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Resumo: Nesta comunicação é apresentado um estudo relativo ao desempenho dos diferentes canais de transporte que 
as tecnologias 3G e 3.5G disponibilizam para o transporte de tráfego heterogéneo multi-serviço com 
características de tempo real e não tempo real. O estudo é baseado em duas componentes fundamentais, no 
nível da qualidade de serviço (QoS) prestado ao utilizador, e na gestão de recursos rádio (RRM), de forma a 
cumprir os requisitos dos serviços e garantir um eficiente aproveitamento do espectro para maximizar a 
capacidade do sistema. De forma a avaliar o desempenho e o comportamento do sistema, foi desenvolvida 
uma ferramenta de simulação de nível de sistema para modelar todas as componentes consideradas no 
estudo. É considerado apenas o sentido descendente da ligação e a comutação de pacotes (PS), num sistema 
unicelular. Os resultados finais mostram que a opção pela implementação da tecnologia 3.5G (HSDPA), em 
detrimento da utilização de recursos já especificados pelo 3GPP para a tecnologia 3G, permite maximizar a 
eficiência da utilização dos recursos rádio. 

1 INTRODUÇÃO 

Com a crescente necessidade dos operadores 
disponibilizarem uma maior variedade de serviços de 
dados – em tempo real RT (Real Time) e em não 
tempo real NRT (Non Real Time), a ritmos cada vez 
mais exigentes, torna-se imperativa a utilização de 
novas técnicas para a transmissão de dados em 
WCDMA. A tecnologia 3G (R99) disponibiliza para 
a ligação descendente dois canais de tráfego: o DCH 
(Dedicated Channel) e o DSCH (Downlink Shared 
Channel), [5]. A tecnologia 3.5G (R5) introduz a 
técnica HSDPA (High Speed Downlink Packet 
Access) [4] que através do canal de transporte HS-
DSCH (High Speed DSCH) [3] permite maximizar a 
eficiência na utilização dos recursos rádio, 
aumentando assim a largura de banda disponível no 
sistema. 

Os algoritmos de gestão de recursos rádio (RRM 
– Radio Resource Management) [3], como potência 
de emissão, controlo de admissão, controlo de 
congestionamento, escalonamento de pacotes, gestão 
da árvore de códigos OVSF (Orthogonal Variable 
Spreading Factor), etc. são essenciais para suportar 
serviços com diversos níveis de QoS de diferentes 
classes (Conversational, Streaming, Interactive e 
Background). Na rede móvel 3G os mecanismos 
RRM actuam nos diferentes elementos da rede, 
através da manipulação de parâmetros do sistema, 

permitindo maximizar os níveis de desempenho dos 
sistemas. 

O principal objectivo deste estudo é avaliar o 
desempenho dos canais partilhados DSCH e HS-
DSCH, tal como da sua utilização conjunta, perante 
serviços de voz, multimédia e de dados suportados 
por uma infra-estrutura de comutação de pacotes 
(PS). O canal partilhado DSCH foi especificado em 
R99 para permitir transportar serviços NRT com 
requisitos de QoS bastante flexíveis, o que é possível 
utilizando um escalonamento de pacotes eficiente. 
Por outro lado, necessita que sejam reservados 
códigos de espalhamento da árvore de códigos OVSF 
para ritmos binários elevados. O canal partilhado 
HS-DSCH beneficia da redução no TTI (Transmit 
Time Interval), no atraso provocado pelo RTT 
(Round Trip Time), pelo escalonamento de pacotes e 
da rápida adaptação às alterações na interface rádio 
WCDMA conseguida em R5, permitindo desta forma 
atingir ritmos binários bastante mais elevados 
quando comparados com os conseguidos em DSCH. 

 
Este artigo está organizado da seguinte forma: na 

secção 2 é apresentado o modelo de simulação e os 
respectivos parâmetros utilizados e na secção 3 é 
efectuada a análise do desempenho segundo métricas 
de QoS e de sistema, com base nos resultados 
obtidos. Finalmente na secção 4 são apresentadas as 
conclusões finais. 
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2 MODELO DE SIMULAÇÃO 

Na definição do modelo de simulação system 
level são considerados vários parâmetros de entrada e 
de configuração, entre eles os mecanismos de RRM. 
Nesta secção são enunciadas as principais 
características do modelo de simulação utilizado. 

Os parâmetros de entrada do modelo de 
simulação podem ser agrupados da seguinte forma: 

• Parâmetros gerais de simulação – Área de 
simulação, densidade de utilizadores, tempo de 
simulação; 

• Tráfego – Parâmetros relacionados com tráfego 
como o BHCA (Busy Hour Call Attempt) de 
cada serviço, perfil de utilizadores, penetração 
dos serviços. Parâmetros de configuração do 
modelo de fonte de tráfego para cada serviço; 

• Sistema – Parâmetros RRM. Esquema de 
configuração de canais de transporte, em 
particular a forma como são utilizados e 
configurados os canais DSCH e HS-DSCH, 
potência de emissão da estação base, 
configuração de recursos hardware e 
capacidade de cada elemento de canal (Channel 
Elements - CE). 

Na Tabela 1 são enunciados os principais 
parâmetros de simulação utilizados neste estudo. 

 
Tabela 1: Parâmetros de Simulação. 

Área de simulação 1500 x 1500 m

Número de utilizadores 300

Tempo de simulação 12 horas

Factor de carga 75%

Potência máxima de 
emissão da estação base 43 dBm

Potência limite no CAC 41.75 dBm

Potência dos canais 
comuns 30 dBm

Potência de CPICH 30 dBm

Modelo de propagação Okumura-Hata (ambiente 
Urbano)

Desvanecimento lento desvio padrão de 5 dB

Factor de ortogonalidade 90%

Antena da Estação Base Omnidireccional com 11 dBi 
de ganho

Antenas dos móveis 1.5 dB de ganho
Perdas de cabos 3 dB
Altura dos móveis 1.5 m
Altura da estação base 30 m

Eb/No
»RT 8Kbps: 7.7 dB
»RT64Kbps: 2.5 dB

»NRT: 1.9 dB

Parâmetros de Simulação
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Na Figura 1 está representado o modelo de 

simulação system level desenvolvido, [1] e [2]. A 
estrutura do modelo de simulação é caracterizada por 
três módulos funcionais: Gerador de Tráfego; System 
Level e Link Level. O Gerador de tráfego implementa 

os modelos de fonte de tráfego para simular os 
diferentes serviços, [6] e [7]. 

O System Level é o módulo principal do modelo 
de simulação, onde são definidos os mecanismos 
RRM, responsáveis por garantir os requisitos de QoS 
e maximizar os recursos da interface rádio. O 
mecanismo de escalonamento de pacotes (Packet 
Scheduling) é o responsável por efectuar de forma 
eficiente a entrega de dados de cada serviço nos 
diferentes canais de transporte. 

O Link Level é o módulo onde é efectuada a 
estimação de sinal necessário a cada ligação no 
sistema, através do cálculo das perdas da ligação, 
estimação de atenuação, factor de carga e Eb/N0, [1]. 

 
Figura 1: Caracterização do modelo de simulação.  

3 ANÁLISE DE DESEMPENHO 
DO SISTEMA 

Nesta secção são apresentados os resultados 
obtidos com a ferramenta de simulação 
desenvolvida. A análise de resultados irá permitir 
concluir sobre o desempenho dos diversos tipos de 
canais de transporte que a tecnologia disponibiliza.  

A análise incide em duas componentes 
essenciais: 

• Métricas de desempenho relacionadas como o 
QoS – ritmo binário dos serviços, atraso, taxa 
de sessões não terminadas; 

• Métricas de desempenho do sistema – ritmo 
oferecidos por tipo de canal, taxas de bloqueio, 
taxa utilização dos elementos de canal e 
potência de emissão da estação base. 

As métricas de QoS medem o desempenho com 
que o sistema oferece o serviço aos utilizadores 
enquanto que as métricas de desempenho de sistema 
medem a eficiência da configuração do sistema e dos 
canais de transporte. 

Neste estudo foram considerados dois cenários 
com diferentes características. Para cada um dos 
cenários, são avaliadas diversas configurações de 
canais de transporte e a combinação de tecnologias.  



O esquema de configuração dos canais de 
transporte é apresentado na Tabela 2 e contém dois 
tipos de configuração agrupados segundo cada norma 
3GPP. Em R99 os dois tipos de configurações 
baseiam-se nos parâmetros de tráfego utilizados, 
nomeadamente o BHCA e AHT (Average Holding 
Time), diferindo apenas no SF (Spreading Factor) de 
raiz a considerar para o canal DSCH. Na árvore de 
códigos OVSF são reservadas as raízes 
correspondentes a um SF de 4 e 8, ou seja SF Root 4 
(DSFR4) e SF Root 8 (DSFR8) respectivamente. Em 
R5 a configuração é idêntica à de R99 diferindo 
apenas na substituição do canal DSCH pelo canal 
HS-DSCH com modulação QPSK (Quad Phase Shift 
Keying) e QAM (Quad Amplitude Modulation), 
tomando como referência HQPSK e HQAM 
respectivamente. Por último tem-se um esquema 
misto (MIX) para avaliar eventuais vantagens da 
combinação de um esquema de configuração com os 
dois canais, HS-DSCH e DSCH. Assume-se que o 
SF de raiz a adoptar para o canal DSCH é o SF Root 
8, uma vez que a maior parte dos serviços são 
encaminhados por HS-DSCH. Assim, as duas 
configurações apenas diferem no tipo de modulação, 
DSFR8HQPSK e DSFR8HQAM. Neste caso 
assume-se que o serviço WWW será encaminhado 
por DSCH sendo os restantes por HS-DSCH. 

 
Tabela 2: Esquemas de configuração de canais de 

transporte. 
Release 
3GPP

Esquema de Configuração de 
canais Referência DCH FACH DSCH HS-DSCH

DCH, FACH e DSCH c/ SF Root 4 DSFR4

DCH, FACH e DSCH c/ SF Root 8 DSFR8

DCH, FACH e HSDPA QPSK 5 cód. HQPSK

DCH, FACH e HSDPA QAM 5 cód. HQAM

MIX DCH, FACH , DSCH c/SF Root 8 + 
HSDPA QPSK 5 cód. DSFR8HQPSK

(R99+R5) DCH, FACH , DSCH c/ SF Root 8 + 
HSDPA QAM 5 cód. DSFR8HQAM

Streaming, 
WWW, MMS, 

FD

WWW Streaming, 
MMS, FD 

R99

Voz, 
Video

LBS, SMS,  
E-Mail

Streaming, 
WWW, 

MMS, FD

R5

 
 
Os dois cenários utilizados são apresentados na 

Tabela 3 e contém os diferentes ritmos binários para 
cada um dos cenários. O cenário REF é definido de 
acordo com os parâmetros de tráfego utilizados, 
nomeadamente o ritmo binário da fonte. O cenário 
DAT obtém-se seleccionando alguns serviços e 
alterando os parâmetros do modelo de fonte de 
tráfego. 

 
Tabela 3: Cenários e ritmos de serviços. 

Cenário Voz Video Stream. WWW LBS SMS MMS E-Mail FD

REF   Ritmo utiliz. 
[kbps] 8 64 64 32 32 9.6 32 32 64

DAT  Ritmo utiliz. 
[kbps] 8 100 384 64 32 9.6 384 32 384  

 
A capacidade que o sistema oferece em termos de 
ritmo binário é um dos parâmetros mais importantes, 
já que permite maior ou menor flexibilidade do 
sistema face à introdução de novos serviços com 
requisitos de ritmo binário mais elevados. Na Figura 

2 é possível analisar o desempenho para os dois 
cenários os níveis de ritmo binário médio em cada 
uma das configurações. Para o cenário REF as 
configurações R99 têm um desempenho um pouco 
abaixo, mas no geral estão todas muito semelhantes e 
no cenário DAT essa diferença acentua-se, 
assumindo as configurações HQAM e 
DSFR8HQAM o melhor resultado. Este desempenho 
face às configurações HQPSK e DSFR8QPSK é 
expectável na medida em que o HSDPA com 
modulação QPSK tem uma capacidade de débito 
binário máximo inferior ao HSDPA com modulação 
QAM.  
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Figura 2: Ritmo binário médio.  

Na Figura 3 são apresentados os níveis de 
potência média de emissão, o que permite confirmar 
que a configuração DSFR4 é a que apresenta valores 
médios de potência mais elevados, pois o DSCH com 
SF Root 4 da árvore de códigos OVSF, reflecte-se 
em baixa eficiência na utilização dos recursos rádio 
do sistema. O valor médio de potência utilizada pela 
célula é tanto maior quanto maior for o ritmo binário 
de cada serviço ao longo da simulação. No entanto, 
as configurações R5 são as que menos potência 
consomem, já que utilizam a potência excedente de 
R99, não necessitando de controlo de potência. 
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Figura 3: Potência média de emissão da estação base. 

A utilização média de elementos de canal mede a 
forma como os recursos de hardware são utilizados. 
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Figura 4: Taxa de utilização média de elementos de canal. 



Na Figura 4 é apresentada a utilização média de 
CEs, onde R5 assume o melhor resultado, uma vez 
que a atribuição de CEs em R5 é feita inicialmente 
com um valor mínimo fixo e durante a simulação em 
processo de load sharing com os canais DCH. A 
prioridade de recursos CEs para os canais DCH é 
garantida no sistema. 

Finalmente, procede-se à classificação dos 
resultados obtidos de forma a avaliar as diversas 
configurações testadas. Com base na matriz de 
classificação que se encontra definida em [1] e [2], 
foi atribuído de forma sequencial pontuações, sem 
factores de ponderação, tendo em conta apenas os 
resultados obtidos.  
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Figura 5: Classificação de resultados. 

A classificação final consta da Figura 5, sendo a 
Figura 6 obtida através das classificações médias de 
R5, R99 e MIX. O resultado obtido indica R5 como a 
melhor configuração para uma rede multi-serviços 
face às restantes configurações. 
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Figura 6: Classificação de resultados resumida. 

4 CONCLUSÕES 

O estudo apresentado permitiu avaliar o 
desempenho dos canais partilhados HS-DSCH e 
DSCH, tal como da sua utilização conjunta na 
presença de tráfego heterogéneo em modo de 
comutação de pacotes, com características de tempo 
real e não tempo real. A ferramenta de simulação ao 
nível de sistema desenvolvida neste trabalho permitiu 
analisar o QoS no sistema, através da simulação de 
novos serviços, perfis de utilizadores, geridos pelos 
mecanismos RRM. 

Os  resultados obtidos da análise de desempenho 
do sistema permitem confirmar a complexidade dos 

algoritmos de gestão da sub-árvore de códigos OVSF 
reservada para o canal DSCH, e a não viabilidade da 
solução mista na utilização de ambos os canais. A  
implementação da técnica HSDPA é a solução 
indicada para as necessidades actuais dos operadores 
de redes móveis. 
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