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o Tráfego nas redes de comunicações móveis cresceu 

muito rapidamente 

o Julho 2007 – iPhone 

o Julho 2008 – iPhone3G 



Introdução (2) 
5 

o Youtube – 22% dos dados móveis 

 

o Facebook – 350 milhões de 
utilizadores via telemóvel 

 

o Twitter – Número de utilizadores via 
telemóvel aumentou 182% 

 

o Google Plus – 16 dias 

para atingir os 10 milhões 

de utilizadores 
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o Quantidade de tráfego de dados não é sinónimo de 

lucro para os operadores 



Introdução (3) 
7 

o 20 anos após a primeira chamada telefónica via 

GSM, é necessária uma nova tecnologia que suporte 

este crescimento… 
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o Diversidade de Transmissão (TD)  

o Multiplexagem Espacial em Malha Aberta (OL-SM) 
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o Número de antenas para transmissão: pelo menos 2 

o Mesma informação em várias layers 

o Não aumenta throughput do utilizador 

o Aumenta a qualidade do canal de transmissão 

o Aumenta capacidade da célula 
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o Diversidade de Transmissão (TD)  

o Multiplexagem Espacial em Malha Aberta (OL-SM) 



Multiplexagem Espacial em Malha Aberta (OL-SM) (1) 
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o Número de antenas para transmissão: pelo menos 2 

o Número de antenas para recepção: pelo menos 2 

o Informação diferente em várias layers 

o Aumenta throughput do utilizador 
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eNB UE

Data 

o Recurso a RS (Relay Stations) 

o Função: 

o Receber, amplificar e reencaminhar informação recebida 

para UE 
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o Melhorar capacidade da rede 

o Aumentar cobertura da rede 

o Melhorar QoS (Quality of Service) 

o Criação de hotspots 

o Tirar partido do ganho associado à multiplexagem 

espacial 

o Solução mais barata para os operadores em 

comparação com instalações de novas estações 

base 
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o Consoante a função desempenhada na rede, as RSs 
classificam-se em 3 tipos: 

o Amplify and Forward (AF): 

o Vantagem: Atraso introduzido é pouco 

o Desvantagem: Amplifica ruído 

o Selective Decode and Forward (SDF): 

o Vantagens: 

o Adequa a ordem de modulação com SNIR 

o Não amplifica ruído, apenas informação útil 

o Desvantagem: Introduz mais atraso que AF 

o Decode and Forward (DF): 

o (Solução ainda em estudo) 
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o Do ponto de vista do utilizador, as RSs podem ser 

classificadas em 2 tipos: 

o Tipo I – RS actua como um eNB 

o Tipo II – UE consegue distinguir se está a ser servido 

por um eNB ou por uma RS 
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725 m 
25 m 

o Distância entre eNB e UE: 725 m 

o Posição da RS: varia entre os 25 e 700 m  

o Simulação baseada em snapshots 

o Factores de análise: 

o CQI utilizado 

o BER 

o Número de retransmissões 

o Throughput 

eNB UE
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o Desempenho dos Modos TD e OL-SM 

o Impacto do Posicionamento da RS nos modos TD e OL-SM 



Desempenho dos modos TD e OL-SM 

(Throughput) 
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Modo TD Modo OL-SM 

o Mesmo comportamento para valores de SNIR diferentes 

o Throughput do modo OL-SM superior que do modo TD 
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(Número de retransmissões) 
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Modo TD Modo OL-SM 

o Mesmo comportamento para valores de SNIR diferentes 

o Número de repetições no modo TD menor que no modo OL-
SM 
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o Desempenho dos Modos TD e OL-SM 

o Impacto do Posicionamento da RS nos modos TD e OL-SM 
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e OL-SM (CQI utilizado) 
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o Ligação eNB-RS: 

o Ordem de modulação decresce 
com aumento da distância 

 

o Ligação RS-UE: 

o Ordem de modulação aumenta 
com aumento da distância 

 

o Modulação utilizada no modo 
TD praticamente sempre 
superior à utilizada no modo 
OL-SM 

 



Impacto do Posicionamento da RS nos modos TD 

e OL-SM (BER) 
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o Modo TD garante uma taxa de 

erros menor que modo OL-SM 

(mesmo com modulações de 

ordem superior) 

 

o Taxa de erros nula: 

o TD: ½ do raio da célula 

o OL-SM: ⅔ do raio da célula 

 

o Porquê? 

o Modo TD: diminuir taxa de erros 

o Modo OL-SM: aumentar throughtput 
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e OL-SM (HARQ) 
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TD OL-SM 

o Modo TD necessita de menos retransmissões 

o Snapshot correspondente à maior distância entre RS e 
UE: 

o Modo TD: 25% das tramas repetidas 3 vezes 

o Modo OL-SM: 90% retransmitidas 3 vezes 
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o Modo OL-SM consegue garantir 
débitos que no modo TD são 
inatingíveis 

 

o Posicionamento da RS: 

o 35% do raio da célula 

 

o Condições de fronteira de célula 
modo TD deverá ser o eleito 

 

o Considerando transição dinâmica, 
débito do utilizador será 
equivalente ao máximo atingindo 
em cada um dos modos 
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o Modo TD deverá ser utilizado quando condições de 

propagação não são consideravelmente boas 

o Exemplo: Fronteira de célula 

 

o Modo OL-SM deverá ser utilizado quando as 

condições de propagação sejam favoráveis 

o Exemplo: Hotspots 

 

o Posicionamento da RS: 

o 35% do raio da célula 
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