintes 

requisitos: especificação da camada física dependente de mídia (PMD), que especifica 

parâmetros para a camada física como planos de comprimento de onda, orçamentos de perda 

óptica, taxas de linha, modulação formato, parâmetros de canal de comprimento de onda e 

classes de tempo de sintonia da ONU. A Recomendação ITU-T G.989.3 de redes ópticas 

passivas com capacidade de 40 Gigabit (NG-PON2) especifica a camada de convergência de 

transmissão. A Tabela 2.1 resume as tecnologias de redes ópticas. 

Tabela 2.1 - Resumo das especificações de PONs. 

Regulação  Nome  Largura de banda  Comprimento de 

Onda  

Aplicações 

EPON  EPON 1.25G Down 

1.25G Up 

1490nm Down 

1300nm Up 

Serviços residenciais  

GPON  GPON 2.5G Down 

1.24G Up 

1490nm Down 

1300nm Up 

Serviços residenciais  

10G EPON 

(IEEE 802.3av) 

Next-

gen 

EPON 

10G Down 

10G or 1G Up 

1577nm Down 

1270nm Up 

10/10 MDU e Negócios 

XG-PON 

(ITU G.987) 

10G 

GPON 

10G Down 

2.5G Up 

1577nm Down 

1270nm Up 

Serviços residenciais  

XGS-PON 

(ITU G.9807.1) 

10G 

GPON 

10G Down 

10G Up 

1577nm Down 

1270nm Up 

Serviços 

residenciais/Negócios/MDU 

NG-PON2 

(ITU G.989) 

NG-

PON2 

4 to 8 X 10G TDM Down 

4 to 8 X 2.5G or 10G TDM Up 

8 P2P Up and Down 

@100GHz 

1596-1603nm 

1532-1539nm 

1610-1625nm 

Serviços 

residenciais/Negócios/MDU 

transmissão 5G 

Fonte: [27]. 
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A Figura 2.6 resume a evolução dos padrões acima apresentados. Os padrões definidos 

pelo IEEE estendem os protocolos Ethernet para as arquiteturas P2MP que tem como 

background a redes de computadores. Por outro lado, os padrões ITU-T estão mais próximos 

das operadoras de telecomunicações.  

Figura 2.6 - Evolução dos padrões de rede PON do IEEE e ITU-T. 

 
Fonte: [13]. 

2.4. QUINTA GERAÇÃO DE REDES MÓVEIS (5G) 

5G não é só uma nova tecnologia, mas um conjunto de tecnologia de redes sem fio que 

trabalham em sinergia para proporcionar um meio de comunicação sem problemas para o 

usuário final. Na verdade, está posicionado para atender às demandas e contextos de negócios 

para o futuro. Espera-se possibilitar uma sociedade totalmente conectada e móvel e capacitar 

as transformações socioeconômicas de várias maneiras, incluindo as de produtividade, 

sustentabilidade e bem-estar. Portanto, no 5G, é necessário fornecer, quando necessário, 

rendimento muito maior, latência muito menor, confiabilidade ultra alta, densidade de 
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conectividade muito maior e maior faixa de mobilidade. Isso permitiria fornecer muito mais 

serviços do que voz e dados. 

O sistema 5G suporta uma arquitetura baseada em serviço e faz interface com serviços 

de rede modularizados, permitindo redes flexíveis, personalizáveis e implementáveis de forma 

independente. Os provedores de serviços de rede podem aproveitar a arquitetura orientada a 

serviços 5G para gerenciar e personalizar os recursos de rede, descobrindo, adicionando e 

atualizando dinamicamente serviços de rede, preservando o desempenho e a compatibilidade 

com as implantações existentes. 

2.4.1.ARQUITETURA 5G 

Os futuros sistemas da telecomunicação internacional móveis (International Mobile 

Telecommunications (IMT)) abrangerão um grande número de recursos 

diferentes. Dependendo das circunstâncias e das diferentes necessidades em diferentes países, 

os futuros sistemas de IMT devem ser projetados de maneira altamente modular, para que nem 

todos os recursos tenham que ser implementados em todas as redes. 

A ITU publicou em setembro de 2015 uma recomendação com a referência ITU-R 

M.2083 [32]. De fato, agrupou os casos de uso 5G em três pilares principais e definiu os 

requisitos correspondentes para as telecomunicações móveis internacionais (IMT) para 2020 

(5G) em relação ao IMT-Advanced (LTE-A). Os três pilares principais de 5G são mostrados na 

Figura 2.7 e incluem: 

• Banda larga móvel aprimorada (eMBB), que consiste em fornecer conteúdo, serviços e 

dados multimídia com desempenho aprimorado e qualidade de experiência aprimorada. 

• Comunicação ultra-confiável e de baixa latência (URLLC), que possui casos de uso com 

requisitos rigorosos de latência e disponibilidade. Isso inclui cirurgia médica remota e 

controle sem fio da fabricação industrial 

• Comunicações massivas de tipo de máquina (mMTC), que afetam a conexão de um 

número muito grande de dispositivos que transmitem a uma taxa de bits baixa, sem 

necessidade específica de latência. 
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Figura 2.7 - Três Pilares do 5G. 

 

Fonte: Modificado  [32]. 

A evolução da tecnologia de 4G para 5G significa uma mudança no paradigma que 

dificilmente será uma tecnologia de rádio de acesso (Radio Access Tecnology (RAT)) 

específico. Para atender a demanda requerida pelos serviços é necessário o aprimoramento das 

RATs em termos de SE, EE e latência. Para poder oferecer esses serviços, a ITU definiu alguns 

requisitos técnicos como alvos para pesquisa e investigação. Esses requisitos são mostrados na 

Figura 2.8,  onde IMT-2020 significa 5G e IMT-advanced para LTE-A. 

Figura 2.8 - Aprimoramento dos principais recursos do LTE-A para o 5G [32] 

 
Fonte: Modificado  [32] 
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A taxa de pico de dados esperada em 5G é de 10 Gbit/s, mas 20 Gbit/s seriam 

suportados em determinadas condições. O 5G também suportaria diferentes taxas de dados com 

experiência do usuário, cobrindo diferentes ambientes. Por exemplo, espera-se que um usuário 

com taxa de dados de 100 Mbit/s seja oferecido para uma ampla cobertura da área. Para pontos 

de acesso, espera-se atingir uma taxa de dados com experiência de até 1 Gbit/s. 

Espera-se que a eficiência do espectral seja três vezes maior em comparação com o 

LTE-A. Espera-se que o 5G suporte capacidade de tráfego de área de até 10 Mbit/s/m2 no caso 

de pontos quentes [32].   

O 5G também deve fornecer 1 ms de latência, o que permitirá o suporte a serviços de 

latência muito baixa  [32].  

Para o cenário de comunicação massivo do tipo máquina, espera-se que o 5G ofereça 

suporte a uma densidade de conexão de até 106/km2 [32]. 

Finalmente, o consumo de energia da rede de acesso via rádio 5G não deve exceder o 

consumo das redes LTE implantadas hoje, ao mesmo tempo em que oferece os recursos 

aprimorados. Assim, a eficiência energética deve ser proporcionalmente aprimorada por um 

fator pelo menos igual ao aumento esperado da capacidade de tráfego de LTE para 5G [32]. 

2.4.2.FREQUÊNCIA DE RÁDIO 

A adoção de frequências em portadoras mais altas, acima de 6 GHz, incluindo as 

bandas mmWave, é amplamente discutida como um possível facilitador para 5G. O 3GPP 

considera atualmente três bandas para avaliação: sub-6 GHz (cerca de 2 GHz ou cerca de 4 

GHz), cerca de 30 GHz e cerca de 70 GHz e, consequentemente, fornece parametrizações 

exemplares para estas três bandas na Tabela 2.2. Enquanto frequências de portadoras mais altas 

são primeiramente associadas a larguras de banda mais altas, elas também levam a coerência 

em tempos menores. Como pode ser visto na Tabela 2.2 [7].  
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Tabela 2.2 - Relação de potência de uma RANs 5G usando diferentes bandas de frequência. 
Parâmetros Símbolos Unit 4G 5G 

LTE Sub-6 Baixo 

mmWave 

Alto 

mmWave 

 Frequência da portadora f C GHz 2 2 30 70 

 Tamanho do canal BW MHz 20 100 250 500 

 Taxa de amostragem f S MHz 30.72 150 375 750 

 # antenas N A – 4 96 128 256 

 # ADC/DAC chains/layers N L – 4 16 12 10 

Despesas gerais (controle, codificação 

de linha) 

γ – 1.33 1.33 1.33 1.33 

Resolução do quantizador no Domínio 

de tempo 

N Q,T bit 15 15 12 10 

Resolução do quantizador no domínio 

de frequência 

N Q,F bit 9 9 8 7 

 Ordem de modulação M MCS – 64 1024 256 64 

 Taxa de código máxima R C,MCS – 0.85 0.85 0.85 0.85 

 Duração do Quadro T F ms 1 1 1 1 

 Tamanho FFT N FFT – 2048 2048 2048 2048 

 # Subportadoras ativas N SC,act – 1200 1300 1300 1300 

 # símbolos de dados por quadro  N Sy – 14 70 150 300 

 Pico de utilização μ – 1 1 1 1 

Requisitos resultantes 

 Tempo de coerência do canal 

em v = 3 km/h (2) 

T C,3 ms 76.17 76.17 5.08 2.18 

  Tempo de coerência do canal 

em v = 50 km/h (2) 

T C,50 ms 4.57 4.57 0.30 0.13 

  Tempo de coerência do canal 

em  at v = 500 km/h (2) 

T C,500 ms 0.46 0.46 0.03 0.01 

 Atraso na precisão (3) T J ns 65 13.33 5.33 2.67 

Fonte: [7]. 

Larguras de banda maiores é um fator importante para permitir taxas de dados mais 

altas em 5G, isso aumenta claramente as taxas de tráfegos de dados necessário. As larguras de 

banda consideradas são baseadas nas considerações do 3GPP, assumindo que metade da largura 

de banda disponível é usada para o downlink. 
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Espera-se que a utilização de grandes conjuntos de antenas, tanto nas bandas sub-6 

GHz como nas bandas mmWave, seja um componente-chave da interface aérea prevista ao 5G. 

Sistemas MIMO multiusuários se beneficiam de canais ortogonais de diferentes usuários, 

atingindo eficiências espectrais significativamente mais altas. Além disso, os sistemas mmWave 

exigem matrizes de antena muito grandes e as técnicas de formação de feixes correspondentes 

para superar condições são desfavoráveis para propagação do sinal. 

A partir do release 12 do LTE, os esquemas de modulação até 256 (QAM) são 

suportados na interface aérea, e o padrão WiFi 802.11ax já considera a modulação até 1024-

QAM. Aumentar a ordem de modulação é um método simples para aumentar a eficiência 

espectral e, portanto, a capacidade da interface aérea. No entanto, os esquemas de modulação 

de ordem mais alta poderiam, em última análise, exigir uma resolução de quantização mais alta, 

tanto no domínio de tempo quanto no de frequência, aumentando assim as taxas de dados. A 

resolução do ADC na Tabela 2.2  para o sistema sub-6 GHz baseia-se na dos sistemas LTE. 

Resoluções mais baixas podem ser esperadas para os transportadores de mmWave devido à 

maior taxa de amostragem e ao consumo de energia associado [7]. A Tabela 2.3 [33] ilustra os 

principais aspectos de performance do 5G. 

Tabela 2.3 - Requisitos de performance 5G. 

Cenário Latência 

fim-a-fim 

Mobilidade Taxa de Dados Vida Útil 

da 

bateria 

Confiabilidade 

Downlink Uplink 

Banda Larga Móvel 

Urbano 

Denso 

Médio: 

10- 100

ms

baixa:  

~1 m/s (Pedestre) 

Alta:  

> 200Mbps

Médio: 

25-200 Mbps

Curto: 

dias 

Médio 99.99% 

Urbano  Médio: 

10- 100

ms 

baixa:  

~1 m/s (Pedestre) 

Alta:

> 200Mbps

Médio:

25 - 200 Mbps 

Curto: 

dias 

Médio 99.99% 

Suburbano Médio: 

10-100

ms 

Alto: 

> 10 m/s (Móvel)

Médio:

25 - 200 Mbps 

Baixo: 

< 25 Mbps 

Curto: 

dias 

Médio 99.99% 

Rural Médio: 

10-100

ms

Alto:  

> 10 m/s (Móvel)

Médio: 

25 - 200 Mbps 

Baixo: 

< 25 Mbps 

Curto: 

dias 

Médio 99.99% 

Remoto Baixa < 

10 ms 

baixa: ~1 m/s

(Pedestre) 

Alta: 

>200 Mbps

Médio: 

25-200 Mbps

Curto: 

dias 

Médio 99.99% 

Fonte:   [33]. 
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De acordo com os requisitos que as redes 5G deverão atender, se destacam alguns 

parâmetros importantes, uma vez que em sua proposta a conectividade visa atingir ambientes 

remotos e mais distantes das zonas urbanas. É possível destacar que em função de cenários 

urbanos e rurais, os requisitos referentes a latência, mobilidade, taxas de dados, bateria e 

confiabilidade terão que obedecer a uma delimitação mínima para a banda larga móvel. 

2.5. 5G NEW RADIO 

O Novo rádio (5G New Radio (5G NR)) é a nova RAT proposta pela 3GPP, sendo 

estabelecido como padrão para interface aérea de redes 5G [34]. A 5G NR apresenta alguns 

benefícios, comparado às tecnologias anteriores. O primeiro deles está relacionado ao suporte 

para exploração de outras faixas de espectro em que a tecnologia de acesso por rádio pode ser 

implantada, com a finalidade de operar em mais espectros, para suportar grandes larguras de 

bandas. O 5G NR suporta operação em faixas licenciadas sub 1 GHz até 52,6 GHz, com 

planejamento para extensão em faixas não licenciadas [34].  

O segundo aspecto do 5G NR está relacionado ao uso do design ultra-lean, que busca 

minimizar a interferência causada por recursos de sinalização, de forma a maximizar a 

eficiência dos recursos. Em tecnologias anteriores como LTE, as transmissões de sinalização 

apresentam pouco impacto, pois esses sinais representam apenas uma pequena parcela dos 

sinais transmitidos. No entanto, se tratando de redes supermassivas, como as redes 5G ou com 

muitas small cells, tal aspecto pode impactar diretamente no desempenho da rede.  

O terceiro aspecto é relativo à chamada compatibilidade à frente, que resulta no 

desenvolvimento de um design de interface de rádio que permite uma evolução futura para 

introdução de novas tecnologias e de novos serviços com requisitos e características ainda 

desconhecidos, ao mesmo tempo em que mantém suporte a dispositivos anteriores na mesma 

portadora.  

O quarto aspecto está relacionado a possibilidade de baixa latência. Os requisitos dos 

tempos de processamento dos dispositivos e rede são significativamente reduzidos no 5G NR 

em comparação com o LTE. Protocolos de camada superior, como MAC e controle de link de 

rádio (radio link control (RLC)), também foram projetados visando a baixa latência, com 
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estruturas de cabeçalho definidas para permitir o processamento sem conhecer a quantidade de 

dados que vão ser transmitidos.  

O quinto aspecto está relacionado ao suporte para um grande número de elementos de 

antena direcionáveis para transmissão e recepção. Em altas frequências, é usado principalmente 

o beamforming para estender a cobertura de transmissão, enquanto que em bandas mais baixas, 

é feito uso de MIMO massivo. O beamforming faz parte do padrão IEEE 802.11ac de redes sem 

fio [35], e trata-se de uma técnica de transmissão ou recepção, na qual o lóbulo de potência do 

sinal é orientado em direção a um usuário a partir de um array de antenas [36]. Apesar de não 

ser de uma técnica recente, o uso de beamforming só passou a se popularizar como 

complementação ao uso de MIMO dentro da nova geração das telecomunicações, para o 

atendimento do requisito de eficiência espectral [37]. 

2.6. IOT MASSIVO 

Em termos de conectividade na rede 5G, a revolução da Internet das Coisas é um 

facilitador fundamental, fornecendo comunicações máquina para máquina (M2M) e de máquina 

para pessoa em grande escala. Com novos padrões voltados para os requisitos de conectividade 

para o Massive IoT, as redes de celular podem fornecer serviços diversos de IoT confiáveis, 

seguros usando a infraestrutura de rede existente. 

IoT massivos se referem a aplicações que são menos sensíveis à latência e têm 

requisitos de taxa de transferência relativamente baixos, mas exigem um grande volume de 

dispositivos de baixo custo, baixo consumo de energia e uma rede com excelente cobertura. 

Exemplos de áreas de aplicação de IoT massivo incluem: wearables (e-health), rastreamento de 

ativos (logística), cidade inteligente/casa inteligente, monitoramento ambiental e medição 

inteligente e fabricação inteligente (monitoramento, rastreamento e provisionamento) [38]. 

No contexto de aplicações sensíveis, impulsionado principalmente pelo setor 

automotivo, a indústria é considerada um dos motores para IoT, que garante a conexão de 

dispositivos relacionados à cadeia produtiva e hospedados em nuvem. A IoT se tornou um dos 

pilares da chamada Indústria 4.0, ao lado de outras tecnologias como cloud, integração de 

sistemas, robôs autônomos e segurança de dados. 
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2.7. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

Para uma abordagem de planejamento de redes de alto desempenho, que atenda as 

expectativas das operadoras e para que possibilite as demandas e requisitos do 5G, além 

implantar BSs heterogêneas, incluindo picocélulas, microcélulas e macrocélulas, a inteligência 

artificial vem sendo atraente para ser aplicada na tomada de decisão. A IA pode analisar os 

requisitos de um serviço emergente e contribuir para a seleção do ponto de acesso mais 

adequado para acomodar esses serviços, em termos de SE, EE ou outros critérios mais 

complicados.  

A busca por sistemas artificiais que apresentam algum tipo de comportamento 

inteligente, semelhante ao exibido por muitos sistemas biológicos, incluindo seres humanos, 

sempre fascinou muitos cientistas. A IA compreende paradigmas computacionais que 

desenvolvem sistemas que apresentam alguma forma de inteligência semelhante a apresentados 

por sistemas biológicos. Alguns dos paradigmas que compõem o IA foram de fato inspirados 

em sistemas biológicos (como os artificiais neurais e os algoritmos genéticos), enquanto outros, 

apesar de ainda não terem inspiração biológica, tentam gerar sistemas que produzem algum tipo 

de comportamento próximo ao observado em sistemas naturais (por exemplo, o raciocínio 

aproximado dos sistemas nebulosos). Uma forma como o conhecimento serviu de inspiração 

para um modelo computacional de inteligência deu origem aos paradigmas que compõem um 

IA, os quais podem ser destacados a seguir [39]: 

Paradigma Simbólico: consiste em um conjunto de símbolos que formam estruturas e 

um conjunto de regras e processos. Quando o conjunto de regras e processos é aplicado no 

conjunto de símbolos ou sistema produz novas estruturas. Os símbolos têm significados 

semânticos e podem interpretar conceitos ou objetos. Para lidar com esses conceitos, use uma 

lógica proposicional e a lógica de predicados ou que permita a solução de problemas usando 

um sistema baseado em regras. Assim, um sistema simbólico é capaz de resolver problemas 

que envolvem dados e como regras sobre esses dados. 

Paradigma Conexionista: tem como premissa a suposição de que o comportamento ̃ 

inteligente está relacionado com as habilidades das conexões entre pequenos nós denominados 

neurônios, onde tal é capaz de usar o conhecimento. Diferentemente do paradigma simbólico, 
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nenhum modelo conectado ou estado dos neurônios representa um conceito ou um objeto e é 

responsável por gerar um conceito ou objeto que é definido como regras sobre esses objetos e 

conceitos. Na prática, os dois paradigmas podem ser agrupados para formar um terceiro 

paradigma, uma mistura do sistema simbólico com um sistema conexionista. 

Paradigma Evolutivo: este paradigma, diferentemente do convencional, não requer, 

resolve um problema, o conhecimento prévio de uma maneira de encontrar uma solução. Este 

paradigma é baseado em mecanismos evolutivos encontrados na natureza, como a integração 

automática e o comportamento adaptativo. Esses mecanismos foram descobertos e 

formalizados por Darwin em sua teoria da evolução natural, segundo a qual, uma vida na terra 

ou resultado de um processo de seleção, pelo meio ambiente, dos mais aptos e adaptados, e por 

isso é esse mesmo mais chances de reproduzir-se. A diversidade da vida, associada ao fato de 

que todos os seres vivos compartilham uma bagagem genética comum, pelo menos em termos 

de seus componentes básicos, é um exemplo eloquente das possibilidades do mecanismo de 

evolução natural. 

Paradigma Nebuloso: uma teoria dos conjuntos nebulosos é o modelo mais tradicional 

para o tratamento de informações imprecisas e vagas. Este paradigma tem como objetivo 

permitir graduações pertinentes a um dado elemento de uma classe, ou seja, permitir um 

elemento de pertencer com maior ou menor intensidade de classe específica. Basicamente, isso 

se faz quando o grau de pertinência de um elemento ao conjunto, que na teoria dos conjuntos 

“clássicos” assume apenas os valores 0 ou 1, passa um dado por um valor sem intervalo de 

números reais [0, 1]. 

IA é discutido profundamente em função de seus paradigmas em [40], [41], porém, 

nesta tese, será discutido com maiores detalhes a lógica fuzzy, uma vez que será aplicado na 

proposta como ferramenta de tomada de decisão. 

2.8. LÓGICA FUZZY 

A Lógica Fuzzy pode ser vista como uma extensão da lógica de multivalores. Ela 

modela o modo impreciso do raciocínio humano que é capaz de tomar decisões racionais num 
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ambiente com incerteza e imprecisão. O seu poder mais expressivo é que no limite, ela contém 

a lógica de dois valores, ou Lógica Booleana. 

É fato que tais modelos podem envolver variáveis, parâmetros ou fatores de difícil 

obtenção experimental ou que são coletados desordenadamente e/ou extraídos da literatura; ou 

ainda adequados a problemas não característicos daquelas classes de problemas matemáticos 

para os quais se tem como obter a solução exata (objeto de estudo da área de matemática). 

Finalmente, e de fundamental importância, pode-se efetuar a simulação ou análise 

daquele processo em estudo, objetivando o seu planejamento, controle ou implementação 

melhorada. 

2.8.1.ESTRUTURA FUZZY 

Em geral, um sistema fuzzy corresponde que a cada entrada fuzzy, há uma saída fuzzy. 

No entanto, espera-se que a cada entrada crisp (um número real, ou par de números reais, ou n-

upla de números reais) faça corresponder uma saída crisp. Neste caso, um sistema fuzzy é uma 

função de Rn em R, construída de alguma maneira específica [42]. A Figura 2.9 demonstra a 

sequência do processo da lógica fuzzy. 

Figura 2.9 - Exemplo de processo de inferência Fuzzy. 

 
Fonte: Modificado [43]. 

Os módulos que seguem indicam a metodologia para a construção desta função: 

1. Módulo de fuzzificação: é o que modela matematicamente a informação das variáveis 

de entrada por meio de conjuntos fuzzy. É neste módulo que se mostra a grande 

importância do especialista do processo a ser analisado, pois a cada variável de entrada 
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devem ser atribuídos termos linguísticos que representam os estados desta variável e, a 

cada termo linguístico, deve ser associado um conjunto fuzzy por uma função de 

pertinência; 

2. Módulo da base de regras: é o que constitui o núcleo do sistema. É neste módulo onde 

“se guardam” as variáveis e suas classificações linguísticas; 

3. Módulo de inferência: é onde se definem quais são os conectivos lógicos usados para 

estabelecer a relação fuzzy que modela a base de regras. É deste módulo que depende o 

sucesso do sistema fuzzy já que ele fornecerá a saída (controle) fuzzy a ser adotado pelo 

controlador a partir de cada entrada fuzzy; e 

4. Módulo de defuzzificação: que traduz o estado da variável de saída fuzzy para um valor 

numérico. 

2.8.2.FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA. 

Um conjunto fuzzy é caracterizado por uma função de pertinência que assume valores 

dentro do intervalo [0,1], os elementos podem estar associados a graus de pertinência entre zero 

e um indicando que os mesmos podem pertencer parcialmente a um conjunto. Podem assumir 

os formatos: triangular, trapezoidal, gaussiana, sigmoidal, etc. A seguir, em destaque as funções 

de pertinências triangular e trapezoidal, utilizadas na tese. 

As funções de pertinência triangulares são caracterizadas por uma terna (a, b, c), onde 

a e c determinam o intervalo dentro do qual a função de pertinência assume valores diferentes 

de zero, e b é o ponto onde a função de pertinência é máxima. 

Figura 2.10 - Equação e desenho da função de pertinência triangular 

𝜇
𝐴
(𝑥) =  

{
 
 

 
 

0                𝑠𝑒 𝑥 ≤ 𝑎
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
        𝑠𝑒 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏

𝑐 − 𝑥

𝑐 − 𝑏
        𝑠𝑒 𝑏 < 𝑥 ≤ 𝑐 

0                𝑠𝑒 𝑥 > 𝑐

 

 

Fonte: [42], [43]. 
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As funções de pertinência trapezoidais são caracterizadas por um conjunto de quatro 

valores de a, b, c e d, onde é determinado ou intervalo dentro do qual uma função de pertinência 

assume valores diferentes de zero, como o intervalo de intervalo dentro de qual é a função de 

pertinência é máxima e igual a 1. 

Figura 2.11 - Equação e desenho da função de pertinência trapezoidal. 

𝜇
𝐴
(𝑥) =  

{
 
 

 
 

0                 𝑠𝑒 𝑥 ≤ 𝑎
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
       𝑠𝑒 𝑎 < 𝑥 ≤ 𝑏

1               𝑠𝑒 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐
𝑑 − 𝑥

𝑑 − 𝑐
      𝑠𝑒 𝑐 < 𝑥 ≤ 𝑑 

0                 𝑠𝑒 𝑥 > 𝑐

 

 

Fonte: [42], [43]. 

2.8.3.SISTEMA DE INFERÊNCIAS FUZZY 

Para modelar matematicamente a base de regras, o grau de pertinência de cada entrada 

no antecedente da regra. Se o antecedente tem mais de um componente (proposição), segue: em 

cada uma das regras da base de regras fuzzy, adota-se ou uso matemático mínimo para o 

conector lógico “e” e o operador máximo para o conector lógico “ou”. As sentenças “se ... então 

...” são modeladas pela aplicação mínima.  A Inferência gera a determinação ou grau de validade 

das regras e combinações de resultado no conjunto fuzzy da saída. 

O defuzzificador produz uma saída nítida a partir do conjunto fuzzy definido pelo 

bloco de inferência. Alguns métodos de defuzzificação usados são: valor máximo, valor médio 

dos máximos, bissetor e centroide ou centro de massa. 

2.9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, foi apresentado o levantamento do estado da arte das tecnologias 

envolvidas nesta pesquisa, contemplando os conceitos acerca de redes ópticas, são apresentados 

os requisitos da arquitetura 5G, assim como os conceitos quanto aos bens e serviços que serão 

associados a redes futuras. Na abordagem de técnicas de tomada de decisão, foi apresentado o 

conceito de lógica fuzzy, o qual será aplicado para na modelagem da tese. 
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No próximo capítulo será analisado a fundamentação teórica para o desenvolvimento 

da tese, considerando conceitos e especificidades empregados em C-RAN e as abordagens de 

características das diversas técnicas de RoFs, sobretudo em relação suas limitações e 

eficiências.  
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3. C-RAN E RÁDIO SOBRE FIBRA 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capítulo será explicado os conceitos referentes as tecnologias que serão 

aplicadas para construir as estratégias do desenvolvimento da metodologia da tese. Será as 

características principais de C-RAN, como fronthaul e nas especificidades dos sistemas de rádio 

sobre fibra. A eficiência espectral, de subportadoras, eficiência energética e relações de custos 

gerais aplicados nos RoFs serão abordados, de modo que seja possível relatar as limitações de 

desempenho para cada uma das técnicas de RoF, assim como suas vantagens de desvantagens 

relacionadas elas. 

3.2. REDES DE ACESSO DE RÁDIO CENTRALIZADO (C-RAN) 

Tradicionalmente, nas arquiteturas de RAN a unidade controladora BBU e a unidade 

de rádio remota (Remote Radio Unit (RRU)) estão localizadas no mesmo espaço como é 

ilustrado na Figura 3.1 (a) [44].  

Figura 3.1 - Arquiteturas de estações base: (a) arquitetura tradicional RAN e (b) arquitetura atual C-RAN . 

 
Fonte: [44].   

Nessa arquitetura ilustrada na Figura 3.1 (a), a conexão com a CO é realizada por meio 

de links de rádio, entretanto, a utilização de sistemas de rádio sobre fibra tem modificado a 

arquitetura tradicional com a introdução de um novo cenário denominado C-RAN, em que C 

pode se referir a “Centralização” ou “Cloud”. 

Uma arquitetura C-RAN consiste em três entidades principais: BBU (s), RRH e a 

unidade de rede de transporte ou o que é chamado de fronthaul. O conceito C-RAN foi 

introduzido pela operadora China Mobile [45] e sua implementação representa um rompimento 

com o paradigma da arquitetura tradicional, visto que a BBU e RRU estão localizados em locais 
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diferentes, conforme é demonstrado na Figura 3.1 (b) [44]. Na arquitetura C-RAN, as 

funcionalidades complexas que requerem mais processamento são executadas na BBU 

localizada na Central Office, enquanto que a RRH, localizada na própria antena, é responsável 

basicamente pelas funcionalidades de recepção e amplificação do sinal. No fronthaul, a conexão 

entre a BBU e RRU é realizada por uma interface de rádio digital (CPRI, eCPRI ou OBSAI).   

A arquitetura C-RAN permite reduzir os investimentos das operadoras em 

infraestrutura móvel. Primeiro, isso é possível devido à redução dos custos de implementação 

das RRHs em comparação com arquitetura tradicional. Segundo o compartilhamento de uma 

mesma BBU com várias RRU também traz ganhos significativos em termos de consumo de 

energia que consequentemente diminui os custos de manutenção. Por conta dessas vantagens, 

as RRHs podem ser implantadas não somente para novas gerações de rede móvel (LTE e LTE-

A), mas também para gerações já existentes na infraestrutura tradicional (2.5G e 3G). 

Dependendo da tecnologia, diferentes taxas são requeridas no fronthaul para conexão entre a 

BBU e o RRU. Considerando a interface CPRI, por exemplo, o fronthaul deve ser capaz de 

suportar taxas de até 10.137 Gbit/s. Assim, os requisitos de largura de banda na ODN 

representam um dos maiores desafios na implementação do C-RAN. 

3.3. FRONTHAUL 

Tradicionalmente, a arquitetura C-RAN exploram ligações ópticas entre BBUs e as 

BSs, sobre o qual, o encapsulamento dos dados são realizados usando a Open Base Station 

Architecture Initiative (OBSAI) ou mais habitualmente, com o protocolo CPRI, porém devido  

falta de aptidão para ser utilizado nas redes 5G, o em agosto de 2017 foi publicado o padrão 

CPRI melhorado (Enhanced Common Public Radio Interface (eCPRI)). 

3.3.1. COMMON PUBLIC RADIO INTERFACE (CPRI) 

O CPRI é solução mais adotada uma vez que sua implementação envolve operadoras 

de telecomunicações (NTT, France Telecom/Orange, Vodafone e outras) e fabricantes (Alcatel-

Lucent, Samsung Smart LTE, Ericsson, entre outras). O CPRI suporta várias taxas de 

transmissão que variam entre 614.4 Mbit/s e 10.137 Gbit/s.  
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De acordo com a especificação, o CPRI tem como objetivo principal a implementação 

de uma interface de rádio que independente de tecnologia (2G, 3G, 4G) e atua como link entre 

o REC (Radio Equipment Control) e o RE (Radio Equipment) [3]. A visão geral da interface é 

demonstrada na Figura 3.2 e possui o seguinte escopo: 

Uma interface de rádio digitalizada estabelece uma conexão entre o REC e o RE, 

permitindo comunicação ponta-a-ponto e ponto-multiponto. Nesse último cenário, um mesmo 

REC pode ser compartilhado com diversas REs.  

Informações de controle e gerenciamento, sincronização e dados dos usuários são 

multiplexados por meio da interface.  

A especificação abrange as camadas 1 e 2: 

A camada 1 oferece suporte tanto para interface elétrica (geralmente utilizado em BS 

tradicionais) quanto para interface óptica (para interfaces REC) 

 A camada 2 oferece funcionalidade que garantem flexibilidade e escalabilidade.   

Figura 3.2 - Arquitetura da interface CPRI. 

  
Fonte: Modificado [46]. 

3.4. ETHERNET COMMON PUBLIC RADIO INTERFACE (ECPRI) 

Os conceitos de CPRI-over-Ethernet e substituição do formato de CPRI do tipo TDM 

por mensagens Ethernet mantêm a promessa de reduzir os requisitos de largura de banda do 

transporte de CPRI e tornar o fronthaul acessível e disponível para todas as operadoras 

móveis. A Ethernet é uma tecnologia de transporte muito econômica e amplamente 

implementada na rede de transporte de backhaul. No entanto, também é uma tecnologia de 

melhor esforço assíncrono, que não foi originalmente projetada para atender aos requisitos de 
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baixa latência, baixa instabilidade e sincronização rígida da transmissão de sinal de banda 

base. A nova especificação, conhecida como eCPRI, introduz uma eficiência de transporte 

aprimorada para atender aos requisitos de velocidade e largura de banda das redes 5G.  

Os itens necessários para transporte, conectividade e controle estão incluídos na 

especificação. Isso inclui dados do plano do usuário, mecanismos de transporte do plano de 

controle e gerenciamento e meios para sincronização. A especificação eCPRI suporta 5G e 

permite maior eficiência, a fim de atender às necessidades previstas para redes móveis 5G. Em 

contraste com o CPRI, a especificação eCPRI suporta mais flexibilidade no posicionamento da 

divisão funcional dentro da camada física da estação base celular. 

O escopo da especificação eCPRI é permitir a transmissão eficiente e flexível de dados 

de rádio por meio de uma rede de transporte de fronthaul baseada em pacotes, como IP ou 

Ethernet. O eCPRI define uma camada de protocolo que fornece vários serviços - 

principalmente dados específicos do plano do usuário - para as camadas superiores da pilha de 

protocolos. 

A especificação tem o seguinte escopo [47]:  

É especificada a interface interna da estação de rádio que estabelece uma conexão entre 

o 'eCPRI Radio Equipment Control' (eREC) e o 'eCPRI Radio Equipment' (eRE) através de 

uma rede de transporte baseada em pacotes. 

Três fluxos de informações diferentes (dados do plano de usuário do eCPRI, dados do 

plano de C&M e dados do plano de sincronização) são transportados pela interface. 

A especificação define uma nova camada de eCPRI acima da camada de rede de 

transporte. Os padrões existentes são usados para a camada de rede de transporte, C&M e 

Sincronização. A representação da tecnologia é mostrada na Figura 3.3. 

 

 

 



 

 

57 

 

Figura 3.3 - Definição e especificação eCPRI.  

 
Fonte: [47]. 

3.4.1. OPEN BASE STATION ARCHITECTURE INITIATIVE (OBSAI) 

A iniciativa de arquitetura aberta de estação base (Open base station architecture 

initiative (OBSAI)) é uma iniciativa do setor que reúne fornecedores de estações base, 

fabricantes de módulos e componentes. O objetivo é criar um mercado aberto para estações 

base celulares, reduzindo substancialmente o esforço de desenvolvimento e os custos 

associados à criação de novas linhas de produtos para estações base. O conjunto completo de 

especificações da OBSAI abrange as áreas de Transporte, Relógio / Controle, Rádio e Banda 

Base, bem como interfaces e especificações de teste de conformidade. O OBSAI foi 

estabelecido pela primeira vez em 2002 e atualmente mais de 140 empresas aderiram à 

iniciativa [48]. 

3.5. RÁDIO SOBRE FIBRA (ROF) 

Numa C-RAN pura, as formas de onda recebida ou transmitida sobre o canal sem fio 

também são recebidas ou transmitidas através da ligação fronthaul óptico numa forma digital 

ou analógica, ou seja, o RRH não faz qualquer descodificação deixando a maioria das tarefas 

de processamento de sinal para o BBU. Isto é indicado como rádio sobre fibra (RoF). 

Enquanto um RAN totalmente distribuído alivia os requisitos de tráfego impostas 

sobre as ligações fronthaul, uma arquitetura totalmente centralizada permite a coordenação 

entre sites (em especial técnicas de processamento de sinal de colaboração, virtualização RAN, 

etc.), potencialmente levando à redução de custos operacionais. Uma porção importante do 

tráfego fronthaul para os futuros sistemas 5G vai ser realizada através de fibras ópticas e, por 

conseguinte, uma integração cuidadosa de fibra sem fios é necessária para otimizar a solução 

[49]. 
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O funcionamento de um sistema de rádio sobre fibra consiste na transmissão de um 

sinal elétrico de rádio frequência em um enlace óptico, por meio da modulação de uma 

portadora elétrica em uma portadora óptica. AfFigura 3.4 [50] ilustra a arquitetura básica de um 

sistema de rádio sobre fibra em que as informações são transmitidas da CO (Central Office) 

para a BS (Base Station) que em seguida é distribuído para pontos de acesso, residências, 

dispositivos móveis, dentre outros. Atualmente, os sistemas de rádio sobre fibra estão 

regulamentados por [51] . 

Figura 3.4 - Arquitetura de um Sistema de Rádio Sobre Fibra 

 
Fonte: [50]. 

Os sistemas de rádio sobre fibra simplificam significativamente a BS uma vez que as 

funções de maior complexidade são processadas na CO, ficando a antena responsável por 

funcionalidades com menor processamento como recepção e amplificação do sinal. Além disso, 

sistemas de rádio sobre fibra apresentam outros benefícios [52], tais como:  

• Baixa atenuação: Meios de transmissão como par de cobre e rádio apresentam altas 

perdas. Por outro lado, a baixa atenuação da fibra possibilita o alcance de sinais de rádio 

em longas distâncias, sem a necessidade do uso de repetidores. Nas fibras multimodo 

que são mais utilizadas pelos operadores, as perdas por atenuação são de 

aproximadamente 0.2 dB/km e 0.5 dB/km nas janelas de 1550 nm e 1300 nm, 

respectivamente [53].   

• Largura de banda: As fibras ópticas permitem elevadas taxas de transmissão, 

possibilitando o desenvolvimento de sistemas com oferta de dezenas de gigabits [30]; 
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• Imunidade a interferências eletromagnéticas: As fibras são constituídas de materiais 

dielétricos, ou seja, não conduzem eletricidade. Essa característica torna os sistemas de 

rádio sobre fibra imunes a interferências eletromagnéticas (EMI – Electromagnetic 

Interference) [53];  

• Custo reduzido: A centralização das funcionalidades mais complexas na CO possibilita 

BS mais simples, tornando possível a redução no consumo de energia. Considerando o 

cenário em que a operadora já dispõe de infraestrutura de rede, os custos de 

implementação podem ser reduzidos visto que os recursos de uma mesma CO podem 

ser compartilhados com várias BSs [54];  

• Oferta de múltiplos serviços: A entrega de serviços baseados em sistemas de rádio 

sobre fibra independe de tecnologia o que possibilita a entrega tanto de novas 

tecnologias e serviços, quanto de sistemas legados. Dessa forma, podem coexistir nas 

mesmas redes serviços IEEE 802.11x, 2 G, 3G, 4G, entre outros;  

O princípio fundamental de sistemas de rádio sobre fibra consiste na transmissão de 

sinais analógicos. Entretanto, a maturidade e a diminuição dos custos de componentes digitais 

permitem a construção sistemas robustos. Nas seções abaixo, serão descritas as principais 

características e limitações dos sistemas de rádio sobre fibra. Tecnologias de rádio sobre fibra 

podem ser classificados em três categorias específicas: RoF analógico (A-RoF), RoF digital (D-RoF) e 

RoF analógico baseado em DSP (DSP-A-RoF) [49]. 

3.5.1. RÁDIO SOBRE FIBRA ANALÓGICO (A-ROF) 

Em A-ROF, o RRH contém circuitos de RF para converter sinais entre os domínios 

sem fios e ópticos, como mostrado na Figura 3.5 [49]. No downlink, o BBU gera um sinal de 

RF que modula a amplitude da portadora óptica. No RRH, este sinal de downlink é convertido 

para o domínio elétrico por meio de um fotodetector simples, após passa por um filtro passa-

banda e é amplificado, logo em seguida é encaminhado para a transmissão da antena. A ligação 

de uplink o processo sofre a operação inversa, em que uma portadora óptica é modulada e 

amplitude pelo sinal de RF recebido, então enviada para o BBU para conversão analógico-

digital e subsequente descodificação.  
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Figura 3.5 - Tecnologia de Rádio sobre fibra para fronthaul 5G:  A-RoF. 

 
Fonte: [55]. 

Uma arquitetura A-RoF simplifica fortemente a complexidade e o custo do RRH. No 

entanto, como um inconveniente principal, o comprimento ligação óptica afeta diretamente a 

qualidade do sinal de ponto-a-ponto [49]. 

3.5.2. RÁDIO SOBRE FIBRA EM FREQUÊNCIA INTERMEDIÁRIA (IF-ROF) 

Nesse esquema, o sinal sem fio é transmitido em frequência intermediária sobre a fibra 

óptica. Isso relaxa os requisitos para o hardware optoeletrônico de alta velocidade associado à 

técnica RoF. Da mesma forma, o efeito de dispersão cromática da fibra pode ser 

significativamente reduzido com a distribuição óptica do sinal em IF. No entanto, isso apresenta 

mais complexidade no design da antena BS. Isso se deve aos requisitos de um oscilador local 

estável (LO) e de misturadores empregados para fins de conversão de frequência. Na Figura 3.6 

é mostrado a arquitetura necessária para processar o sinal em frequência intermediária. 

Figura 3.6 - Tecnologia de Rádio sobre fibra para fronthaul 5G:  IF- RoF. 

 
Fonte: Modificado [55]. 

3.5.3.RÁDIO SOBRE FIBRA DIGITALIZADO (D-ROF) 

Em D-ROF, as formas de onda sem fio analógicas são codificadas num canal digital 

para a comunicação entre o RRH e o BBU. Na ligação uplink, os sinais sem fios recebidos são 

amostrados, digitalizados, e mapeados na constelação adequada para transmissão óptica. No 

percurso inverso, o BBU envia os dados digitais que são recebidos pelo RRH e convertidos em 
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sinais de RF analógicos por um conversor digital/analógico simples (DAC). O processo de 

transmissão de up e downlink está sendo mostrado na Figura 3.7 [49]. 

Figura 3.7 - Tecnologia de Rádio sobre fibra para fronthaul 5G: D-RoF. 

 
Fonte: Modificado [55]. 

 O principal benefício desta solução estar na separação dos canais ópticos e sem fio, 

de forma que a fibra óptica torna-se um canal sem erros, ampliando o alcance da solução. A 

principal desvantagem de D-ROF é a sua baixa eficiência de espectral, uma vez que a 

quantidade de informação a ser transmitida pelo canal óptico é dimensionado de acordo com o 

conversor analógico/digital (ADC) e da resolução do DAC, considerando a informação 

redundante. 

3.5.4. RÁDIO SOBRE FIBRA ANALÓGICO ASSISTIDO POR DSP (DSP-A-ROF) 

Em comparação com D-ROF, o hardware com processamento digital de sinal com RoF 

analógico (DSP-A-RoF) é diferente por causa da presença de um DSP e um DAC/ADC no lado 

da linha óptica. Assim, as formas de onda analógicas são também transmitidas no domínio 

óptico. A principal vantagem desta solução é que a eficiência espectral dos canais sem fios é 

mantida (tal como na solução totalmente analógica), enquanto uma dissociação (parcial) ainda 

é possível entre a corrente e o domínio óptico.  A arquitetura DSP-A-RoF é mostrado na Figura 

3.8 [55]. 

Figura 3.8 - Tecnologia de Rádio sobre fibra para fronthaul 5G: DSP-A-RoF. 

 
Fonte: Modificado [55]. 
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DSP-A-RoF permite, por exemplo, a agregação da eficiência espectral de tráfego 

proveniente de diferentes antenas. O inconveniente principal desta solução são os intrínsecos 

níveis de custos e consumo de energia associados com a alta velocidade DAC/ADC e o DSP. 

3.5.5. MULTIPLEXAÇÃO DE SUBPORTADORAS SCM 

A SCM consiste em combinar diversos sinais passa banda com diferentes frequências 

centrais chamados de subportadoras ou canais para gerar um único sinal composto pela soma 

dessas subportadoras. Essa técnica é considerada um tipo de multiplexação em frequência e é 

realizada no domínio elétrico. Portanto, o processo de SCM é efetuado antes de modular a 

portadora óptica. Após a fotodetecção, as componentes em frequência do sinal são separadas 

novamente por meio de filtragem. A Figura 3.9 [5] exibe o conceito de SCM junto com o 

espectro do sinal em cada etapa do processo.  

Figura 3.9 - Multiplexação de subportadoras (SCM) com a arquitetura de multiplexação por divisão de 

comprimento de onda (WDM). 

 
Fonte: Modificado [5]. 

SCM permite a implementação de sistemas que trabalham em diferentes bandas de 

frequências em RoF. Isto é, possibilita a integração de sinais em RF, IF, e em BB ou com redes 

de acesso fixo como FTTH. Por exemplo, [50] é mencionada a integração de sinais nas bandas 

milimétricas com sinais de micro-ondas. Porém, a técnica de SCM sofre das limitações dos 

enlaces analógicos em RoF. Por tratar-se de um sinal analógico deve-se ter especial cuidado 

nos produtos de intermodulação gerados. 
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3.6. EFICIÊNCIA ESPECTRAL EM SISTEMAS ROF 

A principal vantagem de A-RoF com relação a sistemas D-RoF é a eficiência espectral 

no link óptico, a eficiência espectral é dado em [49]. No caso do A-RoF assumindo a conversão 

elétrica óptica (EO)/(OE) óptica elétrica usando intensidade de modulação com detecção direta 

IM-DD a eficiência espectral segue de acordo com a equação 3.1. 

𝑆𝐸𝑜
𝐴 =

𝑆𝐸𝑤
2
[𝑏𝑖𝑡/𝑠/𝐻𝑧] 

(3.1) 

Enquanto 𝑆𝐸𝑂
𝐴  representa a eficiência espectral no canal óptico, 𝑆𝐸𝑤  representa a 

eficiência espectral no canal sem fio. Por outro Lado, a eficiência espectral em D-RoF depende 

do formato de modulação (M), taxa de baud (Rs) e a largura de banda do canal óptico (Bo). A 

eficiência espectral do D-RoF é dada pela equação 3.2.  

𝑆𝐸𝑜
𝐷 =

𝑙𝑜𝑔2𝑀.𝑅𝑠
𝐵𝑜

[𝑏𝑖𝑡/𝑠/𝐻𝑧] 
(3.2) 

De acordo com a informação transmitida no canal pelos dois casos, considerando o IQ 

em particular, a transmissão sobre o link no fronthaul, sendo que a amostragem de Nyquist duas 

vezes e largura de banda e a resolução da ADC ser Nres, a taxa na RRH é calculado por 

2Bw2Nres. Isto significa que o volume de informação transmitida pelo canal óptico é 

aumentada por um fator de ε em relação ao canal sem fios, onde que pode ser avaliada usando 

equação 3.3. No denominador, há a quantidade de informação transportada pelo canal sem fios. 

 

∈=
4𝐵𝑤𝑁𝑟𝑒𝑠
𝑆𝐸𝑤𝐵𝑤

 
(3.3) 

 
Para comparar a SE de A-RoF e D-ROF é necessário dividir 𝑆𝐸𝑂

𝐷 pela largura de banda 

óptica usados de modo que é possível recuperar uma SE eficaz, mostrado na equação 3.4. 

 

𝑆𝐸𝑜
𝐷𝑒𝑓𝑓 =

𝑆𝐸𝑤
4𝑁𝑟𝑒𝑠

𝑙𝑜𝑔2𝑀.𝑅𝑠
𝐵𝑜

[𝑏𝑖𝑡/𝑠/𝐻𝑧] 
(3.4) 
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A performance do link RoF pode ser medido em termos do EVM.  O EVM é a distância 

euclidiana entre a posição ideal e real do símbolo recebido em sua constelação correspondente 

e pode ser calculado usando o SNR.  Ele tem de ser considerado tanto nas ligações ópticas, 

quanto na sem fio, pois ambos os canais possuem ruídos. A equação 3.5 resumi este conceito. 

 

𝐸𝑉𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = √𝐸𝑉𝑀𝑜𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙
2 +𝐸𝑉𝑀𝑤𝑖𝑟𝑒𝑙𝑒𝑠𝑠

2
 

(3.5) 

3.6.1. ANÁLISE COMPARATIVA DA EFICIÊNCIA ESPECTRAL 

Da análise anterior é esperado que o sistema A-RoF seja espectralmente mais eficiente 

do que D-RoF. De fato, a eficiência espectral de A-RoF será 𝛾-vezes melhor, em que 𝛾 está 

dado pela equação 3.6 [49]: 

𝛾 =
𝑆𝐸𝑂

𝐴

𝑆𝐸𝑂
𝐷−𝑒𝑓𝑓

=
2𝑁𝑟𝑒𝑠𝐵𝑜
𝑙𝑜𝑔2𝑀𝑅𝑠

 
(3.6) 

Quando considerado um sinal NRZ a razão 𝐵𝑜/𝑅𝑠 torna-se igual a 2, e, portanto, 𝛾 = 

4𝑁𝑟𝑒𝑠/𝑙𝑜𝑔2𝑀. Assim, para uma transmissão OOK e um sinal LTE digitalizado com uma 

resolução 𝑁𝑟𝑒𝑠 = 15 como sugerido pela interface CPRI, o fator 𝛾 resulta em um valor de 60. 

Isto é, a eficiência espectral de D-RoF será 60 vezes menor do que A-RoF. 

Conclui-se que quanto maior o número de canais suportados por cada transceptor, 

menor o número de transceptores necessários na rede de transporte. Por conseguinte, o custo 

associado ao A-RoF é menor que os sistemas digitais. No entanto, embora os resultados obtidos 

mostram uma grande ineficiência espectral, os enlaces D-RoF são a escolha preferida pelas suas 

vantagens com respeito a SNR e imunidade a distorções não lineares que fazem com que 

possuam um maior alcance. Com a chegada da nova geração de redes móveis 5G, maximizar a 

eficiência será necessária para suportar tecnologias como MIMO massivo ou transportar sinais 

na banda dos milímetros. 
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3.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foi levantado os conceitos que serão aplicados na metodologia do 

desenvolvimento da tese, pois foi discutido sobre C-RAN e o fronthaul. As diversas técnicas 

RoFs foram estudadas, mostrando suas características e limitações. Foi discutido brevemente 

relações de eficiência espectral, energética e custos de capital e operacionais. 

No próximo capítulo apresentam-se alguns trabalhos relacionados a esta pesquisa, 

enfatizando não só os estudos que demonstram os desafios técnicos em discussão, como 

também, avaliando brevemente alguns resultados de pesquisas que vem sendo publicadas na 

literatura em consonância com o estudo desta proposta. 
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4. TRABALHOS RELACIONADOS  

 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Neste capítulo é realizado o levantamento das soluções dos sistemas de rádio sobre 

fibra para ser aplicados ao planejamento da rede, que vem sendo propostas na literatura. Como 

este tema é amplo e tem sido foco de aplicação em diversos contextos, as pesquisas foram 

direcionadas foram direcionadas para as seguintes áreas: (i) sobre eficiência energética; (ii) 

eficiência espectral, (iii) custos relacionados e (iv) metodologias de tomada de decisão e a 

aplicação de RoF na arquitetura C-RAN baseada nos requisitos de arquiteturas 5G. 

4.2. ESTRATÉGIAS DE EFICIÊNCIA DE REDES   

Devido às recentes modificações na arquitetura das redes de telecomunicações, como 

por exemplo o surgimento da C-RAN, as operadoras vêm buscando encontrar soluções 

vantajosas que possibilitem a expansão dos serviços que visem maior capacidade de largura de 

banda para que possam atender o crescente número de usuários. Porém, do ponto de vista de 

aplicação prática, um pré-requisito é que as soluções minimizem os custos de implementação e 

manutenção, sem comprometer a garantia de conectividade de alta capacidade para o usuário 

final. A Figura 4.1 ilustra a sequência do levantamento dos trabalhos relacionados à de tese, de 

modo que simplifique o entendimento dos principais pontos que levantados para os desafios e 

abordagens, na quais foram consideradas e contribuíram na execução aplicada na tese.  

Figura 4.1 - Estratégias requeridas para a tese. 

 
Fonte: Autor. 

 

Integração Fibra / 
Sem fio em C-RAN

Planejamento

Eficiência

espectral

Eficiência 
energética

Custos 
relacionados

Tomada de 
decisão



 

 

67 

 

Ao considerar as abordagens que a tese em questão irá seguir, a Figura 4.1 ilustra uma 

correlação ao tema. Ao apresentar a estratégia de planejamento e implantação, objetiva-se 

atribuir ao desempenho da rede considerações sobre RoF. Quando considerado C-RAN para 

aplicar ao planejamento um equilíbrio em relação aos custos de instalação, é importante 

mencionar como que a eficiência espectral dentro do contexto de RoF poderá influenciar na 

eficiência energética, pois dependendo da técnica utilizada pode-se simplificar em número de 

equipamentos a BS. Portanto, as especificações de desempenho e custos dos sistemas RoFs são 

aplicáveis para suporte e tomada de decisão possibilitando a atribuição de uma das tecnologias 

para atender uma determinada estação base, deste modo, ao aplicar em um cenário realístico, 

resultará em uma rede hibrida, com RoFs específicos em uma C-RAN. 

Vale mencionar que para montar a estratégia de planejamento desta tese, a qual aborda 

as métricas retiradas de estudos da literatura, os trabalhos correlatos seguem em torno das 

especificidades dos sistemas RoF, que mitigam suas limitações e a viabilidade da utilização 

dessa tecnologia no fronthaul. Portando, cada seção retrata o relacionamento dos trabalhos com 

a metodologia que será utilizada para a proposição desta tese.  

4.3. PLANEJAMENTO EM C-RAN 

Nesta seção é aparentado trabalhos para planejamento de C-RAN tradicional, que visa 

melhorar o SE e o EE, nos quais o design do sinal de controle não é otimizado, contudo, o 

funcionamento interligado com as redes celulares existentes também não é considerado  

[56]. No caso de implantação, a colocação do RRH e BBU precisam ser organizados de acordo 

com o planejamento da rede. O meio físico e a solução de transporte podem ser projetados de 

acordo com os requisitos específicos da C-RAN, das implantações e benefícios [57]. 

Com base nos aspectos fundamentais do C-RAN, o planejamento desta arquitetura faz-

se necessário, cujo objetivo seja alcançar o melhor desempenho da rede, sobretudo no que tange 

a estratégia de negócio das operadoras, incluindo a minimização dos custos de implantação com 

otimização de parâmetros, maximização da capacidade para aumentar o número de usuários 

que poderão ser atendidos pelos serviços, maximização da cobertura e minimização do 

consumo de energia, neste contexto, [58] apresenta uma abrangente análise em pesquisas sobre 

o planejamento de redes 5G, baseando-se em estudos acadêmicos e empresarial. 
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O trabalho [57] apresenta uma visão geral detalhada da arquitetura C-RAN, discute as 

vantagens e os desafios que precisam ser resolvidos antes que seus benefícios possam ser 

totalmente explorados. Foi apresentado aspectos críticos, como a necessidade de aumento de 

capacidade no fronthaul, técnicas de virtualização para o pool de BBU e implementação de 

hardware foram discutidas. Portanto, os desafios que as operadoras enfrentam ao tentar dar 

suporte às crescentes necessidades do usuário final, deste modo, implementação do C-RAN 

precisa ser justificada por operadores de rede específicos, levando em consideração os 

esquemas disponíveis de capacidade e compressão da rede de fronthaul, bem como o custo da 

virtualização dos recursos da BBU. 

O artigo [56] examina as principais tecnologias e os problemas em aberto nos C-

RANs. Com o objetivo de entender as complexidades adicionais das principais tecnologias, 

apresentando amplamente o conhecimento em compressão de fronthaul, processamento 

colaborativo em larga escala, estimativa de canal e alocação de recursos de rádio 

cooperativos. Dentro de cada um desses aspectos, o trabalho apresenta os diversos problemas e 

as soluções correspondentes que foram propostas para permitir que C-RANs sejam 

configurados e operados com alto desempenho de SE e EE. No trabalho, são levantados estudos 

focando redes heterogêneas e C-RANs. 

As redes 5G estão previstas para ser sistemas de comunicação heterogêneas que são 

capazes de suportar várias tecnologias sem fio inovadoras, serviços e aplicações. C-RAN é uma 

solução promissora e viável para a realização eficiente dos objetivos das redes 5G devido às 

suas características benéficas em termos de otimização, desempenho e custo efetivo. No 

entanto, a arquitetura C-RAN impõe exigências rigorosas sobre o link fronthaul para 

conectividade entre as entidades de rede. No trabalho [55] apresentado um estudo abrangente 

em tecnologias-chave, requisitos, arquiteturas e desafios de C-RAN,  sobretudo em soluções 

fronthaul atuais e as suas limitações em redes celulares 5G. 

4.4. EFICIÊNCIA ESPECTRAL 

Com o surgimento da arquitetura C-RAN, um dos aspectos principais para a sua real 

aplicação por parte das operadoras de telecomunicações está relacionado com o modo em que 

os sinais de rádio são transmitidos entre a BBU e a RRH. Diversas técnicas vêm sendo 
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investigadas para diferentes modelos arquiteturas, principalmente com análises no segmento 

óptico. Estes estudos visam principalmente analisar o desempenho do fronthaul quanto ao 

atendimento dos requisitos especificados, por exemplo, pelo padrão dos sistemas de rádio sobre 

fibra [51] e também pelas  interfaces de rádio CPRI e OBSAI. Dentre as diversas propostas 

encontradas na literatura, as pesquisas que estão dentro do escopo deste trabalho são baseadas 

em técnicas que visam eficiência espectral. 

A tecnologia que utiliza a multiplexação de subportadoras (SCM), vem se tornado uma 

alternativa para transmissão de sinal no fronthaul em sistemas RoFs, neste sentido, em [59] a 

transmissão de sinal analógico através de SCM mostra um potencial para alcançar um bom 

desempenho em termos de consumo de energia, latência e a tolerância à dispersão, devido ao 

esquema de modulação optical single side band (OSSB), que, apesar de limitadas com baixos 

valores de eficiência espectral, é possível que eficiência espectral seja otimizada ao utilizar a 

modulação. 

A técnica de multiplexação de subportadoras também tem sido aplicada em conjunto 

com redes ópticas passivas. Em [60], é apresentada experimentalmente, o desempenho de sinais 

SCM sob WDM PON baseado na transmissão simétrica de comprimento de onda com 10Gb/s 

em 20Km de fibra. A Arquitetura DSP transmite modulação (M-QAM) para sinais de dados em 

uplink e downlink multiplexados em diferentes frequências em subportadoras no domínio 

elétrico. Os resultados demonstram que é possível a reutilização de comprimento de onda neste 

em sistemas SCM com M-QAM, pois os espectros dos sinais nos canais de RF são separados 

devido ao uso do DSP no receptor. 

Dentro de um contexto mais abrangente e considerando SCM.  [61] apresentou um 

sistema flexível para fronthaul móvel que pode lidar com os desafios do uso de futuras 

infraestruturas FTTH PON, como NG-PON2, em arquiteturas C-RAN emergentes. O uso de 

transmissão WDM em combinação com SCM apresenta uma solução atraente para aumentar o 

número de RRHs suportados. À medida que aumenta a modulação entre QPSK e MQAM, 

maiores eficiências espectrais será conseguida, transformando estes transceptores, para uma 

solução atraente em termos de custo, devido principalmente ao uso de conversores AD/DA 

padrões e dispositivos optcoeletrônicos. 
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Já [62]  aborda questões de compatibilidade e soluções de transporte para aplicar nos 

sinais de rádio através de uma infraestrutura PON. No trabalho, são investigadas duas possíveis 

arquiteturas baseadas nas técnicas de SCM para transmissão de downlink num sistema PON 

com o canal PtP. Nas arquiteturas, o mapeamento de cada sinal CPRI é modulado numa 

subportadora para agregação em um sinal composto realizadas inteiramente no domínio digital, 

assemelha-se a um rádio definida por software com uma interface análogo de rádio mínima, 

pois com o uso de transmissão WDM em combinação com SCM apresenta-se uma solução 

atraente para aumentar o número de RRHs suportados visto que o uso de subportadoras por 

comprimento de onda aumenta a capacidade de atendimento de RRHs e com o aumento da 

ordem de modulação melhora a eficiência espectral. 

O trabalho [63] realiza uma investigação sistemática da arquitetura fronthaul móvel 

baseado em SCM com 40Km de fibra. É proposto DWDM-PON com SCM para fronthaul 

móvel 4G+. Os resultados baseados em testes experimentais demonstram a transmissão de 60 

subportadoras de sinais LTE OFDM com largura de banda de 20 MHz LTE modulada em 64-

QAM. Os sinais são transmitidos em um único comprimento de onda. Nos testes realizados, o 

desempenho da transmissão é de um EVM de ~ 4% é alcançado. Entretanto, após a aplicação 

de conversão de frequência analógica foi conseguida uma redução significativa nos requisitos 

do sistema, tanto para o número de comprimentos de onda por célula, quanto pela largura de 

banda óptica dos transmissores. 

Além da aplicação em si, outras questões comparativas devem ser consideradas quanto 

a implementação de cada tecnologia a ser utilizada, [49] avalia os prós e contras de diferentes 

sistemas de rádio sobre fibra, com base de A-RoF, D-RoF e DSP-A-RoF. O trabalho enfatiza a 

eficiência espectral em infraestrutura 5G através da integração de tecnologias sem fio e de fibra 

óptica. Neste contexto, redes de acesso de rádio centralizada (C-RAN) pode permitir melhor 

custo econômico de implantação e operacional.  O Sistemas D-RoF têm sido intensamente 

utilizados, principalmente, em função do bom desempenho para enlaces de maior alcance, por 

outro lado possui menor eficiência espectral em relação as outras alternativas estudadas devido 

a frequência de amostragem das ADCs/DACs. Esta disparidade pode ser reduzida com a 

utilização de técnicas avançadas de transmissão, tais como a baixa taxa de amostragem, a 

compressão de dados, e os formatos de modulação de alta ordem. Por outro lado, tecnologias 
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A-RoF e DSP-A-RoF que de acordo com o trabalho possuem a mesma eficiência espectral, 

podem se beneficiar do advento da amplificação EDFA, permitindo que essas arquiteturas 

possam atingir o alcance de aproximadamente 20 km, esperado para estas aplicações. De acordo 

com o autor, ao utilizar os recursos DSP aplicado A-RoF é possível que aumente o alcance do 

enlace. Portanto, em função da implementação maciça de MIMOs centralizados as técnicas A-

RoF e DSP-A-ROF apresentam-se como soluções para canais sem fios de banda larga devido 

a sua eficiência espectral e em contrapartida o D-RoF teria maior distância, porém com baixa 

eficiência espectral.  

É natural que na arquitetura C-RAN coexistam diversas aplicações. Em função disso 

cenários mais realísticos devem levar em conta não somente o surgimento de novas tecnologias 

como também a compatibilidade com os sistemas legados, p.e., G-PON, RF Video Overlay e 

etc. A partir destes contextos alguns trabalhos na literatura investigam a arquitetura C-RAN 

num contexto de heterogeneidade. Em, [64] é investigado, por meio simulação as principais 

limitações e exigências relativas à integração de redes ópticas e sem fio na nova arquitetura C-

RAN, em particular, o desafio de aplicações baseadas em D-RoF. No entanto, os resultados 

demonstraram que o sistema de baixo custo D-RoF proposto mitiga as limitações e têm melhor 

desempenho do que as transmissões analógicas mesmo com apenas 4 bits de resolução do 

ADC. No contexto coexistência transmissão D-RoF permanece dentro do limite estabelecido 

pelo EVM e BER para enlaces de até 30 km, confirmando que as interfaces de rádio, tais como 

CPRI, pode alcançar longas distâncias, mesmo com sistemas simples e com baixo custo de 

implementação. A proposta considera o posicionamento espectral do sistema D-RoF na OLT 

NG-PON2 dentro da faixa de comprimentos de onda reservados para os canais opcionais em 

PtP WDM-PON. Por outro lado, a implementação física do sistema D-RoF ainda revela muitos 

desafios, mas com as vantagens inerentes dos sistemas digitais é uma solução promissora que 

atende as mudanças na infraestrutura de rede tradicional e permite a construção de redes de alta 

capacidade para atender a constante demanda por banda larga.  

O trabalho [65],  investiga o uso de LTE-A no D-RoF, considerando as possibilidades 

de utilização dos padrões CPRI, OBSAI e ORI, sobretudo, quanto ao impacto a fibra precisa 

suportar ao conectar a BBU ao RRH de acordo com as características principais em relação ao 

aumento da taxa de dados em função da agregação de operadoras e MIMO.  O Trabalho mostra 
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que o D-RoF é uma oportunidade para habilitar os recursos LTE-A, mas que precisam de uma 

alta troca de informações entre estações base e central, a fim de reduzir os custos de implantação 

e aumentar a economia de energia.  

Por outro lado, trabalho, [66] investiga através experimentos o impacto da TWDM-

PON em sistemas multi-ROF de banda de guarda de 100 GHz, 200 GHz e 400 GHz em 20 km 

de fibra SSMF. Os resultados mostram que os impactos dos canais TWDM-PON os sistemas 

RoF devido ao efeito não linear XPM na qual induz a amplitude e fase de ruído no sinal 

recebido. Além disso, os resultados experimentais mostram que a transmissão de sinais de 

referência de frequência (RF) é gravemente afetada pelo XPM, e frequência intermédia (IF) 

pode minimizar significativamente estes efeitos. Demonstrou-se experimentalmente os 

impactos da TWDM-PON em sistemas RoF em cenário de coexistência analisando como os 

sinais de rádio analógicos são afetados de acordo com as frequências de transmissão 

transmitida. Os resultados apresentados evidenciam que sinais transmitidos em RF são mais 

susceptíveis ao efeito XPM e, ao mesmo tempo, é mais dependente da potência emitida pelos 

canais adjacentes. Do ponto de vista da implementação, um sistema multi-IF-Over Fiber com 

cinco operadoras podem coexistir com TWDM-PON mesmo com apenas 100 GHz de banda de 

guarda. 

O trabalho [67], investiga a proposição de uma arquitetura que utiliza transceiver 

adaptativo para fronthaul 5G, o qual é possível a adaptação do formato de modulação de acordo 

com a qualidade do canal. A solução proposta opera em modo duplo usando a A-RoF e o D-

RoF assistido por DSP com várias ordens de modulação. Os resultados indicam que um 

transceptor óptico programável deve implementar formas de onda analógicas e digitais com 

ordens de modulação de BPSK a 256-QAM, a fim de abordar adequadamente o compromisso 

entre a eficiência da largura de banda e o alcance da transmissão, reduzindo o custo da solução. 

Como exposto, têm sido investigados diversos aspectos dos sistemas de rádio sobre 

fibra. Na maioria das técnicas encontradas, o enfoque é quanto a proposição de arquiteturas que 

atendam aos requisitos de desempenho tanto dos sistemas já implementado (p.e 4G), quando 

de sistemas que ainda se encontram em fase de padronização, como é o caso do 5G. Observa-

se também que os esforços voltados para a linha de eficiência espectral estão dentre os 

principais desafios do ponto de vista dos requisitos de desempenho das arquiteturas baseadas 
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nas especificações do RoF. Se considerar algumas variações de sistemas de rádio sobre fibra 

(p.e, A-RoF ou D-RoF) para atender um cenário, o A-RoF têm melhor eficiência espectral se 

comparado com D-RoF, o qual possibilita maiores distâncias do enlace.  

No trabalho [55], no que se refere a RoF, é considerado que  dependendo da aplicação, 

cada tecnologia tem suas vantagens e desvantagens, pois em sua pesquisa apresenta relatos de 

trabalhos experimentais de diferentes enlaces baseado em RoF, atingindo EVM adequado à 

transmissão LTE com CPRI ou equivalentes. Uma análise comparativa do fronthaul RoF são 

considerados em função das perspectivas dos diversos trabalhos levantados, baseando no 

formato do sinal, dispersão cromática, distância de transmissão, simplificação BS, linearidade, 

custo do dispositivo optoeletrônicos e desempenho do link.  

Portanto, é possível determinar dentro de tais comparações, sobre contextos de 

aplicações RoFs no fronthaul, que em ligação analógica RoF é oferecido a configuração mais 

simples da BS, no entanto, exige o uso de dispositivos optoeletrônicos caros e as distorções não 

lineares e dispersão cromática no sistema impede o seu desempenho de modo que só será eficaz 

para apoiar a transmissão de curta distância. Por outro lado, o D-RoF pode empregar baixo 

custo em conversores OE / OE, resultando em estrutura mais complexa para o BS. No entanto, 

ele oferece o melhor desempenho no link ao comparar com os outros.  

De acordo com as análises sobre eficiência espectral dos sistemas RoFs é possível 

fazer uma caracterização da abrangente possibilidade de utilização dos mesmos no fronthaul 

nas ligações entre a central e a BS, porém, em função das especificidades, as abordagens 

impactam diretamente na eficiência energética apresentado na seção a seguir.   

4.5. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  

Se por um lado a eficiência energética é objeto constante de estudo e deverá ser 

consideradas para C-RANs, o esquema de transporte óptico para transmissão de sinais em RoF, 

tanto analógico, quanto digital vem sendo avaliado devido as suas vantagens e desvantagens 

levando-se em consideração a exigência de largura de banda óptica, a complexidade do sistema, 

o consumo de energia, requisito de linearidade e das considerações da ADC / DAC. Portanto, 

a implementação de um sistema de transporte óptico depende do cenário de aplicação. Dentro 
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deste contexto, em  [68] são investigados os fatores referentes ao custo, projeto arquitetônico 

de BS, capacidade de transmissão dentre outros fatores técnicos relevantes para transmissão de 

rádio sobre fibra ao analisar a configuração do link entre a CO e BS com RF-over-fiber (RFoF), 

IF-over-fiber (IFoF), Baseband-over-fiber (BBoF), Digitized RF-over-fiber (DRFoF) e 

Digitized IF-over-fiber (DIFoF). No trabalho demonstrou-se por meio de experimentos que 

RoF analógico é uma solução de baixo custo e apresenta melhor desempenho para a transmissão 

de curto alcance, possível para uma potência óptica recebida menor que -11dBm e para uma 

distância de transmissão de 10 km, por outro lado, transmissões baseadas em sistemas D-RoF 

tem melhor desempenho. Ao quantificar o consumo de energia da rede de fibra wireless de 

acordo com as configurações dos links mencionados observou-se que para uma única estação 

base o modelo BBoF consome mais energia, contudo, o DRFoF e DIFoF apresentam um menor 

consumo de energia, especialmente para potencias de transmissões maiores. O trabalho faz 

análise do consumo energético pelas estações bases de áreas rurais e urbanas concluindo que 

para zonas urbanas mais densas que possuem micro células, os sistemas analógicos são mais 

eficientes em termos de consumo de energia, entretanto, ao avaliar zonas rurais, a qual o 

tamanho da célula utilizada é considerado, os sistemas digitalizados possuem melhor eficiência 

energética. 

Ante à demanda recorrente de expansão das redes telecomunicações, uma das linhas 

de pesquisa que tem despertado interesse nos últimos anos é o custo energético das antenas, 

neste contexto [69] investiga a eficiência energética, para áreas urbanas e rurais em diferentes 

técnicas de transmissão. A estimativa foi baseada no tamanho das células, no qual é calculado 

o consumo de energia por cada metro quadrado. Os resultados mostram que a transmissão de 

sinais RoF em banda base possui a maior eficiência energética para as áreas rurais e urbanas. 

Em zonas rurais, onde a potência de transmissão é mais elevada (p.e., é acima de 40 dBm) as 

técnicas baseadas na transmissão de sinais em RF/IF digitalizada apresentam vantagens com 

relação ao consumo de energia em função do design da arquitetura das antenas, que possui 

menos componentes elétricos. A partir dos resultados, antenas baseadas em RF/IF são mais 

indicadas para áreas urbanas uma vez que necessitam de menor potência de transmissão (p.e., 

inferior a 25 dBm). 
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Por outro lado, [70] busca entender através de uma análise quantitativa de arquiteturas 

RAN (p.e., distribuídas e centralizadas), a que possui melhor eficiência energética. A análise 

busca ilustrar que as arquiteturas totalmente centralizadas com interfaces de rádio 5G sejam 

devidamente investigadas a fim proporcionar um bom desempenho sob pena de uma possível 

redução da eficiência do rádio e limitações na distância entre um site BS e a BBU. O estudo 

considera tanto as interfaces de rádio LTE, como as novas e avançadas tecnologias de acesso 

via rádio para 5G. A rede de transporte é baseada em multiplexação por divisão de comprimento 

de onda óptico densa (DWDM). Contudo, a pesar de focar em arquiteturas 5G centralizadas, o 

trabalho aponta que as arquiteturas distribuídas ainda são uma opção interessante. 

4.6. RELAÇÃO DE CUSTOS EM ROF 

O CAPEX e o OPEX estão aumentando significativamente quando mais estações base 

são implantadas. Mais especificamente, o CAPEX aumenta à medida que as estações base são 

os componentes mais caros de uma infraestrutura de rede sem fio, enquanto o OPEX aumenta 

à medida que os sites de células demandam uma quantidade considerável de energia para 

operar, por exemplo, a China Mobile estima que 72% do consumo total de energia se origina 

dos sites de células  [45]. Com a implantação do C-RAN, é possível obter energia e, 

consequentemente, economia de custos  [71]. 80% do CAPEX é gasto em RAN [45], portanto, 

é importante trabalhar para reduzi-lo. 

A energia da rede móvel é gasta em amplificadores de potência, fornecendo energia e 

ar condicionado ao RRH e BBU. 41% do OPEX em um site celular é gasto em eletricidade  

[45]. O emprego de C-RAN oferece potencial redução de custo de eletricidade, pois o número 

de BBUs em um C-RAN é reduzido em comparação com um RAN tradicional. Além disso, no 

período de tráfego mais baixo, por exemplo, durante a noite, algumas BBUs no pool podem ser 

desativadas, sem afetar a cobertura geral da rede. Outro fator importante é a diminuição dos 

recursos de resfriamento, que consomem 46% do consumo de energia no local da célula  [45]. 

Devido ao uso de RRHs, o ar-condicionado do módulo de rádio pode ser diminuído, 

pois os RRHs são naturalmente resfriados por ar suspenso em mastros ou paredes de edifícios, 

conforme mostrado na Figura 4. A ZTE estima que o C-RAN permite economia de energia de 

67% a 80% em comparação com arquitetura RAN tradicional, dependendo de quantas células 
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um BBU Pool cobre  [72], o que permanece alinhado com a pesquisa da China Mobile que 

reivindica 71% de economia de energia [35]. A obra civil em locais remotos pode ser reduzida 

com a coleta de equipamentos em uma sala central, o que contribui para uma economia 

adicional de OPEX. 

No total, são previstas economias de 15% em CAPEX e 50% em OPEX em 

comparação com a RAN com RRH [73] ou com a arquitetura RAN tradicional [74]. No entanto, 

o custo do aluguel da conexão de fibra óptica ao site pode aumentar o CAPEX. O sinal de QI 

transportado entre RRHs e BBUs gera uma sobrecarga significativa. Consequentemente, a 

instalação e operação da rede de transporte acarreta custos consideráveis para os operadores. 

Em [75] é feito uma análise comparativa de custo de implantação ao utilizar o  CPRI, 

PLS e A-RoF no fronthaul, para tal, formularam uma estrutura de otimização para planejar um 

C-RAN, com objetivo de minimizar o custo total dentre a BBU, fronthaul e dos RRHs 

Sobre o ponto de vista do custo de CAPEX e OPEX entre D-RoF e A-RoF, em [76] 

são apresentados valores financeiros e o consumo de energia de equipamentos, considerando 

os dispositivos que os constituem, tais como: laser, PIN reverse biased, Trans-Impedance 

Amplifier (TIA), Voltage Controlled Oscillators (VCOs), band-pass filters (BPF), Power 

Amplifiers (PA), Digital Transceivers, ADC/DAC, Cooling loss and TDM MUX. No trabalho o 

A-RoF apresenta como a opção mais atraente para construir um novo backhaul celular baseado 

em fibra, dado a um certo aumento de tráfego, as taxas de custo de CAPEX e OPEX entre D-

RoF e A-RoF. 

4.7. ESTRATÉGIAS PARA TOMADA DE DECISÃO 

O aprendizado de máquina pertence a um dos subcampos mais importantes da 

AI. Geralmente, dependendo da natureza dos objetos e sinais para um sistema de aprendizagem 

máquina, o agente vai ser alimentado com exemplos de entradas e as suas saídas desejadas 

destinam-se a determinar uma regra geral que vá mapear as entradas e saídas. A aprendizagem 

supervisionada tem sido amplamente aplicada para resolver questões de estimativa de canal em 

redes celulares e tomadas de decisão.  
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O objetivo de alcançar uma arquitetura adaptável do sistema celular, com eficiência 

de energia, capaz de oferecer uma alta qualidade de serviço (QoS) e otimizar o consumo de 

energia, o trabalho [77], adota um algoritmo com utilização de lógica fuzzy para tomadas 

decisões multiobjetivos que o sistema apresenta, pois fornece estabilidade e a capacidade de 

lidar com dados imprecisos. O sistema, projetado, é capaz de minimizar o consumo de energia 

em diferentes períodos do dia, pois se ajusta a diferentes níveis de demanda de tráfego. O 

algoritmo proposto tem a vantagem de ser escalável para aceitar outras variáveis como critério 

de decisão, proporcionando assim uma tomada de decisão mais precisa, contudo, devido a sua 

flexibilidade, os critérios podem ser ajustados para permitir mais economia de energia ou ser 

mais rigoroso em termos do desempenho mínimo aceito do sistema. 

Para planejar e operar efetivamente redes 5G, métodos de otimização e modelagem 

matemática, como ILP (Programação Linear Inteira) são formas básicas para soluções de 

problemas de otimização, neste contexto, o trabalho [78] apresenta uma estrutura de otimização 

para planejar as redes 5G. Investiga a aplicabilidade de três tecnologias de fronthaul (PLS, A-

RoF e CPRI) para a arquitetura C-RAN. Através das análises comparativas dessas tecnologias 

para os requisitos de latência e capacidade 5G, a complexidade do RRH, e também para oferecer 

suporte a recursos sem fio avançados, como comunicação cooperativa. Para fornecer uma 

comparação equilibrada dessas tecnologias primárias, também houve a comparação dos custos 

de implantação dessas arquiteturas. 

O trabalho [75] projeta um framework para otimização conjunta, que considera os 

custos das redes ópticas e móveis, para planejar redes 5G e o fronthaul óptico simultaneamente. 

A estrutura considera outros requisitos, como a cobertura e a capacidade da rede. Usando essa 

estrutura, é possível analisar os custos ideais de implantação em diferentes cenários para três 

tecnologias de fronthaul (PLS, A-RoF e CPRI). No geral, os resultados das análises destacam 

que as tecnologias de fronthaul, como PLS e A-RoF, não apenas atendem aos requisitos 

primários do 5G, mas também reduzem os custos. 

Dado que métodos matemáticos de otimização são considerados no processo de 

planejamento de redes, tem-se que avaliar o caso de estudo à medida que o tamanho do 

problema aumenta, haja vista que a programação linear eventualmente não será capaz de 

encontrar a solução ideal, logo, no trabalho [79], é avaliado o impacto do tamanho do problema 
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(em termos de dimensão da rede), raio de cobertura RRH e o conjunto estendido de restrições 

relacionadas à latência na complexidade da solução prática. É usado um solucionador comercial 

de ILP (CPLEX). Os resultados numéricos mostram, a dificuldade em obter soluções ótimas de 

ILP para redes de tamanho moderado e aumenta com o raio de cobertura RRH. Em funções de 

tais situações, muitas vezes se recorre à métodos heurísticos [80].  

Há outras abordagens com a utilização de lógica fuzzy para tomada de decisão sendo 

utilizado em diferentes contextos dentro do planejamento de redes de acessos, sobretudo em 

função de sua simplicidade, fácil implementação e retorno adequado dado os problemas 

propostos a resolver, encontrando soluções capazes de atender satisfatoriamente os requisitos 

da rede, neste contexto, os trabalhos [81]–[84] são casos de utilização de lógica fuzzy na tomada 

de decisão, seja para implementação de algoritmos para handover, alocação de rotas em 

protocolo para FANETs e alocação de UAVs para suprir áreas que estão com alto volume de 

tráfego de dados.  

4.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste capítulo, foram apresentados trabalhos que ilustram o estado da arte de técnicas e 

modelos RoFs empregados no cenário de 5G em arquitetura C-RAN, a fim de demonstrar a 

diversidade de estratégias que vem sendo aplicadas para esse fim. Objetivou-se também 

demonstrar as frentes de estudos existentes na literatura que serviram como base para chegar 

no desenvolvimento desta tese.  

Observou-se que as pesquisas em sistemas de rádio sobre fibra, sobretudo na década 

atual, visam apresentar vantagens e desvantagens sobre as duas principais abordagens, A-RoF 

e D-RoF, as quais são investigadas em diferentes contextos no trabalho [85], em termos de 

consumo energético é levantado em [54]. Com base nas análises, observa-se que devido a 

demanda das especificações do 5G, principalmente em função da melhor alocação dos recursos, 

os sistemas RoF vem sendo explorada para que possam ser utilizados dentro da nova 

arquitetura, com a possibilidade de existir vários cenários de acordo com a localização e a 

aplicação da BS.  
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As especificações do 5G quanto ao estudo da eficiência espectral, principalmente em 

função da melhor alocação recurso, apresentam os sistemas RoFs como solução para que 

possam ser utilizados dentro da nova arquitetura, inclusive pelo fato da utilização de antenas 

que utilizam MIMOs massivos, para tal, o RoF com SCM apresenta-se como alternativa, 

combinando com as transmissões analógicas e digitais. Para o planejamento, ocorre a 

possibilidade de utilização de técnicas de aprendizado para ajudar na garantia da 

disponibilidade dos serviços e alocação de arquitetura, ou seja, ajudar na tomada de decisão a 

fim de determinar qual esquema RoF terá melhor resultado dado o custo benefício no segmento 

da BBU, fronthaul e RRH inerentes ao 5G. 

A partir das análises descritas, é possível compor a proposta de tese, cujo objetivo é 

construir uma estratégia com utilização de técnicas de tomada de decisão com uso de lógica 

fuzzy para alocar uma das técnicas RoFs para as BSs num planejamento de redes de alto 

desempenho, garantindo equilíbrio entres os sistemas RoFs implantados e com o custo de 

instalação e planejamento. Esta solução será apresentada no próximo capítulo. 
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5. ESTRATÉGIA DE PLANEJAMENTO C-RAN 

 

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Para que as redes 5G se tornem uma realidade, um aspecto fundamental consiste no 

entendimento de problemas decorrentes da integração e interoperabilidade das redes 

heterogêneas. Desenvolver arquiteturas e estratégias que viabilizem o melhoramento da 

eficiência espectral, com eficiência energética e custos de implantação vem sendo um desafio 

e de intensa investigação pela comunidade científica, sobretudo na busca de métodos 

alternativos para fazer melhor uso do espectro disponível e  aumentar a largura de banda a fim 

de melhorar a capacidade da rede não somente com relação  a largura de banda, mas também 

no atendimento de outros requisitos tais como: vazão, experiência do usuário, baixa latência, 

eficiência energética, eficiência de custos, eficiência de espectral, cobertura, escalabilidade, 

dentre outros.   

Portanto, neste capítulo, será explicado a metodologia utilizada para chegar na proposta 

de com o uso de lógica fuzzy para tomada de decisão no planejamento de redes centralizadas 

com a transmissão de sinais RF na fibra. É levado em considerações características inerentes as 

limitações, vantagens, desvantagens, tradeoff entre os sistemas RoF e as relações de custos e 

consumo entre elas. Deste modo são alcançados métricas que serão utilizadas como variáveis 

de controle para a tomada de decisão afim que se garanta o objetivo desta tese. 

5.2. METODOLOGIA 

O conceito de integração fibra-sem fio é regulamentado pela [51], o qual sintetiza os 

princípios de operação e performance dessa tecnologia. Entretanto, a implantação da arquitetura 

baseado em C-RAN vem proporcionando a possibilidade de controlar e gerenciar na própria 

central óptica metodologias que melhoram o desempenho da rede, seja na alocação de recursos 

ou para reconfiguração, principalmente sob o contexto da aplicação da estação base, as quais 

podem apresentar configurações, especificações, demandas e distâncias entre a central e a 

estação base diferentes, disposto de acordo com o escopo mostrado na Figura 5.1. 
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Figura 5.1 - C-RAN heterogênea, na qual apresenta a OLT concentrando o processamento e a BBU para os 

diversos RAT’s.  As ONUs podem ser estações bases, redes heterogêneas, ambiente rural ou qualquer tecnologia 

de aceso que possibilite a conectividade na arquitetura. 

 
Fonte: Autor. 

Em várias oportunidades, diferentes esquemas RoF são apresentados  para viabilizar a 

transmissão de dados em alta velocidade, permitindo sistemas mais flexíveis e versáteis, 

possibilitando funcionalidades operacionais com múltiplas portadoras que podem determinar o 

grau de eficiência no fronthaul [55]. É notório que ao analisar o formato de sinal inseridos nos 

esquemas RoF, é possível determinar que comparativamente alguns se sobressaem em relação 

a outros [55], [86]. 

Para o desenvolvimento do trabalho foram considerados critérios que devem ser 

seguidos para proporcionar bom desempenho da rede na implantação C-RAN, no caso 

especifico de sistemas RoF, as perspectivas de desempenho ou outras métricas passam a ser 

avaliadas para determinar algumas vantagens e desvantagens destes sistemas, tais parâmetros 

podem ser estabelecidos nas configurações que deverão ser aplicados e que garantam melhor 

eficiência, mudando os aspectos inerentes a transmissão, cenários e aplicações. A influência da 

dispersão cromática da fibra e da distorção de intermodulação de terceira ordem (IMD3), 

causada pela não linearidades no segmento frontal na extremidade óptico, influência 

diretamente na  faixa dinâmica do sistema [85], que podem ser medidos em termos de EVM, 

resumidos em [72]. Os efeitos estão presentes predominantemente em sinais Analógicos, 

sofrendo altas perdas e tem como consequência a diminuição do alcance do enlace. 

Portanto, vale ressaltar que, para ocorrer a interoperabilidade entre redes, há fatores 

que devem ser considerados para se pensar sobre o 5G ao adotar o RoF como tecnologia, pois 
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tal implantação requer disponibilidade de fibra. Neste contexto, a formulação de metodologias 

capazes de agregar valor para integração entre os diversos esquemas RoF se faz necessário e 

pode apresentar benefícios quanto aos custos da C-RAN. 

5.2.1. ESTRATÉGIA DE TOMADA DE DECISÃO 

É possível criar a cronologia para a metodologia utilizando lógica fuzzy a fim de 

atribuir configurações nas centrais de telecomunicações em planejamento de rede 5G, 

considerando a melhor estratégia de infraestrutura RoF, sendo analógica, em frequência 

intermediária ou com sinal digitalizado. Neste contexto, a tomada de decisão do sistema passa 

a ser atraente para escolher, dentre um conjunto de possibilidades, qual a melhor arquitetura 

atenderá o planejamento desejado.  

No fluxograma apresentado na Figura 5.2, o centro destacado em verde obedece lógica 

fuzzy. Todos os blocos serão explicados mais à frente. 

Figura 5.2 - Fluxograma de tomada de decisão do sistema Fuzzy. 

 
Fonte: Autor. 

A definição das funções de pertinência utilizadas em uma aplicação de sistemas fuzzy 

é uma etapa fundamental e difícil no desenvolvimento dessa aplicação, as quais representam o 

conhecimento de um especialista no assunto. Para o caso desta proposta, a obtenção dos dados 

e as informações de métricas utilizadas foram extraídas a partir de resultados experimentais 

e/ou simulação obtidos de acordo com pesquisas em trabalhos da literatura. Em função dos 

resultados dos estudos serem variados, imprecisos e devido a influência dos efeitos não lineares 

da fibra provocado pelos sistemas RoF serem notáveis, a aplicabilidade se torna difusa, o qual, 
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a lógica fuzzy é aplicado. Para a adoção desta proposta, foi criado uma sequência de etapas 

atribuídos de acordo com processos de planejamento.  

O sistema de tomada de decisão Fuzzy retorna uma, dentre o A-RoF, IF-RoF e D-RoF, 

está composto por blocos que representam passos que deverão ser considerados a fim de estimar 

melhorar eficiência para especificar se atende os requisitos de desempenho exigidos escolhido 

pelas operadoras. Para o desenvolvimento da estratégia, considera-se que o fronthaul seja 

especificamente de fibra óptica, descartando a melhor rota, baseando apenas na distância do 

enlace entre a central e a estação, não relacionando com novas implantações ou com aluguel do 

segmento óptico. Para a tomada de decisão é considerado uma única rota entre a central e a BS 

a cada interação, deste modo, configurar a BS desejada. Os blocos são explicados a seguir: 

Início: Início do processo de planejamento. 

Estágio inicial: Na primeira etapa de planejamento da rede, são definidos os requisitos 

e métricas da rede (distância de transmissão, custos de implantação, simplificação de BS e 

desempenho de link). 

Demanda inicial do cenário proposto: O sistema avalia a demanda recebida de 

acordo com as exigências da primeira etapa. Em relação aos pontos especificados pela rede, a 

função é receber informações essenciais para a entrada do sistema, como distância de link, 

custos de instalação, possível desempenho do link e simplificação da estação base, que são as 

métricas técnicas abordadas no RoF (digital ou analógico). 

Analise dos requisitos de desempenho no cenário: Através dos parâmetros de 

desempenho pré-existentes de cada característica de vários esquemas RoF, este bloco avalia o 

grau de entrada relevante (fuzzificação) com as regras de composição pré-estabelecidas de 

inferência, e os valores de entrada são agregados para todas as regras ativadas para formar 

conjuntos de saída intermediários e tomar decisões em relação ao agrupamento final; este 

método produz o resultado na saída e é conhecido como defuzzificação. O bloco de dados para 

desempenho no 5G e os parâmetros de desempenho da rede serão examinados em termos das 

principais especificações atribuídas pelas normas regulamentares, por exemplo [87], [72], que 

foram obtidas nos trabalhos descritos em [55]. 
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Decisão quanto ao cenário em função dos requisitos: Pode ser determinado a partir 

da saída do sistema que tipo de tecnologia RoF pode ser melhor adaptada aos objetivos de 

projeto ao planejar a rede, ou seja, uma vez que as regras do sistema fuzzy planejado tenham 

sido colocadas em prática, a inferência devolverá a tecnologia adequada ao planejamento. Se 

os requisitos não forem atendidos, os atributos relatados na demanda inicial terão de ser revistos 

levando em conta as entradas do sistema. Estes podem ser considerados por especialistas como 

o link de desempenho e os custos de implementação e significam que o processo será reiniciado 

quando voltar à fase inicial. 

Configuração da BBU: Nesta etapa, a decisão sobre o diagrama esquemático RoF já 

foi tomada tanto para o BBU quanto para o BS, e eles podem ser configurados de acordo com 

a arquitetura que a tecnologia RoF exige. 

Fim: O Sistema é encerrado. 

5.2.2. FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA DAS ENTRADAS  

As variáveis são classificadas de acordo com as obtenções das informações retirados 

de trabalhos encontrados na literatura, os quais possuem resultados experimentais e ou 

simulados e se baseiam na observação e análise do comportamento do sinal, bem como nos 

dados apresentados nos estudos encontrados em [55]. Em geral, o emprego de transmissão 

analógica de sinal RF através dos links ópticos de fronthaul permite a transmissão de dados de 

alta velocidade, e um estudo semelhante é realizado em [86]. No entanto, existem outras 

variáveis como os custos de instalação que são examinados em [78], [68], [76], [75], e devido 

à sua grande influência na tomada de decisão, esses parâmetros têm um efeito direto sobre os 

cenários. Há um limite em que o D-RoF pode ser considerado melhor do que o A-RoF, e por 

essa razão, os respectivos graus de pertinência aplicam-se à estratégia adequada à saída. 

Ao observar os trabalhos disponíveis na literatura, as variáveis linguísticas 

representam o enquadramento dos resultados de acordo com padrões aceitáveis na medição da 

qualidade do sinal, estabelecidas pela 3GPP e ETSI [72], [88]. Ao considerar as recomendações 

das regulamentações, os valores das métricas de desempenho para SNR, BER e EVM 

dependem da modulação do sinal, os quais impactam diretamente no desempenho das variáveis 
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linguísticas da Tabela 5.1 e foram levadas em consideração nos trabalhos da coluna de 

referência da tabela. Os resultados medidos nos trabalhos, são variados por dependerem da 

configuração dos sistemas simulados ou experimentais, neste sentido, podem assumir vários 

valores e permanecer com bom desempenho, caracterizando um intervalo aceitável. 

Tabela 5.1 - Comparação de entradas dos esquemas RoF. 

Métricas A-RoF IF-RoF D-RoF 
Referência 

Alcance do enlace  Curta (entre 0 e 10 km) Longa (até 40 

km) 

Longa (até 40 km) [55], [86], [64] 

Custo de 

implantação  

Baixo Baixo Alto [68], [76], [75] 

Simplificação da 

BS 

Boa Média Complexa [55], [86] 

Desempenho do 

link 

Boa (b2b e até 10 km) 

Ruim (acima de 10 km) 

Médio Bom [55], [86], [64] 

Fonte: Autor. 

Portanto, as variáveis de entrada são configuradas de forma triangular, com exceção 

do intervalo de link, que é configurado em forma trapezoidal porque representa a distância em 

quilômetros e é projetado para mostrar a transição entre os esquemas em estudo. Essas variáveis 

denotam a metodologia de instalação e planejamento da rede do ponto de vista das operadoras 

de telecomunicações e em relação aos objetivos descritos em [58]. As variáveis de entrada 

configuradas na modelagem de lógica fuzzy são: 

5.2.2.1. DESEMPENHO DO LINK  

Um desafio importante na implementação de sistemas RoF em mmWave é a não 

linearidade do fronthaul óptico, a linearidade desempenha um papel importante na faixa 

dinâmica do sistema, a qual é definida pela razão da potência suportada pelo link sem a 

distorção do sinal de RF mais forte em relação ao mais fraco. Foi demonstrado que a não 

linearidade da interface óptica em uma rede sem fio distribuída por fibra limita a faixa dinâmica 

geral do sistema e essa condição piora devido a outras não linearidades da fibra, à medida que 

os sinais de rádio se propagam através do link da fibra [89]. Uma das principais desvantagens 

da transmissão de sinal RF-OFDM usando esse esquema RoF analógico é o requisito para 

técnicas de modulação e detecção óptica de alta velocidade. Ao mesmo tempo, outros 

problemas como distorção de intermodulação de terceira ordem (IMD3), dispersão cromática e 

consumo de energia também estão afetando criticamente o desempenho do sistema. Estudos 
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anteriores mostraram que o IMD3 do sistema analógico RoF é causado principalmente pela 

função de transferência não linear da modulação óptica [86]. 

A transmissão de sinais sem fio de mmWave através de fibra para IF, possuem efeitos 

da dispersão cromática da fibra na distribuição dos sinais na fibra reduzidos significativamente 

devido usar dispositivos optoeletrônicos de baixa velocidade. Agora, será necessário um 

oscilador local de onda mm (LO) estável e misturadores de alta velocidade para os processos 

de conversão de frequência no BS. Isso também pode apresentar uma limitação ao considerar a 

capacidade de atualizar ou reconfigurar a rede sem fio para a inclusão de canais mmWave ou 

alterações na frequência. O requisito subsequente para um LO de mmWave na antena da BS 

pode ser superado entregando remotamente o sinal de LO opticamente do CO [89]. 

Em sinais RF digitalizados para transmissão no enlace óptico, a produção de fluxo de 

dados digital amostrados em um formato serial pode ser modulado diretamente numa fonte 

óptica. Efeitos não lineares na fibra decorrente as transmissões analógicas podem ser 

completamente evitadas, um link óptico que emprega transmissão RoF digitalizada pode manter 

sua faixa dinâmica independente da distância de transmissão de fibra até quando o sinal 

recebido ficar abaixo da sensibilidade do link [89].  

Nos esquemas D-RoF, a taxa de dados ópticos geral após a amostragem é fornecida 

por: (taxa de amostragem × resolução de bits ADC + preâmbulo). Como a taxa de amostragem 

é proporcional à largura de banda do sinal, a taxa de dados ópticos será muito alta quando a 

largura de banda transmitida do sinal for grande. No entanto, quando a frequência de RF é baixa 

e a largura de banda do sinal é grande, a taxa de dados ópticos do esquema de D-RoF é maior 

que a frequência da portadora de RF, e o esquema de RoF digitalizado impõe um requisito de 

largura de banda ainda maior nos dispositivos optoeletrônicos. No esquema RoF digitalizado, 

a taxa de amostragem é determinada pela largura de banda do sinal na teoria de amostragem de 

banda passante e o preâmbulo é apenas uma pequena porção em comparação à taxa total de 

dados. Portanto, para aliviar o requisito de largura de banda no link óptico, o foco deve estar na 

resolução de bits ADC. No entanto, diminuir a resolução do bit ADC resultará em um aumento 

no nível de ruído de quantização [86]. A Figura 5.3 mostra como foi configurada a entrada 

referente ao desempenho do link. 
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Figura 5.3 - Funções de pertinência triangular para desempenho do link. 

 
Fonte: Autor. 

Em sistemas D-RoF, o desempenho do link está relacionado com conversores 

analógico-digitais (ADC), que resultam na necessidade de maior resolução e taxa de bits, 

provocando um aumento largura de banda requerida no segmento óptico, comprometendo a 

capacidade de tráfego na fibra, contudo, o sistema mantém bom desempenho. Em A-RoF, o 

desempenho se deteriora à medida que aumenta o comprimento da fibra e a diminuição da 

potência recebida, logo para longos trechos de fibra torna-se inviável, porém, mantém bom 

desempenho para curta distâncias, deixando-a atraente para esses cenários. Quanto ao 

desempenho de IF-RoF, a eficiência é reduzida devido a limitação na conversão de frequência  

[86], tornando  o desempenho mediano. Portanto, a variável de entrada de desempenho do link 

fica em ruim, médio e bom. O desempenho ruim é considerado para A-RoF em longas 

distancias.  

5.2.2.2. DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO 

 Quando analisado o desempenho do link, uma das principais considerações feitas 

foram quanto a distorções não lineares causadas no sinal ao longo da transmissão no fronthaul. 

Considerando o limite de EVM de 12.5% estabelecido pelo 3GPP [88], percebe-se que o 

desempenho é semelhante à análise da BER. No sentindo downlink, a transmissão RoF-IF e D-

RoF alcançam aproximadamente 30 km, enquanto a transmissão baseada em RoF-RF atinge 

apenas 15 km [64]. A faixa dinâmica no link analógico diminui constantemente com o 

comprimento do link de fibra, enquanto que no sinal digitalizado é capaz de ser constante até 
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que a distância de transmissão atinja um determinado comprimento, até que ocorra à perda de 

sincronização decorrente da sensibilidade particular do receptor [90]. A Figura 5.4 mostra a 

configuração da entrada de distância do link. 

Figura 5.4 - Funções de pertinência trapezoidal para alcance do link. 

 
Fonte: Autor. 

A Varável de entrada referente ao alcance do link é atribuído em curto e longo, pois 

basicamente, em distâncias superiores a aproximadamente 10 Km, a faixa dinâmica cai 

gradativamente em ligações analógicas a medida que sofre o efeito da atenuação da fibra, 

provocando um alcance curto em A-RoF (10 à aproximadamente 15km), por outro lado, tais 

efeitos são diminuídos em IF-RoF e em D-RoF, possibilitando distâncias maiores, até 

aproximadamente 40 Km [55], [86]. Vale ressaltar que os sistemas IF-RoF e D-RoF atendem 

distancias menores, mas devido o A-RoF ser limitado a curtas distâncias é necessário a função 

de pertinência que atenda esse critério. 

5.2.2.3.A SIMPLIFICAÇÃO DA ESTAÇÃO BASE  

Um aspecto fundamental da implantação bem-sucedida de sistemas de rádio por fibra 

híbrida é o desenvolvimento de tecnologias BS de antena apropriadas.  É importante que as BSs 

sejam o mais eficientes possível em termos de consumo de energia e eficiência de link. A RF 

sobre fibra é provavelmente o esquema de distribuição de sinal de rádio mais simples, porque 

os sinais sem fio são transportados diretamente sobre a fibra na frequência de transmissão da 
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portadora de rádio, sem a necessidade de conversão up ou down de frequência nas BSs da antena 

remota [91].  

Os esquemas de transporte de sinal IF oferecem a vantagem de que o hardware maduro 

de micro-ondas prontamente disponível pode ser utilizado no BS, embora o requisito de 

conversão de frequência no BS aumente a complexidade da arquitetura do BS, principalmente 

à medida que a frequência sem fio se move para ondas milimétricas. O hardware da BS agora 

requer LOs e mixers para os processos de conversão de frequência, o que pode limitar a 

capacidade de atualizar ou reconfigurar a rede de rádio com o fornecimento de canais de rádio 

adicionais ou a implementação das alterações necessárias na frequência de RF [91]. 

Diferentemente do esquema de transmissão óptica analógica, no transporte D-RoF, a 

complexa funcionalidade de processamento de sinal é realizada no CO, enquanto apenas um 

conjunto mínimo de componentes de interface consistindo nos conversores analógico-digital 

(ADC) e digital-analógico (DAC) de alta velocidade estão localizados na antena BS. O link é 

capaz de manter sua transparência, pois o BS não requer processamento completo dos sinais 

sem fio. O principal facilitador desse esquema é a tecnologia ADC / DAC [55]. A Figura 5.5 

mostra as funções de pertinência configuradas para representar as estruturas das BSs. 

Figura 5.5 - Funções de pertinência triangular para tipos de BS. 

 
Fonte: Autor. 

Os esquemas IF-RoF possui complexidade mediana e D-RoF alta complexibilidade, 

pois acrescentam dispositivos extras na estação base, como osciladores locais e conversores 
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ADCs, mas o A-RoF mantém alta simplificação, deixando apenas equipamentos relacionados 

a conversão eletro-óptica, este efeito impacta diretamente no baixo consumo energético e custo 

de implantação [78], deixando a solução atraente em relação as demais tecnologias estudadas 

[55], [86], [64],  logo, a variável Fuzzy foi configurado em boa, média e complexa. 

5.2.2.4.CUSTO DE IMPLANTAÇÃO 

A entrada de custos de implantação processa os atributos referentes aos equipamentos 

optoeletrônicos na infraestrutura dos esquemáticos RoFs e do consumo energético. Portanto, a 

relação lógica distingue bem a relação de custo de capital e operação aos atributos dos 

esquemáticos. Desse modo, na construção do critério de tomada de decisão para a métrica de 

custos de implantação e consumo, ocorre a junção entre as características do hardware e 

arquitetura que impactam na eficiência energética, os quais são vistos pelas análises de [54], 

[68] e sob o ponto de vista do custo de CAPEX e OPEX entre D-RoF e A-RoF em [76]. Uma 

vez que esses dados são vistos de acordo com as métricas retiradas da literatura, podem ser 

vistos na seção 4.6. A Figura 5.6 mostra as funções de pertinência para os custos de 

implantação. 

Figura 5.6 - Funções de pertinência triangular para custo de implantação. 

 
Fonte: Autor. 

A variável pode ser classificada como alta ou baixa. Isso porque, quando as 

transmissões digitais são levadas em conta, o custo do fronthaul baseado em CPRI é alto. Como 

são necessários transceivers adicionais, os custos do CAPEX/OPEX são mais elevados em 
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termos de dispositivos eletrônicos ópticos e consumo de energia, ou seja, ao observar 

transmissões analógicas, a eficiência energética estabelece um baixo consumo de energia 

(OPEX) na BS e um baixo custo de capital investido para implantação de 5G (CAPEX) em 

relação à transmissão digital. 

5.2.3.REGRAS FUZZY 

As regras trabalham com proposições clássicas, isto é, dependendo de uma entrada, 

atribui-se uma saída, neste contexto, para planejar sinais RoF no fronthaul, basta avaliar o grau 

de pertinência da entrada com a análise das regras com relação as inferências Fuzzy. 

As regras espelham basicamente as preposições encontrada na literatura para sistemas 

RoFs, os quais demostram resultados que dependem muito das configurações técnicas dos 

sistemas testados, sobretudo, quanto a técnica empregada e as configurações de largura de 

banda (GHz) - distância de transmissão (km) e com a taxa equivalente possível de CPRI e EVM. 

A estrutura do sistema fuzzy retirado do Matlab® é mostrado na Figura 5.7. 

Figura 5.7 - Sistema fuzzy implementado.  

 
Fonte: Autor. 

Os sistemas são impactados pela modulação adotada na digitalização, pela quantidade 

de subportadoras configuradas no sistema, se utiliza ou não WDM, dentre outras possibilidades, 

resumidas no trabalho [55]. Neste sentido, as especificações da Tabela 5.1 e é bem resumida 

anteriormente, outrossim, o refinamento das regras podem ser alcançadas se alterar métodos 

modulação do sinal, extrapolação de subportadoras, largura de banda requerida e etc., tais 
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medidas estão previstas para trabalhos futuros. Entretanto, nesta tese, considera-se as regras de 

acordo com Tabela 5.2.  

Tabela 5.2 - Regras do sistema fuzzy. 

Desempenho Estação Base Alcance Custo 
Sistema 

Ruim   Longo    
A-RoF  

Ruim Bom   Bom  
A-RoF  

Bom Bom Curto    
A-RoF  

  Bom Curto Bom  
A-RoF  

Bom Médio Curto Ruim 
A-RoF  

Bom Médio Curto Bom  
A-RoF  

  Médio Curto Bom  
A-RoF  

Médio Ruim Curto   
D-RoF  

Bom Ruim Curto   
D-RoF  

Bom   Longo    
D-RoF  

Bom Ruim     
D-RoF  

  Ruim   Ruim 
D-RoF  

    Longo Ruim 
D-RoF  

  Ruim     
D-RoF  

Médio Médio Longo    
IF-RoF  

Médio Médio   Bom  
IF-RoF  

Médio Médio      
IF-RoF  

Médio   Longo    
IF-RoF  

Fonte: Autor. 

Em um sistema fuzzy, o resultado aparece em um intervalo de 0 a 1. O valor 0 significa 

exclusão completa e um valor 1 significa associação completa. Os outros valores representam 

graus intermediários de relevância. Um determinado elemento também pode pertencer a dois 

ou mais conjuntos difusos definidos no mesmo universo, onde os valores das funções de 

associação para cada conjunto difuso podem ser diferentes. Assim, um elemento pode pertencer 
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mais a um conjunto difuso e menos a outros. Portanto, o conjunto de regras resultam na decisão 

do A-RoF as condições satisfazem referentes aos parâmetros das métricas que medem o 

desempenho desta tecnologia, da mesma forma que estabelece o IF-RoF e o D-RoF. saídas 

O sistema Fuzzy proposto possui apenas uma variável de saída, a qual representa as 

três variantes RoF, especificamente e respectivamente o A-RoF, IF-RoF e D-RoF. Na saída 

fuzzy estão as três arquiteturas que poderão ser escolhidas de acordo com as entradas, sendo 

que foi configurado no formato triangular para expressar as convergências entre as tecnologias 

à medida que se variam as métricas de entrada, consequentemente, as limitações nos requisitos 

enquadrará nos resultados uma das arquiteturas, a Figura 5.8 mostra as inferências tratadas com 

base nos esquemas. 

Figura 5.8 - Saída do Fuzzy para tomada de decisão entre as arquiteturas RoF. 

 
Fonte: Autor. 

Na tomada de decisão na saída da lógica Fuzzy, as regras para a inferência serão dadas 

em função de combinação de benefícios de cada técnica, a defuzzyficação retorna o esquema 

RoF de acordo com a necessidade de planejamento das operadoras. Os resultados, descrevem 

o comportamento dos esquemas RoF estudados, considerando as métricas que influenciam na 

análise sobre a escolha de uma determinada tecnologia diante ao planejamento de uma rede 5G. 

As interseções na saída entre os esquemas RoF, dependem das agregações das inferências, que 

podem retornar uma ou outra tecnologia RoF, que dependem com o grau de incerteza da 

entrada.  
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Como, para cada valor atribuído às variáveis de entrada o sistema gera um valor para 

a variável de saída, nota-se que o sistema fuzzy neste caso desempenha o papel de uma função 

de quatro variáveis com valores reais, cujo gráfico tridimensional (3D) é a superfície gerada 

pelas operações lógicas específicas. Os figuras Erro! Fonte de referência não 

encontrada.Figura 5.9 e Figura 5.10 expressam as gráficos de superfície para o sistema 

proposto, nestes casos os eixos representam a saída em função das entradas escolhidas. O eixo 

da arquitetura representa a saída do sistema, os demais eixos são os conjuntos de variáveis a 

serem analisadas. Para o eixo da saída, é importante mencionar que a medida que o valor 

aumenta o sistema vai selecionando as arquiteturas RoFs, pois o máximo grau de agregação 

está configurado para o A-RoF em 1, IF-RoF em 2 e D-RoF em 3 

De acordo com as funções de pertinência da saída, o A-RoF tem base de 0 até 2 e o 

grau de associação máximo está com valor 1. O IF-RoF tem base de 1 até 3 e o grau de 

associação está no máximo com valor 2. Já o D-RoF tem base de 2 até 4 e o grau de associação 

está no máximo com valor 3. Portanto, no gráfico de superfície do sistema, ao atribuir os valores 

das variáveis de entrada. Como saída, o sistema fuzzy gera um valor correspondente, cuja 

interpretação é a que permite o suporte a decisão entre os sistemas RoFs, explicado a frente. 

A Figura 5.9 (a) expressa no gráfico de superfície com a saída em função das variáveis 

de entrada custo e desempenho. É mostrado que o A-RoF é o esquema a ser selecionado à 

medida que o custo é baixo e o desempenho é alto, o sistema vai convergindo para o IF-RoF e 

D-RoF à medida que o custo aumenta. Contudo, com base nas inferências das regras em função 

da configuração das outras variáveis, como a simplificação da BS a decisão está seleciona o A-

RoF e quando passa a aumentar a complexibilidade da BS, então o D-RoF terá o melhor 

desempenho.  

No gráfico de superfície na Figura 5.9 (b), a saída é dada em função das variáveis de 

entrada configurada pelo custo e o alcance do enlace. As regras do sistema fuzzy foram feitas 

para selecionar as arquiteturas IF-RoF e D-RoF em função das maiores distâncias entre a central 

de telecomunicação e a estação base. O custo de implantação é influenciado diretamente por 

outras variáveis de entrada, como a complexidade da BS, neste caso, o sistema fica 

permanentemente com D-RoF, porém com alto custo. A entrada de desempenho do link é outro 

fator que influência na agregação das regras, que no caso do IF-RoF o desempenho é reduzido 



 

 

95 

 

em comparação ao D-RoF, que é considerado num sistema de bom desempenho. Por outro lado, 

em curtas distâncias, o bom desempenho é atingido no A-RoF [55], assim como como o baixo 

custo. 

Figura 5.9 - Gráfico Surface para saída Fuzzy: a) Alcance do enlace x custo e b) custo x desempenho. 

(a)  

 

(b) 

 

  

Fonte: Autor. 

A comparação entre as entradas de distância e o custo retorna exatamente a proposição 

de que para encurtar o comprimento da fibra e utilizar o A-RoF impactará diretamente na 

diminuição do custo. Por outro lado, ao aumentar o alcance do enlace, ocorre uma mudança 

para os esquemas IF-RoF e D-RoF, mas nesses dois casos, quando analisado as agregações das 

regras com a entrada de desempenho do link, ocorre que quando o desempenho é alto, o sistema 

seleciona o D-RoF, pois o IF-RoF é considerado um sistema com desempenho mediano. 

A Figura 5.10 expressa os gráficos de superfície, cuja a saída é dado em função das 

entradas alcance do enlace e desempenho do link para (a) e em (b) com as entradas de 

simplificação da BS e o desempenho.  

Na Figura 5.10 (a), o A-RoF é selecionado em curtas distâncias das BS em relação a 

central para o bom desempenho, porém, de acordo com as agregações das regras do sistema 

fuzzy, as inferências também podem considerar baixo desempenho em função das 

características de outras métricas de entrada. Ao aumentar o alcance do enlace as inferências 

passam a alocar o IF-RoF no desempenho do link médio e pode depender das proposições de 
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funções de pertinência de outras entradas. Se for levado em consideração distâncias maiores e 

o ao bom desempenho do link, o D-RoF começa ser a solução escolhida. 

Na Figura 5.10 (b) a variável de simplificação da BS demonstra que quando o 

desempenho é alto, o A-RoF, é uma alternativa, mas está totalmente relacionado a curtas 

distâncias. No IF-RoF, cuja simplificação mediana é alcançada com o acrescimento de oscilador 

local, possui desempenho mediano. Contudo, à medida que se aumenta a complexidade da BS, 

o D-RoF, é a única opção.  

Figura 5.10 - Gráfico Surface para saída Fuzzy: a) Alcance do enlace x desempenho e b) BS x desempenho. 

a) b) 

  

Fonte: Autor. 

A especificação das BSs quanto ao desempenho se torna importante quando é 

analisado o alto desempenho do link, pois, neste caso, só seria alocado o A-RoF em curtas 

distâncias devido a suas limitações  quanto aos efeitos não lineares aplicado à fibra à medida 

que se aumenta o alcance do enlace, porém o A-RoF tem BS simples em relação ao D-RoF. 

5.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foi apresentada a metodologia da proposta, que visa atender às 

necessidades do planejamento com C-RAN ao atribuir sinais de RF na fibra. Foram levadas em 

consideração as características dos sistemas RoFs para propor soluções de planejamento com a 

central configurada com BBUs específicos em função da configuração da BSs. Uma das 

limitações está em torno do alcance do enlace, que irá influenciar diretamente no custo de 
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implantação. Neste sentido, com a metodologia de planejamento proposta é possível retornar 

sistemas RoFs híbridos, favorecendo o tradeoff entre o sistema e o custo de implantação tráfego 

da rede de acesso nas configurações de C-RAN para BBU, fronthaul e BS. 

No próximo capítulo será apresentado o estudo de caso para um cenário urbano 

realístico, levando em consideração centenas de BSs ao longo de cenários, com configurações 

diferentes. Uma vez que as entradas sejam configuradas, serão aplicadas no sistema fuzzy 

proposto para que sejam analisados os resultados.  



 

 

98 

 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No capítulo anterior foi apresentada a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

da proposta desta tese. Neste capítulo, é utilizado exemplos para comprovar a efetividade de 

utilização da solução de planejamento proposta. Deste modo, neste capítulo será feita uma 

análise de planejamento para implantação de C-RAN com a proposição de alocação de RoFs 

híbridos para ligar a central e as BSs, levando em consideração as questões de custos de 

implantação e de desempenho do link. Ao final serão apresentados os resultados demonstrando 

que ao utilizar o modelo fuzzy proposto haverá a melhor relação de custo ao planejamento, por 

meio do equilíbrio entre os sistemas RoF previstos no fronthaul. 

6.2. ESTUDO DE CASO 

Para avaliar a metodologia baseada em lógica fuzzy é considerado o cenário otimizado 

em [78]. Contudo, para este trabalho, foi realizada uma expansão da área urbana por meio da 

sobreposição do cenário utilizando o Google Earth, trocando a área de abrangência de 18 Km², 

para uma área de aproximadamente 150 Km². A Figura 6.1 mostra o cenário analisado, dando 

destaque ao cenário inicial. 

Figura 6.1 - Cenário urbano analisado. 

 
Fonte: Autor. 

Para especificar o cenário, tornando-o mais amplo e realístico, foram capturadas 

diferentes possibilidades de configurações de BBUs e RRHs, com base no alcance do fronthaul 
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óptico. Ao analisar os ambientes densamente povoados, os quais possuem normalmente 

dimensões territoriais maiores, o planejamento para implantação de novas redes deve 

considerar diversas características para melhorar a administração, gerência da rede, diminuição 

de custos energéticos e de eficiência espectral.  

Para o cenário escolhido, foram coletados aleatoriamente 100 pontos geograficamente 

diferentes no mapa, calculando as rotas pela aplicação do Google Earth. Deste modo, a partir 

da central foram obtidas as distâncias de possíveis instalações de BSs, as quais, antes da 

atualização do cenário a maior distância entre a central e a BS era de 8.6 km e após a mudança 

do cenário a maior distância entre a central e a BS passou a ser de 23.8 km. Vale ressaltar que 

as instalações de fibras ocorrem normalmente em ruas e avenidas, podendo seguir caminhos 

diferentes e grandes distâncias.  

Os pontos coletados foram exportados para o Matlab para serem usados como entrada 

no sistema fuzzy. As demais variáveis são alternadas de acordo com suas especificações e 

restrições do sistema fuzzy, sendo que a saída retorna a arquitetura RoF de melhor desempenho 

e menor custo dentre as opções.  

6.3. ANÁLISE DE COMPARATIVA 

Em planejamento de redes, muitas vezes se recorre à métodos de programação 

matemática, como ILP, que é uma ferramenta básica na modelagem e solução de problemas de 

otimização, nessas técnicas os requisitos computacionais são muitos altos e pioram à medida 

que o tamanho da rede e a sua complexidade aumenta. Para efeito comparativo, o trabalho [79] 

acrescenta os requisitos de latência no método do trabalho [75]. Os resultados obtidos, mostram 

que o IPL apresenta dificuldade em obter soluções ótimas, mesmo para redes de tamanho 

moderado e aumenta com o raio de cobertura RRH. Além disso, a inclusão de restrições de 

latência aumenta significativamente o tamanho do modelo e complica muito sua solução. 

Os trabalhos [75], [78] apresentam propostas de otimização para planejamento do 

fronthaul com tecnologias (PLS, A-RoF e CPRI), porém, ao fazer uma análise concisa sobre os 

requisitos do A-RoF, a pesar de explicar as  deficiências nas transmissões de sinais analógicos 

causadas por não linearidades na fibra, os trabalhos não apresentam em seus modelos, os 
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requisitos de restrição do A-RoF, o que pode prejudicar o planejamento. Contudo, na proposta 

da tese, são considerados as limitações dos sistemas RoFs e caso ocorra a inviabilidade de uma 

das técnicas em função de restrição física, a proposta seleciona outra que possa atender os 

requisitos do planejamento.  

 Neste contexto, esta tese leva em consideração uma proposta para determinar qual 

sistema RoF será configurado no fronthaul para uma C-RAN, a qual leva em consideração as 

principais limitações dos sistemas RoFs (A-RoF, IF-RoF e D-RoF) na tomada de decisão, o que 

difere dos estudos anteriores. Nesta proposta, não implica em um sistema de otimização haja 

vista que a lógica fuzzy não é uma ferramenta de para este fim, sim de tomada de decisão. 

Entretanto, em uma análise comparativa com métodos de otimização, o sistema fuzzy viabiliza 

a possibilidade de uma estratégia de planejamento para determinar que tipos de sinal RoF 

deverá ser configurado no fronthaul a fim de atender uma demanda de uma área urbana 

densamente povoada e com grande espaço territorial. A lógica vem ganhando força para o 

planejamento e tomadas de decisão em vários contextos devido sua simplicidade e baixo custo 

computacional para processamento, sendo executado em poucos segundos, mesmo em redes 

mais complexas e com grande entrada de dados. 

6.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados demonstram que independente de suas expectativas, considerando as 

tecnologias RoF, por suas limitações, as diversas possibilidades de técnicas RoF deverão 

coexistir, seja pelo desempenho do link, seja pelo alcance do fronthaul, seja pela custo de 

implantação e pela simplificação da BS para que possam principalmente dar agregação de valor 

na rede 5G. Neste contexto, dado o cenário estudado, em grandes e densas áreas urbanas, o 

melhor custo, como dado em [78], [92], nem sempre é a melhor solução, sim com a 

possibilidade de configurações diferentes BBUs em função de RoFs híbridos escolhidos durante 

o planejamento da rede.  

Tendo a idealização para as entradas, o sistema fuzzy foi alimentado pelos 100 pontos 

escolhidos, com distâncias diferentes para todas possíveis BS, como mostrado no cenário da 

Figura 6.1. É importante mencionar para o planejamento de redes 5G, sinais com desempenho 

ruim não são interessantes, por isso, nestas simulações não foram considerados. Outro fato é 
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que para a escolha da técnica RoF no fronthaul pressupõe que o ideal é a tecnologia com menor 

custo de implantação, neste sentido, a variável de entrada referente ao custo, permanece 

inalterada assumindo o valor baixo. 

Os resultados demonstram que ao relacionar o desempenho do link, alcance do enlace, 

simplificação da BS e custo de implantação, é possível determinar quais dos esquemáticos RoFs 

serão escolhidos pelo sistema fuzzy. Do ponto de vista de planejamento, se assume que as 

operadoras procuram uma solução com alto desempenho e baixo custo. Neste sentido, a Figura 

6.2 aplica a simplificação da BS com variação do desempenho do link ao entrar com as 

distâncias da BS em relação à central. 

Figura 6.2 - Saída Fuzzy aplicado à diferentes desempenhos do link para a melhor BS. 

 
Fonte: Autor. 

Na Figura 6.2, as entradas foram configuradas respeitando a permanência BS de 

acordo com a função de pertinência de máxima simplificação. O desempenho do link foi 

configurado de forma dinâmica, alternando de acordo com as funções de pertinências para 

desempenho médio e alto - o desempenho intermediário é um valor médio entre as funções de 

pertinências média e alta. A variável de entrada de custos de implantação foi configurada para 

função de pertinência com atribuição baixo custo. Ao percorrer todas as distâncias previstas 

nos enlaces do cenário estudado, o sistema atribui o RoF adequadamente cada possível BS 

dentre as técnicas RoFs previstas na saída. É possível identificar que em BSs até 

aproximadamente 10 km, o sistema fuzzy indica como melhor solução o A-RoF, pois de acordo 

com as métricas encontrada na literatura essa técnica tem a vantagem de menor custo, porém à 
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medida que as distâncias das BS em relação a central vai aumentando, o sistema fuzzy vai 

convergindo para as outras soluções, no caso de desempenho médio fica no IF-RoF e D-RoF 

no alto desempenho, isso ocorre devido as limitações técnicas do A-RoF.  

Considerando a entrada de simplificação de BS média e em função da entrada de custo 

está em baixo. Ocorre a simulação com a variação alternando as funções de pertinência da 

entrada de desempenho do link entre médio, intermediário e bom. O sistema apresenta os 

resultados de acordo com a Figura 6.3. 

Figura 6.3 - Saída Fuzzy aplicado à diferentes capacidades do link para caso da BS com complexidade media. 

 
Fonte: Autor. 

De acordo com os resultados da Figura 6.3, no caso da configuração das estações bases 

de complexidade intermediária, quando a distância entre a central e a BS é menor que 10 km, a 

configuração da arquitetura fica em torno do A-RoF, isso se ocorre devido a agregação das 

regras, que considera a variável de entra de custo de implantação baixo, de mesmo modo, em 

torno do IF-RoF devido ao fato das inferências da lógica fuzzy agregar a variável de entrada 

com a simplificação média para a técnica IF-RoF, o que possibilita a utilização de ambas. Na 

possibilidade de o alcance do link ficar até 10 km, porém, com o desempenho médio, o sistema 

seleciona o IF-RoF, porém, ao melhorar o desempenho o sistema tende a selecionar o A-RoF 

como melhor solução. Com o aumento do alcance do link, o sistema alterna entre IF-RoF para 

o desempenho link médio e à medida que o desempenho melhora, o sistema seleciona a técnica 

D-RoF como melhor solução. 
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Na análise de um terceiro caso, que expresse os resultados de acordo com a variação 

das possíveis entradas com as funções de pertinência de simplificação da BS assumindo os 

valores de bom e complexa e alternando a entrada das funções de pertinência do desempenho 

do link entre médio e bom, por fim, assumindo que a função de pertinência custo de implantação 

está com valor baixo, neste caso a Figura 6.4 demonstra várias possibilidades.  

Figura 6.4 - Saída Fuzzy aplicado à diferentes BSs e diferentes desempenhos do link. 

 
Fonte: Autor. 

Na Figura 6.4, quando o desempenho é médio, ao variar as funções de pertinência da 

entrada de simplificação de BS boa (A-RoF) e complexa (D-RoF), o sistema fuzzy retorna 

comportamentos diferentes quanto aos alcances dos enlaces, pois se a distância for até 10 km, 

a BS boa o sistema fuzzy seleciona o A-RoF e quando a BS é complexa seleciona o D-RoF, o 

que era de se esperar, porém, ao aumentar a distância entre a central e a BS, existe a 

possibilidade da escolha do IF-RoF devido as agregações do conjunto de regras, mas nesse caso 

o desempenho do link estará no valor médio. O comportamento para o desempenho dos links 

intermediários e altos, se mantem similar ao desempenho médio estabelecidos nas simulações 

anteriores, pois as características das BSs do A-ROF e D-RoF, se tornam varáveis de controle 

no sistema fuzzy. 

Pelo estudo de caso, demonstra-se que parte das estações base estão fora do eixo 

coberto por A-RoF, logo o custo de implantação demonstrado em [79] teria um comportamento 

diferenciado, pois a central estaria configurado com A-RoF e D-RoF proporcionalmente ao que 

foi decidido pelo estratégia fuzzy proposta, uma vez que de acordo com as 100 rotas coletadas, 
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o modelo estabeleceu a escolha, onde 39 casos são para o A-RoF e os demais são D-RoF. A 

determinação do esquema, prioritariamente, considera o desempenho do link de alta capacidade 

e para baixo custo de implantação. Neste caso, a melhor solução entre as arquiteturas 

configuradas na saída, não seria melhor custo, mas sim uma proposta intermediária, através da 

porcentagem das instalações de um conjunto de RoF híbridos na central, como demonstrado na 

Figura 6.5. 

Figura 6.5 - Custo proporcional na tomada de decisão da saída do Fuzzy para o cenário avaliado: Bloco I 

representando a distribuição das instalações das A-RoF, IF-RoF e D-RoF, no quadro II, a representação de custos 

com as tecnologias coexistentes. Na Coluna (a), consta implantação de A-RoF, na (b) proporção entre 

instalações A-RoF e D-RoF e na (c) implantação das instalações em D-RoF. 

 
Fonte: Autor. 

Pelo que é visto na  Figura 6.5, a configuração da central de telecomunicação pelas 

arquiteturas mais o custo é representada em 2 blocos, composto por 3 colunas, sendo que o 

bloco I representa a distribuição das instalações das arquiteturas e o bloco II, contém a relação 

de custo adicional de acordo com a distribuição das arquiteturas que foram determinadas pela 

modelagem fuzzy. A coluna a) representa 100% de implantação A-RoF, a coluna b) mostra 

implantações de RoFs híbridos na central, com a composição de A-RoF e D-RoF e a coluna c) 

apresenta implantação com 100% em instalações em D-RoF.  

Ao avaliar o bloco I, verifica-se uma representação de distribuição das BS analisadas 

no cenário em relação aos custos de implantação. A melhor proposta ocorreria se por ventura 

ocorresse 100% das instalações dentro das especificações do A-RoF [75]. Contudo, por meio 

da utilização da metodologia fuzzy para o cenário estudado, constatou-se que uma parte do total 
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das instalações está determinado para o A-RoF e outra parte para o D-RoF (39% e 61% 

respectivamente), na análise, é considerada a função de pertinência para entrada de custo de 

implantação baixo e na entrada de desempenho do link, a função de pertinência está configurado 

para alto desempenho.  

Ao verificar o bloco II, o melhor custo de implantação ocorreria em função de 100% 

de instalações em A-RoF, ou seja, 0% de instalações D-RoF. Contudo, quando considerado o 

cenário analisado, a melhor configuração em função do custo/desempenho, se basearia na 

instalação de sistemas híbridos, com as duas arquiteturas. Isso se baseia no pressuposto de que, 

nesse caso, o melhor custo leva em consideração as instalações do D-RoF em relação ao A-

RoF. De acordo com o analisado na literatura, o D-RoF aplicar custos adicionas, neste caso, 

como visto na coluna b) do quadro II, as instalações de D-RoF provoca custos adicionais no 

planejamento da rede devido ao fato de o CPRI exigir transceptores adicionais na instalação 

para transporte do sinal no fronthaul, impactando nos custos de CAPEX, além de acrescentar 

custos em relação ao consumo energético, provocando o aumento no OPEX, visto que a 

eficiência energética em rede de acesso A-RoF é mais eficiente do que outras tecnologias. 

6.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao aplicar a proposta em um planejamento de C-RAN em áreas urbanas densas e com 

grandes espaços territoriais, é possível atender à demanda do planejamento, haja vista o número 

de instalações de BS necessárias para suprir a região analisada. A proposta com o uso de lógica 

fuzzy atende a o tradeoff em relação do custo e do planejamento, por meio do equilíbrio entre 

os sistemas RoF (A-RoF, IF-RoF e D-RoF) previstos no fronthaul. Na central as BBUs serão 

configuradas de acordo determinado na saída do modelo de lógica fuzzy em função das métricas 

de entrada. Quando se trata do planejamento de sistemas em grandes áreas urbanas, são 

considerados grandes conjuntos de dados associados aos grandes números de BSs previstas para 

atendimento/cobertura da demanda. Em especial nesses casos, a utilização da lógica fuzzy se 

torna mais vantajosa em comparação a técnicas que utilizam modelos de otimização clássicos. 

No próximo capítulo serão apresentadas as conclusões em relação às descobertas desta 

tese, os trabalhos futuros e as principais contribuições.  
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7. CONCLUSÃO 

 

7.1. CONCLUSÃO 

O crescente processo de centralização entre redes de telecomunicações está 

melhorando as perspectivas de melhor gerenciamento, supervisão e planejamento de sistemas 

de tecnologia de acesso, seja em uma central de telecomunicações, nas unidades de usuários ou 

nas estações base. No entanto, esse maior grau de flexibilidade está começando a causar 

preocupação no ambiente de computação distribuída, principalmente no fronthaul, devido às 

limitações de largura de banda no setor que atendem às necessidades dos serviços de dados 

móveis. Na tentativa de superar o problema da sobrecarga, tecnologias como a RoF estão sendo 

constantemente estudadas e avançam em pesquisas acadêmicas e industriais. Isso resultou em 

métricas importantes que podem ser usadas na tomada de decisões, juntamente com técnicas de 

inteligência computacional e de tomada de decisão, principalmente para fins de manutenção e 

gerenciamento de uma forma centralizada para o futuro. 

Neste estudo, foi apresentado uma proposta com utilização de lógica fuzzy para 

tomada de decisão entre várias formas de arquiteturas RoF, para configuração em um fronthaul 

óptico. Seu objetivo foi obter um tradeoff para o planejamento off-line para instalação de rede 

com acesso ao 5G nas configurações de um C-RAN para a BBU e o fronthaul. Os requisitos de 

desempenho que determinam as limitações de cada esquema RoF, foram levados em 

consideração, bem como os custos de instalação e simplificação das estações base. 

Por fim, foi realizado um estudo de caso para mostrar os resultados com base em um 

cenário realista. Isso incluiu fatores que influenciam o planejamento de redes 5G, como a 

distância entre a central e a estação base e os custos de instalação. Isso mostra que, ao planejar 

uma rede, o custo e o desempenho dos sistemas de rádio sobre fibra devem coexistir entre 

instalações híbridas, para atender às necessidades de cenários urbanos densamente povoados. 

7.2. CONTRIBUIÇÕES DA TESE 

As principais contribuições alcançadas nesta tese são: 
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• Proposição de estratégia com a utilização de Lógica Fuzzy para fornecer um 

planejamento offline para redes 5G. É levado em consideração a eficiência enérgica 

e espectral dos sistemas RoFs para instalação de estações base com melhor relação 

de custo de implantação e desempenho. São analisadas as distâncias dos enlaces 

entre a central e a BS para estimar o custo total da implantação da rede com base 

nas arquiteturas do A-RoF, IF-RoF e D-RoF. Portanto, com a proposta é possível 

determinar uma rede equilibrada, quanto ao desempenho e ao custo de capital e 

operação requeridos na utilização de diversos sistemas RoFs. 

• Realização estudo sobre tecnologias de acesso utilizadas para transmissão de sinal 

entre a central de telecomunicações e a BS, levando em consideração o formato de 

sinal utilizado no fronthaul. 

• Elaboração dos cenários mais comuns visando C-RAN para atender às expectativas 

das redes 5G, com especificações de requisitos e principais tipos de serviços e 

tecnologias que serão atendidas. 

• Apresentação de um extenso estudo bibliográfico retirado da literatura sobre 

diversas especificações de cenários utilizando rádio sobre fibra, considerando suas 

eficiências e limitações, em consideração aos desempenhos dos links, custos em 

relação ao consumo energético, em relação aos custos dos equipamentos 

necessários nas instalações de cada esquemático RoF e como impactam em todo o 

sistema em ambientes de C-RAN. 

• Levantamento de metodologias de planejamento de redes de alto desempenho 

dentro das especificidades do 5G, devido às abordagens de redes futuras.  

• Análise de técnicas computacionais de suporte e tomada de decisão aplicado a C-

RAN, Devido à sua simplicidade característica, a lógica fuzzy foi considerada 

atraente, em função da utilização proposições diretas, de acordo com variáveis 

linguísticas na linguagem natural. 

• Implementação do sistema com utilização da lógica fuzzy, a partir da qual foi 

possível definir as inferências aplicadas aos conjuntos de regras do especialista. 

Cada uma das técnicas RoF que foram estudadas possui abrangência adequada na 

utilização da ferramenta proposta no planejamento e implantação de redes RoF em 

C-RAN, tornando-a pertinente. Ao analisar a saída, o método proposto classifica 
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adequadamente as arquiteturas, quantidades e o ganho em custo de planejamento, 

proporcionando equilíbrio entre os diversos sistemas RoFs instalados na central, 

proporcionando ao trabalho relevância de alto impacto. 

7.3. TRABALHOS FUTUROS 

A seguir, alguns trabalhos futuros referentes às aplicações desta tese: 

• Aplicar a metodologia proposta na tese em estudos com outros cenários 

experimentais e/ou simulados mais complexos; 

• Inserir novas métricas como entradas do modelo fuzzy, tais como níveis de 

modulação de sinais digitalizados, quantidades de subportadoras suportadas no 

fronthaul e largura de banda requerida, para refinar a tomada de decisão; 

• Uma vez especificada a estrutura da central com RoFs híbridos instalados através 

da metodologia fuzzy proposto, elaborar uma relação de gerência e controle, 

utilizando técnicas de tomada de decisão para aplicar na infraestrutura planejada 

melhorando as eficiências espectrais, energéticas e custos de capital e operacionais; 

 

7.4. TRABALHOS PUBLICADOS E PROJETOS DE PESQUISAS RELACIONADAS À TESE 

7.4.1.ARTIGOS PUBLICADOS 

U. W. D. C. Costa, J. C. Weyl Albuquerque Costa, M. D. S. Silva and C. R. L. Francês, 

"A Fuzzy Strategy for Planning Centralized Access Networks in the Installation of Hybrid Fiber 

Radio Systems," in IEEE Access, vol. 8, pp. 92431-92440, 2020, doi: 

10.1109/ACCESS.2020.2995559.. 

7.4.2.PROJETOS DE PESQUISA 

Projeto de pesquisa intitulado “Análise da Influência de Sinais em Rádio frequência 

Analógicas, Digitais e Subportadoras sobre Redes de Fibras Opticas em Infraestruturas 

Existentes”, submetido e aprovado na Faculdade de Sistemas de Informação Campus Cametá. 

Em seguida, o projeto foi apresentado e aprovado, sob portaria nº 2822/2017 – CUNTINS. 
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Projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de metodologia para alocação de 

enlaces RoF em infraestruturas C-RAN para arquitetura 5G”, submetido e aprovado na 

Faculdade de Sistemas de Informação Campus Cametá. Em seguida, o projeto foi apresentado 

e aprovado, sob portaria nº 123/2018 – CUNTINS.  
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