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ABSTRACT 

 
The exponential growth of mobile traffic means that operators must upgrade their network 

infrastructure to provide higher capacity and better connection to final users. A promising 

alternative is to deploy heterogeneous networks (HetNets) that combine macro base stations 

and smallcells, although this increases the complexity and cost of the transport (associated term 

for the technologies used to connect the smallcells to the operator's control center and the 

control center to the main backbone). Most of the planning strategies outlined in the literature 

are aimed at reducing the number of smallcells and ignore the impact that the transport segment 

might have on the total cost of network deployment, so it is necessary to take into account the 

effects caused by the centralized architecture and its different organization. In this paper, 

heuristics are used for the joint planning of radio (i.e., SCs) and transport resources (i.e., point-

to-point fiber links). These were compared and examined to determine the advantages and 

disadvantages of each approach, and in some cases, this led to a 50% reduction in total costs. 

 

 

Keywords: smallcell, sizing, transport, heuristics, optimization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

O crescimento exponencial do tráfego móvel exige que as operadoras atualizem sua 

infraestrutura de rede para fornecer maior capacidade e melhor conexão para os usuários finais. 

Uma alternativa promissora é implantar redes heterogêneas (HetNets) que combinam 

macrocélulas e smallcells, embora isso aumente a complexidade e o custo do transporte (termo 

associado as tecnologias utilizadas para interligação das smallcells a central de controle da 

operadora e da central de controle ao backbone principal). A maioria das estratégias de 

planejamento delineadas na literatura visa reduzir o número de smallcells e ignoram o impacto 

que o segmento de transporte pode ter no custo total de implantação da rede, por isso é 

necessário levar em conta os efeitos causados pela arquitetura centralizada e sua organização 

diferente. Neste documento, heurísticas são usadas para o planejamento em conjunto de 

recursos de rádio (ou seja, smallcells) e de transporte (ou seja, links de fibra ponto-a-ponto). 

Estes foram comparados e examinados para determinar as vantagens e desvantagens de cada 

abordagem, e em alguns casos, isso levou a uma redução de 50% nos custos totais. 

 

 

Palavras-chave: smallcell, dimensionamento, transporte, heurísticas, otimização. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A internet tornou-se o meio de comunicação mais poderoso do mundo, em que é 

possível enviar e/ou publicar informações para qualquer lugar do planeta em questão de 

segundos. Essa posição foi sendo alcançada aos poucos, na medida em que a qualidade de 

conexão oferecida foi aumentando. Com o advento das redes móveis e sua constante evolução, 

juntamente com os dispositivos que as utilizam, foi elevado o patamar da internet, a qual chegou 

ao ápice como meio de comunicação. Hoje em dia, é possível ler notícias do mundo inteiro ou 

assisti-las com um smartphone que cabe no bolso. 

Com toda a importância conquistada, a internet tornou-se uma ferramenta essencial, 

utilizada para diversas finalidades: transferência de informações e dados multimídia, compras 

on-line, emissão de documentos, comunicação direta, entre outras. Dada a sua magnitude, é 

possível imaginar que a quantidade de dados trafegados pela rede mundial é gigantesca. 

Um estudo realizado pela [Cisco, 2017] trouxe previsões importantes para o crescimento 

da quantidade de dados transitados pelo mundo. O trabalho indicou o valor de 1.2 ZB 

(ZettaByte) no ano de 2016 e prevê à marca de 3.3 ZB em 2021, um aumento de 175% em 

apenas 5 anos. O estudo vai além, comparando a parcela de tráfego gerado entre dispositivos 

cabeados e sem fio, valores que serão de 37% e 63% respectivamente, em 2021. 

O mesmo estudo [Cisco, 2017] ainda indica a projeção do crescimento do tráfego de 

dados em redes móveis. A Figura 1 mostra valores medidos em EB (ExaByte) por mês. Em 

2016 a quantia de dados transitados através das redes móveis era de 7 EB/mês, valor que 

chegará a 49 EB/mês no ano de 2021, gerando uma CAGR (Compound Annual Growth Rate) 

de 47% e comprovando a necessidade de uma mudança na infraestrutura dessas redes para 

conseguir suprir as demandas que estão surgindo. 

Sendo uma pesquisa que gera resultados anuais, a Cisco Systems sempre atualiza as 

suas projeções, revelando novos dados que mostram a dinâmica do crescimento de demanda 

para as redes móveis futuras. Em um trabalho mais recente [Cisco, 2019], a projeção da 

quantidade de dados transmitidos para o ano de 2022 será de 77.5 EB/mês. Além disso, o estudo 

enfatizou que a transferência de dados realizada em redes móveis será quase duas vezes maior 

do que em redes de transmissão fixa. 

Além do crescimento do tráfego, é indispensável atentar para o aumento do número de 

dispositivos conectados às redes móveis. Um estudo realizado pela [Ericsson, 2018] comenta 

sobre o IoT (Internet of Things) o qual trará um grande impacto nas redes baseadas em IP 

(Internet Protocol), em que diversos dispositivos (sensores, eletrodomésticos, veículos e 
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demais aparelhos eletrônicos) deverão ter um endereço para poderem comunicar-se através da 

internet. Nesse sentido, a maioria dos equipamentos IoT conectar-se-ão por redes sem fio (redes 

móveis, por exemplo), aumentando a demanda requerida. De acordo com o estudo, em 2023 

existirão 20 bilhões de dispositivos IoT conectados em redes IP. 

Figura 1: Crescimento do tráfego mundial através das redes móveis. 

 
Fonte: Cisco, 2017.  

Além da preocupação com a quantidade de equipamentos conectados à rede e do 

aumento significativo da taxa de transferência de dados, outros requisitos também precisam ser 

levados em consideração: diminuição na latência de conexão (até 1ms), redução do consumo 

de energia, diminuição do custo de conexão e aumento da área de cobertura. Já é consenso na 

literatura que a evolução das redes de quarta geração (4G) para as redes de quinta geração (5G) 

terá um foco diferente. O autor [Sexton, 2017] confirma esse fato ao comentar, em seu trabalho, 

que as redes 5G possuem diversos objetivos tratados de forma igualitária. Vale dizer que, em 

gerações anteriores, o objetivo principal era o aumento da taxa de transferência. Assim o 

esperado é que o 5G em comparação ao 4G possua capacidade para:  

 

 Acrescentar um volume de dados 1000 vezes maior;  

 Possibilitar conexão de 100 vezes mais dispositivos;  

 Garantir disponibilidade da rede de 99.9%;  

 Reduzir o consumo de energia;  

 Processar e transmitir informações em tempo real. 

 

Para alcançar as metas estabelecidas acima, algumas medidas já foram tomadas e outras 

ainda estão em fase de estudo para serem incorporadas à nova arquitetura de redes móveis. Um 

grande exemplo foi a criação de redes heterogêneas (HetNets) como uma solução encontrada 
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para aumentar a capacidade da rede. O autor [Yan, 2017] relata sobre a utilização de HetNets 

e, principalmente, a densificação de pequenas células que geram um aumento da capacidade da 

rede e do reuso de frequência, mas chama a atenção para o crescimento da interferência entre 

as estações base. 

Outras tecnologias também são importantes, como a utilização de diversas antenas 

transmissoras e receptoras, chamada de MIMO (Multiple In Mutiple Out) e o aumento da 

frequência de utilização, com faixas chegando até 6Ghz. Essas novas tecnologias melhoraram 

de fato a qualidade da rede, porém ainda estão longe de alcançar os requisitos apresentados pela 

5G. Novas tecnologias estão surgindo para substituir e melhorar as que já existem, como a M-

MIMO (Massive MIMO) e um aumento ainda maior da frequência da portadora, chegando em 

até 100Ghz. 

Levando em consideração todos os requisitos apresentados e consequentemente as 

novas soluções/tecnologias que estão surgindo para atender as demandas, é necessária uma 

mudança na infraestrutura atual das redes móveis. Atualmente, o que existe é uma arquitetura 

distribuída, chamada D-RAN (Distributed Radio Access Network), a qual é caracterizada por 

possuir, em cada estação base, todos os equipamentos necessários para realizar o trabalho de 

transmissão/recepção de ondas de rádio e o processamento de banda base. Essa organização 

está ficando obsoleta por diversos motivos: 

  

 O compartilhamento de recursos de processamento é difícil, pois cada estação base 

possui sua central individualizada; 

 O controle de interferência mais dificultoso devido a não existência de uma unidade 

central para monitorar a rede como um todo e gerenciar o ligamento/desligamento ou a 

diminuição da potência de transmissão dos rádios;  

 O controle dos fluxos de dados, em conjunto, é dificultado. 

 

Nesse sentido, a comunidade científica tem estudado novas formas de organizar a rede, 

para suprir as lacunas existentes. A utilização de uma rede centralizada (C-RAN) tem sido vista 

como uma solução completa, porquanto consegue compartilhar recursos, obtendo uma gerência 

total da rede, além de economizar custos de operação e energia. Apesar de ser considerada uma 

forte candidata para a nova infraestrutura das redes 5G, a arquitetura C-RAN esbarra no custo 

de implantação como a principal dificuldade para a sua utilização. De acordo com [Jaber, 2016], 

o custo de implantação de arquiteturas C-RAN é maior devido à necessidade de se ter um 

fronthaul robusto, com a utilização, por exemplo, de fibras óticas. 
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1.1. Definição do problema 

 

O processo de planejamento de redes móveis é desafiador, pois é necessário alcançar 

diversos requisitos, os quais exigem a utilização de equipamentos e tecnologias de ponta que 

— consequentemente — possuem um custo elevado. Isso não será diferente em relação ao 

advento das redes 5G, porque está sendo conduzido, principalmente, pela necessidade de 

melhoria na conexão dos usuários finais. Aliado à melhoria do Quality of Serviçe (QoS) 

prestado, tanto é necessária a máxima redução do Operational Expenditure (OPEX) quanto o 

Capital Expenditure (CAPEX), que são os custos de operação e implantação respectivamente. 

Para isso, é necessário minimizar o número de equipamentos e recursos necessários para 

garantir a qualidade de conexão dos usuários finais. 

O OPEX diminuirá consideravelmente com a mudança de D-RAN para C-RAN, pois a 

própria arquitetura consegue compartilhar recursos e economizar energia. Em contrapartida, o 

CAPEX ainda está sendo investigado, mas já existem diversos trabalhos que estudam o impacto 

da mudança entre as duas arquiteturas, como o trabalho de [Lisi, 2017], que apresenta em seus 

resultados um grande aumento do custo total na mudança da arquitetura distribuída para 

centralizada, ocasionado pelo alto custo de CAPEX da C-RAN. No decorrer dos anos, o custo 

total para o C-RAN (em comparação ao D-RAN) torna-se menor, justamente pela economia 

que o OPEX dessa arquitetura traz. 

De acordo com o conteúdo apresentado, o custo de implantação é a principal 

preocupação no planejamento de uma rede centralizada. Para minimizá-lo, alguns fatores 

precisam ser considerados:  

 

 A implantação da menor quantidade possível de rádios; 

 A posição dos rádios, que precisa ser mais próxima possível de um centro de 

processamento de banda base; 

 Os rádios devem ter o objetivo de atender a maior quantidade possível de usuários; 

 O reaproveitamento de trenching e, se possível, de fibra; 

 O ajuste da posição do centro de processamento, objetivando um menor gasto com fibra 

e trenching. 
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Sendo esses pontos atendidos, o custo de implantação será efetivamente reduzido. 

Contudo se o planejamento não considerar os aspectos apresentados, além de produzir uma rede 

mais custosa, e que poderá conter diversos problemas, tais como: 

 

 Implantação inviável: os custos exacerbados podem gerar inviabilidade do projeto, 

pois a referência é criar uma infraestrutura que gere lucro no futuro. 

 Baixa qualidade de conexão do fronthaul: se os rádios não estiverem a uma distância 

adequada dos processadores de banda base, a taxa de perda de pacotes tornar-se-á muito 

elevada, ficando baixa a qualidade de conexão. Também pode acontecer a geração de 

gargalos se muitos rádios forem ligados ao mesmo centro processador de banda base. 

 Gerência comprometida: a gerência centralizada que a arquitetura C-RAN promete 

pode ficar comprometida se a distribuição dos rádios nos centros de processamento for 

desigual, gerando uma instabilidade na gerência da rede. 

 

A partir desses pontos, é necessário investigar e apresentar soluções que consigam 

alcançar de forma efetiva a minimização dos custos.  

 

1.2. Definição de hipóteses 

 

Levando em consideração toda a contextualização e o problema apresentados 

anteriormente, é importante uma investigação minuciosa com o objetivo de alcançar a melhor 

forma de planejar/dimensionar a rede. Há hoje uma arquitetura descentralizada em que o 

planejamento para a construção de infraestrutura é a simples demanda (ou potencial demanda) 

de serviço em um determinado espaço geográfico. A construção de uma arquitetura centralizada 

gera alguns desafios — principalmente relacionados ao custo de fronthaul — que merecem um 

planejamento diferenciado. O custo de transporte é caracterizado pelos gastos com o preparo 

do terreno (trenching) e a passagem do cabeamento (fibras óticas), sendo que em redes 

centralizadas, este custo é atribuído ao fronthaul que precisa ser construído. Tomando isso 

como pressuposto, duas hipóteses serão testadas neste trabalho: 

 

 O uso do custo de transporte como fator de decisão no planejamento de redes 

centralizadas é importante, sendo considerado fator primordial no processo de 

implantação das redes de nova geração.  
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 O uso de novas tecnologias de transmissão, tais como MIMO, refletem na 

diminuição da quantidade de equipamentos e consequentemente no custo da 

rede, mas não podemos considera-lo como elemento único no processo de 

implantação das redes de nova geração; 

  

Em vista disso, serão apresentados cenários com demandas diversas, as quais necessitem 

da implantação de equipamentos de rádio para atendê-las, enquanto técnicas de otimização 

deverão construir a infraestrutura adequada para atender aos requisitos apresentados. 

 

1.3. Objetivos gerais 

 

O objetivo desta tese é apresentar aspectos que devem ser levados em consideração no 

planejamento de redes centralizadas. Técnicas de otimização serão abordadas, levando em 

consideração aspectos de rádio e/ou transporte como fator de decisão. Concomitantemente, a 

tecnologia MIMO, e suas variantes, será abordada como fator influenciador na diminuição do 

custo de implantação da rede.   

 

1.3.1. Objetivos específicos 

 

 Modelar cenários próximos da realidade, levando em consideração aspectos físicos, tais 

como modelo de propagação, distribuição de usuários e rádios, além das características 

específicas de redes centralizadas; 

 Criar um modelo ótimo, que considere aspectos de rádio e transporte, além de servir de 

modelo comparativo para mensurar o desempenho das heurísticas a serem propostas; 

 Desenvolver heurísticas capazes de organizar a rede, objetivando a diminuição do custo 

sem deixar de atender os usuários finais; 

 Criar cenários com variabilidade na quantidade de usuários, de modo a demonstrar o 

comportamento e a robustez de cada técnica; 

 Apresentar resultados e realizar a análise, comparando técnicas desenvolvidas e levando 

o leitor a refletir sobre qual técnica gera maiores vantagens em relação ao custo total de 

implantação da rede. 



19 

  

 Além de diferentes técnicas e variação na quantidade de usuários, serão utilizadas 

tecnologias de transmissão com diferentes capacidades. Comparando seus resultados, 

será possível analisar o impacto causado no custo de implantação da rede. 

 

1.4. Publicações  

 

Abaixo serão apresentadas todas as publicações que tiveram relação direta com o 

trabalho da tese, desde o começo de seu estudo: 

 

 ARAUJO, W. V.; SOUZA, D. S; MATTOS, C. A; CARDOSO, D. L; SERUFFO, M. 

C. R. “Análise de Heurísticas de implantação de Small-cells em Arquiteturas 

Centralizadas: Análise Baseada em Custo e Capacidade”. Simpósio Brasileiro de 

Telecomunicações e Processamento de Sinais, 2017, São Pedro - SP. Simpósio 

Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais, 2017. 

 ARAUJO, W. V.; OLIVEIRA, E. L. ; SOUZA, D. S. ; CARDOSO, D. L. “Heuristics 

for the optimized deployment of small cells in next-generation networks”. Journal Of 

Microwaves, Optoeletronics And Electromagnetic Applications, v. 16, p. 697-707, 

2017. 

 ARAUJO, WELTON; FOGAROLLI, RAFAEL; SERUFFO, MARCOS; CARDOSO, 

DIEGO. “Deployment of small cells and a transport infrastructure concurrently for next-

generation mobile access networks”. Plos One, v. 13, p. e0207330, 2018. 

 

1.5. Organização da tese 

 

Este estudo está dividido da forma apresentada a seguir: 

 

 Capítulo 2: neste capítulo serão apresentados os conceitos de todos os assuntos que 

possuem relevância para esta tese; 

 Capítulo 3:  este capítulo servirá de resumo teórico sobre modelagem e otimização de 

problemas considerados computacionalmente custosos; 

 Capítulo 4: serão apresentados todos os trabalhos encontrados na literatura que serviram 

como embasamento para esta tese; 

http://lattes.cnpq.br/4617619084175812
http://lattes.cnpq.br/4617619084175812
http://lattes.cnpq.br/4617619084175812
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 Capítulo 5: neste capítulo serão apresentados os cenários, modelo de propagação e 

modelos de otimização usados; 

 Capítulo 6: os resultados serão apresentados e discutidos neste capítulo, através de 

gráficos e medidas estatísticas, assim como as principais contribuições para a 

comunidade científica; 

 Capítulo 7: neste capítulo será apresentada uma conclusão dos resultados explanados, 

assim como trabalhos futuros, principais contribuições e dificuldades encontradas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma revisão teórica de todos os assuntos e 

tecnologias relevantes para este trabalho. Inicialmente, serão explanados conceitos sobre redes 

móveis, suas evoluções e prospecções para o futuro. Posteriormente, serão apresentados 

conceitos, de forma individual, dos assuntos: controle de admissão, smallcells, HetNets, 

modificação do espectro de frequência, agregação de portadoras, múltiplas antenas de 

transmissão, modulação adaptativa e, por fim, a explicação sobre como funciona a arquitetura 

centralizada.  

 

2.1.  Evolução das redes móveis 

 

 As redes móveis tiveram início no ano de 1973, quando um telefone móvel conseguiu 

realizar uma ligação para um fixo, a partir daquele momento foi comprovado que a rede celular 

realmente funcionava. No princípio era possível apenas a transmissão de voz, a técnica utilizada 

era a Frequency Division Multiple Access (FDMA), em que cada usuário era alocado em uma 

faixa de frequência diferente, limitando a quantidade de usuários simultâneos na rede. Em 

contrapartida, a área de cobertura era bastante abrangente. Um exemplo desse modelo era o 

sistema de telefonia móvel da Bell, em que era possível apenas doze chamadas simultâneas, 

mas a área de cobertura englobava 2580 km². 

 A primeira geração (1G) das redes móveis realizava transmissões totalmente analógicas 

com a técnica FDMA. Com ela vários padrões foram criados, dependendo da região, a exemplo 

do Advanced Mobile Phone Service (AMPS), nos Estados Unidos; do Total Access 

Communications System (TACS), no Reino Unido; do Nordic Mobile Telecommunications 

(NMT), na Escandinávia; entre outros. Alguns modelos adotavam frequências de transmissão 

na casa de 450 Mhz, enquanto outros variavam entre 850 Mhz e 950 Mhz.  

 Com o crescimento da demanda do serviço móvel e a iminente necessidade de 

padronização, foi estabelecida a segunda geração (2G) das redes móveis. Sua principal 

característica foi a utilização de sistemas digitais, que elevou o patamar das redes no intuito de 

suprir as necessidades da época. Os sistemas 2G começaram a ser usados nos anos 90, 

possuindo maior capacidade de conexão, além de diversas outras melhorias: técnicas para 

codificação digital da voz, melhor eficiência do espectro de frequência (o que ocasiona uma 

maior quantidade de usuários conectados simultaneamente), melhor qualidade nas ligações, a 

possibilidade de trafegar dados na rede e criptografia da informação transmitida. Os circuitos 
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integrados possibilitaram a criação de sistemas digitais, que passaram a trafegar dados e voz. 

Dessa forma, fica muito clara a grande evolução que as redes móveis tiveram. 

 Como comentado anteriormente, um dos objetivos das redes 2G era a criação de um 

padrão mundial, o que não aconteceu. Quando os estudos relacionados às redes de terceira 

geração (3G) começaram, existiam duas correntes: uma que ainda tinha o mesmo pensamento 

de criar um padrão mundial e outra que acreditava ser melhor evoluir as redes já existentes. A 

segunda corrente ganhou mais força, pois todo o investimento e esforço usado nas gerações 

anteriores poderiam ser aproveitados.  

 Os padrões criados para as redes de terceira geração podem ser divididos em dois 

grandes grupos: Code Division Multiple Access Evolution Data (CDMA 1xEV) e Universal 

Mobile Telecommunications Service (UMTS). A principal característica dessas redes foi a 

evolução da capacidade de transmissão de dados, que poderia ultrapassar a faixa de 2 Mbps. É 

importante citar que houve a utilização de frequências de 1,9 Mhz e 2,1 Mhz, sendo criados 

canais com maior capacidade se comparados com as redes 2G, o que ajudou na melhora da rede 

e na maior taxa de transferência.  

 Um terceiro padrão foi criado ainda nas redes 3G, o chamado High Speed Packet Access 

(HSPA), alcançando taxas de transmissão de até 14,4 Mbps. Sua versão Plus (HSPA+) podia 

alcançar até 84 Mbps em downlink; essa última foi considerada uma tecnologia de transição, 

chamada de 3.5G. 

 Já para as redes de quarta geração (4G) foi criado o padrão chamado Long Term 

Evolution (LTE), sendo que em seu primeiro release era possível obter taxas de 100 Mbps para 

downlink e 50 Mbps para uplink. A utilização da Orthogonal Frequency Division Multiple 

Access (OFDMA), como técnica de modulação e a MIMO para transmissão de dados pelas 

antenas foram suas principais características para o estabelecimento da evolução. Nesse 

processo a OFDMA é caracterizada pela utilização de canais ortogonais que se sobrepõem sem 

interferência entre eles, melhorando o reúso e, consequentemente, aumentando a capacidade de 

largura de banda da rede. A tecnologia MIMO utiliza diversas antenas para transmissão e 

recepção, dessa forma é possível enviar e receber partes da informação simultaneamente, 

aumentando a vazão dos dados. 

 Novas versões da tecnologia já foram propostas (chamadas de LTE Advanced e LTE 

Advanced Pro) pelo Third Generation Partnership Project (3GPP) e introduzidas nos releases 

10 [3GPP, 2014] e 13 [3GPP, 2015], respectivamente. A LTE Advanced é chamada 

comercialmente de 4G plus, porque possui capacidades de transmissão 10 vezes maiores que a 

LTE comum (1 Gbps para downlink e 500 Mbps para uplink). Esse aumento na capacidade da 
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rede pode ser explicado por alguns fatores que foram incluídos na nova tecnologia: agregação 

de banda, utilização de novas faixas de frequência, melhores configurações de MIMO, 

modulações com maior capacidade de bits por frame, entre outras. A versão Pro da tecnologia 

LTE alcança vazões de 3 Gbps para downlink e 1,5 Gbps para uplink sendo chamada 

comercialmente de 4.5G, ou seja, uma tecnologia de transição entre o 4G e o 5G, algumas de 

suas principais características é a utilização de M-MIMO e modulação de até 256 símbolos por 

frame. 

A padronização da quinta geração de redes móveis já está em curso. Em julho de 2018, 

o 3GPP lançou o release 15 [3GPP, 2018], que já mostra indícios do que foi chamado de 5G 

New Radio (5G NR). A ideia inicial é disponibilizar o 5G realizando melhorias nas interfaces 

já existentes (LTE, LTE Advanced e LTE Pro), sem deixar de substituir todas essas tecnologias 

pela 5G NR.  

O autor [Hyoungju, 2018] explica em seu trabalho algumas características da 5G NR, 

mostrando que os dois principais objetivos é criar uma rede capaz de prover serviços com 

baixíssima latência e alta confiabilidade, visto que as novas aplicações geraram demandas 

bastante heterogêneas, sendo que muitas exigem respostas rápidas ou até em tempo real. Os 

dois quesitos comentados anteriormente podem gerar uma perda na taxa de transmissão dos 

pacotes, pois precisam ser menores para que a baixa latência e a alta confiabilidade sejam 

aplicadas simultaneamente. 

A nova padronização também se preocupa com a interligação dos diversos tipos de 

conexões e aplicações que estão surgindo. Como foi comentado no capítulo anterior, o IoT trará 

um grande impacto às redes móveis pela elevada quantidade de dispositivos que precisarão 

estar conectados à rede além das diversas transmissões simultâneas.  

Nas seções posteriores, serão apresentadas características que já foram implantadas e 

que estão ajudando a suprir as necessidades atuais, mas também tecnologias que estão sendo 

pensadas para suprir demandas futuras. 

 

2.2.  Controle de admissão 

 

As redes móveis estão em constante evolução, como mostrou a seção anterior. Um dos 

motivos para a necessidade de transformação da infraestrutura móvel é a melhora da qualidade 

do serviço para os usuários. Para auxiliar nesse objetivo, o controle de admissão tem um papel 

fundamental. Seu conceito é usado, mesmo que indiretamente, desde os primórdios das redes 
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telefônicas e evoluiu junto com as gerações das redes móveis, adequando-se aos novos desafios 

apresentados a cada período.  

Para o autor [Ginige, 2019], o controle de admissão em sistemas wireless pode ser 

entendido como encontrar a maior quantidade de tráfego ou número de usuários conectados que 

podem ser admitidos simultaneamente, sem perdas de conexão e com garantia dos requisitos de 

QoS pré-estabelecidos. Dessa forma, os usuários que já estão conectados não perderão os seus 

recursos e, consequentemente, não serão desconectados, assim como novos usuários conectados 

terão garantias de que existem recursos disponíveis para alcançar as suas necessidades.  

Em seu trabalho, [Ginige, 2019] trabalha com dois tipos de usuários: enhanced Mobile 

BroadBand (eMBB) e Ultra-Reliable Low-Latency Communication (URLLC). Para os 

primeiros, o importante é a capacidade de transmissão em termos de taxa de transferência, 

enquanto que, para os usuários URLLC, é necessária baixíssima latência, mesmo que seja 

necessária a diminuição dos pacotes transmitidos (reduzindo a taxa de transferência). O objetivo 

é tentar admitir a maior quantidade possível de usuários de acordo com a quantidade de recursos 

disponíveis e respeitando o controle de admissão para que não ocorra quedas de qualidade ou 

bloqueios nas conexões. 

Outro trabalho que estuda o controle de admissão em redes móveis foi feito por 

[Manosha, 2018]. Nele, o autor afirma que o controle de admissão é necessário, pois os sistemas 

wireless são extremamente usados e assim uma sobrecarga de conexões e transmissões é 

natural, porém é um problema com diversas soluções, que nem sempre são as mais vantajosas, 

sendo considerado NP-Difícil. Diante do exposto, fica claro que o assunto apresentado nessa 

seção é de grande valia para o processo de criação de redes móveis futuras. 

 

2.3.  Smallcells 

 

De acordo com o [SmallCell Forum, 2018], smallcell é um ponto de acesso de rádio 

com baixa potência, capacidade e raio de cobertura. Esses dispositivos foram criados para trazer 

melhorias às redes que possuem apenas grandes antenas de telefonia (MacroCells) em sua 

infraestrutura.  

Para abranger alguma área descoberta ou com sinal de baixa qualidade, considerando a 

utilização apenas da rede macro, são necessários recursos de alto custo, tanto de equipamento 

como de mão de obra. Por esse motivo, são realizadas pesquisas para mensurar o lucro que a 

empresa conseguiria caso instalasse um equipamento em determinada área. Com o advento das 

smallcells, é possível aumentar a capacidade de conexão de determinada região, cobrir áreas 
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com baixa potência de sinal ou descobertas e garantir custos bem mais baixos se comparados 

com células macro. 

A instalação de pequenas células é considerada bastante flexível, pois é possível utilizar 

a estrutura de construções já existentes como postes de luz, edifícios, torres e etc, além de 

reaproveitar a infraestrutura de rede, se existente. Os custos de operação também são baixos, 

assim como o consumo de energia. 

Os tipos de smallcells variam de acordo com a sua área de cobertura, quantidade de 

usuários suportados e potência de transmissão. Basicamente, existem três tipos: femtocell, 

picocell e microcell. As características são listadas na Tabela 1. 

O uso de determinado tipo de smallcell depende de alguns fatores como o local onde 

será implantada (indoor ou outdoor), a quantidade de usuários que se deseja atender, a área a 

ser coberta, entre outros fatores. É necessário um planejamento prévio para escolher qual tipo 

de equipamento será utilizado e em que local será instalado. 

Tabela 1: Tipos de smallcells. 

Tipo Número de 

usuários 

Raio de 

cobertura (m) 

Potência de 

transmissão (W) 

Femtocell 1 a 30 50 a 100 0.001 a 0.25 

Picocell 30 a 100 100 a 200 0.25 a 1 

Microcell 100 a 2000 200 a 2000 1 a 10 

Fonte: QORVO, 2018 

 As smallcells, mais especificamente femtocells, foram concebidas ainda na era 3G, com 

o intuito de ajudar no aumento da capacidade de conexão da rede e alcançar pontos cegos, em 

que o sinal das antenas macro não conseguiam chegar com qualidade. Desde então, as pequenas 

células ganharam força pelo seu elevado custo/benefício e, por este motivo, também são 

consideradas peças-chave para as redes 5G. 

 O autor [Zhao, 2017] considera que o uso de smallcells em redes móveis da nova 

geração é indispensável, pois elas são capazes de aumentar a capacidade de transmissão de 

dados (retirando a carga das antenas macro), além de aumentar muito o reuso de frequência, 

devido aos pequenos e variáveis tamanhos de células que são criadas. Nesse sentido, é possível 

confirmar que as smallcells possuem um papel de destaque na nova padronização de redes 

móveis.  

 

2.4.  Redes Heterogêneas 
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A caracterização das redes heterogêneas dá-se pela utilização de pontos de acesso com 

potências de transmissão e, consequentemente, raio de cobertura diferentes. O cenário atual é a 

mescla entre macrocells e smallcells, mas em alguns casos existe a densificação massiva de 

pequenas estações bases, muitas vezes com características variáveis, criando assim um cenário 

de redes heterogêneas apenas com smallcells.  

A excessiva densificação de smallcells cria a chamada Ultra Dense Networks (UDN), 

que tem como objetivo aumentar a capacidade de transmissão e reutilização do espectro de 

frequência em determinada área. Para o autor [Wei, 2018], o objetivo da rede UDN é aproximar 

ao máximo o usuário do seu ponto de acesso, garantindo a melhora da qualidade do sinal 

recebido e consequentemente da conexão. Em redes heterogêneas comuns, a distância entre as 

smallcells está na faixa de 400 metros, enquanto que para cenários 5G essa distância será de 

100 metros ou menos. As pequenas células operam em faixas de frequência maiores do que as 

macrocells, potencializando a capacidade de transmissão do usuário final e, muitas vezes, 

servindo de offload para as macrocells.  

  A utilização de HetNets e a densificação de pequenas estações base trouxeram, de fato, 

uma melhora significativa às redes móveis, porém existem algumas desvantagens em relação 

ao uso excessivo de vários transmissores. Em seu estudo sobre UDNs, [Gu, 2018] comenta que 

a distribuição de interferência é mais imprevisível e difícil de ser gerenciada, devido à grande 

quantidade de sinais de transmissão distintos em uma mesma região.  

Além da interferência, existe o problema relacionado à mobilidade, que é caracterizado 

pela extrema quantidade de handovers necessários, quando o usuário está se movimentando. O 

processo de handover foi incialmente desenvolvido para macrocells, em que o rádio de 

cobertura é grande, fazendo com que o processo seja realizado em poucos momentos. Em um 

cenário densificado, a quantidade de handovers tende a aumentar devido ao menor raio de 

cobertura das células, fato esse que poderá ocasionar uma sobrecarga na rede, como comenta 

[Taufique, 2019] em função das trocas de mensagens de sinalização que são realizadas no 

processo. 

Por fim, o backhaul precisa possuir tempo de resposta e capacidade de transmissão 

capazes de suprir as necessidades das aplicações que trafegam pela rede. Com a existência de 

muitos pontos de acesso e o possível congestionamento da rede, é laborioso conseguir alcançar 

as demandas exigidas. Existem soluções cabeadas (fibra ótica) que podem ser utilizadas, mas 

são consideradas custosas para se implantar e manter. Soluções wireless também são cogitadas, 

necessitando de condições ideais de Line-of-Sight (LOS) para poder operar com capacidade 

máxima, como comenta [Kwon, 2019]. 
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2.5.  Modificação do espectro de frequência 

 

É sabido que a quinta geração de redes móveis pretende aumentar a capacidade de 

transferência de dados, amplificar a área de cobertura para áreas de difícil acesso e diminuir 

consideravelmente a latência. Para alcançar tais objetivos, várias propostas estão sendo 

estudadas; entre elas está a modificação do espectro de frequência. Nas redes LTE, o espectro 

de frequência considerado é de até 6 GHz, algo que será modificado na nova geração, que 

poderá utilizar faixas de frequência na casa dos 100 GHz.  

O 3GPP está desenvolvendo a 5G NR, que é a nova interface de transmissão de dados. 

Em relação ao uso do espectro de frequência, a NR necessitará ser flexível e deverá utilizar 

tanto a faixa já utilizada nas redes LTE, como a expansão considerada para as redes 5G.  

Devido à necessidade de alta transmissão de dados e, principalmente, baixíssima 

latência, que as novas aplicações irão requerer, o uso de Millimeter Wave (mmWave) é a 

alternativa para alcançar essas demandas. O estudo realizado por [Parkvall, 2017] mostra a 

importância do uso de mmWave para alcançar taxas de transmissões de dezenas e até centenas 

de Gbps, comentando sobre o uso de faixas de frequência menores para aumentar a área de 

cobertura da rede e alcançar regiões de difícil acesso. 

O autor ainda realiza um comparativo entre as faixas de banda que estão sendo 

consideradas para o NR. Duas grandes faixas foram consideradas: 0.45 GHz - 6 GHz e 24 GHz 

- 52.6 GHz. A faixa abaixo dos 6 GHz é considerada tanto para redes já existentes (2G, 3G e 

4G) quanto para o 5G, utilizando o padrão que irá operar em faixas sub-6 GHz, possuindo maior 

alcance, porém menor largura de banda (50/100/200 MHz). Enquanto a segunda será aplicada 

para casos específicos: quando o usuário está bem próximo e na linha de visão do ponto de 

acesso. Essas faixas terão maior largura de banda que chega até 400 MHz, mas possuem pouco 

alcance, sendo utilizadas apenas para padrões novos criados para as redes 5G. 

 

2.6.  Carrier Aggregation  

 

Os recursos de banda são finitos, o que é um grande limitador para se alcançar taxas de 

transmissão maiores. Na tentativa de contornar esse problema, foi criada a técnica de Carrier 

Aggregation (CA), que une faixas de banda diferentes chamadas de Component Carriers (CCs) 

em uma única porção, com a capacidade máxima de 100 MHz e com a possibilidade de unir no 

máximo 5 CCs (para faixas de banda abaixo de 6 GHz). Existem três opções para a técnica: 

Intra-band contiguous, Intra-band non-contiguous e Inter-band. 
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A autora [Wannstrom, 2013] explica que o modo Intra-band contiguous é o mais 

simples de todos, as portadoras estão na mesma faixa de banda e são adjacentes, enquanto que 

as portadoras estão separadas no modo non-contiguous. Em contrapartida, no modo Inter-band, 

as portadoras estão em faixas de banda diferentes. A Figura 2 ilustra e exemplifica os 3 modos 

de CA, mostrando que no modo contínuo, é necessária uma distância de 300 KHz para evitar 

sobreposição e interferência entre os diferentes CCs. No modo não contínuo, a distância entre 

as portadoras deve ser de pelo menos um CC, para que seja mantida a divisão inicial dos CCs. 

Figura 2: Tipos de agregação de portadoras. 

 

Fonte: Wannstrom, 2013 

 

2.7.  Multiple In Multiple Out 

 

Tanto o aumento excessivo de estações base como o do espectro de frequência possuem 

suas limitações, sendo soluções finitas. Nesse sentido, são necessárias outras alternativas que 

agreguem qualidade ao sinal recebido e consequentemente uma melhor conexão. A técnica 

MIMO utiliza diversas antenas transmissoras e receptoras para que o sinal seja transportado 

com uma melhor qualidade e maior rapidez.  

As vantagens da utilização de várias antenas transmissoras/receptoras são diversas; se 

combinadas de forma satisfatória com outras tecnologias, é possível explorar um grande 

potencial que a MIMO pode oferecer. Abaixo algumas vantagens possíveis são listadas: 

 

 Maiores taxas de transferência: com a utilização de múltiplas antenas e uma boa 

técnica de multiplexação, é possível obter maiores taxas de transmissão com os mesmos 

recursos de largura de banda e Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR), devido 

aos novos caminhos criados pelo conjunto de antenas transmissoras/receptoras; 

 Diminuição do BER (Bit Error Rate): o sinal possui diversos caminhos simultâneos 

para ser propagado, assim a probabilidade de chegar ao receptor com erro é diminuída; 
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 Aumento da área de cobertura: o aumento de antenas transmissoras pode elevar o 

alcance de determinada estação base, pela simples potencialização do sinal requerido. 

A utilização de técnicas como o beamforming pode potencializar ainda mais a área de 

cobertura de células com MIMO. 

 

O autor [Yang, 2017] elaborou um trabalho que comenta sobre os benefícios da 

configuração 4x4 MIMO em sistemas de telefonia móvel, mostrando que essa configuração 

está aproximando as redes atuais do alvo, em relação à taxa de transferência das redes 5G 

(1Gbps em downlink). Ele considera que a taxa de transferência é multiplicada M vezes, sendo 

M o menor número de antenas do sistema MIMO, podendo ser no transmissor ou receptor. 

Yang também comenta sobre a eficiência espectral da técnica MIMO utilizada por múltiplos 

usuários simultâneos, em que (com a devida técnica de beamforming) é possível a diversos 

usuários receber o sinal mútuo desejado ao mesmo tempo. 

O autor [Rodovalho, 2017] também acredita que o sistema MIMO eleva os ganhos em 

um fator de M vezes, porém ele acrescenta que com um maior número de equipamentos de 

transmissão, a interferência também seja potencializada, precisando ser recalculada se 

comparada ao sistema SISO (Single Input Single Output).  

Para que a interferência não seja um fator de grande impacto, com a introdução de novas 

antenas, é necessário saber as condições do canal entre as partes receptoras e transmissoras. 

Essa informação geralmente é obtida através de testes e aferições prévias. A fonte do sinal nem 

sempre possui os dados atuais do canal de transmissão; nesse caso, o autor [Zhao, 2019] indica 

que a melhor solução é que as antenas transmitam o sinal com potências iguais. O autor ainda 

comenta sobre as diversas vantagens da utilização de múltiplas antenas, como aumento da 

capacidade e taxas de transmissão, melhora do QoS para os usuários e aumento área de 

cobertura. 

As desvantagens de sistemas MIMO estão ligadas principalmente com à interferência 

que a densificação de antenas pode trazer, algo parecido com o que ocorre com a densificação 

de smallcells. Outro ponto negativo é a potencialização de mensagens de sinalização e 

retransmissões, que pode causar grandes congestionamentos na rede. 

Atualmente, as empresas de tecnologia adotam o 4x4 MIMO como configuração padrão, 

existindo diversos equipamentos que possuem suporte para esse tipo de tecnologia. Assim, 

conseguem desfrutar de melhor qualidade de conexão e taxas de download comparando com 

sistemas unitários de transmissão/recepção. Alguns smartphones como Samsung Galaxy S8, 
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Apple iPhone 7, Sony XZ, LG G6, Motorola Moto Z2 Force e seus sucessores são exemplos de 

aparelhos que possuem compatibilidade com a tecnologia. 

 

2.7.1. Eficiência espectral em sistemas MIMO 

 

As taxas de transmissão e capacidade de canal calculadas em modelagens analíticas, 

geralmente são realizadas considerando um sistema ótimo, sem perdas e/ou falhas. Sabe-se, no 

entanto, que a implementação da rede LTE/LTE-advanced possui características que causam 

uma queda de rendimento na efetiva taxa de transmissão que os usuários conectados podem 

alcançar. O primeiro exemplo causador da diminuição do potencial de comunicação do canal é 

a efetiva utilização da largura de banda para transmissão, em que parte é reservada para os 

espaçamentos entre os recursos cedidos ao usuário, evitando a sobreposição entre os Physical 

Resources Blocks (PRBs).  

Outro fator é o Cyclic Prefix (CP), que possui a missão de referenciar os símbolos 

transmitidos para que o receptor consiga interpretar o começo e o fim da informação enviada. 

Basicamente, o CP é uma cópia da parte inicial da informação que é colocada no final da 

mesma, assim é possível identificar de forma mais contundente onde começa e termina os dados 

que o receptor deseja, diminuindo assim a interferência entre símbolos. 

O terceiro fator, não menos importante, são os sinais de referência. Como o próprio 

nome já diz, esses sinais servem para ajudar o receptor a demodular informações corretamente, 

diminuindo assim a necessidade de retransmissões. 

Os fatores apresentados aqui estão relacionados com a camada física da transmissão. A 

Tabela 2 nos mostra o rendimento desde a técnica SISO até a MIMO 4x4, sendo possível 

perceber que o rendimento cai com a introdução de novas antenas. Isso se explica pela queda 

na eficiência dos sinais de referência, devido ao aumento de interferência e caminhos que o 

sinal pode seguir para ser transmitido.  

Tabela 2: Eficiência espectral em sistemas MIMO 

Fatores de eficiência espectral Tipo de MIMO (MxM) 
1 2 3 4 

Eficiência da largura de banda: BW_eff 0,9 

Eficiência do Cyclic Prefix: ηCP 0,93 

Eficiência dos Reference Signals: ηRS_n 0,95 0,90 0,89 0,86 

η
DL_BW_enlace 

 BW_eff  η
CP 
 η

RS_n 0,8 0,76 0,75 0,72 

Fonte: Rodovalho, 2017 [adaptado] 
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2.8. Adaptive Modulation and Coding 

 

A modulação é um método que consegue transferir maiores porções de dados com a 

mesma quantidade de recurso. Se, por exemplo, a banda disponível for de 100 Hz, em condições 

naturais (sem modulação), é possível gerar um tráfego de 100 bps. Aplicando uma modulação 

64-QAM, essa taxa de transferência poderá ser multiplicada por um fator de 6, totalizando 

600bps. O esquema de modulação traz bastantes benefícios, contudo, para ser aplicado, é 

preciso que as condições do canal favoreçam o seu uso: modulações com altas taxas de bits 

podem causar grandes perdas de dados, inviabilizando a comunicação.  

As condições do canal são variáveis e dependem de diversos fatores. Por esse motivo, é 

difícil encontrar um único tipo de modulação que consiga atender o canal e suas modificações 

no decorrer do tempo. Para suprir esse problema, é utilizada a técnica Adaptive Modulation and 

Coding (AMC), que consegue colher as informações do canal, escolhendo o melhor tipo de 

modulação como resposta.  

No LTE, o User Equipment (UE) verifica a qualidade do canal e reporta essa informação 

para a estação base, que escolhe a melhor modulação e taxa de codificação. Um parâmetro 

utilizado para decisão na técnica AMC é o SINR. A Tabela 3 mostra os valores de SINR (em 

dB) junto com a modulação utilizada e a eficiência em bps/Hz anteriores ao Release 12 do LTE. 

É possível perceber através da tabela que a eficiência não condiz exatamente com todo o 

potencial que cada técnica de modulação pode apresentar. O motivo é que o mapeamento 

apresentado foi montado para garantir um Block Error Rate (BLER) de no máximo 10% de 

acordo com [Rodovalho, 2017]. Este valor foi escolhido para que as transferências consigam 

ser realizadas, mesmo com a utilização de altas modulações. Os símbolos que não são usados 

como fonte de dados servem para redundância e protegem os dados contra ruídos e 

interferências. 

Tabela 3: Mapeamento SINR/CQI 

CQI Modulação Taxa de Codificação 
(x1024) 

Eficiência 
[bps/Hz] 

SINR 
[dB] 

1  

 

QPSK 

78 0,1523 -7,000 
2 120 0,2344 -5,108 
3 193 0,377 -3,216 
4 308 0,601 -1,324 
5 449 0,877 0,568 
6 602 1,1758 2,460 
7  

16QAM 

378 1,4766 4,352 
8 490 1,9141 6,244 
9 616 2,4063 8,136 
10 466 2,7305 10,028 
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11  

 

64QAM 

567 3,3223 11,920 
12 666 3,9023 13,812 
13 772 4,5234 15,704 
14 873 5,1152 17,596 
15 948 5,5547 19,488 

Fonte: Rodovalho, 2017 [adaptado] 

A partir do Release 12, é possível a utilização da modulação 256-QAM; assim, a 

eficiência máxima seria 5,5547 * 8/6 = 7,4063 bps/Hz, porém a qualidade do canal precisa ter 

SINR maior que 25,164dB.  

 

2.9.  Arquitetura centralizada 

 

A arquitetura C-RAN foi proposta como solução para a nova geração de redes móveis. 

Sua principal característica está na divisão entre os equipamentos que detêm as funções de 

rádio, chamados de Remote Radio Heads (RRHs), daqueles que realizam o processamento da 

informação recebida, as BaseBand Units (BBUs). A interligação entre esses dois elementos é 

chamada de fronthaul e necessita ter um alto poder de transmissão e baixa latência para evitar 

gargalos que possam limitar o fluxo de dados. 

A Figura 3 ilustra como os equipamentos da arquitetura centralizada são posicionados. 

Mais próximos dos usuários estão as RRHs, as quais realizam a conexão dos UEs à rede através 

do padrão de transmissão que está sendo utilizado, o LTE, por exemplo. Os dados recebidos 

pelas RRHs dos UEs são enviados, via fronthaul, para os BBUs que irão processar as 

requisições e enviar as respostas cabíveis. 

É fundamental frisar a importância que o fronthaul possui para que a arquitetura alcance 

um desempenho aceitável. Como foi comentado anteriormente, é necessário um link com alta 

capacidade de transmissão e baixa latência. Por esse motivo, pensa-se em utilizar conexões de 

fibra para a construção do fronthaul (como é indicado na Figura 3). Criar a infraestrutura 

necessária para que o cabeamento de fronthaul possa ser instalado é bastante custoso, pois é 

necessário preparar o terreno e instalar diversos equipamentos para a efetiva passagem e 

proteção das fibras. Esse processo chama-se trenching, considerado o principal motivo para o 

encarecimento da infraestrutura C-RAN.  

As BBUs são concentradas em locais chamados BBU pools, que possibilitam o 

compartilhamento de recursos entre elas, pois estão na mesma localização. No modelo D-RAN, 

cada estação base possui sua parte de rádio (RRH) e processamento (BBU), gerando um custo 

desnecessário se em determinado momento não existir um fluxo de dados, o qual exija todo o 
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aparato possuído, fazendo com que os equipamentos fiquem ociosos, além de prejudicar o 

compartilhamento de recursos entre BBUs devido às grandes distâncias entre as estações base. 

Figura 3: Exemplo de arquitetura C-RAN. 

 
Fonte: China Mobile Research Institute, 2011 

O número de BBUs que cada região necessita depende do fluxo de dados existente. O 

posicionamento dos BBU pools são estratégicos, visando à diminuição dos custos de 

implantação e operação. A distribuição das BBUs é caracterizada pela demanda exigida de cada 

pool implantado, assim é possível ter BBU pools com número diferente de equipamentos. É 

essencial um planejamento prévio para definir a quantidade de BBUs em cada BBU pool, 

sempre buscando a melhor relação custo/benefício, atendendo o usuário final, mas — em 

contrapartida — diminuindo os custos ligados à infraestrutura. 

A centralização dos equipamentos de processamento possui diversas outras vantagens 

além do compartilhamento de recursos. Entre elas está o gerenciamento mais eficaz da rede, 

em que cada BBU pool conhece a informação do fluxo de dados em cada RRH e, 

consequentemente, de cada região. Dessa forma, fica mais fácil realizar o 

ligamento/desligamento de equipamentos com o intuito de economizar recursos e energia.  

Assim, monitoramento de interferência entre as células também é mais eficaz. Através 

dos dados obtidos pelos pools, é possível diminuir a potência de transmissão de células que 

estão prejudicando a transmissão dos dados ou até realizando o seu desligamento. O uso da 

técnica de Coordinated MultiPoint (CoMP) também é favorecido com a arquitetura 

centralizada, devido à facilidade em gerir as antenas de forma simultânea, fato que é explanado 

por [You, 2020]. 
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A autora [Jaber, 2016] realizou, em seu trabalho, uma comparação entre as 

características da arquitetura C-RAN e D-RAN. Ela explana que a arquitetura C-RAN poderá 

gerar diversos benefícios (citados acima), mas que seu custo de implantação é um grande 

entrave. A situação atual é a existência de cenários D-RAN, ou seja, a infraestrutura está 

montada e a mudança de toda essa infraestrutura causaria um impacto muito grande no custo 

de implantação. Por causa do compartilhamento de recursos, a arquitetura centralizada necessita 

de menos BBUs do que a distribuída, mas o fronthaul é considerado, em percentagem, a parte 

mais custosa de todo o processo de implantação, fato esse que será comprovado no capítulo 5. 

Em contrapartida, o custo de operação em redes centralizadas é menor. Com o 

gerenciamento facilitado devido à gestão central, torna-se menos custoso realizar operações e 

manutenções. Por esse motivo, é de comum senso na literatura que a arquitetura centralizada 

trará benefícios reais a longo prazo, mas também é sabido que para que, para o funcionamento 

do 5G, será necessário o gerenciamento centralizado da rede. 

 

2.10. Considerações finais 

 

Este capítulo apresentou diversos conceitos relacionados com a futura geração de redes 

móveis. As tecnologias apresentadas possuem características que precisam ser utilizadas 

simultaneamente, afim de se alcançar os requisitos que as redes 5G necessitam. Para que seja 

factível o uso de tantas tecnologias ao mesmo tempo, é necessário a gestão centralizada que a 

arquitetura C-RAN é capaz de oferecer, este é um dos principais motivos de sua importância.  

Esses paradigmas e tecnologias serviram de base para a fundamentação desta tese e os 

cenários criados e propostos para trabalhos futuros estão relacionados com os temas aqui 

apresentados. 
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3. OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS 

 

O objetivo principal de um cientista é encontrar maneiras de resolver determinado 

problema. Nesse sentido, esses profissionais estão fadados a realizar diversas tomadas de 

decisão para trazer respostas à dificuldade apresentada. Geralmente um problema pode ser 

resolvido de diversas maneiras, trazendo resultados aceitáveis, mas que, muitas vezes, não 

satisfazem as demandas requeridas. Dessa forma, o autor [Talbi, 2009] comenta que o mundo 

está se tornando mais complexo e competitivo. Nesse sentido, a tomada de decisão precisa 

seguir uma linha racional e otimizada, consistindo nos seguintes passos: 

 

 Formulação do problema: o primeiro passo é identificar o problema. Posteriormente, 

é feito um enunciado para ficar claro o que se deseja melhorar. Os fatores internos e 

externos precisam ser revelados, assim como a sua função objetivo. Todos esses dados 

precisam ser conhecidos, porém sem nenhuma modelagem ou formulação matemática; 

 Modelar o problema: nesse passo, há modelação do problema, utilizando alguma 

formulação matemática. Algumas simplificações, geralmente, são necessárias para que 

o problema possa ser modelado, reduzindo o seu poder de precisão se comparado com 

o método de aferição, por exemplo; 

 Otimizar o problema: com posse do problema modelado, é preciso otimizá-lo, 

utilizando algum procedimento que possa encontrar a solução ótima ou alguma solução 

sub-ótima do problema. É importante frisar que a otimização é feita através de um 

modelo que precisou ser adaptado para se tornar factível. Nesse sentido, os resultados 

encontrados são abstratos e não representam a originalidade do problema real; 

 Implementar a solução: a solução precisa ser testada para que seja decidido se é, 

aceitável ou não. Nesse processo, ainda é adquirido algum conhecimento prático sobre 

o problema, que pode ser aplicado novamente na modelagem se a solução for 

considerada inaceitável. 

 

A Figura 4 ilustra um diagrama que explicita o processo de tomada de decisão. Assim é 

possível identificar que tanto os passos de otimização quanto implementação podem 

realimentar a modelagem, trazendo novas inferências que melhorarão a solução final. Seguindo 

esta sequência é possível encontrar uma solução viável para a resolução do problema. 
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Figura 4: Processo para tomada de decisão. 

 

Fonte: Talbi, 2009. 

 

3.1.  Modelos de otimização 

 

A modelagem é o processo mais importante da solução do problema. É nela que se 

define a função objetivo e todas as restrições que o processo possui para ser considerado 

aceitável. Nesse sentido, é necessário que seja aplicada a formulação que melhor atende ao 

problema apresentado. Na literatura, existem diversas formas de se modelar um problema: 

satisfação de restrições, otimização combinatória e programação matemática. 

O modelo de satisfação de restrições associa um conjunto de variáveis, que devem 

satisfazer as restrições impostas pelo problema e ser chamadas de consistentes quando ocorrer. 

Assim, o objetivo é encontrar um conjunto de variáveis que consiga garantir que todas as 

restrições sejam respeitadas. Existem diversos métodos que buscam resolver problemas desse 

tipo, possuindo o objetivo de testar a menor combinação possível de variáveis. Desse modo, 

encontra-se a solução no menor tempo possível. 

A otimização combinatória está relacionada com a combinação de diversos itens que 

irão gerar uma solução final. Através dessa aglutinação, é possível encontrar diferentes soluções 

para o problema. Porém, cada item possui um custo associado que precisa ser otimizado de 

acordo com a função objetivo desejada (maximização ou minimização). O autor [Yang, 2017] 

comenta em seu trabalho que combina diversos ganhos individuais para maximizar a economia 

de energia em HetNets ultradensas, exemplificando a otimização combinatória. É importante 

ressaltar que podem existir algumas restrições, as quais precisam ser respeitadas para que o 

problema seja atendido em sua totalidade.    

Um clássico exemplo de otimização combinatória é o problema do caixeiro viajante, 

definido pelo cálculo da menor rota que o indivíduo deve percorrer, considerando um 

determinado número de cidades e passando uma única vez por cada uma delas. Dessa forma, 

várias combinações podem ser feitas para reduzir ao máximo o custo da viagem (menor rota), 

respeitando algumas restrições impostas (passar por todas as cidades uma única vez). 
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A programação matemática é amplamente utilizada para a resolução de problemas de 

otimização, como é possível ser constatado no trabalho de [Ranaweera, 2018] e [Tonini, 2019]. 

Com ela, é possível modelar a função objetivo e todas as restrições de que se tem conhecimento. 

Assim, é necessário o amplo conhecimento do problema para efetivamente encontrar soluções 

viáveis. Existem três vertentes, a programação contínua, inteira e mista, sendo que a 

programação inteira pode conter modelagens lineares e não lineares.  

 

3.2.  Métodos de otimização 

 

Após todo o problema modelado, é necessário que um método seja implementado para 

que seja encontrada a solução final do problema. É importante frisar a existência de distintas 

soluções para um único enigma, sendo elas ótimas locais ou globais. 

Os métodos exatos têm como característica principal encontrar a solução global do 

sistema e são necessários testes com todas as soluções possíveis para, assim, eleger aquela que 

gera a maior otimização. Apesar de entregar a melhor resposta possível para o problema, os 

métodos exatos possuem grandes problemas em relação a tempo de resposta e custo 

computacional. Por esse motivo, eles geralmente são utilizados para problemas pequenos.  

É evidente que para a resolução de problemas que necessitam de resposta rápida e não 

possuem grande aparato computacional não é possível a utilização de métodos exatos. Todavia, 

em alguns casos, tais métodos podem ser usados para efeito de comparação. A exemplo, a 

solução global pode servir de padrão para definir o quão boas as demais soluções são. 

Devido à grande complexidade que os problemas atuais possuem, é inviável utilizar 

métodos exatos para resolvê-los. Nessas situações, usam-se métodos aproximados, nunca 

conseguindo encontrar a solução ótima global, mas garantindo boas soluções com custo 

computacional e tempo de resposta aceitáveis. A autora [Chou, 2017] comenta sobre a 

dificuldade de utilização de métodos com grande custo computacional no dimensionamento de 

estações bases em redes móveis, assim são necessárias diversas simplificações e/ou utilização 

de métodos aproximados. Em relação a esses, é possível realizar uma divisão em dois grandes 

grupos: algoritmos aproximados e métodos heurísticos. 

Os algoritmos aproximados possuem a vantagem de garantir certa qualidade na resposta 

gerada, essa técnica geralmente é utilizada levando em consideração os piores casos, sendo 

assim consideradas dependentes do problema que será solucionado. Na prática, esses 

algoritmos trazem soluções bem distantes da melhor e, por esse motivo, não é muito comum 
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utilizá-los para a resolução de problemas reais. A vantagem é a obtenção de conhecimento sobre 

o problema mediante o estudo e implementação de algoritmos aproximados. 

As heurísticas são técnicas que trazem razoáveis respostas, consumindo uma quantidade 

ponderada de recursos. Elas são divididas em específicas e meta-heurísticas. Como o próprio 

nome já diz, as heurísticas específicas são criadas para resolver determinado tipo de problema. 

Por esse motivo, são consideradas dependentes do problema. Por outro lado, as meta-heurísticas 

são métodos genéricos possuidores de um caminho pré-definido. Dessa maneira, o problema 

precisa ser modelado de acordo com a técnica. 

As heurísticas são consideradas uma boa opção para a resolução de problemas com 

grande complexidade, gerando resultados aceitáveis e consumindo pouquíssimos recursos se 

comparadas com os métodos exatos. Por esse motivo, existem diversos trabalhos na literatura 

que utilizam heurísticas para resolução de problemas, como é o caso do autor [Lynch, 2019] 

que utiliza diversas heurísticas com o objetivo de criar um framework automatizado para 

otimização de sistemas wireless. O objetivo principal é melhorar a qualidade de conexão para 

sistemas wireless, principalmente em cenários HetNets ultradensos. Assim, algoritmos e 

heurísticas são usados para colher informações em tempo real e redirecionar o tráfego de 

informações (reduzindo gargalos e aumentando a vazão), além de alocar de otimizar a liberação 

de recurso de banda para os equipamentos dos usuários finais. 

 

3.3.  Considerações finais 

 

Este capítulo teve como objetivo mostrar alguns conceitos básicos sobre otimização e avaliação 

de desempenho, explanando sobre os passos básicos para resolver um determinado problema e 

comentar sobre as diversas formas de modelar e executar a otimização. É importante ressaltar 

que alguns modelos comentados estão diretamente ligados a essa tese e/ou a trabalhos que serão 

apresentados no capítulo 4, sendo mais um motivo para a explanação do capítulo. 
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4. TRABALHOS CORRELATOS 

 

 O planejamento de redes sempre foi um assunto muito estudado desde a criação das 

primeiras redes móveis. O resultado disso são as constantes evoluções que as mesmas sofreram, 

produzindo novas gerações (com diferentes arquiteturas, tecnologias, alcance, etc). Como 

mostrado nos capítulos anteriores, existe uma grande tendência da comunidade científica em 

estudar novas tecnologias e arquiteturas para melhorar a infraestrutura existente, em virtude da 

iminente previsão de altas demandas relacionadas à qualidade e capacidade do serviço para o 

usuário final. 

 A quinta geração de redes móveis vem com o intuito de garantir a infraestrutura 

necessária para demandas emergentes, não só as relacionadas à vazão de dados, mas também 

as relativas ao atraso de transmissão, à área de cobertura, economia de energia e densidade de 

dispositivos conectados simultaneamente. Nesse sentido, é preciso uma vasta investigação para 

encontrar soluções visando ao melhor custo/benefício. 

 

4.1. Propostas de planejamento e dimensionamento de redes móveis 

 

É de senso comum na comunidade científica que o planejamento e dimensionamento de 

redes móveis não é uma tarefa trivial. O principal desafio está na dificuldade em delimitar o 

comportamento das demandas em determinada área, devido a sua dinamicidade. Outro ponto 

importante é o custo/benefício, que necessita de otimização, ou seja, é essencial entregar para 

o usuário final uma qualidade de serviço que atenda às expectativas e, ainda, diminua ao 

máximo o custo de implantação da infraestrutura.   

O autor [González, 2018] comenta em seu trabalho sobre a dificuldade de determinar e 

atender às novas demandas que estão surgindo. O autor utiliza, em seu trabalho, algoritmos e 

diagramas de Voronoi para tentar mapear e indicar possíveis locais de implantação de células 

para atender os usuários de determinada região. Em relação ao planejamento, o algoritmo busca, 

ao máximo, garantir que a qualidade de serviço seja otimizada para a maior parte dos usuários, 

tentando minimizar a quantidade de recursos (número de células implantadas) necessários para 

alcançar as demandas. 

Os principais pontos negativos da proposta são atribuídos a não utilização do custo de 

implantação para a tomada de decisão, inclusive desconsiderando a tecnologia de fronthaul (ou 

backhaul). Sabe-se que (para efeito de minimização de custos) esses temas são cruciais para o 

planejamento. 
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Outra abordagem que utiliza pontos fixos para a implantação de smallcells é a 

apresentada por [Chou, 2017]. A autora delimita locais para a possível implantação de estações 

base, mas sua proposta está relacionada com a utilização de células móveis para garantir a maior 

taxa de cobertura possível; visto que as células são realocadas de acordo com a demanda em 

determinado tempo. A métrica utilizada para medir a eficácia do algoritmo é a quantidade de 

tempo pelo qual os usuários conseguem utilizar o serviço, ou seja, possuem conexão com 

alguma estação base. O algoritmo monitora a necessidade de um novo ponto de conexão (dentre 

aqueles previamente calculados) para um grupo de usuários em determinada região. Assim é 

calculada a menor rota para que ocorra o transporte do equipamento de um ponto ao outro, 

devido à movimentação constante das estações base. O backhaul considerado é wireless através 

da utilização de mmWave. Ressalte-se que a autora também comenta sobre a dificuldade, em 

termos computacionais, de resolver o problema de planejamento de redes móveis, 

considerando-o um problema NP-difícil.  

A ideia de utilizar smallcells móveis é interessante, mas o trabalho possui algumas 

desvantagens. Destaca-se a inatividade dos equipamentos, enquanto estão em movimento. Essa 

paralisação é atribuída à perda de sinal com alta movimentação e, consequentemente, a não 

manutenção da qualidade durante esse período. O backhaul wireless pode ser considerado um 

problema, pois é possível surgirem gargalos nas transferências de dados entre a central e as 

estações base. 

Outra proposta relacionada ao planejamento de rede móveis é apresentada no trabalho 

de [Shen, 2018]. Em seu estudo, é apresentada uma forma de caracterizar a distribuição do 

tráfego em determinada área, através de dados coletados de macrocells. Foram utilizados três 

meses de coletas de tráfego para definir os pontos em que são necessários uma RRH para cobrir 

as demandas. A ideia principal é cobrir uma área que é servida unicamente por uma macrocell. 

Nesse caso, o mapa é dividido em setores menores, criando os Traffic Demand Points (TDPs), 

em que são alocadas as demandas dos usuários próximos daquele local. Após a caracterização, 

é alocada uma RRH para garantir a conexão. O autor ainda comenta que o seu framework é 

dinâmico, sendo capaz de desligar/ligar RRHs de acordo com a mudança de aspecto do tráfego 

da rede. 

A ideia possui pontos positivos, principalmente no fato de comentar sobre a utilização 

de C-RAN, demonstrando que a mudança de infraestrutura é necessária para alcançar os 

parâmetros que as redes 5G exigem. Porém, na prática, não existe nenhuma menção sobre a 

utilização de C-RAN ou do tipo de fronthaul utilizado nas formulações da técnica apresentada. 
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O foco é muito maior no dimensionamento de RRHs necessárias para cobrir as demandas 

encontradas do que no planejar a rede de uma forma mais completa. 

Outra importante pesquisa na área de dimensionamento e planejamento de redes móveis 

foi apresentada por [Ranaweera, 2015]. Seu trabalho considera tanto o dimensionamento da 

quantidade de RRHs necessárias para cobrir determinada área, quanto o planejamento do 

backhaul para os diversos Fiber Points (FPs) existentes no cenário, considerados com conexão 

para o núcleo da rede. O método utilizado para encontrar a solução ótima é a Programação 

Linear Inteira (PLI), tendo como função objetivo a minimização dos custos para a implantação 

de smallcells capazes de cobrir uma determinada área (total ou parcialmente) e para a criação 

do backhaul necessário, que interliga as estações base à central de controle. 

O trabalho da autora é bastante interessante, pois considera os dois fatores principais em 

relação ao planejamento. O principal problema da abordagem está no fato de se utilizar apenas 

a área de cobertura das células para garantir o atendimento dos usuários finais. Nesse sentido, 

a capacidade de transmissão que cada usuário e/ou célula possui para alcançar as demandas 

requeridas não é considerada. Outro ponto negativo recai no fato da não utilização da 

arquitetura C-RAN no planejamento da rede. Dessa forma, cada célula teria sua conexão direta 

com a central de controle (modelo D-RAN), dificultando a gerência da rede.  

 A mesma autora possui uma publicação mais recente [Ranaweera, 2018], em que 

também é utilizada a PLI para descobrir a solução ótima para o planejamento de redes móveis. 

Percebe-se que esse trabalho é uma evolução do que foi apresentado em 2015. A primeira 

mudança positiva está no fato de considerar a implantação de C-RAN na função objetivo, assim 

a quantidade e o custo de instalação de BBUs entram no custo de planejamento. Outro ponto 

interessante é a comparação entre as interfaces de fronthaul para arquiteturas C-RAN, 

mostrando suas vantagens e desvantagens em relação ao custo e capacidade de transmissão: 

foram comparadas as técnicas Common Public Radio Interface (CPRI), Physical Layer Split 

(PLS) e Analogue Radio-Over-Fiber (ARoF). 

 No trabalho, Ranaweera explica as peculiaridades de cada técnica de fronthaul e — em 

seus resultados — mostra a capacidade de transmissão de cada uma, assim como o custo de 

implantação. Essas comparações são de extrema importância, pois a técnica de fronthaul 

impacta na quantidade e tipo de equipamento que será utilizado, consequentemente alterando o 

custo de implantação da rede. Também são apresentados resultados que consideram a área de 

cobertura e a capacidade de transmissão (dos usuários finais), para demonstrar que é necessário 

um gasto maior com RRHs quando o segundo quesito precisa ser aumentado.   
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O trabalho abrange de forma bastante contundente o planejamento de redes. Contudo 

peca em alguns pontos; como quanto à capacidade de transmissão considerada ser da área 

coberta por uma(s) RRH(s). No entanto, é necessária a medição de cada usuário para afirmar 

que as requisições estão sendo atendidas efetivamente. Outro ponto a ser frisado está 

relacionado à técnica utilizada. Apesar de encontrar o ótimo global do problema, a PLI precisa 

de muitas simplificações para ser realizada, além de demandar extremo poder computacional. 

Outro trabalho que utiliza a PLI como técnica para otimizar o dimensionamento e 

implantação de RRHs é apresentado por [Tonini, 2019]. Nesse trabalho, o cenário é dividido 

em diversos locais com potenciais demandas, chamados de pixels, que unidos formam uma 

região de análise. A infraestrutura da rede disponibiliza determinada capacidade de transmissão 

para cada pixel, que é calculada pela equação da capacidade do canal proposta por Shannon. A 

modelagem é bem minuciosa, considerando tanto a quantidade necessária de RRHs quanto de 

BBUs para o atendimento total da rede, além de todo o processo de escavação e passagem de 

fibra. Outros pontos positivos a serem destacados são: utilização da interferência entre as RRHs 

para o cálculo da capacidade de transmissão, consideração da orientação das ruas para o cálculo 

do cabeamento e uso de tecnologias mais atuais como a agregação de portadoras. 

Seus pontos negativos estão relacionados com a não individualização da capacidade de 

transmissão dos usuários, sendo permissível a saturação de uma determinada região, caso ocorra 

um crescimento da demanda em curto espaço de tempo, além da não utilização de outras 

técnicas de otimização que utilizem menor poder computacional. 

Através dos trabalhos já mencionados, é possível perceber que as pesquisas estão 

focando não apenas na otimização da quantidade de RRHs necessárias para atender a uma 

determinada região, mas no custo de fronthaul/backhaul, que demonstra ser o mais crítico em 

todo o planejamento da rede. A autora [Checko, 2016] apresenta um trabalho que examina os 

impactos causados pela divisão de atribuições entre RRH/BBU no custo de implantação e 

qualidade de serviço. Ela apresenta três principais divisões: a primeira deixa todo o 

processamento no encargo da BBU; a segunda separa as especificidades das células e dos 

usuários na RRH, deixando o restante do processamento na BBU; e, por fim, a terceira deixa a 

camada MAC e PHY no encargo da RRH. Dessa forma, a BBU realiza menos processamento. 

A autora comenta que, dependendo da interface utilizada, é necessária maior capacidade 

para o fronthaul e BBU pool em detrimento das RRHs. Por exemplo, se todo o processamento 

ficar no encargo das BBUs, o BBU pool precisa de alta capacidade e, consequentemente, uma 

infraestrutura mais robusta e custosa, o que não acontece se a camada MAC e PHY forem 

atribuições da RRH. Nesse caso, as RRHs precisam ser mais robustas, enquanto que o fronthaul 
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e o BBU pool podem ser mais flexíveis. No caso em que apenas as especificidades da célula e 

usuário ficam atribuídas à RRH, o fronthaul torna-se dependente do tráfego e, por isso, é 

necessário um estudo prévio de seu comportamento durante um determinado período para se 

ter uma noção de quão desenvolvido o fronthaul necessita ser.  

A Tabela 4 mostra um resumo de todos os trabalhos apresentados neste capítulo. 

Tabela 4: Resumo dos trabalhos apresentados no capítulo 4. 

Referência Abordagem Principais características Lacunas encontradas 

[González, 

2018] 

Algoritmo de 

Voronoi 

Através de diagramas e 

algoritmos de Voronoi, o 

autor busca encontrar 

locais ótimos para 

implantação de células que 

atendam os usuários de 

determinada área.  

Não utilizar o custo de 

implantação na função 

objetivo e desconsiderar a 

tecnologia de fronthaul. 

[Chou, 

2017] 

Algoritmo de 

monitoramento 

de demanda 

O objetivo principal do 

trabalho é suprir demandas 

que surgem em 

determinado tempo, 

utilizando células móveis. 

Assim, o algoritmo 

monitora a região e, 

quando detecta a 

necessidade de uma nova 

célula, realiza o cálculo da 

menor distância entre o 

local atual e futuro da 

célula. 

Quando as células estão em 

movimento, não é possível 

obter conexão através delas, 

o que pode ocasionar uma 

queda de rendimento da 

rede. O backhaul é 

considerado wireless, o que 

pode gerar gargalos e 

dificultar o QoS. 

[Qen, 2018] Algoritmo de 

coleta de dados 

Neste trabalho, o autor 

realiza a coleta de dados 

prévia em determinada 

região de interesse e 

através dos resultados são 

criadas áreas menores com 

suas respectivas demandas, 

A arquitetura C-RAN não é 

explanada de forma 

aprofundada e a tecnologia 

de fronthaul não é 

comentada. Seus custos não 

são considerados para o 

planejamento das redes. 
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cada subárea é servida por 

uma célula. 

[Ranaweera, 

2015] 

PLI A autora modela um 

cenário em que se tem 

áreas de interesse para 

cobrir e pontos de possível 

implantação de células. 

Alguns possuem conexão 

com o núcleo da rede e 

outros não. As células 

implantadas na segunda 

opção são ligadas (através 

de fibra ótica) em um local 

com conexão para a central 

de controle. 

Não considera a capacidade 

de conexão que o usuário 

teria ao se ligar à 

determinada célula, não 

utiliza a arquitetura C-RAN 

em sua modelagem. 

[Ranaweera, 

2018] 

PLI É uma evolução do 

trabalho apresentado em 

2015. A principal mudança 

é considerar C-RAN a 

arquitetura da rede. Dessa 

forma, são considerados 

(na função objetivo) os 

custos de equipamentos 

utilizados na arquitetura 

centralizada, como as 

BBUs. Ainda é feito um 

comparativo entre diversas 

interfaces de fronthaul, 

mostrando as 

características em relação à 

capacidade e ao custo de 

implantação. 

As demandas consideradas 

não são de usuários e sim de 

grandes áreas. Dessa forma 

não é possível mensurar 

individualmente a qualidade 

de serviço de cada usuário. 

A técnica utilizada é muito 

custosa 

computacionalmente. Para 

problemas de planejamento 

de redes móveis, a sua 

utilização é praticamente 

inviável em situações reais. 
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[Tonini, 

2019] 

PLI Cenário dividido em pixels 

para encontrar a 

capacidade necessária de 

determinada região, todos 

os aspectos de rede C-RAN 

e cálculos dos 

equipamentos necessários 

são incluídos para a 

infraestrutura da rede. Usa 

a interferência entre RRHs 

como fator relevante para o 

cálculo da capacidade de 

transmissão dos pixels. 

As demandas individuais 

dos usuários não são 

consideradas e o custo 

computacional da técnica de 

otimização utilizada é muito 

alto, pontos negativos 

parecidos com o trabalho da 

[Ranaweera, 2018]. 

[Checko, 

2016] 

Comparações 

entre diferentes 

formas de 

composições 

entre 

RRH/BBU. 

A autora realiza diversas 

comparações com 

possíveis composições 

entre os dois equipamentos 

da arquitetura C-RAN 

(RRH/BBU). As mudanças 

realizadas são na atribuição 

de qual serviço deve ficar 

na BBU ou RRH. Assim é 

comentada a característica 

em relação à capacidade de 

conexão e o custo da rede 

de acordo com a 

composição apresentada.  

As divisões poderiam ser 

mais detalhadas, são feitas 

poucas comparações 

 

4.2.  Considerações finais 

 

Este capítulo teve como objetivo apresentar diversos estudos que têm como objetivo o 

planejamento de redes móveis. Tais abordagens possuem grande aceitação na comunidade 

científica e serviram de estrutura para a iniciação e criação desta tese. É sabido que todos os 
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trabalhos apresentados possuem valor científico, mas se busca agregar valor, tentando cobrir as 

lacunas apresentadas e propondo novas ideias. 

O primeiro ponto diferencial deste trabalho é a tentativa de modelar cenários que se 

aproximem da realidade em diversos aspectos: 1) organização do posicionamento das RRHs e 

orientação do trenching, levando em consideração a infraestrutura real de uma cidade (ver 

figura 4); 2) utilização do SINR e consequente cálculo da capacidade de transmissão, como 

parâmetro de QoS, possibilitando a investigação individual da qualidade de conexão de cada 

usuário; 3) cálculo do custo de trenching, levando em consideração a orientação de vias 

(utilizando a distância de táxi). Esses fatores validam os testes apresentados a seguir para que 

possam ser aplicados em situações concretas; 4) comparação entre técnicas: a modelagem 

(apresentada no capítulo 5) será composta por uma técnica de otimização feita por Programação 

Linear Inteira Mista (PLIM) e por duas heurísticas, objetivando apresentar alternativas menos 

custosas computacionalmente e que consigam apresentar bons resultados. 

A utilização do custo de trenching na função objetivo e consequentemente na tomada 

de decisão é considerada um ponto crucial que não é apresentado na maioria dos trabalhos 

encontrados na literatura sobre o assunto. A redução de custos é um fator chave para a garantia 

de concorrência no mercado. 

Somando-se aos tópicos comentados acima, têm-se comparações entre as heurísticas, 

utilizando métricas diversas com o intuito de apresentar várias facetas, tanto positivas quanto 

negativas, de cada modelo apresentado. Considera-se que essas analogias são de extrema valia 

para gerar análises em diferentes perspectivas, validando os resultados apresentados. 
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5. PARÂMETROS DE REDE, CENÁRIOS E MODELOS DE OTIMIZAÇÃO  

 

  Através dos capítulos anteriores, foi possível verificar que o planejamento de redes 

móveis é um assunto de grande interesse na comunidade científica. Partindo desse fato, nasceu 

a ideia de pesquisar mais a fundo o tema e, assim, indicar novas propostas de melhorias para 

engradecer o conhecimento técnico referente à matéria explanada. Conforme apontado 

anteriormente, o planejamento de redes móveis não é um processo trivial, porquanto o custo 

computacional para modelar e realizar simulações/testes é muito alto. Por conta disso, optou-

se pela utilização de heurísticas que conseguissem organizar a rede em tempo bastante reduzido 

(em comparação a métodos exatos). 

Essa proposta de tese tem como objetivo encontrar soluções para diminuir o custo de 

implantação de redes móveis. O foco principal é no planejamento e dimensionamento da rede. 

Nesse sentido, os algoritmos que serão ilustrados têm como objetivo minimizar o custo da 

infraestrutura sem comprometer a qualidade do serviço para o usuário final. 

Além das técnicas utilizadas para a estruturação da rede, neste capítulo, será apresentada 

a modelagem dos cenários utilizados para os testes e o modelo de propagação utilizado para o 

cálculo de desvanecimento de sinal entre usuário e fonte de transmissão. 

 

5.1. Parâmetros de rede 

 

Para avaliar a qualidade do canal de transmissão ao qual o usuário está conectado, é 

necessário que seja calculado o SINR, que mensura a potência do sinal recebido em relação à 

potência interferente e o ruído do canal. A equação 1 ilustra como é calculada essa métrica. 

                                               𝑆𝐼𝑁𝑅𝑘 =
𝑃𝑘,𝑏(𝑘)

𝜎2+∑𝑃𝑘,𝐼(𝑘)
                                                             (1) 

A variável 𝑃𝑘,𝑏(𝑘) é a potência recebida (em Watts) pelo usuário k da estação base b(k). 

Esse é o sinal utilizado para transmissão dos dados. 𝜎2 é a potência do ruído branco do canal e 

∑𝑃𝑘,𝐼(𝑘) são todas a potências recebidas pelo usuário k das estações base 𝐼(𝑘), que causam 

interferência. A potência do sinal recebida pelo usuário é calculada através da equação 2, em 

que se assume todas as smallcells transmitindo uma potência máxima PM com ganho G, sinal 

este que sofre com o desvanecimento causado pelo meio ambiente e obstáculos.  

                                            𝑃𝑘,𝑏(𝑘)  =  
10

𝑃𝑀+𝐺−𝐿𝑆𝑈𝐼
10

1000
                                                            (2) 



48 

  

 O componente 𝐿𝑆𝑈𝐼 é o valor em dB do desvanecimento de sinal calculado através do 

modelo de propagação Stanford University Interim (SUI) em sua versão modificada [Senarath, 

2007]. Podendo ser utilizado tanto para modelar ambientes rurais quanto urbanos. É importante 

frisar que a modelagem foi feita para que seja possível alterar o padrão de propagação utilizado.  

Na versão básica do modelo SUI, existe um limitador relacionado a distância que o 

receptor precisa estar do transmissor, não podendo ser menor que a distância de referência. 

Dessa forma, é inviável modelar casos em que o usuário está muito próximo de sua fonte de 

dados. O modelo modificado de SUI calcula uma nova distância de referência que leva em 

conta os fatores de correção relacionados à frequência de propagação e altura do receptor e 

transmissor, além de ser possível modelar casos em que a distância medida é menor que a de 

referência. 

Os cálculos de desvanecimento, a nova distância de referência e os fatores de correção 

estão apresentados abaixo: 

                 𝐋𝐒𝐔𝐈 =

{
 

 𝟐𝟎 𝐥𝐨𝐠(
𝟒𝛑𝐝

𝐝𝟎
), 𝐬𝐞 𝐝 ≤ 𝐝′𝟎

𝐀 + 𝟏𝟎𝛄 𝐥𝐨𝐠(
𝐝

𝐝𝟎
) + ∆𝐛𝐟 + ∆𝐛𝐡 + 𝐒, 𝐬𝐞 𝐝 > 𝐝

′
𝟎
 

            (3) 

   𝐀 = 𝟐𝟎 𝐥𝐨𝐠
𝟒𝛑𝐝′𝟎

𝛌
                                                     (4) 

                      𝐝′𝟎 = 𝐝𝟎𝟏𝟎
−(

∆𝐛𝐟+∆𝐛𝐡
𝟏𝟎𝛄

)
 

        (5) 

                    𝛄 = 𝐚 − 𝐛𝐡𝐛 + 
𝐂

𝐡𝐛 

            (6) 

∆𝐛𝐟 = 𝟔 𝐥𝐨𝐠
𝐟

𝟐𝟎𝟎𝟎
             (7) 

∆𝐛𝐡 = {
−𝟏𝟎𝐥𝐨𝐠 (

𝐡𝐫

𝟑
) , 𝐬𝐞 𝐡 ≤ 𝟑

−𝟐𝟎𝐥𝐨𝐠 (
𝐡𝐫

𝟑
) , 𝐬𝐞 𝐡 > 𝟑

             (8) 

Nas equações apresentadas, há algumas variáveis que serão detalhadas abaixo:  

• d = é a distância entre a fonte do sinal até o usuário, em metros; 

• 𝑑0= é a distância de referência padrão do modelo SUI, sendo igual a 100 metros; 

• 𝑑′0 = nova distância de referência, em metros; 

• 𝜆 = comprimento de onda, em metros; 

• 𝛾 = expoente de perda de trajeto; 

• ℎ𝑏= altura do transmissor, que pode estar entre 10 e 80 metros; 

• ℎ𝑏= altura do receptor, em metros; 
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• a, b e c = constantes que dependem do tipo de terreno utilizado, seus valores podem ser 

vistos na Tabela 5; 

• S = efeito de sombreamento (shadowing); 

• ∆𝑏𝑓 = fator de correção relacionado à frequência de transmissão; 

• ∆𝑏ℎ = fator de correção relacionado à altura de recepção 

Tabela 5: Constantes do modelo de propagação SUI. 

Constante Terreno A Terreno B Terreno C 

A 4.6 4 3.6 

B 0.0075 0.0065 0.005 

C 12.6 17.1 20 

     Fonte: Senarath, 2007. 

O efeito de sombreamento é calculado como uma variável aleatória de função densidade 

de probabilidade gaussiana, em que sua média é igual a 9.4 dB e a variância 1.2 dB, seguindo 

as orientações do modelo SUI, que diz que o valor de S deve estar entre 8.2 dB e 10.6 dB. 

Para que a modelagem do cenário se aproxime da realidade, é necessário que o modelo 

de propagação tenha a capacidade de simular ambientes urbanos. Esse fato é frisado por 

[Sharma, 2016] que comenta ser possível simular ambientes urbanos com sombreamento, 

utilizando o modelo SUI, se forem atribuídos os valores corretos nos parâmetros de entrada. 

Após a obtenção dos valores de SINR de cada usuário, é possível calcular a capacidade 

de transmissão proposta por Shannon. Dessa forma, é encontrada a taxa máxima de transmissão 

de dados que cada usuário k pode alcançar, que está expressa na equação 9, em que B é a largura 

de banda disponível para o usuário, em Hz.   

                                                𝐶𝐴𝑘 = 𝐵 log2(1 + 𝑆𝐼𝑁𝑅𝑘)                                               (9) 

 Apesar de a equação 9 indicar o máximo teórico que um usuário consegue transmitir de 

acordo com as condições do canal (SINR); no LTE, esses valores teóricos nunca são alcançados, 

devido às perdas explicadas no capítulo 2, que são necessárias para que as transmissões possam 

ocorrer sem problemas. Nesse sentido, a equação 9 sofre diversas modificações e a capacidade 

de transmissão efetiva do LTE fica de acordo com a equação 10: 

                                                 𝐶𝐸𝑘 = 𝑡𝑚𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝜂𝑚𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝐵 ∗ 𝑒𝑓𝑖𝑚𝑜𝑑                                      (10) 

 O valor 𝑡𝑚𝑖𝑚𝑜 é o tipo de MIMO utilizado, sendo que neste trabalho só são considerados 

os tipos com número igual de transmissores/receptores. Por exemplo, para MIMO 2x2, o valor 

de 𝑡𝑚𝑖𝑚𝑜 é igual a 2; para 4x4, o valor é 4. Este valor retorna o aumento da capacidade de 

transmissão com a utilização de múltiplas antenas.  

 O coeficiente 𝜂𝑚𝑖𝑚𝑜 é o valor da eficiência do enlace físico. Ele varia de acordo com o 
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tipo de MIMO utilizado. Quanto mais antenas se utiliza na transmissão/recepção, menor é a 

eficiência, pois além de maiores perdas, por conta do aumento da interferência, são necessárias 

mais mensagens de sinalização com o intuito de corrigir os erros de transmissão. Os valores de 

eficiência podem ser vistos na Tabela 2.  

 O valor de B continua sendo a banda máxima (medida em Hz), enquanto que o valor de 

𝑒𝑓𝑖𝑚𝑜𝑑 é a eficiência da modulação utilizada (medida em bps/Hz), sendo os seus valores 

mapeados de acordo com o SINR medido em dB. De acordo com a Tabela 3, é possível 

identificar o mapeamento da modulação e taxa de eficiência com o SINR necessário para a sua 

utilização. 

 Apesar da diminuição de eficiência do enlace físico nos sistemas MIMO, os ganhos 

apresentados com o aumento da capacidade de transmissão e da eficiência espectral superam 

as perdas, pois nesse caso se tem diversos caminhos possíveis para transmissão, aumentando a 

quantidade máxima de transferência de dados, o que torna essa tecnologia superior ao sistema 

SISO. 

 

5.2. Cenário de testes 

 

O cenário foi modelado levando em consideração a orientação das ruas da cidade de 

Manhattan. Foram criados quarteirões quadrados com tamanho dos lados de aproximadamente 

416 metros. Levando em conta que a técnica de otimização criada para encontrar a solução 

ótima necessita de um custo computacional muito alto, foi definido um mapa quadrado de lado 

igual a 2,5 km, em que os possíveis locais para implantação de RRHs foram posicionados nas 

esquinas dos quarteirões. Assim ficaram definidos 49 pontos de possível implantação de RRHs, 

como mostra a Figura 5. 

 Os “X” pretos são os pontos de possível implantação de RRHs, enquanto os vermelhos 

são os vizinhos considerados para passagem de fibra e trenching. Nota-se que o cabeamento 

segue a orientação das ruas, que, nesse caso, é vertical e horizontal (linha tracejada). Por esse 

motivo é utilizada a distância de táxi (equação 11) para calcular o comprimento do fronthaul 

de cada RRH. 

                                        𝐷𝑡𝑎𝑥𝑝,𝑞 = | 𝑋𝑝 − 𝑋𝑞 | +  | 𝑌𝑝 − 𝑌𝑞 |                                      (11) 

  Os quadrados verdes são os locais em que as RRHs implantadas precisam ser conectadas 

(BBUs pool) por meio do fronthaul cabeado. O cenário é considerado greenfield. Desse modo, 

é necessária a criação de toda a infraestrutura de cabeamento (trenching e fibra). Neste trabalho, 
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não é considerado o compartilhamento de fibra, por isso cada RRH precisa de uma conexão 

individual, diferentemente do que acontece com o processo de escavação, ou seja, caminhos 

em que o trenching já tenha sido construído não necessitarão de nova estruturação.  

Figura 5: Caracterização do cenário utilizado para a modelagem. 

 
Na Figura 6, é possível visualizar a distribuição dos usuários, que foi feita de forma 

randômica e uniforme, em que o valor mínimo e o máximo de cada intervalo são as coordenadas 

das extremidades de cada quadrante. Foram criados quatro setores de concentração de usuários 

para modelar shoppings, estádios, grandes centros comerciais, etc [El-Beaino, 2015]. 12,5% do 

número total de usuários são distribuídos em cada um desses locais de maior densificação. O 

restante (50%) é distribuído em todo o mapa, sendo possível que parte desses usuários caiam 

nas áreas de alta concentração. Todos esses detalhes podem ser vistos na Tabela 6 

Tabela 6: Distribuição dos usuários. 

Número 

do setor 

Intervalo do setor Porcentagem 

de usuários 

Setor 1  X1 = 625m até 1.25km 

Y1 = 1.875km até 2.5km 

12.5% 

Setor 2  X2 = 625m até 1.25km 

 Y2 = 625m até 1.25km 

12.5% 

Setor 3 X3 = 1.875km até 2.5km 

Y3 = 1.875km até 2.5km 

12.5% 

Setor 4 X4 = 1.875km até 2.5km 

 Y4 = 625m até 1.25km 

12.5% 
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Setor 5  X5 = 0.0km até 2.5km 

 Y5 = 0.0km até 2.5km 

50% 

 

Figura 6: Distribuição dos usuários. 

 
 

 Na imagem, é possível visualizar os usuários como “*” vermelhos, enquanto os 

possíveis locais de implantação de RRHs aparecem como “X” pretos, assim como na figura 1. 

É importante frisar que as áreas de concentração são em formato quadrado de 625m de lado.  

 A figura 7 ilustra as conexões RHH-BBU (linha azul). De posse de todas as RRHs que 

devem ser implantadas, é feito uma ordenação de custo que cada uma levaria para ser 

implantada levando em consideração um cenário greenfield. A implantação começa sempre 

pelo equipamento de rádio menos custoso, que são os mais próximos a um BBU pool. Como o 

trenching é reaproveitado, não são contabilizados os seus custos de forma duplicada, 

diferentemente dos custos de fibra em que cada conexão entre uma RRH e seu respectivo BBU 

pool possui uma conexão através de uma fibra exclusiva. 
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Figura 7: Exemplo de infraestrutura construída 

 

 

5.3. Modelo ótimo (PLIM) 

 

Neste trabalho, o objetivo principal é a diminuição do custo de implantação de uma rede 

centralizada que consiga atender todos os usuários que solicitem determinada demanda. Porém, 

antes de mostrar as equações e explanar como funciona a modelagem desse problema, alguns 

parâmetros de entrada e variáveis precisam ser introduzidos. 

 

Parâmetros de entrada: 

 𝑃: possíveis locais de implantação de equipamentos; 

 𝑅𝑅𝐻𝑠: quantidade máxima de RRHs que podem ser implantadas; 

 𝑈𝑠𝑒𝑟𝑠: número total de usuários; 

 𝑄𝑜𝑆𝑚𝑖𝑛: capacidade mínima de transmissão, medida em Kbps; 

 𝑃𝑅𝐵𝑠: quantidade de PRBs que cada RRH possui; 

 𝐷: distância entre pontos vizinhos de 𝑃; 

 𝐶𝑅𝑅𝐻: custo unitário de RRH; 

 𝐶𝑇𝑟𝑛: custo de 1 metro de trenching; 

 𝐶𝐹𝑖𝑏: custo de 1 metro de fibra; 
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 𝑅𝑅𝐻𝑝: 1 se for um possível local de implantando de RRH e 0 caso contrário, com 𝑝 ∈

𝑃;  

 𝐵𝐵𝑈𝑝: 1 se existir um BBU pool naquele local e 0 caso contrário, com 𝑝 ∈ 𝑃; 

 𝑊𝑝,𝑝: 1 se o caminho entre os nós é passível de construção de trenching e passagem de 

fibra e 0 caso contrário, com 𝑝 ∈ 𝑃; 

 𝐶𝐸𝑘,𝑖: A capacidade que o usuário k recebe da RRH i ao utilizar um PRB. 

 

Variáveis de decisão: 

 𝑌𝑖: 1 se a RRH i for escolhida para ser implantada, 0 caso contrário; 

 𝑈𝑘,𝑖: 1 se o usuário k for atendido pela RRH i, 0 caso contrário; 

 𝑈𝑃𝑅𝐵𝑘,𝑖: quantidade de PRBs que o usuário k recebe da RRH i; 

 𝑃𝑂𝑂𝐿𝑖,𝑧: 1 se o BBU pool z for o destino da RRH i; 

 𝑅𝑝,𝑝
𝑖 : é o percurso da RRH i ao seu destino. 

 

A função objetivo pode ser vista na equação 12 e visa minimizar o custo de implantação. 

A parte que não está em colchetes está relacionada com os custos de rádio, sendo representada 

pelo número de RRHs implantadas, enquanto o que está dentro dos colchetes representa o custo 

de transporte (fibra e trenching). 

Considerou-se que os BBU pools possuem toda a infraestrutura necessária para receber 

a conexão das RRHs. Nesse sentido, o processo de minimização de custo está relacionado 

apenas ao custo de aquisição e instalação de RRHs, assim como toda a infraestrutura necessária 

para ligá-las em algum BBU pool. 

 

                   Minimizar ∑ 𝑌𝑖𝑖 ∈𝑅𝑅𝐻𝑠 *𝐶𝑅𝑅𝐻 + [(∑ 𝑅𝑝𝑡,𝑝𝑡
𝑖

𝑖 ∈𝑅𝑅𝐻𝑠,𝑧 ∈𝐵𝐵𝑈 ∗ 𝐶𝑇𝑟𝑛) +

                                                 (∑ 𝑅𝑝𝑓,𝑝𝑓
𝑖

𝑖 ∈𝑅𝑅𝐻𝑠,𝑧 ∈𝐵𝐵𝑈 ∗ 𝐶𝐹𝑖𝑏)] ∗ 𝐷                                                  (12) 

 

 As restrições de rádio estão descritas abaixo: 

 

𝑈𝑘,𝑖  ≤  𝑌𝑖 , ∀ 𝑘 ∈ 𝑈𝑠𝑒𝑟𝑠, 𝑖 ∈ 𝑅𝑅𝐻𝑠                                                (13)                                                            

                                   ∑ 𝑈𝑘,𝑖𝑖∈𝑅𝑅𝐻𝑠 = 1, ∀ 𝑘 ∈ 𝑈𝑠𝑒𝑟𝑠                                                        (14) 

                          𝑈𝑃𝑅𝐵𝑘,𝑖 ∗ 𝐶𝐸𝑘,𝑖 ≥ 𝑄𝑜𝑆𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑈𝑘,𝑖 , ∀ 𝑘 ∈ 𝑈𝑠𝑒𝑟𝑠, 𝑖 ∈ 𝑅𝑅𝐻𝑠                          (15) 

                          ∑ 𝑈𝑃𝑅𝐵𝑘,𝑖𝑘∈𝑈𝑠𝑒𝑟𝑠  ≤ 𝑃𝑅𝐵𝑠𝑖 , ∀ 𝑘 ∈ 𝑈𝑠𝑒𝑟𝑠, 𝑖 ∈ 𝑅𝑅𝐻𝑠                                    (16)  
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A equação 13 define que o usuário só poderá se conectar a uma RRH que está 

implantada; já a equação 14 restringe o usuário a se conectar em apenas uma RRH; por outro 

lado a equação 15 estabelece que a capacidade de transmissão recebida pelo usuário deverá ser 

maior ou igual ao valor (𝑄𝑜𝑆𝑚𝑖𝑛) estabelecido. Por fim, a equação 16 define que a quantidade 

de PRBs cedidos por uma RRH aos seus usuários não pode ultrapassar o máximo de PRBs que 

a mesma possui. 

As restrições de transporte estão descritas abaixo: 

 

∑ 𝑃𝑂𝑂𝐿𝑖,𝑧𝑧∈𝑃 = 𝑌𝑖 , ∀ 𝑖 ∈ 𝑅𝑅𝐻𝑠                                                  (17) 

∑ 𝑅𝑝1,𝑝2
𝑖 + 𝑃𝑂𝑂𝐿𝑖,𝑝1𝑝2∈𝑃 − ∑ 𝑅𝑝2,𝑝1

𝑖
𝑝2∈𝑃 = 𝑌𝑖 , ∀ 𝑝1 ∈ 𝑃, 𝑖 ∈  𝑅𝑅𝐻𝑠 |𝑝1 = 𝑖          (18) 

             ∑ 𝑅𝑝1,𝑝2
𝑖 + 𝑃𝑂𝑂𝐿𝑖,𝑝1𝑝2∈𝑃 − ∑ 𝑅𝑝2,𝑝1

𝑖
𝑝2∈𝑃 = 0, ∀ 𝑝1 ∈ 𝑃, 𝑖 ∈  𝑅𝑅𝐻𝑠 |𝑝1 ≠ 𝑖          (19)                              

                                  ∑ 𝑅𝑝1,𝑝2
𝑖

𝑖∈𝑅𝑅𝐻 = 0, ∀ 𝑝1, 𝑝2 ∈ 𝑃, |𝑊𝑝1,𝑝2 = 0                                         (20) 

                              𝑅𝑝1,𝑝2
𝑖 + 𝑅𝑝2,𝑝1

𝑖 ≤ 1, ∀ 𝑝1, 𝑝2 ∈ 𝑃, 𝑖 ∈  𝑅𝑅𝐻𝑠                                        (21) 

  

A equação 17 garante que cada RRH se conecte a apenas um BBU pool. As equações 18 e 19 

garantem a passagem de trenching e fibra por todo o caminho, da origem (RRH implantada) 

até ao destino (BBU pool). A equação 18 é utilizada quando se está no nó de origem e a 19 para 

todos os outros casos. A equação 20 garante que não existirá trenching ou passagem de fibra 

em pontos que não são vizinhos. A equação 21 vem garantir que os caminhos para a criação de 

trenching sejam considerados apenas uma vez. 

A PLIM foi criada para validar os resultados das heurísticas que serão apresentadas 

posteriormente, criando um modelo de referência denominado Modelo Otimizado (MO). Sua 

principal desvantagem é o alto custo computacional, forçando a modelagem de cenários 

menores para resolução de quaisquer problemas, servindo muito mais de base de comparação 

do que o método final de otimização.  

 

5.4. Heurísticas para implantação de redes C-RAN 

 

Heurísticas são utilizadas em problemas de otimização considerados NP-difíceis, pois 

conseguem obter boas soluções gastando menos recursos computacionais do que outras técnicas 

como a PLIM. Existem diversos tipos de heurísticas que são denominadas de acordo com a 

forma como são criadas e/ou encontram suas soluções, podendo ser divididos em: métodos 
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construtivos, métodos de decomposição, métodos de reação, manipulação do modelo e métodos 

de busca.  

As abordagens que serão apresentadas a seguir foram projetadas para organizar a rede 

de uma forma específica, mas sempre respeitando as restrições que são de suma importância 

para validar a cobertura e satisfação do usuário final. Serão apresentadas duas técnicas que 

diferem em como é feita a tomada de decisão. A primeira utiliza apenas o posicionamento dos 

usuários, enquanto a segunda também considera (e com maior importância) o custo do 

transporte. 

A forma mais comum para implantação de estações base, que geralmente é utilizada nas 

empresas de telefonia, é fixá-las em locais onde se tem uma densidade de usuários (ou 

potenciais usuários) muito alta. Nesse sentido, a primeira heurística que será apresentada (H1) 

possui esta característica: dá a preferência para implantar RRHs que consigam atender o maior 

número de usuários, sem considerar o custo necessário para a sua construção.  

Para contrastar e provar que o custo de implantação possui grande influência e deve ser 

considerado no planejamento para implantação de redes C-RAN, uma segunda heurística (H2) 

foi criada, usando o custo de implantação como fator principal e dando preferência para 

implantar RRHs que gerassem menos custos e, consequentemente, diminuíssem o custo total 

da infraestrutura como um todo. 

Neste trabalho, é considerado que todos os possíveis locais para implantação de RRHs 

possuem o equipamento instalado. A partir disso, cada RRH é retirada individualmente e testes 

com os usuários são feitos para definir se a porcentagem de usuários cobertos definida está 

sendo atendida. Este processo é similar para as duas heurísticas, sendo executado da seguinte 

maneira: cria-se uma pilha de testes com todas as RRHs candidatas; a que está no topo da pilha 

é retirada e o processo de atribuição é refeito entre os usuários e as RRHs restantes. Com todos 

os usuários cobertos e satisfeitos, a RRH pode ser descartada. Caso contrário, terá que ser 

implantada. Nesse contexto, é possível afirmar que as heurísticas possuem a característica de 

método de busca, pois começam com uma solução (todas as RRHs implantadas) e, a partir de 

então, buscam novas soluções que melhoram o resultado final, caracterizadas pela diminuição 

do custo de implantação com a retirada das RRHs. 

A ordenação da pilha de testes será sempre feita de forma decrescente do custo total da 

RRH (valor de 𝐶𝑅𝑅𝐻𝑖), que é calculado de acordo com a equação 22. 

 

                          𝐶𝑅𝑅𝐻𝑖 =
𝐶𝑅𝑅𝐻

∑ 𝑈𝑘,𝑖𝑘∈𝑈𝑠𝑒𝑟𝑠
+ (𝑅𝑝𝑡,𝑝𝑡

𝑖 ∗ 𝐶𝑇𝑟𝑛 + 𝑅𝑝𝑓,𝑝𝑓
𝑖 ∗ 𝐶𝐹𝑖𝑏) ∗ 𝑍                         (22) 
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O lado esquerdo da primeira soma indica o custo de implantação de uma RRH, sendo 

atenuado pela quantidade de usuários que ela está servindo, apenas essa característica é utilizada 

na H1. Dessa forma, o valor de Z é igual a 0.  

A segunda parte da equação 22 mostra o uso do custo de transporte (trenching e fibra) 

para o cálculo do custo que serve de base para a criação da pilha de testes, atributo utilizado na 

H2. Por esse motivo, o valor de Z é igual a 1. Os algoritmos 1 e 2 ilustram, com mais detalhes, 

como o procedimento de planejamento da rede é feito. O conjunto de RRHs é representado pela 

matriz St e o de usuários pela matriz UEs. 

Algoritmo 1: aloca_UEs 

Entrada: RRHs (St), Z, UEs 

Resultado: Lista St de RRHs organizada em ordem decrescente de custo 

1.  para todo  i ∈ St 

2.     Alocar o UE a 𝑅𝑅𝐻𝑖 com melhor sinal e PRBs disponíveis; 
3.  fim para 

4.  para todo i ∈ St 

5.    Calcular o custo de implantação da  𝑅𝑅𝐻𝑖 (usando a variável Z e a equação 22); 
6.  fim para   

7.  St = matriz St ordenada pelo custo em ordem decrescente; 

8.  para todo k ∈ UE 
9.    Atualizar SINR de k utilizando a equação 1; 

10.  Calcular a capacidade de transmissão de k usando a equação 6; 

11.fim para 

 

Algoritmo 2: Implantação da rede baseado na posição pré-definida de smallcells  

Entrada: St, Z, UEs, QoS_min, cobertura_min 

Resultado: St  

1.   aloca_UEs (St, Z, UEs) 

2.   para todo i ∈ St 

3.     St’ = St; 

4.     St = remover 𝑅𝑅𝐻𝑖 do vetor St; 
5.     aloca_UEs (St, Z, UEs) 

6.     se (𝑈𝐸𝑠 cobertura ≥ cobertura_min) && (UEs capacidade ≥ QoS_min)  
7.              St = St; 

8.     senão 

9.              St = St’; 

10.   fim se 

11. fim para 

12. aloca_UEs (St, 1, UEs) 

 

 As linhas entre 1 e 3 do algoritmo 1 realizam a atribuição de cada usuário na RRH em 

que a potência do sinal recebido é maior, mas que possua PRBs disponíveis, criando um 

controle de admissão prévio. No intervalo das linhas 4 a 6, é calculado o custo de implantação 
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de cada RRH, em que o valor da variável Z definirá o uso do custo de fronthaul. Para o cálculo 

do custo de transporte foi utilizado o algoritmo Djisktra de menor caminho, com atualização de 

pesos onde o trenching é construído. A linha 7 ordena a matriz de RRHs de acordo com o custo 

em ordem decrescente. Entre as linhas 8 e 11, são feitos os cálculos de SINR e capacidade de 

transmissão de todos os UEs. Assim é obtida a métrica de QoS necessária para a realização dos 

testes no algoritmo 2. 

 O algoritmo 2 começa (linha 1) chamando o procedimento aloca_UEs(), pois é 

necessária a alocação prévia dos usuários em suas respectivas RRHs, de acordo com as regras 

apresentadas no algoritmo 1. Entre as linhas 2 e 11, existe um loop que percorrerá todas as 

RRHs. É feita uma cópia da matriz de RRHs (linha 3) e aquela que está no topo da pilha é 

removida (linha 4). Posteriormente (linha 5), o procedimento aloca_UEs() é novamente 

chamado para realocar os usuários nas RRHs restantes, além de realizar novos cálculos de custo 

e QoS.  Entre as linhas 6 e 10, são realizados os testes com os usuários: a quantidade mínima 

de usuários cobertos precisa ser atendida e todos, cobertos por uma RRH, precisam atingir, ao 

menos, a medida mínima de QoS (linha 6). Atestando positivo para as duas condições 

apresentadas, a matriz utilizada será aquela em que a RRH foi removida (linha 7). Caso 

contrário, a RRH é considerada indispensável e a cópia feita, na linha 3, é utilizada (linha 9).  

 Após a verificação de todas as RRHs, a matriz St terá aquelas que serão implantadas. 

Dessa forma, é chamado o algoritmo 1 novamente (linha 12) para calcular o custo de 

implantação de todas as RRHs (consequentemente o custo total), assim como a capacidade de 

transmissão de cada usuário.   

   

5.5. Considerações finais 

 

Este capítulo apresentou a metodologia aplicada para a criação das ferramentas 

necessárias para a criação da modelagem e obtenção de resultados, que serão apresentados no 

capítulo 6. Dessa forma, o modelo de propagação utilizado, o cenário de testes construído e as 

técnicas de otimização foram mostrados. 
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6. RESULTADOS 

 

Sabendo que o posicionamento individual dos usuários é variável e difícil de prever, 

foram feitas 30 iterações (para cada cenário), em cada uma é criada uma nova semente geradora 

de números randômicos. Assim, o posicionamento dos usuários e o shadowing são modificados, 

se tornando únicos em cada iteração, aplicando variabilidade na modelagem com o objetivo de 

que os resultados tenham uma medida estatística robusta. A principal vantagem de se aplicar 

variabilidade ao shadowing é a possibilidade de se ter diferentes valores para o desvanecimento 

do sinal com distâncias entre transmissor/receptor iguais, simulando ambientes com possíveis 

e diferentes tipos de obstáculos. 

Os parâmetros de entrada utilizados na modelagem estão expostos na Tabela 7. É 

importante salientar que os custos apresentados são caracterizados pelos valores de aquisição e 

instalação e foram normalizados em relação a 1 metro de fibra ótica.  

Tabela 7: Parâmetros de rede. 

  

 

 

Foram criados quatro cenários com diferentes quantidades de usuários (400, 600, 800 e 

1000). O objetivo é mensurar o impacto que o crescimento de demanda causa no custo final, 

assim como o desempenho dos métodos de otimização. Além da modificação no número de 

usuários, quatro modos de transmissão foram utilizados (SISO, 2x2MIMO, 3x3MIMO e 

4x4MIMO) com o intuito de apresentar o impacto por utilizar tecnologias de transmissão com 

maiores capacidades. Os resultados serão divididos entre a utilização de SNR e SINR. Para os 

Parâmetro Valor 

Frequência   3.5 GHz 

Altura do receptor 1,5 metros 

Altura do transmissor 10 metros 

Largura de banda  100 MHz, 500 PRBs por RRH 

Potência máxima  30 dBm, com ganho de 7dbi 

Modulação utilizada AMC, até 64 QAM (LTE release 10) 

QoS mínimo (𝑄𝑜𝑆𝑚𝑖𝑛) 1000 Kbps 

Custo Fibra [m] (𝐶𝐹𝑖𝑏) 1  

Custo Trenching [m] (𝐶𝑇𝑟𝑛)  4 x 𝐶𝐹𝑖𝑏 

Custo de uma RRH (𝐶𝑟𝑟ℎ) 375 x 𝐶𝐹𝑖𝑏 

Tamanho do quarteirão  416m x 416m 

Tamanho total do mapa 2,5 km x 2,5 km  

Cobertura mínima de usuários 100% 
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primeiros, serão comparadas as duas heurísticas e o modelo ótimo; porém, os demais resultados 

comparam apenas as duas heurísticas. 

 

6.1 Resultados utilizando SNR 

 

Nas Figuras 8, 9, 10 e 11 são apresentados os resultados utilizando as tecnologias SISO, 

2x2MIMO, 3x3MIMO e 4x4MIMO respectivamente. A Figura 8 ilustra as médias do custo 

total que os três métodos (H1, H2 e MO) obtiveram nas 30 iterações para cada quantidade de 

usuários. É essencial analisar que o custo total de todas as técnicas aumenta com o crescimento 

do número de usuários, mostrando que o aumento da demanda gera a necessidade de uma rede 

mais robusta e, consequentemente, mais custosa. 

Figura 8: Resultados das três técnicas de otimização utilizando a tecnologia de transmissão SISO. 

 

O MO encontrou os menores custos em todos os casos. Algo esperado, pois ele é o 

modelo de referência. Sobre H1, é possível perceber que, no pior caso, obteve-se um aumento 

de 20% em relação ao modelo otimizado. Sua característica de considerar apenas o 

dimensionamento de RRHs e preterir o custo de transporte, torna o CAPEX da rede muito 

maior, provando que o planejamento inadequado pode gerar redes mais dispendiosas, podendo 

se tornar financeiramente inviáveis. 

H2 consegue resultados bastante promissores, com custo total em relação ao modelo 

ótimo ficando em um limiar abaixo de 14,4%, se considerada a tecnologia de transmissão SISO. 

Esse fato é a comprovação de que considerar os custos de cabeamento no planejamento de redes 

centralizadas gera resultados mais fidedignos. Os bons resultados estão respaldados no melhor 

reaproveitamento de trenching (tunelamento), elemento de maior impacto no custo total.    
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Na Figura 9, é possível perceber que os custos totais de todas as técnicas diminuem. 

Esse fato pode ser explicado pela maior capacidade de transmissão de dados que a 2x2MIMO 

gera (em relação a SISO), ocasionando a necessidade de um menor número de RRHs e, 

consequentemente, menos recursos para construção do fronthaul. Através dessa constatação, 

fica provado que o uso de MIMO pode influenciar de forma positiva no custo total de 

implantação da rede. Outro fator que merece atenção é a diferença entre as técnicas H1 e H2 

para o modelo ótimo, que também diminuem, constatando novamente a influência positiva 

causada pela tecnologia de transmissão. Em alguns casos, a diferença de custo entre a H2 e o 

MO fica aproximadamente no valor de 10%, o que é considerado bastante favorável, levando 

em consideração o uso de uma heurística. 

Figura 9: Resultados das três técnicas de otimização utilizando a tecnologia de transmissão 2x2MIMO. 

 

Realizando o comparativo entre H1 e H2, a técnica que se baseia no custo de transporte 

é sempre mais viável financeiramente. Existem cenários em que essa diferença é mínima, como 

por exemplo na modelagem com 800 usuários e utilizando a tecnologia 4x4MIMO, pois a 

técnica H1 se favorece pela alta concentração dos usuários no mapa e a alta capacidade de 

transmissão das RRHs, quando usadas melhores tecnologias de transmissão.  

É imprescindível a análise da influência que cada recurso tem no custo total. O custo de 

RRH tem pouca importância, entre 12,9% e 14,3%, enquanto o custo de fibra e trenching 

variam de 23,5% a 26% e 63,6% a 59,7% respectivamente, considerando os cenários com as 

diferentes quantidades de usuários. Sendo o custo de RRH o que tem menos poder no custo 

total, torna-se fato que planejar uma rede centralizada apenas realizando o dimensionamento 

das RRHs como a H1, não irá trazer os melhores resultados em relação à diminuição do custo 

total da rede. Sabe-se que os custos de RRHs que utilizam tecnologias mais avançadas podem 
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ser maiores. Porém, foi utilizado o mesmo valor 𝐶𝑅𝑅𝐻, apresentado na Tabela 7 para todas as 

tecnologias de transmissão, devido ao seu pequeno impacto no custo total.  

Figura 10: Resultados das três técnicas de otimização utilizando a tecnologia de transmissão 3x3MIMO. 

 

 O custo do trenching, apesar de ser o elemento de maior influência no custo total, é o 

único em que ocorre uma queda na quantidade de investimento necessário para a criação de sua 

infraestrutura, devido a seu reaproveitamento comentado anteriormente. Em contrapartida, a 

fibra não é reaproveitada, sendo uma conexão exclusiva de cada RRH para a sua respectiva 

BBU. Levando isso em consideração, é possível que em redes muito grandes o peso do custo 

de fibra ótica seja maior do que o de trenching.  

Figura 11: Resultados das três técnicas de otimização utilizando a tecnologia de transmissão 4x4MIMO. 
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6.2 Resultados utilizando SINR 

 

Os resultados utilizando o SINR têm por objetivo demonstrar o impacto nos resultados 

de custo total, quando considerada a interferência entre RRHs para o cálculo da qualidade do 

canal. Nas heurísticas, as 49 RRHs candidatas são consideradas ligadas no começo dos testes, 

fazendo parte do cálculo de interferência. Quando descartadas, sua interferência passa a ser 

desconsiderada. Devido ao alto custo computacional necessário para o cálculo da interferência 

entre todas as RRHS, não foi possível utilizar o cenário otimizado. Tal limitação já foi discutida 

por [Ranaweera, 2015]. Esse fato confirma a necessidade de soluções menos custosas 

computacionalmente como heurísticas e meta-heurísticas. 

Figura 12: Resultados usando SINR e SISO. 

 

 

Figura 13: Resultados usando SINR e 4xMIMO. 

 

Analisando os resultados encontrados com a utilização do SINR (Figuras 12 e 13), 

percebe-se o aumento do custo total em todas as ocasiões, se comparado com os resultados 
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encontrados utilizando SNR. Esse fato ratifica a importância de se considerar a interferência 

entre RRHs, pois é algo presente em sistemas reais. A utilização da tecnologia MIMO mais 

uma vez gerou uma grande diminuição do custo e fez com que a diferença de custo entre redes 

com maiores demandas (1000 usuários) e menores (400 usuários) diminuísse de 

aproximadamente 26% (usando SISO) para 12% (usando 4x4MIMO).  

 Outro fato relevante a ser analisado é o desempenho da H2 em relação a H1, que teve 

melhores resultados em todos os cenários. Todavia, para cenários mais densos e com a 

utilização de RRHs com maior capacidade de transmissão, seus valores ficam mais 

aproximados, comportamento semelhante ao que foi explanado nos resultados utilizando SNR. 

 

6.3. Considerações finais 

 

Este capítulo apresentou os resultados encontrados utilizando os diversos cenários 

explanados no Capítulo 5 e apresentou um modelo ótimo que serviu de base comparativa para 

as heurísticas elaboradas. De posse dos dados, foi possível ratificar as hipóteses apresentadas 

na Seção 1.2: a utilização do custo de transporte na tomada de decisão para o planejamento de 

redes centralizadas é de suma importância para alcançar o objetivo de minimização de CAPEX. 

Por outro lado, o uso de tecnologias MIMO é eficaz para a diminuição do custo de implantação 

total da rede, utilizando tanto a métrica SNR, como SINR. Com todo esse contexto é possível 

ratificar que todos os objetivos apresentados na Seção 1.3 foram atendidos. 

 Outro importante fator positivo foi a efetividade das heurísticas apresentadas, 

principalmente a H2 que trouxe resultados aproximados ao modelo ótimo e que podendo ser 

aplicadas em cenários muito maiores e mais robustos, devido ao seu baixo custo computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

  

7. CONCLUSÃO 

 

É de comum acordo na comunidade científica que a arquitetura C-RAN possui diversos 

benefícios se comparada com a D-RAN, em que se pode citar: compartilhamento de recursos, 

menor custo operacional, maior economia de energia, melhor controle de interferência, entre 

outros. Essas vantagens credenciam a arquitetura centralizada como a sucessora nas redes de 

quinta geração. Porém, o mau planejamento pode ocasionar uma implantação financeiramente 

custosa, que pode tornar-se inviável. Nesse sentido, este trabalho reuniu informações de 

diversos estudos científicos e apresentou modelos otimizados que têm como objetivo a 

diminuição do custo de implantação de redes centralizadas. 

A principal questão levantada por este trabalho é saber o que levar em consideração na 

implantação de redes centralizadas. Assim, foi criado um modelo ótimo (baseado na PLIM), 

que serviu como base comparativa para dois outros modelos (heurísticos). O fator diferencial 

entre as heurísticas é a utilização do custo de transporte em uma delas como fator de decisão. 

Os resultados constataram custos totais menores quando utilizada a H2 (se comparada com a 

H1), confirmando a importância do uso do custo de transporte.  

Outro ponto de grande valia apresentado nesta tese, é a possibilidade de se utilizar 

técnicas que necessitem de menor poder computacional. Os resultados obtidos mostraram que 

é possível utilizar heurísticas para dimensionamento e planejamento de redes centralizadas, pois 

geram resultados satisfatórios, consumindo menos recursos computacionais e possuindo maior 

escalabilidade para cenários de testes maiores, além de menor tempo de resposta se comparadas 

com modelos ótimos. 

Também foi possível constatar o impacto que a tecnologia de transmissão causa no custo 

total de implantação. Com o aumento da capacidade de transmissão ao se utilizar tecnologias 

mais avançadas (2x2MIMO, 3x3MIMO e 4x4MIMO), ocorreu uma diminuição do número de 

RRHs necessárias para cobrir determinada região (se comparado com a SISO). Isso, 

consequentemente, reduz a quantidade de recursos necessários para construir a infraestrutura. 

Esse é mais um aspecto que pode auxiliar na redução do custo de implantação em redes 

centralizadas. 

Analisando os resultados apresentados no Capítulo 6, é possível perceber que aqueles 

apresentados pela H2, que utiliza o custo de transporte, foram melhores em todos os cenários 

apresentados em comparações diretas. Destacando o melhor e pior cenário de cada heurística e 

utilizando a métrica SNR para o cálculo da capacidade de transmissão dos usuários tem-se, no 

pior cenário, 20% e 14,3% a mais de custo total se comparado com o modelo ótimo e 12,2% e 
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10% no melhor cenário, que as técnicas H1 e H2 respectivamente alcançaram. Com o uso da 

métrica SINR, o cenário não mudou. A técnica H2 continuou obtendo os melhores resultados, 

sempre consumindo menos recursos para a construção da rede. Nesse sentido, ficou 

comprovado que a utilização dos custos de transporte na tomada de decisão para o planejamento 

de HetNets centralizadas é essencial. 

Ainda é possível frisar o impacto positivo no custo de implantação com o uso de 

tecnologias MIMO. Pegando como referência o cenário mais densificado (1000 usuários) e 

comparando a SISO com a tecnologia 4x4MIMO, tem-se uma diminuição em média de 7,5% 

no custo de implantação, nos cenários em que a interferência entre RRHs não foi considerada. 

Com o uso da métrica SINR, o impacto é ainda mais positivo: 16% a menos de custo total, 

utilizando 4x4MIMO. 

 

7.1 Demais contribuições 

 

Além das contribuições apresentadas no começo deste capítulo, que estão intimamente 

ligadas às hipóteses desta tese, serão apresentadas outras características que têm impacto 

positivo no preceito científico deste trabalho: 

 

 Criação de resultados com a utilização de um modelo de propagação consolidado na 

comunidade científica, com foco em ambientes urbanos; 

 O uso tanto da métrica SINR quanto SNR e devida análise cruzada dos resultados 

obtidos, mostrando a importância de se considerar a interferência entre as RRHs na 

modelagem; 

 A aplicação do quesito de QoS individualmente. Assim, são realizados testes singulares 

com cada usuário e suas demandas são consideradas separadamente, algo que não 

acontece em trabalhos utilizados como referência, a exemplo de [Ranaweera, 2018] e 

[Tonini, 2019].  

 Criação de um modelo ótimo para modelagem de redes com infraestrutura centralizada, 

em que foi considerado o custo de transporte (trenching e fibra), distância de acordo 

com a orientação de vias e capacidade de transmissão individual. 
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7.2 Trabalhos futuros 

 

O tema relacionado às redes móveis é muito amplo e, com o advento da nova interface 

(5G NR), diversas novas tecnologias estão surgindo e poderão ser exploradas em trabalhos 

científicos. Diante do exposto, alguns temas considerados complementares a esta tese podem 

ser citados: 

 

 O uso do custo de BBUs na equação objetivo do problema, em que poderá ser analisada 

a quantidade mínima necessária de BBUs, que atenderá à demanda da rede e o seu 

posicionamento, sempre objetivando a minimização máxima dos custos de implantação; 

 O uso de novas tecnologias, como mmWave e CoMP na modelagem do problema, 

ressaltando o impacto que as mesmas causam no custo de implantação total da rede, de 

forma similar ao que foi feito com a tecnologia MIMO nesta tese; 

 A expansão dos cenários no quesito de densificação do número de usuários, simulando 

ambientes com dezenas ou até centenas de usuários na área abordada, panorama natural 

de grandes centros urbanos; 

 Modelagem de um cenário real embasado em uma cidade com todas as características 

inseridas: distribuição de demanda (usuários); o espaçamento, na maioria das vezes 

heterogêneo, entre os quarteirões; o comprimento das ruas; o desvanecimento causado 

pelos edifícios e/ou áreas ambientais e utilização do modelo de propagação mais 

adequado para a região.   

 Mudança de foco para a operação do serviço, realizando mudanças na demanda do 

serviço de acordo com a hora do dia e aplicando alguma movimentação nos usuários, 

para testar possíveis handovers na rede. 

 

7.3 Dificuldades encontradas 

 

Quanto ao desenvolvimento desta tese, algumas dificuldades foram encontradas no 

processo de modelagem e criação dos métodos de otimização: 

 

 A modelagem de todas as características apresentadas pelo cenário foi dificultada, pois 

foram necessárias diversas pesquisas paralelas para a criação da distribuição dos 

usuários e RRHs candidatas, requisitos de rádio e utilização do AMC. 
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 O processo de criação do fronthaul foi dispendioso, pois era necessário encontrar uma 

técnica capaz guardar as informações de locais já implantados (reuso do trenching) e 

separar do uso de fibra. O uso do algoritmo de menor caminho de Djisktra, por exemplo, 

precisou de ampla modelagem para poder ser usado no cálculo do custo total. 

 A criação do modelo ótimo se revelou bastante desafiadora, visto que foram necessários 

estudos aprofundados em programação linear para a definição das variáveis, função 

objetivo e restrições. Além de ser necessário o aprendizado da ferramenta utilizada para 

a codificação e implementação do modelo, que foi diferente da utilizada para a criação 

das heurísticas. 
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