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Resumo

Ferreira, Marcus Vinícius Gonzaga. Escalonamento de Recursos em Redes
Sem Fio 5G Baseado em Otimização de Retardo e de Alocação de Potência
Considerando Comunicação Dispositivo a Dispositivo. Goiânia, 2021. 202p.
Tese de Doutorado . Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação,
Instituto de Informática, Universidade Federal de Goiás.



Nesta tese, é proposto um esquema de escalonamento de recursos para transmissão
downlink em redes sem fio 5G baseadas nas modulações CP-OFDM (Cyclic Prefix

- Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Prefixo Cíclico - Multiplexação por
Divisão de Frequência Ortogonal) e f-OFDM (filtered - OFDM, OFDM - filtrada) com
o objetivo de otimizar o retardo médio e a alocação de potência para os usuários.
No algoritmo proposto é calculada a taxa de transmissão e determinado o formato de
modulação que minimiza a BER (Bits Error Rate, Taxa de Erro de Bits) do sistema. O
algoritmo considera além dos modos de transmissão determinados para minimização da
BER, o cálculo da vazão ponderada do sistema para otimização do retardo médio dos
usuários.
Adicionalmente, é proposto um algoritmo para transmissão uplink em redes sem fio 5G
com comunicação D2D (Device-to-device, Dispositivo-a-Dispositivo) e múltiplo compar-
tilhamento que aloca inicialmente os recursos para os CUEs (Cellular User Equipments,
Equipamentos Celular do Usuário) e posteriormente aloca os recursos da rede para co-
municação entre os pares DUEs (D2D User Equipments, Equipamentos D2D do Usuário)
baseado na otimização do retardo e da alocação de potência. O algoritmo proposto, deno-
minado DMCG (Delay Minimization Conflict Graph, Grafo de Conflito e Minimização de
Retardo), considera a minimização da função de retardo estimado utilizando conceitos de
Cálculo de Rede (Network Calculus) para decidir sobre a alocação dos recursos ociosos
dos CUEs da rede para os pares DUEs.
Os desempenhos dos algoritmos propostos nesta tese para transmissão downlink e uplink

são verificados e comparados com outros algoritmos da literatura em termos de parâ-
metros de QoS (Quality of Service, Qualidade de Serviço) diversos e considerando as
tecnologias de agregação de portadora e 256-QAM (Quadrature Amplitude Modulation,
Modulação de Amplitude em Quadratura). Nas simulações computacionais também são
considerados cenários com propagação por ondas milimétricas e as especificações 5G do
Release 15 do 3GPP (3rd Generation Partnership Project, Projeto de Parceria de Terceira
Geração). Os resultados das simulações demonstram que os algoritmos propostos para
transmissão downlink e uplink apresentam melhor desempenho em termos de vazão e re-
tardo, além de apresentarem tempo de processamento menor comparado a heurísticas de
otimização e demais parâmetros de QoS compatíveis com os algoritmos comparados.

Palavras–chave

5G; Escalonamento; Retardo; Dispositivo-a-Dispositivo; Múltiplo compartilha-
mento



Abstract

Ferreira, Marcus Vinícius Gonzaga. Resources Scheduling in 5G Wireless
Networks Based on Delay and Power Allocation Optimization Considering
Device-to-Device Communication. Goiânia, 2021. 202p. PhD. Thesis . Pro-
grama de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Instituto de Informática,
Universidade Federal de Goiás.



In this thesis, a resources scheduling scheme is proposed for 5G wireless network based on
CP-OFDM (Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) and f-OFDM
(filtered - OFDM) modulations in order to optimize the average delay and the power
allocation for users. In the proposed approach the transmission rate value is calculated
and the modulation format is defined so that minimize system BER (Bits Error Rate). The
algorithm considers, in addition to the transmission modes determined to minimize the
BER, the calculation of the system’s weighted throughput to optimize the users’ average
delay.
Additionally, it is proposed an algorithm for uplink transmission in 5G wireless networks
with D2D (Device-to-device) multi-sharing communication which initially allocates re-
sources for the CUEs (Cellular User Equipments) and subsequently allocates network
resources for communication between DUEs (D2D User Equipment) pairs based in the
optimization of the delay and power allocation. The proposed algorithm, namely DMCG
(Delay Minimization Conflict Graph), considers the minimization of the estimated delay
function using concepts of Network Calculus to decide on the allocation of idle resources
of the network CUEs for DUEs pairs.
In this thesis, the performance of the proposed algorithms for downlink and uplink trans-
mission are verified and compared with others algorithms in the literature in terms of
several QoS (Quality of Service) parameters and considering the carrier aggregation and
256-QAM (Quadrature Amplitude Modulation) technologies. In computational simula-
tions they are also considered scenarios with propagation by millimeter waves and the
5G specifications of the 3GPP (3rd Generation Partnership Project) Release 15. The si-
mulation results show that the algorithms proposed for downlink and uplink transmission
provide better system performance in terms of throughput and delay, in addition to presen-
ting lower processing time compared to optimization heuristics and other QoS parameters
being compatible to those of the compared algorithms.

Keywords
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CAPÍTULO 1
Introdução

A tecnologia LTE (Long Term Evolution, Evolução de Longo Prazo), incluindo
o LTE-Advanced e o LTE-Advanced Pro, tem sido a principal interface sem fio para
sistemas de comunicação móvel. As pesquisas na área propõem que a geração de redes
sem fio 5G seja uma extensão dessa interface de comunicação, buscando aumentar a
interoperabilidade dos sistemas e atender aos futuros requisitos de taxa de transmissão
de dados e latência demandados pelos usuários.

Tendo em vista os requisitos de vazão e latência, um dos tópicos abordados
neste trabalho compreende o conceito de agregação de portadora. Este é um recurso das
tecnologias LTE-Advanced e LTE-Advanced Pro desenvolvido pelas operadoras de redes
com objetivo de prover maior taxa de transmissão de dados, melhor cobertura e menor
latência [69]. Esta tecnologia permite a agregação de portadoras componentes de até 20
MHz de largura de banda, aumentando a largura de banda total de transmissão para até
640 MHz em sistemas com 32 portadoras. No Release 15 a largura de banda pode chegar
a até 1 GHz por meio das ondas milimétricas.

Nosso estudo é desenvolvido com base nas modulações CP-OFDM (Cyclic

Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Prefixo Cíclico - Multiplexação por
Divisão de Frequência Ortogonal) e f-OFDM (filtered - Orthogonal Frequency Division

Multiplexing, Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal - filtrada). A forma de
onda f-OFDM possibilita a operação fragmentada do espectro e a coexistência eficiente
de múltiplas sub-bandas [22] [86]. Estas características tornam possível a melhoria da
taxa de transferência do sistema em 10% ao usar as bandas livres das redes LTE,
além da flexibilidade de adaptação, disponibilidade de espectro e compatibilidade com
a tecnologia MIMO (Multiple Input Multiple Output, Múltipla Entrada Múltipla Saída)
[15].

Este trabalho tem foco na área de escalonamento de recursos em redes sem
fio [46] [81] [36] [33] [92]. Estes esquemas de alocação, em adição a outros não
mencionados, tem o mesmo propósito de aplicar determinados algoritmos de otimização
para atender diferentes parâmetros de QoS (Quality of Service, Qualidade de Serviço)
como retardo, vazão, índice de justiça (fairness), dentre outros.
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Na literatura há diversos trabalhos que tratam de escalonamento de recursos em
redes sem fio. Os autores propõem em [46] um algoritmo com o objetivo de garantir
o critério de taxa mínima de transmissão requerida pelo usuário. Em [81], é proposto
um algoritmo baseado na heurística PSO (Particle Swarm Optimization, Otimização
por Enxame de Partículas) com o objetivo de maximizar a vazão total do sistema.
Em [36], outro trabalho desenvolvido por nossa equipe, é proposto um algoritmo que
utiliza a informação de retardo estimado da rede para reduzir o parâmetro de retardo do
sistema. É proposto em [33] um algoritmo para sistemas de comunicação BIC-UFMC
(Bit Interleaved Coded - Universal Filtered Multi-Carrier, Bit Codificado Intercalado -
Multiportadora Filtrada Universal) que busca otimizar a alocação de potência e a métrica
goodput. Em [92] é proposto um algoritmo de otimização do retardo da rede e da vazão
por meio da predição do estado ocioso.

O parâmetro de retardo é considerado essencial quando se trata de escalonamento
de recursos em sistemas de comunicação móvel, principalmente para aplicações em
tempo real com taxa de transmissão variável e requisitos específicos de banda, como
serviços de VoIP (Voice over Internet Protocol, Voz sobre Protocolo de Internet) e de
videoconferência. Estes serviços estão cada vez mais em evidência a medida que cresce
de forma exponencial o número de dispositivos móveis. É importante destacar também
a necessidade de desenvolvimento de novas técnicas para viabilizar o atendimento dos
requisitos rigorosos de QoS para as redes da Quinta Geração (5G) como, por exemplo,
taxa de dados de até 10 Gbps e latência de 1 milissegundo [47]. As redes sem fio 5G
foram propostas com o objetivo de suprir as necessidades atuais de intercomunicação
entre bilhões de dispositivos. Para que isto seja possível, é fundamental que os requisitos
estabelecidos para as redes 5G sejam cumpridos para permitir a comunicação simultânea
entre os vários dispositivos com alta velocidade e menor retardo possível.

Nesta tese, é proposto um novo esquema de alocação de blocos de recurso para
redes sem fio considerando características 5G para minimizar o retardo, otimizar a aloca-
ção de potência aos usuários do sistema e obter valores para outros parâmetros de QoS
compatíveis com os de outros escalonadores da literatura. O algoritmo proposto se baseia
na minimização de retardo e otimização de alocação de potência. Em relação à minimi-
zação de retardo, apresenta-se um algoritmo baseado na estratégia de transformação de
um problema de otimização de retardo em maximização de vazão conforme apresentado
em [92], sendo também adaptado para sistemas com enlaces CP-OFDM. Já a parte de
alocação de potência do algoritmo proposto se baseia em maximizar a métrica goodput,
assim como feito em [33], porém considerando um cenário de simulação com agregação
de subportadoras e propagação por ondas milimétricas. Nesta tese, propõe-se otimizar a
alocação de potência com base na SNR (Signal to Noise Ratio, Relação Sinal Ruído) efe-
tiva, diferindo de outros esquemas padrões de alocação do LTE que consideram a tabela
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de MCS (Modulation and Coding Scheme, Esquema de Modulação e Codificação).
Adicionalmente, é investigado nesta tese o problema de alocação de recursos

para os dispositivos em um cenário uplink para redes sem fio com comunicação D2D
(Device-to-Device, Dispositivo-a-Dispositivo) multi-sharing baseado na forma de onda
CP-OFDM e com propagação por ondas milimétricas em frequências acima de 30 GHz.
Mais especificamente, é proposto um algoritmo de alocação de recursos baseado na oti-
mização conjunta do retardo e da alocação de potência dividido em duas etapas. Primeiro,
os recursos da rede são alocados para os CUEs (Cellular User Equipments, Equipamentos
Celular do Usuário) em termos de alocação de potência e taxa de transmissão otimizados
por meio de uma abordagem que pretende minimizar o retardo e maximizar a vazão do sis-
tema. Na segunda etapa, os recursos ociosos dos CUEs são compartilhados com os pares
DUE (D2D User Equipment, Equipamento D2D do Usuário) da rede. Para isto, propõe-
se aplicar um algoritmo baseado na otimização do retardo, onde os recursos ociosos da
rede são compartilhados por meio da formação de grafos de conflitos e da informação de
limitante de retardo estimado por conceitos de Cálculo de Rede como processo envelope
multifractal e curva de serviço.

São efetuadas simulações computacionais considerando um cenário de comu-
nicação com características 5G como a propagação por ondas milimétricas e o maior
espaçamento entre subportadoras, comparando também o desempenho do algoritmo pro-
posto com demais algoritmos da literatura em termos de parâmetros de QoS como vazão,
retardo, fairness, taxa de perda de bits e tempo de processamento. Todos os cenários de
comunicação considerados foram implementados no software MATLAB. Os resultados
demonstram que o algoritmo proposto apresenta melhor desempenho em termos de vazão
e retardo para redes sem fio baseadas em CP-OFDM com comunicação D2D do que os
demais algoritmos da literatura simulados.

Em resumo, as principais contribuições desta tese são:

• Equação para o cálculo do valor ótimo de potência a ser atribuída para os usuários
de uma rede sem fio com base na SNR efetiva;

• Algoritmo de alocação de recursos para transmissão downlink com otimização de
retardo, vazão e alocação de potência;

• Algoritmo de alocação de recursos para transmissão uplink que considera a estima-
tiva do limitante de retardo e a formação de grafos de conflitos para resolução do
problema do compartilhamento múltiplo de recursos (multi-sharing) em um cenário
de comunicação D2D;

• Estudo e simulação de cenário de comunicação para redes sem fio 5G com propa-
gação por ondas milimétricas e comunicação D2D multi-sharing.

A tese está organizada da seguinte forma:
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• Capítulo 2: São apresentados conceitos da próxima geração de redes sem fio 5G;
• Capítulo 3: São apresentados conceitos de distribuição de recursos em redes sem

fio;
• Capítulo 4: É proposto o algoritmo de alocação de blocos de recursos em redes sem

fio com objetivo de otimizar o retardo médio do sistema;
• Capítulo 5: São apresentados os cenários de simulação e os resultados;
• Capítulo 6: É proposto o algoritmo de alocação de recursos em redes sem fio CP-

OFDM para comunicação D2D multi-sharing;
• Capítulo 7: São apresentados os cenários de simulação e os resultados do algoritmo

proposto para um cenário de comunicação D2D multi-sharing;
• Capítulo 8: São apresentadas as considerações finais sobre a tese.



CAPÍTULO 2
Redes Sem Fio 5G

Neste Capítulo são apresentados um breve histórico a respeito das tecnologias de
comunicação móvel a partir do LTE e conceitos sobre propagação por ondas milimétricas
e formatos de modulação candidatas às redes sem fio 5G.

2.1 Do LTE ao LTE-Advanced Pro

Com o crescimento da demanda por novos serviços de comunicação a ITU-R (In-

ternational Telecommunication Union - Radiocommunication, União Telecomunicação
Internacional - Radiocomunicação) iniciou em 2005 a definição do sistema 4G, também
conhecido como IMT-A (International Mobile Telecommunication - Advanced, Teleco-
municação Móvel Internacional - Avançado). No sistema 4G foram estabelecidas novas
capacidades de transmissão e novos serviços baseados no protocolo IP (Internet Protocol,
Protocolo Internet) para os sistemas móveis. As principais características deste sistema
são [31]:

• Compatibilidade com as normas internacionais de telecomunicações, inclusive com
redes legadas e outras redes fixas;

• Facilidade na utilização de aplicações para diversos serviços a um custo razoável;
• Serviços móveis de alta qualidade;
• Capacidade de roaming global;
• Pico de taxa de dados de 100 Mbps para usuários com alta mobilidade e 1 Gbps

para usuários com baixa mobilidade.

O sistema 4G foi definido inicialmente no Release 8 do LTE (Long Term Evo-

lution, Evolução a Longo Prazo), o ponto de partida para um novo padrão de sistema de
comunicação móvel que atendesse aos requisitos de transmissão de dados estabelecidos.
Porém, estes requisitos somente foram atendidos a partir do Release 10 do LTE, conhe-
cido como LTE-Advanced, concluído em 2011 [31].

O sistema LTE já proporcionava amplo suporte para alocação de espectro,
permitindo largura de faixa variável para a portadora de 1.4 MHz até 20 MHz. Porém,
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no intuito de atender aos requisitos do 4G por maiores taxas de transmissão e manter
a compatibilidade com o sistema LTE, foi introduzido o conceito de agregação de
portadoras no Release 8 [61].

Este recurso, exemplificado na Figura 2.1, permite o aumento na largura de banda
de transmissão agregando múltiplos componentes de frequência e usando conjuntamente
para transmissão de um único terminal. No LTE podem ser agregadas até cinco portado-
ras, permitindo até 100 MHz de largura de banda para transmissão e mantendo a compa-
tibilidade com Releases anteriores.

Figura 2.1: Agregação de portadoras no LTE-Advanced [61]

A possibilidade de um terminal se comunicar com a rede e aumentar a taxa de
transmissão de dados depende de vários fatores, sendo um deles a perda de percurso.
As maiores taxas de dados suportadas pela rede requerem uma elevada SNR (Signal to

Noise Ratio, Relação Sinal Ruído). Para otimizar o desempenho do enlace pode-se optar
por técnicas como beamforming e diagrama de radiação das antenas, que são capazes de
direcionar o sinal para dispositivos específicos. Outra alternativa é implantar infraestrutura
de acesso mais densa para reduzir a distância entre os terminais e o eNodeB (evolved Node

B, Nó Evoluído B), ou seja, aumentar o número de eNodeBs na região [61].
A partir do Release 10 do LTE, diversas soluções para implantação de eNodeB

de baixa potência foram incluídas. Dentre elas, destaca-se o conceito de elemento de
retransmissão denominado RN (Relay Node, Nó de Retransmissão), mostrado na Figura
2.2, que oferece um desempenho otimizado do enlace e altas taxas de transmissão de
dados.

Uma das técnicas presentes desde o Release 8 é a técnica MIMO (Multiple

Input Multiple Output, Múltipla Entrada Múltipla Saída), que permite que o sinal seja
transmitido e recebido por duas ou mais antenas com fluxo de dados diferentes. O uso
desta técnica no LTE pode ser descrito como um mapeamento na saída da modulação de
dados para um conjunto de antenas, conforme ilustrado na Figura 2.3. A entrada para o
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Figura 2.2: Retransmissão no LTE-Advanced [61]

mapeamento da antena consiste nos símbolos de modulação correspondentes a um ou dois
blocos de transporte de um intervalo de tempo da transmissão. A saída do mapeamento
é um conjunto de símbolos direcionados para cada porta de uma antena, e aplicados
posteriormente ao modulador OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing,
Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal) [31].

Figura 2.3: Modelo de sistema MIMO com Nt antenas de transmis-
são e Nr antenas de recepção. Adaptado de [52]

Para o LTE, pode-se afirmar que há dez modos diferentes de transmissão para
downlink, mostrados na Tabela 2.1, nos quais a rede deve se ajustar conforme a capacidade
da infraestrutura. A partir do Release 10, foram introduzidas melhorias significativas por
meio dos modos de transmissão 9 e 10. Ressalta-se que até o Release 8, o MIMO é
opcional, podendo utilizar até o arranjo 4x4. Já a partir do Release 10, o MIMO se torna
obrigatório, com possibilidade de uso de um arranjo com até oito antenas. Os modos de
transmissão podem variar conforme o número de antenas, camadas ou fluxos de dados
utilizados. Admitindo duas portadoras agregadas, sendo cada uma com capacidade de
transportar até oito camadas, é possível alcançar uma taxa de dados no downlink de 1200
Mbps.



2.1 Do LTE ao LTE-Advanced Pro 41

Modos Especificação Release
1 Transmissão com antena única 8
2 Diversidade de transmissão 8
3 Multiplexação espacial em enlace aberto com 8

CDD (Cyclic Delay Diversity, Diversidade em Atraso Cíclico)
4 Multiplexação espacial em enlace fechado 8
5 Versão MIMO multi-usuário do modo de transmissão 4 8
6 Multiplexação espacial em enlace fechado usando 8

camada de transmissão única
7 Beamforming 8
8 Beamforming em dupla camada 9
9 8 camadas de transmissão 10

10 8 camadas de transmissão com CoMP 11
(Coordinated Multipoint Transmissions and Reception,
Transmissões e Recepções Coordenadas Multipontos)

Tabela 2.1: Modos de Transmissão [61]

No Release 11 foi introduzida a técnica CoMP (Coordinated Multipoint Trans-

missions and Reception, Transmissões e Recepções Coordenadas Multipontos), que per-
mite que o terminal atendido nas bordas receba sinais de múltiplas eNodeBs próximas.
Estes terminais atendidos nas bordas das células recebem um sinal mais fraco da esta-
ção transmissora e são atingidos por interferência de outras células próximas, resultando
na degradação da qualidade do serviço e taxas de dados reduzidas. As especificações
do Release 11 para o suporte das transmissões no downlink e uplink para a CoMP tam-
bém compreendem as técnicas de agendamento coordenado com beamforming, seleção
de pontos dinâmicos e transmissão e recepção conjunta não coerentes.

O crescimento contínuo do tráfego de dados e a busca por maiores taxas de
transferência têm exigido das operadoras a densificação das redes de acesso. O resultado
é a implantação de uma rede heterogênea (HetNet), onde nós de baixa potência são
instalados sob a cobertura de uma célula de forma a aumentar a capacidade de tráfego. O
conceito de rede heterogênea foi aplicado no Release 10 do LTE por meio da possibilidade
de coexistência de pico células dentro da área de cobertura de uma macro célula.

A evolução do LTE-Advanced, conhecida também como LTE-Advanced Pro
ou rede 4.5 G, iniciou a partir do Release 13 do 3GPP, versão consolidada em 2016
com a continuidade do desenvolvimento do sistema por meio do Release 14. Além de
aprimoramentos adicionais para as funcionalidades já existentes, as melhorias visaram
novos recursos para atendimento de demandas específicas [61].

Um destes recursos é a tecnologia DC (Dual Connectivity, Conectividade Dual),
exemplificada na Figura 2.4, que permite a agregação de dois enlaces de rádio em um
backhaul não ideal, ou seja, sem a exigência de baixa latência. O equipamento do usuário
(UE, User Equipment) é alocado em dois enlaces de rádio para agregação dos recursos
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de dois eNodeBs diferentes com diferentes funções. A macro célula serve como âncora
de mobilidade e sinalização, chamada de eNodeB mestre, e a pico célula serve como
propulsora da capacidade local, chamada de eNodeB secundária, fornecendo recursos
adicionais de rádio para o usuário. O DC pode ser combinado com a técnica de agregação
de portadora, onde cada nó pode fornecer vários componentes de portadoras [61].

Figura 2.4: Exemplo de DC (Dual Connectivity, Conectividade
Dual) composto de um eNodeB mestre (MeNB), dois
eNodeBs secundários (SeNBs) e três UEs. Adaptado
de [17]

Similar ao que ocorre no modo DC, também há um modo de agregação de enlace
chamado de LWA (LTE-WiFi Aggregation, Agregação LTE-WiFi). Neste caso, o enlace
secundário é fornecido por meio de portadoras WiFi na faixa de 2.4 ou 5 GHz. O padrão
estabelecido no Release 13 somente possibilita esta agregação na direção do downlink,
enquanto o Release 14 também a especifica para transmissão no uplink [31].

A interoperabilidade entre o LTE e o WiFi evoluiu significativamente desde a
implantação das políticas do Release 8. As melhorias buscam aprimorar a utilização do
WiFi, oferecendo maior controle ao operador da rede com a incorporação da WLAN
(Wireless Local Area Network, Rede Sem Fio de Área Local) dentro da plataforma de
gerenciamento de rede do operador, possibilitando melhor gestão dos parâmetros do
WiFi. A experiência do usuário com a conectividade WiFi foi aprimorada, permitindo
por exemplo a garantia de melhor qualidade de ligação [61].

No Release 8 do LTE foi especificado inicialmente a tecnologia de agregação
de portadoras. Os Releases 10, 11 e 12 incluíram melhorias para este recurso, como a
agregação simultânea de componentes FDD (Frequency Division Duplex, Duplex por
Divisão de Frequência) e TDD (Time Division Duplex, Duplex por Divisão de Tempo)
e a possibilidade de componentes agregados serem fornecidos por diferentes pontos de
transmissão. Já o Release 13 trouxe a possibilidade de uso de espectro não licenciado,
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denominado LTE-U (LTE in unlicensed spectrum) [61], permitindo que as operadoras de
rede celular descarreguem parte de seu tráfego de dados acessando bandas de frequência
não licenciadas.

Foi especificada para o LTE-Advanced Pro uma extensão adicional para a técnica
de agregação de portadoras, chamada de Massive CA (Carrier Aggregation, Agregação
de Portadora), sendo possível agregar até 32 componentes de frequência, o que totaliza
uma banda de até 640 MHz. O recurso possibilita o uso combinado de estruturas de
quadros diferentes e componentes de frequências licenciadas e não licenciadas na faixa de
5 GHz, provendo o aumento da taxa de dados e da eficiência espectral e o fornecimento
de configurações flexíveis em diferentes bandas de frequência.

A desvantagem desta melhoria é a maior complexidade no escalonamento, na
sinalização na camada física e nos recursos de rádio. Para a implantação desta, também
houve a necessidade de aprimorar a transmissão do uplink, especificamente a sinalização
e controle do canal PUCCH (Physical Uplink Control Channel, Canal de Controle de
Uplink Físico) e o suporte dos terminais de usuários.

O LTE-Advanced Pro também define o recurso de comunicação D2D (Device to

Device, Dispositivo-a-Dispositivo). Este recurso possibilita a comunicação direta entre os
terminais dos usuários dentro ou fora da área de cobertura da rede móvel, sem passar pelo
eNodeB. Entretanto, mesmo com a comunicação direta entre os dispositivos, a rede LTE
continua responsável pelo controle da comunicação. Dentre as vantagens da comunicação
D2D, cita-se [61]:

• Melhor utilização de recursos em situações onde há melhores condições de canal
direto entre os usuários em comparação com ligações individuais para eNodeB;

• Extensão de cobertura da célula;
• Diminuição do consumo de energia dos dispositivos;
• Ganhos obtidos devido ao entrocamento, no qual um único usuário é responsável

pela comunicação para vários dispositivos com a eNodeB.

Com o LTE, houve uma evolução significativa para as comunicações entre má-
quinas, chamadas de MTC (Machine-Type Communications, Comunicações do Tipo Má-
quina), desempenhando papel importante nos sistemas de comunicação 5G. O Release 13
especificou três soluções para este tipo de comunicação: NB-IoT (Narrowband - Inter-

net of Things, Banda Estreita - Internet das Coisas), LTE-M (LTE eMTC, LTE enhanced

MTC) e EC-GSM (Extended Coverage - Global System for Mobile Communications, Co-
bertura Estendida - Sistema Global para Comunicações Móveis). O intuito é atender os
seguintes desafios inerentes a esta demanda [61]:

• Melhoria da eficiência energética dos dispositivos celulares, permitindo maior
tempo de vida útil das baterias;
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• Economia na implantação de redes sem fio por meio da reutilização da infraestru-
tura existente;

• Redução de custos para fabricação de dispositivos celulares;
• Suporte ao atendimento a vários dispositivos por célula para transmissões esporá-

dicas com baixa taxa de transferência e mobilidade limitada;
• Melhoria das condições para sensibilidade de recepção do sinal, permitindo o

alcance à lugares normalmente problemáticos para uso do serviço.

2.2 Ondas Milimétricas

A tecnologia 5G abrange tanto o aumento da capacidade do sistema quanto a
confiabilidade necessária para garantir qualidade de serviço na transmissão de dados. A
expectativa é que no futuro milhares de dispositivos estejam conectados com diferentes
níveis requeridos de vazão, latência e confiabilidade. Parte das pesquisas relacionadas ao
5G estão direcionadas nas melhorias do reuso do espectro e da eficiência abaixo de 6
GHz. Porém deve-se atentar ao fato que este espectro é bastante limitado. Desta forma, o
caminho natural para avanços tecnológicos seria o emprego de espectros mais largos nas
faixas de frequência acima de 6 GHz.

O espectro das ondas milimétricas (mmWaves) compreende a faixa do espectro
entre 30 GHz e 300 GHz. Nesta faixa podem ser providos diversos benefícios em termos
de transmissão de dados. A maior frequência associada às ondas milimétricas implica
que podem oferecer maior capacidade e largura de banda em um alcance mais curto,
entretanto são mais suscetíveis às condições atmosféricas. As mmWaves são consideradas
um recurso fundamental para a expansão das redes de comunicação móvel e a viabilidade
destas redes tem sido objeto de extensivas pesquisas.

2.2.1 Características de Canal de Ondas Milimétricas

Os canais de ondas milimétricas possuem características únicas que os diferem
dos demais canais de propagação, dentre estas características podem ser citadas [60]:

• Alta perda de percurso;
• Sensitividade à ambientes de propagação;
• Vulnerabilidade ao bloqueio geométrico;
• Não estacionariedade no tempo e espaço.

De acordo com a equação de Friis, considerando antenas de transmissão e
recepção isotrópicas de ganho unitário, a perda de potência da propagação em espaço
livre é inversamente proporcional ao quadrado da frequência do sinal [60]:
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Pr = Pt

(
c

4πd f

)2

, (2-1)

onde Pt é a potência de transmissão, Pr é a potência de recepção, d é a distância entre o
transmissor e o receptor, f é a frequência do sinal e c é a velocidade da luz.

Em ambientes de propagação de ondas milimétricas os objetos pequenos e
as irregularidades em superfícies de reflexão, praticamente invisíveis em bandas de
frequência mais baixa, se tornam proeminentes devido ao curto comprimento de onda.
Novos percursos podem ser criados a partir das reflexões destes objetos pequenos.
Assim, em ambientes de comunicação idênticos, os parâmetros de canal como número
de percursos, perfil de atraso de potência e espectro angular de potência de um canal com
banda de alta frequência podem ser diferentes daqueles com banda de baixa frequência
[60].

A medida que a frequência aumenta, a propagação se torna mais parecida com
propagação ótica. A baixa probabilidade de difração leva a uma alta probabilidade de
bloqueio. Receptores localizados atrás de edifícios podem sofrer severa atenuação. A
Figura 2.5 ilustra os efeitos de reflexões, difrações, dispersões difusas e bloqueios por
objetos pequenos.

Figura 2.5: Efeitos da reflexão, dispersão, bloqueio e difração
[60]

Na prática, o ambiente de propagação é dinâmico, ou seja, as pessoas e os
carros se movimentam constantemente. Pequenos objetos se movendo, invisíveis em
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bandas de frequência baixa, podem causar turbulências em ambientes de propagação com
bandas de alta frequência, tornando o canal não estacionário. Alguns percursos podem
ser temporariamente bloqueados e novos percursos podem ser criados devido à reflexão
de objetos passantes. As estatísticas de bloqueio e novos percursos dependem do tráfego
nestes cenários de comunicação.

2.2.2 Requisitos para Modelagem de Canal de Ondas Milimétricas

A modelagem de um canal é uma abstração do canal avaliado em termos de
parâmetros estatísticos, e pode ser usado para o projeto de um sistema de redes sem fio
e para fins de avaliação de desempenho. O desenvolvimento destes canais deve se ajustar
às necessidades do projeto de um sistema de comunicação móvel.

Em um sistema de comunicação móvel espera-se que que a transmissão ocorra
em cenários urbanos diversificados. Dessa forma, são necessárias antenas que provenham
elevado ganho no sinal transmitido para compensar a perda de percurso associada a
estes cenários e para permitir cobertura celular suficiente na região. Estes cenários
diversificados implicam nos seguintes requisitos para modelagem de canais de ondas
milimétricas [60]:

• Alta resolução espacial e temporal: Na faixa de gigahertz, o tempo de amostragem
é da ordem de nanossegundos. Assim, a modelagem do canal precisa prover reso-
lução temporal suficiente para atender a largura de banda do sinal. Em modelos de
canais baseados em clusters, onde os percursos são modelados em agrupamentos
de feixes de sinal, a resolução temporal requer a modelagem detalhada da estrutura
intracluster, incluindo a distribuição dos atrasos e ângulos. Para melhorar a qua-
lidade do sinal transmitido pelas antenas deve-se prover maior direcionalidade do
sinal e largura estreita dos feixes;

• Bloqueio induzido por geometria e desvanecimento por sombreamento temporal:
Os bloqueios induzidos por geometria criam buracos de cobertura que precisam
ser tratados em projetos de sistemas de comunicação móvel para manter a conec-
tividade. Desta forma, o modelo de canal deve refletir a presença destes bloqueios
em termos de parâmetros como probabilidade de bloqueio, perda por bloqueio e
tamanho da área de bloqueio. O impacto das dinâmicas do canal podem se tornar
cada vez maiores com o direcionamento dos sinais de transmissão e recepção, de
forma que o transmissor e o receptor tenham que procurar por percursos alterna-
tivos. Nos locais onde novos percursos são criados devido as reflexões de objetos
móveis, o transmissor e o receptor podem escolher novos percursos durante a atua-
lização do feixe caso o ganho de percurso seja alto. O efeito de tal desvanecimento
por sombreamento temporal acrescido ao bloqueio por perda temporal e a presença



2.2 Ondas Milimétricas 47

de novo percurso temporal deverá ser modelado para que o projeto do sistema de
comunicação e a análise de desempenho da rede considere estas dinâmicas;

• Evolução espacial e temporal a nível de cluster: A evolução espacial e temporal
do canal deve ser modelada para o nível de clusters de forma a prover atualizações
consistentes do canal com feixes direcionais estreitos de transmissão e recepção.
Isto inclui a atualização de ganho e fase dos clusters e os processos de morte e
nascimento destes. A transição entre estados LOS (Line of Sight, Linha de Visada)
e NLOS (Non Line of Sight, Sem Linha de Visada) e a transição entre o estado de
bloqueio por geometria e estado de não bloqueio também devem ser modelados. O
estado LOS se refere à transmissão e recepção sem obstáculos entre dois pontos,
enquanto o estado NLOS se refere à comunicação com obstáculos;

• Complexidade: O modelo de canal deve representar as características de um canal
de transmissão e a complexidade deste deve ser factível para a avaliação de desem-
penho em nível de sistema. Ou seja, os clusters devem ser bem representados por
meio de um balanceamento entre precisão e complexidade.

2.2.3 Modelos de Canais Sem Fio

Assumindo um sinal de entrada entrada arbitrária x(t) com largura de banda
diferente de zero com atenuação ai(t) e atraso de propagação τi(t) no tempo t do
transmissor até o receptor no percurso i, pode-se generalizar a relação entre a entrada
e saída como sendo [83]:

y(t) = ∑
i

ai(t)x(t− τi(t)). (2-2)

Na prática, as atenuações e atrasos de propagação variam lentamente em função
da frequência.

Uma vez que o canal (2-2) é linear, pode ser descrito como a resposta h(τ, t) no
tempo t para um impulso transmitido no tempo t− τ, conforme mostra a Figura 2.6. Em
termos de h(τ, t), a relação entre a entrada e saída é dada por [83]:

y(t) =
∫ +∞

−∞

h(τ, t)x(t− τ)dτ. (2-3)

Analisando (2-2) e (2-3), nota-se então que a resposta ao impulso para o canal
de desvanecimento multipercurso é dada por [83]:

h(τ, t) = ∑
i

ai(t)δ(τ− τi(t)). (2-4)

A equação (2-4) mostra os efeitos dos usuários móveis, entre reflexões e absor-
ções aleatórias, sobre a simplificação da relação entre a entrada e saída de antenas de
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Figura 2.6: Modelo de resposta ao impulso do canal

transmissão e recepção, representada pela resposta ao impulso de um filtro de canal linear
variante no tempo [83]. Este modelo é amplamente aceito para caracterização de canais
multipercursos em ambientes interiores (indoor) e exteriores (outdoor) [49].

Assumindo que a forma de onda da entrada x(t) é limitada em banda por W . O
sinal em banda base equivalente então é limitado por W/2 e pode ser representada como
[83]:

xb(t) = ∑
n

x[n]sinc(Wt−n), (2-5)

onde x[n] é dado por xb(n/W ) e sinc(t) é definido como:

sinc(t) :=
sin(πt)

πt
. (2-6)

Esta representação está baseada no teorema de amostragem, que diz que qualquer
forma de onda limitada em W/2 pode ser expandida em termos da base ortogonal
{sinc(Wt−n)}n, com coeficientes dados pelas amostras (uniformes em múltiplos inteiros
de 1/W ) [83].

O sinal em banda base é dado por:

yb(t) = ∑
n

x[n]∑
i

ab
i (t)sinc(Wt−Wτi(t)−n). (2-7)

A saída amostrada y[m] pode ser de forma equivalente projetada como a forma
de onda yb(t) na forma de onda Wsinc(Wt−m). Definindo l := m−n, então:

y[m] = ∑
l

x[m− l]∑
i

ab
i (m/W )sinc[l− τi(m/W )W ]. (2-8)

A equação (2-8) pode ser escrita de forma simplificada como:

y[m] = ∑
l

hl[m]x[m− l]. (2-9)

Denota-se hl[m] como o l-ésimo tap complexo do filtro do canal no tempo m.
Seu valor é função dos ganhos ab

i (t) dos percursos, cujos atrasos τi(t) são próximos a
l/W . Por definição [83]:
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hl[m] := ∑
i

ab
i (m/W )sinc[l− τi(m/W )W ]. (2-10)

A operação de amostragem do sinal pode ser interpretada como a modulação
e demodulação em um sistema de comunicação. No tempo n, está sendo modulado o
símbolo complexo x[n] pelo impulso sinc antes da conversão do sinal. No receptor, o sinal
recebido é amostrado em tempos m/W na saída do filtro passa-baixa. Na prática, outros
pulsos transmitidos são usados no lugar do sinal sinc, pois este é mais suscetível a erros
de temporização, o que requer uma taxa de amostragem abaixo do limiar de Nyquist.
Também é conveniente que a taxa de amostragem da entrada e saída sejam a mesma.

Como último passo da modelagem do canal, deve ser incluído o ruído aditivo
no modelo de entrada e saída. Assumindo que w(t) é o ruído Gaussiano branco aditivo
(AWGN, Additive White Gaussian Noise) com média zero e densidade espectral de
potência N0/2. O modelo então pode ser descrito como [83]:

y[m] = ∑
l

hl[m]x[m− l]+w[m], (2-11)

onde w[m] é o ruído filtrado passa baixo no instante de amostragem m/W . Assim como
o sinal, o ruído branco é convertido, filtrado na banda base e idealmente amostrado. A
Figura 2.7 ilustra o modelo de canal equivalente discreto no tempo.

Figura 2.7: Diagrama completo do modelo de canal equivalente
[83]

2.2.4 Modelo Multipercurso Rayleigh

As ondas de rádio provenientes de um sinal de transmissão chegam ao dispositivo
móvel com flutuações na fase e amplitude devido a fatores como o deslocamento do
usuário e a chegada do sinal por diferentes percursos, e consequentemente, com diferentes
atrasos de propagação. Nesse contexto, um receptor em determinada localidade pode
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experimentar um sinal com dezenas de decibéis de diferença em comparação com outro
receptor em uma localidade mais próxima à eNodeB [44].

A atenuação do sinal é proporcional ao quadrado da distância em espaço livre,
mas pode variar segundo a quarta ou quinta potência em áreas construídas devido às
reflexões e obstáculos. Para distâncias menores a flutuação do sinal ocorre em torno de
um valor médio e têm um período mais longo, efeito denominado desvanecimento lento
(slow fading), causado por movimentos ao longo de distâncias suficientemente grandes
para causar alterações bruscas no percurso do sinal. A função de probabilidade associada
ao desvanecimento lento é dada por:

p(r) =
1√
2πσ

e−
(

r2

2σ2

)
, para 0 < r < ∞, (2-12)

onde r é a variação de potência medida em dB e σ é o desvio padrão.
Para distâncias maiores as flutuações ocorrem mais rapidamente, causadas por

pequenos movimentos do transmissor, receptor e objetos circundantes, efeito denominado
desvanecimento rápido (fast fading). Numa transmissão sem fio, como é o caso de um
sistema LTE, o sinal transmitido está exposto aos dois tipos de perturbações [44].

Pelo fato do desvanecimento rápido ser aleatório, suas propriedades estatísticas
são usadas para determinar o desempenho do sistema. Para espaços urbanos constituídos
densamente por construções, a distribuição de Rayleigh é uma função de probabilidade
expressa por [44]:

p(r) =
r

σ2 e−
(

r2

2σ2

)
, para 0 < r < ∞, (2-13)

onde r2

2 é a potência instantânea, r é a variação de potência medida em dB e σ é o desvio
padrão.

Em locais onde há pelo menos um percurso direto sem reflexões entre o trans-
missor e o receptor, constituindo uma contribuição dominante no sinal recebido, utiliza-se
a distribuição de Rice [44]. Seja A a amplitude máxima do sinal dominante, I0 a função
de Bessel modificada do primeiro tipo e ordem zero, r a variação de potência medida em
dB, σ o desvio padrão da potência local, r2

2 a potência instantânea e σ2 potência média
local do sinal recebido antes da detecção de envoltória (envelope detection), a função de
probabilidade de Rice é expressa por [44]:

p(r) =
r

σ2 e−
(

r2+A2

2σ2

)
I0

(
Ar
σ2

)
, para A≥ 0,r ≥ 0. (2-14)

Essa distribuição é frequentemente descrita em termos do fator K, conhecido
como Fator Rician, que é obtido de [44]:
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K = 10log
(

A2

2σ2

)
dB. (2-15)

Se A→ 0,K→ ∞ dB, a amplitude do caminho dominante decai e a distribuição
tende para uma distribuição Rayleigh [44].

Em um ambiente de transmissão o sinal também apresenta uma variação de
forma aleatória entre pequenas áreas vizinhas, denominado efeito de sombreamento
(shadow effect) ou desvanecimento lognormal. Esse componente de desvanecimento lento
é representado geralmente por uma distribuição lognormal. Dado um sinal s(t), seu valor
médio quadrado ou potência local média é lognormal em dBm com variância igual a σ2.
Seja Sm a potência média de S em dBm, σS o desvio padrão de S em dB, S igual a 10logs

em dBm e s a potência do sinal em Watts, a distribuição é dada por [44]:

p(S) =
1√

2πσS
e
−
[

S−Sm
2σ2

S

]
. (2-16)

2.2.5 Modelos de Canais de Ondas Milimétricas para Redes 5G

Os modelos de canais multipercursos baseados nas distribuições de Rayleigh e
Rice tem sido frequentemente utilizados para modelagem de canais em redes sem fio LTE
com propagação por ondas não milimétricas. Porém, são necessários novos modelos de
canais multipercurso para representação da propagação por ondas milimétricas em vista
das características inerentes a este cenário de propagação [7].

Um modelo de canal de propagação por rede sem fio pode ser genericamente
expresso utilizando o modelo duplo direcional, ilustrado na Figura 2.8, onde a resposta ao
impulso h é dada por [79]:

h(τ,φAOD,φAOA,θZOD,θZOA) =
N

∑
i=1

Mi

∑
j=1

Hi, je jΦi, jδ(τ− τi, j)δ(φR−φAOA,i, j)×

×δ(φT −φAOD,i, j)δ(θR−θZOA,i, j)δ(θT −θZOD,i, j). (2-17)

sendo os seguintes parâmetros que definem o canal: o número de clusters N, ou agrupa-
mentos de percursos do enlace, o número de raios dentro do n-ésimo cluster Mn, a fase de
cada raio Φn,m, o ToA (Time of Arrival, Tempo de Chegada) de cada raio τn,m, o azimute
AOA (Angle of Arrival, Ângulo de Chegada) φAOA,n,m e o azimute AOD (Angle of De-

parture, Ângulo de Partida) φAOD,n,m de cada raio, e o ZOA (Zenith AOA, Zênite AOA)
θZOA,n,m e o ZOD (Zenith AOD, Zênite AOD) θZOD,n,m de cada raio.

Os modelos de canal duplo direcional têm como objetivo encontrar percursos
para gerar parâmetros de canal para vários cenários de comunicação de redes sem fio.
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Figura 2.8: Conceito de um modelo de canal duplo direcional para
diferentes DODs (Directions of Departure, Direções
de Partida) e DOAs (Directions of Arrival, Direções
de Chegada)

Para este fim, modelos estatísticos foram desenvolvidos em bandas de baixa frequência
como: modelos WINNER (Wireless World Initiative New Radio, Rádio Novo da Iniciativa
Mundial Sem Fio) [53], usados pelo 3GPP para modelagem de canal de sistemas LTE;
modelos COST (European Cooperation in Science and Technology, Cooperação Europeia
em Ciência e Tecnologia) [63]. Estes modelos são efetivos e práticos na geração dos
atrasos de percurso, ganhos de percurso, ângulos de chegada e partida, polarização e
Doppler.

Entretanto, em bandas de alta frequência são necessárias melhorias nos modelos
existentes ou novos modelos devem ser desenvolvidos de forma a atender aos requisitos
de modelagem de canais de ondas milimétricas. Alguns modelos foram desenvolvidos
como, por exemplo, o modelo SCM (Spatial Channel Model, Modelo de Canal Espacial)
melhorado, tendo como base o modelo SCM especificado pelo 3GPP com novos com-
ponentes para atender os requisitos das ondas milimétricas. Outro exemplo é o modelo
desenvolvido para ondas milimétricas baseado em estatísticas geométricas e propagação
de raios [60].

Estudos recentes sobre bandas de alta frequência entre 0.5 e 100 GHz definiram
duas modelagens de canal para este cenário: CDL (Clustered Delay Line, Linha de
Atraso Agrupada) e TDL (Tapped Delay Line, Linha de Atraso baseada em Tap) [7].
Estes modelos de canal são aplicáveis para simulações em nível de sistema e enlace nas
seguintes condições:

• Para simulações em nível de sistema, os cenários suportados são urbano microce-
lular e macrocelular, escritório indoor e rural macrocelular;

• Largura de banda é suportada até 10 % da frequência central, porém não maior do
que 2 GHz;

• Mobilidade de uma extremidade do enlace é suportada;
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• Para o modelo estocástico do canal, a consistência espacial é suportada pela
correlação de LSPs (Large Scale Parameters, Parâmetros de Larga Escala) e SSPs
(Small Scale Parameters, Parâmetros de Baixa Escala) assim como estados LOS ou
NLOS.

Modelos CDL

O modelo CDL (Clustered Delay Line, Linha de Atraso Agrupada) é um tipo
de modelagem de canal onde o sinal recebido é composto de vários clusters separados
em atraso, conforme mostrado na Figura 2.9 [30]. Cada cluster é então composto de
agrupamentos separados que contêm uma quantidade de componentes multipercurso com
o mesmo valor de atraso, porém com diferentes ângulos de chegada e partida.

Arranjo BS

Arranjo UE

P[dB]

Per�l de atraso[ns]

Dispersão

Cluster

Sub-percursos

Multipercurso

DOD[grau]

AOD para segundo
multipercurso

AOD para primeiro
multipercurso

AOD para k-ésimo
multipercurso

Cluster

Cluster

Figura 2.9: Representação de clusters para modelo CDL [30]

Os modelos CDL são definidos para a faixa de frequência entre 0.5 GHz e 100
GHz com uma largura de banda máxima de 2 GHz e podem ser implementados através
da geração de coeficientes.

Três modelos CDL, denominados CDL-A, CDL-B e CDL-C, são desenvolvidos
para representar três diferentes perfis de canal para ambientes NLOS, enquanto os
modelos CDL-D e CDL-E são construídos para ambientes LOS. Os parâmetros de cada
modelo estão descritos nas Tabelas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 [7]. A primeira coluna é o índice
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que representa cada cluster separado por um valor de atraso normalizado em relação à
média quadrática (RMS, Root Mean Square) do atraso.

Cluster Atraso Potência (dB) AOD (°) AOA (°) ZOD (°) ZOA (°)
normalizado

1 0.0000 -13.4 -178.1 51.3 50.2 125.4
2 0.3819 0 -4.2 -152.7 93.2 91.3
3 0.4025 -2.2 -4.2 -152.7 93.2 91.3
4 0.5868 -4 -4.2 -152.7 93.2 91.3
5 0.4610 -6 90.2 76.6 122 94
6 0.5375 -8.2 90.2 76.6 122 94
7 0.6708 -9.9 90.2 76.6 122 94
8 0.5750 -10.5 121.5 -1.8 150.2 47.1
9 0.7618 -7.5 -81.7 -41.9 55.2 56

10 1.5375 -15.9 158.4 94.2 26.4 30.1
11 1.8978 -6.6 -83 51.9 126.4 58.8
12 2.2242 -16.7 134.8 -115.9 171.6 26
13 2.1718 -12.4 -153 26.6 151.4 49.2
14 2.4942 -15.2 -172 76.6 157.2 143.1
15 2.5119 -10.8 -129.9 -7 47.2 117.4
16 3.0582 -11.3 -136 -23 40.4 122.7
17 4.0810 -12.7 165.4 -47.2 43.3 123.2
18 4.4579 -16.2 148.4 110.4 161.8 32.6
19 4.5695 -18.3 132.7 144.5 10.8 27.2
20 4.7966 -18.9 -118.6 155.3 16.7 15.2
21 5.0066 -16.6 -154.1 102 171.7 146
22 5.3043 -19.9 126.5 -151.8 22.7 150.7
23 9.6586 -29.7 -56.2 55.2 144.9 156.1

Parâmetros por cluster
Parâmetro cASD (°) cASA (°) cZSD (°) cZSA (°) XPR (dB)

Valor 5 11 3 3 10

Tabela 2.2: Modelo CDL-A [7]

Cada modelo CDL também pode ser dimensionado em ângulos de forma que
o modelo alcance o espalhamento angular desejado. O espalhamento angular se refere
às várias direções de chegada dos múltiplos percursos e ocorre devido aos diversos
obstáculos presentes no meio de comunicação. Para modelos de canal LOS, o fator K,
que mede a intensidade relativa da componente de visada direta e é dado pela equação
(2-15), dos modelos CDL-D e CDL-E pode ser configurado para um valor desejado [7].

Um das técnicas que podem sem modeladas é a tecnologia de transmissão
beamforming, que utiliza transmissões direcionais para melhorar largura de banda das
conexões e aumentar o seu alcance. Para modelagem simplificada desta técnica, uma
janela no espaço pode ser aplicada para um modelo CDL dimensionado por atraso. A
potência dos clusters CDL deve ser normalizada após aplicação da janela. Um modelo
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Cluster Atraso Potência (dB) AOD (°) AOA (°) ZOD (°) ZOA (°)
normalizado

1 0.0000 0 9.3 -173.3 105.8 78.9
2 0.1072 -2.2 9.3 -173.3 105.8 78.9
3 0.2155 -4 9.3 -173.3 105.8 78.9
4 0.2095 -3.2 -34.1 125.5 115.3 63.3
5 0.2870 -9.8 -65.4 -88.0 119.3 59.9
6 0.2986 -1.2 -11.4 155.1 103.2 67.5
7 0.3752 -3.4 -11.4 155.1 103.2 67.5
8 0.5055 -5.2 -11.4 155.1 103.2 67.5
9 0.3681 -7.6 -67.2 -89.8 118.2 82.6

10 0.3697 -3 52.5 132.1 102.0 66.3
11 0.5700 -8.9 -72 -83.6 100.4 61.6
12 0.5283 -9 74.3 95.3 98.3 58.0
13 1.1021 -4.8 -52.2 103.7 103.4 78.2
14 1.2756 -5.7 -50.5 -87.8 102.5 82.0
15 1.5474 -7.5 61.4 -92.5 101.4 62.4
16 1.7842 -1.9 30.6 -139.1 103.0 78.0
17 2.0169 -7.6 -72.5 -90.6 100.0 60.9
18 2.8294 -12.2 -90.6 58.6 115.2 82.9
19 3.0219 -9.8 -77.6 -79.0 100.5 60.8
20 3.6187 -11.4 -82.6 65.8 119.6 57.3
21 4.1067 -14.9 -103.6 52.7 118.7 59.9
22 4.2790 -9.2 75.6 88.7 117.8 60.1
23 4.7834 -11.3 -77.6 -60.4 115.7 62.3

Parâmetros por cluster
Parâmetro cASD (°) cASA (°) cZSD (°) cZSA (°) XPR (dB)

Valor 10 22 3 7 8

Tabela 2.3: Modelo CDL-B [7]

TDL para avaliações simplificadas pode ser obtido a partir de um modelo CDL utilizando
este método.

Devem ser seguidos os seguintes procedimentos para gerar os coeficientes de
canal para modelos CDL [7]:

Passo 1: Geração dos ângulos de partida e chegada, utilizando a seguinte
equação:

φn,m,AOA = φn,AOA + cASAαm, (2-18)

onde φn,AOA é o AOA do cluster, cASA é o ASA (Azimuth Spread of Arrival Angles,
Azimute de Espalhamento dos Ângulos de Chegada) do cluster e αm denota os ângulos de
deslocamento do raio dentro de um cluster. A geração dos AOD φn,m,AOD, ZSA (Zenith

Angle Spread of Arrival, Ângulo de Espalhamento de Chegada Zênite) θn,m,ZOA e ZSD
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Cluster Atraso Potência (dB) AOD (°) AOA (°) ZOD (°) ZOA (°)
normalizado

1 0 -4.4 -46.6 -101 97.2 87.6
2 0.2099 -1.2 -22.8 120 98.6 72.1
3 0.2219 -3.5 -22.8 120 98.6 72.1
4 0.2329 -5.2 -22.8 120 98.6 72.1
5 0.2176 -2.5 -40.7 -127.5 100.6 70.1
6 0.6366 0 0.3 170.4 99.2 75.3
7 0.6448 -2.2 0.3 170.4 99.2 75.3
8 0.6560 -3.9 0.3 170.4 99.2 75.3
9 0.6584 -7.4 73.1 55.4 105.2 67.4

10 0.7935 -7.1 -64.5 66.5 95.3 63.8
11 0.8213 -10.7 80.2 -48.1 106.1 71.4
12 0.9336 -11.1 -97.1 46.9 93.5 60.5
13 1.2285 -5.1 -55.3 68.1 103.7 90.6
14 1.3083 -6.8 -64.3 -68.7 104.2 60.1
15 2.1704 -8.7 -78.5 81.5 93.0 61.0
16 2.7105 -13.2 102.7 30.7 104.2 100.7
17 4.2589 -13.9 99.2 -16.4 94.9 62.3
18 4.6003 -13.9 88.8 3.8 93.1 66.7
19 5.4902 -15.8 -101.9 -13.7 92.2 52.9
20 5.6077 -17.1 92.2 9.7 106.7 61.8
21 6.3065 -16 93.3 5.6 93.0 51.9
22 6.6374 -15.7 106.6 0.7 92.9 61.7
23 7.0427 -21.6 119.5 -21.9 105.2 58
24 8.6523 -22.8 -123.8 33.6 107.8 57

Parâmetros por cluster
Parâmetro cASD (°) cASA (°) cZSD (°) cZSA (°) XPR (dB)

Valor 2 15 3 7 7

Tabela 2.4: Modelo CDL-C [7]

(Zenith Angle Spread of Departure, Ângulo de Espalhamento de Partida Zênite) θn,m,ZOD

seguem procedimento similar ao AOA descrito acima.
Passo 2: Acoplamento dos raios dentro de um cluster para ambos azimute e

elevação.
Acopla-se os ângulos AOD φn,m,AOD com os ângulos AOA φn,m,AOA aleatoria-

mente dentro de um cluster n. Acopla-se os ângulos ZOD θn,m,ZOD com os ângulos ZOA
θn,m,ZOA aleatoriamente utilizando o mesmo procedimento. Acopla aleatoriamente os ân-
gulos AOD φn,m,AOD com os ângulos ZOD θn,m,ZOD dentro de um cluster n.

Passo 3: Geração das relações de potência de polarização cruzada.
Gera-se a XPR (Cross Polarization Power Ratios, Relações de Potência de

Polarização Cruzada) κ para cada raio m de cada cluster n como:
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Cluster Cluster Atraso Potência AOD AOA ZOD ZOA
PAS normalizado (dB) (°) (°) (°) (°)

1 Especular 0.000 -0.2 0 -180 98.5 81.5
1 Laplaciano 0.000 -13.5 0 -180 98.5 81.5
2 Laplaciano 0.035 -18.8 89.2 89.2 85.5 86.9
3 Laplaciano 0.612 -21 89.2 89.2 85.5 86.9
4 Laplaciano 1.363 -22.8 89.2 89.2 85.5 86.9
5 Laplaciano 1.405 -17.9 13 163 97.5 79.4
6 Laplaciano 1.804 -20.1 13 163 97.5 79.4
7 Laplaciano 2.596 -21.9 13 163 97.5 79.4
8 Laplaciano 1.775 -22.9 34.6 -137 98.5 78.2
9 Laplaciano 4.042 -27.8 -64.5 74.5 88.4 73.6

10 Laplaciano 7.937 -23.6 -32.9 127.7 91.3 78.3
11 Laplaciano 9.424 -24.8 52.6 -119.6 103.8 87
12 Laplaciano 9.708 -30.0 -132.1 -9.1 80.3 70.6
13 Laplaciano 12.525 -27.7 77.2 -83.8 86.5 72.9

Parâmetros por cluster
Parâmetro cASD (°) cASA (°) cZSD (°) cZSA (°) XPR

(dB)
Valor 5 8 3 3 11

Tabela 2.5: Modelo CDL-D [7]

κn,m = 10X/10, (2-19)

onde X é a XPR por cluster em dB.
Passo 4: Geração dos coeficientes do canal.
Definem-se inicialmente valores aleatórios para as fases de cada raio m de cada

cluster n para quatro diferentes combinações de polarização.
Geram-se os coeficientes de canal para cada cluster n e cada par de elemento

receptor e transmissor conforme equação (2-17).
Os valores dos ângulos de modelos CDL são fixos, o que pode não ser adequado

para simulações de sistemas MIMO (Multiple Input Multiple Output, Múltipla Entrada
Múltipla Saída). Para estes sistemas, deve ser realizado um dimensionamento dos ângulos
conforme configuração dos arranjos de antenas [7].

Modelos TDL

Os modelos TDL (Tapped Delay Line, Linha de Atraso baseada em Tap) para
avaliação de desempenho são definidos para a faixa de frequência entre 0.5 GHz e 100
GHz, com largura de banda máxima de 2 GHz [7].

São desenvolvidos três modelos TDL, denominados TDL-A, TDL-B e TDL-C,
para representar três diferentes perfis de canal para NLOS, enquanto os modelos TDL-D e
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Cluster Cluster Atraso Potência AOD AOA ZOD ZOA
PAS normalizado (dB) (°) (°) (°) (°)

1 Especular 0.0000 -0.03 0 -180 99.6 80.4
1 Laplaciano 0.0000 -22.03 0 -180 99.6 80.4
2 Laplaciano 0.5133 -15.8 57.5 18.2 104.2 80.4
3 Laplaciano 0.5440 -18.1 57.5 18.2 104.2 80.4
4 Laplaciano 0.5630 -19.8 57.5 18.2 104.2 80.4
5 Laplaciano 0.5440 -22.9 -20.1 101.8 99.4 80.8
6 Laplaciano 0.7112 -22.4 16.2 112.9 100.8 86.3
7 Laplaciano 1.9092 -18.6 9.3 -155.5 98.8 82.7
8 Laplaciano 1.9293 -20.8 9.3 -155.5 98.8 82.7
9 Laplaciano 1.9589 -22.6 9.3 -155.5 98.8 82.7

10 Laplaciano 2.6426 -22.3 19 -143.3 100.8 82.9
11 Laplaciano 3.7136 -25.6 32.7 -94.7 96.4 88
12 Laplaciano 5.4524 -20.2 0.5 147 98.9 81
13 Laplaciano 12.0034 -29.8 55.9 -36.2 95.6 88.6
14 Laplaciano 20.6419 -29.2 57.6 -26 104.6 78.3

Parâmetros por cluster
Parâmetro cASD (°) cASA (°) cZSD (°) cZSA (°) XPR

(dB)
Valor 5 11 3 7 8

Tabela 2.6: Modelo CDL-E [7]

TDL-E representam os modelos LOS. Os parâmetros que caracterizam cada modelo estão
descritos nas Tabelas 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11.

O espectro Doppler para cada tap é caracterizado por um formato espectral clás-
sico (Jakes) e um deslocamento Doppler máximo fD, onde fD = |v|/λ0, sendo v o vetor de
velocidade e λ0 o comprimento de onda. Devido à presença do percurso LOS, o primeiro
tap nos modelos TDL-D e TDL-E seguem a distribuição de desvanecimento Ricean. Para
estes taps o espectro Doppler adicionalmente contém um pico no deslocamento Dopler
fs = 0.7 fD com uma amplitude tal que a distribuição de desvanecimento resultante possui
o fator K específico [7].

Cada modelo TDL pode ser dimensionado baseado no valor de atraso normali-
zado em relação à média quadrática do atraso (atraso RMS). Para modelos de canal LOS,
o fator K do TDL-D e TDL-E podem ser configurados para um valor desejado.

Os modelos TDL são gerados a partir de modelos CDL assumindo antenas
isotrópicas ideais na transmissão e recepção. Também é possível gerar modelos TDL
assumindo antenas não isotrópicas como antenas direcionais ou arranjos de antenas.

A ideia básica para gerar um modelo TDL baseado em um modelo CDL filtrado
é mostrado na Figura 2.10. O procedimento para gerar os modelos TDL é descrito abaixo
[7]:

Passo 1: Escolha um modelo CDL conforme parâmetros desejados.
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Tap Atraso normalizado Potência (dB) Desvanecimento
1 0.0000 -13.4 Rayleigh
2 0.3819 0 Rayleigh
3 0.4025 -2.2 Rayleigh
4 0.5868 -4 Rayleigh
5 0.4610 -6 Rayleigh
6 0.5375 -8.2 Rayleigh
7 0.6708 -9.9 Rayleigh
8 0.5750 -10.5 Rayleigh
9 0.7618 -7.5 Rayleigh

10 1.5375 -15.9 Rayleigh
11 1.8978 -6.6 Rayleigh
12 2.2242 -16.7 Rayleigh
13 2.1718 -12.4 Rayleigh
14 2.4942 -15.2 Rayleigh
15 2.5119 -10.8 Rayleigh
16 3.0582 -11.3 Rayleigh
17 4.0810 -12.7 Rayleigh
18 4.4579 -16.2 Rayleigh
19 4.5695 -18.3 Rayleigh
20 4.7966 -18.9 Rayleigh
21 5.0066 -16.6 Rayleigh
22 5.3043 -19.9 Rayleigh
23 9.6586 -29.7 Rayleigh

Tabela 2.7: Modelo TDL-A [7]

Passo 2: Escolha filtros espaciais F ′tx e F ′rx definidos conforme o LCS (Local

Coordinate System, Sistema de Coordenadas Local), usado como referência para definir
cada elemento de um arranjo de antenas.

Passo 3: Transforma o filtro espacial em GCS (Global Coordinate System,
Sistema de Coordenadas Global) definido para um sistema compreendendo múltiplos
eNodeBs e UEs para obter Ftx e Frx de forma que a direção de apontamento (θp,φp)

esteja centralizada no filtro. A direção de apontamento deve ser definida:

• Por um percurso dominante (θp,φp) = (θi,φi) com i = argmaxn(PCDL
n ), onde PCDL

n

denota os valores de potência do cluster CDL;
• Ou uma direção arbitrária.

Passo 4: Calcula os valores de potência do cluster TDL PT DL
n de acordo com a

seguinte equação:

PT DL
n = PCDL

n |Frx(θn,φn)Ftx(θn,φn)|2 . (2-20)
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Tap Atraso normalizado Potência (dB) Desvanecimento
1 0.0000 0 Rayleigh
2 0.1072 -2.2 Rayleigh
3 0.2155 -4 Rayleigh
4 0.2095 -3.2 Rayleigh
5 0.2870 -9.8 Rayleigh
6 0.2986 -1.2 Rayleigh
7 0.3752 -3.4 Rayleigh
8 0.5055 -5.2 Rayleigh
9 0.3681 -7.6 Rayleigh

10 0.3697 -3 Rayleigh
11 0.5700 -8.9 Rayleigh
12 0.5283 -9 Rayleigh
13 1.1021 -4.8 Rayleigh
14 1.2756 -5.7 Rayleigh
15 1.5474 -7.5 Rayleigh
16 1.7842 -1.9 Rayleigh
17 2.0169 -7.6 Rayleigh
18 2.8294 -12.2 Rayleigh
19 3.0219 -9.8 Rayleigh
20 3.6187 -11.4 Rayleigh
21 4.1067 -14.9 Rayleigh
22 4.2790 -9.2 Rayleigh
23 4.7834 -11.3 Rayleigh

Tabela 2.8: Modelo TDL-B [7]

Os modelos de canal TDL também podem ser configurados para simulações de
canais MIMO aplicando uma matriz de correlação. Os parâmetros de correlação podem
ser derivados a partir de de modelos CDL dimensionados em atraso e ângulo, assumindo
neste caso arranjos de antenas [7].

Neste trabalho são realizadas simulações utilizando as modelagens de canal
CDL e TDL para testar o funcionamento dos algoritmos propostos em um cenário de
comunicação com propagação por ondas milimétricas.
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Tap Atraso normalizado Potência (dB) Desvanecimento
1 0.0000 -4.4 Rayleigh
2 0.2099 -1.2 Rayleigh
3 0.2219 -3.5 Rayleigh
4 0.2329 -5.2 Rayleigh
5 0.2176 -2.5 Rayleigh
6 0.6366 0 Rayleigh
7 0.6448 -2.2 Rayleigh
8 0.6560 -3.9 Rayleigh
9 0.6584 -7.4 Rayleigh

10 0.7935 -7.1 Rayleigh
11 0.8213 -10.7 Rayleigh
12 0.9336 -11.1 Rayleigh
13 1.2285 -5.1 Rayleigh
14 1.3083 -6.8 Rayleigh
15 2.1704 -8.7 Rayleigh
16 2.7105 -13.2 Rayleigh
17 4.2589 -13.9 Rayleigh
18 4.6003 -13.9 Rayleigh
19 5.4902 -15.8 Rayleigh
20 5.6077 -17.1 Rayleigh
21 6.3065 -16 Rayleigh
22 6.6374 -15.7 Rayleigh
23 7.0427 -21.6 Rayleigh
24 8.6523 -22.8 Rayleigh

Tabela 2.9: Modelo TDL-C [7]

Tap Atraso normalizado Potência (dB) Desvanecimento
1 0.000 -0.2 Percurso LOS
1 0.000 -13.5 Rayleigh
2 0.035 -18.8 Rayleigh
3 0.612 -21 Rayleigh
4 1.363 -22.8 Rayleigh
5 1.405 -17.9 Rayleigh
6 1.804 -20.1 Rayleigh
7 2.596 -21.9 Rayleigh
8 1.775 -22.9 Rayleigh
9 4.042 -27.8 Rayleigh
10 7.937 -23.6 Rayleigh
11 9.424 -24.8 Rayleigh
12 9.708 -30.0 Rayleigh
13 12.525 -27.7 Rayleigh
*Primeiro tap segue distribuição Ricean com fator K 13.3 dB e potência média 0 dB

Tabela 2.10: Modelo TDL-D [7]
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Tap Atraso normalizado Potência (dB) Desvanecimento
1 0.0000 -0.03 Percurso LOS
1 0.0000 -22.03 Rayleigh
2 0.5133 -15.8 Rayleigh
3 0.5440 -18.1 Rayleigh
4 0.5630 -19.8 Rayleigh
5 0.5440 -22.9 Rayleigh
6 0.7112 -22.4 Rayleigh
7 1.9092 -18.6 Rayleigh
8 1.9293 -20.8 Rayleigh
9 1.9589 -22.6 Rayleigh
10 2.6426 -22.3 Rayleigh
11 3.7136 -25.6 Rayleigh
12 5.4524 -20.2 Rayleigh
13 12.0034 -29.8 Rayleigh
14 20.6519 -29.2 Rayleigh
*Primeiro tap segue distribuição Ricean com fator K 22 dB e potência média 0 dB

Tabela 2.11: Modelo TDL-E [7]

Figura 2.10: Ideia básica para filtragem de modelo CDL para
modelo TDL [7]
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2.3 Modulação f-OFDM

Para suportar a diversidade crescente de serviços futuros providos pelas redes
5G, é esperado que a largura de banda do sistema seja dividida em várias sub-bandas,
onde a estrutura do quadro dentro de cada sub-banda possa ser configurada de acordo
com o tipo individual de tráfego e a condição do canal [15]. A forma de onda denominada
f-OFDM (filtered - Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Multiplexação por
Divisão de Frequência Ortogonal - filtrada) possibilita tal fatiamento do espectro e permite
a coexistência de múltiplas sub-bandas [90].

Figura 2.11: Filtragem de sinal OFDM [14]

A principal ideia da forma de onda f-OFDM é reduzir a interferência entre as sub-
bandas adjacentes, e, para tal, o sinal OFDM de banda base de cada sub-banda é filtrado
por um filtro de banda limitada para suprimir a emissão fora de banda, conforme mostrado
na Figura 2.11. Este sinal f-OFDM é formado por K sub-símbolos CP-OFDM (Cyclic

Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Prefixo Cíclico - Multiplexação
por Divisão de Frequência Ortogonal) de tamanho M +LCP, sendo M o número de sub-
portadoras e LCP o tamanho do prefixo cíclico. Após aplicar o filtro F de tamanho L em
cada sub-banda i, o sinal f-OFDM é produzido e pode ser escrito para k ∈ [−LCP,KM +

(K−1)LCP +L−2] como [43]:

S f o f dm(k) =
B

∑
b=1

K−1

∑
n=0

L−1

∑
l=0

M−1

∑
m=0

cb
m,ne

2π(k−l−nLCP)m
M fb(l), (2-21)

onde cb
m,n são símbolos complexos para a sub-portadora m, o sub-símbolo n e a sub-banda

b. Apenas uma fração de M subportadoras podem ser ativadas, dependendo do esquema
de modulação.

A estrutura em cada sub-banda, incluindo o espaçamento de subportadora, o ta-
manho do CP (Cyclic Prefix, Prefixo Cíclico) e o TTI (Transmission Time Interval, Inter-
valo de Tempo de Transmissão), pode ser configurada para alcançar o objetivo relacio-
nado a cada tipo de serviço. Por exemplo, a estrutura para a sub-banda da eMBB (enhan-
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ced Mobile Broadband, Banda Larga Móvel Aperfeiçoada) poderia almejar alta eficiência
espectral, enquanto para a URLLC (Ultra-Reliability and Low Latency Communication,
Comunicação de Ultra-Confiabilidade e Baixa Latência) poderia almejar baixa latência
com maior espaçamento entre subportadora e menor TTI [86].

Uma das vantagens da forma de onda f-OFDM é suportar a transmissão assín-
crona multi-usuário no uplink. Através da filtragem por UE (User Equipment, Equipa-
mento do Usuário) para suprimir a emissão fora de banda, a interferência entre UEs se
torna insignificante. No LTE, o sinal de TA (Timing Advance, Avanço no Tempo) envi-
ado para cada UE pela eNodeB resulta em larga sobrecarga de sinalização, especialmente
quando um grande número de usuários está presente. Introduzindo a filtragem por UE
para suprimir a interferência entre UE, as UEs não necessitam manter uma sincroniza-
ção rigorosa com a eNodeB para explorar a ortogonalidade do OFDM, e a sobrecarga de
sinalização de avanço de tempo pode ser reduzida [15].

Nas especificações do LTE, 10% da largura de banda do sistema está reservada
como banda de guarda em uma portadora base, para suportar a ACLR (Adjacent Channel

Leakage Ration, Taxa de Perda de Canal Adjacente) e o requisito de espectro [86].
Aplicando f-OFDM, o sinal OFDM de banda base pode ser configurado com uma região
de transição ultra-estreita, e assim a banda de guarda pode ser reutilizada para transmitir
sinais de dados, resultando em uma utilização eficiente do espectro [90].

Embora o comprimento do filtro possa ultrapassar o comprimento da CP e causar
ISI (Inter-Symbol Interference, Interferência Inter-Símbolo), espera-se que a perda por ISI
para o símbolo OFDM adjacente seja desprezível pelas seguintes razões [86]:

• Uma vez que a largura de banda de ambos os filtros do transmissor e receptor
é geralmente maior que o espaçamento da subportadora, o alcance da energia
principal do filtro ponta a ponta no domínio do tempo é significativamente menor
que o comprimento do símbolo OFDM e, dependendo do projeto do filtro, pode ser
até mesmo menor que o comprimento do CP;

• Um filtro bem projetado possui uma resposta em frequência quase plana sobre toda
a largura de banda da sub-banda em ambos o transmissor e receptor. Sendo assim, a
maioria das subportadoras dentro da sub-banda não serão impactadas pela filtragem
no transmissor e no receptor e, então, não irão apresentar espalhamento observável
no domínio do tempo. A supressão do lóbulo lateral de algumas subportadoras na
borda causa um menor espalhamento no domínio do tempo, muito menor que o
comprimento do CP.
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2.3.1 Análise Comparativa entre Formas de Onda Candidatas para
Redes 5G

Entre as formas de onda candidatas para as redes 5G, destacam-se as seguin-
tes: GFDM (Generalized Frequency Division Multiplexing, Multiplexação por Divisão
de Frequência Generalizada) [38], FBMC (Filter Bank Multi-Carrier, Banco de Filtro
de Multi-Portadora) [73] e UFMC (Universal Filtered Multi-Carrier, Filtro de Multi-
Portadora Universal) [74]. A motivação para estas formas de onda é similar a motivação
da f-OFDM, ou seja, reduzir as Emissões Fora de Banda (OOBE, Out of Band Emissi-

ons) e, por consequência, a interferência entre as sub-bandas adjacentes e minimizar os
requisitos para sincronização. Para atender a estes propósitos, são aplicados filtros para
todas estas formas de onda, porém com métodos e desempenhos diferentes. Segue quadro
resumido apresentado na Tabela 2.12 e abaixo uma breve discussão comparativa entre as
formas de onda citadas e a f-OFDM [90]:

• f-OFDM e GFDM: as subportadoras do GFDM são arranjadas em proximidade e
não são mutualmente ortogonais. Para suprimir a interferência entre as subportado-
ras, são necessários filtros de ordem elevada e técnicas para encurtar o tempo do
prefixo cíclico como, por exemplo, tail-biting. Para minimizar a interferência entre
subportadoras que ainda podem existir após a filtragem, também são necessárias
outras técnicas para cancelamento da interferência. Por outro lado, as subportado-
ras em cada sub-banda do f-OFDM são quase ortogonais, o comprimento do filtro
do f-OFDM é comparavelmente curto e não são necessárias técnicas complicadas
de processamento;

• f-OFDM e FBMC: o comprimento do filtro no FBMC é tipicamente alto e, portanto,
consome mais recursos se comparado com os filtros do f-OFDM. A forma de
onda f-OFDM propõe o uso de filtros de sub-bandas para superar as desvantagens
relacionadas a filtros de subportadora, como utilizado no FBMC. Uma vez que os
filtros são projetados com base em múltiplas subportadoras, o tamanho da resposta
ao impulso do filtro é reduzido comparado a filtragem baseada em subportadora.
Portanto, a forma de onda f-OFDM, baseada em filtragem de sub-bandas, pode
ser utilizada para atender com melhor desempenho aplicações de baixa latência
em redes 5G. Além disso, a transmissão massiva de antenas foi reconhecida como
ponto chave para as redes 5G. Portanto, a dificuldade de combinar o FBMC com a
transmissão multi-antenas limitou suas aplicações. Ao contrário, o f-OFDM pode
ser combinado com a transmissão multi-antenas sem necessidade de processamento
especial;

• f-OFDM e UFMC: para prevenir a interferência entre símbolos OFDM, o com-
primento do filtro no UFMC é tipicamente limitado pelo comprimento do prefixo
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Forma de onda Granularidade do filtro Comprimento do filtro OOBE
OFDM Banda única ≤ comprimento do prefixo cíclico Ruim

f-OFDM Sub-banda ≤ 1/2× duração do símbolo Ótimo
GFDM Sub-portadora >> duração do símbolo Bom
FBMC Sub-portadora = (3,4,5)× duração do símbolo Ótimo
UFMC Sub-banda = largura do prefixo cíclico Bom

Tabela 2.12: Quadro comparativo entre formas de onda candida-
tas ao 5G [90]

cíclico usado no OFDM. Ao utilizar no f-OFDM um comprimento de filtro de até
meio símbolo de duração, a ortogonalidade entre símbolos OFDM consecutivos é
relevada em troca de uma baixa emissão espectral fora de banda, permitindo assim
o uso mínimo da banda de guarda. Com filtros adequadamente projetados, a de-
gradação de desempenho resultante do aumento do comprimento do filtro é quase
insignificante se considerada a economia no consumo da banda de guarda.

No geral, o f-OFDM desponta como uma das formas de onda mais promissoras
para as redes 5G, provendo vantagens do OFDM como multiplexação em frequência fle-
xível, equalização simplificada do canal e fácil combinação com o cenário de transmissão
multi-antenas, além das demais vantagens citadas anteriormente [90].



CAPÍTULO 3
Alocação de Recursos em Redes Sem Fio

Este capítulo apresenta conceitos sobre alocação dinâmica de recursos em redes
sem fio aos diferentes usuários com taxas e serviços distintos, com base na qualidade do
canal de transmissão e em diferentes parâmetros de QoS (Quality of Service, Qualidade
de Serviço).

São apresentados os seguintes esquemas de alocação de recursos: algoritmo com
garantia de QoS [46], algoritmo baseado na heurística PSO (Particle Swarm Optimization,
Otimização por Enxame de Partículas) [81], algoritmo de estimativa de retardo [36]
[45], algoritmo de otimização de retardo com base na predição do estado ocioso [92]
e algoritmo baseado em Programação Evolucionária [37].

3.1 Alocação de Recursos no Download e Upload

O projeto de redes sem fio tem como grande desafio a comunicação multiusuário,
onde vários terminais móveis na mesma região devem ser atendidos com altas demandas
de taxas de transmissão, baixo delay e largura de banda finita. Para atender as necessi-
dades dos usuários adota-se no LTE a técnica de múltiplo acesso OFDMA (Orthogonal

Frequency Division Multiplexing Access, Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Or-
togonal), na qual se compartilha uma largura de banda destinando uma fração dos recursos
totais disponíveis para cada usuário e acomodando diferentes requisitos de taxas de dados
e QoS [16].

No LTE, a transmissão de dados consiste no compartilhamento de um canal
físico constituído de uma grade tempo versus frequência dinamicamente distribuídos entre
os usuários, conforme ilustrado na Figura 3.1. No domínio do tempo os elementos de
recurso são agrupados a cada 0.5 ms, correspondente a um slot de tempo. No domínio da
frequência os recursos são agrupados em 12 subportadoras de 15 kHz, totalizando uma
largura de banda de 180 kHz. Um Bloco de Recurso (RB, Resource Block) é definido
como uma unidade de 12 subportadoras durante um slot de tempo. No sistema LTE os
blocos de recursos são escalonados sempre em pares de RBs, chamados assim de Blocos
de Escalonamento (Scheduling Blocks, SB), com duração de 1ms [29].
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Figura 3.1: Estrutura básica de um frame LTE no domínio do
tempo e frequência

A transmissão pode ocorrer de forma localizada ou distribuída. No primeiro
modo, a transmissão é feita por grupos formados por elementos vizinhos na grade
OFDMA tempo versus frequência. Esse tipo de transmissão requer um retorno do dis-
positivo móvel sobre a qualidade das subportadoras utilizadas, permitindo à eNodeB se-
lecionar o esquema de transmissão mais adequado. Na segunda opção de transmissão os
símbolos componentes de um bloco estão espalhados por todo o espectro. Nesse caso não
há resposta do dispositivo móvel sobre a qualidade do canal ou esta resposta faz referência
ao canal de modo geral.

Há uma forte motivação para otimização do escalonamento e distribuição de
recursos de rádio disponíveis, pois implicam diretamente na melhoria do desempenho do
sistema e no aumento da eficiência espectral da interface sem fio.

O escalonador é parte da camada MAC (Media Access Control, Controle de
Acesso ao Meio) e controla a distribuição dessas unidades de recursos no download e
upload, conforme ilustrado na Figura 3.2. No download controla-se dinamicamente para
quais terminais transmitir e qual a quantidade de recurso destinada a cada um deles. A
cada intervalo de subframe, o escalonador aloca blocos de recursos para transmissão pelo
canal DL-SCH (Downlink Shared Channel, Canal Compartilhado de Downlink) para o
dispositivo móvel, informação que será utilizada para processamento na camada física
[29].

O escalonamento para upload é feito de forma independente do download. É
nessa fase que se determinam também para quais terminais móveis transmitir nos canais
UL-SCH (Uplink Shared Channel, Canal Compartilhado de Uplink) e a distribuição da
grade de recursos entre usuários. A estação base determina a carga útil a ser transmitida
pelo terminal e o formato de transporte a ser aplicado, tomando por base o terminal e
não a portadora utilizada. O dispositivo móvel tem autonomia no sentido de selecionar
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Figura 3.2: Escalonamento de recursos na camada MAC (Media
Access Control, Controle de Acesso ao Meio)

a partir de qual portadora de rádio os dados são obtidos, manipulando autonomamente a
multiplexação de canais lógicos.

Para grandes larguras de banda com elevada seletividade em frequência, e
especialmente para usuários com pequenas taxas de transmissão, a possibilidade de
adaptar a transmissão à condição do canal traz enormes benefícios em termos de qualidade
de transmissão de dados. Entretanto, essa variabilidade aleatória da condição do canal
impede o uso contínuo de uma única modulação, adotando-se assim a estratégia de
Codificação e Modulação Adaptativa (AMC, Adaptive Modulation and Coding).

Os fatores que limitam a taxa de dados são a largura de banda e a relação sinal
ruído. A estratégia AMC traz uma ideia simples e eficiente: transmitir a taxas maiores
quando o canal tem alto SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio, Relação Sinal
Ruído mais Interferência), e transmitir a menores taxas para menores valores de SINR,
no intuito de evitar perda excessiva de pacotes. Baixas taxas são alcançadas pelo uso de
constelações pequenas, como por exemplo QPSK (Quadrature Phase Shift Keying, Mo-
dulação por Deslocamento da Fase e Quadratura), acompanhado de técnicas de correção
mais robustas. E como esperado, podem ser alcançadas taxas maiores de transmissão com
procedimentos de correção de erros mais robustos e constelações maiores tais como 64-
QAM (Quadrature Amplitude Modulation, Modulação de Amplitude em Quadratura) ou
256-QAM.

O escalonamento chamado de Channel-dependent scheduling é principalmente
utilizado para download [29]. Para oferecer suporte a esse procedimento, o terminal móvel
reporta periodicamente um status do canal para a estação base, informando a qualidade
instantânea do canal no domínio do tempo e da frequência.
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O CQI (Channel Quality Indicator, Indicador de Qualidade de Canal) é um
indicador de quatro bits, e tem como função apontar a taxa de transmissão máxima que
um dispositivo móvel pode alcançar com uma taxa de erro por bloco de até 10%. Ele
depende principalmente do SINR, mas também varia com a capacidade do hardware do
receptor. As Tabelas 3.1 e 3.2 mostram como a estação base interpreta o CQI no intuito de
aplicar o esquema de modulação e taxa de codificação apropriados [27]. Para cada CQI há
um intervalo de valor de SINR associado e dependendo deste valor é aplicado o esquema
de modulação com a respectiva taxa de codificação associada. A qualidade da recepção
do sinal tem relação direta com o formato da modulação utilizado e a taxa de transmissão
dos dados.

Nas Tabelas 3.1 e 3.2, a eficiência espectral do sistema, medida em bps/Hz,
representa a quantidade de bits de informação por símbolo OFDM. A taxa de codificação é
a relação de proporcionalidade entre a quantidade real de bits transmitidos e a capacidade
de bits que podem ser transmitidos em um bloco de transporte de 1 ms, dado pela equação
[18]:

Taxa de codificação =
T BS+CRC

RE×m
, (3-1)

onde TBS (Transport Block Size, Tamanho do Bloco de Transporte) é o tamanho do
bloco de transporte em bits, CRC (Cyclic Redundancy Check, Verificação de Redundância
Cíclica) é o número de bits de redundância cíclica, RE (Resource Elements, Elementos de
Recurso) é a quantidade de elementos de recurso atribuídos e m é a quantidade de bits por
símbolo de modulação (ordem da modulação).

A modulação de baixa ordem, por exemplo, QPSK, é mais robusta e pode tolerar
altos níveis de interferência, mas fornece uma menor taxa de transmissão de bits. A
modulação de alta ordem, por exemplo, 256-QAM, oferece uma taxa de bits maior, mas
é mais propensa a erros por conta de sua maior sensibilidade a interferência, ruído e
erro de estimação de canal. Por isso a modulação de alta ordem é útil apenas quando a
SINR é suficientemente elevada. Para uma dada modulação, a taxa de codificação pode ser
escolhida dependendo das condições do enlace de rádio. Uma taxa de codificação inferior
pode ser utilizada em condições ruins de canal e uma taxa de codificação superior pode
ser utilizada em canais com elevada SINR.

Há vantagens na distribuição de recursos quando são consideradas as condições
do canal, tanto em relação às variações temporais quanto às variações na frequência.
Para serviços sensíveis a atrasos, quando se toma decisões com atenção às variações
no domínio do tempo, os recursos podem ser distribuídos para um usuário particular
independente da qualidade do canal de transmissão. Em tais situações, explorando as
variações de qualidade de canal também no domínio da frequência, pode-se melhorar o
desempenho global do sistema. O esquema de transmissão adotado nas tecnologias LTE,
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CQI Modulação Taxa de codificação × 1024 Eficiência espectral
0 - 0 0.0000
1 QPSK 78 0.1523
2 QPSK 120 0.2344
3 QPSK 193 0.3770
4 QPSK 308 0.6016
5 QPSK 449 0.8770
6 QPSK 602 1.1758
7 16-QAM 378 1.4766
8 16-QAM 490 1.9141
9 16-QAM 616 2.4063

10 64-QAM 466 2.7305
11 64-QAM 567 3.3223
12 64-QAM 666 3.9023
13 64-QAM 772 4.5234
14 64-QAM 873 5.1152
15 64-QAM 948 5.5547

Tabela 3.1: CQI e respectivos esquemas de modulação e taxa de
codificação para QPSK, 16-QAM e 64-QAM [6]

LTE Advanced e LTE Advanced Pro explora bem essas variações, pois além de se atentar
ao tempo e frequência também considera os blocos de baixa granularidade a cada 1 ms no
tempo e 180 kHz na frequência [29]. Um exemplo do funcionamento desse modelo pode
ser visualizado na Figura 3.3.

Embora a estratégia de escalonamento e distribuição de recursos seja específica
da implementação e não padronizada pela 3GPP (3rd Generation Partnership Project,
Projeto de Parceria para a Terceira Geração), o principal objetivo é obter vantagem da
variabilidade da condição de canal em tempo e frequência entre os dispositivos móveis,
na tentativa de atender três principais requisitos do sistema: eficiência espectral, fairness

(índice de justiça) e QoS [29].
É uma tarefa difícil atender a esses requisitos simultaneamente e de maneira

otimizada. Os esquemas que priorizam maximização da taxa de dados são injustos, pois
priorizam dispositivos móveis em melhores condições, já um nível maior de justiça pode
levar a uma ineficiência no uso da banda disponível.

Soluções ótimas podem ser alcançadas alocando-se sempre para um determinado
usuário os subcanais disponíveis que possuem melhores condições. O procedimento
torna-se complexo quando são consideradas situações nas quais o melhor subcanal de
um usuário pode ser também o melhor de outro, e que este não tenha outros subcanais
de boa qualidade. Nas estratégias tradicionais de alocação de recursos o desvanecimento
do canal atua também como um seletor aleatório de canal e contribui para aumentar a
diversidade multiusuário.
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CQI Modulação Taxa de codificação × 1024 Eficiência espectral
0 - 0 0.0000
1 QPSK 78 0.1523
2 QPSK 193 0.3770
3 QPSK 449 0.8770
4 16-QAM 378 1.4766
5 16-QAM 490 1.9141
6 16-QAM 616 2.4063
7 64-QAM 466 2.7305
8 64-QAM 567 3.3223
9 64-QAM 666 3.9023

10 64-QAM 772 4.5234
11 64-QAM 873 5.1152
12 256-QAM 711 5.5547
13 256-QAM 797 6.2266
14 256-QAM 885 6.9141
15 256-QAM 948 7.4063

Tabela 3.2: CQI e respectivos esquemas de modulação e taxa de
codificação para QPSK, 16-QAM, 64-QAM e 256-
QAM [6]

Uma estação eNodeB (evolved Node B, nó evoluído B) serve múltiplos usuários
por meio de múltiplos canais compartilhados, regulando a transmissão de dados em ambas
as direções. Todos os pacotes das camadas mais altas destinados a terminais móveis são
classificados na eNodeB em fluxos de dados com diferentes requisitos de QoS. Cada
fluxo é associado a um portador, que pode ser considerado como uma conexão entre
o gateway PDN (Packet Data Network, Pacote de Dados de Rede) e o usuário móvel,
conforme ilustrado na Figura 3.4. Assim que classificado pela camada MAC, os fluxos são
designados a slots na grade de transmissão tempo versus frequência, isto é, segmentam-se
os dados depois da modulação em blocos que preencham um slot OFDMA [16].

Cada usuário tem uma fila de pacotes de dados a receber. Cabe então à estação
base servir as demandas simultaneamente de vários usuários, alocando um ou mais slots

dos disponíveis na grade de recursos. Nesse modelo, uma grande variedade de taxas de
dados pode ser suportada, explorando-se o conhecimento das condições do canal sem fio
e as demandas de cada usuário.

Segundo [16], entre as várias razões para o estudo e otimização da distribuição de
recursos em redes sem fio, destacam-se os benefícios do uso da diversidade dos usuários
na maximização da saída do sistema. Entretanto, esta tarefa deixa de ser simples pela
necessidade de atendimento dos parâmetros de QoS do sistema, em especial o retardo
e o critério de justiça. As especificações do 3GPP não determinam a forma como deve
ser feita essa alocação, permitindo o desenvolvimento de métodos de otimização que
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Figura 3.3: Channel-dependent scheduling no download para dois
usuários nos domínios do tempo e da frequência [77]

determinem como distribuir a banda disponibilizada.
Pode ser observado que as estratégias de alocação de recursos no OFDM são

principalmente limitadas pelo nível das subportadoras, e todas subportadoras alocadas a
um usuário específico devem adotar o esquema de modulação e codificação que maximize
a eficiência espectral, alcançando a maior taxa de informação por símbolo para seu
nível de SINR. Entretanto, os recursos são alocados em blocos de escalonamento e
todos os blocos designados a um determinado usuário devem utilizar o mesmo Esquema
de Modulação e Codificação (MCS, Modulation and Coding Scheme) num dado TTI
(Transmission Time Interval, Intervalo de Tempo de Transmissão) [29].

3.1.1 Numerologia e Espaçamento entre Subportadoras

A modulação OFDM permite transmitir simultaneamente vários canais por
meio da divisão do espectro em portadoras paralelas ortogonais entre si, denominadas
subportadoras. Estas subportadoras devem estar separadas para minimizar a interferência,
justificando assim a presença do espaçamento [32].

Nas redes 4G o espaçamento entre subportadoras é definido em 15 kHz, sufi-
ciente para se obter a melhor eficiência espectral e evitar a interferência entre os sinais.
Nas redes 5G propõem-se um espaçamento entre subportadoras de largura variável para
suportar diferentes tipos de serviços e requisitos de latência e QoS, podendo alcançar
valores de até 240 kHz [9]. Desta forma, a sensibilidade do sinal transmitido se torna
menor e permite-se aumentar a vazão do sistema. Entretanto, exige-se um aumento na
banda necessária para transmissão. O uso de bandas poucos exploradas pelas telecomuni-



3.1 Alocação de Recursos no Download e Upload 74

Gateway PDN Rede IP 

eNodeB 

Equipamento do 
usuário 

Figura 3.4: Esquema de distribuição de recursos no gateway PDN

cações como as bandas ocupadas por ondas milimétricas (entre 30 e 300 GHz) possibilita
o aumento da largura de banda por meio de espaçamento maior entre subportadoras.

O espaçamento variável entre subportadoras é suportado por meio de múltiplas
numerologias OFDM, que consistem em definir o tamanho dos espaçamentos através
de um coeficiente µnum. O coeficiente µnum indica o tamanho da distância entre as
subportadoras no espectro por meio da relação 2µnum ∗ 15 kHz, conforme mostrado na
Tabela 3.3.

µnum δ f = 2µnum ∗15 [kHz] Prefixo cíclico
0 15 Normal
1 30 Normal
2 60 Normal, Estendido
3 120 Normal
4 240 Normal

Tabela 3.3: Numerologias de transmissão suportadas [9]

O aumento do espaçamento entre as subportadoras pode acarretar na queda da
eficiência espectral, conforme pode ser visto na Figura 3.5, onde está exemplificado um
conjunto de 12 subportadoras configuradas nas várias numerologias possíveis.

Por meio da numerologia também pode se identificar a quantidade de slots

presentes em cada subframe. Para µnum = 1, cada subframe possui apenas um slot. Quanto
maior o coeficiente µnumv mais subdividido em slots será o subframe, conforme pode ser
visto na Tabela 3.4. A medida que a numerologia aumenta, o número de slots aumenta e
a duração dos slots diminui.



3.2 Modelo do Sistema e Formulação do Problema 75

12 subportadoras = (15 x 12) = 180 KHz

12 subportadoras = (30 x 12) = 360 KHz

12 subportadoras = (60 x 12) = 720 KHz

12 subportadoras = (120 x 12) = 1440 KHz

12 subportadoras = (240 x 12) = 2880 KHz

Figura 3.5: Espectro das subportadores para diferentes numerolo-
gias [32]

Numerologia Espaçamento entre subportadora Slots por subframe Duração do slot
0 15 kHz 1 1ms/20 = 1ms
1 30 kHz 2 1ms/21 = 500µs
2 60 kHz 4 1ms/22 = 250µs
3 120 kHz 8 1ms/23 = 125µs
4 240 kHz 16 1ms/24 = 62,5µs

Tabela 3.4: Número de slots por subframe e duração dos slots para
cada numerologia [9]

3.2 Modelo do Sistema e Formulação do Problema

Considere uma rede celular com apenas um eNodeB (evolved Node B, nó
evoluído B) consistindo de N UEs (Users Equipments, Equipamentos dos Usuários)
como α = {α1,α2, . . . ,αN}. Cada usuário αn ∈ α pode possuir diferentes capacidades de
CA (Carrier Aggregation, Agregação de Portadora) que é modelada como µ = {µn|µn ∈
{1,2,3, ...,32}}1xN , onde µn representa o número máximo de CCs (Component Carriers,
Portadoras Componentes) que αn ∈ α pode suportar.

Todos UEs em um dado TTI (Transmission Time Interval, Intervalo de Tempo
de Transmissão) competem por M CCs ortogonais sem sobreposição representados por
β= {β1,β2, . . . ,βM} onde cada βm ∈ β possui diferente número de RBs (Resource Blocks,
Blocos de Recurso).

Assumindo que o índice MCS (Modulation and Coding Scheme, Esquema de
Codificação e Modulação) máximo de todos UEs em diferentes RBs é modelado como
[69]:
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K = {km,p,n|km,p,n ∈ {0,1, . . . ,h}}MxPxN , (3-2)

onde km,p,n representa o índice MCS máximo para αn em βm no RB p. O valor de km,p,n

depende do intervalo de qualidade do canal entre 0 e h, e P = max[γ]. Também é definida
uma matriz de alocação de blocos de recurso sendo uma matriz binária como segue [69]:

A = {am,p,n|am,p,n ∈ {0,1}}MxPxN . (3-3)

A equação (3-3) representa o mapa de alocação de RBs onde am,p,n = 1 se
e apenas se o RB p localizado em βm é alocado unicamente para αn e am,p,n = 0
caso contrário. A matriz de alocação de recursos A define quantos blocos de recurso
serão alocados para determinados UEs e deve satisfazer o requisito de interferência
definido na equação (3-4), ou seja, dois ou mais UEs não podem utilizar o mesmo RB
simultaneamente [69]:

N

∑
n=1

am,p,n ≤ 1 para 1≤p≤ P,1≤ m≤M. (3-4)

É definida uma matriz de alocação de CC como uma matriz binária MxN [69]
dada por:

E = {em,n|em,n = 1↔
P

∑
p=1

am,p,n ≥ 1}MxN , (3-5)

onde em,n representa a condição se βm é atribuído para αn ou não. Para representar o MCS
alocado para αn em certo TTI, uma matriz de usuários é definida como segue [69]:

B = {bm,n|bm,n ∈ {0,1, . . . ,h}}MxN , (3-6)

onde bm,n representa o índice MCS alocado para αn em βm para cada TTI. O 3GPP [6]
especifica a taxa de transmissão correspondente para cada índice MCS. Neste trabalho,
para representar a relação entre o índice MCS e a taxa de transmissão, é usada a notação
r = R(b) onde R mapeia cada índice MCS para cada taxa de transmissão conforme
[6]; em outras palavras, r é a taxa de transmissão obtida para cada UE em um RB
com MCS b. É definida então a matriz de taxa de transmissão dos usuários como
R = {rm,n|rm,n = R(bm,n)}MxN ou seja, uma matriz MxN onde rm,n apresenta a taxa de
transmissão por RB para αn em βm.

O eNodeB é responsável por todo procedimento de admissão, escalonamento de
recursos e adaptação de link. Após receber o CSI (Channel State Information, Informação
do Estado do Canal) de todos UEs, um mapa de alocação de recursos é construído e o
índice MCS é determinado pelo eNodeB e depois enviado para cada UE através dos canais
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de controle. De acordo com o índice MCS, o tipo de modulação e a taxa de codificação
para cada UE em cada CC atribuído podem ser determinados.

Muitos esquemas de alocação se baseiam na maximização da taxa de vazão total
do sistema com a restrição da taxa mínima de transmissão requerida por usuário [46] [81].
Neste caso, a função objetivo de otimização é definida como a vazão proporcionada em
um dado TTI t, e pode ser calculada como [69]:

f (t) =
M

∑
m=1

P

∑
p=1

N

∑
n=1

r(t)m,n×a(t)m,p,n, (3-7)

onde r(t)m,n e a(t)m,p,n são rm,n e am,p,n no TTI t respectivamente, sujeito a:

N

∑
n=1

am,p,n ≤ 1, (3-8)

M

∑
m=1

em,n ≤ µn, (3-9)

bm,n ≤ km,p,n, (3-10)

rm,n ≥ rmin
m,n , (3-11)

para 1 ≤ p ≤ P, 1 ≤ m ≤ M e 1 ≤ n ≤ N. A equação (3-8) assegura que cada RB na
rede é atribuído para no máximo um UE. A equação (3-9) garante que o número de CCs
atribuídos para cada UE seja menor que sua capacidade de agregação. A equação (3-10)
garante que o índice para cada UE em cada CC seja menor que o índice MCS máximo
suportado para cada RB atribuído em seu CC correspondente. A equação (3-11) garante
que o escalonador atenda a taxa de transmissão mínima requerida para cada usuário.

No algoritmo proposto neste trabalho a política de escalonamento é baseada na
minimização da função objetiva do retardo médio do sistema conforme equação a seguir:

d(t) =
M

∑
m=1

P

∑
p=1

N

∑
n=1

q(t)m,n

r(t)m,n

×a(t)m,p,n, (3-12)

onde q(t)m,n denota o tamanho do buffer no TTI t, sujeito a:

N

∑
n=1

am,p,n ≤ 1, (3-13)

M

∑
m=1

em,n ≤ µn, (3-14)
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bm,n ≤ km,p,n, (3-15)

rm,n ≥ rmin
m,n , (3-16)

para 1 ≤ p ≤ P, 1 ≤ m ≤ M e 1 ≤ n ≤ N. A equação (3-13) assegura que cada RB na
rede é atribuído para no máximo um UE. A equação (3-14) garante que o número de
CCs atribuídos para cada UE seja menor que sua capacidade de agregação. A equação
(3-15) garante que o índice MCS para cada UE em cada CC seja menor que o índice
MCS máximo suportado para cada RB atribuído em seu CC correspondente. A equação
(3-16) garante que o escalonador atenda a taxa de transmissão mínima requerida para cada
usuário.

3.3 Algoritmo de Alocação com Garantia de QoS

O algoritmo de alocação com garantia de QoS foi desenvolvido pelos autores em
[46] com o objetivo de reduzir a complexidade computacional do problema de otimização
da vazão total e atender a restrição da taxa mínima de transmissão. Os resultados
apresentados em [46] mostram que o algoritmo QoS garantido apresenta valores de vazão
satisfatórios e consegue atender ao critério de taxa mínima fixado no cenário simulado.

O algoritmo é composto por dois passos [46]:

1. Estima o número de SBs necessários por usuário baseado na razão entre taxas
mínimas exigidas por eles e suas respectivas médias dos ganhos de canal;

2. Em atendimento a restrição das taxas mínimas, aloca SBs para os usuários de acordo
com suas prioridades.

As principais etapas do algoritmo são descritas a seguir [46].

3.3.1 Estimativa de SBs

Cálculo da média de ganho de canal de cada usuário

Sabendo que um único MCS é empregado em todos os SBs alocados para um
determinado usuário, a condição de canal média é considerada no lugar da condição
individual do canal para cada SB. Para reduzir a sobrecarga de retorno do status do canal,
é adotado o método baseado no CQI threshold λk [46]. A cada alocação, o usuário retorna
somente valores de CQI maiores que o limiar (threshold). Para aqueles valores que não são
retornados para o usuário k, assume-se que seu CQI seja zero. Diferentes usuários podem
ter diferentes valores de threshold. Por exemplo, para usuário no centro da célula, altos



3.3 Algoritmo de Alocação com Garantia de QoS 79

valores de threshold podem ser considerados, enquanto para usuário situados na borda,
valores relativamente baixos são adotados. Sejam gk e αk, respectivamente, o ganho de
canal médio do usuário k e o número de SBs com valores de CQI informados [46]. Pode-
se dizer então que [46]:

gk =
1

αk

αk

∑
n=1

gk,n,gk,n ≥ λk e αk ≤ N. (3-17)

Estimativa do número de SBs requeridos por cada usuário

Sabendo-se o ganho médio de canal de cada usuário, o número de SBs necessá-
rios é calculado pela razão entre a taxa mínima requisitada e gk. Sendo Nk o número de
SBs alocados ao usuário k, Nk deve satisfazer as seguintes condições [46]:

R1

g1
:

R2

g2
: · · · : RK

gK
= φ1 : φ2 : · · · : φK , (3-18)

K

∑
k=1

φk = 1, (3-19)

N1 : N2 : · · · : Nk = φ1 : φ2 : · · · : φK . (3-20)

O número de SBs obtidos por cada usuário k é proporcional a sua taxa mínima
requerida e inversamente proporcional à média do ganho de canal. Essas condições
são razoáveis desde que quanto melhor a condição do canal, mais dados podem ser
transmitidos por unidade de recurso e menos recursos devem ser alocados para uma dada
requisição de taxa [46].

Seja a função ⌊x⌋ tal que retorne o maior número inteiro igual ou menor que x.
Se x = 0, seu valor é assumido como 1. O número Nk de SBs alocados para cada usuário
é obtido de:

Nk =
⌊
Nφk

⌋
. (3-21)

3.3.2 Alocação de SBs

Sabendo que um único MCS é adotado para todos os SBs alocados para de-
terminado usuário, quando estes SBs têm diferentes valores de CQI adota-se o MCS com
menor CQI para assegurar que todos os dados transmitidos sejam corretamente recebidos.
Isso resulta num decréscimo da taxa final que o usuário poderia alcançar [46].

O usuário com melhor condição média de canal e menor taxa mínima requisitada
é designado primeiro, atribuindo o maior MCS para este usuário e alocando o resto dos
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SBs aos demais usuários, com elevada probabilidade de alcançar seus requisitos de taxa
[46].

A principal ideia do algoritmo de escalonamento com garantia de QoS pode ser
expressa por [46]:

• Calcula as prioridades dos usuários e os ordena em ordem descendente. A priori-
dade ρ é definida como segue:

se gk > gi, então ρk > ρi. (3-22)

• Aloca os SBs para cada usuário.

De acordo com as prioridades já definidas, a alocação é realizada usuário a
usuário. Se o número de SBs estimados no primeiro passo for alocado e a taxa mínima
exigida não for alcançada, mais SBs serão designados para este usuário até satisfazer sua
requisição de taxa. Por outro lado, se os requisitos de todos os usuários forem atendidos
e ainda houver SBs não alocados, estes serão designados para o usuário com maior
prioridade [46].

A descrição detalhada do algoritmo de alocação de recursos de download com
garantia de QoS, denominada como QoS guaranteed, está apresentada no Algoritmo 3.1.
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Algoritmo 3.1: Algoritmo de escalonamento com garantia de QoS [46]
Entrada: K: número de usuários
N: número de SBs
Rk: taxa requisitada pelo usuário k
Nk: número de SBs estimados pelo usuário k
G: matriz N×K com o CQI dos usuários
Saída: rk: vetor de taxas alcançadas por usuário k

1 início
2 W = {1,2, . . . ,N}
3 Sk = {},k ∈ {1,2, · · · ,K}
4 ρk,n = 0,k ∈ {1,2, · · · ,K},n ∈ {1,2, · · · ,N}
5 rk = 0,k ∈ {1,2, · · · ,K}
6 Iteração de k = 1 até K
7 Se W ̸= {}, vai para próximo passo. Caso contrário, vai para o final
8 Se k < K, aloca os SBs remanescentes para o usuário 1. Caso contrário, vai

para próximo passo
9 Escolhe Nk SBs para o usuário k em concordância com o critério na condição

que W ̸= {}, e coloca os SBs nos grupos Sk de acordo
10 Encontra o SB com menor CQI no grupo Sk, então determina o maior MCS que

pode ser utilizado pelo usuário k
11 Calcula rk para o usuário k com o MCS escolhido no passo anterior
12 Se rk ≥ Rk, então k = k+1 e vai para o passo 6. Caso contrário, vai para o

próximo passo
13 Se W ̸= {}, continua alocando um SB para o usuário k de acordo com o critério

e coloca os SBs dentro dos grupos Sk de acordo. Vai para o passo 9

3.4 Algoritmo de Alocação Baseado em PSO

O algoritmo de alocação baseado em otimização PSO (Particle Swarm Optimi-

zation, Otimização por Enxame de Partículas) é uma das propostas da literatura para re-
solver o problema de maximização da vazão total dado pelas equações (3-7), (3-8), (3-9),
(3-10) e (3-11), tendo em vista a restrição da taxa mínima de transmissão requerida [81].
Os resultados apresentados em [81] demonstram que o algoritmo PSO tem desempenho
superior em termos de vazão total em relação aos algoritmos comparados.

A otimização PSO é uma heurística estocástica, sub-ótima, baseada em popu-
lação e de fácil implementação. A população é chamada de enxame e cada indivíduo,
que corresponde a uma solução para o problema, é chamado de partícula. Na otimização
PSO padrão cada partícula possui posição, velocidade e memoriza a melhor posição da
partícula encontrada até o momento, também chamada de melhor posição local. A me-
lhor posição de partícula na população, ou seja, a solução com menor custo, também é
memorizada. Os vetores velocidade e posição são variáveis contínuas [81].

Na inicialização cada partícula possui posição e velocidade aleatórias. O algo-
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ritmo procura a solução ótima através de atualizações das posições e velocidades de cada
partícula, levando em conta as velocidades, as melhores posições das partículas e a me-
lhor posição da população, até um critério de parada. As posições e as velocidades das
partículas são atualizadas segundo as equações [81]:

vt+1 = wvt + r1c1(Pt−Xt)+ r2c2(Gt−Xt) , (3-23)

Xt+1 = Xt + vt+1 , (3-24)

onde w é o peso de inércia, c1 e c2 são taxas de aprendizagem, r1 e r2 são dois
números aleatórios gerados segundo uma distribuição uniforme [0,1], vt , Xt e Pt são,
respectivamente, a velocidade, a posição, a melhor posição da partícula no instante de
tempo t, e Gt é a melhor posição da população no instante de tempo t [81].

O Algoritmo 3.2 apresenta o funcionamento da otimização PSO.

3.4.1 Otimização PSO Inteira

A otimização PSO padrão trabalha com números contínuos. Em algumas aplica-
ções, as soluções para o problema precisam ter valores inteiros. Para esse caso, há uma
variação da PSO padrão que discretiza a posição e a velocidade das partículas segundo a
equação [84]:

INT(r) =

{
f loor(r) se rand > r− f loor(r)

ceil(r) caso contrário
(3-27)

onde f loor(r) e ceil(r) são funções de arredondamento para o maior inteiro menor que r e
menor inteiro maior que r, respectivamente, e rand é um número aleatório gerado segundo
uma distribuição uniforme [0,1]. Utiliza-se neste algoritmo técnica de otimização PSO
inteira, pois a solução do problema de otimização na alocação de recursos em redes sem
fio é um vetor de índices inteiros (índices dos blocos de recursos alocados aos usuários).

3.4.2 Alocação de Recursos Utilizando PSO

O problema de otimização pode ser resolvido por meio da PSO padrão, porém
fazendo algumas considerações. A PSO padrão não possui restrições, então a restrição
da banda mínima é convertida em uma função de penalidade. O vetor solução x, que
representa o usuário alocado a cada bloco de recurso, é inteiro e é adequado utilizar a
versão modificada da PSO, PSO para soluções inteiras, como descrito anteriormente [81].

A função de penalidade descrita pela equação 3-28 converte a otimização com
restrições em uma otimização sem restrições [81]:
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Penalidade = [max(R)]2
K

∑
k=1

[
min

(
0,

rk−Rk

Rk

)]2

. (3-28)

A função de penalidade está associada ao percentual da taxa mínima que foi
atendida para cada usuário. Quando as taxas mínimas de todos os usuários são atendidas,
a função de penalidade é igual a zero, ou seja, a restrição é atendida [81].

Se o sistema não dispõe de recursos suficientes para atender todas as taxas
mínimas, a otimização ainda terá uma solução, mesmo que a restrição não seja plenamente
atendida [81].

F = Tb− [max(R)]2
K

∑
k=1

[
min

(
0,

rk−Rk

Rk

)]2

, (3-29)

F =
K

∑
k=1

rk(t)− [max(R)]2
K

∑
k=1

[
min

(
0,

rk−Rk

Rk

)]2

. (3-30)

A otimização PSO realiza a otimização avaliando os custos de cada solução
(partícula) através da função objetivo descrita pela equação 3-30. Os menores custos são
memorizados, por partícula e da população, e utilizados no algoritmo PSO [81].
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Algoritmo 3.2: Algoritmo Particle Swarm Optimization [81]
início

Passo 1: Inicialização:
Inicializa as posições X(i) e velocidades v(i) de cada partícula i com valores

aleatórios
Define melhor posição da partícula P(i) = X(i), onde i é o índice da partícula
Calcula o custo C(i) de cada partícula i de acordo com a função objetivo
Define o menor custo da partícula (ou seja, o custo de P(i)) CP(i) =C(i)
Passo 2: Iteração:
Encontra na população a partícula com menor custo e define as variáveis de
posição G e custo CG global com os valores dessa partícula

(Opcional) Define o peso de inércia w. Em alguns casos, utiliza-se como
critério de parada o número de iterações e faz-se w = (maxit− iter)/maxit,
onde maxit é o número máximo de iterações e iter o número da iteração atual

Para cada partícula i: Gera números aleatórios r1 e r2 segundo uma distribuição
uniforme [0,1] e calcula a nova velocidade da partícula segundo a equação:

v(i) = wv(i)+ r1c1(P(i)−X(i))+ r2c2(G−X(i)) (3-25)

Calcula a nova posição da partícula segundo a equação:

X(i) = X(i)+ v(i) (3-26)

Avalia o custo da partícula C(i) segundo a função objetiva
Se o custo atual da partícula C(i) for inferior ao menor custo da partícula CP(i),
ou seja, C(i)<CP(i), define CP(i) =C(i) e P(i) = X(i)

Se o menor custo da partícula CP(i) for inferior ao menor custo global CG, ou
seja, CP(i)<CG, define CG =CP(i) e G = X(i)

Passo 3: Critério de parada:
Avalia o critério de parada (um critério de parada é o número de iterações)
Para o algoritmo se o critério de parada for satisfeito, a melhor solução
encontrada é G. Vai para o passo 2 caso contrário
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3.5 Algoritmo de Alocação de Recursos com Estimativa
de Retardo Utilizando Curva de Serviço e Processo
Envelope

Este esquema de alocação de recursos considera a qualidade de transmissão do
canal, o critério de retardo máximo e a estimativa de retardo para decidir a alocação de
recursos de rádio, buscando reduzir o retardo médio do sistema. Para a estimativa de
retardo são utilizados conceitos de Cálculo de Rede Determinístico, curva de serviço e
processo envelope MFBAP (Multifractal Bounded Arrival Process, Processo de Chegada
Limitado Multifractal) [36] [45].

3.5.1 Cálculo de Rede Determinístico

O Cálculo de Rede Determinístico pode ser utilizado para estimar recursos a
fim de prover QoS em redes e tem fornecido ferramentas poderosas para estimação do
backlog e retardo em uma rede com garantia de serviço para fluxos de tráfego individuais.
Englobando a noção de processo envelope, curvas de chegada e curvas de serviço,
vários trabalhos têm demonstrado que os limitantes de backlog e retardo podem ser
concisamente expressos pela álgebra Min-Plus [54].

O Cálculo de Rede também pode ser visto como a teoria de sistemas que se
aplica às redes de computadores, porém considera-se outra álgebra onde as operações
são alteradas da seguinte forma: adição torna-se o cálculo do mínimo, e a multiplicação
torna-se adição.

3.5.2 Processo Envelope MFBAP

O processo envelope para o tráfego de chegada de pacotes é um limitante superior
para o processo real de tráfego de pacotes acumulados. Para um processo envelope
determinístico, a função limitante Â(t) corresponde ao valor máximo de um fluxo A(t)

no intervalo de tempo [s,s+ t], e é definida pela equação [54]:

Â(t) = sup
s≥0

A [s,s+ t] . (3-31)

O MFBAP é uma alternativa determinística de se obter o processo envelope que
limita o volume do tráfego em um dado intervalo de tempo, calculado da seguinte forma
[72]:

ÂMFBAP(t) = āt + kσtH(t)+B, (3-32)
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onde H(t) é o expoente de Hölder, t é o instante de tempo, ā e σ são respectivamente, a
média e o desvio padrão do tráfego de entrada, k é a constante relacionada à probabilidade
de violação (para ε = 10−6) do processo envelope e B é o tamanho do buffer.

3.5.3 Estimativa de Limitante de Retardo

O limitante superior de retardo estimado, denotado por d̂, é dado por [72]:

d̂ = inf{d ≥ 0|∀t ≥ 0 : A∗(t−d)≤ S(t)} . (3-33)

Assim, utiliza-se essa equação para estimar o retardo, onde A∗ é o processo
envelope MFBAP, calculado conforme Equação (3-32), e S é a curva de serviço do
sistema.

Uma curva de serviço máxima para um fluxo de dados é uma função que
especifica um limite superior sobre o serviço prestado a um fluxo e desempenha um
importante papel no Cálculo de Rede, uma vez que provê garantias de serviço aos
usuários.

Considerando um sistema OFDMA-TDMA (Orthogonal Frequency Division

Multiple Access / Time Division Multiple Access, Acesso Múltiplo por Divisão de
Frequência Ortogonal / Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo) com escalonamento
Round-Robin, generalizada para qualquer usuário servido pelo mesmo intervalo de tempo
T , sua curva de serviço pode ser escrita como [26]:

Sn(t) = cT P+ cT min
{

max [t−PNT − (n−1)T ;0]
T

;1
}

, (3-34)

onde c é a média da taxa de atendimento no servidor do sistema e N é o número de
intervalos de tempo T por ciclo completo P, sendo P =

⌊ t
NT

⌋
.

3.5.4 Algoritmo de Alocação de Blocos de Recurso

Em [35] é proposto um algoritmo de escalonamento cujo objetivo é minimizar
o retardo em redes sem fio baseado em valores reais históricos de retardo da rede. A
principal diferença do algoritmo apresentado em [35] e do algoritmo de estimativa de
retardo apresentado em [45] é que neste último o limitante de retardo é estimado a medida
que as características dos dados de tráfego no sistema variam, utilizando conceitos de
Cálculo de Rede. A vantagem do algoritmo apresentado em [45] é que pode-se tomar
decisões antecipadas utilizando as estimativas e previsões de retardo baseados em uma
modelagem do tráfego e do sistema.

O algoritmo de estimativa de retardo pode ser resumido em três fases [45]:
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1. Estima o número de SBs requeridos para cada usuário com prioridade baseada no
ganho médio de canal;

2. Aloca os SBs para os usuários de acordo com a prioridade, o limitante de retardo
estimado, calculado conforme Equação (3-33), e o critério de retardo máximo;

3. Aloca os SBs remanescentes para os usuários com prioridade definida de acordo
com o retardo estimado.

A prioridade na alocação dos recursos é definida em ordem crescente pelo ganho
médio do canal por usuário, ou seja, os usuários com piores condições de canal tem maior
prioridade. O ganho médio do canal Gk por usuário k é calculado pela seguinte equação:

Gk =
1
N

N

∑
n=1

gk,n, (3-35)

onde gk,n é o ganho médio do canal para o usuário k no n-ésimo SB e N é o número de
SBs disponíveis para downlink.

A quantidade Nk de SBs requeridas para cada usuário k é calculada da seguinte
forma, com base nas condições do canal:

Nk = round
((

Gk

G1 +G2 + ...+Gk

)
∗N
)

, (3-36)

onde Gk é o ganho médio do canal por usuário k, N é o número de SBs disponíveis para
downlink e round(.) é uma função de arredondamento para o inteiro mais próximo.

Após calculado a prioridade de alocação, os SBs com maior CQI são alocados
de acordo com a quantidade de SBs estimadas para cada usuário. Depois é estimado
o limitante de retardo conforme Equação (3-33) e verificado se o critério de retardo é
satisfeito. Se o critério não é satisfeito o algoritmo continua alocando SBs com maior
CQI até satisfazer o critério.

O algoritmo garante a alocação dos SBs de forma justa, uma vez que prioriza os
usuários com piores condições do canal com objetivo de satisfazer o critério de retardo,
ao mesmo tempo que aloca uma quantidade maior de SBs para os usuários com melhores
condições de canal.

Após verificado se o critério de retardo máximo foi satisfeito para todos os
usuários, o algoritmo aloca os SBs remanescentes, se houver, priorizando o valor de
retardo estimado para cada usuário, ou seja, os usuários com maior valor de retardo tem
maior prioridade. O objetivo é reduzir o retardo médio depois de satisfeito o critério.

O algoritmo de alocação de recursos com estimativa de retardo, apresentado em
[45], será denominado neste trabalho como Est-delay e está descrito detalhadamente no
Algoritmo 3.3.
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Algoritmo 3.3: Algoritmo de alocação com estimativa de retardo [45]
Entrada: K: número de usuários
N: número de SBs
G: CQI dos usuários (matriz NxK)
Rk: taxa mínima requerida dos usuários (vetor 1xK)
Saída: rk: vetor de taxas alcançadas por usuário k

1 início
2 W = {1,2, ...,N}
3 Sk = {},k ∈ {1,2, ...,K}
4 rk = {},k ∈ {1,2, ...,K}
5 d̂k = {},k ∈ {1,2, ...,K}
6 Calcula Gk conforme equação 3-35
7 Calcula prioridade 1 em ordem crescente das condições do canal (vetor Gk)
8 Calcula Nk conforme equação 3-36
9 Define dmax

10 para k = 1 até K de acordo com prioridade 1 faça
11 Aloca SBs com maior CQI para usuário k no vetor Sk de acordo com a

quantidade estimada Nk e remove o SB alocado de W
12 Procura o SB com menor CQI alocado em Sk e determina o maior MCS

alcançado para usuário k
13 Calcula a taxa rk alcançada para usuário k em um subframe e estima d̂k

conforme equação 3-33
14 enquanto d̂k ≥ dmax faça
15 Verifica se há SBs disponíveis (W ̸= 0)
16 Aloca SBs com maior CQI para usuário k no vetor Sk de acordo com a

quantidade estimada Nk e remove o SB alocado de W
17 Procura o SB com menor CQI alocado em Sk e determina o maior MCS

alcançado para usuário k
18 Calcula a taxa rk alcançada para usuário k em um subframe e estima d̂k

conforme equação 3-33

19 se W ̸= 0 (Verifica se há SBs disponíveis)
20 então
21 Calcula prioridade 2 em ordem decrescente do vetor d̂k
22 para k = 1 até K de acordo com prioridade 2 faça
23 Verifica se há SBs disponíveis (W ̸= 0)
24 Aloca SBs com maior CQI para usuário k no vetor Sk de acordo com a

quantidade estimada Nk e remove o SB alocado de W
25 Procura o SB com menor CQI alocado em Sk e determina o maior MCS

alcançado para usuário k
26 Calcula a taxa rk alcançada para usuário k em um subframe e estima d̂k

conforme equação 3-33
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3.6 Alocação de Recursos com Otimização de Retardo

Considerando o problema de otimização para um canal estático h e o status
inicial do buffer q(t = 1). Denota-se a taxa de chegada média como a e assume-se que
não há pacotes chegando após t = 0. Em seguida, escolhe-se o tamanho da janela de
observação T com qn(T ) = 0,∀n ∈ N de modo que os buffers estejam completamente
desocupados dentro da janela de tempo. Portanto, o esquema de escalonamento de
retardo ótimo pode ser escrito como a solução do seguinte problema de otimização, uma
simplificação da equação de retardo médio apresentada em (3-12) [92]:

min
N

∑
n=1

dn = min
T

∑
t=1

N

∑
n=1

qt
n

an
, (3-37)

sujeito a:

qt+1
n = qt

n− rt
n, (3-38)

rt ∈C(h,W ), (3-39)

qt
n− rt

n ≥ 0,∀n ∈ N, t ∈ [1, ...,T ], (3-40)

onde qt
n e rt

n são, respectivamente, o tamanho da fila e a taxa de transmissão do usuário n

no tempo t, a é a taxa de chegada média e C(h,W ) é a região de capacidade instantânea do
sistema, em função da potência alocada W e do atual estado de desvanecimento do canal
h. Estendendo o problema (3-37) para cada estado de fila qt , resulta-se no problema de
otimização equivalente [92]:

min
T

∑
t=1

(
N

∑
n=1

q1
n

an
−

N

∑
n=1

(T − t)
rt

n
an

)
, (3-41)

sujeito a:

rt ∈C(h,W ), (3-42)

q1
n−

t

∑
u=1

ru
n ≥ 0,∀n ∈ N, t ∈ [1, ...,T ]. (3-43)

A função de Langrage é [21]:
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L(rt ,λt) =
T

∑
t=1

N

∑
n=1

q1
n

an
−

T

∑
t=1

N

∑
n=1

(T − t)
rt

n
an
−

T

∑
t=1

N

∑
n=1

λ
t
n

(
q1

n−
t

∑
u

ru
n

)
. (3-44)

Denotando o parâmetro η∗n = T−an ∑
T
u=1 λu

n, obtêm-se o vetor de pesos µt
n ótimo:

µt
n =

{
η∗n−t+1

an
, n≤ η∗

0, n > η∗
, (3-45)

e o problema de otimização do retardo se transforma em:

max
T

∑
t=1

N

∑
n=1

µt⊤ · r, (3-46)

sujeito a:

rt ∈C(h,W ), (3-47)

O parâmetro η∗n na equação (3-45) pode ser obtido através de aproximação
iterativa descrita no Algoritmo 3.4 apresentado abaixo, onde ⌈η⌉ denota o menor inteiro
maior que η e ε é o erro tolerável predefinido de η. O η(u) obtido no Algoritmo 3.4
converge para η∗ que resulta no µt

n ótimo para o problema de otimização do retardo
descrito na equação (3-37), conforme demonstrado em [92].

É importante notar que o Algoritmo 3.4 pode também ser usado caso o estado do
canal h varie no decorrer do tempo e a estação base tenha informação antecipada do estado
de cada canal. Entretanto, a estação base possui apenas a informação do atual estado do
canal e o conhecimento estatístico deste. Além disso, o processo de chegada de pacotes
não é ergódico e não pode ser previsto. De forma a evitar o possível retardo de fila infinito,
a política de retardo ótimo pode também ser ótima em termos de vazão, e assim o estado
da fila se mantém estável para qualquer taxa de chegada esperada ρ dentro da região de
capacidade ergódica.

Se nenhum novo pacote chega após o slot de tempo t = 0, o retardo esperado
para uma dada política P é [92]:

E

{
T

∑
t=1

N

∑
n=1

dt
n

}
= E

{
T

∑
t=1

(
N

∑
n=1

q1
n

an
−

N

∑
n=1

(T − t)
rPt

n
an

)}
, (3-48)

onde rPt
n é a taxa alocada pela política P para o n-ésimo usuário no slot de tempo t. Se P

é uma política de vazão ótima, então:

E{rP}= arg max
r∈Cerg(w)

(µP)⊤ · r, (3-49)
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Algoritmo 3.4: Predição do estado ocioso [92]

Define µ(0)n = 1
an

e calcula r(0) = argmaxr∈Ch µ(0)⊤ · r

Inicializa o tamanho do estado não ocioso η
(0)
n = minn∈N

q1
n

r(0)n

Define a ordem π de modo que
q1

π(1)

r(0)
π(1)

≥
q1

π(2)

r(0)
π(2)

≥ ...≥
q1

π(N)

r(0)
π(N)

Define t = 0
repita

Define η(u+1) = η(u)

para n = 1 até N faça
η∗ = η(u+1)

repita
Aumenta η∗

π(n) . Resolva o problema de maximização descrito na
equação (3-46) e calcula a evolução do estado da fila

se q
⌈η∗

π(n)⌉
π(n) ≥ 0 então

η
(u+1)
π(n) = η∗

π(n)

até q
⌈η∗

π(n)⌉
π(n) < 0

u = u+1

até η
(u)
n −η

(u−1)
n < ε,∀n ∈ N

η∗ = η(u).

onde µP independe do atual estado do canal. Consequentemente, o problema de otimiza-
ção é equivalente a:

min
T

∑
t=1

(
N

∑
n=1

q1
n

an
−

N

∑
n=1

(T − t)
r̃t

n
an

)
, (3-50)

sujeito a:

r̃t ∈Cerg(W ), (3-51)

q1
n−

t

∑
u=1

ru
n ≥ 0,∀n ∈ N, t ∈ [1, ...,T ], (3-52)

onde Cerg(W ) é a região de capacidade ergódica do canal.
Assim, o problema de otimização dado pelas equações (3-50), (3-51) e (3-52)

pode ser resolvido utilizando o Algoritmo 3.5 [92].
No sistema com nova chegada de pacotes, o vetor de pesos µ̃1 deve ser recalcu-

lado conforme o novo estado da fila e a taxa de alocação é determinada com µ̃1 e o atual
estado do canal h.
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Algoritmo 3.5: Algoritmo de escalonamento para otimização de retardo
para Cada slot de tempo t faça

Calcula a taxa de chegada média anterior a
Calcula η∗ de acordo com a e o atual estado da fila q usando Algoritmo 3.4,

onde a região de canal estática C(h,W ) é substituída pela região de
capacidade ergódica Cerg(W )

Calcula o vetor de peso atual µ̃1 de acordo com a equação (3-45)
Calcula a taxa atual de alocação:

r∗ = arg max
r∈C(ht ,w)

(µ̃1)⊤ · r, (3-53)

onde ht é o atual estado do canal.

O algoritmo de alocação de recursos acrescenta ao processo de otimização uma
parte dedicada à minimização de retardo com base no comportamento do tamanho da
fila no buffer do usuário, diferente dos outros algoritmos considerados. De fato, os outros
algoritmos considerados neste trabalho estão voltados a maximizar parâmetros de QoS
da rede, porém sem considerar predição de estado ocioso ou otimização específica do
retardo.

Neste trabalho, o algoritmo descrito nesta Seção é denominado como algoritmo
Opt-delay.

3.7 Algoritmo de Escalonamento Baseado em Programa-
ção Evolucionária

Nesta Seção é apresentado o algoritmo de escalonamento onde a otimização da
vazão se baseia na heurística de Programação Evolucionária (EP, Evolutionary Program-

ming). Este trabalho foi nossa proposta inicial desenvolvida para a modelagem do sistema
de comunicação sem fio em um cenário com agregação de portadoras, buscando maximi-
zar a vazão do sistema de transmissão e atender ao critério de taxa mínima de transmissão
requerida.

3.7.1 Programação Evolucionária

A Programação Evolucionária foi proposta por Lawrence Fogel desenvolvendo
uma analogia do processo de evolução das espécies com aplicação na implementação de
sistemas de controle por meio de representações de Máquina de Estados Finitos (FSM,
Finite States Machine) [41]. Trabalhos posteriores consideraram a aplicação da Progra-
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mação Evolucionária para sistemas de controle, otimização de função e identificação de
sistemas [75] [39] [40] [42] [67] [88] [57].

O algoritmo de Programação Evolucionária é uma instância do campo de Com-
putação Evolucionária, similar a outros Algoritmos Evolucionários como, por exemplo,
o Algoritmo Genético [24]. A inspiração do algoritmo de Programação Evolucionária é a
teoria da evolução através da seleção natural. Uma população de uma espécie reproduz e
cria descendentes com pequena variação fenotípica. O descendente e os pais competem
baseado em suas adequações ao meio ambiente, onde os membros geralmente mais adap-
tados constituem a geração subsequente e tem a oportunidade de reproduzir. Este processo
se repete, melhorando o ajuste adaptativo entre as espécies e o meio ambiente [24] [57].

Para descrever a metáfora da aplicação do algoritmo, é formulado um problema
de minimização global como um par (S, f ), onde S ⊆ Rn é um conjunto delimitado no
Rn e f : S→ R é uma função n-dimensional de valor real. O problema é encontrar um
ponto xmin ∈ S de forma que f (xmin) seja o mínimo global em S. Mais especificamente, é
necessário encontrar xmin ∈ S de forma que [88]

∀x ∈ S : f (xmin)≤ f (x), (3-54)

onde f não precisa ser contínuo mas deve ser limitado. De acordo com o descrito em Bäck
and Scwhefel [19], a EP clássica é implementada como descrito no Algoritmo 3.6.

3.7.2 Algoritmo de Alocação de Recursos Utilizando Programação
Evolucionária

O problema de otimização da vazão total do sistema dado pelas equações
(3-7), (3-8), (3-9), (3-10) e (3-11) pode ser resolvido utilizando a EP clássica, porém
com algumas considerações. A restrição de taxa mínima de transmissão requerida para
os usuários se transforma em uma função de penalidade, como descrito pela equação
(3-57). Quando a taxa mínima requerida para todos os usuários é satisfeita, a função de
penalidade é igual a zero, ou seja, a restrição é satisfeita.

F =
N

∑
n=1

f (t)n −
[
max(rmin

m,n)
]2 N

∑
n=1

[
min

(
0,

rm,n− rmin
m,n

rmin
m,n

)]2

. (3-57)

A otimização no algoritmo EP é implementada avaliando o custo de cada solução
através da função objetivo (3-57), como descrito no Algoritmo 3.7. O vetor solução do
problema proposto é um vetor dos índices inteiros dos blocos de recursos selecionados e
alocados para cada usuário. Para implementar tal solução, é realizado o arrendondamento
dos valores que representam os indivíduos (xi,ηi) para o número inteiro mais próximo. A
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Algoritmo 3.6: Algoritmo clássico de Programação Evolucionária [88]
Gera a população inicial de µ indivíduos e define k = 1. Cada indivíduo é tomado

como um par de vetores de valores reais (xi,ηi),∀i ∈ {1, ...,µ}, onde xi’s são
variáveis objetivo e ηi’s são valores de desvio padrão para mutações Gaussianas
(também conhecidos como parâmetros de estratégia em algoritmos evolucionários
auto adaptativos)

Avalia o valor de ajuste para cada indivíduo (xi,ηi),∀i ∈ {1, ...,µ} da população
baseado na função objetivo f (xi)

Cada pai (xi,ηi), i = 1, ...,µ cria um único descendente (x′i,η
′
i): para j = 1, ...,n

x′i( j) = xi( j)+ηi( j)Ni(0,1), (3-55)

η
′
i( j) = ηi( j)exp(τ′N(0,1)+ τN j(0,1)), (3-56)

onde xi( j), x′i( j), ηi( j) e η′i( j) denota o j-ésimo componente dos vetores xi, x′i, ηi
e η′i, respectivamente. N(0,1) denota um número aleatório com distribuição
normal de uma dimensão com média zero e desvio padrão 1. N(0,1) indica que o
número aleatório é gerado outra vez para cada valor de j. Os fatores τ e τ′ são
comumente definidos como (

√
2
√

n)−1 e (
√

2n)−1

Calcula o valor ajuste para cada descendente (x′i,η
′
i),∀i ∈ {1, ...,µ}

Realiza a comparação entre o conjunto de pais (xi,ηi) e descendentes
(x′i,η

′
i),∀i ∈ {1, ...,µ}. Para cada indivíduo, q oponentes são aleatoriamente e

uniformemente escolhidos de todos os pais e descendentes. Para cada
comparação, se o valor ajuste de cada indivíduo for maior que o valor do
oponente, ele recebe uma vitória

Seleciona os µ indivíduos entre (xi,ηi) e (x′i,η
′
i),∀i ∈ {1, ...,µ} com maior número

de vitórias para serem os pais da próxima geração
Encerra o algoritmo se o critério de parada é satisfeito; caso contrário, k = k+1 e
retorna ao passo 3.

restrição da quantidade de recursos disponíveis é tratada através da definição de um limite
superior na implementação da heurística EP.

Os menores custos são memorizados e utilizados no algoritmo, ou seja, os blocos
de recursos são alocados aos usuários. Caso ainda existam blocos de recursos disponíveis,
estes são alocados para os usuários com melhores condições de canal.
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Algoritmo 3.7: Algoritmo de alocação de recursos utilizando Programação Evolu-
cionária

Recebe os parâmetros de rede do sistema
Inicializa os parâmetros do algoritmo
Avalia o custo de cada solução através da função objetivo (3-57) usando o
algoritmo EP descrito no Algoritmo 3.6, com adaptação em relação ao torneio
estocástico, que é substituído pela escolha simples dos menores custos avaliados
da população

Cada indivíduo é a representação da alocação de um número inteiro de blocos de
recursos selecionados para cada usuário da rede

Salva o menor custo e aloca os blocos de recursos conforme vetor solução de
menor custo

Aloca os blocos remanescentes para os usuários com melhores condições de canal
Calcula a taxa de bits dos usuários.

3.8 Demais Trabalhos Relacionados

Em [70], os autores propõem um algoritmo de escalonamento de pacotes de
forma oportunista para múltiplos usuários da rede que compartilham um canal sem fio
com o objetivo de melhorar o desempenho e a robustez da transmissão. O escalonador,
denominado Log-rule, se baseia na informação da eficiência espectral do canal e do
tamanho da fila dos usuários para escalonar recursos em vista das prioridades definidas.

Em [94] é apresentado um escalonador baseado na informação do estado do
canal dos usuários e no tamanho da fila, denominado Queue-aware BCQI (Best Channel

Quality Indicator, Melhor Indicador de Qualidade de Canal), cujo objetivo é alcançar
maior eficiência na transmissão dos recursos disponíveis. Neste algoritmo, o escalonador
atribui os blocos de recurso disponíveis na rede para os usuários baseado nas melhores
condições de canal e na capacidade de transmissão de dados em relação à quantidade
de dados na fila. Caso essas condições sejam satisfeitas, o bloco é atribuído ao usuário.
Caso contrário, é selecionado o próximo usuário com melhor condição de canal e com
disponibilidade de dados na fila.

Os autores apresentam em [93] um esquema de escalonamento de recursos com
atenção à eficiência energética e garantia de QoS por meio da formulação do problema
de otimização como um problema de programação fracionária não linear, adotando
um método de decomposição para obter a alocação ótima de subcanais e potência.
Os resultados das simulações demonstram que os métodos utilizados convergem em
poucas iterações e superam os demais esquemas de alocação de potência em termos de
parâmetros de QoS.

Em [85], os autores propõem um algoritmo evolutivo misto para alocar subpor-
tadoras e potência de forma conjunta. O algoritmo combina o método evolutivo e o Simu-

lated Annealing com o objetivo de melhorar o índice de justiça na alocação de recursos



3.8 Demais Trabalhos Relacionados 96

para os usuários. Os resultados apresentados em [85] demonstram que o algoritmo de alo-
cação de recursos propostos provê melhorias em termos de desempenho, capacidade de
transmissão e taxa de convergência.

Os autores propõem em [28] um algoritmo de escalonamento que visa melhorar
os parâmetros de QoS da rede e garantir um retardo máximo para os usuários conside-
rando informações de backlog, condição de canal e comportamento de tráfego de dados.
Para estimar o retardo máximo na rede, é proposto também neste trabalho uma curva de
serviço mínima adaptativa para redes LTE que pode ser utilizada para fins de controle de
admissão. Os resultados apresentados em [28] demonstram que são atingidos os objeti-
vos de redução de retardo e aumento da vazão nos cenários considerados em relação aos
escalonadores comparados em simulações.

Em [58], os autores propõem um algoritmo para alocação de potência baseado
na heurística do comportamento das abelhas na busca por alimentos e que considera
a alocação máxima de potência para os usuários de forma que todos tenham a mesma
probabilidade de sucesso na transmissão de pacotes. Os resultados apresentados em [58]
demonstram que o algoritmo apresenta maior maximização do índice da justiça da rede
móvel quando comparado aos demais algoritmos simulados. Os mesmos autores propõem
em [59] uma solução para o problema de otimização de recursos em redes móveis 5G
alocando banda para os usuários na área de cobertura de pequenas células considerando o
paradigma de fatiamento de rede (NS, Network Slicing).

Em [51], os autores propõem um algoritmo de alocação de recursos baseado na
técnica de fatiamento de rede por meio da alocação de subportadoras e de potência com
o intuito de maximizar a soma da vazão total da rede. Os autores abordam o problema
de maximização da vazão sujeito às restrições de latência e isolamento das fatias da rede
para garantir requisitos de confiabilidade e demostram a eficácia da abordagem proposta
por meio de simulações numéricas.

Os autores apresentam em [87] uma estratégia de escalonamento inteligente de
recursos para fatiamento de redes 5G cuja ideia principal consiste do uso de técnicas
de deep learning em conjunto com aprendizagem por reforço. Os resultados numéricos
demonstram que a convergência do algoritmo proposto satisfaz os requisitos de escalona-
mento de recursos e podem melhorar significativamente a eficiência e garantir o desem-
penho referente ao isolamento entre as fatias em comparação com os demais algoritmos
comparados.



CAPÍTULO 4
Escalonamento de Recursos no Downlink
Considerando Alocação de Potência e Retardo

Neste Capítulo, é proposto um esquema de escalonamento de recursos para
transmissão downlink em redes sem fio 5G com o objetivo de otimizar o retardo do sistema
e a vazão da rede. Adicionalmente, o algoritmo proposto busca otimizar a alocação de
potência para os usuários da rede selecionando o formato de modulação e a taxa de
codificação mais adequados às maiores taxas de transmissão com menores perdas de
bits. A solução proposta apresenta uma equação para o vetor de alocação de potência w∗b
que minimiza a BER (Bits Error Rate, Taxa de Erro de Bits) do link de transmissão em
função da SNR (Signal to Noise Ratio, Relação Sinal Ruído) efetiva. Propõe-se também
formular o problema de maximização da vazão total como um problema de seleção de
pesos atribuídos para cálculo da taxa de transmissão por meio da predição do estado
ocioso cujo impacto resulta na otimização do retardo e vazão do sistema.

4.1 Algoritmo de Escalonamento Proposto

Assumindo perfeito conhecimento do CSI (Channel State Information, Informa-
ção de Estado do Canal), representado pelo vetor das SNRs (Signal to Noise Ratio, Rela-
ção Sinal Ruído) para uma unidade de transmissão, a principal ideia da alocação de potên-
cia otimizada é calcular o vetor de potências w∗b ≜ [w∗(bD), ...,w∗(bD+D−1)]T que mi-
nimiza a BER (Bits Error Rate, Taxa de Erro de Bits) de cada sub-banda f-OFDM (filtered

- Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Multiplexação por Divisão de Frequência
Ortogonal - filtrado) ou CP-OFDM (Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Mul-

tiplexing, Prefixo Cíclico - Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal), onde b

representa o índice de cada sub-banda e D representa o número de subportadoras. Em um
sistema CP-OFDM considera-se uma única sub-banda, conforme demonstrado em [33]
[90].

O modo de transmissão ótimo φ∗ ≜ (r∗,m∗mod), onde r∗ é a taxa de transmissão
ótima e m∗mod o número ótimo de bits alocados por subportadora, é calculado de forma
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iterativa, e utilizado para cálculo da vazão ponderada do sistema de alocação proposto,
derivado a partir do problema de otimização do retardo do sistema. Esta abordagem é
possível uma vez que as subportadoras pertencentes a uma sub-banda são sempre orto-
gonais e assumindo também a perfeita sincronização, onde a ortogonalidade é preservada
entre as Nsc subportadoras do sistema.

O esquema de alocação de potência proposto em [33] tem como objetivo seleci-
onar o formato de modulação adequado, a taxa de codificação e o vetor de Alocação de
Potência (PA, Power Allocation) ótimos por sub-banda de forma a maximizar a métrica de
desempenho GP (Goodput). Esta métrica mede a quantidade de dados úteis transmitidos
em um determinado link durante um intervalo de tempo. Entretanto, o esquema proposto
em [33] não trata do escalonamento de recursos para múltiplos usuários.

Nesta tese é proposto um novo esquema de alocação que busca selecionar o
formato de modulação e a taxa de codificação otimizados para um sistema de redes sem fio
5G com múltiplos usuários. Propõe-se também um algoritmo para otimização do retardo
médio dos usuários por meio de um esquema que considera a predição do estado de fila
ocioso. Os resultados obtidos nas simulações demonstram que a política de otimização
de retardo do sistema tem consequência direta na otimização da vazão da rede, ou seja, a
escolha dos blocos de recursos alocados para cada usuário resulta em valores otimizados
de retardo e vazão em um sistema de redes sem fio 5G.

4.1.1 Problema de Alocação de Potência

Devido a dificuldade de calcular a BER para sistemas multiportadoras, a solução
proposta em [80] é dada pela técnica kESM (k Effective SNR Mapping, Mapeamento
de SNR Efetiva k). Esta técnica consiste em comprimir o vetor das SNRs recebidas
Γ ≜ [w(0)γ(0), ...,w(Nsc − 1)γ(Nsc − 1)]T em um único valor γe f f , chamado de SNR
efetiva. O método kESM foi escolhido pois permite a configuração do sistema em
modulações de ordem mais elevada, facilitando o cálculo da SNR efetiva.

Dado um modo de transmissão φ ≜ (r,mmod) ∈ Dr ×Dmmod e um vetor de
alocação de potência w, de modo que o valor γe f f é usado para estimar a BER de um
sistema BPSK (Binary Phase Shift Keying, Modulação por Deslocamento Binário de
Fase) equivalente sobre um canal AWGN (Additive White Gaussian Noise, Ruído Branco
Gaussiano Aditivo), dado pela seguinte equação:

BERφ(Γ)≜ Φr(γe f f ), (4-1)

onde BERφ e Φr denotam, respectivamente, a BER do sistema multi-portadora sobre um
canal seletivo em frequência para um modo de transmissão φ e a BER do sistema BPSK
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equivalente sobre um canal AWGN com SNR efetiva γe f f . A expressão do kESM é então
definida como [80]:

γe f f ≜− log

[
1

Nscmmod

Nsc

∑
nsc=1

αnsce
−w(nsc)γ(nsc)βnsc

]
, (4-2)

onde αnsc e βnsc são constantes que dependem do tamanho mmod da constelação da
modulação e Nsc é o número de subportadoras.

Considerando a definição do kESM, a função de goodput melhorada (EGP,
Enhanced Goodput) é dado por [80]:

ς(φ,w)≜
NFFT

NFFT +L+LCH−2
Np

Nu
rmmod

[
1−Φr(γe f f )

]
, (4-3)

onde NFFT é o tamanho da transformada rápida inversa de Fourier (IFFT, Inverse Fast

Fourier Transform), L é o tamanho do filtro, LCH é o tamanho da resposta ao impulso do
canal, Bsyst ≜ Nsc/Ts é a largura de banda ocupada, Ts é o tempo de amostragem, Np é o
número de bits de informação, Nu é o número total de bits transmitidos e r é a taxa de
codificação convolucional.

O vetor de alocação de potência w∗b para uma rede sem fio pode ser analitica-
mente dado em função do kESM e da BER do link de transmissão como definido no
Teorema 1:

Teorema 1: Seja γe f f a SNR k-efetiva dada por (4-2). O vetor de alocação de
potência w∗b que minimiza a BER do link de transmissão relacionada a SNR k-efetiva é
dado por:

w∗(bD+d) =
1

γo f dm(bD+d)β(b)
d

[
log

1
θ
− log

(
1

γo f dm(bD+d)α(b)
d β

(b)
d

)]+
, (4-4)

onde b é índice de cada sub-banda, D é o número de subportadoras para cada sub-banda,
γo f dm é a SNR recebida para cada unidade de transmissão de potência e αd e βd são
constantes que dependem do tamanho mmod da constelação da modulação.

Prova:
Para um modo de transmissão genérico φ, o vetor de alocação de potência w∗b é

derivado na resolução do seguinte problema de otimização:

w∗b = argmin
{

Φ
(b)
r (γ

(b)
e f f )

}
, (4-5)

sujeito a:
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D−1

∑
d=0

w(bD+d)≤WB,∀b ∈ B, (4-6)

onde B é o número de sub-bandas, Φ
(b)
r é a BER da sub-banda b, WB ≜Wtot/B, ou seja, é

considerado para cada sub-banda alocação de potência uniforme e γ
(b)
e f f é:

γ
(b)
e f f ≜− log

[
1

Nscmmod

D−1

∑
d=0

α
(b)
d e−w(bD+d)γo f dm(bD+d)β(b)

d

]
, (4-7)

onde γo f dm é a SNR recebida para cada unidade de transmissão de potência e αd e βd são
constantes que dependem do tamanho mmod da constelação da modulação.

O problema de otimização (4-5) é resolvido maximizando o argumento da BER
Φ

(b)
r e, consequentemente, minimizando o numerador da função log (4-7). Desta forma,

o problema de alocação de potência se transforma em:

w∗b = argmin{ψ(wb)} , (4-8)

sujeito a:

D−1

∑
d=0

w(bD+d)≤WB, (4-9)

w(bD+d)≥ 0,d = 0, ...,D−1, (4-10)

onde a nova função objetivo é:

ψ(wb)≜
D−1

∑
d=0

α
(b)
d e−w(bD+d)γo f dm(bD+d)β(b)

d . (4-11)

O problema de otimização do vetor de alocação de potência (4-8) é convexo e
pode ser resolvido utilizando diversos métodos de otimização. Optou-se neste trabalho
pelo uso do método de multiplicadores de Lagrange pois é um método fácil de ser
implementado e que permite que o problema seja resolvido sem parametrização em
termos de restrições. Utilizando este método, a função objetivo pode ser escrita como
[23]:

L(w(bD)∗, ...,w∗(bD+D−1),λ0, ...,λD−1,θ)≜
D−1

∑
d=0

α
(b)
d e−w∗(bD+d)γo f dm(bD+D)β

(b)
d −

−
D−1

∑
bd=0

λdw∗(bD+d)+θ

(
D−1

∑
d=0

w∗(bD+d)−WB

)
, (4-12)
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onde λ0, ...,λD−1,θ são os multiplicadores de Lagrange. Aplicando as condições de
Karush-Kuhn-Tucker (KKT) [23], é obtida a seguinte equação:

δL
δw∗(bD+d)

=−α
(b)
d γo f dm(bD+d)β(b)

d ·

· e−w∗(bD+d)γo f dm(bD+d)β(b)
d −λd +θ = 0, (4-13)

sujeito a:

w∗(bD+d)≥ 0, (4-14)

D−1

∑
d=0

w∗(bD+d)≤WB, (4-15)

λd ≥ 0, (4-16)

λd ·w∗(bD+d) = 0. (4-17)

A partir da equação (4-13), é obtido o λd , que é substituído na equação (4-17).
De acordo com as equações (4-14) e (4-16), a potência ótima w∗(bD + d) [33], para
d = 0, ...,D−1, é dada por:

w∗(bD+d)≜
1

γOFDM(bD+d)β(b)
d

[
log

1
θ
− log

(
1

γo f dm(bD+d)α(b)
d β

(b)
d

)]+
. (4-18)

■

As soluções da equação (4-18) são então armazenadas no vetor de alocação de
potência w∗ ≜ [w∗0, ...,w

∗
B−1]

T .
O esquema de alocação de potência proposto consiste de selecionar de forma

adaptativa o formato de modulação, taxa de codificação e o vetor de alocação de potência
para os múltiplos usuários de um sistema de redes sem fio. Mais especificamente, é
proposto que o modo de transmissão φ seja escolhido para maximizar a função de goodput

dada pela equação (4-3). Em nossa proposta, além de selecionar de forma ótima estes
parâmetros, propõe-se a seguir que o retardo médio dos usuários seja otimizado em redes
sem fio CP-OFDM.
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4.1.2 Otimização de Retardo

Considerando inicialmente o problema de otimização para um canal estático h e
o status inicial do buffer q(t = 1). Denota-se a taxa de chegada média como a e assume-se
que não há pacotes chegando após t = 0. Posteriormente, escolhe-se o tamanho da janela
de observação T com qm(T ) = 0,∀m∈M de modo que os buffers estejam completamente
desocupados dentro da janela de tempo. É demonstrado na Seção 3.6 que o problema
de minimização de retardo pode ser transformado em um problema de maximização da
vazão da forma:

max
T

∑
t=1

M

∑
m=1

µt⊤ · r, (4-19)

onde µt é o vetor de pesos no instante de tempo t e r é o vetor da taxa de transmissão para
cada usuário m de um total de M usuários.

Denotando o parâmetro de estado da fila não ocioso η∗n = T − an ∑
T
u=1 λu

n,
conforme demonstrado na Seção 3.6, obtêm-se o µt

n ótimo:

µt
n =

{
η∗n−t+1

an
, n≤ η∗

0, n > η∗
(4-20)

Do outro lado, a taxa de transmissão de dados máxima para um sistema de redes
sem fio CP-OFDM com agregação de subportadoras é dado por [8]:

Cmax = 10−6 ·
J

∑
j=1

(
v( j)

camadas ·Q
( j)
mmod · f ( j) ·Rmax

·
NBW ( j),µnum

PRB ·12
T µnum

s
·
(

1−OH( j)
))

, (4-21)

onde J é o número de portadoras agregadas, v( j)
camadas é o número máximo de camadas

suportadas, Q( j)
mmod é a ordem de modulação máxima suportada, f ( j) é o fator de escala,

µnum é a numerologia, T µnum
s é o tempo de duração médio de um símbolo OFDM para a

numerologia µnum, NBW ( j),µnum
PRB é a alocação máxima de RBs na largura de banda BW ( j)

e OH( j) é a sobrecarga do sistema. Desta forma, considerando um sistema de redes sem
fio CP-OFDM com agregação de portadora onde µt

m é dado por (4-20), o esquema de
escalonamento com otimização de retardo pode ser reescrito como o seguinte problema
de maximização de vazão:

max
T

∑
t=1

M

∑
m=1

µt⊤ · r, (4-22)
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sujeito a:

rt ∈C, (4-23)

C ≤ 10−6 ·
J

∑
j=1

(
v( j)

Layers ·Q
( j)
mmod · f ( j) ·Rmax

·
NBW ( j),µnum

PRB ·12
T µnum

s
·
(

1−OH( j)
))

. (4-24)

Para resolver o problema de otimização representado pelas equações (4-22),
(4-23) e (4-24), propõe-se utilizar o Algoritmo 4.1. Isto é, propõe-se abordar a alocação
de recursos em redes sem fio considerando a influência da agregação de subportadoras na
capacidade do canal e, consequentemente, na taxa de transmissão de dados final para os
usuários, minimizando o retardo baseado no comportamento da fila do usuário no buffer

e também objetivando uma política de vazão ótima.
Uma parte do Algoritmo 4.1 consiste em computar o estado da fila estimando o

parâmetro de estado não ocioso η∗. O parâmetro η∗m na equação (4-20) pode ser obtido
por meio de aproximação iterativa descrita no Algoritmo 4.1, onde ⌈η⌉ denota o menor
inteiro maior do que η e ε é o erro tolerável predefinido de η. No sistema, para cada
chegada de pacotes novos, o vetor µt deve ser recalculado conforme o estado novo da fila,
e a taxa de alocação é determinada por meio de µt e do atual estado de canal h. Incluímos
adicionalmente no Algoritmo 4.1 o algoritmo de alocação de potência baseado na SNR
efetiva descrito na Seção 4.1.1.

O Algoritmo 4.1 pode também ser usado caso o estado do canal h varie no
decorrer do tempo e eNodeB tenha informação antecipada do estado de cada canal.
Entretanto, a eNodeB possui apenas a informação do estado atual do canal. Além disso,
o processo de chegada de pacotes não pode ser previsto. De forma a evitar o possível
retardo de fila infinito, a política de retardo ótimo pode também ser ótima em termos de
vazão, e assim o estado da fila se mantém estável para qualquer taxa de chegada esperada
ρ dentro da região de capacidade ergódica.

É proposto aplicar o Algoritmo 4.1 na alocação de recursos em redes sem fio de
forma a considerar agregação de subportadoras e também as formas de onda CP-OFDM
e f-OFDM. O uso dessas técnicas influencia a capacidade do canal no Algoritmo 4.1 e
consequentemente a taxa de transmissão final para os usuários. Dessa forma, pretende-
se melhorar o desempenho da rede em termos de retardo de dados dos usuários. O
algoritmo proposto de alocação de recursos acrescenta ao processo de otimização uma
parte dedicada à minimização de retardo com base no comportamento do tamanho da fila
no buffer do usuário, que, conforme provado em [92], se mostra também uma política de
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vazão ótima.
Também é proposto um modelo de alocação otimizada de potência com base no

valor estimado da SNR efetiva. O fato é que o algoritmo proposto se diferencia em relação
aos outros algoritmos considerados nas simulações que consideram o MCS (Modulation

and Coding Scheme, Esquema de Codificação e Modulação) LTE e a maximização
de parâmetros específicos de QoS. Os resultados mostrados no Capítulo 5 provam a
eficiência do algoritmo em relação a proposta inicial de otimização do retardo, com
melhorias em relação a outros parâmetros.
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Algoritmo 4.1: Algoritmo de escalonamento proposto
Calcula a taxa de chegada média anterior a

Define µ(0)m = 1
am

e calcula r(0) = argmaxr∈C µ(0)⊤ · r

Inicializa o tamanho do estado não ocioso η
(0)
m = minm∈M

q1
m

r(0)m

Inicializa o tamanho da constelação mmod = 0 e ςmax = 0

Define a ordem π de forma que
q1

π(1)

r(0)
π(1)

≥
q1

π(2)

r(0)
π(2)

≥ ...≥
q1

π(M)

r(0)
π(M)

Define u = 0
repita

Define η(u+1) = η(u)

para m = 1 até M faça
η∗ = η(u+1)

repita
Aumenta η∗

π(m)

repita
mmod = mmod +2
para b = 0 : B−1 faça

Calcula wb(mmod) conforme equação (4-18)

Coleta w(mmod) = [w0(mmod), ...,wB−1(mmod)]
T

Seleciona r′ = argmaxr∈C ς(r,mmod,w(mmod))
se ς(r,mmod,w(mmod))≥ ςmax então

Define m∗mod = mmod; r∗ = r′; w∗ = w(mmod);
ςmax = ς(r,mmod,w(mmod))

até mmod = mmodmax

Retorna φ∗ =
{

m∗mod,r
∗} e w∗

Resolve o problema de maximização (4-22) e calcula a evolução do
estado da fila

se q
⌈η∗

π(m)⌉
π(m) ≥ 0 então

η
(u+1)
π(m) = η∗

π(m)

até q
⌈η∗

π(m)⌉
π(m) < 0

u = u+1

até η
(u)
m −η

(u−1)
m < ε,∀m ∈M

η∗ = η(u)

Calcula o vetor de pesos atual µt conforme equação (4-20)
Calcula a taxa de alocação atual:

r∗ = argmax
r∈C

(µt)⊤ · r, (4-25)

onde C deve obedecer a inequação (4-24).
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4.2 Análise de Complexidade

A complexidade computacional dos algoritmos baseados nas heurísticas PSO
[81] e EP [37], descritos respectivamente nas Seções 3.4 e 3.7, deve ser analisada
considerando os laços, ou loops, para busca da melhor solução. Estes laços são definidos
pelo número de iterações maxit, o tamanho da população Po e o tamanho da matriz de
dados de entrada N×K, sendo N a quantidade de blocos de escalonamento disponíveis e K

a quantidade de usuários no sistema. Assim, a complexidade computacional do algoritmo
dos escalonadores baseados em PSO e EP será igual a O(N×K×Po×maxit) [18].

Para encontrar a complexidade computacional dos algoritmos QoS guaranteed

[46] e Est-delay [36], descritos respectivamente nas Seções 3.3 e 3.5, considera-se a
quantidade de blocos de escalonamento da rede N e o número de usuários K apenas,
uma vez que não são aplicadas heurísticas de otimização nestes algoritmos. A alocação
nestes cenários se baseia apenas na estimativa do número de blocos e na verificação dos
parâmetros de QoS, ambos com complexidade O(1). A complexidade destes algoritmos
é definida então pelo número de execuções de alocação de blocos em função do número
de usuários K e quantidade de blocos N, ou seja, a complexidade é ≤ O(N×K).

A complexidade do algoritmo Opt-delay [92], descrito na Seção 3.6, é definida
pela quantidade de blocos de escalonamento N, número de usuários K e pelo número
de execuções do passo de otimização u para encontrar o η∗ ótimo do Algoritmo 3.4 de
predição do estado ocioso. Este valor η∗ definirá o vetor de pesos utilizado para cálculo
da taxa de alocação para os usuários. Sendo assim, a complexidade computacional do
algoritmo Opt-delay é igual a O(N×K×u).

A complexidade computacional do algoritmo proposto é similar à complexidade
do algoritmo Opt-delay, porém acrescentando a complexidade derivada da otimização da
alocação de potência. O Algoritmo 4.1 mostra que a complexidade é então definida pelo
número de blocos N, número de usuários K, número de execuções do passo de otimização
u e o número de execuções para otimização da alocação de potência, igual a B×mmax/2.
O número de execuções para otimização da alocação de potência é definido em função do
número de sub-bandas B e o número de formatos de modulação mmax/2, que corresponde
ao tamanho máximo da constelação mmax dividido por 2. No algoritmo de alocação de
recursos proposto, todas as modulações serão avaliadas de forma a encontrar o formato
de modulação ótimo. Desta forma, a complexidade computacional do algoritmo proposto
é igual a O(N×K×u×B×mmax/2).

A Tabela 4.1 resume o estudo de complexidade computacional dos algoritmos
avaliados nesta Seção. Verifica-se que o tempo de execução do algoritmo de alocação
proposto é menor que o dos algoritmos baseados em EP e PSO, pois estas heurísticas
possuem variáveis, como o tamanho da população e o número máximo de iterações, com



4.2 Análise de Complexidade 107

QoS guaranteed ≤ O(N×K)
PSO O(N×K×Po×maxit)
Est-delay ≤ O(N×K)
Opt-delay O(N×K×u)
EP O(N×K×Po×maxit)
Proposto O(N×K×u×B×mmax/2)

Tabela 4.1: Complexidade computacional dos algoritmos de esca-
lonamento avaliados

valores mais altos em relação às variáveis do algoritmo de alocação proposto. O tempo
de execução dos algoritmos QoS guaranteed e Est-delay são as menores dentre todos os
algoritmos analisados.



CAPÍTULO 5
Escalonamento de Recursos no Downlink
Considerando Alocação de Potência e Retardo:
Simulações e Resultados

Neste Capítulo, apresenta-se os resultados de simulação comparando o desem-
penho do algoritmo proposto de escalonamento de recurso no downlink considerando mi-
nimização de retardo e otimização de alocação de potência com o desempenho de outros
algoritmos da literatura em cenários de comunicação para redes sem fio com característi-
cas do 5G, LTE Advanced e LTE Advanced Pro e modelagens de canais diversas.

As redes sem fio 5G são implementadas utilizando os modelos de canais CDL
(Clustered Delay Line, Linha de Atraso Agrupada) e TDL (Tapped Delay Line, Linha de
Atraso baseada em Tap), adequados para cenários de comunicação com propagação por
ondas milimétricas (mmWaves).

5.1 Introdução

Considerando os parâmetros de transmissão downlink do sistema de comunica-
ção sem fio e de modelo de canal descritos em cada cenário simulado, avaliam-se neste
capítulo os resultados das simulações do algoritmo de alocação proposto no Capítulo 4
em termos dos parâmetros de vazão, retardo, fairness, taxa de perda de bits e tempo de
processamento. Os valores apresentados nos resultados correspondem aos valores médios
sobre 1000 (mil) execuções dos algoritmos comparados, pois a partir desta quantidade de
execuções os resultados não apresentam variação estatística significativa.

As simulações foram desenvolvidas comparando os resultados do algoritmo pro-
posto com os seguintes algoritmos de alocação de recursos: algoritmo QoS garantido
[46], denominado QoS guaranteed, algoritmo baseado em PSO [81], algoritmo baseado
em estimativa de retardo [36], denominado Est-delay, algoritmo de otimização de retardo
e vazão [92], denominado Opt-delay, e algoritmo baseado em EP (Evolutionary Program-

ming, Programação Evolucionária) [37], que foram descritos no Capítulo 3.
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Foram consideradas cinco séries reais de tráfego TCP/IP (Transmission Control

Protocol / Internet Protocol, Protocolo de Controle de Transmissão / Protocolo Internet)
para representação do tráfego de dados dos usuários durante a simulação dos algoritmos,
agregadas no domínio do tempo em intervalos de 1 ms, conforme mostrado no Anexo A.
Estas séries foram atribuídas para os usuários de forma sequencial. O primeiro usuário
é definido pela série 1, o segundo usuário pela série 2, o terceiro usuário pela série 3, o
quarto usuário pela série 4, o quinto usuário pela série 5, o sexto usuário pela série 1, e
assim por diante. Estas séries reais consideradas representam o tráfego TCP/IP entre a
Universidade de Waikato com redes externas [12].

As heurísticas baseadas em PSO e EP foram implementadas utilizando 30
indivíduos e 100 iterações máximas como critério de parada, conforme literatura [81].

Os valores de taxa de transmissão mínima requerida para cada usuário foram
calculados baseados na média de tráfego de dados do sistema de transmissão simulado
[18].

As condições do canal para cada usuário e SB em termos de SINR (Signal to

Interference plus Noise Ratio, Relação Sinal Interferência mais Ruído) foram gerados
para cada TTI (Transmission Time Interval, Intervalo de Tempo de Transmissão) através
da seguinte equação [64]:

SINR =
GoPo

∑
J
j=1 G jPj +σ2

n
, (5-1)

onde Go é o ganho do canal para a potência de transmissão Po, G j é o ganho do canal para
os sinais de interferência com potência Pj, σ2

n é a potência do ruído e J é o número de
células cujo sinais geram interferência na transmissão de dados.

Para simulação dos cenários LTE Advanced, foi considerado o modelo de canal
multipercurso Rayleigh descrito na Seção 2.2.4. A modelagem Rayleigh para propagação
por ondas não milimétricas é bastante utilizada na literatura por representar de forma
fiel um canal de transmissão multipercurso em ambientes urbanos, justificando assim sua
escolha nas simulações [64] [1] [3] [2] [4] [5].

Para simulação dos cenários com ondas milimétricas, foram considerados os
modelos de canal CDL (Clustered Delay Line, Linha de Atraso Agrupada) e TDL (Tapped

Delay Line, Linha de Atraso baseada em Tap) [9] [8]. Foi definida a frequência da
portadora de 26 GHz, devido aos recentes estudos da ANATEL (Agência Nacional de
Telecomunicações) com essa faixa de frequência, que também deverá ser adotada na
Europa [11]. A forma de onda CP-OFDM foi definida também nestes cenários devido
aos estudos documentados no Release 15 do 3GPP [9] [8] referentes à padronização
desta forma de onda para downlink e uplink, em vista da compatibilidade com tecnologias
multi-antenas, eficiência espectral alta e baixa complexidade de implementação [10] [89].
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Os modelos de canal CDL e TDL foram implementados por meio da biblioteca 5G do
MATLAB versão R2018a, disponível em [13].

As simulações foram realizadas por meio do software MATLAB versão R2018a,
utilizando um microcomputador com a seguinte configuração: Processador Intel Core
i5 5300U 2.30 GHz, 8GB RAM, SSHD SATA III, Windows 10 64bits. Optou-se por
implementar as funções e rotinas de simulação ao invés de utilizar ferramentas disponíveis
de simulação de rede a fim de simular diversos parâmetros de modelagem de canal e do
sistema de comunicação sem fio.

O índice de justiça (fairness) é uma importante medida para determinar se os
usuários estão recebendo uma distribuição justa dos recursos do sistema, denominado
neste trabalho de índice de justiça global. Quanto mais próximo de 1 o valor deste
parâmetro, mais justa é a distribuição dos recursos na rede. O fairness é calculado da
seguinte forma [48]:

Fairness =

[
∑

K
k=1 xk

]2
K ∑

K
k=1 x2

k
, (5-2)

onde xk =
rk
Rk

é a taxa normalizada de transmissão de dados, rk é a taxa de transmissão de
dados do usuário k, Rk é a taxa mínima requerida do usuário k e K é o número total de
usuários.

Quando um sistema tem por objetivo oferecer vazão proporcional aos usuários,
então o fairness é dito fairness de vazão, calculado da seguinte forma [48] [68]:

FairnessV =

[
∑

K
k=1 rk

]2
K ∑

K
k=1 r2

k
, (5-3)

onde rk é a taxa de transmissão do usuário k e K é o número total de usuários.

5.2 Cenário 1 - LTE Advanced

As condições de canal para cada usuário e RBs em termos de SINR foram
geradas para cada TTI considerando o modelo multipercurso Rayleigh, distância entre
UE e eNodeB de 0.75 km e demais parâmetros apresentados na Tabela 5.1. Os valores
descritos se baseiam nas referências [64] [1] [3] [2] [4] [5]. A Figura 5.1 apresenta os
dados estatísticos referentes à modelagem de canal simulada. Verifica-se por meio dos
dados estatísticos que a modelagem de canal simulada provê na média boas condições de
canal para os usuários neste cenário.

As simulações foram desenvolvidas considerando os parâmetros para um cenário
de transmissão downlink apresentado na Tabela 5.2, similares aos valores encontrados nas
referências [46] [81] [36] [33] [92]. A taxa de bit e o índice MCS associado ao SINR
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Modelo multipercurso Rayleigh
Perfil de atraso multipercurso ETU (Extended Typical Urban,

Urbano Típico Estendido)
Modelo de perda de percurso 128.1+37.6log10(ddis[km])
Sombreamento lognormal Média 0 e desvio padrão 10 dB
Distância entre UE e eNodeB 0.75 km
Densidade de potência do ruído branco -174 dBm/Hz
Potência máxima de transmissão do eNodeB 46 dBm
Ganho da antena do eNodeB após perda do cabo 15 dBi
Ganho da antena do UE 0 dBi
Figura de ruído do UE 9 dB
Margem de interferência do UE 4 dB
Velocidade do UE 3 km/h

Tabela 5.1: Cenário 1 - LTE Advanced: Parâmetros de simulação
para modelagem de canal
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Figura 5.1: Cenário 1 - LTE Advanced: a) Valores de SINR do
modelo de Rayleigh; b) Histograma dos valores de
SINR; c) PDF estimada dos valores de SINR; d) CDF
estimada dos valores de SINR
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Largura de banda do sistema 5×20 MHz
Número de blocos de recurso por portadora 110
Frequência 700 MHz
Taxa de transmissão mínima requerida Média do tráfego
Retardo máximo 100 ms
Tamanho do subframe 1 ms
Espaçamento entre subportadoras 15 kHz
Número de TTIs simulados 1000
Forma de onda f-OFDM
Modulações QPSK, 16-QAM e 64-QAM

Tabela 5.2: Cenário 1 - LTE Advanced: Parâmetros de simulação
da transmissão downlink

são definidos com CQI de 4 bits, utilizando as modulações QPSK, 16-QAM e 64-QAM.
Foram utilizados 110 blocos de recursos por portadora pois representa o número de blocos
de recursos para uma largura de banda de 20 MHz acrescido de 10%, tendo em vista a
ausência de banda de guarda, que no caso do OFDM utiliza 10% da banda útil. A ausência
da banda de guarda para o f-OFDM possibilita utilizar uma maior quantidade de blocos
de recurso em uma mesma portadora e aumentar a capacidade de transmissão de dados.

A Figura 5.2 ilustra a soma da vazão total e a Figura 5.3 ilustra a vazão média
dos usuários. O algoritmo proposto apresenta os maiores valores de vazão total e vazão
média se considerado até 60 usuários, inclusive com melhoria de desempenho em relação
ao algoritmo Opt-delay. O algoritmo EP apresenta o melhor desempenho se considerado
mais de 60 usuários em simulação. Os baixos valores apresentados pelo algoritmo PSO
se justificam pela função de penalidade do algoritmo, que considera o critério de taxa
mínima de transmissão em sua função objetivo.

Em relação ao retardo médio dos usuários do sistema, mostrado na Figura 5.4, o
algoritmo proposto apresenta o melhor desempenho. Os valores são próximos aos valores
apresentados pelos algoritmos EP, Opt-delay, QoS guaranteed e Est-delay, porém ainda
assim são os menores valores.

Os algoritmos baseado em EP, Opt-delay e proposto apresentam menores valores
de fairness, conforme mostrado nas Figuras 5.5 e 5.6, o que era esperado visto que
a política de otimização destes algoritmos se baseia no retardo e na vazão. Embora o
algoritmo proposto não apresente melhor desempenho em termos de fairness, este provê
maiores valores de vazão para os usuários da rede.

O algoritmo EP apresenta os maiores valores de taxa de perda, mostrada na
Figura 5.7. Os demais algoritmos apresentam desempenho similar, abaixo de 2%.

O algoritmo baseado em PSO apresenta os maiores valores médios de tempo
de processamento, conforme mostrado na Figura 5.8, enquanto os algoritmos Est-delay

e QoS guaranteed apresentam os menores valores. As heurísticas PSO e EP demandam
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Figura 5.2: Cenário 1 - LTE Advanced: Vazão total em função do
número de usuários

maior tempo de processamento em vista do número de iterações necessárias para desem-
penhar a otimização.

Os resultados demonstram que o canal apresenta boa qualidade de transmissão,
com valores médios próximos de 25 dB, conforme apresentado na Figura 5.1. A qualidade
da transmissão influencia no desempenho dos algoritmos comparados, visto que em
termos de vazão e retardo tendem a apresentar valores similares para mais de 60 usuários
em simulação.
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número de usuários
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Figura 5.5: Cenário 1 - LTE Advanced: Índice de justiça (fairness)
global em função do número de usuários
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Figura 5.6: Cenário 1 - LTE Advanced: Fairness de vazão em
função do número de usuários



5.2 Cenário 1 - LTE Advanced 116

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Número de usuários

0

5

10

15

20

25

30

35

T
ax

a 
d

e 
p

er
d

a 
(%

)

QoS guaranteed

PSO

Est-delay

Opt-delay

EP

Proposto

70 80 90 100
0

0.5

1

1.5

Figura 5.7: Cenário 1 - LTE Advanced: Taxa de perda em função
do número de usuários

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Número de usuários

0

100

200

300

400

500

600

T
em

p
o

 d
e 

p
ro

ce
ss

am
en

to
 (

m
s)

QoS guaranteed

PSO

Est-delay

Opt-delay

EP

Proposto

70 80 90 100
0

5

10

15

Figura 5.8: Cenário 1 - LTE Advanced: Tempo de processamento
em função do número de usuários



5.3 Cenário 2 - LTE Advanced Pro 117

5.3 Cenário 2 - LTE Advanced Pro

As condições de canal para cada usuário e RBs em termos de SINR foram
geradas para cada TTI considerando o modelo multipercurso Rayleigh, distância entre
UE e eNodeB de 0.75 km e demais parâmetros apresentados na Tabela 5.3. Os valores
descritos se baseiam nas referências [64] [1] [3] [2] [4] [5] [6]. A Figura 5.9 apresenta os
dados estatísticos referentes a modelagem de canal simulada. Estes valores são similares
aos valores simulados no cenário 1, com boas condições do canal de transmissão.

As simulações foram desenvolvidas considerando os parâmetros para um cenário
de transmissão downlink apresentado na Tabela 5.4, similares aos valores encontrados nas
referências [46] [81] [36] [33] [92]. A taxa de bit e o índice MCS associado ao SINR são
definidos com CQI de 4 bits, utilizando as modulações QPSK, 16-QAM, 64-QAM e 256-
QAM.

Os algoritmos proposto e Opt-delay apresentam valores similares de vazão, os

Modelo multipercurso Rayleigh
Perfil de atraso multipercurso ETU (Extended Typical Urban,

Urbano Típico Estendido)
Modelo de perda de percurso 128.1+37.6log10(ddis[km])
Sombreamento lognormal Média 0 e desvio padrão 10 dB
Distância entre UE e eNodeB 0.75 km
Densidade de potência do ruído branco -174 dBm/Hz
Potência máxima de transmissão do eNodeB 46 dBm
Ganho da antena do eNodeB após perda do cabo 15 dBi
Ganho da antena do UE 0 dBi
Figura de ruído do UE 9 dB
Margem de interferência do UE 4 dB
Velocidade do UE 3 km/h

Tabela 5.3: Cenário 2 - LTE Advanced Pro: Parâmetros de simu-
lação para modelagem de canal

Largura de banda do sistema 32×20 MHz
Número de blocos de recurso por portadora 110
Frequência 26 GHz
Taxa de transmissão mínima requerida Média do tráfego
Retardo máximo 100 ms
Tamanho do subframe 1 ms
Espaçamento entre subportadoras 15 kHz
Número de TTIs simulados 1000
Forma de onda f-OFDM
Modulações QPSK, 16-QAM, 64-QAM e 256-QAM

Tabela 5.4: Cenário 2 - LTE Advanced Pro: Parâmetros de simu-
lação da transmissão downlink
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Figura 5.9: Cenário 2 - LTE Advanced Pro: a) Valores de SINR
do modelo de Rayleigh; b) Histograma dos valores de
SINR; c) PDF estimada dos valores de SINR; d) CDF
estimada dos valores de SINR

maiores valores entre todos os algoritmos verificados independente do número de usuários
considerados em simulação, conforme visto nas Figuras 5.10 e 5.11.

A Figura 5.12 demonstra que o algoritmo proposto apresenta menores valores
de retardo médio se comparado com os demais algoritmos para diferentes números de
usuários considerados em simulação.

Em relação ao parâmetro de fairness mostrado nas Figuras 5.13 e 5.14, o
algoritmo proposto e o algoritmo Opt-delay apresentam os menores valores.

A Figura 5.15 demonstra que todos os algoritmos, exceto o baseado em EP,
apresentam valores de taxa de perda muito pequenos, praticamente iguais a zero. Esta
redução na taxa de perda do sistema era esperada, devido à largura de banda de 640 MHz,
que permite ampliar a disponibilidade dos blocos de recursos.

O desempenho em relação ao tempo de processamento mostrado na Figura 5.16
permanece o mesmo apresentado no cenário 1. As heurísticas PSO e EP são aquelas que
demandam maior tempo de processamento.

Estes resultados demonstram que em sistemas com boas condições de canal os
algoritmos EP, Opt-delay e proposto tendem a apresentar valores similares em termos de
vazão e retardo, principalmente para número maior de usuários. Canais de transmissão
com melhores condições de SINR permitem utilizar formatos de modulação de ordem
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Figura 5.10: Cenário 2 - LTE Advanced Pro: Vazão total em fun-
ção do número de usuários

mais elevada que fornecem maiores taxas de transmissão. Desta forma, as heurísticas de
otimização influenciam de forma menos significativa o cenário de transmissão simulado.

Comparado ao cenário 1 onde se simulou o LTE Advanced, verifica-se que o
algoritmo proposto apresenta melhor desempenho em termos de vazão independente do
número de usuários. A alta largura de banda utilizada neste cenário LTE Advanced Pro
possibilita maiores valores de vazão para os usuários mantendo a taxa de perda de bits
próximo a zero.
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Figura 5.11: Cenário 2 - LTE Advanced Pro: Vazão média em
função do número de usuários
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Figura 5.12: Cenário 2 - LTE Advanced Pro: Retardo médio em
função do número de usuários
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Figura 5.13: Cenário 2 - LTE Advanced Pro: Índice de justiça
(fairness) global em função do número de usuários
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Figura 5.14: Cenário 2 - LTE Advanced Pro: Fairness de vazão em
função do número de usuários
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mento em função do número de usuários
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5.4 Cenário 3 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
NLOS

As condições de canal para cada usuário e RBs em termos de SINR foram
geradas para cada TTI considerando o modelo multipercurso CDL-B sem linha de visada,
distância entre UE e eNodeB de 0.5 km e demais parâmetros apresentados na Tabela
5.5. Os valores descritos se adequam ao cenário de ondas milimétricas e se baseiam
nas referências [4] [5] [6] [7]. A Figura 5.17 apresenta os dados estatísticos referentes
a modelagem de canal simulada. Nota-se que a qualidade do canal é bastante inferior
à qualidade dos cenários anteriores, devido as características da propagação por ondas
milimétricas.

As simulações foram desenvolvidas considerando os parâmetros para um cenário
de transmissão downlink apresentado na Tabela 5.6, similares aos valores encontrados
nas referências [46] [81] [36] [33] [92] [71] [56] [9] [8]. A taxa de bit e o índice MCS
associado ao SINR são definidos com CQI de 4 bits, utilizando as modulações QPSK,
16-QAM, 64-QAM e 256-QAM.

As Figuras 5.18 e 5.19 demonstram que em sistemas com propagação por ondas
milimétricas os maiores valores de vazão total e vazão média são obtidos por meio do
algoritmo proposto, independente do número de usuários considerados em simulação.
É importante ressaltar que nesse cenário com ondas milimétricas há uma diferença
significativa de valores do algoritmo proposto em relação aos demais algoritmos.

O algoritmo proposto apresenta também o melhor desempenho em termos de
retardo médio, conforme verificado na Figura 5.20.

Modelo multipercurso CDL-B
Cenário UMa (Urban Macro) NLOS
Modelo de perda de percurso 128.1+37.6log10(ddis[km])
Sombreamento lognormal Média 0 e desvio padrão 7.8 dB
Distância entre UE e eNodeB 0.5 km
Densidade de potência do ruído branco -174 dBm/Hz
Potência máxima de transmissão do eNodeB 35 dBm
Altura do eNodeB 25 m
Ganho da antena do eNodeB após perda do cabo 15 dBi
Ganho da antena do UE 0 dBi
Figura de ruído do UE 9 dB
Margem de interferência do UE 4 dB
Velocidade do UE 3 km/h

Tabela 5.5: Cenário 3 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
NLOS: Parâmetros de simulação para modelagem de
canal
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Figura 5.17: Cenário 3 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
NLOS: a) Valores de SINR do modelo CDL-B; b)
Histograma dos valores de SINR; c) PDF estimada
dos valores de SINR; d) CDF estimada dos valores
de SINR

Largura de banda do sistema 3×396 MHz
Número de blocos de recurso por portadora 275
Frequência 26 GHz
Taxa de transmissão mínima requerida Média do tráfego
Retardo máximo 100 ms
Tamanho do subframe 1 ms
Espaçamento entre subportadoras 120 kHz
Número de TTIs simulados 1000
Forma de onda CP-OFDM
Modulações QPSK, 16-QAM, 64-QAM e 256-QAM

Tabela 5.6: Cenário 3 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
NLOS: Parâmetros de simulação da transmissão
downlink
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Figura 5.18: Cenário 3 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
NLOS: Vazão total em função do número de usuários

Em relação ao parâmetro de fairness, mostrado na Figura 5.21, o algoritmo QoS
guaranteed apresenta o melhor desempenho. Em termos de fairness de vazão, mostrado
na Figura 5.22, o algoritmo proposto apresenta valores acima de 0.85, os maiores valores
verificados em simulação. Verifica-se que há melhoria considerável no desempenho do
algoritmo proposto em termos de fairness neste cenário com ondas milimétricas em
relação aos cenários 1 e 2.

Em relação a taxa de perda, mostrada na Figura 5.23, o algoritmo proposto, o
algoritmo Opt-delay e o algoritmo EP apresentam os menores valores, próximos de zero.
Verifica-se também que há melhoria no desempenho do algoritmo proposto em relação a
este parâmetro no cenário com ondas milimétricas.

O desempenho em termos de tempo de processamento, mostrado na Figura 5.24,
permanece o mesmo em relação aos demais cenários. As heurísticas PSO e EP demandam
maior processamento.

Os resultados obtidos para o cenário de propagação por ondas milimétricas
sem linha de visada demonstram que o algoritmo proposto também apresenta melhor
desempenho em cenários onde há baixa qualidade do canal de transmissão. Este fato se
deve ao algoritmo de alocação de potência, utilizado no algoritmo proposto, que otimiza
a taxa de transmissão escolhendo o formato de modulação mais adequado que não resulte
em perdas de bits significativas.
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Figura 5.19: Cenário 3 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
NLOS: Vazão média em função do número de usuá-
rios
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Figura 5.20: Cenário 3 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
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Figura 5.21: Cenário 3 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
NLOS: Índice de justiça (fairness) global em função
do número de usuários
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Figura 5.22: Cenário 3 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
NLOS: Fairness de vazão em função do número de
usuários
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Figura 5.23: Cenário 3 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
NLOS: Taxa de perda em função do número de usuá-
rios
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Figura 5.24: Cenário 3 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
NLOS: Tempo de processamento em função do nú-
mero de usuários
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5.5 Cenário 4 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
NLOS

As condições de canal para cada usuário e RBs em termos de SINR foram
geradas para cada TTI considerando o modelo multipercurso TDL-B sem linha de visada,
distância entre UE e eNodeB de 0.5 km e demais parâmetros apresentados na Tabela 5.7.
Os valores descritos se baseiam nas referências [4] [5] [6] [7]. A Figura 5.25 apresenta
os dados estatísticos referentes a modelagem de canal simulada. Embora a qualidade
do canal apresente uma pequena melhoria em relação ao cenário anterior, seus valores
permanecem muito baixos.

As simulações foram desenvolvidas considerando os parâmetros para um cenário
de transmissão downlink apresentado na Tabela 5.8, similares aos valores encontrados
nas referências [46] [81] [36] [33] [92] [71] [56] [9] [8]. A taxa de bit e o índice MCS
associado ao SINR são definidos com CQI de 4 bits, utilizando as modulações QPSK,
16-QAM, 64-QAM e 256-QAM.

As Figuras 5.26 e 5.27 ilustram a melhoria na vazão em cenários com modelagem
TDL NLOS obtida por meio do algoritmo proposto em relação aos demais algoritmos.
Este fato comprova que, independente da modelagem de canal utilizada para redes 5G,
o algoritmo proposto apresenta o melhor desempenho em termos de vazão e retardo.
Foi observada uma pequena queda no desempenho do algoritmo EP em termos de vazão
neste cenário com modelagem TDL NLOS, em relação ao cenário com modelagem CDL
NLOS.

Em termos de retardo médio, mostrado na Figura 5.28, o algoritmo proposto

Modelo multipercurso TDL-B
Cenário UMa (Urban Macro) NLOS
Modelo de perda de percurso 32.4+20log10( fc)+30log10(ddis[km])
Sombreamento lognormal Média 0 e desvio padrão 7.8 dB
Distância entre UE e eNodeB 0.5 km
Densidade de potência do ruído branco -174 dBm/Hz
Potência máxima de transmissão do eNodeB 35 dBm
Altura do eNodeB 25 m
Ganho da antena do eNodeB após perda do cabo 15 dBi
Ganho da antena do UE 0 dBi
Figura de ruído do UE 9 dB
Margem de interferência do UE 4 dB
Velocidade do UE 3 km/h

Tabela 5.7: Cenário 4 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
NLOS: Parâmetros de simulação para modelagem de
canal
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Figura 5.25: Cenário 4 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
NLOS: a) Valores de SINR do modelo TDL-B; b)
Histograma dos valores de SINR; c) PDF estimada
dos valores de SINR; d) CDF estimada dos valores
de SINR

Largura de banda do sistema 3×396 MHz
Número de blocos de recurso por portadora 275
Frequência 26 GHz
Taxa de transmissão mínima requerida Média do tráfego
Retardo máximo 100 ms
Tamanho do subframe 1 ms
Espaçamento entre subportadoras 120 kHz
Número de TTIs simulados 1000
Forma de onda CP-OFDM
Modulações QPSK, 16-QAM, 64-QAM e 256-QAM

Tabela 5.8: Cenário 4 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
NLOS: Parâmetros de simulação da transmissão
downlink
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Figura 5.26: Cenário 4 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
NLOS: Vazão total em função do número de usuários

apresenta o melhor desempenho, com menores valores apresentados para diferente nú-
mero de usuários considerados em simulação.

Em relação ao parâmetro de fairness, mostrado na Figura 5.29, os algoritmos
QoS guaranteed e Est-delay apresentam os maiores valores. Porém, em relação ao
fairness de vazão, mostrado na Figura 5.30, o algoritmo proposto e o algoritmo Opt-delay

apresentam valores acima de 0.85, os maiores valores obtidos se considerado sistemas
com até 60 usuários.

Em termos de taxa de perda, o algoritmo PSO apresenta o pior desempenho,
conforme mostrado na Figura 5.31. Os demais algoritmos apresentam valores similares,
próximos de zero.

O desempenho em termos de tempo de processamento permanece o mesmo dos
demais cenários simulados, conforme mostrado na Figura 5.32.

Em cenários com baixa qualidade do canal de transmissão, verifica-se que o
algoritmo proposto apresenta o melhor desempenho em termos de vazão e retardo, assim
como no cenário anterior. O fato se justifica pela alocação otimizada de potência, que
influencia de forma mais significativa o cenário de transmissão com baixa qualidade
em relação à cenários com melhor qualidade de transmissão como nos cenários LTE
Advanced.
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Figura 5.27: Cenário 4 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
NLOS: Vazão média em função do número de usuá-
rios

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Número de usuários

0

2

4

6

8

10

12

R
et

ar
d

o
 m

éd
io

 p
o

r 
u

su
ár

io
 (

m
s)

QoS guaranteed

PSO

Est-delay

Opt-delay

EP

Proposto

4 6 8 10 12

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Figura 5.28: Cenário 4 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
NLOS: Retardo médio em função do número de usuá-
rios
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Figura 5.29: Cenário 4 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
NLOS: Índice de justiça (fairness) global em função
do número de usuários
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Figura 5.30: Cenário 4 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
NLOS: Fairness de vazão em função do número de
usuários
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Figura 5.31: Cenário 4 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
NLOS: Taxa de perda em função do número de usuá-
rios
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Figura 5.32: Cenário 4 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
NLOS: Tempo de processamento em função do nú-
mero de usuários
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5.6 Cenário 5 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
LOS

As condições de canal para cada usuário e RBs em termos de SINR foram
geradas para cada TTI considerando o modelo multipercurso CDL-D com linha de visada
direta, distância entre UE e eNodeB de 0.5 km e demais parâmetros apresentados na
Tabela 5.9. Os valores descritos se adequam ao cenário de ondas milimétricas e se baseiam
nas referências [4] [5] [6] [7]. A Figura 5.33 apresenta os dados estatísticos referentes a
modelagem de canal simulada. Há uma melhoria significativa em termos de qualidade do
canal neste cenário com linha de visada em relação aos cenários sem linha de visada.

As simulações foram desenvolvidas considerando os parâmetros para um cenário
de transmissão downlink apresentado na Tabela 5.10, similares aos valores encontrados
nas referências [46] [81] [36] [33] [92] [71] [56] [9] [8]. A taxa de bit e o índice MCS
associado ao SINR são definidos com CQI de 4 bits, utilizando as modulações QPSK,
16-QAM, 64-QAM e 256-QAM.

Em termos de vazão total e vazão média, o algoritmo proposto apresenta o
melhor desempenho, conforme ilustrado nas Figuras 5.34 e 5.35. Os resultados obtidos
são em geral superiores ao do cenário com modelagem CDL sem linha de visada, devido
às melhores condições de canal decorrentes do percurso direto.

A Figura 5.36 demonstra que o algoritmo proposto apresenta o melhor desem-
penho em termos de retardo médio se comparado aos demais algoritmos, superando o
algoritmo Opt-delay.

Em relação ao fairness, os algoritmos QoS guaranteed e Est-delay apresentam

Modelo multipercurso CDL-D
Cenário UMa (Urban Macro) LOS
Modelo de perda de percurso 32.4+20log10( fc)+30log10(ddis[km])
Sombreamento lognormal Média 0 e desvio padrão 7.8 dB
Distância entre UE e eNodeB 0.5 km
Densidade de potência do ruído branco -174 dBm/Hz
Potência máxima de transmissão do eNodeB 35 dBm
Altura do eNodeB 25 m
Ganho da antena do eNodeB após perda do cabo 15 dBi
Ganho da antena do UE 0 dBi
Figura de ruído do UE 9 dB
Margem de interferência do UE 4 dB
Velocidade do UE 3 km/h

Tabela 5.9: Cenário 5 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
LOS: Parâmetros de simulação para modelagem de
canal
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Figura 5.33: Cenário 5 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
LOS: a) Valores de SINR do modelo CDL-D; b) His-
tograma dos valores de SINR; c) PDF estimada dos
valores de SINR; d) CDF estimada dos valores de
SINR

Largura de banda do sistema 3×396 MHz
Número de blocos de recurso por portadora 275
Frequência 26 GHz
Taxa de transmissão mínima requerida Média do tráfego
Retardo máximo 100 ms
Tamanho do subframe 1 ms
Espaçamento entre subportadoras 120 kHz
Número de TTIs simulados 1000
Forma de onda CP-OFDM
Modulações QPSK, 16-QAM, 64-QAM e 256-QAM

Tabela 5.10: Cenário 5 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
LOS: Parâmetros de simulação da transmissão down-
link
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Figura 5.34: Cenário 5 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
LOS: Vazão total em função do número de usuários

os maiores valores, conforme mostrado na Figura 5.37. O algoritmo proposto apresenta
valores de fairness de vazão acima de 0.85, conforme mostrado na Figura 5.38. O
algoritmo baseado em PSO apresenta o pior desempenho.

A Figura 5.39 ilustra que o algoritmo baseado em PSO apresenta o pior desem-
penho em termos de perda de bits, enquanto os demais algoritmos apresentam valores
próximos de zero.

Em relação ao tempo de processamento, mostrado na Figura 5.40, os algoritmos
baseados em PSO e EP apresentam os maiores valores.
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Figura 5.35: Cenário 5 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
LOS: Vazão média em função do número de usuários
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Figura 5.36: Cenário 5 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
LOS: Retardo médio em função do número de usuá-
rios
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Figura 5.37: Cenário 5 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
LOS: Índice de justiça (fairness) global em função
do número de usuários
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Figura 5.38: Cenário 5 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
LOS: Fairness de vazão em função do número de
usuários
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Figura 5.39: Cenário 5 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
LOS: Taxa de perda em função do número de usuá-
rios
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Figura 5.40: Cenário 5 - Ondas Milimétricas e Modelagem CDL
LOS: Tempo de processamento em função do número
de usuários
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5.7 Cenário 6 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
LOS

As condições de canal para cada usuário e RBs em termos de SINR foram
geradas para cada TTI considerando o modelo multipercurso TDL-D com linha de visada
direta, distância entre UE e eNodeB de 0.5 km e demais parâmetros apresentados na
Tabela 5.11. Os valores descritos se baseiam nas referências [4] [5] [6] [7]. A Figura 5.41
apresenta os dados estatísticos referentes a modelagem de canal simulada. Observa-se a
melhoria significativa em termos de qualidade do canal em relação aos cenários sem linha
de visada.

As simulações foram desenvolvidas considerando os parâmetros para um cenário
de transmissão downlink apresentado na Tabela 5.12, similares aos valores encontrados
nas referências [46] [81] [36] [33] [92] [71] [56] [9] [8]. A taxa de bit e o índice MCS
associado ao SINR são definidos com CQI de 4 bits, utilizando as modulações QPSK,
16-QAM, 64-QAM e 256-QAM.

O desempenho do algoritmo proposto é o melhor entre os algoritmos estudados
em termos de vazão total e vazão média, conforme ilustrado nas Figuras 5.42 e 5.43. O
algoritmo baseado em PSO apresenta em geral o pior desempenho.

O algoritmo proposto apresenta os menores valores de retardo médio, conforme
mostrado na Figura 5.44. O algoritmo PSO apresenta o pior desempenho em termos deste
parâmetro.

Em relação ao parâmetro de fairness mostrado na Figura 5.45, os algoritmos
QoS guaranteed e Est-delay apresentam o melhor desempenho. Os demais algoritmos

Modelo multipercurso TDL-D
Cenário UMa (Urban Macro) LOS
Modelo de perda de percurso 32.4+20log10( fc)+30log10(ddis[km])
Sombreamento lognormal Média 0 e desvio padrão 7.8 dB
Distância entre UE e eNodeB 0.5 km
Densidade de potência do ruído branco -174 dBm/Hz
Potência máxima de transmissão do eNodeB 35 dBm
Altura do eNodeB 25 m
Ganho da antena do eNodeB após perda do cabo 15 dBi
Ganho da antena do UE 0 dBi
Figura de ruído do UE 9 dB
Margem de interferência do UE 4 dB
Velocidade do UE 3 km/h

Tabela 5.11: Cenário 6 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
LOS: Parâmetros de simulação para modelagem de
canal
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Figura 5.41: Cenário 6 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
LOS: a) Valores de SINR do modelo TDL-D; b) Histo-
grama dos valores de SINR; c) PDF estimada dos va-
lores de SINR; d) CDF estimada dos valores de SINR

Largura de banda do sistema 3×396 MHz
Número de blocos de recurso por portadora 275
Frequência 26 GHz
Taxa de transmissão mínima requerida Média do tráfego
Retardo máximo 100 ms
Tamanho do subframe 1 ms
Espaçamento entre subportadoras 120 kHz
Número de TTIs simulados 1000
Forma de onda CP-OFDM
Modulações QPSK, 16-QAM, 64-QAM e 256-QAM

Tabela 5.12: Cenário 6 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
LOS: Parâmetros de simulação da transmissão down-
link
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Figura 5.42: Cenário 6 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
LOS: Vazão total em função do número de usuários

apresentam tendência de queda do valor de fairness. Em relação ao fairness de vazão,
mostrado na Figura 5.46, o algoritmo baseado em PSO apresenta o pior desempenho.

O algoritmo baseado em PSO apresenta os maiores valores de taxa de perda
conforme pode ser visto na Figura 5.47. Os demais algoritmos apresentam desempenho
similar, ou seja, taxa de perda próxima de zero.

Em termos de tempo de processamento mostrado na Figura 5.48, o algoritmo ba-
seado em PSO apresenta o pior desempenho, assim como nos demais cenários simulados.
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Figura 5.43: Cenário 6 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
LOS: Vazão média em função do número de usuários
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Figura 5.44: Cenário 6 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
LOS: Retardo médio em função do número de usuá-
rios
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Figura 5.45: Cenário 6 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
LOS: Índice de justiça (fairness) global em função
do número de usuários
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Figura 5.46: Cenário 6 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
LOS: Fairness de vazão em função do número de
usuários
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Figura 5.47: Cenário 6 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
LOS: Taxa de perda em função do número de usuá-
rios
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Figura 5.48: Cenário 6 - Ondas Milimétricas e Modelagem TDL
LOS: Tempo de processamento em função do número
de usuários
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5.8 Considerações Finais

Verifica-se por meio dos resultados apresentados que o algoritmo proposto
no Capítulo 4, que considera a alocação otimizada de potência e retardo, melhora o
desempenho do sistema em termos de vazão quando comparado aos demais algoritmos
simulados tanto em cenários com maior disponibilidade de banda para os usuários, como
os cenários com parâmetros que simulam o LTE Advanced Pro, quanto em cenários com
propagação por ondas milimétricas que utilizam as modelagens de canal CDL e TDL. O
fato se evidencia principalmente se comparado o algoritmo proposto com a heurística
de otimização baseada em Programação Evolucionária, pois há maior demanda por
recursos computacionais para processar a heurística de otimização em vista do aumento
do número de blocos de recursos e, consequentemente, de variáveis envolvidas na solução
do problema.

O algoritmo proposto (alocação otimizada de potência e retardo) é baseado em
uma estratégia de formulação do problema de maximização da vazão do sistema como
um problema de seleção dos pesos atribuídos aos usuários para cálculo da taxa de trans-
missão, independente do cenário simulado e da quantidade de banda disponível. Além de
ser efetivo na maximização da vazão total, o algoritmo proposto demanda menos recur-
sos computacionais em todos os cenários simulados com diferente quantidade de banda
disponível se comparado às heurísticas de otimização baseadas em Programação Evolu-
cionária e PSO, conforme visto nos resultados que envolvem tempo de processamento.

O fato se repete em relação ao parâmetro de retardo da rede, ou seja, o algoritmo
proposto (alocação otimizada de potência e retardo) apresenta melhor desempenho em
termos de retardo à medida que se aumenta a banda disponível para alocação, principal-
mente nos cenários com propagação por ondas milimétricas. A estratégia de seleção dos
pesos atribuídos aos usuários tem impacto direto na taxa de transmissão de dados e, por
consequência, do retardo dos usuários do sistema de comunicação sem fio.

Em relação ao índice de justiça, o algoritmo proposto (alocação otimizada de
potência e retardo) tende a melhorar o desempenho para cenários com propagação por
ondas milimétricas se comparado aos cenários que simulam o LTE Advanced. Quando há
maior disponibilidade de banda o algoritmo proposto tende a alocar recursos de forma
mais justa aos usuários para proceder com a otimização por meio da seleção dos pesos
atribuídos aos usuários, da predição do estado ocioso e da alocação de potência, além de
prover os maiores valores de vazão média aos usuários em todos os cenários.

Em termos de taxa de perda de bits, o algoritmo proposto (alocação otimizada de
potência e retardo) apresenta valores próximos de zero em todos os cenários simulados,
mostrando que a estratégia de alocação otimizada de potência por meio da SNR (Signal

to Noise Ratio, Relação Sinal Ruído) efetiva é acertada em sua proposta de otimização da



5.8 Considerações Finais 148

métrica de goodput.



CAPÍTULO 6
Escalonamento de Recursos no Uplink com
Alocação Otimizada de Potência e Retardo Para
Redes Sem Fio com Comunicação D2D

O aumento exponencial na demanda por tráfego nas redes sem fio tem exigido
das operadoras de redes de comunicação alternativas para aumentar a vazão do sistema e
diminuir a latência. O surgimento de novas aplicações relacionadas a conceitos e tecnolo-
gias como Internet das Coisas (IoT, Internet of Things), comunicação Máquina a Máquina
(M2M, Machine-to-Machine) e realidade aumentada tem expandido a quantidade de dis-
positivos conectados à redes sem fio, demandando sistemas de comunicação celular que
empreguem técnicas avançadas para melhorar a eficiência espectral e prover melhor co-
bertura e vazão [62].

Uma das técnicas estudadas na literatura para aumentar a eficiência espectral
é a comunicação D2D (Device-to-Device, Dispositivo-a-Dispositivo). A comunicação
D2D foi introduzida no LTE-Advanced (Long Term Evolution - Advanced, Evolução a
Longo Prazo - Avançado), porém obteve mais destaque recentemente com as redes de
comunicação 5G. O conceito principal que envolve as comunicações D2D são dispositivos
que comunicam entre si com baixa interferência do eNodeB (Evolved Node B, Nó
Evoluído B), aliviando a eNodeB de sobrecarga de tráfego [62]. A comunicação D2D
toma vantagem da característica assimétrica do tráfego de dados em redes Internet, ou
seja, o tráfego é muito maior no downlink do que no uplink. Desta forma, há maior
disponibilidade de recursos ociosos no uplink do que no downlink e, por esta razão, as
pesquisas que envolvem comunicação D2D focam no compartilhamento de recursos no
uplink [66].

Diversos trabalhos na literaturam tratam da comunicação D2D no uplink com
multi-sharing (múltiplo compartilhamento de recursos). Em [82], os autores propõem uma
heurística com objetivo de garantir número máximo de pares de dispositivos comunicando
entre sim com mínima interferência, denotado como algoritmo GRA (Greedy Resource

Allocation, Alocação Ambiciosa de Recursos). Mais especificamente, apresentam um al-
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goritmo de alocação otimizada baseada no método húngaro para mostrar que o problema
é essencialmente um problema de alocação de recursos. O algoritmo proposto em [82]
não foi desenvolvido para um grande número de dispositivos na rede e os autores consi-
deraram um cenário de compartilhamento simplificado onde cada RB (Resource Block,
Bloco de Recurso) pode ser reutilizado por apenas um par de dispositivos. Entretanto,
nas redes 5G o conceito de comunicação multi-sharing é essencial, ou seja, qualquer RB
alocado para um dispositivo pode ser reutilizado por diversos dispositivos na rede.

Em [25], os autores propõem um algoritmo baseado na abordagem de [82] com
objetivo de resolver o problema de alocação multi-sharing de recursos, aumentando a
vazão do sistema e garantindo o requisito de SINR (Signal to Interference Plus Noise

Ratio, Relação Sinal Ruído mais Interferência), denotado como algoritmo GTM+ (Greedy

Throughput Maximization Plus, Maximização Ambiciosa da Vazão Mais). Os autores em
[25] formularam o problema de alocação multi-sharing, provaram que é um problema NP-
Hard (Non-Deterministic Polynomial Time Hard, Tempo Polinomial Não Determinístico
Difícil) e propuseram um algoritmo que utiliza conceitos como formação de grafos de
conflitos e conjunto de pesos máximos independentes para encontrar uma solução rápida
e eficiente.

Diferente dos trabalhos mencionados, propõe-se nesta tese um algoritmo para um
cenário mais amplo que trata inicialmente de otimizar a comunicação entre os dispositivos
e a eNodeB e, posteriormente, a comunicação multi-sharing entre os dispositivos. O
algoritmo é dividido em duas etapas: Primeiro, é desenvolvido a alocação de recursos
entre os CUEs (Cellular User Equipments, Equipamentos Celular do Usuário) e a eNodeB
considerando a otimização do retardo e a alocação de potência descritas no Capítulo
4. Para isto, é formulado o problema de otimização de retardo como um problema de
maximização da vazão e é introduzida uma abordagem de alocação de taxa de transmissão
e potência que envolve a maximização da métrica goodput (GP) dada em termos da SNR
(Signal to Noise Ratio, Relação Sinal Ruído) efetiva.

Na segunda etapa, é proposto um algoritmo de alocação de recursos para co-
municação multi-sharing, denominado algoritmo DMCG (Delay Minimization Conflict

Graphs, Grafos de Conflito e Minimização de Retardo), introduzido por nossa equipe em
[34], para reduzir o retardo dos DUEs (D2D User Equipments, Equipamentos D2D do
Usuário) e aumentar o desempenho do sistema. No algoritmo DMCG, o valor de retardo
é estimado utilizando processo envelope multifractal e curva de serviço para fluxos de
tráfego na transmissão no uplink. O algoritmo proposto também utiliza conceitos como
formação de grafos de conflitos e conjuntos de pesos máximos independentes. Entretanto,
diferente dos algoritmos mencionados anteriormente, o algoritmo DMCG pretende resol-
ver o problema de alocação de recursos em comunicação multi-sharing considerando a
minimização do retardo estimado da rede.
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O cenário simulado neste trabalho considera a propagação por ondas milimé-
tricas, uma importante característica das redes sem fio 5G, com objetivo de melhorar a
vazão e latência dos usuários da rede por meio da possibilidade de se aumentar a largura
de banda do sistema. Os resultados demonstram que o algoritmo proposto provê ganhos
consideráveis em termos de vazão e retardo, apresentando baixo tempo de processamento
quando comparado a outros algoritmos da literatura, incluindo aqueles baseados em heu-
rísticas de otimização como os Algoritmos Genéticos.

6.1 Trabalhos Relacionados

Nesta Seção, são discutidos trabalhos da literatura relacionados à comunicação
D2D (Device-to-Device, Dispositivo-a-Dispositivo) e alocação de recursos multi-sharing

e também sobre suas características, vantagens e desvantagens comparados com o algo-
ritmo proposto nesta tese.

É proposto em [25] o algoritmo GTM+ (Greedy Throughput Maximization

Plus, Maximização Ambiciosa da Vazão Mais), um algoritmo iterativo com objetivo
de encontrar uma solução para o problema de alocação de recursos multi-sharing. O
algoritmo GTM+ se baseia na maximização da função de utilidade definida pela vazão
do sistema considerando o reuso dos RBs (Resource Blocks, Blocos de Recurso) [25].
Para obter o conjunto de pesos máximos independentes com complexidade computacional
O(n3), os autores em [25] utilizam a heurística proposta por [20]. O pior caso de
complexidade do algoritmo GTM+ é O(n4), devido a pelo menos um par DUE (D2D

User Equipment, Equipamento D2D do Usuário) ser garantido reusar os RBs em cada
iteração. Diferente de nossa proposta, o algoritmo GTM+ não considera a alocação de
recursos para CUEs (Cellular User Equipments, Equipamentos Celular do Usuário) nem
o retardo do sistema como métricas de otimização.

Em [91], é proposto para comunicação D2D um esquema de controle de energia
baseado na distância para aumentar o ganho de desempenho sem causar interferência
no sistema. Aplicando o modelo PPP (Poisson Point Process, Processo de Ponto de
Poisson), os autores propõem um modelo geométrico estocástico para obter melhores
resultados. Os resultados apresentados nas simulações mostram que o esquema proposto
em [91] beneficia ambos CUEs e DUEs. Embora os resultados demonstram as vantagens
do esquema de controle de potência, as comparações não são realizadas com demais
esquemas no estado da arte em termos de vazão e retardo para alocação de recursos em
sistemas de comunicação D2D.

Os autores propõem em [62] um esquema de alocação de recursos para comu-
nicação D2D no uplink que consiste de duas etapas. Na primeira etapa, é selecionado
o modo de retransmissão entre os modos disponíveis para os dispositivos nas bordas da
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célula e a eNodeB se há um requisito de comunicação multihop (com vários saltos). Se-
lecionando parâmetros como confiabilidade e potência da bateria, o esquema de seleção
do modo de retransmissão tenta minimizar a perda de pacotes da rede. Na segunda etapa,
é proposto um esquema de alocação de recursos para otimizar o número de blocos de
recursos e reduzir o tempo de upload. Neste trabalho, é considerada uma abordagem para
comunicação D2D no uplink, porém o esquema proposto trata da alocação de recursos
para CUEs e da maximização da vazão por meio de um algoritmo de minimização do
retardo.

Em [66], os autores abordam o problema de alocação de recursos e controle
de potência em um sistema de comunicação D2D em redes celulares NOMA (Non-

Orthogonal Multiple Access, Acesso Múltiplo Não Ortogonal). A proposta busca ma-
ximizar a vazão total para todos os pares D2D e atender as restrições de taxa mínima de
transmissão requeridas pelos usuários por meio de técnicas de cancelamento sucessivo
da interferência. Primeiro, são derivadas as condições ótimas para controle de potência
dos usuários da rede celular em cada subcanal. Em seguida, os autores propõem um algo-
ritmo iterativo para resolver o problema de alocação de recursos. Os resultados obtidos em
[66] indicam que o esquema proposto apresenta melhorias se comparado aos esquemas
de alocação tradicionais em redes celular com elevado tráfego de dados. Nesta tese tam-
bém considera-se uma abordagem que busca melhorar os parâmetros de vazão e retardo
por meio da aplicação de um esquema de alocação conjunta para ambos CUEs e DUEs
em um sistema de comunicação baseado em CP-OFDM (Cyclic Prefix - Orthogonal Fre-

quency Division Multiplexing, Prefixo Cíclico - Multiplexação por Divisão de Frequência
Ortogonal) no uplink.

É proposto pelos autores em [50] um esquema que considera a técnica Deep Q-

learning com filtro de Kalman estendido (EKF, Extended Kalman Filter) para resolver
o problema de alocação de potência para os dispositivos em comunicação D2D em um
cenário onde a informação de tráfego prioritário não é conhecida pela eNodeB. Os autores
exploram a política ótima para alocação de potência e de recursos para maximizar a
vazão total do sistema. A proposta compreende de quatro etapas: divisão de células,
agrupamento (clustering), modelo de filas e alocação simultânea de canal e potência.
Apolítica ótima é obtida por meio das técnicas EKF e Deep Q-learning, utilizadas para
incorporar incerteza na função Q e nas transições de canal. Os autores mostram por meio
de simulações as vantagens do esquema de compartilhamento de recursos comparado com
outros esquemas da literatura.

Em [78] é proposto pelos autores utilizar o algoritmo RL-LCDC (Reinforcement-

Learning based Latency Controlled D2D Connectivity, Conectividade D2D Controlada
por Latência e baseada em Aprendizagem por Reforço) e suas abordagens Q-Learning.
Inicialmente, o algoritmo realiza a varredura por vizinhos e decide o arranjo dos links
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de comunicação D2D. Em seguida, o algoritmo controla de forma adaptativa o alcance
de transmissão para máxima conectividade da rede. Os resultados apresentados em [78]
mostram que o algoritmo RL-LCDC otimiza a conectividade com melhor eficiência
energética e menor retardo em relação a outros algoritmos da literatura comparados.
Os esquemas apresentados em [50] e [78] apresentam propostas robustas para resolver
o problema de maximização em redes de comunicação D2D, porém nossa proposta é
resolver o problema com menor complexidade computacional utilizando um algoritmo
que não seja baseado em aprendizagem por reforço.

Em [76], os autores propõem o algoritmo JUAD (Joint Uplink and Downlink,
Uplink e Downlink Conjuntos), cujo objetivo é maximizar a capacidade do sistema
garantindo atender as restrições de interferência para os CUEs e DUEs. Formulando o
problema de otimização como um problema de programação não linear inteira misto
(MINLP, Mixed Integer Nonlinear Programming), os autores propõem um esquema
dividido em dois problemas: a alocação de potência e a atribuição de canal. A potência
ótima transmitida é obtida inicialmente por meio de uma função objetiva convexa.
Subsequentemente, os autores desenvolvem um método húngaro para atribuição de canal
para uplink e downlink, melhorar a capacidade de transmissão do sistema e a eficiência
espectral. Os resultados demonstram por meio de simulações que o algoritmo apresentado
em [76] supera outros esquemas comparados em termos de desempenho, além de ter como
vantagem a abordagem da alocação conjunta em cenários para downlink e uplink.

Os autores propõem em [55] um esquema de alocação otimizada de recursos
para comunicação D2D que integra uma abordagem probabilística para um algoritmo de
otimização quase convexo baseado nas características estatísticas do canal. Para reduzir
custos de implantação e melhorar a eficiência espectral do sistema, os autores propõem um
algoritmo de alocação para cenários onde o número de usuários é elevado. Os resultados
apresentados em [55] mostram que o algoritmo atinge seu objetivo de maximizar a vazão
do sistema, assim como reduzir a interferência entre os usuários da rede.

Os algoritmos mencionados não consideram esquemas de alocação de recursos
inicialmente entre CUEs e posteriormente entre os DUEs, como em nossa proposta.
Também não consideram diretamente o retardo dos usuários do sistema no processo
de otimização. O parâmetro de retardo se torna essencial quando se constata que a
comunicação D2D toma vantagem da proximidade física entre os usuários da rede e da
melhoria da eficiência espectral. Ou seja, diminuindo o retardo nos links de comunicação
D2D, pode-se melhorar de forma significativa a eficiência espectral.
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6.2 Modelo do Sistema de Comunicação D2D

O modelo do sistema para comunicações D2D considerado neste trabalho é
representado pela Figura 6.1. Os pares de equipamentos D2D de usuários (DUEs, D2D

User Equipments) reusam os recursos de rádio alocados para os equipamentos celular dos
usuários (CUEs, Cellular User Equipments) e comunicam diretamente entre si.

eNodeB

D2D1

D2D2

CUE1

D1
T

D1
R

D2
T

D2
R

Sinal

Interferência entre os pares D2D

Interferência entre os pares CUE e pares D2D

Figura 6.1: Modelo de sistema para comunicações D2D com
DUEs reusando recursos de uplink dos CUEs

O sistema D2D é composto de N DUEs, M CUEs, incluindo os CUEs reais e
virtuais, K blocos de recursos (RBs, Resource Blocks) ociosos escalonados para trans-
missão de dados durante um TTI (Transmission Time Interval, Intervalo de Tempo de
Transmissão) e M−K CUEs reais. Um RB representa a unidade de alocação mínima em
um sistema de comunicação sem fio. Cada RB ocioso, aquele que não está em uso por
qualquer CUE real, representa um CUE virtual com potência de transmissão igual a zero
e sem requisito de SINR (Signal to Interference Plus Noise Ratio, Relação Sinal Ruído
Mais Interferência). Os CUEs são denotados por C1,C2, ...,CM e os DUEs são denotados
por D1,D2, ...,DN . O par DUE receptor é denotado por Dn,Rx e o transmissor por Dn,T x.

É pré-alocado um conjunto de RBs no uplink para cada CUE antes de compar-
tilhar seus RBs com os DUEs durante a transmissão. A largura de banda denotada por
Wm alocada para cada CUE m é proporcional ao número de RBs alocados. No modelo
de sistema considerado neste trabalho, assume-se que pode ocorrer um grande número
de conexões simultâneas entre DUEs devido a característica de cada CUE poder com-
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partilhar seus RBs com vários pares DUE, conforme o conceito de alocação de recursos
multi-sharing [20].

O conjunto denotado por Θn especifica o relacionamento entre CUEs e DUEs e
representa o conjunto de CUEs que compartilham seus RBs com pares DUE n. Outro
conjunto denotado por ∆m representa o conjunto de pares DUE que reusam os RBs
alocados para o CUE m. Os conjuntos ∆1,∆2, ...,∆M são subconjuntos de {1,2, ...,N}.

A restrição de interferência deve ser considerada para os DUEs no uplink, ou
seja, o conjunto de DUEs pode apenas reusar RBs do CUE m se a interferência da
transmissão em m obedecer ao requisito de SINR. A SINR recebido por qualquer CUE
m ∈ {1,2, ...,M} deve ser superior ao seguinte limiar:

PmGmB

σ2
m +∑n∈∆m PnGnB

≥ γm, (6-1)

onde Pm é a potência transmitida para o CUE m, GmB é o ganho de canal entre o CUE m

e a eNodeB, σ2
m é a potência do ruído para o CUE m, Pn é a potência de transmissão para

o par DUE n, GnB é o ganho de canal entre o par DUE n transmissor e a eNodeB e γm é o
limiar de SINR requerido para o CUE m.

De forma análoga, há requisitos de SINR para os pares DUE. Os RBs podem ser
reusados pelo par DUE n apenas se a SINR recebida é superior ao seguinte limiar:

PnGnn

σ2
n +PmGmn +∑n′∈∆m−{n}Pn′Gn′n

≥ γn,∀m ∈Θn, (6-2)

onde Pn é a potência de transmissão para o par DUE n, Gnn é o ganho de canal entre o par
DUE n nos dois caminhos, σ2

n é a potência do ruído para o par DUE n, Pm é a potência de
transmissão para o CUE m, Gmn é o ganho de canal do CUE m para o par DUE n, Gn′n é o
ganho de canal de Dn′,T x para Dn,Rx e γn é o limiar de SINR requerido para cada par DUE
n

Neste trabalho, assume-se que a eNodeB tenha conhecimento das propriedades
do canal como potência de transmissão, ganho de canal e potência do ruído do link de
comunicação para os CUEs m os os pares DUE n. Ou seja, a eNodeB tem o conhecimento
do CSI (Channel State Information, Informação do Estado do Canal) e do limiar de SINR
para cada usuário da rede.

A vazão total do sistema denotada por F é definida como a soma de todas as
capacidades de Shannon para todos os CUEs e pares DUEs, e é formulada como segue:
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F = max
∆1,∆2,...,∆M

M

∑
m=1

{
Wmlog2

(
1+

PmGmB

σ2
m +∑n∈∆m PnGnB

)

+ ∑
n∈∆m

Wmlog2

(
1+

PnGnn

σ2
n +PmGmn +∑n′∈∆m−{n}Pn′Gn′n

)}
, (6-3)

sujeito a:

∑
n∈∆m

PnGnB ≤
PmGmB

γm
−σ

2
m,∀m ∈ {1,2, ...,M−K} , (6-4)

PmGmn + ∑
n′∈∆m−{n}

Pn′Gn′n ≤
PnGnn

γn
−σ

2
n,∀n ∈ {1,2, ...,N} ,∀m ∈Θn, (6-5)

n ∈ ∆m,∀n ∈ {1,2, ...,N} ,∀m ∈Θn, (6-6)

onde a restrição (6-4) representa a interferência máxima tolerável em m e a restrição (6-5)
representa a interferência máxima tolerável em n para transmissão no uplink.

Em sistemas de comunicação D2D, o problema de alocação multi-sharing con-
siste em determinar quais DUEs reusam RBs dos CUEs de forma a maximizar a vazão to-
tal do sistema. O problema de alocação de recursos multi-sharing para um sistema de co-
municação D2D apresenta complexidade NP-Hard (Non-Deterministic Polynomial Time

Hard, Tempo Polinomial Não Determinístico Difícil), como provado em [82] e [25], re-
forçando a necessidade de trabalhos como o proposto nesta tese com objetivo de encontrar
um algoritmo que resolva o problema em de forma rápida e eficiente.

6.3 Algoritmo GTM+

O algoritmo GTM+ (Greedy Throughput Maximization Plus, Maximização Am-
biciosa da Vazão Mais) é um algoritmo iterativo apresentado em [25], e foi desenvolvido
para encontrar uma solução eficiente e rápida para o problema de maximização descrito
pela equação (6-3) e sujeito às restrições (6-4), (6-5) e (6-6).

O algoritmo GTM+ inicializa com a alocação aleatória dos blocos ociosos. Se
ainda houver blocos de recurso ociosos, um par DUE é selecionado aleatoriamente para
cada bloco, ou seja, cada par DUE selecionado é tratado como sendo um CUE que
compartilha seus blocos de recursos. Após a alocação, o algoritmo GTM+ decide como
os blocos dos CUEs são reutilizados após um certo número de iterações.
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Antes do início de cada iteração, cada par DUE não alocado ingressa em um
grupo não marcado que maximiza sua própria função de utilidade, ou seja, cada par DUE
n ingressa um grupo m e reutiliza os blocos de recursos deste. O conjunto de pares DUE
que ingressam o grupo m é denotado como Γm. O maior grupo não marcado m′ localiza,
entre os membros do grupo, um conjunto de pares DUE que maximizam a função de
utilidade de forma a não causar interferência mútua. Isto é feito tomando o conjunto de
pesos máximos independentes do grafo de conflito correspondente ao grupo m′. Tais pares
DUE são candidatos a reutilizar os blocos do CUE m′. Para garantir os requisitos de SINR
do CUE m′ e dos próprios candidatos, é removido um candidato por vez até satisfazer os
requisitos de SINR. Posteriormente, o conjunto de pares DUE que reutilizam os blocos
de recursos do CUE m′, denotado como ∆m′ , finaliza sendo o candidato remanescente e o
grupo m′ é marcado como finalizado, encerrando a iteração. Se ainda houver grupos não
marcados, o algoritmo segue até a próxima iteração [25].

A função de utilidade un(m) do grupo Dn que ingressa ao grupo Cm é definido
como [25]:

un(m) =Wm log2(1+
PmGmB

σ2
m +PnGnB

)+Wm log2(1+
PnGnn

σ2
n +PmGmn

). (6-7)

Esta função de utilidade un(m) pode ser interpretada como sendo a vazão do
sistema de tal forma que o grupo Dn reutiliza os blocos de Cm e que não exista outro CUE
ou par DUE na célula [25].

O grafo de conflito Gm′ para um grupo m′ é formado como segue: Os vértices no
grafo de conflito correspondem aos pares DUE no grupo m′. Cada vértice é atribuído
um peso cujo valor corresponde à função de utilidade do par DUE que ingressa no
grupo m′. Para cada dois vértices, é adicionado uma borda ao grafo de conflito se a
interferência mútua excede o limiar de interferência definido. Uma borda que conecta
dois vértices implica que dois pares DUE não devem reutilizar o mesmo bloco de recurso
simultaneamente [25].

Os candidatos são determinados com auxílio do grafo de conflito Gm′ , cujos
vértices representam os pares DUE. O objetivo é remover os pares DUE que não podem
coexistir devido a interferência mútua e manter os pares DUE que maximizam a vazão
do sistema. Para tal, os candidatos são configurados como conjunto de pesos máximos
independentes do grafo de conflito Gm′ . No grafo de conflito, uma borda que conecta dois
vértices implica em interferência mútua e o tamanho do vértice representa o incremento
potencial na vazão do sistema [25].

O pior caso em termos de complexidade computacional do algoritmo GTM+ é
O(n4), pois a heurística utilizada para resolver o problema de pesos máximos indepen-
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dentes do grafo de conflito é O(n3), e a cada iteração é garantido para ao menos um par
DUE reutilizar os blocos de recursos ociosos [25].

6.4 Algoritmo de Alocação de Recursos baseado na Oti-
mização Conjunta de Retardo e Potência

Nesta Seção, é apresentada uma proposta de algoritmo de alocação de recur-
sos para dispositivos celular em um sistema de redes sem fio CP-OFDM (Cyclic Prefix

- Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Prefixo Cíclico - Multiplexação por Di-
visão de Frequência Ortogonal) com comunicação D2D (Device-to-Device, Dispositivo-
a-Dispositivo) multi-sharing. O algoritmo proposto consiste resumidamente em duas eta-
pas:

1. Os recursos da rede são alocados para os CUEs (Cellular User Equipments, Equi-
pamentos Celular de Usuários) tendo em vista a taxa de transmissão de dados e a
alocação de potência por meio de uma abordagem que objetiva maximizar a vazão
do sistema e minimizar o retardo;

2. Os recursos ociosos são alocados para os DUEs (D2D User Equipments, Equipa-
mentos D2D de Usuários) considerando a minimização do retardo da rede. Para isto,
propõe-se o algoritmo denominado DMCG (Delay Minimization Conflict Graph,
Grafo de Conflito e Minimização de Retardo), onde os recursos ociosos dos CUEs
são compartilhados com os DUEs da rede considerando a formação de grafos de
conflitos e a informação de retardo estimada por meio de conceitos de Cálculo de
Rede como processo envelope e curva de serviço.

6.4.1 Algoritmo de alocação de Recursos para CUEs baseado na
Otimização de Retardo e Alocação de Potência

Nesta Seção, é apresentado o algoritmo de alocação de recursos para CUEs da
rede baseado na minimização do retardo e otimização da alocação de potência para os
usuários.

Assumindo o perfeito conhecimento do canal por parte da eNodeB, a estratégia
principal do esquema de alocação proposto é calcular o vetor de alocação de potência que
minimiza a BER (Bits Error Rate, Taxa de Erro de Bits) em um link de transmissão CP-
OFDM. O esquema de alocação de potência proposto consiste em selecionar de forma
adaptativa o melhor formato de modulação, taxa de codificação e vetor de alocação de
potência para múltiplos CUEs do sistema de comunicação D2D de forma a maximizar a
função goodput dada pela equação (4-3). Em adição à abordagem de seleção otimizada
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destes parâmetros, propõe-se que o retardo médio dos CUEs seja otimizado em uma rede
sem fio CP-OFDM.

Para resolver o problema de otimização representado pelas equações (4-22),
(4-23) e (4-24) será utilizado o Algoritmo 4.1, apresentado no Capítulo 4, porém para
transmissão uplink. O objetivo é minimizar o retardo da rede baseado no comportamento
da fila no buffer do CUE m, vislumbrando também uma política de otimização da
vazão. Adicionalmente, propõe-se utilizar o algoritmo de alocação otimizada de potência
baseado na SNR efetiva, conforme descrito na Seção 4.1.

6.4.2 Algoritmo DMCG (Delay Minimization Conflict Graph) para
comunicação D2D

Na segunda etapa, propõe-se alocar os recursos ociosos dos CUEs para os DUEs
da rede utilizando o algoritmo DMCG (Delay Minimization Conflict Graph, Grafo de
Conflito e Minimização de Retardo), apresentado por nossa equipe em [34]. O algoritmo
DMCG considera a informação de retardo estimado como função de utilidade para ser
otimizada, dada em função do envelope processo e da curva de serviço para sistemas de
redes sem fio 5G [72] [26].

O processo envelope para o tráfego de pacotes de entrada é um limitante superior
para o processo de tráfego de pacotes acumulados. O MFBAP (Multifractal Bounded Arri-

val Process, Processo de Chegada Limitado Multifractal) é uma alternativa determinística
para obter o processo envelope que limita o volume de tráfego em um dado intervalo de
tempo, calculado como segue [72]:

ÂMFBAP(t) = āt + kσtH(t)+Bbu f , (6-8)

onde H(t) é o expoente de Hölder [65], que representa o grau de singularidade da função,
t é o instante de tempo, ā e σ são, respectivamente, a média e o desvio padrão do tráfego
de dados, k é uma constante relacionada a probabilidade de violação (para ε = 10−6) do
processo envelope e Bbu f é o tamanho do buffer.

A escolha pelo processo envelope MFBAP para estimativa do limitante de
retardo se justifica pois o MFBAP é uma heurística baseada na modelagem multifractal
que apresenta resultados mais próximos ao envelope real, conforme estudos da literatura
[72]. Adicionalmente, o MFBAP tem como vantagem considerar o tráfego em rajadas
com propriedades fractais tais como: impulsividade, auto-similaridade e dependência de
longa duração em diversas escalas de agregação temporal, na faixa de milissegundos a
minutos.

O limitante superior do retardo, denotado por d̂, é dado por [72]:
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d̂ = inf{d ≥ 0|∀t ≥ 0 : A∗(t−d)≤ S(t)} , (6-9)

onde inf é um operador que retorna, neste caso, o menor valor de d ≥ 0 que obedece
A∗(t− d) ≤ S(t). A∗ é o processo envelope MFBAP, calculado conforme equação (6-8)
e S é a curva de serviço generalizada para um sistema CP-OFDM para qualquer usuário
servido no mesmo intervalo de tempo T .

A curva de serviço máxima para um fluxo de dados é uma função que especifica
um limite superior sobre o serviço prestado a um fluxo e provê garantias de serviço aos
usuários. A curva de serviço pode ser calculada como segue [26]:

S(t) = cT P+ cT min
{

max [t−PNST − (nS−1)T ;0]
T

;1
}
, (6-10)

onde c é a taxa de serviço média no sistema e NS é o número de slots de tempo T por ciclo
completo P, dado por P =

⌊
t

NST

⌋
. O operador representa o menor inteiro próximo a t

NST .

É proposto neste trabalho utilizar a equação (6-9) para estimar o retardo da
rede devido a sua precisão, como verificado em trabalhos anteriores [72] [45], tornando
possível tomar decisões antecipadas quanto ao escalonamento de recursos para sistemas
de rede sem fio 5G.

O pseudo-código para o algoritmo de alocação de recursos multi-sharing DMCG
proposto está apresentado nos Algoritmos 6.1 e 6.2.

O algoritmo DMCG é inicializado por meio da alocação aleatória dos RBs
ociosos. Ou seja, cada par DUE é selecionado aleatoriamente para cada RB ocioso.
Posteriormente, é decidido sobre o reuso de todos os RBs dos CUEs. Para otimização
da função de utilidade (6-9), é formado um grupo de pares não marcados m adicionando
cada par DUE não alocado n a ele, formando um conjunto denotado como Γm. O conjunto
de pares DUE que otimizam a função de utilidade está contido no grupo maior m′ com
pares DUEs não alocados, correspondente ao conjunto de pesos máximos independentes
na formação dos grafos de conflitos no grupo m′. Os pares DUEs podem reusar RBs do
CUE m′. Os candidatos são removidos um a um até que os requisitos de interferência
sejam atingidos. Depois, após a iteração finalizar, o conjunto de pares DUEs que reusam
RBs do CUE m′, denotado como ∆m′ , encerra sendo os candidatos remanescentes e o
grupo m′ é marcado como “finalizado”. Outra iteração é desenvolvida se ainda houver
grupos não marcados. Desta forma, o algoritmo DMCG é composto de iterações para
formação de grafos de conflitos Gm′ e atendimento dos requisitos de SINR.

Os pares DUE no grupo m′ correspondem ao conjunto de vértices do grafo de
conflito Gm′ . É atribuído para cada vértice do grafo de conflito um valor de peso conforme
a utilidade correspondente ao par DUE quando este ingressa o grupo m′. No grafo de
conflito, se a interferência mútua não atende o limiar, é adicionado uma borda para cada
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dois vértices. O mesmo RB pode não ser reusado por dois pares DUE.
O objetivo do algoritmo DCMG é remover os pares DUE que não podem

coexistir devido à interferência mútua elevada e manter os pares DUE que minimizam o
retardo do sistema. Os candidatos são selecionados conforme o conjunto de peso máximo
independente do grafo de conflito Gm′ . Em outras palavras, o conjunto ∆1,∆2, ...,∆M de
pares DUE n que reusam os RBs alocados para o CUE m é retornado como a saída do
algoritmo.

A operação do Algoritmo 6.1 é similar ao do algoritmo GTM+, porém é utilizada
a função de retardo estimado descrita na equação (6-9) ao invés da função de utilidade
baseada na vazão da rede. O algoritmo proposto busca encontrar a solução que minimiza
o limitante de retardo estimado para cada usuário e, simultaneamente, atenda às restrições
impostas pela interferência mútua entre os dispositivos.

O método de alocação multi-sharing proposto para transmissão uplink descrito
no Algoritmo 6.1 não pode ser aplicado diretamente em um cenário de transmissão
downlink. Para isto, seria necessário reformular o problema de maximização descrito pela
equação (6-3) e sujeito às restrições (6-4), (6-5) e (6-6).

6.4.3 Algoritmo Geral para Alocação de Recursos para CUES e
DUES

Para resumir o algoritmo de alocação de recursos baseado na otimização con-
junta de retardo e potência que considera a comunicação entre CUEs e DUEs em uma
rede sem fio CP-OFDM, é apresentado o pseudocódigo no Algoritmo 4.1.
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Algoritmo 6.1: Algoritmo DCMG
Recebe os parâmetros iniciais: M CUEs, N pares DUE, K RBs ociosos e M−K
CUEs reais

Para cada RB ocioso, seleciona aleatoriamente K pares DUE Dδ1,Dδ2, ...DδK

/* U é o conjunto de grupos não marcados */
U ←{1,2, ...,M}
/* Γ é o conjunto de DUES que ingressam o grupo m */
Γ1,Γ2, ...,ΓM← /0

/* Inicializa */
para n ∈ {1,2, ...,N}−{δ1,δ2, ...,δK} faça

/* Chama Algoritmo 6.2 */
m∗← OtimizaRetardo(n,U)
/* Dn ingressa grupo m∗ */
Γm∗ ← Γm∗ ∪{n}

/* Laço principal */
enquanto U ̸= /0 faça

Forma o grafo de conflito Gm∗ para o maior grupo Γm′ em U
∆m′ ← conjunto de peso máximo independente de Gm′

para n′ ∈ ∆m′ faça
/* Verifica se o par DUE n′ atende o requisito de SINR */
se Pm′Gm′n′+∑n∈∆m′−{n′}PnGnn′ ≥ In′ então

Remove n′ de ∆m′

Em ordem descendente, ordena os DUEs em ∆m′ pela sua interferência em Cm′

/* Remove um DUE de ∆m′ até a restrição de interferência
máxima tolerável Im′ ser atendida */

enquanto ∑n∈∆m′
PnGnB ≥ Im′ faça

Remove o primeiro elemento de ∆m′

para n ∈ Γm′−∆m′ faça
/* Chama Algoritmo 6.2 */
m∗← OtimizaRetardo(n,U−{m′})
/* Dn ingressa grupo m∗ */
Γm∗ ← Γm∗ ∪{n}

/* Grupo m′ é marcado */
U ←U−{m′}

Retorna o conjunto de pares DUE que reusam os RBs alocados para CUE:
m∆1,∆2, ...,∆M
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Algoritmo 6.2: Verificação otimizada de retardo
Recebe os parâmetros iniciais: DUE n e conjunto C
/* Inicializa */
Retardootimo← 1000
m∗← 0
/* Calcula m∗ */
para m ∈C faça

/* Verifica a restrição */
se PnGnB ≤ Im então

/* Estima o limitante de retardo */

Calcula d̂(m) conforme equação (6-9)
/* Otimiza retardo */

se d̂(m)≤ Retardootimo então
Retardootimo← d̂(m)
m∗← m

Retorna o grupo ótimo: m∗

Algoritmo 6.3: Algoritmo de alocação de recursos baseado na otimização de retardo
e potência

Recebe os parâmetros iniciais: M CUEs, N pares DUE, K RBs ociosos e M−K
CUEs reais

Para cálculo da taxa de transmissão para os CUEs de forma a minimizar o retardo e
otimizar a alocação de potência:
/* Chama Algoritmo 4.1 */
Para alocação dos recursos ociosos dos CUEs para os DUEs considerando a
minimização do retardo:
/* Chama Algoritmo 6.1 */



CAPÍTULO 7
Escalonamento de Recursos no Uplink Para
Redes Sem Fio com Comunicação D2D:
Simulações e Resultados

Neste Capítulo são apresentados os resultados numéricos dos algoritmos pro-
postos DMCG (Delay Minimization Conflict Graph, Grafo de Conflito e Minimização de
Retardo) e DMCG mais alocação de potência, apresentados no Capítulo 6, e dos demais
algoritmos simulados.

Os resultados foram obtidos por meio de simulações computacionais do cenário
que envolve a comunicação D2D (Device-to-Device, Dispositivo-a-Dispositivo) multi-

sharing com parâmetros numéricos com características de redes sem fio 5G.

7.1 Introdução

As funções e rotinas de simulação foram implementadas ao invés de se utilizar
ferramentas de simulação de rede para ter mais controle da configuração do cenário de
simulação e dos parâmetros de modelagem de canal. As simulações foram implementadas
utilizando o software MATLAB versão R2018A e um microcomputador com a seguinte
configuração: Intel Core i7-4785T CPU 2.20 GHz, 8 GB RAM, SSHD SATA III e
Windows 10 64 bits.

Neste Capítulo são considerados os modelos multipercursos CDL (Clustered

Delay Line - D, Linha de Atraso Agrupada) e TDL (Tapped Delay Line, Linha de Atraso
baseada em Tap), adequados ao cenário de propagação por ondas milimétricas, para
verificar o impacto da modelagem de canal nas simulações. Foi adotada a frequência
da portadora de 26 GHz baseado em estudos recentes da ANATEL (Agência Nacional de
Telecomunicações), frequência que também deve ser adotada em países Europeus [11].
Os modelos de canal CDL e TDL foram implementados por meio da biblioteca 5G do
MATLAB versão R2018a, disponível em [13].
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Neste Capítulo, são realizadas simulações comparando os resultados da proposta
de alocação conjunta, descrita no Capítulo 6, com aqueles do algoritmo DMCG (Delay

Minimization Conflict Graph, Grafo de Conflito e Minimização de Retardo), nossa outra
proposta apresentada em [34], o algoritmo GTM+ (Greedy Throughput Maximization

Plus, Maximização Ambiciosa da Vazão Mais), apresentado em [25], uma abordagem
baseada no algoritmo genético (GA, Genetic Algorithm), que busca encontrar uma solução
otimizada para o problema de maximização da vazão total do sistema dado pela soma
das capacidades de Shannon de todos os CUEs e pares DUE e sujeito a restrição
de interferência máxima tolerável na transmissão uplink, e um esquema de alocação
aleatório, denominado neste trabalho de algoritmo Rand. O algoritmo baseado em GA
foi implementado utilizando 30 indivíduos e 100 gerações, valores estes definidos em
testes realizados em simulação onde não foram observadas melhorias significativas em
termos dos parâmetros de QoS (Quality of Service, Qualidade de Serviço) estudados ao
se expandir o número de indivíduos ou gerações.

Nas figuras apresentadas neste Capítulo, o algoritmo proposto se refere ao
algoritmo DMCG em conjunto com o algoritmo de alocação de potência descrito no
Capítulo 4, conforme apresentado na Seção 6.4 do Capítulo 6.

Todos os CUEs e pares DUE são distribuídos de forma aleatória em uma única
célula com a eNodeB (Evolved Node B, Nó Evoluído B) no meio e são configurados com
os mesmos parâmetros como o limiar de SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio,
Relação Sinal Ruído mais Interferência), potência de transmissão e densidade espectral
do ruído, variando apenas a localização na célula. Cada figura reporta valores médios dos
resultados da simulação obtidos por meio de 1000 TTIs (Transmission Time Intervals,
Intervalos de Tempo de Transmissão) para refletir o desempenho médio do sistema, pois
a partir desta quantidade de execuções os resultados não apresentam variação estatística
significativa.

Foram consideradas cinco séries reais de tráfego TCP/IP (Transmission Control

Protocol / Internet Protocol, Protocolo de Controle de Transmissão / Protocolo Internet)
para representação do tráfego de dados dos usuários durante a simulação dos algoritmos,
agregadas no domínio do tempo em intervalos de 1 ms, conforme mostrado no Anexo
A. Estas séries fora atribuídas aos usuários da rede de forma aleatória e representam o
tráfego TCP/IP entre a Universidade de Waikato com redes externas [12].

Neste Capítulo, é simulada uma rede sem fio para transmissão uplink baseada
em CP-OFDM (Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Prefixo
Cíclico - Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal) cuja configuração consiste
de espaçamento entre subportadoras de 15 e 120 kHz e prefixo cíclico normal, como
descrito em [9] [8].
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7.2 Cenário 1 - 40 CUEs reais e 160 pares DUEs

Os parâmetros de simulação da rede sem fio 5G são dados na Tabela 7.1. O
modelo multipercurso utilizado é o CDL-D. São simulados 40 CUEs reais, 160 pares
DUEs e uma quantidade entre 50 e 100 CUEs na rede sem fio. Estes parâmetros estão de
acordo com os parâmetros adotados na literatura que envolve comunicação D2D multi-

sharing [82] [25].

Tabela 7.1: Parâmetros de Simulação

Modelo multipercurso CDL-D
Potência de transmissão do CUE 23 dBm
Potência de transmissão do par DUE 10 dBm
Requisito de SINR para cada CUE 7 dB
Requisito de SINR para cada par DUE 4.7 dB
Raio de cobertura da eNodeB 500 m
Distância entre cada par DUE 15 m
Densidade da potência do ruído branco -174 dBm/Hz
Modelo de perda de percurso para CUE e DUE 128.1+37.6log10(ddis[km])
Modelo de perda de percurso para pares DUE 148+40log10(ddis[km])
Largura de banda do sistema 20 e 396 MHz
Número de RBs 100 e 275
Frequência da portadora 26 GHz
Número de CUEs reais 40
Número de CUEs 50 até 100
Número de pares DUE 160
Número de TTIs 1000

Os valores de vazão total do sistema são apresentados nas Figuras 7.1 e 7.2.
O algoritmo proposto (DMCG mais alocação de potência) obtém os maiores valores de
vazão quando são considerados 100 RBs em simulação, e para o cenário com 275 RBs
apresenta os maiores valores de vazão quando há mais de 80 CUEs na rede.

Os algoritmos proposto (DMCG mais alocação de potência) e DMCG superam
o algoritmo GTM+ em termos de vazão total pois consideram a estratégia de formação
de grafos de conflitos junto com a minimização do retardo. Para reduzir o retardo do
sistema, ambos o algoritmo proposto e o DMCG devem aumentar a vazão do sistema
ou encontrar uma solução que otimiza o processo de alocação de recursos visando a
minimização do retardo. Os valores de vazão total do algoritmo proposto aumentam a
medida que o número de CUEs na rede também aumenta, enquanto o desempenho do
algoritmo baseado em GA permanece constante. O número alto de CUEs na rede acarreta
no aumento da complexidade do problema de alocação de recursos e o torna dificultoso
de ser calculado por heurísticas de otimização como a baseada em GA.
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Figura 7.1: Modelo de canal CDL-D com 100 RBs e 40 CUEs
reais: Vazão total em função do número de CUEs

Pode ser observado comportamento similar em relação à vazão média em função
do número de CUEs, como pode ser visto nas Figuras 7.3 e 7.4. O algoritmo proposto
(DMCG mais alocação de potência) apresenta os maiores valores de vazão média quando
comparado com os demais algoritmos considerados na simulação para mais de 80 CUEs.

Em relação a vazão D2D total do sistema, mostrado nas Figuras 7.5 e 7.6, o
algoritmo proposto (DMCG mais alocação de potência) apresenta no geral o melhor
desempenho. Este fato demonstra que a estratégia de se utilizar a função de retardo
estimado como função de utilidade resulta em melhoria na vazão quando considerado
apenas os pares DUE da rede.

As Figuras 7.7 e 7.8 apresentam os valores de vazão da rede quando considerados
apenas os CUEs reais, ou seja, sem a parte da vazão referente aos pares DUEs. Verifica-
se que o algoritmo proposto (DMCG mais alocação de potência) apresenta os maiores
valores em termos de vazão dos CUEs reais nos dois cenários simulados para mais de 80
CUEs na rede, com melhoria significativa em relação aos algoritmos GTM+ e DMCG.

O índice de justiça (fairness) é uma medida utilizada para determinar se os
usuários estão recebendo uma distribuição justa dos recursos do sistema, calculado
conforme descrito na Seção 5 [48]. As Figuras 7.9 e 7.10 demonstram que o algoritmo
proposto (DMCG mais alocação de potência) apresenta menores valores quanto ao índice
de justiça global. Por outro lado, observa-se que o algoritmo proposto provê maiores
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Figura 7.2: Modelo de canal CDL-D com 275 RBs e 40 CUEs
reais: Vazão total em função do número de CUEs

valores de vazão e menores valores de retardo médio, ao custo de um desempenho inferior
em termos de índice de justiça. Isso revela que, para atingir melhor desempenho em
termos de vazão e retardo, o algoritmo proposto nem sempre distribui recursos de forma
justa aos usuários.

As Figuras 7.11 e 7.12 apresentam os valores de retardo médio em função
do número de CUEs para os algoritmos apresentados. Os valores de retardo médio
apresentados pelo algoritmo proposto (DMCG mais alocação de potência) e DMCG são
os menores valores apresentados, menores até que os valores apresentados pelo algoritmo
GTM+. Este resultado demonstra que o algoritmo proposto e o DMCG são eficientes em
sua estratégia de utilizar a informação de retardo estimado como função de utilidade no
sistema de alocação, resultando em queda considerável nos valores de retardo em ambos
os cenários simulados. Os valores de retardo do algoritmo baseado em GA e do Rand

apresentam grandes variações. Durante as simulações, verifica-se que a presença destes
picos de valores ocorre pela característica destes algoritmos de não distribuir recursos de
forma justa, ou seja, os algoritmos penalizam certos CUEs em termos de retardo médio.

O desempenho superior do algoritmo de alocação proposto (DMCG mais aloca-
ção de potência) comparado aos demais algoritmos se deve principalmente a sua caracte-
rística de alocar potência para melhorar o goodput e reduzir o retardo médio do sistema
por meio da verificação da função de utilidade definida pelo parâmetro de limitante de
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Figura 7.3: Modelo de canal CDL-D com 100 RBs e 40 CUEs
reais: Vazão média em função do número de CUEs

retardo estimado. A redução do retardo médio do sistema tem consequência direta na
melhoria da vazão total e média, como explicado na Seção 6.4.

As Figuras 7.13 e 7.14 apresentam o tempo de processamento calculado para
execução dos algoritmos simulados. Os algoritmos DMCG e GTM+ apresentam valores
de tempo de processamento similares, o que era esperado por serem equivalentes em
termos de complexidade computacional, ou seja, O(n4) no pior caso. Verifica-se também
pelos resultados que a estratégia de alocar recursos para os CUEs antes da alocação D2D
demanda menor esforço de processamento. O algoritmo baseado em GA apresenta os
maiores valores de tempo de processamento, que aumentam significativamente a medida
que aumenta o número de CUEs na rede, devido ao crescente número de variáveis
e a consequente complexidade do problema a ser resolvido. Este resultado demonstra
que, mesmo apresentando melhor desempenho entre os algoritmos considerados em
simulação, o algoritmo proposto (DMCG mais alocação de potência) não apresenta tempo
de processamento muito elevado se comparado aos algoritmos DMCG e GTM+.

Em relação a taxa de perda de bits, apresentada nas Figuras 7.15 e 7.16, verifica-
se que os algoritmos DMCG e GTM+ apresentam os menores valores, próximo a zero.
O pior desempenho dos demais algoritmos em termos de taxa de perda se justifica pelos
baixos valores de fairness, de forma que determinados usuários da rede são penalizados
com menor banda alocada e consequentemente maior taxa de perda.
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Figura 7.4: Modelo de canal CDL-D com 275 RBs e 40 CUEs
reais: Vazão média em função do número de CUEs
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Figura 7.5: Modelo de canal CDL-D com 100 RBs e 40 CUEs
reais: Vazão D2D em função do número de CUEs
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Figura 7.6: Modelo de canal CDL-D com 275 RBs e 40 CUEs
reais: Vazão D2D em função do número de CUEs
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Figura 7.7: Modelo de canal CDL-D com 100 RBs e 40 CUEs
reais: Vazão dos CUEs reais em função do número de
CUEs
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Figura 7.8: Modelo de canal CDL-D com 275 RBs e 40 CUEs
reais: Vazão dos CUEs reais em função do número de
CUEs
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Figura 7.9: Modelo de canal CDL-D com 100 RBs e 40 CUEs
reais: Índice de justiça (fairness) em função do número
de CUEs
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Figura 7.10: Modelo de canal CDL-D com 275 RBs e 40 CUEs re-
ais: Índice de justiça (fairness) em função do número
de CUEs
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Figura 7.11: Modelo de canal CDL-D com 100 RBs e 40 CUEs
reais: Retardo médio em função do número de CUEs
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Figura 7.12: Modelo de canal CDL-D com 275 RBs e 40 CUEs
reais: Retardo médio em função do número de CUEs
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Figura 7.13: Modelo de canal CDL-D com 100 RBs e 40 CUEs
reais: Tempo de processamento em função do número
de CUEs
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Figura 7.14: Modelo de canal CDL-D com 275 RBs e 40 CUEs
reais: Tempo de processamento em função do número
de CUEs
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Figura 7.15: Modelo de canal CDL-D com 100 RBs e 40 CUEs
reais: Taxa de perda em função do número de CUEs
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Figura 7.16: Modelo de canal CDL-D com 275 RBs e 40 CUEs
reais: Taxa de perda em função do número de CUEs



7.3 Cenário 2 - 60 CUEs reais e 240 pares DUEs 177

7.3 Cenário 2 - 60 CUEs reais e 240 pares DUEs

Os parâmetros de simulação da rede sem fio 5G são dados na Tabela 7.2. O
modelo multipercurso utilizado é o TDL-C. São simulados 60 CUEs reais, 240 pares
DUEs e uma quantidade entre 70 e 100 CUEs na rede sem fio. Estes parâmetros estão de
acordo com os parâmetros adotados na literatura que envolve comunicação D2D multi-

sharing [82] [25].

Tabela 7.2: Parâmetros de Simulação

Modelo multipercurso TDL-C
Potência de transmissão do CUE 23 dBm
Potência de transmissão do par DUE 10 dBm
Requisito de SINR para cada CUE 7 dB
Requisito de SINR para cada par DUE 4.7 dB
Raio de cobertura da eNodeB 500 m
Distância entre cada par DUE 15 m
Densidade da potência do ruído branco -174 dBm/Hz
Modelo de perda de percurso para CUE e DUE 128.1+37.6log10(ddis[km])
Modelo de perda de percurso para pares DUE 148+40log10(ddis[km])
Largura de banda do sistema 20 e 396 MHz
Número de RBs 100 e 275
Frequência da portadora 26 GHz
Número de CUEs reais 60
Número de CUEs 70 até 100
Número de pares DUE 240
Número de TTIs 1000

As Figuras 7.17 e 7.18 apresentam os valores de vazão total neste cenário si-
mulado. O algoritmo proposto (DMCG mais alocação de potência) apresenta os maiores
valores de vazão total se considerado mais de 85 CUEs na rede, melhorando o desempe-
nho em relação ao algoritmo DMCG e ao algoritmo GTM+.

Em relação a vazão média em função do número de CUEs, mostrada nas Figuras
7.19 e 7.20, o algoritmo proposto (DMCG mais alocação de potência) provê aos CUEs os
maiores valores se considerado mais de 85 CUEs na rede.

A vazão D2D total do sistema é mostrada nas Figuras 7.21 e 7.22. Verifica-se
que o algoritmo DMCG e o algoritmo proposto (DMCG mais alocação de potência)
apresentam no geral melhor desempenho, demonstrando assim que a estratégia de se
utilizar a função de retardo estimado como função de utilidade resulta em melhoria na
vazão quando considerado apenas os pares DUE da rede.

As Figuras 7.23 e 7.24 apresentam os valores de vazão da rede quando conside-
rados apenas os CUEs reais. Verifica-se comportamento similar ao da vazão total, ou seja,
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Figura 7.17: Modelo de canal TDL-C com 100 RBs e 60 CUEs
reais: Vazão total em função do número de CUEs

o algoritmo proposto (DMCG mais alocação de potência) apresenta os maiores valores
em termos de vazão dos CUEs reais para número elevado de CUEs.

Em relação ao índice de justiça, mostrado nas Figuras 7.25 e 7.26, os algoritmos
DMCG e GTM+ apresentam os maiores valores. Verifica-se que o algoritmo proposto
(DMCG mais alocação de potência) provê elevados valores de vazão médio aos CUEs,
porém às custas de pior desempenho em termos de justiça.

As Figuras 7.27 e 7.28 apresentam os valores de retardo médio em função do
número de CUEs. Os valores de retardo médio apresentados pelo algoritmo proposto
(DMCG mais alocação de potência) são os menores quando considerado 100 RBs. No
cenário com 275 RBs o algoritmo proposto apresenta valores similares aos apresentados
pelos algoritmos DMCG e GTM+, demonstrando que o algoritmo proposto e o algoritmo
DMCG são eficientes em seu objetivo de minimização do retardo.

Em relação ao tempo de processamento, mostrado nas Figuras 7.29 e 7.30, o al-
goritmo baseado em GA é aquele que demanda maior tempo, fato esperado visto a sua
característica de otimização. O algoritmo DMCG e o algoritmo proposto (DMCG mais
alocação de potência) apresentam valores similares em termos de tempo de processa-
mento, mostrando que a estratégia de otimização da alocação de potência demanda pouco
esforço computacional.

As Figuras 7.31 e 7.32 apresentam a taxa de perda de bits dos algoritmos
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Figura 7.18: Modelo de canal TDL-C com 275 RBs e 60 CUEs
reais: Vazão total em função do número de CUEs

comparados. Verifica-se que os algoritmos DMCG e GTM+ apresentam valores próximo
a zero, enquanto os demais algoritmos apresentam valores mais altos, porém ainda assim
baixos, fato que se justifica pelo pior desempenho em termos de justiça.
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Figura 7.19: Modelo de canal TDL-C com 100 RBs e 60 CUEs
reais: Vazão média em função do número de CUEs
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Figura 7.20: Modelo de canal TDL-C com 275 RBs e 60 CUEs
reais: Vazão média em função do número de CUEs
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Figura 7.21: Modelo de canal TDL-C com 100 RBs e 60 CUEs
reais: Vazão D2D em função do número de CUEs
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Figura 7.22: Modelo de canal TDL-C com 275 RBs e 60 CUEs
reais: Vazão D2D em função do número de CUEs
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Figura 7.23: Modelo de canal TDL-C com 100 RBs e 60 CUEs
reais: Vazão dos CUEs reais em função do número
de CUEs
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Figura 7.24: Modelo de canal TDL-C com 275 RBs e 60 CUEs
reais: Vazão dos CUEs reais em função do número
de CUEs
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Figura 7.25: Modelo de canal TDL-C com 100 RBs e 60 CUEs re-
ais: Índice de justiça (fairness) em função do número
de CUEs
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Figura 7.26: Modelo de canal TDL-C com 275 RBs e 60 CUEs re-
ais: Índice de justiça (fairness) em função do número
de CUEs
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Figura 7.27: Modelo de canal TDL-C com 100 RBs e 60 CUEs
reais: Retardo médio em função do número de CUEs
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Figura 7.28: Modelo de canal TDL-C com 275 RBs e 60 CUEs
reais: Retardo médio em função do número de CUEs
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Figura 7.29: Modelo de canal TDL-C com 100 RBs e 60 CUEs
reais: Tempo de processamento em função do número
de CUEs
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Figura 7.30: Modelo de canal TDL-C com 275 RBs e 60 CUEs
reais: Tempo de processamento em função do número
de CUEs
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Figura 7.31: Modelo de canal TDL-C com 100 RBs e 60 CUEs
reais: Taxa de perda em função do número de CUEs
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Figura 7.32: Modelo de canal TDL-C com 275 RBs e 60 CUEs
reais: Taxa de perda em função do número de CUEs
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7.4 Considerações Finais

Verifica-se nos resultados apresentados que o algoritmo proposto (DMCG mais
alocação de potência) apresenta melhoria significativa comparado aos algoritmos GTM+
e algoritmo DMCG em termos de vazão em todos os cenários simulados, independente
do número de blocos de recursos disponíveis, do número de CUEs reais e pares DUEs
na rede. Verifica-se também que nos cenários com 100 RBs o algoritmo proposto tende a
apresentar melhor desempenho até mesmo comparado ao algoritmo baseado em GA. Os
resultados comprovam que a estratégia de utilizar a função de retardo estimado empregada
no algoritmo proposto DCMG resulta em melhoria no quesito vazão independente do
cenário considerado na simulação.

Em relação ao retardo médio dos CUEs da rede, verifica-se também que o al-
goritmo proposto (DMCG mais alocação de potência) apresenta os menores valores. Nos
cenários onde se considera 100 RBs a diferença é ainda mais acentuada, comprovando que
o algoritmo proposto apresenta melhor desempenho na otimização do retardo em cenários
com menor disponibilidade de recursos para os CUEs. Esse comportamento se justifica
pois em cenários com maior disponibilidade de banda os algoritmos tendem a apresentar
desempenho similar em relação ao retardo médio.

Entretanto, o algoritmo proposto (DMCG mais alocação de potência) apresenta
pior desempenho em termos de índice de justiça, porém compensado pelo melhor de-
sempenho em termos de vazão média provida aos CUEs da rede em todos os cenários
simulados. Embora apresente tal desempenho, o algoritmo proposto compensa aos CUEs
em termos de vazão e retardo. Em relação à taxa de perda, o algoritmo proposto apre-
senta valores menores que os apresentados pelos algoritmos baseado em GA e Rand,
porém maiores que os apresentados pelos algoritmos DMCG e GTM+. Acredita-se que
isso ocorra porque o algoritmo proposto tende a prover melhor desempenho em termos
de vazão e retardo a certos usuários da rede.

Em termos de tempo de processamento, verifica-se comportamento similar dos
algoritmos comparados em todos os cenários simulados. O algoritmo baseado em GA é
aquele que demanda maior tempo de processamento, enquanto os algoritmos proposto
(DMCG mais alocação de potência) e DMCG apresentam desempenho similar. Os resul-
tados obtidos em relação a tempo computacional mostram que a estratégia do algoritmo
proposto de alocação otimizada de potência e retardo para os CUEs em conjunto com o al-
goritmo DMCG demanda menos esforço computacional do que heurísticas de otimização
como, por exemplo, a baseada em GA.



CAPÍTULO 8
Conclusão

Nesta tese, é proposto um esquema de alocação de blocos de recurso para redes
sem fio com características 5G utilizando técnicas atuais e objetivando otimizar o retardo
de dados do usuário e manter elevados níveis de vazão, conforme apresentado no Capítulo
4. Também é mostrado que a política de escalonamento pode ser formulada como um
problema de maximização da vazão total e que a escolha dos pesos atribuídos tem impacto
na otimização do retardo.

O algoritmo proposto de alocação de recursos acrescenta ao processo de otimiza-
ção uma parte dedicada à minimização de retardo com base no comportamento do tama-
nho da fila no buffer do usuário, que, conforme provado em [92], se mostra também uma
política de vazão ótima. É importante também ressaltar a inovação em relação a alocação
otimizada de potência com base na SNR (Signal to Noise Ratio, Relação Sinal Ruído)
efetiva, diferente de outros esquemas de alocação do LTE (Long Term Evolution, Evolu-
ção a Longo Prazo) que consideram o MCS (Modulation and Coding Scheme, Esquema
de Modulação e Codificação) padrão.

O algoritmo proposto em [33] visa selecionar o formato de modulação, a taxa de
codificação e o vetor PA (Power Allocation, Alocação de Potência) ótimos por sub-banda
de forma a maximizar a métrica de desempenho GP (Goodput), que mede a quantidade de
dados úteis transmitidos em um determinado link durante um intervalo de tempo. Porém,
este não trata do escalonamento de recursos para múltiplos usuários. Nesta tese, além de
selecionar estes mesmos parâmetros de forma ótima para um sistema com vários usuários,
é proposto otimizar o retardo médio destes usuários em redes sem fio baseadas em CP-
OFDM (Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Prefixo Cíclico -
Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal) ou f-OFDM (filtered - Orthogonal

Frequency Division Multiplexing, Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal -
filtrado).

Para testar o desempenho do algoritmo proposto em situações com tecnologias
atuais com alta taxa de transmissão, são simulados diversos cenários de comunicação
sem fio com características do LTE-Advanced, LTE-Advanced Pro e cenários com ondas
milimétricas. O desempenho foi verificado em termos de vazão, retardo, fairness, taxa de
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perda e tempo de processamento.
Verifica-se por meio dos resultados apresentados no Capítulo 5 que o algoritmo

proposto (alocação otimizada de potência e retardo) no Capítulo 4 apresenta melhor
desempenho em termos de vazão e retardo para os cenários simulados, quando comparado
com os algoritmos baseado em PSO, QoS guaranteed, Est-delay, Opt-delay e EP. Nota-se
também que o desempenho do algoritmo proposto referente a estes parâmetros melhora
de forma significativa nos cenários com ondas milimétricas em relação ao desempenho
dos demais algoritmos. Este fato comprova que o algoritmo proposto tende a apresentar
melhor desempenho em cenários com baixa qualidade de transmissão, ou seja, cenários
próximos de cenários reais de transmissão onde a degradação do sinal é elevada. Este fato
é justificado pela utilização do algoritmo de alocação de potência que busca o melhor
formato de modulação para atender os parâmetros de QoS.

O algoritmo proposto (alocação otimizada de potência e retardo) também de-
manda menor tempo de processamento em relação as heurísticas de otimização baseadas
em PSO e EP e apresenta baixos valores de taxa perda para todos os cenários, próximo de
zero na maior parte dos cenários estudados. Em relação ao fairness e fairness de vazão, o
algoritmo proposto tende a apresentar melhor desempenho para cenários com ondas mi-
limétricas, mostrando que é capaz de distribuir recursos de forma justa para os usuários
nestes cenários com baixa qualidade de transmissão. Mesmo nos cenários LTE, o algo-
ritmo proposto compensa os baixos valores de fairness com a alta vazão média, provando
que é capaz de prover vazão suficiente para atender os usuários.

Estes resultados comprovam que o algoritmo de alocação otimizada de potência
e retardo é eficiente em sua proposta de otimização de retardo e consegue melhorar de
forma significativa o desempenho em relação ao algoritmo Opt-delay para os diferentes
parâmetros de QoS estudados. E esta otimização demanda complexidade computacional
menor que a complexidade da aplicação de heurísticas de otimização PSO ou EP, por
exemplo. É importante ressaltar também a melhoria de desempenho em relação aos
parâmetros de QoS quando simulado cenários com ondas milimétricas, mostrando assim
que o algoritmo proposto (alocação otimizada de potência e retardo) tende a melhorar o
desempenho em situações com alta taxa de transmissão e baixa qualidade de transmissão.

Nesta tese, é apresentado adicionalmente uma proposta de algoritmo de alocação
de recursos baseado na otimização conjunta de potência e retardo para redes de comuni-
cação 5G, conforme descrito no Capítulo 6. Inicialmente, é desenvolvida a alocação de
recursos para os CUEs (Cellular User Equipments, Equipamentos Celular do Usuário)
por meio da otimização do retardo e da alocação de potência, considerando a seleção
dos pesos atribuídos para o cálculo das vazão dos CUEs. Posteriormente, é aplicado o
algoritmo DMCG (Delay Minimization Conflict Graph, Grafo de Conflito e Minimiza-
ção de Retardo), que considera a minimização da função de retardo estimado utilizando



8.1 Trabalhos Futuros 190

conceitos de Cálculo de Rede como processo envelope multifractal e curva de serviço
para decidir sobre a alocação dos recursos ociosos dos CUEs da rede para os pares DUE
(D2D User Equipment, Equipamento D2D do Usuário). O algoritmo proposto é avaliado
em um cenário de redes sem fio 5G baseado em CP-OFDM com propagação por ondas
milimétricas, conforme apresentado no Capítulo 7.

Os resultados demonstram que o algoritmo proposto (DMCG mais alocação de
potência) no Capítulo 6 apresenta os maiores valores de vazão e os menores valores de
retardo médio quando comparado aos demais algoritmos simulados, especialmente se
considerado um grande número de CUEs na simulação. O algoritmo proposto apresenta
valores de tempo de processamento similares aos valores apresentados pelos algoritmos
DMCG e GTM+ (Greedy Throughput Maximization Plus, Maximização Ambiciosa da
Vazão Mais) e menores do que os valores apresentados pelo algoritmo baseado em GA
(Genetic Algorithm, Algoritmo Genético).

As simulações dos algoritmos confirmam que a estratégia de alocação de potên-
cia para os CUEs em conjunto com o uso da informação de limitante de retardo estimado
para encontrar os grafos de conflitos e o conjunto de pesos máximo independente melho-
ram significativamente o desempenho da alocação de recursos da rede, com melhorias em
termos de vazão e retardo se comparado aos algoritmos DMCG e GTM+ em um cenário
de comunicação D2D multi-sharing com propagação por ondas milimétricas.

8.1 Trabalhos Futuros

Pretende-se aplicar a abordagem do algoritmo proposto no Capítulo 6 em um
cenário que envolve a transmissão downlink para redes CP-OFDM. O uso do algoritmo
proposto em um cenário de transmissão downlink simultaneamente com transmissão
uplink poderia aumentar consideravelmente a eficiência espectral por meio do reuso dos
recursos ociosos dos usuários da rede.

Pretende-se também estudar a aplicação dos algoritmos propostos nesta tese em
cenários de rede de comunicação 5G com o paradigma de fatiamento de rede para buscar
garantir maior confiabilidade e qualidade na comunicação.
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APÊNDICE A
Séries Reais de Tráfego TCP/IP - Universidade
de Waikato

Foram consideradas cinco séries reais de tráfego TCP/IP (Transmission Control

Protocol / Internet Protocol, Protocolo de Controle de Transmissão / Protocolo Internet)
para representação dos usuários durante as simulações computacionais dos algoritmos
avaliados. Estas séries reais representam o tráfego de dados entre a Universidade de
Waikato e as redes externas [12].

Os valores das séries reais, agregados no domínio do tempo em intervalos de
1 ms, são apresentadas em função dos TTIs (Transmission Time Intervals, Intervalos de
Tempo de Transmissão) simulados nas Figuras A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5.
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Figura A.1: Série real de tráfego TCP/IP WaikatoVIII-1ms-
20110520-000000-0 [12]
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Figura A.2: Série real de tráfego TCP/IP WaikatoVIII-1ms-
20110623-230233-4 [12]
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Figura A.3: Série real de tráfego TCP/IP WaikatoVIII-1ms-
20111027-213205-5 [12]
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Figura A.4: Série real de tráfego TCP/IP WaikatoVIII-1ms-
20110921-000000-0 [12]
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Figura A.5: Série real de tráfego TCP/IP WaikatoVIII-1ms-
20111029-110001-1 [12]
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