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Resumo
Este documento tem como objeto principal o estudo e a análise da tecnologia de redes móveis
de 5ª Geração, onde estão presentes comparativos da tecnologia anterior a ela (4G) e suas
funcionalidades. Foram apontados os impactos que esta nova tecnologia traz e quais serviços
devem atuar em comunhão para o melhor funcionamento do 5G. Novas formas de onda estão
sendo estudadas para possivelmente substituir a forma de onda do OFDM, atualmente utilizada
no 4G, em busca de uma maior eficiência espectral e taxas de espalhamento fora de banda
menores que as atuais. Além das novas formas de onda canditadas para a tecnologia 5G, a
utilização de ondas milimétricas também é abordada, onde uma nova faixa do espectro
eletromagnético se faz disponível para a comunicação wireless. O MIMO Massivo,
apresentando um número expressivo de antenas em sua diversidade espacial, deverá trabalhar
em conjunto com a tecnologia Beamforming, direcionando o sinal em busca de uma maior
eficiência na transmissão de dados.

Palavras–chave:
Tecnologia.

5G. 4G. Beamforming. MIMO massivo. Ondas milimétricas.
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Abstract
This document has as main object the study and the analysis of the mobile network’s technology
from the 5th Generation, where are present comparative of the previous technology to it (4G)
and its functionalities. It was pointed out the impacts that this new technology brings and which
services should act in communion for the better functioning of 5G. New waveforms are being
studied to possibly replace the OFDM waveform, seeking greater spectral efficiency and lower
out-of-band scatter rates than current ones. In addition to the new wave forms for 5G
technology, the use of millimeter waves is also addressed, where a new range of the
electromagnetic spectrum will be available for wireless communication. The Massive MIMO,
featuring an expressive number of antennas in their spatial diversity, would be working in
conjunction with Beamforming technology, directing the signal in search of greater efficiency
in data transmission.

Keywords: 5G. 4G. Beamforming. MIMO massive. Millimeter waves. Technology.
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Capítulo 1
Introdução
1. Introdução
A 5ª geração de tecnologia móvel, também chamada de 5G, tem como objetivo o
aprimoramento da tecnologia móvel vigente (4G). Sua estrutura viabiliza novos serviços, como
o atendimento à um número cada vez maior de usuários na rede e uma internet mais rápida. A
mais nova geração Wireless, (padrão IEEE 802.11ac), que será lançada em 2020, traz
modificações nos sistemas de redes móveis, como a transferência de dados sem fio (acima de
1Gbit/s), larguras de banda maiores (na faixa de 500 MHz, 1GHz e 2GHz), Massive MIMO,
beamforming (com som padronizado e feedback para a compatibilidade entre fornecedores),
modulação 256-QAM e diminuição do tempo de latência (chegando a 4 ms, para operações de
alta latência, 5 vezes menor que a latência no 4G), que pode chegar 1 ms.
O 5G também promete o desenvolvimento de tecnologias, como a realidade virtual,
Internet das Coisas (IoT), carros autônomos, suporte na área da saúde - monitoramento remoto,
interações médico-paciente virtuais e cirurgia robótica.
Este trabalho tem como objetivo o estudo de fundamentos teóricos (Beamforming,
MIMO massivo e formas de onda) que embasam a tecnologia 5G e a partir disso, pontuar como
cada um deles deve atuar para que o 5G alcance seus objetivos principais, que consistem numa
internet mais rápida; uma largura de banda maior; uma nova faixa de espectro à ser utilizada,
com a atuação das ondas milimétricas; e o direcionamento do sinal (utilizando o beamforming),
visando diminuir a interferência entre antenas em um sistema MIMO Massivo.
No Capítulo 2, é feita uma análise das tecnologias anteriores ao 5G, com o intuito de
visualizar a evolução de cada uma delas, quais as suas características e quais melhorias foram
feitas.
No Capítulo 3, o foco principal são os fundamentos teóricos que dão base à tecnologia
5G, como MIMO, Beamforming e modulação OFDMA.
O Capítulo 4 mostra como todos os fundamentos teóricos apresentados no Cápitulo 3
serão implementados no 5G, quais deles deverão sofrer mudanças para atender a demanda dessa
nova tecnologia (como a utilização do MIMO massivo em conjunto com o MIMO convencional
e o beamforming no 5G, buscando um aumento de ganho e diminuição de interferência de
sinal). O capítulo se inicia relembrando a tecnologia atual (4G) e seus dois padrões (WiMax e
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LTE). Em seguida é feito um embasamento de cada sistema que deverá ser implementado na 5ª
Geração, sendo eles o beamforming, ondas milimétricas, formas de onda e MIMO massivo.
No Capítulo 5 são feitas as considerações finais em relação ao 5G, como as melhorias
que a nova tecnologia trará (como a diminuição da interferência de sinais) e certos desafios em
relação a implementação e manutenção desse sistema.
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Capítulo 2
Evolução da tecnologia
2. Evolução da Tecnologia
2.1. Conceitos básicos sobre as gerações da telefonia
móvel
A comunicação sem fio é a transferência de informações à distância sem o uso de
condutores elétricos ou cabos [1] . Esse tipo de comunicação teve início com a patenteação do
sistema sem fio completo em 1897, feita por Guglielmo Marconi, que desenvolveu o primeiro
telégrafo wireless [2]. As distâncias envolvidas na comunicação sem fio podem ser curtas
(alguns metros como no controle remoto da televisão) ou longas (milhares ou milhões de
quilômetros para comunicações de rádio). Com os avanços tecnológicos e novos estudos em
relação à comunicações wireless, novas gerações de redes móveis surgiram com o passar das
décadas. Esses avanços trazem impacto nas áreas da educação, saúde, comunicação, segurança
e afetam até o modo como o ser humano se relaciona no dia a dia.

2.1.1.

Geração zero (0G)

A geração 0 (0G) refere-se à tecnologia de telefonia móvel pré-celular. Essa tecnologia
teve início na década de 70, onde esses telefones celulares eram instalados geralmente em carros
ou caminhões, onde o transceptor (transmissor/receptor) era montado no porta-malas do veículo
e conectado ao interior do carro, próximo ao painel e ao assento do motorista, embora também
fossem feitos modelos de maleta [3],[4].
Essa geração de telefones móveis utilizava a comunicação half-duplex, em que os
dados podem ser transmitidos em ambas as direções por uma portadora de sinal, porém não ao
mesmo tempo [5]. O Walkie-talkie é um dispositivo half-duplex típico. Este equipamento possui
um botão Push to Talk (PTT), usado para ligar o transmissor. Uma vez que o botão é
pressionado por um dos transmissores/receptores, o outro só poderá escutar o transmissor da
mensagem de voz, que poderá responder quando o botão PTT for liberado. Dá mesma forma
funcionavam os dispositivos no 0G. Além disso, para realizar uma chamada, inicialmente era
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solicitado à operadora de telefonia móvel a configuração dessas chamadas. Cada cidade onde a
tecnologia 0G estava presente possuía uma torre de antena central com 25 canais, onde o
alcance de transmissão ficava em torno de 50 a 70 Km [6]. Outras tecnologias além do PTT
eram utilizadas, como o MTS (Mobile Telephone System), IMTS (Improved Mobile Telephone
Service), OLT (sigla em norueguês para Offentlig Landmobil Telefoni, Telefonia Móvel
Terrestre Pública) e MTD (Mobile telephony system D) estavam presentes no sistema 0G [7].

2.1.2.

Primeira geração (1G)

Conhecido como 1G, a primeira geração da telefonia móvel wireless trouxe o telefone
celular, nos anos 80. Esta tecnologia, ainda analógica, utilizava modulação em frequência na
faixa de 150MHz transmitida entre torres de rádio para as chamadas de voz. Foi baseada em
tecnologias conhecidas como NMT (Nordisk Mobile Telephony), AMPS (Serviço Avançado de
Telefonia Móvel, do inglês Advanced Mobile Phone System), RTMI (Radio Telefono Mobile
Integrato) e TACS (Total Access Communication System ) [4].


AMPS: padrão predominante na América do Norte e Austrália introduzido em
1983, utilizava a técnica de acesso múltiplo por divisão de frequência FDMA
(Frequency Division Multiple Access) na banda de 824MHz-894MHz e um
canal modulado em frequência com largura de banda de 30KHz.



NMT foi adotado pelos países Nórdicos, Suíça, Holanda, Europa Oriental,
Rússia e Japão. Seu canal de voz é transmitido com modulação por frequência
e as velocidades de transferência de sinalização NMT variam entre 600 e 1.200
bits por segundo, usando a modulação FFSK (Fast Frequency Shift Keying)[8].



TACS é um sistema de comunicações móveis analógicas utilizado no Reino
Unido e em vários outros países. O TACS é um derivativo do Advanced Mobile
Phone System, desenvolvido pela AT&T. Utiliza um sistema FM analógico que
opera na faixa de 890-915 MHz / 935-960 MHz. A largura de banda do canal
de rádio era de 25 kHz, oferecendo 1000 canais duplex na banda de 900 MHz.
Como o TACS usava uma largura de banda de canal de rádio reduzida em
comparação com o AMPS, que tem uma largura de banda de 30 kHz, a taxa de
sinalização de dados tinha que ser reduzida.
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RTMI foi o primeiro serviço de comunicações móveis na Itália, iniciado em
1973. Operou na faixa de frequências de 160 MHz e foi utilizado pelo setor
público (administrações públicas e autoridades de defesa).

2.1.3.

Segunda geração (2G)

Nos anos 90, surgiram os gsistemas de telefonia móvel de segunda geração (2G),
utilizando principalmente o padrão GSM (Global System for Mobile Communications). Os
sistemas telefônicos 2G diferiam da geração anterior em seu uso de transmissão digital em vez
de transmissão analógica, capacidade para codificar, sob a forma de números ou dígitos, sons e
imagens, facilitando o envio e o recebimento de informações, e criptografia da informação
transmitida. Com a sua digitalização na origem e reconversão no aparelho de destino, a
tecnologia trouxe maior eficiência espectral [9].
A tecnologia 2G é baseada em dois padrões – CDMA (Code Division Multiple Access)
e TDMA (Time Division Multiple Access). Na prática, esquemas como o TDMA e CDMA são
combinados com FDMA (Frequency Division Multiple Access). No TDMA o canal é dividido
em intervalos de frequência e depois cada slot de frequência é dividido em vários intervalos de
tempo. Já no CDMA é utilizado o acesso múltiplo de canais, que compartilham uma mesma
banda de frequências, utilizando códigos diferentes em diversos terminais. A informação é
extraída destes canais conhecendo-se a chave específica com a qual cada canal é codificado
[10],[11]. A chave controla o algoritmo de criptografia digital, fornecendo sigilo e segurança
às chamadas de dados e voz. Outra variante que surgiu no 2G foi comunicação por mensagens
de texto, também chamada de SMS (Short Message Service). Tal serviço foi implementado em
todas as gerações de tecnologia wireless seguintes a essa.

2.1.4.

Terceira geração (3G)

A terceira geração de padrões de telefonia móvel é uma tecnologia baseada no CDMA.
As atividades do 3G foram iniciadas na Europa e na América do Norte sob os respectivos
nomes: IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) e CDMA-2000 (Code
Division Multiple Access). Tanto o IMT-2000 quanto o CDMA-2000 utilizam o FDD
(Frequency Division Duplex), para suportar transmissões de duas vias com isolamento de
frequência. Existem muitas tecnologias 3G, como o W-CDMA (Wide-Band Code-Division
Multiple Access), o GSM EDGE (Enhanced Date Rates For GSM ) e o UMTS (Universal
Mobile Telecommunication System). O CDMA-2000 e o WCDMA possuem muitos recursos
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semelhantes, no entanto, a principal diferença é que o WCDMA é compatível com redes GSM,
enquanto o CDMA-2000 é compatível com redes IS-95 (Interim Standard 95 ).
A característica básica da tecnologia 3G é a rápida taxa de transferência de dados. É
utilizado o TDMA e CDMA para o uso de serviços de valor agregado, como televisão móvel,
GPS (sistema de posicionamento global) e videoconferência. Oferece velocidades mínimas de
200 kbps, segundo padrão do IMT-2000, até 42 Mbit/s suportadas pelo HSPA+(High-Speed
Downlink Packet Access) [12],[13].

2.1.5.

Quarta geração (4G)

O setor de comunicação ITU-R (International Telecommunication UnionRadiocommunication Sector) especificou um conjunto de requisitos para os padrões do 4G em
março de 2008, o chamado IMT-Advenced (International Mobile TelecommunicationsAdvanced). Alcança velocidades de 100 Megabit/s em movimento e 1 Gigabit/s em repouso,
em teoria. Fornece velocidades de download de até 100mbs e de até 50mbs para upload, com
uma tecnologia baseada em IP.

2.1.6.

Quinta geração (5G)

5G é o termo para a mais nova tecnologia móvel. O padrão ITU IMT-2020 fornece
velocidades de até 20 gigabits , demonstrado com ondas milimétricas de alta frequência, de 15
gigahertz ou superiores. Novos serviços serão implementados além das ondas milimétricas,
como o MIMO Massimo combinado com Beamforming, e uma multiplexação diferente da
tecnologia 4G, que utiliza o OFDM. Sua multiplexação ainda está sendo estudada, porém
existem alguns candidatos, como o UFMC (Universal Filtered Multi-Carrier) e o GFDM
(Generalized Frequency Division Multiplexing).
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Capítulo 3
Fundamentos teóricos
3. Fundamentos Teóricos
3.1.

MIMO (Multiple Input Multiple Output)

O MIMO é responsável por reaproveitar sinais refletidos, aumentando a taxa de
transferência (throughput) ao invés de perdê-los no meio. São utilizados múltiplos
transmissores e receptores [14]. A idéia em torno desses receptores é que estes recebam
múltiplas versões do mesmo sinal, diminuindo a degradação de sinal e aumentando a
performance do link. Também é utilizada a diversidade espacial e a multiplexação espacial,
com o intuito de aumentar a robustez e capacidade do link. Na diversidade espacial, o número
de transmissores e receptores é aumentado. A chance de entrega também aumenta, como
também a confiabilidade de transmissão do link. Na multiplexação espacial, o sinal no
transmissor é dividido em feixes menores e independentes um dos outros, trazendo uma menor
ocupação de banda, do que seria necessário se todo o sinal fosse enviado em um único canal. A
quantidade de antenas utilizada nos transmissores/receptores varia de um aparelho para outro,
não sendo necessário haver um número igual de antenas no Rx e Tx. Não é difícil encontrar
transmissores e receptores com números diferentes de antenas acopladas, embora a maior parte
possua uma quantidade igual de sensores. O mais comum são pares 2x2 (Figura 3.1) e 4x4.

Figura 3.1: Sistema MIMO 2x2. [14]

A Figura 3.1 também exemplifica o sistema de transmissão e recepção de sinal, onde
o trasmissor desse sistema pode efetuar a entrega do sinal por meio de feixes isolados e cada
feixe é entregue para somente uma antena ou através de um sinal enviado por mais de uma
antena [15].
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3.2.

OFDM/OFDMA

A modulação OFDM é utilizada tanto pelo LTE quanto pelo WiMAX. Ela é baseada
na modulação por multi-portadoras (MCM) e multiplexação por divisão de frequência (FDM)
[16]. Esta modulação por multi-portadoras divide a banda do sinal em portadoras paralelas que
são chamadas subportadoras. Essas subportadoras são espaçadas de 15kHz, e são moduladas
individualmente usando, por exemplo, modulação QPSK ou QAM. A duração de símbolo de
15 kHz, em uma subportadora, tem tempo de duração Ts igual à 1/15kHz ou 66.7 µs [17].
Consequentemente, uma subportadora pode fornecer símbolos numa taxa de 15k símbolo/s.
Agora analisando um grupo de subportadoras diferentes, com Ts igual a 66.7 microsegundos,
cada uma delas apresentará número de ciclos diferentes na duração de 1 símbolo (Figura 3.2).
Diferente do GSM (Global System for Mobile Communications) ou UTMS (Universal Mobile
Telecommunication System), o LTE suporta uma variedade de larguras de banda, como mostra
a Tabela 3.1 [16].
Largura de
banda do Canal
1.4 MHz
3 MHz
5 MHz
10 MHz
15 MHz
20 MHz

Largura de
banda utilizável
1.08 MHz
2.7 MHz
4.5 MHz
9 MHz
13.5 MHz
18 MHz

Largura de banda utilizável
em número de sub-portadoras
72
180
300
600
900
1200

Tabela 3.1: Relação entre Largura de banda de um canal, sua banda utilizável e número de subportadoras
correspondentes

As subportadoras são representadas por funções temporais (senoidais) no domínio do
tempo e por exemplares de frequência no domínio da frequência, como mostrado na Figura 3.2.
São formas de representação distintas de um mesmo sistema de subportadoras. Entretando, para
transmitir dados nessas subportadoras, estas são carregadas com símbolos de modulação que
representam pontos de constelação do esquema de modulação digital, como QPSK, 16QAM e
64 QAM (Figura 3.3) [16].
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Figura 3.2: Sub-portadoras no domínio da frequência e no domínio do tempo [15].

Figura 3.3: Modulação QPSK e QAM [16].

3.2.1.

Modulação QAM

A modulação QAM (Quadrature Amplitude Modulation) consiste na sobreposição de
duas portadoras em quadratura, que podem apresentar diferentes combinações de amplitude e
fase, de acordo com o sinal que será enviado. Este sinal φQAM (t) é composto por dois sinais
PAM (Pulse-Amplitude Modulation) que são modulados numa mesma banda [17],[18]:
φQAM(t) =f1 (t)cos(ωpt)+ f2 (t)sin(ωpt)
Equação 1: Sinal QAM.

(1)
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Na Figura 3.4 é possível visualizar o diagrama de multiplexação para a modulação
QAM. No transmissor, os pontos 1 e 2 representam a saída do modulador AM-DSB-SC
(Amplitude Modulation Double-Sideband Single Carrier), onde f1

e f2 são o sinais de

informação, e suas portadoras são representadas pelas funções cos(ωpt) e sin(ωpt) (de
frequência ωp), respectivamente [19].

Figura 3.4: Diagrama de Multiplexação para Modulação QAM

No ponto 3, as duas funções na saída 1 e 2 são somadas antes de chegar ao meio. No
processo de demodulação o ponto 4 gera a seguinte função [19]:
K

P (t) = 2 [f1 cos (2ωpt) + f1 +f2 sen (2ωpt)]

(2)

Equação 2: Demodulação do Sinal no Sistema QAM

Quando sinal passa pelo filtro passa baixa, o sinal no ponto 5 é apresentado pela seguinte
função:
K

S1(t) = 2 f1 (t)

(3)

Equação 3: Sinal depois de passar pelo Filtro passa Baixa

O mesmo sistema é aplicado na parte inferior do demodulador, apresentando uma saída
de sinal:
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K

S2 (t)= 2 f2 (t)

(4)

Equação 4: Saída do Sinal

Para calcular a energia de um símbolo é utilizada a seguinte fórmula [20]:

ES =

1
M

2
∑M
i=1 Ai

(5)

Equação 5: Energia de um Símbolo

A amplitude dos símbolos é dado por Ai e M representa a ordem de modulação QAM
(para 16-QAM, seu M é igual a 16, por exemplo). O número de bits em uma constelação de
símbolos é dado pela seguinte fómula:
M = 2m

(6)

Equação 6: Número de bits em um uma constelação de símbolos

Onde m corresponde ao número de bits por símbolo. Levando em conta a energia de símbolo,
o período de símbolo Ts e a largura de banda B, a relação sinal-ruído é calculada pela fórmula:
SNR = N

ES
0 BTS

(7)

Equação 7: Relação Sinal- Ruído

O diagrama de constelação é utilizado para a representação do sinal neste tipo de
modulação, como mostra a Figura 3.5, onde cada símbolo é representado por um ponto em seu
respectivo quadrante. Cada símbolo contido em um quadrante corresponde a uma certa
combinação de amplitude e fase. Por exemplo, uma amplitude de 25% e fase de 225 graus
representa o símbolo 1100 na modulação 16-QAM [20].

Figura 3.5: Diagrama de Constelação de um sinal 16-QAM
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A Tabela 3.2 apresenta os diferentes esquemas de modulação QAM, informando seus
números de bits, quantidades de bits por símbolo e um exemplo de cada esquema [21].
Esquema de
Modulação

Número de
bits

Bits por
símbolo

Exemplo de
símbolo

16 QAM

24

4

0101

32 QAM

25

5

01010

64 QAM

26

6

010101

128 QAM

27

7

0101010

256 QAM

28

8

01010101

512 QAM

29

9

010101010

1024 QAM

210

10

0101010101

Tabela 3.2: Comparativo entre os diferentes tipos de modulação QAM e seus números de bits, quantidade de bits
por símbolo e exemplos

3.2.2.

Descrição do sistema OFDM

O sistema OFDM pode ser apresentado por meio de um diagrama de blocos como
mostra a Figura 3.6 [22],[23].

Figura 3.6: Representação do sistema OFDM em diagrama de blocos

13

No transmissor (Figura 3.6a) ocorre o mapeamento de bits, que os divididem em
quadrantes, onde cada ponto de constelação representa um símbolo que foi modulado em
BPSK, QPSK ou QAM. Esses símbolos percorrem um conversor serial-paralelo (S/P) e após
esse processo é calculada a transformada discreta inversa de Fourier (IDFT – Inverse Discrete
Fourier Transform) [24]:

𝑋𝑘 =

1
√𝑁

2𝜋

𝑗 𝑘𝑛
∑𝑁−1
, n= 0,1,...,N-1
𝑛=0 xn 𝑒 𝑁

(8)

Equação 8: Transformada discreta inversa de Fourier

Onde xn são os símbolos complexos do sistema. Em seguida é adicionado um prefixo
cíclico (CP – cíclic prefix) e em conseguinte, esta informação é convertida de paralelo para
serial (P/S). O conjunto de símbolos percorrem um formatador de pulso g(t), onde todo o dado
é convertido de digital para analógico. Esses dados são enviados para a banda passante com
portadora fc e o sinal é transmitido para o meio.
A Figura 3.6b representa a recepção do sinal. A função r(t) define o canal do sistema
que corrompe o sinal, e em seguida é multiplicado pelo oscilador senoidal de frequência 𝑓𝑐 .
Após esse processo, o sinal passa por um filtro passa baixa (LPF – Low Pass Filter). O sinal é
convertido de analógico para digital (A/D) e os prefixos dos símbolos são extraídos. O próximo
passo é o cálculo da transformada discreta de Fourier (DFT - Discrete Fourier Transform) [24]:

𝑋𝑘 =

2𝜋

1

∑𝑁−1
xn 𝑒 −𝑗 𝑁 𝑘𝑛 ,
𝑛=0
√𝑁

n= 0,1,...,N-1

(9)

Equação 9: Transformada discreta de Fourier

Em seguida o sinal é convertido de paralelo para serial e seus símbolos são
demodulados, entregando bits demodulados.
No cálculo da transformada discreta de Fourier (DFT), a ortogonalidade das
exponencias complexas −𝑗

2𝜋
𝑁

𝑘𝑛 faz com que não haja sobreposição de frequência das

subportadoras [25]. Com isso, subportadoras vizinhas não interferem entre si, já que o pico de
amplitude de cada uma se alinha com o cruzamento zero do subconjunto vizinho, como é notado
na Figura 3.7. Analisando o pico da subportadora laranja, com amplitude máxima igual a 1, e
traçando uma linha imaginária até o eixo do gráfico, esse ponto se alinha perfeitamente com o
cruzamento de sinais de outras subportadoras que estão com valores de amplitude iguais a zero.
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Figura 3.7: Espectro do OFDM nas Subportadoras [32].

Outro aspecto importante no OFDM é a tecnologia OFDMA (OFDM de multiusuários), no
qual a banda é compartilhada por vários usuários simultaneamente, como mostra a Figura 3.8.

Figura 3.8: Canal utilizado por um único usuário versus a multiplexação de diversos usuários no mesmo canal,
usando o OFDMA [26].

No lado esquerdo da Figura 3.8, cada cor corresponde a um usuário diferente. Com
isso, em uma única subportadora, existe um único usuário para o sistema OFDM. Conclui-se,
então, que o OFDM atribui conjuntos específicos de subportadoras a usuários individuais [16].
Se em algum momento, é preciso que este usuário utilize a subportadora em sua totalidade, o
OFDM entrega o serviço desejado ao usuário.
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Porém mesmo que esse usuário não precise utilizar esta subportadora em sua totalidade
em algum momento, ela continuará alocada para ele, com isso parte dessa subportadora fica
ociosa. Outros usuários poderiam utilizar essa parte ociosa e essa é a proposta do OFDMA.
Caso o usuário não precise de parte da banda, outro usuário irá utilizá-la. Isso traz maior
flexibilidade da utilização da banda e um atendimento mais ampliado. A banda pode ser
utilizada por mais usuários e isso acaba trazendo uma ampliação da rede como um todo.
O OFDMA, no WiMAX, que será visto na Seção 4.1.1, é utilizado no uplink e
downlink, enquanto no LTE, é utilizado somente no downlink (no uplink, o LTE utiliza o SCFDMA) [23].

3.3.

Camadas de protocolo

Os protocolos apresentados no padrão IEEE 802.16 (WiMAX) da 4ª Geração de
telefonia móvel, são classificados no modelo OSI usando os seguintes níveis: Usuário, Controle
e Gerência. Analisando a Figura 3.9, é possível notar que existem 2 camadas: a MAC (Medium
Access Control – Controle de Acesso ao Meio), responsável por diversas funções como o
controle de acesso ao meio, suporte a camada física e gerenciamento QoS (Qualidade de
serviço); e a camada física, responsável pela modulação, codificação, definição de espectro,
correção de erro e outros (Physical Layer – Camada Física); sendo que a camada MAC é
subdividida em três camadas, CS (Service-Specific Convergence Sublayer), CPS (Common
Part Sublayer) e Sub-camada de Segurança (Security Sublayer), conforme a Figura 3.9
[27],[28].
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Figura 3.9: Camadas Física e MAC e suas Subdivisões.

A Subcamada de convergência (CS) está atrelada à transformação ou mapeamento de
dados da rede externa em SDU’s (Service Data Unit), enquanto a parte comum da subcamada
MAC é responsável pela funcionalidade do núcleo MAC do sistema de acesso, alocação de
largura de banda, estabelecimento e manutenção de conexão. Na Subcamada de Privacidade
ocorrem as trocas de chaves, criptografia e autenticação.

3.4.

Beamforming

O beamforming é a técnica utilizada para concentrar sinais de rádio na direção dos
clientes com os quais estão se comunicando, a fim de ganhar melhor capacidade e taxa de
transferência, como mostra a Figura 3.10 [29].

Figura 3.10: Sistema com e sem Beamforming
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Esse serviço tem uma função importante em definições de interface de rádio e utiliza
bandas de frequências de 6GHz ou mais altas. Com o objetivo de atender os requisitos do 5G,
essa forma de onda deverá seguir o dispositivo que estiver conectado, onde sua forma de onda
terá que se deslocar, acompanhando qualquer movimento do dispositvo, e cada célula terá que
suportar centenas de ondas individuais [30]. Com essas observações, é necessário retornar à
tecnologia anterior ao 5G, o 4G. Nessa tecnologia, as antenas irradiam o sinal de forma igual
para todos os lados (Figura 3.11), causando não só interferência, como a troca de informações
com dispositivos que estão no meio, porém não são os dispositivos alvo [30].

Figura 3.11: Sistema Omnidirecional

O tipo de antena usado nessa irradiação onde a onda eletromagnética se propaga
homogeneamente é a antena omnidirecional [31]. Nesse sistema omnidirecional, onde há
somente um transmissor enviando o sinal por meio de ondas eletromagnéticas que se propagam
em todas as direções, o tipo de antena tem uso facilitado por não precisar de direcionamento,
facilitando sua instalação. Analisando o diagrama de radiação vertical na Figura 3.12 de uma
antena omnidirecional, em relação à intensidade de campo relativo irradiado, o sinal emitido
pelo ponto de acesso tem formato de um donut [31].
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Figura 3.12: Diagrama de Radiação Vertical de uma Antena Omnidirecional

Com um sistema utilizando o beamforming, a distribuição de sinal ocorre de uma
maneira diferente, onde é possível direcionar o sinal à equipamentos específicos de uma rede,
como mostra a Figura 3.13. Nela é possivel visualizar o sinal sendo irradiado em formato de
feixe, no qual o sinal é mais concentrado e não espalhado como analisado anteriormente em um
sistema omnidirecional.

Figura 3.13: Antena Entregando Sinal com Beamforming

Analisando um dos benefícios do beamforming, onde um ponto de acesso é capaz de
gerar lóbulos de energia RF direcionados a pontos específicos de sua rede, será possível criar
uma combinação construtiva de energia ou destrutiva [32]. Quando um AP (ponto de acesso),
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possui mais de um transmissor (antena transmitindo sinal), no qual estes emitem dois sinais
iguais, onde essas suas duas ondas de sinal possuem a mesma fase, é criada uma onda
construtiva, visualizada na Figura 3.14.

Figura 3.14: Combinação Construtiva

Com isso, a amplitude da onda emitida aumenta, amplificando o sinal no receptor.
Porém o problema está em torno do caminho do sinal. Esse problema consiste em beams (sinal
em formato de feixe) que podem seguir caminhos ligeiramente diferentes e serem entregues
fora de fase. O pior dos casos é o encontro de um pico com um vale de uma onda, onde o sinal
é totalmente cancelado, como a Figura 3.15 demonstra. A combinação destrutiva pode ser
vantajosa em ambiente de MU-MIMO (multi-usuários MIMO) em conjuntura com o
beamforming, para separar diferentes clientes em uma rede.

Figura 3.15: Combinação Destrutiva

Para ajustar um beam, o método explícito [32] é comumente utilizado. Nele o receptor
envia um feedback em relação a chegada de sinal. O ajuste da fase e do ganho no transmissor é
feita de acordo com a mensagem do receptor, da seguinte maneira: O cliente sem fio processa
os sinais recebidos e os transmite de volta ao ponto de acesso. Com isso, o ponto de acesso ou
roteador processa os sinais retornados e estima o estado do canal de comunicação, incluindo a
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localização relativa do cliente sem fio. O ponto de acesso usa as informações estimadas do
estado do canal para otimizar a transmissão para o cliente sem fio através de múltiplas antenas
de transmissão e recepção, maximizando o alcance e o throughput [32]. Se o receptor estiver
em movimento, como um telefone móvel, o receptor deve enviar suas constantes modificações
de localidade, alinhando seu novo ângulo de entrega e afins.
Em sistema SU-beamforming (single-user Beamforming) exemplificado na Figura
3.16, um AP (que também pode ser chamado de Beamformer), por exemplo, manda um pacote
de anunciamento NDP (Neighbor Discovery Protocol), para ganhar o controle do canal. Depois
de um curto espaço de tempo, chamado de SIFS (short Inter-Frame Space), envia-se um NDP,
como um pedido para calcular a matriz de direção (steering matrix). Essa mensagem é recebida
pelo receptor (Beamformee), onde a matriz direção é calculada e mandada de volta para o
transmissor [26]. Esse sistema aplicado na Figura 3.16, em SU-BF (single-user Beamforming)
também é aplicado em sistemas MU-BF (multiuser BF) [32]. Em particular, no modo MU-BF,
um AP pode transmitir múltiplos fluxos de dados simultaneamente para múltiplas estações sem
causar interferência usando os feixes de transmissão. Este MU-BF é um novo recurso para o
IEEE 802.11ac, que é o futuro do Beamforming no 5G.

Figura 3.16: Sistema de Comunicação entre um Transmissor de Sinal e seu Receptor, onde são mandados
Sounding Frames, responsável por enviar feedback da rede.

A Figura 3.17 mostra um exemplo do funcionamento do beamforming, onde um
usuário se encontra distante de um AP, no qual está conectado.
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Figura 3.17: Usuário fora da Área de Maior Amplitude

Se a amplitude máxima do sinal não é alcançada na posição atual, o transmissor deverá
realinhar sua posição, para que o usuário tenha maior recepção de sinal possível, como mostra
a Figura 3.18.

Figura 3.18: Mudança na Direção do Sinal pelo Tx, fazendo com o que o usuário fiquei na área de maior
amplitude.

3.4.1.

Aspectos teóricos

O beamforming é uma ferramenta implementada no processamento de matriz de
sensores com uma série de objetivos: aprimoramento do sinal, supressão de interferência e
estimativa de direção de chegada (EDC ou em inglês DOA, direction of arrival estimation)
[33]. Sua tarefa é filtrar os sinais recebidos por sensores. Para identificar diferenças espectrais,
o beamformer implementa filtragem temporal e espacial. Na forma de vetor, y(t) representa a
saída de sinal do beamformer, que tem o seguinte formato:
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(10)

Equação 10: O vetor saída de sinal do beamformer

(11)

Equação 11: A função de chegada do sinal no sensores

onde o “T” superescrito sinaliza transposição e o “H”, conjugado Hermitiano.
Em cenários onde a fonte está em movimento, no qual o Efeito Doppler produz sinais
chirp (sinais em que a frequência oscila, aumentando ou diminuindo a mesma, de acordo com
o tempo), este método pode ser bastante útil. Com isso, no processamento de sinais chirp, é
usada a transformada de Fourier fraccional (FrFT), no qual o processamento de sinais é mais
eficiente comparado com o uso de transformadas de Fourier ordinárias (FT) [33]. O FrFT
rotaciona o sinal chirp, como a Figura 3.19 mostra . O que antes era um sinal linear oblíquo,
vira um sinal harmônico (linear e vertical) no plano frequência x tempo.

Figura 3.19: Efeito Rotacional da FrFT.
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Para alcançar o sinal desejado, o MSE (mean-squared error) do beamformer deve ser
minimizado. Com isso, é usada a seguinte forma do peso ótimo, responsável por minimizar o
MSE do beamformer:

(12)
Equação 12: Equação de Peso òtimo.

Onde 𝑹𝒙 𝒂 é a covariância dos FrFTs de ordem “a”, dos sinais que chegam nos sensores
e 𝒓𝒙 𝒂 𝒅 é a covariância cruzada entre o FrFT de ordem “a” do sinal desejado e os FrFTs dos
sinais que chegam no sensores.
Para um mínimo MSE beamforming no domínio do espaço, a=0, e para um mínimo
MSE beamforming no domínio da frequência, a=1 [33].
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Capítulo 4
Quinta Geração (5G)
4. Quinta Geração (5G)
4.1.

Características da geração anterior (4G)

Para introduzir a tecnologia do 5G, é preciso relembrar aspectos do 4G, pois a Quinta
Geração gira em torno da busca por aprimoramento e melhoria da geração atual (4G). O mesmo
ocorreu com o surgimento do 4G. Seu objetivo foi o atendimento a variados serviços, onde seria
necessária uma internet móvel mais rápida que a da 3ª Geração (3G). Durante seus testes, antes
do lançamento, foram alcançadas velocidades de 100 Megabit/s em movimento e 1 Gigabit/s
em repouso [34], onde foi implementada uma qualidade de serviço (QoS) de ponta a ponta e de
alta segurança [35].
Dentro desta tecnologia 4G existem 2 padrões, o LTE (Long Term Evolution) e o
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). O WiMAX tem como foco
proporcionar a comunicação sem fio de banda larga para áreas metropolitanas, utilizando a
tecnologia OFDMA para a camada física de acesso para uplink e downlink. A versão 802.162004 ou 802.16d é conhecida como WiMAX fixa, e a versão 802.16-2005 ou 802.16e é
conhecida como WiMAX móvel. No WiMAX móvel é utilizado um backbone (a rede principal
pela qual os dados de todos os clientes da Internet passam. É a espinha dorsal da Internet) IP
com taxa máxima de dados de até 75 Mbps, de acordo com a configuração de antena e
modulação que está sendo utilizada. As primeiras versões do WiMAX foram aprovadas com
TDMA TDD (Time Division Multiple Access with time division duplex) e FDD (Frequency
Division Duplex) para propagação LOS (Line of Sight) em uma faixa de frequência de 10 a 66
GHz. Depois esse valor de faixa foi expandido para incluir a operação na faixa de 2 a 11 GHz,
utilizando propagação nLOS (non Line of Sight) conjuntamente com o OFDMA, para alocação
dinâmica dos recursos no tempo e na frequência para múltiplos usuários.
No caso do LTE, ele é baseado na tecnologia WCDMA e define a evolução de longo
termo da tecnologia celular 3GPP (3rd Generation Partnership Project), o UMTS (Universal
Mobile Telecommunication System)/HSPA (High Speed Packet data Access ). Sua camada
física é baseada em OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) para downlink

25

e SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiple Access) para uplink. O LTE atinge
taxas de transmissão de 300 Mbps de downstream e 75 Mbps de upstream dependendo da
configuração de antena e modulação [36].

4.1.1.

WiMAX

Em 2001, o WiMAX começou a ser desenvolvido com o objetivo de desenvolver a
comunicação sem fio de banda larga [37]. Seu sistema possui tecnologias como a MIMO
(Multiple Input Multiple Output), SOFDMA (Scalable Orthogonal Frequency Division Multiple
Access) (em relação a sua multiplexação) e AAS (Adaptive Antenna System). O mesmo também
suporta interfaces para rede ATM (Asynchronous Transfer Mode), IP e Ethernet.
Seu sistema é composto por uma torre WiMAX e um receptor WiMAX, geralmente
ligado ao computador do Cliente. O receptor é um cartão inserido no laptop ou uma pequena
antena receptora, conectada ao computador ou laptop, plugada via placa de rede. No momento
em que o cliente acessa a Internet usando a tecnologia WiMAX, este recebe um sinal da torre
local. A torre local recebe, anteriormente, sinais da torre WiMAX, que está conectada a um
backbone da Internet (como mostra a Figura 4.1). As torres entregam o sinal aos clientes a uma
baixa frequência, permitindo a transferência de sinal, mesmo quando há obstáculos pelo meio
de propagação, como a parede de uma residência. Essa comunicação da estação com o cliente
é do tipo Multiponto/NLOS (Non Line Of Sight). Já a transferência de sinal entre duas torres
WiMAX, ou mais, pode ser feita de duas formas: ponto a ponto (P2P) ou LOS (Line Of Sight),
também chamado de linha visada.
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Figura 4.1: Topologia de rede WiMax.

Como citado no início da Seção 4.1, existem 2 tipos de tecnologia WiMAX: o WiMAX
fixo (IEEE 802.16-2004) e o WiMAX móvel (IEEE 802.16-2005) [38]. A diferença do WiMAX
movél para o fixo, é que o móvel atende usuários em movimento, à velocidades de até 120
km/h, entre uma estação e outra, enquanto o WiMAX fixo determina as conexões de linha fixa
por meio de uma antena montada num telhado, como uma antena de televisão. O WiMAX
móvel acaba trazendo mais comodidade para o cliente que se encontra em áreas remotas.
Algumas diferenças e similaridades entre o WiMAX fixo e móvel citadas neste capítulo foram
listadas na Tabela 4.1.
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Tabela 4.1: Comparativo entre WiMAX fixo e móvel [34].

4.1.2.

Camada física do WiMax

De acordo com o Capítulo 3 e aos capítulos anteriores, foi necessário uma maior
atenção as definições e características da camada física. Esta camada lida com as condições
mecânicas, elétricas, funcionais e procedurais para acessar o canal. Atende funções cruciais da
comunicação como, modulação, correção de erro, sistema de comunicação Duplex (sistema
compreendido entre dispositivos conectados que podem se comunicar um com o outro em
ambos os sentidos [39]), codificação e construção de frames e sub-frames de transmissão [38].
A Tabela 4.2 apresenta 5 tipos de camada física, onde 3 camadas fazem parte do
WiMAX, dependendo do tipo e proposta.
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TIPO DE
CAMADA FÍSICA

NÚMERO DE
PORTADORAS

FREQUENCIA

MODO DE
COMUNICAÇÃO

WirelessMAN SC
(Single Carrier)

1 portadora

Acima de 11GHz

LOS

WirelessMAN
SCa

1 portadora

Entre 2 e 22 GHz

NLOS

WirelessMAN
OFDM

256 subportadoras

Entre 2 e 22 GHz

NLOS

WirelessMAN
OFDMA

2048 subportadoras

Entre 2 e 22 GHz

NLOS

WirelessMAN
SOFDMA

128, 512, 1024 ou
2048 subportadoras

Entre 2 e 22 GHz

NLOS

Tabela 4.2: Tipos de Camada Física (PHY)

Tanto o WiMAX quanto o LTE (Seção 4.1.4), usam a técnica de multiplexação OFDM
(Orthogonal frequency-division multiplexing - multiplexação por divisão de frequências
ortogonais) [28], que usa os seguintes tipos de camadas PHY: WirelessMAN (Wireless
Metropolitan Area Network) OFDM, WirelessMAN OFDMA e WirelessMAN SOFDMA. Elas
se diferenciam pelo número de portadoras, tipo de modulação, frequência utilizada e modo de
comunicação NLOS: No WirelessMAN OFDM, é usada a modulação BPSK, QPSK com
mapeamento Gray, 16-QAM e 64-QAM. Já no WirelessMAN OFDMA, que na especificação
IEEE 802.16e, foi alterada para SOFDMA, são utilizadas as modulações QPSK com
mapeamento Gray, 16-QAM e 64-QAM [28].

4.1.3.

LTE

O Long Term Evolution (LTE) é uma evolução da família GSM (Global System for
Mobile Communications). É uma tecnologia baseada em IP com QoS fim-a-fim e as tecnologias
OFDMA e MIMO fazem parte do mesmo [36]. Sua tecnologia traz aspectos relevantes que o
tornam o principal sucessor das tecnologias anteriores à ele, tais como maior eficiência
espectral, redução da latência, taxas de dados elevadas, melhorias de capacidade, de cobertura
e redução dos custos. Além de apresentar eficiente suporte de antenas com a tecnologia MIMO
(Multiple-Input Multiple-Output), também apresenta mudanças em seu núcleo de comunicação,
que é fundamentalmente baseado em TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol), permitindo a utilização da tecnologia VoIp (Voice Over Internet Protocol), que
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anteriormente era inviável utilizando a internet discada. Algo que também contribuiu não só na
implementação do VoIP, como na evolução das redes móveis num todo, foi sua taxa de
transmissão de dados de 100Mbits/s para Downlink e 50Mbits/s para Uplink, com largura de
banda de 20 MHz.
O 3GPP (3rd Generation Partnership Project) é responsável por todas as
especificações do GSM (incluindo GPRS e EDGE), W-CDMA (incluindo HSPA) , LTE e 5G
[40]. Entre as especificações LTE, a versão LTE-Advanced (Release 10), trouxe novas
funcionalidades como um maior número de assinantes ativos simultaneamente na rede, maior
desempenho em bordas de células (utilizando MIMO 2x2, com taxa de 2,40 bps/Hz/célula.),
maior eficiência espectral (30 bps/Hz), elevação da taxa de dados de pico (3 Gbps para
Download e 1,5 Gbps para Upload), agregação de portadora (CA – Carrier Agreggation),
utilizando múltiplas antenas e suporte para nós de retransmissão, também conhecido como RN
(Relay Nodes) [41].

4.1.4.

Camada física do LTE

A camada física do LTE tem as mesmas características que a camada física do WiMAX.
Como já foi introduzido na seção 3.3, esta camada é responsável pela detecção de erros no canal
de transporte e indicação para as camadas superiores, modulação e demodulação de canais
físicos, sincronização de frequência e tempo, MIMO e processamento de RF [38]. Acima da
camada física, apresentam-se os canais de transporte, que ficam entre a camada MAC e a PHY.
Acima da PHY, se encontram os canais lógicos, que se posicionam entre a MAC e a camada
RRC (Radio Resource Control) [28].

4.1.5.

Técnicas no LTE-Advanced

Das diversas funcionalidades apresentadas pela versão LTE- Advanced, a agregação
de portadora é uma das mais importante. Seu sistema é composto por portadoras componentes
(no máximo 5), que podem usar duas formas de full duplexing, TDD (time division duplex) e
FDD (frequency division duplex). Essas 5 portadoras apresentam largura de banda de até 20
MHz, para atingir uma largura de banda total de transmissão de até 100 MHz [42]. Quando não
é possível fazer com que elas operem na mesma frequência, por conta de cenários de alocação
de frequência, é usada a alocação não-contígua, onde portadoras podem estar na mesma
frequência de banda (Intra-band), porém com um espaço as separando ou portadoras
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componentes operando em frequências de bandas diferentes, como pode ser visualizado na
Figura 4.2. Junto a esse serviço de agregação de portadoras, que traz um melhor aproveitamento
da banda disponível, o nó de retransmissão (NR ou em inglês, Relay Node - RN) se faz presente,
melhorando a cobertura e aumentando a capacidade nas bordas das células.

Figura 4.2: Tipos de Alocação de Banda [40].

Numa transmissão utilizando o RN, este é conectado a um DeNB (eNodeB doadora)
via rádio e com isso os recursos de rádio da célula doadora (linha azul) são compartilhados com
a célula do RN (linha verde), localizada na borda da doadora, como mostra a Figura 4.3 [43].
A ligação de rádio entre o RN e a DeNB é chamada de link de retransmissão (relay link) ou
interface Un (relay interface) [43]. Terminais móveis podem se conectar a uma eNodeB
diretamente ou a uma RN - conexão chamada de link de acesso (access link) - onde usam o
mesmo Uu interface.

Figura 4.3: Topologia do RN.
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4.2.

Quinta geração (5G)

4.2.1.

Definição

A mais nova geração Wireless, (padrão IEEE 802.11ac), que será lançada em 2020,
traz algumas mudanças, como a transferência de dados sem fio (acima de 1Gbit/s), larguras de
banda maiores (na faixa de 500 MHz, 1GHz e 2GHz), multi-usuários MIMO (UM-MIMO),
beamforming (com som padronizado e feedback para a compatibilidade entre fornecedores),
modulação 256-QAM e diminuição do tempo de latência (chegando a 4 ms, 5 vezes menor que
a latência no 4G), para operações com baixa latência, ela pode chegar a 1 ms. Outros pontos
bastante citados e importantes em relação à nova tecnologia são as ondas milimétricas e o
GFDM [44].
Todas as melhorias, além de viabilizar mais dados à um número cada vez maior de
usuários na rede, proporcionando uma internet mais rápida, prometem o desenvolvimento de
tecnologias como a realidade virtual, Internet das Coisas (IoT), carros autônomos, suporte na
área da saúde - monitoramento remoto, interações médico-paciente virtuais, cirurgia robótica,
etc.

4.2.2.

Beamforming para o 5G

Na rede Wi-Fi, o beamformig permite que a rede se adeque com o ambiente em que se
encontra e a quantidade de usuários que atende. O sinal é transmitido de forma direcional, com
otimização de tráfego.
No MIMO, o beamforming pode auxiliar os arrays de antenas de MIMO massivos,
que são estações base, montadas com dúzias ou centenas de antenas individuais, para fazer uso
mais eficiente do espectro ao seu redor [45]. O principal desafio para o MIMO massivo é reduzir
a interferência ao transmitir mais informações de muitas antenas de uma só vez [46]. Em
grandes estações de base MIMO, algoritmos de processamento de sinal plotam a melhor rota
de transmissão através do ar para cada usuário. Em seguida, eles podem enviar pacotes de dados
individuais em várias direções diferentes, onde sinais são refletidos sobre anteparos artificias
(prédios e outros objetos naturais) em um padrão ordenado e com precisão. Ao recalcular as
rotas de pacotes e seus horários de chegada, o beamforming permitirá que muitos usuários e
antenas em um grande array MIMO (massivo ou não), que será visto na Seção 4.2.3, troquem
muito mais informações de uma só vez.
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Outro fator importante em arrays de MIMO Massivo com o beamforming é a
utilização de antenas atuando em conjunto, a fim de aumentar o ganho do sistema.
O campo eletromagnético para uma antena na origem do eixo cartesiano (Figura 4.4)
é dado pela seguinte fórmula:
𝑬 𝟎 = 𝑪𝟎 𝑰 𝟎

𝒆−𝒋𝒌𝒓
𝒓

𝒇(𝜽, 𝚽)

(13)

Equação 13: Equação do campo magnético da antena na origem do eixo cartesiano

Figura 4.4: Geometria para Conjunto Lineares Uniformes

Para um conjunto de antenas lineares, idênticas, uniformemente espaçadas e
alimentadas com correntes de mesma fase ou diferenças de fase constantes, o campo
eletromagnético total é dado pela seguinte fórmula [47]:
𝑬𝒑 = 𝑬𝟎 ∑

𝑵−𝟏
𝟐

𝑵−𝟏
𝟐

𝑵=−

𝒆𝒋𝒏(𝒌𝒛 𝒂+𝒌𝒂𝒄𝒐𝒔𝜽)

(14)

Equação 14: Equação do campo magnetico total de um conjunto de antenas

Onde 𝒌𝒛 é a variação de fase por unidade de comprimento ao longo do eixo do conjunto
e 𝒌𝒛 𝒂 é a difereça de fase entre antenas adjacentes. Utilizando a fórmula da soma de termos de
uma progressão geométrica, a função pode ser escrita da seguinte maneira [47]:
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𝑬𝒑 = 𝑵𝑬𝟎

1
2

sin[ 𝑁(𝑘𝑎𝑐𝑜𝑠𝜽+𝒌𝒛 𝒂)]

(15)

1
2

𝑁sin[ (𝑘𝑎𝑐𝑜𝑠𝜽+𝒌𝒛 𝒂)]

Equação 15: Equação do campo magnético total de um conjunto de antenas utilizando a fórmula de progressão
geométrica

Simplificando a equação, uma função auxiliar é definida:
1

¥ = (𝑘𝑎𝑐𝑜𝑠𝜽 + 𝒌𝒛 𝒂)
2

(16)

Equação 16: Função auxiliar

Com isso, a equação 16 pode ser escrita da seguinte forma:
𝑬𝒑 = 𝑵𝑬𝟎 𝑪𝑁 (¥)

(17)

Equação 17: Equação do campo magnético simplificada

A função 𝑪𝑁 (¥) é dada por:
𝑠𝑖𝑛𝑁¥

𝑪𝑁 (¥) = 𝑁𝑠𝑖𝑛¥

(18)

Equação 18: função auxiliar

Para um conjunto de 100 elementos igualmente espaçados de λ/2:
𝑠𝑖𝑛100¥

𝑪100 (¥) = 100𝑠𝑖𝑛¥

(19)

Equação 19: função auxiliar para um conjunto de 100 antenas

A diretividade do conjunto linear de antenas é apresentada pela seguinte expressão:
𝑫𝑐 (¥) =

𝑁 2 𝑅0
𝑅𝑇

(20)

Equação 20: Diretividade de um conjunto de antenas

No qual 𝑅0 representa a resistência de entrada de uma antena isolada e 𝑅𝑇 está relacionado ao
valor de resistências mútuas entre as antenas do conjunto. Com as fórmulas 14 à 20 é possível
calcular a diretividade de um conjunto de antenas e a partir disso, alcançar um maior ganho na
utilização das mesmas.
Para ondas milimétricas, que serão estudadas na Seção 4.2.2, são ondas de alta
frequência que devem desempenhar um papel-chave em relação ao uso de uma nova faixa do
espectro eletromagnético nas redes 5G, o beamforming é usado principalmente para resolver
um conjunto diferente de problemas, visto que os sinais celulares são facilmente bloqueados
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por objetos naturais ou artificiais, e tendem a enfraquecer à longas distâncias. Nesse caso, o
beamforming pode ajudar concentrando o feixe de sinal em uma direção, de um único usuário,
em vez de transmitir em várias direções ao mesmo tempo [46]. Essa abordagem pode reforçar
as chances de o sinal chegar intacto e reduzir a interferência de outros que estão no meio.
Na atuação do beamforming no 5G, serão utilizadas diversos tipos de antenas, como
a antena 4T4R (atuando em banda de 700MHz, 800MHz e 900MHz), Easy Macro (utilização
em centros urbanos), antena Multi-Beam (antenas de feixe múltiplo oriundos de uma antena,
fornecendo mais capacidade e melhor qualidade de serviço do que as antenas típicas de feixe
único ou duplo) e antena Dual- Beam (antena com feixe duplo), que são antenas utilizadas na
tecnologia 4G. Em conjunto com essas antenas, as antenas de MIMO Massivo se fazem
presente, como o modelo TDD 128T128R da Huawei, que foi a primeira antena de MIMO
Massivo a ser lançada e será implementada na tecnologia 5G [48].

4.2.3.

MIMO massivo (massive MIMO)

O MIMO é uma rede sem fio que permite a transmissão e recepção de mais de um sinal
de dados simultaneamente através do mesmo canal de rádio [46]. Duas ou quatro antenas são
utilizadas nas redes MIMO. Por outro lado, o MIMO massivo é um sistema com um número
especialmente alto de antenas (mais de 100 antenas por estação base, como mostra a Figura
4.5). Como exemplo, a Huawei, a ZTE e o Facebook demonstraram sistemas MIMO massivos
com 96 à 128 antenas. Masayoshi Son, da Softbank, acaba de implantar os primeiros sistemas
Massive MIMO: 100 redes, cada uma com 128 antenas, sendo implantados no Japão [46].

Figura 4.5: Matriz Cilíndrica com 64 Antenas de Polarização Dupla, Oferecendo 128 Portas no Total.
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Como os sistemas MIMO agrupam fisicamente mais antenas em uma pequena área,
eles exigem a utilização de freqüências mais altas (e, portanto, comprimentos de onda menores)
do que os padrões atuais de redes móveis.
O MIMO massivo foi originalmente planejado para a operação duplex de divisão de
tempo (TDD), mas pode ser aplicado também na operação duplex de divisão de frequência
(FDD).
A rede MIMO faz uso extensivo de componentes de baixo consumo de energia,
latência reduzida, simplificação da camada MAC e robustez à interferência pelo grande número
de antenas [45]. Deve-se notar, também, que as redes Massive MIMO utilizarão a tecnologia
beamforming, permitindo o uso direcionado do feixe de sinal [45]. As redes móveis atuais
compartilham de forma silenciosa um único range de espectro com todos os usuários nas
proximidades, o que resulta em um gargalo de desempenho em uma área densamente povoada.
O MIMO massivo em conjunto com o beamforming, otimizará de forma muito mais inteligente
e eficiente as velocidades e a latência dos dados, uniformizando a rede para os usuários. Na
Tabela 4.3 são pontuadas diferenças de parâmetros entre o Massive MIMO e o MU-MIMO
convencional.
Diferenças de parâmetros

MU-MIMO
Convencional

Massive MIMO

Relação entre o número de
antenas BS (M) e usuários (K)

M ≈ K (por exemplo,
abaixo de 10)

M ≫ K (por exemplo, M =
100 e K = 20)

Modo Duplexing

TDD e FDD

TDD

Qualidade de link após a précodificação / combinação

Varia com o tempo e a
frequência, devido ao
desvanecimento seletivo
em pequena escala e
frequência

Quase sem variações ao
longo do tempo e
frequência, graças ao
robustez do canal

Alocação de recursos

A alocação deve mudar
rapidamente para
considerar as variações
de qualidade do canal

Desempenho em borda de
células

Só é bom se os BS (base
station) cooperarem

A alocação pode ser
planejada com
antecedência, pois a
qualidade do canal varia
lentamente
O SNR da borda da célula
aumenta
proporcionalmente com
número de antenas, sem
causar mais interferência
entre células

Tabela 4.3: Diferenças entre MU-MIMO convencional e MIMO MASSIVO
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Quanto maior o número de antenas equipadas nos transmissores/receptores, maiores
serão as rotas de sinal e melhor será o desempenho em termos de taxa de dados e confiabilidade
de link [45].
Ainda há desafios em relação a essa tecnologia, como a complexidade computacional,
a implementação da distribuição do processamento de algoritmos e a sincronização de unidades
de antenas [49].

4.2.4.

Análise e comparação de MIMO massivo em

campo
Este estudo de caso será baseado em estudos feitos na Universidade de Lund, Suécia
[49]. Essa pesquisa trata particularmente da eficiência energética, calibração duplex de divisão
de tempo (TDD) e técnicas de combate à interferência no canal piloto. Foram adotados sistemas
que utilizam matrizes de antenas, compostas por algumas centenas de antenas, servindo dezenas
de terminais no mesmo recurso de frequência-tempo [49].
A premissa básica por trás do MIMO massivo é oferecer todos os benefícios do MIMO
convencional, mas em uma escala muito maior. No geral, o MIMO massivo é um facilitador
para o desenvolvimento de futuras redes de banda larga, que trarão melhorias em termos de
energia (seguras e robustas) e utilizarão o espectro de maneira mais eficiente. Diferentes
configurações e cenários de implantação de matrizes de antenas reais são possíveis no sistema
MIMO massivo como mostra a Figura 4.6 [49].
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Figura 4.6: Configurações Possíveis de Antenas e Cenários de Implantação para uma Estação Base MIMO
Massiva.

O MIMO massivo depende da multiplexação espacial (exemplificado na Figura 4.7),
que por sua vez necessita do conhecimento dos canais uplink e downlink pela estação base. Na
multiplexação espacial , o sinal de entrada do transmissor é dividido em feixes menores e
independentes, ocupando menor banda do que seria necessário se todo o sinal fosse enviado em
um único canal. Em seguida, transmissores enviam os feixes aos receptores através das antenas
acopladas a eles. Esses feixes são enviados na mesma frequência, que serão recuperados pelos
receptores, responsáveis por reagrupá-los em um único sinal.

Figura 4.7: Multiplexação Espacial no Transmissor.

No uplink, esse processamento é facilitado com o uso de canais pilotos nos terminais,
através dos quais a estação base estima as respostas do canal para cada um dos terminais. No
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downlink este processamento é mais difícil. Em sistemas MIMO convencionais, como o padrão
LTE, a estação base envia pilotos, com base nos quais os terminais estimam as respostas do
canal, quantificando suas estimativas e retransmitindo de volta para a estação base. Em sistemas
de MIMO Massivo operando em ambientes de alta mobilidade com muitos usuários, este
processamento se torna muito complexo por dois motivos: primeiro, os pilotos de downlink
devem ser mutuamente ortogonais entre as antenas. Como a utilização dos recursos (frequência
x tempo) necessários aos pilotos de downlink é dimensionada pelo número de antenas, um
sistema MIMO massivo exigiria até 100 vezes mais recursos do que um sistema convencional.
Segundo, o número de respostas de canal que cada terminal deve estimar também é
proporcional ao número de antenas de estações base. Portanto, os recursos do uplink necessários
para informar a estação base das respostas do canal também seriam 100 vezes maiores que nos
sistemas convencionais. Geralmente, a solução é operar no modo TDD e confiar na
reciprocidade entre os canais de uplink e downlink, embora a operação de divisão de frequência
duplex possa ser possível em certos casos.
Mais quantitativamente, a Figura 4.8 descreve a relação entre a eficiência energética
por gasto de energia no terminal, e a eficiência espectral em termos do número total de bits
transmitidos por unidade de espectro consumido no sistema MIMO Massivo.
A Figura 4.8 ilustra a relação do uplink (para o downlink a figura seria similar). Nela podemos
visualizar três casos:



Um sistema de referência com uma única antena servindo um único terminal
(linha roxa)



Um sistema com 100 antenas que servem um único terminal usando o
beamforming convencional (linha verde)



Sistema MIMO massivo com 100 antenas servindo simultaneamente à
múltiplos terminais: linha vermelha (usando Maximum ratio Combining –
MRC) e linha azul, usando ZF (Zero-Forcing)

Em receptores de forçamento zero (ZF) é levado em conta a interferência entre usuários, mas
o efeito do ruído é negligenciado. Com o ZF, a interferência do multiusuário é completamente
anulada, projetando cada fluxo no complemento ortogonal da interferência entre usuários.
Com o MRC, o BS (Base Station) visa maximizar a relação sinal-ruído (SNR) recebida de
cada fluxo, ignorando o efeito da interferência multiusuário.
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A razão pela qual o MRC funciona com mais eficiência para o MIMO massivo é que
as respostas do canal associadas à terminais diferentes tendem a ser quase ortogonais quando o
número de antenas da estação base é grande [49].

Figura 4.8: Eficiênia Espectral e Eficiencia Relativa de Energia no MIMO Massivo Comparado com outras
Tecnologias.

Na Figura 4.9 é possível visualizar 2 tipos antenas utilizadas nas medições de um
sistema de MIMO Massivo. A esquerda, é apresentada uma antena cilíndrica e a direita da
imagem, uma antena linear, nas quais foram feitas análises em relação ao desvanescimento e a
sua função de distribuição de probabilidades.
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Figura 4.9: Matriz de Antenas de MIMO Massivo utilizadas na coletas de dados, no campus da Universidade de
Lund, Suécia

A Figura 4.10 ilustra graficamente o caso de 4 terminais de usuário e uma estação base
com 4, 32 e 128 de antenas. Mais especificamente, a Figura 4.10 mostra, no eixo y do gráfico,
a função de densidade cumulativa (CDF) que informa a probabilidade do sistema possuir os
valores de espalhamento presentes no eixo x, em diferentes pontos de frequência medidos
(banda estreita) nos diferentes casos.
Como referência, também são mostrados resultados simulados para matrizes de canais
ideal independentes, distribuídas identicamente (i.i.d.), frequentemente utilizadas em estudos
teóricos. As medidas foram realizadas ao ar livre na área do campus da Universidade de Lund.
A frequência central foi de 2,6 GHz e largura de banda de medição de 50 MHz.
Ao usar o arranjo cilíndrico, os primeiros resultados, para o array de 4 elementos, tem
valor de espalhamento de cerca de 23-18 dB. Este número é uma medida da margem de
desvanecimento, a potência adicional que deve ser usada para servir todos os usuários com uma
potência de sinal recebido razoável. Com o array linear massivo, o spread é menor que 3 dB.
A curva para o arranjo linear coincide com a do i.i.d. canal para quatro estações base.
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Figura 4.10: CDF do spread de valor singular para sistemas MIMO com 4 terminais e três números diferentes de
antenas de estação base: 4,32 e 128. O i.i.d. canal é mostrado como uma referência, enquanto os outros dois
casos são medidos canais com estruturas de matriz lineares e cilíndricas na estação base.

Analisando as Figuras 4.8 e 4.10, notam-se as vantagens da tecnologia MIMO massivo
com antenas lineares compostas por mais de 4 antenas na estação base. Na Figura 4.8, nota-se
uma melhor eficiência espectral e relativa de energia quando são utilizados arrays de 100
antenas e processamento MRC. O gráfico da Figura 4.10 mostram valores de espalhamento
pequenos em base estações de 32 ou 128 antenas. Isto oferece enormes vantagens em termos
de robustez e confiabilidade na transmissão. Ainda há desafios pela frente para alcançar todo o
potencial desta tecnologia, em termos de complexidade computacional, desenvolvimento de
algoritmos de processamento distribuído e sincronização dos sistemas irradiantes, que trarão
uma evolução aos atuais sistemas de configuração de antenas e melhorias na transmissão de
sinal.

4.2.5.

Ondas milimétricas

As ondas milimétricas referem-se à uma porção do espectro eletromagnético
acomodado entre as microondas e as ondas infravermelhas, como mostra a Figura 4.11, com
comprimento de onda entre 1 mm e 10 mm. Sua faixa de espectro está posicionada entre 30
GHz e 300 GHz [50]. Essa nova faixa de frequência acomodaria o crescente número de usuários
na rede de telefonia móvel [50].
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Figura 4.11: Faixa de Espectro Eletromagnétrico no 5G.

Esta faixa de espectro, é composta por bandas de altas frequências, trazendo a
necessidade de um tratamento diferenciado em relação às células, que devem ser menores para
esses sistemas, pelo fato de ondas milimétricas terem um menor alcance [50]. Comparado ao
espectro abaixo de 6GHz, o “mmWave” é abundante e pouco licenciado, o que significa que
pode ser disponibilizado para operadoras de serviços em todo o mundo. Um dos pontos que
mais afetam a implementação das ondas milimétricas são principalmente as questões técnicas
não respondidas sobre esse espectro. Operadoras de serviços de telecomunicações começaram
a investigar a tecnologia de ondas milimétricas para avaliar os melhores candidatos de
frequências que serão utilizados em aplicativos móveis. A Resolução 238, lançada pela ITU,
mostra

estudos

relacionados

às

frequências

para

a

IMT

(International

Mobile

Telecommunications), incluindo possíveis faixa de alocações de freqüência para serviços
móveis vigentes para o ano de 2020 e além [51]. A seguintes faixas de frequências globalmente
viáveis propostas são: 24.25-27.5 GHz, 31.8-33.4 GHz, 37.0-40.5 GHz, 40.5-42.5GHz, 42.543.5 GHz, 45.5-47GHz, 47-47.2 GHz, 47.2-50.2 GHz, 50.4-52.6 GHZ, 66-76 GHz e 81-86GHz
[51]. Enquanto o ITU, o 3GPP e outros órgãos de normas decidem até 2020 uma definição do
padrão 5G, provedores de telefonia celular estão trabalhando em um cronograma acelerado para
entregar o serviço 5G. A AT&T introduzirá serviços móveis 5G em San Jose no primeiro
semestre de 2019 , tornando a cidade uma das primeiras (depois de Dallas, Atlanta e Waco ) a
ser direcionada para receber serviços móveis 5G. A operadora também diz que planeja
implementar um piloto “Smart City” em San Jose para testar funcionalidades do 5G, como
iluminação inteligente LED (Light Emitting Diode), Wi-Fi público, Infraestrutura Digital
AT&T e estrutura de monitoramento. O comunicado de imprensa da Verizon é um pouco mais
definitivo em relação à cidade inteligente. A empresa concorda com os termos estabelecidos
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pelo prefeito de San Jose, Sam Liccardo, para fornecer três soluções de cidades inteligentes,
incluindo soluções focadas em segurança de interseção, dados de tráfego e gerenciamento de
espaço de estacionamento. Além disso, a Verizon planeja financiar a cidade de San Jose através
do Fundo de Inclusão Digital (Digital Inclusion Fund). A Coréia pretende lançar testes com o
5G nas Olimpíadas de Inverno de 2018 e o Japão quer demonstrar funcionalidades da tecnologia
5G nas Olimpíadas de Tóquio em 2020 [52].
Um conjunto de freqüências surgiram como os candidatos para 5G: 28 GHz, 39 GHz
e 72 GHz [52]. As 3 bandas de frequência chamaram atenção por diversas razões. Ao contrário
dos 60 GHz, que têm uma perda de aproximadamente 20 dB / km devido à absorção de oxigênio
[53], essas 3 faixas de frequência tem absorção de oxigênio muito menores, como mostra a
Figura 4.12 [53], possibilitando comunicações à longa distância. Essas faixas de frequência
também tem boa atuação em ambientes de multipercurso e podem ser utilizadas para
comunicações NLOS.

Figura 4.12: Absorção atmosférica das ondas milimétricas (f) em dB/km.

Um mito comum na comunidade de engenharia de redes móveis é que a chuva e a
atmosfera tornam o espectro de ondas milimétricas inútil para as comunicações móveis. Porém,
fazendo uma análise em relação ao tamanho atual das células em ambientes urbanos, que é da
ordem de 200 m, fica claro que células com ondas milimétricas podem superar esses problemas.
Pode-se observar na Figura 4.13 que para tamanhos de células na ordem de 200 m, a atenuação
do sinal pela chuva não cria uma perda adicional de trajetória para ondas-mm, particularmente
à 28 GHz e 38 GHz. Apenas 7 dB/km de atenuação são esperados, devido a fortes taxas de
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precipitação de 1 polegada/h para propagação celular à 28 GHz, o que se traduz em apenas 1,4
dB de atenuação acima de 200 m de distância [54]. Para pequenas distâncias (menos de 1 km),
a atenuação da chuva apresentará um efeito mínimo na propagação de ondas-mm numa faixa
de frequência de 28 GHz a 38 GHz em células pequenas [54].

Figura 4.13: Atenuação pela chuva em dB/km em células de 200m.

As ondas milimétricas podem fornecer um link mais confiável e seguro por meio de
antenas direcionais em combinação com o beamforming e o rastreamento de feixes. A
frequência das portadoras de ondas milimétricas também permite maiores alocações de largura
de banda e com isso são alcançadas maiores taxas de transferência de dados [55]. A latência do
tráfego digital também é diminuída, suportando assim um acesso à Internet muito melhor e
melhorando ações que requerem latência mínima, como vídeo-conferências e VoIP [56]. O
espectro de ondas-mm permite que os provedores de serviços expandam larguras de banda de
canal além dos atuais canais de 20 MHz usado por clientes 4G [57].
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4.2.6.

Formas de onda no 5G

Como já foi apresentado na Seção 3.2, a multiplexação OFDM/OFDMA é a utilizada
nas redes LTE e LTE- Advanced.
Duas formas de ondas separadas são utilizadas para obter acesso à rede: O acesso
OFDM (OFDMA) no downlink, e o acesso múltiplo por divisão de frequência de portadora
única (SC-FDMA) no uplink. Essas duas formas de onda se beneficiam do sistema OFDM por
esta ser uma tecnologia de transmissão de multiportadora, mas ela também apresenta
desvantagens, como a alta sensibilidade à frequência e aos desvios de clock, uma alta relação
entre potência de pico e potência média (PAPR) [44]. As limitações apresentadas pelo OFDM
levantaram a possibilidade da utilização de novas formas de onda no 5G. O 5G é uma tecnologia
que busca uma latência muito menor para permitir novos serviços e aplicações, como a
condução autônoma de veículos, que demanda uma latência significativamente baixa e um link
de comunicação altamente resiliente [58]. Essa nova geração também propõe tornar o prefixo
cíclico opcional e o trabalho com durações mais curtas de símbolo. Esses pontos fizeram com
que fossem consideradas 4 formas de onda como candidatas para ser utilizada no 5G: GFDM,
FBMC, UFMC e f-OFDM [44].
Porém, ainda não foi decidido se alguma dessas formas de onda candidatas serão
utilizadas e quais serão implementadas no sistema 5G do futuro. Essa decisão é tomada pelos
comitês de padronização, nos quais precisam submeter uma proposta ao grupo IMT-2020
dentro da União Internacional de Telecomunicações (ITU). São esperadas novas decisões
durante esse ano (julho e setembro de 2018) e em novembro de 2019 [59].

4.2.7.

GFDM

O GFDM é um sistema de multiportadora, que implementa digitalmente a abordagem
clássica de banda de filtro. Sua forma de onda é baseada na filtragem de tempo-frequência de
um bloco de dados, trazendo uma forma de onda não-ortogonal [57].
Como apresentado na Figura 4.14, a técnica tail biting é usada para encurtar o prefixo
cíclico, deixando-o igual prefico cíclico (CP) do OFDM, com o objetivo de aumentar a
eficiência espectral [60]. As subportadoras são moduladas individualmente, utilizando uma
forma de sinalização QAM.
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Figura 4.14: Encurtamento de CP usando tail biting.

A maior vantagem que o GFDM tem em relação à eficiência espectral comparado com
a do OFDM, é que no GFDM é usado somente um CP por grupo de símbolos transmitido, ao
contrário do OFDM, que tem um CP por símbolo transmitido, como mostra a Figura 4.15 [60]:

Figura 4.15: GFDM e o equivalente em OFDM.

No GFDM, diferentes respostas de impulso de filtro podem ser usadas para filtrar as
subportadoras e assim, reduzir o nível das emissões de OOB (Out-of-band). Além disso, o
GFDM possui robustez para erros de sincronização [61].
Um ponto importante do GFDM, é que ele permite explorar espaços em branco do espectro
para comunicações de dados sem fio, como os furos de espectro nas bandas de TV UHF
(TVWS - TV white spaces), devido ao dividendo digital, que é o espectro liberado após a
transmissão de televisão analógica mudar para uma transmissão digital [62].

4.2.8.

Análise comparativa do GFDM com o OFDM

Usando dados de pesquisa [63] com uma frequência de amostragem de 960 kHz,
largura de faixa do canal de 240 kHz e modulação BPSK (Bipolar Phase Shift Keying), na
Figura 4.16, a filtragem das subportadoras usando o GFDM reduz as emissões OOB quando
comparada com o OFDM. O GFDM apresenta no gráfico uma emissão OOB
significantemente menor que o OFDM. Com intuito de alcançar uma redução adicional das
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emissões OOB, um sistema de sub-símbolos de guarda ou janelamento temporal pode ser
utilizando [63]. A letra K corresponde ao número de subportadoras utilizadas nos testes.

Figura 4.16: PSD (power spectral density) do GFDM e OFDM com K = 128 e 75 sub-portadoras ativas [63].

4.2.9.

FBMC - Filter Bank Multicarrier

O FBMC ganhou um alto grau de interesse como potencial candidato a forma de onda
5G. Este esquema de forma de onda oferece muitas vantagens. O Filter Bank Multicarrier, ao
invés de filtrar toda a banda, como o OFDM, filtra cada subportadora individualmente e
plotando a densidade espectral de potência (PSD) do sinal de transmissão FBMC, como mostra
a Figura 4.17, é notável o baixo vazamento fora de banda [64]. A frequência utilizada é de 23
MHz, 20MHz de largura de banda, 64 subportadoras em ambos (OFDM e FBMC) e modulação
4-QAM no OFDM e BPSK no FBMC. O FBMC possui lobos laterais mais baixos. Isso permite
uma maior utilização do espectro alocado, o que leva a uma maior eficiência espectral.
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Figura 4.17: Espectro dos sistemas FBMC e OFDM.

4.2.10.

Universal Filtered MultiCarrier (UFMC) e Filtered-

OFDM (f-OFDM)
O UFMC é uma generalização das modulações Filtered-OFDM e FBMC (Filter Bank
Multi-carrier) [65]. Enquanto subportadoras individuais são filtradas no FBMC, e a banda em
sua totalidade é filtrada no OFDM, o UFMC possui um grupo de subportadoras sendo filtradas
ao mesmo tempo. Ele pode utilizar o QAM, pois mantém a ortogonalidade complexa, no qual
é utilizado em esquemas MIMO existentes [65].
No f-OFDM, a largura de banda disponível para o canal no qual o sinal será transmitido
é dividida em várias sub-bandas. Isso permite uma melhor utilização do espectro para a
variedade de serviços a serem transportados [66]. Na Figura 4.18, onde foi utilizada uma largura
de banda de 5MHz, modulação QPSK e 360 subportadoras, é possível visualizar uma emissão
OOB significantemente maior no OFDM quando comparado com as formas de onda UFMC e
f-OFDM. A utilização dessas duas formas de onda traz melhorias em relação à eficiência
espectral do sistema.
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Figura 4.18: Espectro dos sistemas UFMC x OFDM x f-OFDM.
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Capítulo 5
Considerações Finais
5. Considerações Finais
O estudo feito neste documento em relação ao 5G, teve por objetivo mostrar a
capacidade de ampliação desta rede de telefonia móvel, além de evidenciar o impacto que a
tecnologia traz com a implementação de sistemas como o MIMO Massivo, beamforming, ondas
milimétricas e novos formatos de onda.
Fazendo uma análise na tecnologia de MIMO Massivo, no qual é necessária a
implementação de um número expressivamente elevado de antenas, esta se mostra como um
desafio a ser superado, por conta da segurança dos equipamentos, recurso para instalação e
manutenção do mesmo. O MIMO massivo propõe a instalação de diversas antenas espalhadas
pela rede (postes de luz, cobertura de prédio, torres etc), fazendo com que o sinal seja
retransmitido por diversas antenas, até alcançar o destino desejado. Em função desta
característica, e para não haver um aumento da interferência de sinais, o beamforming atua no
MIMO Massivo, direcionando o sinal para um receptor de destino. Outro ponto evidenciado na
proposta do 5G, é que o MIMO Massivo e o beamforming atuem em conjunto com as ondas
milimétricas, em um novo range do espectro eletromagnético. Por se tratarem de ondas de alta
frequência, com alcance mais retrito, em função dos desvanecimentos e atenuações, a
implementação do MIMO Massivo, em conjunto com o beamforming é de fundamental
importância para a robustez e eficiência do sistema. Essa atuação em conjunto permitirá
inclusive que o sinal tenha um maior alcance em redes móveis.
No 4G, o OFDM é a forma de modulação mais utilizada para a transferência de dados,
porém mostra uma eficiência espectral consideravelmente menor quando comparada com as
novas formas de ondas propostas para o 5G, cuja maior eficiência espectral evidencia um
melhor aproveitamento do canal utilizado, aprimorando a transmissão nas portadoras.
Desse modo, o sistema 5G evidencia muitos desafios à serem alcançados e superados,
mas se mostra possível do ponto de vista técnico na implementação das futuras redes de
telefonia móvel.
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