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RESUMO 

 

 

Este trabalho ressalta a importância da utilização do LTE Advanced (4G) emcélulas menores, 

para maior taxa de transmissão de dados de modo que não exista sobrecarga de uma ERB - 

Estação Rádio Base. Abrange estudos de casos sobre o assunto, de modo a abordar tecnologias, 

em especial a Arquitetura Advanced C-RAN, e equipamentos para viabilidade do tema em 

questão. Mostra o processo de caracterização experimental do emulador de ERB, AGILENT 

PXT - E6621A, seguido da caracterização dos cabos necessários, usando o analisador de 

espectro, ANRITSU MS2034A. Tembém é mostrado as melhores frequências de trabalho para 

as antenas usadas, apresenta a configuração do emulador de ERB, e expõe as demos do mesmo 

para caracterização equipamentos de usuários LTE. Conclui revelando as melhores evoluções 

tecnológicas dos casos estudados e mostrando os melhores cenários de utilização do PXT - 

E6621A.. 

 

Palavras-chave: Emulador de ERB. 4G. AGILENT PXT - E6621A. Caracterização de cabos. 

ANRITSU MS2034A.  Frequência 4G do Brasil. Advanced C-RAN. LTE Advanced. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

 

This work underscores the importance of using LTE Advanced (4G) in smaller cells for a higher 

rate of data transmission so that there is no overhead of a BTS - Base Transciever Station. It 

covers case studies on the subject in order to address technologies, in particular Advanced C-

RAN Architecture, and equipment for feasibility of the subject in question. It shows the 

experimental characterization process of the BTS emulator, AGILENT PXT - E6621A, 

followed by characterization of the necessary cables, using the spectrum analyzer, ANRITSU 

MS2034A. It also shows the best working frequencies for the antennas used, presents the 

configuration of the BTS emulator, and exposes its demos for the characterization of LTE user 

equipment. It concludes by revealing the best technological evolutions of the cases studied and 

showing the best scenarios of use of the PXT - E6621A. 

 

Keywords: BTS emulator. 4G. AGILENT PXT-E6621A. Characterization of cables. 

ANRITSU MS2034A. Frequency 4G of Brazil. Advanced C-RAN. LTE Advanced. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Este trabalho visa mostrar a importância da tecnologia 4G (Quarta Geração) para células 

menores, não sobrecarregando a Estação Rádio Base (ERB) e alcançando uma maior taxa de 

transferência. Mostra a caracterização experimental do emulador de ERB (da 4G) da 

AGILENT, o PXT-E6621A Wireless Communications Test Set, também conhecido como 

emulador de eNodeB (Evolved Node Base Transceiver Station), que funciona com tecnologia 

LTE (Long Term Evolution). 

No capítulo 2 é proporcionado um melhor entendimento, em relação a evolução da 4G, 

as vantagens do LTE – Advanced em relação a 3G e a fixação da 4G como banda larga móvel 

(dada a sua velocidade e estabilidade). 

No capítulo 3 é fornecido todo o embasamento teórico, das especificações do LTE-

Advanced, demonstrando sua grande evolução e versatilidade, com sua gama de aplicações 

(VoIP, streaming, jogos, etc.) que se pode obter, mantendo um QoS (Quality of Service) 

adequado. Esse embasamento teórico será necessário, para entender as especificações e 

caracterizações do equipamento PXT – E6621A. 

No capítulo 4 são mostrados os estudos de caso, da empresa japonesa NTT DOCOMO, 

que foi pioneira no estudo e desenvolvimento da tecnologia, explicando as grandes melhorias 

em testes no LTE – Advanced conseguindo aumento da taxa de transferência, simplificação das 

estruturas, entre várias possibilidades, como alcançar taxas de transferência de até 5 Gbits/s. 

No capítulo 5 é definido a caracterização do PXT – E6621A, ao especificar suas partes 

físicas e de software, habilitando o conhecimento necessário para rodar as demos do emulador 

de ERB. São abordados os equipamentos necessários para testes com o equipamento. Também 

foi especificado todos os conectores necessários e caracterizados os cabos com o Analisador de 

Espectro ANRITSU MS2034A do LaProp da Universidade Federal Fluminense 

No capitulo 6 é mostrado a interface de usuário GUI (Graphical User Interface), como 

configurar o aparelho PXT – E6621A e rodar as suas demos, as quais emulam uma ERB da 4G 

(eNodeB) conectando, com um equipamento da 4G, por conexão de uma antena ou múltiplas 

antenas. 

No capítulo 7 é mostrado as conclusões obtidas pelos capítulos anteriores e as 

possibilidades de trabalhos futuros nessa área. 

  



21 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 

Os primeiros sistemas de células, que se assemelham ao que usamos hoje em dia, 

começaram em 1947 com o conceito de células desenvolvido pelo Bell Labs, na rede fixa, nos 

EUA [1]. Nesta época não poderiam imaginar o salto tecnológico que isso representaria à 

sociedade, trazendo até hoje esse conceito, que consegue atender um maior número de usuários. 

O conceito de células já está em toda a rede hoje, a nova busca agora é por maiores taxas de 

transferência, de forma econômica e eficiente. Assim chegamos ao LTE-Advanced. 

A figura 1 abaixo apresenta a evolução da rede móvel até a quarta geração. 

 

 

 

 

Figura 1– Evolução da rede móvel [2]. 

 

 

2.1. O processo de Normatização  
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A ITU (International Telecommunications Union) reconheceu dois padrões para atender 

os requisitos do 4G, certificados pela IMT - Advanced (International Mobile 

Telecommunications - Advanced). O LTE – Advanced criado pelo grupo 3GPP (3rd Generation 

Partnership Project) e o WiMAX - Advanced (WirelessMAN-Advanced) criado pelo grupo 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) [3]. 

Abordaremos o surgimento e normatização do 3GPP, devido a sua importância a 

Internet móvel e relevância ao tema proposto. 

O 3GPP surgiu em 1998, com o objetivo de produzir especificações técnicas e relatórios 

técnicos, incluiu posteriormente, a manutenção e desenvolvimento de padrões, para o sistema 

móvel 3G [4]. 

 A importância das normas ao estabelecer um consenso internacional visa permitir à 

transferência e a difusão de tecnologia, possibilitando a sua inovação, qualidade, confiabilidade, 

eficiência, menor custo, compatibilidade com outras tecnologias, para todas as partes 

interessadas. 

O padrão UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) é o termo da primeira 

tecnologia de rádio de terceira geração, especificado no 3GPP, que incluiu modulação W-

CDMA (wideband Code Division Multiple Access), usando largura de banda de 5 MHz [2].  

O processo de padronização do LTE aconteceu em 2004 em Toronto, onde 

pesquisadores e empresas de comunicações móveis, apresentaram suas visões em relação aos 

requisitos para as futuras especificações, a serem desenvolvidas pelo 3GPP [5]. 

Até o ano de 2008 o 3GPP tinha mais de 300 empresas associadas, tornando-se uma 

organização bem estruturada e inovadora, com métodos de trabalho baseados em consenso para 

as tomadas de decisões [6], onde raramente existe uma votação formal [5]. A organização é 

dividida em quatro grupos de trabalho, e suas divisões são feitas por suas especificações 

técnicas, cada qual é composta por várias equipes de trabalho, sendo que cada equipe é 

responsável por um aspecto das especificações [6]. 

 

 

2.2. Terceira geração (3G) 

 

 

A 3G trouxe vários avanços, entre eles o aumento de número de usuários por célula, a 

melhoria da eficiência de transmissão de dados, e elevou a qualidade dos serviços por pacotes. 

Apesar das evoluções em relação aos atrasos de pacotes sofridos na rede 3G, não foi possível 
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usar por padrão a comunicação por VoIP (Voice over Internet Protocol), porque o VoIP não 

funciona bem se tiver muito atraso na rede. 

A 3GPP mudou o tipo de multiplexação, de TDMA (Time Division Multiple Access) / 

FDMA (Frequency Division Multiple Access), que era usada na rede 2G (segunda geração), 

para CDMA (W-CDMA) alcançando velocidade de pico próxima a 2Mbps [7].  

A 3GPP2 (3rd Generation Partnership Project 2) continuou com a multiplexação por 

CDMA e aperfeiçoou o CDMA2000 da 2G, para o CDMA 2000 1xEVDO, com velocidade de 

pico de 2,4 Mbps [8], próximas as velocidades do W-CDMA do 3GPP.  

A última tecnologia da 3G lançada pela 3GPP2 foi a UMB (Ultra Mobile Broadband) 

e foi a primeira a usar a modulação / multiplexação OFDM. (Orthogonal Frequency-Division 

Multiplexing). Foi projetada para atingir velocidades de pico de 288Mbps no download e 

75Mbps no upload. 

 

 

2.3. Quarta geração (4G)  

 

 

A 4G veio oferecer uma solução de banda larga móvel com roaming rápido e seguro, 

trazendo a possibilidade de streaming de vídeos HD, jogos online, ligações VoIP com QoS 

(Quality of Service) de fim-a-fim e consequentemente Internet de alta velocidade [9].  

A troca de informações entre dois pontos é totalmente feita por comutação de pacotes, 

sem necessitar da dedicação fixa de um meio (comutação por circuitos), com isso a mesma 

informação pode ser transmitida por diversos lugares, através de diferentes pacotes. 

A 4G foi projetada para absorver novas tecnologias e é compatível com as tecnologias 

da 2G e 3G. Por motivos de compatibilidade, segurança e mercado as tecnologias 2G e 3G 

continuam em desenvolvimento pelos respectivos grupos, mesmo após o lançamento da 4G 

[10].  

As tecnologias incluídas no LTE foram escolhidas não só pelos resultados teóricos, mas 

também pelos resultados práticos, conseguindo baixo custo de implementação. 

O LTE consegue fornecer taxas de dados muito maiores que seus antecessores e tem a 

opção de OFDM - MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), que utiliza várias antenas de 

transmissão e recepção. Abaixo explicaremos estes conceitos e o conceito da capacidade 

máxima do canal, que é relacionado com a fórmula de Shannon: 
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2.3.1. Fórmula de Shannon 

 

 

A fórmula de Shannon diz que a capacidade máxima do canal, é igual à largura de banda 

do canal, multiplicado pelo logaritmo de 1 mais a relação sinal-ruído, na base 2 [11]. Está 

demonstrado na equação 1 abaixo e explicado logo em seguida. 

 

 𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝐵. 𝑙𝑜𝑔2 (1 +
𝑆

𝑁
) (1) 

 

Cmax - capacidade máxima do canal em bps (bits por segundo); 

B - largura de banda do canal, em Hz (hertz); 

S - potência média recebida em W (watts); 

N - potência média do ruído em W (watts) 

 

 

2.3.2. OFDM 

 

 

A multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM), tem algumas vantagens 

em relação ao FDM, será mostrado algumas delas abaixo. 

As vantagens do OFDM estão na eficiência espectral (conseguindo aproximadamente o 

dobro em relação ao FDM, enviando ortogonalmente as subportadoras entre si), possui 

resistência à interferência inter-simbólica e baixo custo de implementação. Esta tecnologia não 

foi usada anteriormente, pois os equipamentos DSPs (Digital Signal Processor) não tinham 

velocidade suficiente para processar o sinal digital com modulação de alta ordem. A figura 2 

abaixo, mostra a diferença entre o FDM e o OFDM. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Capacidade_de_um_canal
https://en.wikipedia.org/wiki/Bits_per_second
https://pt.wikipedia.org/wiki/Largura_de_banda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hertz
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Figura 2 – Espectro de frequência do FDM tradicional e do OFDM [12]. 

 

No downlink (DL) uma das principais vantagens de usar as subportadoras é combater o 

efeito de desvanecimento seletivo, as subportadoras são espaçadas em 15 kHz e moduladas 

individualmente em QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM (Quadrature Amplitude 

Modulation) ou 64 QAM. 

 

 

2.3.2.1. OFDM e OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 

 

 

Ambas podem utilizar múltiplas antenas com a técnica MIMO, no LTE – Advanced  as 

portadoras têm uma largura de banda entre 1,4MHz a 20MHz [13], sendo dividido em 

subportadoras de 15 kHz [14]. 

A tecnologia OFDMA é uma evolução do OFDM para multiusuários. O OFDMA 

distribui as subportadoras entre diferentes usuários ao mesmo tempo, possibilitando vários 

usuários receberem dados ao mesmo tempo. Para reduzir a sobrecarga, as subportadoras são 

alocadas em grupos próximos [15]. A figura 3 abaixo exemplifica.  
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Figura 3 – Diferença entre OFDM e OFDMA [16]. 

 

 

Na sessão abaixo será mostrada as funções MIMO, em especial a OFDM-MIMO, a qual 

é a mais utilizada. 

 

 

2.3.2.2. Três funções distintas do MIMO.   

 

 

i. SM (Spatial Multiplexing), os dados são divididos em pacotes menores e são 

transmitidos por várias antenas, explorando o ambiente para alcançar o destino, aumentando a 

taxa de transferência, mas sem aumentar a potência recebida. Esta funcionalidade é a mais usada 

na rede LTE, também conhecida como OFDM-MIMO [17]. 

ii. STTD (Space Time Transmit Diversity), transmite o mesmo sinal codificado de 

formas diferentes, enviando por várias antenas diferentes, melhorando a robustez da 

transmissão contra o desvanecimento de multipercursos [17]. 

iii. Transmissão colaborativa MU-MIMO (Multi-User MIMO) é a combinação dos 

dois sistemas anteriores: o SM e o STTD, conseguindo uma transmissão mais rápida e uma 

potência maior, mas é pouco usado por seu alto custo, tendo que aumentar o número de 

equipamentos [17]. 

No LTE a quantidade de antenas e as taxas são definidas pelas suas categorias (CAT), 

as quais foram lançadas em cada release do LTE. As categorias (CAT) são uma compilação 

das tecnologias adotadas para o LTE até o lançamento do release atual, variando em cada uma 

a taxa de pico de downlink e uplink (UL), o número de antenas receptoras e transmissoras, o 
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tipo de modulação, entre outras coisas. Na tabela 1 abaixo é apresentado os modelos dos CATs 

com número de antenas e suas velocidades. 

 

 

Tabela 1 – Categorias LTE (CATs) [18].  

 

 

 

De acordo com a Global mobile Suppliers Association (GSA), mais de 2800 dispositivos 

(tablet, smartphone, modem-USB, entre outros), utilizam a Categoria 4, ou seja 51% de todos 

os dispositivos LTE [19].  

Alguns modelos de smartphones com seus respectivos cat, como exemplo a marca 

SAMSUNG: S4 - Categoria 3, S5 - Categoria 4, S6 - Categoria 6, S7 - Categoria 9. Nenhuma 

marca usou o cat1, cat5 e cat8. Apenas a Sony usou dois modelos com o cat2, um deles é o 

Sony Xperia SX SO-05D, cinco modelos usaram o cat7, um deles é o Lenovo Phab2 Pro.  

Como o LTE tem que satisfazer algumas novas exigências em relação ao espectro de 

implantação, ele pode operar em FDD (Frequency Division Duplex) / TDD (Time Division 

Duplex), para apoiar o TD-SCDMA, o qual é somente usado no mercado chinês. Na Tabela 2 

abaixo, mostra os principais requisitos de desempenho para o LTE 

 

 

CAT LTE (categorias do 

LTE)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Taxa máxima de 

downlink (Mbps) 
10 50 100 150 300 300 300 3000 450 450 600 600

Taxa máxima de uplink 

(Mbps)
5 25 50 50 75 50 100 1500 50 100 50 100

Antenas suportadas no 

downlink
1 2 2 2 4 2 ou 4 2 ou 4 8 2 ou 4 2 ou 4 2 ou 4 2 ou 4

Suporte a modulação 

64QAM no uplink
não não não não sim não não sim não não não não

Obs.: Todos suportam no downlink modulações 64QAM ou superior.

Categorias  LTE no equipamento de usuário
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Tabela 2 – Resumo dos principais requisitos de desempenho para o LTE [20]. 

 

 

 

2.3.3. Funcionamento do 4G em deslocamento 

 

 

Inicialmente as células foram projetadas, para trabalhar com microcélulas de raio de 130 

m, tendo o propósito de atender um maior número de usuários em um local específico e 

macrocélulas de raio de 500 m a 1,7 km, com o objetivo de atender usuários em deslocamentos 

(com velocidades entre 3 a 30 km/h) e áreas com menor densidade de usuários [21].  

Outros estudos foram realizados em velocidades maiores até 500km/h, para uso em trens 

de alta velocidade (trem bala), com isso seria necessário macrocélulas de raios maiores [22]. 

Exigência Absoluta
Comparação ao 

"Release 6"
Comentário

Taxa de transmissão de pico > 100 Mbps 7 X 14,4 Mbps

Eficiência  espectral de pico > 5 bps/Hz 3 bps/Hz

Eficiência  espectral média 

por célula 

> 1,6 - 2,1 

bps/Hz/célula

3 - 4 X 0,53 

bps/Hz/célula

LTE: 2x2 multiplexação espacial. Receptor IRC 

(Interference Rejection Combining). Referência : 

HSDPA, "Rake receiver" , 2 antenas de recepção. 

Eficiência espectral de borda 

(de célula)

> 0,04 - 0,06 

bps/Hz/usuário

> 2-3 X 0,02 

bps/Hz
Como anteriormente, 10 usuários por célula

Eficiência espectral em 

Broadcast
> 1 bps/Hz N/A Portadora dedicada ao modo broadcast

Taxa de transmissão de pico > 50 Mbps 5 X 11 Mbps

Eficiência  espectral de pico > 2,5 bps/Hz 2 bps/Hz

Eficiência  espectral média 

por célula

> 0,66 - 1,0 

bps/Hz/célula

3 - 4 X 0,53 

bps/Hz/célula

LTE: uma antena de transmissão, receptor IRC 

recebedor.  Referência: HSUPA, "Rake receiver", 2 

antenas de recepção.

Eficiência espectral em 

Broadcast

> 0,02 - 0,03 

bps/Hz/usuário

> 2-3 X 0.02 

bps/Hz
Como anteriormente,  10 usuários por célula.

Latência no plano do usuário < 10 ms 1/5

Latência de configuração da 

conexão
< 100 ms Estado inativo → estado ativo

Largura de banda 

operacional
1,4 - 20 MHz 5 MHz (Requesito inicial começando em 1.25 MHz)

Capacidade de "VoIP"

LTE de 20MHz FDD, uma antena de transmissão. 

Referência: HSUPA de 5 MHZ FDD, uma antena de 

transmissão.

 O NGMN querem mais de 60 sessões/MHz/célula

D
o

w
n

li
n

k
U

p
li

n
k

S
y

st
e

m

LTE de 20 MHz FDD, 2 x 2 multiplexação espacial. 

Referência: HSDPA de 5 MHz FDD, uma antena de 

transmissão.
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2.3.4. Requisitos e metas para o Long Term Evolution 

 

 

O LTE necessitava ser competitivo por um prazo de 10 anos, o 3GPP definiu isso como 

um dos itens de estudos e assim eles definiram algumas metas e resumiram como [23]:  

• reduzir o delay (atraso), para a conexão e a transmissão; 

• aumentar taxas de dados do usuário; 

• aumentar taxa de bits de ponta de célula, para uma prestação de serviços com melhor 

igualdade; 

• reduzir o custo por bit (tendo uma melhor eficiência espectral); 

• aumentar a flexibilidade na utilização do espectro, nas bandas novas e pré-existentes; 

• simplificar a arquitetura de rede; 

• mobilidade contínua, entre diferentes tecnologias de acesso de rádio; 

• um consumo aceitável de energia para o terminal móvel. 

 

 

2.3.5. Requisitos de desempenho do sistema 

 

 

Os requisitos de desempenho do sistema, foram baseados na tecnologia que existia de 

mais avançado na época da 3G (UMTS Release 6) e na velocidade esperada para o LTE e 

posteriormente foi feita essa comparação na prática, como vimos na tabela 2. Mas para efeito 

de comparação, aplicaram condições de igualdade quanto às restrições da UMTS R6, utilizando 

duas antenas na recepção e uma na transmissão. Todavia a LTE já possuía MIMO avançado 

com capacidade 4X4 (quatro antenas de transmissão e quatro de recepção). 

O requisito principal de melhora no desempenho do sistema foi o operador de rede.  
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3. INTRODUÇÃO AO LTE - ADVANCED  

 

 

O LTE - Advanced é o padrão adotado para a 4G no 3GPP e no 3GPP2. O conceito do 

LTE de acordo com o 3GPP é buscar a continuidade da competitividade com sistemas 

otimizados, que mantenham baixa complexidade com custos reduzidos, altas taxas de dados e 

qualidade. 

No LTE - Advanced (4G), as ligações de voz e as transferências de dados, são realizadas 

por troca de dados sem meios físicos dedicados (comutação por pacotes). Essa nova 

possibilidade da rede, trazendo ligações de voz por comutação por pacotes, originou o aumento 

da capacidade de UE (User Equipment) ativos por célula. 

A rede LTE usa o protocolo de Internet IP (Internet Protocol), para os usuários 

acessarem a rede PDN (Packet Data Network), sem causar interrupção durante a mobilidade do 

usuário.  

O LTE evoluiu na parte rádio (que consiste nos equipamentos de rádio do UE e no 

eNodeB, que comunicam por radiofrequência) criando o E-UTRAN (Evolved Universal 

Terrestrial Radio Access Network), ao mesmo tempo em que evoluiu na parte não-radio (que 

consiste nos gateways, que usam comunicação por pacotes, através de fibra óptica e não usam 

radiofrequência para se comunicar) do SAE (System Architecture Evolution). A mescla 

originou o EPS (Evolved Packet System), com o conceito de portadoras de trafego IP pela rede 

(PDN), até o usuário (UE) [2]. O EPS é puramente baseado no IP [24]. 

 

 

3.1.  A rede EPS  

 

 

 Caso um usuário requisite vários serviços de uma vez, o EPS (que é a junção do 

aspecto rádio e não rádio do 4G) fornecerá múltiplas portadoras, cada uma com um fluxo de 

QoS e um tipo de conectividade de rede (PDN) adequado para cada serviço. 

 As chamadas VoIP usam uma QoS alta (que é a probabilidade de a rede manter 

uma qualidade de tráfego satisfatória, em relação a velocidade, latência e perda de pacotes), 

pois como é uma interface em tempo real de duas vias, exigem maior qualidade.  

A navegação web e as aplicações FTP (download) usam o Best Effort (BE) conhecida 

em português como melhor esforço (o qual é um serviço de rede que não oferta um controle de 
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admissão e nem condições especiais para recuperar dados perdidos ou corrompidos e não existe 

distinção em tratamento dos pacotes), porque não necessitam de tanto dinamismo de conexão.  

A eNodeB é uma abreviação de evolved (ou enhanced) Node BTS (Base Tranceiver 

Station), a qual significa uma conexão melhorada entre várias estações rádio base. Isso é 

importante porque elas dão suporte umas às outras, fazendo uma espécie de malha entre elas, 

trocando várias informações sobre os usuários (UEs) [25].  

O usuário (UE) troca informações com o eNodeB, e este faz parte da E-UTRAN, que é 

a parte de rádio do LTE. Quando necessita ligar com a parte não rádio do LTE, o E-UTRAN 

utiliza o SGW (Serving Gateway), mas sendo gerenciado pelo MME (Mobility Management 

Entity). O PGW (PDN Gateway) é o ponto de interconexão entre o EPC e as redes IP externas 

[26]. Na figura 4 abaixo exemplifica o sistema.  

 

 

Figura 4 – Topologia do EPS. (Baseado na figura do 3GPP) [26]. 

 

A rede é separada em duas partes principais, que são o E-UTRAN e o EPC (Evolved 

Packet Core). 

i. E-UTRAN: é uma rede mesh (rede de replicação de sinal, ou rede de malha) de 

eNodeBs, exemplo: várias antenas de ERB (estação rádio base), interligadas por cabos de fibra 

óptica (em sua maioria), trocando informações entre elas, gerenciando os usuários antes de 

acessar as outras camadas. 

ii. EPC é a rede central onde fica os gateways, o MME e o HSS (Home Subscriber 

Server), tem o papel de comunicar com outras redes antigas, minimizar a complexidade do 
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sistema, nele começa a parte não rádio (uma das mais importantes da rede), seu papel no sistema 

é de grande importância, abaixo está descrito suas principais funções.  

a. MME: é o nó de controle entre o usuário e o EPC, utilizando o protocolo 

NAS (Non-Access Stratum). A principal função é o gerenciamento de: Mobilidade, Perfil de 

Usuário, Autenticação, Segurança, Conexões e Autorizações de Serviços [26] [27] [28]. 

b.  HSS: é um banco de dados com o registro dos usuários. Ele é a junção 

de funções, que equivalem as do centro de autenticação AuC (Authentication Center), do EIR 

(Equipment Identity Register) que é onde ficam os IMEIs (International Mobile Equipment 

Identity) e do HLR (Home Location Register) o qual contém as autorizações públicas, todos 

esses eram usados nos releases anteriores [26] [28]. 

c. SGW (Serving Gateway): roteia os pacotes dos UEs da rede LTE, até 

outras redes mais antigas do 3GPP (2G-GPRS e 3G-UMTS). Faz o gerenciamento e 

armazenamento das informações da rede interna. Ele também gerencia e armazena as 

informações do usuário (através do suporte de serviços IP), enquanto está movendo entre as 

eNodeBs, mantendo as informações de suas portadoras [26] [27] [28]. 

d. PGW (PDN Gateway): atribui endereços IP para os usuários, faz a 

execução dos fluxos de carregamento, realiza a filtragem e execução dos QoS adequados. 

Garante o GBR (Guaranteed Bit Rate), através da execução de aplicações QoS, os quais servem 

de base de comunicação com as tecnologias não 3GPP (como CDMA2000 e WiMAX) [26] 

[27] [28]. 

e. PCRF (Policy Control and charging Rules Function): faz o controle de 

alocação de tráfego, utilizando a função PCEF (Policy Control Enforcement Function), que 

reside no PDN - Gateway para fornecer o QoS adequado [27] [29]. 

Outros domínios da topologia LTE são: 

UE é o equipamento que o usuário final usa para acessar a rede, exemplo: modens USB 

(Universal Serial Bus), celulares, carros autônomos, ônibus com Internet. 

Services ou Redes externas: é a borda de toda a rede LTE, provê a interligação do LTE 

com outras redes.   

 

 

3.2. Protocolos da rede LTE 
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Um protocolo de comunicação é um sistema de regras, que permite duas ou mais 

entidades de um sistema de comunicação se comuniquem [30] (no nosso caso UE, eNodeB, 

MME, SGW, PGW, entre outras), com suas devidas regras (com normas e padrões), e foram 

criados para fazer equipamentos de empresas diferentes trabalharem juntos (se usarem os 

mesmos parâmetros), sem a necessidade de criar programas específicos para isso. Na figura 5 

abaixo é mostrada a arquitetura e a divisão funcional entre o E-UTRAN e o EPC. 

 

 

Figura 5 – Divisão funcional entre o E-UTRAN e o EPC [29]. 

 

Os principais protocolos na rede E-UTRAN são descritos abaixo:  

 PHY (Physical) - realiza a codificação/decodificação, modulação/demodulação, 

mapeamento multi-antenas (MIMO) e outras funções típicas de camadas físicas. A camada 

física oferece serviços para a camada MAC sobre a forma de canais de transporte [31]. 

 MAC (Medium Access Control) – trata os canais lógicos, a retransmissão ARQ 

híbrido (HARQ), Uplink Scheduler (Agendamento do enlace de subida) e Downlink 

Scheduler (Agendamento do enlace de descida) na eNodeB com uma entidade por célula 

para uplink e downlink. O protocolo híbrido ARQ está presente tanto na transmissão quando na 

recepção do protocolo MAC [31]. A Camada MAC oferece serviços ao RLC através de canais 

lógicos esta camada executa multiplexação de dados de diferentes portadores de rádio. Existe 

uma entidade MAC por UE [32].  
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 RLC (Radio Link Control) – transporta e formata dados das camadas superiores, 

para ser adaptado no tamanho correto [32], para ser transmitido entre o eNodeB e o usuário. 

Ele tem vários níveis de qualidade: AM (Acknowledged Mode) é usado para baixar arquivos; 

UM (Unacknowledged Mode) para vídeo conferências ou serviços de tempo real; ou TM 

(Transparent Mode) para mensagens broadcast [31].  

 RRC (Radio Resource Control) – faz as decisões de handover entre as eNodeBs, 

envia mensagens de broadcast (com informações do sistema) e gerencia as medições dos 

parâmetros do usuário, exemplo do CQI (Channel Quality Information) [31].  

 PDCP (Packet Data Convergence Protocol) – na camada de controle, processa 

mensagens do RRC e no plano de usuário processa pacotes IPs. Tem funções de criptografia, 

compressão de cabeçalhos, retransmissão e reordenação [32].  

 NAS (Non-Access Stratum) – No plano de controle, o protocolo NAS, que 

funciona entre o MME e a UE garantindo a integridade pelas mensagens cifradas, é utilizado 

para fins de controle (conexão de rede), autenticação e gestão de mobilidade [31]. 

 

 

3.3. Rede de acesso E-UTRAN  

 

 

A rede de acesso (E-UTRAN) é uma rede de eNodeBs em formato de malha e não existe 

nenhuma controladora central, o que a faz ser flexível. Para ela interligar os eNodeBs, são 

usadas interfaces X2 e para fazer a ligação dos eNodeBs com os UEs são usados os protocolos 

AS (Access Stratum) [33]. Na figura 6 abaixo é mostrado o diagrama E-UTRAN. 
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Figura 6 – Diagrama E-UTRAN [34]. 

 

 

Ela também é ligada a rede EPC através do MME (pela interface S1-MME) e do SGW 

(pela interface S1-U), estes dois são ligados a mais de um eNodeB ao mesmo tempo, dando a 

possibilidade do UE ser compartilhado entre várias eNodeBs [33]. Na próxima sessão iremos 

mostrar as vantagens do LTE em roaming. 

 

 

3.4. Vantagem do LTE em roaming 

 

 

Roaming é quando um usuário registrado na rede de uma região, é permitido conectar 

em uma rede de localização geográfica diferente da região registrada (pode ser da mesma 

empresa, ou de outra operadora que tenha acordo), conseguindo usar as funcionalidades (ligar, 

receber chamada, mensagem, entre outros.) da sua rede local [35]. 

Usando a operadora TIM (Telecom Italia Mobile) como exemplo, ela cita em seu site 

[36], roaming é quando o cliente está fora da sua cidade (mesmo que dentro do mesmo estado). 

Em cidade com menos de 30 mil habitantes onde não há cobertura da rede TIM, o roaming será 

coberto pela rede de uma operadora parceira (habilitando serviços de voz e mensagens, mas 

não serviços de dados) [37], taxas que possam ser cobradas variam entre os planos dos clientes 
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[36]. Para cidades com mais de 30 mil habitantes onde não há cobertura da rede TIM, a TIM 

não possui acordo com nenhuma operadora parceira no Brasil [36]. 

A rede móvel de uma operadora de um dado país é chamada PLMN (Public Land Mobile 

Network).  Se um usuário acessa uma PLMN diferente da sua contratada, ele estará em 

Roaming. O LTE tem a vantagem de acessar além do MME/SGW também o PGW, 

possibilitando os usuários a usufruir de todos os serviços como estivesse em sua própria PLMN 

[35].  

 

 

3.5. Comunicação com outras redes 

 

 

EPS também suporta intercomunicação e mobilidade/transferência com outras redes, 

com Tecnologias de acesso radio (GSM, UMTS, CDMA2000 e WiMAX). 

Na figura 7 abaixo, é mostrada a arquitetura 3G-UMTS e 2G-GPRS, em vermelho. 

 

Figura 7 – Arquitetura LTE e redes externas [38].  
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3.6. Quarta Geração no Brasil  

 

 

As frequências na faixa de 700 MHz ainda são utilizadas para a TV aberta, mas estão 

migrando para frequências mais baixas (470 MHz a 697 MHz), onde ficarão os canais de TV 

digitais, liberando a faixa para as operadoras. 

De acordo com o calendário do Ministério das Comunicações, o desligamento dos 

canais de TV analógicos ocorrerá até 2018, liberando as frequências para a área de Telefonia. 

Os custos para deslocamento das faixas de frequência gasto por todas as empresas foram 

de R$ 2,7 bilhões e o governo gastou mais R$ 900 milhões do valor recebido dos leilões, 

restando R$ 4,9 bilhões de lucro para o governo.  

As faixas de 700 MHz foram leiloadas, conforme a figura 8 e a tabela 3 abaixo: 

. 

. 

Figura 8 – Primeira rodada de lotes faixa de 700 MHz no Brasil [39]. 

 

 

Tabela 3 – Faixa leiloada de 700 MHz no Brasil [39]. 
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As faixas de 2,5 GHz foram leiloadas, conforme a figura 9 e a tabela 4 abaixo: 

 

Figura 9 – Leilão de 2,5 GHz no Brasil [40]. 

 

 

Tabela 4 – Faixa leiloada de 2,5 GHz no Brasil [40]. 

 

 

As vencedoras dos principais lotes do 2,5 GHz foram: a VIVO com a subfaixa X, a 

CLARO com a subfaixa W, a TIM com a subfaixa V1 e a OI com a subfaixa V2. Como não 

houve lances nas frequências de 450 MHz, a ANATEL (Agência Nacional de 
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Telecomunicações) determinou que as vencedoras das subfaixas X, W, V1 e V2 da frequência 

de 2,5 GHz fiquem, cada uma, com uma subfaixa na frequência de 450 MHz.  

Houve impugnação das operadoras, sobre essa licitação, mas a ANATEL rejeitou elas 

[41]. 

 Abaixo na figura 10 o mapa das subfaixas de 450 MHz, em vermelho, a faixa W, é da 

CLARO, observa um predomínio na área norte/nordeste, mais as áreas de registro 11 e 12 de 

São Paulo, em verde a X é da VIVO, em azul a V1 é da TIM e em amarelo a V2 é da OI: 

 

 

Figura 10 – Mapa de divisão para as subfaixas [42]. 

 

Segundo, o relatório da OpenSignal de fevereiro de 2016 [43], referente ao quarto 

trimestre de 2015, o Brasil apesar de aumentar a cobertura de 51% para 53%, teve uma queda 

na sua velocidade média de 16 Mbps para 12 Mbps, caindo de 24º para 42º lugar entre os 148 

países que contam com a rede LTE [44]. 

O relatório da OpenSignal de janeiro de 2017, demonstrou que após as olímpiadas as 

operadoras voltaram aos investimentos de infraestrutura pelo país, mas que 3 meses depois não 

obtiveram melhora na cobertura do Brasil, porém conseguiram uma significativa melhora na 

velocidade média de download, subindo de 12 Mbps para 19 Mbps [45]. 
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A cobertura tende a melhorar com a liberação em todos os municípios da faixa de 700 

MHz, antes era previsto para 2016, mas não podemos esperar uma data concreta, ocasionada 

pelos constantes adiamentos. A única definição concreta é que a cidade de desligamento tenha 

pelo menos 93% dos domicílios com acesso a TV digital. 

A tabela 5 abaixo classifica a velocidade média dos cinco melhores países. 

 

Tabela 5 – Cinco países com a Internet mais veloz do mundo [44]. 

 

 

A tabela 6 abaixo é possível observar as velocidades médias de download no Brasil.   

 

Tabela 6 – Quarta geração (4G) no Brasil [44]. 
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4. IMPLEMENTAÇÕES EM LTE ADVANCED 

 

 

A organização ITU foi a responsável por definir os parâmetros de uma tecnologia para 

ser classificada como 4G, sendo assim, um sistema IMT-Advanced é 4G. Em outubro de 2010 

esta organização reconheceu oficialmente o LTE-Advanced e WirelessMAN-Advanced, parte 

do WiMAX IEE802.16m, como as tecnologias 4G [46]. 

O sistema LTE-Advanced é um sistema rádio, com maior capacidade e velocidade, 

evoluído do LTE, padronizado em 3GPP, uma organização internacional de padronização de 

tecnologias celulares. Para que o LTE-Advanced seja implementado de forma efetiva, também 

é padronizado em 3GPP [47]. Neste capítulo será discutido algumas implementações do LTE-

Advanced, em um de seus jornais técnicos divulgados em outubro de 2015, a Japonesa NTT 

DOCOMO aborda amplamente o tema LTE-Advanced através de uma série de artigos, dentre 

eles, dando uma visão geral sobre o LTE-Advanced, arquitetura Advanced C-RAN (Cloud -

Radio Access Network) e equipamentos para a arquitetura Advanced C-RAN. A seguir, serão 

estudados estes artigos [48] e mais um artigo [49]. Sobre um experimento notável realizado por 

pesquisadores desta empresa. 

 

 

4.1. Visão geral sobre LTE-Advanced 

 

 

No artigo "Lte-advanced as further evolution of LTE for Smart Life" [50] divulgado em 

um de seus jornais técnicos em outubro de 2015 a NTT DOCOMO dá uma visão geral sobre 

tecnologias LTE-Advanced e, na época recém lançado, rede de acesso de rádio centralizado (C-

RAN) que trazia a possibilidade de utilizar portadoras agregadas, Carrier Aggregation (CA) 

entre células, que melhorava o throughput enquanto mantinha características de mobilidade 

aumentando a capacidade. 

Os principais requisitos do LTE-Advanced, como sucessor do LTE, incluem a 

coexistência com seu antecessor, para uma migração gradual, podendo ser capaz de utilizar a 

infraestrutura do LTE, uma melhor performance, além da redução dos custos de operação e 

energia. Fatores importantes também são: a melhoria no pico da taxa de dados, que se espera 

1Gbps de downlink e 500Mbps de uplink, a melhoria na eficiência espectral, que deve ser 1,5 

vezes o LTE, e throughput para o usuário na borda da célula, esta por sua vez é um importante 
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índice de performance porque deve-se entregar um serviço satisfatório ao usuário na borda da 

célula que recebe um sinal mais fraco e está mais exposto a interferência de outras células. 

Para conseguir alcançar os requisitos do LTE-Advanced, foram usados os seguintes 

avanços em tecnologia rádio: 

I. Carrier aggregation (CA) 

O LTE com uma largura máxima de banda de 20 MHz chega a ter picos de taxa de dados 

de 300 Mbps no downlink, utilizando tecnologia 4x4 MIMO (múltiplas entradas e múltiplas 

saídas). Contrastando esse fato, o LTE-A tem requisitos de 1Gbps de downlink e 500 Mbps de 

uplink, logo, precisa-se de uma banda maior, no entanto, ainda tem de ter compatibilidade com 

o LTE. Por isso, o uso de CA foi proposto como uma forma de aumentar a largura de banda 

através de múltiplos blocos de frequência, chamados Component Carrier (CC). 

O uso de CA torna possível maiores taxas de transmissão de dados mantendo a 

compatibilidade com o LTE, o CA também permite balanceamento de carga instantânea entre 

frequências para melhorar a eficiência espectral. 

II. Tecnologia Advance Multi-antenna 

O LTE suporta Multiplexação MIMO de único usuário até 4 camadas no downlink, mas 

não suporta multiplexação MIMO no uplink, já o LTE-A suporta Multiplexação MIMO de 

único usuário até 8 camadas no downlink e até 4 no uplink para alcançar os requisitos de pico 

de eficiência espectral. Além disso, MIMO multiusuário foi melhorado no LTE-Advanced para 

melhorar a capacidade do Sistema. Para melhorar o throughput de usuário na borda da célula, 

foi proposto o uso da tecnologia de transmissão e recepção multiponto coordenado (CoMP) na 

transmissão e recepção via múltiplas células trabalhando em cooperação. 

III. Coordenação de estação base em HetNet (Heterogeneous Network) 

Um fator de suma importância no LTE-Advanced é a mitigação dos custos da rede de 

acesso rádio (RAN). Em conjunto com o conceito de disposição de estação base em 

macrocélulas, a implementação de uma Rede Heterogênea (HetNet) têm sido objeto de atenção. 

O conceito de HetNet é a implantação e a coordenação de forma apropriada de várias estações 

base de vários modelos, e níveis de potência, inclusive as células pequenas, com objetivo de 

diminuir custos. Interfaces rádio que podem suportar coordenação inter-frequência em conjunto 

à CA, coordenação melhorada de interferência inter-celular (enhanced Inter-Cell Interference 

Coordination - eICIC) que mitigue interferência intra-frequencial, são especificados para 

HetNet.  

Apesar dos maiores avanços nas taxas de dados que podem ser alcançadas pelo uso de 

CA como uma das principais tecnologias do LTE-Advanced, a tecnologia que pode aumentar a 
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capacidade para ambientes com volume de tráfego excepcionalmente grande, é muito 

importante. Tal ambiente não demanda apenas o uso de mais frequências para suportar todo 

tráfego, mas precisa também aumentar a capacidade de implantar células pequenas como parte 

da HetNet. Entretanto, a mobilidade dos usuários entre as células, faz aumentar o número de 

Handoffs (HO) entre as células, faz aumentar a chance de cair a ligação. 

Além desse fator, quanto maior for a taxa de transmissão de dados e melhor throughput 

de usuário por balanceamento de carga entre blocos de frequência, pode-se esperar com a 

introdução de CA, a completa utilização da estação base com alto recursos de tráfego o que 

torna difícil ter um aumento substancial na eficiência espectral. 

Com esses fatores em questão, foi desenvolvido a arquitetura Advanced C-RAN, que 

adiciona um número de células pequenas sob uma macrocélula, chamadas add-on cells e as 

coordena através de CA. A arquitetura Advanced C-RAN tem as seguintes características, 

utilizando-se das vantagens do CA e HetNet: 

I. Transmissão de alta velocidade por CA 

Aumento da taxa de transmissão de uma maneira flexível dependendo de como o trafego 

está num ambiente por CA entre macrocélulas com células add-on ou somente entre 

macrocélulas. 

II. Características e mobilidade comparáveis ao de uma macrocélula convencional 

Mantém o número de Handoffs similar ao de uma configuração convencional de 

macrocélulas simplesmente apagando ou adicionando células add-on enquanto mantém a 

conexão com a macrocélula. Essa configuração alcança a performance convencional de 

mobilidade até em ambientes com células add-on 

III. Maior capacidade através das células add-on 

Aumenta o throughput do usuário tanto nas macrocélulas como nas células pequenas, 

através da disposição e organização de células add-on de modo efetivo em áreas de alto tráfego 

e descarregando o tráfego como for necessário com a finalidade de aumentar a capacidade sobre 

a área total. 

A NTT DOCOMO também nos mostra o cenário de implantação do LTE Advanced. A 

empresa diz que desde 2009 vem utilizando a arquitetura C-RAN para o LTE, onde o 

processamento da banda básica é feito em um nó central e as unidades rádio são distribuídas 

em diferentes localidades conectadas à unidade central por fibra ótica. A empresa ressalta que 

por esse motivo foi mais fácil construir uma rede para o LTE-Advanced, ao passo que apenas 

deverias ser trocado a unidade de processamento da banda básica por um novo equipamento 

compatível com o Advanced C-RAN, não precisando assim, alterar a rede e unidades rádio. 



44 

 

Ainda no quesito implantação, a empresa cita que têm desenvolvido equipamento rádio 

para as células add-on que é muito mais leve e menor que os equipamentos atuais, devido às 

características dessas células. Mais especificamente, a empresa foi capaz de reduzir o 

equipamento a 1/5 das unidades existentes, o qual tem efeito de uma instalação facilitada e 

ampliando assim o escopo dessa aplicação. 

A empresa, na data do artigo, já trabalhava com LTE em quatro portadoras e cita que as 

frequências têm de ser trabalhadas de modo efetivo. Na arquitetura C-RAN, cada unidade radio 

opera em uma dessas portadoras, e como as unidades radio são independentes entre si em sua 

unidade de banda básica, é relativamente fácil combinar essas portadoras. Na introdução do 

LTE - Advanced uma largura de banda total maior que 30 MHz pôde ser alcançada combinando 

as portadoras de 800 MHz e 1,7 GHz ou as portadoras de 2GHz e 1,5Ghz, fazendo um 

throughput máximo maior que 225 Mbps. 

A NTT DOCOMO diz que o próximo passo do plano é utilizar três portadoras 

componentes (3CC) em conjunto com Divisão Duplex por Tempo (TDD) em sua portadora de 

3,5Ghz e aplicar avanços na tecnologia MIMO para alcançar ainda maiores taxas de transmissão 

e maiores capacidades. 

 

 

4.2. A arquitetura Advanced C-RAN 

 

 

O próximo artigo [51], denominado “Commercial Development of LTE-Advance 

Applying Advanced C-RAN Architecture - Expanded Capacity by Add-on Cells and Stable 

Communications by Advanced Inter-Cell Coordination” dá uma visão geral das características, 

efeitos, e procedimentos de operações da arquitetura Advanced C-RAN.  

A arquitetura Advanced C-RAN, como já citado, é uma evolução da C-RAN através da 

implantação de duas tecnologias já citadas: o CA e o HetNet. Desta forma, ao aliar essas 

tecnologias temos mais banda, maiores velocidades de comunicação, devido ao CA, aumento 

da capacidade de rádio pelas células add-on e maior estabilidade nas comunicações.  

A arquitetura Advanced C-RAN pode ainda ter CA aplicada entre duas macrocélulas, 

para situações onde não é necessário um aumento de capacidade de rádio, apenas maior 

velocidade de transmissão, por exemplo. O ponto principal é que esta arquitetura é versátil e 

pode ser aplicada de maneira flexível de acordo com o necessário para certas áreas. 
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A eficiência espectral e velocidade de transmissão é melhorada pelo CA de duas formas: 

pela capacidade de conexão simultânea a múltiplas portadoras, e balanceamento de tráfego 

entre células.   

Na primeira forma, o órgão regulador 3GPP especifica que com uma banda de 40MHz, 

deve-se ter uma velocidade máxima de 300 Mbps de downlink, usando simultaneamente duas 

portadoras LTE. Sobre este dado, os criadores do artigo afirmam que, na época em que foi 

escrito, usavam CA entre duas portadoras em duas formas diferentes, 2GHz mais 1,5 GHz 

ambas com 15 MHz de banda ou 800 MHz mais 1,7 GHz, com 10 MHz e 20 MHz de banda 

respectivamente, totalizando assim em ambos casos, um total de 30 MHz de banda e alcançando 

uma velocidade de downlink máxima de 225 Mbps. Foi afirmado também que já estava em 

teste, o uso das portadoras 800 MHz com 15 MHz de banda mais 1,7 GHz com 20 MHz de 

banda, totalizando 35 MHz de banda e alcançando velocidades de 240 Mbps. 

Como fato adicional, as especificações do LTE-Advanced preveem o uso de CA com 

cinco portadoras num total de 100 MHz de banda, abrindo a oportunidade de expressiva 

melhora no sistema usado. Graças à arquitetura Advanced C-RAN onde é possível ter e 

controlar várias células com uma unidade de processamento de banda, faz essa evolução do CA 

ser relativamente fácil de ser alcançada. 

O CA também é efetivo no balanceamento de cargas entre as células, em situações 

comerciais, a distribuição dos usuários, desequilíbrio das bandas de frequência suportadas por 

terminais móveis e a diferença de características nas propagações de rádio entre bandas tendem 

a congestionar o tráfego entre as portadoras. 

 

 

4.2.1. Capacidade expandida das células add-on. 

 

 

Como já citado, a tecnologia HetNet tem atraído a atenção pelo mundo como um meio 

de aumentar a capacidade de um sistema rádio. Isso é graças ao escoamento do tráfego de uma 

macrocélula para células add-on de baixa potência instaladas em locais onde o tráfego se 

concentra na área da macrocélula. Para vincular macrocélulas e células add-on com o CA em 

um HetNet, o NTT DOCOMO usa bandas de frequências separadas, uma para "banda de 

cobertura" que abrange a área de uma macrocélula e uma "banda de capacidade" para aumentar 

a capacidade de rádio LTE usando uma célula add-on. A equipe de pesquisa exemplifica 
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sugerindo 2 GHz ou 800 MHz podendo ser usada como uma banda de cobertura e 1,5 GHz ou 

1,7 GHz como uma banda de capacidade  

 

 

4.2.1.1.  Simulação 

 

 

Um estudo, feito pela equipe dos autores, simulando dois casos a fim de testar o efeito 

de expansão de capacidade de células add-on. Neste estudo, as bandas de cobertura foram 

organizadas somente como macrocélulas e bandas de capacidade foram instaladas como 

macrocélulas da mesma forma que as bandas de cobertura (caso 1) ou como células add-on 

(caso 2). Ao comparar os resultados desses dois casos, tem-se que em ambos os casos, a área 

coberta por uma única macro estação base foi dividida em três setores e a largura de banda de 

frequência de uma faixa de cobertura ou uma banda de capacidade foi de 10 MHz. 

Na figura 11 abaixo é mostrado casos da simulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Casos da simulação. 
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Além disso, no segundo caso, várias células add-on foram posicionadas dentro de uma 

única macrocélula e os usuários estavam localizados na vizinhança dessas células add-on. 

Resumindo, esta avaliação foi realizada assumindo que tais células add-on poderiam ser 

instaladas exatamente em áreas onde os usuários se concentram. 

Na figura 12 abaixo, mostra o efeito de expansão nas células add-on.  

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados da avaliação mostram através da capacidade do setor (total da capacidade 

da célula da banda de cobertura e capacidade de todas as células de banda de capacidade 

presentes nesse setor) para o caso 1 e caso 2, que ao normalizar o resultado do caso 1, tem-se 

um efeito de expansão de capacidade de aproximadamente 2,5 vezes para o caso 2, onde foi 

obtido para uma instalação de quatro células add-on, mostrando que, ao aumentar o número de 

células add-on, pode aumentar a capacidade.  

Ao aumentar o número de células add-on para o caso 2, os resultados mostram que a 

capacidade por célula add-on diminui à medida que aumenta o número de das mesmas. Isso 

Figura 12 – Efeito de expansão nas células add-on. 
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ocorre porque a interferência entre esse tipo de célula é aumentada à medida que mais células 

add-on são instaladas. Como consequência, o efeito da capacidade de expansão e custo 

benefício por célula adicional diminui se muitas células add-on são colocadas.  

Dadas as condições desta avaliação, quatro ou seis células add-on por setor podem ser 

consideradas como um número ideal. No entanto, esse valor pode alterar dependendo da 

configuração das células add-on (largura de feixe, altura de instalação e etc.), raio da 

macrocélula e outras condições. 

 

 

4.2.1.2. Melhoria da estabilidade nas comunicações 

 

 

Conforme descrito acima, a capacidade da célula aumenta simplesmente adicionando 

células add-on, mas a instalação de várias destas células dentro de uma área também significa 

um aumento no número de bordas de célula. Em tal ambiente, um usuário em movimento estará 

frequentemente vagando entre as bordas de duas células add-on, e se essas células add-on 

estiverem instaladas sem o uso da CA, o usuário experimentará uma queda na qualidade das 

comunicações nessa ocasião devido a interferências entre as células e o processamento de HO. 

Por outro lado, a arquitetura C-RAN Advanced permite que um terminal seja conectado 

simultaneamente a uma célula add-on e uma macrocélula por CA, o que significa que as 

comunicações estáveis podem ser garantidas através da macrocélula e a degradação da 

qualidade notável enquanto se move pode ser suprimido. 

 

 

Em suma, a arquitetura Advanced C-RAN permite uma troca flexível entre as células 

adicionais, mantendo um terminal LTE-Advanced conectado a uma macrocélula, obtendo assim 

comunicações estáveis e de alta velocidade. Este efeito foi verificado por testes realizados em 

um ambiente comercial ao ar livre. 

 

 

4.2.2. Controle de SCell em Advanced C-RAN 
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No CA, por meio do qual um terminal móvel se conecta a várias portadoras LTE de 

forma simultânea, a portadora primária é chamada de Primary Component Carrier (PCC), 

enquanto a portadora secundária é chamada de Secondary Component Carrier (SCC). As 

células conectadas ao terminal via PCC e SCC são chamadas de PCell e SCell, respectivamente.  

Uma vez que várias células add-on podem existir dentro de uma macrocélula na 

arquitetura Advanced C-RAN, é necessário um processo de controle para selecionar quais 

dessas células add-on devem ser configurados como um SCell para um terminal móvel 

conectado à macrocélula de acordo com a posição desse terminal. Existirá situações em que a 

célula add-on ótima deverá ser mudada à medida que o terminal móvel se desloca, o terminal 

mudará para outra célula add-on a ser configurada como SCell em tal momento. Também deve 

ser levado em conta, uma situação onde nenhuma célula add-on pode oferecer um nível de 

qualidade suficiente, tornando inútil que um terminal móvel se conectar a um SCell, a 

configuração SCell será deletada em prol da economia de bateria no terminal móvel. A NTT 

DOCOMO nomeia os controles acima por "SCell add", "SCell change" e "SCell delete”, tais 

procedimentos são realizados usando medições de qualidade do rádio terminal-móvel e 

relatórios de medição para eNB conforme prescrito nas especificações 3GPP. Estes 

procedimentos são descritos abaixo. 

 

 

4.2.2.1. SCell add 

 

 

Para um terminal móvel em um estado conectado apenas a uma macrocélula (estado 

não-CA). O procedimento de controle para adicionar uma SCell é realizado primeiramente, com 

o eNB comandando o terminal móvel para fazer medições para verificar se existe uma célula 

add-on na vizinhança. Se existir uma célula add-on adjacente, o terminal móvel retorna um 

relatório ao eNB da qualidade de rádio dessa célula add-on. Agora, se a qualidade de rádio 

relatada satisfizer certas condições, o eNB comanda o terminal móvel para adicionar essa célula 

de complemento como SCell. Ao fazer assim, o terminal móvel entra no estado da CA, o que 

permite que ele seja simultaneamente conectado a uma macrocélula e a célula add-on. Desta 

forma, a célula add-on mais ideal pode ser configurada como SCell de acordo com a posição 

do terminal móvel. 
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4.2.2.2. SCell change  

 

 

Para um terminal móvel conectado a uma macrocélula e a uma célula add-on (estado 

CA), O procedimento de controle para alterar o SCell ao terminal móvel se mover para a área 

de outra célula add-on é realizado da seguinte forma: no momento de "SCell add", o eNB 

comanda o terminal móvel a fazer medições (medições do evento A6, que é quando a célula 

vizinha tem offset melhor que a SCell atual) para que um relatório eNB possa ser feito se existe 

uma célula da mesma frequência que a SCell atual e com melhor qualidade de rádio. Quando o 

terminal móvel que atualmente está conectado à macrocélula e à célula add-on # 1 se deslocam 

para a área de borda entre a célula add-on nº 1 e a célula add-on nº 2, a qualidade do rádio de 

para o SCell (add-on cell # 1) deteriora-se enquanto a qualidade do rádio da vizinha (add-on 

#2), melhora. O terminal móvel relata a qualidade do rádio da célula add-on # 2 ao eNB com 

base no evento das medições A6 como descrito acima. Com base neste relatório, o eNB 

comanda o terminal móvel para mudar para a célula adicional # 2 com melhor qualidade de 

rádio celular do que a SCell atual. O procedimento acima descrito possibilita manter-se com o 

movimento do terminal móvel e definir o melhor célula add-on como SCell. 

 

 

 

4.2.2.3. SCell delete 

 

 

 

Finalmente, para um terminal móvel em CA que se desloca para fora de uma área de 

célula de add-on, o procedimento de controle para excluir a SCell é este, no momento, de "SCell 

add", o eNB comanda o terminal móvel para fazer medições (medições do evento A2, que é 

quando o serviço fica abaixo do limite estipulado) para que um relatório eNB possa ser feito 

para aferir se a qualidade do rádio do SCell existente se deteriora abaixo de um limite específico. 

Essas medidas do evento A2 seriam continuadas mesmo se SCell mudasse. Agora, se o novo 

terminal móvel conectado atualmente à macrocélula e a célula add-on# 2 mover-se para fora da 

área da célula add-on # 2, a qualidade do rádio se deteriorará. O terminal móvel, portanto, relata 
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ao eNB que a qualidade do rádio da célula add-on # 2 foi deteriorada com base nas medidas do 

evento A2 descritas acima. Com base neste relatório, o eNB comanda o terminal móvel excluir 

essa SCell. O estado CA é, portanto, cancelado e o terminal móvel entra em um estado de 

comunicações LTE convencional (estado não-CA). A remoção do estado da CA desta forma, 

quando apropriado, pode reduzir o uso de recursos do eNB e economizar energia da bateria no 

terminal móvel. 

Neste artigo, foi descrito os recursos do LTE - Advanced com foco na arquitetura 

Advanced C-RAN, foi apresentado os efeitos de expansão de capacidade com base em 

simulações e procedimentos de controle de visão geral. A arquitetura Advanced C-RAN pode 

aumentar a capacidade de rádio através do uso de células add-on, mantendo conexões de alta 

velocidade e estáveis adequadas a um sistema LTE - Advanced. O resultado líquido é uma 

experiência de usuário aprimorada. No futuro, a empresa planeja estudar meios para atingir 

velocidade de transmissão ainda maiores e melhorar a eficiência espectral. 

 

 

 

4.3. Equipamento rádio e antenas para a arquitetura C-RAN Advanced 

 

 

 

No artigo “Radio Equipment and Antennas for Advanced C-RAN Architecture” [52], do 

mesmo jornal técnico que o anteriormente citado, são estudados determinados equipamentos 

para a implantação efetiva do Advanced C-RAN.  

Os equipamentos abordados são: o recém desenvolvido BDE - Base station Digital 

processing Equipment de alta densidade, como unidade de Banda Básica (BB), equipamento 

rádio remoto ótico pequeno de baixa potência SRE - Small optical remote Radio Equipment, 

como Equipamento Rádio (RE), e antenas, ambos para construções de células pequenas, todos 

com a finalidade de alcançar e comercializar o Advanced C-RAN para implantação em larga 

escala do LTE-Advanced.  Neste artigo, é fornecido uma visão geral do BDE de alta densidade, 

SRE e antenas da estação base para células pequenas. 
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4.3.1. O BDE de alta densidade 

 

 

 

O BDE de alta densidade corresponde à unidade BB em uma configuração Advanced 

C-RAN ótica de rádio remoto. Com este equipamento é possível operar em LTE e LTE-

Advanced simultaneamente. 

Uma das principais características de uma unidade de BDE de alta densidade é poder 

acomodar um máximo de 48 conexões de fibra óptica, cada uma sobre um enlace de interface 

rádio para público comum (Common Public Radio Interface - CPRI), o que significa um 

máximo de 48 células, oito vezes superior ao BDE existente. O controle centralizado de um 

grande número de células permite uma coordenação inter células mais flexíveis e combinações 

de células para CA. Além disso, esse equipamento pode se conectar ao SRE para células 

pequenas, bem como o Remote Radio Equipment (RRE) usado nas macrocélulas e, assim, 

realizar CA com qualquer combinação de células sem restrições em bandas de frequência ou 

tipos de RE. 

Para alcançar velocidades de pico mais elevadas por CA de forma estável, a diferença 

do tempo de recepção entre as portadoras componentes (CCs) no terminal móvel deve ser 

mantida dentro de um certo intervalo, não especificado, tanto para macrocélulas ou células 

pequenas. O BDE de alta densidade está equipado com uma função para ajuste e sincronização 

do tempo de transmissão de todos os RE conectados (RRE e SRE). Isso possibilita a criação de 

CA mesmo entre equipamentos rádio instalados em locais diferentes ou com diferentes 

comprimentos de cabo ótico para conexão ao BDE de alta densidade. 

Uma vantagem deste equipamento também é facilitar a instalação do equipamento, 

reduzindo o espaço de instalação pela metade e a energia necessária em 40% por célula, em 

relação ao BDE existente. O comprimento da conexão óptica entre a unidade BB e o RE também 

foi ampliado por aproximadamente 1,5 vezes que o dos equipamentos existentes para uma área 

de expansão mais flexível e acomodação das células. 

O BDE de alta densidade também suporta 3G e sistemas Time Division Duplex (TDD). 

Aqui, o suporte a TDD requer a sincronização do tempo de transmissão entre todas as unidades 

RE adjacentes. Para tanto, este equipamento suporta GPS Precision Time Protocol (PTP) como 
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 método de sincronização de tempo, e a sincronização entre as unidades BDE de alta densidade 

podem ser alcançadas através da sincronização diretamente com o GPS ou via rede PTP. Essa 

capacidade de sincronizar por caminho de transmissão PTP facilita a expansão de serviço por 

TDD, mesmo em ambientes que seja difícil a instalação das antenas GPS (que são usadas para 

sincronização do tempo TDD), como em complexos subterrâneos. Além disso o BDE de alta 

densidade suporta TDD-Duplex dividido em frequência (TDD-FDD) de portadora agregada 

com bandas FDD existentes e 3 CC ou mais, como extensões de CA. Ele também suporta a 

extensão para ordem maior de múltiplas entradas múltiplas saídas (MIMO) para realização de 

estações bases avançadas em banda de 3,5 GHz. 

 

 

 

4.3.2. O SRE  

 

 

 

SRE corresponde ao RRE óptico compacto, de baixa potência para células pequenas do 

tipo LTE com uma portadora, do tipo um setor, usando um sistema de antena dupla. Ele vem 

em dois tipos: equipamentos que suportam a banda de 1,5 GHz como uma banda de capacidade 

e equipamentos que suportam a banda de 1,7 GHz. 

Semelhante ao RRE existente, o SRE consiste em um componente funcional 

Transmissor e Receptor-INterFace (TRX-INF), componente funcional transmissor e receptor 

(TRX), Amplificador de Potência de Transmissão (T-PA), Amplificador de Ruído Baixo 

(LNA), e DUPlexador (DUP). 

SRE é menor e mais leve do que RRE existente enquanto consome menos energia 

tornando-o mais vantajoso para a instalação. Com um raio de célula pequeno e baixa potência 

de saída, o SRE é propício para arranjos de alta densidade e instalação em prédios baixos 

comparado ao RRE e, portanto, pode ser usado para aumentar a capacidade de rádio. Além 

disso, como a potência de transmissão máxima do SRE é menor que a do RRE existente, o grau 

de contribuição do componente funcional TRX para o consumo geral de energia é relativamente 

maior que o do componente T-PA funcional. O componente funcional TRX inclui um circuito 

de compensação de distorção para suprimir os componentes de distorção gerados durante a 

amplificação pelo T-PA, de modo que a adoção de implementações mais simples aplicáveis à 
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potência de transmissão máxima SRE para o circuito de compensação de distorção pode reduzir 

o consumo de energia. Além disso, enquanto o RRE existente adota uma fonte de alimentação 

em corrente contínua, o SRE adota uma fonte de alimentação de corrente alternada que 

geralmente pode ser fornecida por um utilitário comercial para simplificar a instalação em uma 

infraestrutura de instalação diferente da existente. Reduzir o consumo de energia elétrica em 

SRE significa menos dissipação de calor em comparação com o equipamento existente, por 

isso, além da montagem vertical convencional (na superfície frontal ou lateral). A montagem 

horizontal também pode ser considerada uma vez que o calor será capaz de se dissipar. Estas 

opções de montagem contribuem para a facilidade de instalação. 

Há também casos de operação de células pequenas na mesma faixa de frequência em 

uma área que se sobrepõe a uma macrocélula, nesse caso, o poder de transmissão do SRE pode 

ser aumentado para manter o raio requerido de cada célula. Adicionalmente, uma vez que a 

altura de instalação das antenas SRE é inferior à do RRE existente, a perda de propagação entre 

um terminal móvel e a estação base é menor do que o equipamento macro. Assim, enquanto 

pode haver vezes em que o SRE recebe muita interferência de terminais móveis conectados à 

célula macro, o SRE ainda satisfaz a faixa dinâmica de recebimento requerida em uma recepção 

de alta qualidade. 

 

 

4.3.3. Antenas da estação base para células pequenas  

 

 

As antenas da estação base para uso com células pequenas desenvolvidas pela NTT 

DOCOMO possuem polarização dupla e podem ser compartilhadas entre as bandas de 1,5 GHz 

e 1,7 GHz. Um duplexador compacto desenvolvido separadamente é instalado entre o SRE e a 

antena para separar e combinar os sinais dessas bandas de frequências. A configuração 

compacta dessas antenas simplifica sua instalação. 

Ao planejar uma área de serviço colocando pequenas células próximas uma da outra, a 

deterioração da qualidade do sinal devido à interferência entre células pequenas é uma questão 

de preocupação. Para resolver esta questão, inclinar a antena para baixo no plano vertical é 

efetivo para reduzir a interferência causada pelos sinais das antenas nas células adjacentes além 

de elevar o nível de recebimento da própria antena dentro da célula. O resultado final é uma  
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taxa de transferência melhorada. A seguir, resumos dos recursos de três tipos de antenas 

desenvolvidas pela NTT DOCOMO, levando a redução de interferência e diversos ambientes 

de instalação em questão. 

I. Antena de haste (dois tipos) 

Com um padrão de radiação omnidirecional no plano horizontal, esta antena é instalada 

na parede ou no teto de um prédio para formar uma área de serviço em sua periferia. Dois tipos 

de antenas de haste foram desenvolvidos: um com inclinação para um efeito de redução de 

interferência e o outro sem inclinação para uma configuração compacta. A antena de haste com 

inclinação consiste em múltiplos elementos de antena verticalmente alinhados, a amplitude e a 

fase de cada é ajustada a fim de produzir uma inclinação elétrica. O ângulo de inclinação, no 

entanto, é predeterminado. 

II. Antena plana 

Este tipo de antena tem alto ganho enquanto possui um padrão de radiação unidirecional, 

tornando-o aplicável à instalação em locais altos, como telhados de prédios, para formar uma 

área de serviço local. Uma antena plana pode ter uma inclinação mecânica com uma fixação de 

metal para reduzir a interferência. 

Neste artigo, foi dado ênfase nos equipamentos que trazem os requisitos necessários 

para implantação do LTE - Advanced. Foram estudados o BDE de alta densidade, o SRE e as 

antenas da estação base para células pequenas, desenvolvidos pela NTT DOCOMO para 

implementar o Advanced C-RAN.  

O autor ainda reafirma que o objetivo da empresa, é alcançar velocidades ainda maiores, 

melhorando também a qualidade dos serviços, através de técnicas e equipamentos novos e 

arrojados para dar ao usuário maior satisfação. 

 

 

 

4.4. Experimento com alta velocidade, um exemplo do avanço. 

 

 

 

De acordo com o artigo, “Field Experiment on 5-Gbit/s Ultra-high-speed Packet 

Transmission Using MIMO Multiplexing in Broadband Packet Radio Access” [53], é possível 
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alcançar, usando acesso rádio VSF-Spread OFDM, taxa de transmissão de aproximadamente 5 

Gbit/s com uma eficiência espectral de 50 bps/Hz utilizando um canal de 100 MHz de banda 

em um acesso rádio de pacote em banda larga. 

Os pesquisadores Hidekazu Taoka e Kenichi Higuchi descrevem que utilizando 

multiplexação MIMO com 12 de antenas (transmissoras/receptoras), codificação 64 QAM e 

turbo coding sendo a taxa de codificação R= 8/9, também foi utilizado um algoritmo de 

separação de sinal baseado em detecção máxima semelhança MLD – Maximum Likelihood 

Detection. Nestas aplicações, as duas primeiras garantem a taxa de transmissão de 4,915 Gbit/s 

em acesso radio OFDM com largura de banda de 100 MHz, o uso de uma tecnologia de 

separação de sinal de alta resolução pode reduzir significantemente o SINR - Signal-to-

Interference plus Noise power Ratio recebido comparado a outros métodos de separação de 

sinal. 

Na figura 13 abaixo, exibe a configuração do transmissor e receptor em MIMO. 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Configuração do transmissor e receptor em MIMO. 
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O experimento de campo foi conduzido em Yokosuka Research Park (YRP), distrito da 

cidade de Yokosuka no Japão. A estação base dispunha de uma antena transmissora de 12 ramos 

de raio setorial com 3 dB de largura em 90 graus ao azimute instalada a uma altura de 

aproximadamente 26 m, a potência de transmissão era 20W e tinha 19 dBi de ganho, as antenas 

foram dispostas em linha com separação de 70 cm entre elas (aproximadamente 11 

comprimentos de onda para a frequência da portadora de 4,635 GHz). A estação móvel usava 

12 antenas dipolo instaladas em fila a uma altura aproximadamente de 3,5m, o ganho da antena 

era 2dBi e as antenas estavam a 20 cm de distância (aproximadamente 3,1 comprimentos de 

onda).  Durante o experimento a van de medição trafegou a uma velocidade média aproximada 

de 10 Km/h a uma distância de 150 até 200 metros do transmissor, a maior parte do percurso 

foi sem visada direta (NLOS) devido aos prédios entre transmissor e receptor. 

Como foi mostrado, em um ambiente de propagação ao ar livre é possível alcançar 

throughput de aproximadamente 5 Gbit/s com uma eficiência espectral de 50 bps/Hz, com um 

SNIR médio de aproximadamente 28,5 dB. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Antenas : (a) da estação base e (b) equipadas na van 
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4.5. Conclusão dos Estudos de Casos 

 

Os artigos estudados e abordados neste capítulo são fundamentais para o estudo da 

tecnologia LTE-Advanced, devido ao pioneirismo da empresa nessa área de pesquisa. 

No primeiro artigo, [50] em que foi apresentado tecnologias para alcançar os requisitos 

do LTE-Advanced, toma-se como tecnologias primordiais, a carrier aggregation, o uso de multi 

antenas para MIMO e coordenação de estações base em HetNet. É tido assim, a arquitetura 

Advanced C-RAN como essencial ao LTE-Advanced, pela capacidade de utilizar tais 

tecnologias. 

Em [51] é conhecido especificamente a arquitetura advanced C-RAN e como através 

das células add-on têm-se capacidade expandida com vantagens para a rede. É mostrado 

também os principais comandos de controle do terminal móvel. 

Para pleno e otimizado funcionamento da Advanced C-RAN, [52] expõe e cita 

vantagens de equipamentos criados para ser unidade de banda básica, o BDE de alta densidade, 

equipamento rádio para células pequenas, o SRE e antenas para células add-on também. 

Por fim, [54] mostra experiência de campo onde a velocidade esperada para o LTE-

Advanced é alcançada através de técnicas de CA, MIMO e utilizando um algoritmo de 

separação de sinal robusto. Essa experiência de campo é importante pois mostra que tal patamar 

é alcançável e reproduzível, confirmando a viabilidade da implantação da tecnologia LTE-

Advanced 
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5. PXT – E6621A (AGILENT) e materiais 

 

O equipamento PXT – E6621A da Agilent), será tratado somente como PXT – E6621A. Porém 

apesar de o nome do modelo continuar o mesmo, a fabricante mudou. Agora ele é fabricado por 

uma spin-off (derivada) da Agilent, com o nome de Keysight.  

Uma breve história sobre essa spin-off, em 19 de Setrembro de 2013 a Agilent Technologies 

Inc (NYSE A) anunciou planos para se separar em duas empresas de capital aberto: uma em 

ciências da vida, diagnósticos e mercados aplicados (LDA) que reterá o nome da Agilent e a 

Keysight Technologies, que será composta do portfólio atual da Agilent de equipamentos de 

medição eletrônica (EM – Eletronic Measurement). A separação foi concluída em 2014 [54]. 

Desde 2014 o nome do equipamento é PXT-E6621A (Keysight) , atualmente em março de 2017 

o aparelho foi descontinuado e foi substituído pelo E7515A UXM (Keysight). 

 

 

5.1. Introdução ao PXT - E6621a  

 

 

 

O emulador de ERB da 4G (eNodeB) PXT – E6621A Wireless Communications Test 

Set da AGILENT, incorpora uma flexível emulação de estação base/rede e realiza demos de 

testes paramétricos de RF, em uma unidade integrada para rede LTE [55].  

Ele é uma poderosa plataforma de teste de UEs. Inclui capacidades em tempo real de 

emulação de estação base e sistema de rede. Tem a capacidade de fazer testes SISO, MISO e 

MIMO. 

Neste capítulo 5 e no próximo capítulo 6, serão expostas informações sobre o PXT, 

baseadas em sua maioria nos artigos [55]-[67] do site da Agilent (Keysight), com um destaque 

em especial ao artigo E6621-90001 [61] para o capítulo 5 e ao artigo. 

O PXT é designado para teste e analises de performance dos sinais dos UEs LTE 

baseados no padrão 3GPP. Tem dois modos de operação básicos: 

- BSE (Base Station Emulator) – um emulador de estação base, simulando operação de 

um LTE eNodeB para testes de LTE UEs, podendo analisar configurações de chamadas, 

estabilidade de conexão, e transmissão de dados [60]; 

- SA (Signal Analyzer) – um analisador de sinal, podendo analisar os sinais LTE, usando 

modulações (mostrando constelação e erros de modulação) e analise de espectro (usando 
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algoritmos de transformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform - FFT), mostrando 

medidas dos sinais LTE no domínio da frequência) [60]. 

De forma resumida as capacidades do PXT são trabalhar com [61]: 

- Opções de FDD e TDD; 

- Modulação no downlink do LTE (3GPP) e demodulação no uplink, em tempo real; 

- Simulação de eNodeB com pilhas de protocolos L1, L2 e L3; 

- Configuração de parâmetros de operação de eNodeB, UE e rede; 

- Configuração de frequências, potência e tipos de modulação; 

- Capacidades de teste com SISO, MISO e MIMO; 

- Handovers de LTE para LTE, utilizando dois PXTs; 

- VoLTE (Voice over LTE), com capacidade de teste de voz ponta a ponta; 

- Conexão com o software Agilent 89600 VSA (Vector SA), para uma mais profunda 

analise dos sinais; 

- Handovers de LTE para 2G/3G, utilizando o PXT e o equipamento Agilent 8960; 

- Suporte para SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity), utilizando o PXT e o 

Agilent 8960. 

A utilidade deste aparelho que está mais em foco em 2017, são os testes de interferência 

entre a rede LTE e a TV Digital, podendo medir taxas de transmissão, realizar testes de 

handover com auxílio de outro equipamento, além de outros testes que necessitem fazer por 

rede ou rádio em um eNodeB. 

 

 

5.2. Especificações Técnicas 

 

 

A configuração de hardware desse PXT, veio com duas opções que são padrões em 

todos [56]: 

 E6621A-503 Frequency range from 350 MHz to 3.0 GHz (que são as 

frequências que ele pode trabalhar de 350 MHz até 3.0 GHz), 

 E6621A-2D2 Downlink 2x2 MIMO (proporciona trabalhar além de uma antena 

SISO, com duas antenas MIMO); 

As outras duas opões de hardware que existem são as: 

 E6621A-506 Frequency range from 350 MHz to 5.9 GHz (habilita usar até 

frequências de 6 GHz). 
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Abaixo na figura 15 a foto das informações de hardware interno, já incluso neste PXT. 

 

 

 No hardware ele permite trabalhar nas frequências de 350 MHz até 3 GHz (mas existe 

a opção de até 5,9 GHz) o que proporciona amplas possibilidades de testes no 4G, tanto para 

faixa que está perto da TV Digital em 700 MHz como, faixas maiores que já estão sendo usadas 

em torno dos 2 GHz e as faixas em torno dos 450MHz para banda larga rural. A frequência de 

resolução dele é de 1 Hz (se for usado entre 350 MHz até 1.3 GHz) e 2 Hz (se for usado entre 

1.3 GHz até 3 GHz) [56]. 

 Os detalhes dos softwares internos, será descrito na sessão Funcionalidade 5.3. 

 Abaixo mais detalhes da parte física do equipamento. 

 

 

5.2.1. Detalhes do PXT 

 

 

O PXT em sua vista frontal é composto por conexões Tipo N fêmea, 3 USB e os botões 

para acessar as funções internas (sem a necessidade de usar mouse e teclado). Na figura 16 

mostra a foto do painel frontais e nas tabelas 7 e 8 uma breve descrição dos botões frontais. 

Figura 15 – Informação de hardware e software do PXT. Fonte: própria. 
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Figura 16 – Visão frontal do painel do PXT E6621a, baseada [61]. 
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Tabela 7 – Informações do painel frontal (continua), baseada [61]. 
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Tabela 8 – Informações do painel frontal (conclusão), baseada [61]. 

 

  

N⁰ Item Descrição

18 Info Checa as informações do sistema: opções de hardware instalado, versão do software, status da 

licensa e outras informações.

19 Save Salva as configurações ou faz captura da tela.

20 Recall Recupera as configurações salvas.

21 Tech Este botão carrega/recarrega a imagem.

22 Config Use este botão para configurar o setup do PXT com o RF e a rede pretendida.

23 Local Retorna o aparelho para o painel frontal de controle depois da interface remota de operação.

24 Preset Recupera todos os parametros com os valores padrão, exceto aqueles realizados na memória não 

volátil.

25 Mode Este botão vai para o menu superior de cada modo: BSE, SA (Signal Analyzer)

26 Mode 

Setup

Este botão configura o modo atualmente selecionado.

27 Meas Use este botão para mostrar as medidas avaliada depois de selecionar o modo. Quando o 

instrumento está no SA, esta tecla irá mostrar 2 opções: Spectrum e LTE. Selecionando o 

Spectrum estas opções de medidas aparecerão: Spectrum, Channel Power, Occupied BW, e 

CCDF. Selecionando LTE mostrará essas opções: Channel Power, Occupied BW, Power vs 

Time, Spectrum Emission Mask, ACP, e UL Demodulation. Quando o instrumento esta em modo 

BSE, este botão abilita para selecioar qual tipo de informação você deseja ver no display: 

Message, L1/L2 Status, BLER/Throughput, (BSE) Information, Channel State Information, RLC 

Information ou PDCP Information.

28 Meas 

Setup

Este botão configura cada medida.

29 Rotary 

Dial

Incremente ou diminua o valor atual, selecionando parametros numericos

30 Numeric 

Keypad

Use para entrar com os parametros. Valores hexadecimais são aceitos usando a função shift. 

31 Bk Spc Apaga o digito selecionado.

32 Esc Cancela a ação ou escolha atual (na janela YES/NO).

33 Enter Aceita a ação ou escolha atual (na janela YES/NO). Também termina a entrada de dados 

digitados.

34 Arrow 

Keys

Move o cursor na tela.

35 Mod Habilita a modulação do sinal RF. Tanto as funções MOD como RF devem ser habilitadas para 

gerar sinal de saida LTE.

36 RF Habilita a saida do sinal RF. Tanto as funções MOD como RF devem ser habilitadas para gerar 

sinal de saida LTE.
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Na figura 17 abaixo é mostrado a parte de traz do equipamento, e suas conexões. 

 

 

Figura 17 – Visão traseira do PXT E6621a, fonte baseada no artigo E6621-90001 [61]. 

 

Este PXT tem somente capacidade para LTE categoria 3, com downlink de 102 Mbps 

(CAT3) e uplink 51 Mbps (CAT3). 

Especificações gerais [56]: 

 Impedância RF de entrada/saída 50 Ω (nominal) 

 Input máximo level +20 dBm 

 Interfaces USB, LAN, GPIB, trigger in/out, IQ/IF entrada/saida, sinal de 

referência entrada/saida 

 Referência de entrada/saída RF 10 MHz 

 Frequência de referência precisa ± 1E-6 

 Envelhecimento por ano 5x10E-8 (–20 até 70 °C) 

 Temperatura estável 2x10E-8 

 Requisitos de energia 100 até 240 Vac, 50/60 Hz 

 Tamanho (profundidade x largura x altura) 444 mm x 600 mm x 222 mm 

 Peso 27.6 kg máximo (com todos opcionais) 

 Temperatura de operação 0 até 45 °C 
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 Temperatura de armazenamento –20 até 70 °C 

Mais especificações detalhadas podem ser obtidas no artigo 5990-6434 entre as páginas 

13 e 15 [56].  

 

 

5.3. Materias 

 

 

Com base nas antenas cedidas pela UFF e no equipamento PXT-E6621A, especificou 

os materiais necessários. Foi necessário a caracterização dos cabos para a utilização do 

equipamento PXT-E6621A, pois não havia disponíveis no laboratório da SMTP-UFRJ. 

Com o Analisador de Espectro Anritsu MS2034A do laboratório de propagação da UFF 

(LaProp-UFF), foi possível fazer a caracterização dos cabos. Com o manual da antes, obteve o 

a figura do VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) e duas antenas foram selecionadas, uma para 

faixa em torno dos 900 MHz e outra para faixa em torno dos 2,5 GHz. 

 

 

5.3.1. Cabos: 

 

 

Os cabos citados abaixo são necessários para testes externos ao laboratório, os quais 

ligam a antena ao aparelho. Na tabela 9 abaixo, tem um resumo dos cabos RGC-58 e RF-50, é 

bom salientar que apesar do cabo RGC-58 tem uma perda maior para altas frequências, apesar 

de ser mais prático de se trabalhar do que o cabo RF50. 
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Tabela 9 – Descrição resumida dos cabos. Fonte: própria. 

 

Nas figuras 18 e 19 abaixo, são mostradas as curvas dos cabos RF -50 e RGC - 58, 

respectivamente, analisados através do Analisador de espectro MS2034A. 

 

 

 

Figura 18 – Analise através do MS2034A (Cabo RF-50). Fonte: LaProp-UFF. 



68 

 

 

Outros dois cabos foram usados, com conectores Tipo N macho / CRC9 macho, para 

não necessitar de antenas, pois conecta direto na antena externa do modem USB (HUAWEI 

E398), evitando a atenuação sofrida pelo ambiente (dado que está conectado direto com o 

aparelho). Na tabela 10 abaixo tem as informações resumidas deles. 

 

 

 

Figura 19 – Analise através do MS2034A (Cabo RGC-58) Fonte: LaProp-UFF. 

Tabela 10 – Cabos CRC9 macho / Tipo N macho. Fonte: própria. 
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5.3.2. Adaptadores: 

 

 

Foram necessários dois tipos de adaptadores, os que conectam as antenas direto no 

aparelho PXT e os que conectam as antenas aos cabos (para posterior conexão ao PXT). Na 

tabela 11 abaixo uma descrição resumida deles. 

 

Tabela 11– Descrição dos adaptadores. Fonte: própria. 

 

 

5.3.3. Antenas 
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Será mostrada na subseção 5.3.3.1 as antenas escolhidas para uso externo ao laboratório, 

as duas antenas são do LaProp, uma antena para faixa de 2,5 GHz Ommi Hypertec HPW-18 e 

a outra antena omnidirecional de fabricação interna (pelo próprio LaProp – UFF) para 900 

MHz. E na subceção 5.3.3.2 será mostrado duas antenas omnidirecional de uso interno. 

 

 

5.3.3.1. Antenas externas 

 

 

Separamos duas antenas, uma para frequências mais baixas em torno de 700MHz, para 

ser usada em testes futuros com interferência entre a TV-Digital e o LTE-A e outra para testes 

do LTE-A nas frequências em torno de 2GHz. 

Para as frequências mais alta entre 1,6GHz e 2,6GHz 

 Antena Ommi Hypertec HPW18 2,4 – 2,5 GHz, na figura 20 abaixo; 

 

 

 

Na tabela 12 abaixo, são descritas as principais informações dela. 

Figura 20 – Antena Ommi Hypertec HPW18, 2,4 GHz – 2,5 GHz. Fonte: manual da antena. 
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Na figura 21 abaixo segue a imagem do VSWR do manual da antena, para as 

faixas entre 1,6GHz e 2,6GHz. 

 

 

Figura 21 – VSWR da Antena Ommi Hypertec HPW-18. Fonte: manual da antena.  

Tabela 12 – Especificações Antena Ommi Hypertec HPW-18. Fonte: manual da antena. 
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Para frequências mais baixa entre 0,5GHz e 1,2 GHz 

 Antena de fabricação interna (LaProp-UFF) 900 MHz, na figura 22 abaixo; 

 

 

 

Na tabela 13 abaixo, é mostrado as principais informações dela. 

 

 

 

Na figura 23 abaixo, segue a foto do VSWR do manual da antena, para as faixas 

entre 0,1GHz e 1,2GHz, essa antena pode ser usada também para teste com a faixa de 450 MHz 

da rede rural. 

 

Tabela 13 – Antena de fabricação interna (LaProp) 900 MHz. Fonte: manual da antena. 

Figura 22 – Antena de fabricação interna (LaProp) 900 MHz. Fonte: manual da antena. 
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5.3.3.2. Antenas internas 

 

 

Temos duas antenas para frequências em torno de 2,6 GHz, para uso interno, as duas 

antenas são omnidirecionais, elas têm conector SMA-RV macho, não obtivemos o VSWR 

delas. Na figura 24 abaixo, a imagem das antenas. 

 

Figura 23 – Antena de fabricação interna (LaProp) 900 MHz. Fonte: manual da antena. 
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5.3.4. Aparelhos em conjunto 

 

 

Vários equipamentos podem ser usados em conjunto com o PXT, vamos descrever 

alguns deles abaixo. 

Podemos fazer conexão com o PXT por computador ligado por cabo, ou wireless através 

de um Modem USB. Ele vem com uma license key, que é a licença necessária, para usar alguns 

programas que será explicado na sessão 5.4. A figuro 21 abaixo mostra o License key.  

 

 

Figura 25 – License key [61] 

Figura 24 – Antenas internas. Fonte: própria 
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Também se pode ligar o PXT a um equipamento LTE (tablet, smartphone, ou modem 

USB) com capacidade para cartão SIM card, utilizando o USIM (SIM card) o qual veio junto 

com o PXT. 

Caso queira fazer handover necessita de um outro equipamento de teste, podendo ser 

outro PXT ou um outro equipamento compatível. Na figura 26 abaixo, é visualizado a 

configuração física para handover. 

 

 

 

5.4. Funcionalidades 

 

 

Como já citado na sessão 4.1, o PXT tem uma utilidade principalmente para emular uma 

estação base/rede e realizar teste de RF, na rede LTE do 3GPP. Podendo realizar emulação em 

tempo real com arquiteturas SISO, MISO ou MIMO. 

Figura 26 – Configuração para executar handover [64] 
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- Na SISO conecta a antena do UE diretamente com o conector RF1 (Input/Output) do 

equipamento. Caso o UE receba com diversidade de antenas, conectar ambas para o RF1 com 

um combinador de potência. 

- Na MISO conecta o RF1 e o RF2 no UE por combinador de potência. 

- Na MIMO conecta o RF1 com a primeira antena de recepção do UE e o RF2 com a 

segunda antena de recepção do UE. 

Os softwares do PXT proporcionam vários testes. A tabela 14 abaixo resume os 

softwares. 

 

Tabela 14 – Softwares do PXT [60]. 

 

 

Na imagem abaixo podemos ver quais softwares este PXT contém. 

Software do PXT Resumo

Agilent N6050A LTE 

Mobile Test Software

Este software vem instalado por padrão. Ele é a base de todos dos teste do 

UE. Com o N6050A-7FP ele providencia emulação de estação base LTE-

FDD e com o N6050A-8FP providencia emulação de estação base LTE-

TDD.

Agilent N6051A LTE 

RF Parametric Test 

with Test Mode 

Signaling

Este software é opcional. É útil para projetos de RF. Ele inclui uma suite de 

medidas LTE RF, como caracterização, calibração e verificação, disponivel 

enquanto está conectado.

Agilent N6052A LTE 

Functional and 

Application Test

Este software é opcional. Habilita o PXT a fornecer um ambiente 

controlado, onde se pode verificar a performance da taxa de transferência. 

Tem grande flexibilidade, possiblitando configurar uma variedade de 

parametros de conexão e da rede. Podendo testar e depurar o protocolo e 

a capacidade de gerenciamento de dados do projeto, incluindo DL MIMO 

2x2 e handovers .

Agilent N6061A 

Protocol Logging and 

Analysis

Este software é desenvolvido para Windows  XP ou 7. Ele mostra os 

protocolos de armazenamento e os logs dos eventos do PXT. Os arquivos 

log de armazenamento podem ser repetido e analizado usando este 

software e outros avançadas ferramentas de pós processamento.

Agilent N6062A 

Protocol Message 

Editor

Este software é desenvolvido para Windows  XP ou 7. O N6062A 

providencia a capacidade para definir mensagens RRC/NAS e cenários de 

projeto dirigido o qual pode ser utilizado durante operações no modo 

BSE..



77 

 

 

  

Como visto na figura 27 acima, os softwares instalados no PXT, são os N6050A-7FP 

que habilita LTE em BSE por FDD e o N6052A-1FP que habilita testes de dados por IP e LTE 

melhorado em BSE. Onde descrevemos na tabela 14 acima. 

 

 

5.5. Aplicações dos Softwares  

 

 

Aqui iremos descrever algumas aplicações que os softwares permitem. Todos os citados 

abaixo, necessitam do N6050AS ativo, que é o Software and Technical Support Contract – 

STSC. Na figura 28 abaixo, é mostrad, os softwares para serem usados diretamente no PXT (já 

resumidos na sessão 5.4) e quais softwares necessitam de computador. 

 

 

Figura 27 – Informação do software interno. Fonte: própria. 
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Nas subseções abaixo iremos mostrar os softwares para serem usados em conjunto com 

o computador, que necessitam do license key (já comentado na sessão 5.3.4). 

-N6062A LTE Message Editor; 

-N6070A Series Signaling Conformance Test; 

Além dos citados acima, também será comentado um pouco sobre os outros softwares, 

de uso do computador: 

- VSA software; 

- IMS-SIP servidor cliente; 

-N6061A Protocol Logging and Analysis, 

  

Figura 28 - Maxima flexibilidade para satisfazer todas as configurações necessárias [56]. 
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5.5.1. N6061A Protocol Logging and Analysis 

 

 

O N6061A Protocol Logging and Analysis, é uma ferramenta que faz a depuração de 

problemas de interoperabilidade. Na figura 29 abaixo é visualizada a tela principal do software. 

Suas opções são descritas abaixo (mais detalhes técnicos e o manual prático se encontra 

no artigo E6621-90004 [57]): 

 Registro em tempo real e posterior análise da captura de todas as camadas, desde 

a L1 até a NAS; 

 Filtragem de mensagens, classificando os dados por camada de protocolo; 

 Visão detalhada das decodificações em nível de bit; 

 Exportar arquivos para o formato que o Wireshark suporte; 

 

 

5.5.2. N6062A LTE Message Editor 

 

 

O N6062A LTE Message Editor é uma ferramenta para configurar a camada 3 

(mensagens RRC e NAS). Ele providência um controle de parâmetros mais flexíveis, que os 

  

Figura 29 – Exemplo de log do N6061A [57]. 
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 aparelhos de testes comuns. Na figura 30 abaixo é visualizada a tela principal do software. 

 

 

Suas opções são descritas abaixo (mais detalhes técnicos e o manual prático se encontra 

no artigo E6621-90003 [59]): 

 Cria e modifica cenários de arquivos para download dentro do PXT; 

 Realiza completo controle de todas as configurações de Sistema, rede e 

informação de estação base; 

 Envia mensagens de erro para teste de resposta dos UEs; 

 Contém um menu intuitivo, com estrutura de árvore para gerenciamento de 

mensagens; 

 Compartilha cenários durante o desenvolvimento de teste 

colaborativo, facilitando a solução de problemas[56]; 

  

Figura 30 – N6062A Message Editor [59]. 
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5.5.3. N6070A Series Signaling Conformance Test 

 

 

O N6070A Series Signaling Conformance Test, com o N6431A TTCN-3 (Testing and 

Test Control Notation versão 3) e o PXT habilitam as opções abaixo (mais detalhes técnicos e 

o manual prático se encontra no artigo E6621-90005 [63]): 

 Suporte para múltiplas especificações do 3GPP LTE, opções de FDD 

(Frequency Division Duplex) e TDD (Time Division Duplex); 

 Ajuste de frequência, potência, esquemas de modulação, largura de banda e 

concessão/alocação; 

 Atribuir, conectar, reconfigurar, autenticar, seguranças de NAS (Non-Access 

Stratum). e RRC(Radio Resource Control); 

 Alta transferência de dados usando o modo interno de teste ou dados IP de 

ponta-a-ponta, até 102 Mbps DL, 51 Mbps UL, e Cat 3 (em FDD); 

 Modos de transmissão 1-4 e 6, SISO, diversidade de transmissão, operação 

MIMO em loop aberto e fechado; 

 Relatório de pacotes perdidos do UE de ACK/NACK, UCI e relatórios de 

medição, como CQI, PMI e RI (para FDD) 

 Handovers de LTE-para-LTE 

 2G GSM/ (E) GPRS, 3G W-CDMA/HSPA, cdma2000®/1xEV-DO/eHRPD, 

e TDSCDMA interRAT handovers (quando conectado ao Agilent 8960 

Series 10 Wireless Communications Test Set); 

 Registro e análise de protocolos LTE em tempo real; 

 Controle detalhado de sinalização, com configuração flexível (através do 

LTE Message Editor Application) [56]; 

Na figura 31 abaixo, será visualizada a tela principal do TTCN-3 Environment. 
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5.5.4. Opções de testes de recepção 

 

 

Com os testes de recepção (downlink) temos as opções: 

 Medições baseadas nos requerimentos do 3GPP 36.521; 

 Medições no modo de teste do UE, com teste de dados ponta-a-ponta, ou apenas 

com recepção do UE; 

 Alta taxa de Transferência de dados, usando o modo de teste interno ou dados 

IP ponta-a-ponta, até 102 Mbps (DL), 51 Mbps (UL), e Cat 3 (em FDD); 

 Ajuste de frequência, potência, esquemas de modulação, largura de banda, e 

concessão/alocação; 

 Relatórios do UE (CQI, PMI, RI, UCI e espaço livre de energia, relatório de 

buffer); 

 Canal MIMO 2x2 (DL) com CQI de banda larga e banda estreita por código; 

Figura 31 – TTCN-3 Environment [63]. 
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 Geração de tráfego incorporada, para testes de downlink do UE; 

 Relatório de pacotes perdidos/ACK/NACK; 

 Porcentagem da taxa de erro no downlink (texto e gráfico); 

 Taxa de transferência instantânea no downlink (texto e gráfico); 

 Deficiências de OCNG e AWGN[56]; 

 

 

5.5.5. Opções de testes de transmissão 

 

 

Com os testes de transmissão (uplink) temos as opções: 

 Medições baseadas nos requerimentos do 3GPP 36.521; 

 Medições no modo de teste do UE, com teste de dados ponta-a-ponta, ou apenas 

com transmissão do UE; 

 Ajuste de frequência, potência, esquemas de modulação, largura de banda, e 

concessão/alocação; 

 Potência do canal, potência do espectro, potência em relação ao tempo, e 

nivelamento; 

 Potência do canal adjacente; 

 Constelação, EVM; 

 Frequência e erro de temporização; 

 Recepção de dados I/Q; 

 Taxa de transferência no uplink; 

 Suporta o software para análise de RF em profundidade (89600 VSA) [56]; 

Na figura 32 abaixo é visualizada a tela principal do software de suporte VSA 89600  
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5.5.6. Automatização de processos 

 

 

O PXT oferece ainda, a automatização dos processos e o controle remoto do 

equipamento, realizando através de linhas de comandos, usando a interface (e protocolos) GPIB 

(General Purpose Interface Bus) padronizado pelo IEEE ou usando o API (Applications 

Programming Interface). O GPIB é baseado nas regras de comando SCPI (Standard Commands 

for Programmable Instruments). Detalhes dos comandos do GPIB e do API se encontram no 

artigo e6621-90007 [58]. 

 

 

5.5.7. Outras opções 

 

 

Figura 32 – 89600 VSA software de suporte [56] 
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Usando o Agilent IMS-SIP Network Emulator Software (E6966A) que faz o papel de 

um servidor-cliente de IMS-SIP, que permite testes e demonstrações (usando a aplicação E2E 

Aplication Test) da capacidade do UE de executar aplicativos baseados em IP: VoIP, Vídeo e 

SMS (Short Message Service). Mais detalhes podem ser vistos no artigo e6966-90001 [61]. 

 

 

5.5.8. Aplicação 

 

 

O AGILENT (PXT-E6621A) possibilita pesquisas em várias frequências desde 350 

MHz até 3 GHz (com opcional até 6 GHz), o que habilita as universidades e as empresas de 

tecnologia (na área de telefonia sem fio), a criar simulações e emulações, para testes com a rede 

e os equipamentos UEs-LTE.  

De acordo com [56] o PXT oferece grande flexibilidade de configuração e permite testar 

e depurar o protocolo e as capacidades de gerenciamento de dados de projetos, ajudando a 

desenvolver projetos para o mercado de forma rápida. 

Um exemplo de empresas que utilizam desse equipamento, para desenvolver projetos e 

melhorar a suas tecnologias são as empresas norte americanas de telefonia Verizon e AT&T, e 

algumas empresas parceiras delas. Existe alguns opcionais para testes, especificamente para 

essas duas empresas, que podem ser adquiridos (descritos na página 13 do artigo 5990-6434N 

[56]). 
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6. TESTES EM LABORATÓRIO 

 

 

6.1. Introdução 

 

 

Este capítulo tem a proposta de mostrar a interface de usuário GUI (Graphical User 

Interface) do equipamento Agilent PXT E6621A Wireless Communications Test Set. 

Também será mostrado as demos internas do PXT E6621A, como configurar e aplicar 

essas demos para realização de testes. 

E por fim na última subseção será mostrado as conclusões das aplicações das demos 

para realização de testes, nos equipamentos UEs - LTE: (telefone celular, smartphone, em 

especial no modem USB Huawei e398). 

As informações a seguir estão baseadas no artigo E6621-90002 [60] e em um material 

interno da empresa. 

Usou-se os equipamentos descritos abaixo: 

 Um equipamento de teste de comunicação sem fio, o equipamento usado foi o 

PXT E6621a). 

 Um UE (telefone celular, smartphone, Modem-USB) com tecnologia LTE (UE-

LTE), foi usado o modem – USB modelo E398 da HUAWEI. 

 Uma antena para a frequência que se trabalhará, usou-se de várias antenas, como 

será explicado mais à frente. 

 Um (para SISO) ou dois (para MIMO) cabos de RF para conectar: o PXT E6621a 

ao UE-LTE (conectado por antena com o conector SMA fêmea ou SMA-RV fêmea ou 

conectado via ligação direta com conector CRC9 macho ou em uma Shielded Box -caixa de 

isolamento eletromagnético com entrada para antena imagem a baixo), usou-se de ligação direta 

e por antena, não foi usado via Shielded Box. 

Na figura 33 abaixo, é visualizada a Shielded Box, com suas conexões: 2 x SMA fêmea,  

1 x USB 2.0 externa, 2 x USB 1.0 interna. 
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O conhecimento de algumas nomenclaturas novas, será necessário e explicado abaixo. 

No LTE, o elemento de base é denominado "elemento de recurso – RE (Resource 

Element)".  

O RE é formado por um símbolo (conjunto de bits) e uma subportadora. 

Os RE são agrupados em blocos de 7 símbolos e 12 subportadoras, formando um "Bloco 

de Recursos – RB (Resource Block)". 

Os RBs têm uma largura de banda definida e o agrupamento dos RBs fornece a largura 

de banda total. 

Na figura 34 abaixo, mostra como funciona o RB e o RE. 

 

Figura 33 – Caixa de isolamento eletromagnético de conectorização [68]. 
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O MCS (Modulation Coding Schema - esquema de codificação de modulação) é o 

método de proteção da informação  (desde a segunda geração – 2G) em ambientes com bastante 

interferência (ou baixa relação sinal-ruído S/N – Signal/Noise).  

No PXT para ambientes com bastante interferência usa-se um MCS=1 (com maior 

quantidade de bits de proteção e menor quantidade de bits de informação), para ambientes com 

pouca interferência (alta relação S/N), usa-se um MCS=10(menos bits de proteção e mais bits 

de informação) e em ambientes intermediários usa-se um MCS intermediário. 

A BLER (Block Error Rate) são as taxas de erros de blocos e o throughput é a taxa de 

transferência (com isso podemos analisar o desempenho).  

Nas próximas sessões, são descritas as informações de maior interesse, possíveis de 

obter. 

 

 

6.2. Possibilidades do PXT e aplicações de teste 

 

Figura 34 – Bloco de Recurso - RB e Elemento de Recurso – RE [67], [69] e [70]. 
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As aplicações podem ser acessadas, diretamente pelos botões nos painéis frontal 

(mostradas na tabela 7 e 8, da sessão 5.2.1), nas subseções abaixo, especificamos elas. 

 

 

6.2.1. Medições paramétricas 

 

 

Pode realizar as principais medições paramétricas no dispositivo UE-LTE em um enlace 

de subida (uplink) como: 

 A medição da potência total, contida dentro da largura de banda escolhida. 

 A potência nas bandas adjacentes e na banda principal. 

 A potência do sinal no domínio do tempo e a potência dos símbolos transmitidos 

pelo dispositivo UE-LTE (aqui ocorre uma demodulação). 

 A indicação se a potência nos lóbulos espectrais adjacentes está dentro do 

padrão. 

 A observação do diagrama da constelação do esquema de modulação de 

codificação. 

 A verificação do espectro do sinal mostrado e as informações do canal I e Q. 

 As informações dos RBs. 

 A análise dos erros do vetor magnitude (EVM) de cada símbolo de modulação. 

 As informações das decodificações dos dados. 

 A visão geral da qualidade da modulação no uplink. 

 

 

6.2.2. MCS (Modulation Coding Schema) e "RE - Bloco de Recursos" 

 

 

Pode realizar teste com codificação e modulação, através das opções do esquema de 

modulação MCS e dos blocos de recursos, obtendo:  

 A modificação do esquema de codificação 

 A observação do tipo de modulação aplicado para cada esquema de codificação. 

 A observação do diagrama da constelação. 
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 A mudança do número de blocos RB 

 A observação do efeito no espectro de subida (uplink) 

 

 

6.2.3. BLER (Block Error Rate) e taxa de transferência (throughput) no DL  

 

 

Podemos analisar informações ligadas a taxa de blocos de erro BLER e ao throughput 

como: 

 A taxa de transmissão (mostrando o desempenho do UE-LTE). 

 Os blocos de informação danificados e que não foram possíveis corrigir por 

decodificação. 

 

 

6.2.4. Medições de BLER e throughput para DL e UL com 2 antenas (MIMO) 

 

 

Podemos analisar as mesmas informações do item anterior, porém para um sistema 

MIMO. 

 

 

6.3. Propostas de aplicação e situação hipótese 

 

 

6.3.1. Utilização 

 

 

Este equipamento pode ser usado em trabalhos futuros para análise de equipamentos 

UE-LTE fazendo a caracterização de tais, para uma posterior homologação. Analisar a 

interferência de sinais LTE com os sinais da TV-Digital. Analise de handover com auxílio de 

um outro equipamento de teste. Entre várias outras opções, algumas delas citadas no item 3 e 

suas subseções.  
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Este trabalho apresenta o uso das demos do PXT para a análise do equipamento UE-

LTE (em especial o modem-USB HUAWEI E398) com sua caracterização e as funcionalidades 

do PXT. 

Nas sessões abaixo estão as descrições dos equipamentos UEs-LTE necessários para 

usar as demos do PXT. 

 

 

6.3.2. Equipamentos, conexões e primeiras configurações 

 

 

Para os testes foram necessários: o PXT E6621a, o cabo RF (com conector N-Macho), 

uma antena (para conectar wireless) e os UEs-LTE. Para o segundo teste foi usado um cabo 

(com conectores TipoN macho/CRC9 macho) para conectar diretamente o PXT ao modem-

USB descrito abaixo (através da antena externa).  

O UE-LTE utilizado foi o modem-USB HUAWEI E398 de cat3 na banda 7-2600 MHz 

fornecido junto com o PXT, como mostra figura 35 abaixo. 

 

 

O objetivo era testar mais dois UEs, o smartphone Xiaomi Redmi 2 Pro modelo HM 

2LTE-BR de cat4 na banda7-2600, mostrado na figura 36 abaixo. 

 

Figura 35 – Modem-USB Huawei E398. Fonte: própria. 
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E o tablet Samsung Galaxy Note 2014 modelo P605-LTE de cat4 na banda7-2600, 

mostrado na figura 37 abaixo. 

 

 

 

Figura 36 – Smarthpone Redmi 2 Pro [71]. 

Figura 37 – Tablet Samsung Galaxy Note 2014 [72]. 
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As conexões dos aparelhos por ligação sem fio (wireless) estão mostradas na figura 38 

abaixo. 

 

 

 

Também se pode conectar com fio, os aparelhos que tiverem conexão para antena 

externa, na figura 39 abaixo é mostrado o modem-USB Huawei E398, conectado por fio. 

 

 

 

Para realizar os testes, primeiro precisa verificar se todos os devidos equipamentos estão 

desligados, após isso conectamos todos e só então ligamos o PXT e por último os UEs-LTE. 

Configurou o PXT para a categoria e a banda dos UEs e depois salvou as configurações 

para poder carrega-las posteriormente para testes em outros equipamentos. 

 

 

Figura 38 – Conexões de equipamentos por conexão sem fio (wireless). Fonte: própria. 

Figura 39 - Conexões de equipamentos por fio. Fonte: própria 
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6.3.2.1. Configurando o equipamento PXT - E6621A 

 

 

Escolheu-se a categoria e qual a frequência da banda do dispositivo UE-LTE (Celular 

ou smartphone ou Data Card (Modem USB)), no caso o modem-USB Huawei E398 com cat3, 

usando a banda 7 na frequência 2600MHz, como na tabela 15 a seguir.  

. 

Tabela 15 – Características do dispositivo UE – LTE Hwuawei E398. Fonte: própria. 

 

 

 

Com isso definido, escolheu uma demo (definida no manual com cenário de teste) pré-

estabelecida no equipamento PXT (foi testado inicialmente a demo  

Band7_10MHz_UM_TM1_IntegrityDisabled_v2.0.LBMF, e depois todos as outras mostradas 

na figura 40 abaixo) e aplicou-se os dados do terminal da tabela 15 acima.  

 

 

 

Figura 40 – Testes pré-estabelecidos do PXT. Fonte: própria. 

 

 

1. Ligou a antena 1 do terminal UE-LTE (Modem USB Huawei E398), com o 

aparelho desligado (com o "Test USIM Card" oferecido pela Agilent), ao equipamento PXT - 

E6621A, diretamente, como mostra a figura 39. 

2. Para ligar executou as seguintes etapas:  

Características

Categoria UE - LTE cat3

Banda Banda 7
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Caso necessite saber o botão a ser apertado, ver na figura e nas tabelas da sessão 5.2.1 

o devido número entre parênteses. 

a. Ligou-se o equipamento. 

Na figura 41 abaixo mostra a tela inicial. 

 

 

b. Reiniciou as configurações do PXT pressionando: Preset (botão 24 da figura 16) 

→ Preset. . 

c. Colocou-se uma das demos pré-definidas (todas foram testadas, mas 

inicialmente foi a Band7_10MHz_UM_TM1_IntegrityDisabled_v2.0.LBMF): Mode Setup 

(26) → Call Scenario → girando o botão até a escolhida → Loa. 

Na figura 42 abaixo visualiza as demos do PXT. 

Figura 41 – Tela principal do software do PXT. Fonte: própria. 
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d. Definiu-se a banda do nosso dispositivo UE-LTE, no nosso caso é a 7: Freq (11) 

→ Band → 7 → Enter.  

e. Escolheu o tipo de teste Test USIM Card do nosso dispositivo: Mode Setup (26) 

→ More (5) →. Security Settings → K value → Agilent SIM. Depois indicamos ele novamente 

em →  IMSI value→ Agilent SIM (pois usou o SIM card da Agilent, no UE-LTE).  

f. Selecionou a largura de banda paras testar (selecionou 10MHz por ser padrão da 

demo utilizada, mas pode trocar por qualquer largura de banda do padrão LTE: 1,4 MHz, 3 

MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MH): Mode Setup (26) → CH Bandwidth → 10 MHz.  

g. Ativou  a emulação no equipamento PXT: Mode (25) → Emulator Mode → Run. 

3. Neste momento o equipamento PXT está transmitindo e esperando o processo 

de registro e de conexão, então ligamos o dispositivo UE-LTE: 

a. Verificou se está conectado: O PXT mostrará os comandos da camada 3 do 

modelo OSI em sua tela principal. E terá que mostrar na aba Status que está conectado, deixando 

em verde o quadro CON, como mostra a figura 43 abaixo. 

 

Figura 42 – Testes pré-estabelecidos e salvos no PXT. Fonte: própria. 
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As demos só habilitam as outras funções caso esteja estabelecido conexão com o 

aparelho (deixando em verde o quadro CON). 

Como mencionado anteriormente, realizou-se todos os procedimentos acima com todas 

as demos do PXT (figura 40) por conexão sem fio através de antenas. 

Para realizar os testes com conexão por cabo, foi utilizado 2 novos cabos (a fotos estão 

disponibilizadas na tabela 10), os dois com conector Tipo N macho (para ligar ao PXT) e na 

outra ponta conector CRC9 (para ligar direto até a antena externa do modem Huawei E398), 

um deles com o cabo RG174u e o outro com o cabo RGC58. 

Realizou novos testes aplicando as demos do PXT para conexão por cabo, parta todas 

as demos pré-estabelecidas (iniciando pela demo 

Band7_10MHz_UM_TM1_IntegrityDisabled_v2.0.LBMF), tanto com a atenuação padrão, 

como diminuindo a atenuação, como cita na página 223 no item 7 [60]. 

 

Figura 43 – Quadro CON e OVF [60] 
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Está descrito abaixo os processos para terminar de configurar, e para aplicar as opções 

das demos, apesar de não conseguir realizar na prática, por não conseguir estabelecer conexão 

ativa (CON com o UE-LTE). 

 

b. Ative a transmissão do dispositivo LTE pressionando: Mode Setup (26) → More 

→ PHY Settings → UL Resource Allocation →  Resource Allocation Mode →. Fixed MAC 

Padding. 

 

c. Na tela principal nos STATUS do equipamento, se estiver agora ou em algum 

momento dos testes, em vermelho o quadro OVF (overflow) como visto na figura 43, mude o 

nível de referência: Atten(13) → RF1 Ref Level → gire o botão até desaparecer caixa vermelha 

(pode desaparecer em cerca de 20 dBm). 

 

 

6.3.2.2. Salvando e Carregando Configurações (State) 

 

 

Após certificar que os passos 2 e 3 estão funcionando corretamente, deve proceder o 

salvamento das configurações, para usá-las adiante. Os passos abaixo indicam como salvar a 

configuração (State) e como carregar a configuração (State):  

 

a. Salvar a configuração (State): Save (19) → Save State → selecione um nome 

e/ou continue → Save → confirme o nome e/ou escreva um novo → Ok → Auto Close. 

 

b. Carregar a configuração (State): Recall (20) → Recall State → selecione o nome 

→ Recall → Auto Close. 

 

 

6.3.3. Obtenção das medições paramétricas 
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Para realizar as medições paramétricas. 

Estando no modo de conexão: SA (16) → Mode (25) → LTE onde tem as opções: 

a. Channel Power 

b. Occupied Bw  

c. Power versus Time:  

d. ACLR 

E o resto das opções paramétricas se encontram em: SA (16) → Mode (25) → LTE → 

UL Demodulation, que contem: 

a. Constallation  

b. Power Spectrum Map Information  

c. Error Vector  

d. Decoding Information  

e. Modulation Quality Summary 

 

 

6.3.4. Obtenção do MCS e do RB 

 

 

Para realizar as medições do MCS e do RB. 

Estando em modo de conexão, pressionar: BSE (14) → Mode Setup (26) → More → 

PHY Settings → UL Resource Allocation → I_MCS → 1 → Enter para ambientes com bastante 

interferência usa-se um MCS=1, caso contrário um MCS=10 e em ambientes intermediários 

usa-se um MCS intermediário (como explicado na página 88). 

Com isso feito, obtém o diagrama da constelação para o dado MCS, pressionando: SA 

(16) → Mode (25) → LTE → UL Demodulation → Constellation 

Para mudar os números de blocos e observar o espectro, mude os blocos em: BSE (14) 

→ Mode Setup (26) → More → PHY Settings → UL Resource Allocation → RB Size → 5 → 

Enter. 

E observa-se o espectro em: SA (16) → Mode (25) → LTE → Occupied BW. 

 

 

6.3.5. Obtenção da BLER e do throughput no downlink 
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Para realizar as medições da BLER e do Throughput. 

Estando em modo de conexão ativar a emulação em: Mode (25) → Emulator Mode → 

Run  

Depois ativar a transmissão em: Func (do lado do 27) → DTCH Test → Test → On → 

Mode Setup (26) → More → PHY Settings → CFI → 1. 

Então: BSE (14) → Mode Setup (26) → More → PHY Settings → DL Resource 

Allocation → I_MCS → Lentamente girando o botão observa um aumento na taxa de 

transmissão, pois esta aumentado o valor do MCS. 

Uma outra maneira de conseguir um aumento da taxa de transmissão é aumentando a 

largura de banda. 

 

 

6.3.6. Obtenção da BLER e do throughput com 2 antenas (MIMO) 

 

 

Para realizar as medições da BLER e do Throughput usando múltiplas antenas (no modo 

MIMO). 

É necessário conectar 2 cabos no UE-LTE (ao invés do anterior que só necessitava um 

cabo estar conectado), para conexão por cabo direto na antena externa do modem-USB. 

Para conectar por conexão sem fio (wireless), conecta dois cabos entre 2 antenas e o 

PXT, como será mostrado abaixo. 

Na figura 44 abaixo mostramos como será conectado, por conexão sem fio (wireless). 

 

 

Figura 44 – Conexão no modo MIMO por conexão sem fio (wireless), baseado [33] 
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Na figura 45 abaixo mostramos como será conectado, por conexão por cabo. 

 

 

Depois de conectado e configurado da maneira onde foi descrita no item 4.3.2.1, pode-

se acessar as funções para MIMO realizando os seguintes passos: 

a. Selecionar uma largura de banda de 20 MHz: BSE (14) → Mode Setup (26) → CH 

Bandwidth → 20 MHz.  

b. Configurar para 2 antenas: Mode Setup (26) → More → RRC Settings → No of Tx 

Antenas → 2 → Transmission Mode → TM3.  

c. Verificar que está desativada a transmissão de downlink: Func (do lado do 27) → 

DTCH Test →. Test → Off.  

d. Habilitar o enlace de uplink e downlink:  Mode Setup (26) → EPC → Embed.  

e. Ativa novamente a emulação no PXT: Mode (25) → Run. 

f. Ligar o terminal UE-LTE ou desativar o modo de voo.  

g. Uma vez cadastrado e logado o dispositivo UE-LTE, então modificar o formato CFI: 

Mode Setup (26) → More → PHY Settings → CFI → 1.  

h. Ativar a transmissão no downlink: Mode Setup (26) → More → PHY Settings → 

DL Resource Allocation → Resource Allocation → Fixed MAC Padding. 

i. Modificar o Esquema de Codificação no downlink: I_MCS → Girando lentamente 

o botão, observa um aumento no "Throughput" para o downlink. (Verifica que RB 

Size é igual a 100, senão modifica o valor para 100).  

j. Prosseguir com o uplink: Mode Setup (26) → More → PHY Settings → UL 

Resource Allocation → Resource Allocation → Fixed MAC Padding.  

Figura 45 - Conexões de equipamentos por fio, MIMO. Fonte: própria 
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k. Modificar o Esquema de Codificação no uplink: I_MCS → Girando lentamente o 

botão e observa um aumento do "Throughput" para o uplink. (Verifica que RB Size 

é igual a 100, senão modifica o valor para 100). 

l. Por último, com este procedimento obtém-se a taxa de transmissão máxima: para o 

enlace de downlink e uplink, para verificar os valores estabelecidos pela categoria 

do dispositivo UE-LTE. 

 

 

6.4. Considerações 

 

 

Neste capítulo foi descrito, o ambiente da interface de usuário (GUI) do equipamento 

PXT E6621A, demonstrou como configurar o equipamento PXT para utilizar as demos internas 

do PXT e salvar suas configurações.  

Este trabalho propõe abrir o caminho, para que outros alunos possam utilizar o 

equipamento PXT, para futuros testes em suas devidas áreas (redes, telefonia, propagação), 

dado que é um equipamento de difícil acesso devido ao custo elevado. Embora a rotina 

laboratorial não tenha se desenvolvido como o esperado e por este motivo, o equipamento não 

ser utilizado em suas outras funções, que dependiam da conexão, a equipe aguarda o contato da 

assistência técnica da empresa fabricante afim de trocar o SIM card, o qual é tido como 

defeituoso. Com o novo SIM card espera-se a plena utilização do emulador de ERB aqui 

estudado. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

 

Este trabalho introduz a tecnologia LTE-Advanced com suas características 

fundamentais, estuda casos de desenvolvimento da mesma e tecnologias para aplicação desta, 

através de artigos desenvolvidos por pesquisadores da empresa NTT DOCOMO, que foi 

pioneira no estudo e desenvolvimento do LTE-Advanced, e é referência no mercado. É 

caracterizado e configurado o equipamento emulador de ERB 4G (eNodeB), Agilent PXT – 

E6621A Wireless Communications Test Set. Também é caracterizado os equipamentos 

necessários para funcionamento em conjunto com o emulador de ERB. É mostrado a aplicação 

de demos internas do aparelho PXT. Há uma seção de demonstração de como configurar e 

aplicar as opções das demos do emulador. 

Devido à importância da tecnologia Advanced C-RAN para a implantação do LTE 

Advanced, sugere-se que sejam criados estudos com a finalidade de que esta tecnologia venha 

a ser testada em campo para possível aplicação comercial, alcançando assim, os padrões do 

LTE-Advanced. 

Do ponto de vista sócio cultural, como sugestão para trabalhos futuros, propõe-se a 

utilização do PXT para estudos nas frequências em torno dos 450 MHz, o qual é a faixa de 

banda larga rural, que possibilitará uma maior inclusão digital e atualmente, existem poucos 

artigos sobre este tema. Outra área de interesse é na faixa entorno de 700 MHz, para analisar as 

interferências entre o sinal da 4G e o sinal da TV-Digital. 

Devido ao alto custo do equipamento emulador de ERB, é sugerido automatização do 

processo de testes, para proporcionar maior agilidade, comodidade e praticidade no momento 
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de realização de testes externos (em campo), dado a grande mobilização que se é necessária 

atualmente e assim, conseguir mais estudos sobre os temas aqui abordados. 
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