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Resumo 

  

O mundo e a sociedade cada vez mais conectados e a alta demanda por 

maiores taxas de transmissão de dados e menor latência implicam diretamente no 

desenvolvimento de novas tecnologias e soluções. A quinta geração de internet móvel 

surgiu com o objetivo de solucionar essa crescente demanda. A tecnologia 5G 

oferecerá mais velocidade e suporte a comunicações máquina a máquina, assim 

como baixa latência, o que revolucionará a Internet das Coisas (IoT), possibilitando 

maior conectividade entre pessoas, aplicativos, melhoria do sistema de transportes, 

segurança pública, telemedicina, dados – entre tantos outros. O 5G será de grande 

importância para a indústria 4.0, mudando o rumo da automação, inteligência artificial, 

trabalho remoto e robótica, o que implicará diretamente na produtividade e, 

consequentemente, na competitividade do mercado. Esse trabalho fará um estudo 

sobre a nova tecnologia de internet móvel e suas principais técnicas e características, 

assim como apresentará uma simulação de rede 5G, realizada através de uma 

ferramenta cedida pela multinacional NOKIA chamada NR Throughput. Com os dados 

coletados dessa simulação, uma análise será feita com o objetivo de identificar a 

configuração de rede que oferece o melhor downlink throughput.  

 

Palavras-chave: 5G, internet das coisas, IoT, internet móvel. 
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Abstract 

  

The world and society are increasingly connected and the high demand for 

higher data transmission rates and lower latency directly imply the development of new 

technologies and solutions. The fifth generation of mobile internet emerged with the 

aim of solving this growing demand. 5G technology will offer more speed and support 

for machine-to-machine communications, as well as low latency, which will 

revolutionize the Internet of Things (IoT), enabling greater connectivity between 

people, applications, improved transportation system, public safety, telemedicine, data 

– among many others. 5G will be of great importance for Industry 4.0, changing the 

course of automation, artificial intelligence, remote work and robotics, which will 

directly affect productivity and, consequently, market competitiveness. This work will 

study the new mobile internet technology and its main techniques and characteristics, 

as well as present a 5G network simulation, carried out through a tool provided by the 

multinational NOKIA called NR Throughput. With the data collected from this 

simulation, an analysis will be performed in order to identify the network configuration 

that offers the best downlink throughput. 

 

Keywords: 5G, internet of things, IoT, mobile internet. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 

 

O mundo tem se tornado cada vez mais conectado e a sociedade demandado 

cada vez mais por novos serviços e facilidades, o que impulsiona o surgimento de 

novas tecnologias. O número de dispositivos conectados à rede cresce de forma 

exponencial, demandando taxas de transmissão maiores de internet. O modelo de 

tecnologia que conecta os objetos e máquinas chama-se Internet das Coisas (IoT) e 

foi proposto em 1968 por Kevin Ashton e se referia apenas a uma conexão identificável 

de objetos por rádio frequência [1]. Entretanto, essa tecnologia está em constante 

evolução e atualmente é responsável por vários processos de automação em fábricas, 

pela melhoria da telemedicina, do sistema de transportes, aumentado a conectividade 

entre a população – entre tantas outras coisas. A Internet das Coisas demanda por 

altas taxas e latência baixa (tempo de resposta). Como pode-se observar na Figura 1, 

o IoT é o próximo passo no desenvolvimento tecnológico da internet e para isso é 

importante o surgimento da quinta geração de comunicações móveis, a qual 

solucionará essa crescente demanda. A figura 1 ilustra a evolução da internet até o 

presente momento, o da IoT, ou Internet das coisas. 

 

 

Figura 1: Evolução da Internet. 
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O  5G tem como características principais: altas taxas de transmissão e baixa 

latência [2]. Esses são fatores essenciais para que novos serviços e tecnologias sejam 

capazes de funcionar e suprir a demanda da população e da indústria. Esse novo 

padrão tecnológico irá intensificar e diversificar a Internet das Coisas (IoT), onde 

novos serviços e máquinas surgirão com o intuito de otimizar e potencializar diversos 

setores da indústria e economia, beneficiando grandemente a sociedade [3]. 

 As características do 5G influenciam diretamente tecnologias como a 

automação. Automatizar processos, equipamentos e ambientes mudará totalmente a 

forma como a sociedade se comporta e como as indústrias produzem. As casas e 

cidades inteligentes mudarão o estilo de vida da população. Automatizar fábricas 

facilitará atividades e aumentará a produção, o que é de grande valia para a economia.  

 A tecnologia 5G possui diversas técnicas a ela associadas, onde suas 

variações implicam diretamente em seus resultados [2]. A questão central desse 

trabalho é identificar a configuração de rede, ou seja, a configuração das técnicas a 

ela associada, que gera o melhor resultado possível. Portanto, o objetivo geral dessa 

pesquisa é encontrar a melhor configuração de  rede 5G que oferece o melhor 

downlink throughput. Isso será realizado através de uma análise de dados extraídos 

da ferramenta NR Throught Tool fornecida pela multinacional finlandesa do ramo de 

telecomunicações, NOKIA. 

 Esse trabalho está dividido da seguinte forma: 

O capítulo 2 apresenta uma breve introdução sobre a tecnologia 5G, 

apresentando suas principais características, arquitetura, benefícios, importância e 

desafios.  

O capitulo 3 é responsável por apresentar e explicar as principais técnicas da 

tecnologia 5G, como mMIMO, beamforming, F-OFDM, modulação QAM e largura de 

banda, as quais são de suma importância para o entendimento e prosseguimento da 

pesquisa.  

Já no capitulo 4 é apresentada de forma mais profunda a ferramenta NR 

Throughput Tool desenvolvida pela NOKIA e os resultados obtidos através da 

simulação, assim como uma análise dos mesmos. 
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Capítulo 2 

 

5G: quinta geração de telefonia móvel 

  

2.1 O início da telefonia móvel 

Desde o princípio, a humanidade sempre teve o desejo de comunicar-se à 

distância sem o uso de fios. Em todo o mundo, a busca por comunicar-se entre longas 

distancias era constante. Há registros de que a comunicação à distância iniciou-se na 

Grécia antiga, através do uso de sinais de fumaça, e no Egito Antigo, através do 

pombo correio. Mais tarde, tanto pesquisadores, quanto as forças armadas, fizeram 

diversas descobertas que impulsionaram as comunicações moveis para o que temos 

hoje [4]. 

No final do século XVIII, um engenheiro francês, Claude Chape, inventou a 

telegrafia óptica (1794), um sistema que permitiu que Napoleão se comunicasse com 

suas tropas em todo o país em apenas poucas horas. Mais tarde, em 1820, o físico 

Hans Christian Oersted descobriu, através de experimentos, que existia uma relação 

entre a eletricidade e o magnetismo, até então desconhecida. Essa descoberta abriu 

portas para o desenvolvimento do eletromagnetismo. Em 1831, Michael Faraday, 

conhecido como o "melhor experimentalista na história da ciência", descobriu a 

indução eletromagnética. Os trabalhos de Faraday inspiraram James C. Maxwell em 

seus estudos, o qual publicou em 1864 as famosas equações de Maxwell. Graham 

Bell, em 1876, inventa o telefone. E, em 1887, Heinrich Hertz, demonstrou 

experimentalmente, sobre as ondas eletromagnéticas, as equações de Maxwell [4]. 

As contribuições de Maxwell e Heinrich Hertz foram cruciais para que G. 

Marconi descobrisse a radiotelegrafia. Em 1986, Marconi conseguiu comunicar 

através de código morse e com a ajuda de ondas eletromagnéticas, a letra 'S' a uma 

distância de 3 quilômetros. Foi, assim, capaz de obter a primeira patente industrial na 

área de comunicações sem fio. Essa descoberta revolucionou a área de comunicação 

móvel. Em 1905, Reginald Fessenden fez a primeira transmissão de voz e música 

através de um canal sem fio. Em 1946, a empresa Bell, americana, operou o primeiro 

sistema de telefonia móvel comercial. E já na década de 1980, a comunicação veicular 
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já era possível. A comunicação pessoal iniciou-se na década de 1990, quando as 

pessoas podiam portar seus aparelhos e comunicar-se através deles. Depois de todas 

essas descobertas, a comunicação móvel tornou-se muito importante para a 

sociedade. Da transmissão de televisão e rádio ao telefone móvel, o modo como a 

sociedade funcionava se transformou [4]. 

Com o surgimento da comunicação móvel pessoal, diversos padrões para 

telefonia celular foram criados em diferentes países, tem-se assim a criação dos 

sistemas de 1ª geração (1G). E posteriormente, com o avanços de novas tecnologias, 

novas implementações e evoluções, são criadas posteriores gerações [2]. 

Na figura 2 é possível observar a evolução das geração em termos de taxa de 

dados, mobilidade, cobertura e eficiência espectral. O gráfico também mostra que as 

gerações 1G e 2G usam comutação de circuitos [5], as gerações 2.5G e 3G usam 

comutação de circuitos e pacotes e as gerações 3.5G até 5G usam comutação de 

pacotes [5]. Também é possível observar que todas as gerações usam espectro 

licenciado, enquanto o WiFi, Bluetooth e WiMAX usam o não licenciado [5]. 

 

Figura 2: Evolução das tecnologias wireless. 
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2.2 Primeira geração (1G) 

Com a criação da telefonia celular, vários padrões foram criados ao redor do 

mundo. Os principais padrões foram: o AMPS (Advanced Mobile Telephone System), 

criado nos Estados Unidos, o TACS (Total Access Communicatins Systems), criado 

no Reino Unido, o JTACS (Japan TACS), criado no Japão e o NMT (Nordic Mobile 

Telephones System), criado nos países do norte europeu [4]. 

A 1ª geração de telefonia tem uma taxa de até 2,4 Kbps, utiliza transmissão de 

dados no modo analógico, modulação analógica em FM, sinalização feita através de 

técnica de modulação FSK (Frequency-shift keying ou Modulação por chaveamento 

de frequência) e técnica de acesso FDMA (Frequency Division Multiple Access, ou 

Múltiplo Acesso por Divisão de Frequência) com duplexação FDD (Frequency Division 

Duplex) [4]. 

As principais desvantagens dessa geração eram a capacidade e qualidade dos 

canais abaixo da média, os sistemas existentes eram incompatíveis, transferências 

imprudentes e associações de voz inferiores e sem segurança [5] [4]. 

 

2.2.1 AMPS (Advanced Mobile Phone System) 

O Sistema de 1ª geração mais utilizado foi o americano, AMPS. Foi 

apresentado pela AT&T na década de 1970. Esse sistema utiliza a técnica de acesso 

FDMA  e particiona a banda de frequências em canais de rádio de largura de 30 KHz. 

Nesse sistema são utilizados dois tipos de canais: canais de voz e canais de controle. 

Os canais são responsáveis por coordenar o acesso ao sistema, utilizam modulação 

FSK, o qual é capaz de enviar mensagens digitais a uma taxa de 10 Kbps. Depois do 

acesso feito pelo canal de controle, ao aparelho móvel é atribuído um canal de rádio 

com modulação FM para que seja possível transferir o sinal de voz [4]. 

 

2.3 Segunda geração (2G) 

Com as desvantagens da primeira geração, novas tentativas de melhorar a 

comunicação móvel surgiram. Foram desenvolvidas técnicas de codificação de voz 

digital e ocorreu aumento na densidade dos dispositivos de circuito integrado. Sendo 

assim, no final dos anos 90, surgiu a segunda geração com o objetivo de ampliar a 

capacidade do sistema já existente. O sistema AMPS (Advanced Mobile Phone 
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System), o qual era o mais utilizado na primeira geração, transformou-se no D-AMPS 

(IS-54) (Digital AMPS) [4]. Esse sistema também não foi bem sucedido, pois 

apresentava problemas na qualidade de voz e proporcionava maior ganho para as 

operadores do que para o usuário. Logo então, na mesma década, surgiu o IS-95, que 

ao invés de utilizar TDMA (Time Division Multiple Access), igual ao anterior, passou a 

utilizar CDMA (Code Division Multiple Access), aumentando a capacidade do sistema 

[4]. O sistema IS-95 combinava as funcionalidades do AMPS com um canal de rádio 

CDMA. Os canais digitais do tipo CDMA tem uma banda de 1,23 MHz e funcionavam 

para o controle e para a voz. Esse sistema se diferenciava dos outros no sentido de 

que para identificar cada canal de comunicação do canal de RF, ele associava a cada 

sinal emitido um código pseudo-aleatório único [4].  

Depois disso, o sistema IS-54 foi substituído pelo IS-136, com algumas 

pequenas mudanças [4]. Logo, na américa existiam, então, os sistemas IS-54 e IS-

136, que operavam na faixa de frequência de 800 MHz. O IS-136 foi desenvolvido 

através da junção das tecnologias AMPS e TDMA digital. Um detalhe importante é 

que os canais de rádio tanto do IS-136 quanto do AMPS mantinham a mesma banda 

de 30 KHz, o que tornava possível que os serviços de ambos fossem oferecidos no 

mesmo sistema [4]. 

Já na Europa, no início da mesma década, surgiu um sistema chamado GSM 

(Global System for Mobile Communications), que operava na faixa de frequência de 

900 MHz e utilizava acesso FDMA/TDMA com canais de 200 KHz e 8 usuários por 

canal [4]. O sistema utilizava uma rede digital com serviços integrados, que suportava 

uma variedade de serviços. O sistema era utilizado em toda a Europa, padronizando, 

assim, o sistema no continente. Esse sistema utilizava sinais de rádio de baixa 

potência, o que fazia a bateria do telefone móvel durar mais. Também era capaz de 

obter taxa de dados de até 64 Kbps e de fornecer serviços de SMS e e-mail. Uma 

característica do sistema que proporcionou grande inovação foi o SIM (Subscriber 

Identification Module), uma espécie de cartão que é conectado ao terminal GSM, eles 

guardam informações próprias do usuário, suas identificações e códigos de 

privacidade. Uma inovação também gerada pela tecnologia SIM foi possibilitar ao 

usuário trocar o cartão SIM de aparelho, proporcionando ao usuário a liberdade de 

carregar suas informações [5]. 
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2.4 Terceira geração (3G)  

O aumento do número de assinantes e a demanda por dados foi um sinal de 

que o sistema GSM não era mais capaz de suportar toda a necessidade dos usuários. 

Surgiu então a terceira geração de telefonia móvel. Foi iniciada na Europa, com o 

nome IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000), e na América do 

Norte, com o nome CDMA-2000 (Code Division Multiple Access-2000) [6]. Ambos 

utilizam o FDD (Frequency Division Duplex), com o objetivo de suportar transmissões 

de duas vias com isolamento de frequência [6]. As faixas de frequência do 3G podem 

variar de 850 MHz a 2170 MHz. Nessa fase, o 3GPP, organização que contempla 

fornecedores, operadoras e órgãos controladores definiu o UMTS (Universal Mobile 

Telecomminication System) como padrão para a continuidade dos estudos na área. O 

UMTS designa o padrão da terceira geração que utiliza o Wideband CDMA (WCDMA) 

e suas evoluções [7]. Foi assim que se deu início a banda larga móvel em grande 

escala. O HSPA+ (High Speed Pachage Access +) é uma evolução do WCDMA, e 

com ele importantes técnicas foram incluídas à rede 3G, como modulação de alta 

ordem e MIMO, operação com Dual-Portadora no downlink e conectividade continua 

de pacotes para melhorar o tempo de vida da bateria [7].  

 

2.5 Quarta geração (4G) 

A quarta geração, também conhecida como LTE (Long Term Evolution), é um 

padrão desenvolvido pelo 3GPP. Foi projetada com o objetivo de obter baixa latência 

e alta eficácia no aproveitamento do espectro, ao ser comparada com as gerações 

anteriores [7].  

Um dos principais benefícios dessa geração é a técnica de OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing), ou seja, multiplexação por divisão em frequências 

ortogonais, que gera vantagens na alocação de recursos de rádio e adaptação dos 

enlaces. O OFDM consiste em transmitir uma onda subportadora por vez por um 

determinado instante de tempo, isso implica em menor consumo de energia no EU 

(User Equipment) [7].  
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Outra característica importante dessa geração foi agregação e técnicas de 

antenas múltiplas MIMO, melhorando a eficiência da rede podendo duplicar a taxa de 

throughput [7].  

No Brasil, opera na faixa de 1800 MHz a 2600 MHz e de 700 MHz a 800 MHz, 

sendo esta última faixa liberada com a transição da TV analógica para a TV digital. O 

4G alcança velocidades de até 100 Mbps. 

 

2.6 Quinta geração (5G) 

A tecnologia 5G, quinta geração de telefonia móvel, é o próximo passo da 

internet e que impactará a sociedade e a indústria. A padronização definiu três grupos 

de aplicação para essa rede [8]: 

▪ eMBB (Enhanced Mobile Broadband): Aplicações que necessitam de cobertura 

adequada de sinais e caracteristicamente móveis. Ele ganha com a melhoria 

do tráfego de dados, disponibilizado pelo ganho da eficiência espectral.  

▪ mMTC (Machine Type Communication): Diz respeito à adoção massiva de IoT 

em qualquer área do mercado. Necessita de recepção indoor, alta cobertura de 

sinais e grande densidade de aparelhos.  

▪ URLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communication): Aplicações que 

demandam latências muito baixas, alta confiabilidade e segurança na 

comunicação e alta disponibilidade. São aplicações de novos serviços, como 

cirurgias remotas. 

A figura 3 apresenta aplicações para cada grupo citado. 
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Figura 3: Aplicações do 5G divididas em grupos. 

 

O 5G apresenta diversos avanços tecnológicos, os quais prometem 

revolucionar o mercado e o estilo de vida da população, o que traz grandes 

expectativas consigo. Dentre suas principais características, destacam-se as 

seguintes [8]: 

▪ Baixa latência: garantem tempo de resposta rápido para aplicações, como 

veículos autônomos, que são de tempo crítico e dependem de resposta rápida.  

▪ Maior velocidade na banda larga móvel 5G: certas aplicações especiais exigem 

grande quantidade de dados em movimento, como aplicativos de realidade 

virtual ou aumentada.  

▪ Network slicing: cada serviço consegue ter uma própria rede adaptada para 

suas necessidades particulares, ou seja, sub-redes virtuais são adaptadas para 

suportar aplicações unidas e com diferentes necessidades.  

▪ Redes em malha: com uma densidade maior de conexões, através de redes 

em malha os dispositivos são capazes de se conectarem uns aos outros e, 

assim, melhorarem suas redes.  

▪ Localização: suporte para localização em rede no espaço tridimensional, com 

precisão 1 a 10m em 80%, e melhor que 1 para indoor.  
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Conforme especificado na 3GPP Release 16 [9], para implementar todos os 

modelos de serviço das redes 5G, duas faixas de frequência de operação foram 

definidas. A primeira é chamada de FR1 (Frequency Range 1) e opera na faixa de 410 

a 7.125 MHz. Já a segunda chama-se FR2 (Frequency Range 2) e opera na faixa de 

24.250 a 52.600 MHz [10]. Como observa-se na figura 4: 

 

 

Figura 4: Faixas de frequência de operação do 5G. 

 

Em relação à sua arquitetura, o 5G possui dois tipos: Standalone (5G AS) e 

Non-Standalone (5G NSA) [9]. A diferença principais entre as duas é: enquanto a rede 

non-standalone é dependente de arquiteturas da tecnologia anterior (4G), a rede 

standalone é totalmente independente.  

De acordo com o 3GPP TR 21.915 [9], as duas opções de implantação 

definidas para o 5G são: 

1) Arquitetura Non-Standalone: onde a rede 5G Radio Access e sua interface New 

Radio são usadas em conjunto com a existente infraestrutura LTE  e EPC 

(Envolved Packet Core) (utilizadas no 4G), fazendo a tecnologia NR disponível 

sem substituição de rede. A padronização desse modelo foi definida na 

Release 15 e é conhecida como fase 1 do 5G [11].  
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Figura 5: Arquitetura Non-Standalone. 

 

  Como é possível observar na figura 5, nessa arquitetura os nós da 

estação base do 5G (en-gNB), assim como os das estações base LTE (eNB), 

conectam-se entre si por meio da interface X2. Já a conectividade E-UTRAN e 

EPC, da 4ª geração, conectam-se por meio da interface S1.  

 

2) Arquitetura Standalone: Esse modelo, conhecido como fase 2 do 5G, é 

independente das estruturas da última geração (4G), diferentemente da Non-

Standalone. Nessa arquitetura, as estações base (gNB) da nova geração 

conectam-se por meio da interface Xn, e se conectam ao núcleo de rede 5GC 

através da interface NG [11] 

.  
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2.7 NOKIA 

A Nokia é uma empresa multinacional finlandesa, do ramo de infraestruturas 

de telecomunicações, tecnologia de telecomunicações e tecnologia de consumo, 

fundada em 1865 e que tem sede em Espoo, cidade vizinha a Helsinque, capital da 

Finlândia. Originalmente, era uma fábrica de papel. Hoje, focando no mercado de 

infraestrutura de telecomunicações em larga escala, no desenvolvimento de 

tecnologias avançadas e no licenciamento de patentes, é um dos três grandes players 

mundiais da indústria.  

Para o setor de telefonia móvel, a NOKIA é também um dos grandes 

contribuintes, visto que ajudou a desenvolver as redes GSM e LTE, e também foi, por 

um tempo, a maior fabricante de telefones celulares do mundo.  

Em 2016, a NOKIA comprou a Alcatel-Lucent por 15,6 bilhões de euros, 

tornando-se a maior fornecedora de equipamentos moveis do mundo. É a única 

empresa ocidental capaz de fornecer uma rede de telecomunicações ponta-a-ponta. 

Focou também seu negócio em desenvolvimento de patentes e tecnologia avançada, 

e apostou também no desenvolvimento de tecnologias para a área da saúde.  

A NOKIA também possui uma empresa subsidiária de pesquisa industrial e 

desenvolvimento cientifico chamada Nokia Bell Labs. Localiza-se em Murray Hill, 

Nova Jersey, EUA. A Bells Labs já desenvolveu tecnologias revolucionarias, como: 

comutadores telefônicos, cabos de telefone, transistores, LEDs, lasers, linguagem de 

programação C e sistema operativo Unix. Por trabalhos concluídos no Bell Labs, nove 

prêmios Nobel foram concedidos. O trabalho no laboratório é dividido em três 

categorias: investigação, arquitetura de sistemas e desenvolvimento.  

Hoje, a NOKIA investe grandemente no mercado de infraestrutura de 

telecomunicações, e quando se trata de infraestrutura para a nova conexão, a 

empresa fica atrás apenas da chinesa Huawei e na frente da sueca Ericsson. Foi 

responsável pela primeira chamada em vídeo por meio da tecnologia 5G standalone 

do Brasil e da América Latina.  

A ferramenta utilizada para simulação neste presente trabalho foi cedida pela 

NOKIA, e chama-se NR Throughput Tool. É uma ferramenta capaz de simular 

resultados de uma rede 5G através de diversas configurações dos parâmetros da 

rede. 
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Capítulo 3 

 

Técnicas 5G 

 

Com o constante avanço das tecnologias de comunicação móvel e visando uma 

maior capacidade de transmissão do canal, suprir a demanda cada vez maior de 

usuários, a alta confiabilidade e atingir altas taxas e baixa latência, a tecnologia 5G 

utiliza técnicas e recursos aperfeiçoados que serão aprofundados no presente 

capítulo, como: mMIMO, beamforming, modulação digital e F-OFDM. 

3.1 mMIMO 

Conforme explica Marzetta, Larsson, Yang e Ngo em Fundalmental of Massive 

MIMO, o limite de performance de qualquer rede wireless sempre estará na camada 

física, porque a quantidade de informação que pode ser transferida entre dois pontos 

é limitada por três características distintas: a disponibilidade do espectro, as leis da 

propagação eletromagnética e os princípios da teoria de informação [12]. 

A tecnologia MIMO, também conhecida como Multiple Input, Multiple Output 

(MIMO), é uma das abordagens viáveis que possibilita a melhoria da eficiência 

espectral. É um sistema de transmissão que emprega múltiplas antenas de 

transmissão e recepção. Assim é criado um canal de comunicação com inúmeras 

entradas e saídas, o que gera diversidade e multiplexação [13]. A ideia por trás da 

tecnologia MIMO tem basicamente 100 anos e foi projetada para comunicação 

transoceânica, utilizando-se de baixa frequência [12]. 

A disponibilidade de espaço físico nos dispositivos móveis, os custos 

operacionais elevados de pesquisa e desenvolvimento de hardwares específicos e 

limitações na capacidade de processamento desses confrontam-se com o desejo de 

uma ampla utilização desse sistema [13]. 

O MIMO é classificado em três categorias: Point-to-Point MIMO, Multiuser 

MIMO e Massive MIMO [5]. O Point-to-Point MIMO surgiu no final dos anos 90 e é a 

forma mais simples do MIMO, uma estação base equipada com um array de antena 

atende a um terminal com um array de antena, o qual utiliza multiplexação com divisão 
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no tempo e na frequência [5]. O Multiuser MIMO configura-se como uma única estação 

base atendendo à diversos terminais que utilizam os mesmos recursos de tempo e 

frequência [5]. O Massive MIMO é uma versão profícua e escalável do Multiuser MIMO 

[5].  Ele é capaz de fornecer maior capacidade de transmissão de dados, superior 

confiabilidade na recepção de informação, e, também, redução de potência de 

transmissão a cada antena [13] [12]. O sistema Massive MIMO usa arrays de antenas 

contendo algumas centenas de antenas que estão em um slot de frequência ao 

mesmo tempo atendendo à diversos usuários. A tecnologia Massive MIMO tem como 

objetivo utilizar-se em uma escala maior de todos os benefícios da tecnologia MIMO. 

O Massive MIMO é uma tecnologia que está presente no desenvolvimento do 5G e 

que é eficiente em energia e espectro, segura e robusta [5]. A figura 6 ilustra um 

sistema Massive MIMO. 

 

Figura 6: Sistema Massive MIMO. 

O aumento da diversidade gerado pelo Massive MIMO é tal que não se faz 

compulsório aumentar a potência nos transmissores ou, até mesmo, empregar 

códigos corretores de erros com elevada taxa de codificação, no intuito de diminuir a 

taxa de erro de bit de um sistema [13]. 

O Massive MIMO necessita de sinais coerentes em fase de todas as antenas 

da estação base, entretanto, o processamento computacional dos sinais é simples.  A 

técnica de multiplexação espacial utilizada nesse sistema é responsável pelo aumento 

de sua capacidade na ordem de 10 vezes ou mais. Já, por causa do aumento do 

número de antenas, a energia pode ser concentrada em pequenas áreas do espaço, 

o que melhora a eficiência energética irradiada [12]. 

O Massive MIMO é responsável por aumentar a robustez da transmissão de 

dados. Os mesmos dados são transmitidos por mais de uma antena de transmissão 
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ao mesmo tempo, gerando redundância, o que é chamado de diversidade de 

transmissão. Esse fenômeno aumenta a relação sinal-ruído [12].  

Essa técnica também é capaz de aumentar a taxa de dados através da 

multiplexação espacial. Os dados são divididos em fluxos separados e transmitidos 

ao mesmo tempo pelos mesmos recursos de interface aérea. Logo, o receptor pode 

realizar uma estimativa de canal para o sinal de cada antena de transmissão. No 

método chamado malha fechada, o receptor informa o status do canal para o 

transmissor através de um canal especial de feedback. Isso gera adaptações rápidas 

no estado do canal, como a adaptação do número de fluxos multiplexados [12]. 

 

Figura 7: Sistema Massive MIMO com antenas TX e RX. 

A figura 7 representa um esquema de um sistema Massive MIMO. Analisando-

a observa-se que o receptor recebe o sinal 𝑦 que é resultado da multiplicação do sinal 

de entrada 𝑥 com a matriz de transmissão 𝐻. O que é possível representar através da 

equação 1 e 2. 

𝑦 =  𝐻 ∗  𝑥 

 
 

A matriz de transmissão H contém a resposta ao impulso do canal ℎ𝑛𝑚, que é 
referente ao canal entre a antena transmissora m e a antena receptora n. A análise 
das características da matriz de transmissão H pode fornecer diversos dados e até 
algoritmos. Para saber quantos fluxos de dados independentes pode ser transmitido 
simultaneamente pelo canal, basta saber o número de linhas ou colunas linearmente 
independentes na matriz H [14]. 

(1) 

(2) 
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3.2 Beamforming 

O Beamforming é um processo formulado para produzir os padrões de feixes 

irradiados das antenas, construindo completamente os sinais processados na direção 

dos terminais desejados e cancelando os feixes de sinais interferentes [15].  

O Beamforming utiliza várias antenas com o objetivo de controlar a direção de 

um feixe de sinal, ponderando corretamente a magnitude e a fase dos sinais das 

antenas individuais [14]. A técnica de beamforming pode ser utilizada tanto na 

transmissão quanto na recepção, com o objetivo de aumentar a relação sinal-ruído 

(SNR) e/ou a margem de link budget e comunicação, compensando, assim, as perdas 

do ambiente radiomóvel [7]. 

Na última geração (4G), as antenas utilizadas, chamadas de omnidirecional [6], 

irradiavam o sinal de forma igual para todas as áreas. Essa técnica causava 

interferência e, também, troca de informações com dispositivos indesejados que 

estavam no caminho. O tipo de antena omnidirecional tem o uso e a instalação 

facilitados, visto que não precisa de direcionamento [6]. A figura 8 compara a antena 

omnidirecional do 4G com a antena utilizada no 5G.  

 

 

Figura 8: Técnica Beamforming comparada à antena omnidirecional do 4G. 

 

Com o Beamforming, cada formação de feixes se adapta a um cenário 

diferente, pode-se dizer que é um modelo inteligente. A cada cenário, a amplitude e 

as mudanças de fase são empregadas de forma particular em cada elemento da 
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antena, com o objetivo de direcionar o sinal para os usuários. Do mesmo modo, o sinal 

é cancelado de modo destrutivo nas direções em que não existe necessidade de 

cobertura [11].   

A aplicação do beamforming aos sistemas Massive MIMO geram as seguintes 

vantagens: melhoria da eficiência energética e espectral, maior segurança para o 

sistema e aplicabilidade para as bandas de ondas milimétricas. A seguir será 

explicado cada uma dessas vantagens [15].  

1)  Melhoria da eficiência energética  

A pequena quantidade de energia requerida pelas antenas 

beamforming para transmitir sinais para o usuário especifico e as reduções 

de custo resultam no menor consumo de energia e custos de amplificador 

de sistemas Massive MIMO. A aplicação de beamforming aos sistemas 

Massive MIMO auxiliam a redução do consumo de energia de todo o 

sistema, visto que calculam a quantidade ideal de antenas que atendem aos 

severos critérios para a manipulação dos sistemas Massive MIMO. Para o 

consumo de energia especifico de cada estação base, a eficiência 

energética total não é afetada pelo número de antenas ativas na célula. 

Desse modo, é possível empregar um número comum de antenas para 

todas as células do sistema, obtendo alto custo-benefício e eficiência 

energética de modo geral [15]. 

2) Melhoria da eficiência espectral 

O desempenho de tráfego em sistema sem fio foi aprimorado por 

meio da substituição das antenas omnidirecionais pelas construção 

dinâmica de células setorizadas e matrizes de antenas de direcionamento 

de feixe usando procedimentos duplex de divisão no tempo (TDD) [15]. A 

eficiência da setorização dinâmica de células também é melhorada quando 

aplicada a técnica beamforming. Os ganhos na formação de feixe 

aumentam a potência do sinal de downlink devido à combinação correta dos 

sinais recebidos em todos os elementos da antena. O ganho é relativo à 

velocidade de download, logo, a taxa de dados pode ser aumentada usando 

sistema Massive MIMO [15].  
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3) Maior segurança do sistema 

Como visto, o objetivo do beamforming é direcionar o sinal 

transmitido diretamente para o usuário pretendido. Dessa forma, o receptor 

escolhido será o único a receber e recuperar o sinal. Logo, a probabilidade 

de um receptor indesejado receber o sinal transmitido é menor do que 

utilizando as antenas omnidirecionais [15].  

4) Aplicabilidade para as bandas de onda milimétrica 

A maior parte do espectro de frequência adequado para a 

comunicação celular urbana é licenciado. Logo, a única maneira para 

aumentar as taxas de dados no domínio da frequência é utilizar as bandas 

não utilizadas, ou seja, perto da faixa de onda milimétrica. Utilizar essas 

bandas de frequência possui certas vantagens, como a sua alta 

disponibilidade de largura de banda. Entretanto, como desvantagem, essas 

bandas apresentam características de propagação ruins. Para superar esse 

problema, antenas altamente diretivas devem ser utilizadas. Entretanto, 

como a portadora possui alta frequência, com um tamanho de antena 

consideravelmente menor é possível alcançar altos ganhos de antena. Ou 

seja, as antenas direcionais também podem ser utilizadas com unidades 

móveis. Entretanto, um sistema com feixes estreitos e fixos não é adequado 

para a aplicações móveis, o que torna o beamforming a única solução viável 

[15].  

 

Figura 9: Array de antenas com uma distância d entre as antenas individuais. 

 



19 
 

 

Como visto na figura 9, a frente de onda de um sinal deve atravessar a distância 

adicional de 𝑑 ∗ 𝑠𝑖𝑛 (𝜃) para a próxima antena. Usando a velocidade da luz 𝑐, calcula-

se o atraso entre as antenas através das equações 3 e 4: 

𝜏𝑖 =
(𝑖 − 1)𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑐
= (𝑖 − 1)𝜏 

𝜏 =
𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝜃

𝑐
 

 O sinal 𝑠𝑖 em cada antena é representado pelas equações 5, 6 e 7: 

 

 O qual também pode ser representado vetorialmente através da equação 8: 

 

 Onde a é o vetor de direção da matriz.  

 O gráfico na figura 10 mostra a resposta de amplitude versus o ângulo 𝜃 de 

uma matriz de antenas com oito elementos. Observa-se que o máximo de amplitude 

é obtido quando o sinal vindo com um ângulo de 0 graus atinge a matriz de antenas.  

 

Figura 10: Exemplo de padrão de feixe.  

 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 
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3.3 Modulação de Amplitude em quadratura QAM 

 Modulações são técnicas capazes de ocasionar variação de amplitude, 

frequência ou fase de uma onda. Sendo assim, uma informação quando transmitida é 

adicionada de ondas eletromagnéticas capazes de transformar o sinal em uma forma 

específica desejada para que ele seja transmitido em determinado canal [16].  

 A modulação QAM (Quadrature Amplitude Modulation) é capaz de modificar ao 

mesmo tempo duas características da onda portadora, amplitude e fase. Para 

construir o sinal, de acordo com a informação a ser transmitida, a portadora recebe 

uma amplitude de nível Q. Logo após, a portadora é defasada em 90 graus e recebe 

uma amplitude de nível I, que também é determinado pela informação a ser 

transmitida [16]. O que pode ser expresso pela equação 9 abaixo: 

𝑆(𝑡)  =  𝑄 sin(𝜔𝑡)  +  𝐼 cos(𝜔𝑡) 

 

Tabela 1: Principais características da modulação QAM.  

 

 A tabela 1 exibe as características de alguns modelos de modulação em 

quadratura QAM em função do número de bits para os sinais Q e I. É possível observar 

através da tabela 1 que na modulação 16-QAM cada símbolo é formado por 4 bits de 

informação resultando em 16 símbolos.  

 O conjunto de símbolos gerados por uma modulação QAM é chamado de 

constelação, como mostra a figura 11. Nele, cada símbolo é representado por um 

ponto no seu referente quadrante. O símbolo que se localiza em um determinado 

quadrante representa uma combinação de amplitude e fase. A modulação 16-QAM é 

representada em um diagrama de constelação na figura 11.  

(9) 
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Figura 11: Constelação da modulação 16-QAM. 

 

Já na geração 5G, modulações de ordens superiores são utilizadas, 64-QAM, 

256-QAM e 1024-QAM. As constelações dessas modulações são mostradas na figura 

12. 

 

Figura 12: Constelação das modulações 62-QAM, 256-QAM e 1024-QAM.  

 

Na simulação desenvolvida nesse trabalho foram utilizadas modulações 64-

QAM e 256-QAM. 

 A figura 13 mostra esquematicamente o processo de modulação e 

demodulação em quadratura. Os símbolos de entrada, que são codificados em n bits, 

são convertidos em dois sinais, Q (quadratura) e I (fase), cada um codificado em 2
𝑛

2 

estados para cada um dos dois sinais [17]. 
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Figura 13: Modulação e demodulação em quadratura. 

 

 Importante notar que a demodulação QAM deve ser totalmente síncrona. Um 

erro na fase ou na frequência da portadora no demodulador em QAM resultará em 

perda ou interferência entre os dois canais [18]. 

 

3.4 OFDM e F-OFDM  

3.4.1 OFDM 

De acordo com Ernesto e Claudio, em A Técnica de Transmissão OFDM [19], 

a OFDM (Multiplexação por Divisão de Frequências Ortogonais) é uma técnica de 

transmissão que tem como origem a técnica FDM (Multiplexação por Divisão de 

Frequência), sendo uma evolução. Nessa técnica, para separar as subportadoras, 

utiliza-se uma particular sobreposição espectral de subportadoras ao invés de bandas 

de guarda. Uma das vantagens dessa técnica é poder trabalhar com o domínio da 

frequência, permitindo, assim, ganhos adicionais em técnicas de melhoria do sinal, 

como entrelaçamento e códigos corretores de erro. [19] 

Ainda conforme Ernesto e Claudio [19], em um sistema convencional de 

transmissão, o envio dos símbolos é em sequência e através de uma única portadora, 

que é modulada na taxa de símbolos da fonte de informação, e da qual o espectro 

ocupa a totalidade da faixa de frequências livre. Já, na técnica OFDM, a transmissão 

de dados ocorre de forma paralela em várias subportadoras com modulação PSK ou 

QAM, em que as taxas de transmissão são tão baixas quanto maior a quantidade 

destas empregadas. Importante notar que com a redução na taxa de transmissão, ou 
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seja, aumento da duração dos símbolos que são transmitidos em cada subportadora, 

há uma diminuição da sensibilidade à seletividade em frequência (dispersão no 

tempo) causada por multipercurso [19]. 

O OFDM é uma eficiente técnica usada em sistemas modernos wireless, 

incluindo o 5G. Como dito anteriormente, ele combina os benefícios da modulação 

QAM com os benefícios da multiplexação FDM para gerar um sistema de 

comunicação de alta taxa de dados [20]. 

O sistema OFDM pode ser representado pela figura 14: 

 

Figura 14: Transmissor e receptor OFDM. 

 No transmissor, os bits são mapeados, divididos, assim, em quadrantes. Cada 

ponto da constelação representa um símbolo que foi modulado em PSK ou QAM. Após 

esses bits passarem pelo conversor serial-paralelo (S/P) é calculada a transformada 

discreta inversa de Fourier, como na fórmula 10: 

 

 𝑋𝑛: símbolos complexos do sistema.  

 Após calculada a transformada discreta inversa de Fourier, um prefixo cíclico é 

adicionado e a informação é convertida de paralelo para série (P/S). O conjunto passa 

por um formatador de pulso 𝑔(𝑡), e é convertido de digital para analógico. Os dados 

são transmitidos para uma banda passante que tem como portadora o sinal 𝑓𝑐 e é 

enviado para o meio [6].  

(10) 
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 Já no receptor, o sinal agora chamado de 𝑟(𝑡), após ser corrompido pelo canal, 

passa por um oscilador senoidal de frequência 𝑓𝑐. Logo após passa por um filtro passa 

baixa e depois é convertido de analógico para digital (A/D), e, assim, os prefixos dos 

símbolos são extraídos [6]. Agora, é calculada a transformada discreta de Fourier 

através da equação 11: 

 

 Finalmente, ocorre a conversão do sinal de paralelo para serial e, assim, seus 

símbolos são demodulados.  

 Na equação 11, nota-se que as exponenciais complexas (−𝑗
2𝜋

𝑁
𝑘𝑛) são 

ortogonais, o que faz com que não ocorra sobreposição de frequências das 

subportadoras. Desse modo, as subportadoras não interferem entre si, visto que o 

pico de amplitude de cada uma é alinhado com o cruzamento zero do vizinho [6], como 

está representado na figura 15. 

 

Figura 15: Espectro do OFDM nas subportadoras. 

 

 O primeiro padrão a empregar a técnica OFDM foi o wireless LAN. Esse padrão 

usa 64 subportadoras espaçadas a 312 kHz, que podem ser moduladas por diferentes 

tipos de modulação QAM [20].  

(11) 
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 Sistemas móveis wireless também empregam OFDM para alcançar canais de 

alta largura de banda. O já existente 4G (LTE) utiliza OFDM para o downlink, com um 

espaçamento entre subportadoras fixo de 15 kHz [20]. 

 

3.4.2 F-OFDM 

A modulação OFDM, vista no tópico anterior, foi amplamente utilizada na 4ª 

geração, entretanto, seu principal problema era a inflexibilidade. Contudo, na 5ª 

geração, diversas aplicações terão requisitos muito diferentes. No 5G, tecnologias 

como internet de veículos exigem latência na casa de milissegundos e duração de 

tempo por símbolo muito curto e TTI (Intervalo de Tempo de Transmissão), o que 

exige um espaçamento de subportadora com ampla divisão de frequência. Com o IoT, 

o sistema deverá ser capaz de suportar um grande número de conexões, mesmo que 

a transmissão de dados de sensores individuais seja baixa, o que exige um 

espaçamento de subportadora estreito. Sendo assim, para a divisão de tempo, o 

problema ISI (Interferência de Tempo) pode não ser considerado e não há 

necessidade de usar CP (Cyclic Prefix), visto que o comprimento de símbolo e o TTI 

são suficientemente longos [21]. A figura 16 exemplifica a atuação das sub-redes em 

carro autônomo. 

 

Figura 16: Atuação das sub-redes em carro autônomo 

 

 Sendo assim, o OFDM não pode atender a esses requisitos de flexibilidade, 

pois sua alocação de recursos de tempo-frequência é uma divisão fixa de 15 KHz na 
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largura de banda da subportadora, o que também faz com que o comprimento do 

símbolo de divisão de tempo e o comprimento do CP também seja fixo. Pode-se fazer, 

assim, uma analogia. O OFDM é um trem com todos os assentos de tamanho fixo, 

para todos os tipos de passageiros, altos, baixos, magros ou obesos. Já a 5ª geração, 

necessita de um trem que forneça uma variedade de assentos, grandes, pequenos, 

rígidos ou macios, esse trem é o F-OFDM [21]. 

 O F-OFDM (Filtered OFDM) é capaz de fornecer diferentes espaçamentos de 

subportadoras para diferentes serviços, como é ilustrado na figura 17: 

 

Figura 17: Espaçamentos das subportadoras no f-OFDM. 

 

A largura de banda de guarda precisa ser utilizada, pois o espaçamento das 

subportadoras em larguras de banda diferentes não possui mais as propriedades 

ortogonais. A banda de guarda do OFDM é de 10%. Como o design otimizado do filtro 

do F-OFDM reduz imensamente o vazamento fora da banda, o espectro gasto em 

bandas de guarda entre diferentes sub-bandas pode ser reduzido para cerca de 1%, 

o que aumenta a eficiência espectral e possibilita a utilização de espectros 

fragmentados. Portanto, o F-OFDM herdou todas as vantagens do OFDM, como 

adaptabilidade ao MIMO e alta eficiência espectral, mas também aborta algumas de 

suas falhas, aumentando a flexibilidade e eficiência espectral, sendo uma tecnologia 

chave para o 5G [21]. A figura 18 compara a banda de guarda do OFDM e do F-OFDM. 
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Figura 18: Comparação das bandas de guarda no OFDM e f-OFDM. 

 

A figura 19 representa esquematicamente o sistema F-OFDM: 

 

 

Figura 19: Representação esquemática em caixas do sistema f-OFDM. 

 

3.5 Largura de Banda 

A largura de banda refere-se à quantidade de dados que podem ser 

transmitidos em um período fixo de tempo [22]. Aumentar a largura de banda gera o 

alto desempenho da tecnologia 5G. Como é possível observar na tabela 2, construída 

a partir de dados da padronização 3GPP TR 21 915 [3], em FR1 (Frequency Range 

1) a largura de banda atinge 100 MHz e em FR2 (Frequency Range 2)  a largura de 

banda atinge 400 MHz.  
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Tabela 2: Largura de banda da tecnologia 5G. 

 

 Assim como na 4ª geração (LTE), é possível agregar portadoras e assim obter 

bandas superiores. Em 4G, era possível agregar até 5 portadoras de 20 MHz, obtendo 

uma banda de 100 MHz. No 5G, pode-se agregar até 16 portadoras, atingindo valores 

na ordem de GHz [11]. 
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Capítulo 4 

 

Simulação  

  

A simulação deste trabalho foi desenvolvida a partir de uma ferramenta cedida 

pela NOKIA, uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo e que está 

participando ativamente do lançamento da tecnologia 5G. A ferramenta desenvolvida 

pela NOKIA e utilizada para as simulações deste trabalho chama-se NR Throughput 

Tool e é capaz de simular os resultados que uma rede 5G NR é capaz de proporcionar 

de acordo com os dados e parâmetros fornecidos. A empresa utiliza essa ferramenta 

tanto para demonstrar aos clientes quais resultados são possíveis obter com 

diferentes configurações de rede, quanto para uso próprio. Importante salientar que 

os resultados por ela apresentados são teóricos e para fim de demonstrações e testes.  

A ferramenta encontra-se em um site, o qual tem o seu acesso restrito, de modo 

que apenas funcionários conectados ao VPN da empresa têm permissão para utilizar 

a ferramenta. A simulação é rápida, simples, objetiva e entrega os diversos resultados 

que uma rede pode apresentar. Através da mesma é possível controlar uma gama de 

parâmetros de rede, como range de frequência, número de sincronização transmitida 

(número de beams), espaçamento entre as subportadoras, largura de banda, 

camadas downlink e uplink  e modulação downlink, conforme observa-se na figura 20: 

 

 

Figura 20: Espaço da ferramenta de simulação da Nokia onde os parâmetros são 

selecionados. 
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De acordo com os parâmetros escolhidos para a rede, a ferramenta gera os 

tipos de slot, a frame structure e os resultados globais, como downlink thoughput e 

uplink thoughput. Assim como é possível observar na figura 21: 

 

Figura 21: Resultados fornecidos pela ferramenta de simulação da Nokia. 

No espaço reservado ao resultado global, onde na figura 21 está como Global 

result, está o número de downlink throughput obtido, o qual é o único resultado 

extraído e utilizado na simulação deste trabalho.  

A ferramenta também fornece resultados de Cell-edge & near cell Downlink 

Throughput e Cell-edge & near cell Uplink Throughput, demonstrados pela figura 22: 

 

Figura 22: Resultados de cell-edge & near cell fornecidos pela ferramenta de simulação da 

Nokia 

O objetivo da simulação realizada neste trabalho é encontrar a configuração de 

rede 5G NR que fornece o maior downlink thoughput. A fim de alcançar tal objetivo, a 

ferramenta foi configurada de modo a simular uma rede que opera no range de 
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frequência FR1 (apresentado na tabela 2), com espaçamento entre as subportadoras 

de 30 KHz e número de sincronização transmitida de 8 beams, sendo estes 

parâmetros fixos durante toda a simulação. Para efeito de comparação, 3 parâmetros 

foram alterados, os quais são apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3: Parâmetros alterados na simulação. Elaborado pelo próprio autor (2022). 

Através dos resultados de downlink throughput extraídos, para cada 

configuração foram alcançadas 12 possibilidades de configuração de rede durante a 

simulação. Para efeito de comparação, essas configurações foram divididas em 

quatro cenários, onde cada cenário apresenta uma camada downlink e modulação 

downlink diferente e o downlink throughput de cada largura de banda nas condições 

estipuladas. Para cada cenário foi elaborado um gráfico do tipo coluna, sendo o eixo 

das ordenadas pertencente ao parâmetro downlink throughput e o das abcissas 

pertencente à largura de banda. Os cenários são apresentados a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Primeiro cenário  
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 No primeiro cenário, a simulação foi realizada com uma camada downlink de 

2x2 MIMO e modulação de 64-QAM. Nota-se que, de todas as possibilidades de 

parâmetros a se analisar, esse é o cenário mais simples. Com os valores de downlink 

throughput obtidos para cada largura de banda foi montado um gráfico, o qual é 

apresentado na figura 23.  

 

 

Figura 23: Primeira configuração da rede.  

 

 Para este cenário obteve-se downlink throughput de 319 Mbps para a largura 

de banda de 60 MHz, de 424,7 Mbps para a largura de banda de 80 MHz e de 535,9 

Mbps para a largura de banda de 100 MHz. Observa-se que, como esperado, o 

aumento da largura de banda impactou diretamente o resultado. Também era previsto 

que o downlink throughput não fosse alto, visto que as configurações de rede são 

simples.  
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4.2 Segundo cenário 

 No segundo cenário, o parâmetro camada downlink permanece o mesmo, 2x2 

MIMO, com uma mudança na modulação, a qual, agora, passa a ser 256-QAM. Um 

gráfico com os resultados também foi elaborado e é exibido na figura 24.  

 

 

Figura 24: Segunda configuração da rede.  

 

 Esse segundo cenário obteve downlink throughput de 424,7 Mbps para a 

largura de banda de 60 MHz, de 567,1 Mbps de para a largura de banda de 80 MHz 

e de 724,5 Mbps para a largura de banda de 100 MHz. Importante notar que com a 

mudança da modulação de 64-QAM para 256-QAM, houve um aumento médio de 100 

Mbps de downlink throughput para cada largura de banda, conforme o esperado, visto 

que o número de bits aumentou de 6 para 8 e o número de símbolos aumentou de 64 

para 256, aumentando a capacidade de informações que podem ser transferidas. 
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4.3 Terceiro cenário 

 Neste cenário, a modulação volta a ser 64-QAM. Entretanto, há uma mudança 

no parâmetro de camada downlink, que é configurada para 4x4 MIMO. Novamente 

um gráfico com os dados obtidos é elaborado, como se pode observar na figura 25 

abaixo. 

 

 

Figura 25: Terceira configuração da rede. 

 

 Neste terceiro cenário, obteve-se um downlink throughput de 637,6 Mbps para 

a largura de banda de 60 MHz, de 849,4 Mbps para a largura de banda de 80 MHz e 

de 1072 Mbps para a largura de banda de 100 MHz. Desta vez, com a mudança da 

camada downlink de 2x2 MIMO para 4x4 MIMO houve um aumento ainda maior de 

downlink throughput, de quase 100%, em relação ao primeiro cenário, o que era 

esperado, visto que o número de antenas de transmissão e recepção foi dobrado, 

aumentando a quantidade de informação que pode ser transferida.  
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4.4 Quarto cenário 

 Neste último cenário, o parâmetro 4x4 MIMO permanece e a modulação 

aumenta para 256-QAM, sendo, assim, o cenário mais complexo da simulação. Dados 

foram obtidos para cada largura de banda, como mostra o gráfico da figura 26.  

 

 

Figura 26: Quarta configuração da rede. 

 

 Para esse último e mais complexo cenário, foi obtido downlink throughput de 

849,4 Mbps para a largura de banda de 60 MHz, de 1150 Mbps para a largura de 

banda de 80 MHz e de 1449 Mbps para a largura de banda de 100 MHz. Nota-se que 

este foi o cenário que obteve como resultado os maiores valores de downlink 

throughput, o que era totalmente esperado, visto que, com uma configuração 4x4 

MIMO e modulação 256-QAM, a quantidade de informação que o sistema é capaz de 

transferir é superior à de qualquer outro cenário analisado na simulação.  
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Capítulo 5 

 

Conclusão 

 

 

 A quinta geração de telefonia móvel surge em uma época em que a alta 

demanda por maiores taxas de transmissão de dados, baixa latência e alta densidade 

clamam por uma nova tecnologia. Assim, o estudo da tecnologia 5G se apresenta 

como uma necessidade para que os avanços da modernidade possam ocorrer.   

 Com o objetivo de identificar a configuração de rede 5G NR que produz o 

melhor resultado em termos de downlink throughput, avaliou-se os resultados de 

múltiplas configurações de rede 5G NR, através da alteração de diversos parâmetros, 

são eles: camadas MIMO, modulação QAM e largura de banda. Este trabalho avaliou 

doze possibilidades diferentes distribuídas em quatro cenários. Resultados, esses, 

que foram alcançados através de simulações realizadas por meio de uma ferramenta 

cedida pela NOKIA, multinacional do setor de telecomunicações.  

 Para a simulação, redes foram montadas com as seguintes opções de 

parâmetros: camadas MIMO 2x2 e 4x4, modulação 64-QAM e 256-QAM e larguras de 

banda 60 MHz, 80 MHz e 100 MHz. Durante a análise dos resultados de downlink 

throughput obtidos, foi observado a capacidade da tecnologia 5G em atingir 

velocidades na casa de centenas de Mbps e até na casa de Gbps. Esta pesquisa 

conseguiu identificar que, dentre as opções sugeridas e avaliadas, a rede 5G NR com 

a seguinte configuração: 4x4 MIMO, 256-QAM e largura de banda de 100 MHz, 

fornece o maior valor de downlink throughput, 1449 Mbps, atingindo seu objetivo.  

 O resultado de todos os dados obtidos confirmou a expectativa de que 

configurações mais simples de camadas e de modulação, assim como menor largura 

de banda, produziria downlinks throughput inferiores. Do mesmo modo que 

configurações mais complexas proporcionam downlink throughput superiores. 

Também foi possível observar que conforme as redes tornavam-se mais complexas, 

maiores eram os valores de downlink throughput, acompanhando assim um 

crescimento linear.  
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 Pode-se também, por fim, concluir a dimensão do impacto que cada parâmetro 

analisado gera em uma rede 5G, ao comparar redes em que a única mudança é a 

camada downlink, sendo uma 2x2 e outra 4x4, e rede em que a única mudança é a 

modulação, sendo uma 64-QAM e outra 256-QAM. O que, como dito anteriormente, 

quanto mais complexo, maior o resultado de throughput downlink.  

 Este trabalho analisou, dentre uma gama de cenários, qual configuração de 

rede produz o melhor downlink throughput. Como sugestão para um próximo trabalho, 

uma pesquisa sobre quais medidas devem ser tomadas para a implantação desta rede 

pode ser feita.  
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Apêndice A 

Resultados da Simulação 

▪ Banda 60MHz | Downlink layers 4X4 MIMO | Downlink modulation 64QAM 
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▪ Banda 80MHz | Downlink layers 4X4 MIMO | Downlink modulation 64QAM 

 

 

 

 

▪ Banda 100MHz | Downlink layers 4X4 MIMO | Downlink modulation 64QAM 

 



42 
 

 

 

 

 

▪ Banda 60MHz | Downlink layers 2X2 MIMO | Downlink modulation 64QAM 
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▪ Banda 80MHz | Downlink layers 2X2 MIMO | Downlink modulation 64QAM 

 

 

 

 

▪ Banda 100MHz | Downlink layers 2X2 MIMO | Downlink modulation 64QAM 
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▪ Banda 60MHz | Downlink layers 4X4 MIMO | Downlink modulation 256QAM 
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▪ Banda 80MHz | Downlink layers 4X4 MIMO | Downlink modulation 256QAM 

 

 

 

 

▪ Banda 100MHz | Downlink layers 4X4 MIMO | Downlink modulation 256QAM 
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▪ Banda 60MHz | Downlink layers 2X2 MIMO | Downlink modulation 256QAM 
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▪ Banda 80MHz | Downlink layers 2X2 MIMO | Downlink modulation 256QAM 

 

 

 

 

▪ Banda 100MHz | Downlink layers 2X2 MIMO | Downlink modulation 256QAM 
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